τότε μόνο φέρει εις πέρας την ανθρωπιστική και ειρηνευτική της αποστολή.

Sanat, yerleşik düzenin sınırlarını ihlal ettiği sürece
insancıl ve barışçıl işlevini yerine getirir.
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önsöz πρόλογος
Γιασάρ Έρσοϋ Yaşar Ersoy

Η παραβίαση του διαχωριστικού συνόρου, ο
αγώνας για την παραβίαση του με στόχο την επανένωση της Κύπρου, της μοιρασμένης μας πατρίδας, είναι ένα πατριωτικό, φιλειρηνικό, ανθρωπιστικό καθήκον… Και αυτό το καθήκον αποτελεί
τιμή.
Η «Άνοιξη» στην οποία αναφέρεται ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Πολίτης, Γιώργος Κασκάνης στο βιβλίο του «Όταν έρχεται η άνοιξη»,
είναι η «Άνοιξη'' που ήρθε με το άνοιγμα του οδοφράγματος του Λήδρα Πάλας την 23η Απριλίου
2003 και στη συνέχεια με το άνοιγμα και άλλων
οδοφραγμάτων.
Όμως πολύ πριν από αυτή την «Άνοιξη», το Δημοτικό Τουρκοκυπριακό Θέατρο Λευκωσίας και
το Σατιρικό Θέατρο, κάτω από τις πιο δύσκολες,
τις πιο απειλητικές και τις πιο καταπιεστικές συνθήκες, παραβιάζουν τα διαχωριστικά σύνορα που
διχοτομούν το νησί, για την επαναπροσέγγιση
μεταξύ των δύο κοινοτήτων, για να γνωρίσουν ο
ένας τον άλλο, για την δημιουργία διαλόγου και
μιας κουλτούρας ειρήνης… Και συνεχίσουν να τα
παραβιάζουν…
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Bölünmüş ortak vatanımız Kıbrıs’ı yeniden birleştirmek amacıyla ayrılıkçı sınırı ihlal etmek, ihlal
etmek için mücadele vermek; yurtseverlik, barışseverlik, insanlık görevidir... Ve bu görev onurdur.
Politis gazetesi yazı işleri müdürü Yorgas Kaskanis’in “Bahar Gelince” diye adlandırdığı kitabında
kastetdiği “Bahar” 23 Nisan 2003’de Ledra Palas
kapısının ve daha sonra başka kapıların açılmasıyla gelen “Bahar”dır.
İşte o “Bahar”dan çok önce en zor, en tehditkar,
en baskıcı iklim koşullarında iki toplumun yakınlaşması, teması, birbirini tanıması, diyalog kurabilmesi ve barış kültürünün yaratılması için Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu
adayı bölen ayrılıkçı sınırı ihlal ederler...Ve ihlali
sürdürürler...
Bu ihlal, tiyatro sanatının sınır tanımaz gücü ve
büyüsüyle gerçekleşir. Kaskanis’in ifade ettiği “Bahar” döneminde ise Satirigo Tiyatrosu ile Lefkoşa
Türk Belediye Tiyatrosu’nun barış kültürünü inşa
etme çabaları artar.

Αυτή η παραβίαση πραγματοποιείται με την δύHatta Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in “Kaybolan
ναμη και την μαγεία του θεάτρου που δεν γνωBahar” diye tanımladığı 2004 referandumu sonraρίζει σύνορα. Κατά την περίοδο της «Άνοιξης»
sı hayal kırıklığı döneminde, bu iki tiyatro kurumuστην οποία αναφέρεται ο Κασκάνης, αυξάνονται
nun barış mücadelesi her engele, tehdite, moral
και οι προσπάθειες του Σατιρικού Θεάτρου και
bozukluğuna rağmen devam eder. Çünkü sanatın
του Δημοτικού Τουρκοκυπριακού Θεάτρου Λευamacı barıştır ve adanın barışa ihtiyacı vardır.
κωσίας για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας ειBu düşünce ve inançla iki tiyatro kurumu 1987
ρήνης.
yılından başlayarak ortak vatanı bölen sınırı ihlal
Ακόμα και την περίοδο της απογοήτευσης μετά
ederler… Bu ihlal 30 yıldır sürüyor ve barış gelene
το 2004, την οποία ο Καθηγητής Δόκτωρ Νιγιαζί
kadar da sürecek…
Κιζιλγιουρέκ χαρακτηρίζει ως «Χαμένη Άνοιξη»,
Bu kitabın amacı, bellek yitimine fırsat vermeο αγώνας για την ειρήνη που κάνουν οι δύο ορden iki tiyatro kurumunun, tiyatro sanatı vasıtaγανισμοί, συνεχίζει παρ’ όλα τα εμπόδια, τις απειsıyla verdiği barış mücadelesini belgelerle okura
λές και την αποθάρρυνση. Επειδή ο σκοπός του
sunmaktır.
καλλιτέχνη είναι η ειρήνη και το νησί έχει ανάγκη
την ειρήνη.
Με αυτές τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις, οι δύο θεατρικοί οργανισμοί, ξεκινώντας από το 1987, παραβιάζουν τα όρια που διχοτομούν την κοινή τους πατρίδα… Αυτή η παραβίαση συνεχίζει εδώ και 30 χρόνια
και θα συνεχίσει μέχρι να έρθει η ειρήνη…
Το βιβλίο αυτό, χωρίς να δώσει ευκαιρία στην απώλεια της μνήμης, παρουσιάζει με έγγραφα στον αναγνώστη, τους αγώνες για την ειρήνη που έδωσαν τα δυο θεατρικά ιδρύματα μέσα από την τέχνη του
θεάτρου.

11

πρόλογος önsöz
Kostas Kafkaridis Κώστας Καυκαρίδης

Έχοντας σαν πρότυπο τον μεγάλο μου αδελφό
τον Βλαδίμηρο (που του αφιερώνω την συμβολή
μου στο γράψιμο αυτού του βιβλίου), ο οποίος από
μικρός μαθητής του Γυμνασίου μπήκε στο Θέατρο και εξελίχθηκε ως ο καλύτερος ηθοποιός και
σκηνοθέτης της Κύπρου όλων των εποχών, αγάπησα το θέατρο, αλλά από άλλη θέση, πίσω στα
παρασκήνια, διότι είχα ταλέντο στη ζωγραφική
και θαύμαζα τους σκηνογράφους. Σπούδασα ζωγράφος – σκηνογράφος στην Ακαδημία Καλών
Τεχνών Σόφιας, διορίστηκα καθηγητής Τέχνης
και παράλληλα σκηνογράφησα στον ΘΟΚ 25 έργα.
Το 1983 ο Βλαδίμηρος, μετά από μια 10χρονη
σπουδαία παρουσία σαν ηθοποιός, σκηνοθέτης
και υπεύθυνος της Παιδικής Σκηνής, αποφάσισε
να εγκαταλείψει τον ΘΟΚ, που με την γραφειοκρατία του τον καταπίεζε και τον μείωνε συνεχώς,
και σαν ελεύθερος άνθρωπος και επαναστάτης
εγκατέλειψε την σιγουριά του κρατικού μισθού
και μαζί δημιουργήσαμε το Νέο Θέατρο. Οι αντιξοότητες, οι οικονομικές δυσκολίες και το βεβαρημένο της υγείας του τον συνθλίβουν. Πεθαίνει
2 μήνες μετά την δημιουργία του Θεάτρου. Δεν
τα βάζω κάτω. Μαζί με τους συνεργάτες του Βλαδίμηρου συνεχίζουμε το έργο του. Κτίσαμε το νέο
μας θεάτρο και το αφιερώσαμε στον Βλαδίμηρο.
Το ονομάσαμε Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος
Καυκαρίδης. Εκεί στεγάζονται τρεις θεατρικές
σκηνές και η Δραματική Σχολή, που πρωτολειτούργησε πριν 25 χρόνια και είναι ένα δημιούργημα δικό μου και των συνεργατών του Σατιρι-
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Benim rol modelim ağabeyim Vladimiros Kafkaridis’tir. Öncelikle bu kitabın yazılmasına verdiğim
katkıyı ona adıyorum. Vladimiros orta okuldayken tiyatroya başladı ve bugüne kadar da Kıbrıs’ın
en iyi oyuncu ve yönetmenlerinden biri olarak
bilindi. Ben tiyatroyu onun yanında sevdim. Ancak tiyatronun başka bir alanında çalıştım. Resim
yeteneğimden dolayı sahne tasarımcılarına hayrandım. Bu dürtü ile Sofya Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim ve sahne tasarımı bölümünde
okudum. Mezun olunca sanat öğretmeni olarak
atandım. Aynı zamanda THOK’da sahnelenen 25
oyununun sahne tasarımını yaptım.
Vladimiros, 1983 yılından başlayarak THOK’da
10 yıl boyunca oyuncu, yönetmen ve Çocuk Tiyatrosu’nun sorumlusu olarak çalıştı. Ancak sanatçıyı ezen bürokratik uygulamalardan dolayı
THOK’tan ayrıldı. Özgür ve isyancı bir sanatçı olarak THOK’tan ayrılan Vladimiros ile birlikte Yeni
Tiyatro’yu kurduk. Ancak bu dönemde sıkıntılar,
ekonomik zorluklar ve sağlık sorunları onu çok etkiledi. Yeni Tiyatro’yu kurduktan iki ay sonra sağlığı iyice bozuldu ve yaşama veda etti. Ben, ağabeyim Vladimiros’un ortaklarıyla birlikte onun
mirasını kararlı bir şekilde Satirigo Tiyatrosu adı
altında sürdürüyoruz. Tiyatro binamızın adını
da Vladimiros Kafkaridis Kültür Merkezi olarak
adlandırdık. Üç sahnesi bulunan merkezde 25 yıl
önce eğitime başlayan ve onun ismini taşıyan tiyatro okulu da bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalar
ve Satirigo Tiyatrosu’nda, THOK’da ve başka ti-

κού Θεάτρου. Όλα αυτά και οι 300 σκηνογραφίες
yatrolarda yaptığım 300 sahne tasarımı beni mutπου έκανα στον ΘΟΚ, στο Σατιρικό Θέατρο και σε
lu eden hususlardır. Ancak hayatımda yaşadığım
άλλα σχήματα με έκαναν ευτυχισμένο.
en büyük mutluluk ve duyduğum en büyük heyeΑλλά η μεγαλύτερη ευτυχία και συγκίνηση που
can Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu ile işbirliğiγνώρισα στη ζωή μου ήταν η συνεργασία μας με
mizdir. Yönetmen oyuncu Yaşar Ersoy, Yücel Köτο Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωseoğlu, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu ve Kıbrs Türk
σίας. Η γνωριμία μου με τον σκηνοθέτη Γιασάρ
Tiyatrosu’nun diğer oyuncuları ve teknisyenleri
Ερσόυ, τους ηθοποιούς Γιουτζέλ Κιοσέογλου,
ile tanışmamdır; ve 1987 yılından bu yana çok zor
Οσμάν Αλκάς, Ερόλ Ρεφίκογλου και τους υπόλοιşartlar altında tiyatro vasıtasıyla sınırları ihlal
πους ηθοποιούς και τεχνικούς του Τ/Κ Δημοτικού
ederek ortak görkemli gösteriler yapmayı başarΘεάτρου Λευκωσίας, που από το 1987 κάτω από
mamızdır. Birlikte bölünmüş vatanımızı birleştirαντίξοες συνθήκες, καταφέραμε με το θέατρο να
mek için mücadele ettik ve edeceğiz...
σπάσουμε τα οδοφράγματα και να δημιουργήYaşar Ersoy ile yaptığımız düzenli görüşmelerde
σουμε από κοινού μεγάλες παραστάσεις και που
(ki bu görüşmeler ve işbirliği bir kaç ay sonra 30.
θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας τον
Yılını dolduracak) tüm yaşadıklarımızı, maceralaαγώνα για να επανενώσουμε την πατρίδα μας.
rımızı, karşı karşıya kaldığımız zorlukları ve KıbΣτις τακτικές συναντήσεις μας με τον Γιασάρ
rıs’ın tiyatro tarihinde görülmemiş olan birlikte
Ερσόυ, που φέτος κλείνουμε 30 χρόνια συνεχούς
sahnelediğimiz oyunları ve yazılanları tarihe kayσυνεργασίας και αγώνων για την επαναπροσέγdetmemiz fikri ortaya çıktı. Bu 30 sene boyunca
γιση με κοινό στόχο την ειρηνική λύση του κυbirlikte onurlu mücadeleler verdik, siyasi ve külπριακού προβλήματος, προέκυψε η ιδέα να καταtürel alanda işbirliği içinde bulunduk, çok güzel
γράψουμε όλα όσα ζήσαμε, τις περιπέτειες μας,
anılar yaşadık ve dostluğumuzu mühürledik.
τις πολλές δυσκολίες που συναντήσαμε, αλλά και
Bu kitap Satirigo Tiyatrosu ile Lefkoşa Türk Beτις μεγάλες και επιτυχημένες παραστάσεις που
lediye Tiyatrosu’nun barış için verdiği sanatsal ve
κάναμε από κοινού, κάτι πρωτόγνωρο στην ιστοsiyasal mücadelenin belgesidir.
ρία του κυπριακού θεάτρου. Αυτά τα 30 χρόνια
δώσαμε μαζί ωραίους αγώνες, συνεργαστήκαμε σε
πολλούς τομείς της πολιτικής και του πολιτισμού, περάσαμε ωραίες στιγμές, σφραγίσαμε τη φιλία μας.
Αυτό το βιβλίο είναι η καταγραφή του καλλιτεχνικού και πολιτικού αγώνα που έδωσαν το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας για την ειρήνη.
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GIRIŞ ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Στα ανατολικά της Μεσογείου, το ηλιόλουστο Μεσογειακό νησί, η Κύπρος, ο γεωγραφικός μας χώρος… το νησί μας ...
Ένα κομμάτι γης που μπλέχτηκε με το μπλε της θάλασσας και του ουρανού η χώρα μας...
Το νησί της ελιάς, της πορτοκαλιάς, του σταφυλιού και του γιασεμιού...

“Ω πατρίδα μου! Νησί των αρχαίων μύθων, των ερειπίων, του πόνου και των ναυαγίων!
Χώμα που σκεπάζει τα κόκαλα τόσων ερώτων, προδοσιών, αγώνων και τόσου πόνου!
Πατρίδα των αμίλητων εργατών, των πανούργων, των προσκυνητών του έρωτα, της ομορφιάς και τη συγκομιδής,
των αρπακτικών ανθρωπόμορφων ακρίδων!
Πατρίδα των τρελών αγοριών, των τσαχπίνικων κοριτσιών, των θερμόαιμων ανθρώπων με την παιδική ψυχή,
που «αμέσως ανάβουν και αμέσως καταλαγιάζουν!
Νησί με ηλιόλουστες μέρες για οχτώ μήνες, του αισθησιακού έρωτα και των χαμένων άσπρων,
μονώροφων σπιτιών με τις ανθισμένες αυλές!
Χώρα της τρελής διασκέδασης, του μαύρου πένθους, της σοφίας και του παραλόγου…
που κρύβει στον κόρφο της την στάχτη και τα κόκαλα τόσου μίσους και τόσου έρωτα!
Χώρα της σπανιότητας, της παρθενίας των κοριτσιών και των αγνών αγοριών και κάθε είδους μαστροπείας και πορνείας!
Των χορευτικών και ερωτικών τραγουδιών, των στoμάτων που φτύνουν αίμα, των ύμνων που μουγκρίζουν θάνατο ...
το ένα της πρόσωπο τραγούδι και ποίηση το άλλο της στο χρώμα της βίας!”

Όπως αναφέρει παραπάνω, ο ποιητής Φικρέτ Ντεμιράγ, η Κύπρος το νησί των αντιφάσεων και των αντιθέσεων,
είναι η κοινή πατρίδα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων... Είναι η πατρίδα μας.
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Akdeniz’in doğusunda, Akdeniz güneşli Kıbrıs adası, bizim coğrafyamız... bizim adamız...
Denizin, göğün mavisiyle sarmaş dolaş olmuş toprak parçası, bizim yurdumuz...
Zeytinlerin, portakalların, üzümlerin, yaseminlerin adası...

“Ey sen, yurdum! Antik söylenceler, kalıntılar, acılar ve batıklar adası!
Nice aşkın, ihanetin, inancın ve acının kemiklerini saklayan toprak!
Dilsiz emekçilerin ve hinoğlu hinlerin, aşka-güzelliğe ve hasada tapanlarla,
yağmacı ‘insan çekirgeleri’nin de yurdu!
Çılgın oğlanlarla cilveli kızların, tez köpürüp tez durulan çocuk ruhlu ve sıcakkanlı insanların da yurdu!
Sekiz ay güneşli günler, tensel sevişmeler ve-artık kaybolan-avluları çiçekli, beyaz, tek katlı evler adası!
Bağrında nice nefret ve sevginin küllerini ve kemiklerini saklayan...
Çılgın eğlenceler, kapkara yaslar, bilgelikler, zıpırlıklar ülkesi!
Kıtlıkların, kız oğlan kızlıkların, saf oğlanlıkların ve türlü pezevenkliklerin ve orospulukların da yurdu!
Oynak ve erotik şarkıların, kan haykıran ağızların, ölüm uğuldayan marşların da...
Bir yüzü türkü şiir, bir yüzü vahşet rengi!”

Yukarıda şair Fikret Demirağ’ın da belirttiği gibi çelişkilerin, zıtlıkların adası Kıbrıs...
Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların ortak vatanı... Bizim vatanımız.
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Εδώ και χρόνια σε αυτή την κοινή πατρίδα οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι δεν καταφέρνουν να
ζήσουν ειρηνικά. Επειδή αγνοώντας τις κοινές αξίες, θεωρούν τις εθνοτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και οικονομικές διαφορές ως αιτίες σύγκρουσης. Εντούτοις, οι δύο κοινότητες αντί να ζουν σε μια
κοινή πατρίδα με τις διαφορές και τις ομοιότητες τους, σε συνθήκες δημοκρατίας και ειρήνης και να γίνουν
συνεργάτες στη ζωή, επιλέγουν να είναι «εχθροί» ο ένας για τον άλλο… Και σύμφωνα με αυτές τις προτιμήσεις, αντί να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη κοινή πατρίδα την Κύπρο, οι προσπάθειες τους είχαν στόχο την
ένωση με τις «μητέρες πατρίδες».
Η αντίληψη αυτή των δύο κοινοτήτων ότι είναι «εχθροί», αυξάνεται με την υποκίνηση και την προτροπή
των φορέων της αυτοκρατορίας και γράφεται με αίμα στην ιστορία των τελευταίων 60 χρόνων της Κύπρου
ως «σύγκρουση, προσφυγιά, πραξικόπημα, πόλεμος, σφαγή, αγνοούμενοι, εισβολή, κατοχή, διχοτόμηση,
θάνατος, δολοφονία»… Και αυτό η διεθνής κοινότητα το ονομάζει «Κυπριακό πρόβλημα».
Αντί οι Κύπριοι να ενωθούν και να αγωνιστούν ενάντια στη βρετανική αποικιακή διοίκηση και να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία της Κύπρου, επιλέγουν να ενωθούν με τις «μητέρες πατρίδες τους» και αγωνίζονται
για αυτό… Και έτσι σε αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να σκεφτούν ούτε καν τα παιδιά τους, πνίγουν ο ένας
τον άλλο και τον εαυτό τους στο βάλτο του εθνικισμού, του σωβινισμού και του ρατσισμού. Όπως είπε και
η ποιήτρια Φαϊζέ Οζντεμιρτζιλέρ:
«Από την Τουρκικότητα και την Ελληνικότητα μας
Δημιούργησαν γάτους και σκύλους
Μαγείρεψαν καβγάδες
Μαγείρεψαν προσφυγιά
Μαγείρεψαν σφαγές
Και μας τα σέρβιραν στο πιάτο ως νίκη
Μας έβαλαν να τα καταπιούμε όλα
Και εμείς τα κατάπιαμε...»
Και έτσι μας χώρισαν, μας διαμέλισαν… Για χρόνια, για μήνες, πολλές σκοτεινές νύχτες, στους δρόμους,
στις αλάνες, έχυσαν αίμα, σκόρπισαν φόβο και καταπίεση… Κραυγάζοντας οι μεν «Ενωσις», οι δε «Διχοτομηση Ή Θανατος». Σκότωσαν ο ένας τον άλλο, εξυπηρετώντας έτσι τις αυτοκρατορικές πολιτικές των ΗΠΑ και
της Βρετανίας. Όπως ακριβώς είπε ο Ραούφ Ντενκτάς:- «επιδιώξαμε τυφλά τη βρετανική φιλία»…
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Bu ortak vatanda Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar barış içinde yaşamayı beceremezler. Çünkü ortak değerlerini göz ardı ederek etnik, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik farklılıklarını çatışma nedeni olarak görürler.
Oysa iki toplum, ortak vatanda farklılıkları ve benzerlikleri ile demokrasi ve barış kültürü içinde hayata da ortak
olacaklarına, birbirlerine “düşman” olmayı tercih ederler... Ve bu tercihleri doğrultusunda bağımsız ortak vatan
Kıbrıs’ı inşa etmek yerine, “Anavatan”larına bağlanmak amacı ile çatışırlar.
İki toplumun bu “düşman” olma hali emperyal aktörlerin kışkırtma ve tetiklemeleriyle tırmanarak Kıbrıs’ın son
60 yıllık tarihine; “çatışma, göç, darbe, savaş, katliam, kayıp, müdahale, işgal, bölünme, ölme, öldürme” olarak
kanla yazılır... Ve bunun adını da uluslararası camia “Kıbrıs Sorunu” olarak adlandırır.
Kıbrıslılar birleşerek İngiliz sömürge yönetimine ve emperyalizme karşı ortak mücadele vermek ve Kıbrıs’ın
bağımsızlığını sağlamak yerine “anavatan”larına bağlanmayı tercih ederler ve bunun için mücadele ederler... İşte
bu doğrultuda da milliyetçiliğin, şövenizmin ve ırkçılığın bataklığında çoluk çocuk demeden hem birbirlerini,
hem kendi kendilerini boğazlarlar. Şair Faize Özdemirciler’in dediği gibi:
“Türklüğümüzden ve Rumluğumuzdan
kediler köpekler yarattılar
kavga pişirdiler
göç pişirdiler
katliam pişirdiler
zafer diye koydular tabaklarımıza
yutturdun bize hepsini
yuttuk biz de...”
Böylece bölündüler, parçalandılar... Yıllar boyunca, aylar boyunca, karanlık geceler boyunca, sokaklarda, alanlarda akıttıkları kanlar boyunca, korkular, baskılar boyunca...
“Enosis” ve “Ya Taksim Ya Ölüm” naralarıyla birbirlerini öldürerek ABD ve İngiltere’nin emperyal politikalarına
hizmet ettiler. Tıpkı Rauf Denktaş’ın “körü körüne İngiliz dostluğu güttük” demesi gibi...
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Ο ποιητής Φικρέτ Ντεμιράγ επισημαίνει:
«Ψιλοκόψανε αίμα στη ζωή μας
Αφήσαμε τα παλιά τραγούδια
Των πορτοκαλιών και των βουνών
Να τα πουν άλλοι
Ψιλοκόψανε ψωμί στο αίμα μας
Πρώτη μου αγάπη,
αν ακόμα είμαστε κάτω από τον ίδιο ουρανό
τώρα ποιοι πόνοι σε κάνουν να φωνάζεις;
Ψιλοκόψανε μίσος και θάνατο στη ζωή μας
Τα ανθρώπινα κλίματα ρίξανε τα φύλλα μας
Και τα σκόρπισαν οι άνεμοι των πράξεων μας.»
Σε αυτό τον αιματοβαμμένο, διχοτομημένο γεωγραφικό χώρο, η λαχτάρα για ειρήνη και η εναντίωση
στον πόλεμο, θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας καθήκον. Για μας τους καλλιτέχνες η τέχνη είναι το μέσο
για να φέρουμε την ειρήνη. Αλλά παρά το γεγονός ότι η τέχνη και ο πόλεμος βρίσκονται στα δύο αντίθετα
άκρα είναι έννοιες που συναντιούνται συχνά. Σε όποιο πεδίο της τέχνης και αν κοιτάξουμε στο επίκεντρο της
βλέπουμε τον «άνθρωπο». Η τέχνη είναι ο χώρος που δημιουργείται το πάθος για μια καλύτερη ζωή. Έτσι κι
αλλιώς, σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ταλανίζονται από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την πείνα, είναι αδιανόητο η τέχνη και οι καλλιτέχνες να μην παίρνουν θέση ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης. Μια τέτοια
στάση, είναι και ο λόγος ύπαρξης της τέχνης.
Και ο μεγάλος ποιητής Όμηρος, που ξεκινά τρεις χιλιάδες χρόνια πριν και φτάνει μέχρι και τις μέρες μας,
δεν καταριέται διαρκώς τον πόλεμο;
«Ο πόλεμος είναι κόλαση
Ο πόλεμος είναι μάστιγα
Αίμα
Κραυγή μάχης
Δάκρυα πολέμου
ο πόλεμος σκοτώνει
ο πόλεμος εξοντώνει
Ο πόλεμος είναι αμείλικτος.»
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Bu nedenle, şair Fikret Demirağ’ın da belirttiği gibi;
“Yaşamımıza kan doğranmıştır
bıraktık portakalların ve dağların
eski şarkılarını başkaları söylesin
kanımıza ekmek doğranmıştır
ilk sevgilim, aynı göğün altındaysak hala
şimdi hangi acılardan seslenirsin?
yaşamımıza kin ve ölüm doğranmıştır
yapraklarımızı insan iklimleri döküp
olayların rüzgarları savurmuştur.”
Bu ikiye bölünmüş kanlı coğrafyada hem barış özlemi, hem barış umudu... hem savaşla yüzleşmek, hem savaşa
karşı durmak sanatın birincil işlevi olmalı. Sanat ve savaş iki ayrı uçta olmasına rağmen sık sık buluşan kavramlar. Sanatın hangi alanına bakarsak bakalım merkezinde “insan”ı görürüz. Sanat daha iyi bir yaşam tutkusunun
kurgulandığı bir alandır. Bu yüzden “barış” düşüncesi, sanatın ve sanatçının kafa yorması gereken bir olgu olarak
hiç gündemden düşmez. İnsanların savaştan, yoksulluktan, açlıktan kırıldığı bir dünyada sanatın ve sanatçının
barıştan yana savaşa karşı tavır almaması düşünülemez zaten. Çünkü sanat ve sanatçı, insanı “insan” yapan değerlere karşı her eylemin karşısında yer alır. Böyle bir duruş, sanatın da varoluş nedenlerindendir.
Üç bin yıl öncesinden günümüze ulaşan büyük ozan Homeros lanetlemiyor mu savaşı durmadan:
“Savaş kahreder
Savaş beladır
Kan ağlatan savaş
İnsanları yok eden savaş
Gözyaşı döktüren savaş
İnsanı öldüren savaş
Yırtıcı savaş
Canlara kıyan savaş.”
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Και ο Τεβφίκ Φικρέτ λέει: «Ανάθεμά σε, ανάθεμα σε ω ιερέ πόλεμε»; Η ανθρώπινη ευαισθησία, βλέπει και
αξιολογεί ότι η προστασία όλων όσων είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον είναι στο πλευρό της ειρήνης
και ενάντια στον πόλεμο.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μέρτολτ Μπρεχτ προειδοποιεί τους ανθρώπους ότι,
«Τούτος ο πόλεμος που έρχεται
Δεν είναι ο πρώτος
Πριν απ’ αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι
Όταν τελείωσε ο τελευταίος
Υπήρχαν νικητές και νικημένοι
Στους νικημένους ο φτωχός λαός
Πέθαινε απ’ την πείνα
Στους νικητές ο φτωχός λαός
Πέθαινε το ίδιο»
Και τονίζει ότι ο πόλεμος είναι μεταξύ των καταπιεσμένων και των καταπιεστών.
Οι έννοιες της τέχνης και της ειρήνης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας εξανθρωπισμού
του ανθρώπου. Η στάση αυτή του καλλιτέχνη, το να στηρίζει δηλαδή την ειρήνη, καθορίζει και την ευθύνη
που προέρχεται από την ταυτότητα του καλλιτέχνη. Η ευθύνη αυτή, αποκτά νόημα όταν υπηρετεί ως ασπίδα
ενάντια σε όλα τα είδη της προκατάληψης και στερεοτύπων της ανθρώπινης συνείδησης που μπορούν να
εμποδίσουν την υλοποίηση της ειρήνης και αυτό γίνεται μέσω του αγώνα για την ειρήνη.
Όπως τονίζει και ο Μπέρτολτ Μπρεχτ:
«Αγωνίσου με την γραφή σου
Εσύ δεν είσαι ένα μοναχικός αγωνιστής
και ο αναγνωστης σου
θα μπει μαζί σου στον αγώνα»
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Ya Tevfik Fikret, “Lanet sana, lanet sana ey harb-ı mukaddes” demiyor mu? İnsani duyarlılık, gelecek adına
yaşamsal olan herşeyin korunmasını, savaşa karşı barıştan yana olmasında görür. Ve unutulmamalıdır ki,
“Bu gelen savaş ilk değil.
Çok savaş oldu bundan önce.
Bittiği gün en son savaş
bir yanda yenilenler vardı gene,
bir yanda yenenler vardı.
Yenilenlerin yanında
kırılıyordu halk açlıktan.
Yenenlerin yanında
halk açlıktan kırılıyordu”
diye uyarır dünya halklarını Bertolt Brecht. Ve savaşın ezenlerle ezilenler arasında olduğunu vurgular.
Sanat ve barış kavramları; insanın, insanlaşma sürecinin ayrılmaz parçalarıdır. Bu yanıyla barıştan yana olmak,
sanatçının kimliğinden gelen sorumluluğunu da belirler. Bu sorumluluk, insan bilincinin barışın gerçekleşmesine
engel olabilecek her türlü önyargı ve koşullandırmanın karşısında bir kalkan görevi üstlenmesiyle anlam kazanabilir, bunun yolu da barış için mücadele etmekten geçer.
Bertolt Brecht’in vurguladığı gibi:
“Kaleminle yazarak savaş!
Sen yalnız bir savaşçı değilsin.
Okurun da senin yanı sıra
savaşa girecektir!”
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Το καθήκον της τέχνης και του καλλιτέχνη ενάντια στον πόλεμο… ενάντια στο ρατσισμό, την εκμετάλλευση, την καταπίεση, τη βία, την ανισότητα, την αδικία, τον σκοταδισμό, τη μισαλλοδοξία, το φασισμό, τον
ιμπεριαλισμό είναι «ο αγώνας με την γραφή». Ο καλλιτέχνης, εναντιώνεται στο κανόνι και στο τουφέκι του
πολέμου με την πένα του, το πινέλο του, τις νότες του, με μια σκηνή, με τα κείμενα του, με ένα καμβά, με
χρώματα, με εργαλεία… και αγωνίζεται. Μόνο τότε η κρυφή εκείνη δύναμη που συνδέεται με το είναι του
ανθρώπου μπορεί όπως λέει ο Πωλ Ελυάρ να μεταμορφωθεί σε «Πραγματική Δικαιοσύνη»:
“Ο μόνος όμορφος νόμος των ανθρώπων
είναι να κάνουν το νερό φως
να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα
Να κάνουν τον εχθρό αδερφό”
Τόσο στην κοινή πατρίδα την Κύπρο όσο και σε όλο τον κόσμο, εάν καταφέρουμε να κάνουμε τον εχθρό
αδελφό να εδραιώσουμε μια «πραγματική δικαιοσύνη» τότε θα έλθει και η ειρήνη. Γιατί όπως είπε και ο Ρίτσος:
«Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.
Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα,
είναι η ειρήνη.
.........
Όταν λες: αδελφέ μου — όταν λέμε: αύριο θα χτίσουμε
όταν χτίζουμε και τραγουδάμε
είναι η ειρήνη.»
Σύμφωνα με το ότι η τέχνη είναι το έργο όσων έχουν κάτι να πουν, και η έννοια της ειρήνης αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας του εξανθρωπισμού. Υπό αυτή την έννοια, η στάση υπέρ της ειρήνης
τονίζει την ευθύνη που πηγάζει από την πνευματική ταυτότητα του καλλιτέχνη. Η ευθύνη αυτή, αποκτά νόημα όταν υπηρετεί ως ασπίδα ενάντια σε όλα τα είδη της προκατάληψης και στερεοτύπων που μπορούν να
εμποδίσουν την υλοποίηση της ιδέας της ειρήνης. Κανείς δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος στα δεινά
που συμβαίνουν. Ειδικά η τέχνη και ο καλλιτέχνης πρέπει να τηρεί ξεκάθαρη στάση απέναντι στο «κακό».
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İşte sanatın ve sanatçının savaşa karşı... Irkcılığa, sömürgeye, baskıya, şiddete, eşitsizliğe, adaletsizliğe, gericiliğe, bağnazlığa, faşizme, emperyalizme karşı görevi “kalemiyle yazarak savaşmak”tır. Sanatçı, savaşın topuna-tüfeğine karşı kalemi, fırçası, notası, sahnesi, replikleri, tuvali, boyası, estrümanı ile karşı çıkar, savaşır. İşte o zaman
insanın özüne ilişkin o gizil güç Paul Eluard’ın deyişiyle “Asıl Adalet”e dönüşür:
“İnsanlarda en sıcak kanun
Suyu ışık yapmaları
Düşü gerçek yapmaları
Düşmanı kardeş yapmalarıdır.”
Ortak vatan Kıbrıs’ta ve her yerde düşman kardeş yapılabilir ve “asıl adalet” sağlanabilirse düşlenen barış da
gerçekleşebilir. Çünkü Yannis Ritsos’un söylemiyle:
“Çocuğun gördüğü düştür barış.
Ananın gördüğü düştür barış.
Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir.
.........
Herkesin ‘kardeşim’ demesidir birbirine,
‘yarın yeni bir dünya kuracağız’ demesidir;
ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle.
Barış budur işte.”
Sanat, söyleyecek sözü olanların işi olduğuna göre, barış kavramı da bu duyarlılıkta insanlaşma sürecinin ayrılmaz bir parçası olmak durumundadır. Bu anlamıyla barıştan yana olmak sanatçının aydın kimliğinden gelen
sorumluluğunu da vurgular. Bu sorumluluk, barış idealinin gerçekleşmesine engel olabilecek her türlü önyargı ve
koşullandırmanın karşısında bir kalkan görevi üstlenmesiyle anlam kazanır. Yaşanan kötülükler karşısında kimse
kayıtsız kalamaz. Hele sanat ve sanatçı, “kötü” ye karşı çok net olmalıdr.
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Σύμφωνα με τον Ντοστογιέφσκι, ο άνθρωπος ως ελεύθερη οντότητα είναι υπεύθυνος για το κακό. Και γι’
αυτό θα πρέπει να γίνεται αγώνας ενάντια σε οτιδήποτε κακό.
Λοιπόν, σε αυτό το νησί στη Μεσόγειο, που είναι ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο του ιμπεριαλισμού, είναι
αρκετή η μάχη εναντίον του «κακού»; Ή επιλέγουμε να επωφελούμαστε από το «κακό»... ή μένουμε θεατές;
Ο Γκαίτε λέει ότι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες οι οποίοι προσανατολίζονται προς την ανθρωπιστικές ιδέες
συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης. Λοιπόν, στην Κύπρο, μια πατρίδα που έχει
διχοτομηθεί, οι καλλιτέχνες και όλοι οι πολίτες, πόσο προσανατολίζονται στην ανθρωπιστική κρίση ώστε να
μην εμποδιστεί «η Ειρήνη στην Κύπρο» και για την επίτευξη της; Αρκούμαστε μόνο με το σύνθημα «Η Ειρήνη
δεν μπορεί να εμποδιστεί στην Κύπρο»;
Η αποστολή που αποδίδει στον καλλιτέχνη ένας άλλος μεγάλος συγγραφέας και διανοούμενος ο Άλμπερτ
Καμύ, είναι σαφέστατα το καθήκον να αντιταχθεί ενάντια στον εκφοβισμό. Δεν υιοθετεί ούτε την σιωπή ούτε
την ουδετερότητα. Λέει ότι όσο οι βασανιζόμενες μάζες σωπαίνουν, χρειάζεται κάποιος άλλος να μιλήσει για
αυτούς και τονίζει ότι ο καλλιτέχνης κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες έχει καθήκον να μιλά ενάντια στον
οποιοδήποτε εκφοβισμό. Ο Καμύ την δεκαετία του 50’, έλεγε ότι «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το προτάξουμε
το στήθος μας στους κινδύνους» και συμπλήρωνε ότι «φυσικά και η τέχνη από μόνη της δεν μπορεί να φέρει την
ανάσταση, την αλήθεια και την ελευθερία. Αλλά χωρίς την τέχνη η ανάσταση δεν μπορεί να βρει τη μορφή της».
Μια παρόμοια έκφραση, που την συναντούμε στο έργο του Άθολ Φούγκαρτντ, «Το νησί», έργο το οποίο
ανέβασε ο ΘΟΚ και το Δημοτικό Τουρκοκυπριακό Θέατρο Λευκωσίας είναι η εξής: «Ίσως με το θέατρο να μην
γίνεται επανάσταση, αλλά ανοίγει το δρόμο για την επανάσταση στη σκέψη και τα συναισθήματα».
Ο καλλιτέχνης κατά την εκπλήρωση του κοινωνικού του έργου, έχει καθήκον τόσο με την τέχνη του όσο και
με την στάση του να τοποθετείται ενάντια στο «κακό». Ο καλλιτέχνης, δεν θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του
ανώτερο λέγοντας «Εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης”, μένοντας παράλληλα αδιάφορος απέναντι στα κοινωνικά
και πολιτικά ζητήματα. Ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Μιχαήλ Σόλοχοφ λέει ότι ένας συγγραφέας,
στη σύγκρουση αντίθετων δυνάμεων, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του όχι ως ένα είδος θεότητας, που ανέβηκε στον ‘Ολυμπο και να αδιαφορεί για την ανθρώπινη δυστυχία, αλλά ως ένα παιδί του λαού του και ως ένα
μικρό κομμάτι της ανθρωπότητας, που έχει καθήκον μέσα από τα λόγια του να ενθαρρύνει την παγκόσμια
ειρήνη και τους αγωνιστές της ειρήνης σ’ όλο τον κόσμο. Το κάλεσμα για διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, και για την προστασία της ζωής και του ανθρώπου από τον πόλεμο, που έκανε στους συγγραφείς του
κόσμου ο Σόλοχοφ, στο 7ο Συνέδριο Ασιατών και Αφρικανών συγγραφέων (1983), εξακολουθεί να ισχύει σε
κάθε περίοδο στην πάλη ενάντια στον πόλεμο.
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Dostoyevski’ye göre insan, özgür bir varlık olarak kötüden sorumludur. Ona göre kötü olan her şeyle mücadele edilmelidir.
Peki, Akdeniz’de emperyalizmin batmayan uçak gemisi olan bu adada “kötü” olanla yeterince mücadele ediliyor mu? Yoksa “kötü”den nemalanma yolu seçiliyor... ya da seyirci mi kalınıyor?
Goethe, büyük sanatçıların hepsinin insanlık sorununa yöneldiklerini bu yönelimin dünya barışını sağlamada
önemli katkılar sağlayacağını söyler.
Peki, ortadan ikiye bölünen ortak vatan Kıbrıs’ın sanatçıları ve tüm insanları “Kıbrıs’ta Barış”ın engellenmemesi ve sağlanması için yeterli derecede insanlık sorununa yönelebiliyor mu? Yoksa “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez’’
sloganıyla yetiniliyor mu?
Bir başka büyük yazar ve düşünür Albert Camus’un sanatçıya yüklediği misyon, zorbalığa karşı çıkma işlevi
açık seçiktir. O ne susmayı, ne de yansız kalmayı benimser. Acı çeken kitleler sustukça birilerinin onların yerine
konuşması gerektiğini söyler. Sanatçının her koşulda her zorbalık karşısında konuşmasına vurgu yapar. Ama
sanatı bir tür toplumsal din dersine dönüştürmeme koşuluyla! 1950’lerde Camus, “tehlikelere göğüs germekten
başka çaremiz yok” diyor ve şunu hemen ekliyordu: “Elbette sanat tek başına doğruluk ve özgürlük getirecek bir
diriliş sağlayamaz, ama sanat olmadıkça bu diriliş, biçimini bulamaz.”
Benzer bir söylem, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği Athol Fugard’ın “Ada” oyununda da şöyle
dile gelir: “Tiyatroyla devrim olmaz belki, ama düşünce ve duygularda devrime yol açabilir.”
Sanatçı toplumsal işlevini yerine getirirken ‘’kötü’’ ye karşı hem eseri hem tavrıyla yer almalıdır. Sanatçı “Ben
sanatçıyım’’ diyerek toplumsal, siyasal meselelere burun kıvırarak kayıtsız kalmaktan ya da meselelere değinmeden teğet geçerek, bişey söyler (miş) gibi yaparak kendine üstün bir paye biçmekten uzak durmalıdır.
Nobel ödüllü yazar Mihail Şolohov, bir yazarın kendisini karşıt güçlerin çarpışmasının üstünde, Olimpos Tepeleri’ne yükselmiş ve insan ızdıraplarına kayıtsız kalan bir tür ilah olarak değil, kendi halkının evladı, insanlığın
ufacık bir parçası olarak görmesi gerektiğini, bu görevini de dünya barışı için savaşmak ve barış savaşçılarını,
sözlerinin ulaşabildiği her yerde yüreklendirmek olduğunu belirtir.
Dünya barışını sağlamak, hayatı, insanı, yaşamı savaşa karşı korumak için Asya ve Afrika Yazarları 7. Konferansı’nda (1983) Şolohov’un dünya yazarlarına yaptığı çağrı, savaşa karşı mücadelede her dönem geçerliliğini
korumaktadır.
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Το Κάλεσμα του Σολόχοφ
«Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, συγγραφείς του κόσμου... Απευθύνομαι σε εσάς σε μια
πολύ δύσκολη στιγμή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Πριν από τριάντα χρόνια, ενώ οι αγώνες
των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για την επιδίωξη της ειρήνης νικούσαν την καταστροφική φύση
του Ψυχρού Πολέμου, είχα καλέσει τους συγγραφείς της παγκόσμιας κοινότητας, τους συγγραφείς της Ανατολής και της Δύσης, για ένα ειλικρινή και ζωντανό διάλογο μεταξύ ανθρώπων με
διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις.
Εκείνη την εποχή, αυτό που με ενέπνευσε για αυτό το κάλεσμα, ήταν η επιθυμία να ενώσουμε τις προσπάθειες για να επηρεάσουμε με τις λέξεις τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά τώρα το ζήτημα δεν είναι ζήτημα λογοτεχνίας. Το θέμα είναι η ανθρώπινης φυλή
και το λίκνο της, η ίδια η ύπαρξη της γης. Το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει το αύριο και αν
τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα μπορέσουν να δουν τον ήλιο στον ουρανό. Οι εχθροί της
ειρήνης, αρνούνται να ακούσουν τη φωνή της λογικής και τροφοδοτούν περαιτέρω την πυρηνική
φωτιά η οποία είναι έτοιμη να μετατραπεί σε καθολική φλόγα ενός καταστροφικού πολέμου και
να καταστρέψει κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη μας.
Πως μπορούν οι συγγραφείς οι οποίοι έχουν μοναδικό όπλο το μολύβι και το χαρτί να αντισταθούν σε όλα αυτά; Θέλω να σας θυμίσω ότι την ίδια ερώτηση έκανε και ο Λέον Τολστόυ,
όταν άκουσε το βουητό του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, που πλησίαζε. Ο συγγραφέας ο οποίος
στην ηλικία των ογδόντα χρόνων, αποδέχτηκε το 1909 να λάβει μέρος στο Κογκρέσο για την
Ειρήνη, στη Στοκχόλμη, τόνισε ότι αυτοί που θα έβγαιναν κερδισμένοι από τον πόλεμο είχαν
στη διάθεση τους εκατομμύρια χρημάτων, εκατομμύρια στρατιωτών.
Από την άλλη ο συγγραφέας ο οποίος είναι ενάντια στον πόλεμο, έχει μόνο ένα αλλά όμως,
πολύ ισχυρό όπλο, την αλήθεια. Και ακριβώς αυτό είναι αρκετό για να μπορούμε να πούμε
ότι οι αγώνες μας δεν είναι ανέλπιδοι, και μάλιστα ότι εάν όλοι οι φιλειρηνιστές άνθρωποι
κατευθύνουν το μυαλό, την συνείδηση και τις ικανότητες τους προς αυτό τον βασικό στόχο,
τότε οι αγώνες μας θα είναι επιτυχείς.
Καλώ τους συγγραφείς του κόσμου, του συγγραφείς του σήμερα, καλώ τους φίλους και τους
συναδέλφους μου: Υψώστε τη φωνή σας ενάντια στη συνεχή τρέλα, στο συνεχή εξοπλισμό πυρηνικών όπλων.
Ελπίζω να εισακουστεί το κάλεσμα μου. Πριν να είναι πολύ αργά!»
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Şolohov’un Çağrısı
“Değerli dostlar ve meslektaşlar, dünya yazarları... Size insanlık tarihinin çok çetin
bir anında sesleniyorum. Otuz yıl kadar önce, dünyanın her yerinde halkların barış uğrundaki çabaları Soğuk Savaş’ın yıkıcı özüne üstün gelirken, dünya yazarlar topluluğuna,
Doğu ve Batı’nın yazarlarına farklı görüş ve inançlara sahip insanlar arasında içten ve
canlı bir diyalog için çağrı yapmıştım.
O sırada beni bu çağrıya isteklendiren, sözleriyle insanların zihin ve yüreklerini etkileyebilenlerin çabalarını birleştirme arzusuydu.
Ama şimdi sorun edebiyat sorunu değil.Söz konusu olan insan soyunun ve onun beşiği,
yeryüzünün bizzat kendi varlığıdır. Sorun, yarının olup olmayacağı, çocuklarımız ve torunlarımızın gökyüzünde güneşi görüp göremeyeceğidir.
Barışın düşmanları, aklın sesine kulak vermeyi reddediyorlar, harap edici bir savaşın
evrensel alevine dönüşmek üzere yayılmaya ve gezegenimizdeki tüm hayatı yoketmeye hazır
nükleer ateşi daha da körüklüyorlar.
Silahı yalnızca kalem ve kağıt olan yazar tüm bunlara nasıl karşı koyabilir? Size, aynı
sorunun, yaklaşmakta olan Birinci Dünya Savaşı’nın uğultularını duyan Lev Tolstoy tarafından da sorulmuş olduğunu hatırlatmak isterim. 80 yaşında, 1909 Stockholm Barış Kongresi’nde yer almayı kabul eden yazar, savaştan kazançlı çıkacakların emrinde milyonlarca
para, milyonlarca asker olduğunu vurguluyordu. Savaşa karşı çıkan yazarınsa, yalnızca bir
tek, ama çok güçlü silahı vardır-hakikat. Ve işte bu, mücadelemizin umutsuz olmadığını,
hatta eğer tüm barışsever insanlar-edebi söz yeteneğine sahip olanlar dahil-tüm zeka,
bilinç ve yeteneklerini bu ana amaca yönelttikleri takdirde başarılı olacağını söylememiz
için yeterlidir.
Dünya yazarlarına, günümüz yazarlarına, dost ve meslektaşlarıma sesleniyorum:
Devam eden çılgınlığa, sürekli nükleer silahlanmaya karşı sesinizi yükseltin.
Umarım bu çağrım işitilir. Çok geç olmadan!”
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Ο Ναζίμ Χικμέτ, ο οποίος ήταν ενάντια στον πόλεμο, και πίστευε και υποστήριζε ότι η μόνιμη ειρήνη είναι
εφικτή και για αυτό είναι αναγκαία η εξάλειψη της φτώχειας και της εκμετάλλευσης στη γη, καθώς και η
εξασφάλιση της ισότητας και της ελευθερίας και η επικράτηση της αδελφοσύνης στον κόσμο, (Συνέδριο Ασιατών και Αφρικανών συγγραφέων, στο Κάιρο, 12 Φεβρουαρίου 1962), κάνει την ακόλουθη δήλωση σχετικά
με τη λειτουργία της τέχνης και της λογοτεχνίας:
«Είμαι ο εκπρόσωπος της προοδευτικής λογοτεχνικής πτέρυγας της χώρας μου, η οποία τάσσεται υπέρ του σοσιαλισμού και ενάντια στον ιμπεριαλισμό... Είμαστε υπέρ της ανεξαρτησίας,
της ειρηνικής συμβίωσης και της ειρήνης. Είμαστε ενάντια στον ιμπεριαλισμό, σε κάθε είδους
αποικιοκρατίας, στον παγκόσμιο πόλεμο που σχεδίασαν οι ιμπεριαλιστές.
Για εμάς, η ανεξαρτησία, σημαίνει πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανεξαρτησία. Όταν
λέμε κοινωνική δικαιοσύνη, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι η συμβίωση των ιμπεριαλιστών και των αποικιοκρατών κατακτητών και των αιχμαλώτων τους, αλλά η συμβίωση των
χωρών με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα. Η αντίληψη μας για την ειρήνη, δεν σημαίνει την
απόρριψη της ένοπλης μάχης κατά των κατακτητών και των ιμπεριαλιστών. Κατά την δική μας
αντίληψη, η διατήρηση της ειρήνης, σημαίνει αποτροπή του ξεσπάσματος ενός πυρηνικού πολέμου, ο οποίος θα καταστρέψει ένα σημαντικό μέρος της ανθρωπότητας.»
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Savaşa karşı çıkan, kalıcı bir barışın olanaklı olduğunu; bunun için de yoksulluğun ve sömürünün yeryüzünden
silinmesi, eşitliğin ve özgürlüğün sağlanması, kardeşliğin dünyaya egemen olması gerektiğini savunan ve inanan
Nazım Hikmet, Kahire’de, Asya Afrika Yazarları Kurultayı’nda (12 Şubat 1962’) edebiyatın ve sanatın işlevi konusunda şu açıklamayı yapar:
“Ben ülkemdeki edebiyatın ilerici, sosyalizmden yana, emperyalizme karşı kanadın temsilcisiyim... Bizler bağımsızlıktan, barış içinde bir arada yaşamaktan ve barıştan yanayız.
Emperyalizme, sömürgeciliğin her türüne, emperyalistlerce tezgahlanan dünya savaşına karşıyız. Bizim için bağımsızlık, siyasal, ekonomik ve kültürel bağımsızlık demektir.
Toplumsal adalet derken bizim anladığımız, emperyalistlerin ve sömürgelerin işgalcilerin ve
onların tutsaklarının bir arada yaşamaları değil, türlü toplumsal sistemlerden ülkelerin bir arada
yaşamalarıdır.
Bizim anladığımız barış, işgalcilere ve emperyalistlere karşı silahlı savaşmanın reddi demek
değildir. Bizim anlayışımıza göre barışın korunması, insanlığın önemli bir bölümünü yok edecek
olan nükleer bir savaşın çıkmasına engel olmak demektir.”
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Ο Ναζίμ Χικμέτ στο ποίημα που έγραψε πριν από το συνέδριο στο Κάιρο, περιγράφει ξεκάθαρα τον σκοπό
του ποιήματος:
Αδέλφια μου
Τα ποιήματα μας πρέπει να είναι δίπλα από το ισχνό βόδι
Πρέπει να μπορούν να οργώσουν την γη
Πρέπει να μπορούν να μπουν στο βάλτο των ορυζώνων
Μέχρι τα γόνατα
Πρέπει να μπορούν να ρωτήσουν όλες τις ερωτήσεις
Πρέπει να μπορούν να μαζέψουν όλα τα φώτα
Πρέπει να μπορούν να σταθούν στην αρχή του δρόμου
Σαν ορόσημα τα ποιήματα μας
Πρέπει να μπορούν να βλέπουν πριν από όλους
τον εχθρό που πλησιάζει
Πρέπει να μπορούν να χτυπήσουν τα τύμπανα
μόλις δουν την κρυμμένη με φύλλα παγίδα
Και μέχρι να μην μείνει στο κόσμο ούτε μια αιχμάλωτη χώρα
Ούτε ένας αιχμάλωτος άνθρωπος
Και στον ουρανό ούτε ένα ατομικό σύννεφο
Πρέπει να μπορούν να δώσουν ότι έχουν
Περιουσία, σκέψη, ζωή, στην μεγάλη ελευθερία.
Ο Ναζίμ Χικμέτ ο οποίος λέει ότι «είμαι κομουνιστής... είμαι αγάπη από την κορυφή ως τα νύχια», στα ποιήματα του αναφέρει ότι η φρίκη του πολέμου, η κτηνωδία του είναι το αντίθετο της ζωής και πάντα δείχνει τον
δρόμο ως υποστηριχτής της ειρήνης.
Ένας άλλος μεγάλος συγγραφέας ο Τζενγκίζ Αϊτμάτοβ, λέγοντας ότι «αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα
καθήκοντα αυτών που δημιουργούν τον πολιτισμό» συνεχίζει και λέει ότι «παρά την ανησυχία που σφίγγει την
καρδιά μας για τον άνθρωπο και το μέλλον του, δεν πρέπει να γεννηθεί ο φόβος και η απελπισία... είμαστε αναγκασμένοι να ορθώσουμε το ανάστημα μας εναντίον του πολέμου όχι με φόβο αλλά με θάρρος.»
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Nazım Hikmet’in, Kahire Kurultay’ı öncesi yazdığı şiirde ise, şiire yüklediği misyon çok açıktır:
“Kardeşlerim
sıska öküzün yanında koşulup şiirlerimiz
toprağı sürebilmeli
pirinç tarlalarında bataklığa girebilmeli
dizlerine kadar
bütün soruları sorabilmeli
bütün ışıkları derebilmeli
Yol başlarında durabilmeli
kilometre taşları gibi şiirlerimiz
Yaklaşan düşmanı herkesten önce görebilmeli
cengelde tamtamlara vurabilmeli
ve yeryüzünde tek esir yurt tek esir insan
gökyüzünde atomlu tek bulut kalmayıncaya kadar
malı mülkü aklı fikri canı neyi varsa verebilmeli
büyük hürriyete şiirlerimiz.”
‘’Komünistim... Sevdayım tepeden tırnağa’’ diyen Nazım Hikmet şiirlerinde savaşın dehşetini, vahşetini, hayata
aykırılığını anlatırken hep barışın savunucusu olarak yol gösterir.
Bir başka usta yazar Cengiz Aytmatov ise “Tüm kültür yaratıcılarının en büyük görevlerinden biri budur” diyerek
şöyle devam eder: “İnsan ve onun geleceğine dair kalbimizi sıkıştıran endişeye rağmen, korku ve umutsuzluk doğmamalı... Korku değil cesaretle savaşın karşısına dikilmek zorundayız.”
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Σε ολόκληρη την ιστορία, η τέχνη και η φωνή του καλλιτέχνη ήταν υπέρ της ειρήνης και εναντίον του πολέμου. Ωστόσο, σε ορισμένες χρονικές περιόδους, υπάρχουν παραδείγματα καλλιτεχνών (!) που προσπαθούν
για να παραμείνουν ουδέτεροι, που ενδιαφέρονται μόνο για την στυλιστική πλευρά της τέχνης και μάλιστα
εξυπηρετώντας το σύστημα και προσπαθώντας να καθησυχάσουν την συνείδηση τους, λένε ‘’Εμένα αφήστε
με, εγώ ασχολούμαι με την τέχνη μου, δεν ανακατεύομαι με πράγματα που δεν με αφορούν». Την κατάλληλη απάντηση σε αυτού του είδους τους καλλιτέχνες την δίνει ο Λιβάνιος συγγραφέας, διανοούμενος Χ. Τζιμπράν:
«Όταν οι τύραννοι πράττουν τυραννία τα χέρια των αθώων δεν γίνεται να είναι καθαρά.»
Όλοι όσοι θέλουν να ονομάζουν τον εαυτό τους άνθρωπο, έχουν το καθήκον της προετοιμασίας μια ειρηνικής ζωής… Και πιο πολύ οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς, οι διανοούμενοι… Ως εκ τούτου, όποιος παραμένει
ουδέτερος απέναντι στο κακό, και μάλιστα σε ένα τέτοιο κακό, όπως ο πόλεμος, δεν μπορεί να έχει καθαρά
χέρια.. εκείνα τα χέρια βάφονται με αίμα!... Όποιος υπερασπίζεται την ειρήνη υπερασπίζεται το σήμερα και
το αύριο του ανθρώπου.
Όλοι όσοι θέλουν να ονομάζουν τον εαυτό τους άνθρωπο, έχουν το καθήκον της προετοιμασίας μια ειρηνικής ζωής… Και πιο πολύ οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς, οι διανοούμενοι… Ως εκ τούτου, όποιος παραμένει
ουδέτερος απέναντι στο κακό, και μάλιστα σε ένα τέτοιο κακό, όπως ο πόλεμος, δεν μπορεί να έχει καθαρά
χέρια... Εκείνα τα χέρια βάφονται με αίμα!... Η ανθρώπινη ευαισθησία, βλέπει και αξιολογεί, ότι είναι στο
πλευρό της ειρήνης και ενάντια στον πόλεμο. Όποιος υπερασπίζεται την ειρήνη υπερασπίζεται το αύριο και
το μέλλον του ανθρώπου. Σε κάποιες χώρες, συνεχίζονται οι δολοφονίες με τα όπλα, οι αποκεφαλισμοί, οι
αφανισμοί μέχρι να επέλθει η τάξη που θέλουν τα καπιταλιστικά-ιμπεριαλιστικά αφεντικά, και σε άλλες χώρες όπου έχει εδραιωθεί η τάξη, που επιθυμούν αυτά τα αφεντικά, τα όπλα σωπαίνουν και λένε «κοιτάξτε ήρθε
η ειρήνη»... Αλλά στην μεταμοντέρνα εποχή η έννοια της «ειρήνης» είναι αντεστραμμένη, κούφια και κενή.
Η έννοια της ειρήνης περιλαμβάνει αξίες όπως η ελευθερία, η ισότητα και η δικαιοσύνη. Η προώθηση
αυτού του τρόπου αντίληψης της ειρήνης είναι σκόπιμη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εικόνα της ειρήνης
αποκτά νόημα όταν υπερασπιζόμαστε τις ανθρώπινες αξίες στη ζωή. Η εξήγηση που δίνεται στο λεξικό για
την λέξη «ειρήνη» είναι «η κατάσταση μη πολέμου», «η κατάσταση που ακολουθεί μετά από μια συνθήκη τερματισμού πολέμου.»
Μακάρι να ήταν αρκετή μια τέτοια εξήγηση για την περιγραφή της «ειρήνης»… Για παράδειγμα στη Κύπρο
τα όπλα σώπασαν… Από το 1974 και μετά τα όπλα δεν μιλάνε, μόνο επίδειξη κάνουν… Λες και θέλουν να μας
θυμίζουν τον πόλεμο ή μας λένε προσέχετε γιατί και στο μέλλον μπορεί να γίνει πόλεμος…

32

Tarih boyunca sanatın ve sanatçının sesi, savaşa karşı barıştan yana çıkmıştır. Ancak bazı dönemlerde tarafsız
kalmaya, sanatın sadece biçimsel işleriyle ilgilenmeye, hatta mevcut sistemin dümen suyunda giderek, “bana
dokunmayın, ben sanatımı yaparım beni ilgilendirmeyen işlere karışmam” diyerek vicdanını da rahatlatmaya çalışan
sanatçı (!) örneklerine de rastlanır. Bu tür sanatçılara en etkili cevabı Lübnanlı yazar düşünür H.Cibran verir:
“Zalim zülmünü işletirken ak ellilerin elleri temiz olamaz.”
Barış içinde bir yaşamı hazırlamada kendine insanım diyen herkese görev düşer. Evet bu konuda herkese sorumluluk düşer... En çok da sanatçılara, yazarlara, aydınlara... O nedenle bir kötülük karşısında hele savaş gibi bir
kötülük karşısında tarafsız kalarak kimse ellerini temiz tutamaz... o ellere kan bulaşır!.. İnsani duyarlılık, gelecek
adına yaşamsal olan her şeyin korunmasını, savaşa karşı barıştan yana olmasında görür ve değerlendirir. Barışı
savunmak yarını ve insanın geleceğini savunmaktır.
Ancak postmodern zamanlarda “barış” kavramı da ters-yüz edilmekte, koflaştırılmakta, içi boşaltılmaktadır.
Kimi ülkelerde kapitalist-emperyalist patronların istedikleri düzen sağlanıncaya kadar silahlar öldürmeyi, kafa
kesmeyi, yok etmeyi sürdürür, kimi ülkelerde de o patronların istediği düzen sağlanınca silahlar susar ve “bakın
barış geldi” denir... Barış sadece silahların susması demek değildir. Barış kavramının, özgürlük, eşitlik ve adalet
gibi değerleri kapsadığı gözardı ediliyor ve bilinçli bir şekilde böyle algılanması isteniyor. Unutulmamalıdır ki,
hayatın içindeki tüm insani değerleri savunduğumuz ölçüde barış imgesi anlam kazanabilir. Sözlüklerde “barış’’
sözcüğünün karşısındaki açıklama şu “Savaş halinde olmama durumu”, “Savaşmama durumu”, “Savaşın bittiğinin bir
antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.”
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Η ειρήνη μπορεί να ανατραπεί και χωρίς την χρήση των όπλων. Σε κάποιες περιπτώσεις οι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από καθεστώτα καταπίεσης και υπόκεινται σε «βασανιστήρια», «βία» και «αποξένωση»… Όπως
είπε και ο Μαχάτμα Γκάντι: «Η φτώχεια είναι η πιο βάναυση μορφή βίας.»
Αυτό σημαίνει ότι η απουσία του πολέμου δεν είναι κατ’ ανάγκη καθεστώς ειρήνης. Χωρίς την διασφάλιση
της αρμονίας και της ισορροπίας μεταξύ όλων των στοιχείων που συνθέτουν την ζωή, χωρίς τον ίσο
διαμερισμό όλων των αγαθών των ευλογιών της φύσης, χωρίς την αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών παραγόντων που προκαλούν τη βία, χωρίς την διασφάλιση της δικαιοσύνης και της ισότητας
μεταξύ των ανθρώπων, χωρίς την εφαρμογή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών, η έννοια
της ειρήνης θα συνεχίζει πάντα να αιμορραγεί.
Όπως είπε και ο Ναζίμ Χικμέτ με τον πιο απλό και εντυπωσιακό τρόπο:
«Για να μπορέσουμε να πούμε παντού
όλοι με ένα στόμα να τραγουδήσουμε,
όλοι μαζί να τραβήξουμε τα δίχτυα απ’ τα νερά,
να κάνουμε δαντέλα το σίδερο όλοι μαζί,
όλοι μαζί να οργώσουμε τη γη,
για να μπορέσουμε να φάμε τα μελωμένα σύκα όλοι μαζί,
εκτός από τα χείλη της αγαπημένης μου.»
Με λίγα λόγια, όταν η ανθρωπότητα θα καταφέρει να δημιουργήσει ένα κόσμο όπου δεν θα υπάρχει
ο καταπιεστής και ο καταπιεσμένος, ο εκμεταλλευτής και αυτός που τυγχάνει εκμετάλλευσης, ο
κατακτητής και ο κατακτημένος, τότε μόνο θα μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί ειρηνικά. Ναι, η ειρήνη δεν
είναι μόνο να σιγήσουν τα όπλα, αλλά να εξαφανιστούν όλες οι πτυχές της ατομικής και κοινωνικής
καταπίεσης. Η ατμόσφαιρα, όπου ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει με αξιοπρέπεια όλες τις ικανότητες
του και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου θα ζει με αξιοπρέπεια ... Η ειρήνη είναι το περιβάλλον
εξανθρωπισμού. Η ειρήνη είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να οροθετηθεί. Όταν δίπλα σας οι
άνθρωποι δολοφονούνται, στερούνται το φαγητό, τυγχάνουν εκμετάλλευσης, είναι δυνατόν εσείς να
βρίσκεστε σε καθεστώς ειρήνης;
Όπως είπε και ο Αζίζ Νεσίν, εάν ένας άνθρωπος στο κόσμο στερείται τα δικαιώματα του, αυτό σημαίνει ότι
όλοι στερούμαστε τα δικαιώματα μας. Η ειρήνη ή υπάρχει για όλους ή για κανένα. Δεν μπορεί να υπάρξει,
λίγη, πολύ λίγη ή ελλιπής ειρήνη. Για παράδειγμα, ενόσω στο βορρά γιορτάζουν την 20η Ιουλίου ως «γιορτή
ειρήνης», και στο νότο πενθούν, μπορούμε να πούμε ότι στο νησί επικρατεί η ειρήνη;
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Keşke yetebilseydi böyle bir tanım “barış”ı anlatmaya... Örneğin Kıbrıs’ta silahlar sustu... 1974’ten bu yana silahlar konuşmuyor, sadece gösteri yapıyorlar... Hep bir savaşı hatırlatırcasına ya da dikkat et gelecekte de savaş
olabilir dercesine...
Silahlarla savaşmadan da barış durumu yok edilebiliyor. İnsanlar baskı altında tutulabiliyorlar... İnsanlara “şiddet”, “işkence”, “ötekileştirme” uygulanabiliyor...
Ne demiş Mahatma Gandhi: “Yoksulluk, şiddetin en acımasız biçimidir.”
Demek ki barış olması için illa savaş olmaması yetmiyor. Hayatı oluşturan tüm unsurlar arasında uyum ve
denge sağlanmadan, her tür doğa nimetinin huzur içinde paylaşımı gerçekleşmeden, şiddeti yaratan ekonomik
ve sosyal etmenleri ele almadan, insanlar arasında eşitlik, adalet sağlanmadan, demokratik hak ve özgürlükler
gerçekleştirilmeden barış kavramı hep kanamaya devam edecektir.
En yalın ve çarpıcı bir şekilde Nazım Hikmet’in ifade ettiği gibi:
“Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı,
demiri oya gibi işleyip hep beraber,
hep beraber sürebilmek toprağı,
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
Yarin yanağından gayrı her şeyde
her yerde
hep beraber
diyebilmek için...”
Kısacası ezenle ezilenin, sömürenle sömürülenin, işgal edenle işgal edilenin olmadığı bir dünya yaratabilmeyi insanlık becerebildiği zaman barış içinde birlikte yaşayabileceğiz.
Evet barış sadece silahların susması değil, her türlü bireysel, toplumsal baskının tüm boyutlarıyla kalktığı durumdur... Kişinin, tüm yeteneklerini insanca geliştirebileceği, insanca yaşayabileceği bir ortama
kavuştuğu durumdur... Barış, insanlaşmanın ortamıdır... Barış, sınırlanamaz bir durumdur. Yanı başınızda insan öldürülürken, aç bırakılırken, sömürülürken, siz barış içinde olabilir misiniz?
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H ειρήνη αρχίζει με τα παιδιά μας… Με το να μην τα δηλητηριάζουμε… Με το να μην καλλιεργούμε τους
σπόρους του μίσους και της έχθρας στο μυαλό τους… Η ειρήνη αρχίζει με την αποβολή των στοιχείων έχθρας
από το σχολικά βιβλία… Αρχίζει με την διήγηση όχι του πολέμου αλλά της ειρήνης στο μάθημα της ιστορίας.
Με την αποβολή της διήγησης του εμείς και οι άλλοι… Η ειρήνη περνά από το «εμείς», από το «όλοι μας»…
από την δημιουργία ενός κοινού μέλλοντος…
Η ευθύνη του καλλιτέχνη και της τέχνης είναι να συμβάλει στον αγώνα της οικοδόμησης αυτού του
μέλλοντος. Ανεξάρτητα από τον γεωγραφικό χώρο και τις συνθήκες ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται δίπλα
στον άνθρωπο. Δίπλα σε αυτόν που βρίσκεται κάτω από καταπίεση… Σε ένα σύστημα αδικίας, να είναι δίπλα
σε αυτόν που αδικείται και να αντιστέκεται στην αδικία, στις διώξεις, στην εκμετάλλευση. Η ειρήνη είναι
το περιβάλλον εξανθρωπισμού, είναι η στάση ενάντια στη βαρβαρότητα. Η λογική που δεν επιδιώκει την
ειρήνη, δεν είναι λογική. Η πατρίδα της τέχνης και του καλλιτέχνη είναι όλη η γη… και οι συμπατριώτες του
όλη η ανθρωπότητα.
Με αυτές τις σκέψεις το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο,
προσπαθούν μέσα από την τέχνη του θεάτρου να συμβάλουν στο αγώνα που δίνεται για την επανένωση του
διχοτομημένου νησιού και για την ειρήνη, που οι Κύπριοι τόσο ποθούν αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα να
πραγματοποιήσουν… Ο καλλιτεχνικός αυτός αγώνας του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας
και του Σατιρικού Θεάτρου, γίνεται με την πραγματοποίηση πολλών «πρωτιών» στην ιστορία του νησιού.
Ακόμα και όταν η κοσμοθεωρία μας και η αντίληψη μας για την τέχνη υπέστησαν τις πιο βίαιες επιθέσεις,
απειλήθηκαν και πέρασαν από ανάκριση, σε θολούς και μπερδεμένους καιρούς πάντα θα αγωνιζόμαστε για
την ειρήνη. Αυτό το βιβλίο είναι η καταγραφή αυτού του αγώνα για την ειρήνη.
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Aziz Nesin’in dediği gibi yeryüzünün bir yerinde bir insanın hakkı yeniyorsa, bu, hepimizin hakkının yenmesi
demektir. Barış ya hepimiz için vardır ya da yoktur. Azı, birazı, eksiği olamaz barışın... Örneğin kuzeyde 20 Temmuz “barış bayramı” olarak kutlanırken, güneyde yas tutuluyorsa adada barış olduğunu söyleyebilir miyiz?
Barış yapmak çocuklarımızla başlar... Onları zehirlememekten... Onların beyinlerine nefret, kin tohumları ekmemekten... Okul kitaplarını ‘’düşmanlık’’ lardan arındırmakla başlar barış... “Tarih’’ adı altında çocuklara, gençlere savaşı değil, barışı anlatmakla başlar. Biz ve öteki olmamaktan... ‘’Biz’’, ‘’hepimiz’’ olmaktan geçer barış... ortak
bir gelecek kurmaktan...
Sanatın ve sanatçının sorumluluğu da bu geleceği kurma mücadelesine katkı koymaktır. Hangi coğrafyada
olunursa olunsun her durumda insan olan insanın yanında yer almaktır. Ezilenin yanında yer almaktır... Haksız
düzende, haklının yanında haksızlığa, zulme, sömürüye karşı koymaktır. Barış insanlaşmanın ortamıdır, barbarlığa karşı duruştur. Barış sağlayamayan akıl, akıl değildir. Sanatın ve sanatçının ülkesi bütün yeryüzüdür; yurttaşları ise tüm insanlık.
Bu düşüncelerle Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu (LBT) ve Satirigo Tiyatrosu ortadan bölünmüş adayı, yeniden birleştirme ve Kıbrıslıların hasretini çektiği ama bir türlü gerçekleştiremediği barış için verilen mücadeleye
tiyatro sanatı vasıtasıyla katkı koymaya çalışırlar. LBT’nin ve Satirigo Tiyatrosu’nun bu sanatsal mücadelesi, ada
tarihinde bir çok ilklere imza atmasıyla gerçekleşir. Benimsedikleri dünya görüşünün ve sanat anlayışının en
acımasız saldırılara uğradığı, tehdit edildiği, soruşturmalar açıldığı zamanlarda da, bulanık ve karışık havalarda
da hep barış mücadelesinin içinde olurlar. Bu kitap, o barış mücadelesinin belgesidir.
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TİYATRONUN SINIR İHLALİ
ΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΠΑΡΑΒΙΆΖΕΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
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Τ

Y

ο Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωurdunun kültür – sanat, demokrasi ve barış soσίας, με το πάθος και τον αγώνα των ανθρώπων του,
runlarına ve gelişmesine ilişkin sancıları ve özlemleri
που βιώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
yaşayan, bu yolda düşünce üretmeyi görev sayan ve
πολιτισμός- η τέχνη, η δημοκρατία και η ειρήνη στη
ortaya eylem koyan insanların sevdası ve kavgasıyla
χώρα μας, την θεατρική περίοδο 1986-87, ανεβάζει
Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu (LBT), BARIŞ meseτο έργο «Ειρήνη» του αρχαίου Έλληνα κωμωδιογράlesini gündem yapmak ve iki toplumun yakınlaşmasıφου Αριστοφάνη, με στόχο να
nı sağlamak, bir iletişim ve empaφέρει στην ημερήσια διάταξη το
ti yapılmasını teşvik etmek için
Ο Αριστοφάνης παρομοιάζει την
θέμα της ειρήνης και να προω1986-87 tiyatro sezonunda antik
ειρήνη
με
την
ζωή,
την
γονιμότητα,
θήσει την επαναπροσέγγιση των
Yunan komedya yazarı Aristopτην
ευτυχία,
την
αδελφικότητα
και
δύο κοινοτήτων, την επικοινωhanes’in “BARIŞ’’ oyununu sahνία και την αλληλοκατανόηση.
την αφθονία. Στο έργο ο συγγραφέας neler.
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό
LBT, barış kültürünün özümκατατροπώνει τον πόλεμο, που είναι
Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιsenmeden ve içselleştirilmeden
η άσχημη όψη της ζωής και στο τέλος
ρικό Θέατρο τονίζουν ότι χωρίς
barışın elde edilemeyeceğinin ve
ενώνει
τον
λαό
με
την
ειρήνη.
την αφομοίωση και την εσωτεbu durumun da Kıbrıslı Türklerle
ρίκευση της κουλτούρας της ειKıbrıslı Rumların gerçeği olduğuρήνης, η ειρήνη δεν πρόκειται να επιτευχθεί και ότι
nun altını çizer. Çünkü iki toplumda, ırkçılık, milliyetαυτό ισχύει τόσο για τους Τουρκοκύπριους όσο και
çilik ve şovenizm temelinde bir kültürle yoğrulmuş;
για τους Ελληνοκύπριους. Επειδή και οι δύο κοινόgenç kuşaklarını bu doğrultuda eğitmiş ve birbirleriτητες έχουν αναπτύξει ένα πολιτισμό βασισμένο
ne düşman iki toplum haline gelmiştir.
στον ρατσισμό, τον εθνικισμό και το σοβινισμό, η
Bu düşünceler doğrultusunda LBT, politik girişimνεότερη γενιά μορφώνεται προς αυτή την κατεύθυνlerin ötesinde iki toplum arasında kültürel bağların
ση. Γι’ αυτό κατάντησαν να είναι εχθροί μεταξύ τους.
güçlendirilmesini ve barış kültürünün yaratılmasını
Με βάση αυτές τις σκέψεις, το Τουρκοκυπριακό Δηsavunur; kültür sanat alanında kurulacak ilişkilerin
μοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο,
önemine dikkat çeker...
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πέρα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες, υποστηρίζουν
Ada coğrafyasında yaşayan farklı kültürleri ötekiτην ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των
leştirmeden barış içinde yaşatmayı; farklılıkları bir
δύο κοινοτήτων και τη δημιουργία ενός
zenginlik olarak kabul etmeyi; ve hoşgörü,
πολιτισμού ειρήνης, και υπερτονίζει τη σηempati oluşturmayı; zenginliğimiz olan çok
μασία των σχέσεων που θα δημιουργηθούν
kültürlülüğü tanımayı, anlamayı ve saygı
στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης.
duymayı yaşam biçimi haline getirmeyi; saΑναγνωρίζουν ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ
nat vasıtasıyla iletişime geçmeyi ve ortak
η δημιουργία κοινής πατρίδας, η ειρηνική
değerler yaratmayı ortak vatanın olmazsa
συμβίωση χωρίς την αποξένωση των διαφοolmazı olarak kabul eder ve duyurur. Çünρετικών πολιτισμών, που ζουν στο γεωγραkü LBT, sanat alanında kurulacak ilişkilerin
φικό χώρο του νησιού. Αναγνωρίζουν και
temelinde yer alan hoşgörü, dostluk, anlaαποδέχονται ότι οι διαφορές είναι πλούτος,
yış, empati ve hümanizmin toplumların yaτην καλλιέργεια της ανοχής και της αλληkınlaşmasında ve barış kültürünün oluşmaλοκατανόησης, την αναγνώριση,
sında etkin rol oynadığına inanır.
Aristophanes “BARIŞ’’ oyununda
την κατανόηση και τον σεβασμό
İşte bu düşünce ve inançla LBT,
προς την πολυπολιτισμικότη- savaşın karşısına; yaşamı, doğurgan- 1986-87 tiyatro sezonunda, anτα. Πρέπει να μας γίνει τρόπος
tik Yunan yazarı Aristophanes’in
lığı, mutluluğu, kardeşliği, bolluğu
ζωής η επικοινωνία μέσω της
2407 yıllık komedyası “BARIŞ’’
kapsayan barışı koyar. Yarattığı
τέχνης και η δημιουργία κοινών
oyunuyla izleyiciyi buluşturur.
sahne
gerçeğinde,
yaşam
gerçeğinin
αξιών. Επειδή το ΤουρκοκυπριαLBT, muhalif ve alternatif çizçirkin yüzü olan savaşı altedip halkı
κό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
gisini, toplumcu gerçekçi tiyatro
πιστεύει ότι η ανοχή, η φιλία, η
anlayışıyla da besleyerek sahnebarışa kavuşturur.
κατανόηση, η επίγνωση και ο
lediği “BARIŞ’’ oyunuyla, çağına
ανθρωπισμός που βρίσκονται στη βάση των σχέσεtanıklık etme işlevini yerine getirirken adadaki iki
ων που θα δημιουργηθούν στον τομέα της τέχνης
topluma da bir yüzleşmeyi, sorgulamayı yaptırır.
παίζουν ενεργό ρόλο στην επαναπροσέγγιση των
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κοινοτήτων και στη δημιουργία
Aristophanes, antik Yunan komedενός πολιτισμού ειρήνης. Με αυyasının, ünü günümüze kadar gelen
τές τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις
en önemli yazardır. Oyunlarında sık
το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέαsık ele aldığı savaş teması, yazarlık
τρο Λευκωσίας, την θεατρική σεζόν
yıllarında tanık olduğu Pelopenez
1986-1987, φέρνει τον θεατή σε επαSavaşları’nın yansımasıdır. “BARIŞ”
φή με την κωμωδία '' Ειρήνη '' που
oyunu da, Atina ile Sparta arasında
έγραψε ο αρχαίος Έλληνας συγγραuzun ve amansız savaşa son verilφέας Αριστοφάνης το 421 π.Χ.
mesini, barış anlaşmasını savunmak
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό
için yazar.
Θέατρο Λευκωσίας, με την αντιποAristophanes “BARIŞ” oyununda
λιτευτική και εναλλακτική γραμμή
savaşın karşısına; yaşamı, doğurganτου, ανεβάζοντας το έργο «Ειρήνη»,
lığı, mutluluğu, kardeşliği, bolluğu
Afiş: Ahmet A. Üstat
στηριζόμενο στην αντίληψη για ένα
kapsayan barışı koyar. Yarattığı sahΑφίσα: Αχμέτ Α. Ουστάτ
κοινοτικό, ρεαλιστικό θέατρο και εκne gerçeğinde, yaşam gerçeğinin çirπληρώνοντας το καθήκον του προς την εποχή του,
kin yüzü olan savaşı altedip halkı barışa kavuşturur.
φέρνει τις δύο κοινότητες στο νησί αντιμέτωπες με
Halkın yanında yer alan Aristophanes, ‘’BARIŞ’’
την ιστορία και τις ευθύνες τους.
oyununda eleştiri oklarını, savaştan rant sağlayan
Ο Αριστοφάνης είναι ο πιο σημαντικός συγγραφέgüçlere, savaş kışkırtıcılarına, silah tüccarlarına, poας της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας, της οποίας η
litikacılara fırlatır.
μαγιά φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Το θέμα του πόλε-
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μου με το οποίο καταπιάνεται συχνά στα έργα του, είναι η αντανάκλαση των Πελοποννησιακών πολέμων
οι οποίοι διεξήχθησαν στα χρόνια που ο συγγραφέας
έγραφε τα έργα του.
Το θεατρικό έργο «Ειρήνη» το γράφει με σκοπό
να υποστηρίξει το τέλος του πολύχρονου και ανηλεή πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης.
Ο Αριστοφάνης παρομοιάζει την ειρήνη με την ζωή,
την γονιμότητα, την ευτυχία, την αδελφικότητα και
την αφθονία. Στο έργο ο συγγραφέας κατατροπώνει τον πόλεμο, που είναι η άσχημη όψη της ζωής και
στο τέλος ενώνει τον λαό με την ειρήνη.
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας,
ανέβασε την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη με στόχο οι
Κύπριοι να τερματίσουν τον πόλεμο και να συνάψουν μια συμφωνία για να φτάσουν στην πολυπόθητη ειρήνη. Ανεβάζει το συγκεκριμένο έργο για να
διακωμωδήσει με τα επικριτικά βέλη του Αριστοφάνη, όλους όσους στην Κύπρο υποστηρίζουν το status
quo, τους ρατσιστές, τους εθνικιστές, τους σωβινιστές και αυτούς που στηρίζουν την διχοτόμηση.

Aristophanes, eleştirisini, karşı çıkışını ve mücadelesini hep komedya aracılığıyla yapar. Komedya,
insanı güldürerek bir özgürleşme çabası ortaya çıkarır... ve Aristophanes’in elinde etkili bir silaha dönüşür komedya. Komedyanın bu özgürleşme çabası,
insanın içinde yaşadığı ve değiştirmeye çalıştığı, toplumsal hayatına, aynı zamanda bu toplumsal hayatın
geleneklerine, törelerine, kurallarına ve statükonun
bütün değerlerine karşıdır. Komedya ciddi olanın,
gücüne erişilmez olan iktidar sahiplerinin, onlara dayanak olan dar görüşlülüğün, bağnazlığın alay, ironi,
taşlama ve hiciv ile gülünç hale getirilmesidir.
LBT de, Kıbrıslıların savaşı bitirmeleri, anlaşarak
özledikleri “BARIŞ’’a kavuşabilmeleri için; Kıbrıs’taki
iktidar sahiplerini, onlara dayanak olan savaş kışkırtıcılarını, statükocu politikacıları, ırkçıları, milliyetçileri, şovenistleri, ayrılıkçıları Aristophanes’in eleştiri oklarıyla gülünçleştirmek ve onların maskelerini
düşürerek gerçek yüzlerini göstermek için “BARIŞ”ı
sahneler.

43

LBT, Aristophanes’i Çağdaşımız ve Kıbrıslı Yapar
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας,
Κάνει τον Αριστοφάνη Σύγχρονο μας και Κύπριο
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας,
βασιζόμενο σε αυτή την
αντίληψη με τον επικριτικό
μηχανισμό της κωμωδίας,
παρουσιάζοντας τον τρόπο
ζωής του Κυπρίου και την
παράδοση του αυτοσχεδιασμού του Παραδοσιακού
Τουρκικού Θεάτρου,
σχολιάζει το θέμα της
ειρήνης κοιτάζοντας από
το παράθυρο του σήμερα.

LBT, Aristophanes’in “Barış”
oyununda; komedyanın
eleştiri mekanizmasıyla,
Kıbrıs insanının yaşam
biçimini ve Geleneksel
Türk Tiyatro’sunun taşlama
ve doğaçlama geleneğini
buluşturarak irdelediği barış
temasını, günümüz penceresinden bakarak yorumlar.
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Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ανε-

LBT, Aristophanes’in 2407 yıl önce yazdığı “BARIŞ” oyu-

βάζει στη σκηνή το έργο «Ειρήνη» το οποίο ο Αριστοφά-

nunu bugünkü yaşamımızla bağdaştırarak ve yorumlaya-

νης έγραψε πριν από 2407 χρόνια, εναρμονίζοντας το και

rak sahneler. Günümüz ve Kıbrıs’ın gerçekleriyle yoğun

ερμηνεύοντας το με την σύγχρονη ζωή. Μια τέτοια προ-

bir hesaplaşmayı ve yüzleşmeyi gündeme getiren böyle

σέγγιση η οποία φέρνει στην ημερήσια διάταξη την αναμέ-

bir yaklaşım; Aristophanes’in ve “BARIŞ” oyununun gün-

τρηση με το σήμερα και της πραγματικότητες της Κύπρου,

celliğini aslında hiç yitirmemiş ve işlevselliğinin devam

παρουσιάζει με εντυπωσιακό τρόπο ότι ο Αριστοφάνης και

etmekte olduğunu; seyirciyle coşkulu bir buluşma sağla-

το έργο του «Ειρήνη» διατηρεί την επικαιρότητα του και

yabildiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer.

ότι η λειτουργία του συνεχίζει, και ότι μπορεί να προσφέρει μια ενθουσιώδη συνάντηση με το κοινό.

LBT bugünün ve “an”ın sanatı olan tiyatroya aksi yaklaşımların, Aristophanes’i ve oyununu müzelik yapaca-

Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ανε-

ğının bilincinde çalışır ve sahneler. Bu anlayış, LBT’nin

βάζει το έργο, γνωρίζοντας ότι οι αντίθετες αυτές προσεγ-

her oyununda görülür diyebiliriz. Sahnelenecek her oyun,

γίσεις προς το θέατρο το οποίο είναι η τέχνη του σήμερα

antik çağ, klasik ya da modern çağa ait olsa da hepsi gü-

και της «στιγμής», θα καταστήσουν τον Αριστοφάνη και

nümüz meselelerine mercek tutacak şekilde yorumlanır.

το έργο του διαχρονικό. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η

Bu yorumun içinde doğal olarak bir de; Kıbrıs’ın tarihsel,

αντίληψη είναι εμφανής σε όλα τα έργα που ανεβάζει το

toplumsal, kültürel rengi, kokusu, duyarlılığı ve yürek vu-

θέατρο. Όλα τα έργα που ανεβάζει, ασχέτως αν ανήκουν

ruşunun ritmi yer alır.

στην αρχαία, στην κλασσική ή την σύγχρονη εποχή, ερ-

Bu anlayıştan yola çıkan LBT, Aristophanes’in “BARIŞ”

μηνεύονται με τρόπο που να εστιάζουν στα θέματα της

oyununda; komedyanın eleştiri mekanizmasıyla, Kıbrıs

εποχής μας. Και όπως είναι φυσικό σε αυτή την ερμηνεία

insanının yaşam biçimini ve Geleneksel Türk Tiyatro’su-

λαμβάνει χώρα το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό χρώ-

nun taşlama ve doğaçlama geleneğini buluşturarak irde-

μα, η μυρωδιά, η ευαισθησία και ο παλμός της καρδιάς της

lediği barış temasını, günümüz penceresinden bakarak

Κύπρου.

yorumlar.

Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, βα-

Oyunun dekorunda bir savaş tankı tarafından yıkılmış

σιζόμενο σε αυτή την αντίληψη, στο έργο του Αριστοφά-

Kıbrıs evi; Kıbrıs ritim ve ezgilerinin duyarlılığıyla bes-

νη «Ειρήνη», με τον επικριτικό μηχανισμό της κωμωδίας,

telenmiş oyun müzikleri, bu müziklerin eşliğinde Kıbrıs

φέρνοντας μαζί τον τρόπο ζωής του Κυπρίου και την πα-

halk dansları figürleriyle dans ederek şarkı söyleyen koro

ράδοση αυτοσχεδιασμού του Παραδοσιακού Τουρκικού

ve halk tiyatrosunun açık biçim Brechtyen oyunculuk üs-

Θεάτρου, σχολιάζει το θέμα της ειρήνης κοιτάζοντας από

lubu, oyunun, izleyenlerle yakın, sıcak, içten, keyifli bir

το παράθυρο του σήμερα.

iletişim kurmasını sağlar.

Στη σκηνή του έργου ένα κυπριακό σπίτι το οποίο γκρε-

Antik Yunan Komedyası, Geleneksel Türk Tiyatrosu ve

μίστηκε από ένα πολεμικό τανκ, μουσικές γραμμένες με

Kıbrıs kültürünü harmanlayarak Aristophanes’in “BARIŞ”

την ευαισθησία των ρυθμών και μελωδιών της Κύπρου και

oyununu Yaşar Ersoy sahneler. Oyunun özgün müziğini

με την συνοδεία τους ο χορός που τραγουδάει και χορεύει

Acar Akalın, dekorunu Ahmet A. Üstat, ışık ve efekt düze-

με τις φιγούρες των κυπριακών παραδοσιακών χορών και

nini de Hasan Anılır yapar. Oyunun koro ve dans ekiple-

η ανοιχτή μορφή λαϊκού θεάτρου με μπρεχτικό ύφος εξα-

rinin oluşumunu ve koreografisini Halk Sanatları Derneği

σφαλίζει μια κοντινή, ζεστή, ειλικρινή, ευχάριστη επικοι-

(Has-Der) ve Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD) gerçekleş-

νωνία μεταξύ του έργου και του θεατή.

tirir.

Την «ειρήνη» του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Γιασάρ Έρ-

Alayın,şakanın,taşlamanın, hicivin baş rolde olduğu,

σοϋ, συνδυάζοντας την Αρχαία Ελληνική Κωμωδία, το Πα-

kendi ve her şeyle alay eden neşeli,müzikli,danslı bir

ραδοσιακό Τουρκικό Θέατρο και τον κυπριακό πολιτισμό.

oyun olan “BARIŞ”, seyirciden büyük ilgi görür ve uzun

Την μουσική γράφει ειδικά για το έργο ο Ατζάρ Ακαλίν, το

süre kapalı gişe oynar. Oynar ama iki toplumun önyargılı,

ντεκόρ φτιάχνει ο Αχμέτ Α. Ουστάτ και το φωτισμό και τα

aşırı milliyetçi ve ırkçı kesimleri LBT ve “BARIŞ” oyununa

εφέ ο Χασάν Ανιλίρ. Τον σχηματισμό της ομάδας της χορω-

saldırırlar.

Altta: LBT’nin sahnelediği
“BARIŞ” oyununda Erol Refikoğlu
ve Osman Alkaş.
Κάτω: Ο Ερόλ Ρεφίκογλου και
ο Οσμάν Αλκάς στο έργο
“ΕΙΡΉΝΗ” που ανέβασε το
Τ/κ Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας.

δίας και του χορού και την χορογραφία της παράστασης ανέλαβε ο Λαογραφικός Όμιλος (Χας-Ντερ)
και ο Καλλιτεχνικός Όμιλος Μόρφου (GÜSAD).
Το έργο «Ειρήνη» στο οποίο πρωταγωνιστούν ο
χλευασμός, το αστείο, η γελειοποίηση και η σάτιρα
και το οποίο χλευάζει και τον εαυτό του αλλά και
όλα τα κακώς έχοντα, είναι ένα ευχάριστο έργο με
μουσική και χορό. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από
το κοινό και για μεγάλο χρονικό διάστημα κάνει μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Παράλληλα όμως τόσο
το έργο όσο και το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, γίνονται στόχος επιθέσεων από φορείς προκατάληψης, εθνικισμού και ρατσισμού και
των δύο κοινοτήτων.
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Η Επίθεση του Δημήτρη Παπαδημήτρη
προς την «Ειρηνη» στον Φιλελεύθερο
Όπως είπε και ο γνωστός επιστήμονας Άλμπερτ Αϊνστάιν, «Είναι ευκολότερο να
διασπάσεις ένα άτομο παρά μια προκατάληψη». Ούτε και η διάσπαση των προκαταλήψεων οι οποίες στηρίζονται στην εχθρότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων
είναι εύκολη. Επειδή για χρόνια, οι κυβερνώντες και στις δύο κοινότητες, συνεχώς
παρουσίαζαν ο ένας τον άλλον ως ο «άλλος», ο εχθρός, καλλιεργούσαν το μίσος,
την υποτίμηση και την περιφρόνηση. Τα εκπαιδευτικά συστήματα και ο πολιτισμός
τους έχουν αναπτυχθεί βασισμένα σε αυτή την αντίληψη. Ο Δημήτρης Παπαδημήτρης, αρθρογράφος της εφημερίδας Φιλελεύθερος, χωρίς να έχει παρακολουθήσει
την παράσταση, επικρίνει το έργο «Ειρήνη», το οποίο ανέβασε το Τουρκοκυπριακό
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (!)… Μπορούμε να πούμε ότι το εν λόγω άρθρο ήταν
κάτι περισσότερο από επίκριση, ήταν μια επίθεση, ένα άρθρο με ταπεινωτικό χαρακτήρα, που γράφτηκε με προκατάληψη.

Filelefteros’ta Dimitri Papadimitri’nin
“Barış”a Saldırısı
“Bir önyargıyı değiştirmek atomu parçalmaktan daha zordur” demiş ünlü
bilim insanı Albert Einstein. İki toplum arasındaki düşmanlıklara dayanan önyargıları da yıkmak hiç kolay değildir. Çünkü yıllardır iki toplumun egemenleri hep
birbirlerini ötekileştirerek düşman görmüş, nefret etmiş, aşağılamış, hor görmüştür. Eğitim sistemlerini, kültürlerini bu anlayış üzerine oluşturmuşlardır.
Güney Kıbrıs’ta yayımlanan ve en çok satan gazete olarak bilinen Filelefteros
gazetesinde köşe yazarı Dimitri Papadimitri, Einstein’ın bahsettiği önyargıyla
LBT’nin sahnelediği “BARIŞ” oyununu görmeden eleştirir(!)... Buna eleştirinin
ötesinde, saldırı, aşağılama niteliğinde “önyargı”yla kaleme alınmış bir yazı diyebiliriz. İki toplum arasında yeniden yakınlaşma, birleşme ve barış kültürünün yaratılması için sahnelenen “BARIŞ” oyununa 31 Aralık 1986’da Dimitri Papadimitri
“Özgür Ağızlı” adlı köşesinde, Aristophanes gibi güçlü bir antik Yunan yazarının
“Türkçe gibi bir dile” nasıl çevrilebildiğini ve Kıbrıslı Türkler tarafından sahnelenebildiğini sorgulayarak, Türkçe’yi ve Kıbrıslı Türkleri aşağılayarak hakaret eder.
Bununla da yetinmeyen Dimitri Papadimitri yazısının son bölümünde kin ve nefretini açıkça ortaya koyar.
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Ο Δημήτρης Παπαδημήτρη, στις 31 Δεκεμβρίου 1986, σχολιάζοντας την παρά-

Ενώ το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

σταση στη στήλη του Φιλελευθεροστομίες, αναρωτιέται για το πώς είναι δυνατόν

παρουσιάζει στο κοινό το έργο «Ειρήνη» με την αντίληψη

να έχει μεταφραστεί ένας σημαντικός αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, όπως ο Αρι-

μιας λαϊκής γιορτής, τέτοια ρατσιστικά, φασιστικά μυαλά

στοφάνης, σε μια γλώσσα όπως τα τούρκικα και πως γίνεται οι Τουρκοκύπριοι να

επιτίθενται με το «ένας σκύλος λιγότερος».

ανεβάζουν τον έργο του.

Στις 24 Ιανουαρίου 1987, ο Δρ. Μπεκίρ Αζγκίν, έστω και

Ο αρθρογράφος με αυτό τον τρόπο υποτιμά και προσβάλει και την τουρκική

καθυστερημένα δημοσιεύει στην εφημερίδα Χαλκίν Σεσί

γλώσσα και τους Τουρκοκύπριους. Αλλά ο Δημήτρης Παπαδημήτρης δεν αρκείται

(Φωνή του Λαού) μια απάντηση προς το άρθρο του Παπα-

μόνο σε αυτό και στο τελευταίος μέρος του άρθρου του εκφράζει με εμφανή τρόπο

δημήτρη.

μίσος και έχθρα.

Ο Αζγκίν, επικρίνοντας την προκατειλημμένη και ρατσιστική στάση του Παπαδημήτρη, αναρωτιέται τι είδους

«Τα ψάρια και τα καρύδια που εισάγονται από την Τουρκία στα κατεχόμενα

νοοτροπία είναι ο εξευτελισμός της παράστασης του έρ-

έχουν ραδιενέργεια. Και τι θα συμβεί όταν αυτοί οι άνθρωποι με το ραδιενεργό

γου «Ειρήνη» την οποία δεν έχει καν δει και η φασιστική

υλικό πεθάνουν; Και είχα μια σκασίλα! (και καταλήγει στα τουρκικά):

αντίληψη του «ένας σκύλος λιγότερος».

Ένας σκύλος λιγότερος".

Στις 4 Φεβρουαρίου 1987, ο Αχμέτ Τολγκάι, δημοσιεύει
στην εφημερίδα Μποζκουρτ, ένα άρθρο με το οποίο καταδικάζει το άρθρο του Παπαδημήτρη. Ο Τολγκάι στο άρθρο

Bir önyargıyı değiştirmek, atomu parçalamaktan daha zordur.
Είναι ευκολότερο να διασπάσεις ένα άτομο παρά μια προκατάληψη.
Albert Einstein / Άλμπερτ Αϊνστάιν

του χαρακτηρίζει τον Παπαδημήτρη ως «ένα κριτικό ξύπνιο αρκετά ώστε να μπορεί να κάνει κριτική για μια
παράσταση που δεν έχει καν παρακολουθήσει και ένα
κριτικό με ρατσιστική νοοτροπία». Ο Τολγκάι τονίζει
επίσης ότι ο Παπαδημήτρης με αυτό τον παρωχημένο τρόπο σκέψης δεν επιτίθεται στους Τούρκους αλλά στα ιδανικά της ανθρωπιάς και της ειρήνης του Αριστοφάνη.

“Türkiye’den KKTC’ye ithal edilen balık ve fındıklar radyasyonlu olur. Peki şimdi radyasyonlu bu maddelerden insanlar ölürse ne olacak? Gaylesi seni mi tuttu?”
(Türkçe olarak şöyle bitirir) “Bir köpek eksik olsun.”

4 Şubat 1987 tarihli Bozkurt gazetesinde Ahmet Tolgay
da Papadimitri’yi kınayan bir makale yayımlar. Tolgay

LBT’nin sahneledediği “BARIŞ” bir halk şenliği anlayışıyla seyirciye sunulurken

yazısında, Papadimiri’yi “izlemediği bir tiyatro oyunu

böylesine ırkçı, faşist kafalar da “bir köpek eksik olsun” anlayışıyla saldırır. File-

hakkında eleştiri becerisini gösterebilecek kadar uya-

lefteros gazetesinde yayımlanan Papadimitri’nin yazısına, 24 Ocak 1987’de Halkın

nık bir eleştirmen ve ırkçı bir kafa” olarak niteler. Tol-

Sesi gazetesinde Dr. Bekir Azgın geç de olsa yanıt verir. Azgın, Papadimitri’nin

gay, Papadimitri’nin çağ-dışı düşünce biçimiyle Türklere

önyargılı, ırkçı yaklaşımını eleştirerek; “Barış” oyununu izlemeden aşağılamanın

değil Aristophanes’in insanlık ve barış idealine saldırdığı-

ve “bir köpek eksik olsun” faşist anlayışın nasıl bir mentalite olduğunu sorgular.

nı da vurgular.
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KIBRISLI RUM
SANATÇILAR
“BARIŞ”A
DAVET EDILIR

İki toplum arasında bir barış köp-

Οι επιθέσεις και ο εξευτελισμός που γίνονται ενάντια

rüsü kurmak amacıyla sahnelenen

στην παράσταση του έργου «ΕΙΡΗΝΗ», το οποίο είχε στό-

“BARIŞ” oyununa yapılan saldırılar

χο να κτίσει μια γέφυρα ειρήνης ανάμεσα στις δύο κοι-

ve aşağılamalar LBT sanatçılarını

νότητες, δεν αποθαρρύνουν το Τουρκοκυπριακό Δημοτι-

barış

geriletmez.

κό Θέατρο Λευκωσίας από το να συνεχίσει τους αγώνες

Bu düzeysiz ve faşist saldırılara inat

του για την ειρήνη. Σε γινάτι σε αυτές τις μικροπρεπείς

LBT Sanat Yönetmeni Yaşar Ersoy

και φασιστικές επιθέσεις, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής

ve Belediye Başkanı Mustafa Akıncı,

του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

tüm engelleri aşarak ve asker-sivil

Γιασάρ Έρσοϋ και ο Δήμαρχος Λευκωσίας Μουσταφά

otoriteden izin alarak Kıbrıs Tiyatro

Ακιντζί, υπερβαίνοντας όλα τα εμπόδια και εξασφαλί-

Kurumu (THOK) Müdürü Evis Gav-

ζοντας άδεια, προσκαλούν τον Διευθυντή του ΘΟΚ Έυη

riyilidis’i ve Kıbrıs Rum Televizyonu

Γαβριηλίδη και την υπεύθυνη θεάτρου του ΡΙΚ Πόπη Δα-

(RIK) drama sorumlusu Bopi Daniel’i

νιήλ να παρακολουθήσουν το έργο «ΕΙΡΗΝΗ» που ανέ-

Kuzey Kıbrıs’a,

LBT’nin sahneledi-

βασε το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας,

ği “Barış” oyununu izlemeye davet

στο βόρειο τμήμα της Λευκωσίας. Ο Γαβριηλίδης και η

ederler. Gavriyilidis ve Daniel, 6 Mart

Δανιήλ, στις 6 Μαρτίου 1987, περνούν στο βόρειο μέρος

1987’de Kuzey Kıbrıs’a geçip LBT’nin “BARIŞ” oyununu

της Λευκωσίας για να παρακολουθήσουν την παράσταση

izlerler. Bu konuda 11 Mart 1987 tarihli Halkın Sesi gaze-

του έργου «ΕΙΡΗΝΗ», του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού

tesi haberi şöyle verir:

Θεάτρου Λευκωσίας. Στις 11 Μαρτίου 1987, η εφημερίδα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΎΠΡΙΟΙ
ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΕΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΎΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ «ΕΙΡΉΝΗ»

mücadelesinden

Χαλκίν Σεσί γράφει για αυτό το γεγονός:
“Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “BARIŞ” oyunu Rum konuklar
tarafından çok beğenildi. Aristophanes’ten günümüze uyarlanan

“Το έργο «ΕΙΡΗΝΗ» που ανέβασε το Τουρκοκυπριακό Δημο-

ve uzun bir süredir LBT’de kapalı gişe oynayan “BARIŞ” adlı ko-

τικό Θέατρο Λευκωσίας, άρεσε πολύ στους Ελληνοκύπριους

medya, geçtiğimiz cuma akşamı kuzeye geçen bazı Kıbrıslı Rum

φιλοξενούμενους. Η κωμωδία «ΕΙΡΗΝΗ» του Αριστοφάνη, την

sanatçılarca büyük ilgiyle izlendi.(...) Konuk Rum sanatçılar “BA-

οποία ανέβασε το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκω-

RIŞ”ın çağdaş yorumu ve sahneleme başarısı ile ilgili olarak şaş-

σίας, με τρόπο που να προσαρμόζεται στις μέρες μας, μια πα-

kınlık dolu hayranlığını dile getirerek, yönetmen Yaşar Ersoy’la

ράσταση με μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, παρακολουθήθηκε

oyunda rol alan sanatçıları kutladı. Rum Devlet Tiyatrosu Müdü-

την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ με μεγάλο ενδιαφέρον

rü de oyunu “olağanüstü başarı” olarak niteledi. LBT’nin bugüne

από ορισμένους Ελληνοκύπριους καλλιτέχνες. (…) Οι φιλο-

kadar sahnelediği oyun afişlerini ve broşürlerini de inceleyerek,

ξενούμενοι Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες εξέφρασαν τον θαυ-

büyük ilgi gösteren konuklar “BARIŞ”ın başka Rumlar (özellikle

μασμό και την έκπληξη τους για την μοντέρνα ερμηνεία του

sanatçılar) tarafından da izlenmesi yolunda dileklerini dile getir-

έργου «Ειρήνη» και συνεχάρησαν τον Γιασάρ Έρσοϋ και τους

diler. Oyunun Güney Kıbrıs’ta da oynanması dilek ve umudunu

ηθοποιούς που πήραν μέρος στη παράσταση. Ο Διευθυντής

belirten konuklar sanatçıları kutladılar’’

του ΘΟΚ χαρακτήρισε την παράσταση ως «τεράστια επιτυχία».
Οι φιλοξενούμενοι παρατηρώντας στο φουαγιέ του θεάτρου
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όλες τις αφίσες των έργων που ανέβασε μέχρι σήμερα το
Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, εξέφρασαν
την ευχή, όπως και άλλοι Ελληνοκύπριοι (κυρίως καλλιτέχνες) παρακολουθήσουν την παράσταση. Επίσης εκφράζοντας
την ευχή και την ελπίδα, όπως το έργο παιχτεί και στη Νότια
Κύπρο, συνεχάρησαν τους καλλιτέχνες.»
Μετά από την διχοτόμηση του νησιού το 1974, για πρώτη φορά δύο καλλιτέχνες πέρασαν με ειδική άδεια από
την Νότια Λευκωσία στη Βόρεια Λευκωσία και παρακολούθησαν μια παράσταση. Για την ακρίβεια ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε μια τέτοια επικοινωνία.
Μετά από αυτή την ιστορική πρωτοβουλία, ο Διευθυντής

1974’de adanın bölünmesinden sonra ilk kez Güney
Kıbrıs’tan iki sanatçı Kuzey Kıbrıs’a özel izinle geçip bir
oyun izlerler. Daha doğrusu ilk kez bir temas gerçekleşir. Bu tarihi temastan sonra önyargıların yıkılması için
Kıbrıs Tiyatro Kurumu (THOK) Müdürü Evis Gavriyilidis,
Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Agon gazetesinin 10 Nisan
1987 tarihli baskısında yayımlanan röportajında “Barış”
oyununun “Çok iyi sahnelenmiş ve iyi oynanmış bir
oyun” olduğunu söyler ve bunu “abartısız söylüyorum
çok iyiydi” diye vurgular, ayrıca “Barış oyunuyla Kıbrıslı Türklerin dostluk eli” uzattığının altını çizer. Röportajında Kavriyelidis “BARIŞ” oyunu hakkında şunları
da söyler:

του ΘΟΚ Έυης Γαβριηλίδης, με στόχο την κατάρριψη
των προκαταλήψεων, στην συνέντευξη που έδωσε στην
εφημερίδα Αγών, στις 10 Απριλίου 1987, δήλωσε ότι το
έργο «Ειρήνη» «είναι ένα έργο που ανεβάστηκε και
παίχτηκε πολύ καλά» και ότι «αυτό το λέω χωρίς καμία υπερβολή, ήταν πολύ καλό» και τονίζει επίσης ότι
«οι Τουρκοκύπριοι με αυτό το έργο έτειναν χέρι φιλίας». Στην συνέντευξη του ο Γαβριηλίδης λέει τα εξής για
το έργο «Ειρήνη»:
«Είναι αλήθεια ότι μη καταλαβαίνοντας την γλώσσα και
επειδή η μετάφραση έγινε από τα Γερμανικά πρέπει να έχουν
προστεθεί και σημερινά στοιχεία – είτε σάτιρα είναι αυτά είτε
σχόλια πάνω στη σημερινή κατάσταση. Γενικά νομίζω ότι η «Ειρήνη» επιλέχθηκε από τους Τούρκους για το αντιπολεμικό μήνυμα της. Ίσως το γεγονός της επιλογής ενός αρχαίου Έλληνα
συγγραφέα με αυτό το θέμα, υποσυνείδητα να ήταν ένα είδος
προσέγγισης από μέρους τους και ένα άπλωμα χεριού. (…) Η
παράσταση ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν
πολύ ευχάριστη και ζωντανή. Ελαφριά χωρίς να παύει να μπαίνει και στο βάθος των εννοιών του συγγραφέα. (…) Ασφαλώς
μια νέα αντίληψη έτσι που να δίδεται καθολικότητα χωρών! »

“Oyuna, bugünün olayları,mizahı ve güncel sorunları ilave
edilmiştir. Kanımca “BARIŞ” savaş alehtarı mesajı nedeniyle
seçilmiştir. Antik Yunan yazarlarından birisinin oyununun seçilmesi,bir yakınlaşma,bir el uzatmadır.(...) Oyun çok güzeldi,çok
ilginç,çok sevimli ve canlı. Yazarın istediği derinliğe inebilen bir
komedi.(...) Yepyeni bir düşünce vardı oyunda.. Bir ülkeler katı-

Üstte: “Barış” oyunun sunumundan
sonra konuk Kıbrıslı Rum sanatçılar
LBT sanatçılar ile birlikte.
Πάνω: Ε/κ καλλιτέχνες μαζί με
τους καλλιτέχνες του Τ/κ Δμοτικού
Θεάτρου Λευκωσίας μετά την
παράσταση του έργου “Ειρήνη”.

na yayılma yani evrensel olma vardı. Bunu dil sorununa rağmen
hissettik,yaşadık.”
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SATİRİGO TİYATROSU’NUN GİRİŞİMİ
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΤΟΥ ΣΑΤIΡΙΚΟΎ ΘΕΆΤΡΟΥ
Δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι πάντα και στις δύο
Her zaman iki toplum içinde Dimitri Papadimitri gibi önyargıκοινότητες, υπάρχουν ρατσιστές, φασίστες και άτομα με προlı, ırkçı, faşistlerin olabileceği gibi, Evis Gavriyilidis gibi insancıl,
καταλήψεις όπως ο Δημήτρης Παπαδημήτρης, αλλά υπάρönyargısız insanların da olabileceğini gözardı etmemeliyiz. Esas
χουν και άτομα όπως ο Εύης Γαβριηλίδης που είναι ανθρώπιolan iki toplumun önyargısız, hümanist, barışcıl insanlarının biνοι και χωρίς προκαταλήψεις. Το σημαντικό είναι άτομα από
raraya gelmeleri,bunu çoğaltmaları,geliştirmeleri ve adanın birτις δύο κοινότητες, που δεν έχουν προκαταλήψεις, είναι ανleşmesine hizmet etmeleridir. LBT, ada tarihinde yakaladığı bu
θρωπιστές και υπέρ της ειρήνης να έρθουν μαζί και να υπηivmeyi daha ileriye götürmenin yollarını arar ve çalışırken, bu
ρετήσουν τον σκοπό της επανένωσης του νησιού. Καθώς το
kez Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve barışcıl bir sanat politiΤουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο
kası yürüten Satirigo Tiyatrosu’ndan
Λευκωσίας, προσπαθεί να βρει τους
LBT’ye dostça bir davet yapılır. SatiLBT ile Satirigo Tiyatrosu; iki toplum
τρόπους για να εκμεταλλευτεί το
rigo Tiyatrosu Aziz Nesi’nin “Kahve
arasında yakınlaşma, yumuşama ve barış
μομέντουμ αυτό στην ιστορία του
ve Demokrasi’’ oyununu sahneler
kültürünün
yaratılmasına,
tiyatro
sanatı
νησιού, το Σατιρικό Θέατρο προve LBT sanatçılarını, oyunu izlemevasıtasıyla ve yapacakları etkinliklerle
σκαλεί τους καλλιτέχνες του Τουρleri için davet eder. Ancak Kuzey
κοκυπριακού Δημοτικού Θέατρου
katkı koymayı kararlaştırırlar.
Kıbrıs makamları tüm sanatçıların
Λευκωσίας, να παρακολουθήσουν
özel izinle geçmesine engel olurlar.
το
Τουρκοκυπριακό
Δημοτικό
Θέατρο
την παράσταση που ανεβάζει, το
Kıbrıslı Rumlar “BARIŞ” oyununu izέργο του Αζίζ Νεσίν «Καφές και ΔηΛευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο συμφώ- lemeye iki kişi gelmişlerdi, o zaman
μοκρατία». Αλλά οι αρχές του Βορiki Kıbrıslı Türk’e izin vereceklerini
νησαν στο να συμβάλουν μέσω της τέχνης
ρά εμποδίζουν όλους τους καλλιτέbelirtirler. Bunun üzerine yapılan
του θεάτρου και με εκδηλώσεις στην
χνες να περάσουν με ειδική άδεια.
davete, özel izinle LBT Sanat Yönetεπαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων και
Τελικά δόθηκε άδεια σε δύο Τουρmeni Yaşar Ersoy ve Yücel Köseoğlu
στην δημιουργία της κουλτούρας ειρήνης.
κοκύπριους για να περάσουν στο
katılır. Olağanüstü duygular yaşaνότιο τμήμα της Κύπρου. Η πρόnır... İlk kez Güney Kıbrıs’a geçerek
σκληση αφορούσε, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Τουρtemas gerçekleşir. Oyun öncesinde sahneye davet edilen Yaκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας Γιασάρ Έρσοϋ
şar Ersoy’a gecenin anısına Satirigo Tiyatrosu Sanat Yönetmeni
και τον ηθοποιό Γιουτζέλ Κιοσέογλου. Τα συναισθήματα είHristos Zanos plaket verir. Karşılıklı barış ve işbirliği adına koναι απερίγραπτα… Για πρώτη φορά θα πραγματοποιούνταν
nuşmalar yapılır. Salonu dolduran izleyiciler ise coşkuyla alkışεπαφές περνώντας στο νότιο τμήμα της Κύπρου. Πριν από
larlar. Dostluk seremonisinin ardından Aziz Nesin’in “Kahve ve
την παράσταση, ο Γιασάρ Έρσοϋ κλήθηκε στη σκηνή και του
Demokrasi” oyunu sunulur.
δίνεται από μέρους του σκηνοθέτη του Σατιρικού Θέατρου
Χρήστου Ζάνου μια αναμνηστική πλακέτα.
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Γίνονται ομιλίες στο όνομα της ειρήνης και της συνεργασίBu buluşmada LBT ile Satirigo Tiyatrosu; iki toplum arasınας. Το κοινό που είχε γεμίσει την αίθουσα του θεάτρου χειροda yakınlaşma, yumuşama ve barış kültürünün yaratılmasına,
κρότησε με ενθουσιασμό. Μετά την τελετή αυτή της φιλίας,
tiyatro sanatı vasıtasıyla ve yapacakları etkinliklerle katkı koyξεκινά η παράσταση του έργου «Καφές και Δημοκρατία» του
mayı kararlaştırırlar.
Αζίζ Νεσίν. Σε αυτή τη συνάντηση, το Τουρκοκυπριακό ΔημοUnutulmamalıdır ki, o yıllarda kapılar kapalı ve iki toplum araτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο συμφώνηsında temas adına sadece iki toplum liderlerinin görüşmeleri
σαν στο να συμβάλουν μέσω της τέχνης του θεάτρου και με
ve ara bölgede Ledra Palas otelde çok seyrek ve çok kısıtlı yaεκδηλώσεις στην επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων και
pılan bir iki politik görüşme dışında; sanatsal, kültürel,sosyal,
στην δημιουργία της κουλτούρας ειρήνης. Δεν πρέπει να ξεekonomik hiçbir temasa rastlanmaz. Hatta bir temasa eğilim
χνάμε ότι εκείνα τα χρόνια τα οδοφράγματα ήταν κλειστά και
göstermek, girişimde bulunmak “Vatan Hainliği” sayılır ve kaοι επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων γίνονταν μόνο με τις
muoyunda,basında bir linç hareketi başlatılırdı. İşte böyle bir
συναντήσεις των ηγετών των δύο κοινοτήτων και εκτός από
dönem ve koşullarda “Barış için Tiyatro” yapmak amacıyla LBT
ένα δυο πολύ σπάνιες και πολύ περιορισμένες συναντήσεις
ve Satirigo Tiyatrosu karar alırlar. Ve ada tarihinde tüm engelπολιτικού επιπέδου που πραγματοποιήθηκαν στην νεκρή
lemelere, saldırılara ve zorluklara rağmen barış ve tiyatro adına
ζώνη στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας, δεν γίνεται καμία καλilklere imza atarak bir çok etkinliği yapmayı başarırlar. LBT ve
λιτεχνική, πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική επαφή. Ακόμη
Satirigo Tiyatrosu arasında 1987 yılında başlayan dostluk ve
και όταν γίνεται μια πρωτοβουλία και προσπάθεια για επαişbirliği, bu kitabın yayımlandığı 2017 yılına kadar tam otuz yıl
φή, θεωρείται ως «Εσχάτη Προδοσία» και ξεκινά μια εκστραyara almadan, hırpalanmadan aksine gelişerek,örnek olarak süτεία λιντσαρίσματος στο κοινό και στον Τύπο.
rer. Daha ileriye götürülmesi için de çalışmalar yapılır.
Λοιπόν σε μια τέτοια εποχή και κάτω από αυτές τις συνİki toplumun yakınlaşmasına, yumuşamasına ve barışına dair
θήκες, το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και
LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun yaptığı işbirliği, ortaya koyduğu
το Σατιρικό Θέατρο αποφασίζουν να κάνουν «Θέατρο για
etkinlikler ve mücadele ilerleyen yıllarda diğer sivil toplum örτην Ειρήνη». Και παρά όλα τα εμπόδια, τις επιθέσεις και τις
gütlerine de cesaret verici örnek oluşturur.
δυσκολίες στην ιστορία του νησιού, στο όνομα του της ειρήνης και του θεάτρου καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν
εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είχαν ξαναγίνει. Η φιλία και η συνεργασία μεταξύ του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού
Θέατρου Λευκωσίας και του Σατιρικού Θέατρου που ξεκίνησε το 1987, παραμένοντας αλώβητη μέχρι και την έκδοση αυτού του
βιβλίου το 2017, για 30 χρόνια και μεγαλώνοντας, γίνεται παράδειγμα προς μίμηση. Γίνονται επίσης προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Η συνεργασία μεταξύ του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θέατρου Λευκωσίας και του Σατιρικού Θέατρου
για την επαναπροσέγγιση, την εξομάλυνση των σχέσεων και της ειρήνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, οι κοινές εκδηλώσεις και ο
αγώνας, γίνεται παράδειγμα που δίνει θάρρος και στις άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
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Aziz Nesin’in Kıbrıs’a Gelmesi Engellenir
Εμποδίζεται η Έλευση του Αζίζ Νεσίν στην Κύπρο

Το Σατιρικό Θέατρο καλεί τον Τούρκο συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, να
έλθει στην Κύπρο για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα του έργου
του «Καφές και Δημοκρατία» το οποίο ανεβάζει το Σατιρικό σε σκηνοθεσία του Χρίστου Ζάνου.
Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες που κατέβαλε το Σατιρικό
Θέατρο για να έλθει στην Κύπρο ο Αζίς Νεσίν και να παρευρεθεί
στην πρεμιέρα του έργου του «Καφές και Δημοκρατία» ο μεγάλος
Τούρκος συγγραφέας δεν τα καταφέρνει να έρθει.
Η τουρκική κυβέρνηση αρνείται να δώσει διαβατήριο στον Αζίζ
Νεσίν και έτσι αποτρέπει την έξοδο από τη χώρα του. Στην Τουρκία,
στη δεκαετία του 80’, πολλοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι αντιμετωπίζουν τέτοιες πιέσεις και εμπόδια.
Ο μεγάλος Τούρκος συγγραφέας Αζίζ Νεσίν στο τηλεγράφημα
που έστειλε στον κυπριακό θίασο γράφει ότι αδυνατεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι αυτό και να παρευρεθεί στην πρεμιέρα του έργου γιατί οι Τουρκικές Αρχές δεν του δίνουν διαβατήριο:

Satirigo Tiyatrosu, Hristos Zanos yönetiminde sahnelediği “Kahve
ve Demokrasi’’ oyununun prömiyerine oyunun yazarı Aziz Nesin’i de
davet eder. Satirigo Tiyatrosu’nun ısrarlı davetine ve tüm çabalarına
rağmen Türk hükümetinin engellenmesi nedeniyle Aziz Nesin “Kahve
ve Demokrasi’’ oyununun prömiyerine katılamaz.
Türk hükümeti Aziz Nesin’e pasaport vermeyerek onun yurtdışına
çıkışını engeller. 1980’li yıllarda Türkiye’de birçok sanatçı ve aydına
aynı engelleme ve baskılar uygulanır.
Bunun üzerine büyük Türk yazarı Aziz Nesin, Satirigo Tiyatrosu’na
gönderdiği telgrafta Türk makamlarının kendisine pasaport vermedikleri için prömiyere katılamayacağını bildirir. Aziz Nesin telgrafını şöyle
tamamlar:
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«Θα ήθελα πολύ να παρευρισκόμουν σ’
αυτή την πρεμιέρα, όμως δεν θα γίνει
κατορθωτό να έλθω γιατί δεν
μπόρεσα να πάρω διαβατήριο.
Εύχομαι όλοι να ζήσουμε σε ειρήνη,
φιλία και αδελφοσύνη».
“Ben, bu prömiyere katılmayı çok istedim
ama gelmem mümkün olmayacak.
Çünkü bir pasaport alamadım.
Hepinizin barış, dostluk ve kardeşlik
içinde yaşamanızı diliyorum.”

Aziz Nesin’in
“Kahve ve Demokrasi” Oyunu
Satirigo Tiyatrosu’nda
Το Έργο «Καφές και Δημοκρατία»
του Αζίζ Νεσίν στο Σατιρικό Θεάτρο
Η πρωτοβουλία αυτή του Σατιρικού Θεάτρου για την ει-

Satirigo Tiyatrosu’nun bu barışcıl girişimi ve iki top-

ρήνη και η έναρξη πολιτιστικών επαφών μεταξύ των δύο

lumun kültürel temas başlatması barış çevrelerinde

κοινοτήτων αντιμετωπίζεται πολύ θετικά από τους κύκλους

olumlu karşılanır. Haravgi gazetesi 28 Nisan 1987 tarih-

που στηρίζουν την ειρήνη. Η εφημερίδα «Χαραυγή», σε άρ-

li yayınında “Halkımız, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı

θρο που δημοσιεύει στις 28 Απριλίου 1987, με τον τίτλο «Ο

Türklerin kültürel temaslarını memnuniyetle karşı-

λαός μας χαιρετίζει τις πολιτιστικές επαφές Ελληνοκυ-

lıyor’’ yorumunu yaparak Satirigo Tiyatrosu’nun “Kah-

πρίων και Τουρκοκυπρίων», γράφει για την παράσταση

ve ve Demokrasi” oyununun haber ve değerlendirme-

του Σατιρικού Θεάτρου «Καφές και Δημοκρατία»:

sini şöyle verir:

«Ο λαός μας χαιρετίζει τις πολιτιστικές επαφές
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων

“Halkımız, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin
kültürel temaslarını memnuniyetle karşılıyor

Ο κυπριακός λαός και ειδικά ο πνευματικός και καλ-

Kıbrıs Halkı ve özellikle aydın sanat insanlarımız

λιτεχνικός μας κόσμος χαιρέτισε θερμά την παρουσία

iki Kıbrıslı Türk oyuncu Yaşar Ersoy ve Yücel Köseoğ-

των δύο Τουρκοκύπριων ηθοποιών Γιασάρ Ερσόι και

lu’nun, Aziz Nesin’in Kahve ve Demokrasi prömiyeri-

Γιουσέλ Κιοσέογλου, στο «Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδί-

ne katıldığı Vladimiros Kafkaridis Kültür Merkezi’nde

μηρος Καυκαρίδης», όπου παρακολούθησαν την πρε-

bulunması memnuniyetle karşıladı ve kademeli olarak

μιέρα του έργου «Καφές και Δημοκρατία» του Αζίζ

karşılıklı anlayış ve işbirliği ortamının yeniden sağ-

Νεσίν και εκφράζει την επιθυμία να συνεχισθούν οι

lanması amacıyla Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler

πολιτιστικές επαφές Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-

arasındaki kültürel temasların devam etmesini arzu

πρίων για ν’ αποκατασταθεί σταδιακά το κλίμα αλλη-

ettiğini ifade eder. Geçen cumartesi günü Satirigo Ti-

λοκατανόησης και συνεργασίας. Όσοι είχαν την ευκαι-

yatrosu’nun prömiyerinde bulunma fırsatı olanlar bu

ρία να βρίσκονται στην πρεμιέρα του Σατιρικού, το

tür temaslar için ihtiyacın her iki taraftaki sanatçılar

περασμένο Σάββατο, πρέπει να έχουν πεισθεί, ότι η

tarafından özel bir ilgi ile karşılandığı konusunda ikna

ανάγκη για τέτοιες επαφές αντικρίζεται από τους καλ-

olmuş olmalıdır. Bu ilk olan temasta bulunan aydın

λιτέχνες και στις δύο πλευρές με ιδιαίτερη σημασία.

ve sanat dünyasının onlarca temsilcisi ve genel ola-

Afiş: Antis Partzilis
Αφίσα: Άντης Παρτζίλης
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Οι δεκάδες εκπρόσωποι του πνευματικού και καλλιτε-

rak halk sıcak tepkileriyle Satirigo Tiyatrosu’nun gi-

χνικού κόσμου που έδωσαν το παρόν τους σ’ αυτή την

rişimine tam desteğini ifade edip, takdir ettiler. Oyun

πρώτη στο είδος της επαφή, αλλά και το κοινό, γενικά,

başlamadan önce Aziz Nesin’in Kahve ve Demokra-

με τις θερμές εκδηλώσεις τους εξέφρασαν πλήρη επι-

si oyununun yönetmenliğini ve uyarlamasını yapan

δοκιμασία και εξετίμησαν την πρωτοβουλία του Σατι-

Hristos Zanos, Kıbrıslı Türk sanatçıları memnuniyetle

ρικού Θεάτρου.

karşıladı ve bu tür temasların adada barış, dostluk ve

Πριν αρχίσει η παράσταση, ο σκηνοθέτης και διασκευαστής του έργου του

larının bu yönde insiyatif almalarının ne

Αζίζ Νεσίν «Καφές και Δη-

kadar gerekli olduğunu vurguladı. Hris-

μοκρατία» Χρίστος Ζάνος

tos Zanos ayrıca Kıbrıs Türk Belediye Ti-

καλωσόρισε τους Τουρκο-

yatrosu’na, Satirigo Tiyatrosu adına pla-

κύπριους καλλιτέχνες και

ket hediye etti.

