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Ουδείς δικαιούται
να διαπραγματεύεται
προτεκτοράτο

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Όσες πιέσεις κι
αν μου ασκήσουν δεν αποδέχομαι
κυριαρχική ισότητα»
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Έκκληση για εμβολιασμό των
μαθητών ηλικίας 12-15 ετών
Ε

πείγουσα έκκληση για εμβολιασμό των
μαθητών ηλικίας 12 έως 15 ετών απευθύνουν προς τους γονείς τριών περίπου
εκατομμυρίων μαθητών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με κοινή επιστολή τους οι υπουργοί Παιδείας Nadhim Zahawi και Υγείας
Sajid Javid. Οι υπουργοί πληροφορούν ότι
άρχισε το πρόγραμμα εμβολιασμού και
ζητούν την έγγραφη συναίνεση των γονιών
ώστε να λάβουν τα παιδιά τους το εμβόλιο
κατά του COVID-19.
Στην επιστολή τονίζεται ότι ο καλύτερος τρόπος άμυνας για προστασία από τον κορωνοϊό
των ίδιων των παιδιών αλλά και του περίγυρού τους είναι ο εμβολιασμός. Είναι ο μόνος
τρόπος για να εξασφαλιστεί η παραμονή των
μαθητών στις τάξεις και να συνεχιστεί η διά
ζώσης διδασκαλία, η οποία δεν έχει υποκατάστατο και που αποτελεί προτεραιότητα της
Κυβέρνησης Μπόρις Τζόνσον. Συμβουλεύουν
τους γονείς να προτρέπουν τα παιδιά τους να
τηρούν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, να κάνουν
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο δύο φορές τη βδομάδα και να φορούν μάσκα όταν βρίσκονται σε
πολυσύχναστους χώρους με άγνωστα άτομα.
Στην υπουργική επιστολή αναφέρεται ότι τα
νεαρά άτομα – σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες – έχουν λίγες πιθανότητες να ασθενήσουν
σοβαρά εάν προσβληθούν από τον ιό, όμως,
εφόσον προσβληθούν θα πρέπει να χάσουν
μαθήματα παραμένοντας σε αυτοαπομόνωση
στο σπίτι. Επίσης ενέχει ο κίνδυνος ως φορείς
να μεταδώσουν σε άλλους τον ιό, συμβάλλοντας έτσι στην εξάπλωσή του, κάτι που η Κυβέρνηση θέλει να αποτρέψει. Οι επόμενοι μήνες
είναι κρίσιμοι γι’ αυτό μέλημα της Κυβέρνησης
είναι να κρατηθούν τα παιδιά στην τάξη για το
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο καλό
τους.
Ο εμβολιασθέντες, τονίζουν οι δύο υπουργοί, έχουν λιγότερες πιθανότητες να κολλήσουν
τον ιό και λιγότερες δυνατότητες μετάδοσής
του.

ΘΡΑΣΥΤΑΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ
Μετά την έγκριση των επιστημόνων για εμβολιασμό παιδιών άνω των 12 ετών, ομάδες αντιεμβολιαστών άρχισαν να αντιδρούν στοχοποιώντας μαθητές, ενώ μεταβαίνουν στο σχολείο και
απειλώντας εκπαιδευτικούς με αγωγές και
επιδίδοντάς τους ψεύτικα νομικά έγγραφα.
Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν
συγκεντρώσεις αντιεμβολιαστών έξω από σχολεία με στόχο να εμποδίσουν το πρόγραμμα
εμβολιασμού και να επηρεάσουν μαθητές με
απατηλές θεωρίες και τερατώδη ψέματα. Διευθυντές κάποιων σχολείων εξέφρασαν φόβους
για τη θρασύτητα των διαδηλωτών καθώς και
ανησυχία για τις αγωγές με τις οποίες τους απειλούν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τώρα περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτω των 18 ετών
έχουν εμβολιαστεί, από τους οποίους οι 218
χιλιάδες και με τις δύο δόσεις.
Στο μέτωπο του κορωνοϊού, εκείνο που παρατηρείται τελευταίως στη Βρετανία είναι η αύξηση
των ημερήσιων κρουσμάτων, που ξεπερνά τις
40 χιλιάδες. Το σημαντικό είναι ότι οι θάνα-

τοι από τον κορωνοϊό δεν αυξάνονται, αλλά
παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Τη Δευτέρα
ανακοινώθηκαν κάτω από 30 θάνατοι, ενώ
την Τρίτη ανακοινώθηκαν κάτω από 200 .

ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ
ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η αποτυχία των Βρετανικών Αρχών να
κάνουν περισσότερα για να αναχαιτίσουν
την εξάπλωση της covid-19 στην αρχή της
πανδημίας ήταν «μια από τις χειρότερες
αποτυχίες του τομέα της Δημόσιας Υγείας
στη Βρετανία», σύμφωνα με 150σέλιδη Έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
«Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» και
«Επιστημών και Τεχνολογίας».
Η Έκθεση, την οποία συνέταξαν οι δύο Κοινοβουλευτικές Επιτροπές έπειτα από ακροάσεις που άρχισαν τον Οκτώβριο του 2020, αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, με
τη στήριξη των επιστημονικών της συμβούλων,
«σκοπίμως» υιοθέτησε μια «προσέγγιση
σταδιακής αναχαίτισης της πανδημίας» αντί
να λάβει πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.
Αρχικά η Ντάουνινγκ Στριτ προσπάθησε να
θέσει υπό έλεγχο την επιδημία της covid-19 και
να επιτύχει τη συλλογική ανοσία μέσω της
νόσησης, γεγονός που οδήγησε τη χώρα να
έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά νεκρών
στην Ευρώπη, περισσότεροι από 150.000 μέχρι
στιγμής, τονίζει η Έκθεση.
Ως τις 23 Μαρτίου οι υπουργοί «προσπαθούσαν μόνο να περιορίσουν την ταχύτητα εξάπλωσης» της επιδημίας στον πληθυσμό, αντί
να σταματήσουν εντελώς την εξάπλωσή της
«λόγω επίσημων επιστημονικών συστάσεων».
Οι επιστήμονες που συμβούλευαν την κυβέρνηση του Τζόνσον συμφώνησαν «ομόφωνα» στις 13 Μαρτίου ότι «τα μέτρα που έχουν
στόχο να σταματήσουν εντελώς την εξάπλωση της covid-19 θα προκαλέσουν δεύτερη κορύφωση» της πανδημίας.

Αδιάσειστα στοιχεία
Είναι «εκπληκτικό» ότι χρειάστηκαν τόσο
χρόνο για να κατανοήσουν ότι ήταν απαραίτητο το πλήρες lockdown, τονίζουν οι βουλευτές στην Έκθεσή τους, παρά το γεγονός ότι
διέθεταν αδιάσειστα στοιχεία, όπως ένα μον-

τέλο πρόβλεψης του Imperial College του Λονδίνου, το οποίο έδειχνε ότι αν δεν ανασχεθεί η εξάπλωση της covid-19 ο αριθμός των
νεκρών θα μπορούσε να φτάσει τις 500.000.
«Οι αποφάσεις που αφορούσαν το lock
down και την κοινωνική αποστασιοποίηση
τις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας – και
οι συστάσεις που οδήγησαν σε αυτές – αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες
στον τομέα της Δημόσιας Υγείας που έχει
γνωρίσει ποτέ η Βρετανία», υπογραμμίζεται
στην Έκθεση.
Παράλληλα, τα μέλη των δύο Κοινοβουλευτικών Επιτροπών επικρίνουν την απόφαση
της βρετανικής κυβέρνησης να μην διενεργούνται διαγνωστικά τεστ στους ηλικιωμένους που έπαιρναν εξιτήριο από τα νοσοκομεία προτού επιστρέψουν στους οίκους
ευγηρίας και επισημαίνουν ότι κάποια μέτρα
– όπως το κλείσιμο των παμπ στις 22:00, η
απαγόρευση της άθλησης των παιδιών στο
ύπαιθρο – δεν είχαν επιστημονική βάση.
Η Κυβέρνηση κατηγορείται ότι δεν θέσπισε
ισχυρούς ελέγχους στις πύλες εισόδου της
χώρας και για απουσία συντονισμού μεταξύ
της κεντρικής Κυβέρνησης και των τοπικών
διοικητικών περιοχών της χώρας.
«Η αντίδραση της Βρετανίας αποτελεί ένα
μίγμα μεγάλων λαθών και μεγάλων επιτυχιών»,
όπως το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της
covid-19, σημειώνουν ο Γκρεγκ Κλαρκ και
Τζέρεμι Χαντ, πρόεδροι των δύο επιτροπών
που συνέταξαν την Έκθεση. «Είναι ζωτικής
σημασίας να μάθουμε και από τα δύο», υπογραμμίζουν.
Στην Έκθεση αναφέρεται ως θετικό γεγονός
η έγκαιρη παραγγελία εμβολίων, η ικανότητα
του NHS να απορροφήσει την πίεση λόγω
COVID και η ταχύτατη δημιουργία έκτακτων
νοσοκομειακών μονάδων (Nightingale hospitals).
Επίσης, αναγνωρίζεται η επιτυχής και αποτελεσματική διοργάνωση του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας.
Εκπρόσωπος της κυβέρνησης αρνήθηκε να
απολογηθεί για το χειρισμό της πανδημίας.
Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε ότι πήρε μαθήματα από την πανδημία και πρόσθεσε ότι τον
επόμενο χρόνο θα διεξαχθεί πλήρης, δημόσια
έρευνα.
«Δεν αποφύγαμε ποτέ να λάβουμε γρήγορη
και αποφασιστική δράση για να σώσουμε ζωές
και να προστατεύσουμε το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, περιλαμβανομένων περιορισμών και
lockdown», τόνισε.
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Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις
για κυβέρνηση Συνασπισμού
στη Γερμανία
Τη βούλησή τους να καταλήξουν έως αύριο Παρασκευή σε μια βάση
εκκίνησης για προγραμματικές διαπραγματεύσεις εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων του συνασπισμού (Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα,
Πράσινοι και Φιλελεύθεροι).
Ο Γενικός Γραμματέας των Φιλελευθέρων (FDP), Φόλκερ Βίσινγκ,
τόνισε ότι η γραπτή αποτύπωση αυτής της «κοινής βάσης» θα είναι «η
ώρα της αλήθειας», καθώς οι ηγεσίες των κομμάτων, που συμμετέχουν
στη διαπραγμάτευση, θα θέσουν κατόπιν το αποτέλεσμα των διερευνητικών επαφών στην κρίση των κομματικών οργάνων, προκειμένου να
αποφασιστεί αν θα ξεκινήσουν πλέον οι επίσημες διαπραγματεύσεις για
τον σχηματισμό κυβέρνησης.
«Τα κοινά σημεία έχουν γίνει περισσότερα, οι διαφορές λιγότερες. Αλλά
υπάρχουν ακόμη θέματα να λυθούν, να διευκρινιστούν», δήλωσε από την
πλευρά των Πρασίνων ο γενικός διευθυντής του κόμματος, Μίχαελ Κέλνερ.