τόνισε τη συμβολή τέτοιων

Bunun devamı olsun

συναντήσεων στην προώ-

Satirigo Tiyatrosu, küçük ama yine de

θηση της ειρήνης, της φιλί-

çok önemli bir adım atarak Kıbrıslı Türk-

ας και της συναδέλφωσης

ler ile yeniden yakınlaşmak için çaba ve

στο νησί μας και πόσο επι-

özlemi canlandırdı. Üç seviyeli girişimi:

βάλλεται οι άνθρωποι της

Bir Türk oyunu sahneledi, daveti üzerine

τέχνης ν’ αναλάβουν πρω-

prömiyerine Kıbrıslı Türk Tiyatro insan-

τοβουλίες προς αυτή την

ları katıldı ve Kıbrıs Türk topluluğunun

κατεύθυνση. Ο Χρ. Ζάνος

izleyicilerine oyun sergileme çabasında

πρόσφερε, επίσης, συμβο-

bulundu. Ayrılıkçı duvarı yıkmak için po-

λικό δώρο του Σατιρικού

tansiyel olduğunu ve bu potansiyelin zor-

προς το Τουρκοκυπριακό

luklara ve sorunlara rağmen tam değer-

Δημοτικό Θέατρο.

lendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Να υπάρξει συνέχεια
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kardeşliğin teşvik edilmesine katkısını ve sanat insan-

Sanat doğası gereği, insanları yakınlaş-

Το Σατιρικό Θέατρο έδωσε σάρκα και οστά στον

tırıyor, önyargıları ve güvensizliği bir kenara koyuyor

πόθο και την επιδίωξη για επαναπροσέγγιση με τους

ve dostluğu teşvik ediyor. İşte yeniden yakınlaşmak

Τουρκοκύπριους κάνοντας ένα μικρό, έστω, αλλά

için sanat ve kültür insanları ve diğer kurumlar bu de-

πολύ σημαντικό βήμα. Η πρωτοβουλία του σε τρία

ğerlendirmeyi yaparak çalışmalıdır. Satirigo Tiyatro-

επίπεδα – ανέβασε τουρκικό θεατρικό έργο, με πρό-

su başlangıcı yaptı. Devamı olsun…”

σκληση του παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα Τουρκοκύπριοι θεατρικοί παράγοντες και κάνει ενέργειες για
να δώσει παραστάσεις τουρκοκυπριακός θίασος – δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες να κατεδαφιστεί το διαχωριστικό τείχος, και ότι αυτές οι δυνατότητες πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο, ανεξάρτητα από τις
δυσκολίες και τα προβλήματα που παρεμβάλλονται.
Η ΤΕΧΝΗ από τη φύση της ενώνει τους ανθρώπους,
παραμερίζει τις προκαταλήψεις, και την δυσπιστία
και προάγει την φιλία. Να, λοιπόν, ένα αποτελεσματικό μέσο για την επαναπροσέγγιση, που καλούνται να
αξιοποιήσουν οι άνθρωποι της τέχνης και του πνεύματος, αλλά και άλλοι φορείς. Το Σατιρικό Θέατρο έκανε
την αρχή. Ας υπάρξει συνέχεια.
Ο Γκλυν Χιουζ στο άρθρο του στην εβδομαδιαία εφημερίδα Cyprus Weekly, στην έκδοση 1-7 Μαΐου 1987, χαρακτη-

Haftalık yayımlanan Cyprus Weekly gazetesinin 1 – 7 Ma-

ρίζει το έργο «Καφές και Δημοκρατία» ως ένα «Τουρκικό

yıs 1987 tarihli baskısında ise Glyn Huges, “Kahve ve De-

Λουκούμι στον Στρόβολο». Ο Χιουζ χαρακτηρίζει θετική

mokrasi’’ oyununu “Turkish delight in Strovolos’’, “Stro-

την επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων και γράφει τα εξής:

volos’ta bir Türk lokumu’’ olarak değerlendirir.
Strovolos, Satirigo Tiyatrosu’nun bulunduğu semtin adı-

«Turkish Delight in Strovolos

dır. Hughes da iki toplumun temasa geçmesini olumlar ve

Πυκνότατο ακροατήριο στην αίθουσα και άλλο

şöyle yazar:

Satirigo Tiyatrosu’nun sahnelediği
“Kahve ve Demokrasi” oyununda
Andreas Tsuris.
Ο Αντρέας Τσουρής στο έργο
«Καφές και δημοκρατία» που
ανέβασε το Σατιρικό Θέατρο.

πλήθος θεατών που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν
εισιτήριο στο ταμείο του θεάτρου έδειξαν την συγκι-

“Salonda yoğun izleyici kitlesi ve tiyatro gişesinde bi-

νητική ανταπόκριση του κοινού στο έργο του Τούρ-

let alamayan izleyicilerin kalabalığı, Türk yazar Aziz

κου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, που παρουσιάστηκε από

Nesin’in bu hafta Satirigo Tiyatrosu’nda sahnelenen

το Σατιρικό Θέατρο αυτή τη βδομάδα. Διακεκριμένοι

oyununa olumlu, iç açıcı tepkisini gösterdi. Satirigo Ti-

επισκέπτες οι Γιασάρ Ερσόυ και ο Γιουτζιέλ Κιοσέο-

yatrosu’nun değerli konukları ise Kıbrıs Türk Lefkoşa

γλου του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευ-

Belediye Tiyatrosu’ndan Yaşar Ersoy ve Yücel Köseoğ-

κωσίας.»

lu’dur.’’
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SATİRİGO TİYATROSU
“BARIŞ”I GÜNEY KIBRIS’A DAVET EDER
ΤΟ ΣΑΤΙΡΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΊ ΤΗΝ «ΕΙΡΉΝΗ» ΣΤΗ ΝΌΤΙΑ ΚΎΠΡΟ
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με το έργο «Ειρήνη» σε σκηνοθεσία
του Γιασάρ Έρσοϋ, αρπάζει ένα σημαντικό
μομέντουμ στο όνομα της ειρήνης. Στο πλαίσιο της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ
του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου
Λευκωσίας και του Σατιρικού Θεάτρου που
ξεκινά με αυτή την αφορμή, το Σατιρικό Θέατρο προσκαλεί το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο νότιο μέρος του
νησιού για να παρουσιάσει την «Ειρήνη».
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας, ξεκινά τις προετοιμασίες για να
πραγματοποιήσει το όνειρο της ειρήνης και
της επανένωσης των δύο κοινοτήτων, οι
οποίες είχαν διχοτομηθεί για χρόνια με οδοφράγματα, τείχη και συρματοπλέγματα.
Στην πραγματοποίηση αυτού το ονείρου
συμβάλουν καθοριστικά και με την θετική
τους προσέγγιση και την στήριξη τους ο Τ/κ
Δήμαρχος Μουσταφά Ακιντζί και ο Ε/κ Δήμαρχος Λέλλος Δημητριάδης της διχοτομημένης Λευκωσίας.
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LBT, Yaşar Ersoy yönetiminde sahnelediği
“BARIŞ” oyunuyla, barış adına çok önemli bir
ivme yakalar. LBT ve Satirigo Tiyatrosu arasında bu nedenle başlayan dostluk ve işbirliği ilişkisi çerçevesinde; Satirigo Tiyatrosu, “BARIŞ”
oyununu Güney Kıbrıs’ta izleyiciye sunmak
için LBT’yi Güney Kıbrıs’a davet eder.
LBT, yıllardır kapalı kapılar, duvarlar ve tel
örgülerle bölünmüş ve hiçbir teması olmayan
iki toplumu yeniden birleştirmek ve barış kültürünü yaratmak düşünü gerçeğe dönüştürmek için çalışmalar başlatır.
Bu çalışmalara bölünmüş Lefkoşa’nın Türk
Belediye Başkanı Mustafa Akıncı ve Rum Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis’in olumlu
yaklaşmaları ve destekleri de, “düş”ün gerçekleşmesine önemli ivme katar.

DENKTAŞ: “Boklarınızı birleştirdiniz,
sanatınızı da birleştirin”
ΝΤΕΝΚΤΆΣ: «Ενώσατε τα σκατά σας,
ενώστε και την τέχνη σας»

Εθνικιστικοί και σωβινιστικοί φορείς προσπαθούν να εμποδίσουν την προσπάθεια του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού
Θεάτρου Λευκωσίας να υπερβεί τα τείχη που χωρίζουν την χώρα στα δυο και να παρουσιάσει στο Ε/κ κοινό το έργο «Ειρήνη». Αλλά το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και οι καλλιτέχνες του συνεχίζουν με πείσμα τις εργασίες
τους. Με στόχο να δοθούν οι άδειες για το πέρασμα στο νότιο μέρος της Λευκωσίας, ο Δήμαρχος Μουσταφά Ακιντζί, ο
Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεάτρου Γιασάρ Έρσοϋ και ο φιλοξενούμενος του Θεάτρου και παράλληλα μεταφραστής
του έργου Γιουτζέλ Ερτέν, επισκέπτονται τον Ραούφ Ντενκτάς και εξηγώντας του την σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, την σημασία του μηνύματος για ειρήνη και φιλία, ζητούν να δοθούν οι αναγκαίες άδειες. Ο Ντενκτάς αφού άκουσε
το αίτημα μας με ηρεμία και χαμόγελο, αναφερόμενος στις εργασίες
του κοινού αποχετευτικού συστήματος που είχαν ξεκινήσει τότε ο
τ/κ Δήμος και ο ε/κ Δήμος της Λευκωσίας, λέγοντας με ανάμεικτο
χιούμορ και δυσαρέσκεια «κάτω
από τη γη ενώσατε τα σκατά
σας, ε λοιπόν πάνω από την γη
ενώστε και την τέχνη σας»,
δείχνει ότι θα δεχθεί το αίτημα
μας για άδεια. Μας εξήγησε ότι
θα μας δώσει οριστική απάντηση
αφού συζητήσει και αξιολογήσει
το θέμα και με τις στρατιωτικές
αρχές.

LBT’nin ülkeyi ikiye bölen duvarları aşıp Güney Kıbrıs’ta “BARIŞ” oyununu
Kıbrıslı Rum izleyicilere sunmasına milliyetçi ve şoven kesimler engel olmaya
çalışırlar. Ancak LBT sanatçıları çalışmalarını inatla sürdürürler. Güney Kıbrıs’a
geçmek için kesin izinlerin alınması amacıyla Belediye Başkanı Mustafa Akıncı,
LBT Sanat Yönetmeni Yaşar Ersoy ve LBT’nin konuğu olarak Kuzey Kıbrıs’ta
bulunan ve oyunun çevirisini yapan Yücel Erten, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı
ziyaret ederek; bu davete katılmanın gerekliliğini, dünyaya verilecek barış ve
dostluk mesajının önemini, yararlarını savunurlar ve gerekli iznin verilmesini
talep ederler.
Denktaş bu talebi sakin ve tebessümle dinledikten sonra; Lefkoşa Türk Belediyesi ve Rum Belediyesi’nin başlattığı ortak kanalizasyon çalışmasına atıfta
bulunarak “Yer altından boklarınızı birleştirdiniz, üstünden de sanatınızı
birleştirin bakalım” diyerek şakayla karışık bir hoşnutsuzluğu belirtirken izin
talebine de olumlu yanıt vereceğinin işaretini verir. Konuyu askeri makamlarla
da görüşeceğini ve değerlendirmesini yaptıktan sonra kesin yanıtını vereceğini
belirtir.
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“BARIŞ”I RAUF DENKTAŞ’A JURNAL EDERLER
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΟΎΝ ΤΟΝ ΡΑΟΎΦ ΝΤΕΝΚΤΆΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΙΡΉΝΗ»

İki toplumun yakınlaşması ve barış kültürünün oluş-

στηρίζουν την διχοτόμηση και δεν επιθυμούν την

masını istemeyen milliyetçi, şoven ve ayrılıkçı çevreler

επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων και την δη-

Satirigo Tiyatrosu’nun, LBT’ye yaptığı davetten rahatsız

μιουργία της κουλτούρας ειρήνης, ενοχλούνται με

olurlar. Kuzey Kıbrıs’taki ve Güney Kıbrıs’taki ayrılıkçılar

την πρόσκληση που κάνει το Σατιρικό Θέατρο στο

LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun buluşmasını engellemeye

Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Οι

çalışırlar. Basın aracılığıyla akıl almaz yazılarla korkut-

υπέρμαχοι της διχοτόμησης και στις δύο πλευρές

maya, gözdağı vermeye uğraşırlar. Hatta Güney’e geçmek

προσπαθούν να εμποδίσουν την συνάντηση αυτή

için izin talebinde bulunan LBT sanatçılarına, hükümet

των δύο θεάτρων. Προσπαθούν να εκφοβίσουν τους

yetkilileri “can güvenliğinizden biz sorumlu değiliz,

καλλιτέχνες μέσω του Τύπου με άρθρα αδιανόητα.

başınıza bir şey gelirse siz sorumlusunuz” diyerek ve

Μάλιστα οι αρχές, εκφοβίζουν τους καλλιτέχνες

imza talep ederek gözdağı ve korku verirler. “BARIŞ” oyu-

του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκω-

nuyla duvarları aşmayı amaçlayan LBT sanatçıları “can

σίας λέγοντας τους ότι «δεν φέρουμε ευθύνη για

güvenliğimizden biz sorumluyuz” diyerek Dışişleri Ba-

την ασφάλεια σας, αν πάθετε κάτι εσείς θα είστε

kanlığı’nın formlarını imzalarlar.

υπεύθυνοι για αυτό» και ζητώντας τους να υπο-

Ancak LBT sanatçılarının kararlı tutumu karşısında ay-

γράψουν δήλωση. Έτσι οι καλλιτέχνες του Τουρκο-

rılıkçı, milliyetçi ve şoven çevreler daha da ileri giderler

κυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, οι οποί-

ve “BARIŞ” oyununun Güney Kıbrıs’ta sahnelenmemesi

οι με το έργο «Ειρήνη» αποσκοπούν στο να σπάσουν τα

için Rauf Denktaş’a ve hükümet yetkililerine gizli raporlar

τείχη του μίσους, λέγοντας ότι «εμείς είμαστε υπεύθυνοι

göndererek karalama yaparlar ve Güney Kıbrıs’a geçişe

για την ασφάλεια μας» υπογράφουν τις φόρμες-δηλώ-

izin verilmemesini talep ederler.

KTDT Müdürü Hilmi Özen
Ο Διευθυντής των Τ/κ
Κρατικών Θεάτρων Χιλμί Οζέν

Οι εθνικιστικοί και σοβινιστικοί κύκλοι που υπο-

σεις..
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Bu raporların en ilginci Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

Όμως οι κύκλοι που υποστηρίζουν τη διχοτόμηση, τον

Müdürü Hilmi Özen’in yazdığı rapordur. Bu rapor Kıbrıs

εθνικισμό και τον σοβινισμό, ενάντια στην αποφασιστική

Türk Devlet Tiyatroları gibi bir sanat kurumunun hangi

στάση των καλλιτεχνών του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού

anlayışla yönetildiğini de ortaya koymaktadır. Söz konu-

Θεάτρου Λευκωσίας, προχωρούν περαιτέρω και με στόχο

su raporda Hilmi Özen, LBT’nin Güney Kıbrıs’a geçişine

να αποτρέψουν την παράσταση του έργου «Ειρήνη» στο

izin verilmemesi gerektiğini; “BARIŞ” oyununun sakıncalı

νότιο μέρος της Λευκωσίας, στέλνουν εμπιστευτικές εκθέσεις στον Ραούφ Ντεντκτάς και στις αρχές, δυσφημίζοντας
τους καλλιτέχνες και ζητώντας να μην τους δοθεί άδεια να
περάσουν στο νότιο μέρος της Κύπρου. Η πιο ενδιαφέρουσα από αυτές τις εκθέσεις είναι αυτή που έγραψε ο Διευθυντής των τ/κ κρατικών θεάτρων Χιλμί Οζέν. Αυτή η έκθεση
δείχνει και την αντίληψη με την οποία γίνεται η διαχείριση των καλλιτεχνικών οργανισμών. Ο Χιλμί Οζέν στην
εν λόγω έκθεση τονίζει ότι δεν πρέπει να δοθεί άδεια στο
Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας να περάσει
στο νότιο μέρος της Κύπρου, ότι το έργο «Ειρήνη» είναι
προσβλητικό για την τούρκικη πλευρά και ότι παρουσιάζει τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ως κατοχικές και που
τελικά εξυπηρετεί την προπαγάνδα των Ελληνοκυπρίων.
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια και χωρίς καμία αλλαγή η αναφορά που έστειλε ο Διευθυντής των τ/κ κρατικών
θεάτρων Χιλμί Οζέν στις 13 Απριλίου 1987 στον Ραούφ
Ντενκτάς, με στόχο το έγγραφο αυτό να μείνει ως παράδειγμα στην ιστορία.
olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni “işgalci” olarak gösterdiğini ve Rum propagandasına hizmet ettiğini belirtir.
Tarihe ibretlik bir belge kalması amacıyla Kıbrıs Türk
Devlet Tiyatroları Müdürü Hilmi Özen’in 13 Nisan 1987’de
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a gönderdiği rapor noktasına virgülüne dokunmadan aynen aşağıdaki gibidir.
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“Αξιότιμε Πρόεδρε μου,							
Γράφω αυτή την επιστολή με την πεποίθηση ότι φέρω ευθύνη για το θέμα των επαφών που
πραγματοποιούνται με το απέναντι στοιχείο και τα πήγαινε-έλα στο όνομα της τέχνης και
του θεάτρου. Αντιμετωπίζοντας από την άποψη της πολιτικής αντίληψης και των πολιτικών
μας συμφερόντων την προσέγγιση σας με άπειρη εμπιστοσύνη και σεβασμό, ως Κρατικό Ίδρυμα
το οποίο στο όνομα του Πολιτισμού και της τέχνης επιβλέπει με τον καλύτερο τρόπο τα
Εθνικά μας συμφέροντα, επιθυμούμε όπως ενημερωθούμε για το θέμα και όπως σας πληροφορήσουμε λεπτομερειακά για την δική μας θέση σχετικά με το ζήτημα. Το θέμα έχει περιέλθει
στην αντίληψη σας με την πρόσκληση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο για να περάσει στην
απέναντι πλευρά. Άραγε έχει επιθεωρηθεί από την άποψη της πολιτικής η φύση του έργου
που θα παρουσιαστεί από το Δημοτικό Θέατρο; Μήπως με το ντεκόρ το οποίο εσκεμμένα περιλαμβάνει ένα τούρκικο μεγάλο τανκ και με τις ερμηνείες οι οποίες προσαρμόζονται στις
μέρες μας και στη ΤΔΒΚ, δεν θα αποδείξει ότι η βασική προπαγάνδα των Ελληνοκυπρίων έχει
εισχωρήσει μέσα μας;
Θέλω να αναφέρω κάποιες από τις προτάσεις που περιέχονται στο έργο και κάποιες ανησυχίες μου. Στη σκηνή του έργου όπου για θυσία στους θεούς σφάζεται ένα γουρούνι,
υπάρχει η πρόταση «μα στην ΤΔΒΚ δεν υπάρχει γουρούνι». Και τα τραγούδια και οι χοροί
στο μερος του χορού συνοδεύονται από κυπριακή μουσική και Συρτό. Αυτό δείχνει ότι το
έργο έχει προσαρμοστεί απόλυτα στην Κύπρο και το μεγάλο στρατιωτικό τανκ, το οποίο
χρησιμοποιείται στη σκηνή ως βασικό ντεκόρ, συμβολίζει τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Όσο και αν το έργο είναι εναντίον του πολέμου και όσο και αν βασίζεται στο κάλεσμα για
ειρήνη, έχει προσαρμοστεί στην ΤΔΒΚ με λάθος τρόπο. Αν αυτό το έργο παρουσιαστεί στην
Ελληνοκυπριακή πλευρά, θα εξυπηρετήσει την ελληνοκυπριακή προπαγάνδα. Αλλά και πάλι αν
με την σκέψη ότι από πολιτικής άποψης θα είναι χρήσιμο το έργο τελικά να παρουσιαστεί,
θα πρέπει να αφαιρεθούν από αυτό οι φράσεις με την «ΤΔΒΚ». Θέλω επίσης να εκφράσω την
άποψη ότι δεν πρέπει η παράσταση να πραγματοποιηθεί πριν την παρακολουθήσουν άτομα που
γνωρίζουν το περιεχόμενο και την μορφή του και να το επεξεργαστούν».

Τι μπορείς να πεις σχετικά με αυτή
την έκθεση; Η έκθεση αυτή είναι το
σημείο όπου τελειώνουν οι λέξεις και
η θάλασσα… Ενώ από την εποχή του
Ομήρου μέχρι σήμερα αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η στάση υπέρ της
ειρήνης είναι μια ευθύνη που πηγάζει
από την πεφωτισμένη ταυτότητα της
τέχνης και του καλλιτέχνη και ότι η
ευθύνη αυτή φέρει εις πέρας το σκοπό
της όταν υπηρετεί ως ασπίδα ενάντια
σε όλα τα είδη της προκατάληψης της
ανθρώπινης συνείδησης που μπορούν
να εμποδίσουν την υλοποίηση της ειρήνης, ο Διευθυντής των τ/κ κρατικών
θεάτρων Χιλμί Οζέν προσπαθεί να σταθεί εμπόδιο στην «Ειρήνη».

Με σεβασμό,
											
Χιλμί Οζέν
Διευθυντής Τ/Κ Κρατικών Θεάτρων
13 Απριλίου 1987
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Sayın Cumhurbaşkanım;							

Bu rapor üzerine ne söylenebilir?
Sözün de denizin de bittiği yerdir bu
rapor... Barıştan yana olmak sanatın
ve sanatçının aydın kimliğinden gelen
sorumluluğu olarak Homeros’tan bu
yana kabul edilirken; bu sorumluluğun ise, barış idealinin gerçekleşmesine engel olabilecek her türlü önyargı
ve koşullanmanın karşısında bir kalkan görevi üstlenilmesiyle yerine getirilirken; Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları

Sanat ve Tiyatro adına karşı unsurla yürütülen temas ve geliş-gidişler konusunda
sorumluluk taşıdığım inancı ile bu yazıyı yazıyorum. Siyasal bakış açısı ve siyasi
çıkarlarımız açısından yaklaşımınızı sonsuz bir güven ve saygıyla karşılarken, Kültür ve sanat adına Ulusal çıkarlarımızı en iyi gözeten bir Devlet Kuruluşu sorumlusu
olarak bilgili kılınmayı ve kendi konumuzda sizlere detay bilgi vermeyi arzuladık.
Konu, karşı tarafa Belediye Tiyatrosunu davet ettirme taktiği ile makamınıza intikal
ettirilmiştir. Bu ön anlaşmalı davete icabet edecek olan Belediye Tiyatrosunun oynayacağı oyunun mahiyeti acaba siyasi ve temsiliyet yönünden incelettirilmiş midir? Yoksa
Aristofanes’ten günümüze uyarlanan ve KKTC’ye adapte edilen ve özellikle işgalci büyük
bir tankla simgelenen dekor ve yorumları ile Rum’ların yürüttüğü ana propagandanın bizim içimizde de ses verdiğini kanıtlamayacak ve onların ümitlerine güç katmayacak mı?
Oyunda geçen bazı cümleleri ve sakıncalarımı belirtmek istiyorum. Oyunda, tanrılara
kurban olarak domuz kesilmesi sahnesinde “KKT Cumhuriyetinde domuz yok ki” cümlesi
var. Yine oyunun koro bölümündeki şarkılar ve danslar Kıbrıs müziği ve Sirto olarak
oynanıyor. Bu da oyunun tamamen Kıbrısa uyarlandığını ve sahnede ana dekor olarak kullanılan büyük askeri Tank da Türk Silahlı Kuvvetlerini simgeliyor. Oyun ne kadar savaş
alehtarı ve barış çağrısı teması üzerine işleniyorsa da, yanlış bir şekilde KKTC’ye
uyarlanmıştır. Bu oyun Rum kesiminde oynadığı taktirde, Rum propagandasına yardımcı
olacaktır. Siyasal açıdan yararlı olacağı düşüncesiyle bu etkinlik yine de yapılacaksa,
“KKTC” ifadelerinin olsun çıkarılması gerekmektedir. İçeriği ve işleniş biçimi bilir
kişilerce izlettirilmeden gerçekleştirilmemesi görüşümü de ifade etmek istiyorum.

Müdürü Hilmi Özen “BARIŞ”a engel
olmaya çalışır.

Saygılarımla,
Hilmi Özen
K.T. Devlet Tiyatroları Müdürü
13 Nisan 1987

61

Όσο η τέχνη παραβιάζει τα σύνορα της καθεστηκυίας τάξης,
τότε μόνο φέρει εις πέρας την ανθρωπιστική και ειρηνευτική της αποστολή.
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Sanat, yerleşik düzenin sınırlarını ihlal ettiği sürece
insancıl ve barışçıl işlevini yerine getirir.
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Ada Tarihinde Bir İlk

TİYATRONUN SINIR İHLALİ
Μια Πρωτιά στην Ιστορία του Νησιού

ΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΠΑΡΑΒΙΆΖΕΙ ΤΑ ΣΎΝΟΡΑ

Στην διχοτομημένη Κύπρο των πολέμων, του θανάτου,

Savaşları, ölümleri, katliamları, göçleri yaşayan ve orta-

της σφαγής και της προσφυγιάς, πραγματοποιείται μια

dan ikiye bölünen Kıbrıs’ta bir ilk yaşanır; LBT, Satirigo Ti-

πρωτιά. Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσί-

yatrosu’nun daveti üzerine tüm engelleri aşarak “BARIŞ”

ας, μετά από πρόσκληση του Σατιρικού Θεάτρου, υπερ-

oyunuyla 22 kişilik ekiple, 24 Mayıs 1987’de Birleşmiş Mil-

βαίνει όλα τα εμπόδια και με το έργο «Ειρήνη» και με μια

letler askerlerinin kontrolünde Ledra palas barikatından

ομάδα 22 ατόμων, στις 24 Μαΐου 1987, κάτω από τον έλεγ-

Güney Kıbrıs’a geçer.

χο των στρατιωτών των Ηνωμένων Εθνών, περνά από το
οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας στο νότιο μέρος της Κύπρου.

sancıl ve barışçıl işlevini yerine getirir.

Όσο η τέχνη παραβιάζει τα σύνορα της καθεστηκυίας

Bu düşünce ve inançla hareket eden LBT ve Satirigo Ti-

τάξης, τότε μόνο φέρει εις πέρας την ανθρωπιστική και

yatrosu 1974’de çizilen sınırı, ihlal ederek Güney Kıbrıs’a

ειρηνευτική της αποστολή. Το Τουρκοκυπριακό Δημοτι-

geçer. Bu ada tarihine bir ilk olarak yazılır.

κό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο κινούμενα

Ekipteki herkes heyecanlıdır, meraklıdır. Tarihi bir

με βάση αυτή την πεποίθηση, παραβιάζουν τα σύνορα τα

olayın aktörü olmanın sorumluluğu ve onuru yaşanır.

οποία διαμορφώθηκαν το 1974, και το Τουρκοκυπριακό

“Ölümün manşetlere çıktığı” ve “manşetlerin kanla

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας περνά στο νότιο μέρος της

yazıldığı” 1974 yazından sonra, 1987, 24 Mayıs’ında man-

Κύπρου. Αυτό το γεγονός καταγράφεται ως μια πρωτιά

şetlere “BARIŞ” yazacak olmanın coşkusu yaşanır. Irkçı-

στην ιστορία του νησιού.

lığa, milliyetçiliğe, şovenizme, faşizme, ayrılıkçılığa inat,

Όλοι στην ομάδα νιώθουν ενθουσιασμό και αγωνία. Βιώνουν την ευθύνη και την τιμή να είναι οι πρωταγωνιστές

Aristophanes’in “BARIŞ” oyunuyla ada tarihinde bir ilke
imza atılır.

ενός ιστορικού γεγονότος. Μετά «τα πρωτοσέλιδα θανά-

Ledra palas kapısından geçen LBT sanatçılarının Rum

του» και «τα πρωτοσέλιδα αιματοχυσίας» του καλοκαι-

polisinin kontrol noktasında Satirigo Tiyatrosu sanatçıla-

ριού του 1974, το 1987, τα πρωτοσέλιδα στις 24 Μαΐου θα

rıyla buluşması duyguları doruklara taşır.

έγραφαν την «ΕΙΡΉΝΗ» και αυτή η σκέψη προκαλούσε
μεγάλη ευφορία.
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Sanat, yerleşik düzenin sınırlarını ihlal ettiği sürece in-

Σε πείσμα ενάντια στον ρατσισμό, τον εθνικισμό, τον

Bu duygular bir yandan sevinçtir, bir yandan yılların

σοβινισμό, τον φασισμό, τον διαχωρισμό, με το έργο του

özlemidir, meraktır, hüzündür... karma karışık, birbiri

Αριστοφάνη «ΕΙΡΗΝΗ», υπογράφεται μια πρωτιά στην

içine girmiş duygulardır...

ιστορία του νησιού.

Bir provokasyon olmaması için Kıbrıs Cumhuriyeti yö-

Όταν οι καλλιτέχνες του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού

netimi sıkı güvenlik önlemleri alır. Güvenlik için olsa da,

Θεάτρου Λευκωσίας περνούν από το σημείο ελέγχου της

zırhlı Rum Çevik Kuvvet’inin, LBT ekibinin etrafında kuş

ε/κ αστυνομίας και συναντιούνται με τους καλλιτέχνες

uçurmaması; Satirigo Tiyatrosu’na giderken otobüsün

του Σατιρικού Θεάτρου, τα συναισθήματα κορυφώνονται.

önünde, arkasında zırhlı Çevik Kuvvet araçlarının eşlik

Από την μια νιώθουν ευτυχία από την άλλη την νοσταλγία

etmesi; tiyatro binasına giden bütün yolların polis tara-

τόσων χρόνων, την απορία, την θλίψη… ανάμικτα αισθή-

fından kuşatılması; tiyatro salonuna seyirci alınmadan

ματα που μπλέκονται το ένα με το άλλο…

bomba araması yapılması, barış için yürünmesi gereken

Για να μην συμβεί οποιαδήποτε πρόκληση, οι αρχές
της

yolun ne kadar uzun, zor ve dikenli olduğunu gözler önü-

Κυπριακής Δημοκρατίας λαμβάνει αυστηρά μέτρα

ne serer. Çünkü iki toplum birbirini, ekilen kin ve nefret

ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι αυτό γίνεται για λόγους

tohumlarıyla düşman olarak görür. Ama bütün bunlar bir

ασφαλείας, οι προσπάθειες των θωρακισμένων δυνάμεων

o kadar da barış için yapılması gerekenleri ve yapılanın

ασφαλείας, ώστε να μην πετάξει ούτε πουλί γύρω από την

kutsallığını yüceltir. Bu açıdan, LBT ve Satirigo Tiyatro-

ομάδα του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκω-

su’nun işbirliğiyle gerçekleşen bu ilk etkinlik, barış adına,

σίας, στο δρόμο προς το Σατιρικό Θέατρο η συνοδεία των

ada tarihine yazılır.

οχημάτων των δυνάμεων ασφαλείας μπροστά και πίσω

Bu tarihi olayı anlatmaya devam edelim. Kıbrıs Rum

από το λεωφορείο, ο αποκλεισμός από την αστυνομία

Çevik Kuvveti’nin olağanüstü güvenlik önlemleri altında

όλων των δρόμων που οδηγούν στο κτίριο του θεάτρου, ο

Güney Lefkoşa’nın Strovolo semtindeki Satirigo Tiyatro-

έλεγχος στο κοινό πριν μπει στην αίθουσα για τυχόν μετα-

su salonu Vladimiros Kafkaridis Kültür Merkezi’ne varan

φορά βόμβας, φανέρωνε πόσο μακρύς, δύσκολος και γεμά-

LBT ekibi, hemen oyunun dekorunu ve ışığını yaparak

τος αγκάθια ήταν ακόμα ο δρόμος για την ειρήνη.

teknik bir prova alır ve temsil saatini beklemeye koyulur.
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Επειδή οι δύο κοινότητες εξαιτίας του μίσους που τους
καλλιεργήθηκε βλέπουν η μία την άλλη ως εχθρό. Αλλά
όλα αυτά ενδυναμώνουν την ανάγκη όσων πρέπει να γίνουν αλλά και την ιερότητα όσων έγιναν για την ειρήνη.
Από αυτή την άποψη, αυτή η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Τουρκοκυπριακού
Δημοτικού θεάτρου Λευκωσίας και του Σατιρικού Θεάτρου
στο όνομα της ειρήνης, γράφεται στην ιστορία του νησιού.
Ας συνεχίσουμε την διήγηση αυτού του ιστορικού γεγονότος. Η ομάδα του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού θεάτρου
Λευκωσίας, επιτέλους φτάνει στο «Πολιτιστικό Κέντρο
Βαλδίμηρος Καυκαρίδης», στο Στρόβολο. Αμέσως στήνονται το σκηνικό και τα φώτα της παράστασης και περιμένουμε όλοι την ώρα της έναρξης. Ενθουσιασμός και η αγωνία στο αποκορύφωμά τους ...
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και
το Σατιρικό Θέατρο νιώθουν ευτυχία και περηφάνια για
το έργο που κάνουν στο όνομα της ειρήνης, της φιλίας
και της επανένωσης. Αλλά βέβαια νιώθουν και μια ανησυχία. Αν δεν έρθει το κοινό, αν γίνει κάποια προκλητική πράξη… Το Σατιρικό Θέατρο είναι περικυκλωμένο από
την Αστυνομία. Από την άλλη το τηλέφωνο του θεάτρου
κτυπά σαν τρελό. Όσο πάει και ο αριθμός των θεατών που
έρχονται στο ταμείο για να ζητήσουν εισιτήριο αυξάνεται.
Στις 18:00 οι αστυνομικοί κάνουν τον τελευταίο έλεγχο
στην αίθουσα για τυχόν τοποθέτηση βόμβας. Στις 19:00
Yukarda: Satirigo Tiyatrosu’nda “Barış” oyununun dekoru Kıbrıslı Türk
ve Kıbrıslı Rum sanatçılar ve tekniknesyenler tarafından kurulurken.
Πάνω: Τ/κ και Ε/κ καλλιτέχνες και τεχνικοί στήνουν τα σκηνικά για την
παράσταση του έργου «Ειρήνη» στο Σατιρικό Θέατρο.
Sağda: “Barış” oyununundan çeşitli enstantaneler.
Δεξιά: Διάφορα στιγμιότυπα από την παράσταση του έργου “Ειρήνη”.
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μπροστά από το ταμείου του Σατιρικού Θεάτρου δημιουργείται ένα πλήθος θεατών που όσο πάει και μεγαλώνει.

Ο Φατίχ Γκουλλάπογλου, ο μόνος Τούρκος δημοσιογρά-

LBT ve Satrigo Tiyatrosu sanatçıları barış, dostluk ve

φος που ήρθε από την Τουρκία για να παρακολουθήσει το

yeniden birleşme adına yapılan işten mutluluk ve onur

έργο εκ μέρους της εφημερίδας Χιουρριγέτ, στις 18 Ιου-

duymaktadırlar. Heyecan doruktadır... Ama endişe de

λίου 1987, στο άρθρο του στην εφημερίδα περιγράφει το

vardır. Ya seyirci gelmezse, ya bir provokasyon olursa

πλήθος των θεατών με τον εξής τρόπο:

diye... Satirigo Tiyatrosu’nun etrafı Rum Çevik Kuvveti’nin zırhlı araçları ile çevrilmiştir. Bir yandan da gişenin

«Όταν φτάσαμε μπροστά από το Σατιρικό Θέα-

telefonu sürekli çığlık çığlığa çalmaktadır. Gişeye kadar

τρο είχα εκπλαγεί πολύ. Ήταν λες και είχε έρθει

gelip bilet soran seyircilerin sayısı giderek artmaktadır.

το πιο διάσημο μουσικό συγκρότημα του κόσμου

Saat 18.00’de Rum Çevik Kuvveti salonda son kez bomba

και οι θαυμαστές εκείνου του συγκροτήματος

araması yapar. Saat 19:00’da, Satirigo Tiyatrosu önünde

είχαν μαζευτεί για να μπορέσουν να μπουν στη

giderek çoğalan bir seyirci kitlesi oluşur. Oyunu Hürriyet

συναυλία δημιουργώντας ένα μεγάλο πλήθος.

gazetesi adına Türkiye’ den gelip izleyen tek Türk gazeteci

Το θέατρο από την είσοδο μέχρι την αίθουσα

Fatih Güllapoğlu 18 Temmuz 1987 tarihli Hürriyet gazete-

ήταν τόσο γεμάτο με κόσμο που καρφίτσα δεν

sinde seyirci kalabalığını şöyle anlatır:

έπεφτε.»
“Satirigo Tiyatrosu önüne geldiğimizde bir hayli
Πραγματικά υπήρχε ένα απίστευτο πλήθος θεατών.

şaşırdım. Sanki dünyanın en ünlü müzik toplu-

Ενάντια στην προπαγάνδα και το κλίμα φόβου που δη-

luğu gelmiş ve o topluluğun hayranları konsere

μιουργήθηκε, οι Ελληνοκύπριοι θεατές γέμισαν εντελώς

girebilmek için hınca hınç bir kalabalık oluştur-

την αίθουσα με στόχο την συνεύρεση στην ιερότητα του

muştu. Tiyatro, kapısından salona kadar iğne

θεάτρου, της ειρήνης και την ανθρωπιάς. Στην αίθουσα

atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalıktı.”
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Satirigo Tiyatrosu’nda
oyun öncesinde gerçekleşen
seromonide izleyiciler.
Το κοινό στην τελετή που
πραγματοποιήθηκε πριν
από την παράσταση στο
Σατιρικό Θέατρο.
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400 ατόμων υπήρχαν 600 άτομα. Υπήρχαν άλλα τόσα και

Gerçekten müthiş bir kalabalık seyirci kitlesi vardı.

έξω από την αίθουσα. Ο Κώστας Καυκαρίδης, του Σατιρι-

Yapılan anti-propagandaya ve yaratılan korku ortamına

κού Θεάτρου είχε πεί ότι «Τα τηλέφωνα κτυπούσαν συ-

karşın; tiyatronun, barışın ve insancıllığın kutsallığında

νέχεια. Αν υπήρχε θέατρο των 5 χιλιάδων θέσεων θα

birlikte olmak ve çoğalmak için Kıbrıslı Rum izleyiciler sa-

γέμιζε. Τα τηλέφωνα μπλόκαραν… Οι θεατές είχαν θυ-

lonu tıklım tıklım doldururlar. 400 kişilik salona 600 civa-

μώσει επειδή δεν έβρισκαν θέση.» Η συμμετοχή και το

rında seyirci alınır. Bir o kadar seyirci de salonun dışında

ενδιαφέρον ήταν τεράστιο και ήταν η πρώτη φορά που συ-

bekler. Satirigo Tiyatrosu Genel Sekreteri Kostas Kafkari-

νέβαινε κάτι τέτοιο στην ιστορία του κυπριακού θεάτρου

dis “O gece tiyatronun telefonları kilitlendi... Seyirci

εν γένει.

yer bulamadığı için bizlere tepki gösteriyordu” diye-

Εκείνο το βράδυ δεν ήταν μόνο οι καλλιτέχνες του Τουρ-

rek o gece katılımın ve ilginin ne kadar çok olduğunu ve

κοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, αλλά και οι

ada tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşandığını, daha sonra

καλλιτέχνες του Σατιρικού Θεάτρου ο Διευθυντής Στέλιος

yayınlanan röportajlarında belirtir.

Καυκαρίδης και τα μέλη του Δ.Σ. Χρήστος Ζάνος, ο Κώστας

O gece sadece LBT sanatçıları değil ev sahipliği yapan

Καυκαρίδης, Μίκης Λοΐζου, ο Αντώνης Πολασκαρίδης, η

Satirigo Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni Hristos Zanos,

ηθοποιός Πόπη Αβραάμ, ο Ανδρέας Τσουρής και οι υπόλοι-

Genel Sekreteri Kostas Kafkaridis, yönetim kurulu üyeleri

ποι ηθοποιοί του θεάτρου νιώθουν μεγάλο ενθουσιασμό

Stelyos Kafkaridis, Mikis Loizu, sanatçılarından Popi Av-

και υπερηφάνεια για το έργο που γίνεται στο όνομα της

raam barış adına yapılan işten olağan üstü bir heyecan ve

ειρήνης.

onuru yaşarlar.

Και στις 20:00… Δεκάδες θεατές που γέμισαν την αίθου-

Ve saat 20:00... Koridorlar da dahil salon tıklım tıklım

σα αλλά και τον διάδρομο έμειναν όρθιοι. Ο Καλλιτεχνικός

dolmuş onlarca izleyici ayakta durmaktadır. Oyun öncesi

Διευθυντής του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου

seremoninin başlaması, barış adına konuşmaların yapıl-

Λευκωσίας Γιασάρ Έρσοϋ και ο νεαρότερος ηθοποιός του

ması ve plaketlerin verilmesi için LBT Sanat Yönetmeni

έργου Οσμάν Κάλφαογλου και ο Διευθυντής και οι καλλι-

Yaşar Ersoy, Yücel Köseoğlu ve oyunun küçük oyuncusu

τέχνες του Σατιρικού Θεάτρου βγαίνουν στη σκηνή για να

Osman Kalfaoğlu, Satirigo Tiyatrosu yönetici ve sanatçıla-

ξεκινήσει η τελετή πριν από την παράσταση, να γίνουν

rıyla birlikte sahneye çıkarlar.

Satirigo Tiyatrosu’nda
oyun öncesinde
gerçekleşen seromoni.
Η τελετή που
πραγματοποιήθηκε
πριν από την παράσταση
στο Σατιρικό Θέατρο.

ομιλίες στο όνομα της ειρήνης και να δοθούν οι αναμνηστικές πλακέτες. Οι θεατές του καλωσορίζουν με χειροκροτήματα. Γίνονται
οι ομιλίες στο όνομα της ειρήνης και
της φιλίας, δίνονται αναμνηστικά
δώρα και ξεκινά η παράσταση. Με
την έναρξη της παράστασης, ξεκινά
μια λαϊκή γιορτή όπου η σκηνή και
η αίθουσα ενώνονται, το αίμα των
ηθοποιών κυλά στις φλέβες μαζί με
το αίμα των θεατών και οι καρδιές
κτυπούν μαζί, μια γιορτή ειρήνης.
Λες και ο παλμός της γης και της
ζωής είναι εκεί και κτυπά στο Σατιρικό Θέατρο. Λες και δεν υπάρχει τίποτα έξω από αυτό… Λες και ο λόγος
ύπαρξης, όλο το παρελθόν και όλο το
μέλλον είναι εκεί… το αίσθημα που
κατακλύζει όλη την αίθουσα είναι η
νοσταλγία της ειρήνης και ο ενθου-
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Satirigo Tiyatrosu’nda LBT oyuncuları, seyircileri selamlarken... Οι ηθοποιοί του Σατιρικού Θεάτρου και του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας χαιρετούν το κοινό…
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σιασμός. Στη σκηνή κτυπά ένας παλμός. Η αίθουσα ακούει

Seyirci onları alkışlarla karşılar. Βarış ve dostluk adına

εκείνο τον παλμό, τον βιώνει. Στη σκηνή, οι ηθοποιοί του

konuşmalar yapılır, gecenin anısına karşılıklı plaketler

Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας δίνουν

verilir ve ardından oyun başlar. Sahne ile salonun bir-

τέλος στην ηγεμονία των θεών του πολέμου και καταφέρ-

leştiği, oyuncular ile seyircinin kanının birlikte dolaştığı,

νουν να σώσουν την Θεά Ειρήνη και σε αυτή την προσπά-

yüreklerinin birlikte attığı bir halk şenliği, barış şenliği

θεια συμβάλει και η αίθουσα… Ανάμεσα στην σκηνή και

yaşanır oyunun başlamasıyla. Yeryüzünün ve yaşamın

την αίθουσα δημιουργούνται ολοκαίνουργιες σχέσεις. Με

nabzı sanki orada, Satirigo Tiyatrosu’nda atar. Orası dı-

την παράσταση του έργου, με τον Αριστοφάνη να γίνεται

şında sanki hiçbirşey yoktur... Varolma nedeni, tüm geç-

σύγχρονος μας και Κύπριος, με την κυπριακή μουσική και

miş, tüm gelecek sanki ordadır... Tüm salona egemen olan

Satirigo Tiyatrosu’nda LBT’nin sunduğu “Barış” oyununu seyirciler ayakta alkışlarken... Το κοινό όρθιο στην παράσταση του έργου «Ειρήνη» που ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο Σατιρικό Θέατρο...
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Satirigo Tiyatrosu’nda LBT’nin sunduğu “Barış” oyunu sonrasında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Sanatçılar.
Τ/κ και Ε/κ καλλιτέχνες μετά την παράσταση του έργου «Ειρήνη» που ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο Σατιρικό Θέατρο.
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με τους παραδοσιακούς χορούς φυσικά και η σκηνή και η

duygu barışa özlem ve coşkudur. Sahnede bir nabız atar.

αίθουσα συγκινείται, κλαίει, γελάει… και η αίθουσα χειρο-

Salon o nabzı duyar, yaşar... Sahnede LBT oyuncuları

κροτεί με μανία την σκηνή και η σκηνή την αίθουσα…

Savaş Tanrı’nın egemenliğine son verip, Barış Tanrıça’yı

Γράφει μεταξύ άλλων σε άρθρο του που είχε μεταφρα-

kurtarmayı başarırlar, bu çabaya salon da eşlik eder. Sa-

στεί στα τούρκικα ο γνωστός στην Kύπρο από την μακρό-

lonla sahne arasında yepyeni ilişkiler sağlanır. Oyunun

χρονη συνεργασία του με το Σατιρικό θέατρο Ελλαδίτης

sahnelenişiyle, Aristophanes’in çağdaşımız ve Kıbrıslı

σκηνοθέτης και ηθοποιός Πολύκαρπος Πολυκάρπου, (πε-

yapılmasıyla, oyunun Kıbrıslı müziği ve halk danslarıyla

ριοδικό «Σχεδία», Aθήνα Iούλιος 1987):

elbette hem sahne, hem salon duygulanır, ağlar, güler...
Ve salon sahneyi, sahne salonu çılgınca alkışlar, alkışlar...

«H παράσταση είναι ένα ξεφάντωμα, ένα λαϊκό

Satirigo Tiyatrosu ile uzun vadeli işbirliğinden dolayı

πανηγύρι χυμώδες, ζωντανό, άμεσο. Έχει άποψη,

Kıbrıs’ta iyi bilinen Yunan yönetmen Polikarpos Polikor-

δείχνει τη γνώση και την έγνοια του σκηνοθέτη, φα-

pu, Atina’da yayımlanan Shedia Dergisinin Temmuz 1987

νερώνει τη δουλειά των ηθοποιών. Eίναι τολμηρή. H

tarihli baskısında “Barış” oyunu ve seyirci hakkında yap-

μουσική της παιγμένη από ζωντανή ορχήστρα, είναι

tığı uzun değerlendirme yazısında şu hususların altını çi-

γνήσια κυπριακή παραδοσιακή, η χορογραφία πάνω

zer:

στα βήματα των γνωστών κυπριακών χορών. Tι δουλειά, τι γνώση, τι πάθος για προσέγγιση. Tο κοινό δι-

“Oyun çığlınca bir eğlence, esaslı ve canlı tam bir

ασκεδάζει, καταλαβαίνει (η γλώσσα δεν είναι εμπό-

halk şenliğidir. Özlü bir düşünceye sahiptir. Yönet-

διο), νιώθει. Tο τέλος της παράστασης σκεπάζεται

menin bilgi ve titizliği oyuncuların performansına

από θυελλώδη χειροκροτήματα. Eίκοσι ολόκληρα

yansıyor. Canlı orkestra tarafından çalınan müzik

λεπτά η πλατεία και σκηνή αλληλοχειροκροτούνται.

has geleneksel Kıbrıs müziği, danslar ise meşhur Kıb-

Όλοι θέλουν να αγκαλιάσουν, να φιλήσουν τους ηθο-

rıs oyunları çizgisindedir. Yakınlaşma yönünde ne

ποιούς και τον σκηνοθέτη. H σκηνή γίνεται πλατεία

muhteşem bir çalışma ne sağlam bilinç ne büyük tut-

και η πλατεία είναι ολόκληρη μια σκηνή…».

ku. Seyirci topluluğu eğleniyor. Hissettiğini (dil engel
değil) anlıyorsunuz. Oyunun sonu alkış fırtınasıyla
kapanıyor. Salon ve sahne tam bir coşku içinde…
Herkes oyuncularla yönetmeni kucaklayıp öpmek
istiyor. Sahne salona dönüşüyor… Salon ise olduğu
gibi bir sahnedir.”
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Δεν δίνεται άδεια στους Τουρκοκύπριους
Δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν την «Ειρήνη»
“BARIŞ”ı İzlemek İçin Kıbrıslı Türk Gazetecilere İzin Verilmez

Οι αρχές του καθεστώτος δεν δίνουν άδεια στους Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους, οι οποίοι επιθυμούν να
περάσουν στο νότιο μέρος της Κύπρου για να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν την ιστορική παράσταση
της «Ειρήνης». Σχετικά με αυτό ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τ/Κ Δημοσιογράφων Αρίφ Χασάν Ταχσίν δημοσιεύει
μία ανακοίνωση με την οποία διαμαρτύρεται προς τις αρχές. Η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύεται στην εφημερίδα Γενί Ντουζέν στις 23 Μαΐου 1987:
«Οι αρχές της ΤΔΒΚ δεν έδωσαν άδεια στους δημοσιογράφους οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το
έργο «ΕΙΡΗΝΗ» το οποίο θα παρουσιάσει αύριο το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο Σατιρικό Θέατρο στο νότο
για το Ελληνοκυπριακό κοινό, και με αυτό τον τρόπο να φέρουν εις πέρας το δημοσιογραφικό τους καθήκον.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την εν λόγω εκδήλωση θα παρακολουθούσαν τα μέλη του Συνδέσμου Τ/Κ
Δημοσιογράφων Αχμέτ Οκάν, Ντερμάν Σαράτζογλου, Ορμπάι Ντελίτζεϊρμάκ και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αρίφ Χασάν Ταχσίν. Από την άλλη πληροφορούμαστε ότι δεν δόθηκε καμία εξήγηση για την απόρριψη του
αιτήματος για άδεια. Στην ανακοίνωση του σχετικά με το γεγονός, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τ/Κ Δημοσιογράφων Αρίφ Χασάν Ταχσίν, διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός και είπε ότι η πολιτική του Ντενκτάς δεν είναι
πλέον αξιοσέβαστη και ότι την θέση για ομοσπονδιακή Κύπρο την υποστηρίζουν μόνο για το θεαθήναι.»
Εξαιτίας αυτής της απαγορευτικής νοοτροπίας, οι Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την «ΕΙΡΗΝΗ» και την ιστορία και το κοινωνικό και καλλιτεχνικό γεγονός που δημιούργησε η παράσταση. Το Τουρκοκυπριακό κοινό ενημερώνεται για αυτό το ιστορικό γεγονός μέσω του Πρακτορείου Ειδήσεων
Reuters, του τουρκικού Τύπου, του BBC, του ελληνικού και του ελληνοκυπριακού Τύπου.
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LBT’nin Güney Kıbrıs’ta Satirigo Tiyatrosu’nda sunacağı “BARIŞ” oyununu
ve Kıbrıslı Rum seyircilerin ilgisini izlemek ve yazmak amacıyla Güney Kıbrıs’a
geçmek isteyen Kıbrıslı Türk gazetecilere, Kuzey Kıbrıs yöneticileri izin vermezler. Bunun üzerine K.T. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arif Hasan Tahsin bir
bildiri yayımlayarak yetkilileri protesto eder. 23 Mayıs 1987 tarihli Yenidüzen
ve Kıbrıs Postası gazetelerinde protesto haberi şöyle yer alır:
“Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yarın güneye geçerek Satirigo Tiyatrosu’nda Kıbrıslı Rumlara yönelik olarak sahneleyeceği “BARIŞ” oyununu izleyerek
gazetecilik görevlerini yerine getirmek isteyen gazetecilere KKTC makamlarınca izin verilmedi. Öğrenildiğine
göre söz konusu etkinliği K.T. Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Ahmet Okan, Derman Saraçoğlu, Orbay Deliceırmak ve Cemiyet Başkanı Arif Hasan Tahsin izleyecekti. Öte yandan izin talebinin reddedilmesine hiç bir
gerekçenin gösterilmediği öğrenildi. Bu olay üzerine gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arif Hasan Tahsin yaptığı
açıklamada, izin verilmemesini protesto ederek, Denktaş’ın dış politikasının geçer akçe olmaktan çıktığını,
federal Kıbrıs tezini de göstermelik olarak savunduklarını söyledi.”
Bu yasakçı zihniyet nedeniyle LBT’nin sunacağı “BARIŞ” oyununu ve oyunun yarattığı tarihi, toplumsal ve sanatsal olayı Kıbrıslı Türk gazeteciler izleyemezler. Kıbrıs Türk kamuoyuna bu tarihi sanatsal olay, Reuters Haber Ajansı,
Türkiye Basını, BBC, Rum ve Yunan Basını vasıtasıyla ulaşır.
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Η Συνέντευξη του Λέλλου Δημητριάδη και του
Γιασάρ Έρσοϋ στο Πρακτορείο Ειδήσεων Reuter
Lellos Dimitriadis ve Yaşar Ersoy’un Reuter Haber Ajansı’na Demeci
Το Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters,

Reuter Haber Ajansı, LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun gerçekleştirdiği ta-

ανακοινώνει στον κόσμο το ιστορι-

rihi olayı dünyaya “Oyunun sonunda kalabalık Rum izleyiciler, Kıb-

κό γεγονός που πραγματοποίησαν το

rıs Türk tiyatro topluluğunu ayakta 20 dakika boyunca alkışlandı”

Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευ-

başlığıyla duyurur. Reuter Haber Ajansı’nın haberi 26 Mayıs 1987 tarihli

κωσίας και το Σατιρικό Θέατρο με αυτό

Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum ve Türk basınında da yer alır. Aynı ta-

τον τίτλο: «Στο τέλος του έργου το

rihli Haravgi gazetesi haberi şöyle verir:

πλήθος των Ελληνοκυπρίων θεατών,

Lellos Dimitriadis / Λέλλος Δημητριάδης

για 20 λεπτά χειροκρότησαν όρθιοι

“Reuters Haber Ajans’ı dünkü yayınında Barış oyununa geniş yer

την ομάδα του Τουρκοκυπριακού Θε-

verdi. Ve Kıbrıslı Türk sanatçıların etkinlik boyunca coşkulu bir ka-

άτρου». Η είδηση αυτή του Πρακτορεί-

bul gördüklerini belirtti. Reuters haberinde, oyunun sonunda kala-

ου Ειδήσεων Reuters, ημερομηνίας 26

balık Rum seyircilerin, Kıbrıs Türk tiyatro topluluğunu ayakta yak-

Μαΐου 1987, κυριαρχεί στον ελληνικό,

laşık 20 dakika coşkuyla alkışlayıp kutladığını da duyurdu.

τουρκικό, ελληνοκυπριακό και τουρκο-

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yönetmeni Yaşar Ersoy, Reuters’e ver-

κυπριακό τύπο. Η εφημερίδα Χαραυγή,

diği demeçte ‘Bu tarihi bir olaydır. Bu akşamki olayı izleyenler

την ίδια ημερομηνία παραθέτει την είδηση ως εξής:

yıllarca hatırlayacaklar... Amacımız iki toplum arasında bir
barış köprüsü kurmaktır’ dedi. Reuters haberinde, oyunu Lefkoşa

«Το πρακτορείο ειδήσεων Ρώυτερ έδωσε και στην χθεσινή εκπο-

Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis ve Birleşmiş Milletler yetkilileri-

μπή του εκτενή κάλυψη της παράστασης λέγοντας ότι οι Τουρκοκύ-

nin de izlediğini ama hiç bir hükümet yetkilisinin bulunmadığına da

πριοι καλλιτέχνες έτυχαν ενθουσιώδους υποδοχής στη διάρκεια της

dikkat çekti.

εκδήλωσης. Στο τέλος της παράστασης αναφέρει, το πυκνό ελληνο-

Lellos Dimitriadis Reuters’e verdiği demeçte ‘Sanat için ayrımcı

κυπριακό ακροατήριο καταχειροκρότησε και επευφήμησε όρθιο για

sınırlar yoktur. Eğer Kıbrıs’ta iyi birşeyler olacaksa, bunlar

πάνω από δέκα λεπτά το τουρκοκυπριακό θεατρικό συγκρότημα.

ancak geniş ufuklu girişimlerle başlayabilir’ dedi.”

«Αυτό είναι ιστορικό... Αυτοί που παρακολούθησαν το γεγονός αυτό απόψε θα το θυμούνται για χρόνια.» δήλωσε στο Ρώυ-

LBT’nin “BARIŞ”ı Güney Lefkoşa’da Satirigo Tiyatrosu’nda Kıbrıslı Rum

τερ ο Γιασάρ Έρσοϋ, διευθυντής του τουρκοκυπριακού δημοτικού

izleyicilere sunması Rum, Yunan, Türkiye ve Kıbrıs Türk basınında geniş

θεάτρου.

yankı bulur. İstanbul’dan Güney Kıbrıs’a, Atina üzerinden gelen tek Türk

Το Ρώυτερ στην ανταπόκριση του επισημαίνει ότι την παράστα-

76

gazeteci Fatih Güllapoğlu 26 Mayıs 1987’de Hürriyet gazetesinde “Kıb-

ση παρακολούθησαν ο δήμαρχος Λευκωσίας κ. Λ. Δημητριάδης και

rıs’ta Barış Köprüsü” başlıklı uzun yazısında “ortaya yalnızca tarihi

αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών, ενώ κανένας κυβερνητικός

anlamı olan bir girişim değil, başlı başına bir sanat olayının çıktığı-

εκπρόσωπος δεν παρευρέθηκε.

nı gözlemlememek mümkün değildi” diye vurgular.

Ο κ. Λ. Δμητριάδης σε δήλωση του στο Ρώυτερ είπε «Δεν υπάρχουν

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan haftalık “Cyprus Weekly” gazetesinin 29

διαχωριστικές γραμμές για την τέχνη και αν κάτι το καλό μπορεί

Mayıs - 4 Haziran 1987 tarihli sayısında ise “Sanatçılar Politikacılar-

να έρθει για την Κύπρο, θα αρχίσει από αυτούς με ανοιχτούς ορί-

dan Daha İyi İş Yapabilir” başlıklı yazıda “Barış” oyununun kurduğu

ζοντες».

dostluk köprüsünün önemi belirtilir. Yazıda, Belediye Tiyatrosu’nun per-

Το έργο «Ειρήνη» το οποίο παρουσίασε στο Σατιρικό Θέατρο το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας για το Ελληνοκυπριακό κοινό,

formansı ve Rum izleyicilerin oyuna gösterdiği ilgi ve beğeninin altı çizilir.

βρίσκει ευρεία κάλυψη στον ελληνικό, τουρκικό, ελληνοκυπριακό και
τουρκοκυπριακό Τύπο. Ο Φατίχ Γκιουλλάπογλου, ο μόνος Τούρκος δημοσιογράφος που ήρθε από την Τουρκία μέσω Αθήνας για να παρακολουθήσει το έργο, στις 26 Μαΐου 1987, στο άρθρο του με τίτλο «Γέφυρα Ειρήνης στην
Κύπρο» στην εφημερίδα Χιουρριγέτ, τονίζει ότι «είναι αδύνατο να μην παρατηρήσει κανείς ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν έχει μόνο ιστορική σημασία
αλλά από μόνη της είναι και ένα καλλιτεχνικό γεγονός».
Η εβδομαδιαία εφημερίδα “Cyprus Weekly” στο τεύχος της με ημερομηνίες 29 Μαΐου- 4 Ιουνίου 1987, στο άρθρο της με τίτλο «Αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι πολιτικοί το κατορθώνουν οι καλλιτέχνες», αναφέρεται στην σημασία της γέφυρας φιλίας που έχτισε το έργο «Ειρήνη». Στο άρθρο
τονίζεται επίσης η απόδοση του Δημοτικού Θεάτρου και το ενδιαφέρον που έδειξαν οι Ελληνοκύπριοι θεατές αλλά και το πόσο τους άρεσε η παράσταση.

Sanat için ayrımcı sınırlar
yoktur. Eğer Kıbrıs’ta iyi
bir şeyler olacaksa,
bunlar ancak geniş ufuklu
girişimlerle başlayabilir.
Δεν υπάρχουν διαχωριστικές
γραμμές για την τέχνη και αν
κάτι το καλό μπορεί να έρθει
για την Κύπρο, θα αρχίσει
από αυτούς με ανοιχτούς
ορίζοντες.
Oyun bitiminde Lellos Dimitriadis LBT sanatçılarını kutlarken.
Ο Λέλλος Δημητριάδης συγχαίρει τους καλλιτέχνες του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου μετά το τέλος της παράστασης.

Lellos Dimitriadis / Λελλου Δημητριαδη
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‘’BARIŞ’’I İZLEYEN TEK TÜRK GAZETECİ
FATİH GÜLLAPOĞLU’NUN İZLENİMLERİ
ΟΙ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΤΊΧ ΓΚΙΟΥΛΛΆΠΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΜΌΝΟΥ
ΤΟΎΡΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΕ ΤΗΝ «ΕΙΡΉΝΗ»

LBT’nin Güney Kıbrıs’ta sunduğu “Barış”
oyununu Kıbrıslı Türk gazetecilerin izlemesine, Kuzey Kıbrıs yöneticileri izin vermezler. Etkinliği Larnaka üstünden Güney
Kıbrıs’a gelen tek Türk gazeteci, Hürriyet
gazetesi muhabiri Fatih Güllapoğlu izleme
olanağı yakalar. Fatih Güllapoğlu izlenimlerini 18 Temmuz 1987 tarihli Türkiye’nin
Hürriyet gazetesinde söyle yazar:
Οι αρχές του Ντενκτάς δεν δίνουν
άδεια στους Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την «Ειρήνη» στο Σατιρικό
Θέατρο στον Στρόβολο. Ο Φατίχ Γκιουλλάπογλου, ο ανταποκριτής της τουρκικής εφημερίδα Χιουρριγέτ, είναι ο μόνος
Τούρκος δημοσιογράφος που ήρθε από
την Τουρκία μέσω Λάρνακας και είχε την
ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο. Ο
Φατίχ Γκιουλλάπογλου, γράφει τις εντυπώσεις του στο άρθρο του με ημερομηνία 18 Ιουλίου 1987:
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Satirigo Tiyatrosu’nda LBT’nin sunacağı “Barış” oyunu öncesinde gerçekleşen seromoni esnasında barış şarkıları söylenirken.
Τραγούδια για την ειρήνη στην τελετή που πραγματοποιήθηκε πριν από την παράσταση του έργου «Ειρήνη»
που ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο Σατιρικό Θέατρο.

“Bu Büyük Sanat Olayı Kıbrıs’ın Tarihine Yazılacaktır.
Αυτό το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός θα γραφτεί στην ιστορία της Κύπρου.”

«Την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην Ελληνο-

“Kıbrıs’ın Rum kesimine ayak bastığım ilk gün, beni tatlı

κυπριακή πλευρά της Κύπρου με περίμενε μια γλυκιά έκ-

bir sürpriz bekliyordu. Otelime bavulları bıraktıktan sonra

πληξη. Αφού άφησα τις βαλίτσες μου στο ξενοδοχείο, βγή-

ayağımın tozuyla Lefkoşa’daki Satirigo Tiyatrosu’na doğru

κα όπως ήμουν και ξεκινήσαμε με τον ξεναγό μου Αντρέα

yola çıkmıştık, rehberim Andreas ile. Andreas, Barış Hare-

για το Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία. Ο Αντρέας μου

katı’ndan bu yana geçen 13 yıllık sürede, ilk kez bir Türk

έλεγε ότι 13 χρόνια μετά από την Ειρηνευτική Επιχείρηση

tiyatrosunun Rum kesimine geldiğini ve yalnızca bir akşa-

ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν ένα

ma mahsus olmak üzere, oyun sah-

τουρκικό θέατρο στην ελληνοκυπρι-

neleyeceklerini söylüyor, bir yandan

ακή πλευρά και θα το παρουσιάσουν

da ‘Bu tarihi olayı yaşayan tek Türk

μόνο για ένα βράδυ και έλεγε ότι θα

gazeteci de sen olacaksın’ diyordu.

είσαι ο μόνος Τούρκος δημοσιογρά-

Satirigo Tiyatrosu’na geldiğimizde

φος που θα είσαι μάρτυρας αυτού

bir hayli şaşırdım. Sanki dünyanın

του ιστορικού γεγονότος.

en ünlü müzik topluluğu gelmiş ve o

Όταν φτάσαμε μπροστά από το Σα-

topluluğun hayranları konsere gire-

τιρικό Θέατρο είχα εκπλαγεί πολύ.

bilmek için hınca hınç bir kalabalık

Ήταν λες και είχε έρθει το πιο δι-

oluşturmuştu.

άσημο μουσικό συγκρότημα του κό-

salona kadar iğne atılsa yere düşme-

Tiyatro,

kapısından

σμου και οι θαυμαστές εκείνου του συγκροτήματος είχαν

yecek kadar kalabalıktı. Birleşmiş Milletlerin girişimiyle,

μαζευτεί για να μπορέσουν να μπουν στη συναυλία δημι-

Lefkoşa’nın Türk kesimi Belediye Başkanı Mustafa Akıncı

ουργώντας ένα μεγάλο πλήθος. Το θέατρο από την είσοδο

ve Rum kesimi Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis orga-

μέχρι την αίθουσα ήταν τόσο γεμάτο με κόσμο που καρφί-

nize etmişti bu sanat olayını. Ünlü Yunan yazarı Aristop-

τσα δεν έπεφτε. Αυτό το καλλιτεχνικό γεγονός είχαν ορ-

hanes’in günümüzden 2407 yıl önce kaleme aldığı ‘Barış’

γανώσει ο Δήμαρχος της τουρκικής μεριάς της Λευκωσίας

isimli komedyasını Devlet Tiyatrosu’ndan Yücel Erten ile

Μουσταφά Ακιντζί και ο Δήμαρχος της ελληνικής μεριάς

Peter Hacks günümüze uyarlamış ve Lefkoşa’nın Türk kesi-
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της Λευκωσίας Λέλλος Δημητριάδης, με την πρωτοβουλία

mi Belediye Tiyatrosu da sahneliyordu. Erol Refikoğlu’nun

των Ηνωμένων Εθνών. Η κωμωδία «Ειρήνη» την οποία

oyun yeteneği, diğer sanatçıların uyumuyla birleşince, or-

έγραψε πριν από 2047 χρόνια ο γνωστός Έλληνας συγ-

taya yalnızca tarihi anlamı olan bir girişim değil, başlı başı-

γραφέας Αριστοφάνης, προσαρμοσμένη στις μέρες μας από

na bir sanat olayının çıktığını gözlemlememek mümkün de-

τον Γιουτζέλ Ερτέν και τον Peter Hacks του Δημοτικού

ğildi. Fondaki Türk ve Rum müziği oyuna renk katıyor, Türk

Θεάτρου θα παρουσιαζόταν από το Δημοτικό Θέατρο της

sanatçılar, alkışlandıkça oyuna daha büyük bir coşkuyla sa-

τουρκικής μεριάς της Λευκωσίας.

rılıyordu. Salonda dikkatimi çeken bir şey de zaman zaman

Όταν το θεατρικό ταλέντο του Ερόλ Ρεφίκογλου ενώθηκε

kesif bir fısıltının yükselmesiydi. Fısıltının nedenini bir süre

με την αρμονία των άλλων καλλιτεχνών ήταν αδύνατο να

sonra öğrenebildim. Seyircilerden Türkçe bilen bilmeyenle-

μην παρατηρήσει κανείς ότι και αυτή η πρωτοβουλία δεν

re oyunu tercüme etmeye çalışıyorlardı...

έχει μόνο ιστορική σημασία αλλά από μόνη της είναι ένα
καλλιτεχνικό γεγονός.

‘Çocuğun hayali barıştır...’ gibi sözler, seyircileri daha da

Η τουρκική και η ελληνική μουσική προσθέτουν χρώμα

coşturuyor, alkışların ardı arkası kesilmiyordu. Politikacı-

στο έργο, οι Τούρκοι ηθοποιοί όσο χειροκροτούνταν αγκά-

ların yıllardan beri oluşturamadıkları diyalog, oyun sona

λιαζαν την παράσταση με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό.

erdiği anda ayağa fırlayıp elleri kızarıncaya kadar alkış

Κάτι που μου τράβηξε την προσοχή στην αίθουσα, ήταν ότι

tutan Rum seyircilerle, onlara el sallayan Türk tiyatrocu-

κάποιες στιγμές ακουγόταν ένας έντονος ψίθυρος. Αργότε-

lar arasında üstelik sevgi köprüsü oluşmuştu. Doğrusu ya,

ρα είχα μάθει την αιτία του ψιθύρου. Οι θεατές που ήξεραν

birbiriyle düşman hale gelen iki toplum arasında yeniden

τούρκικα προσπαθούσαν να μεταφράσουν το έργο σε αυ-

kucaklaşma isteğini görmek, aynı iklimin, benzer kültürle-

τούς που δεν ήξεραν…

rin insalarının birbirlerine susamışlığını seyretmek insanı

Φράσεις όπως «Ω Πανίσχυρε Δία, υποφέραμε πολύ από
τον πόλεμο, φτάνει!!…», «Το όνειρο του παιδιού είναι η
ειρήνη…», αυξάνει περισσότερο τον ενθουσιασμό του κοινού, και το χειροκρότημα δεν έλεγε να σταματήσει.
Όταν τελείωσε η παράσταση, ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους θεατές που σηκώθηκαν αμέσως και χειροκροτούσαν
μέχρι να κοκκινήσουν τα χέρια τους και στους Τούρκους
ηθοποιούς οι οποίοι χαιρετούσαν το κοινό, δημιουργήθηκε
ο διάλογος που εδώ και χρόνια δεν κατάφεραν να δημιουρ-

80

‘Pabucu büyük Zeus, anamız ağladı savaştan yeteeer...’,

oldukça etkiliyordu.

γήσουν οι πολιτικοί και επιπλέον σχηματίστηκε μια γέφυ-

Oyun başlamak üzereyken tanıştığım Belediye Başkanı

ρα αγάπης. Η αλήθεια είναι ότι το να βλέπεις ανάμεσα σε

Lellos Dimitriadis ve cana yakın eşi Olga, bir yandan Türk

δύο κοινότητες, οι οποίες είχαν γίνει εχθροί, την επιθυμία

tiyatrocuları ayakta alkışlarken, bir yandan da ‘bugün ve bu

να αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλο και ανθρώπους του ίδιου

olay, Kıbrıs tarihine geçecektir’ diyorlardı. Dakikalarca sü-

κλίματος και παρόμοιας κουλτούρας να έχουν νοσταλγή-

ren alkışlardan sonra Belediye Başkanı, eşi, Satiriko Tiyat-

σει ο ένας τον άλλο, σε επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό.

rosu’nun yöneticileri, Türk Tiyatrocular, Rum gazeteciler

Όταν η παράσταση ήταν έτοιμη να αρχίσει, ο Δήμαρχος

ve ben, hep birlikte tavernaya gittik. Gerek Dimitriadis’in,

Λέλλος Δημητριάδης και η συμπαθέστατη σύζυγος του

gerek Türk tiyatrocuların kadehleri dostluğa kalkarken, bir

Όλγα, με τους οποίους είχαμε γνωριστεί, από τη μια χει-

yandan da bu tür girişimlerin sıklaştırılması gerektiği nok-

ροκροτούσαν όρθιοι τους Τουρκοκύπριους ηθοποιούς και

tasında hararetli konuşma yarışına girmişlerdi.

από την άλλη μου έλεγαν ότι «η σημερινή μέρα και αυτό το
γεγονός θα γραφτεί στην ιστορία της Κύπρου».

Yol yorgunluğunun ardından gece 02.00’ye kadar süren
tiyatro ve ardından yemek, fiziksel yorgunluğumu artırmış,

Μετά από τα χειροκροτήματα, που διάρκεσαν αρκετά

ama böylesine anlamlı ve tarihi bir olayı görmek, bunun

λεπτά, ο Δήμαρχος, η σύζυγος του, η διεύθυνση του Σα-

yanı sıra bunları yaşayabilen tek Türk gazeteci olmak, doğ-

τιρικού Θεάτρου, οι Τουρκοκύπριοι ηθοποιοί, οι Ελληνο-

rusu ya bir gün değil, bir haftalık uykusuzluğa değerdi.

κύπριοι δημοσιογράφοι και εγώ, πήγαμε όλοι μαζί σε μια
ταβέρνα. Και ο Δημητριάδης και οι δημοσιογράφοι από την

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun bu büyük sanat olayı da Kıbrıs tarihine yazılacaktır...”

μια ύψωσαν τα ποτήρια τους στη φιλία και από την άλλη
διαγωνίζονταν για το ποιος θα μιλήσει πιο έντονα για το
πόσο αναγκαίο είναι να γίνονται πιο συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες.
Μετά την κούραση του ταξιδιού, το θέατρο και μετά το
φαγητό που κράτησε μέχρι τις 02.00 το πρωί, η σωματική
μου κούραση αυξήθηκε, αλλά το να είμαι μάρτυρας σε αυτό
το τόσο σημαντικό και ιστορικό γεγονός και επιπλέον ο
μόνος Τούρκος δημοσιογράφος, που έζησε από κοντά όλα
αυτά, άξιζε όχι μιας μέρας αυπνίας αλλά μιας εβδομάδας.
Αυτό το σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας θα γραφτεί στην
ιστορία της Κύπρου…»
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TRT’NİN “BARIŞ”A KARŞI DUYARSIZLIĞI
Η ΑΠΆΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤRΤ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ «ΕΙΡΉΝΗ»

Η παράσταση της «ΕΙΡΗΝΗΣ» στο νότιο μέρος της Κύπρου ανακοινώνεται και διαδίδεται σε όλο τον κόσμο μέσω του
Πρακτορείου Ειδήσεων Reuters, το κρατικό ίδρυμα της Τουρκικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (TRT) μένει απαθές απέναντι
σε αυτό το γεγονός και κλείνει τα μάτια και τα αυτιά του. Στα ενημερωτικά του δελτία δεν λέει ούτε μία πρόταση για την
«ΕΙΡΗΝΗ». Σχετικά με την απάθεια που δείχνει το ΤRΤ απέναντι στην «ΕΙΡΗΝΗ», ο Μαχμούτ Ταλί Όνγκιορεν, ένας από
τους πιο σεβαστούς βετεράνους δημοσιογράφους της Τουρκίας, στις 9 Ιουνίου 1987, γράφει στην εφημερίδα Τζουμχουρριγέτ, ένα επικριτικό άρθρο με τίτλο «Τι νέα από την Κύπρο;».
Satirigo Tiyatsosu’nun daveti üzerine LBT’nin Aristophanes’in ‘’BARIŞ’’ oyununu Güney Kıbrıs’ta sunması, Reuters Haber
ajansı vasıtasıyla tüm dünyaya yayılır ve duyulurken, bir devlet kuruluşu olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu olaya
duyarsız kalır ve gözlerini, kulaklarını kapar. Haber bültenlerinde ‘’BARIŞ’’a tek satır yer vermez
TRT’nin “BARIŞ” a karşı bu duyarsızlığı üzerine Türkiye’nin en saygın duayen gazeteci yazarlarından Mahmut Tali Öngören,
9 Haziran 1987 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ‘’Kıbrıs’tan Ne Haber?’’ başlıklı eleştirel bir yazı yayımlar. Yazı aynen şöyledir:

«Τι νέα από την Κύπρο;»
«Ειρήνη» και ΤRΤ…
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“Kıbrıs’tan Ne Haber?”
“Barış” ve TRT...

«Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας,

“Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu, Kıbrıs’ın Rum

μετά από πρόσκληση του Σατιρικού Θεάτρου, με μια

kesiminde bulunan Satirigo Tiyatrosu’nun çağrılısı

ομάδα 22 ατόμων πέρασε στην Νότια Κύπρο και πα-

olarak, 22 kişilik sanatçı topluluğu ile Güney Kıbrıs’a

ρουσίασε στα τούρκικα το έργο «Ειρήνη» του Αριστο-

geçerek Aristofanes’in ‘Barış’ adlı oyununu Rum izle-

φάνη στο Ελληνοκυπριακό κοινό.

yiciler için Türkçe sahneledi.

Ένα γεγονός με μεγάλη σημασία από κάθε άποψη…

Neresinden bakarsanız, anlamlı bir olay... Hem de ilk

Από την μια είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται

kez bu gibi bir sanatsal etkinlikle karşılaşılıyor hem

μια τέτοια καλλιτεχνική εκδήλωση και από την άλλη

de bir Türk tiyatro topluluğu Rumlara bir Atinalı’nın

η τουρκοκυπριακή θεατρική κοινότητα παρουσιάζει

‘Barış’ adlı yapıtını sunuyor. Bundan daha güzel ha-

στους Ελληνοκύπριους ένα έργο με τον τίτλο «Ειρή-

ber olabilir mi? Üstelik, İÖ 450’de doğmuş olan Atinalı

νη», που το έγραψε ένα Αθηναίος. Ποια άλλη είδηση

Aritofanes’in ‘Barış’ adlı oyununda savaşlardan bıkmış

καλύτερη από

bir çiftçinin barışı kurtarma çabaları anlatılır.

αυτή; Επιπλέον, ένας Αθηναίος που

γεννήθηκε το 450 π.Χ. ο Αριστοφάνης, στο έργο του

Kıbrıs’ta savaş bıkkını Türklerle Rumları bir araya

«Ειρήνη» διηγείται τις προσπάθειες που κάνει ένας

getiren bu olay, haber olmasına haberdir de, TRT’de

αγρότης κουρασμένος από τον πόλεμο για να σώσει

yer almaz. Çünkü TRT yıllardan beri Kıbrıs’tan salt

την ειρήνη. Ενώ αυτό το γεγονός το οποίο φέρνει τους

Türk kesimi ile ilgili siyasal haberleri-kimi zaman da

κουρασμένους από τον πόλεμο Τουρκοκύπριους και

haber sayılmayan olayları duyurmaya koşullanmıştır.

τους Ελληνοκύπριους μαζί αποτελεί μια σημαντική

Eski Kıbrıs Türk kesiminde ve şimdi de Kuzey Kıbrıs

είδηση, δεν αναφέρεται καθόλου από το ΤRΤ. Επειδή

Türk Cumhuriyeti’nde hep siyasal olaylar mı yaşamı

η πολιτική του ΤRΤ εδώ και χρόνια είναι να μεταδί-

doldurur? TRT’nin haber bültenlerine ve diğer izlen-

δει πολιτικές ειδήσεις
που αφορούν μόνο στη
Τουρκική πλευρά, γεγονότα

που

μάλιστα

κάποιες φορές δεν θεωρούνται ούτε καν ειδή-

celerine yansıyabilecek

Αν κοιτάξουμε το ΤRΤ, δεν θα δούμε τίποτε
άλλο από γεγονότα της πολιτικής ζωής και
τα φιλοκυβερνητικά γεγονότα.

σεις. Η ζωή στην πρώ-

Από ότι μπορούμε να καταλάβουμε από τις

ην Τουρκική πλευρά της

ειδήσεις του ΤRΤ, εκεί δεν υπάρχει καν

Κύπρου και στην τωρινή είναι γεμάτη μόνο με

αντιπολίτευση.

πολιτικά γεγονότα; Δεν

başka toplumsal, kültürel ve sanatsal olaylar yok mudur? Kıbrıs
Türkleri arasında kültür ve sanat adamları
yetişmemiş midir? Hiç
bu sorulara “Hayır” yanıtı verebilir mi?
Ne ki, TRT’ye bakarsak,

KKTC’de

politik

υπάρχουν άλλα κοινωνικά, πολιτιστικά και καλλιτε-

yaşamdan ve yönetim yanlısı olaylardan başka bir

χνικά γεγονότα που θα μπορούσε να μεταδώσει στα

yaşam biçimi görülmez. TRT haberlerinden anladığı-

δελτία ειδήσεων και στις άλλες εκπομπές του; Δεν

mıza göre, orada muhalefet bile yoktur. Varsa yoksa,

υπάρχουν άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού

iktidarla ve Türk-Rum ilişkileriyle ilgili haberler... TRT

ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους; Μπορεί να δοθεί η

önce Kıbrıs Türk kesiminde de insanların yaşadığını

απάντηση σε κάποιο από αυτά τα ερωτήματα;

ve KKTC’deki Türk yönetiminin dışında da bir yaşam
biçiminin bulunduğunu kabul etmelidir.
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Το ΤΡΤ πρέπει πρώτα να αποδεχθεί ότι στην Τουρ-

Ayrıca, TRT’nin her konuda olduğu gibi, Kıbrıs konu-

κοκυπριακή πλευρά ζουν και άνθρωποι και ότι στην

sunda da başını kuma gömmekten kendini kurtarması

ΤΔΒΚ υπάρχει και ζωή εκτός από την Τουρκική διοί-

gerekir. Dünya güzellik yarışmalarının filmini yayımla-

κηση.

yan TRT, görüntüde adı yazılmasına karşın Kıbrıs Rum

Επιπλέον, το ΤΡΤ, όπως ισχύει και για όλα τα θέμα-

kesimini temsil eden genç kızın hangi ülkeden geldiği-

τα, και στο θέμα της Κύπρου θα πρέπει να αποφεύγει

ni kamuoyuna duyurmuyor. Tüm güzellerin ülkelerini

την τακτική του στρουθοκαμηλισμού. Το ΤRΤ, μετα-

tanıtan TRT spikerleri, sıra Kıbrıs Rum güzeline gelin-

δίδοντας

τον

διεθνή

διαγωνισμό ομορφιάς,

ce, susuyor ve onu atlı-

Ne ki, TRT’ye bakarsak, KKTC’de politik

το όνομα στην οθόνη,

yaşamdan ve yönetim yanlısı olaylardan

da ünlü Eurovision Şar-

başka bir yaşam biçimi görülmez.

hangi Avrupa merkezin-

να

δεν ανακοινώνει στο
κοινό την χώρα του
κοριτσιού

που

αντι-

προσωπεύει το ελλη-

TRT haberlerinden anladığımıza göre,

νοκυπριακό τμήμα. Ο

orada muhalefet bile yoktur.

ομιλητής του ΤRΤ, ενώ

anlamıyormuş gibi... Ya
kı Yarışmasının bilmem
den

naklen

yayınında

TRT ekranı karartarak
Kıbrıs Rum kesiminin
bayrağını Türk halkına

ανακοινώνει την χώρα του κάθε κοριτσιού, όταν εί-

göstermiyor. Eğer bu ilkel yollarla Kıbrıs konusundaki

ναι η σειρά της Ελληνίδας της Κύπρου, σωπαίνει και

haklılığımızı kanıtlayacağımızı sanıyorsak, ne yazık!

την προσπερνάει. Λες και οι τηλεθεατές δεν θα το κα-

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun Rum kesimin-

ταλάβουν… Και όταν το ΤRΤ μεταδίδει ζωντανά από

de Aristofanes’in “Barış” oyununu sahnelemesi, TRT

κάποια Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα τον διαγωνισμό της

için bir “haber” olmanın da ötesinde, ayrıca bir izlen-

Γιουροβίζιον, σκοτεινιάζοντας την οθόνη δεν δείχνει

ce için de incelenebilecek çapta bir olaydır. Kültür ve

την σημαία του Ελληνοκυπριακού τμήματος στον

sanata ağırlık verdiği vurgulanan TRT TV-2’nin bu gibi

Τουρκικό λαό. Αλλά τι κρίμα αν νομίζουμε ότι με αυ-

olayları biraz umursaması ne iyi olurdu.

τούς τους παρωχημένους τρόπους θα αποδείξουμε ότι
έχουμε δίκιο στο θέμα της Κύπρου!
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yor. Sanki TV izleyicileri

αναγράφει

αντί

Η παρουσίαση της παράστασης της «Ειρήνης» του

Ama bir yanda Batı’nın en yoz

Αριστοφάνη από το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέα-

ve şiddet dolu filmlerini yayımla-

τρο Λευκωσίας στην ελληνοκυπριακή πλευρά, δεν εί-

yan, öte yanda kitle sporunu ayak

ναι μόνο μια είδηση για το ΤRΤ είναι παράλληλα και

topu karşılaşmalarını naklen ya-

ένα γεγονός το οποίο μπορεί να εξεταστεί στο πλαί-

yınları ile sömüren bir radyo-TV

σιο ενός προγράμματος σπουδών.

kurumunun çağdaş iletişim yön-

Τι ωραία που θα ήταν αν το TRT TV-2 για το οποίο

temlerini sanat ve barış uğru-

τονίζεται ότι επικεντρώνεται στον πολιτισμό και την

na kullanması beklenemez. Bu

τέχνη, έδινε πιο πολύ σημασία σε τέτοια γεγονότα.

nedenle de, TRT’nin Kıbrıs’taki

Αλλά δεν αναμένεται από ένα ραδιοτηλεοπτικό ίδρυ-

Türk toplumunun haberlerini

μα το οποίο από την μια μεταδίδει τις πιο εκφυλισμέ-

bile doğru dürüst verebilmesi

νες και βίαιες ταινίες της Δύσης και από την άλλη τις

için, daha uzun yıllar bekle-

μαζικές ποδοσφαιρικές και αθλητικές οργανώσεις, να

mek zorundayız.”

χρησιμοποιήσει τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας για χάρη της ειρήνης και της τέχνης.
Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να περιμένουμε πολλά χρόνια ακόμα μέχρι το ΤRΤ να μεταδίδει όπως θα
έπρεπε τις ειδήσεις που αφορούν την Τουρκοκυπριακή
κοινωνία στην Κύπρο.»

Το εβδομαδιαίο περιοδικό İkibine Doğru στο άρθρο του
«Η γέφυρα της ειρήνης, που κτίστηκε με τον Αριστοφάνη»
και το καλλιτεχνικό περιοδικό της εφημερίδας Μιλλιγέτ
στο άρθρο του «Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας έδωσε παράσταση στο Ελληνοκυπριακό τμήμα», ανακοινώνουν την
εκδήλωση στους αναγνώστες τους.

Haftalık İkibine Doğru dergisi
“Aristophanes’le Kurulan Barış
Köprüsü”, Milliyet Sanat Dergisi de “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Rum kesiminde temsil verdi”
başlığıyla okurlarına etkinliği
duyurur.
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Ο ΑΠΌΗΧΟΣ ΤΗΣ «ΕΙΡΉΝΗΣ»
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΌ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΤΎΠΟ
KIBRIS RUM VE YUNAN BASININDA ‘’BARIŞ’’IN YANKILARI
Το γεγονός ότι το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας πέρασε στο νότιο μέρος της Κύπρου
και παρουσίασε το έργο «Ειρήνη» στο Σατιρικό Θέατρο, παρουσιάζεται στον ελληνοκυπριακό και
ελληνικό Τύπο.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, όταν ξεκίνησε η παράσταση του έργου «Ειρήνη» για το κοινό στο βόρειο μέρος της Κύπρου, ο αρθρογράφος της εφημερίδας Φιλελεύθερος Δημήτρης Παπαδημήτρης χωρίς να έχει
δει την παράσταση, έγραψε μια κριτική με την οποία κορόιδευε και υποτιμούσε τους Τουρκοκύπριους
και την τουρκική γλώσσα. Όμως, μετά την παράσταση του έργου «Ειρήνη» στο νότιο μέρος της Κύπρου, σωπαίνει η γλώσσα των προκατειλημμένων και ρατσιστικών νοοτροπιών και στον ελληνοκυπριακό και ελληνικό Τύπο γράφονται άρθρα που επικροτούν και επαινούν την παράσταση. Σε αυτό το
βιβλίο περιλαμβάνονται όλα τα άρθρα τα οποία γράφτηκαν στον ελληνοκυπριακό και ελληνικό Τύπο,
τα οποία περιέχουν την νοσταλγία για την ειρήνη, την ενωτική μαγεία του θεάτρου και την επιτυχία
και τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, πριν όλα αυτά
περάσουν στη λήθη.

LBT’nin Güney Kıbrıs’a geçerek “Barış”ı Satirigo Tiyatrosu’nda sunması, Kıbrıs Rum ve Yunan basınında geniş yer bulur.
Hatırlanacağı gibi “Barış” oyunu Kuzey Kıbrıs’ta izleyiciye sunulmaya başlayınca, oyunu izlemeden
önyargıyla Fileleftheros Gazetesi yazarı Dimitri Papadimitri Kıbrıslı Türkleri, Türkçeyi alay eden, aşağılayan bir eleştiri (!) yazmıştı. Ancak LBT’nin ‘’Barış’’ oyununu izledikten sonra Kıbrıs Rum ve Yunan basınında Dimitri Papadimitri gibi önyargılı ırkçı kafaların dilleri susar ve ‘’Barış’’ hakkında alkış ve övgü
dolu yazılar yer alır. Kıbrıs Rum ve Yunan medyasında; Barışa özlemi, tiyatronun birleştirici büyüsünü
ve LBT’nin başarısını, sanatsal niteliğini içeren yazıların tümüne yer veriliyor bu kitapta, unutkanlık
girdabında kaybolmamaları için.
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Ένα Μεγάλο Μπράβο στους Τουρκοκύπριους
Καλλιτέχνες η Παράσταση τους Μας Έχει Συγκλονίσει
Kıbrıslı Türk Sanatçılara Büyük Bir Bravo Oyunları Bizi Sarstı
Πολύδωρος Πολυδωρίδης
Polidoros Polidoridis

Είναι αλήθεια πως από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun Aristophanes’in “Barış”

η είδηση για την παράσταση της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη από

oyunu ile ilgili haberi yayınlandığı andan itibaren heyecanlı ve

το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας βρεθήκαμε σε

meraklı bir bekleyiş içine girdiğimiz gerçektir. Türk oyuncular

μια κατάσταση αδημονίας και αναμονής. Τι παράσταση θα μας

nasıl bir gösteri sunacaklardı? Dil problemi ve zorluğu varken,

παρουσίαζε το τουρκοκυπριακό συγκρότημα και πως θα επικοι-

bizim toplumumuzla ve oyunun mesajını iletmede nasıl bir ile-

νωνούσε μαζί της και με τα μηνύματα του έργου το δικό μας

tişim kurulabilirdi?

κοινό μια που υπάρχει το πρόβλημα της γλώσσας;
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24 Mayıs tarihinde gerçekleşen olay her türlü beklentinin üs-

Η πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η παράσταση

tünde idi. Geçen pazarın oyunu özel bir olaydı. Ve sanat içten-

της περασμένης Κυριακής απετέλεσε ένα γεγονός σπάνιας συ-

likli ve gerçek biçimde uygulandığı takdirde, dil sınırlarını ve

γκυρίας και επισφράγισε λειτουργικά το αξίωμα ότι η τέχνη του

diğer zorlukları yenerek ebedileşir. İşte 24 Mayıs gecesi böyle

θεάτρου με ειλικρίνεια, πάθος και αλήθεια δεν μπορεί παρά να

yaşandı.

καταργεί σύνορα γλωσσικά και άλλα εμπόδια και να ζει διαχρο-

Barış oyunu acı deneyler yaşayan ülkemizin tarihine, zirvede

νικά. Η παράσταση της «Ειρήνης» έχει γραφτεί πια στην ιστορία

kültürel ve politik bir olay olarak yazıldı. Bu etkinliğin gerçek-

σαν ένα κορυφαίο πολιτικό αλλά και πολιτιστικό γεγονός, σαν

leşmesi için girişimde bulunan öncelikle Satirigo Tiyatrosu’nu

μια μεγάλη προσφορά στη δοκιμαζόμενη πατρίδα μας. Σ’ αυτούς

ve bu etkinliğin gerçekleşmesi için hizmet edenlerin tümünü

που είχαν την έμπνευση και την πρωτοβουλία για τούτη την

kutlar ve onlara hayranlığımızı ve şükranlarımızı iletiriz.

εκδήλωση -στο Σατιρικό Θέατρο πρωτίστως- και σε όλους που

Küçük adamızın yakıcı gerçeği karşısında “Barış”ın sergilen-

βοήθησαν για την πραγματοποίηση της αξίζουν όχι μόνο έπαι-

mesi ile tiyatro yaşamın kendisi oldu. Bazıları olayı abartmış

νοι αλλά ο θαυμασμός και η εκτίμηση μας. Το θέατρο έχει γίνει

olduğumuzu sanabilir. Cesaretle söyleyebiliriz ki sadece görme-

με την παράσταση της «Ειρήνης» μια πράξη ζωής, τόσο επίκαιρη

dik aynı zamanda yaşadık. Yaşadığımız bizim için unutulmaz-

και σημαντική στην καίουσα πραγματικότητα του μικρού μας

dır. Ender bir sanat olayı idi. Benim için ve Viladimiros Kafkari-

χώρου. Μπορεί να φανεί υπερβολικό αλλά τολμούμε να πούμε

dis Kültür Merkezi’nde bulunanlar için Barış oyunu kolay kolay

πως ό,τι ζήσαμε -δεν είδαμε ή παρακολουθήσαμε απλώς- θα μας

yakalanmaz mükemmel bir oyundu. Seyircilerin bir tek an bile

μείνει αλησμόνητο. Ήταν μια από τις περιπτώσεις που χαρακτη-

oyundan kopmayışları çok ilginçti. Esas rollerde yükü çeken

ρίζονται μοναδικές. Για μένα και για πολλούς άλλους που είχαν

oyuncular ve diğer uygulayıcılar reji, müzik, dans içtenlikle çok

την ευκαιρία να παρευρεθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Βλ. Καυ-

iyi idi. Oyuncular özellikle Trigayos rolünde Erol Refikoğlu, uşak

καρίδης την περασμένη Κυριακή, η παράσταση της «Ειρήνης» θα

rolünde Osman Alkaş ve Yaşar Ersoy (aynı zamanda rejisördü)

μείνει όχι μόνον σαν ανεπανάληπτη αλλά η τέλεια λειτουργική

Hıyarokles rolünde Yücel Köseoğlu ve geriye kalan tüm sanatçı-

παράσταση.

lar yüksek tiyatro sanatının örneklerini verdiler.

Είναι ενδεικτικό ότι οι θεατές δεν βρέθηκαν ούτε στιγμή σε
κατάσταση αδιαφορίας. Τόσον οι βασικοί ηθοποιοί που κράτησαν το βάρος της ερμηνείας, όσο και οι άλλοι συντελεστές- σκηνοθεσία, μουσική, χορός- μας έπεισαν ότι υπηρετούν με ζήλο και
αφοσίωση το θέατρο. Οι ηθοποιοί -κυρίως ο Ερόλ Ρεφίκογλου
στο ρόλο του Τρυγαίου, ο Οσμάν Αλκάς και ο Γιασάρ Έρσοϋ στο
ρόλο των δούλων (ο Έρσοϋ είναι και ο σκηνοθέτης), ο Γιουτζέλ
Κιοσέογλου στο ρόλο του Ιεροκλή, αλλά και οι υπόλοιπο καλλιτέχνες- μας έδωσαν δείγματα πολύ υψηλής θεατρικής τέχνης.
Ενα Μεγαλο Μπραβο
Ο λόγος και η κίνηση λειτούργησαν άψογα, ενώ ο σκηνικό του
Αχμέτ Ουστάτ ήταν φανταστικό στη σύλληψη και την εκτέλεση.
Ο χορός και η μουσική λειτουργούσαν πέρα από εθνικές ιδιομορφίες. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, οι συμβολισμοί και η
μουσική καθιστούσαν εντελώς αχρείαστη τη γλώσσα σαν μέσο
επικοινωνίας.
Ζήσαμε λοιπόν μια ωραία, ζωντανή και τέλεια παράσταση.
Στους Τουρκοκύπριους καλλιτέχνες απευθύνουμε ένα μεγάλο
μπράβο για την τέχνη που μας πρόσφεραν. Όσο για την ευρύτερη απήχηση της παράστασης, αυτή εκφράζεται με τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των εκατοντάδων θεατών, που γέμισαν
ασφυκτικά το Πολιτιστικό Κέντρο Βλ. Καυκαρίδης. Κλείνουμε
αυτό το σημείωμα με μια ευχή. Μακάρι να πυκνώσουν οι επαφές ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους της Κύπρου.
Γιατί μόνον έτσι θα εξαλείψουμε την καχυποψία και το μίσος,
πάνω στα οποία στέκει ακόμα σήμερα του τείχος του διχασμού.
Η επίσκεψη του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου ήταν το
πρώτο βήμα, ένα βήμα που για να γίνει χρειάστηκαν 24 ολόκληρα χρόνια.

Büyük Bravo
Söz ve hareketler mükemmel bir uyum içindeydi. Ahmet Üstat’ın sahne tasarımı ve uygulanışı çok iyiydi. Müzik ve dans
her dilden, dinden insana seslenirdi. Bazı anlarda semboller
ve müzik sözün yerine geçmişti. Güzel, canlı ve mükemmel bir
oyun seyrettik. Kıbrıslı Türk sanatçılara, bize sundukları sanat
için bir büyük bravo göndeririz. Oyunun geniş kitlelere yayılması Satirigo Tiyatrosu’nu dolduran yüzlerce kişinin ayakta dakikalarca alkışlarından anlaşılır.
Bu yazıyı bir dua ile kapıyoruz. Dileğimiz Kıbrıs Rumları ile
Türkleri arasındaki ilişkilerin sıklaşması. Bugün halâ daha
ayakta duran ayırımcı duvarın temeli olan güvensizlik ve kine
ancak böyle son verilebilir. Türk Belediye Tiyatrosu’nun ziyareti

Χαραυγη 26/05/87

ilk adımdı. Atılması için 24 yıla ihtiyaç duyulan ilk adım.

Haravgi 26/05/1987
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Kıbrıslı Türk Sanatçıların “Barış” Oyunu Güneyde Fırtına Yarattı
Το έργο «Ειρήνη» των Τουρκοκυπρίων Καλλιτεχνών προκαλεί φουρτούνα στο Νότο
Thomas O’dwyer

Οι Τουρκοκύπριοι καλλιτέχνες καταχειροκροτήθηκαν στο νότιο μέρος της Κύπρου, όπου παρουσίασαν την αρχαία ελληνική
κωμωδία «Ειρήνη».
Στο τέλος της παράστασης του έργου, για δέκα λεπτά ρίχνονταν λουλούδια και οι ηθοποιοί καταχειροκροτήθηκαν από τους
θεατές που σηκώθηκαν όρθιοι.

Kuzey Kıbrıs Türk sanatçıları “Barış” adlı antik Yunan komedisini sergiledikleri Güney Kıbrıs’ta çılgınca alkışlandılar.
Aristophanes tarafından yazılan ve Türkçe olarak sunulan
oyun sonunda, on dakika boyunca çiçekler atıldı, bağırıldı ve
oyuncular ayakta alkışlandı.
“Bu tarihi bir olaydır. Bu gösteriyi izleyenler, uzun süre anım-

Ο σκηνοθέτης του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου

sayacaklardır” diyen Kıbrıs Türk Belediye Tiyatrosu yönetme-

Λευκωσίας Γιασάρ Έρσοϋ είπε:- «αυτό είναι ένα ιστορικό γεγο-

ni Yaşar Ersoy, sahnede kot-pantolonlu olarak dans eden An-

νός. Όσοι παρακολούθησαν αυτή την παράσταση θα την θυμού-

tik-Yunan korosunu yönetti.

νται για πολύ καιρό. Αυτό το έργο, είναι η πρώτη καλλιτεχνική

Bu oyun, Türkiye’nin Kıbrıs’ı 1974’te işgal etmesinin ve iki

εκδήλωση που πραγματοποιείται μετά την τουρκική εισβολή

toplumun bölünmesinden sonra meydana gelen ilk kültürel et-

στην Κύπρο το 1974 και τον διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων».

kinlik. Bu oyunun güneyde oynanabilmesi için Rum tiyatrosu

Εικοσιδύο Τουρκοκύπριοι καλλιτέχνες, ντυμένοι με μοντέρ-

olan Satirigo, Kıbrıslı Türkleri güneye davet etti.

νες φορεσιές, χορεύοντας, τραγουδώντας και παραθέτοντας

Milattan önce 421’de, Atina ve Sparta arasında imzalanan

στίχους από τα παραδοσιακά τουρκοκυπριακά τραγούδια, προ-

barış antlaşmasını kutlamak üzere Aristophanes tarafından

σπάθησαν να μεταδώσουν κάτι σε ένα κοινό που δεν ξέρει τούρ-

yazılan bu oyunda, bir sineğin üzerine binerek barışı dünyaya

κικα. Το κοινό παρόλο που δεν καταλάβαινε τούρκικα ανταπο-

getirmeye çalışan köylü anlatılıyor.

κρινόταν με γέλιο στην κάθε σκηνή του έργου.
Οι Δήμαρχοι Λευκωσίας Λέλλος Δημητριάδης και Μουσταφά

Modern giyimli 21 Türk sanatçı dans ederek, şarkı söyleyerek
ve Kıbrıs Türk halk şarkılarından alıntılar yaparak hiç Türkçe

Ακιντζί, υπερβαίνοντας ένα σωρό νομικά εμπόδια στην πραγ-

bilmeyen izleyiciye bir şeyler vermeye çalıştı. İzleyici,

Türk-

ματοποίηση της βραδιάς, συνέβαλαν στο να περάσει το Τουρκο-

çe anlamamasına rağmen, oyundaki her nüansı, kahkahalarla

κυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στην ελληνοκυπριακή

yanıtladı. Silahlı antiterör polislerinin çevrelemesine rağmen,

πλευρά.

gecede herhangi bir olay çıkmadı.
Lefkoşa Rum Kesimi Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis ve
Türk Belediye Başkanı Mustafa Akıncı, gecenin gerçekleşmesi
için bir sürü yasal engeli aşarak Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun Rum tarafına geçmesini sağladı.

90

Ο Δημητριάδης, σε συνέντευξη του στο Reuters είπε ότι «στην

Dimitriadis, Reuters’e verdiği demeçte “Sanatta, ayırıcı çizgi-

τέχνη δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές και αν γίνονται

ler olmadığını ve eğer Kıbrıs için güzel bir şeyler yapılıyorsa

όμορφα πράγματα για την Κύπρο γίνονται από μέρους ανοιχτό-

geniş ufuklu insanlar tarafından yapıldığını” söyledi.

μυαλων ανθρώπων.»

Oyunu Birleşmiş Milletler görevlileri ve Dimitriadis’in izle-

Μερικοί θεατές οι οποίοι γνώριζαν τούρκικα, μετέφρασαν
τα αστεία του έργου στα ελληνικά σε αυτούς που δεν γνώριζαν

mesine rağmen, Kıbrıs Rum kesimi hükümeti üyelerinin oyuna gelmediği gözlemlendi.

τούρκικα. Στην σκηνοθεσία του
Έρσοϋ, ο αγρότης ανεβαίνοντας
πάνω σ΄ένα σκαθάρι {στην παράσταση πάνω στην κάννη του
κανονιού ενός κατοχικού τανκ),
ανεβαίνει ψηλά για να συναντήσει τους θεούς. Στο έργο, ο
Πόλεμος δίδει στον χωρικό να
φορέσει ένα κράνος στο κεφάλι
του, αλλά ο χωρικός κατουράει
μέσα σ’ αυτό. Σ’ αυτή τη σκηνή η αίθουσα σείστηκε από τα γέλια.

Oyunu izleyen birkaç Türkçe bilen izleyici, oyundaki esprileri

Οι Ελληνοκύπριοι θεατές, στο μέρος όπου ο χορός αφήνει να

Türkçe bilmeyenler için Rumca’ya çevirdi. Ersoy’un yapımında,

πετάσουν τα περιστέρια της ειρήνης και επαινούν τις ομορφιές

çiftçi büyük bir sineğin üzerine binerek,

της ειρήνης, με το χειροκρότημα και τις ζητωκραυγές τους κρα-

la buluşmaya gidiyor. Oyunda, Savaş Tanrı, köylüye kafasına

yukarıya tanrılar-

τούν το ρυθμό στο έργο.

takması için bir miğfer veriyor, köylü ise bu miğferin içine işi-

Στο τέλος της παράστασης ο Γιασάρ Έρσοϋ είπε:- «ο σκοπός

yor. Bu sahnede, salonun kahkahadan yıkıldığı gözlemlendi.

μας ήταν να κτίσουμε μια γέφυρα ειρήνης μεταξύ των δύο κοι-

Kıbrıslı Rumlar, koronun sahnede uçuşan barış güvercinleri ile

νοτήτων».

barışın güzelliklerini övdüğü bölümde, alkışlarla ve bağırışlarla
oyuna tempo tuttular.

Cyprus Mail - 26/05/1987

Yaşar Ersoy, “Amacımız iki toplum arasında bir barış köprüsü
kurmaktı” dedi.

Cyprus Mail - 26/05/1987
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“Barış” Esaslı, Canlı ve Tam Bir Halk Şenliği
Η παράσταση είναι ένα ξεφάντωμα, ένα λαϊκό Ξεφάντωμα
Πολύκαρπος Πολυκάρπου
Polikarpos Polikarpu

Η Κυριακή 24 του Μάη 1987, ίσως αποδειχτεί ιστορική μέρα

24 Mayıs 1987 Pazar’ı belki de Kıbrıs meselesinde tarihi bir

για την κυπριακή υπόθεση• και όχι μόνο γιατί την μέρα αυτή

gün olarak gösterilecek ve bu sadece; O gün, bir Kıbrıs Türk Ti-

ένας τουρκοκυπριακός θίασος έδωσε παράσταση στο ελεύθερο

yatro Topluluğu’nun, 24 koca yıl sonra Lefkoşa’nın özgür böl-

τμήμα της Λευκωσίας μετά από 24 ολόκληρα χρόνια, όχι μόνο

gesinde bir oyun sahnelemesinden değil, sadece; sahnelediği

γιατί το έργο που έπαιξε ήταν η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, αλλά

çalışmanın Aristofanes’in ‘Barış’ oyunu olmasından değil, aynı

και επειδή ένα κατάμεστο από κόσμο θέατρο χειροκροτούσε όρ-

zamanda tiyatroyu hınca hınç dolduran insanların, bölünme-

θιο, παρατεταμένα, ρυθμικά και επίμονα στην αρχή και στο τέ-

miş bir adada komşularıyla barış içinde yaşama isteğini kesin

λος της παράστασης, δηλώνοντας κατηγορηματικά την θέληση

tarzda dile getirerek, oyunun başında ve sonunda ayakta, uzun

του να ζήσει σε ένα αδιαίρετο νησί ειρηνικά με τους γείτονες

uzun, tempoyla ve ıslıklarla alkışlamasından dolayı olacak.

του.
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Bu önemli olayın geçmişine bir bakış atalım:

Ας δούμε όμως την προϊστορία του σπουδαίου αυτού γεγο-

Lefkoşa’nın Satirigo Tiyatrosu kendilerini sosyal ve sol siyasi

νότος. Το «Σατιρικό Θέατρο» της Λευκωσίας είναι μια ομάδα

bir seferberlikle, iyi tiyatronun hizmetine adayan bir yeni insan

νέων ανθρώπων (ηθοποιών, σκηνοθετών, σκηνογράφων κ.λ.π.)

topluluğudur. (Oyuncu, yapımcı, dekoratör, vs)

που έταξαν τον ευατό τους στην υπηρεσία του καλού θεάτρου

Kıbrıs tiyatrosunun unutulmaz öncüsü ve öğretmeni Vladi-

με κοινωνική και πολιτική στράτευη αριστερή. Προήλθε από το

miros Kafkaridis’in kurduğu ‘Yeni Tiyatro’nun devamıdır. Sati-

«Νέο Θέατρο» που είχει ιδρύσει ο αξέχαστος πρωτοπόρος και

rigo Tiyatrosu Lefkoşa banliyölerinden Strovolo’da bulunan ve

δάσκαλος του κυπριακού θεάτρου Βλαδίμηρος Καυκαρίδης.

‘Vladimiros Kafkaridis Kültür Merkezi’ adı verilen eski bir sine-

Στεγάζεται σε ένα παλιό κινηματογράφο στο Στρόβολο (Δήμο

mada faaliyet gösteriyor.

στην περιφέρεια Λευκωσίας) που έχει μετονομάσει σε «Πολιτι-

Bu tiyatro topluluğu, yeniden yakınlaşma siyasetini hayata

στικό Κέντρο Βλαδιμηρος Καυκαρίδης» και είναι μη κερδοσκο-

geçirmek suretiyle, Nisan 1987’de Aziz Nesin’in ‘Kahve ve De-

πική εταιρεία.

mokrasi’ adlı oyununu, Hristos Zanos’un uyarlaması ve yönet-

Αυτός ο θίασος λοιπόν, υλοποιόντας την πολιτική της επανα-

menliğiyle sahneye koydu ve açılışına, gerekli izni alıp gelen

προσέγγισης, ανέβασε τον Απρίλη του 1987, το έργο του Αζίζ

Kıbrıs Türk Belediye Tiyatrosu yönetmeni Yaşar Ersoy’u da da-

Νεσίν «Καφές και Δημοκρατία» σε διασκευή και σκηνοθεσία

vet etti. Orda bir coşku, dostluk ve kardeşlik atmosferi içinde

του Χρίστου Ζάνου και κάλεσε την πρεμιέρα τον διευθυντή

Satirigo Tiyatrosu mensupları, Kıbrıslı Türk meslektaşlarına

του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας Γιασάρ

Aristofanes’in ‘Barış’ adlı oyununu Rum seyirciler için Satirigo

Έρσοϋ, ο οποίος εξασφάλισε την σχειτκή άδεια και ήρθε. Εκεί,

Tiyatrosu’nda sahnelemeyi teklif etti. Ok yaydan çıkmıştı. Ça-

μέσα σε ένα συγκινητικό, αδελφικό και συμφιλιωτικό κλίμα τα

lışmalar başladı. Satirigo Tiyatrosu’ndan Hristos Zanos, yeniden

μέλη του «Σατιρικού Θεάτρου» προσκάλεσαν τους Τουρκοκύ-

yakınlaşma sorumlusu Polivios Nikolau, Lefkoşa Belediye Baş-

πριους συναδέλφους τους να παίξουν την «Ειρήνη» του Αριστο-

kanı Lellos Dimitriad’s, Lefkoşa’nın işgal altındaki kesiminin

φάνη στο θέατρο τους για το Ελληνοκυπριακό κοινό. Ο κύβος

Kıbrıslı Türk Belediye Başkanı Mustafa Akıncı ve tabii ki BM,

είχε ριφθεί. Οι διαβουλεύσεις άρχισαν. Ο Χρίστος Ζάνος από το

24 Mayıs’a kararlaştırılan oyunun gerçekleşmesi için, koordi-

Σατιρικό Θέατρο, ο κ. Πολύβιος Νικολάου αρμόδιος για την επα-

nasyon içinde ve ısrarla çalışırlar. Tüm hazırlık süresi boyunca

ναπροσέγγιση, ο κ. Λέλλος Δημητριάδης Δήμαρχος Λευκωσίας,

resmi ağızlar susar. Kuşku ve endişe hakimdir. Sağcı gazeteler

ο κ. Ακιντζί ο Τουρκοκύπριος Δήμαρχος της κατεχόμενης Λευ-

susar veya Elen Aristofanes’in Türk dili tarafından kirletilmesi

κωσίας και φυσικά ο Ο.Η.Ε δούλεψαν συνδιασμένα και πεισμα-

yorumlarında bulunurlar. Polis ve özel birlikleri, çevik kuvvet,

τικά για την πραγματοποίηση της παράστασης, που ορίστηκε για

tiyatro topluluğunun güvenliğini sağlamaya çabalar.

την Κυριακή 24 του Μάη.
Όλο το χρόνο της προετοιμασίας τα επίσημα χείλη σιωπούν.

Böylece, Pazar günü saat tam 10.37’de BM’nin bir kamyonu ile
bir otobüsü, Ledra Palace Barikatı’nı geçer ve Lefkoşa’nın Rum

Επικρατεί αμηχανία και ανη-

kesimine girer. Hiçbir resmi şahıs

συχία. Οι δεξιές εφημερίδες

veya gazeteci yok. Fotoğraf yok. Sa-

σωπαίνουν ή σχολιάζουν την

dece Satirigo Tiyatrosu elemanla-

βεβήλωση του Αριστοφάνη από

rından Kostas Kafkaridis, Mikis Lo-

την τουρκική γλώσσα. Η αστυνο-

izu, Hristos Zanos, Andreas Tsuris

μία και οι ειδικές δυνάμεις της

ve Lellos Dimitriadis oradadır. Polis,

ΜΑΔΔ, προσπαθούν να εξασφα-

dikkat çekmeyecek şekilde uzaktan

λίσουν την ασφάλεια του θιάσου.

izliyor. Ateşli milliyetçiler tarafın-

Και έτσι στις 10:37 ακριβώς

dan zorbalıklarda bulunulmasından

την Κυριακή ένα φορτηγό και

korkuluyor. Otobüs durur ve Yaşar

ένα πούλμαν του Ο.Η.Ε. παιρνούν

Ersoy ile iyi Yunanca bilen ve Kıbrıs

το οδόφραμγμα του Λήδρα Πά-

Türk Tiyatro Topluluğu’nun tercü-

λας και μπαίνουν στο ελληνικό

manı olan oyuncusu Yücel Köseoğ-

τμήμα της Λευκωσίας. Κανένας

lu iner. Kucaklaşmalar, dostluklar

επίσημος, κανένας δημοσιογράφος, καμία φωτογραφία, μόνο

ve çiçekler... Herkes rahatlar. Bir haftalık tedirginlik sona erer.

τα μέλη του «Σατιρικού» Κώστας Καυκαρίδης, Μίκης Λοΐζου,

Saat 11.05’te tiyatroya ulaşıyoruz. Sahne dekoru herkesin yar-

Χρίστος Ζάνου, Αντρέας Τσουρής και ο κ. Λέλος Δημητριάδης.

dımıyla iner ve kurulmaya başlar. Sahne üzerinde, parça par-

Η αστυνομία διακριτικά παρακολουθεί από μακριά. Φοβάται μή-

ça Ahmet Üstat’ın dekoru doğmaya başlar. Bir köy evine giren

πως υπάρξουν τραμπουκισμοί από θερμόαιμους εθνικιστές.

bir tank... Saat 13.40 civarında sahne dekorunun kurulması ta-

Το πούλμαν σταματά, κατεβάινει ο Έρσοϋ και ο ηθοποιός Γι-

mamlandıktan sonra topluluk öğle yemeği masasının kuruldu-

ουτζέλ Κιοσέογλου που ξέρει καλά ελληνικά και είναι ο μετα-

ğu tiyatronun fuayesine geçer. Atmosfer heyecan verici ve kar-

φραστής του θιάσου. Αγκαλιές, φιλιά, λουλούδια. Όλοι ηρεμούν,

deşçedir. Şakalar gidip geliyor. Kadeh kaldırmalar samimidir.

η αγωνία μιας βδομάδας καταλαγιάζει.

Herkes tarihi bir anın yaratıcıları olduklarına inanıyor.
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Oyun, çılgınca bir
eğlence, esaslı, canlı
ve tam bir halk şenliğidir. Özlü bir düşünceye
sahiptir. Yönetmenin
bilgi ve titizliği oyuncuların çalışmasına
yansıyor.
Η παράσταση είναι
ένα ξεφάντωμα, ένα
λαϊκό ξεφάντωμα, ένα
λαϊκό πανηγύρι χυμώδες, ζωντανό, άμεσο.
Έχει άποψη, δείχνει
τη γνώση και την
έγνοια του σκηνοθέτη,
φανερώνει τη δουλειά
των ηθοποιών.

Στις 11.05 φτάνουμε στο θέατρο. Τα σκηνικά κατεβαίνουν με

Bunun ardından yapılan prova güzel bir oyun izleneceği ha-

την βοήθεια όλων και αρχίζει το στήσιμο τους. Κομμάτι κομμάτι

berini veriyor. İkindi vakti Lefkoşa’da bir tur... Erol Refikoğlu ile

γεννιέται πάνω στη σκηνή το σκηνικό του Αχμέτ Ουστάτ ένα

aynı arabadayım.

τανκ που μπαίνει σε ένα κυπριακό χωριατόσπιτο. Όταν κατά τις

Okkalı, has ve özellikli bir tiyatro oyuncusu... İkide birde fır-

1.40 τελειώνει το στήσιμο του σκηνικού, ο θίασος περνάει στο

layıp, küçük bir çocuğa burası şudur, orası budur dediğini gö-

φουαγιέ του θεάτρου όπου έχει στρωθεί το τραπέζι για το μεση-

rüyorum. Tüm bunları nereden bildiğini soruyorum, gülümsü-

μέρι. Η ατμόσφαιρα είναι συγκινητική, αδελφική, τα αστεία δί-

yor ve “Buralarda küçükken bisiklet sürüyordum” diyor. 19.30

νουν και παίρνουν. Οι προπόσεις είναι ειλικρινείς. Όλοι πιστεύ-

civarlarında tiyatroya döndüğümüz zaman Polis’in varlığı artık

ουν ότι είναι οι δημιουργοί μιας ιστορικής στιγμής.

dikkat çeken bir hal alıyor. Tiyatro şimdi Çevik Kuvvete men-

Η πρόβα που ακολουθεί αποκαλύπτει μια ωραία παράσταση.

sup silahlı polislerle sarılmış vaziyettedir. Bunlara rağmen se-

Το απόγευμα ένας ωραίος περίπατος στη Λευκωσία. Είμαι στο

yircinin gelişi başlamıştır. (Oyun 20.30’da başlayacak). Telefon

ίδιο αυτοκίνητο με τον Ερόλ Ρεφίκογλου, ηθοποιό πληθωρικό,

sürekli çalar. Sonuçta 600 kişilik salona 750 seyirci girer.

γνήσιο και χυμώδη. Τον βλέπω κάθε λίγο να πετιέται και να

Üçüncü zil çalar. Sahneye Satirigo Tiyatrosu üyeleriyle Yaşar

φωνάζει σα μικρό παιδί «εδώ είναι αυτό… εδώ είναι εκείνο…»

Ersoy ve Yücel Köseoğlu çıkar. Seyirci ayaktadır ve tempoyla al-

τον ρωτάω που τα ξέρει όλα αυτά. Γελάει. «Εδώ έκανα ποδήλατο

kış tutar. Konuşmalar gerçekçilik, samimiyet, sevgi ve kardeş-

όταν ήμουν μικρός» μου λέει.

lik doludur. Siyasi beklentiler ortadan kalkar ve aynı evi payla-

Όταν γύρω στις 7.30 γυρίζουμε το θέατρο η παρουσία της
αστυνομίας έχει χάσει τη διακριτικότητα της. Τώρα το θέατρο

arzusu tüm çıplaklığıyla belirir.

είναι κυκλωμένο από οπλισμένους με καραμπίνες άνδρες των

Oyun, çılgınca bir eğlence, esaslı, canlı ve tam bir halk şenli-

ΜΑΑΔ. Οι θεατές παρόλα αυτά έχουν αρχίσει νάρχονται (η πα-

ğidir. Özlü bir düşünceye sahiptir. Yönetmenin bilgi ve titizliği

ράσταση αρχίζει στις 8.30). Το τηλέφωνο κουδουνίζει συνεχώς.

oyuncuların çalışmasına yansıyor. Canlı orkestra tarafından

Σε μια αίθουσα 400 θεατών τελικά μπαίνουν 520.

çalınan müzik has geleneksel Kıbrıs müziği, danslar ise meş-

Χτυπά το τρίτο κουδούνι. Στη σκηνή βγαίνουν τα μέλη του
«Σατιρικού» και ο Έρσοϋ με το Γιουτζέλ Κιοσέογλου. Το κοινό

hur Kıbrıs oyunları çizgisindedir. Yakınlaşma yönünde ne muhteşem çalışma, ne sağlam bilinç ve ne büyük tutku.

σηκώνεται όρθιο και χειροκροτάει ρυθμικά γύρω στα 20 λεπτά.

Seyirci topluluğu eğleniyor. Hissettiğini (dil engel değil) an-

Τα λόγια είναι αληθινά γεμάτα ειλικρίνεια, αγάπη, αδελφοσύνη.

lıyorsunuz. Oyunun sonu alkış fırtınasıyla kapanır. Salon ve

Οι πολιτικές σκοπιμότητες εκμηδενίζονται. Μένει γυμνή η επι-

sahne tam bir coşku içinde... Herkes oyuncularla yönetmeni

θυμία των δύο συνοίκων να συνοικήσουν ειρηνικά και αγαπη-

kucaklayıp öpmek istiyor. Sahne salona dönüşüyor. Salon ise

μένα στο κομματιασμένο νησί τους.

olduğu gibi bir sahnedir.

Η παράσταση είναι ένα ξεφάντωμα, ένα λαϊκό ξεφάντωμα, ένα
λαϊκό πανηγύρι χυμώδες, ζωντανό, άμεσο. Έχει άποψη, δείχνει
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şanların, parçalanmış adalarında barış içinde beraber yaşama

Akşam yemek masasında aynı atmosfer... Heyecan, sevgi ve
yeniden yakınlaşma tutkusu.

τη γνώση και την έγνοια του σκηνοθέτη, φανερώνει τη δουλειά

Gece yarısından sonra saat 01.00’de tekrar Ledra Palace Ba-

των ηθοποιών. Είναι τολμηρή. Η μουσική της παιγμένη από ζω-

rikatı’na varıyoruz. Dostlarımız, BM otobüsü olmadan yaya gi-

ντανή ορχήστρα, είναι γνήσια κυπριακή παραδοσιακή, η χορο-

decekler. Kıbrıs Rumları ve Türkleri ağlıyor. Önemli bir gündü.

γραφία πάνω στα βήματα των γνωστών κυπριακών χορών. Τι

İlk adımdı. Herkes bunu diğer adımların izlemesini ümit ediyor.

δουλειά, τι γνώση για προσέγγιση. Το κοινό διασκεδάζει, κατα-

Yaşar Ersoy, polis kontrol noktasından geçer. Döner ve hepimi-

λαμβαίνει (η γλώσσα δεν είναι εμπόδιο), νιώθει. Το τέλος της

zi kucaklamak istercesine ellerini havaya kaldırır. Canlı, bilge,

παράστασης σκεπάζεται από θυελλώδη χειροκροτήματα. Είκο-

tiyatroya dinsel bir tutkuyla bağlı, iki toplumun yeniden yakın-

σι ολόκληρα λεπτά πλατεία και σκηνή αλληλοχειροκροτούνται.

laşması meselesine tüm yüreğiyle seferber olmuş bu şahane

Λουλούδια πετιούνται στην σκηνή και ξαναπετιούνται στην

adam uzaklaşırken, sözlerini hatırlıyoruz:

πλατεία. Όλοι θέλουν ν’ αγκαλιάσουν, να φιλήσουν τους ηθοποι-

“Aristofanes’in ‘Barış’ adlı oyununu sahneye koyarken ama-

ούς και τον σκηνοθέτη. Η σκηνή γίνεται πλατεία και η πλατεία

cımız, dünya barışına, Kıbrıs’ta yaşayan ve aynı evi paylaşan-

είναι ολόκληρη μια σκηνή.

ların barışına yardımcı olmaktır. Bu amaca bir damla katkımız

Στο βραδυνό τραπέζι η ίδια ατμόσφαιρα. Συγκίνηση, αγάπη,
πόθος για την επαναπροσέγγιση. Στις 1 τα μεσάνυχτα φτάνουμε

olduysa... Bu, biz sanatçılar için büyük bir mutluluk ve gurur
olacaktır.”

πάλι στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας. Οι φίλοι μας θα περά-

Ertesi gün olay Reuters aracılığıyla tüm dünyaya ulaşır. Rum

σουν πεζοί, χωρίς το πούλμαν το ΟΗΕ. Οι Ελληνοκύπριοι και οι

gazetelerinden sol görüşlü olanlar haberi tutku ve coşkuyla ve-

Τουρκοκύπριοι κλαίνε. Ήταν μια σπουδαία μέρα. Ήταν το πρώτο

rirken, merkez görüşlüler temkinli bir şekilde vermek, sağ gö-

βήμα. Όλοι ελπίζουν να ακολουθήσουν κι άλλα.

rüşlüler ise sadece değinmekle yetinir. Haber Atina’ya iki gün

Ο Έρσοϋ περνάει το φυλάκιο, γυρνά και σηκώνει τα χέρια

sonra ulaşır ve gereken önemi görmez. Biz Yunanlar için yeni-

ψηλά σα να θέλει να αγκαλιάσει όλους μας. Καθώς ξεμακραί-

den yakınlaşmanın ve onun da üzerinde Kıbrıs Türkü’nün ne

νει ο καταπληκτικός αυτός άνθρωπος, ο ζωντανός, ο φιλοσοφη-

demek olduğunu anlamanın zor olduğunu düşünüyorum. Kıb-

μένος, ο αφοσιωμένος με θρησκευτική ευλάβεια στο θέατρο, ο

rıs sorunuyla ilgileniyor olsak da çoğu noktası bizi pratikte de-

στρατευμένος ολόψυχα στην υπόθεση της επαναπροσέγγισης

ğil, lafta etkiliyor. Orada şimdi herkes, devamının gelmesini ve

των δύο κοινοτήτων θυμάμαι πάλι τα λόγια του:

ikinci, üçüncü, dördüncü adımın ne zaman atılacağını bekliyor.

«Ανεβάζοντας την Ειρήνη του Αριστοφάνη σκοπός μας ήταν

Herkes ümit ediyor. Başka ne yapabilirler!

να βοηθήσουμε την παγκόσμια ειρήνη και την ειρήνη μεταξύ
των συνοίκων που ζουν στην Κύπρο. Αν συμβάλαμε σ’ αυτό τον

Shedia - Temmuz / Ağustos 1987

σκοπό και κατά μια σταγόνα αυτό θα είναι μεγάλη χαρά και περηφάνεια για μας τους καλλιτέχνες».
Την άλλη μέρα το γεγονός φτάνει σε όλο τον κόσμο μέσα από το Ρώϋτερ. Οι ελληνοκυπριακές εφημερίδες το αναφέρουν οι αριστερές
με πάθος και αγάπη, οι κεντρώες συγκρατημένα και οι δεξιές απλώς το αναφέρουν. Στον τουρκικό τομέα το ίδιο. Στην Αθήνα η είδηση
φτάνει δύο μέρες μετά και δεν παίρνει την σημασία που πρέπει. Σκέφτομαι ότι είναι δύσκολο για μας τους Ελλαδίτες να καταλάβουμε
τι σημαίνει επαναπροσέγγιση και τι σημαίνει πάνω απ’ όλα Τουρκοκύπριος -αν και γνοιαζόμαστε για το κυπριακό πρόβλημα πολλά
σημεία του μας αγγίζουν όχι βιωματικά αλλά μόνο φιλολογικά.
Όλοι τώρα εκεί κάτω περιμένουν τη συνέχεια, πότε θα γίνει το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο βήμα. Όλοι ελπίζουν, τι άλλο μπορούν να
κάνουν;

Σχεδία - Ιούλιος / Αύγουστος 1987
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Barış İstiyoruz!
Θέλουμε Ειρήνη!
Kostis Digenis’in Popi Avraam’la Söyleşisi
Μια συνέντευξη του Κωστή Διογένη με την Πόπη Αβραάμ

Σε φιλική κουβεντούλα που είχα προχτές με την Πόπη Αβραάμ, την ικα-

Satirigo Tiyatrosu’nun yönetim kurulu üyesi ve yetenekli oyuncusu Popi

νότατη ηθοποιό και μέλος του Δ.Σ. του Σατιρικού Θεάτρου, μου εξέφρασε

Avraam’la Kıbrıslı Türklerin oyunu “BARIŞ” ile ilgili dostça bir konuşma yap-

τις προσωπικές της απόψεις για την παράσταση των Τουρκοκυπρίων στο

tık. Popi’nin heyecan, şikâyet, öfke dolu sözleri herhangi bir yorumdan daha

Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδήμιρου Καυκαρίδη την περασμένη Κυριακή. Γεμά-

iyi idi. Bunları size aktarıyorum:

τα συγκίνηση, παράπονο και οργή τα λόγια της Πόπης, είναι καλύτερα αντί
οποιουδήποτε άλλου σχολίου για την παράσταση. Σας τα μεταφέρω:

Bizim Aziz Nesin’in ‘Kahve ve Demokrasi’ oyunu ve Aristofanes’in ‘Barış’ oyunu bizleri son derece heyecanlandırdı. Bizim,

Η δική μας προσπάθεια για προσέγγιση και κατανόηση των

karşı tarafın, ‘düşman’ denen karşı tarafın problemlerini anla-

προβλημάτων της άλλης «εχθρικής» πλευράς με το «Καφές και

yabilmek ve onlara yaklaşabilmek girişimimiz; Aziz Nesin’in

Δημοκρατία», του Αζίζ Νεσίν και το δικό τους ανέβασμα της ΕΙ-

‘Kahve ve Demokrasi’ oyunu ile onların da Aristofanes’in ‘Barış’ı

ΡΗΝΗΣ του Αριστοφάνη, μας ξάφνιασε και μας συγκίνησε. Μας

ile bir olanak yaratarak bizleri son derece heyecanlandırdı.

έκανε να δούμε για άλλη μια φορά πως ο διακαής πόθος και των δυο πλευρών ήταν η ειρηνική επαναπροσέγγιση και η σύσφιξη των
σχέσεων μας πέρα από οποιεσδήποτε πολιτικές σκοπιμότητες και διαφορές.
Είμαστε Κύπριοι και ΕΙΝΑΙ Κύπριοι. Εί-

Tüm politik ve siyasal düşüncelerin ötesin-

Tüm politik ve siyasal düşüncelerin
ötesinde, iki tarafın arzusu ile ilişkileri
sıklaştırmak ve barışçıl yaklaşımda
bulunulması gerekliliğini görmemize
neden oldu, Aristofanes’in ‘Barış’ oyunu.

μαστε καλλιτέχνες που έχουμε τους ίδιους
πόθους και τους ίδιους στόχους. Είμαστε άνθρωποι προβληματισμένοι για τον τόπο μας,
καταπιεσμένοι από ένα σωβινισμό που μας
επιβάλλουν και θέλουμε – και οι δυο πλευρές
– να πούμε με τον τρόπο μας, με την τέχνη
μας, με το μόνο μας «όπλο» - το θέατρο – πως

ve barışçıl yaklaşımda bulunulması gerekliliğini görmemize neden oldu, Aristofanes’in
‘Barış’ oyunu. Biz de onlar da Kıbrıslıyız. Aynı
arzu ve hedeflere sahip sanatçılarız; ülkemizin barışını düşünen. Fakat her iki tarafta da

Μας έκανε να δούμε για άλλη
μια φορά πως ο διακαής πόθος και
των δυο πλευρών ήταν η ειρηνική
επαναπροσέγγιση και η σύσφιξη των
σχέσεων μας πέρα από οποιεσδήποτε
πολιτικές σκοπιμότητες και διαφορές.

θέλουμε ΕΙΡΗΝΗ! Θέλουμε σε αυτόν τον τόπο

bize uygulanan şovenizmin etkisindeyiz. Ve
biz -iki taraf- kendi sanatımızla, tek silahımız
tiyatro ile barışı savunmaya devam edeceğiz.
Doğduğumuz ve büyüdüğümüz bu ülkede barış içinde, Yeşil Hat’sız, tehditten uzak, tel örgülerden uzak yaşamak isteriz.
24 Mayıs günü, tiyatro yaşamımın en önem-

που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, να ζήσουμε όλοι μαζί ειρη-

li günüydü. Bu olayın gerçekleşmesine hizmet eden tüm sanat-

νικά και ήσυχα χωρίς πράσινες γραμμές και απειλές και συρ-

çı arkadaşlarım ve ben; hatta o büyük anı birlikte yaşayanlar,

ματοπλέγματα. Ήταν η 24η του Μάη η πιο σημαντική στιγμή της

doğru yolda olduğumuzu hissettik.

ύπαρξης μου στον χώρο του θεάτρου και ένιωσα κι εγώ και όλοι
οι συνάδελφοί μου και οι άνθρωποι που βοηθήσαμε σ` αυτή την
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de, iki tarafın arzusu ile ilişkileri sıklaştırmak

επαναπροσέγγιση με κάθε τρόπο – ακόμα και όσοι παρευρέθη-

Türk tiyatrosundaki meslektaşlarıma, Satirigo’nun davetine

καν σ` αυτή τη μεγάλη στιγμή – πως βρισκόμαστε στο σωστό

karşılık verdikleri için teşekkür etmek isterim. O unutulmaz

δρόμο!!

günün tek örnek kalmaması en büyük arzumdur.

Ευχαριστώ τους φίλους, συναδέλφους του Τ/Κυπριακού θι-

Birkaç basın organının konuya ilgisizliği beni çok üzdü.

άσου που τόσο πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του

Oyuna dahi gelmediler. Korktular mı? Olayın politik sonuçla-

Σατιρικού Θεάτρου και εύχομαι αυτή η

rından mı korktular?

αξέχαστη μέρα να μην είναι η μοναδική.

Olaya yer vermemek

Λυπούμαι βέβαια που η αντίδραση του

için çaba harcadılar.

τύπου ήταν χλιαρή μέχρι ανύπαρκτη στο

Olumlu veya olum-

όλο θέμα. Οι πιο πολλές εφημερίδες δεν

suz, bu çok önemli

ήρθαν καν στην παράσταση. Φοβήθηκαν;

konuda, barış konu-

Φοβήθηκαν τις πολιτικές προεκτάσεις

sunda, yayın yap-

του θέματος;

maktan

çekindiler.

Εκτός δυο – τρεις εφημερίδες οι άλ-

“Barış” oyununu gör-

λες απέφυγαν με επιμέλεια την αναφο-

me şansına erenler

ρά και επικρότηση – ή έστω την κατα-

Türk

δίκη – του τόσο σημαντικού γεγονότος,

zın içtenlikle ‘Barış’

που ήταν η παράσταση της Ειρήνης. Αυ-

diye haykırdıklarını

komşularımı-

τού του θαύματος που μεταλάβαμε όλοι όσοι «είχαμε την τύχη»

ve yirmi dakika boyunca coşku içinde, gözlerinden yaşlar akan

να δούμε την Ειρήνη να φωνάζει μέσα από τις ψυχές των Τούρ-

seyirciler tarafından alkışlandıklarını gördüler.

κων συνοίκων και του κοινού που καταχειροκροτούσε με δάκρυα στα μάτια και συγκίνηση επί ένα τέταρτο.

Bu geceye gelmeyen basın mensupları, her gün sanatın insancıl üstünlüğünden ve birleştiriciliğinden bahsederler. Her

Γράφει ο Τύπος καθημερινά για το ρόλο τον πανανθρώπινο και

gün pek çok şey yazılır ve söylenir. Yarın yine herkes iki top-

τον συναινετικό της τέχνης. Γράφονται και λέγονται κάθε μέρα

lumun yakınlaşmasından, Kıbrıs’ın birleştirilmesinden ve ba-

πολλά.

rıştan bahsedecek; ama bunlardan hiçbiri Pazar günü, Satirigo

Αύριο όλοι πάλι θα γράφουν για επαναπροσέγγιση και όλοι

Tiyatrosu’nda oynanan “Barış”la ortaya çıkan yaklaşımı ve kar-

θα μιλούν για επανένωση της Κύπρου και για Ειρήνη. Κανένας,

deşliği duymadı, yaşamadı. Ama bu kişiler ağızlarından düşür-

όμως, απ` αυτούς δεν ένιωσε την επαναπροσέγγιση, την αδελ-

mezler sanatın birleştiriciliğini.

φοσύνη και την ειρήνη στο Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος

Kirigas - 31/05/1987

Καυκαρίδης την περασμένη Κυριακή…».

Κήρυκας - 31/5/87
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THOK Müdürü işgal altındaki bölgeye yaptığı ziyaret nedeniyle dikkatleri üzerinde topladı

“Türkler Dostluk Elini Uzattı”
Ο Διευθυντής του ΘΟΚ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με αφορμή πρόσφατη επίσκεψη του στην κατεχόμενη Κύπρο

“Οι Τούρκοι ηθοποιοί τείνουν χείρα Φιλίας”!
Hristos Mavri’nin Evis Gavriyilidis İle Söyleşisi
Μια συνέντευξη του Χρήστου Μαυρή με τον Εύη Γαβριηλίδη

Μαυρής: Πρόσφατα, μαζί με δυο άλλα άτομα, προσκληθήκατε κ. Γαβριηλίδη

Mavris: Bir süre önce Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu tarafından iki kişi ile

από το θέατρο του ψευδοκράτους, όπου μεταβήκατε στην κατεχόμενη Λευ-

birlikte Aristofanes’in Barış’ını seyretmeye davet edildiniz. Bu davet nasıl yo-

κωσία και παρακολουθήσατε την παράσταση της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη.

rumlanabilir? Davet dostluk ve işbirliği duyguları mı yoksa politik çıkar neden-

Η πρόσκληση αυτή πώς μπορεί να ερμηνευθεί; Περιέκλειε αγνά αισθήματα

leri ile mi yapıldı?

φιλίας και συνεργασίας ή περιείχε κίνητρα σκοπιμότητας και πολιτικής εκμετάλλευσης;

Evis Gavriyilidis: Bildiğiniz gibi Bay Akıncı, işgal altındaki
bölgenin Belediye Başkanı’dır ve bizim Belediye Başkanı Lellos

Εύης Γαβριηλίδης: Νομίζω η απάντηση είναι πιο απλή χωρίς

Dimitriadis ile sık sık görüşür. Bu görüşmeler sırasında Kuzey

να έχει τους δαιδάλους που έχει η ερώτησή σας. Ο κ. Ακιντζί

Lefkoşa’nın tiyatro etkinliklerinden bahsetti ve çok iyi bir oyun

που, όπως ξέρετε, είναι ο Δήμαρχος στα κατεχόμενα, συναντιέ-

olan Aristofanes’in ‘Barış’ını Rum sanatçıların da görmesini

ται συχνά με το δικό μας Δήμαρχο, τον κ. Λέλλο Δημητριάδη.

isterdim dedi. Bu fırsattan yararlanan Belediye Başkanı Lellos

Μέσα σ’ αυτές τις συναντήσεις μίλησαν για τις θεατρικές δρα-

davet ederseniz geliriz dedi. Ve gerçekten resmi davet yapıldı

στηριότητες της Λευκωσίας του Βορρά και του είπε πως ανεβά-

ve RİK’de rejisör olan Popi Daniel ile ikimiz gittik. Türk sanatçı-

ζουν «μια πολύ ωραία παράσταση - την «Ειρήνη» του Αριστοφά-

larla 1971 öncesinden tanışıyorduk.

νη και θα’ θελα να την έβλεπαν και οι ‘Ελληνες ηθοποιοί». Ο κ.
Δήμαρχος εκμετάλλευτηκε την ευκαιρία λέγοντας του «αν μας

Mavris: Bildiğim kadarıyla bu Kuzey’e ikinci gidişinizdir.

καλέσετε θαρθούμε». Και πράγματι, έγινε επίσημη πρόσκληση
και πήγαμε δυο άτομα - η κ. Πόπη Δανιήλ που είναι σκηνοθέτις

Evis Gavriyilidis: Evet ikinci gidişimdir. İki yıl önce politik

στο ΡΙΚ και εγώ. Είμασταν γνωστοί με τους Τούρκους ηθοποι-

bir yumuşama olduğu bir dönem, Devlet Tiyatroları’nın müdü-

ούς πριν από το ‘71...

rü olan eski dostum Hilmi Özen, ABD’li rejisör Sandy Robins’in
sahnelediği Şahbarant’ın Gömülü Çocuk oyununun prömiyeri

Μαυρής: Όπως γνωρίζω είναι η δεύτερη φορά που πάτε στα Βόρεια.

için davetiye göndermemi istedi. Robins, o zaman Türk tarafına
da geçip provaları da izliyordu. Hilmi Özen ona dedi ki: ‘Evis’e

98

Εύης Γαβριηλίδης: Ναι, είναι η δεύτερη φορά που πάω. Η προ-

söyle bana bir davetiye yollasın’. Bu teklifin şaka olduğunu san-

ηγούμενη ήταν πριν δυο χρόνια όταν υπήρχε κάποια ύφεση πο-

dım ve ona davetiye gönderdim. Sonradan büyük bir sevinçle

λιτική και, μάλιστα, ο Χικμί ο οποίος είναι και ο διευθυντής του

öğrendim ki ciddi idi. Kendisine gönderdiğim davetiye ile prö-

Κρατικού τους Θεάτρου και παλιός μου φίλος, μου διεμήνυσε

miyere geldi. Ve on gün sonra başlayacak olan kendi oyununun

τότε να του στείλω μια πρόσκληση για την πρεμιέρα του Αμε-

prömiyerine Hilmi beni davet etti. Yumuşama devam ediyordu.

ρικάνικου σκηνοθέτη Σάντυ Ρόμπιτς που ανέβαζε μαζί μας στο

Bu davete, Daniel ve karımla birlikte gittim. ‘Yarış’ isimli kome-

«θαμμένο παιδί» του Σιέπαρντ. Και αυτό γιατί ο Ρόμπιτς επισκε-

diyi izledik. Bu gördüğümüz oyun Türk Devlet Tiyatrosu’nun

φτόταν και έβλεπε δοκιμές και στον άλλο τομέα. Του είπε κατά

bir oyunu idi. Birkaç gün önce görmek üzere davet edildiğimiz

λέξη: «Πες στον Εύη να μου στείλει μια πρόσκληση». Εγώ νόμιζα

oyun Belediye Tiyatrosu’nun oyunuydu. Yani orada Devlet ve

πως ήταν φιλοφρονητική η πρόταση του και πράγματι του έστει-

Belediye Tiyatroları olmak üzere iki tiyatro var. Devlet Tiyatro-

λα μια πρόσκληση αλλά μετά έμαθα με πολλή χαρά ότι το εν-

su daha hafif oyunlar, Belediye Tiyatrosu ise içeriği güçlü, me-

νοούσε. «ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ». Υπήρχε η πιθανότης να έλθει

sajlı oyunlar oynuyor. İspatı Aristofanes’in Barış’ı.

με την πρόσκληση που του έστειλα, όπως και έγινε. Ήρθε στην
πρεμιέρα του Σάντυ Ρόμπιτς και με εκάλεσε και αυτός στην

Mavris: Türkler sizi nasıl karşıladılar?

πρεμιέρα του δικού τους έργου που έγινε μετά από 10 μέρες.
Η ύφεση εξακολουθούσε να υπάρχει τότες και έτσι πήγα πάλι

Evis Gavriyilidis: Orda sınırda bizi meslektaş Türk sanatçılar

με την Ποπη Δανιήλ και τη γυναίκα μου. Τότε είδαμε την κω-

karşıladılar. Çok iyi Rumca konuşan eski dostum Yücel Köse-

μωδία «Τρεις άνδρες πάνω στη ράχη ενός αλόγου» (Three men

oğlu karşıladı bizi. Kuzey’e geçiş için herhangi bir belge imza-

on a horse). Αξιζει εδώ να σας πω ότι αυτή η παράσταση αυτή

lamadık. Türkler çok misafirperverdiler. Tiyatroları hakkında

που είδαμε ήταν του Κρατικού θεάτρου. Η παράσταση που προ-

konuştuk. Bizim tiyatromuz hakkında az konuştuk...

σκληθήκαμε να δούμε πριν λίγες μέρες ήτανε του Δημοτικού Θεάτρου. Υπάρχουν εκεί λοιπόν δυο θέατρα, το Κρατικό
και το Δημοτικό. Το Κρατικό Θέατρο ανεβάζει έργα με μεγαλύτερη ποικιλία με έμφαση στο να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Το Δημοτικό ανεβάζει έργα πιο προοδευτικά
με επιδίωξη να έχουν κάποιο μήνυμα. Απόδειξη η «Ειρήνη»
του Αριστοφάνη.
Μαυρή: Πώς σας υποδέχθηκαν οι Τούρκοι;
Εύης Γαβριηλίδης: Μας συνάντησαν εκεί στα σύνορα συνάδελφοι Τούρκοι ηθοποιοί-ο Γιουζέλ που ήταν και καλός
φίλος μου και μιλούσε Ελληνικά. Δεν υπογράψαμε τίποτα
για να μας επιτραπεί η είσοδος στα Βόρεια. Οι Τούρκοι ήταν
πολύ φιλόξενοι. Κουβεντιάσαμε για το θέατρο τους περισσότερο αλλα τους είπαμε και για το δικό μας. Θέλαμε να μάθουμε για τον τρόπο δουλειάς τους, για τις περιοδείες τους
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στις περιοχές του Βορρά. Παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο

Biz orada misafirdik... Onlar kendi tiyatroları hakkında bilgi

την «Ειρήνη» και γενικα όλες τις παραστάσεις τους. Αυτό αρχικά

verdiler bize. Her Cuma ve Cumartesi “Barış”ı oynuyorlar. Bu,

μου έδωσε την ιδέα να καλέσουμε τους Τούρκους ηθοποιούς να

bana Türk sanatçıların oyunlarının olmadığı pazar gecesi, bi-

ρθουν να δουν δική μας παράσταση Κυριακη. Μετά σκεφτηκα

zim oyunumuzu seyretmeleri düşüncesini getirdi. Pek tabii bu

γιατι να μην έρθουν αυτοί να ανεβάσουν παράσταση. Αυτό θα

düşünce kafamda daha da ileri gitti; ve bu oyunu, Barış’ı gelip

συζητηθεί από το Δ.Σ. και φαντάζομαι είναι θέμα γενικότερης

bizde niye sergilemesinler dedim. Bu düşüncemi THOK yönetim

πολιτικής. Θα ταν όμως παρα πολύ όμορφο να έρθουν να παί-

kurulu görüşecek. Tabii bu daha geniş kapsamlı bir politikanın

ξουν την «Ειρήνη». Ένα έργο που το μηνυμα του δεν είναι τιποτα

sorunudur. Aristofanes’in ‘Barış’ını bizim sahnemizde oyna-

άλλο παρά η ειρήνη και συμφιλίωση, το αγκάλιασμα των λαών.

maları çok güzel olurdu. Mesajı ve ismi Barış... Ve işbirliğinden
başka bir şey olmayan Barış’ı... Yani halkların kucaklaşmasını.

Μαυρής: Εκτός από το αντιπολεμικό του μήνυμα, στο έργο υπάρχει κάτι
άλλο, ιδιαίτερο, που να τράβηξε τους Τούρκους;

Mavris: Savaş aleyhtarı mesajın dışında Türkleri bu oyuna çeken başka ne
vardı?

Εύης Γαβριηλίδης: Είναι αλήθεια ότι μη καταλαβαίνοντας
τη γλώσσα και επειδή η απόδοση από τα Γερμανικά πρέπει να

Evis Gavriyilidis: Almanca’dan çevirilen eserin dilini anlaya-

έχουν προστεθεί και σημερινά στοιχεία – είτε σάτιρα είναι αυτά

madığımız gerçek. Oyuna, bugünün olayları, mizahı ve güncel

είτε σχόλια πάνω στη σημερινή κατάσταση. Αυτά οπωσδήποτε

sorunları ilave edilmiş olmalı. Pek tabii dil sorunu nedeni ile

θα πρέπει να μας ξέφυγαν.

bunları pek anlayamadık. Kanımca ‘Barış’, savaş aleyhtarı me-

Γενικά νομίζω ότι η «Ειρήνη» επιλέχθηκε από τους Τούρκους

sajı nedeni ile seçilmiştir. Klasik Yunan yazarlarından birisinin

για το αντιπολεμικό μήνυμα της. Ίσως το γεγονός της επιλογής

oyununun seçilmesi olayı, bir yakınlaşma, bir el uzatma olayı-

ενός αρχαίου Έλληνα συγγραφέα με αυτό τα θέμα υποσυνείδητα

dır.

να ήταν ένα είδος προσέγγισης από μέρους τους και ένα άπλωμα χεριού.

Mavris: Bu hareketiniz az çok riskli değil miydi? Hangi anlamda riskli derseniz; davet, sahte devlete ait Belediye Tiyatrosu’dan geliyor sonuçta.

Μαυρής: Η δική σας η ενέργεια δεν ήταν κάπως ριψοκίνδυνη; Ριψοκίνδυνη
με την έννοια ότι η πρόσκληση προερχόταν από το Δημοτικό Θέατρο που είναι φορέας του ψευδοκράτους;

Evis Gavriyilidis: Bizim devletimizin izni olmadan işgal altındaki bölgeler geçmedim. Geçişim hükümetimizin bilgisi dahilinde gerçekleşti.

Εύης Γαβριηλίδης: Δεν πήγα στα κατεχόμενα χωρίς την άδεια
του δικού μας κράτους. Ήτανε στη γνώση της δικής μας Κυβέρνησης.
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Μαυρής: Δηλαδή ενημερώσατε πρώτα την κυβέρνηση λεπτομερώς και
μετά πήρατε το δρόμο για τα κατεχόμενα;

Mavris: Yani önce hükümeti detaylı olarak bilgilendirdiniz ve sonra işgal altındaki bölgelere geçtniz.

Εύης Γαβριηλίδης: Βεβαίως ενημερώσαμε την κυβέρνηση δι-

Evis Gavriyilidis: Elbette hükümeti bilgilendirdik. Çünkü ben

ότι και Δημόσιος Υπάλληλος είμαι αλλά και δεν ήθελα να κάνω

bir kamu görevlisiyim ve aynı zamanda da davamıza zarar ve-

κάτι που πιθανόν να έβλαπτε την υπόθεση μας.

recek bir şey yapmak istemem.

Μαυρής: Γενικά πως είδατε την παράσταση;

Mavris: Oyunu nasıl buldunuz?

Εύης Γαβριηλίδης: Η παράσταση ήταν πολύ ωραία. Πολύ ενδι-

Evis Gavriyilidis: Oyun çok güzeldi. Çok ilginç, çok sevimli

αφέρουσα. Ήταν πολύ ευχάριστη και ζωντανή. Ελαφριά κωμω-

ve canlı. Yazarın istediği derinliğe inebilen bir komedi. Yunan

δία χωρίς να παύει να μπαίνει και στο βάθος των εννοιών του

karakteri taşıyan çok canlı bir orkestranın şarkıları ile bezen-

συγγραφέα. Διανθιζόταν από τραγούδια με ελληνικό χαρακτήρα

mişti. Eğer doğru hatırlıyorsam, piyano, keman, buzuki, gitar ve

και με μια ζωντανή ορχήστρα. Αν θυμάμαι καλά ήταν μπουζού-

blucin giymiş gençlerin dansları vardı. Her biri bir ulusu temsil

κι, κιθάρα, πιάνο, βιολί και περιλάμβανε και χορό από παιδιά

eden masklar giyiyorlardı. Oyun çok yi sahnelenmiş ve çok iyi

ντυμένα στα τζην. Φορούσανε όμως μάσκες που αντιπροσώ-

oynanmış bir oyundu. Abartısız söylüyorum çok iyiydi.

πευε η κάθε μάσκα ξεχωριστά και μία χώρα: κινέζικη, ινδιάνικη,
Mavris: Yani yeni bir tiyatro anlayışı mıydı?

νέγρικη κλπ.
Μαυρής: Δηλαδή ήταν μια νέα θεατρική αντίληψη;

Evis Gavriyilidis: Evet. Yepyeni bir düşünce vardı. Bir ülkeler katına yayılma yani evrensel olma vardı. Bunu dil sorununa

Εύης Γαβριηλίδης: Ασφαλώς μια νέα αντίληψη έτσι που να δί-

rağmen hissettik, yaşadık. Şarkılarda Yunan karakteri vardı.

δεται καθολικότητα χωρών. Μάλιστα τα τραγούδια με τον πολύ

Oyuncularla birlikte söyledilediğimiz barış içerikli heyamola

ελληνικό τους χαρακτήρα, κάποια στιγμή, εκεί που τραγουδού-

ritmi Yunanistan kokuyordu.

σαμε την ειρήνη ομαδικά με ένα «έγια μόλα έγια λέσα» ρυθμό
μύριζε πολύ Ελλάδα.

Mavris: Müziği kim besteledi?

Μαυρής: Την μουσική ποιος την έγραψε;

Evis Gavriyilidis: Müziği Türk besteci besteledi.

Εύης Γαβριηλίδης: Η μουσική ήταν γραμμένη από Τούρκο μου-

Agon - 10 Nisan 1987

σικοσυνθέτη.

Αγων - 10 Απριλίου 1987
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Yolumuz Budur
Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun Oyununda Coşku Ve Heyecan

Αυτός είναι ο δρόμος μας
Συγκλονισμός και συγκίνηση στην παράσταση του Τουρκοκυπριακού Θεάτρου

Αυτό έζησαν οι εκατοντάδες τυχεροί Ε/Κ στην παράσταση της

Yüzlerce şanslı Kıbrıslı Rum’un geçen Pazar Kıbrıs Türk Be-

«Ειρήνης» του Αριστοφάνη από το Τ/Κ Δημοτικό Θέατρο Λευκω-

lediye Tiyatrosu’nun sergilediği, Aristofanes’in “Barış” adlı oyu-

σίας την περασμένη Κυριακή ξεπέρασε τα στενά «πλαίσια» μιας

nunda yaşadıkları, bir tiyatro etkinliğinin dar çerçevesini aştı

θεατρικής εκδήλωσης. Αντικειμενικά πήρε ένα διαφορετικό

ve objektif olarak farklı bir nitelik kazandı.

χαρακτήρα. Η πράξη από μόνη της – ο ερχομός του Τ/Κ Θιάσου

Tek başına eylemin kendisi -Kıbrıs Türk Tiyatro Toplulu-

για πρώτη φορά στην Ε/Κ πλευρά – θα μπορούσε να χαρακτηρι-

ğu’nun ilk kez Rum tarafına geçişi- kesinlikle büyük boyutları

στεί σίγουρα σαν ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός με τεράστιες

ve önemi olan ciddi bir siyasi olay şeklinde nitelenebilir ve bu

διαστάσεις και ευρύτερη σημασία. Και αυτό δεν είναι καθόλου

hiç de laf icabı değil. Sanatın; özgürlük, barış ve sosyal ilerleme

σχήμα λόγου. Ούτε όταν λέμε ότι η Τέχνη μπορεί και πρέπει να

için mücadele eden halkların elinde bir silah olması gerektiğini

γίνει όπλο στα χέρια των αγω-

ve olabileceğini söylemek de

νιζομένων λαών, που παλεύ-

laf icabı değil.

ουν για λευτεριά, ειρήνη και
κοινωνική πρόοδο.
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Hınca hınç dolu o salonda
tüm halkımızın bilinen öz-

Στην κατάμεστη εκείνη αί-

lemleri, umutları ve hayalleri-

θουσα δεν θα ήταν υπερβολή

ni kolayca hissedebileceğimi-

αν λέγαμε ότι μπορούσες να

zi söylemek aşırı olmazdı. İki

νοιώθεις στο πετσί σου έτσι

saat boyunca, ülkemizin ka-

απλά και αυθόρμητα τους

deri ve geleceğini ortak kabul

γνωστούς πόθους, ελπίδες και

eden Adamız’ın sıradan in-

όνειρα ολόκληρου του λαού

sanlarının arzuları dile geldi.

μας. Μέσα σε δυο ώρες πήραν

Sözün kısası, iki toplumumu-

έκφραση οι επιθυμίες των

zu, artık aynı gökyüzü altında

απλών ανθρώπων του νησιού

ve daha iyi günler doğabilme-

μας που αντικρίζουν την μοί-

si için verilen ortak kavgala-

ρα και το μέλλον του τόπου μας σαν κοινό. Ήταν με δυο λόγια

rında birleştirecek arayış ve hedeflerini kanatlandıran ve tüm

μια σαφής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ που έκπεμπε ξεκάθαρα πολιτικά

istikametlere açık mesajlar gönderen net bir siyasi eylemdi.

μηνύματα σε όλες τις κατευθύνσεις, που έδωσε φτερά στις ανα-

O salon, bütün halkımızı sığdı. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız

ζητήσεις και στόχους που ενώνουν τις δύο κοινότητες μας στην

için o salon, sevgi ve dostluk dolu yoğun duygular; her iki top-

κοινή τους πάλη για να ξημερώσουν επιτέλους καλύτερες μέρες

lumda da, Kıbrıslı Rumlar’ın ve Kıbrıslı Türkler’in birlikte yaşa-

κάτω από τον ίδιο ουρανό.

mayı istediğine, bunun yapılabileceğine ve kin, hoşgörüsüzlük

Χώρεσε ολόκληρο το λαό μας

ve şovenizmden uzak, özgür, ortak bir vatan oluşturmak sure-

Εκείνη η αίθουσα χώρεσε ολόκληρο τον λαό μας. Έντονα τα

tiyle bunu yapması gerektiğine inananlar tarafından verilen

αισθήματα που ξεχύθηκαν γεμάτα αγάπη και φιλία για τους Τ/Κ

büyük çabaya önemli katkılar sağlayan esaslı bir olay oldu.

συμπατριώτες μας. Αποτέλεσε ένα
ιστορικό γεγονός που σύμβαλε ουσιαστικά στην μεγάλη προσπάθεια που
γίνεται και στις δυο κοινότητες, από
όσους πιστεύουν ότι οι Ε/Κ και Τ/Κ
θέλουν, μπορούν και πρέπει να ζήσουν μαζί οικοδομώντας μια λεύτερη κοινή πατρίδα μακριά από μίσος,
την μισαλλοδοξία και το σωβινισμό.
Εκείνη η νύκτα ήταν ταυτόχρονα
μια απάντηση και ένα αληθινό μαστίγωμα για τους κάθε λογής σωβινι-

O gece aynı zamanda, her türlü şo-

Sanatın; özgürlük, barış ve sosyal ilerleme
için mücadele eden halkların elinde bir
silah olması gerektiğini ve olabileceğini
söylemek de laf icabı değil.
Ούτε όταν λέμε ότι η Τέχνη μπορεί και
πρέπει να γίνει όπλο στα χέρια των
αγωνιζομένων λαών που παλεύουν για
λευτεριά, ειρήνη και κοινωνική πρόοδο.

στές και όσους κρατούν το λαό μας

venistler ve halkımızı bölünmüş tutup, aleyhine işlenen her türlü suçta
sorumluluğu onlar için bir yanıt ve
gerçek bir kırbaçtı. Varolan, sadece
seyircilerin ifadelerindeki derin heyecan ve sıcaklık değil, aynı zamanda her yanda ışıldayan ve yarının
yolu ile umudunu göstererek, herkesi
tek bir insan gibi birleştiren gülümsemesiydi de...
Evet, dostluk ve sevgi geçen zamana, trajik geçmiş ve akan kanlara

διχασμένο και που ευθύνονται για όλα τα εγκλήματα που δια-

rağmen sönmeyen canlı bir meşale, barış için vuran istikrarlı

πράχτηκαν σε βάρος του.

bir kalp atışı gibi çalışarak, daha güçlü bir şekilde kanıtlandı.

Και δεν ήταν μόνο η βαθιά συγκίνηση και η θερμότητα των

Bu fırsat kaçırılmazdı ve kaçırılmadı. Ülkemizin tüm şeref-

εκδηλώσεων των ακροατών… ήταν και το χαμόγελο που έλαμπε

li vatanperverlerinin yüreklerinde ve düşüncelerinde yaşayıp,

παντού που έδεσε όλους σαν έναν άνθρωπο, δείχνοντας την ελ-

hüküm sürüyor. Demokratik güçlerin vermekte olduğu ortak

πίδα και το δρόμο για το αύριο.

mücadelerle yaşıyor. Ancak sadece bunlarla yetinmeyerek, bu

Ναι, η φιλία και η αγάπη αποδείχτηκε, παρόλο το πέρασμα του

“küçük” etkinlikten doğan diğer ihtiyaçlar - önemli olan da bu-

χρόνου, παρόλη την αιματοχυσία και το τραγικό παρελθόν, πιο

dur- ve bu tür etkinliklerin devlet makamlarının oynaması ge-

δυνατή, λειτουργώντας σαν άσβηστη ζωντανή φλόγα, ένα στα-

reken ciddi roller daha kitlesel bir hal alarak yaygınlaştırılması

θερό καρδιοχτύπημα που χτυπά στον παλμό της ειρήνης, φιλίας

gerekliliği üzerinde duracağız.

και συνεργασίας. Η ελπίδα αυτή δεν μπορούσε να χαθεί και δεν

Bizce Kıbrıs sorununda barışçıl, adil ve karşılıklı kabul edile-

χάθηκε. Ζει και βασιλεύει στις καρδιές και στην σκέψη όλων

bilir bir çözüm için vazgeçilmez koşulları yaratacak olan baş-

των τίμιων πατριωτών του τόπου μας, ζει στους κοινούς αγώ-

lıca unsuru teşkil eden ve yeniden yakınlaşmanın sağlanması

νες που διεξάγουν οι συνεπείς δημοκρατικές δυνάμεις.

yönünde, devlet tarafından çok şey yapılabilir ve yapılmalıdır.
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Να γίνουν παρόμοιες εκδηλώσεις
Δεν θα σταθούν, όμως, μόνο σε αυτά αλλά στις ανάγκες και

yonlardan kaçınması zorunluluğu vardır. Yeniden yakınlaşma,

αυτό έχει σημασία, που πηγάζουν από αυτή τη «μικρή» εκδήλω-

belirgin ve somut bir nitelik kazanmalıdır. Oyunun ortaya çı-

ση. Στην ανάγκη να πλατύνουν τέτοιες εκδηλώσεις παίρνοντας

kardığı bir diğer hususta budur. İki toplumdaki halkçı kitleler

πιο μαζικές μορφές με σοβαρό ρόλο που πρέπει να διαδραματί-

ile demokratik kitle örgütleri ötesinde devletin sorumlulukları

σουν οι κρατικοί φορείς. Πολλά μπορούν και πρέπει να γίνουν

büyüktür.

από το κράτος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του κινή-

Aynı oyundan başlamak suretiyle, toplu iletişim araçları da

ματος επαναπροσέγγισης που αποτελεί κατά την άποψη μας το

Kıbrıs Türk Tiyatro Topluluğu’nun ziyaretinin önemini daha yo-

κυρίαρχο εκείνο στοιχείο που θα δημιουργήσει τις απαραίτητες

ğun bir şekilde prezente edebilirdi. Oysa RİK ne yaptı? Devlet ve

συνθήκες για μια ειρηνική, δίκαιη και αμοιβαία αποδεκτή λύση

hükümetin, oyundaki resmi temsiliyeti neydi? Üzüntü içinde,

του Κυπριακού.

RİK’in bu kadar önemli bir etkinliği pratikte küçümsediğini gör-

Κατ` αρχήν προβάλλει η ανάγκη να ξεφύγει η Κυβέρνηση και

dük. Haberlerinde buna sadece bir, iki söz ayırdı. Burjuva basını

το κράτος από την ρητορία, τις εξαγγελίες και κενές διακηρύ-

ise bir kaç satırla işi bitirdi. RİK’in bütün çalışmayı banda kay-

ξεις. Η επαναπροσέγγιση πρέπει να πάρει ένα συγκεκριμένο

detmeyi değil, aynı zamanda Yunanca’ya çevrilmiş şekilde gös-

και ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Αυτό έδειξε η ίδια η παράσταση

terme zorunluluğu var. Biz yeniden yakınlaşmanın halkımızın

εξάλλου. Πέρα από την δράση των λαϊκών μαζών στις δυο κοι-

meselesi olmasını istiyoruz. Resmi tarafa düşen sorumluluklar

νότητες και τους μαζικούς φορείς των δημοκρατικών δυνάμε-

çoktu.

ων οι ευθύνες του κράτους είναι τεράστιες.

Hiçkimse yeniden yakınlaşmanın kolay olduğunu iddia etmi-

Αρχίζοντας από την ίδια παράσταση θα μπορούσαν τα μέσα

yor. Tam aksine zordur, çünkü şovenist anlayışlar, zihniyetler

μαζικής ενημέρωσης να προβάλουν πιο έντονα την σημασία της

ve uygulamalarla mücadele etmesi gerekir. Hükümetin de açık-

επίσκεψης του τουρκοκυπριακού θιάσου.

lamakta olduğu gibi, tüm sakinlerine ait bir Kıbrıs yaratmak

Πως όμως αντέδρασε το ΡΙΚ; Ποια η επίσημη αντιπροσώπευση του κράτους, της ίδιας της κυβέρνησης στην παράσταση; Με

istiyorsak, kulağa ne kadar hoş gelirse gelsin sloganlar yeterli
değildir.

λύπη είδαμε το ΡΙΚ να περιφρονεί στην πράξη αυτή την τόσο

Kıbrıs Türk toplumunun bugün için tüm cephelerde, belirgin

σημαντική εκδήλωση. Στις ειδήσεις δυο λόγια αφιέρωσε…. Ο

uygulamalarla, yeniden yakınlaşma niyetine inandırılması ge-

αστικός τύπος σε δυο γραμμές ξεμπέρδεψε…. Το ΡΙΚ είχε υπο-

rekir. Aksi halde halkımızı bölünmüş görmek isteyenlere prim

χρέωση όχι μόνο να βιντεογραφήσει ολόκληρο το έργο αλλά να

kazandırarak, bugünkü durumun sonsuza dek uzayıp gitmesi-

δείξει το έργο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Εμείς θέλουμε την

ne sebebiyet veririz.

επαναπροσέγγιση να γίνει ΥΠΟΘΕΣΗ του λαού μας. Οι ευθύνες
που βαραίνουν την επίσημη πλευρά είναι πολλές.
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İlk olarak hükümet ve devletin boş açıklamalar ve deklaras-

Kıbrıslı Rum ve Türk değişik kitle örgütlerinin çeşitli temas

Δεν είναι εύκολη υπόθεση

ve görüşmelerinin de gösterdiği gibi yeniden yakınlaşmanın

Κανένας δεν ισχυρίζεται ότι η επαναπροσέγγιση είναι εύκολη.

daha esaslı bir şekilde geliştirilmesi şartları, bir süreden beri

Αντίθετα είναι δύσκολη γιατί έχει να πάει κόντρα με τις σοβινι-

olgunlaştı. Halkçı kitlelerin arzusu, bu temasların milliyetçilik

στικές αντιλήψεις, νοοτροπίες και πράξεις. Αν θέλουμε, όπως

ve şovenizmin çılgın savunucularının ayakları altından zemini

διακηρύττει και η κυβέρνηση, να δημιουργήσουμε μια Κύπρο για

kaydırmaya başlayacak şekilde tüm alanlara yayılmasıdır.

όλους τους κατοίκους της δεν φτάνουν τα συναισθήματα όσο
καλά και αν ηχούν.

Herkesce, ciddi sorumluluklarını üstlenmesi için, devlete yönelik baskılar arttırılmalıdır. Kitle örgütleri kendi açılarından

Η Τ/Κ κοινότητα πρέπει να πεισθεί από συγκεκριμένες πρά-

Satirigo Tiyatrosu’nun şahane girişiminin gösterdiği gibi ken-

ξεις, καθημερινές σε όλα τα μέτωπα για την ειλικρινή πρόθεση

di girişimlerinde bulunabilirler. Mütekabil örgütlere yönelecek

για επαναπροσέγγιση, διαφορετικά διαιωνίζουμε την σημερινή

çeşitli kitle örgütleri tarafından ele alınacak; geniş bir etkinlik,

κατάσταση, δίνοντας άλλοθι μάλιστα σε αυτούς που θέλουν το

faaliyet ve girişim yelpazesi, yeniden yakınlaşmanın; Kıbrıs so-

λαό μας διχασμένο.

rununun çözümünün ve barışın taa kendisi için, daha büyük ve

Έχουν ωριμάσει από καιρό οι συνθήκες για πιο ουσιαστική
ανάπτυξη της επαναπροσέγγισης, όπως δείχνουν οι διάφορες

olumlu gelişmelerin itici gücüne dönüşecek topyekün bir kitlesel hareket olmasına katkı sağlar.

επαφές και συναντήσεις μεταξύ διαφορετικών μαζικών φο-

İki tiyaro örgütünün bu çok olumlu etkinliğini kutlarken

ρέων των Ε/Κ και Τ/Κ. η επιθυμία των λαϊκών μαζών είναι να

devletin özellikle ve esaslı katılımıyla, çok yönlü ve daha ileri

επεκταθούν αυτές οι επαφές σε όλους τους τομείς έτσι που να

gelişimler geliştirmesini bekliyoruz. İlerici gençlik, EDON’un

αρχίζουν να αφαιρούν το έδαφος κάτω από τα πόδια των απολο-

liderliğinde her zamanki gibi tüm güçlerini bu doğrultuda kul-

γητών του έξαλλου εθνικισμού και σωβινισμού.

lanacaktır.

Η πίεση προς το κράτος πρέπει να αυξηθεί από όλους για να

Neolea - 30/05/1987

αναλάβει τις σοβαρές ευθύνες της.
Από την πλευρά τους οι μαζικοί φορείς μπορούν να αναπτύξουν δικές τους πρωτοβουλίες όπως έδειξε ενδεικτικά η θαυμάσια πρωτοβουλία του Σατιρικού Θεάτρου. Ένα πλατύ φάσμα εκδηλώσεων, ενεργειών και πρωτοβουλιών, όπου μπορούν να συζητηθούν από διάφορες μαζικές οργανώσεις, που θα απευθύνονται στις
αντίστοιχες οργανώσεις, συμβάλλοντας έτσι να γίνει η επαναπροσέγγιση ένα μαζικό παλλαϊκό κίνημα, που θα μετατραπεί σε προωθητή
ευρύτερων θετικών εξελίξεων για την λύση του κυπριακού, για την ίδια την ειρήνη.
Χαιρετίζοντας την πολύ θετική εκδήλωση των δυο θεατρικών οργανισμών προσβλέπουμε στην περαιτέρω ολόπλευρη ανάπτυξη
πρωτοβουλιών με την ιδιαίτερη και ουσιαστική συμμετοχή του κράτους. Η προοδευτική νεολαία, με επικεφαλής την ΕΔΟΝ θα δώσει,
όπως πάντα, όλες τις δυνάμεις της προς αυτή την κατεύθυνση.

Νεολαία - 30/05/1987
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Barış’ın Yönetmeni Yaşar Ersoy Konuşuyor

“Kendimizi Daha Çok Kıbrıslı Hissetmeliyiz”
Μιλά ο Σκηνοθέτης της «Ειρήνης» Γιασάρ Έρσoϋ

“Πρέπει να νοιώθουμε περισσότερο Κύπριοι”

Η παράσταση του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου εί-

Kıbrıs Türk Belediye Tiyatrosu’nun oyunu, tarihi önemli bir

ναι γεγονός ιστορικής σημασίας. Ναι. Δεν είναι υπερβολή να το

olaydır. Evet! Bu şekilde nitelendirilmesi aşırı sayılmaz. Eşsiz

χαρακτηρίσουμε τέτοιο. Ήταν μια παράσταση μοναδική, ανεπα-

ve müstesna bir oyun birinci sınıf siyasi ve kültürel bir olaydı.

νάληπτη. Ήταν μια πολιτική και πολιτιστική πράξη πρώτου με-

Aristofanes’in “Barış” adlı oyununun sergilenmesi, sanatsal açı-

γέθους. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση της «Ει-

danda özel bir etki yarattı. Yetenekli bir yönetmen olan Yaşar

ρήνης» του Αριστοφάνη από καλλιτεχνικής σκοπιάς. Σημαντική

Ersoy’un oyunun tümüne katkıları oldu.

συμβολή στην όλη παράσταση είχε ένας ταλαντούχος σκηνοθέτης, ο Γιασάρ Έρσοϋ.

rin belleğinde ebediyen kalacak bir oyun yaptı.

Ο Τουρκοκύπριος σκηνοθέτης με την έξυπνη σκηνοθετική δη-

Yaşar Ersoy kısa bir süre önce “Cumhuriyet” adlı Türk gazete-

μιουργία κατέκτησε τους θεατές σε μια παράσταση – λειτουργία

si ile bir söyleşide bulunmuştu. Bu söyleşide yer alan bazı dü-

που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη όσων την παρα-

şüncelerini aktarıyoruz.

κολούθησαν.

Kıbrıslı Türk yönetmen, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun

Ο Γιασάρ Έρσοϋ πρόσφατα είχε δώσει μια συνέντευξη στην

başından beri hedefinin, kendi coğrafya özelliklerine sahip Kıb-

τουρκική εφημερίδα «Τζουμχουριέτ». Μεταφέρουμε κάποιες

rıs insanının yaşam biçiminden esinlenerek özgün bir Kıbrıs

απόψεις του από τη συνομιλία που είχε με την εφημερίδα.

Türk Tiyatrosu yaratmak olduğunu söyledi.

Ο Τουρκοκύπριος σκηνοθέτης αναφέρει πως το Δημοτικό

Ersoy, Cumhuriyet’te yayımlanan söyleşisinde, başlıca ilgi

Τουρκοκυπριακό Θέατρο της Λευκωσίας είχε και έχει σαν στό-

alanının barış olması gerektiğini de söylüyor ve “Bizim tiyatro-

χο, από την αρχή της λειτουργίας του, να δώσει στη δουλειά του

muz, insanoğlunun bu idealini hayata geçirmek ve dünyamızın

έντονα το στοιχείο ενός τουρκοκυπριακού θεάτρου με δική του

mantıklı insanlarının bu yöndeki büyük çabasına , kendi çapın-

θεατρική μορφή. Ενός θεάτρου που θα έχει σαν αφετηρία δημι-

da bir katkı sağlamak için elindeki tüm olanaklarla mücadele

ουργίας αλλά και έμπνευσης τον άνθρωπο της Κύπρου. «Το θέ-

veriyor. Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun gerek estetik ge-

ατρο, λέει ο Έρσοϋ στην συνέντευξη του στην «Τζουμχουριέτ»,

rek içerik açısından amacı, ülkemiz insanının duygu ve düşün-

πρέπει να έχει σαν κύριο μέλημα του την ειρήνη. Το δικό μας

ce açısından kendini daha çok Kıbrsılı hissetmesine yardımcı

θέατρο αγωνίζεται με ό,τι έχει στην διάθεση του για να κάνει

olmaktır” diyor.

πράξη αυτό το όραμα του ανθρώπου, για να συμβάλει με το δικό
του λιθαράκι στην μεγάλη προσπάθεια των λογικών ανθρώπων
του πλανήτη μας.
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Kıbrıslı Türk yönetmen, zeki bir sahne çalışması ile izleyicile-

Ο σκοπός του Δημοτικού Τουρκοκυπριακού Θεάτρου Λευκω-

Ersoy söyleşisinin devamında “Kıbrıslı Türk ve Rum sanat-

σίας και από αισθητικής πλευράς αλλά και από καθαρά άποψη

çılar malesef işbirliği ve deneyim alışverişi fırsatına sahip

ουσίας, είναι να προβάλλει τα αισθήματα

değiller. Kültür ve sanatın,

και τις ανησυχίες του ανθρώπου της πε-

sınırları olmadığına ve bir

ριοχής μας, να βοηθά να αισθανόμαστε

evrenselliğe sahip olduğu-

όσο το δυνατόν περισσότερο Μεσογεια-

na inandığını da söyleyerek,

κοί, όσο το δυνατό περισσότεροι Κύπρι-

“eski

οι.»

bana da ait olduğu düşün-

Yunan

kültürünün,

«Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύ-

cesindeyim. Sofokles, İbsen,

πριοι καλλιτέχνες του θεάτρου, αναφέ-

Shakespeare, Molier, Nazım

ρει περαιτέρω ο Έρσοϋ, δυστυχώς δεν

Hikmet.. vb. Hepsi bana ait.

έχουν την ευκαιρία να συναναστραφούν,

Evrensel

να ανταλλάξουν την εμπειρία τους. Αυτό

bana ait. Halkların kültür

δεν υπάρχει από τον καιρό της αποικιο-

miraslarına

bu

κρατίας.»

bakmazsak

ileri

Ο Έρσοϋ αναφέρει επίσης ότι πιστεύει

bütün

değerler
anlayışla
adımlar

atamayız. Kültür mirası tüm

πως η πολιτιστική κληρονομιά δεν έχει

insanlığa aittir” diyor.”

σύνορα, έχει μια παγκοσμιότητα, και

Haravgi - 28.5.1987

προσθέτει: «Θεωρώ ότι η αρχαία ελληνική ανήκει και σε μένα. Ο Σοφοκλής είναι
κοσμογονικό γεγονός. Αν δεν καταλάβουμε έτσι την εθνική κληρονομιά των
λαών, δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.»

Χαραυγή 28/5/87
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Lefteris’in Görüşleri
Τα αληθινά του Λευτέρη
Τελικά τα κατάφερε ο γέρο Αριστοφάνης με την Ειρήνη του.
Είδατε τι έγινε όταν ήρθαν οι Τουρκοκύπριοι ηθοποιοί που
αποφάσισαν να ξαναζωντανέψουν το αιώνιο μήνυμά του; Χαλασμός κόσμου.
Περίμενα να δω και κάποιους επίσημους στην παράσταση, την
πρώτη που έδωσε τουρκοκυπριακός θίασος στην ελεύθερη Κύπρο, αλλά δεν τους είδα.

sajını yeniden yaşatmaya karar verdiklerinde, neler oldu, neler
yaşandı o gece, gördünüz mü ?
Dünya yıkıldı, yer yerinden sarsıldı o gece.
Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun özgür Kıbrıs’ta sunduğu ilk oyunda, resmi kişileri de görmeyi beklerdim, fakat göremedim.
İhtiyar Aristophanes emin olun gücenmedi.

Ο γέρο Αριστοφάνης πάντως δεν δυσαρεστήθηκε. Ξέρει πολύ

Politikanın orospu, sanatın bakire olduğunu çok iyi bilir. Bunu

καλά πως η πολιτική είναι πόρνη και η τέχνη παρθένα. Θα πρέ-

o günden bu güne kadar ve akıp giden yüzyıllar boyunca çok iyi

πει να το ξέρει, από τότε μέχρι σήμερα, και νυν και αεί και εις

bilmektedir. Bizi komşularımızla yalnız bıraksalardı, sorunları-

τους αιώνας των αιώνων. Ε ρε και να μας αφήναν μόνους μας,

mızı nasıl çözerdik.

πως θα τα βρίσκαμε με τους σύνοικους.
Ε ρε και να μας χαλάρωναν λίγο τα λουριά, χορό που θα στήναμε με τους άλλους Κύπριους. Αριστοφάνη αθάνατε, μπροστά
σου και οι καλύτερες προξενήτρες σκύβουν το κεφάλι με ντροπή.
Οι ηγεσίες ήταν ψυχρές, μετέδωσε το Ρέουτερ. Ο δήμαρχος
της Λευκωσίας χαιρέτησε την εμφάνιση των Τουρκοκυπρίων

İplerimizi biraz serbest bıraksalardı, diğer Kıbrıs’lılarla nasıl
dans ederdik. Ölümsüz Aristofanes senin karşında en iyi çöpçatanlar başlarını utançla eğerlerdi.
Rueters Haber Ajansı hükümetlerin soğuk baktıklarını haber
olarak bildirdi. Lefkoşa Belediye Başkanı Kıbrıslı Türk sanhe
sanatçılarının Lefkoşa’da bulunuşlarını ve temsillerini selamladı.

ηθοποιών στη Λευκωσία. Ο δήμαρχος της Λευκωσίας έχει προ

Lefkoşa Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis bunun bir değe-

πολλού κερδίσει το θαυμασμό μου, αν αυτό έχει καμιά αξία, για-

ri varsa benim beğenimi kazanmıştır dedi. Çünkü Dimitriadis

τί μπορεί να αίρεται υπεράνω ηγεσιών.

politikanın üzerine çıkabiliyor. Bravo. Ve keşke her zaman çı-

Μπράβο του και μακάρι πάντα να μπορεί να αίρεται. Σε μια
περίοδο που όλοι βάλθηκαν να τσιμεντώσουν τον διαχωρισμό.
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Türk sanatçıların gelmesiyle O’nun çağlar boyunca süren me-

kabilse.
Öyle bir dönemde ki Kıbrıs’ın Rumların ve Türklerin ortak

Σε μια περίοδο που πάμε να ξεχάσουμε, ή πάνε κάποιοι να μας

vatanı olduğunu unutmakta olduğumuz veya bazı kişilerin bizi

πείσουν πως πρέπει να ξεχάσουμε πως η Κύπρος είναι κοινή

unutturmaya ikna etmeye çalıştığı bir dönemde; skandallar

πατρίδα και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, νά-

adamı, ipe sapa gelmez,şom ağızlı, birinci ve büyük Aristopha-

σου ο σκανταλιάρης, ο ανορθόδοξος, ο αθυρόστομος, ο πρώτος

nes bütün parlaklığı ile ortaya çıksın sözlerini söylesin ve yeşil

και ο μεγάλος Αριστοφάνης να βγαίνει ολόλαμπρος και να λέει

hattın ötesinde ve berisinde insanlar çıksın –“Söyle altın ağız-

τα δικά του και να βρίσκονται άνθρωποι κι από τη μια και από

lım söyle ki bunları bazıları ve bazıları duysun”- ve halk heye-

την άλλη μεριά της γραμμής της πράσινης που λένε:

canlansın tüyleri bız bız olsun, duygulansın.

- Πέστα χρυσόστομε, πέστα να τα ακούσουν μερικοί μερικοί.

Ne oluyoruz, bu tiyatrodur. Niye ağlıyoruz. Sahneye çıkan bu

Και να συγκινείται ο κόσμος και να ανατριχιάζει και να βαρά-

insanlar bizim insanlarımızdırlar ve seslerinin kulaklarımıza

ει παλαμάκια, βρε τί μας έπιασε και δακρύζουμε, θέατρο είναι,

ilişmesi için tercümeye gerek yok. Cücelikten, kasıtlı davranış-

ηθοποιοί τα παιδιά που βγαίνουν στη σκηνή, όχι, άνθρωποι είναι

lardan, tek seslilikten doyduk. Şu anda kendimizi her zaman-

δικοί μας κι η φωνή τους δεν χρειάζεται μετάφραση για να φτά-

kinden daha çok insan hissediyoruz.

σει στα αυτιά μας, χορτάσαμε από μικρότητες και σκοπιμότητες

Öyle işte.

και φλάμπουρα μονόχρωμα, αυτή τη στιγμή νοιώθουμε ανθρώ-

Pek tabii ki akıllanacak kişiler bulacak.
Bazıları huzursuz olacak.

πινοι όσο ποτέ. Έτσι. Έτσι κι

Bu tiyatrocular bize planla-

ακόμα καλύτερα.

rımızı bozarlar.

Φυσικά κάποιοι θα βρεθούν να βάλουν φρένο. Κά-

Kimler bulunacak.

ποιοι θα ανησυχήσουν, μας

Büyük

tiyatro

alimleri!

χαλάνε τα σχέδια αυτοί οι

Onlar ki bizleri kuklanın

θεατρίνοι.

ipleri ile bağladılar ve on-

Ποιοι θα βρεθούν;

ların istediği zaman, işaret

Οι μεγάλοι, οι επιστή-

verdikleri

zaman

elimizi

μονες θεατρίνοι, που μας

ayağımızı aşağıya yukarıya

έχουν δέσει με κλωστές και

indirip kaldıralım. Emirle.
İhtiyar

επιμένουν να σηκώνουμε

Aristophanes’in

tutuklanmasına emir vere-

το χέρι όταν αυτοί θέλουν
cekler bulunacak.

και να το κατεβάζουμε όταν μας γνέφουν.

Çünkü o yan tarafında bakireyi bulundurmak isteyecek. Ken-

Κατ` επιταγή.
Κάποιοι θα βρεθούν να διατάξουν τη σύλληψη του γέρο Αρι-

dini esas ismi ile söylemek istemediğimiz diğerini yanında

στοφάνη. Να μην εκπλαγείτε αν τελικά τον βγάλουν και προ-

bulundurmak istemeyecektir. Çünkü O’nun gerçek ismini aile

δότη. Γιατί επιμένει να έχει στο πλάι του την παρθένα κι όχι

sahiplerinin yanında söyleyemeyiz. Ödenmiş seyircinin yanın-

την άλλη, την, άστε να μην την πούμε με το αληθινό της όνομα,

da ve kutsal aile yuvasının ötesinde söylenebilir. Böylesi daha

γιατί θα θιγούν οι πουριτανοί νοικοκυραίοι, που αυτά τα λένε

kötü. Bu ülkenin kaderidir. Hadi bakalım kurtarıcı bulabilir mi-

μόνο όταν βρίσκονται κατά μόνας, με πληρωμένο ακροατήριο,

yiz ?...

μακράν της συζυγικής εστίας. Έτσι και χειρότερα. Η μοίρα του

Alithia - 31 Mayıs 1987

τόπου και άντε να βρείτε σωτήρα.

Αλήθεια - 31/5/1987
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Coşku Verici Bir Dostluk ve Kardeşlik Etkinliği
Συγκινητική εκδήλωση φιλίας και συναδέλφωσης

ΣΕ ΜΙΑ ανεπανάληπτη συγκινητική εκδήλωση φιλίας και συ-

Satirigo Tiyatrosu’nun daveti ile, Kıbrıs Türk Belediye Tiyat-

ναδέλφωσης μετατράπηκε η ψεσινή παράσταση της «Ειρήνης»

rosu tarafından Vladimiros Kafkaridis Kültür Merkezi’nde dün
akşam sahneye konan Aristophanes’in

του Αριστοφάνη που δόθηκε από το
τουρκοκυπριακό δημοτικό θέατρο στο
Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυ-

Όσον αφορά την παράσταση πρέπει να

καρίδης με πρόσκληση του Σατιρικού

σημειωθεί ότι, παρά το χάσμα της γλώσσας,

Θεάτρου.

λειτούργησε θαυμάσια χάρη στις θαυμάσιες

Το θέατρο ήταν κατάμεστο από ανθρώπους όλων των στρωμάτων, πολ-

ερμηνείες των βασικών συντελεστών της

λούς ηθοποιούς και καλλιτέχνες και

παράστασης, την εξαιρετική μουσική

εκπροσώπους των γραμμάτων και των

επένδυση, που ερμηνεύεται ζωντανά και

τεχνών. Μεταξύ αυτών που παρακολούθησαν την παράσταση ήταν ο δήμαρχος

ένα μοναδικά ευφάνταστο και λειτουργικό
σκηνικό.

Λευκωσίας κ. Λ. Δημητριάδης, οι βουλευτές του ΑΚΕΛ Α. Φάντης, Α. Ζιαρτίδης, Π. Δίγκλης, Γ. Σαββίδης, Μ. Παπαπέτρου, εκπρόσωπος του ΟΗΕ και άλλοι.
Οι Τουρκοκύπριοι καλλιτέχνες έγιναν
δεκτοί με θυελλώδη χειροκροτήματα

Dil zorluğuna rağmen, oyuncuların şahane
yorumları, capcanlı fevkalade müzik ve
hem görünüm hem işlev bakımından eşsiz

από το πυκνό ακροατήριο. Σύντομη ει-

olan dekor sayesinde, oyun mükemmel

σαγωγική ομιλία έκανε ο σκηνοθέτης

sahnelendi.

rici bir dostluk-kardeşlik etkinliğine
dönüştü. Kalabalık seyirci sanatçıları
çılgınca alkışladı.
Salon, pek çok sanatçı, yazar-çizer
yanında çeşitli kesimlerden insanlarla
hınca hınç doluydu.Seyirciler arasında
Lefkoşa Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis, AKEL Milletvekilleri A. Fandis, A.
Jartides, P. Dinklis, G. Savvides, Mihail
Papapetru ve BM Temsilcisi de bulunuyordu.
Kıbrıslı Türk sanatçılar kalabalık seyirci topluluğundan gelen alkış seli ile
kabul edildiler. Oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy kısa giriş konuşmasında şunları söyledi :
“Aristophanes’in ‘Barış’ adlı oyununu

του έργου Γιασάρ Ερσόι, ο οποίος ανά-

sahneye koyarken amacımız, dünya ba-

μεσα στα άλλα είπε:

rışı ile Kıbrısta yaşayan ve aynı ülkeyi

«ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σκοπός μας

paylaşanlar arasındaki barışa yardımcı olmaktı. Bu amaca bir

ήταν να βοηθήσουμε την παγκόσμια ειρήνη και την ειρήνη

damla katkı sağladıysak, biz sanatçılar için büyük bir mutluluk

μεταξύ των συνοίκων που ζουν στην Κύπρο. Αν συμβάλαμε σ`

ve gurur kaynağı olacaktır.”

αυτό το σκοπό έστω και κατά μια σταγόνα αυτό θα είναι μεγάλη
χαρά και περηφάνια για μας τους καλλιτέχνες».
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“Barış” adlı oyunu eşsiz ve heyecan ve-

Ο Γ. Ερσόι πρόσφερε στο Σατιρικό θέατρο αναμνηστικά δώρα,

Yaşar Ersoy, Satirigo Tiyatrosu’na anı hediyeleri sunarken,

ενώ από την πλευρά του το Σατιρικό Θέατρο υποδέχθηκε συμβο-

Satirigo Tiyatrosu Kıbrıslı Türk sanatçıları, Yannis Ritsos’nun

λικά τους Τουρκοκύπριους καλλιτέχνες με το γνωστό τραγούδι

dizelerinden oluşan Marios Tokas’ın meşhur şarkısı ‘Barış’ ile

του Μάριου Τόκα σε στίχους του Γ. Ρίτσου «Ειρήνη».

karşıladı.

Όσον αφορά την παράσταση πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά το

Dil zorluğuna rağmen, oyuncuların şahane yorumları, cap-

χάσμα της γλώσσας, λειτούργησε θαυμάσια χάρη στις θαυμάσι-

canlı fevkalade müzik ve hem görünüm hem işlev bakımından

ες ερμηνείες των βασικών συντελεστών της παράστασης, την

eşsiz olan dekor sayesinde oyun mükemmel sahnelendi.

εξαιρετική μουσική επένδυση, που ερμηνεύεται
ζωντανά και ένα μοναδικά ευφάνταστο και λει-

Haravgi - 25.5.1987

τουργικό σκηνικό.
Εισαγωγή στο έργο έκανε ο σκηνοθέτης Χρίστος Ζάνος.
Το «ΡΩ.Υ.ΤΕΡ»
Το πρακτορείο ειδήσεων «Ρώυτερ» σε ανταπόκριση του από τη Λευκωσία για την παράσταση
του τουρκοκυπριακού θεάτρου, τη χαρακτηρίζει
σαν το πρώτο πολιτιστικό γεγονός που επιχειρεί να γεφυρώσει τη διαφορά μεταξύ των δυο
κοινοτήτων στο διαιρεμένο νησί. Η πρόσκληση
του Σατιρικού, προσθέτει, προς το τουρκοκυπριακό θέατρο συνάντησε την ψυχρή ανταπόκριση
των επισήμων και από τις δυο πλευρές στην Κύπρο. Το «Ρώυτερ» μετέδωσε, επίσης δήλωση του
Χρ. Ζάνου ότι τα εισιτήρια έχουν πωληθεί και
αναμένεται ότι το συγκρότημα θα τύχει θερμής
υποδοχής.

Χαραυγή - 25.5.1987
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Bölücülük ve Şövenizme Yumruk
Γροθιά στο διχασμό και τον σωβινισμό

Γεγονός τεράστιας πολιτικής σημασίας και ουσιαστική συμ-

Kıbrıs Türk Tiyatro Topluluğunun Storovolo’daki Vladimiros

βολή στην επαναπροσέγγιση των δυο κοινοτήτων του νησιού

Kafkaridis Kültür Merkezi’nde Pazar günü sahnelediği oyun,

μας αποτέλεσε η κυριακάτικη παράσταση του τουρκοκυπριακού

büyük bir siyasi olay ve adamızın iki toplumunun yeniden ya-

θιάσου στο Πολιτιστικό Κέντρο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης στον

kınlaşmasına esaslı bir hizmet oldu.

Στρόβολο.
Η εμφάνιση για πρώτη φορά ύστερα από ολόκληρες δεκαετίες

ğunun, tamamıyla Rumlardan oluşan bir seyirci önüne çıkma-

τουρκοκυπριακού συγκροτήματος μπροστά σε καθαρά ελληνο-

sı –ki Aristophanes’in çok çarpıcı çalışması ‘Barış’ adlı oyunla

κυπριακό κοινό – που συνδυάστηκε μ` ένα καθόλα σημαδιακό

oldu – her iki tarafta da iyi niyet ve gerçek bir arzu bulunduğu

έργο την «ΕΙΡΗΝΗ» του Αριστοφάνη – που απόδειξε πως όταν

zaman, yeniden yakınlaşmanın bir slogan olmaktan çıkabilece-

υπάρχει καλή θέληση και ειλικρινής επιθυμία και από τις δυο

ğini ve ortak vatanımıza büyük hizmetler sağlayacak bir uygu-

πλευρές η επαναπροσέγγιση μπορεί να παύσει επιτέλους να

lamaya dönüşebileceğini gösterdi.

αποτελεί απλή συνθηματολογία και να μετατραπεί σε πράξη
προσφέροντας στην κοινή πατρίδα μας τεράστιες υπηρεσίες.

Etkinlikle ilgili teşvik ve girişimleri yapan ‘Satirigo Tiyatrosu’
ile her türlü engeli aşarak buna hevesle uyan Kıbrıs Türk Bele-

Το «Σατιρικό θέατρο» που είχε την έμπνευση και την πρωτο-

diye Tiyatrosu, Pazar akşamı iki toplum arasındaki ilişkilerde

βουλία της όλης εκδήλωσης και το «Τουρκοκυπριακό Δημοτικό

yeni ufuklar açtı. Buna paralel olarak, Kıbrıs Türk Tiyatro toplu-

θέατρο», που πρόθυμα ανταποκρίθηκε παρακάμπτοντας κάθε

luğu, sanata gerçek bir işlev kazandırıp, dostluk, barış ve işbir-

εμπόδιο, άνοιξαν το βράδυ της Κυριακής νέους ορίζοντες στις

liği köprüsü haline getirerek sanatın büyük gücünü gösterdiler.

σχέσεις ανάμεσα στις δυο κοινότητες. Παράλληλα έδωσαν στο

İki tiyatro topluluğunun elemanlarının ortak vatanı olan, sev-

Κυπριακό θέατρο τις πραγματικές του διαστάσεις, το κατέστη-

gi ile iki toplum arasındaki temas ve güvenin yeniden tesisine

σαν γέφυρα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας και απέδειξαν την

olan dinmez arzudan ilham almış şekilde, bu öncü işbirlikleri

τεράστια δύναμη της Τέχνης.

aracılığı ile herkese ve özellikle de iki toplum liderliğine izlene-

Ορμώμενοι οι άνθρωποι των δυο συγκροτημάτων από αλό-

cek parlak bir örnek sundular. Ancak herşeyin üzerinde vatanı-

γιστη αγάπη για την κοινή πατρίδα και ασίγαστη επιθυμία για

mızın tüm insanlarının, bölücü duvarları yıkma ve daha önce

αποκατάσταση της επαφής και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις

olduğu gibi barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşama yönündeki

δυο κοινότητες έδωσαν μέσα από την πρωτοποριακή αυτή συ-

sarsılmaz arzusunu dile getirerek, bunun sadece arzulanan bir

νεργασία τους φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση προς όλους και

olgu değil aynı zamanda mümkün olduğunu da gösterdiler.

ιδιαίτερα προς τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων.
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Onlarca yıldan sonra ilk kez, bir Kıbrıs Türk Tiyatro toplulu-

Πάνω απ` όλα όμως διαδήλωσαν την ακλόνητη επιθυμία όλων

Pazar akşamı, perdenin kapanmasıyla yaşananlar tarif edile-

των κατοίκων της πατρίδας μας να γκρεμίσουν τα τείχη του δι-

mez. Orada bulunan 500’ü aşkın şanslı insan, bunları hiçbir za-

χασμού και να ζήσουν όπως και πρώτα ειρηνικά και αδελφικά

man unutamayacak, bulunamayanlar ise asla yaşayamayacak.

μαζί και απόδειξαν στην πράξη ότι αυτό είναι όχι μόνο επιθυμη-

Rum seyirciler gözleri yaşlı 15 dakikanın üzerinde Kıbrıslı Türk

τό αλλά και δυνατό.

oyuncuları ve oyuna emeği geçenleri alkışladılar. Onlar ise, aynı

Αυτό που συνέβηκε το βράδυ

heyecan içinde seyirci-

της Κυριακής με το πέσιμο της

lerin bu takdirine sü-

αυλαίας της παράστασης δεν

rekli eğilerek verdikleri

περιγράφεται.

selamlar ve alkışların

Οι

τρακόσιοι

περίπου «τυχεροί» που παρευ-

yanında

ρέθηκαν δεν θα το ξεχάσουν

verilen çiçekleri, göste-

ποτέ ενώ όσοι δεν ήταν παρών

rilen ve sıcakça kabule

δεν θα το ζήσουν ποτέ. Πάνω

karşılık, küçük bir min-

από 15 λεπτά το ελληνοκυ-

net, minnettarlık göste-

πριακό

χειροκροτού-

risi olarak kalabalığın

σε με δάκρυα στα μάτια τους

üzerine atarak karşılık

τουρκοκύπριους ηθοποιούς και τους άλλους συντελεστές της

veriyorlardı.

κοινό

kendilerine

παράστασης. Και αυτοί ανταπέδιδαν με την ίδια συγκίνηση τις

Eşsiz anlardı ve tek-

επεφυμίες του κοινού με συνεχείς υποκλίσεις και χειροκροτή-

rar yaşanması gerekir.

ματα πετώντας ταυτόχρονα πίσω τα πολυάριθμα άνθη που τους

Gecenin doruk noktası,

χάρισαν. Οι στιγμές ήταν μοναδικές αλλά δεν πρέπει να είναι

Kıbrıslı Türk sanatçıla-

και ανεπανάληπτες. Αποκορύφωμα δε της βραδιάς ήταν το κά-

rın, Satirigo Tiyatrosu

λεσμα πάνω στην σκηνή από τους Τουρκοκύπριους ηθοποιούς

mensuplarını sahneye davet etmesiydi. Ev sahibi Rumlar ile

των παραγόντων του «Σατιρικού θεάτρου».

misafir Kıbrıs Türklerinin Vladimiros Kafkaridis Kültür Merke-

Οι σφυκτοενωμένες υψωμένες γροθιές των Ελληνοκυπρίων

zi’nde, birbirine kenetlenmiş vaziyette havaya kalkan yumruk-

οικοδεσποτών και των τουρκοκυπρίων φιλοξενούμενων στο

ları geceye en iyi şekilde damgayı vurdu bu damga kenetlenmiş

Πολιτιστικό Κέντρο Βλ. Καυκαρίδης έδωσαν κατά τον καλύτερο

yumruklardı. Bölücülüğün yapay duvarlarına ve şovenizmin

τρόπο το στίγμα της όλης βραδιάς. Ήταν οι ενωμένες γροθιές,

suratına kuvvetle inen yumruklar...
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γροθιές που έπεφταν με δύναμη και επιτρεπτό μίσος στα τε-

Sadece bu oyunla, her ne kadar başaramadılarsa da bir baş-

χνητά τείχη του διχασμού και τα «μούτρα» του σωβινισμού.

langıç kıvılcımı çakmayı başardılar ve iki toplum arasındaki,

Και έστω και αν δεν κατάφεραν μέσα από εκείνη μόνο την

çok sınavlardan geçmiş ve yaralanmış güveni, yeniden tesis

παράσταση να τα τσακίσουν κατάφεραν να δώσουν το έναυ-

etmeyi becerdiler.

σμα για μια αρχή. Κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τόσο

Pazar akşamı, Vladimiros Kafkaridis Kültür Merkezi’nde bü-

δοκιμασμένη και τραυματισμένη εμπιστοσύνη μεταξύ των

yük ve belirleyici önemle, ilerici bir adım geçekleşti. Satirigo ile

δυο πλευρών.

Kıbrıs Türk Belediye Tiyatrosu mensupları başlangıcı gerçek-

Το βράδυ της Κυριακής, στο Πολιτιστικό Κέντρο Βλ. Καυ-

leştirdi. Bundan dolayı kendilerine minnettarız. Ancak bunun

καρίδης, έγινε ένα μεγάλο, ένα αποφασιστικής σημασίας

devamı hepimizin meselesidir. Sanat, spor, ekonomi, siyaset ve

βήμα μπροστά. Οι άνθρωποι του «Σατιρικού» και του «Τουρ-

genel olarak hayatın tüm alanlarında önümüze örülen duvarlar

κοκυπριακού Δημοτικού» έκαναν την αρχή. Τους ευγνωμο-

er ya da geç yıkılacaktır. Birlikte yaşamayı istiyoruz ve yapa-

νούμε γι` αυτό.

biliriz. Çünkü, bu ülke bizimdir. Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Türkleri,

Η συνέχεια, όμως, είναι υπόθεση όλων μας. Στον πολι-

Ermeniler, Latinler ve Maronitler hepimizindir.

τιστικό, στον αθλητικό, στον οικονομικό, στον πολιτικό σ`

Aristophanes’in ‘Barış’ adlı oyunu dostluk ve barışın yeniden

όλους γενικά τους τομείς της ζωής τα τείχη που στήθηκαν

tesisi bayrağını çıkış noktasından aldı. Bitişe kadar uzun bir yol

μπροστά μας θα γκρεμισθούν αργά ή γρήγορα. Θέλουμε και

var ancak, onu katedeceğiz. Bitişte bayrağı öteki barış devrala-

μπορούμε να ζήσουμε μαζί γιατί τα πολλά που μας ενώνουν

cak. Gerçek barış...

με τίποτε δεν μπορούν να υποσκελισθούν από τα λίγα που
μας χωρίζουν.

Ve o zaman, geçen Pazar yaşananlar günlük yaşanan olaylar
olacak. İmrenilen ve bu kadar çok arzulanan bir günlük yaşam...

Θέλουμε και μπορούμε να ζήσουμε μαζί γιατί αυτός ο τόπος είναι δικός μας. Είναι δικός ολονών μας. Και των Ελλη-

Ergatiko Vima - 27.5.1987

νοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και των Αρμενίων και των
Λατίνων και των Μαρωνιτών. Η «ΕΙΡΗΝΗ» του Αριστοφάνη
πήρε την σκυτάλη της φιλίας και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης από την αφετηρία. Μέχρι το τέρμα υπάρχει ακόμα μεγάλος
δρόμος αλλά θα τον διανύσουμε. Στο τέρμα την σκυτάλη θα φέρει μια άλλη ειρήνη, η ΕΙΡΗΝΗ. Και τότε γεγονότα, όπως αυτό της
περασμένης Κυριακής, θα` ναι μια καθημερινότητα. Μια ζηλευτή και τόσο επιθυμητή καθημερινότητα…

Εργατικό Βήμα - 27.05.1987
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Yılın Kültür Etkinliği
Το Πολιτιστικό Γεγονός της Χρονιάς

…Αν θα θέλαμε όμως να εντοπίσουμε το μεγαλύτερο πολιτι-

Geçen yılın en büyük kültür olayını tanımlamak istersek, Kıb-

στικό γεγονός το χρόνο που πέρασε, άφοβα θα βάζαμε σε πε-

rıs Türk Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Vladimiros Kafkaridis

ρίοπτη μάλιστα θέση την παράσταση που έδωσε το Τουρκοκυ-

Kültür Merkezi’nde sahnelediği oyunu korkusuzca önemli bir

πριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο Πολιτιστικό Κέντρο

konuma koyacağız.

Βλαδίμηρος Καυκαρίδης.

Bu oyun, Kıbrıs’ın bölünmesi ve yapay sınırlarında şok edici

Ήταν μια συγκλονιστική παρένθεση στην Κύπρο της διαίρε-

bir parantez oldu. Aristophanes’in Kıbrıslı Türk oyuncular tara-

σης και των τεχνητών συνόρων. Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη –

fından sevgi ve çok iyi bir performasla sahnelenen “Barış” oyu-

μια παράσταση σύμβολο – δοσμένη με πρωτόγνωρη αγάπη και

nu -bir sembol olan oyun- Kıbrıs’ta tam zamanında bir mesaj

πολύ ταλέντο από τους Τουρκοκύπριους ηθοποιούς έστειλε το

verdi. Barış ve karşılıklı anlayış, bugün insanlarımızın ihtiyacı

διαχρονικό της μήνυμα σ’ όλη την Κύπρο. Ειρήνη και αλληλοκα-

olan şeylerdir. Bugün Kıbrıs’ın ihtiyacı olan şeylerdir.

τανόηση, αυτό χρειάζεται σήμερα ο λαός μας. Αυτό χρειάζεται
σήμερα η Κύπρος μας.

Şovenizm ve milliyetçilik olmadan, işgal güçleri ve yabancı
üsler olmadan ülkemizde evrensel barışı sağlayabiliriz. Vladi-

Μια ειρήνη καθολική χωρίς στρατούς κατοχής και ξένες βά-

miros Kafkaridis Kültür Merkezi’nin salonuna girebilenlerin

σεις, χωρίς σωβινισμό και εθνικισμό. Οι ανεπανάληπτες στιγ-

“Barış” oyunu ile yaşadığı unutulmaz anlar, duygu ve düşünce-

μές που έζησαν όσοι μπόρεσαν και μπήκαν στο χώρο του Πο-

ler sanatın gücünü göstermiştir... zor ve trajik siyasi gerçekler-

λιτιστικού Κέντρου Βλαδίμηρος Καυκαρίδης είναι πιστεύουμε

de oynayabileceği rolün önemini de kanıtlamıştır.

η μεγάλη απόδειξη για την δύναμη της τέχνης και τον ρόλο που

Ne yazık ki Denktaş ve Ankara rejiminin hoşgörüsüzlüğü ve

μπορεί να διαδραματίσει μέσα σε δύσκολες και τραγικές ακόμη

şovenizmi Satirigo Tiyatro’sunun karşı tarafta “Kahve ve De-

πολιτικές πραγματικότητες.

mokrasi” oyununu sahneleyerek ziyarete karşılık vermesine

Δυστυχώς η αδιαλλαξία και ο σωβινισμός του καθεστώτος

izin vermedi.

Ντενκτάς και της Άγκυρας δεν επέτρεψαν στο Σατιρικό Θέατρο

Ama bu yasaklama bu kültürel etkinliğin Barış oyununun

να ανταποδώσει την επίσκεψη του παίζοντας τον «Καφέ και την

1987 yılında gerçekleşmiş olması bölünmüş Kıbrıs için büyük

Δημοκρατία» στην αντίπερα όχθη. Αυτό όμως δεν μείωσε καθό-

etkisini azaltmıyor. İleriye bir adım. Zor ama kazanılmış bir

λου την τεράστια απήχηση που είχε αυτό το πολιτιστικό γεγονός

adım. Yürüyeceğimiz yol daha çok yokuştur....

για την διαιρεμένη Κύπρο του 1987. Ένα βήμα μπροστά. Δύσκολο
αλλά κερδισμένο. Πόσο ακόμα ανηφορικός είναι ο δρόμος μας;
								

Νeolea 31.12.1987

Νεολαια 31.12.1987
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İlk Kırlangıç
Το πρώτο χελιδόνι
Το Θεατρο από της εμφάνισης του ήταν πάντα ένα πολιτικό βήμα,

Tiyatro başlangıcından beri, ona hizmet edenlerin siyasetçi değil sa-

άσχετα αν αυτοί που το υπηρετούσαν και το υπηρετούν δεν είναι πολι-

natçı olmalarına rağmen her zaman bir siyasi alandır. Aristophanes’in

τικοί αλλά καλλιτέχνες. Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη – ενός κατεξοχήν

“Barış” oyununun -son derece siyasallaşmış klasik bir oyun- bir Kıb-

πολιτικοποιημένου κλασικού – ανεβασμένη από έναν τουρκοκυπριακό

rıslı Türk tiyatro topluluğu tarafından sahnelenmesi ise bir kez daha

θίασο επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά αυτή τη θέση.

bu konumunu teyit etmektedir.

Βασισμένη σε διασκευή του Πήτερ Χακς και του Τουρκοκύπριου

Kıbrıs Türk Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Peter Hacks ve Yücel

Γιουσέλ Ερτέν η «Ειρήνη» του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου

Erten’in yaptığı adaptasyona dayalı olan “Barış” oyunu doğal olarak

Λευκωσίας ήταν φυσικό να μην μείνει ανεπηρέαστη από την ανειρή-

adamızdaki barışın eksikliğinden etkilendi. Oyunda yer alan çağdaş

νευτη κατάσταση στο νησί μας. Και οι σύγχρονες προεκτάσεις που

uzantılar da kesinlikle bir iletişim sürecinde yer alan konular olarak

υπάρχουν στο έργο μπορούν οπωσδήποτε να αποτελέσουν αντικείμε-

tartışma, anlaşmazlık, ve uzlaşma konusu olabilir. Bu iletişim süreci,

νο συζήτησης, διαλόγου, διαφωνίας αλλά και συναίνεσης - στοιχείων

bu oyuna hizmet etti. Bugün bölünmüş Kıbrıs’ın iki toplumunun ile-

που εμπεριέχονται σε μια διαδικασία επικοινωνίας. Αυτή τη διαδικασία

tişim kurabileceğini ve bu nedenle tek bir ülkede birlikte yaşayabile-

επικοινωνίας υπηρέτησε η παράσταση αυτή. Έδειξε ότι και οι δύο κοι-

ceklerini gösterdi.

νότητες της διαιρεμένης σήμερα Κύπρου μπορούν να επικοινωνήσουν,
άρα μπορούν και να ζήσουν μαζί σε μια ενιαία πατρίδα.

büyük ilgi ve Kıbrıslı Türk sanatçıların da oyunu “Vladimiros Kafkari-

Ύστερα, το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδείχθηκε από το ελληνοκυπρι-

dis Kültür Merkezi’nde sunma isteği iletişim kurmak ve birbirini anla-

ακό κοινό να δει την παράσταση και η προθυμία των Τουρκοκυπρίων

mak için karşılıklı istek olduğunun açık bir göstergesidir. Kıbrıslı Türk

καλλιτεχνών να την παρουσιάσουν στο Πολιτιστικό Κέντρο «Βλαδί-

Yönetmen Yaşar Ersoy’un oyundan önce söylediği gibi “Aristophanes

μηρος Καυκαρίδης» αποτελούν σαφή ένδειξη ότι υπάρχει αμοιβαία η

‘in “Barış” adlı oyununu sahneye koyarken amacımız, dünya barışına,

επιθυμία για μια επικοινωνία και συνεννόηση. Χαρακτηριστικά ήταν τα

Kıbrıs’ta yaşayan ve aynı evi paylaşanların barışına yardımcı olmaktır.

λόγια του Τουρκοκύπριου σκηνοθέτη Γιασιάρ Ερσόι λίγο πριν την παρά-

Bu amaca bir damla katkımız olduysa... Bu, biz sanatçılar için büyük

σταση: «Ανεβάζοντας την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, είπε, σκοπός μας

bir mutluluk ve gurur olacaktır.”

ήταν να βοηθήσουμε την παγκόσμια ειρήνη και την ειρήνη μεταξύ των

Tekrarlıyoruz: Kıbrıslı Türklerin oyunu iki toplum arasındaki ileti-

συνοίκων που ζουν στην Κύπρο. Αν συμβάλαμε σ’ αυτό το σκοπό έστω

şim ve anlayışa katkıda bulunacağına, dolayısıyla bizim adada barışın

και κατά μια σταγόνα αυτό θα είναι μεγάλη χαρά και περηφάνια για μας

sağlanmasına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Tek dileğimiz, bu

τους καλλιτέχνες».

kültürel etkinlik, iletişim, istisna değil, ülkemizde sonunda baharın

Επαναλαμβανουμε: Πιστεύουμε ότι η παράσταση του Τουρκοκυπρίων συμβάλλει στην επικοινωνία και στη συνεννόηση των δύο κοινοτήτων, άρα και στην ειρήνευση στο νησί μας. Ευχόμαστε μόνο αυτό το πολιτιστικό γεγονός, αυτή η επικοινωνία να μην αποτελέσει σπάνιο είδος,
αλλά την πρώτη γέφυρα, το πρώτο χελιδόνι που θα ακολουθηθεί από
πολλά άλλα και από τις δύο πλευρές, αν πρόκειται να ελπίσουμε στην
τελική έλευση της άνοιξης στον τόπο μας.

Χαραυγη - 22.5.1987
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Ayrıca Kıbrıslı Rum seyirciler tarafından oyuna yönelik gösterilen o

gelmesine dair umudumuz olsun istiyorsak, her iki taraftan da başka
etkinliklerin takip edileceği ilk köprü, ilk kırlangıç olsun.

Haravgi - 22.5.1987

Öncü “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu”
Tο πρωτοπόρο “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu”
Panayota Kafkaridou
Παναγιώτα Καυκαρίδου

Tο «Tουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο», από την πρώτη μέρα

Kıbrıs Türk Lefkoşa Belediye Tiyatrosu” 3 Kasım 1980 tari-

της ίδρυσής του, στις 3 του Nιόβρη του 1980, διευρύνει τους ορί-

hinde kurulduğu ilk günden itibaren tiyatro yaratıcılığının tüm

ζοντες και τις δραστηριότητές σε όλους τους τομείς της θεα-

alanlarında ufuklarını ve faaliyetlerini genişleterek, Kıbrıs Türk

τρικής δημιουργίας συμβάλλοντας στην ανα-

Tiyatrosu’nun yeniden canlanmasına kat-

γέννηση του Θεάτρου των Tουρκοκυπρίων.

kıda bulunuyor. Lefkoşa Belediye Tiyatro-

Kαι όπως χαρακτηριστικά συνηθίζει να λέει

su, tarihe mal olan dört kurucu üyelerinden

- ένας από τα 4 ιστορικά πια ιδρυτικά στελέ-

biri ve bugüne kadar tiyatro topluluğun Sa-

χη, διευθυντής και ψυχή του θιάσου μέχρι

nat Yönetmeni ve ruhu, beyni olan Kıbrıslı

σήμερα - ο Tουρκοκύπριος Θεατράνθρωπος

Türk Tiyatro ustası Yaşar Ersoy’un söylediği

Γιασιάρ

Έρσοϋ, - αξιοποιεί το Θέατρο, ως

gibi, Tiyatro sanatını toplumsal ve siyasal

κοινωνικό εργαλείο και με την όλη δράση

bir kültürel araç olarak değerlendirip tüm

του υπηρετεί «την τέχνη της ζωής» που εί-

çalışmalarıyla en yüce sanat olan “Yaşama

ναι η ύψιστη Tέχνη!... Tο 1987 παρά τα εμπό-

sanatının” hizmetine sunuyor. 1987 yılında,

δια και τις δυσκολίες το «Lefkosa Belediye

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tüm engellere ve

Tiyatrosou» πραγματοποιεί ένα πρωτοπορι-

zorluklara rağmen, Kıbrıs Tiyatrosunun tari-

ακό βήμα στην ιστορία του Θεάτρου της Kύ-

hinde öncü bir adım atar. LBT, 24 Mayıs 1987

πρου. Στις 24 του Mάη του 1987, με πρόσκληση

tarihinde, Satirigo Tiyatrosu’nun davetiyle

του Σατιρικού Θεάτρου στο «Πολιτιστικό Kέ-

‘’Vladimiros Kafkaridis Kültür Merkezi’n-

ντρο Bλαδίμηρος Kαυκαρίδης» παρουσιάζει

de’’ Yaşar Ersoy yönetiminde Aristofanes’in
‘’BARIŞ’’ oyunu sahneler. ‘’Barış’’ oyununun

την «Eιρήνη» του Aριστοφάνη σε σκηνοθεσία
Γιασιάρ Έρσοϋ. H αφίσα του έργου «Barış»
μ’ ένα γαρίφαλο να φυτρώνει σ’ ένα κράνος

Afiş: Ahmet A. Üstat
Αφίσα: Αχμέτ Α. Ουστάτ

afişinde askeri bir kaskta büyüyen karanfil,
birden fazla sayısız çağırışıma yol açar! Aris-

οδηγεί σε χίλιους μύριους συνειρμούς με πολλούς αποδέκτες!

tophanes’in böceği geleneksel bir Kıbrıs evinin kalıntılarından

Tο σκαθάρι του Aριστοφάνη, είναι ένα τανκ, που έβγαινε μέσα

çıkan bir tanktır. Topun ağzında Trigayos oturuyor... Ve barışı

απ’ τα χαλάσματα ενός πλινθόκτιστου παραδοσιακού κυπριακού

kurtarmaya gidiyor...

σπιτιού. Στην μπούκα του κανονιού καθισμένος ο Tρυγαίος...

Epi Skinis

Επι Σκηνης
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Καταλαβαίνοντας και χειροκροτώντας
την «Ειρήνη»στην Τουρκική χωρίς την γνώση της γλώσσας
TÜRKÇE BILMEDEN TÜRKÇE “BARIŞ’’I ANLAMAK VE ALKIŞLAMAK
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, επιλέγοντας

LBT, Aristophanes’in “BARIŞ” oyununu seçip sahnelerken iki

να παρουσιάσει το έργο «Ειρήνη», στοχεύει στην επαναπροσέγγι-

toplumun yakınlaşmasını, barış kültürünün yaratılmasını ve bö-

ση των δύο κοινοτήτων, στην δημιουργία μιας κουλτούρας ειρή-

lünen adanın yeniden birleştirilmesini hedefler.

νης και στην επανένωση του διχοτομημένου νησιού.
Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με την πε-

de, Türkçe bilmeyenlerle de iletişim kurmanın gerekliliğine ina-

ποίθηση ότι δεν θα πρέπει να επικοινωνήσει μόνο με το κοινό το

nan LBT; ortak bir iletişim ve çağrışım temeli arayışında, için-

οποίο ξέρει τούρκικα αλλά και με αυτούς που δεν ξέρουν, αναζη-

de yaşanılan coğrafyanın ve ada tarihinin kültürel unsurlarını

τώντας τρόπους επικοινωνίας, χρησιμοποιεί πολιτιστικά στοιχεία

hesaba katar, diğer yandan da evrensel değerlerle buluşmanın

του γεωγραφικού χώρου και της ιστορίας του νησιού και παράλ-

yollarında yürüyerek “BARIŞ”ı sahneler.

ληλα οικουμενικές αξίες, μεταφέρει στην σκηνή την «Ειρήνη».

Bu ortak çağrışım temelinde LBT, Aristophanes’in “BARIŞ” oyu-

Στη βάση αυτής της κοινής αντίληψης, το Τουρκοκυπριακό

nunu; Kıbrıs coğrafyasının ortak kültürel değerleri ve evrensel

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, μεταφέροντας στη σκηνή το έργο

insanlık kültürünün yapı taşlarıyla sahneleyerek; Türkçe bilenle-

«Ειρήνη» χρησιμοποιώντας τις κοινές πολιτιστικές αξίες του γε-

re de, bilmeyenlere de insandan insana, sıcak, dostça bir iletişim

ωγραφικού χώρου της Κύπρου αλλά και τα δομικά στοιχεία των

kurar. Tıpkı Evis Gavriyilidis’in dediği gibi: “Barış oyununda

οικουμενικών ανθρώπινων αξιών, δημιουργεί μια ζεστή και φιλι-

yepyeni bir düşünce vardır. Bir ülkeler katına yayılma yani

κή επικοινωνία και με αυτούς που ξέρουν αλλά και με αυτούς που

evrensel olma vardır. Bunu dil sorununa rağmen hissettik,

δεν ξέρουν τουρκικά. Όπως είπε και ο Εύης Γαβριηλίδης: «Στο

yaşadık”. Böyle olunca da “BARIŞ” oyununun sonunda, tiyatro

έργο της Ειρήνης λαμβάνει χώρα μια ολοκαίνουρια αντίληψη.

salonunda insanın engellenemez barışçıl, coşkulu buluşması ya-

Η αντίληψη της καθολικότητας. Αυτό παρά το πρόβλημα της

şanır.

γλώσσας το αισθανθήκαμε, το ζήσαμε». Και όταν συνέβη αυτό,

Bu buluşmayı birçok Kıbrıslı Rum gazeteci ve eleştirmen de

στο τέλος του έργου «Ειρήνη» βιώνεται η ειρηνική γεμάτη ενθου-

ifade eder. Örneğin Haravgi gazetesinde Polidoros Polidoridis

σιασμό συνύπαρξη των ανθρώπων.

“Cesaretle söyleyebiliriz ki, sadece görmedik aynı zamanda

Αυτή η συνεύρεση περιγράφεται και από αρκετούς Ελληνοκύπριους δημοσιογράφους και κριτικούς. Για παράδειγμα ο Πολύδωρος Πολυδωρίδης γράφει στην εφημερίδα Χαραυγή: Μπορεί
να φανεί υπερβολικό αλλά τολμούμε να πούμε πως ό,τι ζήσαμε-είδαμε ή παρακολουθήσαμε απλώς- θα μας μείνει αλησμόνητο. Ήταν μια από τις περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται
μοναδικές.»
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Bu amaçla sadece Türkçe bilenlerle iletişim kurmanın ötesin-

yaşadık. Yaşadığımız bizim için unutulmazdır. Ender bir sanat olayı idi” diye düşüncelerini ve duygularını ifade eder.

Ο Πολύκαρπος Πολυκάρπου γράφει τα εξής σχετικά με το

Polikarpus Polikarpu ise “BARIŞ” oyunu hakkında şunları ya-

έργο:- «Ειρήνη: Οι λέξεις και η κίνηση ήταν σε τέλεια αρμονία

zar: “... Söz ve hareketler mükemmel bir uyum içindeydi...

... Η κίνηση, χορός, τα σύμβολα και η μουσική - είναι η ιστορία

Hareketler, danslar, semboller ve müzik sözün yerine geç-

της Κύπρου... Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια πληθωρική βάση

mişti... Oyun coşkulu bir eğlence, esaslı, canlı ve tam bir halk

ψυχαγωγίας, η παράσταση ήταν ζωντανή και γεμάτη από λα-

şöleniydi... Canlı orkestra tarafından çalınan has geleneksel

ϊκή γιορτή ... Η παραδοσιακή κυπριακή μουσική από ζωντανή

Kıbrıs müziğiydi, danslar ise meşhur Kıbrıs halk dansları

ορχήστρα και χορό, κυπριακός λαϊκός χορός, διασκεδάζουν

rengindeydi... Seyirci topluluğu eğleniyor... Dil engel olma-

με ην κίνηση και τα χρώματα τους το κοινό ... Ο θεατής κα-

dan oyunu anlıyordu. Yönetmenin bilgi ve titizliği oyuncula-

ταλαβαίνει το θεατρικό παιχνίδι χωρίς γλωσσικά εμπόδια...»

rın performansına yansıyor...”

Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, κάνει τον

LBT, Aristophanes’in “BARIŞ” oyununu çağdaşımız ve Kıbrıslı

Αριστοφάνη σύγχρονο και Κύπριο... Έτσι, με τις πνευματικές ζυ-

yapmıştı. Böylece çağının düşünsel mayalanışıyla, toplumsal ve

μώσεις της εποχής, με το κοινωνικό και πολιτικό κίνημα, με τις

siyasal devinimiyle, Kıbrıs coğrafyasının ve tarihinin ortak kül-

κοινές αξίες του γεωγραφικού χώρου και της ιστορίας της Κύπρου

türel değerleriyle, tiyatro sanatının gerektirdiği estetik ölçülerle

και με τις αισθητικές διαστάσεις που απαιτούνται από τις τέχνες

“BARIŞ” oyununun sahnelenmesi dil engelini ortadan kaldırmış

του θεάτρου, η μεταφορά στη σκηνή του έργου «Ειρήνη», υπερ-

ve ortak vatan Kıbrıs’ta yaşayan insanların tiyatroda engellene-

βαίνει το εμπόδιο της γλώσσας και συμβάλει στην συνεύρεση των

mez buluşmasını ve birbirlerini alkışlamalarını sağlamış.

ανθρώπων που ζουν στην Κύπρο και στο να χειροκροτήσουν ο

Bu buluşmada; reji, oyunculuk, müzik, koreografi, dekor, kos-

ένας τον άλλο. Σε αυτή τη συνεύρεση, η σκηνοθεσία, η υποκρι-

tüm, ışık... tüm unsurlar hepsi bir tek dil oluşturuyorlardı: Tiyat-

τική, η μουσική, η χορογραφία, η σκηνογραφία, τα κοστούμια, ο

ro Dili’ni. Sözcükler Türkçe ama Kıbrıslı Rum seyircilerle iletişim

φωτισμός ... όλα μαζί δημιούργησαν μία γλώσσα, την γλώσσα του

kuran dil, “Tiyatro Dili” diliydi. Bu dil gözlerden ve kulaklardan

θεάτρου. Οι λέξεις στα τούρκικα - αλλά η γλώσσα επικοινωνίας με

geçerek, birbirinden çarpıcı imgeler oluşturarak belleklere ve

το Ελληνοκυπριακό κοινό είναι η «Γλώσσα του Θεάτρου». Αυτή η

yüreklere yerleşen “Tiyatro Dili”dir. Tiyatro Dili uluslarüstü,

γλώσσα που περνάει από τα μάτια και τα αυτιά και δημιουργώ-

evrensel insan dilidir. İşte bu dille LBT’nin sahnelediği Aristop-

ντας εντυπωσιακές εικόνες και εγκαθίσταται στην καρδιά και τη

hanes’in “BARIŞ” oyunu Kıbrıslı Rum ve Türk seyirciyle iletişim

μνήμη... Η Γλώσσα του Θεάτρου είναι η υπερεθνική οικουμενική

kurar.

ανθρώπινη γλώσσα. Και με αυτή την γλώσσα το έργο «Ειρήνη»
του Αριστοφάνη, το οποίο μετέφερε στη σκηνή το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, εδραιώνει μια επικοινωνία με το
Τουρκοκυπριακό και Ελληνοκυπριακό κοινό.
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Ο Ντενκτάς δεν επιτρέπει
στο Σατιρικό Θέατρο να περάσει στο Βορρά
Denktaş’tan Satirigo Tiyatrosu’nun Kuzey’e Geçmesine Engel

Rauf Raif Denktaş
Ραούφ Ραΐφ Ντενκτάς

Ενώ το γεγονός ότι το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας πέρασε στο νότιο μέρος της Κύπρου και παρουσίασε με επιτυχία το έργο «Ειρήνη»
στο Ελληνοκυπριακό κοινό και ότι αυτό το ιστορικό
γεγονός δημοσιεύτηκε στον διεθνή και στον ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό Τύπο χαροποιεί τους
φιλειρηνιστές, την ίδια στιγμή ενοχλεί τους εθνικιστικούς, ρατσιστικούς και σοβινιστικούς κύκλους.
Ο Δήμαρχος Μουσταφά Ακιντζί, ανακοινώνει δημόσια τις σκέψεις και τα αισθήματα του. Ο Ακιντζί
τονίζει την σημασία του καλλιτεχνικού αυτού γεγονότος για την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων
και την δημιουργία της κουλτούρας ειρήνης και εκφράζει την
ικανοποίηση του, που παρακολούθησε το έργο, που παρουσίασαν στο Σατιρικό Θέατρο το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας. Ο Ακιντζί επίσης σημειώνει ότι προσωπικά ο ίδιος
θα πάρει πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα. Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην
δήλωση του, σημειώνει ότι «θα προσκαλέσουμε το Σατιρικό
Θέατρο για να το φιλοξενήσουμε στη δική μας σκηνή».
Μετά από αυτές τις δηλώσεις ο Ραούφ Ντεκτάς, τηλεφωνεί
στο Μουσταφά Ακιντζί και τον ενημερώνει ότι δεν θα δώσει
άδεια για κάτι τέτοιο. Την συνέχεια ας την διαβάσουμε από αυτά
που έγραψε ο Μουσταφά Ακιντζί στο βιβλίο του «14 χρόνια στο
Δημαρχείο»:
«Όταν στην συνέντευξη μου ανακοίνωσα ότι τώρα
είναι σειρά των Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών και ότι
υπάρχει η επιθυμία να τους δούμε και στη δική μας σκηνή, ο Ντενκτάς αμέσως άρπαξε το τηλέφωνο και είπε
«Αμάν α! Μην κάνεις τέτοιο πράγμα!». Δηλώνοντας ότι
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LBT’nin Güney Kıbrıs’a geçip “BARIŞ” oyununu Rum izleyicilere sunması ve başarılı olması ve tarihi olayın dünya ajanslarına, Kıbrıs Rum ve Türk basınına yansıması barışseverleri sevindirirken, milliyetçi, ırkçı ve şoven kesimleri de rahatsız eder.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mustafa Akıncı ise duygu ve
düşüncelerini bir bildiriyle kamuoyuna açıklar. Akıncı bildiride,
gerçekleşen sanat olayının, iki toplumun yakınlaşması ve barış
kültürünün oluşmasına yapacağı katkının önemini vurgular ve
Satirigo Tiyatrosu’nun da Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nda oyun sahnelendiğini görmekten memnun olacağını belirtir.
Akıncı bu konuda girişim yapacağını da açıklar. LBT Sanat Yönetmeni Yaşar Ersoy da bir açıklama yaparak “Satirigo Tiyatrosu’nu kendi sahnemizde ağırlamak için davet edeceğiz”der.
Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Belediye Başkanı Mustafa Akıncı’yı arar ve buna izin vermeyeceğini
belirtir. Gerisini Mustafa Akıncı’nın “Belediye Başkanlığı’nda
14 Yıl” adlı kitabında yazdıklarından okuyalım:
“Demecimde, şimdi sıranın Rum sanatçılarda olduğunu ve onları da bizim sahnelerimizde görmek arzusunu
beyan edince, Denktaş hemen telefona sarıldı ve “Ama
ha! Sakın böyle birşey yapma!” dedi. Buna izin vermeyeceklerini ifade etmek suretiyle, daha başlamadan girişimi öldürmeyi yeğledi. Oyunun Güney’de sahnelenmesinden sonra, bir gazete “Kaynanalar Bırakırsa...”
başlığıyla, iki toplumun kendi haline bırakılması halinde iyi geçineceklerini vurgulayan bir yazıyı da görünce
herhalde kan beynine sıçramıştı. Zaten Lefkoşa Türk
Belediye Tiyatrosu’nun Güney’e geçişine çok hevesli
olarak izin vermediği açıktı.

δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Προτίμησε να σκοτώσει την
πρωτοβουλία πριν καν αρχίσει. Όταν μετά την παρουσίαση του έργου στο Βορρά, είδε ότι μια εφημερίδα στο άρθρο της με τίτλο «Αν το επιτρέψουν οι πεθερές…» τονίζει
ότι αν οι δύο κοινότητες αφεθούν μόνες τους θα περάσουν
μια χαρά, μάλλον ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι του. Έτσι κι
αλλιώς ήταν ολοφάνερο ότι δεν ήταν και πολύ χαρούμενος
όταν έδινε την άδεια στο Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο να περάσει στο Νότο. Αυτό φάνηκε και από το γεγονός
ότι οι καλλιτέχνες πήγαν, παρουσίασαν το έργο τους, το παρακολούθησε ο διεθνής Τύπος, ο ελληνοκυπριακός Τύπος,
αλλά στους Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους δεν δόθηκε
η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν.»

Bu şundan da belliydi: Sanatçılar gitti, oynadı, dünya
basını izledi, Rum basını izledi, ama Kıbrıslı Türk gazetecilerin bu tarihi olayı izlemesine olanak verilmedi.”
Başta Rauf Denktaş olmak üzere tüm egemen çevreler Satirigo Tiyatrosu’nun Kuzey’e gelip Kıbrıslı Türk izleyicilere oyun
sahnelemesini var güçleriyle engellemeye çalışırlar... LBT’nin,
Güney’e geçerek yarattığı yakınlaşma ve yumuşama ortamı, Kuzey’den Güney’e, Güney’den Kuzey’e sinek uçmasına bile izin
verilmeyen o yıllarda, ayrılıkçıların kanını gerçekten beynine
sıçratır. Çünkü beklentileri olan LBT’ye ilgisizlik, düşmanca tavır, saldırı, provakasyon, oyunu beğenmeme
gibi durumların hiçbiri gerçekleşmez. Aksine
LBT ve Satirigo Tiyatrosu ada tarihinde tiyatro sanatı vasıtasıyla iki toplum arasında “Barış Köprüsü” kurar. O sezon (1987 – 88) Satirigo Tiyatrosu’nun Kuzey’e geçmesine izin
verilmez. Ancak LBT ve Satirigo Tiyatrosu
ilerleyen yıllarda ortak etkinlikler yapmayı,
karşılıklı turneler düzenlemeyi, ortak oyunlar
sahnelemeyi başarırlar.

Όλοι οι ηγεμονικοί κύκλοι και κυρίως ο Ραούφ Ντεκτάς, προσπάθησαν με όλες τις δυνάμεις τους να εμποδίσουν το Σατιρικό
Θέατρο από το να περάσει στο Βορρά και να παρουσιάσει το
έργο του στο Τουρκοκυπριακό κοινό… Ήδη εκείνα τα χρόνια
δεν επιτρεπόταν ούτε σε μύγα να πετάξει από το Βορρά στο
Νότο και από το Νότο στο Βορρά. Το γεγονός ότι το Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας περνά στο νότιο μέρος της Κύπρου και δημιουργεί ένα περιβάλλον επαναπροσέγγισης προκάλεσε φοβερή
αναστάτωση. Επειδή το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας δεν αντιμετωπίστηκε, όπως αυτοί οι κύκλοι περίμεναν, με εχθρικότητα, αδιαφορία, επιθετικότητα και πρόκληση. Το αντίθετο μάλιστα, το έργο άρεσε πάρα πολύ στο Ελληνοκυπριακό κοινό και το Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο δημιουργούν μέσω της τέχνης του θεάτρου μια γέφυρα ειρήνης
στην ιστορία του νησιού. Εκείνη τη σεζόν (1987 – 88), ο Ντενκτάς δεν δίνει άδεια στο Σατιρικό Θέατρο να περάσει στο Νότο. Όμως το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο τα επόμενα
χρόνια καταφέρνουν να κάνουν κοινές εκδηλώσεις, να οργανώσουν περιοδείες και στις δύο πλευρές και
να παρουσιάσουν κοινά έργα.

Mustafa Akıncı
Μουσταφά Ακιντζί
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İnadına Temas, İnadına Barış
Σε πείσμα των καιρών Επαφή και Ειρήνη

LBT ve Satirigo Tiyatrosu
engellemelere ve yasaklamalara
rağmen iki toplumun yakınlaşması,
önyargılarının yıkılması ve barış
kültürünün tiyatro sanatı vasıtasıyla
yaratılması için işbirliğini sürdürür.
İki toplumun temas etmesine
tahammül edemeyen milliyetçi ve

Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο παρά τα
εμπόδια και τις απαγορεύσεις, συνεχίζουν την συνεργασία τους με στόχο την
επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, την καταπολέμηση των προκαταλήψεων
και της δημιουργίας μιας κουλτούρας ειρήνης μέσω της τέχνης του θεάτρου.

ırkçı çevreler, LBT’nin yaptığı temas

Οι εθνικιστικοί και ρατσιστικοί κύκλοι που δεν ανέχονται τις επαφές μεταξύ των

girişimlerini engellemeye çalışırlar.

δύο κοινοτήτων, προσπαθούν να εμποδίσουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Το Δημοτι-

İnadına temas, inadına barış

κό Θέατρο το οποίο ενεργεί σε πείσμα των καιρών για ειρήνη και επαφή, υποστη-

düşüncesinden hareketle LBT iki

ρίζει την επαφή και την συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

toplum arasında temas ve işbirliği
olabileceğini savunur. Ayrıca LBT ve
Satirigo Tiyatrosu, dilleri ayrı olsa da
ortak vatanda tiyatro yapan insanların
birbirlerinin yaptıklarını görmeleri,
bilmeleri ve karşılıklı alış veriş, işbirliği yapmaları gerektiğini belirtirler.

Επιπλέον το Τουρκοκυπριακό
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το
Σατιρικό Θέατρο, δηλώνουν ότι παρά
την διαφορά της γλώσσας, σε μια κοινή πατρίδα είναι αναγκαίο, όπως οι
άνθρωποι του θεάτρου παρακολουθούν και να γνωρίζουν ο ένας το έργο
του άλλου και πως η συνεργασία τους
γίνεται επιτακτική. Στο πλαίσιο αυτών
των πεποιθήσεων τα δύο θεατρικά
ιδρύματα σε πείσμα των εμποδίων,
προσκαλούν το ένα το άλλο στις
παραστάσεις τους.
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Bu düşünceler çerçevesinde engeller
inadına aşılabildiği oranda LBT ve
Satirigo Tiyatrosu, birbirlerini
sahneledikleri oyunlara davet ederler.
Bu çerçevede LBT’nin davetlisi olarak
binbir zorlukla Kuzey Kıbrıs
makamlarından alınan özel izinle
barikatları aşarak Kuzey Kıbrıs’a gelen

Σε αυτό το πλαίσιο, η διεύθυνση και οι καλλιτέχνες του Σατιρικού Θέατρου και
του ΘΟΚ, ως προσκεκλημένοι του Δημοτικού Θεάτρου, υπερβαίνοντας χίλια δυο
εμπόδια και παίρνοντας άδεια από τις αρχές του Ντενκτάς, στις 17 Απριλίου 1992,
περνούν το οδόφραγμα και πηγαίνουν στο βόρειο μέρος της Κύπρου, όπου και

Satirigo Tiyatrosu ve THOK (Kıbrıs

παρακολουθούν το έργο «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου» του Χαλντούν Τανέρ, σε

Tiyatro Kurumu) yönetici ve

σκηνοθεσία του Γιασάρ Έρσοϋ. Μετά την παράσταση, η συγγραφέας Νεριμάν Τζα-

sanatçıları, LBT’nin, Yaşar Ersoy
yönetiminde sahnelediği Haldun
Taner’in “Gözlerimi Kaparım Vazife-

χίτ παίρνει συνέντευξη από τους Ελληνοκύπριους φιλοξενουμένους σχετικά με
το έργο και το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, συνέντευξη η οποία
δημοσιεύεται στις 23 Απριλίου 1992, στην εφημερίδα Ortam.

mi Yaparım’’ oyununu 17 Nisan 1992
gecesi izlerler. Oyundan sonra gazeteci yazar Neriman Cahit, Kıbrıslı
Rum konuklarla oyun ve LBT hakkında yaptığı röportaj, 23 Nisan 1992
tarihli Ortam gazetesinde yayımlanır.

Οι συνεντεύξεις αυτές στέλνουν το
καλύτερο μήνυμα ειρήνης και συνεργασίας σε πείσμα στο διαχωρισμό, τις
προκαταλήψεις και τον ρατσισμό.

Söz konusu röportajlar, ayrılıkçılara,
önyargılılara ve ırkçılara inat, dostluk,
işbirliği ve barış mesajının en güzelini
verir. Röportajlar sırayla şöyledir:
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Το Θέατρο σας είναι σε
θέση να αποκτήσει φήμη
Tiyatronuz Ün Sahibi
Olabilecek Bir Düzeyde

Buraya gelecekler içinde olduğumu
duymam bende çok sevinç yarattı.

Στέλιος Καυκαρίδης
Stelyos Kafkaridis

Yıllardan beri bazılarınızı tanıyorum,
dostlarım var burada. Ama görüşmelerimiz çok sınırlı. Yine de buraya
gelirken, çok çok yakın dostlarımı

Όταν άκουσα ότι είμαι ανάμεσα σε αυτούς που θα έρχονταν εδώ χάρηκα πάρα πολύ.
Εδώ και χρόνια γνωρίζω κάποιους από εσάς, έχω φίλους εδώ. Αλλά οι συναντήσεις μας

göreceğim duygusu içindeyim. Benim

είναι πολύ περιορισμένες. Αλλά και πάλι καθώς ερχόμουν, ένιωθα ότι θα δω πολύ

için önemli olan çok sevdiğim tiyatro

κοντινούς μου φίλους. Για μένα το σημαντικό είναι να δω το αγώνα των πολυαγαπημέ-

yolunda, çok sevdiğim arkadaşlarımın

νων μου φίλων μέσω του πολυαγαπημένου μου θεάτρου.

mücadelesini görebilmekti. Sizi yücelt-

Δεν το λέω για να σας εκθειάσω αλλά γιατί είναι η αλήθεια: «Το θέατρο σας σήμερα

mek için değil, gerçeği söylüyorum:

είναι σε επίπεδο που μπορεί να αποκτήσει φήμη στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην

Tiyatronuz, bugün Yunanistan’da,
Türkiye’de, Avrupa’da ün sahibi ola-

Ευρώπη. Βλέπω με μεγάλη χαρά ότι έχετε κάνει μεγάλη πρόοδο και δεν έχετε καμιά
διαφορά από εμάς.

bilecek bir düzeyde. Büyük bir sevinç
içinde görüyorum ki, çok ilerlemişsiniz
ve bizden hiçbir farkınız yoktur. Tüm
Kıbrıs’ın sanatı, tiyatrosu için birlikte
mücadele etmeli, birlikte oyunlar sahnelemeli, seminerler düzenlemeliyiz.
Buraya gelirken sevinç içindeydim,
gelemeyen arkadaşlarım ise üzüntü
içindeydiler. Evet, haklıdırlar.
Buraya geldiğim, böyle bir oyunu
gördüğüm için şanslıyım. Oyun güzel,
oyuncular güzel, müzik güzel
ve çok iyi bir rejisörünüz var.
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Θα πρέπει να αγωνιστούμε μαζί,
να παρουσιάσουμε έργα μαζί, να
οργανώσουμε σεμινάρια για την τέχνη
και το θέατρο της Κύπρου. Είμαι πολύ
χαρούμενος που ήρθα εδώ, και οι φίλοι
μου που δεν κατάφεραν να έρθουν έχουν
στεναχωρηθεί. Και έχουν δίκιο.
Είμαι πολύ τυχερός που ήρθα και είδα
αυτή την παράσταση. Το έργο ωραίο, οι
ηθοποιοί καλοί, η μουσική ωραία, και
έχετε ένα πολύ καλό σκηνοθέτη.

Biz Bir Aileyiz
Εμείς είμαστε μια οικογένεια

1987 yılında LBT, bizim tiyatroya gelip
Barış oyununu sahnelediği günden

Χρίστος Ζάνος
Hristos Zanos

beri biz bir aileyiz. Daveti aldığımızda, kardeşlerinin evine davet edilmiş
insanların heyecanını duyduk. 1987’de
başlayan ilişkimiz karşılıklı saygı ve
sevgiye dayalı ilerici bir harakettir ki,

Από το 1987 όταν το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ήρθε στο θέατρο
μας και παρουσίασε το έργο του εμείς γίναμε μια οικογένεια. Όταν μας έγινε η πρόσκληση, νιώσαμε τον ενθουσιασμό που νιώθουν οι άνθρωποι όταν είναι καλεσμένοι να

bunları başkaları da izledi. Ve sonra

πάνε στο σπίτι των αδελφιών τους. Η σχέση μας που ξεκίνησε το 1987, είναι ένα προ-

bazı ziyaretlerin rutin haline gelme-

οδευτικό κίνημα το οποίο στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την αγάπη, και αυτό

sine neden oldu. 1987’de bizim tiyat-

είναι κάτι που το είδαν και οι άλλοι. Και αυτό αργότερα ήταν ο λόγος που οι επισκέψεις

roda LBT’nin sunduğu Barış oyunu,

μας έγιναν ρουτίνα. Το έργο «Ειρήνη» το οποίο παρουσίασε στο θέατρο μας το Τουρ-

sadece bizlerin değil, izleyicilerin de

κοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ήταν μια παράσταση που δεν θα ξεχάσουμε

unutamadığı bir oyun oldu ve vatanı-

ούτε εμείς ούτε οι θεατές και μας έδωσε το μάθημα ότι πρέπει να ζήσουμε μαζί στην

mız olan Kıbrıs’ta birlikte yaşamamız

κοινή μας πατρίδα την Κύπρο.

gerektiği dersini verdi. Bu akşam izlediğimiz oyunda, sanki bizim duyguları-

Στην παράσταση που παρακολουθήσαμε

mız da sergileniyordu. Birkaç sahne-

απόψε στην σκηνή μεταφέρθηκαν και τα

den sonra dil sorunu da ortadan kalktı.

δικά μας συναισθήματα. Και μετά από

O güzel sahnede, o güzel seyirciyle

μερικές σκηνές δεν υπήρχε πλέον ούτε

paylaştığımız oyunu unutmayacağız.

το πρόβλημα της γλώσσας. Δεν θα ξεχά-

Yaşar Ersoy’u iki yıldan beri, Satiri-

σουμε το έργο αυτό που μοιραστήκαμε

go Tiyatrosu’nda, kendi seçeceği bir

σε εκείνη την όμορφη σκηνή με εκείνο το

Türk oyununu sahnelemesi için davet

όμορφο κοινό.

ediyoruz. Bu akşam seyrettiğimiz bu

Εδώ και δυο χρόνια καλούμε τον Γιασάρ

oyunun sahnelenmesi için olanakla-

Έρσοϋ να παρουσιάσει στο Σατιρικό Θέ-

rın zorlanmasını istiyoruz. Gelecek

ατρο ένα τουρκικό έργο που ο ίδιος θα

sezona, Yaşar’ın bu oyunu bizim

διαλέξει. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε

sahnemizde sahnelemesi için her yolu

όλες τις δυνατότητες για την παρουσί-

zorlayacağız.

αση του έργου, που παρακολουθήσαμε
απόψε. Θα δοκιμάσουμε κάθε τρόπο για
την παρουσίαση του έργου αυτού στη
δική μας σκηνή την επόμενη σεζόν.
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Αυτό το έργο πρέπει να παρουσιαστεί
και στο Σατιρικό Θέατρο
Bu Oyun Satirigo Tiyatrosu’nda da Sahnelenmeli

Biz sanatçılar, bu gayretimizi
sürdürmeliyiz. Barış yolunda, politi-

Κώστας Καυκαρίδης
Kostas Kafkaridis

kacıları bir yana bırakıp, öncülüğü biz
ele almalı, görüşmelerimizin, sanat alış
verişimizin daha sık olması için baskı

Εμείς οι καλλιτέχνες πρέπει να συνεχίσουμε αυτή μας την προσπάθεια. Στο δρόμο

yapmalıyız. Geri döndüğümüzde, bu

της ειρήνης, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τους πολιτικούς και να πιέσουμε ώστε οι

oyunun Satirigo Tiyatrosu’nda sahne-

συναντήσεις μας και η καλλιτεχνική μας συνεργασία να είναι πιο συχνή. Όταν επιστρέ-

lenmesi için elimizden geleni yapaca-

ψουμε πίσω, θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να παρουσιαστεί αυτό το έργο

ğız. Bu oyunu, bizim seyircimizin çok

και στο Σατιρικό Θέατρο.

seveceğine ve anlayarak izleyeceğine
eminiz. Çünkü, içinde Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ın müşterek sorunları
var. İki toplumun yakınlaşması sloganının gerçekleşmesi için biz sanatçılarla, duygu insanlarına çok iş düşüyor.