«Οι μέχρι τώρα συνομιλίες είναι ένα είδος ‘λυδίας λίθου’, για το εάν οι
εταίροι είναι ικανοί να προχωρήσουν μεταξύ τους και να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις του μέλλοντος», πρόσθεσε ο Βίσινγκ.
Περιέγραψε πάντως το κλίμα των συνομιλιών ως «ευχάριστο και ουσιαστικό».
Από την πλευρά του SPD, ο Γενικός Γραμματέας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος και δήλωσε ότι «είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε», προσθέτοντας ότι «έπειτα από
μιάμιση μέρα, είναι βέβαιο ότι μπορούμε από κοινού να ξεπεράσουμε τα
εμπόδια, καθώς η συναίσθηση της κοινής μας ευθύνης έχει μεγαλώσει».
Μετά τις δηλώσεις στον Τύπο, τα τρία στελέχη επέστρεψαν στη διαπραγμάτευση, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στα θέματα της Ευρώπης
και της μετανάστευσης. Ο τρίτος γύρος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, οπότε και εκφράζεται η ελπίδα ότι θα υπάρξει και αποτέλεσμα,
το οποίο θα οδηγεί σε επίσημες συνομιλίες για κυβερνητική συνεργασία.
Στο περιθώριο των διερευνητικών, η αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Πρασίνων, Αγκνιέστσκα Μπρόυγκερ, εξέφρασε την
αισιοδοξία της σε ό,τι αφορά την προοπτική σύγκλισης στα θέματα της
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, αλλά και σε ό,τι αφορά
τον εξοπλισμό των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντιμέτωποι με λιμοκτονία
οι πολίτες της κομμουνιστικής
Βόρειας Κορέας
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κάλεσε αξιωματούχους της χώρας να επικεντρωθούν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών
μπροστά στην «άσχημη» οικονομική κατάσταση, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, σηματοδοτώντας την επέτειο από την ίδρυση του
κυβερνώντος κόμματος της χώρας.
Καλλιτεχνικές παραστάσεις, γκαλά και σόου με πυροτεχνήματα έγιναν
στην Πιονγκγιάνγκ για να εορταστεί η 76η επέτειος από την ίδρυση του
Κόμματος Εργατών Κορέας, αλλά δεν αναφέρθηκε κάποια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, που συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Οι πιο ευπαθείς πολίτες της χώρας κινδυνεύουν με λιμοκτονία,
αφού η Βόρεια Κορέα απομονώθηκε ακόμα περισσότερο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 και η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση μπορεί να μετατραπεί σε κρίση, ανέφερε ερευνητής των Ηνωμένων Εθνών σε έκθεση την περασμένη εβδομάδα.
Η χώρα είναι αντιμέτωπη με ένα «τεράστιο έργο για την προσαρμογή
και ανάπτυξη της κρατικής οικονομίας» και την εκπλήρωση των οικονομικών στόχων που ορίστηκαν στις πρόσφατες κομματικές και κυβερνητικές συνεδριάσεις, ανέφερε ο Κιμ σε ανακοίνωση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
«Ο μόνος τρόπος για να προωθήσουμε δυναμικά αυτό το πρωτόγνωρο, κρίσιμο έργο παρά την άσχημη κατάσταση είναι ολόκληρο το κόμμα
να είναι ενωμένο», δήλωσε, χωρίς να κάνει αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση για τα πυρηνικά όπλα της χώρας.
Οι αξιωματούχοι δεν θα πρέπει να επιδιώκουν προνόμια και ευνοϊκή
μεταχείριση και «θα πρέπει να εξετάζουν εάν το έργο τους καταπατά τα
συμφέροντα του λαού ή προκαλεί προβλήματα στον λαό», δήλωσε ο Κιμ.
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Ουδείς δικαιούται να
διαπραγματεύεται προτεκτοράτο
™