Είμαστε σίγουροι ότι οι θεατές μας θα
αγαπήσουν και θα παρακολουθήσουν
το έργο κατανοώντας το. Επειδή στο
έργο παρουσιάζονται τα κοινά προβλήματα της Τουρκίας, της Ελλάδας και
της Κύπρου. Εμείς οι καλλιτέχνες και οι
άνθρωποι με ευαισθησίες θα πρέπει να
δουλέψουμε πολύ για την πραγματοποίηση του συνθήματος «η επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων».

126

LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun inadına
temas, inadına barış düşüncesi üzerine
sınır aşılarak Kuzey Kıbrıs’a gelen ve
LBT’nin sahnelediği Gözlerimi Kaparım
Vazifemi Yaparım” oyununu izleyen
Satirigo Tiyatrosu ve THOK yönetici ve
sanatçıları konuşma yaparlerken.

Η ομιλία των διευθυντών και των
καλλιτεχνών του Σατιρικού Θεάτρου
και του ΘΟΚ, οι οποίοι πέρασαν στο
βόρειο μέρος της Κύπρου για να
παρακολουθήσουν την παράσταση του
έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά
σου» που ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας, πιστοί στην
ιδέα της επαναπροσέγγισης και της
ειρήνης.
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Niye Birlikte Olmayalım...
Niye Birlikte Oynamayalım...

Ben mantığından ziyade
duygularımla hareket eden bir
insanım ve bunca yıl geçmiş olmasına

Γιατί να μην είμαστε μαζί…
Γιατί να μην είμαστε μαζί…
Πόπη Αβραάμ
Popi Avraam

rağmen, bazı şeyleri izah edemiyorum.
Bugün çok heyecan duydum. Beş yıl
sonra sizi yeniden gördüğüm, oyununuzu izlediğim böyle bir günde bir kez

Παρ’ όλο που πέρασαν τόσα χρόνια δεν μπορώ να εξηγήσω κάποια πράγματα. Σήμερα
είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Μια τέτοια μέρα που σας ξαναείδα μετά από πέντε

daha anladım ki hiç bir farkımız yok-

χρόνια και παρακολούθησα τη παράσταση σας, κατάλαβα για ακόμα μια φορά ότι δεν

tur. Tiyatronuz çok iyi bir durumda...

διαφέρουμε σε τίποτα. Το θέατρο σας είναι σε πολύ καλή κατάσταση...

Niye birlikte olmayalım...
Niye birlikte oynamayalım...
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Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τα αισθήματα του και όχι την λογική.

Γιατί να μην είμαστε μαζί… Γιατί να μην είμαστε μαζί…

Η Τέχνη μας έφερε κοντά
Daveti aldığımızda büyük bir
heyecan ve sevinç duyduk.
Dostlarımızı seyredecektik, tiyatro

Sanat Bağladı Bizi Birbirimize
Άντης Παρτζίλης
Andy Bargilly

seyredecektik. Daha önce seyrettiğimiz
bu arkadaşları, bir defa daha seyrettik.

Όταν πήραμε την πρόσκληση νιώσαμε μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Θα παρακο-

Çok beğendik... Çok güzel bir oyun

λουθούσαμε τους φίλους μας, θα παρακολουθούσαμε θέατρο. Παρακολουθήσαμε για

sahnelediler. Çok mutlu olduk...

ακόμα μια φορά τους φίλους μας που είχαμε δει και στο παρελθόν. Η παράσταση μας

Sanat daha bir bağladı bizi birbirimize.
Daha bir pekiştirdi dostluğumuzu...

άρεσε πολύ… Παρουσίασαν ένα πολύ ωραίο έργο. Χαρήκαμε πολύ… Η τέχνη μας έφερε
ακόμα πιο κοντά. Δυνάμωσε ακόμα πιο πολύ την φιλία μας…
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Dileğimiz Ortak Vatanımızın
Yeniden Birleşmesidir
Ευχή μας η Επανένωση της
Κοινής μας Πατρίδας

Tiyatro görkemli bir çatıdır.
Sadece Kıbrıs’ta yaşayan bizleri,

Γιασάρ Έρσοϋ
Yaşar Ersoy

Kıbrıslı Türkleri ve Rumları değil,
bütün insanlığı kucaklayabilecek
kadar görkemli bir çatıdır. İşte bu

Το θέατρο είναι μια μεγάλη στέγη. Μια μέγαλη στέγη που αγκαλιάζει όχι μόνο εμάς

görkemli çatı altında, bu akşam

εδώ στην Κύπρο, Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους, αλλά όλη την ανθρωπότητα.

insancıllığın doruğunu yaşadık...
Önyargıdan, ırkçılıktan, milliyetçilik-

Και απόψε κάτω από αυτή την στέγη βιώσαμε την κορύφωση της ανθρωπιάς…
Βιώσαμε την ανθρωπιά μακριά από την προκατάληψη, το ρατσισμό, τον εθνικισμό,

ten, şövenizmden uzak yaşadık insan-

το σωβινισμό. Η ευχή μας είναι να ζήσουμε σε ένα ειρηνικό περιβάλλον με αμοιβαίο

cıllığı. Dileğimiz karşılıklı saygı, sevgi

σεβασμό, αγάπη και ισότητα… Η ευχή μας είναι η επανένωση της κοινής μας πατρίδας.

ve eşitliğe dayalı bir barış ortamında

Το καθήκον του θεάτρου και της τέχνης είναι η πραγματοποίηση αυτού του στόχου.

yaşamaktır... Dileğimiz ortak vatanımızın yeniden birleştirilmesidir. Tiyatro-

Επειδή το θέατρο είναι μια δυναμική κοινωνική τέχνη που μιλά για τον άνθρωπο μέσω
του ανθρώπου.

nun, sanatın görevi bunu sağlamaktır.
Çünkü tiyatro, insanı insanla anlatan
etkin, toplumsal bir sanattır. Sevgili
dostlarımıza davetimizi kabul ettikleri,
geldikleri, oyunumuzu izledikleri, beğendikleri ve hakkımızda söyledikleri
güzel övgüler için kendilerine teşekkür
ederim. Ayrıca rejisörlük için yaptıkları açık davet de beni onurlandırdı.
Dileğim engelleri, barikatları,
duvarları aşıp Satirigo Tiyatrosu’nda
bir oyunu birlikte çalışmaktır.
Tekrardan teşekkür ederim.
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Θέλω να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μας φίλους που αποδέχτηκαν την
πρόσκληση μας, που παρακολούθησαν
την παράσταση μας, που τους άρεσε και
για τα καλά τους λόγια και τους επαίνους
τους. Επιπλέον η ανοιχτή πρόκληση που
μου έκαναν για σκηνοθεσία με τιμά. Η
ευχή μου είναι η υπέρβαση των εμποδίων, των οδοφραγμάτων και των τειχών
και να δουλέψουμε μαζί για μια παράσταση στο Σατιρικό Θέατρο. Και πάλι
τους ευχαριστώ πολύ.

LBT’nin sahnelediği “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunundan bir enstantane.
Στιγμιότυπο από την παράσταση του έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου» που ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
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Το Σατιρικό Θέατρο κάνει
πρόταση σκηνοθεσίας στον Γιασάρ Έρσοϋ
Satirigo Tiyatrosu, Yaşar Ersoy’a Yönetmenlik Önerir

Ο Διευθυντής και οι καλλιτέχνες του Σατιρικού Θεάτρου, στις 22 Φεβρουαρίου 1994, παρακολουθούν το έργο
του Τουργκούτ Οζακμάν «Εικονογραφημένη Οθωμανική Ιστορία», το οποίο παρουσίασε το Τουρκοκυπριακό
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας σε σκηνοθεσία του Γιασάρ Έρσοϋ. Μετά την παράσταση οι ιθύνοντες του Σατιρικού
Θεάτρου προτείνουν στον Γιασάρ Έρσοϋ να σκηνοθετήσει και να μεταφέρει στη σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου
όποιο έργο επιθυμεί. Οι άνθρωποι του Σατιρικού Θεάτρου, τονίζοντας ότι με το να σκηνοθετήσει ο Γιασάρ Έρσοϋ
μια παράσταση στο θέατρο τους θα συμβάλει στην ειρήνη και στην φιλία, εκφράζουν την σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεάτρων. Οι φίλοι του Σατιρικού Θεάτρου επαναλαμβάνουν την πρόσκληση για σκηνοθεσία
στον Γιασάρ Έρσοϋ.
Την παράσταση είδε και ο Εύης Γαβριηλίδης, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση της συγγραφέως Νεριμάν Τζαχίτ, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ortam στις 24 Φεβρουαρίου 1994, είπε τα εξής:

«Ο Γιασάρ είναι ένας πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης. Αναπτύσσει με πολύ όμορφο τρόπο το πνεύμα του έργου
και ρυθμίζει πολύ καλά το τι θα μεταδοθεί, τον τρόπο που θα μεταδοθεί και το μέτρο αυτών που θα μεταδοθούν
στο κοινό. Και αυτό είναι εφικτό μόνο όταν ρέει στο αίμα σου από την κορυφή ως τα νύχια ο έρωτας για το θέατρο.
Θέλουμε και εμείς να επωφεληθούμε από έναν άνθρωπο του θεάτρου όπως ο Γιασάρ.»
Οι αρχές, όμως, του καθεστώτος Ντενκτάς απαντούσαν συνεχώς αρνητικά στις επίμονες προσκλήσεις του Σατιρικού Θεάτρου και στα αιτήματα για να δοθεί άδεια στον Γιασάρ Έρσοϋ για να περάσει στο νότιο μέρος της
Κύπρου και να σκηνοθετήσει μία παράσταση. Παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να υπερβούν τα διαχωριστικά
τείχη. Απαντούσαν ότι δεν θα δοθεί άδεια για λόγους ασφαλείας. Όμως ο πραγματικός λόγος είναι η μη ανοχή
τους στην επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων και στις μεταξύ τους επαφές, και που τελικά επιδιώκουν την
πολιτική της μονιμότητας της διαίρεσης. Αλλά το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό
Θέατρο δεν σκύβουν το κεφάλι στην διαχωριστική πολιτική και συνεχίζουν τον αγώνα και τις προσπάθειες για
την ειρήνη. Έτσι τα επόμενα χρόνια, με το σύνθημα «Θέατρο για την Ειρήνη» προγραμματίζουν και πραγματοποιούν νέες εκδηλώσεις.
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Güney Lefkoşa’da faaliyet gösteren Satirigo Tiyatrosu, Yaşar Ersoy’a istediği oyunu Satirigo Tiyatrosu’nda sahneye koymak için yönetmenlik önerir. Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nda yönettiği oyunları izlediklerini ve beğendiklerini belirten Satirigo Tiyatrosu yöneticileri Hristos Zanos ve Kostas Kafkaridis ısrarla Yaşar Ersoy’u konuk
yönetmen olarak davet ederler.
Yaşar Ersoy’un Satirigo Tiyatrosu’nda oyun sahnelemesinin barış ve dostluğa da çok önemli katkı sağlayacağını
vurgulayan Satirigo Tiyatrosu yöneticileri, iki tiyatro arasında işbirliğinin önemini belirtirler.
Satirigo Tiyatrosu yönetici ve sanatçıları 22 Şubat 1994 tarihinde LBT’nin Yaşar Ersoy yönetiminde sahnelediği,
Turgut Özakman’ın “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı oyununu izlerler. Bu oyun sonrasında da Satirigo Tiyatrosu
yöneticileri Yaşar Ersoy’a yönetmenlik davetini yinelerler. Oyundan sonra gazeteci yazar Neriman Cahit’in bu konudaki sorusuna deneyimli yönetmen ve THOK eski Müdürü Evis Gavriyilidis şu yanıtı verir:

“Yaşar,bir yönetmen olarak çok yetenekli.. Oyunun espirisini çok güzel geliştiriyor, izleyiciye neyi, nasıl, ne kadar
vereceğinin ölçüsünü iyi ayarlayabiliyor. Bu da ancak, kanında tepeden tırnağa tiyatro aşkının akmasıyla mümkün.
Yaşar gibi bir tiyatro adamından biz de yararlanmak istiyoruz.”
Neriman Cahit’in Evis Kavriyelidis ile yaptığı bu röportaj 24 Şubat 1994 tarihli Ortam gazetesinde yayımlanır.
Satirigo Tiyatrosu’nun ısrarlı davetlerine ve Yaşar Ersoy’un güneye geçip oyun yönetmesi için ısrarlı izin taleplerine, Kuzey Kıbrıs makamları sürekli red cevabı verir. Bir türlü ayrılıkçı duvar aşılamaz.. Yaşar Ersoy’un izin
başvurularına, yetkililer hep “Güvenlik” açısından izin verilemeyeceği cevabını verir. Oysa asıl gerekçe, ayrılıkçı
Kuzey Kıbrıs makamlarının, iki toplumun yakınlaşmasına ve temas kurmasına tahammülsüzlükleridir. Çünkü Kuzey
Kıbrıs yöneticileri ve onun üst yönetimi TC makamları iki toplum arasında bir temas kurulmaması ve bölünmenin
kalıcılaşması siyaseti güderler. Ancak LBT ve Satirigo Tiyatrosu bu ayrılıkçı, bölücü siyasete boyun eğmez ve barış
için mücadelelerini, çalışmalarını sürdürürler ve ilerleyen yıllarda “Barış için Tiyatro” sloganıyla yeni etkinlikler
planlayıp gerçekleştirirler.
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YAŞAMAK İÇİN BİŞEY YAP VE BARIŞ İÇİN TİYATRO GECELERİ
ΚΆΝΕ ΚΆΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΉ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΈΣ ΝΎΧΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΉΝΗ

Desen: Henri Matisse
Afiş Düzenleme: Aşık Mene

Η Τουρκοκυπριακή κοινότητα λόγω της έλ-

Kıbrıs Türk toplumu maddi-manevi üretimsizlik nedeniy-

λειψης οικονομικής και πνευματικής παραγω-

le, ekonomik, sosyal, kültürel yönden büyük sorunlar yaşar.

γικότητας, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά,

1974 sonrası toplum, “ganimet düzeni” ve Ankara-Lefkoşa

κοινωνικά και πολιτιστικά προβλήματα. Μετά

hükümetlerinin uyguladığı politikalar nedeniyle üretimden

το 1974, η κοινότητα, λόγω του «συστήματος λα-

kopuk yaşama biçimine mahkum edilir. Ve ne yazık ki, top-

φύρων» και των πολιτικών που εφαρμόζουν οι

lum da, ganimete, kleptokrasiye, plütokrasiye ve tüketime

κυβερνήσεις της Άγκυρας και της Λευκωσίας,

dayalı olan bu verili olan düzeni, nemalanmak için kabul

καταδικάζεται σε μια ζωή απομακρυσμένη από

eder. Bunun sonucu toplum tüm değerlerine, tarihine, kül-

οποιαδήποτε μορφή παραγωγής. Και δυστυχώς

türüne, coğrafyasına yabancılaşarak hiçlenme ve yok olma

και η κοινωνία, δέχεται αυτή την επιβεβλημέ-

sürecine girer.

νη τάξη που στηρίζεται στην κλεπτοκρατία, την

Üretim dışında, Ankara hükümetlerinin mali desteğiyle

πλουτοκρατία και την κατανάλωση, ώστε να

yaşamaya çalışan toplumun, Anadolu’dan taşıma nüfus ile

μπορέσει να επωφεληθεί και η ίδια. Αυτό έχει ως

demografik yapısının bozulması ve demokratik iradesine de

αποτέλεσμα η κοινωνία να αποξενωθεί από όλες

sahip çıkamaması üzerine yozlaşma ve asimilasyon süreci

τις αξίες της, την ιστορία, τον πολιτισμό, τον γεωγραφικό

hızlanır.

Μοτίβο: Henri Matisse

της χώρο και να εισέλθει σε μια διαδικασία εξόντωσης

İşte böyle bir dönemde LBT, toplumsal sorumluluğunun

Επεξεργασία Αφίσας: Ασίκ Μενέ

και εξαφάνισης. Πέρα από το θέμα της παραγωγής, λόγω

bilincinde, “Ey Kıbrıslı Türk Bu Topraklarda Yaşamak ve

της αποδόμησης της δημογραφικής δομής με την μεταφορά

Var Olmak İçin Bişey Yap” demek ve bu sorunları gündeme

πληθυσμού από την Ανατολία και της μη διεκδίκησης της

getirmek amacıyla Aziz Nesin’in “Bişey Yap Met” oyununu,

δημοκρατικής βούλησης της, επιταχύνεται η αφομοίωση της

Yaşar Ersoy yönetiminde 1995-96 sezonunda sahneler.

κοινότητας η οποία προσπαθεί να επιβιώσει με την οικονομική στήριξη της Άγκυρας.
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Eriyip yok oluşa, kimliksizleşmeye ve yozlaşmaya karşı
iyi, güzel, yararlı ve yeni “BİŞEY YAP” diye haykıran oyun,

Σε μια τέτοια περίοδο λοιπόν, το Τουρκοκυπριακό Δημο-

Kıbrıs Türk toplumunun gündemine oturur. Basında, oyun-

τικό Θέατρο Λευκωσίας, έχοντας επίγνωση της κοινωνικής

dan yola çıkarak “Yaşamak ve Bu Topraklarda Var Olmak

του ευθύνης, με στόχο να πει «Ω! Τουρκοκύπριε Κάνε Κάτι

İçin Bişey Yap” konulu onlarca yazı yayımlanır.

για να Ζήσεις και να Υπάρξεις σε αυτά τα Χώματα» και για να

LBT “Bişey Yap Met” oyununu izleyiciye sunduğu günlerde

φέρει αυτά τα προβλήματα στην ημερήσια διάταξη, την θεα-

çok önemli bir eylem de gerçekleştirir. Asimilasyona ve en-

τρική σεζόν 1995-96, παρουσιάζει το έργο «Κάνε κάτι Μετ»

tegrasyona karşı toplumu uyarmak için LBT sanatçıları Gir-

σε σκηνοθεσία του Γιασάρ Έρσοϋ.

ne Caddesi ve Sarayönü Meydanı’nda ilginç kostümleri ve

Το έργο το οποίο φωνάζει στο κοινό «ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ» καλό,

masklarının yanısıra yaptıkları gösteriler, taşıdıkları pan-

όμορφο, ωφέλιμο και καινούριο, ενάντια στην εξαφάνιση,

kartlar ve dağıttıkları bildirilerle büyük ilgi uyandırırlar. Bu

την απώλεια της ταυτότητας και την οπισθοδρόμηση, γίνεται

eylem ertesi gün Kıbrıs Türk gazetelerinde “Yaşamak İçin

τρόπος ζωής στην καθημερινότητα της Τουρκοκυπριακής

Bişey Yap” manşeti ile yer alır.

κοινότητας. Στον Τύπο δημοσιεύονται δεκάδες άρθρα με το

“Bişey Yap Met” oyunuyla yakaladığı imveyi daha ileriye

θέμα «Κάνε κάτι για να ζήσεις και να υπάρξεις σε αυτά τα

götürmek ve oyunu daha işlevsel kılmak isteyen LBT, Satiri-

χώματα», τα οποία είναι επηρεασμένα από το έργο.

go Tiyatrosu ve Naci Talat Vakfı ile işbirliği yaparak “Barış

Τις μέρες που το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας παρουσιάζει στο κοινό το έργο «Κάνε κάτι Μετ»,

İçin Tiyatro Geceleri” adı altında ortak etkinlikler düzenler-

LBT’nin sahnelediği
“Bişey Yap Met” oyunundan
Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu,
Işın Cem
Ο Γιασάρ Έρσοϋ, Ερόλ
Ρεφίκογλου και Ισίν Τζεμ
στην παράσταση του
έργου «Κάνε κάτι Μετ» που
ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας.

ler.

πραγματοποιεί παράλληλα και μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Οι παραστάσεις που πραγματοποιούν οι καλλιτέχνες του
Δημοτικού Θεάτρου στην λεωφόρο Κερύνειας και στην Πλατεία ΣαράΪ, με θεατρικά κοστούμια και μάσκες, με πανό και
προκηρύξεις, έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού
ενάντια στην αφομοίωση και την αποξένωση. Οι εκδηλώσεις
αυτές προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον στον κόσμο. Και πράγματι στις εφημερίδες της επόμενης μέρας τα καλλιτεχνικά
αυτά δρώμενα δεσπόζουν σε πρωτοσέλιδα και μεγάλες φωτογραφίες κάτω από τον τίτλο «Κάνε κάτι για να ζήσεις».
Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, επιθυμώντας να αναπτύξει ακόμα περισσότερο το μομέντουμ που δημιουργεί με
το έργο «Κάνε κάτι Μετ» και να καταστήσει το έργο ακόμα
πιο λειτουργικό, σε συνεργασία με το Σατιρικό Θέατρο και
το Ίδρυμα Νατζί Ταλάτ, διοργανώνει κοινές εκδηλώσεις με
θέμα «Βραδιές Θεάτρου για την Ειρήνη». Ανακοινώνεται ότι
ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι να συμβάλουν στην
επαναπροσέγγιση και την επικοινωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, στις προσπάθειες για οικοδόμηση εμπιστοσύνης
και την δημιουργία μιας κουλτούρας ειρήνης.
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Το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο, επιτυγχάνοντας κάτι το οποίο μέχρι τότε ήταν αδιανόητο, παρά τους διαχωριστικούς, εθνικιστικούς, ρατσιστικούς
και σωβινιστικούς κύκλους και στις δύο κοινότητες, υπερβαίνοντας τα τείχη, τα συρματοπλέγματα και τα οδοφράγματα, από
το 1987, παραβιάζουν τα όρια που υπάρχουν μεταξύ της βόρειας
και της νότιας Κύπρου. Αυτή την παραβίαση την επιτυγχάνουν
μέσω του θεάτρου και με τις εκδηλώσεις τους αποδεικνύουν ότι

Bu etkinliklerin amacı toplumlar arası yakınlaşmaya, temasa,

μπορεί να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ειρήνης και η επαναπρο-

güven artırıcı çalışmalara ve barış kültürünün yaratılmasına

σέγγιση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

katkıda bulunmak olduğu açıklanır.

Αυτή τη φορά, το Φεβρουάριο του 1996, οι δύο θεατρικοί οργα-

LBT ve Satirigo Tiyatrosu, hayal etmesi bile zor bir işi başara-

νισμοί, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νατζί Ταλάτ, διοργανώνουν

rak; iki toplumun ayrılıkçı, milliyetçi, ırkçı, şoven kesimlerine

τις «Βραδιές Θεάτρου για την Ειρήνη».

yani statükoya rağmen duvarları, tel örgüleri, barikatları aşarak,

Πλέον για το Σατιρικό Θέατρο και για το Τουρκοκυπριακό Δη-

Kuzey Kıbrıs’la Güney Kıbrıs arasında yer alan sınırı 1987 yı-

μοτικό Θέατρο Λευκωσίας δεν υπάρχει επιστροφή στο δρόμο

lından başlayarak ihlal ederler. Bu sınır ihlalini tiyatro sanatı

που ξεκίνησαν στο όνομα της ειρήνης. Παρά τα εμπόδια, παρά

vasıtasıyla başarırlar ve barış kültürünün yaratılabileceğini, iki

τις απαγορεύσεις, η «γέφυρα της ειρήνης» που κτίστηκε μέσω

toplumun bir araya gelebileceğini yaptıkları etkinliklerle kanıt-

της τέχνης του θεάτρου, έπρεπε να συνεχιστεί και να μεγαλώ-

larlar.

σει. Τα τείχη και τα όρια, που κτίστηκαν με αίμα, με θάνατο, με

Bu kez 1996 Şubat ayında iki tiyatro kurumu; barış kültürü-

σφαγές, με προσφυγιά, με διαμάχες, έπρεπε να παραβιαστούν,

nün yaratılmasını, iki toplumun yakınlaşmasını, temasını ve

να καταστραφούν. Αυτά είναι τα κοινά ιδανικά των δύο θεατρι-

yeniden birleşmesini savunan Naci Talat Vakfı ile işbirliği ve

κών οργανισμών και για αυτό κάνουν θέατρο.

dayanışmaya girerek “Barış İçin Tiyatro Geceleri”ni düzenlerler.
Barış adına Satirigo Tiyatrosu ve LBT için ok yaydan fırlamıştır artık... geriye dönüşü yoktur. Engel de koysalar, yasak da
koysalar, iki toplum arasında tiyatro sanatı vasıtasıyla kurulan
“barış köprüsü” yaşatılmalı ve çoğaltılmalıdır. İki toplum arasına kanla, ölümle, katliamla, göçle, kavgayla inşa edilen duvarsınır aşılmalı, ihlal edilmeli, yıkılmalıdır. Bu, iki tiyatro kurumunun ortak idealidir ve bunun için tiyatro yaparlar.
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Όπως ρωτά ο ποιητής Φικρέτ Ντεμιράγ, ρωτούν ο ένας τον άλ-

Şair Fikret Demirağ’ın sorduğu gibi “Kardeşim barışı ne za-

λον αλλά και το κοινό «Αδελφέ μου πότε θα κάνουμε ειρήνη;»

man yapacağız?” diye hem birbirlerine hem seyirciye sorarlar:

«Και πάλι ήρθε το καλοκαίρι, αδελφέ μου, πότε θα κάνουμε ειρήνη

“İşte yaz geldi gene, kardeşim, barışı ne zaman yapacağız

Πότε θα κάνουμε ειρήνη πρώτα με τον εαυτό μας και μετά μεταξύ μας

ne zaman barışacağız önce kendi kendimizle sonra birbirimizle

Πότε τα νερά της αγάπης θα αρχίσουν να ρέουν μεταξύ μας,

ne zaman gidip gelecek sevgi suları aramızda, işte gene yaz geldi

να που ήρθε και πάλι το καλοκαίρι

barış buğdayını ne zaman ekeceğiz yüreklerimize,

πότε θα σπείρουμε το σιτάρι της ειρήνης στις καρδιές μας

yüreklerimiz ne zaman konuşacak

πότε θα μιλήσουν οι καρδιές μας

ne zaman duyacağız, söyle, sevgili yaşamın çürüme uğultusunu,

Πότε θα ακούσουμε, πες μου, το βουητό στη σήψη της αγαπημένης ζωής,

İşte gene yaz geldi, etin, mavinin ve sevişmenin kokusunu aldı mı,

Και να που πάλι ήρθε το καλοκαίρι, μύρισες το κρέας, το μπλε και τον έρωτα;

Ne zaman olacak kendi sesimiz, ‘kendimiz’ olmayı ne zaman öğreneceğiz.

Πότε θα έχουμε δική μας φωνή, πότε θα μάθουμε να είμαστε ο εαυτός μας;

ne solgun çocukluklar, gençlikler yaşadık, kardeşim, aklında mı,

τι χλωμές παιδικές ηλικίες και νεότητες ζήσαμε αδερφέ μου, τα θυμάσαι;

aklında mı ne yoğun acılar, ne boşa yorgunluklar yaşadığımız,

Θυμάσαι τους μεγάλους πόνους και την ανώφελη κούραση που ζήσαμε;

anımsa, ne adına, ne çok ölümlere akıp gitti kanlarımız,

Θυμήσου, σε τίνος το όνομα το αίμα μας χύθηκε σε τόσους θανάτους

nasıl ziyan olup gitti en güzel yıllarımız, anımsa.”

πως χάθηκαν άδικα τα πιο όμορφα μας χρόνια, θυμήσου»
Bütün bunları anımsayan ve barışmaya, barış kültürünü inşa
Οι δύο θεατρικοί οργανισμοί οι οποίοι θεωρούσαν σημαντικά

etmeye çalışan LBT ve Satirigo Tiyatrosu ayrılıkçılığın duvar-

όλα αυτά και αγωνίζονταν για ειρήνη και για την δημιουργία

larını yıkmak için inatla zorlamayı sürdürürler. Bu düşünceler

μιας κουλτούρας ειρήνης, συνέχισαν με επιμονή τις προσπά-

çerçevesinde, ayrılıkçı duvarı aşmak için mücadele verirler. Ve

θειες τους για να ρίξουν τα τείχη του διαχωρισμού. Στο πλαίσιο

aşabildikleri oranda iki toplumun yakınlaşmasını ve buluşma-

αυτών σκέψεων, αγωνίζονται για να υπερβούν το διαχωριστικό

sını sağlarlar. Unutmayalım ki bu mücadeleyi iki tiyatro kuru-

τείχος. Και το βαθμό που κατάφεραν να το υπερβούν, καταφέρ-

mu, kapılar kapalıyken verirler ve inatla sürdürürler. Bu müca-

νουν την επαναπροσέγγιση και τις συναντήσεις μεταξύ των δύο

delenin ne kadar zor ve önemli olduğunu o yılları anımsayanlar

κοινοτήτων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι δύο θεατρικοί οργανισμοί δί-

ve yaşanan kanlı tarihi göz önünde bulunduranlar bilir ve anlar.

νουν αυτό τον αγώνα όταν ακόμα τα οδοφράγματα ήταν ακόμα
κλειστά και τον συνεχίζουν με επιμονή. Το πόσο σημαντικός και
δύσκολος ήταν αυτός ο αγώνας το γνωρίζει και το καταλαβαίνει,
όποιος θυμάται εκείνα τα χρόνια και την αιματηρή ιστορία.
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Satirigo Tiyatrosu
Bölünmüş Ada’nın Diğer Yarısında
Το Σατιρικό Θέατρο περνά στο
άλλο μισό του Μοιρασμένου Νησιού

Bütün engellemelere ve tehditlere rağmen LBT ve

Παρά τα εμπόδια και τις απειλές, το Τουρκοκυπριακό Δη-

Satirigo Tiyatrosu, her fırsatta bir araya gelebilmeyi

μοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο, σχεδιά-

ve yeni projeler oluşturarak iki toplumun temasını

ζουν να συναντιούνται με κάθε ευκαιρία και με νέες δρα-

sağlamayı planlarlar. 1996 yılında Naci Talat Vak-

στηριότητες να καταστήσουν δυνατές τις επαφές μεταξύ

fı’nı da yanlarına alarak bölünmüş Kıbrıs’ın hem

των δύο κοινοτήτων. Το 1996, σε συνεργασία με το Ίδρυμα

Kuzey’inde hem Güney’inde “Barış için Tiyatro Ge-

Νατζί Ταλάτ, σχεδιάζουν να οργανώσουν και στο βόρειο και

celeri” düzenleme çalışmalarını başlatırlar. Satiri-

στο νότιο μέρος του μοιρασμένου νησιού «Βραδιές Θεά-

go Tiyatrosu’ndan Hristos Zanos, Kostas Kafkaridis,

τρου για την Ειρήνη». Σε μια συνάντηση στην οποία συμ-

LBT’den Yaşar Ersoy, Yücel Köseoğlu ve Naci Talat

μετέχουν ο Χρίστος Ζάνος και ο Κώστας Καυκαρίδης από το

Vakfı’ndan Feridun Önsav’ın katıldığı toplantıda

Σατυρικό Θέατρο, ο Γιασάρ Έρσοϋ και ο Γιουτζέλ Κιοσέο-

“Barış İçin Tiyatro Geceleri”nin yapılması karar-

γλου από το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

laştırılır.

και ο Φεριντούν Όνσαβ από το Ίδρυμα Νατζίτ Ταλάτ, απο-

Bu çerçevede 7 Şubat 1996’da Satirigo Tiyatrosu
“Aristophanes’in Tavukları” oyununu Kuzey’de
Afiş: Kostas Kafkaridis
Αφίσα: Κώστας Καυκαρίδης

φασίζεται η πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Βραδιές Θεάτρου για την Ειρήνη».

LBT salonunda; 11 Şubat 1996’da da LBT, gündem ya-

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινούν οι διαδικασίες για την πα-

ratan ve çok yazılıp konuşulan Aziz Nesin’in “Bişey

ρουσίαση του έργου του Σατιρικού Θεάτρου «Οι όρνιθες τ’

Yap Met” oyununu Güney’de Satirigo Tiyatrosu salonunda

Αριστοφάνη» του Ανδρέα Κουκίδη στη σκηνή του Τουρκο-

izleyiciye sunmaları için çalışmalar başlatılır.

κυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας στις 7 Φεβρου-

Aynı günlerde Türkiye ile Yunanistan Ege Denizindeki

αρίου 1996, και την παρουσίαση του έργου του Τουρκοκυ-

Kardak (İmra) kayalıkları yüzünden kriz yaşarlar. Her iki

πριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας «Κάνε κάτι Μετ»

ülkenin savaş gemileri ve uçakları Ege Denizi’nde karşı

του Αζίζ Νεσίν, στην σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου στις 11

karşıya gelirler. İki tarafın politikacıları yaptıkları açıkla-

Φεβρουαρίου 1996.

malarla iki üç kaya nedeniyle, iki ülkeyi savaşın eşiğine sü-

Τις ίδιες μέρες, δημιουργείται η κρίση μεταξύ Ελλάδας και

rüklerler... Ege Denizi’nde Türkiye ile Yunanistan’ın savaş

Τουρκίας για την βραχονησίδα Ίμια στο Αιγαίο. Τα στρατι-

tamtamları çaldığı bir dönemde LBT, Satirigo Tiyatrosu ve

ωτικά πλοία και αεροπλάνα και των δύο χωρών έρχονται

Naci Talat Vakfı, Kıbrıs’ta, “Barış İçin Tiyatro” yapmaya, ba-

αντιμέτωπα στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι πολιτικοί και των δύο

rış güvercinleri uçurmaya çalışırlar.

πλευρών, με τις δηλώσεις τους και εξαιτίας δυο τριών βράχων, οδηγούν τις δύο χώρες στα πρόθυρα του πολέμου…
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Egemen milliyetçi, ayrılıkçı çevrelerin engellemelerine

Σε μια περίοδο που τα τύμπανα του πολέμου της Τουρκί-

rağmen zor da olsa “Barış için Tiyatro Geceleri”ne izinler

ας και της Ελλάδας κτυπούν στο Αιγαίο, το Τουρκοκυπρια-

alınır. CTP’nin koalisyon hükümetinde olması izinlerin alın-

κό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το Σατιρικό Θέατρο και το

masını bir ölçüde kolaylaştırır. Ama tehditler havada uçu-

Ίδρυμα Νατζίτ Ταλάτ, προσπαθούν να κάνουν «θέατρο για

şur...

την ειρήνη» και να κάνουν τα περιστέρια της ειρήνης να πε-

“Barış için Tiyatro Geceleri” adı altında hem Kuzey’de hem

τάξουν.

Güney’de düzenlenen tiyatro gecelerine yoğun katılım olur.

Παρά τις απειλές των κυρίαρχων εθνικιστικών και διαχω-

İki gecede de oyunlar öncesinde yapılan konuşmalarda, iki

ριστικών κύκλων και παρά τον βαθμό δυσκολίας ενός τέ-

toplumun ortak vatan Kıbrıs’ta barış içinde yaşamasının ve

τοιου εγχειρήματος, εξασφαλίζονται οι άδειες για τις «Βρα-

bu doğrultuda mücadele verilmesi gerekliliğinin altı çizilir.

διές Θεάτρου για την Ειρήνη». Το γεγονός ότι το Τουρκικό

Ayrıca iki toplumun eğitim sisteminin ırkçı, milliyetçi ve şo-

Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CTP) βρισκόταν στην κυβέρνηση

ven unsurlardan temizlenmesine vurgu yapılır.

συνεργασίας, διευκόλυνε ως ένα βαθμό την διαδικασία.

Her iki oyunun bitiminde izleyiciler tarafından coşkuyla

Αλλά οι απειλές βρίσκονται στον αέρα…

ayakta alkışlanan oyuncular, gözyaşlarını tutamazlar.
Oyunların büyük ilgi gördüğünü yazan Kıbrıs Türk ve
Rum gazeteleri “Barış için Tiyatro Geceleri” ne geniş yer verirler.

Kıbrıs sorununda hiçbir günahı olmayan çocuklarımız, yani gelecek nesil olan çocuklarımız,
kendi çocuklarına sevgiyi, kardeşliği aşılasınlar, bize söylenenleri kendi çocuklarına söylemesinler...
Τα παιδιά μας που δεν φταίνε σε τίποτα, τα παιδιά της μελλοντικής γενιάς ας μεταφέρουν στα δικά
τους παιδιά αγάπη και αδελφοσύνη. Ας μην πουν στα παιδιά τους αυτά που έχουν λεχθεί σε εμάς...
Hristos Zanos Χρίστος Ζάνος
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Πάνω: Σε πρώτο πλάνο η Πόπη Αβραάμ, η Γιωργούλλα Σνελ και ο Χάρης Πισίας στην παράσταση
«Οι όρνιθες τ’ Αριστοφάνη» του Αριστοφάνη, του Α. Κουκίδη.
Yukarı: A. Koukidis’in yönetmenliğinde sahnelenen “Aristophanes’in Tavukları” oyununda,
ön planda Popi Avraam, Giorgoulla Snel ve Haris Pişias.

Oyunların başarılı geçtiğini yazan Kıbrıs Türk basınından Yenidüzen, Ortam, Halkın Sesi, Vatan gazeteleri TAK’ın
(Türk Ajansı Kıbrıs) 12 Şubat 1996 yayımladığı bülteni şöyle
verirler:
“Gösterilerden önce izleyicilere kısa bir konuşma
yapan Naci Talat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Önsav, bu girişimin Kıbrıs’a adil ve kalıcı bir
barışın gelmesi için bir taş koymuş olacağına inandıklarını söyledi.
Her iki tiyatro yönetici ve oyuncularına teşekkür
eden Önsav, barışa katkılarından dolayı kendilerini
kutlayarak birer buket çiçek takdim etti.

Η συμμετοχή στις «Βραδιές Θεάτρου για την Ειρήνη» τόσο
στο νότιο όσο και στο βόρειο μέρος του νησιού είναι αρκετά
μεγάλη. Και τις δύο βραδιές, στις ομιλίες που γίνονται πριν
από την έναρξη του έργου, τονίζεται η ανάγκη για την ειρηνική συμβίωση των δύο κοινοτήτων σε μια κοινή πατρίδα
την Κύπρο και η ανάγκη για αγώνα για αυτό το σκοπό. Επίσης τονίζεται και η ανάγκη για την εκκαθάριση του εκπαιδευτικού συστήματος από τα ρατσιστικά, εθνικιστικά και
σωβινιστικά στοιχεία. Στο τέλος και των δύο παραστάσεων,
οι ηθοποιοί οι οποίοι χειροκροτήθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό από το κοινό, το οποίο σηκώθηκε όρθιο, δεν μπορούσαν
συγκρατήσουν τα δάκρυα τους. Τόσο οι τουρκοκυπριακές,
όσο και οι ελληνοκυπριακές εφημερίδες, έγραψαν ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις δύο παραστάσεις και παράλληλα σε πολλά από τα άρθρα τους αναφέρονται στις «Βραδιές
θεάτρου για την Ειρήνη».
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Οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες Yenidüzen, Ortam,

Daha sonra söz alan Satirigo Tiyatrosu Genel Sek-

Halkın Sesi και Vatan, οι οποίες γράφουν ότι οι δύο παρα-

reteri Hristos Zanos, politikacıların başaramadığı ba-

στάσεις είχαν μεγάλη επιτυχία, αναδημοσιεύουν την είδηση

rışı tiyatrocuların gerçekleştirdiğine dikkat çekerek

του TAK (Τουρκοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων) ημερομη-

şunları söyledi: “Kıbrıs sorununda hiçbir günahı ol-

νίας 12 Φεβρουαρίου 1996:

mayan çocuklarımız, yani gelecek nesil olan çocuklarımız, kendi çocuklarına sevgiyi, kardeşliği aşılasın-

«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του

lar, bize söylenenleri kendi çocuklarına söylemesinler

Ιδρύματος Νατζί Ταλάτ, Φεριντούν Ονσάβ, στην ομι-

ve hepimizin ortak vatanı olan bu Kıbrıs’ı hangi kıs-

λία του πριν από τις παραστάσεις, είπε ότι πιστεύει

mını daha fazla sevmeliyim noktasında çocuklarına

ότι με αυτή την πρωτοβουλία έβαλαν το δικό τους

öğretide bulunmasınlar. Çünkü her ikisi de bizimdir

λιθαράκι για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Κύ-

Kıbrıslılarındır.”

Δεξιά: Ο Θάνος
Πεττεμερίδης, η Πόπη
Αβραάμ και ο Νεοκλής
Νεοκλέους στην παράσταση
“Οι όρνιθες το Αριστοφάνη”
του Α. Κουκίδη.
Sağda: A. Koukidis’in
yönetmenliğinde sahnelenen
“Aristophanes’in Tavuklar”
oyununda, Thanos Pettemeridis, Popi Avraam ve Neoklis
Neokleous.

προ. Ο Όνσαβ, ο οποίος ευχαρίστησε τους διευθυντές
και τους ηθοποιούς των δύο θεάτρων, τους συγχάρηκε για την συμβολή τους στις προσπάθειες για την
ειρήνη και πρόσφερε στον καθένα ξεχωριστά ένα
μπουκέτο λουλούδια.
Αργότερα, ο Χρίστος Ζάνος του Σατιρικού Θεάτρου, στην ομιλία του τόνισε το γεγονός ότι η ηθοποιοί έφεραν την ειρήνη, πράγμα που δεν κατάφεραν
οι πολιτικοί:- “Τα παιδιά μας που δεν φταίνε σε τίποτα, τα παιδιά της μελλοντικής γενιάς ας μεταφέρουν
στα δικά τους παιδιά αγάπη και αδελφοσύνη. Ας μην
πουν στα παιδιά τους αυτά που έχουν λεχθεί σε εμάς
και ας μην διδάξουν στα παιδιά τους για το ποιο από
τα δύο κομμάτια της Κύπρου, της κοινής μας πατρίδας πρέπει να αγαπούν. Γιατί και τα δύο είναι δικά
μας, είναι των Κυπρίων.»

Αριστερά κάτω: Η Πόπη Αβραάμ και ο Θάνος
Πεττεμερίδης στην παράσταση «Οι όρνιθες το
Αριστοφάνη» του Αριστοφάνη, του Α. Κουκίδη.
Aşağıda solda: A. Koukidis’in yönetmenliğinde
sahnelenen “Aristophanes’in Tavukları” oyununda,
Popi Avraam ve Thanos Pettemeridis.
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“Aristofanes’in Tavukları” ve
“Bişey Yap Met” oyunlarından
birer enstantane.
Στιγμιότυπα από τις
«Όρνιθες» του Αριστοφάνη και
το έργο «Κάνε κάτι Μετ».

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Yaşar Ersoy da yaptığı konuşmada, Ege Denizi’nin sularının ısındığı
bir zamanda barış için, kutsal bir amaç için biraraya gelmenin, küçücük adadan dünyaya verilecek en önemli mesaj
olduğunu söyledi.
“Sanat tek bir şey yapmaz. O da savaştır. Sanat barışı yapar, dostluğu yapar, kardeşliği yapar, diyen Ersoy, ‘Hele
tiyatro ki, malzemesi insandır, insandan insana, yürekten yüreğe, beyinden beyine akan ve bunu insancıllık doruğuna
yükselten bir sanattır. İşte bu dorukta bu akşam buluştuk. Hepimize kutlu olsun’ şeklinde konuştu.
Satirigo Tiyatrosu ile ilişkilerinin 1987 yılından beri devam ettiğini de anlatan Yaşar Ersoy, ‘Bu ilişkinin temelinde
bu yurdu sevmenin sorumluluğu yatmaktadır. Biri enine, biri boyuna çekmemektedir, hepimiz de ortak amaç için
uğraş vermekteyiz. Bu ortak amaç da barıştır.’ dedi.”
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Ο Γιασάρ Έρσοϋ στη δική του ομιλία, είπε:- «Σε μια περίοδο που βράζουν τα νερά του Αιγαίου Πελάγους, μια συνά-

“Barış İçin Tiyatro Geceleri”nde
sanatçılar seyirciyi
selamlarken.

ντηση στο όνομα της ειρήνης, αυτού του ιερού σκοπού, είναι ένα σημαντικό μήνυμα που στέλνει σε όλο τον κόσμο ένα

Οι καλλιτέχνες χαιρετούν το
κοινό στις «Βραδιές Θεάτρου
για την Ειρήνη».

Ειδικά το θέατρο, του οποίου το υλικό είναι ο άνθρωπος, είναι μια τέχνη που ρέει από τον άνθρωπο στον άνθρωπο,

πολύ μικρό νησί. Η τέχνη μόνο ένα πράγμα δεν κάνει - πόλεμο. Η τέχνη κάνει ειρήνη, κάνει φιλία, κάνει αδελφοσύνη.
από την καρδιά στην καρδιά, από το μυαλό στο μυαλό και αυτό το ανυψώνει στην κορυφή της ανθρωπιάς.»
Ο Γιασάρ Έρσοϋ αναφέρει ότι οι σχέσεις με το Σατιρικό Θέατρο ξεκινούν από το 1987 και ότι στη βάση αυτής της
σχέσης υπάρχει η ευθύνη και η αγάπη για αυτή την πατρίδα. Δεν την τραβάει ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά, αγωνιζόμαστε όλοι μας για τον κοινό στόχο. Και αυτός ο κοινός στόχος είναι η ειρήνη.»
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“YIKICI FAALİYETLERE DUR!”
“ΣΤΑΜΑΤΉΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΉ ΔΡΆΣΗ!”
Οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι οι οποίοι με την
προτροπή των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων θεώρησαν τις
εθνικές τους διαφορές ως στοιχεία σύγκρουσης, με τις πολιτικές της «Ένωσης» και του «Ταξίμ ή Θάνατος», και
σκοτώνοντας ο ένας τον άλλο και προκαλώντας τόσο πόνο
ο ένας στον άλλο αλλά και στους ίδιους, μοιράστηκαν στα
δυο, μοίρασαν στα δυο… Έτσι διαίρεσαν και το νησί ...
Το Σατιρικό Θέατρο και το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας, με στόχο την επούλωση των πληγών κα
την δημιουργία μιας κουλτούρας ειρήνης και της επανένωσης της κοινή μας πατρίδας, αγωνίζονται μέσα από την τέχνη
του θεάτρου, όπως ακριβώς τονίζει και ο Μπέρτολ Μπρεχτ
στους στίχους του:
«Αγωνίσου με την γραφή σου
Εσύ δεν είσαι ένας μοναχικός αγωνιστής
και ο αναγνωστης σου
θα μπει μαζί σου στον αγώνα»
Το Σατιρικό Θέατρο και το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας, με στόχο την επούλωση των πληγών κα
την δημιουργία μιας κουλτούρας ειρήνης και της επανένωσης της κοινή μας πατρίδας, αγωνίζονται μέσα από την τέχνη
του θεάτρου.
Όμως οι εθνικιστικοί και οι σωβινιστικοί κύκλοι που ενοχλήθηκαν από αυτό τον αγώνα για την ειρήνη και από τις
επαφές και την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, επιτίθενται συνεχώς με κατακρίσεις και απειλές στους δύο θεατρικούς οργανισμούς.
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Emperyal güçlerin tetiklemesiyle etnik farklılıklarını çatışma unsuru olarak gören Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar
“Enosis” ve “Ya Taksim Ya ölüm” politikalarıyla hem birbirlerine hem kendi kendilerine ölümleri, acıları yaşatarak
böldüler, bölündüler... Böylece adayı da ikiye böldüler...
Satirigo Tiyatrosu ve LBT, bu acılarla yüzleşmek ve barış
kültürünü yaratarak ortak vatanın yeniden birleşmesini sağlamak amacıyla tıpkı Bertolt Brecht’in;
“Kaleminle yazarak savaş!
Sen yalnız bir savaşçı değilsin.
Okurun da senin yanın sıra
Savaşa girecektir!”
dizelerinde vurguladığı gibi tiyatro sanatı vasıtasıyla mücadele verirler. Ancak bu barış mücadelesinden, iki toplumun
temasından, yakınlaşmasından rahatsız olan ayrılıkçı, milliyetçi, şoven çevreler LBT ve Satirigo Tiyatrosu’na eleştiri
ötesi tehditkar saldırılar gerçekleştirirler.
Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, “Barış İçin Tiyatro Geceleri” etkinliklerini ve aynı tarihlerde ÜTK’nın (Üniversiteli
Temsilciler Konseyi) düzenlediği “Genç Kıbrıslı Günleri”ni
devleti yıkıcı faaliyet olarak nitelendirir. Bu düşüncelerle
Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği “Yıkıcı Faaliyetlere Dur!”
başlığıyla, askeri darbe muhtırası niteliğinde, gazetelerde
paralı ilanlar yayımlatır ve bu etkinlikleri gerçekleştirenleri
teslimiyetçi, iş birlikçi, hain olarak suçlar.

Ο Σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων Αγωνιστών, χαρακτηρίζει
τις «Βραδιές Θεάτρου για την Ειρήνη» και την εκδήλωση
«Ημέρες Νεαρών Κυπρίων» που οργάνωσε τις ίδιες μέρες
το Συμβούλιο Φοιτητικών Οργανώσεων, ως καταστροφικές
δράσεις. Με αυτές τις σκέψεις ο Σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων
Αγωνιστών, με χαρακτήρα στρατιωτικού πραξικοπήματος,
δημοσιεύει στις εφημερίδες πληρωμένες ανακοινώσεις με
τον τίτλο «Τελος στις Καταστροφικες Δρασεις» και κατηγορεί ως προδότες όσους τις πραγματοποιούν, όσους τις εκπροσωπούν και όσους λαμβάνουν μέρος σε αυτές.
Δεκαπέντε δημοκρατικές μαζικές οργανώσεις κάνουν κοινές διαμαρτυρίες ενάντια στην ρατσιστική, σωβινιστική, επιθετική και απειλητική στάση του Συνδέσμου Τουρκοκυπρίων
Αγωνιστών και δηλώνουν με πείσμα ότι θα συνεχίσουν τον
αγώνα για ειρήνη. Ο τότε Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού
Τουρκικού Κόμματος Οζκέρ Οζγιούρ, στις 12 Φεβρουαρίου
1996, κάνει την εξής δήλωση στην εφημερίδα Γενιντουζέν
σχετικά με τις «Βραδιές Θεάτρου για την Ειρήνη»:

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’nin bu ırkçı, şoven saldırgan ve tehditkar tavrını, bir araya gelen 15 demokratik kitle örgütü protesto eder ve barış mücadelesinin inatla devam
edeceğini belirtirler.
CTP’nin o dönemdeki Genel Başkanı Özker Özgür ise 12
Şubat 1996 tarihli Yenidüzen gazetesinde “Barış İçin Tiyatro
Geceleri” hakkında şu açıklamayı yapar:
“(...) Otuz yıldan fazla oldu... iki toplum dostça ilişkiler
içinde değildir. İki toplumun aşırı öğeleri iki toplumun yakınlaşmaması için ellerinden geleni yapagelmişlerdir.
(...) Adaya barış gelecekse toplumlar arası güvensizliğin
güvene dönüşmesiyle gelecektir. Bunu herkes söylüyor.
Herkes söylüyor fakat toplumlar arası yakınlaşma için gereken yapılmıyor. Statükocular hep ağır basıyor (...) Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Satirigo Tiyatrosu ve Naci Talat
Vakfı’nın düzenlediği bu gibi etkinlikleri çoğaltmalıyız”

« (...) Πέρασαν πάνω από τριάντα χρόνια… που οι δύο κοινότητες δεν έχουν φιλικές σχέσεις. Τα εξτρεμιστικά στοιχεία των
δύο κοινοτήτων έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να εμποδίσουν την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. (...) Αν είναι να
έρθει ειρήνη στο νησί θα έρθει με την μετατροπή της δυσπιστίας μεταξύ των κοινοτήτων σε εμπιστοσύνη. Αυτό όλοι το λένε. Όλοι
το λένε αλλά δεν γίνεται ότι είναι απαραίτητο για την επαναπροσέγγιση μεταξύ των κοινοτήτων. Αυτοί που υποστηρίζουν το στάτους
κβο πάντα υπερτερούν (...) Πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό τέτοιων εκδηλώσεων, όπως αυτή που διοργάνωσαν το Τουρκοκυπριακό
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το Σατιρικό Θέατρο και το Ίδρυμα Νατζί Ταλάτ.»
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“Eyva Brodi”
«Εΐβα Πρώτη»

Τις «Βραδιές Θεάτρου για την Ειρήνη»
που πραγματοποιήθηκαν στο βόρειο
μέρος του νησιού έρχεται να παρακολουθήσει ο συγγραφέας-ποιητής Σεζάι
Σαρίογλου από την Κωνσταντινούπολη.
Ο Σαρίογλου, γράφει για το γεγονός, στο
άρθρο του με τίτλο «Εΐβα Πρώτη», το
οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα
Söz στις 17 Φεβρουαρίου 1996.

Το βαπόρι Gülcemal (έτσι λέγεται η στήλη της εφημερίδας) θα περνούσε στη Νότια
Κύπρο. Όμως καθώς περιδιάβαιναν τα σοκάκια της Λευκωσίας, άκουσαν ότι εκείνο το
βράδυ μια ομάδα θεάτρου θα παρουσίαζε ένα έργο και άλλαξαν την κατεύθυνση τους
προς την αίθουσα που γινόταν η παράσταση…
Τι; Οι Ελληνοκύπριοι ήρθαν στο Βορρά… Μάναααα θα γίνει πόλεμος. Τι; Δεν θα γίνει
πόλεμος, το αντίθετο, οι Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες με τους Τουρκοκύπριους καλλιτέχνες συζητούν για την χώρα τους, την Κύπρο. Τι; Οι Τουρκοκύπριοι θεατές που γεμίζουν την αίθουσα δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στους Ελληνοκύπριους καλλιτέχνες.

“Barış İçin Tiyatro Geceleri”nin Kuzey

Το κράτος και οι υποστηριχτές του απόλυτου σωβινισμού θα πρέπει να έχουν θυμώσει

ayağını İstanbul’dan gelen yazar-şair

πολύ με αυτή την κατάσταση. Βλέπεις ο εχθρός βρίσκεται ανάμεσα μας. Βλέπεις η φιλι-

Sezai Sarıoğlu da izler. Sarıoğlu’nun

κή επαφή με τον εχθρό είναι προδοσία.

“Eyva Brodi... Her Seferinde Birinci
Kadehe...” başlıklı uzun yazısı 17 Şubat
1996 tarihli Söz gazetesinde yayımlanır.

Gülcemal Vapuru Güney Kıbrıs’a geçecekti. Lakin, Lefkoşa sokaklarında seyrederken bir tiyatro
grubunun o akşam bir oyun sergileyeceğini duydular ve rotayı oyunun oynanacağı salona doğrulttular... O da ne? Rumlar Kuzeye gelmişler...
Anneeee savaş çıkabilir. O da ne? Savaş filan
çıkmıyor, tersine Rum sanatçılarla Türk sanatçılar ülkelerine, Kıbrıs’a dair sohbet ediyorlar. O
da ne? Tiyatroyu dolduran Türk izleyiciler Rum
sanatçılarına sıcak bir ilgi gösteriyor. Devlet ve
bilcümle şovenizm şürekası bu işe kızıyor olmalı. Öyle ya, düşman aramıza girmiş. Öyle ya, düşmanla sıcak temas hainliktir.
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Όταν μπήκα στην αίθουσα το μάτι μου πήρε τους Ελληνοκύπριους καλλιτέχνες. Ειδικά μια γυναίκα τρέχει με ενθουσιασμό στα παρασκήνια. Βιάζεται. Είναι λες και περπατάει
προς εκεί που δεν μπορούν να περπατήσουν, βηματίζοντας
επανειλημμένα σε ένα απαγορευμένο τμήμα της γης της χώρας της.
Στην αίθουσα συναντώ τον σκηνοθέτη του έργου. Πριν
καν προλάβουμε να ρωτήσουμε αυτός αρχίζει να μας λέει:
«Μπορείτε να το διανοηθείτε; Μετά από χρόνια για πρώτη φόρα ένα θέατρο περνάει από τον Νότο στο Βορρά.
Και σε λίγο θα ανοίξουμε την αυλαία για να επικοινωνήσουμε.»
Ο σκηνοθέτης λέει ότι: «Είναι απίστευτο αυτό που συνβαίνει.» και συμπληρώνει ότι «Είναι η τέχνη που μας δίνει
αυτή την ευκαιρία.»
Θεωρώ ότι η τέχνη σε σύγκριση με την πολιτική μπορεί να
αλλάξει εσωτερικά τον άνθρωπο. Ρώτησα τον σκηνοθέτη για
την Κωνσταντινούπολη, «δεν έχω πάει ποτέ» λέει και προσθέτει ότι «Όπως ξέρετε εμείς δεν έχουμε άδεια για να
πάμε εκεί. Το διαβατήριο μας δεν αναγνωρίζεται στην
Τουρκία. Πιο παλιά είχαμε παίξει το έργο του Αζίζ Νεσίν
‘Καφές και Δημοκρατία’. Μια αρκετά επιτυχημένη παράσταση που κέρδισε το ενδιαφέρον. Το τουρκικό χιούμορ
και το χιούμορ του Αζίζ Νεσίν είναι πολύ κοντά στο δικό
μας χιούμορ. Στην Μεσόγειο υπάρχει μια κοινή κουλτούρα. Για αιώνες ζήσαμε μαζί στον ίδιο γεωγραφικό χώρο
και ακούσαμε την ίδια φωνή, την ίδια μουσική…»

Salona girdiğimde Rum sanatçılar ilişiyor gözüme. Özellikle bir kadın sanatçı kuliste heyecanla oraya koşturuyor.
Acelesi var. Sanki, ülkesinin ayak basamadığı yasaklı toprağının bir kısmını kerelerce adımlayarak yürüyemediklerine
yürüyor.
Salonda oyunun yönetmeniyle karşılaşıyoruz. Biz sormadan o heyecanla anlatıyor:
“Böyle bir olayı düşünebiliyor musunuz? Yıllardan
sonra ilk kez bir tiyatro Güney’den Kuzey’e geliyor. Ve
birazdan perde açacağız.”
Yönetmen, “inanılmaz buluyorum olup biteni.” diyor
ve ekliyor: “Sanat bize bu fırsatı veriyor. Sanat tiyatro
yoluyla iletişim kurmak ve olayları kontrol etmek gücü
veriyor.”
Sanatın politikaya göre insanı içinden değiştirdiğini düşünüyorum. İstanbul’u soruyorum yönetmene, “hiç gitmedim” diye yanıtlıyor ve devam ediyor; “Bildiğiniz gibi
bizlerin oraya gitmeye iznimiz yok. Pasaportumuz Türkiye’de tanınmıyor. Daha önce Aziz Nesin’in ‘Kahve ve
Demokrasi’ oyununu oynadık. Oldukça başarılı oldu ve
ilgi çekti. Türk mizahı ve Aziz Nesin’in mizahı bizim mizahımıza çok yakın. Akdeniz’de ortak bir kültür de vardır. Yüzyıllarca aynı coğrafyada yaşadık ve aynı sesi,
müziği duyduk...”
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Το πλήρωμα του Gülcemal αργότερα μπαίνει στην αίθου-

Gülcemal ahalisi daha sonra oyunu izlemek üzere salona

σα για να παρακολουθήσει το έργο. Στην αίθουσα, αυτό που

giriyor. Salonda duygular her şeyin önüne geçmiş. Birazdan

κυριαρχούσε ήταν τα αισθήματα. Σε λίγο, το Σατιρικό Θέα-

barışa katkısı olsun diye Güney’de faaliyet gösteren Satirigo

τρο, με ένα έργο θα ανοίξει την αυλαία στο Τουρκοκυπριακό

Tiyatrosu bir oyunla Kıbrıslı Türk seyircilere perde açacak.

κοινό. Οι καλλιτέχνες που ήρθαν ως καλεσμένοι του Δημοτι-

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun davetlisi olarak gelen sanat-

κού Θεάτρου Λευκωσίας, αγωνιούν στα παρασκήνια. Αυτή

çılar sahne arkasında telaş içinde. Bir duygu telaşı bu. Her-

είναι μια συναισθηματική αναταραχή. Αυτή είναι μια στιγμή

kesin kendini sadece insan hissettiği, sadece dost hissettiği

όπου όλοι νιώθουν μόνο ότι είναι άνθρωποι, ότι είναι φίλοι

ve bütün yalancı görüntülerden uzaklaşıldığı bir an bu. Bel-

και μια στιγμή μακριά από όλες τις ψεύτικες εικόνες. Είναι

ki de bir avuç sanatçının ve oyundan çok barışı alkışlamak

μια μορφή αντίστασης ενός κοινού που ίσως ήθελε πέρα από

isteyen izleyicinin bir karşı koyuşu bu.

μια χούφτα καλλιτέχνες και το έργο τους να χειροκροτήσει
την ειρήνη.
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Tam o sırada yönetmen sahneye çıktı ve Rumca konuşmaya başladı: “Sevgili dostlar, bayanlar, baylar... Poli-

Εκείνη τη στιγμή, ο σκηνοθέτης βγαίνει στη σκηνή και αρ-

tikacılar bizi bağışlasınlar, biz tiyatro insanları daha

χίζει να λέει κάτι στα Ελληνικά: «Αγαπητοί φίλοι, κυρίες

başarılıyız. Kıbrıs sorununda hiç günahı olmayan ço-

και κύριοι… Να μας συγχωρούν οι πολιτικοί αλλά εμείς

cuklarımız, gelecek neslin çocukları kendi çocuklarına

οι άνθρωποι του θεάτρου έχουμε πετύχει πιο πολλά από

yaptığımızı değil, sevgiyi, kardeşliği aşılasınlar.

ότι αυτοί. Τα παιδιά μας που δεν φταίνε σε τίποτα όσον

Bize söylenenleri kendi çocuklarına söylemesinler. Ve

αφορά στο Κυπριακό πρόβλημα, τα παιδιά της μελλοντι-

hepimizin müşterek vatanı olan Kıbrıs’ı, hangi kısmını

κής γενιάς ας μεταφέρουν στα δικά τους παιδιά όχι αυτά

daha fazla sevmeliyim noktasında çocuklarına öğreti-

που κάναμε, αλλά αγάπη και αδελφοσύνη. Ας μην πουν

de bulunmasınlar. Çünkü her ikisi de bizimdir...

στα παιδιά τους αυτά που έχουν λεχθεί σε εμάς και ας

Çok teşekkür ederim. Bu ülkede kalbimizin derinlik-

μην διδάξουν στα παιδιά τους για το ποιο από τα δύο

lerinden çıkan şeyler vardır. Bunlar, kültürümüzün ni-

κομμάτια της Κύπρου, της κοινής μας πατρίδας πρέπει

şanlarıdır.”

να αγαπούν. Γιατί και τα δύο είναι δικά μας, είναι των

Alkışlar... Alkışlar... Alkışlar... Kuzey’den Güney’e, Gü-

Κυπρίων… Σας ευχαριστώ πολύ. Σε αυτή τη χώρα υπάρ-

ney’den Kuzey’e alkışlar... Tam o sırada Gülcemal’in gün

χουν πράγματα που βγαίνουν βαθιά από την καρδιά μας.

görmüş bir tayfası Imia (Kardak) adasından kopardığı bir

Αυτά είναι ο στόχος του πολιτισμού μας.»

tutam yasemen’i sahneye attı...

Χειροκροτήματα… Χειροκροτήματα… Χειροκροτήματα…

Biraz sonra, boyu kadar sakallarıyla ve gür sesiyle Lef-

Χειροκροτήματα από τον Βορρά στο Νότο και από τον Νότο

koşa Belediye Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni Yaşar Ersoy

στο Βορρά… Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το κοσμογυρισμένο

konuşmaya başladı.

πλήρωμα του Gülcemal ρίχνει στη σκηνή μια χούφτα γιασεμί που είχε κόψει από τα Ίμια…

“Sevgili dostlar, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Sa-

Λίγο αργότερα ξεκίνησε να μιλά ο Καλλιτεχνικός Διευθυ-

tirigo Tiyatrosu’yla tanışması 1987 Mayıs’ındadır. O

ντής του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας Γιασάρ Έρσοϋ με

yıl Aristofanes’in Barış oyunuyla Güney’e geçip orada

γένια ίσα με το μπόι του και με στεντόρεια φωνή.

bir büyüyü, büyük bir ayini hep beraber yaşamıştık. Bu
ilişkilerin temelinde bu yurdu sevmenin ortak sorum-

«Αγαπημένοι μου φίλοι, ήταν Μάης του 1987 όταν το

luluğu yatmaktadır. Bu ülkeyi, biri enine, biri boyuna

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας συνάντησε για πρώτη φορά

çekmektedir. Hepimiz ortak bir uğraş için, barış için ça-

το Σατιρικό Θέατρο. Εκείνο το χρόνο περάσαμε στο Βορ-

balamalıyız. Öylesi bir zamanda, Ege’nin sularının kay-

ρά με το έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη και εκεί ζήσαμε

nadığı bir zamanda böylesi kutsal bir amaç için burada

μαζί κάτι μαγικό, μια μεγάλη λειτουργία. Στη βάση αυ-

toplanmamız bu küçücük adadan tüm dünyaya verile-

τής της σχέσης έγκειται η ευθύνη που πηγάζει από την

cek en büyük mesajdır. Bu mesaj, dostluktur, barıştır,

αγάπη για αυτή την πατρίδα. Αυτή τη χώρα άλλοι την

kardeşliktir. Sanatın yapamayacağı şey yoktur. Sanat

τραβούν δεξιά άλλοι αριστερά. Όλοι μας θα πρέπει να

tek bir şey yapamaz: Savaş. İşte buluştuk, hepimize kut-

αγωνιστούμε για τον ίδιο σκοπό, για την ειρήνη. Σε μια

lu olsun.”

τέτοια εποχή, όπου βράζουν τα νερά του Αιγαίου, το γεγονός ότι μαζευτήκαμε εδώ για ένα τέτοιο ιερό σκοπό,
θα στείλει στον κόσμο από αυτό το μικρό νησί το μεγαλύτερο μήνυμα. Αυτό το μήνυμα είναι μήνυμα φιλίας,
ειρήνης και αδελφοσύνης. Δεν υπάρχει κάτι που να μην
μπορεί να το καταφέρει η τέχνη. Το μόνο που δεν μπορεί
να κάνει η τέχνη είναι ο πόλεμος. Και να που συναντηθήκαμε, ας είναι για όλους μας ευτυχία.»
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Βραβείο Ειρήνης στο
Τ/Κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό
LBT VE SATİRİGO TİYATROSU’NA BARIŞ ÖDÜLÜ
Παρ’ όλες τις πιέσεις, τις απειλές και τα εμπόδια, το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο
με βάση την κοινωνική τους ευθύνη και την πίστη τους στην ειρήνη, συνεχίζουν την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων
με στόχο την επαφή, την επαναπροσέγγιση και την αλληλοκατανόηση των δύο κοινοτήτων. Οι «Βραδιές Θεάτρου για την
Ειρήνη» που διοργάνωσαν, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή. Το Ίδρυμα Νατζί Ταλάτ δίνει στο Τ/κ
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το
Σατιρικό το «Βραβείο Ειρήνης» για
τον αγώνα και την προσφορά και
τις εκδηλώσεις τους για την ειρήνη
και την επαναπροσέγγιση και την
επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Το «Βραβείο Ειρήνης» απονέμεται στον σκηνοθέτη και μέλος
του Δ.Σ.

του Σατιρικού Θεάτρου

Χρίστο Ζάνο και τον Καλλιτεχνικό
Διευθυντή του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας Γιασάρ Έρσοϋ,
από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Νατζί
Ταλάτ Φεριντούν Ονσάβ, σε μια
ειδική τελετή στις 11 Φεβρουαρίου 1996. Στις ομιλίες που γίνονται
στην τελετή απονομής του βραβείου, στέλνονται μηνύματα ειρήνης
και φιλίας.
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Bütün baskılara, tehditlere ve engellemelere rağmen LBT ve Satirigo Tiyatrosu toplumsal sorumluluğu ve barışa olan inancı doğrultusunda, iki toplumun
teması, yakınlaşması ve empati yapabilmesi amacıyla karşılıklı etkinliklerini
sürdürürler. Düzenledikleri “Barış İçin Tiyatro Geceleri” başarıyla ve yoğun katılımla gerçekleşir. Bilineceği gibi bu iki tiyatro kurumu 1987 yılından başlayarak
tiyatro sanatı vasıtasıyla barış kültürünün oluşturulmasına katkı sağlar ve ada
tarihinde ilklere imza atarlar.
Barış ve iki toplumun teması, yakınlaşması için 1987 yılından beri mücadele
veren, ortaya etkinlik koyan ve son olarak “Barış İçin Tiyatro Geceleri”ni düzenleyen LBT ve Satirigo Tiyatrosu’na, Naci Talat Vakfı tarafından “Barış Ödülü”
verilir.
“Barış Ödülü” 11 Şubat 1996’da düzenlenen törende, Naci Talat Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Feridun Önsav tarafından Satirigo Tiyatrosu Sanat Yönetmeni
Hristos Zanos’a ve LBT Sanat Yönetmeni Yaşar Ersoy’a takdim edilir. Ödül töreninde yapılan konuşmalarda barış, dostluk mesajları verilir.

Yücel Köseoğlu, Hristos Zanos, Yaşar Ersoy ve Feridun Önsav Naci Talat Vakfı Barış Ödülü töreninde.
Ο Γιουτζέλ Κιοσέογλου, ο Χρίστος Ζάνος, ο Γιασάρ Έρσοϋ και ο Φεριντούν Ονσάβ στην τελετή Βραβείου Ειρήνη του Ιδρύματος Νατζί Ταλάτ.
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Οι Πύλες των Τειχών Ανοίγουν αλλά…
Sınırın Kapıları Açılır Ama...
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Η

Φαϊζέ Οζντεμιρτζιλέρ, η οποία με την καρδιά και το μυαλό

στη θέση τους ορμάει στη ζωή με την ποίηση της σαν γροθιά, στο

Y

üreği de, kafası da sağlam olan, şiiriyle sıkılmış bir yumruk

gibi hayatın içine dalan şair Faize Özdemirciler “kapılarını açma-

ποίημα της «Κύπρος: Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα

salardı sen açabilecek miydin kendi ellerinle, söyle Kıbrıs?’’diye so-

Τούρκικα», ρωτά «πες μου Κύπρος αν δεν άνοιγαν τις πόρτες, εσύ

rar “Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım’’ şiirinde.
Ancak akrebin korkak karanlığında, serçenin telaşında, midye-

θα μπορούσες να τις ανοίξεις με τα δικά σου χέρια;».
Ωστόσο, η κοινωνία, που βρίσκεται στο δειλό σκοτάδι του σκορ-

nin kapalı rahatlığında, sönmüş yanardağ ağzının korkunçluğun-

πιού, στην αναταραχή των σπουργιτιών, στην εσωτερική άνεση

da olan ve çobanın topuzuyla güdülen toplum, şairin bu sorusu

των μυδιών, στη φρίκη του σβησμένου κρατήρα του ηφαιστείου

karşısında sınıfta kalır.

και προχωράει με την γκλίτσα του βοσκού, δεν τολμάει να απαντή-

Ama ister kendi elleriyle, ister emperyal güçlerin ve işbirlikçi
egemenlerin elleriyle olsun, 1974’te adayı ikiye bölen “DUVAR”ın

σει στην ερώτηση αυτή της ποιήτριας.
Αλλά είτε με τα δικά της χέρια είτε με τα χέρια των ιμπεριαλιστι-

kapıları, 23 Nisan 2003’te sınırlı olsa da açılır. Kapılar açılır ama

κών δυνάμεων και των συνεργατών τους, στις 23 Απριλίου 2003,

kanla, ölümle, katliamla örülen ve Kıbrıs’ı ikiye bölen “DUVAR” sapasağlam yerinde durur.

ανοίγουν οι πύλες του «ΤΕΙΧΟΥΣ» που
χώρισε το 1974 το νησί στα δυο. Οι πύλες ανοίγουν αλλά το «ΤΕΙΧΟΣ» που
κτίστηκε με αίμα, με θάνατο, με σφαγή
ακόμα στέκει γερό στην θέση του.
Οι πύλες του «ΤΕΙΧΟΥΣ», που για
29 χρόνια κρατάει κλειστή τη Βόρεια

Kapılarını açmasalardı
sen açabilecek miydin

VAR”ın kapıları ani bir kararla açı-

kendi ellerinle, söyle Kıbrıs?

lır... 2000’li yılların başında Birleşmiş

Faize Özdemirciler

kendi adıyla anılan “Annan Planı”

Κύπρο στη Νότια και την Νότια Κύ-
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Kuzey Kıbrıs’ı Güney’e, Güney Kıbrıs’ı Kuzey’e 29 yıl kapalı tutan “DU-

Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan,
çerçevesinde Kıbrıs sorununa çözüm

προ στη Βόρεια ανοίγουν με μια ξαφνική απόφαση… Στις αρχές

bulmaya çalışır. Bu süreçte Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar bir

της δεκαετίας του 2000 ο τότε Γενικός γραμματέας των Ηνωμένων

hareketlenme dönemine girerler.

Εθνών Κόφι Ανάν, προσπαθεί στο πλαίσιο «σχεδίου Ανάν» να βρει

Özellikle ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal sıkıntılar, izolas-

μια λύση στο Κυπριακό πρόβλημα. Σε αυτή τη διαδικασία, Ελληνο-

yonlar yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun “Annan Planı”yla sorun-

κύπριοι και Τουρκοκύπριοι εισέρχονται σε μια περίοδο κινητοποί-

ların çözüleceğine, Avrupa Birliği’ne girmesiyle refah düzeyinin

ησης.

yükseleceğine inanması çözüm ve barış arayışlarına hız kazandı-

Κυρίως η πεποίθηση της Τουρκοκυπριακής κοινότητας η οποία

rır. “Bu Memleket Bizim Platformu” ve “Ortak Vizyon” çatısı al-

βίωνε οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές δυσκολίες και απομό-

tından toplanan çözüm ve barış yanlısı siyasi partiler, sendikalar

νωση, ότι με το «Σχέδιο Ανάν» θα λύνονταν τα προβλήματα της,

ve sivil toplum örgütleri art arda eylemler, mitingler düzenlerler.

ότι με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξανόταν το επί-

Kentlerde, köylerde “Barış Ateşleri” yakarlar ve çeşitli eylemler-

πεδο της ευημερίας, επιταχύνει την αναζήτηση τους για λύση και

le çözüm, barış ve Avrupa Birliği istemlerini duyurmaya çalışırlar.

ειρήνη. Τα πολιτικά κόμματα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των

Gelişen bu süreçte Kıbrıs Türk toplumu ayağa kalkar referandum

πολιτών, που ήταν υπέρ της λύσης και συνεργάστηκαν κάτω από

yapılmasını talep eder. Toplum iyice gerilir. Çünkü “Annan Pla-

την στέγη της «Πλατφόρμας Αυτή Η Χώρα Είναι Δική ΜΑΣ» και

nı’’na karşı olan milliyetçi ve ayrılıkçı egemen çevreler ile çözüm-

του «Κοινού Οράματος» διοργανώνουν συνεχόμενες πορείες και

den yana olan toplumun büyük çoğunluğu karşı karşıya gelir. İşte

συλλαλητήρια. Στις πόλεις και τα χωριά ανάβουν τις «Φωτιές της

tam böyle bir zamanda Kuzey Kıbrıs’ı Güney’e, Güney Kıbrıs’ı Ku-

Ειρήνης» και με διάφορες εκδηλώσεις προσπαθούν να κάνουν την

zey’e 29 yıl kapalı tutan “DUVAR”ın bir kapısı (Ledra Palas) kısa

επιθυμία τους για λύση, ειρήνη και
Ευρωπαϊκή Ένωση να εισακουστεί.
Σε αυτή τη διαδικασία η Τουρκοκυπριακή κοινότητα ανασηκώνεται και
ζητά την διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Το κλίμα στην κοινωνία εντείνεται
για τα καλά. Επειδή οι εθνικιστικοί

bir süre sonra da Kermiya kapısı ani

Πες μου Κύπρος αν δεν άνοιγαν τις
πόρτες, εσύ θα μπορούσες να τις

bir kararla açılır... Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar açılan kapılardan
karşılıklı insan selleri şeklinde akar-

ανοίξεις με τα δικά σου χέρια;

lar; sanki baraj patlamak üzereyken

Φαϊζέ Οζντεμιρτζιλέρ

baraj kapılarından akan sular gibidir

και διαχωριστικοί κύκλοι τίθενται

barajın basıncını azaltmak için açılan
iki toplum da... Kıbrıslı Rumlar ve

εναντίων του «Σχεδίου Ανάν» και η πλειοψηφία της κοινωνίας η

Kıbrıslı Türkler buluşurlar, konuşurlar, birbirlerini tanımaya çalı-

οποία είναι υπέρ της λύσης έρχονται αντιμέτωποι ο ένας με τον

şırlar... 1974’de savaşta bırakıp kaçtıkları evlerini ziyaret ederler...

άλλο. Λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο, δύο από τις πύλες του «ΤΕΙ-

Gerçekten de iki toplumun basıncı 23 Nisan 2003’te kapıların

ΧΟΥΣ» που για 29 χρόνια κρατάει κλειστή τη Βόρεια Κύπρο στη

açılmasıyla alınırken, iki toplumu ayıran ve adayı ikiye bölen “DU-

Νότια και την Νότια Κύπρο στη Βόρεια, αρχικά αυτή του Λήδρα

VAR”ın varlığı ise daha da sağlamlaştırılır... Ve adada iki devlet

Πάλας και αργότερα αυτή του Αγίου Δομετίου ανοίγουν με ξαφ-

varmış gibi açılan kapılarda kimlik, pasaport işlemleri, gümrük

νική απόφαση… Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι κατακλύζουν

uygulamaları başlatılır. Böylece kapılardan geçip giden Kıbrıslılar

τα οδοφράγματα, και έμοιαζαν όπως το νερό που κυλάει από πόρ-

süreç içinde “DUVAR”ın varlığını kanıksarlar.

τες που άνοιξαν σε φράγματα που ήταν έτοιμα να ξεχειλίσουν…
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, συναντιούνται, συζητούν, γνωρίζουν ο ένας τον άλλο… Επισκέπτονται τα σπίτια τους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το 1974… Αλλά ενώ κατευνάζεται η πίεση των
δύο κοινοτήτων με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων στις 23 Απριλίου 2003, η ύπαρξη του «ΤΕΙΧΟΥΣ», που διαχωρίζει τις δύο κοινότητες και
το νησί γίνεται ακόμα πιο συμπαγές… Λες και στο νησί υπάρχουν δύο κράτη, στα οδοφράγματα που ανοίγουν ξεκινούν έλεγχοι διαβατηρίων
και ταυτοτήτων και τελωνειακές εφαρμογές. Με αυτό τον τρόπο οι Κύπριοι που περνούν από τα οδοφράγματα εξοικειώνονται με την ύπαρξη
του «ΤΕΙΧΟΥΣ».
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Toplum İflasları Yaşarken Tiyatro Ne Yapar?
Όταν μια κοινωνία πτωχεύει τι κάνει το Θέατρο;

2000’li yılların başında Kıbrıs Türk toplumu bü-

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Τουρκοκυπριακή

yük sıkıntılar, çalkantılar ve iflaslar yaşar. Uygula-

κοινότητα βιώνει σοβαρά προβλήματα, αναταραχές και

nan ekonomik, sosyal, kültürel politikalar sonucu

χρεοκοπίες. Ως αποτέλεσμα των οικονομικών, κοινωνι-

toplum iyice dibe vurur. Ankara’dan gelen dayatma

κών και πολιτιστικών πολιτικών που εφαρμόζονται, η

ekonomik paketlerle toplum baskı altın alınır. Ya-

κοινωνία πιάνει πάτο για τα καλά. Τα οικονομικά πακέτα

şanan banka iflaslarıyla binlerce kişi mağdur olur

που επιβάλει η Άγκυρα βάζουν την κοινωνία υπό πίεση. Οι

ve işsiz kalır. Kıbrıs Türk toplumunun tarihinde ilk

χρεοκοπίες των τραπεζών καθιστούν χιλιάδες ανθρώπους

kez halk tarafından “kktc meclis”i basılır, talan edi-

άνεργους και χρεοκοπημένους. Στα χρόνια της ιστορίας

lir ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşanır.

των Τουρκοκυπρίων, για πρώτη φορά ο λαός ορμά μέσα

İşte böyle bir dönemde (2002) LBT, yaşanan dönemin koşullarını gözönünde bulundurarak, Nobel

Afiş: Yaşar Ersoy
Αφίσα: Γιασάρ Έρσοϋ
Sağda: “Ödenmiyecek! Ödemiyoruz!”
oyununda Osman Alkaş
ve Barış Refikoğlu.
Δεξιά: Ο Οσμάν Αλκάς, ο Χακάν
Ελμάσογλου και Μπαρίς Ρεφίκογλου
στην παράσταση του έργου «Δεν
πληρώνω, Δεν πληρώνω!»

νάμεις ασφαλείας.

Edebiyat ödüllü, tiyatro yazarı, eylemcisi, iflah ol-

Λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο (2002), το Τ/κ Δημοτικό

maz muhalifin muhalifi gerçek bir aydın olan Da-

Θέατρο Λευκωσίας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τις

rio Fo’nun yazdığı “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!”

εποχής, μεταφέρει στη σκηνή το έργο ενός θεατρικού συγ-

oyununu sahneler. “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!”

γραφέα βραβευμένου με Νόμπελ, ακτιβιστή και πραγμα-

oyunu, yaşanan tüm olumsuzluklara karşı bir baş-

τικού διανοούμενου του Ντάριο Φο «Δεν πληρώνω, δεν

kaldırı, bir isyan olarak sahnelenir. LBT’nin her oyunu
gibi bu oyun da, muhalif ve politik tavrıyla bozuk düzeni
korkusuzca eleştirir ve bir direniş oluşturur. Oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy, bu oyunun statükoya karşı bir “Meydan Savaşı” olduğunu belirtir.
Halk tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan
“Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!”, Brecht tiyatrosunun politik söylemi ve biçimiyle de beslenip, çarpıcı ve etkileyici
şekilde seyircinin nabzını yakalar ve bir yılı aşkın kapalı
gişe oynar. Oyun Kıbrıs Türk medyasında geniş yer bulur... Ankara ve İstanbul turneleri de yapılır ve büyük
beğeni kazanarak, cesaretli ve yürekli bir çalışma olarak
alkışlanır.
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στη βουλή, γίνονται λεηλασίες και συγκρούσεις με τις δυ-

πληρώνω».

Το έργο «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», μεταφέρεται
στην σκηνή ως μία εξέγερση, μία επανάσταση ενάντια σε
όλες τις αντιξοότητες που συμβαίνουν. Όπως όλα τα έργα
του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, και αυτό το έργο
με αντιπολιτευτική και πολιτική στάση κάνει άφοβα κριτική ενάντια στο διεφθαρμένο καθεστώς και δημιουργεί
μια αντίσταση. Ο σκηνοθέτης του έργου Γιασάρ Έρσοϋ
δηλώνει ότι αυτό το έργο είναι μια «μάχη εκ προθέσεως»
ενάντια στο στάτους κβο.
Ένα από τα ωραιότερα παραδείγματα του λαϊκού θεάτρου το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», τροφοδοτείται επίσης από την πολιτική ρητορεία και το στυλ του θέατρου
του Μπρεχτ και με εντυπωσιακό τρόπο πιάνει το σφυγμό
του κοινού και παίζει με κλεισμένες όλες τις θέσεις για
πάνω από ένα χρόνο.
Το έργο στηρίζεται και διαφημίζεται από τα τ/κ μέσα
ενημέρωσης… Το έργο παρουσιάζεται και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα, όπου έχει μεγάλη επιτυχία
και χειροκροτείται ως ένα θαρραλέο έργο.
Την μέρα που άνοιξαν τα οδοφράγματα, ο Γραμματέας

LBT’nin gündeme oturan ve ses getiren “Ödenmeyecek!
Ödemiyoruz!” oyununu, Satirigo Tiyatrosu, Güney Kıbrıs’a da davet eder.

του Σατιρικού Θεάτρου Κώστας Καυκαρίδης επισκέπτεται

İki toplumun temasını, yakınlaşmasını, barış kültürü-

το Τ/Κ Δημοτικό Θέατρο και βρίσκει τον θίασο σε συνεδρί-

nün oluşmasını ve bölünen ortak vatanın yeniden birleş-

αση. Συζητούν για τη νέα κατάσταση με το άνοιγμα των

tirilmesini savunan ve bunun için mücadele eden Satirigo

οδοφραγμάτων και τους προσκαλεί να παρουσιάσουν το

Tiyatrosu ve LBT, bir kez daha ayrılıkçı statükonun duvar-

καινούριο τους έργο στον Στρόβολο στην έδρα του Σατι-

larını aşmak için çalışırlar.

ρικού.

LBT’nin sahnelediği “Ödenmiyecek!
Ödemiyoruz!” oyununda
Özgür Oktay, Hakan Elmasoğlu,
Kıymet Karabiber.
Οζγιούρ Οκτάι, Χακάν Ελμάσογλου
και Κιιμέτ Καράμπιμπερ στην
παράσταση του έργου «Δεν
πληρώνω, Δεν πληρώνω!» που
ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας.

Kapıların açıldığı gün Satirigo Tiyatrosu Sekreteri Kostas Kafkaridis LBT’yi ziyaret eder ve tiyaro ekibini toplantı halinde bulur. Kapıların açılmasıyla oluşan yeni koşullarıdeğerlendirirler ve Kafkaridis LBT’yi sahnelemekte
olduğu yeni oyunu Satirigo Tiyatrosu’na davet eder.
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ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΆ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΦΟΡΤΗΓΆ ΡΆΧΗ ΜΕ ΡΆΧΗ ΣΤΟ ΟΔΌΦΡΑΓΜΑ
BARİKATTA KIÇ KIÇA GELEN TÜRK VE RUM KAMYONLARI
Μετά την πρόσκληση του Σατιρικού Θεάτρου, το Τ/κ
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας κάνει όλες τις απαραίτητες
προετοιμασίες και παίρνει τις απαραίτητες άδειες για να
περάσει στην Νότια Κύπρο. Στις 17 Μαΐου 2003, στις
10:00 το πρωί, βάζει τα σκηνικά της παράστασης και όλα
τα υπόλοιπα στο φορτηγό και ξεκινάει για το οδόφραγμα
του Αγίου Δομετίου, από όπου θα περάσει στο νότιο μέρος της Κύπρου.
Το φορτηγό του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας
περνά εύκολα από το τ/κ σημείο ελέγχου αλλά αναγκάζεται να σταματήσει στο ε/κ σημείο ελέγχου. Οι Ελληνοκυπριακές αρχές με την αιτιολογία ότι «ένα φορτηγό με
νούμερα των κατεχομένων δεν μπορεί να περάσει στο νότιο
μέρος της Κύπρου» δεν επιτρέπουν στο φορτηγό να περάσει. Μετά από αυτό το φορτηγό γυρίζει πίσω στο τ/κ σημείο ελέγχου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας Γιασάρ Έρσοϋ, τηλεφωνεί στον
Κώστα Καυκαρίδη, του εξηγεί τι έγινε και ότι χωρίς τα σκηνικά δεν θα μπορέσουν να κάνουν την παράσταση. Τότε
το Σατιρικό Θέατρο στέλνει αμέσως φορτηγό με νούμερα
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή τη φορά το φορτηγό
από την νότια Κύπρο περνά με ευκολία από το ε/κ σημείο
ελέγχου αλλά οι Τ/κ αρχές με την αιτιολογία ότι «ένα φορτηγό με νούμερα της Ελληνοκυπριακής διοίκησης δεν μπορεί
να περάσει στο βόρειο μέρος της Κύπρου» και δεν το αφήνουν να περάσει. Η κατάσταση φτάνει σε αδιέξοδο.
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Satirigo Tiyatrosu’nun daveti üzerine tüm hazırlıklarını
yapan ve Güney Kıbrıs’a geçmek için gerekli izinleri alan
LBT, 17 Mayıs 2003’de saat 10.00’da oyunun dekorunu ve
diğer eşyalarını kamyona yükler ve Kermiya kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek için hareket eder.
Kermiya’daki Kıbrıs Türk barikatından rahat bir şekilde geçen LBT’nin dekor kamyonu, Kıbrıs Rum barikatında durdurulur. Kıbrıslı Rum Yetkililer “işgal bölgesinin plakalı kamyonu
Güney Kıbrıs’a geçemez” gerekçesiyle kamyonun geçmesine
izin vermezler. Bunun üzerine dekor yüklü kamyon, Kıbrıs
Türk barikatına geri döner. LBT Sanat Yönetmeni Yaşar Ersoy, Satirigo Tiyatrosu yöneticilerinden Kostas Kafkaridis’i
arayarak durumu ve Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı bir kamyon
göndermelerini, aksi halde dekoru taşıyamayacaklarını ve
temsili gerçekleştiremeyeceklerini bildirir. Satirigo Tiyatrosu yöneticileri bu durum üzerine hemen Güney Kıbrıs’tan
Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı bir kamyon gönderirler. Bu sefer
Güney Kıbrıs’tan gelen kamyon, Kermiya’daki Rum barikatını rahat bir şekilde geçer ama Kıbrıslı Türk yetkililer “Rum
yönetimi plakalı kamyon Kuzey’e geçemez” gerekçesiyle izin
vermezler. Durum çıkmaza girer.
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Οι διευθυντές και οι καλλιτέχνες των δύο θεάτρων σκέφτονται τι θα κάνουν σε αυτή την κωμικοτραγική κατάσταση της μοιρασμένης τους πατρίδας. Αν δεν καταφέρουν να βρουν μια λύση, το βράδυ της ίδιας μέρα, στις
20:00 δεν θα μπορέσουν να παρουσιάσουν το έργο στο
Ελληνοκυπριακό κοινό. Αυτό θα χαροποιούσε ιδιαίτερα
τους κύκλους που υποστηρίζουν την διχοτόμηση. Το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας δεν
μένουν άπραγοι στο οδόφραγμα. Δεν τα βάζουν κάτω και
δεν παραδίδονται στους κανόνες του στάτους κβο.
Ο Γιασάρ Έρσοϋ, ο Οσμαν Αλκάς και ο Ερόλ Ρεφίκογλου,
στην προσπάθεια τους να βρουν μια λύση, ενημερώνουν
για την κατάσταση τον τότε Τ/κ Δήμαρχο της Λευκωσίας
Κουτλάι Ερκ και ζητούν την στήριξη του. Ο Κουτλάι Ερκ
επικοινωνεί με την Διοίκηση των Τουρκικών Αρχών αλλά
παρά τις προσπάθειες του δεν καταφέρνει να πάρει άδεια
για να περάσει το ε/κ φορτηγό στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Ένα πλήρες αδιέξοδο. Όταν ο Γιασάρ Έρσοϋ ρωτά
τον Κουτλάι Ερκ «Δήμαρχε και τι θα κάνουμε τώρα;», αυτός εξαιρετικά ενοχλημένος με την κατάσταση είπε «δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα φίλοι μου, θα ακυρώσουμε την
παράσταση».
Εντωμεταξύ, τα διευθυντικά στελέχη και οι καλλιτέχνες
του Σατιρικού Θεάτρου περιμένουν με το φορτηγό στο
ε/κ σημείο ελέγχου.
Η παράσταση του έργου «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω»
είχε ανακοινωθεί εδώ και μέρες, τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί και το κοινό θα ερχόταν το βράδυ για να παρακολουθήσει το έργο αλλά εξαιτίας του Κυπριακού προβλήματος, ή μάλλον των κωμικοτραγικών καταστάσεων που
δημιούργησε η διχοτόμηση της Κύπρου, υπήρχε τώρα ο
κίνδυνος να ακυρωθεί η παράσταση.

160

Satirigo Tiyatrosu ve LBT yöneticileri ve sanatçıları bölünmüş ülkelerinde bu traji-komik durum karşısında ne yapacaklarını düşünürler. Bir çözüm bulamazlarsa aynı günün
gecesi saat 20.00’de Satirigo Tiyatrosu salonunda oyunu,
Kıbrıslı Rum izleyicilere sunamayacaklar. Böylece iki taraftaki ayrılıkcı statükoyu sevindirmiş olacaklar. İki toplumun
yakınlaşmasını ve bölünen ortak vatanı yeniden birleştirilmesini savunan ve bunun için mücadele veren Satirigo
Tiyatrosu ve LBT, bu kez plaka sorunuyla barikata takılır.
Ancak iki tiyatronun yöneticileri de pes etmezler, ayrılıkçı
statükonun kurallarına teslim olmazlar.
Yaşar Ersoy, Osman Alkaş ve Erol Refikoğlu bir çözüm bulmak için konuyu dönemin Lefkoşa Türk Belediye Başkanı
Kutlay Erk’e bildirirler ve destek talep ederler. Kutlay Erk’in
hem Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını, hem İçişleri
Bakanlığı’nı aramasına ve izin talep etmesine rağmen “Kıbrıs Cumhuriyeti” plakalı kamyonun Kuzey’e geçmesine izin
alamaz. Durum tam bir çıkmaza girer. Yaşar Ersoy, “Ne yapacağız sayın Başkan?” diye sorduğu zaman, Belediye Başkanı
Kutlay Erk, son derece canı sıkkın “yapacak bir şey kalmadı
arkadaşlar oyunu iptal edeceğiz” der.
Bu arada Satirigo Tiyatrosu yönetici ve sanatçıları Kermiya barikatında Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı kamyonla beklemektedirler.
LBT’nin “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” oyunu için bir haftadan beri duyurular, tanıtımlar yapılmış, biletler tükenmiş,
seyirci oyunu izlemek için akşama gelecektir ama, Kıbrıs sorununun daha doğrusu Kıbrıs’ın ortadan ikiye bölünmesinin
yarattığı traji-komik nedenlerden dolayı oyun iptal edilmekle karşı karşıya kalır.

Το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, δεν αποδέχονται αυτή την παράλογη και ανόητη κατάσταση και προσπαθούν να βρουν μια λύση... Και
ακριβώς εκείνη τη στιγμή η απεριόριστη δημιουργικότητα
του καλλιτέχνη μπαίνει στη δράση. Η λύση τους κτυπά
σαν αστραπή. Το φορτηγό με τα νούμερα της Κυπριακής
Δημοκρατίας δεν θα περάσει στο βορρά και το φορτηγό
με τα νούμερα της τδβκ δεν θα περάσει στο νότο αλλά το
πρόβλημα θα λυθεί. Το έργο θα παρουσιαστεί στο Ελληνοκυπριακό κοινό. Τα σύνορα θα παραβιαστούν!
Τα φορτηγά με τα νούμερα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τδβκ οδηγούνται «ράχη με ράχη» (με την πισινή)
μέχρι στο σημείο που χωρίζει το βόρειο με το νότιο μέρος
της Κύπρου, με τρόπο που οι τροχοί τους δεν παραβιάζουν τα όρια αλλά που οι κάσες τους να αγγίζουν η μία
στην άλλη. Στο φορτηγό με τα νούμερα της τδβκ οι καλλιτέχνες του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και στο
φορτηγό με τα νούμερα της Κυπριακής Δημοκρατίας οι
καλλιτέχνες του Σατιρικού Θεάτρου. Μεταφέρουν τα σκηνικά και τα υπόλοιπα πράγματα από το φορτηγό με τα
νούμερα της τδβκ στο φορτηγό με τα νούμερα της Κυπριακής Δημοκρατίας, γελώντας και κάνοντας αστεία για την
κατάσταση, κάτω από τα σαστισμένα βλέμματα των Ε/κ
και Τ/κ αστυνομικών.
Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές και οι καλλιτέχνες του Τ/κ
Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και του Σατιρικού Θεάτρου, χαρούμενοι και κεφάτοι φτάνουν στην αίθουσα του
Σατιρικού Θεάτρου, τελειώνουν γρήγορα όλες τις ετοιμασίες, στήνουν το σκηνικό και περιμένουν το τρίτο κουδούνι.

Bölünen vatanlarını, birleştirmek için mücadele veren LBT
ve Satirigo Tiyatrosu yönetici ve sanatçıları, bu saçma ve
aptalca durumu kabullenmezler. Bir çıkış noktası ararlar...
İşte tam bu noktada sanatçının sınır tanımaz yaratıcılığı
devreye girer. Kafalardaki çözüm şimşek gibi çakar. kktc
plakalı kamyon Güney Kıbrıs’a, Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı
kamyon Kuzey Kıbrıs’a geçmeyecek ama sorun çözülecek.
oyun Kıbrıslı Rum izleyicilere sunulacak. Sınır delinecek, duvar aşılacak!

Kermiya barikatının Kuzey ve Güney tarafını ayıran noktaya, kktc ve Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı kamyonlar “kıç kıça
yaklaştırılır”, iki kamyonun arka tekerlekleri sınır ihlali yapmaz ama kasaları iyice birbirine dayanacak şekilde yaklaştırılır. kktc plakalı kamyonda LBT sanatçıları, Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı kamyonda da Satirigo Tiyatrosu sanatçıları...
kktc plakalı kamyonda yüklü olan oyun dekoru ve diğer
malzemeleri Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı kamyona güle oynaya, kahkahalarla ayrılıkçı statükoyla alay edercesine, Türk ve
Rum polislerinin şaşkın bakışları arasında aktarırlar.
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Satirigo Tiyatrosu ve LBT yönetici ve sanatçıları,
ayrılıkçı statüko zihniyetini altetmenin keyfi ve sevinci içinde Satirigo Tiyatrosu salonuna varırlar. El birliği
ile dekor ve diğer hazırlıkları süratle tamamlarlar ve
üçüncü zili beklemeye koyulurlar.
LBT ve Satirigo Tiyatrosu, barikatları ve aptalca
uygulamaları bir kez daha aşarak tiyatro vasıtasıyla
barış köprüsü oluşturur.“Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” oyunu Güney Kıbrıs’ta 17 Mayıs 2003’te saat
20.00’de Satirigo Tiyatrosu salonunda Kıbrıslı Rum
izleyicilere sunulur.
LBT’nin sunduğu oyun gecesine, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve AKEL Genel Sekreteri Dimitris
Hristofyas, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Michael
Zampelas, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Kutlay Erk
ve diğer yetkililerle kalabalık bir izleyici kitlesi de katılır ve oyunu ayakta alkışlarlar.

“Ödenmiyecek! Ödemiyoruz!” oyununda Osman Alkaş, Kıymet Karabiber, Rıza Şen, Özgür Oktay, Hakan Elmasoğlu, Barış Refikoğlu.
Ο Οσμάν Αλκάς, η Κιιμέτ Καραμπιμπέρ, ο Ριζά Σεν, ο Οζγιούρ Οκτάι, ο Χακάν Ελμάσογλου και ο Μπαρίς Ρεφίκογλου
στην παράσταση του έργου «Δεν πληρώνω, Δεν πληρώνω!»
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Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο, υπερβαίνοντας για ακόμα μια φορά τα
οδοφράγματα και τις ανόητες πολιτικές, δημιουργούν μέσω του θεάτρου μια γέφυρα ειρήνης και
στις 17 Μαΐου 2003, στις 20:00, στην αίθουσα του
Σατιρικού Θεάτρου, παρουσιάζουν στο Ελληνοκυπριακό κοινό το έργο «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω».
Το βράδυ της παράστασης, βρίσκονται ανάμεσα
στο πολυπληθές κοινό ο Πρόεδρος της Βουλής της
Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο
Ε/κ Δήμαρχος Λευκωσίας Μιχάλης Ζαμπέλας και ο
Τ/κ Δήμαρχος Λευκωσίας Κουτλάι Ερκ, καθώς και
άλλοι αξιωματούχοι, που χειροκροτούν όρθιοι την
παράσταση.

“Ödenmiyecek! Ödemiyoruz!” oyununda Hakan Elmasoğlu, Osman Alkaş ve Barış Refikoğlu.
Ο Οσμάν Αλκάς, ο Χακάν Ελμάσογλου και Μπαρίς Ρεφίκογλου στην παράσταση του έργου «Δεν πληρώνω, Δεν πληρώνω!»
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Τα φορτηγά της Κοινής
Πατρίδας δεν πρέπει να έρχονται με την Πισινή
Ortak Vatanın Kamyonları Kıç Kıça Gelmemeli

Πριν από την παράσταση του έργου «Δεν πληρώνω, δεν

LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun düzenlediği gecede “Öden-

πληρώνω», στις ομιλίες που κάνουν οι αξιωματούχοι αναφέ-

meyecek! Ödemiyoruz!” oyunu öncesinde yetkililer barış,

ρονται στην ειρήνη, την φιλία και την επανένωση της κοι-

dostluk ve ortak vatanın birleştirilmesi konularında konuş-

νής πατρίδας.

malar yaparlar.

O Πρόεδρος της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας και

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı ve AKEL Genel Sek-

Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Δημήτρης Χριστόφιας, στην

reteri Dimitri Hristofyas yaptığı konuşmada, Satirigo Ti-

ομιλία του εκφράζει την ικανοποίηση του για την συνεργα-

yatrosu ve LBT’nin işbirliğinden ve böyle bir etkinliği dü-

σία των δύο θεατρικών οργανισμών και για το γεγονός ότι

zenlemelerinden duyduğu memnuniyeti belirterek her iki

διοργάνωσαν μια τέτοια εκδήλωση και συγχαίρει τους καλ-

tiyatronun yönetici ve sanatçılarını kutladığını söyler. Hris-

λιτεχνικούς διευθυντές και τους καλλιτέχνες των δύο θεά-

tofyas konuşmasına şöyle devam eder:

τρων. Ο Χριστόφιας στην συνέχεια λέει:

“Aynı evi paylaşan insanlar nasıl ki birbirlerine hoşgeldin demez«Πώς να καλωσορίσω τα άτομα που μοιράζονται το ίδιο σπί-

se, aynı vatanda yaşayan insanların da birbirlerine hoşgeldin

τι, τους ανθρώπους που ζουν στην ίδια χώρα. Δεν είναι σωστό

demeleri doğru değil. Bizler ortak bir vatanın insanlarıyız. Ortak

να τους λέμε ότι είναι ευπρόσδεκτοι στο σπίτι τους, στην πα-

vatanın sanatçıları, bizleri tiyatronun çatısı altında biraraya ge-

τρίδα τους. Είμαστε πολίτες μιας κοινής πατρίδας. Ευτυχώς οι

tirdi. Sanat ve sanatçılar her zaman barışın hizmetindedir. Onları

καλλιτέχνες της χώρας μας ενώθηκαν κάτω από τη στέγη του

tekrar tekrar kutlarım.”

θεάτρου. Η τέχνη και καλλιτέχνες είναι πάντα στην υπηρεσία
της ειρήνης. Τους συγχαίρω και πάλι».

LBT Sanat Yönetmeni Yaşar Ersoy ise konuşmasına “politikacıların işlediği günahları sanatçılar temizler” özde-

Ο Γιασάρ Έρσοϋ ξεκινά την ομιλία του με την έκφραση
«τις αμαρτίες των πολιτικών τις εξαγνίζουν οι καλλιτέχνες» και συνεχίζει λέγοντας:
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yişiyle başlar. Ersoy konuşmasını şöyle sürdürür:

Sairigo Tiyatrosu’nda Michael Zampelas, Kutlay Erk, Dimitris Hristofiyas, Yiannis Katsuris ve Yaşar Ersoy oyun öncesi konuşmalarını yaparken.
Ο Μιχάλης Ζαμπέλας, ο Κουτλάι Ερκ, ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο Γιάννης Κατσούρης και ο Γιασάρ Έρσοϋ, κάνουν ομιλίες στο Σατιρικό Θέατρο.
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«Ο αξιότιμος κύριος Χριστόφιας είπε ότι δεν είναι σωστό και είναι περίεργο οι άνθρωποι της ίδιας χώρας να λένε καλωσόρισες
ο ένας στον άλλο. Έχει δίκιο. Αλλά οι άνθρωποι της ίδιας χώρας δεν φέρνουν τα φορτηγά με την πισινή… Απόψε, αυτή η εκδήλωση
πραγματοποιείται ως εκ θαύματος με τις προσπάθειες των καλλιτεχνών, παρά τα εμπόδια των πολιτικών και του διαχωριστικού
στάτους κβο. Επειδή οι αρμόδιοι πολιτικοί και στις δύο πλευρές δεν έδωσαν άδεια στο φορτηγό με τ/κ νούμερα να περάσει στο
νότο και στο φορτηγό με ε/κ νούμερα να περάσει στο βορρά, ώστε να μεταφερθούν τα σκηνικά της παράστασης. Ήταν η δημιουργικότητα των καλλιτεχνών που έφεραν ράχη με ράχη τα δύο φορτηγά στο οδόφραγμα και κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την
μεταφορά των σκηνικών. Καλώ τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους πολιτικούς να επιλέξουν την ειλικρίνεια και την κοινή
λογική όσον αφορά στο θέμα της ειρήνης. Εάν υπηρετήσουμε με ειλικρίνεια την ειρήνη, θα απαλλαγούμε από τέτοιες παράλογες
νοοτροπίες που υπηρετούν την διχοτόμηση. Επειδή οι τέτοιου είδους συμπεριφορές υπηρετούν το διαχωριστικό στάτους κβο,
δηλαδή τις πολιτικές της διχοτόμησης. Αγαπημένοι μου φίλοι πρέπει να αγωνιστούμε για μια κοινή πατρίδα, όπου τα φορτηγά μας
δεν θα έρχονται ράχη με ράχη, όπου οι άνθρωποι του νησιού μας θα ζουν σε ειρήνη.»

“Sayın Hristofyas, aynı vatanın insanlarının birbirlerine hoşgeldin demelerinin doğru olmadığını ve tuhaf olduğunu belirtti. Doğrudur. Ama aynı vatanın insanları kamyonlarını barikatlarda kıç kıça getirmezler... Bu akşam, bu etkinlik politikacıların, ayrılıkçı
statükonun engeline rağmen sanatçıların uğraşıyla mucizevi bir şekilde kılpayı gerçekleşiyor. Çünkü oyunun dekorunu taşımak
için Güney’e kktc plakalı kamyonun, Kuzey’e ise Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı kamyonun geçmesine iki tarafın yetkili politikacıları izin
vermediler. Sanatçıların sınır tanımaz yaratıcılığıyla iki kamyonu kermiya barikatında kıç kıça buluşturmak suretiyle dekor naklini
gerçekleştirdik. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk politikacılarını barış konusunda samimiyete ve sağduyuya davet ediyorum. Eğer barışa
samimiyetle hizmet edersek bu tür akıl dışı ve bölünmeye hizmet eden anlayışlardan uzaklaşırız. Çünkü bu tür davranışlar ayrılıkçı
statükoya yani “Taksim” politikalarına hizmet eder. Sevgili dostlar kamyonlarımızın kıç kıça gelmeyeceği, insanlarımızın barış içinde yaşayacağı bir ortak vatan için mücadele vermeliyiz.”
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Η ομιλία αυτή του Γιασάρ Έρσοϋ χειροκροτείται με εν-

Yaşar Ersoy’un bu konuşması salonu dolduran izleyiciler

θουσιασμό από τους θεατές που γέμισαν την αίθουσα. Ο Τ/κ

tarafından coşkuyla alkışlanır. İkiye bölünmüş Lefkoşa’nın

και Ε/κ Δήμαρχος της μοιρασμένης Λευκωσίας Κουτλάι Ερκ

Rum ve Türk Belediye Başkanları Michael Zampelas ve Kut-

και Μιχάλης Ζαμπέλας, δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να στη-

lay Erk ise her türlü iş birliğinin yapılmasından yana olduk-

ρίξουν κάθε πρωτοβουλία για συνεργασία και ευχαριστούν

larını belirterek, etkinliği düzenleyen sanatçılara teşekkür

τους καλλιτέχνες για την διοργάνωση της εκδήλωσης. Το

ederler. Gecede, Satirigo Tiyatrosu ve LBT arasında karşılık-

Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

lı anı plaketi takdimi de yapılır.

προσφέρουν ο ένας στον άλλο αναμνηστικές πλακέτες. Η

LBT’nin “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” oyununu Güney

παρουσίαση του έργου «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» από

Kıbrıs’ta izleyiciye sunması basında da yer bulur. 21 Mayıs

το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στο νότιο μέρος της Κύ-

2003 tarihli Kıbrıs, Yenidüzen, ve Ortam gazeteleri “Tiyatro

πρου περνά και στον Τύπο. Στις 21 Μαΐου 2003, ανακοινώ-

Barış Köprüsü” başlığıyla etkinliği duyururlar. Benzer ha-

νεται η παράσταση στις εφημερίδες Kıbrıs, Yenidüzen και

berler Kıbrıs Rum basınında da yer alır.

Ortam, με τον τίτλο «Θεατρική Γέφυρα Ειρήνης».
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«Ψάχνοντας μέσα μου, ένα πράγμα νιώθω ξεκάθαρα, ότι θέλω να βλέπω την παράσταση του τουρκοκυπριακού θιάσου που δίνεται για το ελληνοκυπριακό κοινό όχι
ως πολιτιστικό γεγονός αλλά ως θεατρικό (…) Η ανεπτυγμένη σωματική πλαστική, η
έντονη μιμιτική του προσώπου, οι υπερβολικές χειρονομίες ίσως να κινδυνεύουν να
Στον ε/κ Τύπο, η κριτικός

ερμηνευθούν (…) ως υποκριτική μανιέρα (…) όταν όμως θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι

Νόνα Μολέσκη γράφει στις

πρόκειται για το θέατρο του Ντάριο Φο, για λαϊκή φάρσα που δικαιώνει τις υπερβολές

25 Μαΐου 2003 στην εφημερίδα
Φιλελεύθερος ότι το έργο

τους και τα εξογκώματα, τότε συμφωνούμε με την αισθητική του σκηνοθέτη Yaşar
Ersoy και απολαμβάνουμε το χιούμορ και την ευρηματικότητα του…»

παρουσιάστηκε με επιτυχία.
Η Μολέσκη ολοκληρώνει το
μακροσκελές άρθρο της ως εξής:

“Yeniden yakınlaşmanın anlamını
yitirdiği bu günlerde çok yönlü olan,
şaşırtan, rahatsız eden ve aynı zamanda

25 Mayıs 2003 tarihli Fileleftoros
gazetesinde eleştirmen Nona Moleski,
oyunun başarıyla sahnelendiğini
ve oynandığını yazar. Moleski uzun
olan yazısını şöyle tamamlar:

duygulandırıcı yakın geleceği konuşmaktansa, uzak geleceği konuşmayı daha
kolay bulurum. Ama kendime, iç yapıma
baktığım zaman, çok net olarak bir şeyi
hissediyorum. Kıbrıs Rum toplumuna,
Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu tarafından sunulan bu oyun, politik bir olayın
dışında sanatsal, teatral bir oyun olarak
algılamak isterim.(...) oyuncuların bedensel anlatımı, bitmez tükenmez enerji ve
aksiyonları, mimikleri bizlerin sahneye
bağlanmamızı sağlıyor. Dario Fo’nun
“Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” oyunu bir
halk farsıdır... Yönetmen Yaşar Ersoy’un
oyundaki estetik anlayışı ve oyunculuk
vurgusu ile yazarın grotesk diliyle uyuşuyor. Sahnedeki zekice esprileri ve yaratıcı
buluşları zevkle izliyoruz.”
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Στο τέλος της μέρας, το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσί-

Günün sonunda LBT ve Satirigo Tiyatrosu bir kez daha

ας και το Σατιρικό Θέατρο για ακόμα μια φορά στο όνομα

barış ve birleşik Kıbrıs adına “Dayan Yüreğim” diyerek sta-

της ειρήνης και της ενωμένης Κύπρου, λένε «άντεξε καρδιά

tükonun ırkçı, ayrılıkçı ve taksimci duvarını aşarlar ve ti-

μου», υπερβαίνουν τα τείχη του στάτους κβο, του ρατσισμού

yatronun evrensel çatısı altında buluşurlar. Ama Şair Fikret

και της διχοτόμησης και συναντιόνται κάτω από την παγκό-

Demirağ’ın vurguladığı gibi yüreklerimizin daha çok dayan-

σμια στέγη του θεάτρου. Αλλά, όπως τονίζει και ο ποιητής

ması gerekir ki, “Gül Dünya”ya biz değilse bile çocuklarımız

Φικρέτ Ντεμιράγ οι καρδιές μας θα πρέπει να αντέξουν και

çıkabilsin:

άλλο ώστε αν όχι εμείς τα παιδιά μας τουλάχιστον να μπορέσουν να βγουν στον «Φωτεινό Κόσμο»
dayan yüreğim!
sıkıntıyı, bıkıntıyı
Άντεξε καρδιά μου!

yoz şarkıyı suya bas

Τις δυσκολίες, τις πίκρες

dayan böylece/ dayan yüreğim

Πνίξε το παρακμιακό τραγούδι

delikanlı yüreğim, dayan!

Άντεξε, άντεξε καρδιά μου

ya kapı kırılır

Παλικαρίσια καρδιά μου άντεξε!

ya duvar yıkılır

Ή θα σπάσει η πόρτα

ama gül dünyaya çıkarsın birgün

Ή θα πέσει το τείχος

gül göklere bakarsın

Αλλά μια μέρα θα βγεις στο φωτεινό κόσμο

sen bakamazsan çocukların

Θα κοιτάξεις τις ρίζες του φωτός

yüreğini suya bas

Αν δεν τις δεις εσύ θα τις δουν τα παιδιά σου

dayan böylece

Δρόσισε την καρδία σου
Και άντεξε
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“Asıl Adalet Düşmanı Kardeş Yapmak”
“Πραγματική Δικαιοσύνη να κάνεις τον Εχθρό Αδερφό”

Ανάμεσα στους Τουρκοκυπρίους και τους Ελληνοκυπρίους
δημιουργείται ένα χάσμα με σκέψεις και συναισθήματα που
βασίζονται στο μίσος, την περιφρόνηση και την εχθρότητα.
Αυτό το χάσμα είναι πολύ βαθύ και αβέβαιο… Επειδή οι δύο
κοινότητες βλέπουν η μια την άλλη ως εχθρό και φοβούνται!
Στην κοινή τους πατρίδα βλέπουν ο ένας τον άλλο ως ο άλλος… Δεν θέλουν καν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και δεν
ενδιαφέρονται για τους πόνους, τις χαρές, τι λύπες τους. Δεν
δείχνουν καθόλου κατανόηση και πάντα φταίει η απέναντι
πλευρά.
Και όπως ο Πωλ Ελυάρ στο όμορφο ποίημα του για την
ειρήνη: «Πραγματική Δικαιοσύνη»

Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında; nefret, aşağılama, kin ve husumete dayalı duygu ve düşüncelerle bir uçurum oluşturulur. Bu uçurum derin mi derin... Güvensiz mi
güvensiz... Çünkü iki toplum da birbirlerini düşman görürler
ve birbirlerinden korkarlar. Ortak vatanlarında birbirlerini
ötekileştirirler, hatta yok sayarlar... Birbirlerini tanımak bile
istemezler; birbirlerinin acılarını, sevinçlerini, hüzünlerini,
mutluluklarını önemsemezler. Empati kültüründen yoksun
hep karşı tarafı suçlu görürler.
Oysa Paul Eluard’ın güzelim barış temalı şiirinde “Asıl
Adalet”in:
“İnsanlarda tek güzel kanun

“Ο μόνος όμορφος νόμος των ανθρώπων

Suyu ışık yapmaları

είναι να κάνουν το νερό φως

Düşü gerçek yapmaları

να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα

Düşmanı kardeş yapmalarıdır.”

Να κάνουν τον εχθρό αδερφό”

Για να «κάνουμε τον εχθρό φίλο» και για να ζήσουμε ειρηνικά στην κοινή μας πατρίδα, το Σατιρικό Θέατρο και το
Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας απτόητοι και δίχως να
απελπίζονται συνεχίζουν την συνεργασίας τους, με στόχο να
ανατρέψουν το χάσμα και να κάνουν το αδύνατο δυνατό έτσι
ώστε οι δύο κοινότητες να έρθουν κοντά και να δείξουν σεβασμό η μία στην άλλη.
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“Düşmanı kardeş yapmak” ve ortak vatanda barış içinde
yaşamak için; uçurumu ortadan kaldırıp olanaksızı olanaklı
kılmak ve iki toplumun yakınlaşması, birbirlerine saygı göstermeleri için LBT ve Satirigo Tiyatrosu yılmadan, umutsuzluğa düşmeden işbirliği yapar.

Όπως είπε ο μεγάλος Τούρκος ποιητής και ουμανιστής
Γιουνούς Εμρέ
«Ελάτε, ας γίνουμε φίλοι, έστω για λίγο,

Çünkü, uçurum ne kadar derin olursa olsun iki yandaki tepeleri birbirine bağlayan vadiler var. Bu nedenle iki toplum
birbirlerini ne kadar tanırsa ve hazmederse uçurumun o oranda kapanacağına inanırlar.

Ας κάνουμε εύκολη τη ζωή για μας,
Ας αγαπήσουμε και ας αγαπηθούμε,

“Gelin tanış olalım

Κανείς δεν θα ζήσει αιώνια στη γη.»

İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim

Με βάση τις πεποιθήσεις τους οι δύο θεατρικοί οργανισμοί
συνεχίζουν να διοργανώνουν κοινές εκδηλώσεις. Σε αυτό
το πλαίσιο, με στόχο οι Ελληνοκύπριοι να γνωρίσουν την
κουλτούρα, την τέχνη και το θέατρο των Τουρκοκυπρίων,
στο νότιο μέρος της Κύπρου εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις, πραγματοποιούνται και συνέδρια, εκθέσεις και προβολές ντοκιμαντέρ. Οι εκδηλώσεις αυτές που διοργανώνουν
το Σατιυρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας συμβάλλουν σημαντικά στην επαναπροσέγγιση και την
γνωριμία των δύο κοινοτήτων. Παράλληλα οι εκδηλώσεις
αυτές γίνονται παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους οργανισμούς.

Dünya kimseye kalmaz.”

Büyük hümanist Yunus Emre’nin dizelerinden yola çıkarak iki tiyatro kurumu etkinlik düzenlemeyi sürdürürler. Bu
çerçevede Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türk kültürünü, sanatını
ve tiyatrosunu tanıması için Güney Kıbrıs’ta temsillerin yanı
sıra söyleşiler, sergiler ve belgesel film gösterimleri düzenlenir.
Satirigo Tiyatrosu ve LBT’nin düzenlediği bu etkinlikler,
iki toplumun yakınlaşmasına, birbirini tanımalarına önemli
katkılar sağlar. Çünkü Satirigo Tiyatrosu ve LBT’nin düzenlediği etkinlikler başka kuruluşlara da teşvik edici örnek olur.
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S Ö Y L E Ş İ L E R , S E R G İ L E R , B E L GE S E L G Ö S T E R İ ML E R İ
Δ ΙΑ ΛΈ Ξ Ε Ι Σ , Ε ΚΘ Έ Σ Ε Ι Σ , Π Ρ Ο Β Ο Λ Έ Σ Ν ΤΟ ΚΙ Μ Α Ν Τ Έ Ρ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο θεατρικών οργανισμών, στις 14 Φεβρουαρίου 1994, στην
αίθουσα του Σατιρικού Θεάτρου, ο Γιασάρ Έρσοϋ, κάνει μια διάλεξη με θέμα «Τα 100 χρόνια του
Τουρκοκυπριακού Θεάτρου», ενώ παράλληλα την ίδια μέρα στο φουαγιέ του θεάτρου διοργανώνεται και μία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Τα 100 χρόνια του Τουρκοκυπριακού θεάτρου
μέσα από φωτογραφίες». Τον διερμηνέα στα ελληνικά της διάλεξης του Γιασάρ Έρσοϋ κάνει ο
Δρ. Μπεκίρ Αζγκίν. Ο σκηνοθέτης του Σατιρικού Θεάτρου Πολύκαρπος Πολυκάρπου, ο οποίος
κάνει την εναρκτήρια ομιλία της διάλεξης και της έκθεσης, εκφράζει τον ενθουσιασμό και την
χαρά του για το γεγονός ότι διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση και προσθέτει ότι:

Ελάτε μαζί να κάνουμε μεγάλο θέατρο της
ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Gelin birlikte yapalım büyük Kıbrıs Rum Tiyatrosunu ve Kıbrıs Türk Tiyatrosunu.
Polikarpos Polikarpu / Πολύκαρπος Πολυκάρπου

LBT ve Satirigo Tiyatrosu arasında yapılan işbirliği çerçevesinde, Güney Lefkoşa’da Satirigo
Tiyatrosu salonunda 14 Şubat 1994’de “Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun 100 Yılı” konulu bir söyleşi gerçekleştiren Yaşar Ersoy, aynı gün yine aynı tiyatronun fuayesinde “Fotoğraflarla Kıbrıs
Türk Tiyatrosu’nun 100 Yılı” konulu bir de sergi düzenler. Yaşar Ersoy’un sunduğu söyleşinin
Yunancaya simultan çevirisini Dr. Bekir Azgın yapar. Söyleşinin ve serginin açılış konuşmasını
yapan Satirigo Tiyatrosu yönetmeni Polikarpos Polikarpu, bu etkinliği düzenlemekten heyecan
ve mutluluk duyduklarını belirterek şöyle devam eder:
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«Είμαι υπερήφανος να παρουσιάσω τον Τ/Κύπριο
σκηνοθέτη Γιασάρ Ερσόυ, τον θαρραλέο, τον ζωντανό ηθοποιό και σκηνοθέτη. Είναι μια μεγάλη
προσωπικότητα του θεάτρου. Θαυμάζω το όραμα
και την θεατρική του γλώσσα. Είναι μια σημαντική

προσωπικότητα του κυπριακού θεάτρου,

που αγωνίζεται ενάντια στην βία, για μια πατρίδα
ελεύθερη. Η καρδιά του μου δίνει δύναμη να ελπίζω. Γιασάρ, εδώ θέλω να σου πω κάτι σαν φίλοι:
Ελάτε μαζί να κάνουμε μεγάλο θέατρο της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σας ευχαριστώ όλους».

“Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu yönetmeni Yaşar
Ersoy’u sizlere takdim ederken gurur duyuyorum.
Ersoy, cesaretli, canlı bir yönetmen ve oyuncudur.
Kişiliğinde büyük bir istek ve güç vardır. Rejisörlük görüşüne ve teatral diline hayran kaldım. Yaşar
Ersoy’un burada bulunuşunu önemli bir gösterge
olarak görüyorum. Kaba gücün egemen olduğu dün-

Satirigo Tiyatrosu’nda Polikarpos Polikarpu, Yaşar Ersoy ve Dr. Bekir Azgın Kıbrıs Türk Tiyatrosu üzerine söyleşi yaparken.
Ο Πολύκαρπος Πολυκάρου, ο Γιασάρ Έρσοϋ και ο Δρ. Μπεκίρ Αζγκίν, μιλούν για το Τ/κ Θέατρο.

yada onun dostça kişiliği, yüreğindeki sıcaklık bana
umut etme gücü veriyor. Burada sizlere ve dost Yaşar’a birşey söylemek istiyorum: Gelin birlikte yapalım büyük Kıbrıs Rum Tiyatrosunu ve Kıbrıs Türk
Tiyatrosunu. Hepinize teşekkür ederim.”
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Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην διάλεξη του αναφέρεται με

Söyleşide Yaşar Ersoy önce Geleneksel Kıbrıs Türk

έγγραφα αρχικά στο παραδοσιακό τουρκοκυπρια-

Tiyatrosu’nu daha sonra da batılı anlamda (modern)

κό θέατρο και αργότερα στην εξέλιξη στο σύγχρονο

1908’de başlayan ve toplumsal, siyasal olaylarla içi-

Τουρκοκυπριακό Θεατρικό Κίνημα το οποίο ξεκινά

çe gelişen Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketini belgelerle

το 1908 και εξελίσσεται αλληλένδετα με τα κοινωνικά

anlatır.

και πολιτικά γεγονότα.

Kıbrıs Türk Tiyatrosu hakkında Güney Lefkoşa’da

Η διάλεξη αυτή για το Τουρκοκυπριακό Θέατρο εί-

verilen bu söyleşi ada tarihine ilk olarak yazılır.

ναι η πρώτη στην ιστορία του νησιού. Μετά το άρθρο

LBT’nin 1987’de sahnelediği “Barış” oyunu üzerine

του Δημήτρη Παπαδημήτρη στην εφημερίδα Φιλε-

Fileleftheros gazetesinde Dimitri Papadimitri’nin

λεύθερος, για την «Ειρήνη», άρθρο το οποίο υποτι-

Türkçeyi ve Kıbrıslı Türkleri aşağılayan, ötekileştiren

μά την τουρκική γλώσσα και τους Τουρκοκύπριους,

yazısından sonra, Satirigo Tiyatrosu ve LBT’nin iki

ο αγώνας του Σατιρικού Θεάτρου και του Τ/κ Δημο-

toplum arasındaki uçurumu ortadan kaldırmak için

τικού Θεάτρου Λευκωσίας για να γεφυρώσει το χά-

verdiği mücadele yavaş yavaş da olsa, zor da olsa filiz-

σμα
δύο

μεταξύ

των

lenir ve yeşerir. Ve

κοινοτήτων

συνεχίζεται.

İki toplum birbirine saygı gösterir ve

Με

την σκέψη ότι αν

kabul ederse, karşılıklı kültürel alış-veriş

οι δύο κοινότητες

yapabilirse yakınlaşabilir, uçurumları

δείξουν

σεβασμό

και έχουν πολιτι-

kaldırabilir ve barış kültürünü oluşturabilir.

στικές ανταλλαγές
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iki toplum birbirine saygı gösterir
ve kabul ederse ve
karşılıklı kültürel
alış-veriş

yapabi-

lirse yakınlaşabilir
ve uçurumları kal-

μπορούν να έρθουν κοντά η μία στην άλλη και να

dırabilir ve barış kültürünü oluşturabilir düşüncesi

γεφυρώσουν τα χάσματα και να δημιουργήσουν μια

giderek yaygınlaşır. Victor Hugo’nun da vurguladığı

γέφυρα ειρήνης. Οι ανταλλαγές αυτές και οι σχέσεις

gibi “Barış, herşeyi hazmeden mutluluktur.”

των δύο θεάτρων όλο ένα και εξελίσσονται. Όπως τό-

Satirigo Tiyatrosu ile LBT’nin düzenlediği ikinci

νισε και ο Βίκτωρ Ουγκώ «η Ειρήνη είναι η ευτυχία

söyleşi 6 Şubat 2005 tarihinde yine Satirigo Tiyatro-

που τα αφομοιώνει όλα».

su salonunda yer alır. Yaşar Ersoy’un sunduğu söy-

Η δεύτερη διάλεξη που διοργανώνουν το Σατιρι-

leşi belgesel film gösterisi ile de desteklenir. Yaşar

κό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας,

Ersoy’un yazıp yönettiği “Toplumsal, Siyasal Olay-

πραγματοποιείται και πάλι στην αίθουσα του Σατι-

larla İçiçe Kıbrıs Türk Tiyatrosu” konulu belgesel

ρικού Θεάτρου στις 6 Φεβρουαρίου 2005. Η διάλεξη

filmin görüntü yönetmenliğini

που κάνει ο Γιασάρ Έρσοϋ συνοδεύεται και με ένα

yapar. Söyleşi ve özellikle belgesel film gösterimi

σχετικό ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ με θέμα «Το

Kıbrıslı Rum izleyicilerin dikkatini çeker ve Kıbrıslı

Τ/κ Θέατρο αλληλένδετο με τα κοινωνικά και πο-

Türkler hakkında bilmediklerini öğrendiklerini ifade

λιτικά γεγονότα», το οποίο έγραψε και σκηνοθέτησε

ederler. Bu etkinliğin haberi Kıbrıs Türk ve Rum ba-

ο Γιασάρ Έρσοϋ και
του οποίου την διεύθυνση φωτογραφίας κάνει ο Χακάν
Τσακμάκ. Η διάλεξη
και κυρίως το ντοκιμαντέρ

κεντρί-

ζουν το ενδιαφέρον
του

de Hakan Çakmak

sınında yer alır.

Με την σκέψη ότι αν οι δύο κοινότητες
δείξουν σεβασμό και έχουν πολιτιστικές
ανταλλαγές μπορούν να έρθουν κοντά η μία
στην άλλη και να γεφυρώσουν τα χάσματα και
να δημιουργήσουν μια γέφυρα ειρήνης.

Ελληνοκυπρι-

Satirigo

Tiyat-

rosu ile LBT’nin
Güney Lefkoşa’da
düzenlediği

söy-

leşiyi ve belgesel
film

gösterimini

Limasol’a

taşı-

mak isteyen The-

ακού κοινού, το οποίο δηλώνει ότι έμαθε πράγματα

atriki Poreia Lemesou ve ETHAL tiyatro topluluğu

για τους Τουρκοκυπρίους τα οποία δεν γνώριζε. Η

LBT ile işbirliği yapar. Bu işbirliği çerçevesinde 6 Ni-

είδηση αυτής της εκδήλωσης παρουσιάζεται στον τ/κ

san 2005 tarihinde Limasol’da yine Kıbrıs Türk Tiyat-

και στον ε/κ Τύπο.

rosu hakkında Yaşar Ersoy söyleşi verir. Söyleşi günü

Η Θεατρική Πορεία Λεμεσού και η Εταιρεία Θεα-

belgesel film gösterisinin sunumundan başka “Fo-

τρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ) επιθυμώντας να

toğraflarla ve Afişlerle Dünden Bugüne Kıbrıs Türk

μεταφέρουν και στην πόλη τους την διάλεξη και το

Tiyatrosu” konulu sergi de düzenlenir.

ντοκιμαντέρ, συνεργάζονται με το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας,
στις 6 Απριλίου 2005, στην Λεμεσό, και πάλι ο Γιασάρ
Έρσοϋ κάνει την διάλεξη. Την ίδια μέρα, παράλληλα
με την διάλεξη και την προβολή του ντοκιμαντέρ,
πραγματοποιείται και μια έκθεση με θέμα «Το Τ/κ Θέατρο του χθες και του σήμερα μέσα από φωτογραφίες
και αφίσες».
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İKİ DİLDE YAYIMLAR
ΔΊΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

Παράλληλα, με στόχο την επαφή των Ελληνοκυπρίων με

Bu etkinliklerden başka Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nu ve kül-

το τ/κ θέατρο, την τ/κ κουλτούρα και τέχνη, μετά από πρό-

tür sanatını Kıbrıslı Rumlara tanıtmak amacıyla Panayiado

ταση της Παναγιώτας Καυκαρίδη, ο Γιασάρ Έρσοϋ για μια

Kafkaridu’nun önerisiyle Yaşar Ersoy, Güney Kıbrıs’ta ya-

περίοδο γράφει για το θεατρικό περιοδικό «Επί Σκηνής».

yımlanan “Sahnede’’(Epi Skinis) adlı tiyatro dergisinde bir

Την ίδια στιγμή, για τον ίδιο σκοπό, άρθρα και δηλώσεις του

süre yazar. Ayrıca aynı amaç doğrultusunda Güney Kıbrıs

Γιασάρ Έρσοϋ δημοσιεύονται τον ε/κ Τύπο.

basınında Ersoy’un yazıları ve söyleşileri de yayımlanır.

Ο Γιασάρ ‘Ερσοϋ κάνει μεγάλες προσπάθειες μέσω της τέ-

Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların çatışma kültüründen

χνης του θεάτρου για να μπορέσουν

uzak birbirlerini tanımaları, ilişki

οι δύο κοινότητες να γνωρίσουν η μία

kurmaları ve farklılıkları, benzerlik-

την άλλη, να δημιουργήσουν σχέσεις

leriyle barış içinde yaşayabilmeleri

και με τις ομοιότητες και τις διαφορές

için Yaşar Ersoy tiyatro sanatı vasıta-

τους να ζήσουν ειρηνικά, μακριά από

sıyla çok uğraş verir. Bu doğrultuda

διαμάχες. Για αυτό το σκοπό, ο Γιασάρ

Yaşar Ersoy, Güney Kıbrıs’ta faaliyet

Έρσοϋ συνεργάζεται με την Θεατρική

gösteren Theatriki Poreia Lemesou

Πορεία Λεμεσού και ετοιμάζουν μαζί

ile de işbirliği yaparak iki dilde (Yu-

το δίγλωσσο (Ελληνικά και Τουρκικά)

nanca ve Türkçe) “Kıbrıs Türk Tiyat-

«Ημερολόγιο του Τουρκοκυπρια-

rosu 2009 Takvimi’’ni hazırlar.

κού Θεάτρου 2009».

Theatriki Poreia Lemesou her yıl

Η Θεατρική Πορεία Λεμεσού, κάθε

takvim çıkarır. Bu çerçevede 2009 yılının takvim içeriğini

περιλαμβάνει θεατρικά δρώμενα. Σε αυτό το πλαίσιο, το πε-

Kıbrıs Türk Tiyatrosu’na ayırır. Güney Kıbrıs’ta iki dilde

ριεχόμενο του ημερολογίου για το 2009 το αφιερώνει στο

basılan “Kıbrıs Türk Tiyatrosu 2009 Takvimi’’ Kıbrıs Türk

Τουρκοκυπριακό Θέατρο. Το δίγλωσσο «Ημερολόγιο Τουρ-

Tiyatro Hareketi’nin tarihini, fotoğraflarla ve belgelerle

κοκυπριακού Θεάτρου 2009» παρουσιάζει τόσο στους Ελ-

özetleyerek hem Kıbrıslı Rumların hem Kıbrıslı Türklerin

ληνοκύπριους όσο και τους Τουρκοκύπριους φωτογραφίες,

önüne serer.

αρχείο και σύντομες περιγραφές την ιστορία του Τουρκοκυπριακού Θεατρικού Κινήματος.
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tiyatro içerikli kitap boyutunda bir

χρόνο ετοιμάζει ένα ημερολόγιο σε μορφή βιβλίου, το οποίο

Το δίγλωσσο ημερολόγιο κερδίζει το ενδιαφέρον και στις

İki dilde basılan takvim iki toplumda da ilgi görür. 25

δύο πλευρές. Στις 25 Ιανουαρίου 2009, ο Αχμέτ Τολγκάι γρά-

Ocak 2009 tarihli Kıbrıs gazetesinde Ahmet Tolgay, Kıb-

φει στην εφημερίδα Κίμπρις ότι το «Ημερολόγιο του Τουρ-

rıs Türk Tiyatrosu 2009 Takvimi’nin muhteşem ve heye-

κοκυπριακού Θεάτρου 2009» είναι εντυπωσιακό και συναρ-

can verici olduğunu belirterek şöyle devam eder:

παστικό και προσθέτει ότι:
“Takvimi engin bilgisiyle Yaşar Ersoy hazırladı. Ba«Το ημερολόγιο το ετοίμασε με την ευρεία του γνώση

sımcısı ise Theatriki Poreia Lemesou. Bu kurum her yıl

ο Γιασάρ Έρσοϋ. Την έκδοση του η Θεατρική Πορεία

çıkardığı Tiyatro Takvimi’ni bu yıl Kıbrıs Türk Tiyat-

Λεμεσού. Αυτή η ομάδα αφιέρωσε το φετινό της θεα-

rosu’na adama jesti gösterdi. Türkçe ve Rumca dille-

τρικό ημερολόγιο, το οποίο εκδίδει κάθε χρόνο, στο

rinde basıldı... Ve o baskı harika tabi ki... (...) 100 Yıl

Τουρκοκυπριακό Θέατρο. Το ημερολόγιο εκδόθηκε

boyunca tiyatro hareketimize kim ve hangi kurum ter

στα Τουρκικά και τα Ελληνικά… Και η έκδοση είναι

akıtmışsa hepsine de bu yapıtta yer verme vefası gös-

φυσικά υπέροχη… Σε αυτό το έργο περιλαμβάνονται

terildi. İyisi mi herkes bu takvimi bir an önce alsın ve

όλα τα άτομα και οι οργανισμοί που κοπίασαν και συ-

duygulandırıcı bilgilerle dolu sayfaların arasında enfes

νέλαβαν στα δρώμενα του θεατρικού μας κινήματος

bir kültür-tarih yolculuğuna çıksın. Elinize aldığınızda

τα τελευταία 100 χρόνια. Θα ήταν καλό όλοι να πά-

siz de benim gibi hem bu yapıtın yaratıcılarına müte-

ρουν αμέσως στα χέρια τους αυτό το ημερολόγιο και

şekkür olacak ve hem de Kıbrıs Türk Tiyatro Hareke-

μέσα από τις γεμάτες συγκίνηση και πληροφορίες σε-

ti’ne 100 küsur yıl boyunca hizmet verenlerin resmi ge-

λίδες του να κάνουν ένα εξαιρετικό πολιτιστικό και

çidi karşısında toplumsal bir onurla saygı duruşunda

ιστορικό ταξίδι. Όταν πάρετε αυτό το ημερολόγιο στα

bulunacaksınız.(...) Yaşar Ersoy’un sunduğu Takvim

χέρια σας και εσείς όπως και εγώ θα νιώσετε ευγνωμο-

büyüledi beni...’’

σύνη για τους συντελεστές του και την ίδια στιγμή με
κοινωνική περηφάνεια θα σταθείτε προσοχή απέναντι σε αυτούς που υπηρέτησαν εδώ και 100 χρόνια το
Τουρκοκυπριακό Θεατρικό Κίνημα... Το ημερολόγιο
αυτό που ετοίμασε ο Γιασάρ Έρσοϋ με έχει μαγέψει…»
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Satirigo Tiyatrosu’nun “Cesaret Ana’’sı Kuzey Lefkoşa’da
ΤΟ «ΜΆΝΑ ΚΟΥΡΆΓΙΟ» ΤΟΥ ΣΑΤΙΡΙΚΟΎ ΘΕΆΤΡΟΥ ΣΤΗ ΒΌΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΊΑ

Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατυ-

29 yıl iki toplumu ayıran ve ortak vatanı ikiye bölen

ρικό Θέατρο που ακόμα και όταν το διαχωριστικό

“DUVAR”ın kapıları sıkı sıkıya kapalıyken dahi, 1980’ler-

«ΤΕΙΧΟΣ» ήταν κλειστό για 29 χρόνια, παρά τα εμπό-

den başlayarak iki toplumun yakınlaşması, teması ve

δια, τις απειλές και τις δυσκολίες από την δεκαετία

barış içinde yaşaması amacıyla her engele, zorluğa ve

του 80’ είναι πρωτοπόροι στις κοινές εκδηλώσεις με

tehdite karşın, ayrılıkçı “sınırı ihlal” ederek ortak etkin-

στόχο την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων και

likler düzenleyen ve bunun öncülüğünü yapan LBT ve

την επανένωση του νησιού, αποφασίζουν ότι θα συ-

Satirigo Tiyatrosu, kapıların açılmasıyla duvarı kanıksa-

νεχίσουν την συνεργασία τους με τελικό στόχο την

madan, tam tersine duvarın tamamıyla kaldırılması, yı-

ολοκληρωτική ρήξη του τείχους, απευθυνόμενοι σε

kılması ve bölünen ortak vatanın yeniden birleştirilme-

ένα ευρύτερο ακροατήριο.

si amacıyla daha etkili ve daha geniş kitlelere ulaşacak

Σε αυτό το πλαίσιο το Σατιρικό Θέατρο καλείται να
συμμετέχει στο «Φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου»

Bu çerçevede Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun

Το Σατιρικό Θέατρο αποδέχεται την πρόσκληση και

düzenlediği “Kıbrıs Tiyatro Festivali”ne Satirigo Tiyat-

ενημερώνει ότι θα συμμετέχει με το έργο του Μπέρ-

rosu da davet edilir.

Το έργο αυτό έχει να πει πολλά στους Τουρκοκύ-

Satirigo Tiyatrosu bu davete Bertolt Brecht’in “Cesaret
Ana ve Çocukları’’ oyunuyla katılacağını bildirir.

πριους και τους Ελληνοκύπριους, οι οποίοι με την προ-

Etnik farklılıklarını çatışma unsuru olarak gören, bu

τροπή των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων θεώρησαν τις

nedenle emperyal güçler tarafından kışkırtılan, birbir-

εθνικές τους διαφορές ως στοιχεία σύγκρουσης, και σκό-

lerini öldüren, acılar, göçler yaşayan ve ortak vatanları-

τωσαν ο ένας τον άλλο, έζησαν δυστυχίες και προσφυγιά

nın bölünmesinde pay sahibi olan iki topluma çok şeyler

και μοίρασαν το νησί τους στα δυο… Για αυτό το λόγο η

söyleyebilecek, dersler verebilecek nitelikte bir oyun

επιλογή του έργου για να συμμετέχει στο φεστιβάλ ήταν

“Cesaret Ana ve Çocukları’’... Bu nedenle Kıbrıs Tiyatro

μια εύλογη επιλογή.

Festivali programında yer alması hem barış adına hem

Στο έργο «Μάνα κουράγιο και τα παιδιά της», ένα από
τα σημαντικότερα έργα του Μπρεχτ, η «Μάνα» που ενώ
χάνει όλα τα παιδιά της στα γρανάζια του πολέμου προσπαθεί να επωφεληθεί από την κατάσταση, είναι ένα
τσακάλι στην αρένα του πολέμου ή ένας αγγελικός άν-
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kararlaştırırlar.

που διοργανώνει το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

τολτ Μπρεχτ «Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της».
Afiş: Haris Kafkaridis
Αφίσα: Χάρης Καυκαρίδης

ortak etkinlikler yapmayı ve ortak oyunlar sahnelemeyi

Festival adına hem de iki toplum adına isabetli bir seçim
olur.

Ο Βασίλης Μιχαήλ, ο Μάριος Δημητρίου, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη και η Μαριάννα Καυκαρίδου στην παράσταση του Σατιρικού Θεάτρου «Μάνα Κουράγιο» του Μπρέχτ.
Satirigo Tiyatrosu’nun sahnelediği Breht’in “Cesaret Ana” oyununda Vasilis Mihail, Marios Dimitriu, Despina Bebedeli ve Marianna Kafkaridu.
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θρωπος που προσπαθεί με νύχια και

Bertolt Brecht’in en önemli eserlerinden sayılan “Cesaret

με δόντια να προστατέψει τα παιδιά

Ana ve Çocukları” oyunu savaş-ekonomi çarkının dişlileri

της; Το έργο μέσα από αυτό το διαλε-

arasında tüm çocuklarını yitirirken, kazanç sağlamaya ça-

κτικό δίλημμα παρουσιάζει το βάναυ-

lışan “Ana”, savaş alanlarının çakalı mı yoksa çocuklarını

σο και φρικτό πρόσωπο του πολέμου.

dişiyle tırnağıyla savunan bir insan-melek mi?... Bu diyalek-

Το Σατιρικό Θέατρο παρουσιάζει το

tik çatışma içinde oyun, savaşın acımasız, korkunç yüzünü

«Μάνα Κουράγιο και τα Παιδιά της»,

Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη στην
παράσταση του Σατιρικού Θεάτρου
«Μάνα Κουράγιο» του Μπρέχτ.
Satirigo Tiyatrosu’nun sahnelediği
Breht’in “Cesaret Ana” oyununda
Despina Bebedeli.

sergiler.

στο Φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου,

Bütün zamanların tiyatro, edebiyat tarihinin en önemli

στις 20 Ιουνίου 2003, στο Συνεδρια-

eseri olarak kabul edilen “Cesaret Ana ve Çocukları’’ oyu-

κό και Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ

nunu Satirigo Tiyatrosu, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 20 Ha-

του Πανεπιστημίου Εγγύς Ανατολής.

ziran 2003’te Kuzey Lefkoşa’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kong-

Οι θεατές που γέμισαν την αίθουσα

re Merkezi’nde sunar. 700 kişilik salonu dolduran izleyici,

700 ατόμων, καταχειροκρότησαν όρ-

Satirigo Tiyatrosu sanatçılarını coşkuyla ayakta alkışlar.

θιοι τους καλλιτέχνες του Σατιρικού

Oyun bitiminde festival anı plaketini Yaşar Ersoy, oyunun

Θεάτρου. Στο τέλος της παράστασης ο

yönetmeni Despina Βebedeli’ye takdim eder. Yapılan konuş-

Γιασάρ Έρσοϋ απονέμει την αναμνη-

malarda ise barış ve dostluk mesajları verilir. Ayrıca Bertolt

στική πλακέτα του φεστιβάλ στην σκηνοθέτη της παράστα-

Brecht’in “Tiyatro” adlı şiiri okunur.

σης Δέσποινα Μπεμπεδέλη.
Στις ομιλίες που γίνονται εκείνο το βράδυ δίνονται μη-

“Çıkın ışığa

νύματα ειρήνης και φιλίας. Επίσης αναγνώστηκε το ποίημα

Buluşabilenler

του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Θέατρο»:

Sevindirebilenler
Değişebilenler”

“Βγείτε στο φως
Όσοι μπορείτε να συναντηθείτε
Όσοι μπορείτε να χαρείτε
Όσοι μπορείτε να αλλάξετε.”
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Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ο Μάριος Δημητρίου
και η Μαριάννα Καυκαρίδου στην παράσταση του
Σατιρικού Θεάτρου «Μάνα Κουράγιο»
του Μπρέχτ.
Satirigo Tiyatrosu’nun sahnelediği Breht’in
“Cesaret Ana” oyununda Despina Bebedeli,
Marios Dimitriu ve Marianna Kafkaridu.

Και πράγματι εκείνο το βράδυ, όσοι βγήκαν στο φως του θεάτρου, μπόρεσαν να μείνουν μακριά
από την έχθρα, να χαρούν, να δώσουν χαρά και να κάνουν τους ανέμους της αλλαγής και της ειρήνης
να φυσήξουν. Και για ακόμα μια φορά αποδεικνύουν ότι μπορούν να χειροκροτούν φιλικά αυτούς,
που πριν ονόμαζαν εχθρούς… Μοιράζονται την νοσταλγία τους για την ειρήνη...

Ve gerçekten o gece tiyatronun ışığına çıkabilenler, düşmanlıktan uzak buluşabilirler, sevinirler, sevindirirler ve
barıştan yana değişim rüzgarları estirirler. Ve bir kez daha
kanıtlarlar ki, birbirine düşman olduğu dedikleri insanlar,
birbirlerini dostça alkışlayabilirler... Barışa olan özlemlerini paylaşabilirler...

Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη, ο Βασίλης
Μιχαήλ και ο Μάριος Δημητρίου στην
παράσταση του Σατιρικού Θεάτρου
«Μάνα Κουράγιο» του Μπρέχτ.
Satirigo Tiyatrosu’nun sahnelediği
Breht’in “Cesaret Ana” oyununda
Despina Bebedeli, Vasilis Mihail
ve Marios Dimitriu.
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ADA TARİ Hİ N D E B İ R İ LK : O RTAK O Y U N
Ακόμα μια Πρωτιά στην ιστορία του Νησιού: Ένα Κοινό Έργο

Με το άνοιγμα των πυλών του «ΤΕΙΧΟΥΣ» που διαχωρί-

Adayı bölen ve iki toplumun temas etmesini engelleyen

ζει τις δύο κοινότητες και το νησί, στις 23 Απριλίου 2003,

sınırın kapıları 23 Nisan 2003’te açılmasıyla birlikte LBT ve

το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Satirigo Tiyatrosu ortak oyun sahneleme kararı alırlar. Bu

παίρνουν την απόφαση να παρουσιάσουν ένα έργο από κοι-

çerçevede ada tarihinde bir ilke daha imza atarlar.

νού, υπογράφοντας έτσι ακόμα μια

Türk tiyatrosunun büyük ustası

πρωτιά στην ιστορία του νησιού. Οι

Haldun Taner’in yazdığı “Gözle-

δύο θεατρικοί οργανισμοί μεταφέ-

rimi Kaparım Vazifemi Yaparım”

ρουν στη σκηνή το έργο του μεγάλου

oyunu Yunanca’ya çevrilerek Yaşar

μάγιστρου του τουρκικού θεάτρου

Ersoy yönetiminde Satirigo Tiyat-

Χαλτούν Τανέρ «Σκάσε και κάνε τη

rosu ile LBT’nin ortak yapımı ola-

δουλειά σου», το οποίο μετέφρα-

rak sahnelenir. Oyunda kalabalık

σαν στα ελληνικά, σε σκηνοθεσία

Kıbrıslı Rum oyuncuların yanında

του Γιασάρ Έρσοϋ. Στο έργο, δίπλα

Osman Alkaş ve Yücel Köseoğlu da

στους πολυπληθείς Ελληνοκύπριους

rol alır. Oyunun Yunanca’ya çeviri-

ηθοποιούς παίζουν και ο Οσμάν Αλ-

sini İakovos Tsagkaris, müziklerini

κάς και ο Γιουτζέλ Κιοσέογλου. Την

Deniz Çakır, sahne tasarımını Kos-

μετάφραση του έργου στα ελληνικά
κάνει ο Ιάκωβος Τσαγκάρης, την μουσική του έρ-

Afiş: Kostas Kafkaridis
Αφίσα: Κώστας Καυκαρίδης

γου γράφει ο Ντενίζ Τσακίρ, την σκηνογραφία ο

sini Larkos Larku, kostüm tasarımını Osman
Alkaş, Işık tasarımını Vikendios Hristianidis,

Κώστας Καυκαρίδης, την μουσική επιμέλεια ο Λάρκος Λάρ-

koreografisini Eleni Pastelli ve gölge oyununu Yorgos Idali-

κου, την επιμέλεια των κοστουμιών ο Οσμάν Αλκάς, την επι-

as yapar. Oyunun müziklerini canlı olarak Dimitra Filippu,

μέλεια φωτισμού ο Βικέντιος Χριστιανίδης, την χορογραφία

Metin Anibal, Larkos Larku ve Yusuf Çerkez’den oluşan or-

η Ελένη Παστελλή και το θέατρο σκιών ο Γιώργος Ιδαλίας.

kestra icra eder.

Την μουσική του έργου εκτελεί ζωντανά η ορχήστρα που
αποτελείται από την Δήμητρα Φιλίππου, Μετίν Ανιμπάλ,
Λάρκο Λάρκου και Γιουσούφ Τσερκέζ.
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tas Kafkaridis, müzik düzenleme-

Satirigo Tiyatrosu’nda sahnelenen “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunun tüm ekibi. Όλη η ομάδα της παράστασης του έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου» στο Σατυρικό Θέατρο.
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Sairigo Tiyatrosu ile LBT ortak yapımı “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunun tüm ekibi okuma provasında.
Όλη η ομάδα της παράστασης του έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου», συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου και του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, στην πρόβα ανάγνωσης.

Η κοινή παράσταση που πραγματοποιείται για πρώτη

Ada tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan ortak oyun

φορά στην ιστορία του νησιού, αντιμετωπίζεται με ευχαρί-

yapımını ve işbirliğini, barıştan , çözümden yana olan çev-

στηση και ενθουσιασμό από τους κύκλους που στηρίζουν

reler sevinç ve heyecanla karşılar.

την λύση και την ειρήνη.

Oyunun provaları Güney Lefkoşa’da Satirigo Tiyatrosu’n-

Οι πρόβες της παράστασης γίνονται στο Σατιρικό Θέατρο.

da yapılır. Her gün yoğun bir şekilde devam eden provala-

Τις πρόβες που γίνονται εντατικά επί καθημερινής βάσεως,

rı zaman zaman Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazeteciler

παρακολουθούν κάποτε Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι

de izler. Kıbrıs Türk basınından provayı izleyen Neriman

δημοσιογράφοι. Η Τ/κ δημοσιογράφος Νεριμάν Τζαχίτ, στις

Cahit, 5 Kasım 2003 tarihli Yenidüzen gazetesinde duygu ve

5 Νοεμβρίου 2003, δημοσιεύει στην εφημερίδα Γενί Ντου-

düşüncelerini ve Satirigo Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Stelyos

ζέν, την συνέντευξη που κάνει με τον Καλλιτεχνικό Διευθυ-

Kafkaridis ile yaptığı röportajı yayımlar.

ντή του Σατιρικού Θεάτρου Στέλιο Καυκαρίδη.
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Στέλιος Καυκαρίδης:
«Αυτή είναι μια Πολιτιστική Επανάσταση.»
Stelyos Kafkaridis: “Bu Bir Kültür Devrimidir.”
Neriman Cahit’in Röportajı
Şu sıralar en çok ihtiyacımız olan ne?
Diye sorsalar bana: UMUT... derim...
Evet, tepeden tırnağa umut...
Bu umut’un yollarından biri de sanat...
ve bu bağlamda güzel, işlevsel ve
ülkemizde ilk kez yer alacak olan bir
çalışmayı aktarmak istiyorum sizlere:
Bir Rum Tiyatrosu’nun bir Türk yönetmenin rejisinde, bir Türk yazarın -kendi
dillerinde- sahnelenme çalışması...
Evet, Rum Satirigo Tiyatrosu,
Yaşar Ersoy’un yönetiminde, Haldun
Taner’in “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu sahnelemeye hazırlanıyor.
Dediğim gibi bu, ülkemizde ilk kez
denenen ve çok işlevsel, çok yönlü
mesajlar taşıyan bir çalışma. Çok
merağımı çektiği için izin isteyerek bir
provalarını izledim ve Satirigo Tiyatrosu
yöneticileri Stellos Kafkaridis (sanat yönet-

meni) Hristos Zanos (yönetmen-oyuncu)
ve Kostas Kafkaridis’ten (dekoratör) bu
çalışma ile ilgili bilgiler aldım. ...soruyorum
bu olay nasıl oluştu ve gelişti... ve de niye
bu oyun?
Stellos Kafkaridis yanıt veriyor:

Μια συνέντευξη της Νεριμάν Τζαχίτ
Αν με ρωτούσαν για το τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε πιο πολύ αυτή τη στιγμή, θα έλεγα η ΕΛΠΙΔΑ… Ναι από την κορυφή ως τα νύχια ελπίδα… Ένας από τους δρόμους αυτής
της ελπίδας είναι η τέχνη… και σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να σας μεταφέρω μια όμορφη
και λειτουργική δουλειά η οποία γίνεται για πρώτη στη χώρα μας:
Ένα ελληνοκυπριακό θέατρο, στην εποπτεία ενός Τούρκου σκηνοθέτη, ανεβάζει ένα
έργο ενός Τούρκου συγγραφέα, στην δική τους γλώσσα…
Ναι το ε/κ Σατιρικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία του Γιασάρ Έρσοϋ, ετοιμάζεται να
ανεβάσει το έργο του Χαλντούν Τανέρ
«Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου». Όπως
έχω αναφέρει, είναι η πρώτη φορά στη
χώρα μας που γίνεται η προσπάθεια για
μια τόσο λειτουργική δουλειά, η οποία
έχει να δώσει πολύπλευρα μηνύματα. Το
έργο τράβηξε τόσο πολύ το ενδιαφέρον
μου, που ζήτησα άδεια και παρακολούθησα τις πρόβες τους και έμαθα πληροφορίες για το έργο από τους υπεύθυνους του
Σατιρικού Θεάτρου, τον Στέλιο Καυκαρίδη (καλλιτεχνικό διευθυντή), τον Χρίστο
Ζάνο (σκηνοθέτη-ηθοποιό) και τον Κώστα
Καυκαρίδη (σκηνογράφο).
…ρωτώ πως προέκυψε και πως εξελίχθηκε αυτή η δουλειά …και γιατί αυτό το
έργο; Την ερώτηση απαντάει ο Στέλιος
Καυκαρίδης:
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Στέλιος Καυκαρίδης / Stelyos Kafkaridis

Bu çalışma bir mucize... Ben hala daha her gün bir araya gelip
böyle bir çalışma yaptığımıza inanamıyorum; çünkü şu anda
yapmakta olduğumuz kültürel bir devrim niteliğindedir.
«Αυτό γίνεται στην Κύπρο για πρώτη φορά… και εμείς
μαζί με τους Τουρκοκύπριους καλλιτέχνες φίλους μας, ως
οι πρωτοπόροι αυτού του γεγονότος, νιώθουμε περήφανοι
και ευτυχισμένοι. Η φιλία μας με το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας συνεχίζεται από το 1987, όταν ανέβασαν στο θέ-

Αυτή η δουλειά είναι ένα θαύμα… Εγώ ακόμα να πιστέψω ότι
καταφέραμε να συναντιόμαστε κάθε μέρα και να πραγματοποιούμε αυτή τη δουλειά. Επειδή αυτό που κάνουμε αυτή την
στιγμή είναι μια πολιτιστική επανάσταση.

ατρο μας το έργο του Αριστοφάνη «Ειρήνη». Αρκετές φορές
προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε αλλά δεν τα καταφέραμε, δεν μας δόθηκε η άδεια. Εμείς ως Κύπριοι πολίτες δεν
πιστεύουμε ότι υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν.
Έχουμε πολλά να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Αυτή η
δουλειά είναι ένα θαύμα… Εγώ ακόμα να πιστέψω ότι καταφέραμε να συναντιόμαστε κάθε μέρα και να πραγματοποιούμε αυτή τη δουλειά. Επειδή αυτό που κάνουμε αυτή την
στιγμή είναι μια πολιτιστική επανάσταση. Ούτε πριν ούτε
μετά από τον Πρώτο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν
έγινε μια τέτοια εκδήλωση. Αυτό που κάνουμε είναι.. είναι
πρωτοποριακό… Αν τα καταφέρουμε -που θα τα καταφέρουμε- θα είναι πράγματι μια πολιτιστική επανάσταση. Όσον
αφορά στην επιλογή του έργου, το είχαμε παρακολουθήσει
το 1992 στο Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και μας είχε
αρέσει πολύ. Αλλά όσο και να είχαμε προσπαθήσει δεν

“Bu Kıbrıs’ta bir ilk deneme... ve biz bu işin öncüleri olarak, Kıbrıslı Türk sanatçı arkadaşlarla bunun gururunu ve
mutluluğunu yaşıyoruz. LBT ile dostluğumuz 1987 yılında
bizde oynadıkları Aristaphanes’in “Barış” oyunundan beri
sürüyor. Birçok kez, işbirliği için teşebbüs ettik ama olmadı,
izin verilmedi. Biz Kıbrıs vatandaşları olarak bizi ayıran
birşeylerin olduğuna inanmıyoruz.
Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bu çalışma bir
mucize... Ben hala daha her gün bir araya gelip böyle bir çalışma yaptığımıza inanamıyorum; çünkü şu anda yapmakta
olduğumuz kültürel bir devrim niteliğindedir. I. Ve II. Dünya
Savaşları öncesi ve sonrasında dahi böyle bir etkinlik olmamıştır. Öyle birşey yapıyoruz ki... Bu bir öncülük... Başarırsak ki başaracağız - bu gerçekten bir kültürel devrimdir.

είχαμε καταφέρει να πάρουμε άδεια για να φέρουμε το έργο
στην πλευρά μας. Το έργο ταιριάζει με την φιλοσοφία του
Σατιρικού Θεάτρου και μας βοηθά στο να κατανοήσουμε την
ιστορία και τις περιόδους που έζησαν οι Τούρκοι…
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Oyunun seçimine gelince; 1992’de LBT’de izlemiş ve çok
beğenmiştik. Ama bu çalışmayı bir türlü bizim tarafa aktarma iznini çıkaramamıştık. Satirigo Tiyatrosu’nun işlevine
uyuyor ve Türkler’in tarihini ve yaşadığı evreleri anlamak
için yardımcı olabilir...
Yaşar çok disiplinli ve sıkı çalışıyor. Başlangıçta bizimkiler birazcık ihtiyatlı idiler ama şimdi güller gibi açıldılar...
Kabul etmek gerekir ki, bu çalışma biz ve sanatçılarımız
için yeni bir ekol... Bizimkiler kendi oyun tarzlarının dışında bir ekolle karşılaştılar ve önce hayli bocaladılar ama bu
çok kısa sürdü... İşin bir ilginç yanı da şu: Ülkemizdeki diğer
tiyatrocular da böyle bir işbirliği arayışına girdi. Yaşar söyStelyos Kafkaridis ve Yaşar Ersoy “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunun provasında.
Ο Στέλιος Καυκαρίδης και ο Γιασάρ Έρσοΰ στην πρόβα του έργου
«Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου».

Ο Γιασάρ είναι πολύ πειθαρχημένος και εργάζεται σκληρά.
Στην αρχή κάποιοι από εμάς ήταν λιγάκι δισταχτικοί αλλά
τώρα άνοιξαν όπως τα τριαντάφυλλα… Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή η δουλειά είναι μια νέα σχολή για εμάς και
τους ηθοποιούς μας… Οι δικοί μας ήρθαν αντιμέτωποι με
μια σχολή διαφορετική από το δικό τους στυλ και στην αρχή

lemiyor ama ben söyleyim, iki tiyatronun onunla çalışma
girişimi var. (Gülerek bir de espiri ekliyor) Yeter ki Yaşar çok
çalıştırıp, çok yormasın... Yaşar çok sıkı çalışır...
Biz bir mum yaktık... Bir mum yaktığınızda, en azından
nereye baktığınızı görürsünüz ve bir etkileşimin ilk kıvılcımını tutuşturabilirsiniz. Bu etkileşimi sürekli kılmak bize
kalır... Biz bu yöndeki çabalarımızı 17 yıldır sürdürdük... Sürdüreceğiz de... yurdumuz bir cennet ve biz artık bu cennette
birlikte, barış içinde yaşamayı hak ediyoruz.”

αμφιταλαντεύτηκαν αλλά αυτό κράτησε για πολύ λίγο… Μια
ενδιαφέρουσα πτυχή της όλης υπόθεσης είναι και αυτό: Και
άλλοι άνθρωποι του θεάτρου στη χώρα μας αναζητούσαν μια τέτοια συνεργασία. Ο Γιασάρ δεν το λέει αλλά ας το πω εγώ, δύο θέατρα
προσπάθησαν να συνεργαστούν μαζί του. (Γελάει και λέει και ένα αστείο). Φτάνει ο Γιασάρ να μην μας βάλει να δουλέψουμε πολύ, να
μην μας κουράσει… Ο Γιασάρ δουλεύει πολύ σκληρά… Εμείς ανάψαμε ένα κερί… Και όταν ανάβεις ένα κερί, τουλάχιστον μπορείς να
δεις που πηγαίνεις. Και εξαρτάται από εμάς να κρατήσουμε αυτή την φλόγα αναμμένη… Εμείς συνεχίσαμε τις προσπάθειες μας προς
αυτή την κατεύθυνση για 17 χρόνια… Και θα τις συνεχίσουμε… η πατρίδα μας είναι ένας παράδεισος και εμείς πλέον το αξίζουμε να
ζήσουμε μαζί ειρηνικά σε αυτό τον παράδεισο.»
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Satirigo Tiyatrosu’nun diğer yönetici ve sanatçılarından da aynı doğrultuda bilgi alan Neriman Cahit izlenimlerini şöyle tamamlar:

Η Νεριμάν Τζαχίτ συλλέγοντας και άλλες
πληροφορίες για το γεγονός από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες του Σατιρικού Θεά-

“6 Aralık’da sahnelenmesi planlanan oyunun provasını izlemek gerçek-

τρου ολοκληρώνει το άρθρο της ως εξής:

ten de inanılmayacak çok ilginç bir olayı izlemekti. Yücel Köseoğlu’nun
her iki tarafa tercümeleriyle yaptığı yardımın yanında... oyuncuların kesik

«Ήταν πράγματι μια απίστευτη και

Türkçe ve Yaşar Ersoy’un Rumca iletişimi... Ve yaratılan enerji, özverili ça-

ενδιαφέρουσα εμπειρία το να παρακο-

lışma, çaba ve takım ruhu inanılamayacak, gerçekleşmesi zor bir mucize

λουθήσω τις πρόβες του έργου που

gibiydi...

προγραμματίζεται να μεταφερθεί στην

Stellos Kafkaridis haklı... Bu, ülkemizde kültürel bir devrim... ve sanırım

σκηνή στις 6 Δεκεμβρίου. Η βοήθεια

yaygınlaşarak sürecektir de... Bu bir umut... Umutlu olmanın nedeni de bu

που προσφέρει ο Γιουτζέλ Κιοσέογλου

çalışmanın Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu’nun işbirli-

μεταφράζοντας ότι χρειάζεται και στις

ğiyle yapılıyor olması..”

δύο πλευρές… τα σπαστά τουρκικά των
ηθοποιών και την προσπάθεια του Γιασάρ Έρσοϋ να επικοινωνήσει στα ελληνικά… Και η ενέργεια που δημιουργείται,
η ανιδιοτελής εργασία, η προσπάθεια
και το ομαδικό πνεύμα ήταν σαν ένα απίστευτο θαύμα, το οποίο ήταν δύσκολο να
πραγματοποιηθεί…
Ο Στέλιος Καυκαρίδης έχει δίκιο… Το
γεγονός αυτό είναι μια πολιτιστική επανάσταση στη χώρα μας… και νομίζω ότι
θα διαδοθεί και θα συνεχίσει… Είναι μια
ελπίδα… Και ο λόγος που έχουμε ελπίδα
είναι ότι αυτό το έργο γίνεται σε συνεργασία του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και του Σατιρικού Θεάτρου…»

Yücel Köseoğlu “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununda.
Ο Γιουτζέλ Κιοσέογλου στην παράσταση του έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου».
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Οι καλλιτέχνες των δύο θεάτρων εργάζονται με ομαδικό πνεύμα κατά την διάρκεια των έντονων προβών που
κράτησαν 3 μήνες. Ο σκηνοθέτης Γιασάρ Έρσοϋ, δημιουργεί μια όμορφη αρμονία με τους Ε/κ και τους Τ/κ ηθοποιούς.
Υπερβαίνοντας το εμπόδιο της γλώσσας με την οικουμενική γλώσσα του θεάτρου, δημιουργούν μια κοινή γλώσσα.
Το γεγονός ότι ο Οσμάν Αλκάς, ο οποίος δεν ξέρει μια λέξη στα ελληνικά, παίζει στα ελληνικά, οι μεταφράσεις που
κάνει στα ελληνικά και στα τούρκικα με πολλή υπομονή ο Γιουτζέλ Κιοσέογλου και η ηθοποιία του, το γεγονός ότι
η ομάδα 22 ατόμων του Σατιρικού αγκαλιάζει με όλο της το είναι το έργο και δουλεύοντας μέρα και νύχτα δείχνουν
σε όλους πόσο πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πειθαρχημένη δουλειά που έκαναν ο
Μετίν Ανιμπάλ και ο Γιουσούφ Τσερκέζ στην ορχήστρα. Συνειδητοποιούν όλοι τους, ότι το γεγονός, που πρόκειται
να πραγματοποιήσουν, θα μείνει στην ιστορία και με ενθουσιασμό και αφοσίωση δουλεύουν βοηθώντας ο ένας τον
άλλο. Και επιτέλους στις 6 Δεκεμβρίου 2003, στην αίθουσα του Σατιρικού Θεάτρου πραγματοποιείται μια πρωτιά. Η
πρεμιέρα του «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου»

3 ay süren yoğun prova döneminde LBT ve Satirigo Tiyatrosu sanatçıları ekip anlayışı içinde çalışırlar. Yönetmen Yaşar Ersoy, Rum-Türk oyuncularla güzel bir uyum oluşturur. Dil engelini, tiyatronun evrensel diliyle aşarak
sahnede ortak bir dil oluştururlar. Tek kelime Yunanca bilmeyen Osman Alkaş’ın Yunanca oynaması, Yücel Köseoğlu’nun sabırla Türkçe ve Yunanca tercümeleri ve oyunculuğu, Satirigo Tiyatrosu’nun 22 kişilik ekibinin oyuna
canla başla sarılmaları ve gece gündüz çalışmaları herkesin yapılan işe inancını gösterir. Orkestrada görev alan
Metin Anibal ve Yusuf Çerkez’in disiplinli çalışmaları da unutulmamalıdır. Herkes tarihi bir olayı gerçekleştirecek
olmanın bilincinde, coşkuyla özveriyle ve yardımlaşarak paylaşarak çalışır. Ve nihayet 6 Aralık 2003 tarihinde Güney Kıbrıs’ta Satirigo Tiyatrosu salonunda ada tarihinde bir ilk gerçekleşir. “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”
oyununun prömiyeri yapılır.
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Satirigo Tiyatrosu ile LBT ortak yapımı “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunun ekibi.
Η ομάδα της παράστασης του έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου», συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου και του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.
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Στην μόνη Μοιρασμένη Πρωτεύουσα
του κόσμου η Αυλαία Ανοίγει για την Ειρήνη
Dünyanın Tek Bölünmüş Başkentinde Perdeler Barış İçin Açılır

Η πρεμιέρα του έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου»

LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun ortak sahneledikleri “Göz-

το οποίο ανέβασαν μαζί το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

lerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunu 6 Aralık 2003 tari-

και το Σατιρικό Θέατρο, γίνεται στις 6 Δεκεμβρίου 2003. Οι

hinde prömiyer yapar. Yoğun bir katılımla salonu tıklım tık-

θεατές που κατέκλυσαν την αίθουσα δείχνουν μεγάλο εν-

lım dolduran seyirciler oyuna büyük ilgi gösterirler. Kıbrıslı

διαφέρον για την παράσταση. Οι Ελληνοκύπριοι και Τουρ-

Rum ve Türk izleyiciler coşkuyla salonu doldururlar. Her-

κοκύπριοι θεατές γεμίζουν την αίθουσα με ενθουσιασμό.

kes merak içinde… ayrıca ada tarihinde, tarihi bir olaya ta-

Όλοι νιώθουν αγωνία…παράλληλα επικρατεί η χαρά για το

nıklık edecek olmanın sevinci ve şovenizme, aşırı milliyetçi-

γεγονός ότι θα είναι μάρτυρες σε ένα ιστορικό γεγονός και

liğe, ayrılıkçılığa, ırkçılığa karşı tiyatronun evrensel insancıl

ότι βρίσκονται μαζί κάτω από την οικουμενική στέγη του

çatısı altında buluşmanın yaşam sevinci yaşanır. Dünyanın

θεάτρου ενάντια στον εθνικισμό, τον διαχωρισμό και τον

tek bölünmüş başkentinde, Lefkoşa’da Kuzey’de yaşayan

ρατσισμό. Στην μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα του κό-

Kıbrıslı Türk’ler ve Güney’de yaşayan Kıbrıslı Rum’lar Gü-

σμου την Λευκωσία, οι Τουρκοκύπριοι, που ζουν στο βορρά

ney Kıbrıs’ta yapılan oyunu seyrederler.

και οι Ελληνοκύπριοι, που ζουν στο νότο παρακολουθούν
την παράσταση που γίνεται στην νότια Κύπρο.

manda tiyatroyu barış için yapan ve Satirigo Tiyatrosu’nun

Το έργο αφιερώνεται στην ειρήνη και την φιλία των δύο

kurucusu Kıbrıs Rum Tiyatrosu’nun ustalarından biri olan

κοινοτήτων και την ίδια στιγμή στην μνήμη του ιδρυτή του

ve en verimli döneminde hayatını kaybeden Viladimiros

Σατιρικού Θεάτρου και ενός από τους σπουδαιότερους αν-

Kafkaridis’in anısına adanır. Oyun öncesinde Lefkoşa Türk

θρώπους του ελληνοκυπριακού θεάτρου του Βλαδίμηρου

Belediye Başkanı Kutlay Erk yaptığı konuşmada tarihi bir

Καυκαρίδη, ο οποίος έχασε την ζωή του στην πιο παραγω-

olayın gerçekleştiğini, Kıbrıslı Türk ve Rum tiyatro sanatçı-

γική του περίοδο. Πριν από την παράσταση ο Τ/κ δήμαρχος

larının ortak sahneledikleri “Gözlerimi Kaparım Vazifemi

Λευκωσίας Κουτλάι Ερκ στην ομιλία του τονίζει ότι πραγ-

Yaparım” oyununun iki toplumun yakınlaşmasına katkı ya-

ματοποιείται ένα ιστορικό γεγονός και ότι το έργο «Σκάσε

pacağını ifade eder.

και κάνε τη δουλειά σου», που παρουσιάζουν από κοινού οι
Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες, θα συμ-
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Oyun iki toplum arasındaki barış ve dostluğa; aynı za-

Satirigo Tiyatrosu ile LBT ortak yapımı “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunda Maria Fiaka, Vasilis Mihail, Spiros Georgio.
Η Μαρία Φιακά, ο Βασίλης Μιχαήλ και ο Σπύρος Γεωργίου στην παράσταση του έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου»,
συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου και του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

βάλει σημαντικά στην επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτή-

Oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy’da gecede yaptığı konuş-

των. Ο σκηνοθέτης του έργου Γιασάρ Έρσοϋ στην ομιλία

mada sanatın barışın evrensel değerleri ile iki toplumu

του τονίζει ότι ζούμε τον ενθουσιασμό της συνάντησης των

buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ve perdelerin ba-

δύο κοινοτήτων με τις οικουμενικές αξίες της τέχνης και της

rış için açıldığını vurgular. Ersoy, LBT ve Satirigo Tiyatro-

ειρήνης και ότι η αυλαία ανοίγει για την ειρήνη. Ο Έρσοϋ,

su’nun 1980’li yıllardan beri barış için tiyatro yaptıklarını

αναφέρει επίσης ότι το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και

da belirtir. Oyununun tanıtım kitapçığında da yer alan Ya-

το Σατιρικό Θέατρο από την δεκαετία του 80’ κάνουν θέατρο

şar Ersoy’un konuşması şöyledir:

για την ειρήνη. Στην ομιλία του ο Γιασάρ Έρσοϋ που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της παράστασης λέει τα εξής:
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«Η νίκη της Τέχνης είναι η Νίκη της Ειρήνης

“Sanatın Zaferi Barışın Zaferi Demektir

Γειά σας αγαπητοί θεατές,

Merhaba sevgili seyirciler,

Ο Αλμπέρτ Καμί έγραψε: «Το θέατρο είναι η τέχνη της επικοινωνί-

Albert Camus şöyle yazmış: “Tiyatro, iletişimin, alışverişin, dostlu-

ας, της σχέσης, της φιλίας, της ελευθερίας, η τέχνη της χαράς και της

ğun, özgürlüğün ve dolayısıyla da mutluluğun sanatıdır. Ama bunun

ευτυχίας. Αυτό, όμως για να γίνει μια αληθινή και σωστή πραγματι-

tam bir mutluluk olabilmesi için, hiç kimsenin dışarda kalmaması ge-

κότητα, κανείς μας δεν πρέπει να μένει αμέτοχος».

rekiyor.”

Με αυτές τις σκέψεις και αυτή την πεποίθηση, από το 1987 το Σα-

Bu düşünce ve inançla ülkemizde iki toplum arasındaki iletişimi, alış-

τιρικό Θέατρο και το Τουρκοκυπριακό Θέατρο Λευκωσίας, μέσα από

verişi, dostluğu, özgürlüğü ve dolayısıyla da mutluluğu sağlamak için

την ανθρωπιστική και ειρηνική δομή του θεάτρου, κτίζοντας μια σχέ-

Satirigo Tiyatrosu ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 1987 yılından beri

ση αλληλοκατανόησης, προσπάθησαν να φέρουν την μία κοινότητα

tiyatronun görkemli, insancıl, barışçıl çatısı altında Kıbrıslı Rumlar’la

κοντά στην άλλη. Έχοντας αυτό στη σκέψη μας κάναμε πολλές εκ-

Türkler’i buluşturmaya çalışmaktadır. Bu amaçla, ülkemiz tarihinde

δηλώσεις, που πήραν επάξια σημαντική θέση στην σύγχρονη ιστορία

onurlu yerini alan çeşitli faaliyetler yaptık. Şimdi bir ilki daha gerçekleş-

του νησιού μας. Τώρα με περηφάνεια πραγματοποιούμε ακόμα μια

tirmenin heyecanını, coşkusunu ve onurunu yaşamaktayız. Çünkü, ken-

νέα πρωτοποριακή εκδήλωση. Υπογράφουμε μία τολμηρή παράστα-

dimize yalanlardan, eskimiş, çürümüş ve manasızlaşmış düşmanlıklar-

ση, εγκαταλείποντας επί τέλους τα φυλάκια, που τόσα χρόνια οικοδο-

dan, yanlış koşullandırmalardan, nefret ve kinden yaptığımız mevzileri

μούσαμε με αγανάκτηση και μίσος ο ένας για τον άλλο, απελευθερω-

terkederek bir ilke daha imza attık. Bu oyun çağdaş Türk Tiyatrosu’nun

μένοι από τα ψεύδη και τις εχθρότητες, που τώρα αποκαλύπτεται ότ

en değerli yazarlarından Haldun Taner’in yazdığı “Gözlerimi Kaparım

δεν είχαν κανένα νόημα. Το Σατιρικό Θέατρο και το Τουρκοκυπριακό

Vazifemi Yaparım” oyunudur. Oyunun içeriği ve biçimi hakkında söyle-

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας συνεταιρικά, με αγάπη και σεβασμό, με

necek çok şey var. Ancak az sonra salon kararacak ve sahnedeki ışıklar

μυαλό και ψυχή, παρουσιάζουν αυτή την παράσταση. Το έργο «ΣΚΑ-

yalanla gerçeği aydınlatacaktır.

ΣΕ...ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ» ανήκει στον Τούρκο συγγραφέα Χαλ-

Barıştan yana insanların dürüst, kardeşçe ilişkilerle oluşturduğu ve

τούν Τανέρ, ένα σύγχρονο και σπουδαίο άνθρωπο του θεάτρου. Για

severek inatla çalıştığı bu oyunu sizlere sunuyoruz. Biliyoruz ki, tiyatro,

το περιεχόμενο και τη μορφή αυτού του έργου μπορούμε να πούμε

en yüce sanat olan yaşama sanatına hizmet için vardır.

πολλά. Σε λίγο, όμως, θα σβήσουν τα φώτα στην πλατεία και οι προ-

Biliyoruz ki, insanları biraraya getiren, onları ortak değerlerde birleşti-

βολείς θα φωτίσουν το ψέμα και την σκληρή πραγματικότητα. Την

ren ve barışa hizmet eden hep tiyatro, sanat olmuştur. Bu nedenle daha

παράσταση αυτή δημιούργησαν με αγάπη και με πείσμα άνθρωποι που

çok sanat, daha çok tiyatro. Çünkü biliyoruz ki Sanatın Zaferi Barışın

πιστεύουν στην ειρήνη και στην αδελφοσύνη.

Zaferi Demektir.”

Η μεγαλύτερη τέχνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επιβιώνει. Και η τέχνη του θεάτρου είναι ένα εργαλείο που βοηθά τον άνθρωπο να επιβιώνει. Το θέατρο φέρνει τους ανθρώπους κοντά και
τους ενώνει σε κοινούς στόχους. Το θέατρο είναι μια τέχνη που σήμερα υπηρετεί δυναμικά την ειρήνη. Γι’ αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε
περισσότερη τέχνη και περισσότερο θέατρο. Ο θρίαμβος της ειρήνης
είναι και θρίαμβος της τέχνης.»
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Το έργο μετά από την Λευκωσία κάνει περιοδεία στην

Oyun Güney Lefkoşa’dan sonra Limasol, Baf, Larnaka ve

Λεμεσό, την Πάφο, την Λάρνακα και την Δερύνεια. Όταν

Derinya bölgelerine de turne yapar. Güney Kıbrıs’ta göste-

ολοκληρώνονται οι παραστάσεις στη νότια Κύπρο το έργο

rilerini tamamlayan oyun, daha sonra Kuzey Kıbrıs’ta Kıb-

παρουσιάζεται σε ένα ευρύ Τουρκοκυπριακό κοινό στη βό-

rıslı Türk izleyici kitlesine de sunulur. Ada tarihinde ilk kez

ρεια Κύπρο. Το πρώτο έργο στην ιστορία της Κύπρου που το

Kıbrıslı Türklerle Rumların birlikte sahneledikleri ortak

παρουσιάζουν από κοινού Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπρι-

oyun geniş yankı yaratır. Kıbrıs Türk ve Rum basını verdiği

οι, δημιουργεί μεγάλο αντίκτυπο. Τόσο ο ε/κ όσο και ο τ/κ

haberlerle ve yaptığı yorumlarla oyuna büyük ilgi gösterir.

Τύπος δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο. Μια από τις

Güney Kıbrıs’ta yaşayan eleştirmen Nona Moleski 28 Aralık

Ε/Κύπριες κριτικούς η Νόνα Μολέσκη, στις 28 Δεκεμβρίου

2003’te Filelefteros gazetesinde şöyle yazar:

2003, στην εφημερίδα Φιλελεύθερος γράφει τα εξής:
“…Çok mutluyum çünkü Kıbrıs’ta yapılan bu ilk or«(…) Χαίρομαι, λοιπόν, διότι η πρώτη δικοινοτική

tak tiyatro çalışması sadece tarihi bir olay olarak de-

συνδημιουργία στην κυπριακή σκηνή δεν έχει ανάγκη

ğerlendirmemelidir… Bu ortak çalışma aynı zamanda

να εκτιμηθεί μόνο ως ιστορικός σταθμός, αλλά ευστα-

sanatsal bir olaydır.(...) Bu oyun bize Haldun Taner’i

θεί ως ενδιαφέρον θεατρικό γεγονός. (…) Η παράστα-

tanıttı. Türk yazarın başka eserlerini bilmiyoruz...

ση μας γνώρισε τον Haldun Taner. Χωρίς να ξέρουμε

Ama “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunun-

άλλα δείγματα γραφής του Τούρκου δραματουργού

da Brechtyen ve geleneksel öğeler görülmektedir… Bu

σαφέστατα διακρίνουμε στο «Σκάσε και Κάνε τη Δου-

iki öğede herkesin anlayabileceği ve yararlanabileceği

λειά σου!», συγκερασμό μπρεχτικών και εθνικών πα-

sanatsal anlayışlar mevcuttur… Yazar her durumda

ραδοσιακών θεατρικών στοιχείων. Κοινός όρος και

düşünce yapısını tarihsel olaylarla vurgulamaktadır.

των δυο, λαϊκό θέατρο που πάντα σήμαινε τέχνη κα-

(…) Şahsen tanıma mutluluğuna erdiğim yönetmen Ya-

τανοητή σε όλους και … ωφέλιμη για όλους…

şar Ersoy o kadar enerjik bir insandır ki… Oyunculuk

(…) Ο ίδιος ο Έρσοϋ, (έχω τη χαρά να τον γνωρίζω

performansını yükseklere çeken enerji üreten bir sant-

προσωπικά), είναι τόσο ενεργητικό άτομο (…) λει-

ral gibidir… Bu oyun, sonunda, iyi bir rejisör olan Ya-

τουργεί ως … γεννήτρια αυξάνοντας την ένταση της

şar Ersoy’u hanemize kâr olarak yazmamızı sağladı.”

υποκριτικής απόδοσης. (….)
Η παράσταση μας αφήνει με το κέρδος επαφής με
τον καλό Κύπριο σκηνοθέτη Yaşar Ersoy».
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Salamis Antik Tiyatrosu’nda
“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”
«Σκάσε... και Κάνε τη Δουλειά Σου» στην Σαλαμίνα

Η παρουσίαση του έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου» στο αρχαίο αμφιθέατρο
της Σαλαμίνας είναι ακόμα μια πρωτιά στην ιστορία του νησιού. Το γεγονός ότι το έργο
παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 2ο Φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου στις 27 Σεπτεμβρίου
2004, χαροποιεί ιδιαίτερα τους Ελληνοκύπριους καλλιτέχνες του θεάτρου. Για να παρακολουθήσουν την παράσταση στο αρχαίο αμφιθέατρο της Σαλαμίνας έρχονται και Ελληνοκύπριοι θεατές από την νότια Κύπρο.
Εκείνο το βράδυ περνάει στη ιστορία ως μια καλλιτεχνική βραδιά με μεγάλη σημασία
για τον σκοπό της ειρήνης και της ελπίδας, κατά την οποία Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι παρακολουθούν μαζί μια κοινή παράσταση στο αρχαίο αμφιθέατρο της Σαλαμίνας.
Οι Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι που είχαν ήδη παρακολουθήσει το έργο στα ελληνικά
στο Σατιρικό Θέατρο γράφουν για το έργο και την συνεργασία των δύο θεάτρων. Με σύντομα αποσπάσματα από τα άρθρα τους αφήνουμε μήνυμα στην ιστορία:

Satirigo Tiyatrosu ile LBT’nin ortak yapımı ‘’Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’’ oyunu, Salamis Antik Tiyatro’da da izleyiciye sunularak ada tarihinde bir ilke daha imza atar. 2.
Kıbrıs Tiyatro Festivali programı çerçevesinde 27 Eylül 2004’de sunulan oyun, özellikle Kıbrıslı Rum tiyatro sanatçılarını çok heyecanlandırır ve mutlu eder. Salamis Amfi Tiyatro’da
oyunu izlemek için Güney Kıbrıs’tan otobüsle Kıbrıslı Rum izleyiciler de gelir.
Tarihi Salamis Antik Amfi Tiyatro’da Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların, birlikte ortak yapılan bir oyunu izlemeleri ise barış ve umut adına anlam yüklü bir sanat gecesi olarak
tarihe yazılır. Güney Lefkoşa’ya geçip Satirigo Tiyatrosu salonunda Yunanca sahnelenen
‘’Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’’ oyununu izleyen Kıbrıs Türk gazeteciler oyun ve
iki tiyatronun işbirliği hakkında yazarlar. Bu yazılardan kısa alıntılar yaparak tarihe not
düşelim:
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Satirigo Tiyatrosu ile LBT ortak yapımı
“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununda Osman Alkaş.
Ο Οσμάν Αλκάς στην παράσταση του έργου
«Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου», συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου
και του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

«…Ζήσαμε ένα όμορφο γεγονός το οποίο

σάρ Έρσοϋ από την δεκαετία του 80’ πίεσε

καλή παράσταση. (…) Το θέατρο σε όλη την

στο μέλλον θα θυμόμαστε με περηφάνια

τις καταστάσεις για να συμμετέχει σε δικοι-

ιστορία του κατάφερε σπουδαία πράγματα

στην κοινή ιστορία των Τουρκοκυπρίων και

νοτικές εκδηλώσεις. Κάθε φορά βρισκόταν

στην αναζήτηση του για ειρήνη και αφύπνι-

των Ελληνοκυπρίων. (…) Θεατές και από τις

αντιμέτωπος με ‘απαγορεύσεις’. Την περίο-

ση της κοινωνίας. Για αυτό το λόγο θέλω να

δύο κοινότητες οι οποίες για χρόνια προ-

δο που όλοι μιλούσαν για επαναπροσέγγι-

συγχαρώ από καρδιάς τους Τουρκοκύπρι-

καλούν η μία την άλλη, παρακολουθούν με

ση, θυμάμαι λες και ήταν χθες το πόσο χα-

ους και Ελληνοκύπριους καλλιτέχνες. Και

ενθουσιασμό μια θεατρική παράσταση (…)

ρούμενος ήταν ο Γιασάρ, όταν παρουσίασε

ως Τουρκοκύπριος θέλω να ευχαριστήσω

Η τέχνη είναι ένα από τα σημαντικότερα

το 1987 το έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη

ιδιαίτερα το Σατιρικό Θέατρο για την τόλμη

εργαλεία για να ξεπεραστούν τα αισθήματα

στην ελληνοκυπριακή πλευρά. (…) Το έργο

που επέδειξε. Πιστεύω ότι και σε εμάς και

της έχθρας και του μίσους. Για πρώτη φορά

δεν είχε ως μόνο στόχο να μας κάνει να γε-

στην ίδια τους την τέχνη δημιούργησαν ένα

ένας Τουρκοκύπριος σκηνοθέτης μεταφέρει

λάσουμε και να περάσουμε ευχάριστα. Μας

νέο πνεύμα και ενθουσιασμό.»

στη σκηνή στην ελληνοκυπριακή πλευρά το

καλεί να σηκώσουμε το κεφάλι μας ενάντια

έργο ενός Τούρκου συγγραφέα. (…) Ο Για-

στις αδικίες. Και αυτό το κάνει με μια πολύ

Χασάν Καφετζίογλου
Εφημερίδα Ορτάμ 3 Φεβρουαρίου 2004

‘’... İleride Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türkle-

kinlikte bulunmak için devamlı şartları zor-

nışında, barış arayışında, kültürlerin uzlaş-

ri’nin ortak tarihinde gururla anacağımız

ladı. Her defasında karşısına ‘Yasak’lar çık-

masında tiyatro, tarihi boyunca önemli işler

bir GÜZELLİK yaşadık. (...) Yıllardır birbi-

tı. Herkesin yumuşamadan, yakınlaşmadan

başarmıştır. Bu yüzden Kıbrıslı Türk ve Kıb-

rine kışkırtılmış iki toplumdan izleyiciler,

söz ettiği dönemde, 1987’de Aristophanes’in

rıslı Rum sanatçıları yürekten kutluyorum.

heyecanla, bir tiyatro oyunu seyrediyorlar.

“BARIŞ’’ oyununu Rum kesiminde sahnele-

Özellikle Satirigo Tiyatrosu’na gösterdiği

(...) Kin, nefret ve düşmanlık duygularının

diğinde Yaşar’ın ne kadar mutlu olduğunu

cesaret için bir Kıbrıslı Türk olarak teşekkür

aşılmasında sanat, gerçekten en önemli

daha dün gibi anımsarım.(...) Oyun sadece

ediyorum. Hem bizde hem de kendi sanatları

araçlardan biridir. İlk kez bir Kıbrıslı Türk

bizleri güldürmek ve hoşça vakit geçirmek

içinde yeni bir ruh ve heyecan yarattıklarına

tiyatro yönetmeni, Rum tarafında bir Türki-

amacını taşımıyor. Bizi haksızlıklara karşı

inanıyorum.’’

yeli yazarın oyununu sahneledi. (...) Yaşar

başkaldırmaya davet ediyor. Ve bunu çok iyi

Ersoy 1980li yıllardan beri iki toplumlu et-

bir performansla yapıyor. (...) Halkın uya-

Hasan Kahvecioğlu
Ortam 3 Şubat 2004
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«Στο νότιο μέρος της Λευκωσίας, στο Σα-

Εδώ και δύο μήνες το Σατιρικό Θέατρο γεμί-

σε και κάνε τη δουλειά σου» να φτάσει στο

τιρικό Θέατρο εδώ και δύο μήνες πραγμα-

ζει με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους

αποκορύφωμα της το όραμα και την ενέρ-

τοποιείται ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Ένα

θεατές. (…)

γεια που είχε φέρει στο θέατρο και την ζωή

θεατρικό γεγονός… Ένα θεατρικό γεγονός

Κατά την γνώμη μου, με αυτό το έργο,

των Τουρκοκυπρίων πριν από 23 χρόνια

που έχει τόσο καλλιτεχνικές όσο και κοινω-

μετά από 30-40 χρόνια τραγικού διαχωρι-

(1980) και μετέδωσε και στις μέρες μας αλλά

νικές και πολιτικές διαστάσεις. Ένα γεγονός

σμού και αποξένωσης, περνούμε από ένα

και ως Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας είχε με-

που θα βοηθήσει τις δύο κοινότητες με τα

σημαντικό κατώφλι στην ζωή των δύο κοι-

ταφέρει το 1987 στους Ε/Κύπριους με την

μόνιμα σημάδια να γνωρίσουν από κοντά

νοτήτων, όσον αφορά στην επαναπροσέγ-

σύγχρονη ερμηνεία του έργου «Ειρήνη» του

η μία την άλλη, θα τους φέρει κοντά και θα

γιση τους και στο να ξαναγνωρίσουν η μία

Αριστοφάνη. Δεν είναι δύσκολο να προβλέ-

ανοίξει το δρόμο για σημαντικές θετικές αλ-

την άλλη. Το θέατρο έχει την μεγαλύτερη

ψουμε την επίδραση αυτού του καλού σπό-

λαγές στο πως βλέπουν η μία την άλλη. Νο-

συμβολή στο ρόλο που προσπάθησε εδώ

ρου που αρχίζει από σήμερα και φυτεύεται

μίζω ότι αμέσως έγινε αντιληπτό ότι αναφέ-

και χρόνια να παίξει η τέχνη, η ποίηση, η

στο χώμα του μέλλοντος. Άρα λοιπόν τους

ρομαι στο έργο του Χαλντούν Τανέρ «Σκάσε

ζωγραφική, η τέχνη της καρικατούρας και

κακούς σπόρους που φύτεψαν ο σωβινισμός

και κάνε τη δουλειά σου», το οποίο μεταφέ-

της μουσικής προς αυτή την κατεύθυνση.

και οι πολιτικοί θα καθαρίσουν η τέχνη και

ρει στην σκηνή ο Γιασάρ Έρσοϋ ως μια κοι-

Εύχομαι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί

οι καλλιτέχνες.

νή δουλειά του Ε/κ Σατιρικού Θεάτρου και

και ξέρω ότι θα συνεχιστεί. (…) Θεωρώ ότι

του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. (…)

ο Γιασάρ Έρσοϋ κατάφερε με το έργο «Σκά-

Φικρέτ Ντεμιράγ
Γενί Ντουζέν 31 Ιαννουαρίου 2004

‘’Lefkoşa’nın güneyinde, Satirigo Tiyatro-

Satirigo Tiyatrosu Kıbrıslı Rum ve Türk izle-

da Aristophanes’in Barış oyununu modern

su’nda iki aydır önemli bir sanat olayı ya-

yicilerle dolup taşıyor. (...) Bence bu oyunla,

yorumuyla Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ola-

şanıyor. Bir tiyatro olayı... Sanatsal olduğu

30 – 40 yıllık trajik bir ayrılık ve yabancılaş-

rak Güney Kıbrıs’a da taşıyan Yaşar Ersoy,

kadar siyasal ve sosyolojik boyutları da olan

tırma döneminden sonra, yeniden tanışma,

“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”la bu

bu bir tiyatro olayı. Kalıcı izleriyle iki top-

yakınlaşma bağlamında iki toplumun yaşa-

elektriği bence doruğa taşıdı.

lumun birbirini daha yakından tanımasını

mında önemli bir eşik aşılmaktadır. Tiyatro

Bugünden başlayan ve geleceğin toprağı-

sağlayacak, onları yakınlaştıracak, birbiri-

ile birlikte şiirin, resmin, karikatürün, müzi-

na ekilen iyi tohumun etkilerini tahmin et-

ne bakışlarında önemli olumlu dönüşümlere

ğin yıllardır bu bağlamda oynamaya çalıştı-

mek zor değil.

yol açacak bir olay. Rum Satirigo Tiyatrosu

ğı role, tiyatro sanatı en büyük katkıyı yaptı.

Demek ki şovenizimin ve politikacılarının

ile Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun or-

Bunun sürmesini diliyorum ve süreceğini

ektiği kötü tohumları sanat ve sanatçılar te-

tak çalışması olarak Yaşar Ersoy’un sahneye

biliyorum.

mizleyecek.

koyduğu Haldun Taner’in “Gözlerimi Kapa-

(...) Kıbrıslı Türklerin tiyatrosuna ve yaşa-

rım Vazifemi Yaparım’’ oyunundan söz etti-

mına 23 yıl önce (1980) getirdiği ve bu yıl-

ğim sanırım hemen anlaşıldı. (...) İki aydır

lara yaydığı vizyonu ve elektriği, 1987 yılın-

Fikret Demirağ
Yenidüzen 31 Ocak 2004

«Με την μεγάλη πείρα και την δεξιοτεχνία

ρώ τον Στέλιο Καυκαρίδη και τον Βασίλη

πρώτη φορά σκεφτόμαστε με αυτό τον τρό-

του χειρίστηκε πολύ καλά το έργο ο Γιασάρ

Μιχαήλ. (…) Ο Οσμάν Αλκάς που δεν ξέρει

πο»: «Καταλάβαμε τι μεγάλη απώλεια είναι

Έρσοϋ… Χρησιμοποιώντας την παράδοση

ούτε μια λέξη στα ελληνικά, με την γλώσσα

να μην γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο… Πρέ-

μετέφερε με επιτυχία τις οπτικοακουστικές

του σώματος του και το ταλέντο του είναι

πει οπωσδήποτε να γνωρίσουμε ο ένας τον

εικόνες σε ένα μοντέρνο θεατρικό περιβάλ-

λες και ξέρει ελληνικά από πάντα… Και η

άλλο… Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε

λον… (…) Και οι Ελληνοκύπριοι ηθοποιοί:

απόδοση του Γιουτζέλ Κιοσέογλου είναι

με τι και πως έπρεπε να παλέψετε εσείς και

με το θεατρικό στιλ του, με την σημαία του,

απίστευτα καταπληκτική… (…) Ένα ζεστό

η Τουρκία… Πρέπει να μάθουμε περισσότε-

τα ρούχα του, το ιστορικό του, το ζωτικό

σκηνικό και μια αίθουσα που βοηθά στην

ρα…»

περιβάλλον του, με την ιστορία του και όλη

συνεργασία. Πράγματι αυτό το καλλιτεχνι-

Για την ακρίβεια όλα αυτά είναι η νίκη της

την πραγματικότητα του… Απόλυτα ξένα

κό γεγονός είναι μια λειτουργική πρωτιά…

τέχνης και του θεάτρου. Για αυτό και ζητού-

προς αυτούς… και προχωρώ περαιτέρω και

Μια αρχή… Για ακόμα μια φορά δείχνει

με περισσότερη τέχνη. Όχι μόνο «Η Νίκη

γράφω… παρουσίασαν πολύ όμορφα, με με-

στον άνθρωπο την δύναμη της τέχνης.

της Τέχνης είναι η Νίκη της Ειρήνης»… Θα

γάλη επιτυχία και ενθουσιασμό τα γεγονότα

Οι Ελληνοκύπριοι θεατές με τους οποί-

και την πραγματικότητα μιας περιόδου που

ους είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε

διεισδύει στην ιδιοσυγκρασία, την ταυτό-

στο ενδιάμεσο της παράστασης πραγματικά

Νεριμάν Τζαχίτ

τητα, μέχρι και το μυαλό και την καρδιά

ήταν έκπληκτοι, και καθώς μοιράζονταν

Γενί Ντουζέν 10 Δεκεμβρίου 2003

ενός έθνους το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο

μαζί μας τις σκέψεις τους ήταν λες και έλε-

εχθρός, ο άλλος. Ιδιαίτερα θέλω να συγχα-

γαν «δεν είναι ακόμα ακριβώς έτσι αλλά

“(...) Oyunu, onca deneyim ve ustalığıyla çok

kutlamak istiyorum. (...) Tek kelime Rumca

“Birbirimizi tanımamanın ne büyük bir

iyi kotarmış Yaşar Ersoy... Gelenekselden

bilmeyen Osman Alkaş vücut dili ve yetene-

eksiklik olduğunu anladık... Birbirimizi ta-

yararlanarak görsel- işitsel imgeleri modern

ğiyle 40 yıldır Rumca biliyormuş gibi... Yücel

nımamız şart... “Türkiye’nin ve sizlerin ne-

tiyatral bir ortama başarıyla taşımış...

Köseoğlu da inanılmayacak müthiş bir per-

relerden, hangi mücadelelerden geçtiğini

formans sergiliyor...

görmek çok ilginç... Daha fazla öğrenmek

(...) Ve Rum oyuncular: oyun tarzlarıyla,

έλθει και η Νίκη της Ειρήνης…»

bayrağıyla, kıyafetleri, tarihi, yaşamsal or-

(...) Sıcak, kaynaştırıcı bir sahne ve salon.

tamı; öyküsü ve tüm gerçekliğiyle... Kendile-

Gerçekten de bu sanat olayı çok işlevsel bir

Tüm bunlar aslında sanatın/ tiyatronun

rine tümden yabancı... Ve daha da ileri gide-

ilk... Bir başlangıç... Bir kez daha, insana sa-

zaferi. Onun için daha çok sanat diyoruz.

rek yazayım... “düşman/öteki” diye anlatılan

natın gücünü gösteren.

Değil mi ki “Sanatın Zaferi Barışın da Zaferi-

bir ulusun benliğine, kimliğine, taa beynine

Nitekim, oyunun arasında konuşma fırsatı

ve yüreğine uzanan, bir dönemin yaşanmış-

bulduğumuz Rum izleyiciler gerçekten çok

lığını, gerçekliğini çok güzel, çok başarılı ve

şaşkındılar ve düşüncelerini dile getirirken

büyük bir heyecanla sergilediler. Özellikle

biraz da “daha tam değil ama ilk kez böyle

de Stelyo Kafkaridis ve Vasili Mihail’i anmak

düşünüyoruz” der gibiydiler:

gerek...”

dir”... Barışın da zaferi olacaktır...”
Neriman Cahit
Yenidüzen 10 Aralık 2003
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Ναι κανένας δεν παραμένει εκτός πλέον…
(…) Εδώ και σχεδόν δύο μήνες, στο νότιο μέρος της Λευκωσίας, και μάλιστα δύο φορές
την εβδομάδα, παρουσιάζεται το έργο ενός
μεγάλου Τούρκου συγγραφέα του Χαλντούν
Τανέρ το «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου».
(…) Και αυτό το όμορφο έργο σκηνοθέτησε ο Γιασάρ Έρσοϋ… Και το αποτέλεσμα του
αγκαλιάσματος μεταξύ του Σατιρικού Θεάτρου και του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας είναι η ανταλλαγή της ελευθερίας και της
φιλίας…
Το ιστορικό αλλά και πολιτικό έργο «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου», ξεκινά από την
οθωμανική περίοδο και εκτείνεται μέχρι
σήμερα. Τους Ελληνοκύπριους καλλιτέχνες,
που καθώς βγαίνουν στην σκηνή κρατώντας την τουρκική σημαία τους αξίζει ένα
φίλημα στο μέτωπο. Κανένας δεν κλείνει
τα μάτια του στην μεγάλη εκείνη αίθουσα…
και ούτε κανενός το πρόσωπο έχει άσχημη
έκφραση… Στην σκηνή βρίσκονται και δύο
“Αν κάποιος βγει με την ελληνική σημαία

Ο Γιασάρ Έρσοϋ στον οποίο οφείλουμε

στη σκηνή θα γίνει χαμός έτσι δεν είναι; Για

τη θέσπιση και το ρίζωμα του θεάτρου στην

παράδειγμα, αν στο Τουρκοκυπριακό Δημο-

πατρίδα μας, στην έναρξη της παράστασης

τικό Θέατρο Λευκωσίας ανεβεί ένα έργο με

μας θυμίζει κάτι που είπε ο Άλμπερτ Καμί:

ελληνική σημαία και ελληνικά ρούχα…Είμαι

«Το Θέατρο είναι η τέχνη της επικοινωνί-

σίγουρος ότι όλες αυτές οι νυχτερίδες που

ας, της συνεργασίας, της φιλίας, της ελευθε-

μας πίνουν το αίμα, το ίδιο και οι γλείφτες

ρίας, και ως εκ τούτου η τέχνη της ευτυχίας

και αυτοί που φιλούν κώλους και όσοι στη-

Αλλά για να μπορεί να είναι μια πλήρης ευ-

ρίζουν το μίσος, αμέσως θα σηκώνονταν όρ-

τυχία, κανείς δεν θα πρέπει να παραμείνει

θιοι και με στεντόρεια καρδιά και με αδύνα-

εκτός. »

μη καρδιά θα φώναζαν «μας παίρνουν την
πατρίδα»… Ας το κάνουν!...
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Τουρκοκύπριοι, ο Οσμάν Αλκάς και ο Γιουτζέλ Κιοσέογλου… Και όλοι τους μας μετέδωσαν το αίσθημα και την ουσία του έργου,
τους αξίζει ένα μεγάλο εύγε…
Τζενκ Μουτλουγιακαλί
Γενί Ντουζέν 21 Ιανουαρίου 2004

“Biri, Yunan bayrağıyla sahneye çıksa! Kıyamet kopar değil mi?

‘Tiyatro iletişimin, alışverişin, dostluğun,

alış-verişi... Osmanlı döneminden günümü-

özgürlüğün ve dolayısıyla da mutluluğun sa-

ze uzanan çizgide, elinde Türk bayrağı ile

Örneğin, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatro-

natıdır. Ama bunun tam bir mutluluk olabil-

sahneye çıkarken alınlarından öpülesi Kıb-

su’nda “Yunan Bayrağı” ve elen kıyafetleri

mesi için, hiç kimsenin dışarda kalmaması

rıslı sanatçılar, kimse ‘gözlerini kapamıyor’

içerisinde sergilense bir oyun...

gerekir.’

koskoca salonda... Ne ekşitiyor, ne de bu-

Kan emici yarasalar, bir o kadar yalaka-

Evet hiç kimse dışarda kalmıyor artık..(...)

ruşturuyor suratını. İki de Kıbrıslı Türk var

lar, kıç öpücüler ve kin seviciler ayağa kal-

Neredeyse iki aydır, Lefkoşa’nın güneyinde,

sahnede, Osman Alkaş ile Yücel Köseoğlu...

karlar eminim hemen, ‘vatan elden gidiyor’

hem de haftada iki kez, bir Türk ustanın ka-

Hepsi de oyunun ruhunu ve özünü hissettir-

nağmeleri atarak gür sesleri, cılız yürekle-

leminden, Haldun Taner’in eseri oynanıyor:

diler, helal olsun…

riyle... Varsın atsınlar!..

‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’

Tiyatronun yurdumuzda yerleşmesinde ve

(...) Ve Yaşar Ersoy yönetiyor bu güzel

kökleşmesinde harcı olan Yaşar Ersoy, oyu-

eseri... Ve Satirigo Tiyatrosu ile Lefkoşa Be-

nun açılışında Albert Camus’un bir sözünü

lediye Tiyatrosu’nun kucaklaşması sonucu

anımsatmıştı:

ortaya çıkıyor bu özgürlük ve dostluğun

Cenk Mutluyakalı
Yenidüzen 21 Ocak 2004

Solda Üstte: Satirigo Tiyatrosu ile LBT
ortak yapımı “Gözlerimi Kaparım Vazifemi
Yaparım” oyununda Osman Alkaş,
Spiros Georgio, Yücel Köseoğlu,
Dimas Dimostenus ve Vasilis Mihail.
Αριστερά Πάνω: Ο Οσμάν Αλκάς,
ο Σπύρος Γεωργίου, ο Γιουτζέλ
Κιοσέογλου, ο Δήμας Δημοσθένους και
ο Βασίλης Μιχαήλ στην παράσταση του
έργου «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου»,
συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου και
του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.
Solda Altta: Satirigo Tiyatrosu ile LBT
ortak yapımı “Gözlerimi Kaparım Vazifemi
Yaparım” oyununda Eleni Pastelli,
Melina Hacıyanni, Vasilis Mihail
Αριστερά κάτω: Η Ελένη Παστελλή, η
Μελίνα Χατζηγιάννη και ο Βασίλης Μιχαήλ
στην παράσταση του έργου «Σκάσε και
κάνε τη δουλειά σου», συμπαραγωγή του
Σατιρικού Θεάτρου και του Τ/κ Δημοτικού
Θεάτρου Λευκωσίας.
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SATİRİGO TİYATROSU İSTANBUL’DA
ΤΟ ΣΑΤΙΡΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ

Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό
Θέατρο μέσω της τέχνης του θεάτρου και υπερβαίνοντας
κάθε εμπόδιο συνεχίζει τις κοινές του εργασίες στο όνομα
της ειρήνης.
Το έργο «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου» που ανεβάζουν
από κοινού οι δύο θεατρικοί οργανισμοί, καλείται να συμμετάσχει στο «1ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κωνσταντινούπολης» που διοργανώνεται μεταξύ 1ης Ιουλίου και 3ης
Αυγούστου 2004, από τα Δημοτικά Θέατρα του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης.
Το γεγονός ότι το Σατιρικό Θέατρο ανταποκρίνεται θετικά στην πρόσκληση και θα λάβει μέρος στο φεστιβάλ, στο
πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπογράφει
το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και τα Δημοτικά Θέατρα Κωνσταντινούπολης, προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό.

202

LBT ve Satirigo Tiyatrosu inadına barış diyerek tiyatro sanatı vasıtasıyla her engeli aşarak ortak çalışmalarını sürdürürler.
LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun ortak sahneledikleri “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 1 Temmuz-3 Ağustos
2004’de düzenlediği “1. Uluslararası İstanbul Mekan Tiyatro
Festivali”ne davet edilir.
LBT ile İstanbul Şehir Tiyatroları arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yapılan davete Satirigo Tiyatrosu’nun katılacak olması büyük heyecan yaratır.
Çünkü Kıbrıslı Rum tiyatrocular bakımından tiyatro festivali nedeniyle İstanbul’a gidecek olmak ve festivalde tarihi
Galata Köprüsü üstünde oyun oynamak rüyalarda bile görülemeyecek bir olaydır.

Επειδή το να πάνε οι Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες στην
18 ülkeden tiyatroların katıldığı tiyatro festivali, farklı
Κωνσταντινούπολη για να συμμετάσχουν σε ένα φεστιkültürleri, dinleri ve dilleri barış ortamı içerisinde biraraya
βάλ θεάτρου και να παρουσιάσουν το θέατρο τους στην
getirme amacını taşır. Bu nedenle LBT ve Satirigo Tiyatroιστορική Γέφυρα του Γαλατά ήταν κάτι που δεν είχαν ποτέ
su’nun ortak sahneledikleri “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaφανταστεί.
parım” oyunu daha bir anlam ve işlev kazanır.
Το Φεστιβάλ Θεάτρου στο οποίο συμμετέχουν θέατρα
LBT sanatçıları İstanbul’a Ercan Havalimanı’ndan giderαπό 18 χώρες, έχει στόχο να φέρει κοντά διαφορετικούς
ken Satirigo Tiyatrosu sanatçıları ise Larnaka-Atina üzerinπολιτισμούς, θρησκείες και γλώσσες σε ένα περιβάλλον
den İstanbul’a giderler. İstanbul’da buluşan sanatçılar Kıbειρήνης. Γι’ αυτό το λόγο, η κοινή παρουσίαση του έργου
rıs’ta kalıcı bir barışın mesajını dünyaya vermek için işbirliği
«Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου» από το Τ/κ Δημοτικό Θέαyaptıkları ve festivale katıldıklarını belirtirler.
τρο Λευκωσίας και το Σατιρικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
LBT ve Satirigo Tiyatrosu “Barış Mesajlarını” dünyaya
Οι καλλιτέχνες του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας
daha etkin duyurmak amacıyla, İstanbul Şehir Tiyatrolaφτάνουν στην Κωνσταντινούπολη από το αεροδρόμιο της
rı’nın da katılımıyla 26 Temmuz 2004’de festivalde oyunlaΤύμπου και οι καλλιτέχνες του Σατιρικού Θεάτρου μέσω
rın sunulacağı tarihi Galata Köprüsü’nde bir basın toplantısı
Αθήνας. Όταν οι καλλιτέχνες συναντιούνται στην Κωνdüzenlerler.
σταντινούπολη, δηλώνουν ότι η συνεργασία τους και η
Basın toplantısında Satirigo Tiyatrosu adına Stelyos Kafσυμμετοχή τους στο φεστιβάλ στέλνει στον κόσμο το μήkaridis, LBT adına Yaşar Ersoy, İstanbul Şehir Tiyatroları adıνυμα της μόνιμης ειρήνης στην Κύπρο.
na Genel Sanat Yönetmeni Nurullah Tuncer, İstanbul Büyük
Τα δύο θέατρα με στόχο να ακουστεί
πιο αποτελεσματικά στον κόσμο το μήÜç kültürün, üç dinin, üç dilin buluştuğu bir yer tarihi Galata Köprüsü. Bu nedenνυμα τους για ειρήνη, στις 26 Ιουλίου
le Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçıların bu festivalde buluşması, festivalin amacına,
2004, δίνουν συνέντευξη Τύπου στην
özüne ve konseptine denk düşmekte, anlam katmaktadır.
ιστορική Γέφυρα του Γαλατά και με την
συμμετοχή των Δημοτικών Θεάτρων
Κωνσταντινούπολης.
Στην συνέντευξη Τύπου συμμετέχουν,
ο Στέλιος Καυκαρίδης εκ μέρους του
Σατιρικού Θεάτρου, ο Γιασάρ Έρσοϋ
εκ μέρους του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου

Η ιστορική Γέφυρα του Γαλατά είναι ένα μέρος όπου συναντιούνται τρεις κουλτούρες, τρεις θρησκείες και τρεις γλώσσες. Για αυτό το λόγο η συνάντηση των
Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών σε αυτό το φεστιβάλ ταιριάζει
και δίνει μεγαλύτερο νόημα στον στόχο, την ουσία και την έννοια του φεστιβάλ.
					

Nurullah Tuncer / Νουρουλλάχ Τουντζέρ
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Sağda: Tarihi Galata Köprüs’nde
Satirigo Tiyatrosu ile İstanbul
Şehir Tiyatroları arasında tiyatro
alanında işbirliği protokolü imzalanırken. (Yaşar Ersoy, Kutlay Erk,
Hristos Zanos, Stelyos Kafkaridis, Abdullah Kaplan, Nurullah
Tuncer ve İskender Pala.)
Δεξιά: Η υπογραφή του
πρωτόκολλου συνεργασίας
μεταξύ του Σατιρικού Θεάτρου
και των Αστικών Θέατρων
του Μητροπολιτικού Δήμου
της Κωνσταντινούπολης, στην
ιστορική Γέφυρα του Γαλατά.
(Γιασάρ Έρσοϋ, Κουτλάι Ερκ,
Χρίστος Ζάνος, Στέλιος Καυκαρίδης, Αμπντουλλάχ Καπλάν,
Νουρουλλάχ Τουντζέρ και
Ισκεντέρ Παλά.)

Λευκωσίας και ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής των
Δημοτικών Θεάτρων Κωνσταντινούπολης Νουρουλλάχ
Τουντζέρ, ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης
Ισκεντέρ Παλά και ο Τ/κ Δήμαρχος Λευκωσίας Κουτλάι
Ερκ.
Ο Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Δημοτικών Θεάτρων Κωνσταντινούπολης Νουρουλλάχ Τουντζέρ στην
δήλωση του τονίζει ότι το φεστιβάλ είναι μια συνάντηση
ειρήνης και συνεχίζοντας λέει τα εξής:
«Επιθυμούμε όπως ξαναζωντανέψουμε την έννοια
που στέκεται μπροστά από την ιστορική Γέφυρα του Γαλατά. Οι γέφυρες κατασκευάζονται για να ενώνουν και
να φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους. Σήμερα εδώ,
Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες
ενώνονται και καλούν όλο τον κόσμο να κάνει
μια μόνιμη ειρήνη, την ειρήνη που νοσταλγούν
όλοι. Η ιστορική Γέφυρα του Γαλατά είναι ένα
μέρος όπου συναντιούνται τρεις κουλτούρες,
τρεις θρησκείες και τρεις γλώσσες. Για αυτό το
λόγο η συνάντηση των Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών σε αυτό το φεστιβάλ
ταιριάζει και δίνει μεγαλύτερο νόημα στον στόχο, την ουσία και την έννοια του φεστιβάλ.»
Την κοινή δήλωση Τύπου που ετοιμάστηκε
στο όνομα του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και του Σατιρικού, διαβάζει ο σκηνοθέτης
Γιασάρ Έρσοϋ, ο οποίος είπε ότι τα δύο θέατρα
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Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı İskender Pala ve
Lefkoşa Belediye Başkanı Kutlay Erk katılır. İBBŞT Genel
Sanat Yönetmeni Nurullah Tuncer basın toplantısında festivalin bir barış buluşması olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam eder:
“Bizler tarihi Galata Köprüsü’nün özünde duran konsepti yeniden canlandırmak istiyoruz. Köprüler, birleştirmek
ve yakınlaştırmak için yapılır. Bugün burada Kıbrıslı Türk
ve Rum sanatçılar bir araya gelerek herkesin özlemini
duyduğu kalıcı barış için tüm dünyaya çağrıda bulunuyor.
Üç kültürün, üç dinin, üç dilin buluştuğu bir yer tarihi Galata Köprüsü. Bu nedenle Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçıların bu festivalde buluşması, festivalin amacına, özüne ve
konseptine denk düşmekte, anlam katmaktadır.”

είναι ευτυχή που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Θεάτρου
Κωνσταντινούπολης και ότι οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι οι οποίοι έζησαν τον πόλεμο, τον πόνο και την
προσφυγιά θα πρέπει να μάθουν να ζούνε μαζί ειρηνικά
σε μια κοινή πατρίδα. Ο Έρσοϋ τονίζοντας ότι ο δρόμος
προς αυτό περνάει μέσα από την τέχνη, δηλώνει ότι για
αυτό το σκοπό ανεβάζουν μαζί ένα κοινό έργο. Ακολούθως διαβάζει τα εξής:
«Το Φεστιβάλ Θεάτρου Κωνσταντινούπολης που έχει
αναλάβει την αποστολή να γίνει γέφυρα τέχνης -ειρήνης, μεταξύ των θρησκειών, των ιδεολογιών, των πολιτισμών και μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Πιστεύουμε ότι
το να μοιραστούμε μαζί σας την κοινή παράσταση των
Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών
στην ιστορική γέφυρα του Γαλατά, ταιριάζει με το πνεύμα και την ιστορία και του φεστιβάλ και της Κωνσταντινούπολης στην οποία έζησαν μαζί ειρηνικά διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες και κουλτούρες.
Με στόχο να αποκαταστήσουμε εκ νέου την επικοινωνία, την συνεργασία, τη φιλία, την ελευθερία, και ως εκ
τούτου την ευτυχία μεταξύ της Τουρκοκυπριακής και
της Ελληνοκυπριακής κοινότητας και να δημιουργήσουμε ένα ειρηνικό περιβάλλον στην Κύπρο, το ε/κ Σατιρικό
Θέατρο και το τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας από το
1987 κάτω από την υπέροχη, ανθρωπιστική, ειρηνική
στέγη του θεάτρου, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια
εργάζεται για να φέρει κοντά τους Τουρκοκύπριους και
τους Ελληνοκύπριους.

LBT ve Satirigo Tiyatrosu adına hazırlanan ortak basın
bildirisini ise yönetmen Yaşar Ersoy sunar. LBT ve Satirigo
Tiyatrosu olarak İstanbul Mekan Tiyatro Festivali’nde bulunmaktan mutlu olduklarını belirten Ersoy, acıları, savaşları, göçleri yaşayan Kıbrıslı Türkler’in ve Rumlar’ın, aynı ortak
vatanda birlikte barış içinde yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini ifade eder. Bunun yolunun da sanattan geçtiğini söyleyen Ersoy, bu amaçla ortak oyun sahnelediklerini vurgular.
Ersoy’un sunduğu bildiri şöyle tamamlanır:
“Dinler arası, ideolojiler arası, kültürler arası ve Doğu’yla Batı arasında bir sanat-barış köprüsü olma misyonu
üstlenen İstanbul Mekan Tiyatro Festivali, tarihi Galata
Köprüsü’nde Kıbrıslı Türkler’le Rumlar’ın ortak yaptıkları
oyunu sizlerle paylaşmak hem Festival’in hem de farklı
dilleri, dinleri ve kültürleri birbirleriyle barışık halde yan
yana yaşatan ve zenginleştiren İstanbul’un ruhuna ve tarihine denk düşüyor inancındayız.
Kıbrıs Türk toplumu ile Rum toplumu arasında yeniden
iletişimi, alışverişi, dostluğu, özgürlüğü ve dolayısıyla da
mutluluğu sağlamak ve Kıbrıs’ta barış ortamını yapmak
için Kıbrıs Rum Satirigo Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye
Tiyatrosu olarak 1987 yılından beri tiyatronun görkemli
insancıl, barışçıl çatısı altında Kıbrıslı Türkler’le Rumlar’ı
engellere, zorluklara karşın buluşturmaya çalışmaktayız.
Bu amaçla ülkemizin tarihinde onurlu yerini alan çeşitli
faaliyetler yaptık, oyunlar sahneledik. Şimdi bir ilki daha
gerçekleştirmenin heyecanını coşkusunu yaşamaktayız.
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Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήσαμε διάφορες δραστηριότητες και ανεβάσαμε παραστάσεις
που έχουν αξιόλογη θέση στην
ιστορία της χώρας μας. Τώρα
αισθανόμαστε τον ενθουσιασμό
και τη συγκίνηση που προκαλεί
η πραγματοποίηση άλλης μιας
πρωτιάς.
Επειδή εγκαταλείποντας τις
θέσεις που δημιουργήσαμε
μέσα από ψέματα και μια παρωχημένη, σάπια εχθρότητα,
λάθος απόψεις και μίσος, μαζί
παρουσιάζουμε με αγάπη και
σεβασμό το έργο μας στο Φεστιβάλ Θεάτρου Κωνσταντινούπολης.
Ξέρουμε ότι το θέατρο
υπάρχει για να υπηρετεί την
υψηλότερη τέχνη, την τέχνη
της ζωής. Ξέρουμε ότι το
θέατρο και η τέχνη διαχρονικά φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους ενώνει σε
κοινές αξίες και υπηρετεί
την ειρήνη. Για αυτό το λόγο,
χρειαζόμαστε πιο πολύ θέατρο, πιο πολλή τέχνη…
Επειδή ξέρουμε ότι η νίκη
της τέχνης είναι η νίκη της
ειρήνης.»
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Çünkü kendimize yalanlardan, eskimiş, çürümüş ve
manasızlaşmış düşmanlıklardan, yanlış koşullandırmalardan, nefret ve kinden yaptığımız mevzileri terk ederek
birlikte, sevgi ve saygıyla sahnelediğimiz oyunu İstanbul
Tiyatro Mekan Festivali’nde sunuyoruz.
Biliyoruz ki, tiyatro en yüce sanat olan yaşama sanatına
hizmet için vardır.
Biliyoruz ki, insanları biraraya getiren, onları ortak değerlerde birleştiren ve barışa hizmet eden hep tiyatro,
sanat olmuştur. Bu nedenle daha çok sanat, daha çok
tiyatro… Çünkü biliyoruz ki, sanatın zaferi barışın zaferi
demektir.”
Tarihi Galata köprüsü üzerinde basın toplantısında Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Kutlay Erk ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı İskender Pala da birer
konuşma yaparak, barış, dostluk ve işbirliğinin önemini vurgularlar. Düzenlenen basın toplantısında Satirigo Tiyatrosu
ile İstanbul Şehir Tiyatroları arasında tiyatro alanında bir de
işbirliği protokolü imzalanır.
LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun ortak sahneledikleri “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunu Galata Köprüsü
üzerinde 27 Temmuz 2004’de sunulur. Rumca sunulan
oyunu kalabalık bir seyirci kitlesi izler. İstanbullu Rum ve
Ermeniler’in de katıldığı gecede olağanüstü duygulu anlar
yaşanır. İstanbul’da kültürler arası tarihi bir buluşma gerçekleşir. Rumca-Türkçe barış, dostluk ve kardeşlik bayrağı
çekilir göndere...
Oyun gecesi ülkücü, ırkçı bir küçük grup LBT ve Satirigo
Tiyatrosu’nu protesto etmeye çalışırlar, ama güvenlik güçlerinin uyarıları ve seyircinin kararlı tutumu üzerine kısa sürede dağılırlar.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων του Μητροπολιτικού
Δήμου Κωνσταντινούπολης Ισκεντέρ Παλά και ο
Τ/κ Δήμαρχος Λευκωσίας
Κουτλάι Ερκ, στις ομιλίες
τους στην ιστορική Γέφυρα του Γαλατά, τονίζουν
την σημασία της ειρήνης,
της φιλίας και της συνεργασίας. Στην Διάσκεψη
Τύπου επίσης, υπογράφεται ανάμεσα στο Σατιρικό
Θέατρο και τα Δημοτικά
Θέατρα ΚωνσταντινούΜακέτα του σκηνικού του Κώστα Καυκαρίδη για το έργο «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου»
πολης ένα πρωτόκολλο συKostas Kafkaridis’in «Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım» oyunu için yaptığı dekorun çizimi.
νεργασίας στο χώρο του θεάτρου.
Το έργο «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου» που ανεβάζουν
Το βράδυ της παράστασης, μια μικρή ομάδας ρατσιστών
από κοινού τα δύο θέατρα, παρουσιάζεται στην ιστορική
και εθνικιστών προσπαθούν να διαδηλώσουν ενάντια
Γέφυρα του Γαλατά, στις 27 Ιουλίου 2004. Το έργο που
στην παράσταση του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας
παρουσιάζεται στα ελληνικά παρακολουθείται από ένα
και του Σατιρικού Θεάτρου, αλλά μετά από τις προειδοπολυπληθές κοινό. Σε αυτή την βραδιά, που συμμετέχουν
ποιήσεις των δυνάμεων ασφαλείας και την αποφασιστική
και Έλληνες και Αρμένιοι της Κωνσταντινούπολης, ζούμε
στάση του κοινού γρήγορα διαλύονται.
απίστευτα συγκινητικές στιγμές. Στην Κωνσταντινούπολη
Το σκηνικό της παράστασης που φιλοτέχνησε ο Κώστας
πραγματοποιείται μια ιστορική διαπολιτισμική συνάντηΚαυκαρίδης ήταν η άσπρη σκηνή του Καραγκιόζη με την
ση. Ανυψώνεται η σημαία της ειρήνης στα ελληνικά και τα
καλύβα και το Σάραϊ και φόντο την παλιά Κωνσταντινούτούρκικα, της φιλίας και της αδελφοσύνης…
πολη, που έδενε με τη πραγματική Κωνσταντινούπολη.
Ιδιαίτερα τη νύχτα με φωτισμένους τους μιναρέδες λες και
ήταν συνέχεια του σκηνικού.
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Βραβείο Τεύκρου Ανθία-Θεοδόση Πιερίδη
Tefkros Anthias-Theodosis Pieridis Ödülü
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Το 2005, το βραβείο Πολιτι-

Güney Kıbrıs’ın en saygın ve önemli ödülü olarak kabul edilen

στικής Προσφοράς «Τεύκρου

“AKEL Merkez Komitesi Kültürel Katkı Ödülü/Tefkros Anthi-

Ανθία – Θοδόση Πιερίδη» που

os - Theodosi Pieridis Ödülü” 2005 yılında Yaşar Ersoy’a verilir.

έχει θεσπίσει η Κεντρική Επι-

Kültür sanat alanında yaptığı çalışmalar ve iki toplumun yakınlaş-

τροπή του ΑΚΕΛ και το οποίο

ması ve barış kültürünün yaratılmasına yönelik ortaya koyduğu

θεωρείται ως το πιο αξιόλογο

eserlerle Güney Kıbrıs’ta sahnelediği “Gözlerimi Kaparım Vazifemi

και σημαντικό βραβείο, απονέ-

Yaparım” oyunuyla 2005 yılının ödülünün Yaşar Ersoy’a verilme-

μεται στο Γιασάρ Έρσοϋ. Απο-

sine karar verilir. Aynı yıl ödül koreograf Arianna İkonomu’ya da

φασίζεται, όπως απονεμηθεί το

verilir. LTB kültür sanat koordinatörü Yaşar Ersoy 1987 yılında

βραβείο στον Γιασάρ Έρσοϋ, ο

sahnelediği Aristophanes’in “Barış” oyunuyla Güney Kıbrıs kül-

οποίος με το έργο του στον το-

tür sanat ortamının dikkatini üzerinde toplar. Daha sonraki yıl-

μέα της τέχνης, τις προσπάθει-

lar, sırayla yönettiği Aziz Nesin’in “Bişey Yap Met”, Dario Fo’nun

ες του για την επαναπροσέγ-

“Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” ve LTB ile Satirigo Tiyatrosu’nun

γιση των δύο κοινοτήτων και

ortak yapımı olarak yönettiği Haldun Taner’in “Gözlerimi Kapa-

την δημιουργία μιας κουλτούρας ειρήνης, η σκηνοθεσία πολλών

rım Vazifemi Yaparım” oyunuyla önemli başarılara imza atar. Ay-

παραστάσεων, μεταξύ των οποίων η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη,

rıca Güney Kıbrıs’ta yaptığı “Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi”, “Kıbrıslı

το «Κάνε κάτι Μετ» του Αζίζ Νεσίν και το «Δεν πληρώνω, δεν

Türk Kimliği” konulu söyleşilerle, düzenlediği etkinlikler ve Güney

πληρώνω» του Ντάριο Φο, καθώς και οι διαλέξεις που είχε κάνει

Kıbrıs’ta Rumca yayımlanan “Sahne” dergisinde tiyatro, kültür,

στη νότια Κύπρο για την ιστορία του Τ/κ θεάτρου και τα άρθρα που

sanat üzerine yazdığı yazılarla iki toplumun birbirini tanımasına

έγραψε στο περιοδικό «Επί Σκηνής», όπως και για την παρουσίαση

ve yakınlaşmasına katkı sağlar. Bu çalışmalarından ve Kıbrıs Türk

μαζί με το Σατιρικό Θέατρο του έργου «Σκάσε και κάνε τη δου-

Tiyatrosu’nun nitelikli gelişimine yaptığı katkılardan dolayı AKEL

λειά σου» του Χαλντούν Τανέρ. Την ίδια χρονιά το βραβείο απονέ-

Merkez Komitesi oybirliği ile 2005 ödülünü Yaşar Ersoy’a verir. Bu

μεται και στην χορογράφο Αριάννα Οικονόμου.

haber hem Kıbrıs Rum basınında hem de Kıbrıs Türk basınında

Για το έργο του και για την συμβολή του στην εξέλιξη του Τουρ-

yer alır. Ödül töreni 6 Haziran 2005’de güney Lefkoşa da uluslara-

κοκυπριακού Θεάτρου, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ με ομόφω-

rası konferans salonunda gerçekleşir. Törende ödül, AKEL Merkez

νη απόφαση απονέμει στον Γιασάρ Έρσοϋ το βραβείο για το 2005.

Komitesi Genel Sekreteri ve Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Di-

Αυτή η είδηση μπαίνει στα πρωτοσέλιδα τόσο στο ε/κ όσο και στον

mitris Hristofiyas tarafından Yaşar Ersoy’a sunulur. AKEL Merkez

τ/κ Τύπο. Η τελετή απονομής του βραβείου πραγματοποιείται στις

Komitesi Yaşar Ersoy’a ödül verme gerekçesini şöyle açıklar:

6 Ιουνίου 2005 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στη Λευ-

“Kıbrıs Türk kültür etkinliklerine çok yönlü katkı yaptı-

κωσία. Στην τελετή ο Πρόεδρος της Βουλής της Κυπριακής Δημο-

ğı otuz yıllık süre içinde Yaşar Ersoy, barış davası ve ortak

κρατίας και Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Δημήτρης Χριστόφιας

vatanımızın cefa çeken sakinleri Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı

απονέμει το βραβείο στον Γιασάρ Έρσοϋ. Η Κεντρική Επιτροπή του

Türkler arasında karşılıklı saygı ve anlayışı geliştirme yetene-

ΑΚΕΛ εξηγεί τον λόγο που το βραβείο απονέμεται στον Γιασάρ Έρ-

ğine sahip bir tiyatro için insan merkezli arayışları temelinde

σοϋ ως εξής:

repertuvar seçimleri ve bunları sahnelemesiyle Kıbrıs Türk
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu iki toplum arasında yeniden

«Ο Γιασάρ Έρσού, με την πολύπλευρη συμβολή του στα τ/κ

yakınlaşma mücadelesinin öncü bir ortağı haline getirmiştir.

πολιτιστικά δρώμενα τα τελευταία τριάντα χρόνια, για ένα

AKEL Merkez Komitesi, Tefkros Anthias ve Theodosis Pieridis

θέατρο το οποίο θα έχει την δυνατότητα να υπηρετήσει τον

Kültürel Katkı Ödül Komitesi Yaşar Ersoy’un yönetmenlik, ti-

σκοπό της ειρήνης και της ανάπτυξης του αμοιβαίου σεβα-

yatro oyunculuğu ve genel olarak Kıbrıs Türk tiyatrosuna ör-

σμού και της αλληλοκατανόησης μεταξύ των βασανισμένων

gütsel katkısını ve bunlarla birlikte diğer yazarlık ve yaratıcı

πολιτών της κοινής μας χώρας, Ελληνοκυπριών και Τουρκο-

sanatsal, kültürel çalışmalarını değerlendirerek 2005 Ödülü-

κυπρίων, με την επιλογή και την παρουσίαση ρεπερτορίου

nü kendisine vermeyi oybirliği ile kararlaştırmıştır.”

με βάση την ανθρωποκεντρική αναζήτηση, κατέστησε το Τ/κ
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ένα πρωτεργάτη στον αγώνα
για επαναπροσέγγιση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Ödül töreni her iki toplumdan da kalabalık bir davetli topluluğu ile yapılır. Davet iki dilde basılan davetiyelerle gerçekleştirilir.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ και η Επιτροπή Βραβείου

Ödül töreninde AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofiyas’ın ko-

Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρου Ανθία – Θοδόση Πιερί-

nuşmasından sonra ödüle layık görülen Yaşar Ersoy ve Arianna

δη» αξιολογώντας το σκηνοθετικό έργο, την ηθοποιία και

İkonomu’ya ödülleri verilir. Yaşar Ersoy ödülünü aldıktan sonra

γενικά την οργανωτική συμβολή του Γιασάρ Έρσοϋ, καθώς

törende bir konuşma yapar. Yaptığı konuşma salonda ön sıralarda

και τα γραπτά του και το δημιουργικό καλλιτεχνικό και πο-

oturan resmi çevreleri rahatsız ederken arka sıralarda oturan sa-

λιτιστικο του έργο, αποφάσισε ομόφωνα όπως του απονείμει

natçılar ve diğer davetliler tarafından alkışlanır. Ödül törenine ka-

το βραβείο για το 2005.»

tılan gazeteci yazar Hasan Hastürer Yaşar Ersoy’un konuşmasını 8
Haziran 2005 tarihli Kıbrıs gazetesinde şöyle yorumlar:
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Η τελετή πραγματοποιείται με την συμμετοχή ενός πλήθους προ-

“Önceki akşam Güney Lefkoşa’daki uluslararası kongre salo-

σκεκλημένων και από τις δύο κοινότητες. Οι προσκλήσεις είχαν

nunda AKEL’in geleneksel Tefkros Anthias-Theodosis Pieridis

δοθεί και στις δύο γλώσσες. Μετά την ομιλία του Γενικού Γραμ-

Kültürel Katkı Ödülü töreni vardı. Kültüre katkıyı ödüllendi-

ματέα του ΑΚΕΛ Δημήτρη Χριστόφια, το βραβείο απονέμεται στο

ren bu anlamlı ödülün on yedincisi olan 2005 ödüllerine yö-

Γιασάρ Έρσοϋ και την Αριάννα Οικονόμου. Η ομιλία που κάνει ο

netmen-oyuncu Yaşar Ersoy ile koreograf dansçı Arianna İko-

Γιασάρ Έρσοϋ μετά την απονομή, ενοχλεί τους επίσημους κύκλους

nomu layık görüldü. Her iki toplumdan kalabalık bir davetli

που κάθονται στις πρώτες σειρές, αλλά χειροκροτείται από τους

topluluğu vardı. Yapılan konuşmalarda sanatın Kıbrıs’taki

καλλιτέχνες και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους που κάθονται

özel misyonunun altı çizildi. Yaşar Ersoy’un konuşması ödül

στις πίσω σειρές. Ο Τ/κ δημοσιογράφος Χασάν Χάστουρερ, ο οποίος

alan birinin sıradan konuşmasının sınırlarını aşan bir konuş-

βρίσκεται στην τελετή, σχολιάζει την ομιλία του Γιασάρ Έρσοϋ, στο

maydı. Belli ki Yaşar Ersoy o fırsatı iyi değerlendirip Rum top-

άρθρο του στην εφημερίδα Κίπρις, στις 8 Ιουνίου 2005.

lumuna ve özellikle AKEL yönetimine bazı mesajlar vermek
istedi. İyi mi yaptı Yaşar Ersoy? Bana göre kötü yapmadı.

«Προχθές το βράδυ, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του

Kıbrıs Türk barış severleri çok ciddi riskler alarak barış ve

Συνεδριακού Κέντρου στη Νότια Λυκωσία η τελετή απονο-

demokrasi mücadelesini bu noktalara taşıdı. Çözüm için Rum

μής του βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρου Αν-

tarafından özellikle AKEL’den çok şeyler beklenmesini yadır-

θία – Θοδόση Πιερίδη». Το βραβείο για το 2005 είναι το 17ο

gamamak gerek”.

του σημαντικού αυτού πολιτιστικού βραβείου της Κύπρου.
Η τελετή πραγματοποιείται με την συμμετοχή αρκετών προσκεκλημένων και από τις δύο κοινότητες. Στις ομιλίες που

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs adasının kısa tarihçesini yaptıktan sonra Yaşar Ersoy şu görüşlerinin altını çizer:

έγιναν τονίστηκε η ειδική αποστολή της τέχνης στη Κύπρο.
Η ομιλία του Γιασάρ Έρσοϋ ήταν μια ομιλία που ξεπερνούσε
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“Bizler dünyaya kin değil sevgi paylaşmaya geldik...

την συνηθισμένη ομιλία που θα έκανε κάποιος που πήρε βρα-

(…) Bu Akdeniz güneşli küçük toprak parçası dört asırdır bu

βείο. Προφανώς ο Γιασάρ Έρσοϋ θέλησε να αξιοποιήσει σω-

iki topluma, Akdenizin ortasında ortak bir coğrafyada ben-

στά αυτή την ευκαιρία και να στείλει κάποια μηνύματα στην

zerlikleri ve farklılıklarıyla kendilerine özgü kültür değerleri

Ε/κ κοινότητα και κυρίως στα ηγετικά στελέχη του ΑΚΕΛ.

ve gelenekleriyle yaşamalarına ve doğal olarak birbirlerini

Έπραξε σωστά; Κατά την άποψη μου δεν έπραξε λάθος. Οι

etkilemelerine de sahne olmuştur. Ancak ne yazık ki yaklaşık

Τουρκοκύπριοι που επιθυμούν ειρήνη, παίρνοντας σοβαρά

bir asırdır bu ortak coğrafyada bu iki toplum ortak değerleri

ρίσκα έφεραν μέχρι εδώ τον αγώνα για την ειρήνη και την

ve farklılıklarıyla barış içinde yaşamak yerine ırkçı, şovenist,

δημοκρατία. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι

faşist, milliyetçi ve fanatik kışkırtıcı dürtülerle birbirlerine

περίμεναν από την Ελληνοκυπριακή πλευρά και ιδιαίτερα

acıları, gözyaşlarını, ayrılıkları, göçleri, bölünmeleri, ölüm-

από το ΑΚΕΛ να κάνουν πολλά πράγματα για την λύση.»

leri yaşatmaktadırlar. Ve Akdeniz’in güneşli bu aşklar adası

Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην ομιλία του, αφού αρχικά κάνει ένα μικρό
ιστορικό της Κύπρου, τονίζει τις εξής απόψεις του:

anayurtlarını şairin söylediği gibi bir “Hüzün Ana”ya dönüştürdüler. Bu günahta hepimizin payı vardır. Hiç kimse kendini tenzih etmesin, hiçbirimiz masum değiliz...

«Εμείς ήρθαμε στον κόσμο για να μοιράσουμε αγάπη,

Ve artık bir trajediye dönüşen ülkemiz yaşamında iki aktör

όχι μίσος…

vardır: Koşullayanlar ve Koşullananlar. Yani etkin barbarlar-

(…) Εδώ και τέσσερις αιώνες αυτό το ηλιόλουστο μικρό

la, edilgen barbarlar. Bu iki aktör nefretin, korkunun ve ölü-

κομμάτι γης της Μεσογείου, έγινε η σκηνή, όπου αυτές οι

mün egemenliğinde sürdürür yaşamlarını.

δύο κοινότητες ζουν στον κοινό αυτό γεωγραφικό χώρο στην

İşte tam bu noktada koşullayan ve koşullanan aktörlerin

μέση της Μεσογείου, με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους,

zincirlerini kırmak için yurdunu seven insanlar da harekete

με τις δικές τους πολιτιστικές αξίες και τις παραδόσεις τους

geçer. Bu harekette kimisi susturulur, kimisi tehdit edilir, ki-

και όπου, όπως, είναι φυσικό έχουν επηρεαστεί η μία από την

misi de öldürülür... Kimisi de herşeye karşın direnir.

άλλη. Αλλά δυστυχώς, περίπου εδώ και ένα αιώνα, αυτές οι

Bu hareketin içinde mütevazı küçük bir payı olan, her türlü

δύο κοινότητες, σε αυτό τον κοινό γεωγραφικό χώρο, αντί

bencil ve çıkar hesaplarının dışında karşılıklı saygı, sevgi, ve

να ζουν ειρηνικά με τις κοινές τους αξίες αλλά και με την

eşitlik çerçevesinde; koşullayan ve koşullananlara inat birbi-

διαφορετικότητα τους, με τις ρατσιστικές, σωβινιστικές, φα-

rinden nefret etmeden, birbirinden korkmadan, birbiriyle ta-

σιστικές, εθνικιστικές και φανατικές προκλητικές παροτρύν-

nışarak, birbiriyle ilişki kurarak tiyatronun insancıl çatısı al-

σεις, προκαλούν η μία στην άλλη πόνο, δάκρυα, διαχωρισμό,

tında buluşurlar ve Kıbrıslı Türklerle Rumları buluştururlar.

προσφυγιά και θάνατο. Και όπως, είπε ο ποιητής, μετέτρεψαν

1987’de Aristophanes’in ‘Barış’ oyunuyla kurulan köprüler

την πατρίδα τους, αυτό το ηλιόλουστο Μεσογειακό νησί του

tüm zorluklara ve engellemelere rağmen başka oyunlarla ve

έρωτα σε μια «Θλιμμένη Μάνα».

etkinliklerle sürdürülür. Bu etkinlikler iki toplumun yaşamın-

Έχουμε όλοι μας μερίδιο σε αυτή την αμαρτία. Ας μην αφή-

da yer bulur.. Ama daha çok işimiz var barışa giden yolda...

σει κανείς τον εαυτό απ’ έξω, κανένας από εμάς δεν είναι

Barışa inanan tüm kesimlerin mücadelesine rağmen henüz iki

αθώος... Και στη ζωή της χώρας μας που έχει πλέον μετατρα-

halk birbirini anlamanın ve işbirliği yapmanın uzağındadır.

πεί σε τραγωδία, υπάρχουν ηθοποιοί: Αυτοί που θέτουν τους

Çünkü koşullayan ve koşullanan aktörlerin statükosu her

όρους και αυτοί που τους ακολουθούν. Δηλαδή οι ενεργητι-

iki tarafta da egemenliğini sürdürmektedirler. Ve bu egemen-

κοί βάρβαροι και οι παθητικοί βάρβαροι. Αυτοί οι ηθοποιοί

liği kırmak için doğru zeminde, doğru hedefe yürümek gerek-

συνεχίζουν τη ζωή τους στην κυριαρχία του μίσους, του φό-

tiği inancındayım. Bu noktada bir parantez açmak isterim; iki

βου και το θανάτου.

toplumun arasında güven ortamının inşa edilmesi için tüm

Και ακριβώς σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι που αγαπούν

yurtsever ve barışseverlere görev düşmektedir... Ama özel-

την πατρίδα τους περνούν στην πράξη για να σπάσουν τις

likle AKEL’e büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu

αλυσίδες των ηθοποιών που θέτουν τους όρους και αυτών

görev ve sorumluluğu cesaretle ve kararlılıkla yerine getirme-
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που τους ακολουθούν. Σε αυτή τη προσπάθεια κάποιοι φιμώ-

liyiz. Aksi halde daha çok acı yaşayacağız. Bu ödül töreninde

νονται, κάποιοι απειλούνται και κάποιοι δολοφονούνται…

bunu vurgulamak isterim. Sayın Dimitris Hristofyas, eserle-

Και κάποιοι παρ’ όλα αυτά αντιστέκονται.

rim ve duruşum nedeniyle bu ödülün bana verildiğini söyledi.

Μέσα σε αυτό το κίνημα, υπάρχουν και αυτοί που έχουν
ένα

μικρό

Ben de duruşum nedeniyle inandıklarımı söylemek sorumlu-

μερίδιο

luğunu taşımaktayım.

σε όλο αυτό, και στο

Barışı

toprak-

larda inşa etmek is-

ου σεβασμού, της αγά-

tiyorsak; özellikle ve

πης και της ισότητας,

öncelikle

μακριά από κάθε εί-

yaşattığımız acılardan

δους εγωιστικών και

dolayı

συμφεροντολογικών

her kurum ve her bi-

λογαριασμών, σε πεί-

rey birbirinden özür

σμα κατά αυτών που

dileyerek,

θέτουν τους όρους και

taşları dökerek işe baş-

αυτών που τους ακο-

lamalıdır... ve eğitim

λουθούν, χωρίς να μι-

kurumlarından ırkçılık

σούν και να φοβούνται

ve düşmanlık içeren

ο ένας τον άλλον, γνω-

fanatik düşünceleri çı-

ρίζοντας ο ένας τον
άλλον και δημιουργώντας
σχέσεις,

συναντιούνται

birbirimize

her

makam,

eteğindeki

karmalı ve yerine barış
Ödül töreninde Yaşar Ersoy, Dimitris Hristofyas ve Arianna Oikonomun.
Ο Γιασάρ Έρσοϋ, ο Δημήτρης Χριστόφιας και η Αριάννα Οικονόμου στην Τελετή Βραβείου.

kültürünü inşa edecek
değerleri, düşünceleri

κάτω από την ανθρώπινη στέγη του θεάτρου και φέρνουν

yerleştirmeliyiz. Çünkü o büyük yazar Sofokles’in, Antigo-

κοντά Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους. Οι γέφυρες

ne’ye söylettiği gibi ‘Bizler dünyaya kin değil, sevgi paylaşma-

που κτίστηκαν το 1987 με το έργο του Αριστοφάνη «Ειρήνη»,

ya geldik’. Sevgili dostlar, gönül arzu ederdi ki, bu acılı top-

συνεχίζουν να κτίζονται και με άλλα έργα και εκδηλώσεις

raklarda BARIŞ’ın olduğu bir ortamda bu ödülü alayım. Biz

παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Αυτές οι εκδηλώσεις

Kıbrıslı Türkler ve Rumlar henüz barış kültürünü inşa edeme-

πραγματοποιούνται και στις δύο κοινότητες. Αλλά έχουμε

dik. Bu nedenle bu ödülü alıp almamakta çok tereddüt ettim...

πολλή δουλειά ακόμα στο δρόμο για την ειρήνη. Παρά τον

Çok düşündüm...

αγώνα όλων των ομάδων που πιστεύουν στην ειρήνη, ακόμα
οι δύο κοινότητες είναι μακριά από την αλληλοκατανόηση
και την συνεργασία.
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bu

πλαίσιο του αμοιβαί-

Επειδή το στάτους κβο των παραγόντων που θέτουν τους

Ancak birbirimizi anlamamız ve birbirimizin beklentilerine

όρους και αυτών που τους ακολουθούν συνεχίζει να επικρατεί

yanıt bulması adına bizden önce barış gönüllülerinin binbir

και στις δύο πλευρές και πιστεύω ότι για να ανατρέψουμε την

meşakatle hatta can pahasına attıkları yakınlaşma adımla-

ηγεμονία του θα πρέπει να βαδίζουμε στο σωστό έδαφος προς

rına bir küçük adım oluşturması dileğiyle ödülü kabul ediyor

τον σωστό στόχο. Σε αυτό το σημείο θέλω να ανοίξω μία παρέν-

ve alıyorum. Sevgili dostlar, sözlerimi büyük hümanist Yunus

θεση. Το καθήκον της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος εμπιστο-

Emre’nin dizeleriyle tamamlamak isterim:

σύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες το έχουν όλοι όσοι αγαπούν
αυτό το τόπο και την ειρήνη. Αλλά κυρίως το ΑΚΕΛ έχει μεγάλο

Gelin tanış olalım

καθήκον και ευθύνη. Αυτό το καθήκον και αυτή την ευθύνη θα

Sevelim, sevilelim

πρέπει να τα φέρουμε εις πέρας με θάρρος και αποφασιστικό-

Bu dünya kimseye kalmaz”

τητα. Διαφορετικά, θα πονέσουμε ακόμα πιο πολύ. Στην τελετή
αυτή αυτό είναι που θέλω να τονίσω. Ο αξιότιμος κ. Χριστόφιας
είπε ότι μου απονέμεται αυτό βραβείο λόγω του έργου και της στάσης μου. Και εγώ λόγω ακριβώς αυτής μου της στάσης έχω την ευθύνη
να λέω αυτά που πιστεύω. Αν θέλουμε να καλλιεργήσουμε την ειρήνη σε αυτά τα χώματα, κυρίως και πρώτιστα θα πρέπει κάθε αρχή,
κάθε οργανισμός και κάθε άτομο προσωπικά να ζητήσουμε συγγνώμη για τον πόνο που προκαλέσαμε ο ένας στον άλλο, και παραδεχόμενοι τα λάθη μας πρέπει να ξεκινήσουμε δουλειά… και πρέπει να αφαιρέσουμε από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τις φανατικές ιδέες που
περιέχουν ρατσισμό και εχθρότητα και στην θέση τους να εντάξουμε αρχές και ιδέες που θα καλλιεργήσουν την ειρήνη. Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας συγγραφέας Σοφοκλής λέει μέσα από την Αντιγόνη «εμείς ήρθαμε στον κόσμο για να μοιράσουμε αγάπη και όχι μίσος».
Αγαπημένοι φίλοι, θα επιθυμούσα από καρδιάς αυτό το βραβείο να το έπαιρνα σε ένα περιβάλλον, όπου επικρατεί η ΕΙΡΗΝΗ σε αυτά
τα πονεμένα χώματα. Εμείς οι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει μια κουλτούρα ειρήνης. Για αυτό το
λόγο ήμουν πολύ διστακτικός στο αν θα αποδεχόμουν ή όχι αυτό το βραβείο… Το σκέφτηκα πολύ… Αλλά αποδέχομαι και παίρνω αυτό
το βραβείο με την ευχή να είναι ένα μικρό βήμα στα βήματα που έκαναν πριν από εμάς όλοι οι εθελοντές της ειρήνης που πέρασαν χίλια
βάσανα ή ακόμα και που θυσίασαν την ζωή τους για την αλληλοκατανόηση και την ανταπόκριση στις προσδοκίες που έχουμε ο ένας
από τον άλλο. Αγαπημένοι μου φίλοι θέλω να ολοκληρώσω την ομιλία μου με τους στίχους του μεγάλου ανθρωπιστή Γιουνούς Εμρέ:
Ελάτε, ας γίνουμε φίλοι, έστω για λίγο,
Ας κάνουμε εύκολη τη ζωή για μας,
Ας αγαπήσουμε και ας αγαπηθούμε,
Κανείς δεν θα ζήσει αιώνια στη γη.»
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BARIŞ İÇİN LYSISTRATA
ΛΥΣΙΣΤΡΆΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΉΝΗ

Το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευ-

Satirigo Tiyatrosu ile LBT barış adına bir şeyler yap-

κωσίας εργάζονται μαζί στο όνομα της ειρήνης και για

mak, geleceğe çocuklarımız için bakmayı becerebilmek

το μέλλον των παιδιών μας. Ενώ οι κυρίαρχες εξουσίες

amacıyla çalışırlar, işbirliği yaparlar. İki toplumun ege-

και στις δύο πλευρές με στόχο να εξυπηρετήσουν τα δικά

men güçleri kendi çıkarları için kin, nefret ve düşmanlık

τους συμφέροντα σπέρνουν το σπόρο του μίσους και της

tohumları ekerken, iki toplumu birbirine ötekileştirir-

έχθρας και απομακρύνουν την μία κοινότητα από την

ken Satirigo Tiyatrosu ve LBT yakınlaştırmaya, geleceği

άλλη, το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο

sevgi-saygı ortamına dönüştürmeye çalışırlar.

Λευκωσίας προσπαθεί να τις φέρει κοντά και να μετατρέψει το μέλλον σε ένα περιβάλλον αγάπης και σεβασμού.

Afiş: Haris Kafkaridis
Resim: Fernando Botero
Αφίσα: Χάρης Καυκαρίδης
Πίνακας: Φερνάντο Μποτέρο

Yüzlerce yıl bir arada yaşamış, yaşayabilmiş insanları, etnik farklılıkları ile çalıştıran ve ortak vatanı ikiye

Οι δύο θεατρικοί οργανισμοί ενάντια σε κάθε νοο-

bölen her düşünce ve eyleme karşı iki tiyatro kurumu

τροπία και ενέργεια που προσπαθεί να προωθήσει τις

dostluğu, barışı ve yeniden birleşmeyi savunur. Çünkü

εθνοτικές διαφορές των ανθρώπων που έζησαν, που κα-

barışı sağlayamayan akıl, akıl değildir. Ve barışı sağlaya-

τάφεραν να ζήσουν μαζί για εκατοντάδες χρόνια και να

mamak bir utançtır. Ne yazık ki iki toplum yıllardır bu

χωρίσει στα δύο την κοινή τους πατρίδα, υποστηρίζουν

utançla yaşamaktadır. Ve şair Metin Demirtaş’ın dediği

την ειρήνη και την επανένωση. Επειδή η λογική που δεν

gibi:

στηρίζει την ειρήνη δεν είναι λογική. Και είναι ντροπή
η μη επιδίωξη της ειρήνης. Δυστυχώς οι δύο κοινότητες

“Bu utançla yaşanmaz

ζουν με αυτή την ντροπή εδώ και χρόνια. Και όπως είπε

Hadi kalkın

ο ποιητής Μετίν Ντεμίρτας:

Bir şeyler yapalım bu savaşa
Bir şeyler yapalım hadi kalkın

“Δεν γίνεται να ζήσουμε με αυτή την ντροπή

Kuyruğu basılınca bağıran

Άντε σηκωθείτε

Ekmeğine değilince havlayan köpeklerden olmadan

Ας κάνουμε κάτι ενάντια σε αυτό το πόλεμο

Bir şeyler yapalım hadi kalkın”

Άντε σηκωθείτε ας κάνουμε κάτι
Χωρίς τους σκύλους που φωνάζουν όταν τους πατήσεις
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Satirigo Tiyatrosu ve LBT ‘de bu utanca karşı bir şey-

την ουρά

ler yapmak için mücadele verir. Bu çerçevede “Ulusla-

Που γαβγίζουν μόλις τους πειράξεις το ψωμί τους

rarsı İstanbul Mekan Tiyatro Festivali”nden ortak oyun

Ας κάνουμε κάτι άντε σηκωθείτε»

“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunuyla başarı-

Το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευ-

lı bir şekilde dönen iki tiyatro kurumu bir ortak oyun

κωσίας αγωνίζονται για να κάνουν κάτι ενάντια σε αυτή

daha sahnelemek ve duvarda bir gedik daha açmak için

τη ντροπή. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δύο θέατρα που επι-

karar verirler. Bu kez Kuzey Kıbrıs’ta LBT sahnesinde

στρέφουν από το «Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κωνστα-

Aristophanes’in “Lysistrata” oyunu Kıbrıslı Rum yönet-

ντινούπολης» όπου συμμετείχαν με επιτυχία με το έργο

men Hristos Zanos tarafından Türkçe olarak sahnelenir.

«Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου», αποφασίζουν να ανε-

Azra Erhat, Sabahattin Eyuboğlu’nun çevirisi ile Türkçe

βάσουν ακόμα ένα κοινό έργο και να ανοίξουν ακόμα μια

oynanan oyunda, kalabalık Kıbrıslı Türk

τρύπα στο «ΤΕΙΧΟΣ».

oyuncuların yanında Kıbrıslı Rum Popi

Αυτή τη φορά, ο Ε/κ σκηνοθέτης Χρίστος Ζάνος ανεβά-

Avraam ve Andreas Tsuris de rol alır.

ζει στα τούρκικα το έργο του Αριστοφάνη «Λυσιστράτη»

Oyunun müziklerini Savas Sava, deko-

στη σκηνή του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας στη

runu Mikis Loizu, kostümlerini Kostas

βόρεια Κύπρο. Στο έργο που μεταφράστηκε στα τούρκι-

Kafkaridis, koreografisini Elia İoanidu,

κα από την Αζρά Ερχάτ και τον Σαμπαχαττίν Εγιούπο-

yönetmen yardımcılığını Osman Alkaş

γλου, κοντά στους πολυπληθείς Τουρκοκύπριους ηθο-

ve genel sanat kordinatörlüğünü Yaşar

ποιούς βρίσκονται και οι Ελληνοκύπριοι ηθοποιοί Πόπη

Ersoy yapar.

Αβραάμ και Αντρέας Τσουρής. Την μουσική του έργου

Irkçılığa, şovenizme ve ayrılıkçılığa

γράφει ο Σάββας Σάββα, τα σκηνικά φτιάχνει ο Μίκης

karşı barış için ortak sahnelenecek “Ly-

Λοΐζου, τα κοστούμια ο Κώστας Καυκαρίδης, την χορο-

sistrata” oyununun tanıtımı ve kamuo-

γραφία η Έλια Ιωαννίδου, βοηθός σκηνοθέτη ο Οσμάν

yuna duyurulması amacıyla Satirigo Ti-

Αλκάς και τον γενικό καλλιτεχνικό συντονισμό κάνει ο

yatrosu ve LBT 9 Haziran 2004 tarihinde

Γιασάρ Έρσοϋ.

LBT salonunda basın toplantısı düzenler.

Οι δύο θεατρικοί οργανισμοί διοργανώνουν κοινή

Toplantıya iki tiyatronun yöneticileri ve

δημοσιογραφική διάσκεψη, στις 9 Ιουνίου 2004, στην

sanatçılarının yanında Lefkoşa Türk Be-

αίθουσα του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, με στό-

lediye Başkanı Kutlay Erk de katılır. Top-

χο την ανακοίνωση της κοινής παρουσίασης του έργου

lantının sunuş konuşmasını LBT Sanat

«Λυσιστράτη», στο όνομα της ειρήνης και ενάντια στον

Koοrdinatörü Yaşar Ersoy yapar. Ersoy

ρατσισμό, τον σωβινισμό και την διχοτόμηση. Στην διά-

konuşmasında iki toplumun yakınlaşma-

σκεψη συμμετέχει και ο Τ/κ Δήμαρχος Λευκωσίας Κουτ-

sı, dosluğu, adanın birleşmesi ve barışı

Altta: LBT ile Satirigo Tiyatrosu ortak yapımı
“Lysistrata” oyununda Popi Avraam
ve Kıymet Karabiber.
Κάτω: Η Πόπη Αβραάμ και η Κιιμέτ Καραμπιμπέρ
στην παράσταση του έργου «Λυσιστράτη»,
συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου και
του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.
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λάι Ερκ. Την δήλωση στην διάσκεψη την κάνει ο Γιασάρ
Έρσοϋ. Ο Έρσοϋ στην ομιλία του σημειώνει ότι τα δύο
θέατρα, τα οποία από το 1987 συνεργάζονται με στόχο
την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων και την επανένωση του νησιού, νιώθουν περηφάνια και χαρά γιατί
υπογράφουν ακόμα μια φορά ένα κοινό έργο.
Ο σκηνοθέτης του Σατιρικού Θεάτρου Χρίστος Ζάνος
στην δική του ομιλία, τόνισε ότι και οι δύο κοινότητες
πόνεσαν πολύ και ότι πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος
στα βάσανα τους. Ο Ζάνος σημειώνει επίσης ότι τα δύο
θέατρα συνεργάζονται και παρουσιάζουν τα έργα τους
στους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους με στόχο οι δύο κοινότητες να γνωρίσουν και να κατανοήσουν η
μία την άλλη. Παράλληλα εκφράζει τον ενθουσιασμό και
την χαρά τους για το γεγονός ότι μαζί με τους Τουρκοκύπριους καλλιτέχνες θα ανεβάσουν το έργο «Λυσιστράτη»
στο Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Στην Διάσκεψη Τύπου των δύο θεάτρων βρίσκονται οι εφημερίδες, Kıbrıs,
Yenidüzen, Ortam, Kıbrıslı, Vatan και Afrika.

için 1987 yılından beri etkinlikler yapan iki tiyatro kurumu olarak ortak bir projeye daha imza atacak olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtir. Satirigo
Tiyatrosu yönetmeni Hristos Zanos ise konuşmasında,
iki toplumun çok acı çektiğini ve bu acıların son bulması
gerektiğini vurgular. Zanos, iki toplumun birbirini tanıması ve anlaması için işbirliği ve ortak çalışmalar yaptıklarını ve Kıbrıslı Türklerle Rumlara sunduklarını beYukarda: LBT ile Satirigo Tiyatrosu
ortak yapımı “Lysistrata” oyununda
Kıymet Karabiber ve Andreas Tsuris.
Πάνω: Η Κιιμέτ Καραμπιμπέρ
και ο Αντρέας Τσουρής στην
παράσταση του έργου «Λυσιστράτη»,
συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου
και του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου
Λευκωσίας.

216

lirtir. Zanos ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ta LBT’de Kıbrıslı Türk
sanatçılarla birlikte “Lysistrata” oyununu sahneleyecek
olmasından dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu söyler.
LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun basın toplantısı 10 Haziran 2004 tarihli Kıbrıs, Yenidüzen, Ortam, Kıbrıslı, Vatan
ve Afrika Gazetelerinde yer alır. Aynı haber Kıbrıs Rum
basınında da yayınlanır.

Στιγμιότυπα από την παράσταση του έργου
«Λυσιστράτη», συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου
και του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

LBT ile Satirigo Tiyatrosu ortak yapımı
“Lysistrata” oyunundan enstantaneler.
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“Acılarımızdan Ders Almalıyız”
«Πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη μας»

Ο σκηνοθέτης του κοινού έργου «Λυσιστράτη» που ανεβάζουν τα

Satirigo Tiyatrosu ve LBT’nin ortak oyunu “Lysistrata”nın yönet-

δύο θέατρα, Χρίστος Ζάνος, μετά το πραξικόπημα που έκανε η φα-

meni Hristos Zanos, 15 Temmuz 1974’de faşist EOKA-B örgütünün

σιστική οργάνωση ΕΟΚΑ Β στις 15 Ιουλίου 1974 και στην συνέχεια

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yaptığı darbe ve arkasından Türkiye’nin

η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στο νησί και την διχοτόμη-

adaya askeri müdahalesi ve Kıbrıs’ın ikiye bölünmesiyle canını

ση της Κύπρου, περνά με την οικογένεια του στη νότια Κύπρο για

kurtarmak için ailesi ile birlikte Mağusa’dan Güney Kıbrıs’a göç

να σωθούν. Μόνο που ο αδερφός του δεν καταφέρνει να ξεφύγει

eder. Ancak Aşa(Paşa) köyünde yaşayan kardeşi kaçamaz ve ka-

από το χωριό τους Άσσια και το όνομα του μπαίνει στην λίστα των

yıplar listesine girer. Hristos Zanos kayıp kardeşinin bulunması

αγνοουμένων. Ο Χρίστος Ζάνος περιμένει 30 χρόνια για να βρεθεί

için 30 yıl bekler. Hristos Zanos’un kardeşi Aşa köyünde öldürülür
ve 4 Kıbrıslı Rum ile birlikte Aşa köyünde mezarlığın

ο αδερφός του.

yanında toplu bir mezara gömülür.

Ο αδερφός του Χρίστου Ζάνου δολοφονείται στο χω-

Adayı bölen sınırın kapıları açılınca Yaşar Ersoy,

ριό Άσσια και θάβεται μαζί με ακόμα 4 Ελληνοκύπριους

Osman Alkaş ve Yücel Köseoğlu ile Aşa köyüne giden

σε ομαδικό τάφο κοντά στο νεκροταφείο του χωριού.
Όταν ανοίγουν οι πύλες του ΤΕΙΧΟΥΣ που διχοτομεί

Hristos Zanos 4 kişiyle birlikte gömülü olan kardeşi-

το νησί, ο Γιασάρ Έρσοϋ, ο Οσμάν Αλκάς και ο Γιου-

nin, toplu mezar yerini tespit eder. Bunun üzerine

τζέλ Κιοσέογλου μαζί με τον Χρίστο Ζάνο πηγαίνουν

konu Kayıplar Komitesi Türk Üyesi Ahmet Erdengiz’e

στο χωριό Άσσια και εντοπίζουν τον ομαδικό τάφο,

bildirilir. Duyarlılık gösteren Ahmet Erdengiz Aşa kö-

όπου είναι θαμμένος ο αδερφός του. Ενημερώνουν για

yündeki toplu mezarın kısa sürede açılmasını sağlar.

το θέμα και τον βοηθό του Τ/κ μέλους της Επιτροπής

Yapılan DNA testlerinin ardından Hristos Zanos’un

Αγνοουμένων Αχμέτ Ερντενγκίζ, οποίος δείχνοντας

kardeşinin kemikleri bir küçük kutu içinde ailesine

ευαισθησία φροντίζει όπως ανοίξει σε σύντομο χρονι-

verilir ve kayıp listesinden ismi çıkartılarak Güney’de

κό διάστημα ο ομαδικός τάφος στην Άσσια. Μετά την

düzenlenen törenle 30 yıl sonra yeniden toprağa veri-

διεξαγωγή του τεστ DNA, τα κόκαλα του αδερφού του

Hristos Zanos Χρίστος Ζάνος

Χρίστου Ζάνου δίνονται μέσα σε ένα μικτό κουτί στην

218

lir.
Ortak vatan Kıbrıs’ta iki toplumun çatışmasında, sa-

οικογένεια του και αφαιρώντας το όνομα του από την λίστα αγνο-

vaşmasında ölenlerin, göç edenlerin yanında binlerce Kıbrıslı

ουμένων, με μία τελετή που γίνεται στον προσφυγικό συνοικισμό

Türk ve Rum da kayıplar listesine girer... Kimisi toplu mezarlar-

Καμάρες Λάρνακας, θάβεται ξανά μετά από 30 χρόνια.

da, kimisi kuyularda yapılan kazılar ve araştırmalarla bulunur ve

Μαζί με τους νεκρούς και τους πρόσφυγες των δύο κοινοτήτων

ailelerine teslim edilir. Ne yazık ki; Kayıplar Komitesi hala toprak

στην κοινή πατρίδα Κύπρο, υπάρχουν και χιλιάδες Τουρκοκύπριοι

altından Kıbrıslı’ların kemiklerini çıkarmaktadır. Barış içinde ya-

και Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι. Κάποιους από αυτούς τους βρί-

şamak varken, iki toplum birbirine böyle acılar yaşatır.

σκουν σε ομαδικούς τάφους και άλλους σε πηγάδια και μετά δί-

Bu nedenle LBT ve Satirigo Tiyatrosu bir daha böyle acılar ya-

δονται στην οικογένεια τους. Δυστυχώς, η Επιτροπή Αγνοουμένων

şanmasın barış olsun diye mücadele verir. İki tiyatro kurumunun

ακόμα ξεθάβει από την γη τα κόκαλα των Κυπρίων αγνοουμένων.

amacı, “Lysistrata” oyunun broşüründe Hristos Zanos’un vurgula-

Ενώ έχουμε την επιλογή να ζήσουμε ειρηνικά, οι δύο κοινότητες

dığı gibi:

προκαλούν τέτοιες δυστυχίες η μία στην άλλη. Για αυτό το λόγο το
Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο αγωνίζο-

“Çektiklerimizden ders almak, birbirimizi tanıyarak sevmek,

νται για να μην βιώσουμε ξανά τέτοιους πόνους και για να έλθει η

acılarımıza saygı duymak, anlayış denen ilaçla yaralarımı-

ειρήνη. Ο στόχος των δύο θεατρικών οργανισμών είναι όπως τονί-

zı sarmak ve ortak vatanımızdaki trajediye son vermektir.

ζει ο Χρίστος Ζάνος στο ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου «Λυσι-

Bunun için de karşı karşıya durup birbirimizin gözlerine

στράτη»:

bakmak, içimizdeki korkulardan, önyargılardan arınmak ve
şairin şu sözlerini içimizden hiç eksik etmemek: Ancak hepi-

«Τα παθήματα μας να μας γίνουν μάθημα, να κατανοήσουμε και

mizin büyük gücü barışı yaşatabilir.”

να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο, να σεβαστούμε τους πόνους
μας, να γιατρέψουμε τις πληγές μας με το φάρμακο που λέγεται

Çektiği acılara, göç etmesine ve kardeşini kaybetmesine rağmen

κατανόηση και να δώσουμε ένα τέλος στην τραγωδία της κοινής

Hristos Zanos kinden, nefretten, intikamdan uzak samimiyetle ba-

μας πατρίδας. Και για αυτό να σταθούμε απέναντι ο ένας από

rışa inanır. Ve Kıbrıslı Türkler’le birlikte yaşamaya, paylaşmaya

τον άλλο και να κοιτάξουμε τον άλλο στα μάτια, να απαλλαγού-

çalışan gerçek bir insan, yurtsever ve sanatçı tavrı sergiler. Aynı

με από τους εσωτερικούς μας φόβους και προκαταλήψεις και να

tavrı Kostas Kafkaridis, Stelyos Kafkaridis, Popi Avraam, Mikis Lo-

μην παραλείψουμε τα λόγια αυτά του ποιητή: «Μόνο η μεγάλη

izu ve Andonis Polaskaridis da kararlı bir şekilde ortaya koyar ve

δύναμη όλων μας μπορεί να φέρει την ειρήνη.»

LBT ile işbirliği yaparak barış kültürünün yaratılmasına hizmet
ederler.

Ο Χρίστος Ζάνος παρά τους πόνους που έζησε, την προσφυγιά
και τον χαμό του αδερφού του, μένει μακριά από το μίσος και την
εκδίκηση και πιστεύει με ειλικρινή τρόπο στην ειρήνη και διατηρεί
μια στάση ενός πραγματικού ανθρώπου, πατριώτη και καλλιτέχνη ο οποίος επιθυμεί να ζήσει μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Την ίδια στάση
έχουν και ο Κώστας Καυκαρίδης, ο Στέλιος Καυκαρίδης, η Πόπη Αβρράμ, ο Μίκης Λοΐζου.o Αντώνης Πολασκαρίδης και σε συνεργασία με το Τ/κ
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας υπηρετούν την δημιουργία μιας κουλτούρας ειρήνης.
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LBT KYPRIA FESTİVALİ’NDE
ΤΟ Τ/Κ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ ΣΤΑ ΚΎΠΡΙΑ

Το έργο του Αριστοφάνη «Λυσιστράτη» που ανεβάζουν

LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun ortak sahneledikleri ve

από κοινού στα τούρκικα τα δύο θέατρα, συμπεριλαμβάνε-

Türkçe oynadıkları Aristophanes’in “Lysistrata” oyunu,

ται στο «Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια 2004» το οποίο διοργα-

Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ta

νώνει τον Σεπτέμβριο του 2004, το Υπουργείο Παιδείας και

Eyül 2004’de düzenlediği “Uluslararası Kypria Festivali”

Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ιστορία του

programına alınır. Ada tarihinde ilk kez Kıbrıslı Rumlar’la

νησιού, πρώτη φορά ένα έργο που ανεβάζουν από κοινού

Kıbrıslı Türkler’in hazırladığı ve Türkçe oynanan bir ortak

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι περιλαμβάνεται σε ένα

oyun, resmi bir devlet organı olan Kültür Bakanlığı’nın dü-

φεστιβάλ που διοργανώνει ένα επίσημο όργανο του Κυπρι-

zenlediği festivalde yer alır.

ακού Κράτους και αυτό είναι ένα γεγονός που προκαλεί
μεγάλο ενδιαφέρον.

Kypria Festivali’nin Kitapçığı
Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κύπρια

oldukça ilgi uyandırır. Özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür

Κυρίως το γεγονός ότι στα δελτία, την ιστοσελίδα και

Bakanlığı’nın bültenlerinde, internet sitesinde ve broşür-

τα ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Παιδείας της

lerinde “Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu”nun adının, kısa

Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγράφεται η ονομασία και το

özgeçmişinin ve çalışmalarının yer alması yakınlaşma ve

ιστορικό του «Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας» είναι

barış açısından olumlu bulunur. Ancak bu durum, her iki

θετικό όσον αφορά στην επαναπροσέγγιση και την ειρήνη.

tarafın milliyetçi kesimlerini de şaşırtır.

Αλλά αυτή η κατάσταση προκαλεί έκπληξη στους εθνικιστικούς κύκλους και των δύο πλευρών.
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Kypria Festivali’nde ilk kez gerçekleşen bu sanat olayı

Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nda, Kypria Festivali’nin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına

Στην διάσκεψη Τύπου που διοργάνωσε το Υπουργείο

Kültür Bakanı Pefkios Georgiadis yanında etkinlik yapa-

Παιδείας για να ανακοινώσει το Φεστιβάλ Κύπρια, κοντά

cak olan ekiplerin temsilcileri de yer alır. Satirigo Tiyatro-

στον Υπουργό Παιδείας Πεύκιο Γεωργιάδη, βρίσκονται και

su ve LBT’yi basın toplantısında Yaşar Ersoy temsil eder.

οι εκπρόσωποι των ομάδων που θα συμμετείχαν στο φε-

Basın toplantısında festivalin amacı ve programda yer

στιβάλ. Ο Γιασάρ Έρσοϋ εκπροσωπεί το Τ/κ Δημοτικό Θέα-

alan etkinlikler tanıtılır.

τρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο. Στις δηλώσεις του

Yapılan konuşmalarda LBT ve Satirigo Tiyatrosu’na da

ο Πεύκιος Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην συνεργασία

değinen Kültür Bakanı Pefkios Georgiade, festivalde ilk

του Σατιρικού Θεάτρου με το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευ-

kez bir Türkçe oyun oynanacağının, bu oyunun ise Antik

κωσίας, σημειώνει ότι πρώτη φορά στην ιστορία του φε-

Yunan yazarı Aristophanes’in “Lysistrata” oyunu olduğu-

στιβάλ παρουσιάζεται ένα έργο στα τούρκικα, ότι αυτό το

nu ve Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçıların birlikte çalışıp

έργο είναι η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη και ότι το ανε-

sahnelediklerini belirtir. Bakan Georgiades, oyunun ada-

βάζουν μαζί Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι. Ο Υπουρ-

nın birleşmesine katkı koymasını ve barışa hizmet etme-

γός εύχεται, όπως το έργο συμβάλει στην επανένωση του

sini diler ve sanatçıları kutlayarak sözlerini tamamlar.

νησιού και την ειρήνη και ολοκληρώνει την ομιλία του συγχαίροντας τους καλλιτέχνες. Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην δική του δήλωση, αναφέρεται στον μακρόχρονο αγώνα των δύο θεάτρων για την
ειρήνη και τονίζοντας ότι και οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία,
σημειώνει ότι από αυτή την σκοπιά είναι πολύ χαρούμενοι που λαμβάνουν μέρος στο φεστιβάλ.
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Κύπρια, το έργο «Λυσιστράτη» παρουσιάζεται στο Ελληνοκυπριακό
κοινό στο αρχαίο αμφιθέατρο Κουρίου στη Λεμεσό, στο αρχαίο Ωδείο Πάφου και στο Αμφιθέατρο
της Σχολής Τυφλών στη Λευκωσία. Όταν το έργο «Λυσιστράτη» ολοκληρώνει τις παραστάσεις του
στα Κύπρια, από τον Οκτώβριο του 2004 και μετά συναντιέται με το Τουρκοκυπριακό κοινό στην
αίθουσα του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Basın toplantısında Yaşar Ersoy ise, LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun uzun yıllardır barış için mücadele verdiklerini anlatır ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıslı Türklerin de hakları olduğunun altını çizer. Bu açıdan da Kypria Festivali’nde yer almaktan sevinç duyduklarını belirtir.

LBT ile Satirigo Tiyatrosu ortak yapımı
“Lysistrata” oyununda Hatice Tezcan ve Osman Alkaş.
Η Χατιτζέ Τεζτζάν και ο Οσμάν Αλκάς στην παράσταση του έργου
«Λυσιστράτη», συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου και
του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Kypria Festivali kapsamında “Lysistrata” oyunu Limasol’da Curium Antik Amfi Tiyatro’sunda,
Baf’ta Odeon Tiyatrosu’nda, Güney Lefkoşa’da açık hava tiyatrosunda Kıbrıslı Rum izleyicilere
sunulur. Kypria Festivali’nde temsillerini tamamlayan “ Lysisrata” oyunu, Ekim 2004 tarihinden
itibaren Kuzey Kıbrıs’ta LBT salonunda Kıbrıslı Türk izleyicilerle buluşur.
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Lysistrata’nın Seks Ambargosu
Kıbrıs Sorununu Çözer Mi?
Το εμπάργκο στον Έρωτα μπορεί να λύσει το Κυπριακό,
όπως στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη;
Το άλλο όνομα του έργου «Λυσιστράτη» που ο Αριστοφάνης γρά-

Aristophanes’in yazdığı “Lysistrata” oyununun bir diğer adı da

φει το 411 π.Χ. είναι «ο Πόλεμος των Γυναικών» και το όνομα

“Kadınlar Savaşıdır”dır. Aristophanes’in İ.Ö 411’de yazdığı oyu-

Λυσιστράτη σημαίνει ότι «διαλύει τον στρατό». Το θέμα του έρ-

nun adı olan “Lysistrata” kelime anlamıyla “Ordu bozan” demek-

γου είναι ο αγώνας των γυναικών για να σταματήσουν τον πόλεμο

tir. Oyun, Atina Şehir Devleti ile Isparta Şehir Devleti’nin uzun sü-

μεταξύ της πόλης κράτους της Αθήνας και της πόλης κράτους της

ren savaşını durdurmak için kadınların verdiği mücadeleyi konu

Σπάρτης.

alır.

Η Αθηναία Λυσιστράτη, συμφωνεί με τις Σπαρτιάτισσες να δώ-

Atinalı bir kadın olan Lysistrata, Ispartalı kadınlarla anlaşarak

σουν ένα τέλος στον πόλεμο και ανακοινώνουν ότι δεν θα κάνουν

savaşa son vermek isterler. Erkeklerin savaşa son vermelerine ve

σεξ με τους άντρες μέχρι να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο και να

barışı sağlamalarına kadar erkekleri ile sevişmeyeceklerini açık-

φέρουν την ειρήνη. Οι γυναίκες δηλώνουν ότι από τώρα και στο

larlar. Kadınların açıklamalarında, bundan böyle erkeklerin yan-

εξής δεν θα συμμετέχουν στις λάθος αποφάσεις των αντρών και

lış kararlarına katılmayacaklarını, kadınlara alayla bakılmasına,

ότι θα δοθεί και ένα τέλος στην γελοιοποίηση και την κοινωνική

toplumda aşağılanmasına son verilmesi de belirtilir. Bir komedya

υποτίμηση των γυναικών. Στην κωμωδία «Λυσιστράτη», όπου οι

olan “ Lysistrata” oyununda, kadınlar tarafından erkeklere seviş-

γυναίκες εφαρμόζουν εμπάργκο στο σεξ απέναντι στους άντρες,

me ambargosu uygulamasıyla renkli, ironisi, taşlaması bol sahne-

είναι πολλές οι σκηνές με άφθονη ειρωνεία και σάτιρα.

ler yaşanır.

Στη «Λυσιστράτη» η λύση δύο βασικών προβλημάτων συμπί-

“Lysistrata” oyununda iki temel sorunun çözümü birbiriyle ör-

πτουν: Η Ειρήνη και τα δικαιώματα των γυναικών. Στο έργο οι

tüşür: Barış ve kadın hakları. Oyunda, erkekler, seks ambargosu

άντρες μη αντέχοντας άλλο το εμπάργκο στο σεξ παραιτούνται.

karşısında daha fazla dayanamayıp pes ederler. Böylece kadınlar

Έτσι οι γυναίκες τερματίζουν το πόλεμο και εδραιώνουν την ειρή-

Atina ile Sparta arasındaki savaşı sonlandırırlar, barışı sağlarlar...

νη… Παράλληλα οι γυναίκες κερδίζουν μια πιο αξιοσέβαστη θέση

Ayrıca kadınlar, toplumda daha saygın bir yer kazanırlar.

στην κοινωνία.
Στο τέλος του έργου, γιορτάζεται με τραγούδι, χορό και γλέντι
ο ερχομός της ειρήνης και το γεγονός ότι η κοινωνική θέση της
γυναίκας αντιμετωπίζεται με πιο πολύ σεβασμό.
Με βάση την «Λυσιστράτη», άραγε εάν οι Τουρκοκύπριες και οι
Ελληνοκύπριες συμφωνούσαν να θέσουν στους άντρες εμπάργκο
στο σεξ, θα μπορούσε να λυθεί το Κυπριακό, θα μπορούσε να έρθει
η ειρήνη και να εδραιωθεί η ισότητα των φύλων στην κοινωνία;
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Oyunun sonunda barışın gelmesi ve kadınların toplumda daha
saygın bir yer kazanmaları, şarkı, dans ve şölenle kutlanır.
“Lysistrata” dan yola çıkarak, acaba, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı
Rum kadınlar anlaşarak, erkeklere, seks ambargosu koysalar Kıbrıs sorununu çözebilir, barışı yapabilir ve toplumda cinsiyet eşitliğini sağlayabilirler mi?

LBT ile Satirigo Tiyatrosu ortak yapımı “Lysistrata” oyununda Deniz Çakır, Popi Avraam, Buse Korman, Aliye Ummanel ve Asu Demircioğlu.
Ο Ντενίζ Τσακίρ, η Πόπη Αβραάμ, η Μπουσέ Κορμάν, η Αλιγέ Ουμμανέλ και η Ασού Ντεμιρτζίογλου στην παράσταση του έργου «Λυσιστράτη»,
συμπαραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου και του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας.

Ας μην ξεχνάμε ότι στον πόλεμο και στην ανισότητα αυτές που
καταπιέζονται και υποφέρουν πιο πολύ είναι οι γυναίκες.
Η «Λυσιστράτη» καταφέρνει στη σκηνή να φέρει την ειρήνη,
μπορούν όμως, οι γυναίκες μας να το καταφέρουν αυτό στην ίδια
τη ζωή;

Unutmayalım ki, savaşta ve eşitsizlikte en çok ezilen, acı çeken
kadınlardır.
“Lysistrata” sahne gerçeğinde barışı yapmayı başarır ama hayatın gerçeğinde kadınlarımız başarabilir mi?
Kadın- Erkek, Aristophanes’ten öğreneceğimiz çok ders var.

Στο θέμα των δύο φύλων έχουμε πολλά να μάθουμε από τον

Daha doğrusu sanattan, edebiyattan öğreneceğimiz... Çünkü sa-

Αριστοφάνη και πόσο μάλλον από την τέχνη και την λογοτεχνία…

nat ve sanatçılar, politikanın ve politikacıların işlediği günahları

Επειδή η τέχνη και οι καλλιτέχνες ξεπλένουν τις αμαρτίες της πολι-

temizler.

τικής και των πολιτικών.
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O R TA K B A R I Ş K A R N A V A L I V E FA Ş İ S T S A L D I R I
Το Δικοινοτικό Καρναβάλι Ειρήνης
και οι φασιστικές επιθέσεις των Γκρίζων Λύκων
Η Κύπρος είναι η κοινή πατρίδα των Ελληνοκυπρίων

Kıbrıs, Kıbrıslı Rumlar’la Kıbrıslı Türkler’in ortak va-

και των Τουρκοκυπρίων. Ο τόπος, όπου μπορείς να ζή-

tanı. Akdenizin güneşinde dört mevsimin yaşandığı,

σεις τις τέσσερις εποχές του χρόνου, όπου ωριμάζει το

üzümün olgunlaştığı, şaraba dönüştüğü yer... Yasemin

σταφύλι και γίνεται κρασί στον ήλιο της Μεσογείου… Το

kokusunun zeytin tadının, insanın içini ısıtan güneşin

νησί της ελιάς και του γιασεμιού, όπου ο ήλιος ζεσταίνει

paylaşıldığı coğrafya... Denizin, göğün mavisinde aşkla-

την καρδιά όλων... Το νησί των ερώτων με το μπλε της

rın adası.

θάλασσας και του ουρανού...
Η Κύπρος με τις διαφορετικές κουλτούρες στους κόλπους της και με τον πλούτο της πολυπολιτισμικότητας.

zenginliği sayılan Kıbrıs.
Ne yazık ki, Akdeniz’in doğusunda Kıbrıs’ta asırlar-

Δυστυχώς, ανάμεσα στους Τουρκοκυπρίους και τους

dır birlikte yaşayan Kıbrıs’lı Türkler’le Kıbrıslı Rumlar

Ελληνοκυπρίους που ζούνε μαζί στην Κύπρο για αιώνες,

arasına nifak, kin ve nefret tohumları ekilir, taa 1950’li

σπέρνονται η διχόνοια και το μίσος και από την δεκαετία

yıllardan... iki toplumu etnik farklılıklarını kullanarak

του 50’ ο ιμπεριαλισμός χρησιμοποιώντας τις εθνοτικές

çatıştırırlar. Ada’yı bölmek ve “batmayan uçak gemisi”

τους διαφορές προκαλεί συγκρούσεις ανάμεσα τους, τις

olarak kullanmak için emperyalizm iki toplumu kışkır-

εξοπλίζει και βάζει τις δύο κοινότητες την μία εναντίον

tır, silahlandırır ve çatıştırır.

της άλλης με στόχο να διαιρέσει το νησί και να το χρησιμοποιήσει ως αεροπλανοφόρο που δεν βυθίζεται.
Όπως, όμως, λέει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Φρανκλίνος Ρούσβελτ: «Στην πολιτική τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε σύμπτωση. Αν κάτι φανεί ως τέτοιο, να είστε σίγουροι ότι ήταν προσχεδιασμένο».
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Farklı kültürleri bağrında taşıyan ve çok kültürlülüğü

ABD eski başkanı Rosewelt’in bir söyleminde belirttiği gibi “politikada hiçbirşey tesadüf değildir. Bir şey
vuku buluyorsa, o hadisenin bu şekilde zuhur edeceğinin önceden planlandığına emin olabilirsiniz.”
İşte İngiltere ve Amerika, Kıbrıs’ı bölmek ve kendi
emperyal çıkarları doğrultusunda kullanmak için iki

Η Αγγλία και η Αμερική, με στόχο να διχοτομήσουν την

toplumun etnik farklılıklarını ve zaaflarını kullanarak,

Κύπρο και να την χρησιμοποιήσουν για τα ιμπεριαλιστι-

kışkırtarak, çatıştırarak bu işi planlar ve uygular. Tabii

κά τους συμφέροντα, εφαρμόζουν αυτό το σχέδιο χρησι-

ki iki toplum da planlanan bu tuzağa düşerler. Ortak va-

μοποιώντας τις εθνοτικές διαφορές των δύο κοινοτήτων

tanlarında birleşip barış ve bağımsız Kıbrıs için mücade-

και τις αδυναμίες τους. Και φυσικά οι δύο κοινότητες πέ-

le vereceklerine birbirlerine acıları, ölümleri, kayıpları,

φτουν στην παγίδα τους. Αντί να ενώσουν τις δυνάμεις

katliamları, göçleri yaşatırlar... Ve sonunda taa 1950’ler-

τους και να παλέψουν μαζί για την ειρήνη και για μια

de planlanan adanın bölünmesinde suç ortağı olurlar.

ανεξάρτητη Κύπρο, προκαλούν πόνο, προσφυγιά, θάνα-

Satirigo Tiyatrosu ile LBT, iki topluma ekilen kin, nef-

το η μία στην άλλη και τελικά γίνονται συνένοχοι στην

ret ve düşmanlık duygularının temizlenmesi ve empati

διχοτόμηση του νησιού.

yaparak birbirlerini anlamaları, kabul etmeleri, saygı

Το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευ-

göstermeleri yakınlaşmaları ve bu doğrultuda barış kül-

κωσίας, πραγματοποιούν πολλές εκδηλώσεις με στόχο

türünün oluşması ve adanın yeniden birleşmesi için bir

την ανατροπή της κατάστασης και την επαναπροσέγγι-

çok etkinlik yaparlar. Bu etkinliklerden biri de 27 Mart

ση και την αλληλοκατανόηση των δύο κοινοτήτων, αλλά

2004 Dünya Tiyatro Günü’nde gerçekleştirilir.

και την εδραίωση της ειρή-

Ada tarihinde birçok ilke;

νης και την επανένωση του

sanat, tiyatro, barış, dost-

νησιού. Μια από αυτές τις

luk ve işbirliği adına imza

εκδηλώσεις

πραγματοποι-

atan LBT ve Satirigo Tiyat-

είται στις 27 Μαρτίου 2003,

rosu, 27 Mart 2004 Dünya

ημέρα που γιορτάζεται η

Tiyatro Günü’nde bir ilke

Παγκόσμια

daha imza atarlar. Bu iki

Ημέρα

Θεά-

tiyatro kurumu, Dünya Ti-

τρου.
Οι

δύο

γανισμοί

θεατρικοί

ορ-

υπογράφουν

yatro Günü’nü birlikte kutlama kararı alırlar.

ακόμα μια πρωτιά στην

Bu çerçevede dünyanın

ιστορία του νησιού και απο-

bölünmüş tek kenti Lefko-

φασίζουν να γιορτάσουν

şa’nın hem kuzeyinde hem

μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στις 27 Μαρτίου

güneyinde “Kıbrıs’ta Barış” söylemiyle tiyatro karnavalı

2004. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνουν ότι θα πραγμα-

düzenleyeceklerini açıklarlar. Bu amaçla hem kuzeyde-

τοποιήσουν και στο νότιο αλλά και στο βόρειο τμήμα της

ki hem güneydeki yetkili makamlara “Tiyatro Karnavalı”

Λευκωσίας, της μόνης μοιρασμένης πρωτεύουσας στον

yapacaklarını bildirirler ve gerekli güvenliğin sağlanma-

κόσμο, ένα «Καρναβάλι Ειρήνης» με κυρίαρχο σύνθημα

sını talep ederek, gerekli izni alırlar.

«Ειρήνη στην Κύπρο». Για αυτό το σκοπό ζητούν από τις
αρχές και στις δύο πλευρές να δώσουν τις απαραίτητες
άδειες και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
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27 Mart 2004’te Dünya Tiyatro Günü’nde
düzenlenen iki toplumlu “Barış Karnavalı”ndan enstantaneler.
Στιγμιότυπα από το δικοινοτικό
«Καρναβάλι Ειρήνης» που
πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου
2004, Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου.

Εκείνη την περίοδο, στη βόρεια Κύπρο, στην εξουσία
βρισκόταν το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. Αλλά,
όπως θα διαβάσετε και στις επόμενες σελίδες του βιβλίου, στη βόρεια Κύπρο, η κυβέρνηση που εξουσιάζει
δεν είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Κοινοβούλιο
αλλά οι στρατιωτικές αρχές.
Το «Θεατρικό Καρναβάλι για την Ειρήνη» στηρίζουν
συμμετέχοντας ο Σύλλογος Λαϊκής Τέχνης, ο Ευρωπαϊκός
Σύλλογος Τεχνών Μεσογείου (ΕΜΑΑ), η Τουρκοκυπριακή Ένωση Καλλιτεχνών και Συγγραφέων, η Παιδική Λέσχη Has -Der, η Δικοινοτική Ομάδα Λαϊκών Χορών και
πολλοί καλλιτέχνες και λάτρεις της τέχνης,

O dönem, Kuzey Kıbrıs’ta hükümette CTP yer alır. Ancak ilerleyen satırlarda da okuyacağınız gibi Kuzey Kıbrıs’ta yetki Hükümet, İçişleri Bakanlığı ve kktc meclisi’nde değil Askeri Makamlar’dadır.
LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun düzenlediği “Barış İçin
Tiyatro Karnavalı”na Halk Sanatları Derneği, Akdeniz
Avrupa Sanat Derneği (EMAA) Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Has-Der Çocuk Klübü, İki Toplumlu Halk
Dansları Ekibi ve birçok sanatçı ve sanatsever katılarak
destek verir.
27 Mart 2004 Dünya Tiyatro Günü, Kuzey Kıbrıs’ta Atatürk Kültür Merkezi önünde saat 09:00 ‘da toplanan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ekiplerinden oluşan “Barış İçin
Tiyatro Karnavalı” korteji, kamyon üzerine yerleştirilen
Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müziği eşliğinde rengarenk kostümler, masklar içinde şarkılarla, danslarla,
balonlarla, çiçeklerle ve çeşitli teatral gösterilerle Girne
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27 Mart 2004’te Dünya Tiyatro Günü’nde
düzenlenen iki toplumlu “Barış Karnavalı”nın önünü kesen ülkücü grup.
Η ομάδα των εθνικιστών που έκοψαν
το δρόμο στο δικοινοτικό «Καρναβάλι
Ειρήνης» που πραγματοποιήθηκε στις
27 Μαρτίου 2004, Παγκόσμια Ημέρα
Θεάτρου.

Στις 27 Μαρτίου 2004, Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, στις
09:00, το «Θεατρικό Καρναβάλι για την Ειρήνη», που αποτελείται από ομάδες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, συναντιούνται μπροστά από το Πολιτιστικό Κέντρο
Ατατούρκ στη βόρεια Κύπρο και συνοδευόμενοι από τη
μουσική της Δημοτικής Ορχήστρας Λευκωσίας η οποία
βρίσκεται πάνω σε ένα φορτηγό, με πολύχρωμα θεατρικά κοστούμια, με μάσκες, με τραγούδια, με χορό, με
μπαλόνια, με λουλούδια και μια ποικιλία από θεατρικές
παραστάσεις, περπατούν προς την Πλατεία Σαραγιού,
όπου στήθηκαν χοροί και τραγούδια και αργότερα η πορεία περνά το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλλας και φτάνει
στην Πλατεία Ελευθερίας όπου συνεχίζει και εκεί τις παραστάσεις της.

Caddesi istikametinden Sarayönü Meydanı’na yürüyüşe
geçerler. Sarayönü Meydanı’nda yapacakları gösterilerden sonra kortej Ledra Palace barikatından Güney Lefkoşa’ya Elefteria Meydanı’na gidecek ve planlanan program çerçevesinde gösterilerini orda da yapacaktı.
Tiyatro Karnavalı korteji iki dilde (Türkçe- Rumca)
barış içerikli hazırladığı pankartlarla ve yine iki dilde
hazırladığı bildiriyi halka dağıtarak şarkılarla yürürken
kendilerini bekleyen faşist süprizden habersizdiler.
Tiyatro Karnavalı kortejinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı
Rumlar kardeşçe, dostça, barışa özlemlerini söyleyerek
coşku, sevinç içinde yürürlerken önleri elleri sopalı,
taşlı ülkücüler (bozkurtlar) tarafından, şiddet ve tehdit
sloganlarıyla kesilir. Parmaklarını birleştirerek bozkurt
işareti yapan ülkücüler “Kıbrıs Adası Bozkurtlar Yuvası”, “Böyle Gün Verilmez, KKTC’de Rum Yürümez”,
“Soytarılar, Küstahlar Güneye”, “Kıbrıs Türktür
Türk Kalacaktır”, “Teslimiyetçi Zihniyet Defolsun”,
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Η πορεία του Θεατρικού Καρναβαλιού, καθώς προχω-

“Denktaş Arkandayız, Seninleyiz” şeklinde slogan,

ρά με τα πανό που ετοίμασε και στις δύο γλώσσες και

pankart ve tekbir nağralarıyla yol keserek terör estirir-

με τραγούδια, μοιράζοντας στον κόσμο την ανακοίνωση

ler. İki grup karşı karşıya gelir. Bir yandan şarkılarla,

που έγραψαν και πάλι στις δύο γλώσσες, δεν είχαν ιδέα

danslarla, çiçeklerle, balonlarla, rengarenk kostümler

για την φασιστική έκπληξη που τους περίμενε. Καθώς οι

içinde kadınlı erkekli, çocuklu yürüyen ve barışa özle-

Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι περπατούν αδελ-

mini söyleyen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’lardan olu-

φικά, φιλικά, ειρηνικά, με ενθουσιασμό και χαρά στην

şan grup; diğer tarafta taşlarla, sopalarla, faşist slogan ve

πορεία του Θεατρικού Καρναβαλιού, εθνικιστές (γκρίζοι

pankartlarla gözü dönmüş çoğu Türkiye kökenli ülkücü

λύκοι) με ξύλα και πέτρες στα χέρια τους κόβουν το δρό-

grup.

μο με τη βία, με απειλές και συνθήματα.
Οι εθνικιστές που με τα δάχτυλα τους κάνουν το σήμα
των γκρίζων λύκων, με συνθήματα και πανό που γράφουν «Η Κύπρος είναι η εστία των Γκρίζων Λύκων»,
«Δεν θα έρθει η μέρα που ο Ελληνοκύπριος θα περπατήσει στην ΤΔΒΚ», «Οι κλόουν και οι ξεδιάντροποι να
παν στο νότο», «Η Κύπρος είναι και θα μείνει Τουρκική», «Μαύρο στην νοοτροπία της υπόταξης», «Ντενκτάς είμαστε μαζί σου» και με θρησκευτικά συνθήματα,
κόβουν τον δρόμο και σκορπούν τον τρόμο.
Οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες. Από την μια η
ομάδα των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων
αντρών γυναικών και παιδιών που εκφράζουν την επιθυμία τους για την ειρήνη με τραγούδια, χορούς, λουλούδια, μπαλόνια και πολύχρωμα κοστούμια, και από την
άλλη η ομάδα των εξαγριωμένων εθνικιστών (οι περισσότεροι με καταγωγή από την Τουρκία) με πέτρες, ξύλα,
φασιστικά συνθήματα και πανό.
Η αστυνομία μένει θεατής στην προσπάθεια των εθνικιστών, που επιθυμούν να καταπνίξουν και να εξαφανίσουν την φιλία και την αδελφικότητα, να κόψουν τον
δρόμο.
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27 Mart 2004’te Dünya Tiyatro
Günü’nde düzenlenen iki toplumlu
“Barış Karnavalı”ı ve ülkücü grup
arasında set kuran polis gücü.
Η αστυνομία που στήθηκε
ανάμεσα στην ομάδα των
εθνικιστών στο δικοινοτικό
«Καρναβάλι Ειρήνης» που
πραγματοποιήθηκε στις 27
Μαρτίου 2004, Παγκόσμια
Ημέρα Θεάτρου.

Η πορεία του «Θεατρικού Καρναβαλιού για την Ειρήνη» που πραγματοποιείται με την άδεια του Τ/Κυπριακών αρχών και της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας,
μετά την επιθετική προσπάθεια των εθνικιστών να τους
κόψουν το δρόμο, σταματά μπροστά από την Πύλη Κερύνειας και περιμένει υπομονετικά την αστυνομία να ανοίξει τον δρόμο για την συνέχεια της πορείας.
Αλλά οι αστυνομικές μονάδες παρακολουθούν παθητικά την κατάσταση. Οι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες απαντούν στα απειλητικά και γεμάτα βία
συνθήματα των εθνικιστών με τραγούδια, χορούς και
συνθήματα ειρήνης. Ωστόσο η ένταση όσο πάει και αυξάνεται… όποιος μαθαίνει για το γεγονός έρχεται στην
Πύλη Κερύνειας. Ο αριθμός των ατόμων της κάθε ομά-

Barışı, dostluğu, kardeşliği boğmak yok etmek isteyen
faşistlerin yol kesmesine polis seyirci kalır.
İçişleri Bakanlığı’ndan ve Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan
izin alarak yapılan “Barış İçin Tiyatro Karnavalı” kortejinin yürüyüşü, ülkücülerin tehditkar ve tahrikkar yol
kesmesiyle Girne Kapısı’nın önünde durur ve polisin
yolu açması ve yürüyüşe devam edilmesi için sağduyu
ile beklenir. Ancak polis ekipleri olayı pasif bir şekilde
izlerler. Ülkücülerin tehdit ve şiddet dolu sloganlarına
karşılık Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçılar şarkılar, danslar ve barış sloganlarıyla cevap verirler. Ancak gerilim
giderek artar... olayı duyan Girne Kapısı’na gelir. Her iki
grubun kitlesi giderek daha da kalabalıklaşır. Sinirler
iyice gerilir, çatışmaya ramak kalır.
“Barış İçin Tiyatro Karnavalı” korteji aldığı izin çerçevesinde yürüyüşüne devam etmek ister ve yeniden
harekete geçer. Tam bu sırada Polis Çevik Kuvveti olay
yerine gelerek iki grubun arasında kordon oluşturur. Bu
arada “Barış İçin Tiyatro Karnavalı”nı düzenleyen komitenin sözcüsü Yaşar Ersoy’la olay yerinde görüşen polis
yetkilileri, Karnaval kortejinin yolunu değiştirmesini,
başka güzergahtan yürümesini aksi takdirde müdahale
edeceklerini belirtirler. Polis yetkililerinin bu önerisi
üzerine sert tartışmalar yaşanır.
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δας όσο πάει και αυξάνεται. Τα νεύρα τεντώνονται για τα
καλά, λίγο έμεινε για να ξεσπάσει καβγάς. Το «Θεατρικό
Καρναβάλι για την Ειρήνη» στο πλαίσιο της άδειας που
έχει πάρει, θέλοντας να συνεχίσει την πορεία του, ξεκινά
ξανά. Ακριβώς εκείνη την στιγμή, τα ΜΑΤ φτάνουν εκεί
και δημιουργούν ένα κλοιό μεταξύ των δύο ομάδων.
Εντωμεταξύ, η αστυνομία η οποία συζητά με τον εκπρόσωπο της επιτροπής που διοργανώνει το «Θεατρικό
Καρναβάλι Ειρήνης», Γιασάρ Έρσοϋ του λένε ότι το Καρναβάλι πρέπει να αλλάξει την πορεία του διαφορετικά θα
πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Μετά από αυτό ξεκινούν
έντονες συζητήσεις. Στη συνέχεια, Γιασάρ Έρσοϋ, παίρνει το μικρόφωνο και κάνει την ακόλουθη ανακοίνωση
σε αυτούς που περιμένουν στην πλατεία:
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«Αγαπητοί φίλοι της ειρήνης, γίνεται μια παράνομη και βίαιη
προσπάθεια να κόψουν τον δρόμο στην πορεία του Θεατρικού
Καρναβαλιού Ειρήνης, για του οποίου την διοργάνωση είχαμε
πάρει άδεια από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και την Γενική Διεύθυνση της Αστυνομίας.
Η αστυνομία αντί να παρέμβει σε αυτή την παράνομη πράξη
και να ανοίξει το δρόμο για το Θεατρικό Καρναβάλι Ειρήνης,
μας λέει να αλλάξουμε την πορεία μας.
Τι κατάσταση είναι αυτή; Τι είδους ασφάλεια είναι αυτή; Τι
είδους κράτος είναι αυτό;
Εμείς οι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες
περπατούμε για την ειρήνη. Η επιθυμία μας δεν είναι να προωθήσουμε την σύγκρουση αλλά την κουλτούρα ειρήνης.
Αλλά οι εθνικιστές με πέτρες και ρόπαλα μας κόβουν το
Karnaval Komitesi
Koordintörü Yaşar
Ersoy basın mesuplarına açıklama
yaparken.
Ο Συντονιστής της
Επιτροπής Καρναβαλιού Γιασάρ Έρσοϋ,
προβαίνει σε δηλώσεις στον Τύπο.

Bunun üzerine Yaşar Ersoy, hoparlörden meydanda
bekleyenlere şu duyuruyu yapar:

δρόμο με φασιστικό τρόπο. Και η αστυνομία μένει θεατής σε
όλο αυτό… και λες και ο φταίχτης είμαστε εμείς, μας λέει να
αλλάξουμε την πορεία μας. Το αίτημα μας είναι να ανοίξει ο

“Sevgili barışseverler; İçişleri Bakanlığı’ndan, Lefkoşa

δρόμος για το Καρναβάλι της Ειρήνης για το οποίο είχαμε πά-

Kaymakamlığı’ndan ve Polis Genel Müdürlüğün’nden ya-

ρει τις αναγκαίες άδειες, και η αστυνομία να παρέμβει στις

zılı izin alarak yaptığımız Barış için Tiyatro Karnavalı’nın

παράνομες ενέργειες των εθνικιστών και να εφαρμόσει τους

önü yasa dışı bir şekilde ve şiddet kullanılarak kesiliyor.

νόμους. Διαφορετικά και η αστυνομία θα είναι συνεργός αυ-

Polis yasa dışılığa müdahale edip Tiyatro Karnavalı kor-

τών των φασιστών που μας κόβουν τον δρόμο. Αυτό είναι μια

tejinin yolunu açacağına, bizlere yolumuzu değiştirme-

μεγάλη ντροπή για τη δημοκρατία.

mizi söylüyor.

Εμείς περιμένουμε εδώ με τα τραγούδια μας, τα ποιήματα

Bu ne biçim iş? Bu ne biçim güvenlik? Bu ne biçim dev-

μας και τους χορούς μας, περιμένουμε την αστυνομία να κάνει

let?

το καθήκον της σύμφωνα με τον νόμο.»

Biz Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Sanatçılar barış için yürüyoruz. Biz çatışma değil, barış kültürünü yaygınlaştır-
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Εντωμεταξύ, πολλοί φίλοι της ειρήνης και γονείς και

mak istiyoruz.

συγγενείς των παιδιών που συμμετέχουν στην παιδική

Oysa ülkücüler tarafından taşlarla, sopalarla faşist bir

ομάδα Has-Der, μαθαίνοντας για το τι συμβαίνει έρχο-

şekilde yolumuz kesiliyor. Ve polis buna seyirci kalıyor...

νται στο τόπο του γεγονότος. Ανακοινώνεται ότι καλό θα

Ve biz suçluymuşuz gibi yolumuzu değiştirmemizi söy-

είναι να περάσουν στις πίσω γραμμές για να εξασφαλι-

lüyor. Bizim talebimiz, izin alınarak düzenlenen bu Barış

στεί η προστασία των παιδιών και των Ελληνοκυπρίων

Karnavalı’nın önünün açılmasıdır. Yasa dışı yol kesen

σε περίπτωση σύγκρουσης. Η ένταση μεγαλώνει λεπτό

ülkücülere polis tarafından müdahale edilmesi ve yasa-

με λεπτό. Αυξάνεται και η προσέλευση των μέσων ενημέ-

ların uygulanmasıdır. Aksi takdirde polis de yol kesen

ρωσης και μάλιστα κάποιοι αρχίζουν να κάνουν ζωντανή

faşistlerle işbirliği yapmış olur. Bu büyük bir demokrasi

μετάδοση των γεγονότων.

ayıbıdır.

Εντωμεταξύ ο βουλευτής Αχμέτ Μπαρστίν, πλησιάζει

Biz burada barış şarkılarımızla, şiirlerimizle, dansları-

με το κινητό του στο χέρι τον Γιασάρ Έρσοϋ και του λέει

mızla bekliyoruz. Polisin yasalar çerçevesinde görevini

ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Οζκάν Μουράτ «θέλει να

yapmasını bekliyoruz.’’

μιλήσει μαζί σου».

Bu sırada olayı duyan birçok barışsever ve Has-Der ço-

Παρακάτω αναγράφεται η ακριβής συνομιλία η οποία

cuk ekibinin velileri, yakınları da olay yerine gelir. Özel-

αποδεικνύει πόσο περίεργα λειτουργεί η δημοκρατία

likle çocukların ve Kıbrıslı Rumlar’ın bir çatışma anında

στην «ΤΔΒΚ» και ότι το κράτος και η βουλή της είναι μα-

zarar görmemesi için arka sıralara geçmeleri duyurulur.

ριονέτες, και η οποία θα μείνει στην ιστορία ως ένα χαρα-

Gerilim her dakika daha da artar. Medya mensupları da

κτηριστικό έγγραφο της κατάστασης:

giderek çoğalır, hatta bazıları olay yerinden canlı yayın
başlatır.
Bu arada CTP Milletvekili Ahmet
Barçın cep telefonu ile Yaşar Ersoy’un
yanına yaklaşarak “İçişleri Bakanı
Özkan Murat telefonda, seninle konuşmak ister’’ diyerek telefonu uzatır.
Kuzey Kıbrıs’ı kimin yönettiğini, Kuzey Kıbrıs’daki demokrasinin nemenem bir demokrasi olduğunu, Hükümetin ve Meclisi’nin kukla olduğunu
kanıtlayan bu telefon konuşması, tarihe ibretlik bir belge kalması bakımından aynen şöyle gerçekleşir:
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Η τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον
Υπουργό Οζκάν Μουράτ και τον
Γιασάρ Έρσοϋ

Bakan Özkan Murat ve Yaşar Ersoy’un
Telefon Konuşması

Γιασάρ Έρσοϋ: Παρακαλώ κύριε Υπουργέ…

Bakan Özkan Murat: Yaşar yolunuzu değiştirin..
Olay çıkabilir...

Υπουργός Οσκάν Μουράτ: Γιασάρ αλλάξτε την πορεία
σας… Μπορεί να δημιουργηθεί άσχημη κατάσταση…
Γιασάρ Έρσοϋ: Αλλά εμείς είχαμε πάρει άδεια για
να κάνουμε αυτό το καρναβάλι… Αυτοί οι φασίστες
εθνικιστές μας έκοψαν το δρόμο… Αυτοί είναι που
πήγαν ενάντια στο νόμο, οι αστυνομία στις δικές τους
ενέργειες έπρεπε να επέμβει, έπρεπε να ανοίξει το
δρόμο… Σας παρακαλώ κάντε κάτι, εδώ είναι τόσος
κόσμος που περιμένει, και οι Ελληνοκύπριοι περιμένουν… Εδώ βρίσκονται γυναίκες και παιδιά…

Yaşar Ersoy: Ama biz izin alarak bu karnavalı yapıyoruz! Bu ülkücü faşistler yolu kesti... Yasaları onlar
çiğnedi, polisin onlara müdahale etmesi gerek, yolu
açması gerek... Lütfen bir şey yapın, burada insanlar
bekliyor, Rumlar da bekliyor... Çocuklar, kadınlar var...
Bakan Özkan Murat: Sakın yürüyüşe geçmeyin... Polis
Çevik Kuvveti sizi dağıtır, size müdahale eder...
Yolunuzu değiştirin...

Υπουργός Οσκάν Μουράτ: Μην τολμήσετε να συνεχίσετε την πορεία… Τα ΜΑΤ θα σας αναγκάσουν να
διαλυθείτε, θα επέμβουν… Αλλάξετε την πορεία…

Yaşar Ersoy: Anlamadım... Nasıl yani... Polis Müdürü’nü arayın. Bakan olarak bir şey yapın. Bakanlığınızdan izin aldık... Faşistlere izin mi vereceksiniz?..
Bir şey yapın!..

Γιασάρ Έρσοϋ: Δεν κατάλαβα… Τι εννοείτε; Τηλεφωνήστε στον Διευθυντή Αστυνομίας. Κάντε κάτι ως
υπουργός. Πήραμε άδεια από το υπουργείο σας… Θα
δώσετε άδεια στους φασίστες; Κάντε κάτι!...

Bakan Özkan Murat: Yapamam... Polis bana bağlı değil.Yürüyüşe geçerseniz polis size müdahale edecek,
dağıtacak... Çatışma olmaması için yolu değiştirin...

Υπουργός Οσκάν Μουράτ: Δεν μπορώ. Η αστυνομία
δεν υπάγεται σε μένα. Μόλις συνεχίσετε την πορεία
η αστυνομία θα σας σταματήσει, θα σας αναγκάσει
να διαλυθείτε… Αλλάξτε την πορεία σας για να μην
υπάρξει σύγκρουση…
Γιασάρ Έρσοϋ: Θα συζητήσω αυτά που μου είπατε με
την επιτροπή και θα πάρουμε απόφαση.
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Yaşar Ersoy: Buyurun Sayın Bakan...

Yaşar Ersoy: Bu söylediklerinizi komite ile görüşüp
karar vereceğiz.

Μετά από αυτή την τηλεφωνική συνομιλία, τα μέλη της

Bu telefon görüşmesinden sonra “Barış İçin Tiyatro

οργανωτικής επιτροπής του Καρναβαλιού Ειρήνης συζη-

Karnavalı’’ düzenleme komitesi üyeleri arasında yaşa-

τούν τα όσα έγιναν και αποφασίζουν να μην αλλάξουν

nan tartışma sonucu Karnaval korteji yolu değiştirmeyip

την πορεία τους και να περιμένουν μπροστά από την

Girne Kapısı önünde bekleme kararı alırlar.

Πύλη Κερύνειας.

Ancak Bakan ile yapılan telefon konuşması, Kuzey Kıb-

Ωστόσο η τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό απο-

rıs’ta bağımsız sivil bir yönetim olmadığını; Kuzey Kıbrıs

δεικνύει για ακόμα μια φορά ότι δεν υπάρχει μια ανεξάρ-

Hükümeti’nin, Bakanları’nın ve Meclis’inin iradesinin

τητη πολιτική διοίκηση στη βόρεια Κύπρο, ότι οι αποφά-

göstermelik, “miş” gibi olduğunu; kısacası demokrasi

σεις του κράτους, των υπουργών και της βουλής στον

diye bir şeyin olmadığını ve Kuzey Kıbrıs’ın yönetiminin

Βορρά είναι για το θεαθήναι και εν ολίγοις, δεν υπάρχει

Türkiyeli Asker–Sivil bürokratların elinde olduğunu bir

αυτό που ονομάζεται δημοκρατία, και ότι η διαχείριση

kez daha ıspatlar. Bunu ıspatlayan diğer örnekleri de

της βόρειας Κύπρου βρίσκεται στα χέρια των γραφειο-

şöyle sıralayabiliriz.

κρατών του τουρκικού στρατού και της τουρκικής πολιτικής. Τα παρακάτω παραδείγματα αποδεικνύουν επίσης
αυτή την κατάσταση.
- Tα οικονομικά πακέτα που επιβάλλονται και εφαρμόζονται

- 1980’den beri Türkiye tarafından dayatılan ve tehditle uygula-

με απειλές από την Τουρκία από το 1980

nan ekonomik paketler,

- Μετά το 1974, ο πληθυσμός που μεταφέρεται από την Τουρ-

- 1974’ten sonra Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a aktarılan nüfus ile

κία στη βόρεια Κύπρο και το γεγονός ότι η δημογραφική δομή

demografik yapının ve demokratik iradenin Türkiye’nin elinde

και η δημοκρατική βούληση είναι στα χέρια της Τουρκίας

olması,

- Το γεγονός ότι η χρήση της τουρκικής Λίρας που είναι το νό-

- Türkiye’nin para birimi Türk Lirası’nın tedavülde oluşu ekono-

μισμα της Τουρκίας δημιουργεί ένα οικονομικό ομφάλιο λώρο

mik göbek bağı oluşturması,

- Ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας διορίζεται οπωσδήπο-

- Merkez Bankası Başkanı’nın mutlaka Türkiye’den atanması,

τε από την Τουρκία,
- Οι στρατιωτικές, αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες συνδέονται με τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις,
- Ο Πρέσβης της Τουρκίας στη Λευκωσία, συμπεριφέρεται
σαν ένας αποικιακός κυβερνήτης μθξ, με εξουσία πιο δυνατή
από αυτήν της κυβέρνησης και της βουλής της βόρειας Κύπρου και καθορίζει την πολιτική της

- Asker, polis ve itfaiyenin Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olması,
- Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi’nin, Kuzey Kıbrıs’ta Meclisinin de
Hükümetin de üstünde bir sömürge valisi gibi davranması ve
politika belirlemesi,
- Kuzey Kıbrıs’ta yapılan seçimlere Türkiye’nin kendi lehine müdahale etmesi, uygulamak istediği politikaları hayata geçirebilmek için hükümet bozup, hükümet kurdurması.

- Η Τουρκία επεμβαίνει προς το συμφέρον της στις εκλογές
στη βόρεια Κύπρο, και σχηματίζει και διαλύει κυβερνήσεις με
στόχο την εφαρμογή των δικών της πολιτικών
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Με λίγα λόγια, στο σύνταγμα του Βορρά στο άρθρο 10,

Kısacası kktc Anayasası’ndaki 10. Madde ile de Kuzey

αναγράφεται ξεκάθαρα ότι η διαχείριση της βόρειας Κύ-

Kıbrıs’ın yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yani

πρου υπάγεται στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δηλαδή

Türkiye’de olduğu somut olarak yazılıdır.

στην Τουρκία.
Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι μόνο ο υπουργός

rat değil, gelmiş geçmiş tüm kktc hükümetleri ve mec-

εσωτερικών Οζκάν Μουράτ, αλλά και όλες οι κυβερνή-

lisleri traji-komik aciz bir duruma düşerler... Ve ipleri

σεις και οι βουλές της βόρειας Κύπρου που βρέθηκαν σε

Ankara’nın elinde kukla olurlar. Son Türkiye’den gelen

μια κωμικοτραγική κατάσταση… και γίνονται μαριονέ-

suyun yönetimi ve işletmesi konusunda yaşananlar da

τες στα χέρια της Άγκυρας. Τα τελευταία γεγονότα που

bu müdahalelerin doruk noktasının ve Kıbrıslı Türk-

συνέβησαν σχετικά με το θέμα της διαχείρισης του νερού

ler’in iradesinin sıfırlamasının, ve toplumsal olarak hiç-

από την Τουρκία είναι το αποκορύφωμα αυτής της πα-

leştirmesinin göstergesidir.

ρέμβασης και η ένδειξη ότι η βούληση των Τουρκοκυπρίων μηδενίζεται, παραγκωνίζεται.
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Bu durum karşısında sadece İçişleri Bakanı Özkan Mu-

Tüm bunların bilincinde olan LBT bu nedenle Kıbrıs’ta
çözümü ve barışı savunur. Bu nedenle LBT ile Satirigo

Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο το οποίο συνειδητοποιεί το

Tiyatrosu, işbirliği ve dayanışma yaparak iki toplumun

πώς πραγματικά έχει η κατάσταση, για αυτό το λόγο υπο-

yakınlaşması ve barış kültürünün oluşması için mücade-

στηρίζει την λύση και την ειρήνη στην Κύπρο, και σε συ-

le verirler. Bu mücadelelerinde en etkili silahları tiyatro

νεργασία μαζί με το Σατιρικό Θέατρο αγωνίζεται για την

olur. Çünkü tiyatro, tarihi boyunca bir yüzleşme, sorgu-

επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων και για την δημι-

lama arenasıdır... Bir demokrasi ve halk okuludur. Bu

ουργία μιας κουλτούρας ειρήνης. Το πιο αποτελεσματικό

nedenle Platon, tiyatronun toplumsal işlevini ve etkisi-

τους όπλο στον αγώνα αυτό είναι το θέατρο. Επειδή το

ni vurgulamak için Antik Yunan Perikles dönemindeki

θέατρο σε όλη την ιστορία του ήταν μια αρένα αυτοκριτι-

rejimi “Demokrasi’’ olarak değil “Tiyatrokrasi’’ olarak

κής και αφύπνισης… Είναι μια λαϊκή σχολή δημοκρατίας.

adlandırır.

Για αυτό το λόγο ο Πλάτωνας για να τονίσει το κοινωνι-

Satirigo Tiyatrosu ve LBT bu düşüncelerle ortak oyun-

κό έργο και λειτούργημα του θεάτρου, ονομάζει το κα-

lar yapar, etkinlikler, karşılıklı turneler düzenlerler.

θεστώς στην περίοδο του αρχαίου Έλληνα Περικλή όχι

“Barış İçin Tiyatro Karnavalı” da bu etkinliklerden biri-

«Δημοκρατία» αλλά «Θεατροκρατία».

dir. Ancak faşistlerin yolu kesmesi ve bu yasadışı olaya

Το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευ-

polisin göz yumması ve sanatçılara tehditkar davranma-

κωσίας με αυτές τις σκέψεις ανεβάζουν κοινά έργα και

sı ve İçişleri Bakanı Özkan Murat’ın aciz bir duruma düş-

πραγματοποιούν κοινές εκδηλώσεις και περιοδείες και

mesi üzerine Tiyatro Karnavalı korteji yolun açılmasını

το «Θεατρικό Καρναβάλι για την Ειρήνη» είναι μία από

yaklaşık iki saat bekler. Ancak faşistlerin ve Polis Çevik

αυτές. Αλλά όταν οι φασίστες τους κόβουν το δρόμο,

Kuvveti’nin baskı, şiddet ve tehditi daha da artar.

η αστυνομία του βορρά κάνει στα στραβά μάτια και ο

Bunun üzerine Tiyatro Karnavalı organizasyon komi-

υπουργός εσωτερικών Οζκάν Μουράτ αντιδρά με αυτό

tesi, kortejde kadın ve çocukların da bulunduğunu göz

τον οικτρό τρόπο, η πορεία του Θεατρικού Καρναβαλιού

önüne alarak barış sürecine zarar vermemek ve bir pro-

περιμένει περίπου για δύο ώρες. Όμως η πίεση από τους

vakasyona gelmemek için kortej güzergahını değiştire-

φασίστες και από τις αστυνομικές δυνάμεις, η βία και οι

rek yürüyüşe devam edeceklerini açıklar.

απειλές, όσο πάει και αυξάνονται. Για αυτό το λόγο η ορ-

Bu kararın alınmasında Kıbrıslı Rum sanatçıların söz-

γανωτική επιτροπή του Θεατρικού Καρναβαλιού, λαμβά-

cüsü Kostas Kafkaridis’in de katkısı olur. Özellikle bir

νοντας υπόψη ότι στην πορεία βρίσκονται γυναίκες και

provakasyonun yaşanmaması ve yurtdışında devam

παιδιά, για να μην βλάψει την διαδικασία ειρήνης και για

eden müzakerelerin zaafa uğramaması için bu kararı

να μην πέσει στην παγίδα των προκλήσεων ανακοινώ-

alırlar. Meydanda her geçen dakika artan kalabalıkla

νει ότι θα αλλάξει την διαδρομή και θα συνεχίσει την πο-

birlikte Kıbrıs Türk ve Rum medyasının yanında CNN,

ρεία. Στην συμφωνία για αλλαγή της πορείας συνέβαλε

BBC ve Reuter gibi dünya ajansları da canlı yayın yapar-

και ο επικεφαλής της Ε/Κυπριακής ομάδας Κώστας Καυ-

lar.

İki toplumlu “Barış Karnavalı” korteji
Ledra Palace sınır kapısını geçerken.
Η συνοδεία του δικοινοτικού
«Καρναβαλιού για την Ειρήνη»
περνάει από το οδόφραγμα του
Λήδρα Πάλας.

καρίδης, που παρότρυνε τον Γιασάρ Έρσοϋ για αλλαγή
της πορείας για να μην δημιουργηθεί χάος και προκαλέσουμε διακοπή των συνομιλιών που ήταν σε εξέλιξη στο
εξωτερικό. Εν τω μεταξύ η καθυστέρηση και οι συνέχεις
εκκλήσεις του Γιασάρ Ερσόυ από τα μεγάφωνα του φορτηγού με την ορχήστρα έφερε στην πλατεία περισσότερο
κόσμο και όλα τα διεθνή και τοπικά κανάλια και δημοσιογράφους. Το CNN, το BBC, το ΡΩΥΤΕΡ και πολλά άλλα
Μέσα άρχισαν να μεταδίδουν ζωντανά την εκδήλωση.
Έτσι, το Θεατρικό Καρναβάλι αλλάζει πορεία, κατευθύνεται από την Πύλη Κερύνειας προς το οδόφραγμα του
Λήδρα Πάλας και από εκεί περνά στη νότια Λευκωσία,
και προχωρώντας προς την Πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιεί και εκεί θεατρικά δρώμενα. Αργότερα πραγματοποιεί διάσκεψη Τύπου μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας και με αυτή ολοκληρώνει το «Θεατρικό Καρναβάλι για την Ειρήνη».
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Sağda Üstte: Kostas Kafkaridis
Güney Lefkoşa Belediye Tiyatrosu
önünde, basın mensuplarına
açıklama yaparken.
Πάνω δεξιά: Ο Κώστας Καυκαρίδης,
προβαίνει σε δηλώσεις στο Τύπο,
στο νότιο μέρος της Λευκωσίας,
μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο.

Αρκετοί κύκλοι καταδικάζουν το γεγονός ότι το «Θεατρικό Καρναβάλι για την Ειρήνη» στην βόρεια Λευκωσία
οι φασίστες του κόβουν το δρόμο, αλλά και την στάση
της αστυνομίας και του υπουργείου εσωτερικών, σε αντίθεση με την κατάσταση στη νότια Λευκωσία, όπου δεν
αντιμετωπίζει καμία πίεση ή βία. Το γεγονός ότι οι φασίστες κόβουν τον δρόμο στο Καρναβάλι για την Ειρήνη παίρνει μεγάλες διαστάσεις στον ε/κ και τ/κ αλλά και
στον διεθνή Τύπο. Το θέμα μεταφέρεται στην ημερήσια
διάταξη της βουλής στη βόρεια Κύπρο από τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, όπου και συζητείται. Γίνεται λόγος
για θέμα «εκδημοκρατισμού και αποστρατικοποίησης» τονίζεται ότι αυτό το γεγονός θα μείνει στην ιστορία ως «μελανό σημείο».

Barış Karnavalı Komitesi’nin kararının ardından Tiyatro Karnavalı korteji Girne Kapısı’ndan Çetinkaya

Στις 28 Μαρτίου 2004, η εφημερίδα Γενί Ντουζέν στο

Burcu’na yönelir, ordan da Ledra Palace barikatından

πρωτοσέλιδο της με τίτλο «Οι φασίστες έκοψαν το δρό-

Güney Lefkoşa’ya geçer. Elefteria Meydanı’na kadar yü-

μο στην πορεία της Ειρήνης», η εφημερίδα Αφρίκα στο

rüyen kortej burada da gösterilerini gerçekleştirir. Daha
sonra Güney Lefkoşa (Rum) Belediye Tiyatrosu binası
önünde yapılan basın toplantısıyla “Barış İçin Tiyatro
Karnavalı” tamamlanır.
“Barış İçin Tiyatro Karnavalı”nın Güney Lefkoşa’da
hiçbir baskı ve şiddete maruz kalmamasına karşın Kuzey
Lefkoşa’da faşistlerin yol kesmesine, polisin ve İçişleri
Bakanı’nın tutumuna çeşitli kesimlerden kınama gelir.
Yol kesme olayı Kıbrıs Türk ve Rum medyasında ve dünya ajanslarında geniş yer bulur. Konu Kuzey Kıbrıs’ta
muhalefet partileri tarafından kktc meclisi’nde gündem
oluşturur ve tartışılır. Sorunun “demokratikleşme ve
sivilleşme” olduğu söylenirken bu yol kesme olayının
“tarihe bir kara leke” olarak geçtiği vurgulanır.
28 Mart 2004 tarihli Yenidüzen gazetesi “Faşistler Barış Kortejinin Önünü Kestiler”, Kıbrıs gazetesi “Barış
Etkinliğine Ülkücü Engeli”, Afrika gazetesi “Ülkücüler
Yol Kesti”, Ortam gazetesi “Voyvodalık, Polis Kimleri
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πρωτοσέλιδο της με τίτλο «Εθνικιστικό εμπόδιο στην

Koruyor?”, Kıbrıslı gazetesi “Önce Meclis Taşladılar,

εκδήλωση για την Ειρήνη», η εφημερίδα Κίμπρις στο

Sonra Paralı İlanlarda Kan Dökme Tehditleri Savur-

πρωτοσέλιδο της με τίτλο «Αρχικά έριξαν πέτρες στη

dular, Şimdi İse Yol Keserek Tahriklerde Bulunuyor-

βουλή, μετά με πληρωμένες ανακοινώσεις απειλούν

lar... Nerde bu devlet?” manşetleriyle olayı kamuoyuna

για αιματοχυσία και τώρα κόβουν το δρόμο και κά-

duyururlar.

νουν προβοκάτσια», δημοσιεύουν το γεγονός.

Kıbrıs Rum basınında da geniş yer bulan faşistlerin yol

Το γεγονός αυτό μπαίνει και στα πρωτοσέλιδα του ε/κ

kesme olayını Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türk ve

Τύπου. Η εφημερίδα Φιλελεύθερος δημοσιεύει το γεγο-

Rum Sanatçıların Barış Etkinliğine Bozkurtların Mü-

νός στο άρθρο της με τίτλο «Οι παρέμβαση των Γκρίζων

dahalesi’’, Haravgi gazetesi “Kıbrıs Türk ve Rum Sanat-

Λύκων στην εκδήλωση για την Ειρήνη των Τουρκοκυ-

çıların Barış Gösterisine Bozkurtlar Saldırdı”, Alithia

πρίων και Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών», η εφημερίδα

gazetesi “Bozkurtlar Saldırdı” başlıklarıyla verirler.

Χαραυγή στο άρθρο της με τίτλο «Η επίθεση των Γκρί-

Türkiye basını tarafından da verilen yol kesme olayı,

ζων Λύκων στην παράσταση για την Ειρήνη των Τουρ-

Milliyet gazetesinde “KKTC’de Gerilim... Ülkücüler Dün-

κοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων καλλιτεχνών» και η

ya Tiyatro Günü Nedeniyle Karnaval Yürüyüşü Ya-

εφημερίδα Αλήθεια στο άρθρο της με τίτλο «Η επίθεση

panların Önünü Kesti”, Radikal gazetesi “Ülkücülerden

των Γκρίζων Λύκων».

Ortak Yürüyüşe Engel”, Hürriyet gazetesi “Tiyatrocula-

Στον τουρκικό Τύπο, η εφημερίδα Μιλλιγέτ δημοσιεύει
το γεγονός στο άρθρο της με τίτλο «Ένταση στην Βό-

Aşağıda: İki toplumlu “Barış
Karnavalı”nın Güney Lefkoşa’daki
etkinliklerinden enstantaneler.
Κάτω: Στιγμιότυπα από τις
εκδηλώσεις του δικοινοτικού
«Καρναβαλιού για την Ειρήνη» στο
νότιο μέρος της Λευκωσίας.

ra Barikat”, Türkiye gazetesi ise “Kıbrıs’ta Gerginlik”
başlıklarıyla yer alır.

ρεια Κύπρο ...Οι εθνικιστές κόβουν τον δρόμο στην
Καρναβαλίστικη παρέλαση που έγινε για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου», η εφημερίδα Ραντικάλ στο άρθρο της με τίτλο «Οι εθνικιστές εμποδίζουν την κοινή πορεία»
και η εφημερίδα Τούρκιγε στο άρθρο της με τίτλο «Ένταση στην Κύπρο».
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Αντιδράσεις στις ενέργειες των φασιστών
Faşistlerin Yol Kesme Eylemine Tepkiler
Μετά τις προσπάθειες των φασιστών να κόψουν τον δρό-

LBT ve Satirigo Tiyatrosu’nun birlikte düzenledikleri “Ba-

μο στο «Θεατρικό Καρναβάλι για την Ειρήνη», που διορ-

rış İçin Tiyatro Karnavalı’’nın önünün faşistler tarafından

γάνωσαν μαζί το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το

kesilmesi üzerine birçok tepki ve protesto gelir. Bunun üze-

Σατιρικό Θέατρο, δημιουργούνται αρκετές αντιδράσεις και

rine Bakan Özkan Murat bir açıklama yapar. Bu açıklama 30

διαμαρτυρίες. Πάνω σε αυτό ο υπουργός Οζκάν Μουράτ κά-

Mart 2004 tarihli gazetelerde yer alır:

νει μία δήλωση, η οποία δημοσιεύεται στις εφημερίδες στις
30 Μαρτίου 2004.

“Yasaların gereği aranmaksızın girişilebilecek eylemler, hepimizi üzecek trajik sonuçlar yaratma po-

“Οι δράσεις που δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα

tansiyelini içinde barındırmaktadır. Bu konuda taşı-

με τις πρόνοιες του νόμου περιέχουν την δυνατότητα

dığımız endişelerin ne kadar haklı olduğunu 27 Mart

να δημιουργήσουν αποτελέσμα-

Dünya Tiyatro günü nedeniyle

τα τα οποία μπορούν να λυπή-

Lefkoşa’da yaşadığımız örnekle

σουν όλους μας. Ένα παράδειγ-

somutlaşmıştır. Şöyle ki; Bakan-

μα το οποίο αποδεικνύει το πόσο

lığımız ve Lefkoşa Kaymakam-

δίκαιο έχουμε να ανησυχούμε

lığımızın bilgisi ve izni çerçe-

για αυτό το θέμα είναι τα γεγο-

vesinde yürütülen bir karnaval

νότα που ζήσαμε με αφορμή την

yürüyüşü, izinsiz bir başka grup-

27η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα

ça engellenmiş ve istenmeyen

Θεάτρου. Το θέμα έχει ως εξής: η

olayların yaşanmasına sebep

καρναβαλίστικη παρέλαση που

olunmuştur.

πραγματοποιήθηκε σε γνώση

İçlerinde KKTC yurttaşı ol-

και με την άδεια του Υπουργεί-

mayan kişilerin de bulunduğu

ου μας και της Επαρχιακής Διοί-

grubun yarattığı bu sonucun

κησης Λευκωσίας, εμποδίστηκε

Güvenlik Güçlerimiz tarafından

χωρίς άδεια από μια άλλη ομάδα

soruşturulup gerekenin yapıla-

και έγινε η αιτία ανεπιθύμητων

cağından kuşkumuz yoktur.
Sonuç olarak İçişleri Bakan-

γεγονότων. Δεν έχουμε αμφιβο-

lığımız yasaların dışındaki her

λία ότι οι Δυνάμεις Ασφαλείας
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θα εξετάσουν το αποτέλεσμα που δημιούργησε αυτή

türlü eylemin karşısındaki duruşunu sürdürecek ve

η ομάδα, στην οποία υπήρχαν και άτομα που δεν είναι

Devlet’in tüm birimlerinin de bu anlayışla görev yap-

πολίτες της Βόρειας Κύπρου, και θα κάνουν ότι είναι

ması gerektiğini ısrarla vurgulamaya devam edecek-

αναγκαίο.

tir.’’

Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Εσωτερικών θα συνε-

Ne kadar traji komik bir açıklama? Tam kktc Hükümeti-

χίσει να τηρεί στάση ενάντια σε οποιαδήποτε παράνο-

nin pozisyonunu yani kukla, çaresiz, ipleri başkasının elinde

μη ενέργεια και να τονίζει επίμονα ότι όλες οι μονάδες

olan durumunu ortaya koyan bir açıklama.

του Κράτους πρέπει να εκτελούν το καθήκον τους με
αυτή την αντίληψη.»

Barış Karnavalı günü “Polis bana bağlı değil... Yolunuzu
değiştirin sizi dağıtacaklar...” diyen Bakan, basın açıklamasında “Güvenlik Güçlerimiz tarafından soruşturulup gereke-

Τι κωμικοτραγική δήλωση! Μια δήλωση που φανερώνει
την θέση της κυβέρνησης του βορρά, ότι δηλαδή είναι μια
ανήμπορη μαριονέτα της οποίας τα σχοινιά βρίσκονται σε
κάποιου άλλου τα χέρια.

nin yapılacağından kuşkumuz yoktur’’ diyebilmektedir.
Gazeteler Bakan’ın bu açıklamasını şu soruyu da ilave
ederek verirler: “GÖZ YUMAN POLİS NE OLACAK?’’
Nitekim göz yuman, faşistlere arka çıkan polisler hak-

Ο υπουργός ο οποίος την ημέρα του Καρναβαλιού Ειρή-

kında hiçbir soruşturma açılmaz. Böylece “Soruşturma ya-

νης, είπε ότι «Η αστυνομία δεν υπάγεται σε μένα… Αλλάξτε

pılacağından kuşkusu olmayan’’ Bakan’ın sözleri sabun

την πορεία σας… η αστυνομία θα σας αναγκάσει να διαλυθεί-

köpüğünden öteye gitmez. Bu Memleket Bizim Platformu,

τε…», στην ανακοίνωση του μπόρεσε να πει ότι «Δεν έχουμε

Toplumcu Kurtuluş Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Türk

αμφιβολία ότι οι Δυνάμεις Ασφαλείας θα εξετάσουν την κα-

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler

τάσταση και θα κάνουν ότι είναι αναγκαίο.»

Sendikası yayımladıkları bildirilerle Barış Karnavalı’na ya-

Οι εφημερίδες δημοσιεύουν την ανακοίνωση αυτή του

pılan faşistce saldırıyı ve polis güçlerinin seyirci kalmasını

υπουργού, προσθέτοντας και το ερώτημα «ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

protesto ederler. Barış ve Demokrasi Haraketi Genel Başka-

ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ;».

nı Mustafa Akıncı ise “Devlet güçleri demokrasinin yanında

Τελικά δεν έγινε καμία έρευνα και ανάκριση για το γεγο-

olmalı’’ diye belirterek yaptığı açıklama 30 Mart 2004 tarihli

νός, ότι η αστυνομία έκανε τα στραβά μάτια και επέτρεψε

Kıbrıs, Yenidüzen, Ortam, Afrika, gazetelerinde şöyle yer alır:

στους φασίστες να ενεργήσουν με αυτό τον τρόπο. Έτσι τα
λόγια του υπουργού που δεν «είχε αμφιβολία ότι οι Δυνάμεις

“Devlet güçlerinin demokrasinin yanında olması

Ασφαλείας θα εξετάσουν την κατάσταση» μένουν να αιω-

gerektiğini söyleyen Akıncı, eğer demokratik hukuk

ρούνται.

devleti olma iddiasındaysak, devlet güçlerinin, izinli

Η Πλατφόρμα «Αυτή η Πατρίδα είναι Δική Μας», Κόμμα
Κοινωνικής Απελευθέρωσης, Κόμμα Νέα Κύπρος, Συντεχνία

yürüyüş yapanların yanında olması ve yolu açması
gerekirdi diye konuştu.

Τ/κ Εκπαιδευτικ΄ών Μέσης Εκπαίδευσης, Συντεχνία Τουρκο-

(...) Tamamen barışçıl amaçlar güden yürüyüşün,

κυπρίων Δασκάλων, στις ανακοινώσεις τους διαμαρτύρονται

kendilerini milliyetçi güçler olarak niteleyen bir grup

για την φασιστική επίθεση εναντίον του Καρναβαλιού Ειρή-

tarafından engellendiğine dikkat çeken Akıncı, “mil-

νης και για την στάση της αστυνομίας.

liyetçilik başkalarının yapacağı barışçı bir yürüyüşü
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Η ανακοίνωση του Πρόεδρου του Κινήματος Ειρήνης και

engellemek değildir. Ancak bundan daha vahim olan

Δημοκρατίας Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος τονίζει ότι «οι δυ-

böylesi bir yürüyüşün engellenmesi karşısında Devlet

νάμεις του κράτους πρέπει να είναι στον πλευρό της δημο-

güçlerinin hiçbir şey yapmaması, aksine sanki iki ta-

κρατίας», δημοσιεύεται στις 30 Μαρτίου 2004, στις εφημερί-

rafta suçluymuş gibi iki grup arasında pozisyon alan

δες Κίπρις, Ορτάμ και Αφρίκα:

bir tavır sergilemesidir’’ dedi.

«Ο Ακιντζί, ο οποίος λέει ότι οι δυνάμεις του κρά-

Kuzey Kıbrıs’ta Güvenlik Güçlerinin, İçişleri Bakanlığı’na

τους πρέπει να είναι στο πλευρό της δημοκρατίας,

bağlı olmadığı bir işgal rejiminde Bakan Özkan Murat ise

δήλωσε ότι εφόσον ισχυριζόμαστε ότι είμαστε κράτος

yasaları çiğneyenler, yol kesenler hakkında soruşturma di-

δικαίου, θα έπρεπε οι δυνάμεις του κράτους να ήταν

leğinde bulunmaktan öteye gidemez. Bu durum karşısında

στο πλευρό αυτών που πραγματοποιούσαν πορεία ει-

kktc Güvenlik Güçleri, Bakanın dileğine sadece tebessümle

ρήνης, παίρνοντας άδεια και θα έπρεπε να ανοίξουν

yetinir.

τον δρόμο.

Diyanellos salonunda kktc Meclisi’nin 2 Nisan 2014 tarihli

(…) Ο Ακιντζί, σημειώνοντας ότι η πορεία που είχε

Genel Kurul toplantısında da gündeme gelen “Ülkücülerin

καθαρά ειρηνικούς σκοπούς, εμποδίστηκε από μια

Yol Kesme Eylemi’’ yine trajikomik sert tartışmalara neden

ομάδα οι οποίοι ονομάζουν τον εαυτό τους ως εθνι-

olur... Ve kktc Meclis iradesinin, generalin iki dudağı arasın-

κιστικές δυνάμεις, είπε ότι «ο εθνικισμός δεν είναι να

da olduğu acı bir şekilde Diyanellos salonunda yankılanır.

εμποδίζεις την ειρηνική πορεία που κάνουν οι άλλοι.

Meclis Genel Kurulu’nda Mehmet Çakıcı’nın gündem dışı

Όμως αυτό που είναι ακόμη χειρότερο, είναι ότι οι δυ-

konuşmayla “Barış İçin Tiyatro Karnavalı” ve yol kesme olayı

νάμεις του Κράτους έμειναν άπραγες απέναντι στην

meclis tutanaklarına da geçer. Milletvekili Mehmet Çakıcı,

καταστολή μιας τέτοιας πορείας. Το αντίθετο η στάση

Dünya Tiyatro Günü’nde izinli olarak Lefkoşa Belediye Tiyat-

που κράτησε, ήταν λες και βρισκόταν ανάμεσα σε δύο

rosu’nun ve Kıbrıslı Rum tiyatrocuların barış amaçlı gösteri

ομάδες, που ήταν και οι δύο ένοχες.»

yaptıklarını belirtir. Bu gösterinin yasadışı bir gösteriyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Çakıcı, polis ve Çevik Kuvvetin

Στο Βορρά, Υπουργός Οζκάν Μουράτ, σε ένα καθεστώς

izinsiz gösteri yapan kişilere karşı önlem alması gerekirken

κατοχής, όπου οι Δυνάμεις Ασφαλείας δεν υπάγονται στο

tiyatroculara karşı önlem aldığını belirtir. Mehmet Çakıcı’nın

Υπουργείο Εσωτερικών, δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσό-

konuşmasına cevap veren İçişleri Bakanı Özkan Murat “So-

τερο από το να επιθυμεί την έρευνα σχετικά με αυτούς που

runun Sivilleşme ve Demokratikleşme” olduğunu belirterek

παραβίασαν τους νόμους και έκοψαν τον δρόμο της πορεί-

Kuzey Kıbrıs’ın en önemli sorununa değinir.

ας. Οι Δυνάμεις Ασφαλείας του Βορρά αντιμετωπίζουν την
επιθυμία αυτή του Υπουργού απλά χαμογελώντας.
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Στην γενική Συνέλευση της Βουλής του Βορρά, στις 2

Hükümetin değişmesiyle herşeyin değişemeyeceğini

Απριλίου 2014, στην αίθουσα Διανέλλος, το θέμα “της

belirten Bakan Murat, henüz istenilen demokratikleşme

αποκοπής του δρόμου από τους εθνικιστές”, ήταν στην

ve sivilleşmenin sağlanamadığını açıklar ve Kıbrıs soru-

ημερήσια διάταξη και γίνεται πάλι αφορμή για κωμικο-

nuna vurgu yaparak “önümüzdeki günlerde yepyeni bir

τραγικές συζητήσεις… Και στην αίθουσα Διανέλλος αντη-

Kıbrıs’ta olacağız, o zaman sivilleşmenin görüleceğini”

χεί το γεγονός ότι η βούληση της Βουλής του Βορρά βρί-

belirtir.

σκεται στην διάθεση των στρατηγών.

2004 yılından bu yana on üç yıl geçti. Hala sivilleşme

Η εκτός ατζέντας ομιλία του Μεχμέτ Τσακιτζί στην Γε-

ve demokraktikleşme işgal rejimiyle yönetilen Kuzey

νική Συνέλευση της Βουλής, καθώς και το «Θεατρικό

Kıbrıs’ta gerçekleşmedi. İşgal rejiminde bunun gerçek-

Καρναβάλι για την Ειρήνη» και η αποκοπή του δρόμου

leşmesi de mümkün değildir. İçişleri Bakanlığı sadece

της πορείας καταγράφεται στα πρακτικά της βουλής. Ο

muhtarlarla ilgilenebilir pozisyonunu korumayı sürdürü-

Βουλευτής Μεχμέτ Τσακιτζί αναφέρει ότι το Τ/κ Δημοτι-

yor. Hatta Türkiye’den gelen muhtarlar birliği Cumhur-

κό Θέατρο Λευκωσίας και Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες του

başkanı Derviş Eroğlu’nu BAŞ MUHTAR olarak ilan ede-

θεάτρου, την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, εξασφαλίζοντας

biliyor.

άδεια πραγματοποιούν μια ειρηνική εκδήλωση. Ο Τσακι-

Bakan Murat, Meclis’teki konuşmasında Yaşar Ersoy ile

τζί σημειώνει ότι αυτή η εκδήλωση ήρθε αντιμέτωπη με

yaptığı telefon konuşmasına da değinerek “Ben bir olay

μια ενέργεια χωρίς άδεια, τονίζει ότι οι Δυνάμεις Ασφα-

çıkmaması için güzergahı değiştirin dedim ama önemli

λείας αντί να πάρουν μέτρα ενάντια στην ενέργεια χω-

olan emniyetin görevini yerine getirmemesiydi” diye be-

ρίς άδεια, παίρνουν μέτρα ενάντια στους καλλιτέχνες του

lirtir.

θεάτρου. Ο Υπουργός Εσωτερικών Οζκάν Μουράτ, απα-

Böylece Kuzey Kıbrıs’ın, hükümet, meclis ya da kanun-

ντώντας στο Μεχμέτ Τσακιτζί, σημειώνει ότι πρόκειται για

larla yönetilmediği, kktc Meclis’inde bir kez daha traji

ζήτημα «Αποστρατικοποίησης και Εκδημοκρατισμού»,

komik bir şekilde telafuz edilir.

αγγίζοντας έτσι το σημαντικότερο πρόβλημα του Βορρά.

Ülkücü faşistlerin Barış Karnavalı’na saldırısı basında

Ο Υπουργός Μουράτ, ο οποίος σημειώνει ότι με την αλ-

da geniş yer bulur. Bazı köşe yazarları gündemde tutar.

λαγή της κυβέρνησης δεν θα αλλάξει η όλη κατάσταση,

Birkaç örnek:

αναφέρει επίσης ότι ακόμα δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή αποστρατικοποίηση και εκδημοκρατισμός και δίνοντας έμφαση στο Κυπριακό πρόβλημα, «στις επόμενες
μέρες θα βρισκόμαστε σε μια ολοκαίνουργια Κύπρο και
τότε θα ζήσουμε την αποστρατικοποίηση».
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Έχουν περάσει 13 χρόνια από το 2004. Ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί αποστρατικοποίηση και εκδημοκρατισμός στον Βορρά που
διοικείται από ένα κατοχικό καθεστώς. Και η πραγματοποίηση τους σε ένα κατοχικό καθεστώς είναι αδύνατη. Το Υπουργείο Εσωτερικών
είναι ακόμα σε θέση να ασχολείται μόνο με τους κοινοτάρχες. Μάλιστα οι ένωση κοινοταρχών, που είχαν έρθει από την Τουρκία, είχαν
ονομάσει τον πρώην πρόεδρο Ντερβίς Έρογλου ως τον ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ.
Ο Υπουργός Μουράτ στην ομιλία του στη βουλή, αναφερόμενος και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γιασάρ Έρσοϋ,
σημειώνει ότι «εγώ τους είπα να αλλάξουν την πορεία τους για να μην προκληθεί κανένα γεγονός αλλά το σημαντικό είναι ότι οι δυνάμεις
ασφαλείας δεν έπραξαν το καθήκον τους».
Έτσι για ακόμα μια φορά παρουσιάζεται στην Βουλή του Βορρά με κωμικοτραγικό τρόπο το γεγονός ότι το κράτος, η κυβέρνηση και
η βουλή δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποια θέματα.
Η ανατροπή της πορείας του Καρναβαλιού Ειρήνης από τους εθνικιστές συνεχίζει να παίρνει διαστάσεις και να απασχολεί τον Τύπο.
Κάποιοι αρθρογράφοι γράφουν για το θέμα. Τα παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα από αυτά:

«Αν δεν υπήρχαν κάποιοι να τους στηρίζουν, οι εθνικι-

“Arkalarında duran olmasa, ülkücüler,

gerekli tüm

στές δεν θα τολμούσαν να πνίξουν στο αίμα μια εκδήλωση

yasal izinleri alınmış bir gösteriyi kana bulamaya giriş-

η οποία είχε εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες! Για πόσο

mezlerdi! Bu ülkede yasaların ve devletin üstünde güçler

ακόμα θα κάνετε πως δεν βλέπετε ότι σε αυτή την χώρα

olduğunu... Bu güçlerin, istedikleri anda ülkeyi kan gö-

υπάρχουν δυνάμεις πιο ισχυρές από τους νόμους και το

lüne çevirebileceklerini daha ne kadar görmezden gele-

κράτος… ότι αυτές οι δυνάμεις όποτε το θελήσουν μπο-

ceksiniz?”

ρούν να μετατρέψουν την χώρα σε λίμνη αίματος;»
Mehmet Levent
Μεχμέτ Λεβέντ

Afrika - 29 Mart 2004

Αφρίκα - 29 Μαρτίου 2004
“Polis bu insanları nasıl dağıtamaz, ülkücülerin doku«Πως γίνεται η αστυνομία να μην διαλύσει αυτό το πλήθος, οι εθνικιστές έχουν ασυλία; Ποιος έδωσε εντολή και
οι αστυνομία δεν άγγιξε τους εθνικιστές;

lere dokunmamıştır…
Kıbrıslı Türklere “piçler” diyen, şiddetle tehdit eden bu

Πρέπει να ντρέπονται αυτοί που προστατεύουν όλους
αυτούς που χαρακτηρίζουν τους Τουρκοκύπριους ως
«μπάσταρδους» και τους απειλούν, και πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι παίζουν με την φωτιά.»
Αλί Μπατουράι
Κίμπρις - 28 Μαρτίου 2004
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nulmazlığı mı vardır? Kim emir vermiştir de polis ülkücü-

kişileri koruyanlar utanmalıdır ve ateşle oynadıklarının
farkına varmalıdırlar.
Ali Baturay
Kıbrıs - 28 Mart 2004

«Οι εθνικιστές νέοι που με συνθήματα, όπως, «εκδίκη-

“Dişe diş, kana kan intikam” gibi sloganlar atarak, kin,

ση με οφθαλμό αντί οφθαλμού και αίμα αντί αίματος»,

nefret ve saldırganlık ifadeleriyle tiyatrocuları, ezmeye

με εκφράσεις μίσους και επιθετικότητας, βλέπουν τους

hazırlandıkları düşman olarak gören ülkücü gençliği,

καλλιτέχνες του θεάτρου, τους οποίους είναι έτοιμοι να

tiyatrocuların sağduyusu sayesinde emellerine ulaşa-

λιντσάρουν ως εχθρούς, δεν κατάφεραν τον σκοπό τους

madılar. Bir tarafta “kana kan, cana can” anlayışıyla

χάρη στην ψυχραιμία και την λογική των καλλιτεχνών.

engelleme niyetinde olanlarla, diğer tarafta kadın ve

Από την μια αυτοί με την αντίληψη «αίμα για αίμα και ζωή

çocukların da aralarında bulunduğu grubun çatışması

για ζωή» και με στόχο την εμπόδιση της εκδήλωσης και

durumunda bu işten kim karlı çıkacaktı? Böyle bir çatış-

από την άλλη η ομάδα που είχε ανάμεσα της γυναίκες και

madan kim, ne kazanacaktı? Ülkücüleri Girne Caddesi’ne

παιδιά. Σε περίπτωση σύγκρουσης ποιος θα έβγαινε κερ-

toplayarak “geçit yok” şovu yaptıranlar, olası çatışma-

δισμένος; Από μια τέτοια σύγκρουση ποιος και τι θα κέρ-

dan neyi amaçlıyorlardı?”

διζε; Αυτοί που μάζεψαν τους εθνικιστές στην Λεωφόρο
Κερύνειας και τους έβαλαν να κάνουν το σόου «δεν θα

Emin Akkor

περάσετε», τι αποσκοπούσαν από μια πιθανή σύγκρου-

Halkın Sesi-28 Mart 2008

ση;»
Εμίν Ακκόρ

Barış Karnavalı’nın yolunu kesen faşist sloganlarla tehdit

Χαλκίν Σεσί-28 Μαρτίου 2004

eden ülkücülere basında sadece aşırı sağcı Volkan gazetesinden destek gelir. Bir iki örnek:

Η ακροδεξιά εφημερίδα Βολκάν ήταν η μόνη που σε άρθρα

“...Dünya Tiyatro Günü denilerek siyasi içerikli bir kar-

της εξέφρασε την στήριξη της στους εν λόγω εθνικιστές που

naval düzenlendi. Yüzlerce Rum KKTC’ye taşındı. Eylemde

με φασιστικά συνθήματα έκοψαν την πορεία του Καρναβαλιού

yapılmadık rezalet kalmadı... Vatanı, Devlet’i, Anavatan’ı

Ειρήνης. Τα παρακάτω είναι παραδείγματα αυτών των περιπτώ-

uğruna ölmeyi göze alan insanlarımızın önünde yurdum

σεων:

işgal altında şarkısı okundu... Rumca pankartlar taşındı
(...) bu çirkin eyleme tepki gösteren gençlerimiz ise Hal-

«…Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα θεάτρου διορ-

kın Sesi gazetesi önünde toplandılar...

γανώθηκε ένα καρναβάλι με πολιτικό περιεχόμενο. Εκα-

(...) Olaydan sonra ise işbirlikçi basın Türk gençlerini

τοντάδες Ελληνοκύπριοι μεταφέρθηκαν στην ΤΔΒΚ. Δεν

darağacına yollamak için hemen harekete geçti... (...) Bu

υπήρχε ρεζιλίκι που δεν έκαναν… Μπροστά από τους αν-

çirkin eyleme tepki gösteren gençleri provakatör olarak

θρώπους μας που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την Πα-

suçladı...’’

τρίδα, το Κράτος και την Μητέρα Πατρίδα, τραγούδησαν
το τραγούδι που λέει ότι η πατρίδα μου είναι υπό κατοχή…

Aydın Akkurt

Κρατούσαν πανό στα ελληνικά… (…) Και οι νέοι μας που

Volkan – 29 Mart 2004

αντέδρασαν σε αυτή την άσχημη ενέργεια μαζεύτηκαν
μπροστά από την εφημερίδα Χαλκίν Σεσί…
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(…) Και μετά το γεγονός ο Τύπος που στηρίζει την συ-

“... Bu sanat gösterisi tiyatro aşkı değil de vatan sa-

νεργασία θέλησε αμέσως να καταδικάσει τους Τούρκους

tışına dönüşmüş bir gösteriydi. Müzik, dans ve tiyatro

νέους… (…) Κατηγόρησε τους νέους που αντέδρασαν ενα-

gösterileri bahane edilerek Kıbrıs Türk Halkını kandırma

ντίον αυτής της άσχημης ενέργειας ως προβοκάτορες…»

yöntemini seçmişlerdir...
(...) Bu hain duygulara karşı meydana her zaman oldu-

Αϊντούν Ακκουρτ

ğu gibi ÜLKÜCÜLER çıkmıştı. Ülkücüler bu gidişe artık dur

Βολκάν – 29 Μαρτίου 2004

demek için sokağa çıktılar... Evet ülkücüler görev başında... Oh be Allah’a şükür...’’

«… Αυτή η καλλιτεχνική εκδήλωση δεν είναι αγάπη για

Selçuk Düzgün

το θέατρο και για αυτό μετατράπηκε σε μια εκδήλωση ξε-

Volkan – 28 Mart 2004

πουλήματος της πατρίδας. Με δικαιολογία την μουσική,
τον χορό και το θέατρο, επέλεξαν αυτό τον τρόπο να παραπλανήσουν τον λαό…

(...) Sonra Yaşar Ersoy kamyonun üzerine çıkarak söy-

(…) Όπως πάντα ενάντια σε αυτή την προδοτική ενέρ-

lemediğini bırakmadı... ‘’Elimizde izin var, yürüyüşümüz

γεια βγήκαν εναντίον οι ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ. Οι εθνικιστές βγήκαν

yasaldır, faşistler bizi durduramaz’’ diyerek bar bar ba-

στο δρόμο για να σταματήσουν επιτέλους αυτή την εξέλι-

ğırıyordu...

ξη… Ναι οι εθνικιστές κάνουν το καθήκον τους… Δόξασοι
ο Θεός…»

(...) Sonuçta tiyatrocular yollarını değiştirip oynaya
oynaya Ledra Palace’a oradan da Rum tarafına gittiler...

Σελτσούκ Ντουζγκιούν

Türk gençleri ise şehitler abidesine...’’

Βολκάν – 28 Μαρτίου 2004
Aydın Akkurt
Volkan – 28 Mart 2004
(…) Μετά ο Γιασάρ Έρσοϋ βγήκε πάνω στο φορτηγό και
δεν υπήρχε κάτι που δεν είπε… Φώναζε ότι ‘Έχουμε άδεια,
η πορεία είναι νόμιμη, οι φασίστες δεν μπορούν να μας
σταματήσουν’…

“(...) Hepinize yazıklar olsun... Kıbrıs Türkleri’nin yüzde
doksanı toplu mezarlarda, Kıbrıs da Yunanistan’a ilhak

(…) Τελικά οι καλλιτέχνες του θεάτρου τραγουδώντας
και χορεύοντας άλλαξαν πορεία και από το Λήδρα Πάλας
πέρασαν στην Ελληνοκυπριακή πλευρά… ενώ οι νεαροί
Τούρκοι προς το μνημείο των μαρτύρων…»

edilecekti...
...Bu arada, barış, Kıbrıs adasına 1974’te gelmiştir, şimdi
istenen bir anlaşmadır.
Dünya Tiyatro Günü’nü “yurdum işgal altında’’ diye bağırarak çirkin bir eyleme dönüştürenleri şiddetle protesto

Αϊντίν Ακκουρτ
Βολκάν – 28 Μαρτίου 2004

ediyorum.”
Bekir Necati
Volkan – 29 Mart 2004
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«(…) Ντροπή σε όλους σας… Το ογδόντα τοις εκατό των
Τούρκων της Κύπρου σε ομαδικούς τάφους και η Κύπρος
θα είχε προσαρτηθεί στην Ελλάδα…

“... Protesto ediyorum... Tek üzüldüğüm...
yüzlerce Rum ve Kıbrıslı’nın bize “faşistler’’ diye bağırması oldu...

…Εν τω μεταξύ, η ειρήνη ήρθε στην Κύπρο το 1974, αυτό
που επιδιώκεται τώρα είναι μια συμφωνία.

Gazimağusa’ya dönerken çok üzüntülüydüm... Otobüs
şöförü üzüntümü görmüş olacak ki, kaset taktı şarkıda

Καταδικάζω έντονα το γεγονός ότι μετέτρεψαν την Πα-

aynen şunlar söylüyordu:

γκόσμια Μέρα Θεάτρου σε μια άσχημη εκδήλωση φωνά-

Ötüken yolu yokuştur

ζοντας ότι «η πατρίδα μου είναι υπό κατοχή.»

Kafaları tokuştur
Bize faşist diyenler

Μπεκίρ Νετζάτι
Βολκάν – 29 Μαρτίου 2004

Ya haindir, ya ...’’
Hasan Keskin
Volkan – 29 Mart 2004

«… Διαμαρτύρομαι… Για το μόνο που στεναχωρήθηκα…
είναι ότι εκατοντάδες Ελληνοκύπριοι και Τ/Κύπριοι μας
φώναζαν ότι είμαστε «φασίστες»…
Καθώς επέστρεφα στην Αμμόχωστο ήμουν πολύ στεναχωρημένος… Ο οδηγός του λεωφορείου πρέπει μάλλον να
είδε την θλίψη μου για να βάλει μια κασέτα η οποία έπαιζε
αυτό το τραγούδι:
Ο δρόμος προς το Οτουκέν είναι ανηφορικός
Τα κεφάλια τους είναι βαρεμένα
Αυτοί που μας λεν φασίστες
Ή προδότες είναι ή…»
Χασάν Κεσκίν
Βολκάν – 29 Μαρτίου 2004
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Ότι πάθαμε σε αυτό το νησί, ότι πόνο, προσφυγιά, σφαγή, πόλεμο και αν ζήσαμε, το ζήσαμε εξαιτίας του εθνικισμού. Οι ρατσιστικές συμπεριφορές μίσους, το να βλέπεις τον άλλο ως
εχθρό και να θέλεις να τον εξοντώσεις εξαιτίας του εθνικισμού, είναι η ταυτότητα, ο χαρακτήρας του εθνικισμού και του σωβινισμού. Όπως είπε ο Πωλ Βαλερύ: «Οι άνθρωποι για να φαν
ο ένας τον άλλο θα πρέπει πρώτα να μισούν ο ένας τον άλλο. Και τα ζώα τρώνε το ένα το άλλο
αλλά δεν έχουν αισθήματα μίσους και εκδίκησης το ένα απέναντι στο άλλο».
Ας μην ξεχνάμε ότι, ο εθνικισμός ο οποίος έβαλε την μία κοινότητα ενάντια στην άλλη για
χάρη των συμφερόντων του κεφαλαίου και του καπιταλισμού, διακατέχεται από μίσος και
έχθρα. Και η μόνη κατηγορία που μπορεί να κάνουν οι εθνικιστές είναι «η προδοσία της πατρίδας». Και αυτό είναι φανερό και στα πιο πάνω δημοσιεύματα της Βολκάν…

Bu adada ne çektiysek, ne kadar acı, göç, katliam, kayıp, savaş yaşadıysak hep milliyetçilik yüzünden yaşadık. Milliyetçilik yüzünden nefret etme, ötekini düşman görme, ötekini yok
etmeye yönelik ırkçı fikirlere sahip olma davranışları katı milliyetçiliğin şövenizmin önemli
bir kimliği, karakteridir. Paul Valery bu konuya değin ne diyor bakın: “İnsanların birbirlerini
yemesi için, ilkin birbirlerinden nefret etmesi gerekiyor. Hayvanlar da birbirlerini yerler ama
intikam ve kin duygusu duymazlar birbirlerine karşı”.
Unutmayalım ki, toplumları sermayenin, kapitalizmin çıkarları uğruna çatıştıran milliyetçilikte, bir kin ve nefret egemenliği vardır. Ve milliyetçilerin yaptığı tek suçlama “Vatan Hainliği”dir. Yukarıdaki Volkan örneklerinden de görüldüğü gibi…
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Barış İçin Tiyatro Karnavalı’nda Dağıtılan İki Dilli Ortak Bildiri
Η Κοινή Διακήρυξη που δόθηκε στο Θεατρικό Καρναβάλι για την Ειρήνη
Στο Θεατρικό Καρναβάλι για την Ειρήνη που διοργάνωσαν από κοινού το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας για την
Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, δόθηκε στον κόσμο, η κοινή διακήρυξη που
ετοίμασαν στα Ελληνικά και στα Τούρκικα. Η ίδια διακήρυξη αναγνώσθηκε και στις σκηνές των δύο θεάτρων, το βράδυ της 27ης Μαρτίου
Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, πριν από τις παραστάσεις τους.
Η πρώτη κοινή διακήρυξη στην ιστορία του νησιού, που ετοιμάστηκε
για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου και στις δύο γλώσσες από το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, γράφει τα εξής:
«Ναι στην Ειρήνη
Η 27 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, βρίσκει τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους να είναι στα πρόθυρα της απόφασης
για το μέλλον τους. Ο Σαίξπηρ λέει «ο κόσμος όλος είναι μια σκηνή
και μεις οι θεατρίνοι…» και μεις οι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι ηθοποιοί, για δεκαετίες ολόκληρες, στη σκηνή που λέγεται Κύπρος,
βιώνουμε τον πόνο, την πίκρα, τα δάκρυα και τον θάνατο. Τώρα, στην
ίδια σκηνή, έφτασε η ώρα εμείς οι ηθοποιοί να βιώσουμε την Ειρήνη. Μ`
αυτές τις σκέψεις, το Σατιρικό Θέατρο και το Lefkoşa Belediye Tiyatrosu,
γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, επειδή για μας:
Το Θέατρο είναι συνώνυμο με τον Άνθρωπο,
Το Θέατρο σημαίνει ζωή,
Το θέατρο σημαίνει Αγάπη, Φιλία, Σύνεση,
Το Θέατρο σημαίνει Ειρήνη.
Τα δυο θεατρικά σχήματα της Κύπρου φέρνουν, από το 1987 ως σήμερα, τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους μαζί και δουλεύουν
με ειλικρίνεια για επικράτηση της Ειρήνης στο νησί μας. Τα δυο Θέατρα κατάφεραν, επιμένοντας με μοναδικό πείσμα, να μετατρέψουν σε
πραγματικότητα το σύνθημα «το θέατρο για την Ειρήνη», παίζοντας, για
πρώτη φορά στην ιστορία της Κύπρου, στο ίδιο έργο, στην ίδια σκηνή
και στην ίδια γλώσσα!
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Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Satirigo Tiyatrosu ve LBT’nin ortak düzenlediği “Barış İçin Tiyatro Karnavalı”nda, iki dilde (Türkçe - Rumca) hazırladıkları bildiriyi de halka dağıtırlar. Aynı bildiri 27 Mart 2004 Dünya
Tiyatro Günü’nün gecesi iki tiyatronun sahnesinde oyun öncesinde kendi ana dillerinde seyirciye okunur.
Ada tarihinde LBT ile Satirigo Tiyatrosu’nun ilk kez iki dilde yayımladığı
ortak Dünya Tiyatro Günü Bildirisi şöyledir:
“Barışa Evet
27 Mart Dünya Tiyatro Günü bu yıl ülkemizde, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların kendi kaderini kendi elleriyle belirleyecekleri bir ortamda
kutlanmaktadır.
Shakespeare “Bütün dünya bir oyun sahnesi, kadın erkek herkes
birer oyuncu. Sıraları geldikçe girerler çıkarlar” der. Kıbrıslı Türkler
ve Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs denilen sahnede yıllardır hüznü, acıyı, gözyaşını
ve ölümü oynadılar.
Şimdi Kıbrıs denilen sahnede barışı oynamanın zamanıdır diyen Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu 27 Mart Dünya Tiyatro
Günü’nü birlikte kutluyor.
Çünkü tiyatro insan demektir.
Çünkü tiyatro hayat demektir.
Çünkü tiyatro sevgi, dostluk, paylaşma ve çoğalma demektir.
Çünkü tiyatro barış demektir.
Bu düşünce ile iki tiyatro kuruluşu ülkemizin tarihinde onurlu yerini
alan “Barış İçin Tiyatro” etkinlikleri yaptı.
“Nemelazım barış benim işim değil. Aha liderler görüşür, barışı onlar
yapar. Ben barışa, marışa karışmam… nemelazım barış benden sorulacak değil ya…” diye düşünmeyelim.
Sevgili Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, şimdi tam zamanı! Seçimimizi barıştan yana yapmanın zamanı! Yapacağımız seçimle acılı, hüzünlü
ülkemize barışı getirmenin tam zamanı.

«Τι με ενδιαφέρει εμένα η Ειρήνη; Δεν είναι δική μου δουλειά! Αυτό
αφορά τους ηγέτες μας που συνομιλούν. Εμένα δεν με νοιάζει!» Κανένας
δεν πρέπει να σκέφτεται μ` αυτό τον τρόπο.
Αγαπητοί Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι, Αδέρφια μας,
Η Ειρήνη εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς! Από εμένα, από σένα,
απ` όλους μας. Αν δεν καταφέρουμε τώρα να φέρουμε την Ειρήνη στον
τόπο μας, το τίμημα θα το πληρώσουμε όλοι μας.
Ελάτε να σταματήσουμε επιτέλους τα δάκρυα και τον πόνο! Ελάτε
όλοι στο ραντεβού με τη μοίρα μας. Για το μέλλον της πατρίδας και των
παιδιών μας. Για να δώσουμε την ευκαιρία στο Αύριο, για να δούμε την
Κύπρο να φορά το ανθρώπινο της πρόσωπο.. Έφτασε η ώρα να κάνουμε
τη σωστή επιλογή!
Στη σκηνή που λέγεται Κύπρος, ας ανοίξουν οι αυλαίες για να ορμήσει
μέσα η Ειρήνη, τα φώτα ας την φωτίσουν, όλα τα έργα ας έχουν πρωταγωνίστρια αυτήν και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι με ενθουσιασμό να χειροκροτούν την
καινούργια θεά του τόπου τους!»
Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην σύντομη ομιλία του μετά
την ανάγνωση της προκήρυξης, τονίζει ότι παρά
τις φασιστικές επιθέσεις και πιέσεις, η πορεία
της ειρήνης στην Κύπρο και στον κόσμο θα συνεχίσει. Ο Έρσοϋ, αναφέρει ότι το κύριο καθήκον
την τέχνης και του θεάτρου είναι η διασφάλιση
της ειρήνης, της φιλίας και της αδελφοσύνης των
λαών. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και
Τεχνών του Δημοτικού Συμβουλίου Πεμπέ Αφσάρογλου στην δική της ομιλία τονίζει ότι η πορεία
της ειρήνης θα συνεχίσει χωρίς διακοπή. Ο Χρίστος Ζάνος και η Πόπη Αβραάμ, εκπροσωπούν το Σατιρικό Θέατρο στην
εκδήλωση του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Μετά τις ομιλίες, το
Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας παρουσιάζει στο κοινό το έργο «Η εποχή των Δημοσίων Υπαλλήλων». Η βραδινή εκδήλωση που διοργανώθηκε
για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου και οι ομιλίες που έγιναν, δημοσιεύονται στις εφημερίδες Κίμπρις, Γενιντουζέν, Χαλκίν Σεσί, Αφρίκα και
Ορτάμ, στις 29 Μαρτίου 2004.

BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın belirttiği gibi “Kaderimizle randevumuzu” gerçekleştirmek ve ülkemizin mutsuz, talihsiz ve hüzünlü kaderini değiştirmek ve barışı seçmek sizlerin, bizlerin hepimizin ellerinde.
Barıştan yana bu seçimi ülkemiz için, çocuklarımız için, gelecek için
yapmalıyız. Bir daha hüznü, acıyı, gözyaşını yaşamamak “barış içinde
ülkemizin güzel günlerini görmeden mi ölüp gideceğiz” demeden seçimimizi yapmanın tam zamanı.
“Güzel günler hangi dağın ardındadır” diye başlayan dizelerimizdeki
özlem, son bulsun istiyorsan barıştan yana seçimimizi yapmanın tam
zamanı.
Ve Kıbrıs denilen sahnede artık perdeler hep barışa açılsın, sahne ışıkları hep barışı aydınlatsın, hep barış oynansın ve Kıbrıslı Türkler’le Kıbrıslı Rumlar’ın elleri hep barışı alkışlasın dileğiyle Dünya Tiyatro Günü
kutlu olsun.”
Bildirinin okunmasından sonra kısa bir konuşma yapan Yaşar Ersoy, faşist saldırılara
ve baskılara rağmen sevgi ve inatla Kıbrıs’ta
ve dünyada barış yürüyüşünün devam edeceğini vurgular. Ersoy, sanatın ve tiyatronun
ana görevinin barış, dostluk ve halkların kardeşliğini sağlamak olduğunu belirtir. Kısa
bir konuşma yapan Belediye Meclisi Kültür
Sanat Komitesi Başkanı Pembe Afşaroğlu
ise barış yürüyüşünün hiç durmadan devam
edeceğini vurgular. LBT’nin gecesine temsilci
olarak Satirigo Tiyatrosu’ndan Hristos Zanos
ve Popi Avraam da katılır. Konuşmalardan
sonra LBT seyirciye “Memurin Faslı” oyununu sunar. Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla gecede düzenlenen etkinlik ve
konuşmalar 29 Mart 2004 tarihli Kıbrıs, Yenidüzen, Halkın Sesi, Afrika,
Ortam gazetelerinde yer alır.
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“TRUVA SAVAŞI OLMAYACAK” MI?
«ΔΕΝ ΘΑ ΓΊΝΕΙ Ο ΠΌΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΊΑΣ» ;

Στην Κύπρο, με το «Ναι» και το «Όχι» του δημοψηφί-

Kıbrıs’ta 2004 yılında yapılan referandumda yaşanan,

σματος του 2004, η συμφωνία και η λύση αναβάλλεται

“Evet” ve “Hayır” ile anlaşma ve çözüm bir kez daha er-

για ακόμα μια φορά και έτσι συνεχίζεται το στάτους κβο.

telenir. Bunun üzerine adada ateşkes durumu ve statüko

Αυτή την περίοδο το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με

devam eder. Bu dönemde Lefkoşa Türk Belediye Tiyatro-

στόχο να εστιάσει την προσοχή στην ειρήνη για ακόμα

su bir kez daha savaş ve barışa dikkat çekmek için Jean

μια φορά, ανεβάζει το έργο του Jean Giraudoux “Δεν θα

Giraudoux’un “Truva Savaşı Olmayacak” oyununu Os-

γίνει ο Πόλεμος της Τροίας», σε σκηνοθεσία του Οσμάν

man Alkaş yönetiminde sahneler.

Αλκάς.

Afiş: Osman Ateş, Hatice Tezcan, Aliye Ummanel
Αφίσα: Οσμάς Ατές, Χατιτζέ Τεζτζάν,
Αλιγιέ Ουμμανέλ

Kıbrıs’ta ateşkes durumunun bir anda sıcak savaşa dö-

Το έργο «Δεν θα γίνει ο Πόλεμος της Τροίας» ανέβηκε

nüşebileceğine dikkat çekmek ve Kıbrıslıları yüzleştir-

στη σκηνή με στόχο να εστιάσει την προσοχή στο γεγο-

mek için sahnelenen “Truva savaşı Olmayacak” oyunu

νός ότι η κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο μπορεί από

herşeye karşın barışın savunulmasını öne çıkarır. İronik

στιγμή σε στιγμή να μετατραπεί σε θερμό πόλεμο, παρά

ve alaycı yaklaşımla sahnelenen oyunda, insanların ka-

το γεγονός ότι έχουν γίνει πάρα πολλά για να προωθη-

fasızlıkları, hırsları, açgözlülükleri, doyumsuzlukları ve

θεί η ειρήνη. Το έργο με μια ειρωνική και κυνική προ-

ilkellikleri sürdükçe savaşların da süreceği vurgulanır.

σέγγιση, τονίζει ότι όσο συνεχίζεται η ανοησία, η φιλοδο-

Çünkü aptallık akıldan daha yaygın, yıkıcılık yapıcılık-

ξία, η απληστία, η αχορταγιά και ο πρωτογονισμός των

tan daha kolay yer almaktadır insanın yaşamında.

ανθρώπων, θα συνεχίζεται και ο πόλεμος. Το έργο που

Seyirci tarafından ilgi ve beğeni ile izlenen oyunu Ku-

κερδίζει το ενδιαφέρον του κοινού, περνάει στην Νότια

zey Lefkoşa’ya geçen Kıbrıslı Rumlar da izler. İzleyenler

Λευκωσία και παρουσιάζεται στο Ελληνοκυπριακό κοι-

arasında yer alan Vasilka Hacibaba 19 Şubat 2006 tarihli

νό. Η Βασίλκα Χατζηπαπά, η οποία παρακολουθεί την

Politis gazetesinde şu değerlendirmeyi yapar:

παράσταση, στο άρθρο της στην εφημερίδα Πολίτης, στις
19 Φεβρουαρίου 2006, γράφει τα εξής:

“Osman Alkaş, Kıbrıs’ın sosyal yapısını ve politik
gerçeğini oyuna katarak oyunu şekillendirmiştir.

«(…) Οι μετατροπές που έγιναν στο κείμενο από

Yönetmenin, uzunca ve klasik biçimde yazılmış olan

τον σκηνοθέτη Osman Alkaş, αλλά και η εισαγωγή

bu oyuna daha bir can vermek için gayret sarfet-

στοιχείων αναγνωρίσιμων από το κυπριακό κοινό,

tiğini görüyorum. Aynı zamanda oyunu günümüz

όπως τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα στην Κύπρο

öğeleri ile de çağdaşlaştırma gayreti göstermiştir...

και η ενσυνείδητη προσπάθεια του να ζωντανέψει

Bu öğeler bugünün gerçeği ile tam bir uyum içinde

το κείμενο, είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργήσει η

eleştirel düzlemde bir kara mizah yaratmıştır.

παράσταση συνειρμικά με το σήμερα με επικριτική διάθεση, βγάζοντας πολύ γέλιο.
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Osman Alkaş Kıbrıs’ın sosyal yapısını ve politik gerçeğini oyuna katarak oyunu şekillendirmiştir. Yönetmenin, uzunca ve klasik
biçimde yazılmış olan bu oyuna daha bir can vermek için gayret sarfettiğini görüyorum. Aynı zamanda oyunu günümüz öğeleri
ile de çağdaşlaştırma gayretini göstermiştir… Bu öğeler bugünün gerçeği ile tam bir uyum içinde eleştirel düzlemde bir kara
mizah yaratmıştır…
Οι μετατροπές που έγιναν στο κείμενο από τον σκηνοθέτη Osman Alkaş, αλλά και η εισαγωγή στοιχείων αναγνωρίσιμων
από το κυπριακό κοινό, όπως τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα στην Κύπρο και η ενσυνείδητη προσπάθεια του να
ζωντανέψει το κείμενο, είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργήσει η παράσταση συνειρμικά με το σήμερα με επικριτική
διάθεση, βγάζοντας πολύ γέλιο.
Vasilka Hacibaba / Βασίλκα Χατζηπαπά

Barış Refikoğlu ve Hakan Elmasoğlu
“Truva Savaşı Olmayacak” oyununda.
Ο Μπαρίς Ρεφίκογλου και ο Χακάν
Ελμάσογλου στην παράσταση του
έργου «Δεν θα γίνει ο Πόλεμος της
Τροίας».
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(…) Η ειρήνη ηττάται εδώ ξανά. Οι στρατιές των
προσφύγων πυκνώνουν και πάλι, ακούγεται το
μελαγχολικό τραγούδι για τις ξεχασμένες πια χαρές και ομορφιές της ειρηνικής ζωής, του χαμού
αγαπημένων προσώπων. Οι θεατές, στο γεμάτο
θεατράκι, μέσα από τις αντιδράσεις τους, φαίνεται
καθαρά ότι συναινούν στα μηνύματα. Ευχής έργο
θα ήταν η μεταφορά της παράστασης αυτής σε ε/κ
σκηνές».

(...) Barış bir kez daha kaybetmiştir. Göçmen
olayları daha bir çoğalır. Barışın güzellikleri unutulmuş, halkların, sevilenlerin kaybı hüzünlü bir
şekilde dile gelir. Seyirci dopdolu, küçük bir tiyatro
salonunda, içsel karşı koyuşlarına rağmen verilen
mesajlarla bütünleşmektedir. Bu oyunun Kıbrıs
Rum sahnelerine de aktarılmasını dilerim...’’
Nona Moleski de 15 Ocak 2006 tarihli Fileleftoros gazetesinde “Rejisör, yakın Kıbrıs tarihini ve bugünkü politik durumunu Giraudoux’unun modeline uyarladı”
diyerek yazısına şöyle devam eder:
“Her yazar Truva Savaşı’nın güzel Helen’ine kendi sembolik güzelliğini ve kendi içselliğini kattı.
Osman Alkaş kendi yönettiği oyunun Helen sembolünü yarattı... Helen oyunda, Kıbrıs Rum mal-mülklerinin sembolü olarak karşımıza çıktı.
Onların dönüşü, Helen’in dönüşünde olduğu gibi
pek çok kargaşalığı önleyebilir diyor rejisör. Ama
yabancının malı, karar mekanizmasında onları
kör eder. Bu olgu, kader motivasyonunu zayıflatan
bir olgudur. Bu olgu Fransızca metinde çok güçlü
olarak kendini gösterir. Rejisör, mantığın sesini
dinlemeyen kahramanların yarattığı kötülüklerin
sorumluluğunun altını çizer.”
Engellemek için verilen bütün uğraşlara rağmen Truva Savaşı olur. Çünkü aptallık akıldan daha yaygın, yıkıcılık ise yapıcılıktan daha kolay yer alır Atinalı’lar

Erol Refikoğlu, Hakan Elmasoğlu Kıymet Karabiber ve Tarkan Ulusoy “Truva Savaşı Olmayacak” oyununda.
Ο Μπαρίς Ρεφίκογλου, ο Χακάν Ελμάσογλου, η Κιιμέτ Καραμπιμπέρ και ο Ταρκάν Ουλούσοϊ στην παράσταση
του έργου «Δεν θα γίνει ο Πόλεμος της Τροίας».
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ile Truvalı’ların yaşamında... Kıbrıslı’ların (Rum–Türk)
yaşamında da hala akıl ve yapıcılık uzak duruyor... Bu
nedenle de barışa uzaktan bakıyorlar, barış da onlara!..

Η Νόνα Μολέσκη, στο άρθρο της στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, στις 15 Ιανουαρίου 2006 γράφει ότι,
«...Ο σκηνοθέτης βλέπει την πρόσφατη κυπριακή ιστορία και τη σημερινή πολιτική κατάσταση να χωράει στο μοντέλο του Ζιροντού. Ο κάθε
λογοτέχνης, που κατά καιρούς χρησιμοποίησε το
μύθο του Τρωικού Πολέμου, έδωσε στη συμβολική
μορφή της Ωραίας Ελένης δικό του περιεχόμενο. Ο
Οσμάν Αλκάς κάνει την Ελένη της δικής του παράστασης σύμβολο... των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Η επιστροφή αυτών (όπως και της Ελένης)
θα μπορούσε να αποτρέψει καταστροφές, λέει ο
σκηνοθέτης, αλλά το δέλεαρ του ξένου, που είναι
γλυκό, τυφλώνει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Αποδυναμώνοντας το μοτίβο της μοίρας,
ισχυρό στο αρχικό γαλλικό πρότυπο, ο σκηνοθέτης
υπογραμμίζει το βάρος της ευθύνης εκείνων που
μη ακούγοντας τη φωνή της λογικής και των λογικών ηρώων της παράστασης υποδαυλίζουν τις

Döndü Özata ve Hatice Tezcan “Truva Savaşı Olmayacak” oyununda.
Ο Ντοντού Οζατά και η Χατιτζέ Τεζτζάν στην παράσταση του έργου «Δεν θα γίνει ο Πόλεμος της Τροίας».

ολέθριες εξελίξεις...»
Παρά τις όλες προσπάθειες που γίνονται για να εμποδιστεί ο πόλεμος, ο Πόλεμος της Τροίας πραγματοποιείται.
Επειδή η ανοησία των ανθρώπων είναι πιο διαδεδομένη
από την λογική, η καταστροφή έρχεται πιο εύκολα από
τον παραλογισμό των Αθηναίων και των Τρώων… Η λογική και εξυπνάδα είναι ακόμα μακριά από την ζωή των
Κυπρίων… Γι’ αυτό και κοιτάνε την ειρήνη από μακριά

Osman Alkaş kendi yönettiği oyunun Helen sembolünü yarattı...
Helen oyunda, Kıbrıs Rum mal-mülklerinin sembolü olarak karşımıza çıktı.
Ο Οσμάν Αλκάς κάνει την Ελένη της δικής του παράστασης σύμβολο...
των ελληνοκυπριακών περιουσιών.
Νόνα Μολέσκη / Nona Moleski

και η ειρήνη κοιτάει αυτούς το ίδιο!...
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«Η ΚΩΜΩΔΊΑ ΤΗΣ ΕΙΡΉΝΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΊ»
“BARIŞ’IN ENGELLENEMEZ KOMEDYASI”

Όταν λέμε «Ειρήνη» αμέσως στο μυαλό μας έρχεται ο

“Barış” deyince hemen akla “savaş” gelir. Çünkü ba-

«πόλεμος». Η ειρήνη είναι το αντίθετο του πολέμου και

rış savaşın karışıtıdır. Savaşın bulunduğu yerde var ol-

όπου υπάρχει πόλεμος δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Οι

maz barış ve hep özlenir.

άνθρωποι, όμως, την νοσταλγούν.

Afiş: Hüseyin Çakmak
Αφίσα: Χιουσεΐν Τσακμάκ
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Afrodit’le aşk adası olarak tanımlanan Kıbrıs’ta

Στην Κύπρο, το νησί του έρωτα και της Αφροδίτης,

1950’lerden başlayarak “Enosis” ve “Taksim” idaelleri

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι οι οποίοι από την δε-

ile çatışan Kıbrıslı Rumlar’la Kıbrıslı Türkler çok acılar

καετία του 50’ ξεκινούν συγκρούονται για τις ιδέες της

yaşarlar ve barışı çok özlerler... Ama yaşadıkları acılar-

«Ένωσης» και του «Ταξίμ» (διχοτόμηση), ζουν πολλές

dan ne yazık ki, ders almazlar ve inatla çatışmaya de-

κακουχίες και βάσανα και νοσταλγούν πολύ την ειρήνη…

vam ederler. Amerika’nın kışkırtmasıyla Yunan cuntası

Αλλά δυστυχώς δεν μαθαίνουν από τις δυστυχίες που

ve EOKA-B’nin 15 Temmuz 1974’de gerçekleştirdiği fa-

έζησαν και συνεχίζουν με πείσμα τις συγκρούσεις. Η

şist darbeyle Türkiye’ye müdahale davetiyesi çıkartılır...

Χούντα των Αθηνών και η ΕΟΚΑ Β’ με την υποκίνηση της

Böylece Türkiye adaya askeri müdahale yapar ve adayı

Αμερικής στις 15 Ιουλίου 1974 πραγματοποιεί φασιστι-

bölerek fiili “Taksim”i gerçekleştirir.

κό πραξικόπημα ενάντια στην εκλελεγμένη κυβέρνηση.

Ada’da 1974’de yaşanan savaştan sonra ateşkes anlaş-

Έτσι δίνεται η ευκαιρία στην Τουρκία να κάνει στρατιω-

ması yapılır. 1974’den 2004’de 30 yıl geçer. Bu ateşkes

τική εισβολή στο νησί και να δημιουργήσει μια ντεφά-

süresince Kıbrıs sorununun çözümü ve kalıcı bir barışın

κτο διχοτόμηση.

sağlanması için hep bir arayış olur... Sayısız görüşmeler,

Στο νησί, μετά τον πόλεμο του 74’, γίνεται συμφωνία

müzakereler yapılır... En sonunda Birleşmiş Milletler

κατάπαυσης του πυρός. Από το 1974 μέχρι το 2004 περ-

Genel Sekreteri Kofi Annan’ın adıyla anılan “Annan Pla-

νούν 30 χρόνια. Την περίοδο αυτή της κατάπαυσης του

nı”yla barışı özleyen iki toplum da hareketlenir. “Kıb-

πυρός, υπήρξε μια διαρκής προσπάθεια για εξεύρεση λύ-

rıs’ta Barış Engellenemez” sloganıyla mitingler yapılır.

σης και διασφάλιση διαρκούς ειρήνης… Πραγματοποιού-

İlk defa adanın bu kadar barışa yakın olduğu yazılır,

νται αμέτρητες συναντήσεις και συνομιλίες… Τελικά και

çizilir, söylenir. Ve “Annan Planı” 2004’de referanduma

οι δύο κοινότητες κινητοποιούνται με το «Σχέδιο Ανάν»

sunulur. Referanduma gidilirken meydanları dolduran

το οποίο φέρει το όνομα του Γενικού Γραμματέα των

kitleler umutlu, iyimser ve çocuklar gibi şendir. Ancak

Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν. Πραγματοποιούνται στην

referandumda Kıbrıslı Türkler “EVET”, Kıbrıslı Rum-

Βόρεια Κύπρο συλλαλητήρια με το σύνθημα «Η Ειρήνη

lar “HAYIR” deyince Sisyphos efsanesindeki gibi barış

στην Κύπρο δεν μπορεί να Εμποδιστεί».

umutları tepetaklat aşağı gider...

Γράφεται και λέγεται ότι πρώτη φορά το νησί βρίσκε-

Ve bir kez daha hüsran, hayal kırıklığı yaşanır. Böylece

ται τόσο κοντά στην ειρήνη. Το 2004 παρουσιάζεται το

Kıbrıslılar’ın barışa olan özlemleri ve ateş kes durumu

«Σχέδιο Ανάν» σε δημοψήφισμα. Όσο πλησίαζε το δημο-

devam eder.

ψήφισμα, τα πλήθη ανθρώπων που γέμιζαν τις πλατείες

Bu süreçte, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu 28 yıl

ήταν γεμάτοι ελπίδα, αισιοδοξία και χαρούμενοι σαν παι-

sonra, 2007’de Aristophanes’in “Barış” oyununu bir kez

διά. Όμως όταν στον δημοψήφισμα οι Τουρκοκύπριοι εί-

daha sahneler. Anacak bu kez “Barış’ın Engellenemez

παν «ΝΑΙ» και οι Ελληνοκύπριοι είπαν «ΌΧΙ», οι ελπίδες

Komedyası” adı altında sahneler. Ve barış özlemi çeken

για ειρήνη κατρακύλησαν, όπως γίνεται στον μύθο του

Kıbrıslı’ların referandumda yaşadıkları hayal kırıklığı-

Σίσυφου… Και για μια ακόμα φορά ήλθε η απογοήτευση.

nın eleştirisi, taşlaması yapılır. Çarpıcı uyarlama ve yo-

Έτσι λοιπόν η νοσταλγία των Κυπρίων για την ειρήνη

rumla “Barış’ın Engellenemez Komedyası” olarak Yaşar

Aşağıda: Asu Demircioğlu, Hatice Tezcan,
Döndü Özata, Osman Alkaş, Özgür Oktay,
Kıymet Karabiber ve Melek Erdil “Barışın
Engellenemez Komedyası” oyununda.
Κάτω: Η Ασού Ντεμιρτζίογλου,
η Χατιτζέ Τεζτζάν, ο Ντοντού Οζατά,
ο Οσμάν Αλκάς, ο Οζγκιούρ Οκτάι, η
Κιιμέτ Καράμπιμπέρ και η Μελέκ Ερντίλ
στην παράσταση του έργου
«Η Κωμωδία της Ειρήνης που δεν
μπορεί να εμποδιστεί».

συνεχίζεται.
Σε αυτή την περίοδο, το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 28 χρόνια μετά, το 2007, ανεβάζει ξανά το έργο του
Αριστοφάνη «Ειρήνη». Αλλά αυτή τη φορά η παράσταση
έχει την ονομασία «Η Κωμωδία της Ειρήνης δεν μπορεί να εμποδιστεί». Αυτή η παράσταση παρουσίαζε την
απογοήτευση που έζησαν στο δημοψήφισμα οι Κύπριοι,
που νοσταλγούν την ειρήνη και την επανένωση του νησιού. Η παράσταση με την εκπληκτική προσαρμογή και
τις ερμηνείες των ηθοποιών σε σκηνοθεσία Γιασάρ Έρσοϋ εμπνευσμένη από τα πρόσφατα γεγονότα της χώρα
μας, καθώς και από τα παγκόσμια ζητήματα της ειρήνης
προσαρμόζεται στην επικαιρότητα και παρουσιάζεται
στο κοινό με μεγάλη επιτυχία.
Στο έργο, μαζί με την νέα παγκόσμια τάξη ή μάλλον με
την αταξία και τον παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελευθερισμό και τα αρνητικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος
παρουσιάζονται και τα πιο κάτω σχόλια:
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Altta: “Barışın Engellenemez Komedyası” oyunundan enstantaneler.

-Η Ειρήνη εγκαταλείφθηκε ως μια στείρα ιδέα,

Ersoy tarafından sahneye konan oyun, hem ülkemiz hem

- Η Ειρήνη έχασε το περιεχόμενο της, το νόημα

de evrensel barış sorunlarından ilham alınarak güncel-

Κάτω: Στιγμιότυπα από την παράσταση
του έργου «Η Κωμωδία της Ειρήνης
που δεν μπορεί να εμποδιστεί».

της,

leştirilir ve seyirciye sunulur. Globalleşen neoliberalizm

- Η ειρήνη έπαψε να είναι ένα ιδανικό, μια φιλο-

ile yeni dünya düzeni daha doğrusu düzensizliği ve refe-

δοξία, μια ελπίδα,

randumun olumsuz sonucu ile;

- Η Ειρήνη έχει γίνει ένα εμπόρευμα που μπορεί
να αγοραστεί και να πωληθεί,
-Η Ειρήνη έχει φτάσει σε μια κατάσταση, όπου
δεν ενθουσιάζει τα πλήθη,
-Η Ειρήνη έχει διαφθαρεί με ένα τρόπο που δεν
μπορεί να εμποδιστεί.
«Η Κωμωδία της Ειρήνης που δεν μπορεί να εμποδιστεί», πραγματοποιεί μια επανάσταση με την ειρωνεία,
το γέλιο και την σάτιρα. Στην παράσταση γίνεται μια
προσπάθεια να δοθεί στην ειρήνη η αξία που της αξίζει.
Όλη η παράσταση είναι γεμάτη με ειρωνεία, με σάτι-

- Barış’ın dul bir fikir olarak ortada bırakıldığı,
- Barış’ın içinin boşaltıldığı, kurutulduğu, anlamsızlaştırıldığı,
- Barış’ın bir ideal, bir özlem, bir umut olmaktan çıkartıldığı,
- Barış’ın satılır ve satın alınabilir bir meta haline getirildiği,
- Barış’ın kitlelere heyecan vermez bir duruma düşürüldüğü,
- Barış’ın engellenemez bir şekilde yozlaştırıldığı anlatılır oyunda.

ρα και πρόσφερε στο κοινό άφθονο γέλιο. Και ρίχνει
τα βέλη της κριτικής σε αυτούς που δεν γνωρίζουν την

“Barış’ın Engellenemez Komedyası’’ oyununda, ko-

αξία της ειρήνης. Στην παράσταση αυτή, οι Κύπριοι που

medyanın diliyle bir isyan, bir özgürleşme yaşanırken

απέτυχαν στο δημοψήφισμα του 2004, βιώνουν μια αυ-

barışa hak ettiği değer de verilmeye çalışılır. Oyun bunu

τοκριτική αναμέτρηση. Η ποιήτρια Φαϊζέ Όζντεμιρτζι-

da ironiyle, kahkahayla ve alayla yapar. Barış’ın değeri-

λέρ, στις 13 Μαϊου 2007, στην εφημερίδα Αφρίκα, περι-

ni bilmeyenlere de eleştiri oklarını fırlatır.

γράφει αυτή την αναμέτρηση ως εξής:

2004 referandumunda başarısız olan Kıbrıslılar “Barış’ın Engellenmez Komedyası” oyunuyla bir yüzleşmeyi

«Λέγοντας και ξαναλέγοντας ότι «η ειρήνη στην

ve sorgulamayı yaşarlar. Şair Faize Özdemirciler 13 Ma-

Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί» και αν δείξαμε

yıs 2007 tarihli Afrika gazetesinde bu yüzleşmeyi şöyle

συναίνεση στην μετατροπή της Ειρήνης σε μια

belirtir:

κωμωδία, εμείς την δείξαμε και αυτό το έργο μας
καλεί να αναμετρηθούμε με την δική μας προδο-

“Kıbrıs’ta barış engellenemez” diye diye, Barış’ın

σία, την έλλειψη σοβαρότητας μας και την αφέ-

bir komedyaya dönüşmesine rıza gösterdiysek, biz

λεια μας.»

gösterdik ve bu oyun kendi ihanetimizle, ciddiyetsizliğimiz ve saflığımızla yüzleşmeye çağrıydı.”
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“Barışın Engellenemez Komedyası”
oyununda ‘Hermes’ rolünde Osman Ateş
ve halklar korosu.
Ο Οσμάν Ατές στο ρόλο του Ερμή και ο
χορός στην παράσταση του έργου «Η
Κωμωδία της Ειρήνης που δεν μπορεί
να εμποδιστεί».

Ένας άλλος δημοσιογράφος- συγγραφέας ο Χασάν Κα-

Bir başka gazeteci- yazar Hasan Kahvecioğlu 16 Mart

χβετζίογλου, ολοκληρώνει το άρθρο του, που δημοσιεύ-

2007 tarihli Halkın Sesi gazetesinde yayımladığı yazısını

τηκε στις 16 Μαρτίου 2007, στην εφημερίδα Χαλκίν Σεσί,

şöyle bitirir:

ως εξής:
“Yönetmen Yaşar Ersoy, neredeyse Aristopha«Ο σκηνοθέτης Γιασάρ Έρσοϋ πήρε τον βασικό

nes’in Barış oyununun temel eksenini almış, ancak

άξονα του έργου «Ειρήνη» του Αριστοφάνη και

bunu ete kemiğe büründürerek içine yeni bir “ruh”

ντύνοντας το σώμα της, της έδωσε μια καινούργια

yerleştirmiş... Komedyayı sivri ve yakıcı, düşündü-

«ψυχή»… Ο Έρσοϋ κρατώντας την κωμωδία σε ένα

rücü bir silah olarak eline alan Ersoy; bizi günü-

αιχμηρό και καυστικό τόνο, μας έφερε αντιμέτω-

müzün yozlaşan değerleri ile yüzleştirirken bol bol

πους με τις αξίες που εκφυλίστηκαν στις μέρες μας

eleştiri oklarını da yüzümüze, gözümüze doğru fır-

και έριξε στα πρόσωπα μας πολλά βέλη κριτικής.

latmıştır.

Ακόμη ο Έρσοϋ, καυτηρίασε και την συμπεριφο-

Galiba Ersoy, barışı savunanların birçok davra-

ρά πολλών υποστηρικτών της ειρήνης, αλλά και

nışını bile; gülmece ağının içine hapsetmiş ve hem

μας φυλάκισε και μας ανέκρινε μέσα σε ένα χιου-

sorgulamış, hem de tabir yerinde ise ‘bok’ a batırıp

μοριστικό τρόπο βουτώντας μας μέσα στα σκατά

çıkarmıştır.”

και μας παρουσίασε ολόσκατους».
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“Barış’ın Engellenemez Komedyası” Güney Kıbrıs’ta
«Η κωμωδία της Ειρήνης δεν μπορεί να Εμποδιστεί» στην Νότια Κύπρο
Το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, συνερ-

“Barış’ın Engellenemez Komedyası” oyununu Güney Kıbrıs’ta da

γάζονται για ακόμα μια φορά με σκοπό να παρουσιάσουν στο κοινό

izleyiciye sunmak için Satirigo Tiyatrosu ile Lefkoşa Türk Belediye Ti-

στη Νότια Κύπρο το έργο «Η Κωμωδία της Ειρήνης δεν μπορεί να

yatrosu bir kez daha işbirliği yaparlar. Bu kez bu iki tiyatro kurumu,
Uluslararası Tiyatro Enstitüsü
Kıbrıs Merkezi’ni de yanlarına
alarak “Dünya Tiyatro Günü”
etkinlikleri kapsamında yaptıkları organizasyon çerçevesinde
29 Mart 2007’de “Barış’ın Engellenemez Komedyası” oyununu
Kıbrıslı Rum izleyicilere sunarlar.
Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Rum
Belediye Tiyatro binasında sunulan oyuna ilgi büyük olur.
Oyun öncesinde iki tiyatronun
temsilcilerinin yaptığı konuşmalarda referandumda yaşa-

Asu Demircioğlu, Hatice Tezcan, Döndü Özata, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Kıymet Karabiber ve Melek Erdil “Barışın Engellenemez Komedyası” oyununda.
Η Ασού Ντεμιρτζίογλου, η Χατιζτέ Τεζτζάν, ο Ντοντού Οζατά, ο Ερόλ Ρεφίκογλου, ο Οζγκιούρ Οκτάι, η Κιιμέτ Καραμπιμπέρ και η Μελέκ Ερντίλ
στην παράσταση του έργου «Η Κωμωδία της Ειρήνης που δεν μπορεί να εμποδιστεί».

nan hayal kırıklığına rağmen
barış mücadelesinin sürdürüleceği vurgulanır. Daha sonra
Uluslararası

Enstitü-

εμποδιστεί». Αυτή τη φορά οι δύο θεατρικοί οργανισμοί, σε συνεργα-

sü’nün yayınladığı Dünya Tiyatro Günü bildirisi okunur. Bildiride ti-

σία και με το Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου στη Κύπρο, στις

yatronun barışa ve insanlığa hizmet eden en etkin sanat olduğu vur-

29 Μαρτίου 2007, παρουσιάζει το έργο στο Ελληνοκυπριακό κοινό,

gulanır.

στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την «Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου».
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Tiyatro

31 Mart 2007 tarihli Kıbrıs, Yenidüzen ve Ortam gazeteleri bu sanat

Το ενδιαφέρον προς το έργο που παρουσιάστηκε στο κτίριο του Δη-

olayını “Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu Güney Kıbrıs’ta Beğeniy-

μοτικού Θεάτρου Λευκωσίας στη Νότια Κύπρο ήταν μεγάλο. Στις ομιλί-

le izlendi” başlıkları ile verirler. Haberde oyunu, Uluslararası Tiyatro

ες που έγιναν πριν από την παράσταση τονίζεται το γεγονός ότι παρά

Enstitüsü yetkililerinin, çeşitli siyasi parti temsilcilerinin, bazı Lefko-

την απογοήτευση που προκάλεσε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος

şa Türk Belediye Meclisi üyelerinin ve bazı Kıbrıslı Türk sanatsever-

οι αγώνες για την ειρήνη θα συνεχιστούν. Αργότερα διαβάστηκε η δι-

lerin de Kıbrıslı Rum sanatseverlerle birlikte izlediklerini, güzel bir

ακήρυξη του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου για την Παγκόσμια Μέρα

atmosfer yaşandığını belirtirler. Ayrıca haberde şu ifadeler yer alır:

Θεάτρου. Στην διακήρυξη τονίζεται ότι η τέχνη του θεάτρου είναι η

“Kıbrıslı Rum sanatseverlerin günümüze uyarlanan oyunu

τέχνη που υπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την ειρήνη και την ανθρωπό-

rahatça anlayarak takip edebilmeleri için Türkçe’den Rumca’ya

τητα. Στις 31 Μαρτίου 2007, οι εφημερίδες Κίμπρις, Γενί Ντουζέν και

çeviri yapılır ve izleyiciye dağıtılır. Oyunun repliklerinin yer yer

Ορτάμ, δημοσιεύουν την είδηση της παράστασης με τον τίτλο «Το Τ/κ

Rumca olarak oynanması ise alkış alır. Oyunun sonrasında ise

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας παρακολουθήθηκε με θαυμασμό».

yönetmen Yaşar Ersoy’u sahneye davet eden sanatçılar hep bir-

Στην είδηση αναφέρεται ότι την παράσταση παρακολούθησαν μαζί

likte seyircileri selamlarlar. Oyunu beğeniyle izleyen Uluslarara-

αξιωματούχοι του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, εκπρόσωποι των

sı Tiyatro Enstitüsü yetkilileri, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu

διαφόρων πολιτικών κομμάτων, μέλη του Συμβουλίου του Τ/κ Δήμου

ile işbirliğini geliştirerek sürdürmek istediklerini de gecede be-

Λευκωσίας και Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι λάτρεις της τέχνης

lirtirler.”

και ότι δημιουργήθηκε μια όμορφη ατμόσφαιρα. Επίσης στην είδηση
σημειώνεται ότι:

Böylece bölünmüş adada referandumda “EVET” diyerek hayal kırıklığı yaşayan Kıbrıslı Türkler ve “HAYIR” diyerek statükonun de-

«Με στόχο οι Ελληνοκύπριοι λάτρεις της τέχνης να μπορέσουν

vamını sağlayan Kıbrıslı Rumlar “Barış’ın Engellenemez Komedyası”

να καταλάβουν και να παρακολουθήσουν το έργο, το οποίο είναι

oyunuyla yüzleşirler. Ancak yazar ve düşünür Albert Calmus ‘un da

προσαρμοσμένο στο σήμερα, γίνεται μετάφραση από τα Τουρκι-

belirttiği gibi “Elbette sanat tek başına doğruluk ve özgürlük ge-

κά στα Ελληνικά και το κείμενο της μετάφρασης δίνεται στους

tirecek bir diriliş sağlayamaz ama sanat olmadıkça bu diriliş,

θεατές. Και το γεγονός ότι κάποιες ατάκες του έργου λέγονται

biçimini bulamaz.”

στα Ελληνικά κερδίζει το χειροκρότημα. Μετά από την παρά-

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu ve Satirgo Tiyatrosu da elbette tek

σταση, οι καλλιτέχνες καλούν στη σκηνή τον σκηνοθέτη Γιασάρ

başına tiyatro sanatı vasıtasıyla barışı ve bölünen ortak vatanın ye-

Έρσοϋ και χαιρετίζουν μαζί του τους θεατές. Οι αξιωματούχοι

niden birleştirilmesini sağlayamayacaklarının bilincindedirler ama

του Ινστιτούτου Διεθνούς Θεάτρου, που παρακολούθησαν με εν-

yüreklerde ve kafalarda bir ışık yakmaya çalışırlar. Ve bunu inatla

θουσιασμό την παράσταση, εξέφρασαν εκείνο το βράδυ την επι-

sürdürürler.

θυμία τους να αναπτύξουν και να συνεχίσουν την συνεργασία
τους με το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.»
Με αυτό τον τρόπο, οι Τουρκοκύπριοι που έζησαν την απογοήτευση
στο δημοψήφισμα στο οποίο είχαν πει «ΝΑΙ» και οι Ελληνοκύπριοι,
που με το «ΟΧΙ» τους διασφάλισαν την συνέχεια του στάτους κβο,
έρχονται αντιμέτωποι με το έργο «Η Κωμωδία της Ειρήνης που δεν
μπορεί να εμποδιστεί». Αλλά όπως είπε ο Άλμερτ Καμύ «Βεβαίως η
τέχνη από μόνη της δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μια ανάσταση
η οποία θα φέρει την αλήθεια και την ελευθερία αλλά χωρίς την
τέχνη αυτή η ανάσταση δεν μπορεί να βρει την μορφή της»
Και βεβαίως το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Σατιρικό Θέατρο γνωρίζουν ότι μόνο με την τέχνη του θεάτρου διασφαλίζουν την ειρήνη
και την επανένωση της μοιρασμένης τους πατρίδας καί προσπαθούν να ανάψουν ένα φως στις καρδιές και στα κεφάλια των Κυπρίων. Και με πείσμα
συνεχίζουν να το κάνουν.
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Ρεμπέτικο στην Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης
Dünya Barış Günü’nde Rembetiko

Στο έκτο Φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου, που είχε διοργα-

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği Kıbrıs

νώσει το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, συμμετείχε και

Tiyatro Festivali’nin altıncısına Türkiye Devlet Tiyatroları,

το Κρατικό Θέατρο Τουρκίας, με το έργο «Ρεμπέτικο», το

ünlü yönetmen Costas Ferris’in yazıp yönettiği “Rembeti-

οποίο γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον διάσημο σκη-

ko’’ oyunuyla katılır.

νοθέτη Κώστα Φέρρη.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Κώστας Φέρρης με

Ferris büyük bir başarı kazanır ve 1983 yılında Berlin Ulus-

την ταινία του «Ρεμπέτικο» γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και το

lararası Film Festivali’nde Gümüş Ayı Ödülü’nü alır. Daha

1983 κερδίζει το βραβείο Αργυρή Άρκτος στο Διεθνές Φε-

sonra film senaryosunu tiyatro metnine uyarlayan Costas

στιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Στη συνέχεια, προ-

Ferris “Rembetiko’’yu sahneye taşır.

σαρμόζει το σενάριο σε θεατρικό κείμενο και μεταφέρει το
«Ρεμπέτικο» στη σκηνή.

Türk-Yunan dostluk ve yakınlaşması çerçevesinde Türkiye Devlet Tiyatroları’nda Costas Ferris tarafından sahnele-

Το «Ρεμπέτικο», το οποίο μεταφέρεται στην σκηνή των

nen “Rembetiko’’ oyunu Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sunul-

Κρατικών Θεάτρων Τουρκίας από τον Κώστα Φέρρη στο

ması ve Kıbrıs’ta yakınlaşma ve barışa da hizmet etmesi için

πλαίσιο της Ελληνοτουρκικής φιλίας, κλήθηκε να συμμετά-

davet edilir.

σχει στο Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου και να συμβάλει στην
επαναπροσέγγιση και την ειρήνη στην Κύπρο.
Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται πρόσκληση στον συγγραφέα και
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1980’li yılların başında “Rembetiko” filmini yapan Costas

Bu çerçevede oyunun yazarı ve yönetmeni Costas Ferris’e
de davet yapılır. Davete hem Costas Ferris hem de Türkiye
Devlet Tiyatroları kalabalık bir kadroyla katılır.

σκηνοθέτη του έργου Κώστα Φέρρη. Στην πρόσκληση αντα-

Böylece Yunanistan’dan ünlü yönetmen ve yazar Costas

ποκρίνονται θετικά τόσο ο Κώστας Φέρρης, όσο και τα Κρα-

Ferris, Türkiye’den Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi

τικά Θέατρα Τουρκίας με ένα πολυπληθή θίασο.

Bilgin ve sanatçıları, Kuzey Kıbrıs’tan Festival Komitesi Baş-

Έτσι, την 1η Σεπτεμβρίου 2008, την Παγκόσμια Ημέρα

kanı Yaşar Ersoy ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönet-

Ειρήνης, στο ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας, στην νεκρή ζώνη,

meni Kıymet Karabiber ve sanatçıları, Güney Kıbrıs’tan ise

πραγματοποιείται μια συνάντηση με στόχο την ειρήνη, τη

Satirigo Tiyatrosu müdürü Stelyos Kafkaridis ve sanatçıla-

φιλία και την συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν ο διά-

rının katılımıyla arabölgede Ledra Palas Oteli’nde 1 Eylül

σημος σκηνοθέτης και συγγραφέας Κώστας Φέρρης από την

2008 Dünya Barış Günü’nde barış, dostluk ve işbirliği amaçlı

Ελλάδα, ο Γενικός Διευθυντής των Κρατικών Θεάτρων Λεμί

bir buluşma yapılır. Bu buluşmada düzenlenen basın top-

Μπιλγκίν και καλλιτέχνες από την Τουρκία. Ο Πρόεδρος της

lantısında “Rembetiko” oyunu Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum

Επιτροπής για το Φεστιβάλ Γιασάρ Έρσοϋ, ο Καλλιτεχνικός

basına tanıtılır. Basın toplantısında “Rembetiko” oyunun-

Διευθυντής του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας Κιιμέτ

dan şarkılar iki dilde söylenir.

Καράμπιμπέρ και καλλιτέχνες από το βόρειο μέρος της Κύ-

Basın toplantısında Festival Komitesi Başkanı Yaşar Ersoy,

πρου, και από το νότιο μέρος της Κύπρου, ο Διευθυντής του

“Dünya Barış Günü’nde Türkiye, Yunanistan, Kıbrıslı Türkler

Σατιρικού Θεάτρου Στέλιος Καυκαρίδης και καλλιτέχνες του

ve Kıbrıslı Rumlar tiyatro sanatı vasıtasıyla bir araya geldi-

θεάτρου. Στη διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σε

ler, ve barışa özlemlerini dile getirdiler” diye başladığı ko-

αυτή η συνάντηση, ανακοινώθηκε η παράσταση του έργου

nuşmasını şöyle sürdürür:

«Ρεμπέτικο» στον ε/κ και τ/κ Τύπο. Παράλληλα, τραγουδήθηκαν τραγούδια από το έργο και στις δύο γλώσσες.

Yücel Köseoğlu, Kostas Kafkaridis,
Serhat Nalbantoğlu, Kostas Ferris,
Yaşar Ersoy, Lemi Bilgin,
Sükun Işıtan, Stelyos Kafkaridis
ve Kıymet Karabiber BM kontrolündeki ara bölgede bulunan
Ledra Palace Oteli’nde 1 Eylül
Dünya Barış Günü’nde gerçekleştirilen basın toplantısında.
Ο Γιουτζέλ Κιοσέογλου,
ο Κώστας Καυκαρίδης, ο Σερχάτ
Ναλμπάντογλου, Ο Κώστας
Φέρρης, ο Γιασάρ Έρσοϋ, η Λεμί
Μπιλγκίν, ο Σουκιούν Ισιτάν, ο
Στέλιος Καυκαρίδης και η Κιιμέτ
Καράμπιμπέρ, στην Διάσκεψη
Τύπου που πραγματοποιήθηκε την
1η Σεπτεμβρίου, Ημέρα Ειρήνης,
στο Ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας, το
οποίο βρίσκεται στην ελεγχόμενη
από τον ΟΗΕ νεκρή ζώνη.
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Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Φεστιβάλ Για-

“Rembetiko oyunu ortak acılarımızın yansımasıdır.

σάρ Έρσοϋ, στην ομιλία του σημειώνει ότι στην Παγκόσμια

Bu ortak acı insanlarımızın göç etmesidir. Bizler bu

Ημέρα Ειρήνης, η Τουρκία, η Ελλάδα, Τουρκοκύπριοι και Ελ-

oyunu, insanlarımıza ayna tutması ve empati yapması

ληνοκύπριοι συναναντιούνται μέσω της τέχνης του θεάτρου

için davet ettik. Bir de dayanışma ve işbirliğini pekiş-

και εκφράζουν την επιθυμία τους για ειρήνη. Στην συνέχεια

tirmek için... Bu Dünya Barış Günü’nde buluşmamız

είπε ότι:

tarihi bir olay. Halklarımıza ve dünya halklarına barış
dileklerimizi iletiriz. Ayrıca Rembetiko oyununa Kıb-

«Το έργο «Ρεμπέτικο» είναι μια αντανάκλαση των
κοινών μας πόνων. Αυτή η κοινή δυστυχία μας είναι

rıslı Türkleri de Kıbrıslı Rumları da bekleriz. Birlikte
tiyatronun hümanist çatısı altında buluşalım.’’

η προσφυγιά των ανθρώπων μας. Καλέσαμε αυτό το
έργο για να γίνει καθρέφτης σε όλους μας και για να

Yazar ve yönetmen Costas Ferris ise basın toplantısında

ενισχύσει την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης αλλά και

Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek açıkla-

για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνεργασί-

masına şöyle devam eder:

ας ...Η συνάντηση μας αυτή στην Παγκόσμια Ημέρα
Ειρήνης αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός. Στέλνουμε

“Bu oyun, barış ve halkların birleşmesi misyonuna

στους λαούς μας και τους λαούς του κόσμου μυνήματα

hizmet eden bin iyi niyet elçisine eş değerdir. Rembe-

ειρήνης. Περιμένουμε τους Τουρκοκύπριους και τους

tiko güçlü bir oyundur. Hem acılarımızı hem de isya-

Ελληνοκύπριους να έρθουν να παρακολουθήσουν το

nımızı anlatır. İki savaş, iki ülke ve iki erkek arasında

«Ρεμπέτικο». Ας συναντηθούμε όλοι μαζί κάτω από

kalmış bir kadının Marika’nın hikayesidir. Ancak bu

την ανθρωπιστική στέγη του θεάτρου.»

hikaye tarihsel ve sosyolojik birçok unsuru da bir araya getirir. Göç olgusunu Yunanlar da Türkler de Kıb-
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Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Κώστας Φέρρης στη διά-

rıslılar da yaşamıştır. Bu hikayede herkes kendine dair

σκεψη Τύπου, εξέφρασε την χαρά του που βρίσκεται στην

çok şey bulacaktır. Herkese acıdan, göçten ve savaştan

Κύπρο και στην συνέχεια είπε ότι:

uzak barış içinde bir yaşam diliyorum.’’

«Αυτό το έργο είναι ισοδύναμο με ένα πρεσβευτή

Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin de

καλής θέλησης που υπηρετεί την αποστολή της ειρή-

basın toplantısında “Rembetiko” oyunuyla ve Costas Fer-

νης και της φιλίας των λαών. Το Ρεμπέτικο είναι ένα

ris’le birlikte Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne katılmaktan ve bir-

δυνατό έργο. Διηγείται τόσο τα δεινά μας όσο και την

likte böylesi anlamlı bir günde biraraya gelmekten dolayı

εξέγερση μας. Είναι η ιστορία της Μαρίκας, μιας γυ-

mutluluğunu ifade eder. Lemi Bilgin konuşmasına adaya

ναίκας διχασμένης ανάμεσα σε δύο πολέμους, δύο

çözüm ve barış gelmesi dileğinde de bulunur. Ayrıca Lemi

χώρες και δύο άντρες.Αλλά αυτή η ιστορία επίσης

Bilgin “Rembetiko’’ oyununun, göçe zorlanan ve gittikleri

φέρνει μαζί πολλά ιστορικά και κοινωνιολογικά στοι-

yerde yabancılaşan hep öteki olan insanların çığlığı olduğu-

χεία. Η προσφυγιά είναι κάτι που έχουν βιώσει και οι

nu da belirterek konuşmasını şöyle tamamlar:

Έλληνες, και οι Τούρκοι και οι Κύπριοι. Σε αυτήν την

“Bu çığlığı dile getiren, yazıya döküp oyunlaştıran,

ιστορία ο καθένας θα βρει κάτι από τον εαυτό του.

dost ve sevgili Costas Ferris, Ankara Devlet Tiyatro-

Εύχομαι σε όλους μια ζωή μακριά από τον πόνο, την

su’nda oyunu yönetmeyi kabul ederek, bir anlamda

προσφυγιά και τον πόλεμο.»

Rembet’leri tekrar anayurtlarına döndürdü. Ben de
onu tanıyarak aynı duyguları, acıları, ortak kaderi

Και ο Γενικός Διευθυντής των Κρατικών Θεάτρων Τουρκί-

paylaşan bir dost kazandım. Başta Rum ve Türk müba-

ας Λεμί Μπιλγίν, στην δική του δήλωση, εξέφρασε την χαρά

diller olmak üzere sıla hasreti çeken tüm gurbettekiler

του που μαζί με το «Ρεμπέτικο» και τον Κώστα Φέρρη, συμ-

adına kendisine teşekkür ederim.”

μετέχει στο Φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου και είναι μαζί σε
μια τέτοια σημαντική μέρα. Ο Λεμί Μπιλγκίν ευχήθηκε επί-

Basın toplantısındaki açıklamalardan sonra “Rembetiko”

σης να εξευρεθεί μια λύση και να έρθει η ειρήνη στο νησί.

oyunundan şarkılar orkestra eşliğinde iki dilde seslendirilir.

Είπε επίσης ότι το Ρεμπέτικο είναι η κραυγή των ανθρώπων

6. Kıbrıs Tiyatro festivali’nin açılışı 2 Eylül 2008 “Rembe-

που αναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες και στα μέρη όπου

tiko” oyunuyla yapılır. 700 kişilik salonu tıka basa dolduran

κατέφυγαν αντιμετωπίστηκαν ως ο άλλος και ο ξένος. Στη

seyirciler oyunu çoşkuyla ayakta alkışlarlar.

Kostas Ferris, Yaşar Ersoy,
Lemi Bilgin, Sükun Işıtan BM
kontrolündeki ara bölgede
bulunan Ledra Palace Oteli’nde 1
Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleştirilen basın toplantısında.
Ο Κώστας Φέρρης, ο Γιασάρ
Έρσοϋ, η Λεμί Μπιλγκίν, ο
Σουκιούν Ισιτάν, στην Διάσκεψη
Τύπου που πραγματοποιήθηκε
την 1η Σεπτεμβρίου, Ημέρα
Ειρήνης, στο Ξενοδοχείο Λήδρα
Πάλας, το οποίο βρίσκεται στην
ελεγχόμενη από τον ΟΗΕ νεκρή
ζώνη.

συνέχεια είπε ότι:
«Ο αγαπητός φίλος Κώστας Φέρρής, ο οποίος
εξέφρασε αυτή τη κραυγή, μεταφέροντας την
σε λέξεις και σε θεατρικό κείμενο, όταν δέχτηκε την πρόσκληση για να σκηνοθετήσει το
έργο στο Κρατικό Θέατρο Άγκυρας, κατά μία
έννοια, φρόντισε όπως οι Ρεμπέτες επιστρέψουν και πάλι στην πατρίδα τους. Γνωρίζοντας τον κέρδισα ένα φίλο με τον οποίο μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα, τον ίδιο πόνο
και κοινό πεπρωμένο. Τον ευχαριστώ, κυρίως
εκ μέρους των Ελλήνων και Τούρκων προσφύγων, και όλων των μεταναστών που ζουν με
την νοσταλγία της πατρίδας.»
Μετά τις δηλώσεις στην διάσκεψη Τύπου, τραγουδήθηκαν και στις δύο γλώσσες τραγούδια από το «Ρεμπέτικο» με την συνοδεία ορχήστρας. Η έναρξη του 6ου Φεστιβάλ Κυπριακού Θεάτρου, στις 2η Σεπτεμβρίου 2008, γίνεται με την παράσταση του έργου «Ρεμπέτικο». Οι
θεατές που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα 700 ατόμων, χειροκρότησαν όρθιοι την παράσταση με μεγάλο ενθουσιασμό.

265

Satirigo Tiyatrosu Barış ve Başarı Ödülü
Το Βραβείο Ειρήνης και Επιτυχιών του Σατιρικού Θεάτρου

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu sanatçıları Kıbrıs Türk tiyatrosunun nitelikli gelişmesi ve yaygınlaşması için her daim özveriyle
ve aşkla çalışırlar. Bu çalışmayı sürdürürken
iki toplumun yakınlaşması, barış kültürünün
oluşması ve bölünen ortak vatanın yeniden
birleştirilmesi amacıyla tiyatro sanatı vasıtasıyla mücadele verirler. Bu mücadelerinde
Satirigo Tiyatrosu’yla her zaman işbirliği ve
dayanışma içinde olurlar.
Satirigo Tiyatrosu ile Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun bu işbirliği, dayanışma ve
ortak yapımları ada tarihinde birçok ilklerin
gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda öncü
ve cesaret verici bir işlevi yerine getirirken
barış adına da örnek olurlar.
Erol Refikoğlu, Yücel Köseoğlu,
Yaşar Ersoy, Spiros Pantelidis,
Kostas Kafkaridis ve Osman Alkaş
Satirigo Tiyatrosu Başarı
ve Barış Ödülü töreninde.
Ο Ερόλ Ρεφίκογλου, ο Γιουτζέλ
Κιοσέογλου, ο Γιασάρ Έρσοϋ, ο
Σπύρος Παντελίδης, ο Κώστας
Καυκαρίδης και ο Οσμάν Αλκάς στην
τελετή Βραβείου Επιτυχίας και
Ειρήνης του Σατιρικού Θεάτρου.
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Οι καλλιτέχνες του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Bu düşüncelerle Satirigo Tiyatrosu Yönetim Kurulu 2009

είναι αφοσιωμένοι και ψυχικά δοσμένοι στην εξέλιξη και

Dünya Tiyatro Günü’nde, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatro-

διάδοση του τουρκοκυπριακού θεάτρου. Παράλληλα αγωνί-

su’nun kurucuları Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu,

ζονται μέσω της τέχνης του θεάτρου για την επαναπροσέγ-

Işın Cem’e ve bu işbirliğinde sanatçı olarak her zaman yer

γιση των δύο κοινοτήτων, την δημιουργία μιας κουλτούρας

alan, iki toplumlu etkinliklerde tercümanlık yapan Yücel

ειρήνης και την επανένωση της διχοτομημένης πατρίδας. Σε

Köseoğlu’na “Barış ve Başarı Ödülü” vermeyi kararlaştırır.

αυτό τον αγώνα, πάντα βρίσκονται σε συνεργασία με το Σατιρικό Θέατρο.

27 Mart 2009 Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri çerçevesinde Güney Lefkoşa’da Satirigo Tiyatrosu salonunda 26 Mart

Η συνεργασία μεταξύ των δύο θεάτρων και οι κοινές τους

2009 tarihinde düzenlenen törende sanatçılara ödülleri

εκδηλώσεις, έχουν σαν αποτέλεσμα την πραγματοποίηση

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis ve Hü-

αρκετών πρωτιών στην ιστορία του νησιού. Παράλληλα, με

kümet sözcüsü Stefanos Stefanou tarafından verilir. Rahat-

την πρωτοπόρα και ενθαρρυντική τους πορεία αποτελούν

sızlığı nedeniyle ödül törenine katılamayan Işın Cem adına

παράδειγμα για την οικοδόμηση της ειρήνης.

ödülü, oğlu Barış Refikoğlu alır.

Με αυτές τις σκέψεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σατιρικού Θεάτρου, το 2009, την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου,

Kıbrıs gazetesinin 2 Nisan 2009 tarihli baskısında ödül töreni haberi şöyle yer alır:

αποφασίζει να απονείμει το «Βραβείο Ειρήνης και Επιτυχιών» στους ιδρυτές του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας,

“Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu sanatçılarına Kıbrıs Türk

Γιασάρ Έρσοϋ, Οσμάν Αλκάς, Ερόλ Ρεφίκογλου και Ισίν Τζεμ

tiyatrosuna yaptıkları nitelikli katkılardan ve iki toplumun

και στον Γιουτζέλ Κιοσέογλου, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος σε

yakınlaşması ve barış ortamının yaratılması için ortaya koy-

αυτή την συνεργασία σαν ηθοποιός, σαν μεταφραστής, αλλά

dukları çalışmalardan dolayı Güney Kıbrıs’ta Barış ve Başarı

και διερμηνέας σε πολλές δικοινοτικές εκδηλώσεις, διότι

Ödülü verildi.’’

μιλούσε τέλεια την ελληνική γλώσσα.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 27ης Μαρτίου, Παγκό-

Gazete haberinde Satirigo Tiyatrosu yöneticisi Kostas

σμιας Ημέρας Θεάτρου, στην εκδήλωση που πραγματοποιεί-

Kafkaridis törende yaptığı konuşmasında, 5 Kıbrıslı Türk

ται στις 26 Μαρτίου 2009, στην αίθουσα του Σατιρικού Θε-

tiyatro sanatçısına ödül vermekten onur duyduklarını, söz

άτρου, στους καλλιτέχνες απονέμεται το βραβείο από τον

konusu sanatçıların sahneledikleri oyunlarla Kıbrıs Türk

Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νεοκλή

tiyatrosunun nitelikli gelişimine ve iki toplumun yakınlaş-

Συλικιώτη και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέφανο Στεφά-

masına, barış kültürünün yaratılmasına çok önemli katkı-

νου. Το βραβείο της Ισίν Ρεφίκογλου, η οποία λόγω ασθένει-

lar yaptıklarını belirtir. Kafkaridis yaptığı konuşmasında,

ας δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής, δόθηκε

Yaşar, Osman, Erol, Işın ve Yücel’in 1987 yılından bu yana,

στον γιο της Μπαρίς Ρεφίκογλου.

kuzey ile güney arasında geçişlerin olmadığı dönemde bile

Η είδηση για την τελετή απονομής δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κίμπρις, στις 2 Απριλίου 2009:

iki toplumun sevgi, saygı ve barış ortamında yaşayabilmesi ve bölünen vatanın yeniden birleştirilmesi için tiyatroyu
bir barış köprüsü olarak gördüklerini vurgular. Ayrıca gazete

«Στη Νότια Κύπρο, δόθηκε το Βραβείο Ειρήνης και Επι-

haberinde, Kafkaridis’in, sanatçıların bu çalışmaları zorluk-

τυχιών στους καλλιτέχνες του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου

lara, baskılara rağmen cesaretle yürüttüklerini de sözlerine

Λευκωσίας, για την ποιοτική συμβολή τους στο τουρκο-

eklediği belirtilir.

κυπριακό θέατρο και στην επαναπροσέγγιση των δύο

Ödül töreninde, ödül alan sanatçılar adına bir konuşma

κοινοτήτων και την δημιουργία ενός ειρηνικού περιβάλ-

yapan Yaşar Ersoy ise Satirigo Tiyatrosu’na ve tüm yönetici

λοντος.»

ve sanatçılarına teşekkür eder.
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Ersoy konuşmasında, iki toplumun yıllarca acılar, ölümler,
göçler yaşayarak bugünlere geldiğini ve bu acılardan, ölümlerden, göçlerden ders alınması gerektiğini, aksi takdirde
barışı yapamayacaklarını vurgular. Birbirlerine acılar yaşatan bu iki toplumun, bugün tiyatro sanatı vasıtasıyla birΣτην

είδηση

αναφέρεται

επίσης ότι ο Γραμματέας του
Δ.Σ.

του Σατιρικού Θεάτρου

Κώστας

Καυκαρίδης,

στην

ομιλία του είπε ότι είναι περήφανοι που απονέμουν το
βραβείο στους πέντε Τουρκοκύπριους καλλιτέχνες του
Erol Refikoğlu Neoklis Silikiotis’den ödülünü alırken.
Ο Νεοκλής Συλικιώτης απονέμει το βραβείο
στον Ερόλ Ρεφίκογλου.

θεάτρου και ότι οι εν λόγω
καλλιτέχνες με τα έργα που
ανέβασαν και συνέβαλαν σημαντικά στην ποιοτική εξέλιξη

του τουρκοκυπριακού θεάτρου και την επαναπροσέγγιση
των δύο κοινοτήτων και την δημιουργία μιας κουλτούρας
ειρήνης. Ο Κώστας Καυκαρίδης στην ομιλία του επίσης τονίζει, ότι ο Γιασάρ, ο Οσμάν, ο Ερόλ, η Ισίν και ο Γιουτζέλ από
το 1986, όταν ακόμα δεν ήταν δυνατή η διέλευση από την μια
πλευρά στην άλλη, θεωρούσαν το θέατρο ως μια γέφυρα ειρήνης που θα βοηθούσε στην συμβίωση σε ένα περιβάλλον
αγάπης, σεβασμού και ειρήνης και την επανένωση της διχοτομημένης μας πατρίδας. Παράλληλα αναφέρει ότι οι καλλιτέχνες συνεχίζουν αυτές τις προσπάθειες τους με θάρρος,
παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν.
Ο Γιασάρ Έρσοϋ, στην ομιλία του εκ μέρους των καλλιτεχνών που βραβεύθηκαν, ευχαριστεί το Σατιρικό Θέατρο, τον
διευθυντή και τους καλλιτέχνες του.

birlerini alkışladıklarını ve ödüllendirdiklerini de belirten
Ersoy, çözüm ve barış yolunda daha çok yol yürünmesi ve
mücadele edilmesi gerektiğini de söyler.
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı ödül töreninde Lefkoşa Türk
Belediye Tiyatrosu ile Satirigo Tiyatrosu’nun ortak çalışmalarını ve Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun 100 yıllık tarihini konu
alan kısa bir belgesel film de sunulur. Satirigo Tiyatrosu’nun
sahnelediği oyunun sunumundan sonra gece kokteylle noktalanır.
Kuzeyde ödül törenini, Kıbrıs gazetesinden başka Yenidüzen ve Afrika gazeteleri de
aynı tarihte verirler.
Ödül törenini izleyen Yalçın
Okut ise 5 Nisan 2009 tarihli
Afrika

gazetesinde

törenin

“duygu dolu bir tören” olduğunu belirterek şöyle devam
eder:
“Bu tiyatro emekçileri, daha

Yücel Köseoğlu Neoklis Silikiotis’den ödülünü alırken.
Ο Νεοκλής Συλικιώτης απονέμει το βραβείο
στον Γιουτζέλ Κιοσέογλου.

yurdumuzun bir yanından bir
yanına geçebilmenin zinhar yasak ve de en büyük günah,
suç sayıldığı yıllarda 1987’de; tüm engellemelere karşın, bütün engelleri aşarak Güney’de Aristophanes’in Barış oyununu sahnelemeyi başarırlar... Arkasından Satirigo Tiyatrosu
Kuzey’e gelir... Gidiş gelişleri zamanla artar... Daha sonra,
LBT sanatçıları bütün barikatları, dikenli telleri, duvarları ve
faşist provakasyonları kırmayı başarır... Birlikte oyunlar sahnelerler, Kuzey’de de Güney’de de...”

268

Ο Έρσοϋ στην ομιλία του
τονίζει ότι οι δύο κοινότητες μέχρι σήμερα έζησαν βάσανα, καημούς, θάνατο και
προσφυγιά και ότι πρέπει
να διδαχθούν από τα βιώματα τους, διαφορετικά δεν θα
μπορέσουν να κάνουν ειρήνη.
Ο Έρσοϋ αναφέροντας ότι οι
Spiros Pantelidis, Neoklis Silikiotis ve Stefanos Stefanou
Osman Alkaş’a ödülünü verirken.
Ο Σπύρος Παντελίδης, ο Νεοκλής Συλικιώτης και ο Στέφανος
Στεφάνου απονέμουν το βραβείο στον Οσμάν Αλκάς.

δύο αυτές κοινότητες, που προκάλεσαν τόσο πόνο η μία στην
άλλη, σήμερα μέσω της τέχνης
του

θεάτρου

χειροκρότησαν

και βράβευσαν η μία την άλλη, τονίζοντας ότι θα πρέπει να
βαδίσουν και να αγωνιστούν ακόμα περισσότερο στον δρόμο
της λύσης και της ειρήνης.
Στην τελετή απονομής όπου παρευρίσκονται περίπου 500
άτομα, προβάλλεται ένα μικρό ντοκιμαντέρ στο οποίο παρουσιάζονται οι κοινές εκδηλώσεις του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου
Λευκωσίας και του Σατιρικού Θεάτρου και την εκατοντάχρονη ιστορία του Τουρκοκυπριακού θεάτρου. Μετά την παράσταση που ανέβασε το Σατιρικό Θέατρο ακολούθησε δεξίωση
σε ένα κλίμα φιλίας και αδελφοσύνης.
Την είδηση για την τελετή απονομής, στον Τουρκοκυπριακό Τύπο, εκτός από την εφημερίδα Κίμπρις, δημοσιεύουν σε
διαφορετικές ημερομηνίες και οι εφημερίδες Γενί Ντουζέν
και Αφρίκα.

Ο Γιαλτσίν Οκούτ που παρακολούθησε την τελετή απονομής, στο άρθρο του με τίτλο «Μια τελετή γεμάτη συναισθήματα» που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Αφρίκα, στις 5
Απριλίου 2009, γράφει τα εξής:
«Αυτοί οι εργάτες του θεάτρου, τα χρόνια ακόμα που η
διέλευση από την μια μεριά της πατρίδας μας στην άλλη
ήταν εντελώς απαγορευμένη και θεωρείτο παράπτωμα,
το 1987, ενάντια σε όλες τις απαγορεύσεις και ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, καταφέρνουν να παρουσιάσουν το
έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στη Νότια Κύπρο… Στην
συνέχεια το Σατιρικό Θέατρο
έρχεται στο Βορρά… με τον
καιρό τα πήγαινε έλα τους
αυξάνονται… Αργότερα, οι
καλλιτέχνες του Δημοτικού
Θεάτρου Λευκωσίας καταφέρνουν να σπάσουν όλα τα
οδοφράγματα, τα συρματοπλέγματα, τα τείχη και την
φασιστική
Μαζί

προβοκάτσια…

ανεβάζουν

παραστά-

σεις και στο Βορρά και στον

Yaşar Ersoy Kostas Kafkaridis’den ödülünü alırken.
Ο Κώστα Καυκαρίδη απονέμει το βραβείο
στον Γιασάρ Έρσοϋ.

Νότο…»
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PEO - SİDİKEK YAŞAM BOYU HİZMET ONUR ÖDÜLÜ
ΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΠΕΟ-ΣΗΔΗΚΕΚ

Οι συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΗΔΗΚΕΚ, τιμούν τους πρεσβύτερους καλλιτέχνες του θεάτρου οι οποίοι για χρόνια υπηρέτησαν το Ελληνοκυπριακό Θέατρο και συνέβαλαν στον
εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής με το «Βραβείο Δια
Βίου Υπηρεσίας». Σε αυτό το πλαίσιο, για πρώτη φορά το
2011, μαζί με Ελληνοκύπριους καλλιτέχνες βραβεύεται και
ο Τουρκοκύπριος καλλιτέχνης Γιασάρ Έρσοϋ. Στην τελετή
που διοργανώθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στις 11 Απριλίου 2011, απονέμεται το βραβείο στους
καλλιτέχνες.Το βραβείο απονέμεται στον Γιασάρ Έρσοϋ
από τον Γενικό Γραμματέα της ΠΕΟ, Πάμπη Κυρίτση. Η
είδηση για την τελετή απονομής στις 13 Απριλίου, γίνεται
πρωτοσέλιδο τόσο στον ε/κυπριακό Τύπο όσο και στις τ/
κυπριακές εφημερίδες Κίμπρις, Υενί Ντουζέν, Αφρίκα και
Δημοκρατική Άποψη. Η εφημερίδα Κίμπρις δημοσιεύει
την πιο κάτω είδηση:

PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis ve Eğitim Bakanlığı Kültür İşleri Müdürü
Pavlos Paraskevas Yaşar Ersoy’a ödülünü sunarken.
Ο Πάμπης Κυρίτσης Γ. Γραμματέας της ΠΕΟ και ο Διευθυντής των Πολιτιατικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Παύλος Παρασκευάς απονέμουν το
βραβείο στον Γιασάρ Έρσοϋ.

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren PEO ve SİDİKEK sendikaları Kıbrıs Rum Tiyatrosu’na uzun yıllar hizmet veren, kültürel yaşamın zenginleşmesine katkı koyan duayen tiyatro sanatçılarını “Yaşam Boyu Hizmet Onur Ödülü” ile onurlandırır. Bu kapsamda ilk kez 2011 yılında, Kıbrıslı Rum sanatçıların yanında Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Yaşar Esoy’a
ödül verilir. Yaşar Ersoy’a ödül, PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından verilir. Ödül töreni güney Kıbrıs’ta Melina Merkuri Kültür Merkezi’nde 11 Nisan 2011’de gerçekleştirilir. Ödül töreni Kıbrıs Rum basınının yanı sıra Kıbrıs, Yenidüzen, Afrika, Demokrat Bakış gazetelerinin 13 Nisan 2011 tarihli baskılarında da yer alır. Kıbrıs gazetesi ödül haberini
şöyle verir:
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«Στην τελετή απονομής βραβείων που διοργάνωσαν οι συ-

‘’PEO - SİDİKEK sendikalarının düzenlediği ödül töreninde eme-

ντεχνίες ΠΕΟ-ΣΗΔΗΚΕΚ, απονεμήθηκαν βραβεία σαν ένα χρέος

ğiyle, düşüncesiyle ve yaratıcılığıyla kültürel sanatsal yaşamı

ευγνωμοσύνης σε όλους εκείνους, που με τον μόχθο, τις ιδέες

zenginleştirenlere bir vefa borcu olarak ödüller verildi.

και την δημιουργικότητα τους εμπλουτίζουν την πολιτιστική

Kıbrıs Rum sanatçılarının yanında Kıbrıs Türk Tiyatrosu’na uzun

και καλλιτεχνική ζωή του τόπου. Μαζί με τους Ελληνοκύπρι-

yıllar hizmet veren, birçok projeye imza atan ve iki toplumlu et-

ους καλλιτέχνες, απονέμεται το Βραβείο Διά Βίου Υπηρεσίας

kinliklerde barış kültürünün yaratılmasına öncülük yapan Yaşar

στον Γιασάρ Έρσοϋ, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια υπηρετεί το

Ersoy’a da Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Törende bir konuşma

Τουρκοκυπριακό Θέατρο, έχει υπογράψει πολλά έργα και είναι

yapan Yaşar Ersoy, teşekkürlerini belirterek adada barışın sağlan-

πρωτοστάτης στην δημιουργία μια κουλτούρας ειρήνης μέσα

ması için sanatsal savaşımlarının süreceğini vurguladı.

από δικοινοτικές εκδηλώσεις. Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην ομιλία που

Törende PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis, SİDİKEK Başkanı

έκανε το βράδυ της τελετής, εξέφρασε τις ευχαριστίες του και

Andonis Neofitu ve Kıbrıs Cümhuriyeti (Rum Yönetimi) Kültür Ba-

τόνισε ότι θα συνεχίσει τους καλλιτεχνικούς τους αγώνες με

kanı’nın birer konuşma yaptığı kaydedildi. Kuzey Kıbrıs’tan törene

στόχο την διασφάλιση της ειρήνης στο νησί.

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu sanatçılarının yanısıra Devrimci

Στην τελετή, μίλησαν ο Γενικός Γραματέας της ΠΕΟ Πάμπης

iş Genel Sekreteri Hasan Felek, KTAMS Genel Sekreteri İbrahim

Κυρίτσης, ο Πρόεδρος της ΣΗΔΗΚΕΚ Αντώνης Νεοφύτου και

Gencal, BES Genel Sekreteri Ayça Çıralı ve sanatçılar katıldı.Ge-

ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρα-

cede Kıbrıs Rum ve Türk tiyatro tarihini konu alan kısa belgesel

τίας. Από την Βόρεια Κύπρο, συμμετέχουν στην τελετή καλ-

film gösterisi de yapıldı.”

λιτέχνες του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, ο Γενικός
Γραμματέας της Ντεβ-Ις Χασάν Φελέκ, ο Γενικός Γραμματέας
της ΚΤΑΜΣ Ιμπραχίμ Γκεντζάλ, η Γενική Γραμματέας της ΜΠΕΣ
Αΐτσα Τσιράλι και πολλοί καλλιτέχνες. Επίσης το βράδυ της τελετής, προβλήθηκε και ένα σύντομο ντοκιμαντέρ με θέμα την
ιστορία του ε/κ και τ/κ θεάτρου.»
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1974’ün 40. Yılında Tiyatro Ne Yapar?
Τι κάνει το Θέατρο στην 40η Επέτειο του 1974;

Από την δεκαετία του 50’ μέχρι σήμερα, οι

«Δεν θα ζητήσω συγνώμη από σένα, όμως έχω πράγματα να ομολογήσω: Τη βόμβα

Κύπριοι (Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι)

στο Μπαϊρακτάρ τζαμί εγώ την έβαλα. Τη χούντα εγώ τη φώναξα. Εγώ προσκάλεσα τον

βιώνουν πόλεμο, καημούς, θάνατο, σφαγές,

τουρκικό στρατό. Εγώ μήνυσα στην Ayse να πάει διακοπές. Και στ΄ακρογιάλι σαν ξεχύ-

προσφυγιά, δολοφονίες, εχθρότητα… Η πραγ-

θηκαν οι τουρκικές στρατιές, εγώ ήμουν που έφτιαξα στα πεταχτά το τραγούδι: «Απ΄την

ματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα προκάλε-

Κερύνεια ο δρόμος μας για την Ανατολή». Και τον Μακάριο εγώ τον έκρυψα από τη Χού-

σαν η μία στην άλλη. Ενώ είχαν την επιλογή

ντα. Εγώ ήμουν στο ράδιο που κραύγαζα το ψέμα: ‘ο τουρκικός στρατός κυκλώνει το

να ζουν ειρηνικά στην κοινή τους πατρίδα

νησί’. Εγώ ήμουν η αιτία όλων των φονικών. Εγώ σκότωσα στην μπανιέρα τα παιδιά. Ω,

Κύπρο, με την υποκίνηση του Αγγλικού και

αγαπημένη Κύπρος! Να γυρίζαμε τον χρόνο πίσω… Μια τελευταία φορά να μας παρέδι-

Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και την πολιτική

δαν το κράτος…

του «διαίρει και βασίλευε», αγωνίζονται για να

Θα γίνονταν εγγυητές και πάλι…για το καλό μας… ύστερα εμάς θα κούρδιζαν και πάλι

εξοντώσουν η μία την άλλη. Και τελικά κατα-

να ρημάξουμε τη Δημοκρατία που μας χάρισαν… θα γύριζαν πάλι πίσω στο ΄62, πάλι τους

φέρνουν να διχοτομήσουν την πατρίδα τους.

δύο δημοσιογράφους θα σκότωναν… θα γύριζαν στο ΄74, πάλι θα γινόταν το πραξικόπη-

Ας μην ξεχνάμε ότι αν η ιστορία μελετηθεί σω-

μα, η ‘’επιχείρηση’’, η ‘’απελευθέρωση’’…

στά, διαπιστώνεται ότι ο κύριος υπεύθυνος για

Χωρίς τις βρετανικές βάσεις, τι θα γινόμασταν εμείς άλλωστε, Κύπρος; Πώς θα πυκνώ-

την διχοτόμηση του νησιού είναι οι Κύπριοι.

ναμε τα καρκινώματα μας; Χωρίς την ελληνική μεραρχία πώς θα κυλούσε στις φλέβες

Και αυτό η ποιήτρια Φαΐζέ Όζντεμιρτζιέρ, στο

μας ο Όμηρος; Χωρίς τον τουρκικό στρατό πώς θα γνωρίζαμε τις μυστικές υπηρεσίες και

μακρύ ποίημα της “Πικράθηκα στα Ελληνικά,

το ‘’βαθύ’’ κράτος; Μίλα μου Κύπρος. Μη σιωπάς. Δεν μιλάς;»

Πληγώθηκα στα Τούρκικα» μας το λέει κατάμουτρα:
Έτος 2014. 40 χρόνια από την διχοτόμηση του νησιού, εξαιτίας των αμαρτιών των Κυπρίων. Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στο 40ο έτος αυτής της τραγωδίας, διαμορφώνει το ρεπερτόριο του με την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα του, τον λαό του και
την ειρήνη. Με στόχο να φέρει τι δύο κοινότητες που ζουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο
και προκάλεσαν η μία στην άλλη την δυστυχία και τους καημούς του πολέμου, αντιμέτωπες με μία αυτοκριτική, το 2014 ανεβάζει τα έργα «Αγνοούμενος» και το “Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα». Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
με αυτά τα δύο έργα, προσπαθεί να βρει μια απάντηση στο ερώτημα πως μπορούν οι
Κύπριοι συγχωρώντας αλλά χωρίς να ξεχάσουν, να ζήσουν ειρηνικά…
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1950’li yıllardan bu yana Kıbrıslı’lar (RumTürk) savaşları, acıları, ölümleri, katliamları,
göçleri, kayıpları, cinayetleri, düşmanlıkları
yaşarlar... Aslında birbirlerine yaşatırlar. Ortak vatanları Kıbrıs’ta barış içinde yaşamak
dururken, İngiliz ve Amerikan emperyalizminin kışkırtmaları ve böl yönet politikaları sayesinde birbirlerini yok etmek için savaşırlar.
Ve sonunda vatanlarını bölmeyi başarırlar.
Unutmayalım ki, tarihi hakiki bir şekilde okursak adanın bölünmesinin bir numaralı sorumlusunun Kıbrıslı’lar olduğunu görürüz. Bunu
Şair Faize Özdemirciler “Kıbrıs Rumca Küstüm
Türkçe Kırıldım” adlı uzun şiirinde yüzümüze
yüzümüze söyler:

“... özür dilemeyecegim senden ama itiraflarım var sana: Bayraktar Camii’ne bombayı ben koydum. Yunan cuntasını ben çağırdım, Türk ordusuna ‘Kıbrıs davetiyesi’ni ben
çıkardım, Ayşe’yi tatile ben yolladım, Türk askerleri ada sahillerine dökülürken, ben
besteledim bir çırpıda ‘Girne’den yol bağladık anadolu’ya’şarkısını, ben sakladım Makarios’u cunta askerleri öldürmesin diye. Ben bağırdım radyolarda o yalancı anonsları,
‘Türk ordusu adanın dört bir yanından çıkıyoooor’diye... ben sebep oldum bütün katliamlara.. Tarihin yazmaz ama ben öldürdüm banyodaki çocukları da... sevgili Kıbrıs, yıllar öncesine dönelim, son bir kez daha devlet kursunlar bize, son bir kere garantörümüz
olsunlar, güvenliğmizi sağlayıp canımızı kurtarsınlar. Sonra bize kurdukları Cumhuriyeti
yine bize yıktırsınlar... 74’e dönsünler, darbe olsunlar, harekat olsunlar, kurtarma olsunlar...
İngiliz üsleri burada olmasaydı ne yapardık biz Kıbrıs, nasıl çoğaltırdık kanserimizi?
Yunan askerleri olmasaydı nasıl kanıtlardık Homeros’la akrabalığımız olduğunu? Türk
ordusu olmasaydı nasıl tanışırdık ‘sivil’ olan ve olmayan işlerle, ‘derin’ olan ve olmayan
devletlerle? Söyle Kıbrıs, susma!”

2014 yılı, Kıbrıslı’ların günahları yüzünden adanın bölünmesinin 40. yılıdır. Lefkoşa
Türk Belediye Tiyatrosu bu trajedinin 40. yılında ülkesine, insanlarına ve barışa karşı
taşıdığı sorumlulukla repertuvarını oluşturur. Aynı coğrafyada yaşayan ve birbirlerine
acıları, ölümleri, katliamları, kayıpları, göçleri yaşatan iki toplumu yüzleştirmek için,
2014 yılında “Kayıp” ve “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunlarını sahneler. Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu, bu iki oyunla, “Kıbrıslılar, bağışlayarak ama
unutmayarak barış içinde nasıl yaşayabilir?” sorusuna bir yanıt bulmaya çalışır...
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Παράλληλα με στόχο την διασφάλιση της ειρήνης και της δικαιοσύνης ρωτά τα εξής:

-Πως μπορούν δυο κοινότητες που πολεμούν να ζήσουν ειρηνικά;

τα ερωτήματα, στο 40ο έτος την διχοτόμησης της χώρας, ανεβάζει τα έργα «Αγνοού-

-Πως μπορούν να θεραπευθούν οι πληγές σε μια

μενος» και το “Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα». Παρουσιάζει και

διχοτομημένη πατρίδα, όπου οι άνθρωποι δεν τολ-

αναλύει στο κοινό την πραγματικότητα λες και της κάνει αυτοψία. Τονίζει επίσης ότι

μούν να πουν την αλήθεια και σωπαίνουν;

οι αλήθειες που αποκρύφθηκαν, που δεν εξετάστηκαν, που δεν συζητήθηκαν και δεν

-Πως μπορούν να ζήσουν μαζί στην ίδια χώρα αυτοί

είδαν το φως της μέρας, είναι εμπόδια στον δρόμο για την ειρήνη. Εάν οι κοινότητες σε

που έχουν διαπράξει αδικίες και αυτοί που έχουν

σύγκρουση, δεν κάνουν μια αυτοκριτική αναμέτρηση με αυτά που έζησαν, η ειρήνη και

υποστεί αδικίες;

η δικαιοσύνη δεν θα μπορέσει να διασφαλιστεί. Χωρίς να ξεχνάμε αλλά συγχωρώντας,

-Όταν κυριαρχεί το ψέμα πως μπορούμε να φτάσου-

μπορεί να ανοίξει ο δρόμος προς την ειρήνη και την δικαιοσύνη.

με στην αλήθεια;

Ναι, η χώρα μας διχοτομήθηκε, με το ζόρι τα χέρια της και τα πόδια της διαχωρίστη-

-Σε μια χώρα γεμάτη με ταμπού, προκαταλήψεις,

καν το ένα από το άλλο, βιάστηκε η ζωή στη χώρα μας, πολλά τα βάσανα που βίωσε ο

εκφοβισμό και πιέσεις, πως μπορούν οι άνθρωποι

λαός… και συνεχίζει να βιώνει…

να ορίσουν την μοίρα τους και να φτάσουν στην χαρά
της ειρήνης και της ζωής;

Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά τα βάσανα!... Πως θα γίνει αυτό;
Από αυτά τα βάσανα μπορούμε να απαλλαγούμε μόνο αν τα μετατρέψουμε σε κάτι

-Πως μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανό το παρελ-

άλλο, μόνο αν συγχωρέσουμε και τα θεραπεύσουμε. Θα πρέπει να διδαχθούμε από αυτά

θόν και να διδαχθούμε από αυτό χωρίς να είμαστε

αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να ωριμάσουμε μέσα από αυτά και να γίνουμε πιο δυ-

κολλημένοι σε αυτό;

νατοί από αυτά, να δούμε το νόημα τους, να σταθούμε πιο ψηλά από την ήττα και να κά-

-Πως μπορούμε να ξεχάσουμε το παρελθόν χωρίς

νουμε τον εχθρό αδερφό. Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, επαναλαμβάνει σε κάθε

να λάβουμε υπόψη την επανάληψη του στο μέλλον;

πλατφόρμα την πεποίθηση του ότι μόνο έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η ειρήνη.

-Πρέπει να γίνουν πραγματικές θυσίες στο όνομα

Για αυτό το λόγο, το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στην επέτειο των 40 χρόνων

της ειρήνης;

μετά το 1974, στην ερώτηση τι κάνει το θέατρο, δίνει την απάντηση της «αυτοκριτι-

-Ή θα πρέπει να κάνουμε ειρήνη στηριζόμενοι στην

κής αντιμετώπισης των αμαρτιών και των πόνων μας με στόχο την ειρήνη». Και

πραγματικότητα, όσο και αν αυτή μας πονάει;

για αυτό το σκοπό, ανεβάζει τα έργα «Αγνοούμενος» και το “Πικράθηκα στα Ελληνικά,

-Μπορούμε να κάνουμε ειρήνη χωρίς να έχουμε

Πληγώθηκα στα Τούρκικα».

προηγουμένως δει και αποδεχτεί τις πικρές αλήθειες;
-Μπορεί να γίνει ειρήνη χωρίς οι πλευρές να ζητήσουν συγγνώμη για όσα συνέβησαν;
-Με ποιο τρόπο είμαστε ένοχοι απέναντι σε όσους
έζησαν βάσανα και καημούς;
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Λοιπό το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας το οποίο ψάχνει τις απαντήσεις σε αυτά

Ayrıca barış ve adaletin sağlanması için şu
soruları sorar:
- Savaşan iki toplum barış içinde nasıl yaşayabilir?

İşte bu sorulara yanıt arayan Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu ülkenin bölünmesinin

- Bölünmüş bir ülkede, insanlar gerçeği söylemekten

40. yılında “Kayıp” ve “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunlarını sahneler.

çekindiği, korktuğu ve sustuğu sürece yaralar nasıl

Gerçeği otopsi yapar gibi seyircinin önüne açar ve analiz eder. Gizli kalmış, bastırılmış,

sarılır?

saklanmış, sorgulanmamış, konuşulup gün ışığına çıkarılmamış gerçeklerin barışın

- Haksızlık yapanlarla haksızlığa uğrayanlar aynı ülke-

önünde engel olduğunun altını çizer. Çatışan toplumlar eğer yaşadıklarıyla yüzleşmez,

de birlikte nasıl yaşayabilir?

hesaplaşmazlarsa, barış ve adaletin sağlanamayacağı işaret edilir. Unutmayarak ama

- Yalancılık yerleşince gerçeğe nasıl ulaşılabilir?

bağışlayarak, barış ve adaletin yolunun açılabileceği belirtilir.

- Tabuların, şartlandırmaların, korkutma ve baskıların

Evet, ülkemiz bölündü, ülkemizin kolları ve bacakları zorla birbirinden kopartıldı,

olduğu bir ülkede, insanlar kendi kaderine nasıl yön

ülkemizin hayatına zorla tecavüz edildi, çok acılar yaşandı... ve o acılarla yaşanmaya

verebilir, barış ve yaşama sevincine nasıl ulaşabilir?

devam ediliyor...

- Geçmişe tutsak olmadan geçmişi nasıl canlı tutabilir,

Bu acılardan kurtulmak lazım!.. Nasıl?

ders alabiliriz?

Bu acılardan ancak onları başka bir şeye dönüştürmekle, bağışlayıp, tedavi etmekle

- Gelecekte tekrarlanmasını göze almadan geçmişi

kurtulabiliriz. Ülkemizde yaşanan acılardan birşeyler öğrenmeliyiz ama daha ziyade

nasıl unutabiliriz?

acılarla büyümek ve acılardan daha büyük hale gelmek, acıları anlamlı kılmak, yenil-

- Barış uğruna gerçek feda edilmeli mi?

giden yükselmek, yücelmek ve düşmanı kardeş yapabilmek gerekir. Lefkoşa Türk Bele-

- Yoksa barışı, acı da olsa gerçeğin temelleri üzerine

diye Tiyatrosu, barışın ancak böyle gerçekleşebileceği inancını her platformda yineler.

mi yapmalıyız?

Bu nedenle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 1974’ün 40. yılında tiyatro ne yapar soru-

- Yaşanan acı gerçekle yüzleşmeden barış yapılabilir

suna; “barış için günahlarımızla ve acılarımızla yüzleşmek” yanıtını verir. Ve bu

mi?

amaçla “Kayıp” ve “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunlarını sahneler.

- Yaşananlardan taraflar özür dilemeden barış olabilir
mi?
- Acı çekenlerin karşısında bizler ne denli suçluyuz?
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Ο ΚΟΙΝΌΣ ΠΌΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΊΩΝ ΟΙ ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟΙ
KIBRISLILAR’IN ORTAK ACISI “KAYIP”LAR

Afiş: Umut Ersoy
Αφίσα: Ουμούτ Έρσοϋ

Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας,

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu 1974’ün 40. yılında

στην επέτειο των 40 χρόνων μετά το 1974,

içten bir yüzleşmeyi sağlamak için ilk olarak Aliye Um-

με στόχο την εσωτερική αναμέτρηση και

manel’in yazıp yönettiği “Kayıp” oyununu sahneler.

αυτοκριτική, αρχικά ανεβάζει το έργο «Ο

Ülkemizin kanayan yaraları arasında yer alan kayıplar

Αγνοούμενος», το οποίο γράφει και σκηνο-

sorununu ele alan oyun “bu toprağın altında ne kadar

θετεί η Αλιγέ Ουμμανέλ. Το έργο το οποίο

kayıp varsa, bir o kadar da toprağın üstünde var”

διαπραγματεύεται την σημαντικότερη από

vurgusunu yaparak, geçmiş, bugün ve gelecekle bir yüz-

τις ανοιχτές πληγές της χώρας μας, το θέμα

leşmeyi gerçekleştirir.

των αγνοουμένων, τονίζει ότι «όσο πιο

“Kayıp” oyunu, bir yandan iki toplum arasında gerçek-

πολλοί αγνοούμενοι υπάρχουν κάτω από

leşen çatışmalar esnasında akibeti belli olmayan ve ka-

αυτά τα χώματα, άλλοι τόσοι υπάρχουν

yıp olarak nitelenen insanların, yıllar sonra yapılan kazı

και πάνω σε αυτά τα χώματα» και πραγ-

çalışmalarıyla kalıntılarının bulunup yeniden gömülme-

ματοποιεί μια αναμέτρηση με το παρελθόν,

sini ve toplumsal acıyı ele alırken, diğer yandan da savaş

το παρόν και το μέλλον.

sonrası neslin nasıl yitip gittiğini ve kayıp bir nesil ola-

Το έργο «Ο Αγνοούμενος» από την μια

rak travmalarla yaşam sürdüğünü anlatır. 1974’de ikiye

παρουσιάζει τον εντοπισμό των οστών των

bölünen coğrafyayla birlikte bütün Kıbrıslı’ların hayat-

ανθρώπων, των οποίων ως αποτέλεσμα των συγκρού-

larının da ikiye bölündüğünü yansıtan oyunda, savaş

σεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αγνοείται η τύχη και

sonrası neslin bu travmalarla büyüdüğünü ve yaşadığını

περιγράφονται ως αγνοούμενοι. Οστά τα οποία εντοπί-

belirtilir. “Kayıp” oyunu izleyenleri çok etkiler. Çünkü

στηκαν μετά από χρόνια μέσα από ανασκαφές και εντα-

izleyenler, yaşadıkları toprakların trajedisiyle yüzleşir-

φιάστηκαν εκ νέου. Και από την άλλη το πώς χάθηκε η

ler. Başarıyla sahnelenen ve oynanan oyun basında da

γενιά μετά την εισβολή και το πώς συνέχισε να ζει με τα

geniş yankı bulur.

τραύματα που κουβαλάει μια χαμένη γενιά. Στο έργο το
οποίο δείχνει ότι το 1974 οι ζωές των Κυπρίων μοιράστηκαν στα δυο, όπως ακριβώς μοιράστηκε και η πατρίδα τους και ότι η γενιά μετά τον πόλεμο μεγάλωσε και έζησε με αυτά
τα τραύματα. Όσοι παρακολουθήσαν την παράσταση «Ο Αγνοούμενος», επηρεάστηκαν πολύ από το έργο. Επειδή οι θεατές ήλθαν αντιμέτωποι με την τραγωδία της χώρας τους. Η παράσταση είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό και στον Τύπο.
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“Kayıp” oyununda Hatice Tezcan ve Erdoğan Kavaz. Η Χατιτζέ Τεζτζάν και ο Ερντογάν Καβάζ στην παράσταση του έργου «Αγνοούμενος».
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Cenk Mutluyakalı Adres-Kıbrıs dergisinin 177. Sayısında
“Yitik çocukların, hayallerini erteleyen eşlerin, bir daha asla
eskisi gibi gülümseyememiş ana babaların, hep kırık kalplerin öyküsüydü bu” diye belirterek “Kayıp” oyunu hakkındaki
uzun yazısında şu vurguları yapar:
“...Kayıp dramını, gözlerimizin yaşını dudak kenarımızda
beliren tebessümle birleştirerek sundu bizlere Aliye Ummanel... En dramatik ve gergin anların ardından, gülümsetmeyi
başardı, tam da ağlatmaya hazırlanırken.
Dünün acıları üzerinden bugünün gerçeklerini ve eskinin
yeniye yansımasını yaşadık oyunda ve değer yargılarındaki
değişimi...”
“Kayıp” oyununda
Erdoğan Kavaz ve
Hatice Tezcan
Ο Ερντογάν Καβάζ και
η Χατιτζέ Τεζτζάν στην
παράσταση του έργου
«Αγνοούμενος».

Ο Τζενκ Μουτλούγιακαλι, στο άρθρο του που δημοσιεύτη-

“Kayıp” oyunu toplumun gündemini yakalar. 20 Eylül

κε στο 177ο τεύχος του περιοδικού Adres-Kıbrıs, γράφει ότι

2014 tarihli Kıbrıs Postası gazetesinde Çiğdem Dürüst “Oyu-

«Αυτή ήταν η ιστορία της ραγισμένης καρδιάς των παιδιών

nu izledim... Hayran kaldım!” diyerek şöyle devam eder:

που χάθηκαν, των συζύγων που ανέβαλαν τα όνειρα τους,
των μανάδων και των πατεράδων που δεν θα ξαναχαμογε-

“...İzleyicinin nabzını bu kadar iyi yakalayan, duygu yoğun-

λάσουν όπως παλιά», και στο μακροσκελές άρθρο του για

luğunu görüp yorumlayan ve paylaşabilen, gözyaşları içinde

την παράσταση τονίζει ότι

olduğumuz bir anda bizi gülümsetebilen, Kıbrıslı bir sorunu
bu derece ayrıntısı ile ama bir o kadar da özünde irdeleyen,

«…Η Αλιγέ Ουμμανέλ μας παρουσίασε το δράμα των

sahneye koyan bir uslup.(...) Kayıp oyununda, savaşı yaşa-

αγνοουμένων, συνδυάζοντας το με τα δάκρυα στα μάτια

yan, savaşın kayıplarına maruz kalan, savaşı hiç görmeyen

μας και το χαμόγελο στην άκρη των χειλιών μας… Μετά

ama zararını bilen, hisseden nesillerin etkileşimlerine şahit

τις πιο δραματικές και έντονες σκηνές κατάφερε να μας

olacaksınız.”

κάνει να χαμογελάσουμε, όταν μάλιστα ήμασταν έτοιμοι να
κλάψουμε.
Στο έργο ζήσαμε τις πραγματικότητες του σήμερα μέσα
από τους πόνους του παρελθόντος και την αντανάκλαση
του παλιού στο νέο, καθώς και την αλλαγή στην αντίληψη
των αξιών…»
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Το έργο «Ο Αγνοούμενος» βρίσκεται την ημερήσια διάτα-

Kayıp oyununu izleyen Türkiye Eleştimenler Birliği Baş-

ξη της κοινωνίας. Η Τσιντέμ Ντουρούστ, στο άρθρο της στην

kanı Üstün Akmen ise “Kayıp’ın yazarı, dramaturg Aliye

εφημερίδα Κίμπρις Ποστασί, στις 20 Σεπτεμβρίου 2014, γρά-

Ummanel “toplu mezar” trajedilerine asla hamaset bulaştır-

φει «Είδα το έργο… και έμεινα έκπληκτη!» και συνεχίζοντας

madan, ulusalcı salyası akıtmadan tıkır tıkır işleyen bir oyun

αναφέρει ότι:

yazmış” diye yazar. Akmen, Türkiye’de yayımlanan Evrensel gazetesinin 24 Eylül 2014 tarihli baskısında oyun hakkın-

«…Μια μορφή που πιάνει τον παλμό του κοινού, που

da yaptığı değerlendirmelere şöyle devam eder:

μπορεί να δει, να ερμηνεύσει και να μοιραστεί την ένταση των συναισθημάτων, που μπορεί να μας κάνει να γελά-

“Toplu Mezarlar denilince aklımıza ilk olarak Kıbrıs’ta Kıb-

σουμε την στιγμή που είμαστε δακρυσμένοι, που εξετάζει

rıslı Türklere karşı gerçekleştirilen katliam gelmekte. Bası-

λεπτομερώς αλλά και εις βάθος ένα κυπριακό πρόβλημα

na yansıyan haberlerden Kuzey Kıbrıs’ın Taşkent, Sandallar,

και το ανεβάζει στη σκηνή. (…) Στο έργο «ο Αγνοούμενος»

Atlılar köylerinde Rumlar tarafından öldürülen Türklerin gö-

θα γίνετε μάρτυρες της αλληλεπίδρασης του γενεών που

müldüğü toplu mezarlar bulunduğunu öğrendik.

έζησαν τον πόλεμο, που εκτέθηκαν στις απώλειες του

Kuzey Kıbrıs’ta Paşaköy’de (Aşa) 89, Balıkesir’de (Baliki-

πολέμου, που δεν είδαν τον πόλεμο αλλά ξέρουν, νιώθουν

tire) 34 Rum’un gömülü bulunduğu mezarlar bulundu. Gir-

την ζημιά που προκαλεί.»

ne’de bir otobüs dolusu Rum Beşparmak Dağları’nda yakıldı,
toplu olarak gömüldü. Serdarlı’da 39 Rum kuyudan çıkartıl-

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κριτικών Τουρκίας Ουστούν Ακ-

dı. Balıkesir’de (Balikitire)8 kişilik bir Rum ailesi boğazlandı.

μέν ο οποίος παρακολουθεί την παράσταση, γράφει ότι «Η
συγγραφέας και δραματουργός του έργου «ο Αγνοούμενος»
Αλιγέ Ουμμανέλ, χωρίς να εμβολιάσει την τραγωδία των «μαζικών τάφων» με ηρωισμό, χωρίς να κάνει τα

Kayıp’ın yazarı, dramaturg Aliye Ummanel “toplu mezar” trajedilerine asla

σάλια των εθνικιστών να τρέξουν,

hamaset bulaştırmadan, ulusalcı salyası akıtmadan tıkır tıkır işleyen bir oyun

έγραψε ένα άψογο έργο».

yazmış.

Ο Ακμέν, στην κριτική του για το
έργο, η οποία δημοσιεύεται στην
τουρκική εφημερίδα Εβρενσέλ, στις
24 Σεπτεμβρίου 2014, γράφει ότι

Η συγγραφέας και δραματουργός του έργο «ο Αγνοούμενος» Αλιγέ Ουμμανέλ,
χωρίς να εμβολιάσει την τραγωδία των «μαζικών τάφων» με ηρωισμό, χωρίς
να κάνει τα σάλια των εθνικιστών να τρέξουν, έγραψε ένα άψογο έργο.
Üstün Akmen / Ουστούν Ακμέν
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Sağda: “Kayıp” oyununda
İzel Seylani, Erdoğan
Kavaz ve Osman Ateş.
Δεξιά: Ο Ιζέλ Σεϊλανί,
ο Ερντογάν Καβάζ και
ο Οσμάν Ατές στην
παράσταση του έργου
«Αγνοούμενος».

«Στο άκουσμα των λέξεων μαζικοί τάφοι, στο μυαλό μας
έρχεται αμέσως οι σφαγές που έγιναν στην Κύπρο εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Από τα δημοσιεύματα στον Τύπο,
μάθαμε ότι οι Τουρκοκύπριοι που δολοφονήθηκαν από
Ελληνοκύπριους στα χωριά Μαράθα, Σανταλάρι και Αλόα
βρέθηκαν σε μαζικούς τάφους, όπου τους έθαψαν.
Στην Νότια Κύπρο, βρέθηκαν θαμμένοι σε μαζικούς
τάφους 89 Ελληνοκύπριοι στο χωριό Άσσια και 34 Ελληνοκύπριοι στο χωριό Παλαίκυθρο. Στην Κερύνεια, ένα
λεωφορείο γεμάτο Ελληνοκύπριους πυρπολήθηκε στον
Πενταδάκτυλο και τα θύματα θάφτηκαν όλα μαζί. Στο χωριό Τζιάος έβγαλαν από το πηγάδι 39 Ελληνοκύπριους. Στο
Παλαίκυθρο, έσφαξαν μια οχταμελή οικογένεια.
(…) Η συγγραφέας όταν δημιουργεί τη δραματική δομή

(...)Yazar oyunun dramatik yapısını kurarken ve karakter-

του έργου και προσδιορίζει το βάθος των χαρακτήρων,

lerinin derinliğini saptarken Shakespeare’in Hamlet’inden

επωφελείται από τον Άμλετ του Σαίξπηρ. Κάνει μια πο-

yararlanmış. Cesedi toplu mezarda bulunan Oğul’u ve Ham-

λύπλευρη ανάλυση και ερμηνεία του Άμλετ και του γιου

let’i birçok açıdan tahlil etmiş, yorumlamış ve üzerlerinden

του αγνοουμένου και μέσω αυτών ανοίγει τον δρόμο για

bir tartışma açılmasına çanak tutmuş.(...) Varoluşsal sorun-

το άνοιγμα μια συζήτησης. (…) Ξεκινάει μια συζήτηση για

salını tartışmayaya açmış, bizi biz ile yüzleştirmeyi amaç-

τα υπαρξιακά ζητήματα και στοχεύει στην αυτοκριτική.»

lamış.”

Και ο Μετέ Χατάι γράφει τα εξής για το έργο στο άρθρο
του που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Gazete 360, στις 25

Gazete 360’da, 25 Kasım 2014’de yazan Mete Hatay da
“Kayıp” oyunu hakkında şunları belirtir:

Νοεμβρίου 2014,
“(...) Toprak kelimesinin farklı anlamlarını sunarak, bizi
«(…) Η συγγραφέας/σκηνοθέτης παρουσιάζοντας τις δι-

farklı izleklerden olaya bakmamamızı sağlayan yazar/yönet-

άφορες έννοιες της λέξης χώμα, μας οδηγεί στο να δούμε

men, muhteşem bir kurgu içerisinde, yaşanmış bir trajedinin

τις διαφορετικές πτυχές του γεγονότος, και παρουσιά-

izlerinin, gündelik hayat içerisinde harmanlanmış bir şekilde

ζοντας με μια υπέροχη μυθοπλασία, το πώς μπορούν να

nasıl var olabileceğini göstererek, bizi kah ağlatarak kah acı

υπάρξουν τα ίχνη μιας τραγωδίας ανάμεικτα με την καθη-

acı gülümseterek, adeta bir duygusal medcezir yaşamamıza

μερινή ζωή, κάνοντας μας μια να κλάψουμε και μια να χα-

neden olur.”

μογελάσουμε μελαγχολικά, γίνεται η αιτία για να ζήσουμε
μια παλίρροια συναισθημάτων.»
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Το έργο «ο Αγνοούμενος», όπως γράφει και ο Μετέ Χατάι,

Kayıp oyunu gerçekten, izleyenlere Mete Hatay’ın belirtti-

στα αλήθεια κάνει τους θεατές να ζήσουν μια παλίρροια συ-

ği gibi duygusal bir medcezir yaşatır... Ama aynı zamanda

ναισθημάτων… Αλλά την ίδια στιγμή τους φέρνει αντιμέτω-

Kıbrıs’ta yaşanan kayıp meselesi ile de yüzleştirir.

πους με το ζήτημα των αγνοουμένων στην Κύπρο.

21 Eylül 2014 tarihli Afrika Pazar gazetesinde Ümit İnatçı

Ο Ουμίτ Ινατσί, στις 21 Σεπτεμβρίου, στην ανάλυση που

ise “Kayıp” oyununu değerlendirirken “Toplumsal belleği-

γράφει για το έργο «ο Αγνοούμενος» στην εφημερίδα Αφρί-

miz birçok trajik yarım kalmışlıklarla yontulduğundan, ya-

κα Παζάρ, αναφέρει ότι

şadıklarımızı her zaman bir ‘eksik an’ olarak algıladık” diye
belirtir. Uzun olan değerlendirme yazısında İnatçı şunlara

«Εξαιτίας του ότι η κοινωνική μνήμη μας είναι χαραγ-

Aşığıda: “Kayıp” oyununda
İzel Seylani, Erdoğan Kavaz,
Hatice Tezcan ve
Erol Refikoğlu.
Κάτω: Ο Ιζέλ Σεϊλανί,
ο Ερντογάν Καβάζ, η
Χατιτζέ Τεζτζάν και ο
Ερόλ Ρεφίκογλου στην
παράσταση του έργου
«Αγνοούμενος».

da vurgu yapar:

μένη με πολλές τραγωδίες που έμειναν στην μέση, πάντα
αντιλαμβανόμαστε τα βιώματα μας ως μια ‘ελλείπουσα
στιγμή’.»
Ο Ινατσί στην μακροσκελή κριτική του τονίζει ότι:
«(…) Παρακολουθώντας το έργο
«ο Αγνοούμενος» που έγραψε και
σκηνοθέτησε η Αλιγέ Ουμμανέλ, στο
μυαλό μου αυτές οι στιγμές ντροπής της πρόσφατης ιστορίας μας
μετατρέπονταν στην αλληγορία των
φαντασμάτων με τα ξεθωριασμένα
πρόσωπα. Η ενοποίηση του έργου
που τοποθετείται στην ποιητική
ραχοκοκαλιά του δράματος, με τον
Άμλετ του Σαίξπηρ μέσω διαχρονικών μεταβάσεων, δημιουργεί τον
χαρακτήρα της αισθητικής γλώσσας
της μυθοπλασίας.»
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Ο Ιναντσί στο άρθρο του συγχαίρει παράλληλα όλη την

“(...) Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Kayıp” oyununu iz-

ομάδα που πραγματοποίησε μια τέτοια πετυχημένη παρά-

lerken aklıma dolanan şu yakın geçmişimizin utanç sahnele-

σταση. Ο Οσχάν Σαμπιρλί στο άρθρο του στην εφημερίδα

ri silik yüzlerden oluşan hayaletler alegorisine dönüşüyordu.

Ντετάι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, γράφει ότι

Poetik drama omurgasına yerleştirilmiş oyunun diyakronik
geçişlerle Shakespeare’in Hamlet’iyle bütünleşmesi kurgu-

«(…) Το έργο αυτό που πιέζει με το δάχτυλο απλά και

lanan estetik dilin karakterini oluşturdu.”

έξυπνα αυτό το σοβαρό πρόβλημα που απεικονίζει τους
κοινούς καημούς των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα.»

İnatçı, yazısında, başrılı bir performans sergileyen tüm
ekibi tebrik ettiğini de belirtir. Oshan Sabırlı 18 Eylül 2014
tarihli Detay gazetesinde “(...) Hem Kıbrıslı Türklerin, hem de

Ο Σαμπιρλί ολοκληρώνει το άρθρο του με χαρακτηριστικό
τρόπο:

Kıbrıslı Rumların ortak acılarını tasvir eden, bu önemli soruna yalın ve zekice parmak basılması ise çok büyük alkış hak
ediyor.” diyerek yazısını çarpıcı bir şekilde söyle bitirir:

«Μετά την παράσταση του έργου ‘ο Αγνοούμενος’ η ζωή
μας δεν θα είναι ξανά ποτέ η ίδια. Όλα τα άτομα που ζουν

“Kayıp oyunundan sonra, hayatınız eskisi gibi olmayacak.

σε αυτά τα χώματα έχουν χάσει πολλά εξαιτίας του πο-

Bu topraklar üzerinde yaşayan her bireyin savaşlar nede-

λέμου. Οι Κύπριοι, που από το 1958 μέχρι το 2014, στην

niyle kaybettiği çok şey var. Oyunla, kendi gerçeğimizde,

δική μας πραγματικότητα έχουμε κολλήσει με τα κακά

1958’den 2014’de kadar savaşlar, çatışmalar, düşmanlık,

του παρελθόντος και που βασανίζουν τη ζωή μας, όπως

kan, göç gibi yaşamamızı kemiren ve geçmişin yaşanmış

οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, η έχθρα, η αιματοχυσία και η

kötülüklerine takılan Kıbrıslılar, kaybettikleri her şeyi yeni-

προσφυγιά, στο έργο θα αναθεωρήσουν όσα έχασαν και θα

den gözden geçirerek ve bu adanın barışa ne kadar ihtiyacı

καταλάβουν πόσο αυτό το νησί έχει ανάγκη την ειρήνη.»

olduğunu anlayacak.”

Το έργο «ο Αγνοούμενος» αναφέρεται και συζητείται

Kayıp oyunu basında çok yazılır, konuşulur. Çünkü çok

ευρέως στον Τύπο. Επειδή μεταφέρει στην σκηνή το πολύ

önemli, çok acıtan, çok hassas olan ve bir o kadar da sak-

σημαντικό, το γεμάτο πόνο, το ευαίσθητο αλλά και το απο-

lanan, gizlenen kayıplar sorununu sahneye taşır. Ve herkes

σιωπημένο θέμα των αγνοουμένων. Και όλοι γνωρίζουν ότι

bilir ki kayıpların failleri meçhul değil, meşhurdur... Ve on-

οι δράστες αυτού το εγκλήματος δεν είναι άγνωστοι αλλά

ların birçoğu hala aramızda yaşıyor.

γνωστοί. Και πολλοί από αυτούς ακόμα ζουν ανάμεσα μας.
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Erdoğan Kavaz “Kayıp” oyununda. / Ο Ερντογάν Καβάζ στην παράσταση του έργου «Αγνοούμενος».
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“KAYIP” SATİRİGO TİYATROSU’NDA
Ο «ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟΣ» ΣΤΟ ΣΑΤΙΡΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ

Sağda: LBT’nin Satirigo
Tiyatrosu’nda sunduğu
“Kayıp” oyunu öncesinde
Spiros Pantelidis, Aliye
Ummanel ve Yaşar Ersoy
konuşmalarını yaparken.
Δεξιά: Ο Σπύρος
Παντελίδης, η Αλιγιέ
Ουμμανέλ και ο Γιασάρ
Έρσοϋ, μιλούν πριν από
την παράσταση του έργου
«Αγνοούμενος» που
ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας στο
Σατιρικό Θέατρο.

Το Σατιρικό Θέατρο καλεί το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας να παρουσιάσει το έργο της Αλιγέ Ουμμανέλ «Ο
Αγνοούμενος» και στο Ελληνοκυπριακό κοινό, στη Νότια
Κύπρο.
Η μακρόχρονη συνεργασία των δύο θεάτρων ζωντανεύει ξανά με το έργο «Ο Αγνοούμενος».
Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με την διοργάνωση του Σατιρικού Θεάτρου, στις 19 Ιανουαρίου 2015 περνά στην Νότια Λευκωσία και στις οχτώ το βράδυ, παρουσιάζει το έργο «ο Αγνοούμενος» στο Σατιρικό Θέατρο. Η
μετάφραση του έργου στα ελληνικά παρουσιάστηκε με
υπέρτιτλους. Έτσι το έργο το οποίο διαπραγματεύεται με
τον κοινό πόνο των Κυπρίων, υπερβαίνει το πρόβλημα
Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği Aliye
Ummanel’in “Kayıp” oyununu Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı
Rum izleyicilere de sunulması için, Satirigo Tiyatrosu
davet eder.
Uzun yıllardır Satirigo Tiyatrosu ile Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu arasında devam eden işbirliği “Kayıp”
oyunuyla bir kez daha hayat bulur.
Satirigo Tiyatrosu’nun organizasyonuyla Güney Kıbrıs’a geçen Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu 19 Ocak
2015 tarihinde saat 20.00 de “Kayıp” oyununu Satirigo
Tiyatrosu’nda sunar. Oyunun metni Rumcaya çevrilerek
oyun Rumca üstyazı ile sunulur. Böylelikle bütün Kıbrıslılar’ın ortak acısını konu alan oyunun dil sorunu aşılarak, Kıbrıslı Rumların da anlaması kolaylaştırılır. Ayrıca
Lefkoşa Ledra Palas barikatından hareket eden otobüslerle Satirigo Tiyatrosu’na giden Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı
Rumlarla birlikte “Kayıp” oyununu izlerler.
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της γλώσσας και βοηθά τους Ελληνοκύπριους να κατα-

“Kayıp” oyununun, savaşın getirdiği ortak acının ve

λάβουν το έργο. Παράλληλα, Τουρκοκύπριοι πηγαίνουν

ortak kayıpların altını çizmesi, izleyenleri geçmişle yüz-

στο Σατιρικό Θέατρο με λεωφορεία, που ξεκινούν από το

leştirmesi gecede duygulu anlar yaşanmasını sağlar.

οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας και παρακολουθούν μαζί

Büyük çoğunluğu Kıbrıslı Rumlardan oluşan izleyiciler

με Ελληνοκύπριους την παράσταση του έργου «ο Αγνο-

oyun bitiminde gözyaşlarıyla birlikte oyuncuları ayakta

ούμενος».

alkışlarlar.

Το έργο «ο Αγνοούμενος» τονίζει τον κοινό πόνο και

Oyunun öncesinde yapılan konuşmalarda bu acıların

τις κοινές απώλειες που προκάλεσε ο πόλεμος και δημι-

bir daha yaşanmaması vurgulanır. Satirigo Tiyatrosu Yö-

ουργεί συγκινητικές στιγμές σε μια βραδιά, όπου οι θεα-

netim Kurulu Başkanı Spiros Pandelidis yaptığı konuş-

τές έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν. Το κοινό που

mada Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nu bir kez daha

στην πλειοψηφία του αποτελείται από Ελληνοκύπριους,

ağırlamaktan gurur duyduklarını söyleyerek, her iki

στο τέλος της παράστασης συγκινημένοι χειροκροτούν

tiyatronun yıllara dayanan sanatsal paylaşım ve iletişi-

όρθιοι τους ηθοποιούς.

min Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin yakınlaşmasına

Στις ομιλίες που έγιναν πριν από την παράσταση, το-

Aşağıda: LBT’nin Satirigo
Tiyatrosu’nda sunduğu
“Kayıp” oyununda
Erdoğan Kavaz, Hatice
Tezcan ve Erol Refikoğlu.
Κάτω: Ο Ερντογάν Καβάζ,
η Χατιτζέ Τεζτζάν και ο
Ερόλ Ρεφίκογλου στην
παράσταση του έργου
«Αγνοούμενος» που
ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας στο
Σατιρικό Θέατρο.

da önemli katkılar yaptığını ifade eder.

νίζεται ότι δεν πρέπει να ξαναβιώσουμε αυτούς τους πόνους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σατιρικού Θεάτρου Σπύρος
Παντελίδης, στην ομιλία του, είπε ότι
είναι περήφανοι για το γεγονός ότι για
ακόμα μια φορά φιλοξενούν το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Ανέφερε επίσης
ότι η μακρόχρονη πολιτιστική συνεργασία και επικοινωνία, συμβάλει σημαντικά στην επαναπροσέγγιση των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.
Ο Πολιτιστικός Συντονιστής του Τ/κ
Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας Γιασάρ
Έρσοϋ στην δική του ομιλία, εφιστώντας
την προσοχή στην 27χρονη φιλία των
δύο θεάτρων, τονίζει ότι αυτή η φιλία
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και η γέφυρα ξεκίνησε με το έργο «Ειρή-

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu Kültür Sanat Koordi-

νη» του Αριστοφάνη και φτάνει μέχρι τις

natörü Yaşar Ersoy ise yaptığı konuşmada, iki tiyatronun

μέρες μας αδιάλειπτα. Τονίζει παράλλη-

27 yıllık dostluğuna dikkat çekerek, Aristophanes’in Ba-

λα ότι πρέπει να διδαχθούμε από τους

rış oyunu ile başlayan bu dostluk ve sanat köprüsünün

κοινούς μας πόνους και ότι ερχόμενοι

aralıksız olarak bu günlere kadar geldiğini vurgular.

αντιμέτωποι με τους πόνους μας και

Ersoy konuşmasında ortak acılarımızdan ders almamız

έχοντας συναίσθηση του γεγονότος, θα

gerektiğini belirterek, bu acılarla yüzleşerek ve empati

μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να

yaparak birbirimizi anlayabileceğimizi ve iyileştirebile-

βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο.

ceğimizi de belirtir.

Η συγγραφέας και η σκηνοθέτης του

Oyunun yazarı ve yönetmeni Aliye Ummanel de bir

έργου Αλιγέ Ουμμανέλ, ξεκινά την ομι-

daha kayıpların yaşanmaması dileğiyle başladığı konuş-

λία της με την ευχή ότι δεν θα ξαναζή-

masında, kendisi için bir hayal olan bu oyunu sahneye

σουμε τον πόνο της απώλειας και εκ-

koymaktan duyduğu mutluluğu dile getirir. Kıbrıslı Rum

φράζει την ευτυχία της για το γεγονός

izleyicilere de teşekkür eden Ummanel “bizi birleştiren

ότι ανέβασε στην σκηνή αυτό το έργο,

ortak acılarımızdır. Acıyı hissetmek empatiden baş-

κάτι το οποίο ήταν όνειρο της. Η Ουμ-

lar ve ne kadar empati yaparsak ortak acılar da o

μανέλ ευχαριστώντας τους Ελληνοκύ-

kadar fazla paylaşılarak azalır. Bu oyunu buna kat-

πριους θεατές, συνεχίζει λέγοντας ότι

kı yapsın diye yaptım” der.

«αυτό που μας ενώνει είναι οι κοινοί

Satirigo Tiyatrosu’nda sunulan “Kayıp” oyununun ha-

μας πόνοι. Το να νιώσουμε τον πόνο

berleri 21 Ocak 2015 tarihli Kıbrıs Türk ve Rum basının-

του άλλου ξεκινά με την επίγνωση

da geniş bir şekilde yer alır.

και όσο πιο πολλή επίγνωση έχουμε
και όσο πιο πολύ μοιραζόμαστε τον
κοινό μας πόνο αυτός θα μειωθεί.»
Η παρουσίαση του έργου «ο Αγνοούμενος»

στο

Σατιρικό

Θέατρο,

απασχολεί τον ελληνοκυπριακό και
τουρκοκυπριακό Τύπο, στις 21 Ιανουαρίου 2015.
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Satirigo Tiyatrosu’nda sunulan
“Kayıp” oyununda İzel Seylani,
Hatice Tezcan, Aliye Ummanel,
Erdoğan Kavaz, Erol Refikoğlu
ve Osman Ateş seyirciler selamlarken.
Ο Ιζέλ Σεϊλανί, ο Ερντογάν Καβάζ,
η Χατιτζέ Τεζτζάν, η Αλιγιέ Ουμμανέλ
και ο Ερόλ Ρεφίκογλου χαιρετούν
το κοινό στην παράσταση του έργου
«Αγνοούμενος» στο Σατιρικό Θέατρο.

“Bizi birleştiren ortak acılarımızdır. Acıyı hissetmek empatiden başlar ve ne kadar empati yaparsak,
ortak acılar da o kadar fazla paylaşılarak azalır. Bu oyunu buna katkı yapsın diye yaptım.”
«Αυτό που μας ενώνει είναι οι κοινοί μας πόνοι. Το να νιώσουμε τον πόνο του άλλου ξεκινά με την επίγνωση και
όσο πιο πολλή επίγνωση έχουμε και όσο πιο πολύ μοιραζόμαστε τον κοινό μας πόνο αυτός θα μειωθεί.»
Aliye Ummanel / Αλιγέ Ουμμανέλ
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“KAYIP” OYUNUNUN GÜNEY KIBRIS TURNELERİ
ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ο ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΝΌΤΙΑ ΚΎΠΡΟ

“Kayıp” oyunu PEO-SİDİKEK
ve BES organizasyonuyla Güney
Lefkoşa’da PEO salonunda 23
Mart 2015 tarihinde ikinci kez
Kıbrıslı Rum izleyicilere sunulur. Gecede yine duygusal anlar
yaşanır ve oyuncular ayakta
alkışlanır. Geceye Kıbrıslı Rum
eski lideri Dimitris Hristofyas,
Lefkoşa Rum Belediye Başkanı
Kostantinos Yorgacis, PEO Genel
Sekreteri Pambis Kyritsis, SİDİKEK Başkanı Antonis Neofytou,
BES Başkanı Ulus Arpalıklı ve
kalabalık tiyatro severlerin yanında sendikaların üyeleri de
katılır.
Yukarda: PEO-SİDİKEK ve BES
yöneticileri, PEO salonununda
sunulan “Kayıp” oyunu
sonrasında LBT ekibini
kutlarken.
Πάνω: Μέλη της ΠΕΟ-ΣΗΔΗΚΕΠ
και της ΜΠΕΣ συγχαίρουν
την ομάδα του Τ/κ Δημοτικού
Θεάτρου Λευκωσίας μετά την
παράσταση του έργου «Αγνοούμενος» στην αίθουσα της ΠΕΟ.

Το έργο «Ο Αγνοούμενος» παρουσιάζεται για δεύτερη

Oyun bitiminde sahneye gelen PEO Genel Sekreteri

φορά στο Ελληνοκυπριακό κοινό, στις 23 Μαρτίου 2015,

Pambis Kyritsis, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu sanat-

στην αίθουσα της ΠΕΟ, με την διοργάνωση των συντε-

çılarını kutlayarak, emeği ve barışı simgeleyen bir tablo

χνιών ΠΕΟ-ΣΗΔΗΚΕΚ και ΜΠΕΣ. Για ακόμα μια φορά

hediye eder. Kyritsis yaptığı konuşmada çok anlamlı bir

ζούμε συγκινητικές στιγμές και οι ηθοποιοί καταχειρο-

gece yaşadıklarını belirterek şöyle devam eder:

κροτούνται. Στην παράσταση παρευρίσκονται ο πρώην
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χρι-

“1950 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk işçiler tara-

στόφιας, ο Ελληνοκύπριος Δήμαρχος Λευκωσίας Κων-

fından yapılan bu binada, yıllar sonra böyle bir oyunun

σταντίνος Γιωρκάτζης, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ

bu salonda sahnelenmiş olmasını görmekten mutlu-

Πάμπης Κυρίστης, ο Πρόεδρος της ΣΗΔΗΚΕΚ Αντώνης

yum... Bu binayı inşa eden işçiler de görse çok mutlu

Νεοφύτου, ο Πρόεδρος της ΜΠΕΣ Ουλούς Άρπαλικλι και

olacaklarından eminim. Böylesi güzel ve anlamlı bir

μεγάλος αριθμός θεατρόφιλων και μέλη των συντεχνιών.

oyunu bizlerle birlikte paylaştıkları için Lefkoşa Türk
Belediye Tiyatrosu’na çok teşekkür eder, iki toplumlu iş
birliğimizin devamını dilerim.”
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Όταν τελείωσε η παράσταση, στην σκηνή ανεβαί-

Yaşar Ersoy ise yaptığı konuşmada kapılar açılmadan

νει ο Γενικό Γραμματέας της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης,

önce de iki toplumlu etkinlikler yaptıklarını belirtir. Er-

συγχαίρει τους καλλιτέχνες του Τ/κ Δημοτικού Θε-

soy şöyle devam eder.

άτρου Λευκωσίας και τους δωρίζει ένα πίνακα, που
συμβολίζει τον μόχθο και την ειρήνη. Ο Κυρίτσης

“1987 yılından başlayarak ayrılıkçı duvarı zorlayarak

στην ομιλία τους σημειώνει ότι έζησαν μια πολύ ση-

iki toplumun yakınlaşması, birbirlerini tanıması, empa-

μαντική βραδιά και συνεχίζει λέγοντας ότι:

ti yapması ve ortak acılarla yüzleşmesi için etkinlikler

Aşağıda: PEO salonunda sunulan
“Kayıp” oyununu izleyen seyirciler.
Κάτω: Το κοινό παρακολουθεί την
παράσταση του έργου «Αγνοούμενος»
στην αίθουσα της ΠΕΟ.

yaptık. Bu etkinlikleri Satirigo Tiyatrosu ile birlikte verdi«Είμαι πολύ ευτυχής που σε αυτό το κτίριο που

ğimiz mücadele sonucu gerçekleştirdik.

φτιάχτηκε από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύ-

Kayıp oyunu da, bu gece, bu mücadelenin bir halka-

πριους το 1950, σήμερα παρουσιάζεται ένα τέτοιο

sıdır. Bu gece, PEO, SİDİKEK ve BES organizasyonuyla,

έργο…Είμαι σίγουρος ότι και οι εργάτες, που έκτι-

Rum-Türk işçilerin birlikte yaptığı bir salonda biraraya

σαν αυτό το κτίριο, θα χαίρονταν πολύ αν έβλεπαν

geldik ve ortak acımızı yansıtan Kayıp oyununu izledik.

την παράσταση. Ευχαριστώ θερμά το Τ/κ Δημοτικό

Bu çok anlamlı bir yüzleşme ve sorgulamadır... Bu gece-

Θέατρο Λευκωσίας, που μοιράστηκαν μαζί μας ένα

yi organize eden sendikalara teşekkür ederim.”

τόσο όμορφο και σημαντικό έργο και εύχομαι να
συνεχιστεί η συνεργασία των δύο κοινοτήτων.»

1950 yılında Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk işçiler tarafından
yapılan bu binada, yıllar sonra böyle bir oyunun bu salonda
sahnelenmiş olmasını görmekten mutluyum... Bu binayı inşa
eden işçiler de görse çok mutlu olacaklarından eminim.
Είμαι πολύ ευτυχής που σε αυτό το κτίριο που φτιάχτηκε
από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους το 1950, σήμερα
παρουσιάζεται ένα τέτοιο έργο… Είμαι σίγουρος ότι και
εργάτες που έκτισαν αυτό το κτίριο θα χαίρονταν πολύ αν
έβλεπαν την παράσταση.
Πάμπης Κυρίτσης / Pambis Kyritsis
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Oyunun yazarı ve yönetmeni Aliye Ummanel de konuşmasında oyunu çok kez oynadıklarını ama her yeni
mekan ve seyircinin oyuna yeni anlamlar yüklediğini
belirtir. Ummanel bunu hissederek farklı bir heyecan
duyduğunu vurgular ve şöyle devam eder:
“Ortak bir acıyı hatırlamak ve bu konuda birbirimizi
anlamak amacıyla yazılan bu oyunun geçmişte ortak bir
emek mücadelesi verilerek yapılan sendikanın salonunda oynaması bizler için çok anlamlı. Bu organizasyonun
parçası olmaktan çok mutluyum.”
Üstte: Osman Ateş, İzel Seylani,
Erdoğan Kavaz, Hatice Tezcan
ve Erol Refikoğlu PEO salonunda
sunulan “Kayıp” oyununda.
Πάνω: Ο Οσμάν Ατές, ο Ιζέλ Σεϊλανί,
ο Ερντογάν Καβάζ, η Χατιτζέ
Τεζτζάν και Ο Ερόλ Ρεφίκογλου
στην παράσταση του έργου
«Αγνοούμενος» στην αίθουσα της
ΠΕΟ.

Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην δική του ομιλία σημειώνει ότι οι
δικοινοτικές εκδηλώσεις είχαν ξεκινήσει πολύ πριν το
άνοιγμα των οδοφραγμάτων.

eder.
«Ξεκινώντας από το 1986 ζορίζοντας τα τείχη της

Kayıp oyunu 19 Ağustos 2015 tarihinde de Derinya’da,

διχοτόμησης, πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις με στό-

UNDP-ACT tarafından desteklenen ve iki toplumlu bir

χο την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων, την

proje olan Renewal projesi kapsamında sunulur. Derin-

αλληλογνωριμία τους, την δημιουργία ενσυναίσθησης

ya Belediyesi amfi tiyatrosunda Rumca ve İngilizce üst

και την αντιμετώπιση των κοινών πόνων. Αυτές οι εκ-

yazıyla sunulan oyunu Derinya Belediye Başkanı And-

δηλώσεις ήταν το αποτέλεσμα του κοινού αγώνα που

ros Garayiannis de izler. Yine duygulu anların yaşandığı

κάνουμε με το Σατιρικό Θέατρο.

oyun sonrasında Andros Garayiannis, Lefkoşa Türk Bele-

Και η αποψινή παράσταση του έργου «ο Αγνοούμε-

diye Tiyatrosu adına oyunun yazarı ve yönetmenine pla-

νος» είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα αυτού του αγώ-

ket ve çiçek takdim eder. Garayiannis yaptığı konuşma-

να. Απόψε, με την διοργάνωση των ΠΕΟ-ΣΗΔΗΚΕΚ και

da ise ortak acılarımızdan ders çıkarılması gerektiğini

ΜΠΕΣ, συναντηθήκαμε σε αυτό το κτίριο που έκτισαν

vurgular ve sanatçıları kutlayarak teşekkür eder.

μαζί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι και παρακο-

“Kayıp” oyunu Güneyde son temsilini 26 Ekim 2015’de

λουθήσαμε μαζί αυτό το σημαντικό έργο που αντανα-

Limasol Riyalto Tiyatrosu’nda yapar. Yine Rumca ve İn-

κλά τον κοινό πόνο των Κυπρίων, τον πόνο για τους

gilizce üst yazıyla başarıyla sunulan oyundan etkilenen

αγνοούμενους. Ευχαριστώ τις συντεχνίες για την δι-

izleyiciler sanatçıları ayakta alkışlarlar.

οργάνωση αυτής της βραδιάς.»
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Ayrıca PEO Genel Sekreteri Pambis Kyritsis sanatçılara dostluk ve barışı simgeleyen çeşitli hediyeler takdim

Η συγγραφέας και σκηνοθέτης του έργου Αλιγέ Ουμμα-

Το έργο «ο Αγνοούμενος», παρουσιάζεται επίσης και

νέλ στην ομιλία της είπε ότι το έργο αυτό έχει παρουσιαστεί

στην Δερύνεια, στις 19 Αυγούστου 2015, στο πλαίσιο

αρκετές φορές αλλά κάθε νέος χώρος και νέο κοινό δίνει

του δικοινοτικού έργου Renewal υποστηρίζεται από το

στο έργο περισσότερα νοήματα. Εκφράζοντας τον ενθου-

UNDP-ACT. Το έργο το οποίο παρουσιάστηκε στο αμφι-

σιασμό της κάθε φορά που το ζει αυτό συνεχίζει λέγοντας:

θέατρο της Δερύνειας με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρ-

Aşağıda solda: “Kayıp” oyununun
yönetmeni Aliye Ummanel ve Derinya
Belediye Başkanı Andros Garayiannis.

τιτλους, παρακολουθεί και ο Δήμαρχος Δερύνειας Άντρος

Κάτω αριστερά: Η σκηνοθέτης
του έργου «Αγνοούμενος», Αλιγιέ
Ουμμανέλ και ο Δήμαρχος Δερύνειας
Άντρος Καραγιάννης.

«Έχει μεγάλη σημασία για μας το γεγονός ότι αυτό το

Καραγιάννης. Μετά την γεμάτη συγκίνηση παράσταση,

Aşaığda ortada: Rialto Tiyatrosu

έργο που γράφτηκε με στόχο να θυμηθούμε ένα κοινό μας

ο Άντρος Καραγιάννης, προσφέρει στην συγγραφέα και

Κάτω Δεξιά: Θέατρο Ριάλτο Λεμεσού

πόνο και να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλο σε αυτό το

σκηνοθέτη του έργου αναμνηστική πλακέτα και μία αν-

θέμα, παρουσιάστηκε στην αίθουσα αυτής της συντεχνίας

θοδέσμη. Ο Άντρος Καραγιάννης στην ομιλία του τονίζει

που έγινε με στο παρελθόν με κοινό μόχθο. Είμαι πολύ

Αltta Sağda: Rialto Tiyatrosu’nda
sunulan “Kayıp” oyununda
Hatice Tezcan ve Erdoğan Kavaz.

ότι πρέπει να διδαχθούμε από τους κοινούς μας πόνους

χαρούμενη που είμαι μέρος αυτής της διοργάνωσης».

και συγχαίρει και ευχαριστεί τους καλλιτέχνες.
Η τελευταία παράσταση του έργου στη Νότια Κύπρο

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης, πρό-

πραγματοποιείται στις 26 Οκτωβρίου 2015 στο Θέατρο

σφερε στους καλλιτέχνες διάφορα δώρα που συμβολίζουν

Ριάλτο στην Λεμεσό. Και πάλι οι θεατές που παρακο-

την φιλία και την ειρήνη.

λούθησαν την παράσταση με ελληνικούς και αγγλικούς

Κάτω δεξιά: Η Χατιτζέ Τεζτζάν και
ο Ερντογάν Καβάζ στην παράσταση
του έργου «Αγνοούμενος» στο
Θέατρο Ριάλτο.

υπέρτιτλους καταχειροκροτούν όρθιοι τους καλλιτέχνες.
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«Η Φοβερή Ομοιότητα των Βιωμάτων»
“Yaşananların Korkunç Derecede Benzerliği”

Το έργο «Ο Αγνοούμενος» που
παρουσιάζει το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας για την επέτειο των 40

«Όταν ένα θεατρικό κείμενο γράφεται και ανεβάζεται από τον ίδιο τον δημιουργό,

χρόνων μετά το 1974, δημιουργεί

ο οποίος γνωρίζει εκ των προτέρων το υποκριτικό δυναμικό που θα έχει, τότε μπορεί

μεγάλη αίσθηση τόσο στο Βορρά

κανείς να αναμένει ένα τελικό αποτέλεσμα πολύ κοντά στο αρχικό όραμα του δημιουρ-

όσο και στον Νότο. Η κριτικός Νόνα

γού. Αυτό ισχύει και για το έργο «Kayıp» της Αλιγιέ Ουμμανέλ, το οποίο η ίδια ανέβασε

Μολέσκη, στο άρθρο της στην
εφημερίδα Φιλελεύθερος, στις 8

στη σκηνή του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, με ηθοποιούς με
τους οποίους συνεργάζεται από καιρό.

Δεκεμβρίου 2014, τονίζει την ομοιότητα των πόνων των δύο κοινοτήτων.

“Eğer bir tiyatro metni, sahip olacağı
oyun dinamiğini önceden bilen yaratı-

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun

cısı tarafından yazılıp sahneleniyorsa,

1974 trajedisinin 40. yılında sahnele-

o zaman yaratıcısının esas vizyonuna

diği “Kayıp” oyunu hem Kuzey’de hem
Güney’de geniş etki yaratır. Eleştirmen
Nona Moleski, 8 Aralık 2014 tarihli

çok yakın bir sonuç bekleyebilirsiniz.
Aliye Ummanel’in, Lefkoşa Türk Belediye
Tiyatrosu sahnesinde uzun zamandan

Fileleftheros gazetesinde iki toplumun

beridir çalıştığı oyuncularla sahnelediği

acılarının benzerliğini vurgular.

kayıp oyunu için bu durum söz konusudur. Kayıp’ın anlamı “agnoumenos” tur.
Oyunu izlemeden bir gün önce Rumca
çevirisini okudum. Bilmediğim dilde bir
oyunu izlemenin en iyi yöntemidir bu...
görselliği hedefleyen alt yazıyla değil,
dinlemeyi hedefleyen kulaklıkla simültane çeviriyle değil metnin içeriğini hafızaya kaydederek, bu metnin aldığı tiyatro
şeklini dikkatlice görüyor ve dinliyorsun.
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“Kayıp” oyununda Hatice Tezcan ve Erol Refikoğlu.
Η Χατιτζέ Τεζτζάν και ο Ερόλ Ρεφίκογλου
στην παράσταση του έργου «Αγνοούμενος».

Aliye Ummanel’in akıcı metni
hafızalara kazınacak türdendir. Bunun
bir nedeni oyunun konusunun ülkemizle
alakalı olmasıdır. 1974 trajedisinde kendi
sevdiklerini kaybeden ve yıllar sonra

«Kayip» σημαίνει «αγνοούμενος». Διάβασα την ελληνική μετάφραση μια
μέρα πριν δω την παράσταση – ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθεί κάνεις
παραστάσεις σε γλώσσα που δεν γνωρίζει. Όχι με υπέρτιτλους, που αποσπούν

gömmeleri için kayıplarının kemiklerini

την όραση, όχι με ταυτόχρονη μετάφραση στα ακουστικά, που αποσπούν την

küçük kutularda teslim alan iki toplum-

ακοή, αλλά έχοντας καταγράψει στη μνήμη το περιεχόμενο του κειμένου, να

dan sıradan insanların yaşadıklarının

βλέπεις και ν’ ακούς απερίσπαστα τη θεατρική μορφή που δόθηκε σ’ αυτό το

korkunç benzerliğe sahip olmasıdır.

κείμενο. Και το κείμενο της Αλιγιέ Ουμμανέλ ανήκει στο είδος που αποτυπώ-

Diğer neden de, yazarın hikayesine

νεται στη μνήμη αβίαστα. Ένας λόγος είναι ότι το θέμα του έργου έχει σχέση

Shakespeare’in “Hamlet” oyununu dahil

με τον τόπο μας. Είναι η τρομακτική ομοιότητα των βιωμάτων των απλών

etme fikridir. Kayıp’ın oğlu sanatçıdır ve

ανθρώπων των δύο κοινοτήτων που έζησαν τον χαμό των δικών τους αγαπη-

mezarcı ile sahne provaları yapmaktadır.
Yorik’in kafatası, babasının kemikleri,
hortlayan geçmişi, beyhudelik, hafıza,

μένων στην τραγωδία του 1974 και που έλαβαν τα οστά των αγνοούμενων/
kayip σε μικρά κιβώτια για να τα θάψουν μετά από δεκαετίες.
Άλλος λόγος είναι το εύρημα της συγγραφέως να περιπλέξει την ιστορία της

unutma, mezarın anlamı, giden insanla

με το κείμενο του σαιξπηρικού «Άμλετ». Όπου ο γιος του Αγνοούμενου είναι

geriye kalan acılı insanların ilişkisi...

ηθοποιός και κάνει πρόβες τη σκηνή του νεκροθάφτη. Το κρανίο του Γιόρικ,

Aliye Ummanel bunları Shakespeare’le

τα κόκαλα του πατέρα, το παρελθόν που στοιχειώνει, η ματαιότητα, η μνήμη, η

oyundaki kişilerle, oyuncularla, bizim-

λήθη, το νόημα της ταφής, η σχέση των θλιβερών κατάλοιπων με το πρόσωπο

le tartışıyor. Kıbrıs Türk tiyatrosunu

που έφυγε...Η Αλιγιέ Ουμμανέλ συζητά αυτά με τον Σαίξπηρ, με τα πρόσωπα

izlerken ben, bunu hissediyorum. Gerek

του έργου της, με τους ηθοποιούς της, με μας.

oyuncuların hisleri, gerekse davranışları
ilk başlarda abartılı görünse de, oyun en

Το έχω αισθανθεί παρακολουθώντας

sonunda herkesi büyülüyor. Eskilerden

το τουρκοκυπριακό θέατρο – το αρχικό

Erol Refikoğlu, Osman Ateş, Hatice Tez-

επίπεδο της έντασης τόσο στον συναι-

can ve yenilerden Erdoğan Kavaz ve İzel
Seylani mükemmel oyuncudurlar.”

σθηματισμό των ηθοποιών όσο και στην
εξωτερική τους συμπεριφορά φαίνεται
υπερβολικό, όμως η μελετημένη σταδιακή κλιμάκωση και η πραγματική κορύφωση στο τέλος συναρπάζουν το κοινό.
Οι παλαιότεροι Ερόλ Ρεφίκογλου, Οσμάν
Ατές, Χατιτσιέ Τεζκάν και οι νεότεροι
Ερτογάν Κάβαζ και Ιζέλ Σεϋλανί είναι
εξαιρετικοί».
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ΤΟ «DNA» ΣΤΟ ΣΑΤΙΡΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ
“DNA” OYUNU SATİRİGO TİYATROSU’NDA

Εντωμεταξύ προηγήθηκε το Σατιρικό

Satirigo Tiyatrosu tıpkı Lefkoşa Belediye Tiyatro-

Θέατρο παρουσιάζοντας ανάλογο θέμα

su’nun taşıdığı toplumsal duyarlılık ve sorumlulukla

για τους αγνοούμενους και την τραγωδία

kayıplar sorununu sahneye taşır. Yorgos Neofitou’nun

της Κύπρου με το έργο DNA του Γιώργου

yazdığı “DNA” oyununu sahneleyen Satirigo Tiyatrosu,

Νεοφύτου και την Δέσποινα Μπεμπεδέλη

Kıbrıs’ın en trajik konusuyla izleyicileri yüzleştirir. Usta

στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στο ρόλο της

ve deneyimli yönetmen- oyuncu Despina Bebedeli, kayıp

γυναίκας, που περιμένει τον αγνοούμενο

eşini bekleyen kadını canlandırırken izleyenlere etkili

άντρα της. Η παράσταση DNA έτυχε με-

bir performans sunar. “DNA” oyunu Kıbrıs’ın yanı sıra

γάλης υποδοχής στην Κύπρο αλλά και σε

Atina’da, Almanya’nın Visbanten bölgesinde yapılan fes-

φεστιβάλ στην Αθήνα και στο Βισμπάντεν

tivalde de sunulur. Tiyatro eleştirmeni Hristakis Anas-

της Γερμανίας.

tasiu, 15 Ağustos 2010 tarihli Haravgi gazetesinde oyun

Να τι γράφει ο κριτικός θεάτρου Χριστά-

hakkında şöyle yazar:

κης Αναστασίου στην εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ στις 15/8/2010
Afiş: Haris Kafkaridis
Αφίσα: Χάρης Καυκαρίδης

“ ‘Tanrı öyle istedi’ lafı ile ‘kısmet’ lafı arasında bir fark yok. Yalnız şimdi kimyasal ‘desoxyribonucleic acid’ olarak da kanıtlandı.

«Σε τίποτε δεν διαφέρει από το «έτσι έθελεν ο Θεός»

İşte bu metod Kıbrıs için mutlu, zengin, rahat ve ‘başkalarından’

ή το «κισμέττι». Τώρα έχει απλά τεκμηριωθεί χημικά

tertemiz küçük günlük hayatımızda bizimle birlikte olmayacak

«desoxyribonucleic acid». Για τη Κύπρο έμελλε να χρησιμοποι-

olanları tespit etmek amacıyla yenilikçi olarak kullanıldı.

ηθεί πρωτοποριακά για να εντοπίσει όσους δεν θα μας κάνουν

Böylece, DNA metoduyla bir, iki veya birkaç kayıp kişinin daha

πια παρέα στη καθημερινή ευτυχισμένη, πλούσια, άνετη και

tespit edilmesini televizyonda spor ve hava durumundan önce

αμόλυντη από τους «άλλους» ζωούλα μας. Ετσι, έχει γίνει

dinlememiz ve sabit figürleri içeriği zengin olan gazetemizin

μέρος της καθημερινότητας μας, να ακούμε για τη διακρίβω-

sondan bir önceki sayfasında görmemiz ve duygusuzca demi-

ση με τη μέθοδο του DNA ενός ακόμα, δύο ή και οσωνδήποτε

yorum ama kesinlikle mağlup olarak bir sonraki sayfaya geçme-

αγνοουμένων μας, λίγο πριν τα αθλητικά και τον καιρό και να

miz günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi.

βλέπουμε τις ατάραχες φιγούρες στη προτελευταία σελίδα

Duyguyu sanata dönüştürmenin cesareti, yürekliliği ve özel-

της πλούσιας εφημερίδας μας και δεν ισχυρίζομαι αναίσθητα

likle büyüklüğü ve bunu başarmak sanat tarihinde nadiren ger-

αλλά σίγουρα παθητικά τα προσπερνούμε.

çekleşen benzersiz bir başarı ve terimin anlamının derinliğinin
tüm bilinci ile muazzam olarak nitelendirilebilir.
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Satirigo Tiyatrosu’nun sahnelediği “DNA” oyununda Vasilis Mihail, Despina Bebedeli ve Maria Hristodoulou.
Ο Βασίλης Μιχαήλ, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη και η Μαρία Χριστοδούλου στην παράσταση του έργου “DNA” που ανέβασε το Σατιρικό Θέατρο.

295

Η τόλμη, το κουράγιο και προ πάντων το μεγαλείο να μπο-

“Bağımsızlık” döneminin yıllarında yakınlarının zulme uğra-

ρέσεις να κάνεις το αίσθημα τέχνη και να το πετύχεις είναι

masını, haksız öldürülmesini ve kaybolmasını yaşayan nüfusu-

μοναδικό επίτευγμα, που στην ιστορία της τέχνης συμβαίνει

muzun büyük bir kısmı Satirigo Tiyatrosu’nda “DNA” oyununu

σπάνια και είναι ότι μπορεί να χαρακτηριστεί μνημειακό με

izlerken mutlaka duygularının yorumlanmasını ve endişelerinin

όλη τη συναίσθηση του βάθους της έννοιας του όρου.

tam ifade edilmesini hissedecek ve minnettar olacaktır.

Μια μεγάλη μερίδα
του πληθυσμού μας που
έχει περάσει τη ζωή των

Oyunun

Ciddi söylüyorum, kayıp kişiler konusundan ekmeğini

χρόνων της «ανεξαρτη-

kazanan kimse bu oyunu izlemesin. Alsın bayrakları ve

σίας» μας βιώνοντας τον

kalıntıların cenaze törenlerinde ilgiyi üzerine çeksin.

διωγμό, τον άδικο σκοτωμό και την εξαφάνιση
των δικών τους, σίγουρα
θα νιώσουν την ερμηνεία

hiçbirinin tanıtıma ihtiyacı
yoktur. Yorgos Neofytou
yazar, Despina Bebedeli
yönetmen ve başoyuncu,

Λόγω τιμής όσοι «ζουν» από το θέμα των αγνοουμένων
να αποφύγουν να παρακολουθήσουν την παράσταση.

των αισθημάτων τους,

Ας πάρουν τις σημαίες και να ελκύσουν την προσοχή

την έκφραση με ακρίβεια

στις κηδείες των λειψάνων.

των

gerçekleştiril-

mesini sağlayan kişilerin

προβληματισμών

και διαμαρτυριών τους

Hristakis Anastasiou Χριστάκης Αναστασίου

και θα νιώσουν ευγνωμο-

alışılmadık bir Vasilis Mihail ve sempatik olan Maria Hristodoulou. Satirigo
Tiyatrosu’nun yapımı ve
Haris Kafkaridis’in sahne
tasarımı.
Oyunu izleyecek olanlar
çok şanslıdır. Oyun gece-

σύνη παρακολουθώντας την θεατρική παράσταση «DNA» στο

lerinde siyasetçilerin bulunmaması beni şaşırtmadı. Çünkü bu

Σατιρικό Θέατρο.

konu onları sebepsiz bir şekilde rahatsız edebilir. Ciddi söylüyo-

Κανένας από τους συντελεστές δε χρειάζεται συστάσεις.

rum, kayıp kişiler konusundan ekmeğini kazanan kimse bu oyu-

Γιώργος Νεοφύτου συγγραφέας, σκηνοθεσία και πρωταγωνί-

nu izlemesin. Alsın bayrakları ve kalıntıların cenaze törenlerinde

στρια Δεσποινα Μπεμπεδέλη μαζί με ένα πρωτόγνωρο Βασί-

ilgiyi üzerine çeksin.

λη Μιχαήλ και την συμπαθέστατη Μαρία Χριστοδούλου. Παραγωγή Σατιρικού Θεάτρου με σκηνικά Χάρη Καυκαρίδη .

Bu konuyu sorgulayan ve “Tanrı öyle istedi” diye düşünmeyenler için son derece tavsiye edilir.”

Είναι τυχεροί αυτοί που θα παρακολουθήσουν την παράσταση. Δεν έχω εκπλαγεί από την εντυπωσιακή απουσία πολιτικών από τις παραστάσεις αφού το θέμα ενδεχόμενα να τους ενοχλήσει αδικαιολόγητα αν το δουν επιφανειακά. Λόγω τιμής όσοι
«ζουν» από το θέμα των αγνοουμένων να αποφύγουν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Ας πάρουν τις σημαίες και να ελκύσουν
την προσοχή στις κηδείες των λειψάνων. Ανεπιφύλακτα συστήνεται για όσους ακόμα προβληματίζονται και δεν έχουν θεωρήσει
ότι «ετσι έθελεν ο Θεός ή ο Αλλάχ».
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Yukarda: Satirigo Tiyatrosu’nun sahnelediği DNA oyununda Despina Bebedeli.
Πάνω: Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη στην παράσταση του έργου
“DNA” που ανέβασε το Σατιρικό Θέατρο.
Aşaığda Solda: Satirigo Tiyatrosu’nun sahnelediği DNA oyununda
Vasilis Mihail ve Maria Hristodoulou.
Κάτω αριστερά: Ο Βασίλης Μιχαήλ και η Μαρία Χριστοδούλου
στην παράσταση του έργου “DNA” που ανέβασε το Σατιρικό Θέατρο.
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Stelios Hatziioannou Vakfı
2015 İki Toplumlu Ödülleri
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΌ ΒΡΑΒΕΊΟ 2015
ΑΠΌ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΈΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΩΆΝΝΟΥ
Satirigo Tiyatrosu ile Lefkoşa Türk Bele-

Η πολύχρονη προσφορά του Σατιρικού Θεάτρου με το Τουρκοκυπριακό Θέατρο Λευκω-

diye Tiyatrosu’nun uzun süreli birlikte ça-

σίας αναγνωρίστηκε από το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, που καθιέρωσε εδώ και με-

lışmaları, iki toplumun yakınlaşması için

ρικά χρόνια δικοινοτικά βραβεία για συνεργασίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων

yaptıkları etkinlikleri ve kültürel alanın

σε όλους του τομείς της κυπριακής ζωής και στον πολιτισμό. Ο Γιασάρ Ερσόυ από το

zenginleşmesine

katkılarını

Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και ο Κώστας Καυκαρίδης από το Σατιρι-

Stelios Hatziioannou Vakfı takdir eder ve

κό Θέατρο παρέλαβαν το βραβείο στην τελετή που έγινε στο Δικοινοτικό Καφενείο Στέ-

bu çalışmalarda yaratıcı olan ve emek ve-

λιος στην παλιά Λευκωσία ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη

ren sanatçıları ise ödüllendirir.

και πολλών επισήμων και από τις δύο Κοινότητες. Ο Γιασάρ Ερσόυ ευχαρίστησε τον

sağladıkları

Stelios Hatziioannou Vakfı’nın 2015 yılı

Στέλιο Χατζηιωάννου για την αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς των δύο θεάτρων

ödülleri çerçevesinde Lefkoşa Türk Bele-

για ειρήνη και επανένωση του νησιού μας. Η Παναγιώτα Καυκαρίδου εκδότρια του θεα-

diye Tiyatrosu’ndan Yaşar Ersoy’a ve Sa-

τρικού περιοδικού Επί Σκηνής έγραψε για το γεγονός:

tirigo Tiyatrosu’ndan Kostas Kafkaridis’e
ödül verilir. Lefkoşa’da Stelios İki Toplumlu
Kafe’de Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in ve iki toplumdan
birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşen
törende ödüller sahiplerine verilir. Yaşar
Ersoy törende yaptığı konuşmada, iki toplumun yakınlaşması ve barış kültürünün yaratılması için yaptıkları çalışmaların Stelios
Hatziioannou Vakfı tarafından takdir edilip
ödüllendirildiği için tüm vakıf yöneticilerine
teşekkür eder. Güney Kıbrıs’ta yayımlanan
“Sahnede” adlı tiyatro dergisinin editörü
Panayota Kafkaridu ödül töreni hakkında
şöyle yazar:
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Kostas Kafkaridis
ve Yaşar Ersoy
ödül töreninde.
Κώστας Καυκαρίδης
και Γιασάρ Έρσοϋ στην
τελετή απονομής των
βραβείων

Satirigo Tiyatrosu ve Lefkoşa Türk Belediye
Tiyatrosu: Barış Sayfaları ve Stelios Awards

Bugüne kadar bu tiyatro kurumunun taşıyıcısı

Stelios Hatziioannou diaspora Kıbrıslısıdır. Bir

herşeyi ve özellikle ruhu alan, yönetmen, oyuncu,

dünya vatandaşıdır. Memleketi Kıbrıs’ta 7 yıldan

yazar Yaşar Ersoy’dur. Yaşar Ersoy, tiyatroyu top-

beri adını taşıyan iki toplumlu Kıbrıs ödüllerini ku-

Çıkın Işığa

lumsal ve siyasal bir araç olarak kullanırken en

rumsallaştırdı. Her yıl verilen 30 ödül (2016’dan

Buluşabilenler

yüce sanat olan yaşama sanatına hizmet etmeye

itibaren 50’ye çıkarılacak) insan ilişkilerinin ve

Sevindirebilenler

çalışır. Onun için tiyatro bir tutkudur.

çalışmalarının geniş yelpazesinde yaratma-ey-

Satirigo Tiyatrosu’nun kuruluşu ise 3 Kasım

Değişebilenler

1983’de gerçekleşir. Kurucusu Vladimiros Kaf-

Brecht

lem-girişimcilik-sanat gibi alanlarda başvuran
Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’e verilir.

karidis’in kalbinin durduğu tarihte. O tarihten

2015 Bi – Communal Awards in Cyprus Stelios

Satirigo Tiyatrosu ve Lefkoşa Türk Belediye

beri, Satirigo Tiyatrosu’nun taşıyıcısı, ruhu ve

Kıbrıslıların Tiyatro ödülü Yaşar Ersoy ve Kostas

Tiyatrosu 1987’den beri, 29 senedir, Kıbrıslıların

Vladimiros Kafkaridis Kültür Merkezi’nin müdürü

Kafkaridis’e verilir... Lefkoşa Türk Belediye Ti-

tiyatro tarihine ‘’barış sayfaları’’ yazıyorlar. Bu iki

ve aynı zamanda Vladimiros Kafkaridis’in karde-

yatrosu’na ve Satirigo Tiyatrosu’na Kıbrıs tiyatro

tiyatro kurumunun kuruluşu 1980’li yıllların ba-

şi olan sahne tasarımcısı Kostas Kafkaridis’tir.

tarihi adına “Barış Sayfaları’’ yazdırdıkları için

şında gerçekleşir.

Kostas’ın gündüzü gecesi, bütün uğraşı Satirigo

dünya vatandaşı Stelios Hatziioannou ise büyük

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu 3 Kasım

Tiyatrosu’nun kurucusunun mirasından ve mira-

bir övgü ve takdiri hak ediyor. Çünkü ilk defa Kıb-

1980’de perdelerini açar. Kurucusu o dönemde

sı yaşatmadan ibarettir. Halk için tiyatro yapmak

rıslıların ortak yararı için iki toplumlu bir tiyatro

Lefkoşa’nın Kıbrıslı Türk Belediye Başkanı olan

idealidir.

ödülü veriliyor.

και νυν Πρόεδρο κ. Μουσταφά Ακκιντζί. Διευ-

σποράς. Πολίτης του κόσμου. Κάτοχος της Τέ-

θυντής και ψυχή του θεάτρου μέχρι σήμερα ο

χνης του Επιχειρείν. Θεσμοθετεί στον τόπο του

ve günümüzde Kıbrıs Türk toplumunun lideri olan
Mustafa Akıncı’dır.

Σατιρικό Θέατρο–Lefkosia Belediye Tiyatrosu:
Σελίδες Ειρήνης... Και Stelios Awards

σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, ο Γιασι-

για 7η χρονιά τα Δικοινοτικά Βραβεία Κύπρος

Βγείτε στο φως

άρ Έρσοϋ. Που αξιοποιεί το Θέατρο, ως κοινω-

που φέρουν τ’ όνομά του. Τα 30 ετήσια χρημα-

Όσοι μπορείτε να συναντηθείτε

νικό εργαλείο. Που με την όλη δράση του υπη-

τικά έπαθλα (από το 2016 γίνονται 50) μοιρά-

Όσοι μπορείτε να χαρείτε

ρετεί «την τέχνη της ζωής» που είναι η ύψιστη

ζονται Ε/Κύπριοι και Τ/Κύπριοι και οι οποίοι

Όσοι μπορείτε να αλλάξετε.

Τέχνη, το Θέατρο! Το Σατιρικό Θέατρο ανοίγει

προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ανθρωπίνων

αυλαία όταν η καρδιά του ιδρυτή του, τού Βλα-

σχέσεων: δημιουργία / δράση /επιχειρηματικό-

δίμηρου Καυκαρίδη έπαψε να κτυπά στις 3 του

τητα / τέχνη / έρωτας... Το Bi-Communal Award

Το Σατιρικό Θέατρο και το Δημοτικό Θέατρο

Νιόβρη του 1983. Έκτοτε ψυχή του Σατιρικού

in Cyprus «Στέλιος» 2015 για το Θέατρο των

Λευκωσίας εδώ και 27 χρόνια, από το 1987,

και διευθυντής του «Πολιτιστικού Κέντρου Βλ.

Κυπρίων απονεμήθηκε φέτος στον Γιασιάρ και

γράφουν «σελίδες ειρήνης» στην ιστορία του

Καυκαρίδης» μέχρι σήμερα, ο αδελφός του, ο

στον Κώστα. Για τις «σελίδες ειρήνης...» Μπε-

Θεάτρου των Κυπρίων. Και τα δυο θέατρα ιδρύ-

σκηνογράφος Κώστας Καυκαρίδης. Που η μέρα

λετιέ και Σατιρικού. Στον πολίτη Στέλιο αξίζει

θηκαν αρχές της δεκαετίας του ’80.

και η νύχτα του... είναι, όλα, αυτά που μνημο-

κάθε έπαινος. Κι ο λόγος: Για πρώτη φορά στον

Μπρεχτ

Το Δημοτικό Τ/Κυπριακό Θέατρο ανοίγει αυ-

νεύουν τον Πρωτεργάτη του και την παρακα-

τόπο μας απονέμεται για το «Κοινόν των Κυπρί-

λαία στις 3 του Νιόβρη του 1980 με ιδρυτή του

ταθήκη του: Θέατρο από το Λαό για το Λαό! Ο

ων» όφελος, Δικοινοτικό Βραβείο Θεάτρου!

τον τότε τουρκοκύπριο Δήμαρχο Λευκωσίας

Στέλιος Χατζηιωάννου είναι Κύπριος της δια-
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1974 Trajedisinin 40. Yılında
“Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım”
Η 40η Επέτειος της Τραγωδίας του 1974
“Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα”

Afiş: Umut Ersoy
Αφίσα: Ουμούτ Έρσοϋ

Το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στην

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu 1974 trajedesinin 40.

40η επέτειο της τραγωδίας του 1974, μετά

yılında “Kayıp” oyunundan sonra ikinci oyun olarak

από το έργα «Αγνοούμενος», ανεβάζει το

“Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunu sah-

έργο “Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώ-

neler. Faize Özdemirciler’in şiirlerinden Yaşar Ersoy’un

θηκα στα Τούρκικα». Το έργο αυτό, ένα από

oyunlaştırıp yönettiği ve oynadığı, müziğini Ersen Suru-

τα ποιήματα της Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ, που

ri’nin yaptığı “Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım”

σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Γιασάρ Έρ-

oyunu, Kıbrıs’ın son 60 yıllık tarihinde yaşananlarla bir

σοϋ και το οποίο αποτελεί θεατρική διασκευή

yüzleşmeyi, itirafı ve sorgulamayı içerir. Oyun “Kahrol-

του ιδίου. Την μουσική του έργου έγραψε ο

sun inkar, yaşasın itiraf” diyerek Kıbrıslı Türklerin ve

Ερσέν Σουρουρί. Το έργο περιλαμβάνει μια

Kıbrıslı Rumların dününe, bugününe ve geleceğine dair

αναμέτρηση, μια ομολογία και μια ανάκριση

yaşanan trajediyi çarpıcı bir şekilde yansıtır. Faize Öz-

σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν τα

demirciler’in şiirlerinin ihtişamlı ve çarpıcı dili,

τελευταία 60 χρόνια στην Κύπρο. Το έργο λέ-

Yaşar Ersoy’un usta işi sahneleyişi ve Ersen Su-

γοντας «καταραμένη να ‘σαι άρνηση, ζήτω

ruri’nin etkileyici müziğiyle sunulan oyun, aynı

η ομολογία», αντικατοπτρίζει την τραγω-

zamanda “Kıbrıs’ın Tragedyası” olarak da ni-

δία του χθες, του σήμερα και του αύριο των

telendirilir.

Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Το

Oyun, Kıbrıslılar’ın yaptığı yanlışlardan ve

έργο που παρουσιάζεται με την υπέροχη και

günahlardan arınması ve barış kültürünü ya-

εντυπωσιακή γλώσσα της Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ, την μα-

ratması için, bütün günahlarını itiraf etmesi ve

εστρία του Γιασάρ Έρσοϋ και την εντυπωσιακή μουσική

özür dilemesi gerektiğinin altını da çizer.

του Ερσέν Σουρουρί, την ίδια στιγμή ονομάζεται ως «Η
Τραγωδία της Κύπρου».
Το έργο τονίζει ότι οι Κύπριοι πρέπει να ομολογήσουν
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Kıbrıs’ın yaşadığı trajediyi, darbeyi, işgali,
katliamları, kayıpları, göçleri, zulmü, haksızlığı
siyasi cinayetleri ve sonu gelmeyen müzakerele-

όλες τις αμαρτίες τους και να ζητήσουν συγγνώμη ώστε

ri seyircinin yüzüne çarpıcı bir tokat gibi vuran “Kıbrıs,

να εξιλεωθούν από τις αμαρτίες και τα λάθη τους και να

Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunu eteğindeki taşla-

δημιουργηθεί μια κουλτούρα ειρήνης.

rı dökerek izleyenleri sorgular.

Faize Özdemirciler
Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ

LBT’nin sahnelediği “Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununda Yaşar Ersoy.
Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην παράσταση του έργου “Κύπρος, πικράθηκα στα Ελληνικά, πληγώθηκα στα Τούρκικα” που ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
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Το έργο «Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα

“Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunu sunul-

Τούρκικα», παίρνει την τραγωδία, το πραξικόπημα, την

maya başlandığı 5 Nisan 2014 tarihinden itibaren toplu-

εισβολή, τη σφαγή, τις απώλειες, την προσφυγιά, την

mun gündemine oturur ve oyun hakkında Kıbrıs Türk

καταπίεση, την αδικία, τις πολιτικές δολοφονίες και τις

medyasında yazmayan ve konuşmayan kalmaz.

ατελείωτες διαπραγματεύσεις που βιώνει η Κύπρος και

7 Nisan 2014 tarihli Yenidüzen gazetesinde Sami Özus-

τις κτυπάει σαν ένα ισχυρό χαστούκι στο πρόσωπο του

lu “Üçleme... Tiyatro, müzik, şiir... Tiyatro Ustası Ya-

θεατή και τον ανακρίνει.

şar Ersoy’u izledik... sahnede tek başınaydı, ama o

Από την μέρα έναρξης των παραστάσεων του έργου

üçlünün muhteşem gücüyle sanki bir ordu gibiydi”

στις 5 Απριλίου 2014, βρίσκεται συνέχεια στην επικαιρό-

diye başladığı uzun yazısında şu noktalara vurgu yapar:

τητα και δεν υπάρχει κανείς στον Τουρκοκυπριακό Τύπο
που να μην έγραψε για αυτό.

“...Savaşların, yıkılmışlıkların, küskünlüklerin, kaybedilenlerin, vurulunanların, göçlerin ve belirsizliklerin hikayesi değil midir bizimkisi?
(...) Şiir, müzik ve tiyatro... o müthiş üçlü
aldı yürekleri, aldı hafızaları, aldı benlikleri
sürükledi biryerlere... Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım dedi üçlü... Kıbrıs’a sığamadık
ya biz, iki toplum... bilemedik ya gerçek
düşmanı, birbirimizi sanarak... Korkularımız galebe çaldı ya hep... Bundandır küskünlüğmüz de, kırgınlığmız da... Dili tektir
çünkü duyguların... Türkçesi, Rumcası
aynı!..”

Solda: LBT’nin sahnelediği “Kıbrıs, Rumca
Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununda Ersen Sururi
ve Yaşar Ersoy.
Αριστερά: Ο Γιασάρ Έρσοϋ και ο Ερσέν
Σουρουρί στην παράσταση του έργου “Κύπρος,
πικράθηκα στα Ελληνικά, πληγώθηκα στα
Τούρκικα” που ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας.
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Ο Σαμί Όσουζλου, στο άρθρο του που δημοσιεύεται
στην εφημερίδα Γενίντουζέν στις 7 Απριλίου 2014, γράφει ότι «Το τρίο… Θέατρο, μουσική, ποίηση… Παρακολουθήσαμε τον θεατράνθρωπο Γιασάρ Έρσοϋ…
ήταν μόνος του στην σκηνή αλλά με την υπέροχη δύναμη των τριών ήταν λες και υπήρχε μια στρατιά». Ο
Όσουζλου στην συνέχει τονίζει τα εξής:
«Η δική μας ιστορία δεν είναι η ιστορία των πολέμων, της καταστροφής, της έχθρας, της απώλειας, της
προσφυγιάς και της αβεβαιότητας; (…) Ποίηση, μουσική και θέατρο… εκείνο το περίφημο τρίο πήρε τις
καρδιές, πήρες τις μνήμες, πήρε το εγώ και τα έσυρε κάπου… Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα
Τούρκικα είπε το τρίο…
Ξέρετε δεν καταφέραμε να χωρέσουμε στην Κύπρο,
εμείς οι δύο κοινότητες… δεν γνωρίζαμε τον πραγματικό εχθρό, και νομίσαμε ότι εμείς είμαστε εχθρός ο
ένας του άλλου… Μας νικούσαν πάντα οι φόβοι μας…
Από αυτό πηγάζει και η δυσαρέσκεια και ο θυμός μας…
Επειδή η γλώσσα των συναισθημάτων είναι μία… τα
τουρκικά τους και τα ελληνικά τους είναι τα ίδια!...»

Sağda: LBT’nin sahnelediği “Kıbrıs, Rumca
Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununda Yaşar Ersoy.
Δεξιά: Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην παράσταση του
έργου “Κύπρος, πικράθηκα στα Ελληνικά,
πληγώθηκα στα Τούρκικα” που ανέβασε το Τ/κ
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
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Ο Σενέρ Λεβέντ, στις 7 Απριλίου 2014, στο άρθρο του

Afrika gazetesinin 7 Nisan 2014 tarhli baskısında Şe-

στην εφημερίδα Αφρίκα με τίτλο «Μια ποιήτρια… και

ner Levent “Bir şair...Bir de sahnede devleşen aktör”

στην σκηνή ένας ηθοποιός να γιγαντώνεται» γράφει

başlıklı yazısında şunları yazar:

ότι
“Beraber küstük, beraber kırıldık bu adada... Bu sahne,
«Μαζί πικραθήκαμε, μαζί πληγωθήκαμε σε αυτό το

bu harap yuva, bu güvercinler, bu havan topuyla yaralı

νησί… Αυτή η σκηνή, αυτή η γκρεμισμένη φωλιά, αυτά

piyano... ve şu yüreğimizin derinliklerine işlenen tınılar...

τα περιστέρια, αυτό το τραυματισμένο από όλμους

Ve viyoladaki sihirli parmaklarıyla Ersen...Ve isyan ve

πιάνο… και αυτοί οι ήχοι που έφτασαν μέχρι τα βάθη

acı dolu tuzlu gözyaşlarımıza binbir hünerle dokunan

της καρδιάς μας… Και ο Ερσέν με τα μαγικά του δάχτυ-

Yaşar... Bu gece, bu salonda... Tek yürek olduğumuza

λα στη βιόλα… και ο Γιασάρ που με χίλια τεχνάσματα

hiçbir şüphem yok.

ακουμπά στα αλμυρά μας δάκρυα τα γεμάτα αγανάκτη-

(...) Enosis istediler diye mi Rumca küstün?

ση και πόνο…

Taksim istediler diye mi Türkçe kırıldın?

Αυτό το βράδυ, σε αυτή την αίθουσα… Δεν έχω καμία

Söyle onlara... Bir devlet daha kursunlar bize.

αμφιβολία ότι γίναμε μια καρδιά.

Kurdukları devleti yine bize yıktırsınlar...

(…) Πικράθηκες στα ελληνικά επειδή ήθελαν Ένωση;

Evet şair... Sen şair...

Πληγώθηκες στα τούρκικα επειδή ήθελαν Ταξίμ;

Bir de sahnede devleşen aktör...

Πες τους… Ας ιδρύσουν ακόμα ένα κράτος για εμάς.

Bir de sihirli parmakları viyolasında bizi alıp

Και ας μας βάλουν πάλι να ρημάξουμε αυτό το κράτος…

Bizden içeride bize götüren bir usta.

Ναι ποιήτρια… Εσύ ποιήτρια…

Rumca küstük, Türkçe kırıldık hep beraber...

Και αυτός ο ηθοποιός που γιγαντώνεται στη σκηνή…

Tarihimizle yüzleştik...

Και αυτός ο μαέστρος που με τα μαγικά του δάχτυλα

Yüzümüzü kaybetmedik çünkü daha...”

Στη βιόλα μας πήρε και μας οδήγησε στο είναι μας.
Όλοι μαζί πικραθήκαμε στα ελληνικά πληγωθήκαμε

“Müthiş bir üçleme... Faize, Yaşar ve Ersen...” baş-

στα τούρκικα…

lıklı yazısında Hasan Kahvecioğlu, 3 Haziran 2014 tarihli

Αναμετρηθήκαμε με την ιστορία μας…

Halkın Sesi gazetesinde şöyle yazar:

Επειδή ακόμα δεν έχουμε χάσει το φιλότιμο μας…»
“(...) Tiyatro; şiiri kucakladı, müziği içine çekti, öfkeyi
Ο Χασάν Καφετζίογλου στο άρθρο του με τίτλο «Ένα

ve isyanı ellerinden tutup sahneye çıkardı, tarihin diple-

καταπληκτικό τρίο... Η Φαϊζέ, ο Γιασάρ και ο Ερ-

rinde gezdirdi onları ve kocaman bir ‘burgaç’ yaratarak

σέν...», το οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Χαλκίν

hepimizi sarmalına aldı.

Σεσί, στις 3 Ιουνίου 2014, γράφει τα εξής:
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«(…) Το θέατρο αγκάλιασε την ποίηση, η μουσική του

Bu üçlünün delicesine, birbirini proveke ederek ortaya

απορρόφησε την οργή και κρατώντας την επανάστα-

çıkartıkları Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım oyunu

ση από το χέρι την οδήγησε στην σκηνή, τα πήγε μέχρι

son zamanların toplumsal tramvalarını tedavi etmek is-

τον πυθμένα της ιστορίας και δημιουργώντας μια τε-

teyenlere ilaç gibi geldi.

ράστια «δίνη» μας πήγε όλους στο ελικοειδές του.
Το έργο “Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα
Τούρκικα» που αυτό το τρίο παρουσίασε παρανοϊκά
προκαλώντας το ένα το άλλο, ήταν βάλσαμο για όλους
όσους θέλησαν να θεραπεύσουν τα κοινωνικά τραύματα των τελευταίων χρόνων.
(…) Ο μάστορας Γιασάρ, στην σκηνή βιώνει στροβιλίζοντας τα ποιήματα της Φαϊζέ, τα ξαναγράφει… Μας
φέρνει αντιμέτωπους με την πικρή ιστορία μας.
Γεια στο στόμα σου, στην καρδιά σου, στον θυμό σου
και την αγάπη σου για την Κύπρο, Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ…

(...) Yaşar usta, Faize’nin şiirlerini sahnede döne döne
yaşamış, döne döne yeniden yazmıştır... Acılı tarihimizle
bizleri yüzleştirmiştir.
Ağzına, yüreğine, Kıbrıs’a kızgınlığına ve sevdana sağlık Faize Özdemirciler...
Bir Kıbrıslı şairin çığlığını duyumsadığı, içselleştirdiği
ve beyinlerimize şimsek gibi çakan bir şiddetle çaktığı
için kutluyorum Yaşar Usta’yı...
Ersen Sururi’nin bu oyundaki özgün müziği, şiirin ve
tiyatronun dinamik yol arkadaşı oldu... Yürekten kutluyorum...
Keşke müzakere masasında; yönetim, mal-mülk, top-

Συγχαίρω τον μάστορα Γιασάρ Έρσοϋ για το ότι

rak görüşmeleri sürerken, Ercan Gündoğan’ın önerdiği

αφουγκράστηκε την κραυγή μιας Κύπριας ποιήτριας,

gibi Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım görüşme ana

την εσωτερίκευσε και την κατεύθυνε στο μυαλό μας

başllıklarından biri olsa...”

σαν ένα κεραυνό…
Η πρωτότυπη μουσική του Ερσέν Σουρουρί σε αυτό

Gösterime başladığı tarihten itibaren hep kapalı gişe

το έργο έγινε ένας δυναμικός σύντροφος της ποίησης

oynayan ve büyük ilgi gören ‘Kıbrıs Rumca Küstüm

και του θεάτρου… Τον συγχαίρω από καρδιάς…

Türkçe Kırıldım’ oyunu hakkında 6 Nisan 2014 tarihli

Μακάρι στο τραπέζι των συνομιλιών, όσο συνεχίζο-

Yenidüzen gazetesinde Cenk Mutluyakalı “Rumca Küs-

νται οι συζητήσεις για το θέμα της διοίκησης, το περι-

tük... Türkçe Kırıldık... Bu dört kelime dahi yetti ‘Mil-

ουσιακό και το εδαφικό, όπως πρότεινε και ο Ερτζάν

liyetciliğin’ ellerinde boğulan dünümüzü anlatma-

Γκιούντογαν, το Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα

ya...” diye belirterek şöyle devam eder:

στα Τούρκικα να ήταν ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης..»
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Ο Τζενκ Μουτλουγιακαλί, στις 6 Απριλίου 2014, γράφει

“(...) Sözcükler dikenli telleri aşıyor. Başkaldırıyor

για το έργο Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα

barikatlara... Yaralı bir adanın kanayan düşlerine tütün

Τούρκικα, το οποίο από την μέρα έναρξης των παραστά-

basıyor. Ve ustalık döneminde bir sanatçı, bir şairin

σεων του κέρδισε το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού, ότι

yüreğinden şiirle kusuyor öfkeleri, kırıklıkları, çalınmış
çocuklukları, bu kanlı coğrafyaya... Katillere hesap soru-

«Πικραθήκαμε στα Ελληνικά… Πληγωθήκαμε στα

yor... Ve onlara yataklık edenlere... Ve susanlara...

Τουρκικά… Αυτές οι τέσσερις λέξεις ήταν αρκετές

Kendi şiirinin seyircisi Faize Özdemirciler’le birlikte

για να περιγραφεί το χθες μας που πνίγηκε στα χέρια

‘gerilla’ olduk, ‘dikkat tehlikeli bölge’ karanlığında duygu-

του ‘Εθνικισμού’. (…) Οι λέξεις υπερβαίνουν τα συρμα-

lara... Ersen Sururi, müziğiyle barikat, piyade, işgal, göç,

τοπλέγματα. Σηκώνουν το κεφάλι στα οδοφράγματα…

kalleş bir kurşun, pasaport kolleksiyonu, avludaki ergo-

Και ένας καλλιτέχνης με την μαεστρία του, από την

van ağacı oldu ruhumuzda...

καρδιά μιας ποιήτριας μέσω της ποίησης κάνει εμετό

Yaşar Ersoy hayatının oyununu oynadı. Çok ‘çirkin’ bir

τον θυμό, τις απογοητεύσεις, τις κλεμμένες παιδικές

‘oyun’u tıbkı yaşar’casına ve emekle, öylesine yüksek

ηλικίες σε αυτό τον ματωμένο τόπο… Ζητά λογαριασμό

bir gerilim ve üstün performansla oynadı ki, öylece kala

από τους δολοφόνους… και από αυτούς που τους καλύ-

kaldık yerimizde... Ve ışık kapandı, alkışladık, alkışladık,

πτουν… και από αυτούς που σωπαίνουν…

alkışladık içimizdeki öfkeyle...”

Μαζί με την Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ παρακολουθήσαμε το ποίημα της και γίναμε «αντάρτες» στα συναισθήματα στο σκοτάδι της «Προσοχή επικίνδυνη ζώνη»...

8 Nisan 2014 tarihli Yenidüzen Gazetesinde Filiz Besim
‘Utandıran Bir Tarihin Resmigeçidi’ başlıklı yazısın-

Ο Ερσέν Σουρούρι με την μουσική του, γίνεται στη

da oyun ‘Bir hançer saplıyor Kıbıslı yüreğimize’ diye

ψυχή μας οδόφραγμα, πεζικό, εισβολή, προσφυγιά, μια

belirtir. Besim yazısında oyunun çok çarpıcı ve başarılı

ύπουλη σφαίρα, μια συλλογή από διαβατήρια, το δέ-

olduğunu söyleyerek şöyle devam eder:

ντρο του Ιούδα στην αυλή...
Ο Γιασάρ Έρσοϋ έπαιξε το σημαντικότερο ρολο της

“Kendi toplumunun acılarını, ihanetlerini ve aslında

ζωής του. Έπαιξε αυτό τον «άσχημο» ρολο με τόσο μό-

yazgısını sorguluyor Yaşar Ersoy, Faize Özdemirciler’in

χθο, λες και το ζούσε, με τόση ένταση και εξαιρετική

dizeleri üzerinden...’”

απόδοση, που παγώσαμε στη θέση μας… Και έσβησαν
τα φώτα και χειροκροτήσαμε, χειροκροτήσαμε, χειροκροτήσαμε με όλη την οργή που είχαμε μέσα μας…»
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Η Φιλίζ Μπεσίν, στο άρθρο της με τίτλο «Η παρέλαση

Ahmet Tolgay ise 16 Nisan 2014 tarihli Kıbrıs gazete-

μιας ντροπιαστικής ιστορίας», το οποίο δημοσιεύεται

sinde “Yaşar Ersoy, Faize Özdemirciler’in şiirlerin-

στην εφημερίδα Γενίντουζέν, στις 8 Απριλίου 2014, γρά-

den oluşturduğu tek kişilik performansıyla, tüm

φει ότι «ένα στιλέτο μαχαιρώνει την Κύπρια καρδιά

varlığını adadığı tiyatro sevdasının doruğuna çıktı”

μας». Η Μπεσίμ στο άρθρο της γράφει ότι το έργο είναι

diye belirterek, oyunun, harika bir sahne şöleni olduğu-

πολύ εντυπωσιακό και επιτυχημένο. Στην συνέχεια ση-

nun altını çizer.

μειώνει ότι

Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım oyununu, “Yaşar Ersoy’un ‘Magnum Oppus’u (başyapıtı)” olarak

«Ο Γιασάρ Έρσοϋ μέσα από τους στίχους της Φαϊζέ

değerlendiren Tufan Erhürman, Adres Dergisi’nin 12

Όζντεμιρτζιλέρ, ανακρίνει τον πόνο της κοινότητας

Ekim 2014 tarihli 180. sayısında oyunu başarılı bir yüz-

του, την προδοσία και τη μοίρα…»

leşme olarak nitelendirerek yazısını şöyle tamamlar:

Και ο Αχμέτ Τολγκάι, στην εφημερίδα Κίμπρις, στις 16

“(...) Faize Özdemirciler ve Yaşar Ersoy bana çok sev-

Απριλίου 2014, αναφέρει ότι «Ο Γιασάρ Έρσοϋ, με το

diğim şiirlerin çok iyi bir tiyatro insanı tarafından yorum-

έργο που δημιουργεί από τα ποιήματα της Φαϊζέ Όζ-

lanınca daha da sevilesi hale gelebileceğini öğrettiler...

ντεμιρτζιλέρ και μόνος τους στη σκηνή, κορυφώνει

Orhan Veli’nin Quntitatif şiirinden bir araklamayla bitire-

την αγάπη του για το θέατρο στο οποίο αφιέρωσε όλη

ceğim bu yazıyı:

την ύπαρξη του», και τονίζει ότι η παράσταση είναι μια

Faize Özdemirciler’in şiirini severim

υπέροχη γιορτή στη σκηνή.

Yaşar Ersoy’un tiyatrosunu da severim

Ο Τουφάν Έρχιουμαν, στο 180ο τεύχος του περιοδικού
Adres, στις 12 Οκτωβρίου 2014, χαρακτηρίζει το έργο Πι-

Faize Özdemirciler’in şiirini Yaşar Ersoy’un oyunlaştırmasını daha çok severim.”

κράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα ως το
«Magnum Oppus του Γιασάρ Έρσοϋ» και σημειώνει ότι

Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Üstün

το έργο ήταν μια πετυχημένη αυτοκριτική αντιμετώπι-

Akmen ise bir “Ağıt” olarak değerlendirir ‘Kıbrıs Rumca

ση. Στην συνέχεια γράφει ότι

Küstüm Türkçe Kırıldım’ oyununu... Türkiye’de yayımlanan Evrensel (1.10.2014) gazetesindeki uzun yazısında

«(…) Όταν ο Γιασάρ Έρσοϋ ερμήνευσε με υπέροχο τρό-

Akmen, oyunu dört dörtlük kusursuz olarak nitelendirir.

πο τα ποιήματα της Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ, που τόσο

Akmen şu hususlara da vurgu yapar:

αγαπώ, μου δίδαξαν ότι αυτά μπορούν να αγαπηθούν
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ακόμα περισσότερο… Θα ολοκληρώσω αυτό το άρθρο

“Yarım yüzyıla yakın bir zamandır tiyatro ile ‘hemhal’

με μια «υπεξαίρεση» από το ποίημα του Ορχάν Βελί

olan, yüzü aşkın oyun sahneye koyan Yaşar Ersoy, Faize

«Ποσοτικός»:

Özdemirciler’in dizeleriyle belki hayatının oyununu sah-

Αγαπώ την ποίηση της Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ

neye koymuş ve oynuyor. Bu oyun Kıbrıslıların yaşamı-

Αγαπώ και το θέατρο του Γιασάρ Έρσοϋ

nın öyküsü. Altmış yıllık geçmişi, izleyenlerin suratına

Αγαπώ ακόμα πιο πολύ την θεατρική διασκευή της ποί-

şamar gibi çakan dizelerle, Yaşar Ersoy’un usta işi yo-

ησης της Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλερ από τον Γιασάρ Έρσοϋ»

rumu yanı sıra mükemmel oyunculuğuyla sahneleniyor.
Yaşar Ersoy öfkesini, kahrını ve isyanını ihtişamlı bir şiir

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κριτικών της Τουρκίας, Ου-

diliyle sahnede yücelerek anlatıyor. Şiirin trajik monolog

στούν Ακμέν, χαρακτηρίζει το έργο «Πικράθηκα στα

yapısını tiyatronun dramatik öğeleriyle başarıyla buluş-

Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα» ως μια «Ελε-

turuyor. Diğer farklı bir disiplin olan müzik ile ( Ersen

γεία»… Στο μακροσκελές άρθρο του που δημοσιεύτηκε

Sururi’nin özgün bestesi ve icrası) birleştiriliyor. Kıbrıs

στην εφημερίδα Εβρενσέλ (1.10.2014), ο Ακμάν γράφει

Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım ve şairin başka şiirleri-

ότι το έργο είναι αψεγάδιαστο. Ο Ακμέν στην συνέχεια

ni de dramaturgik kurgu ve tematik bütünlük içerisinde

γράφει τα εξής:

anlam bütünlüğü sağlamak için ekleyerek Kıbrıs tarihine
çivi çakmasını tamamlıyor.

«Ο Γιασάρ Έρσοϋ, ο οποίος εδώ και μισό αιώνα ανέ-

Yaşar Ersoy, Kıbrıs’ın yaşadığı trajediyi, savaşı, darbe-

βασε περισσότερα από εκατό έργα, με τους στίχους

yi, kurtarmayı, katliamı, faili ‘meşhur’ ları ( meçhul de-

της Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ, ίσως και να ανέβασε και

miyor çünkü suçluları biliyor), hile ile çalınan hayatları,

να έπαιξε το έργο της ζωής του. Αυτό το έργο είναι

oyulan dağları, haksızlığı, adaletsizliği, zulmü ve sonu

η ιστορία της ζωής των Κυπρίων. Ο Γιασάρ Έρσοϋ, με

gelmeyen müzakereleri seyirci ile paylaşıyor ve son alt-

τους στίχους τους οποίους χαστουκίζει το πρόσωπο

mış yıldır adanın yaşadığı trajediden soylu bir tragedya

των θεατών, με την μαεστρία και την τέλεια ερμηνεία

daha çıkartıyor. Böylece sorgulamayı, yüzleşmeyi ve iti-

του παρουσιάζει στην σκηνή εξήντα χρόνια παρελθό-

rafı bir arada sağlıyor. Kıbrıslılar olarak yapılan yanlışlar-

ντος. Ο Γιασάρ Έρσοϋ με μια υπέροχη ποιητική γλώσσα

dan arınmayı ve barış kültürüne doğru yürümeyi hedefli-

εκφράζει στη σκηνή το θυμό, τον πόνο και την αγανά-

yor, eteğindeki taşları dökerek hedefe varıyor.”

κτηση του. Ενώνει με επιτυχία τον ποιητικό τραγικό
μονόλογο με τα στοιχεία του θεάτρου καθώς και με
την μουσική (η πρωτότυπη σύνθεση και εκτέλεση του
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Ερσέν Σουρουρί). Και με το Πικράθηκα στα Ελληνικά,
Πληγώθηκα στα Τούρκικα και προσθέτοντας , και άλλα
ποιήματα της ποιήτριας με στόχο να διασφαλιστεί η
ακεραιότητα του νοήματος εντός μιας δραματουργικής
μυθοπλασίας και θεματικής συνοχής, ολοκληρώνει το
κάρφωμα ενός καρφιού στην ιστορία της Κύπρου.
Ο Γιασάρ Έρσοϋ, μοιράζεται με τον θεατή την τραγωδία της Κύπρου, τον πόλεμο, το πραξικόπημα, την
σωτηρία, την σφαγή, το γεγονός ότι οι δράστες είναι
‘γνωστοί’

(δεν λέει άγνωστοι γιατί γνωρίσει τους

εγκληματίες ), τις με δόλο κλεμμένες ζωές, τα λαξευμένα βουνά, την αδικία, την καταπίεση και τις ατελείωτες διαπραγματεύσεις και από την εξηντάχρονη τραγωδία του νησιού βγάζει μια τραγωδία ακόμα. Με αυτό
τον τρόπο διασφαλίζει παράλληλα την ανάκριση, την
αυτοκριτική και την ομολογία. Έχει στόχο να βοηθήσει
τους Κύπριους να εξιλεωθούν από τα λάθη τους και να
προχωρήσουν προς την δημιουργία μιας κουλτούρας
ειρήνης, ομολογώντας τις αμαρτίες τους.»

LBT’nin sahnelediği “Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununda Yaşar Ersoy
Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην παράσταση του έργου “Κύπρος, πικράθηκα στα Ελληνικά, πληγώθηκα στα Τούρκικα”
που ανέβασε το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Ο Χασάν Χάστουρερ στην εφημερίδα Κίμπρις, ο Μεχμέτ Λεβέντ στην εφημερίδα Αφρίκα, η Νεριμάν Τζαχίτ
στο περιοδικό Αντρές, ο Ερόλ Ρεφίκογλου στην εφημε-

Hasan Hastürer Kıbrıs gazetesinde, Mehmet Levent

ρίδα Αφρίκα, ο Ναζέν Σανσάλ στη δικτυακή εφημερίδα

Afrika gazetesinde, Neriman Cahit Adres Dergi’sinde,

Δεν είναι Άγκυρα είναι Λευκωσία, ο Ουμίτ Ινατσί στην

Erol Refikoğlu Afrika gazetesinde, Nazen Şansal ‘Ankara

εφημερίδα Αφρίκα γράφουν για το έργο Πικράθηκα στα

Değil Lefkoşa’ internet gazetesinde, Ümit İnatçı Afrika

Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα… Γράφουν ότι το

gazetesinde ‘Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım’ oyu-

έργο πραγματοποίησε μια αυτοκριτική αντιμετώπιση με

nu hakkında köşelerinde yazarlar... Oyunun, Kıbrıs’ta

τα γεγονότα της Κύπρου και ότι και οι Κύπριοι έχουν με-

yaşananlarla bir yüzleşme yaptığını ve yaşanan trajedi-

ρίδιο στην τραγωδία του νησιού.

de Kıbrıslılar’ın da payı olduğunu belirtirler.
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Satirigo Tiyatrosu’nda
“Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım”
Το Έργο “Πικράθηκα στα Ελληνικά,
Πληγώθηκα στα Τούρκικα» στο Σατιρικό Θέατρο

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun 1974 trajedisinin
40. yılında sahnelediği “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe
Kırıldım” oyunu, Satirigo Tiyatrosu tarafından Güney
Kıbrıs’ta da sunulması için davet edilir. Uzun yıllardır iki
toplumun yakınlaşması için mücadele eden Satirigo Tiyatrosu ve Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu bir kez daha
“Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunuyla işbirliği yaparlar.
Bu sefer bu işbirliğine ve dayanışmaya PEO- SİDİKEK,
BES, Federal Kıbrıs İnsiyatifi ve İki Toplumlu Koro ve
Kültür Hareketi de katılır. Bu işbirliği ve dayanışmanın
organizasyonuyla Faize Özdemirciler’in şiirlerinden Yaşar Ersoy’un oyunlaştırdığı, yönettiği ve oynadığı, müziğini ise Ersen Sururi’nin yaptığı “Kıbrıs Rumca Küstüm
Türkçe Kırıldım” oyunu 29 Nisan 2015 tarihinde Satirigo
Satirigo Tiyatrosu’nda
sunulan “Kıbrıs, Rumca
Küstüm Türkçe Kırıldım”
oyunu öncesinde Kıymet
Karabiber, çevirmen Maria
Siakalli ve Spiros Pantelidis
konuşmalarını yaparken.
Η Κιιμέτ Καραμπιμπέρ,
η μεταφράστρια Μαρία
Σιακαλλή και ο Σπύρος
Παντελίδης στην
παράσταση του έργου
“Κύπρος, πικράθηκα στα
Ελληνικά, πληγώθηκα στα
Τούρκικα” στο Σατιρικό
Θέατρο.
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Το Σατιρικό Θέατρο προσκαλεί το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο

Tiyatrosu’nda Kıbrıslı Rum izleyicilere sunulur.

Λευκωσίας να παρουσιάσει το έργο “Πικράθηκα στα Ελ-

Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek ve Kıbrıs Üniversitesi Mas-

ληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα» και στο Ελληνοκυπρι-

ter Programı öğrencileriyle birlikte Rumcaya çevirisi

ακό κοινό, στη Νότια Κύπρο. Το Σατιρικό Θέατρο και το

yapılan oyun izleyicilere üst yazıyla sunulur ve izle-

Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, που για πολλά χρόνια

yenlerin oyunu daha iyi anlamaları sağlanır. 500 kişilik

αγωνίζονται για την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτή-

salonu tıklım tıklım dolduran, yer bulamayan ayakta ve

των, συνεχίζουν την συνεργασία τους, αυτή τη φορά με

basamaklara oturarak izleyenler, oyunu dakikalarca al-

το έργο “Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρ-

kışlarlar.

κικα».
Αυτή τη φορά στην συνεργασία συμμετέχουν και οι
συντεχνίες ΠΕΟ-ΣΗΔΗΚΕΚ και ΜΠΕΣ, η Κίνηση για
Ομοσπονδιακή Κύπρο, η Δικοινοτική Χορωδία και Πολι-

Oyunun haberi ve izleyicilerin yoğun katılımı Kıbrıs
Türk ve Rum basınında geniş yer bulur.
Örneğin 1 Mayıs 2015 tarihli Kıbrıs gazetesi oyun gecesinin haberini şöyle verir:

τιστική Κίνηση. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας

“Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım geçtiğimiz ak-

και συνδιοργάνωσης, το έργο “Πικράθηκα στα Ελληνικά,

şam Güney Kıbrıs’ta sahnelendi... izdiham yaşandı. 500

Πληγώθηκα στα Τούρκικα», παρουσιάζεται στο Ελληνο-

kişilik salonu tıklım tıklım dolduran, yer bulamayan ve

κυπριακό κοινό, στο Σατιρικό Θέατρο, στις 29 Απριλίου

basamaklara oturarak izleyenler, sanatçıları dakikalarca

2015.

alkışladılar.

Η μετάφραση του έργου από τα τούρκικα στα ελληνι-

Oyunu izleyenler arasında Kıbrıslı Rum eski liderle-

κά έγινε από φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμμα-

rinden Dimitris Hristofyas, Yorgo Vasiliu, Lefkoşa Eski

τος του τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστη-

Rum Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis, birçok parti ve

μίου Κύπρου υπό την εποπτεία του Καθηγητή Δρ. Νιαζί

kurum yöneticisi yer aldı. Lefkoşa Türk Belediye Başkanı

Κιζιλγιουρέκ. Οι ελληνικοί υπέρτιτλοι της παράστασης

Mehmet Harmancı’nın da yer aldığı gecede duygulu ve

βοηθούν το κοινό να καταλάβει καλύτερα το έργο. Οι θε-

coşkulu anlar yaşandı. Ayrıca Ledra Palace’dan kalkan

ατές που γέμισαν την αίθουσα 500 ατόμων και όσοι δεν

otobüslerle Kıbrıslı Türk izleyiciler de salonda yer aldı.

LBT’nin sahnelediği “Kıbrıs,
Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım”
oyununda Yaşar Ersoy.
Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην παράσταση
του έργου “Κύπρος, πικράθηκα
στα Ελληνικά, πληγώθηκα στα
Τούρκικα” που ανέβασε το Τ/κ
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

βρήκαν θέση έμειναν όρθιοι ή κάθισαν στα σκαλοπάτια
της αίθουσας, καταχειροκρότησαν για πολύ ώρα την παράσταση.
Η μεγάλη συμμετοχή του κοινού στην παράσταση και
η ίδια η παράσταση παρουσιάζεται με πρωτοσέλιδα τόσο
στον τ/κ όσο και στον ε/κ Τύπο.
Για παράδειγμα, η εφημερίδα Κίμπρις, την 1η Μάιου
2015, δημοσιεύει την εξής είδηση για το βράδυ της παράστασης:
«Τις προάλλες παρουσιάστηκε στην Νότια Κύπρο το
έργο Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα… και έγινε πανικός. Οι θεατές που γέμισαν την
αίθουσα 500 ατόμων και όσοι δεν βρήκαν θέση έμεινα όρθιοι ή κάθισαν στα σκαλοπάτια της αίθουσας,
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καταχειροκρότησαν για πολύ ώρα τους καλλιτέχνες.

Oyundan önce konuşma yapan Lefkoşa Türk Belediye Ti-

Ανάμεσα στους θεατές βρίσκονταν και οι πρώην Ελλη-

yatrosu Sanat Yönetmeni Kıymet Karabiber, organizasyonu

νοκύπριοι ηγέτες Δημήτρης Χριστόφιας και Γιώργος

yapan Satirigo Tiyatrosu’na, PEO- SİDİKEK Sendikası’na,

Βασιλείου, ο πρώην Δήμαρχος του ε/κ Δήμου Λευ-

BES’e, Federal Kıbrıs İnsiyatifi’ne, İki Toplumlu Koro ve Kül-

κωσίας Λέλλος Δημητριάδης, αρκετοί πρόεδροι κομ-

tür Hareketleri’ne teşekkür etti. Ayrıca bu oyunun Güney

μάτων και οργανώσεων. Την βραδιά της παράστασης,

Kıbrıs’ta da izlenmesinden ve barışa yapacağı katkıdan do-

στην οποία παρευρισκόταν και ο Δήμαρχος του τ/κ

layı memnuniyetlerini bildirdi.

Δήμου Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί, δημιουργήθη-

Satirigo Tiyatrosu Yönetim Kurulu Başkanı Sypiros Pan-

καν συγκινητικές στιγμές γεμάτες ενθουσιασμό. Στην

delidis, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’yla dostluklarının

αίθουσα επίσης βρίσκονταν και Τουρκοκύπριοι θεατές

1987 yılında başladığını ve hiç aralıksız devam ettiğini be-

οι οποίοι ήρθαν με λεωφορεία που ξεκίνησαν από το

lirterek amaçlarının tiyatro sanatı vasıtasıyla barış köprüsü

Λήδρα Πάλας.

oluşturmak olduğunu vurguladı.

Satirigo Tiyatrosu’nda sunulan “Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununda Ersen Sururi, Niyazi Kızılyürek ,Faize Özdemirciler ve Yaşar Ersoy seyirciyi selamlarken.
Ο Ερσέν Σουρουρί, ο Νιγιαζί Κιζίλγιουρέκ, η Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ και ο Γιασάρ Έρσοϋ χαιρετούν το κοινό στην παράσταση
του έργου “Κύπρος, πικράθηκα στα Ελληνικά, πληγώθηκα στα Τούρκικα” στο Σατιρικό Θέατρο.
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Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια
του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου
Λευκωσίας

Κιιμέτ

Καράμπι-

μπερ, στην ομιλία του πριν την
έναρξη της παράστασης ευχαρίστησε το Σατιρικό Θέατρο, τις
συντεχνίες ΠΕΟ-ΣΗΔΗΚΕΚ και
ΜΠΕΣ, την Κίνηση για Ομοσπονδιακή Κύπρο, την Δικοινοτική
Χορωδία και την Πολιτιστική
Κίνηση για την διοργάνωση της
παράστασης. Παράλληλα εξέφρασε την ευχαρίστηση της για
το γεγονός ότι το έργο παρουσιάζεται στην Νότια Κύπρο
και για την συμβολή του στην ειρήνη.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σατιρικού
Θεάτρου Σπύρος Παντελίδης, στην ομιλία του, τονίζει ότι

Oyunun bitiminde duygu seline kapılan seyirciler, dakikalarca sanatçıları alkışladılar. Aşırı duygulanan Dimitris Hristofias gözyaşları içrisinde sahneye çıkarak
sanatçıları kutladı.”

η αδιάλειπτη συνεργασία του Σατιρικού Θεάτρου με το
Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ξεκίνησε το 1987 και ότι

Kıbrıs Rum basınında da geniş yankı uyandıran ve

στόχος τους είναι μέσω της τέχνης του θεάτρου να δημι-

aynı gece Rialto Tiyatrosu yöneticileri tarafından izlenen

ουργήσουν μια γέφυρα ειρήνης.

“Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunu Limasol

Στο τέλος της παράστασης οι θεατές που παρασύρονται

Rialto Tiyatrosu’nda sunulması için davet edilir.

σε μια παλίρροια συναισθημάτων, καταχειροκροτούν για
πολλή ώρα τους καλλιτέχνες. Ο Δημήτρης Χριστόφιας
κατασυγκινημένος βγαίνει στην σκηνή και συγχαίρει τους
καλλιτέχνες.»
Εκείνο το βράδυ, την παράσταση του έργου Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα, το οποίο είχε ευρύ
αντίκτυπο και στον ε/κ Τύπο, παρακολουθούν και στελέχη του Θεάτρου Ριάλτο, και στην συνέχεια προσκαλούν την παράσταση να παρουσιαστεί και στο Θέατρο Ριάλτο στην Λεμεσό.

313

LİMASOL RİALTO TİYATROSU’NDA
“KIBRIS RUMCA KÜSTÜM TÜRKÇE KIRILDIM”
Το Έργο “Πικράθηκα στα Ελληνικά,
Πληγώθηκα στα Τούρκικα»
στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό

Limasol

Rialto

Tiyatrosu’nun

daveti üzerine Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu ‘Kıbrıs Rumca
Küstüm Türkçe Kırıldım’ oyununu,
8 Haziran 2015’de Limasol izleyicisine sunmak amacıyla hazırlıklarına başlar. ‘Kıbrıs Rumca Küstüm
Türkçe Kırıldım’ oyununu Faize
Özdemirciler’in şiirlerinden oyun-

Μετά την πρόσκληση του Θέατρου Ριάλτο, το Τκ Δημο-

laştıran, yöneten ve oynayan Yaşar Ersoy Limasol’da do-

τικό Θέατρο Λευκωσίας, ξεκινά τις προετοιμασίες για αν

ğar, büyür, okula gider, amatör tiyatro yapar, sokaklarında

παρουσιάσει το έργο “Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώ-

gezer, oynar, aşık olur, sever, sevilir, kavga eder... Kısaca

θηκα στα Τούρκικα» στο κοινό της Λεμεσού, στις 8 Ιου-

her insanın yaşadığı gibi Limasol’da 23 yaşına kadar ya-

νίου 2015. Ο Γιασάρ Έρσοϋ, ο οποίος κάνει την θεατρική

şar... Ancak 1974 tarihinde yaşanan trajedi ve adanın iki-

διασκευή του έργου από τα ποιήματα της Φαϊζέ Όζντεμιρ-

ye bölünmesinden sonra Yaşar Ersoy Limasol’da esir ya-

τζιλέρ, το σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε αυτό, γεν-

şamı da sürer. Ve ardından yapılan anlaşmayla nüfus ve

νιέται, μεγαλώνει, πηγαίνει σχολείο, κάνει ερασιτεχνικό

esir müdahalesi ile birlikte Limasol’dan ayrılarak Kuzey

θέατρο, κάνει βόλτες στα σοκάκια, παίζει, ερωτεύεται,

Kıbrıs’a geçer ve yaşamının 23 yaşından sonrasını Kuzey

αγαπά, αγαπιέται, τσακώνεται… και εν συντομία ζει αυτά

Lefkoşa’da sürdürür. Her göç eden Kıbrıslı Türk ve Kıb-

που ζει κάθε άνθρωπος, μέχρι τα 23 του χρόνια στην Λε-

rıslı Rum gibi evini, hatıralarını, tüm yaşanmışlıklarını

μεσό…

geride bırakmak zorunda kalır. Ülkesi ikiye bölünürken

Όμως μετά την τραγωδία του 1974 και την διχοτόμη-

her göç eden Kıbrıslının yaşamı gibi Yaşar Ersoy’un ya-

ση του νησιού, ο Γιασάρ Έρσοϋ, στην Λεμεσό ζει πλέον

şamı da, Güney’deki yaşamı ve Kuzey’deki yaşamı diye

την ζωή ενός αιχμαλώτου. Και με την συμφωνία για την

ikiye bölünür. Böylece Rumca Küsenlerin Türkçe Kırılan-

ανταλλαγή πληθυσμού και αιχμαλώτων, φεύγει από την

ların kategorisine katılır. Elbette daha önce hatta kapılar

Λεμεσό και περνά στην βόρεια Κύπρο. Όπως κάθε Τουρ-

açılmadan önce Yaşar Ersoy, Güney Kıbrıs’a Limasol’a

κοκύπριος και Ελληνοκύπριος πρόσφυγας και αυτός ανα-

gider hatta Satirigo Tiyatrosu’nda sahnelediği ‘Gözlerimi

γκάζεται να αφήσει πίσω το σπίτι του, τις αναμνήσεις του

Kaparım Vazifemi Yaparım’ oyunuyla Limasol’da Kıbrıs-

και όλα τα βιώματα του. Όπως η ζωή ενός Κύπριου πρό-

lı Rum izleyicilerin karşısına çıkar ve alkışlanır. Lima-

σφυγα του οποίου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο, έτσι

sol’daki evini, sokağını, mahallesini ziyaret eder anıları-

και η ζωή του Γιασάρ Έρσοϋ μοιράζεται στην ζωή του στο

nı cap canlı yaşar, duygulanır, içi ağrır...

νότο και την ζωή του στο βορρά.
Και έτσι μπαίνει στην κατηγορία αυτών που Πικρά-
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“Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununun öncesi Rialto Tiyatrosu önünde bekleyen seyirciler.
Το κοινό περιμένει μπροστά από το Θέατρο Ριάλτο πριν από την παράσταση του έργου “Κύπρος, πικράθηκα στα Ελληνικά, πληγώθηκα στα Τούρκικα”.

θηκαν στα Ελληνικά, Πληγώθηκαν στα Τούρκικα. Φυσι-

Yaşar Ersoy, bütün bu duygu ve düşüncelerini, iki top-

κά και προηγουμένως και μάλιστα πριν ακόμα ανοίξουν

lumun yakınlaşması, barış kültürünün yaratılması ve ye-

τα οδοφράγματα ο Γιασάρ Έρσοϋ πηγαίνει στην Λεμεσό

niden birleşmesi için verdiği mücadeleyi çeşitli medya

και μάλιστα με το έργο «Σκάσε και κάνε τη δουλειά σου»

organlarında yayımlanan röportajlarında anlatır. Ancak

το οποίο είχε παρουσιάσει στο Σατιρικό Θέατρο, βγαίνει

60 yıllık tarihle bir yüzleşmeyi, sorgulamayı yapan ve bir

μπροστά από το Ελληνοκυπριακό κοινό το οποίο τον χει-

tragedya niteliğinde olan “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe

ροκροτεί. Επισκέπτεται το σπίτι του, τον δρόμο του, την

Kırıldım” oyunuyla Limasol’a gidecek ve Rialto Tiyatro-

γειτονιά του στην Λεμεσό, οι αναμνήσεις ζωντανεύουν

su’nda oynayacak olması farklı anlamlar, heycanlar ve

μέσα του, συγκινείται και βαραίνει η καρδιά του…

duygular yaşamasına neden olur.
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Aşağıda: Rialto Tiyatrosu’nda
sunulan “Kıbrıs,Rumca Küstüm
Türkçe Kırıldım” oyununda
Yaşar Ersoy

Ο Γιασάρ Έρσοϋ, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,
καθώς και τον αγώνα που δίνει για την επαναπροσέγγιση
των δύο κοινοτήτων και την δημιουργία μιας κουλτούρας

Κάτω: Ο Γιασάρ Έρσοϋ
στην παράσταση του έργου
“Κύπρος, πικράθηκα στα
Ελληνικά, πληγώθηκα στα
Τούρκικα” στο Θέατρο Ριάλτο.

ειρήνης, τις εκφράζει σε συνεντεύξεις του που δημοσι-

Sağda: Rialto Tiyatrosu’nda
sunulan “Kıbrıs,Rumca Küstüm
Türkçe Kırıldım” oyununu
ayakta alkışlayan seyirciler.

στο Θέατρο Ριάλτο, γεννά στον ίδιο διαφορετικές σκέ-

Δεξιά: Το κοινό χειροκροτεί
όρθιο την παράσταση του
έργου “Κύπρος, πικράθηκα
στα Ελληνικά, πληγώθηκα
στα Τούρκικα” στο Θέατρο
Ριάλτο.

εύονται σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά το
γεγονός ότι θα πάει στην Λεμεσό με το έργο “Πικράθηκα
στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα» και θα παίξει
ψεις, αισθήματα και ενθουσιασμό.
Επίσης η ανακοίνωση ότι την παράσταση θα παρακολουθήσουν μαζί οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων Μουσταφά Ακιντζί και Νίκος Αναστασιάδης, αυξάνει ακόμα
περισσότερο την έννοια, τον ενθουσιασμό, την ευθύνη,
τη σημασία και την αξία της βραδιάς. Μετά την ανακοίνωση ότι ο Μουσταφά Ακιντζί και ο Νίκος Αναστασιάδης
θα παρακολουθήσουν μαζί την παράσταση του έργου στο

Bir de tiyatro gecesine iki toplum lideri Mustafa Akıncı
ve Nikos Anastasiadis’in katılacağının ve birlikte oyunu
izleyeceklerinin açıklanması, gecenin anlamını heyecanını, sorumluluğunu, önemini ve değerini daha da artırır.
Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununu Limasol’da Rialto
Tiyatrosu’nda izleyeceklerinin açıklanması üzerine Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum medyasıyla birlikte dünya medyası da gözlerini tiyatro gecesine çevirirler. İki liderin de
Limasollu olması nedeniyle medya ‘Limasollu İki Lider
Limasol’da Tiyatroda Buluşuyorlar’ başlıklarını atarlar.
İki toplumda da bu buluşma haberi heyecan ve mutluluk
yaratır.
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Θέατρο Ριάλτο, στην Λεμεσό, τόσο ο τ/κ όσο και ο ε/κ Τύ-

σιεύονται άρθρα και ειδήσεις με τον τίτλο «Οι δύο Λεμε-

πος, καθώς και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έστρεψαν το

σιανοί Ηγέτες Συναντιούνται στην Λεμεσό». Η είδηση για

βλέμμα τους στην βραδιά της παράστασης. Και λόγω του

αυτή την συνάντηση προκαλεί χαρά και ενθουσιασμό και

ότι και οι δύο ηγέτες κατάγονται από την Λεμεσό, δημο-

στις δύο κοινότητες.

Rialto Tiyatrosu’nda sunulan “Kıbrıs,Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununda Yaşar Ersoy.
Ο Γιασάρ Έρσοϋ στην παράσταση του έργου “Κύπρος, πικράθηκα στα Ελληνικά, πληγώθηκα στα Τούρκικα” στο Θέατρο Ριάλτο.
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Anastasiadis ile Akıncı
“Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım”
Oyununda Kıbrıs’ın Trajedisi ile Yüzleşirler
Ο Αναστασιάδης και ο Ακιντζί στο έργο
“Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα»
έρχονται αντιμέτωποι με την Τραγωδία της Κύπρου

Η εκλογή του Μουσταφά Ακιντζί ως ο νέος Τουρ-

Kuzey Kıbrıs’ta 2015 Nisan ayında yapılan seçim-

κοκύπριος ηγέτης τον Απρίλιο του 2015, προκαλεί

lerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa

χαρά τόσο ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους όσο

Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm ve barış adına hem Kıbrıslı

και τους Ελληνοκύπριους και γίνεται αιτία για την

Türkler hem Kıbrıslı Rumlar arasında sevinç yaratır,

αναπτέρωση των ελπίδων τους για λύση και ειρήνη

umutların yeniden yeşermesine vesile olur.

στην Κύπρο. Οι μακρόχρονες συνομιλίες ανάμεσα

Çünkü iki toplumun daha önceki liderleri arasında

στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων ήταν ατελέσφο-

yıllardır süren müzakereler sonuç vermemiş ve tı-

ρες και είχαν βαλτώσει. Σε μια τέτοια περίοδο λοι-

kanmıştır. İşte bu süreçte Kıbrıslıların büyük çoğun-

πόν, η μεγάλη πλειοψηφία των Κυπρίων πιστεύουν

luğu Akıncı ile Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa adil

ότι ο Αναστασιάδης και ο Ακιντζί θα φέρουν μια δί-

ve kalıcı bir çözüm getireceğine inanırlar ve heye-

καιη και μόνιμη λύση στο Κυπριακό. Από το εξωτε-

canlanırlar. Dünyadan, özellikle Amerika ve Avrupa

ρικό και κυρίως από Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση

Birliği’nden de aynı doğrultuda mesajlar gelir.

έρχονται ανάλογα μηνύματα.

Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelere yeni-

Ο Αναστασιάδης και ο Ακιντζί μετά την πρώτη

den başlayan Akıncı ve Anastasiadis bir kez buluş-

συνάντηση που είχαν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο

tuktan sonra, Limasol Rialto Tiyatrosu’nda ‘Kıbrıs

της επανεκκίνησης των συνομιλιών για την λύση

Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım’ oyununu birlikte

του Κυπριακού, ανακοίνωσαν ότι θα παρακολουθή-

izleyeceklerini açıklarlar. Bu haber Kıbrıs Türk ve

σουν μαζί, στο Θέατρο Ριάλτο στην Λεμεσό, το έργο

Kıbrıs Rum medyasında geniş yankı bulur.

“Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκι-

İki lider; Akıncı ile Anastasiadis “Kıbrıs Rumca Küs-

κα». Η είδηση αυτή έχει μεγάλο αντίκτυπο στον τ/κ

tüm Türkçe Kırıldım” oyununu izlerken Kıbrıs’ın 60

και ε/κ Τύπο.

yıllık trajik tarihiyle yüzleşecek olmaları temsil gecesinin önemini ve işlevini daha da artırır.

318

Το γεγονός ότι καθώς οι δύο ηγέτες Ακιντζί και ο

Doç. Dr. Ercan Gündoğan, Faize Özdemircilerin

Αναστασιάδης παρακολουθούν το έργο “Πικράθηκα

“Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” adlı şiirini

στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα», έρχονται

Kıbrıs müzakere masasında okunmasını önermişti

αντιμέτωποι με την τραγική ιστορία της Κύπρου

2008 yılında... Çünkü bu şiirde, Kıbrıs’a bilinçli bir ba-

των τελευταίων 60 χρόνων, αυξάνει ακόμα περισσό-

kış olduğunu, resmi tarihin yalanlarına karşı gerçek

τερο την σημασία και τον σκοπό της βραδιάς.

tarihin yer aldığını, gerçek bir yüzleşme yaptırdığı-

Ο Καθηγητής Δρ. Ερτζάν Γκιούντογαν, το 2008,
είχε προτείνει το ποίημα «Πικράθηκα στα Ελληνικά,

nı ve Kıbrıs konusunda yapılmış son estetik meydan
okuma olduğunu belirtir.

Πληγώθηκα στα Τούρκικα» να διαβαζόταν στο τρα-

Faize Özdemirciler’in şiiri müzakere masasında

πέζι των συνομιλιών… Επειδή, όπως αναφέρει στο

okunmaz ama Kıbrıs sorununu müzakere eden iki

ποίημα αυτό υπάρχει μια συνειδητή προσέγγιση για

lider, Akıncı ve Anastasiadis, aynı şiirin Yaşar Ersoy

την Κύπρο, πραγματεύεται την πραγματική ιστορία

tarafından oyunlaştırılarak sahnelenemesini izler-

έναντι των αναληθειών της επίσημης ιστορίας, κάνει

ler.

μια πραγματική αυτοκριτική
και είναι η τελευταία αισθητική πρόκληση που γίνεται
στο ζήτημα της Κύπρου.
Το ποίημα της Φαϊζέ όΖντεμιρτζιλέρ δεν αναγνώστηκε στο τραπέζι των συνομιλιών αλλά οι δύο ηγέτες
Ακιντζί και Αναστασιάδης,
οι οποίοι συνομιλούν για το
Κυπριακό,

παρακολουθούν

την θεατρική διασκευή του

Toplum liderleri Mustafa Akıncı
ve Nikos Anastasiadis eşleriyle
birlikte, Rialto Tiyatrosu’nda
sunulacak olan “Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım”
oyununun başlamasını
beklerken.
Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων
Μουσταφά Ακιντζί και ο Νίκος
Αναστασιάδης με τις συζύγους
τους, περιμένουν να ξεκινήσει
η παράσταση του έργου
“Κύπρος, πικράθηκα στα
Ελληνικά, πληγώθηκα στα
Τούρκικα” στο Θέατρο Ριάλτο.

ποιήματος που κάνει ο Γιασάρ Έρσοϋ.
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RUMCA KÜSENLER, TÜRKÇE KIRILANLAR LİMASOL’DA BULUŞUR
Όσοι Πικράθηκαν στα Ελληνικά, Πληγώθηκαν στα Τούρκικα
Συναντιούνται στην Λεμεσό
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Για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού, οι δύο ηγέτες

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği “Kıb-

θα πήγαιναν μαζί στο θέατρο και παρακολουθώντας ένα

rıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunu 8 Haziran 2015

έργο το οποίο με έντονο τρόπο παρουσιάζει την τραγωδία

tarihinde Limasol’da Rialto Tiyatrosu’nda sunulacak ve iki

της Κύπρου θα έρχονταν αντιμέτωποι με την ιστορία. Αυτό

toplum lideri Akıncı ile Anastasiadis de oyunu izleyecekler-

είναι ένα ιστορικό γεγονός… Για αυτό το λόγο το ενδιαφέ-

di... Ada tarihinde iki liderin birlikte tiyatroya gitmeleri ve

ρον απέναντι στο έργο είναι ακόμα πιο αυξημένο. Και οι

Kıbrıs’ın trajedisini çarpıcı bir şekilde yansıtan bir oyunu

διευθυντές του Θέατρου Ριάλτο εκφράζουν την χαρά και

izleyerek yüzleşmeleri ilk kez olacaktı. Bu tarihi bir olay

τον ενθουσιασμό τους για αυτή την διοργάνωση. Οι καλλι-

olacaktı... Bu nedenle oyuna ilgi daha da artar. Rialto Tiyat-

τέχνες και η ομάδα τεχνικών του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου

rosu yöneticileri de böyle bir organizasyondan hem mutlu

Λευκωσίας με τον ίδιο ενθουσιασμό, το πρωί της παράστα-

hem heyecan duyduklarını belirtirler. Lefkoşa Türk Beledi-

σης στις 08:00, ξεκινάνε μαζί με το φορτηγό που μεταφέρει

ye Tiyatrosu sanatçı ve teknik ekibi de aynı heyecanla aynı

τα σκηνικά. Περνάνε από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετί-

günün sabahı saat 08:00’de dekor kamyonuyla birlikte yola

ου, αλλά περνάνε αφού αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες

çıkarlar. Bölünmüş adanın Kermiya Barikat’ından Güney

και εμπόδια. Οι αστυνομικοί στο οδόφραγμα δεν δίνουν

Kıbrıs’a geçerler ama zorluk ve sıkıntı yaşayarak geçerler.

άδεια για να περάσει στην βοηθό σκηνοθέτη του έργου Ντο-

Çünkü “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununun

ντού Οζατά λόγω του ότι οι οικογένεια της ήρθε από την

yönetmen yardımcısı Döndü Özata’nın ailesi Türkiye göç-

Τουρκία. Ωστόσο η Ντοντού Οζατά είχε εξασφαλίσει ειδι-

meni olduğu için geçmesine barikatta sorumlu polisler izin

κή άδεια από τις σχετικές αρχές. Μετά από αυτό ο σκηνο-

vermezler. Oysa Döndü Özata’ya ilgili makamlardan özel

θέτης Γιασάρ Έρσοϋ λέει ότι: «Αν δεν δώσετε άδεια αυτό

izin alınmıştı. Bunun üzerine yönetmen Yaşar Ersoy “Eğer

το έργο δεν θα παρουσιαστεί απόψε και η ευθύνη θα είναι

izin vermezseniz bu oyun bu akşam oynanmaz, sorumluluk

δική σας… Απόψε οι δύο ηγέτες θα έρθουν στο θέατρο,

size ait... Bu akşam iki lider tiyatroya gelecek, tüm dünya-

τα βλέμματα όλου του κόσμου θα είναι στραμμένα εκεί.

nın gözü orada olacak. Tekrar uyarıyorum sorumluluk size

Σας το ξαναλέω, η ευθύνη θα είναι δική σας.». Στην συνέ-

ait” der. Bunun üzerine polisler Döndü Özata hariç ekibin

χεια η αστυνομία ανακοινώνει ότι μπορεί να περάσει όλη η

geçebileceğini bildirirler. Yaşar Ersoy ise “Ya hepimiz ya

ομάδα εκτός από την Ντοντού Οζατά. Και ο Γιασάρ Έρσοϋ

da hiçbirimiz” diyerek ekibi bekletir. Gazeteci yazar Şener

λέει «ή όλοι μας ή κανείς» και ζητάει από την ομάδα να

Levent’in devreye girmesi ve Güney Kıbrıs’tan yetkilileri

περιμένει. Με την παρέμβαση του δημοσιογράφου- συγγρα-

araması üzerine geç ve zor da olsa Döndü Özata’ya da izin

φέα Σενέρ Λεβέντ και με τα τηλεφωνήματα που έκαναν οι

verilir ve tüm ekip Limasol yoluna koyulur.

αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και αργοπορημένα

Şener Levent 9 Haziran 2015 tarihli Afrika gazetesinde

και δύσκολα, δίνεται η άδεια στην Ντοντού Οζατά και όλη

“Ah Şu Kapılar...” başlıklı yazısında bu konuyu işler ve “Ada-

η ομάδα βρίσκεται στο δρόμο για την Λεμεσό.

daki iyimser havaya zarar veren hareketlerden kaçınılması

Ο Σενέρ Λεβέντ στο άρθρο του με τίτλο «Αχ αυτές οι πύ-

gerekir” diye belirtir

λες…», στην εφημερίδα Κίμπρις, που δημοσιεύεται στις 9

Limasol Rialto Tiyatrosu’na saat 11:45’te varan Lefkoşa

Ιουνίου 2015, ασχολείται με αυτό το θέμα και γράφει ότι

Türk Belediye Tiyatrosu ekibi hemen dekor ve ışık kurmaya

«πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που βλάπτουν το θε-

başlar. Bu arada çeşitli medya mensupları Yaşar Ersoy’la

τικό κλίμα στο νησί.»

ropörtaj yaparlar.

Η ομάδα του Τ/κ Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, φτάνει
στο Θέατρο Ριάλτο στις 11:45 και ξεκινά αμέσως το στή-

Oyunun dekor ve ışığı hazır olduktan sonra yapılan teknik
provadan sonra yemek yenip oyun saati beklenir.

σιμο των σκηνικών και του φωτισμού. Εντωμεταξύ διάφο-

Güvenlik Kuvvetleri Rialto Tiyatrosu’nda, çevresinde ola-

ροι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, παίρνουν

ğanüstü tedbirler alır. Saat 19:00’a varıca Rialto Tiyatro-

συνέντευξη από τον Γιασάρ Έρσοϋ.

su’nun önünde insanlar çoğalmaya başlar...Ve gitgide artan

Μετά το στήσιμο των σκηνικών και του φωτισμού και

bir kalabalık oluşur. Saat 19:45’te Rialto Tiyatrosu’nun önü

μετά την τεχνική πρόβα, τρώνε και περιμένουν την ώρα της

miting meydanı gibi kalabalık olur. Herkeste meraklı ve he-

παράστασης.

yecanlı bir bekleyiş vardır... Liderler gelene kadar salona

Οι Δυνάμεις Ασφαλείας λαμβάνουν απίστευτα μέτρα

görevliler dışında hiç kimse girmez. Saat 19:50’de Kıbrıslı

στον περίγυρο του Θέατρου Ριάλτο. Στις 19:00, το πλήθος

Rum lider Nikos Anastasiadis eşiyle birlikte makam ara-

μπροστά από το θέατρο Ριάλτο αρχίζει να μεγαλώνει και

basıyla gelir... Meydanda bekleyenlerin alkışları arasında

όσο πάει δημιουργείται ένα απίστευτο πλήθος, το οποίο

makam arabasından inerler ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa

μέχρι τις 19:45 θυμίζει πλέον πλήθος συλλαλητηρίου… Σε

Akıncı ile eşinin gelmesini beklerler. Saat 19:55’te Mustafa

όλους επικρατεί μια αγωνιώδης αναμονή…

Akıncı ve eşini getiren araba görülür görülmez Rialto Tiyat-
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Μέχρι να έρθουν οι ηγέτες, κανείς δεν μπορεί να μπει

rosu’nun önünde bekleyen kalabalıktan alkışlar yükselir. İki

στην αίθουσα, εκτός από όσους είχαν καθήκον εκεί. Στις

Lider ve eşleri buluşurlar sarılırlar, tokalaşırlar ve onları

19:50 φτάνει με αυτοκίνητο της Δημοκρατίας ο Ελληνοκύ-

alkışlayan kitleyi selamlarlar. Ardından bir medya ordusuy-

πριος ηγέτης Νίκος Αναστασιάδης με την σύζυγο του… Με

la tiyatro salonuna girerler ön sıradaki yerlerine otururlar.

την συνοδεία χειροκροτημάτων κατεβαίνουν από το υπη-

Peşi sıra tiyatro binasının önünde bekleyen seyirci de

ρεσιακό αυτοκίνητο και περιμένουν την άφιξη του Τουρκο-

salondaki yerini alır. Bu arada organize edilen iki otobüs-

κύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί και της συζύγου του…

le gelen Kıbrıslı Türk seyirciler de salondaki yerlerine otu-

Στις 19:55, μόλις το πλήθος που βρισκόταν μπροστά από

rurlar. Yani Rumca küsenler ve Türkçe kırılanlar Liderleri

το θέατρο Ριάλτο βλέπει το αυτοκίνητο που μετέφερε τον

ile birlikte tiyatro salonunda buluşurlar ve “Kıbrıs Rumca

Ακιντζί να πλησιάζει, αρχίζει να χειροκροτεί ακόμα πιο

Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununun başlamasını beklerler...

δυνατά…Οι δύο ηγέτες και οι σύζυγοι τους συναντιούνται,

Oyunun başlama anına kadar gecenin başrol oyuncula-

αγκαλιάζονται, κάνουν χειραψία και χαιρετούν το πλήθος

rı Akıncı ile Anastasiadis olur. Ancak oyun başlayınca ti-

που τους χειροκροτεί. Στην συνέχεια με την συνοδεία ενός

yatronun etkili, çarpıcı büyüsüyle liderler de birer izleyi-

στρατού από μέσα μαζικής ενημέρωσης μπαίνουν στην αί-

ci konumuna gelirler. Artık 500 kişilik salonu tıklım tıklım

θουσα και κάθονται στις

dolduran seyirci ‘Kıbrıs

θέσεις τους στην πρώτη

Rumca Küstüm Türkçe

σειρά…

Αμέσως

μετά

Kırıldım’ oyunuyla, Kıb-

μπαίνει

στην

αίθουσα

rıs’ın 60 yıllık trajik tari-

και το κοινό που περίμε-

hiyle yüzleşir... Duygula-

νε μπροστά από το θέα-

nır, heyecanlanır, ağlar...

τρο.

στην

Ve oyun bitince de sanat-

αίθουσα εισέρχονται και

çıları çoşkuyla alkışlar-

κάθονται

lar, alkışlarlar...

Παράλληλα
στις

θέσεις

τους και Τουρκοκύπρι-

Sanatçıları tebrik et-

οι θεατές που ήρθαν με

mek için el ele sahneye

δύο λεωφορεία. Με λίγα

çıkan Akıncı ile Anastasi-

λόγια, όσοι Πικράθηκαν

adis, sanatçılarla birlikte

στα Ελληνικά, Πληγώ-

duran seyirciyi selamlar, seyirci de onları çoşkuyla alkışlar.

στην αίθουσα του θεάτρου… και περιμένουν την έναρξη

Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum ve dünya medyası bu olayı en geniş

της παράστασης του έργου Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πλη-

şekliyle yansıtır.

γώθηκα στα Τούρκικα…
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salonu tıklım tıklım dol-

θηκαν στα Τούρκικα με τους ηγέτες τους συναντιούνται

Oyun sonunda Ersen Sururi, Nikos Anastasiadis, Faize Özdemirciler, Mustafa Akıncı, Yaşar Ersoy ve Niyazi Kızılyürek seyircileri selamlarken.
Ο Ερσέν Σουρουρί, ο Νίκος Αναστασιάδης, η Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ, ο Μουσταφά Ακιντζί, ο Γιασάρ Έρσοϋ και ο Νιγιαζί Κιζίλγιουρεκ
χαιρετούν το κοινό μετά το τέλος της παράστασης.

Μέχρι την έναρξη της παράστασης, πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν οι δύο ηγέτες Ακιντζί και Αναστασιάδης. Αλλά όταν ξεκινά το έργο, με την εντυπωσιακή μαγεία του θεάτρου και οι ηγέτες γίνονται θεατές. Πλέον
οι θεατές που γέμισαν την αίθουσα των 600 ατόμων, παρακολουθούν το έργο Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα και έρχονται αντιμέτωποι με την τραγική ιστορία των τελευταίων 60 χρόνων στην Κύπρο…
Συγκινούνται, ενθουσιάζονται, κλαίνε… Και μόλις τελειώνει η παράσταση με ενθουσιασμό καταχειροκροτούν
τους καλλιτέχνες… Ο Αναστασιάδης και ο Ακιντζή που βγαίνουν στην σκηνή χέρι με χέρι για να συγχαρούν
τους καλλιτέχνες, μαζί με τους καλλιτέχνες χαιρετίζουν το κοινό και το κοινό τους χειροκροτεί με ενθουσιασμό και κατάνυξη. Ο Τουρκοκυπριακός και Ελληνοκυπριακός, καθώς και ο διεθνής κόσμος των μέσων ενημέρωσης μεταδίδει αυτό το γεγονός στον μέγιστο βαθμό.
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“Arkadaşım Nikos – Arkadaşım Mustafa”
«Ο Φίλος μου Νίκος – Ο Φίλος μου Μουσταφά»

Μετά την παράσταση του έργου “Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα», Ακιντζί και Αναστασιάδης βρίσκονται στο φουαγιέ του θεάτρου μπροστά από τις
κάμερες και εκφράζουν στους δημοσιογράφους τα αισθήματα και τις σκέψεις τους. Οι
ηγέτες που με φιλικό τρόπο αποκαλούν ο ένας τον άλλο «ο φίλος μου Νίκος» και «ο φίλος μου Μουσταφά», στις δηλώσεις τους αναφέρουν ότι ο στόχος τους είναι η λύση και
η ειρήνη. Οι δηλώσεις των δυο ηγετών δημοσιεύονται σχεδόν σε όλα τα μαζικά μέσα
ενημέρωσης, στις 9 Ιουνίου 2015, τόσο στον τ/κ όσο κα στον ε/κ Τύπο.
“Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununun ardından tiyatro fuayesinde kameraların karşısına geçen Akıncı ile Anastasiadis, gazetecilere duygu
ve düşüncelerini açıklarlar. Birbirlerine
‘arkadaşım Nikos’, ‘arkadaşım Mustafa’ diye samimi bir şekilde hitap eden
ve açıklama yapan liderler, amaçlarının
çözüm ve barış olduğunu belirtirler. Hemen hemen tüm medya organlarında
yer alan liderlerin söyledikleri 9 Haziran
2015 tarihli Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Türk
Medyasında geniş bir şekilde yer alır.

“Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyunu sonrasında Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis açıklama yaparlarken.
Ο Μουσταφά Ακιντζί και ο Νίκος Αναστασιάδης ετοιμάζονται να κάνουν δηλώσεις μετά την παράσταση
του έργου“Κύπρος, Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα».
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Μουσταφά Ακιντζί:

Mustafa Akıncı:

«Πρέπει να διδαχθούμε από

“Geçmiş Hatalardan

τα λάθη του παρελθόντος»

Ders Çıkarmalıyız”

Στις δηλώσεις του, μετά το τέλος της παράστασης, ο Μουσταφά

Oyunun ardından ilk sözü alan Mustafa Akıncı, uzun yıllar önce be-

Ακκιντζί, θύμισε ότι πριν από πολλά χρόνια όταν ήταν Δήμαρχος,

lediye başkanıyken ve toplumlar arasında herhangi bir iletişim veya

ενώ δεν υπήρχε καμιά επικοινωνία και καμιά απολύτως διέλευση, το

karşılıklı geçişler yokken, Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’nun, Lefko-

Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας πήγε στην ελληνοκυ-

şa’nın güneyinde Aristophanes’in Barış oyununu sergilediklerini hatır-

πριακή πλευρά και έπαιξε στα τουρκικά μπροστά σε ελληνοκυπριακό

lattı. Söz konusu oyun oynanırken herhangi bir çeviri olmadığını hatırla-

κοινό το έργο του Αριστοφάνη, ‘Ειρήνη΄. Είπε ότι «δεν υπήρχε καμιά

tan Akıncı, ‘herhangi bir çeviri yoktu ancak mesaj açıktı. Barış.’

μετάφραση, αλλά το μήνυμα ήταν πολύ σαφές, ήταν μήνυμα ειρήνης».
Ο Ακιντζί ο οποίος αναφέρεται στον Ελληνοκύπριο ηγέτη ως «ο
φίλος μου Νίκος» είπε ότι το έργο δίνει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει
κανείς χωρίς ενοχή, χωρίς λάθος. Σε αυτό το νησί κάναμε λάθη, και
οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι”.
Τόνισε επίσης ότι «το θέμα είναι να αντλούμε διδάγματα από αυτά τα

Kıbrıslı Rum lidere ‘Arkadaşım Nikos’ diye hitap eden Akıncı, oyundan
hatasız ve suçsuz kimse olmadığı, Kıbrıs’ta her iki toplumun da hatalar
işlediği mesajını aldığını söyledi.
‘Amaç geçmiş hatalardan ders çıkarmak ve genç nesil için daha iyi bir
gelecek bırakmak’ diyen Akıncı, bunu genç nesillere borçlu olduklarını
ifade etti.

λάθη και να κτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις νεότερες γενιές. Το

Limasol’a “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım” oyununu izlemek için

μήνυμα που πήραμε απόψε πιστεύω είναι ότι, το χρωστάμε αυτό στις

davet edilmesi nedeniyle mutlu olduğunu kaydeden Akıncı, Faize Öz-

νεότερες γενιές.”

demirciler’i şiiri ve Yaşar Eroy’u da performansı nedeniyle kutladığını

Ο Ακιντζί σημειώνοντας ότι είναι χαρούμενος που έχει προσκλη-

belirtti.

θεί στην Λεμεσό για να παρακολουθήσει την παράσταση, συγχάρηκε

Akıncı “Bize ders çıkarmamız ve umudu kaybetmememiz yönünde mesaj

την Φαϊζέ Όζντεμρτζιλερ για το ποίημα της και τον Γιασάρ Έρσοϋ για

verdiler. Aynı mesajı , ben de vermek istiyorum. Umudumuzu yitirmemeli-

την ερμηνεία του.

yiz ve bu umudu somutlaştırmak için çok çalışmalı birbirimizi anlamak için

Ο Ακιντζί είπε ότι «μας έδωσαν το μήνυμα να αντλούμε διδάγματα
και να μη χάνουμε ελπίδα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω και

empati yapmalı ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratmalıyız” ifadelerini
kullandı.

εγώ, να μη χάνουμε την ελπίδα μας. Αλλά για να το υλοποιήσουμε αυτό
πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά, πρέπει να έχουμε φιλική διάθεση
για να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλο και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους»
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Νίκος Αναστασιάδης:

Nikos Anastasiadis:

«Το μήνυμα είναι αρκετά ισχυρό.

“Oyun Hatalarımızın İtirafı”

Είναι η παραδοχή των λαθών μας”
Oyundan sonra gazetecilere açıklama yapan Anastasiadis ise “Barış
Ο Νίκος Αναστασιάδης στις δηλώσεις που έκανε μετά την παράσταση είπε ότι «Αυτό που πήραμε από το έργο ήταν ένα ισχυρό μήνυμα:
Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να φέρουμε την ειρήνη. Και είμαι δε-

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis de oyunun çok güçlü bir mesaj verdiğini, barışa ulaşmak için çok sıkı çalışmaları gerektiğini belirtti.

σμευμένος να το κάνω και ο Μουσταφά είναι δεσμευμένος να το κάνει.»

“Bu amaca sadığım ve Mustafa da öyle. İnanıyorum ki insanlarımız da

Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης είπε ακόμα ότι «Αυτό που θα ζητήσω από

barışı istiyor” diyen Anastasiadis, “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıl-

τον Υπουργό Παιδείας είναι αυτό το μεταφρασμένο έργο στα ελληνικά

dım” oyununun ada çapında tüm okullarda gösterilmesi için Eğitim Ba-

να ανέβει παντού στην Κύπρο, σε όλα τα σχολεία. Το μήνυμα είναι αρκε-

kanı’ndan isteyeceğini söyledi.

τά ισχυρό. Είναι η παραδοχή των λαθών μας, είναι η παραδοχή όλων των
πλευρών, όπως και των παρεμβάσεων τρίτων μερών.”
Ο Αναστασιάδης είπε επίσης ότι «Πιστεύω ότι ο λαός μας θέλει ειρήνη. Πρέπει να εργαστούμε άοκνα με τον αγαπητό μου φίλο Μουσταφά
για να φέρουμε την ειρήνη, για να δώσουμε την ευκαιρία στις νέες γενιές να ζουν εν ειρήνη με προοπτικές».

Anastasiadis, “Oyundaki mesaj çok güçlü. Hatalarımızın ve üçüncü tarafların müdahale edişinin bir itirafı. Bir kez daha arkadaşım Mustafa ile
barış getirmek için çok çalışacağız. Genç nesillere barış ve refah içinde
yaşama şansını vermeliyiz” dedi.
Adanın kuzeyini ziyaret edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Anastasiadis, “Diğer tarafa gitmek planlarımın arasında var. Kuzey benim ül-

Σε ερώτηση αν θα μεταβεί στο βόρειο μέρος του νησιού, ο Αναστα-

kemin bir parçası ve güney de Mustafa’nın ülkesinin bir parçası. Bu tüm

σιάδης απάντησε ότι «ναι, είναι μέσα στα σχέδια μου. Το βόρειο μέρος

Kıbrıslılar için böyle. Orası benim de memleketim” ifadeleriyle yanıt verdi.”

είναι μέρος της πατρίδας μας, της πατρίδας μου και το νότιο τμήμα είναι
μέρος (της πατρίδας) του Μουσταφά και κάθε Κύπριου, συνεπώς σκοπεύω να πάω».
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amacına sadığım, Mustafa da öyle” diyerek başlar.
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ΕΠΊΛΟΓΟΣ
SONSÖZ

Το βράδυ της 8ης Ιουνίου 2015, γράφεται στην ιστορία ως το βράδυ όπου συναντιούνται στο θέατρο όσοι
Πικράθηκαν στα Ελληνικά, Πληγώθηκαν στα Τούρκικα… Η βραδιά τελειώνει με την δέσμευση των ηγετών
για λύση και ειρήνη. Όλοι οι Κύπριοι εισέρχονται σε μια ελπιδοφόρα αναμονή για ένα θετικό αποτέλεσμα
των συνομιλιών… Γίνεται η δήλωση ότι μέχρι το τέλος του 2015 θα φτάσουμε σε λύση… Οι ελπίδες μεγαλώνουν ακόμα πιο πολύ… Το τέλος του έτους έρχεται και περνά και η λύση μένει για το 2016… Οι συνομιλίες
που ξεκίνησαν από το 1968 συνεχίζονται και αυτή τη φορά γίνονται δηλώσεις σχετικά με το ότι θα ανευρεθεί
μια λύση εντός του 2016. Αλλά οι εχθροί της ειρήνης και στις δύο πλευρές, κάνουν ότι περνά από το χέρι τους
για να εμποδίσουν και τις συνομιλίες και την ειρήνη.
Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων Μουσταφά Ακιντζί και Νίκος Αναστασιάδης, οι οποίοι σε αυτή τη διαδικασία, απευθύνονται ο ένας προς τον άλλο ως «φίλε μου» δημιουργώντας έτσι μια ατμόσφαιρα καλής θέλησης,
στο διάστημα 18 μηνών, εκτός από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, πραγματοποιούν 55 επίσημες συναντήσεις,
ενώ οι διαπραγματευτές τους πραγματοποιούν συνολικά 145 συναντήσεις. Και στο τέλος κάθε συνάντησης
και διαπραγματεύσης, περνώντας μπροστά από τα μικρόφωνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με τις δηλώσεις τους ότι «Έχουμε σημειώσει πρόοδο», «υπάρχει πρόοδος» και με τις φωτογραφίες που έβγαλαν μαζί,
στις οποίες επικρατεί ένα φιλικό κλίμα, ενισχύουν τις ελπίδες και των δύο κοινοτήτων για λύση και ειρήνη.
Έτσι στις καρδιές των Κυπρίων, που μέχρι τώρα αρκούνταν με το όνειρο της ειρήνης, ετοιμάζονται να πετάξουν λευκά περιστέρια. Δεν μπαίνουν καθόλου στο “παιχνίδι επίρριψης ευθυνών”, όπως έκαναν οι προηγούμενοι ηγέτες, και με την στάση τους υπέρ της λύσης, προσπαθούν να εμβολιάσουν τις δύο κοινότητες με
το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Και το σημαντικότερο, όσο επίπονο και να είναι, με βάση τις αλήθειες των δύο
κοινοτήτων δημιουργούν την εντύπωση ότι μπορούν να φτάσουν σε λύση. Αυτό ισχύει μέχρι την συνάντηση
τους στην σύνοδο κορυφής στο Μον Πελεράν , της Ελβετίας, τον Νοέμβριο του 2016.
Στο Μον Πελεράν, οι δύο «Φίλοι και Λεμεσιανοί» ηγέτες, ερχόμενοι αντιμέτωποι με την ουσία -εδαφικό, πολιτική, ισότητα, εγγυήσεις- του Κυπριακού προβλήματος, γλιστρούν από το έδαφος της αλήθειας και
εισέρχονται στο «παιχνίδι επίρριψης ευθυνών», με αποτέλεσμα η τόσο ελπιδοφόρα σύνοδος κορυφής να
καταρρεύσει. Όπως και στον μύθο του Σίσυφου, ο βράχος της ελπίδας κυλάει από τις κορυφές του Μον Πελεράν.
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8 Haziran 2015 gecesi, ada tarihine, Rumca küsenlerle Türkçe kırılanların tiyatroda buluşması olarak yazılır. Liderlerin çözüm ve barış amacına bağlı oldukları ve sadık kalacakları açıklamalarıyla gece biter. Tüm
Kıbrıslılar müzakerelerden umutlu bekleyişe girerler... 2015 yılı sonunda bir çözüm olacağı açıklamaları
yapılır... Umutlar daha da kabarır... Yıl sonu gelir geçer çözüm 2016’ya kalır. 1968 yılından beri Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için devam eden müzakerelerde, bu kez 2016 sonunda çözüm olabileceği açıklamaları
yapılır ve çalışmalar o doğrultuda ilerler. Ancak iki tarafın barış düşmanları da görüşmeleri ve barışı baltalamak için ellerinden geleni yaparlar.
Bu süreçte birbirlerine “Arkadaşım” diye hitap eden ve çözümden yana iyi niyetli bir hava yaratan iki
toplum lideri Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis, 18 ayda sosyal amaçlı buluşmalar hariç, 55 kez resmi
görüşme yaparlar. Bu 18 ayda iki liderin müzakerecileri ise tam 145 toplantı gerçekleştirirler. Ve her toplantı ve müzakere sonunda medya mensuplarının mikrofonlarının karşısına geçip kamuoyuna “ilerleme
kaydettik”, “ilerleme var” açıklamalarıyla ve sıcak, dostça verdikleri fotoğraflarla iki toplumun çözüm ve
barış umutlarını büyütürler. Böylece sadece barışın düşünü kurmakla yetinen Kıbrıslıların yüreklerinde
beyaz güvercinler kanat çırpmaya hazırlanırlar.
Önceki liderlerin yaptıkları gibi birbirlerini “suçlama oyunu”na hiç girmezler ve iki topluma da çözümden yana duruşlarıyla güven aşılamaya çalışırlar. Ve en önemlisi iki toplumun acı da olsa gerçeklerinden
hareket ederek bir çözüme ulaşabilecekleri izlenimi yaratırlar. Ta ki 2016 yılının Kasım ayında İsviçre’nin
Mont Pelerin zirvesinde buluşana kadar. Mont Pelerin’de “Arkadaş ve Leymosunlu” olan iki lider Kıbrıs
sorununun esası-toprak, siyasi eşitlik, garantörlük- ile yüzleşince, gerçeğin zemininden kayarak birbirlerine
karşı “suçlama oyunu”na girerler ve böylece umut dolu Mont Pelerin zirvesi çöker. Sisisfos efsanesinde olduğu gibi umut kayası Mont Pelerin tepelerinden aşağıya yuvarlanır. Bu süreçte başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer toprak konusunda “%30’un altına inmeyiz”, “Güzelyurt’u
vermeyiz”, “garantörlükden vazgeçmeyiz” hatta “Kuzeyi ilhak ederiz” açıklamalarına karşı Yunan ve
Kıbrıs Cumhuriyeti hükümet yetkililerinin aksi yöndeki açıklamalarıyla suçlama oyunu tırmanır. Böylece
uçmaya hazırlanan barış güvercinlerinin kanatları bir kez daha kırılır.
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Σε αυτή τη διαδικασία, αρχικά οι δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερτνογάν και των
άλλων αξιωματούχων ότι «δεν θα δεχτούμε κάτω από το 30%», «Δεν δίνουμε την Μόρφου», «Δεν παραιτούμαστε από τις εγγυήσεις» και μάλιστα «Θα προχωρήσουμε σε προσάρτηση του Βορρά», και οι
δηλώσεις των αξιωματούχων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για το αντίθετο,
εντείνουν το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών. Έτσι τα φτερά των περιστεριών της ειρήνης που ήταν έτοιμα
να πετάξουν, κόβονται για ακόμα μια φορά.
Λίγο αργότερα, με τις πρωτοβουλίες του Ειδικού αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Espen
Barth Eide και τις πιέσεις και τα κηρύγματα των μεγάλων δυνάμεων πίσω από κλειστές πόρτες, ανακοινώνεται ότι οι ηγέτες θα συναντηθούν ξανά στη Γενεύη τον Ιανουάριο του 2017. Αυτή η δήλωση γίνεται αυτοπροσώπως από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ, Έιντε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 9 Ιανουαρίου θα
συναντηθούν οι ηγέτες, στις 11 Ιανουαρίου οι δύο πλευρές θα παρουσιάσουν χάρτες και στις 12 Ιανουαρίου
με τη συμμετοχή των εγγυητριών χωρών, Τουρκία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, θα πραγματοποιηθεί ένα
διεθνές συνέδριο στο οποίο θα συζητηθούν όλα τα θέματα.
Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά, στη Γενεύη δεν θα ξαναζήσουμε ακόμα μια απογοήτευση. Επειδή, στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με την συμμετοχή των εγγυητριών χωρών, Τουρκίας, Ελλάδας και Ηνωμένου
Βασιλείου, οι οποίες είχαν προκαλέσει το μεγαλύτερο κακό στη Κύπρο, ή το Κυπριακό πρόβλημα θα λυθεί με
μια ομοσπονδιακή αντίληψη ή θα πραγματοποιηθεί η οριστική διχοτόμηση.
Ελπίζουμε ότι οι δύο Λεμεσιανοί ηγέτες οι οποίοι αποκαλούν ο ένας τον άλλο «φίλε μου» και αφού παρακολούθησαν την παράσταση του έργου “Κύπρος, Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα Τούρκικα” και
ήρθαν αντιμέτωποι με την 60χρονη τραγωδία της Κύπρου, είχαν δηλώσει ότι «Πήραμε το μήνυμα…Πρέπει
να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος… Αυτό το έργο είναι η παραδοχή των λαθών μας», δεν
θα επαναλάβουν τα ίδια λάθη…
Ελπίζουμε ότι ο βράχος της ειρήνης του Σίσυφου δεν θα ξανακυλήσει προς τα κάτω…
Ας ελπίσουμε ότι, οι δύο κοινότητες οι οποίες από τη δεκαετία του 50 έζησαν και προκάλεσαν πόνο, προσφυγιά, θάνατο, απώλειες, σφαγές θα καταφέρουν να ζήσουν σε ειρήνη…
Ελπίζουμε ότι αυτή την φορά δεν θα κοπούν τα φτερά των πουλιών της ελπίδας, των περιστεριών της ειρήνης και θα πετάξουν σε γαλάζιους ουρανούς…
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Kısa bir süre sonra Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide’nin girişimleri ve kapalı kapılar arkasında büyük güçlerin baskı ve telkinleriyle, liderlerin, 2017 yılının Ocak ayında Cenevre’de
yeniden görüşecekleri açıklaması yapılır. Bu açıklamayı bizzat BM Özel Temsilcisi Eide yapar. Açıklamaya
göre 9 Ocak’ta liderler buluşacak, 11 Ocak’ta karşılıklı haritalar sunulacak ve 12 Ocak’ta ise garantör ülkeler;
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımıyla uluslararası bir konferansta tüm konular görüşülecek.
Umarız ki, bu kez Cenevre görüşmelerinden sonra yeni bir hayal kırıklığı yaşanmaz. Çünkü Kıbrıs’a en
büyük kötülüğü yapan üç garantör devlet İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin de katılımıyla yapılacak müzakerelerde kördüğüm olan Kıbrıs sorunu ya federal bir anlayışla çözülecek ya da son vuruşla taksim realize edilecek.
Umarız ki, birbirlerine “arkadaşım” diye hitap eden ve birlikte “Kıbrıs, Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım’’
oyununu izleyip Kıbrıs’ın 60 yıllık trajedisiyle yüzleştikten sonra “Mesajı aldık... Hatalarmızdan ders
çıkarmalıyız... Bu oyun hatalarımızın itirafı’’ diye açıklama yapan Leymosunlu iki lider aynı hataları
tekrarlamazlar...
Umarız ki, Sisifosun barış kayası yeniden aşağıya yuvarlanmaz...
Umarız ki, 1950’li yıllardan beri acıları, göçleri, ölümleri, kayıpları, katliamları yaşayan, yaşatan iki toplum barış içinde yaşamayı becerir...
Umarız ki, umut kuşlarının, barış güvercinlerinin kanatları bir kez daha kırılmaz ve maviliklere uçarlar...
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Θέλουμε να ελπίζουμε… Και μάλιστα θέλουμε πολύ… Αλλά φοβόμαστε… Και μάλιστα φοβόμαστε πολύ…
Όπως λέει και η ποιήτρια Φαϊζέ Όζντεμιρτζιλέρ στο ποίημα της «Πικράθηκα στα Ελληνικά, Πληγώθηκα στα
Τούρκικα», φοβόμαστε πολύ:

«Ξεφυλλίζουμε μονάχα τις σελίδες
της δικής μας ιστορίας
χωρίς να τις διαβάζουμε.
Χίλιες εκδοχές, κατά βούληση,
να βολεύουν μόνο την πολιτική μας πορεία.
Κοιτάζουμε τις φωτογραφίες
χωρίς να τις βλέπουμε...
Φοβάμαι, το μέλλον θα μας γίνει βραχνάς…
Φοβάμαι αυτή η περιβόητη παραδεισένια
δικοινοτική, διζωνική πατρίδα,
φοβάμαι δεν θα καταφέρει να βρει τη θέση της
και θα καταλήξει στο τέλος στα σκουπίδια της ιστορίας.
Αυτό το σχολείο που τελειώσαμε πρόχειρα,
θα πέσει πάνω στο κεφάλι μας,
από τους αναστεναγμούς των νεκρών,
στο μάθημα της εθνικής ασφάλειας.
Φοβάμαι, φοβάμαι πολύ για τη δικαιοσύνη
που θα ζήσει κάτω από το όριο της φτώχιας,
κι εκεί θα ξεψυχήσει.»
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Ummak isteriz... Hem de çok isteriz... Ama çok korkarız da... Hem de çok korkarız... Şair Faize Özdemirciler’in “Kıbrıs Rumca Küstüm Türkçe Kırıldım’’ şiirinde belirtiği gibi çok korkarız:

“Korkarım, sayfalarını atlayarak
okuduğumuz , fotoğraflarına
baktığımız ama göremediğimiz
bu yakın geçmiş, uzak olmayan
bir gelecekte, başımıza bela olacak.
Korkarım, tarihin çöplüğünde bile
yer bulamayacak kendine
dilimizden düşürmediğimiz
iki toplumlu iki bölgeli
o cennet memleket.
Sınıf atlayarak bitirdiğimiz
bu okul, milli güvenlik dersinde
öldürülenlerin ah’ıyla başımıza yıkılacak.
korkarım, çok korkarım ki,
yoksulluk sınırlarının altında
yaşayacak ve orada can verecek
adalet.’’

333

Όταν αυτό το βιβλίο θα έχει εκδοθεί, στη Γενεύη οι συνομιλίες θα έχουν φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό το
αποτέλεσμα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, είτε θα είναι μια ομοσπονδιακή λύση είτε με μια τελευταία
βολή θα πραγματοποιηθεί η οριστική διαίρεση! Είτε οι συνομιλίες που ξεκίνησαν το 1968, θα συνεχίσουν με
την λογική του «the show must go on».
Το Σατιρικό Θέατρο και το Τ/κ Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, συνεχίζουμε εδώ και 30 χρόνια να αγωνιζόμαστε για την δημιουργία μιας κουλτούρας ειρήνης, υποστηρίζοντας μια ομοσπονδιακή λύση. Αυτό το βιβλίο
είναι η καταγραφή αυτού το αγώνα. Ελπίζουμε ότι στη Γενεύη το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ μιας ομοσπονδιακής λύσης και της ειρήνης. Αλλά αν το αποτέλεσμα είναι αντίθετο, το θέατρο θα συνεχίζει να παραβιάζει τα
σύνορα, με
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στόχο την ομοσπονδιακή λύση και στο όνομα της ειρήνης.

Bu kitabın yayımlandığı tarihlerde Cenevre görüşmelerinden Kıbrıs sorununa dair bir sonuç çıkacak. Bu
sonuç daha önce belirttiğimiz gibi ya federal bir çözüm olacak ya da son vuruşla KKTC adı altında taksim realize edilecek!.. Ya da 1968’den beri süren müzakereler “the show must go on” anlayışıyla devam edecek!..
Satirigo Tiyatrosu ve Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu olarak her koşulda, 30 yıldan beri federal çözümden
yana, barış kültürünün yaratılması amacıyla sanatsal mücadelemizi sürdürdük. Bu kitap o mücadelenin
belgesidir.
Umarız ki, Cenevre’den federal çözümden ve barıştan yana bir sonuç çıkar. Ancak aksi bir sonuç çıksa da
federal çözümden ve barıştan yana,

tiyatronun sınır ihlali sürecek.
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