Η

επιτομή των τουρκικών επιδιώξεων
στο Κυπριακό επιγράφηκε ξεκάθαρα και πειστικά από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη κατά την ομιλία του στην εκδήλωση των Μορφιτών την περασμένη
Κυριακή. Η Άγκυρα και τα αντηχεία της
στην Κύπρο στοχεύουν στο να σύρουν
την Ε/κ πλευρά σε συνομιλίες αποδοχής
των τετελεσμένων της εισβολής και κατοχής ως πρώτο στόχο και ως δεύτερο,
μέσα από τις διαχρονικές προτάσεις
τους για λύση «διζωνικής ομοσπονδίας»,
να καταστήσουν και τα ελεύθερα εδάφη
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σημερινό νόμιμο κράτος, ως προτεκτοράτο της
Τουρκίας.
εν χρειάζεται και μεγάλη... ευφυΐα ούτε
εξειδικευμένες γνώσεις για να αντιληφθεί κάποιος τη γραμμή που ακολουθούν
οι Τούρκοι. Αρκεί μια προσεκτική παρακολούθηση των δηλώσεών τους και... λίγη
μελέτη των τουρκικών προτάσεων για τη
«λύση», ώστε να πειστεί ότι η Άγκυρα
χρειάζεται την υπογραφή μας για να ελέγξει ολόκληρη την Κύπρο. Ακόμα και να
τους αναγνωρίσουμε κυριαρχία, και να
δεχτούμε ότι... τούρκεψε το κατεχόμενο
έδαφος της Κύπρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, οι Τούρκοι δεν αρκούνται. Θέλουν να έχουν λόγο, επιστασία και έλεγχο
ολόκληρης της Κύπρου. Το λένε φανερά,
ξάστερα, το προβάλλουν παντοιοτρόπως,
απλώς κάποιοι στο εξωτερικό – όπως ο
άβουλος και ταπεινωμένος Γ.Γ. του ΟΗΕ
– δεν το αντιλαμβάνονται.
αι επειδή δεν μπορούν οι Τούρκοι να
επιβάλουν διά της βίας των όπλων
– όπως το 1974 – τη θέλησή τους, την
πραγμάτωση των σχεδίων τους, διότι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία και τα εδάφη που ελέγχει το νόμιμο κράτος είναι περιχαρακωμένα και διεθνώς ασφαλισμένα, προσπαθούν με άλλους τρόπους να
επιβάλουν σταδιακά τις επιδιώξεις τους.
Με αφόρητες απειλές, προκλητικές ενέργειες, νέα τετελεσμένα επί του εδάφους
(Βαρώσι) και επί της θάλασσας (ΑΟΖ),
επιδιώκουν να μας εξαναγκάσουν σε συνομιλίες στο πλαίσιο που ταιριάζει στην
Άγκυρα και υπό τους δικούς τους ταπεινωτικούς όρους, ωσάν να πρόκειται για
συνθηκολόγηση παράδοσης ηττημένων...
ρθά το διέγνωσε ο Νίκος Αναστασιάδης. Παλαιότερα ο πρόεδρος είχε
άλλες θεωρήσεις. Τώρα «έπαθε και έμαθε». Βίωσε διά γυμνού οφθαλμού την
τουρκική βασική αρχή στο Κυπριακό, την
οποία εύστοχα είχε περιγράψει ο Τάσσος
Παπαδόπουλος από τα τέλη της δεκαετίας του 1980: «Αφέντες στον βορρά και
συνέταιροι στον νότο».
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Τουρκία, με μαύρη προπαγάνδα στο
εξωτερικό, με τόνους λάσπης και ωκεανό ψεμάτων επιδιώκει να ρίξει την ευθύνη
της μη λύσης στην Ε/κ πλευρά, ή – στην
καλύτερη για τον κατακτητή περίπτωση
– να... επιμερίζεται η ευθύνη. Αυτό ακριβώς έκανε και μετά το Κραν Μοντάνα. Με
απαράδεκτες υποχωρήσεις Αναστασιάδη,
«σμίκρυναν» οι διαφορές στα θέματα
εκείνα που αφορούν την τουρκοκυπριακή πλευρά. Τους «δώσαμε» πολύ περισσότερα από αυτά που δικαιούνται, αλλά
ήμασταν ανυποχώρητοι στο θέμα της
αποχώρησης (έστω και μετά από 15 χρόνια) του στρατού κατοχής και της κατάργησης των υπαρχουσών εγγυήσεων.
ας είπε ο Τσαβούσογλου ότι βλέπουμε... όνειρα. Ότι ο στρατός της Τουρκίας και οι εγγυήσεις τους δεν θα φύγουν
ποτέ από την Κύπρο. Και ο Αναστασιάδης δεν αποδέχθηκε αυτούς τους ταπεινωτικούς όρους συνθηκολόγησης, αντιστάθηκε σθεναρά μαζί με τον Κοτζιά. Πήγε στις συνομιλίες για να εξευρεθεί λύση
που να τερματίζει την κατοχή, όχι να την
εδραιώνει και να τη νομιμοποιεί με την
υπογραφή μας. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ έμεινε άφωνος αλλά σιωπηλός με το παιχνίδι που
του έπαιξαν οι Τούρκοι και ο Έιντε. Αλλά...
δημόσια δεν επέρριψε την αποκλειστική
ευθύνη του ναυαγίου στους Τούρκους και
έδωσε «χρόνο περισυλλογής» στις δύο
πλευρές, για να προσπαθήσει και πάλι να
φέρει «κοντά» τα δύο μέρη... Και είδαμε
πόσο «κοντά» έφερε τα δύο μέρη με τη
συνάντηση πρόσφατα στη Νέα Υόρκη!
Ακόμα και ειδικό αντιπρόσωπο τού «απαγορεύει» η Άγκυρα να διορίσει!!!
Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν άφησε τον χρόνο μετά το Κραν Μοντάνα
να διαρρεύσει άγονος. Άρχισε, λίγους μήνες μετά, τις προσπάθειες για εκ νέου
συνομιλίες. Μάταια. Η Τουρκία πρόβαλλε όχι μόνον αβάσιμες, αλλά και εξωφρενικά ανόητες δικαιολογίες για να αποφύγει τις συνομιλίες, παρόλο που πάλι
θα γίνονταν στο δικό της πλαίσιο – αυτό
της Πενταμερούς – που ήταν πάγια τουρκική αξίωση και εμείς δεν αποδεχόμασταν, αλλά θέλαμε διεθνή διάσκεψη.
ήμερα, αφού πέτυχε στο σχήμα της
«Πενταμερούς», η Άγκυρα απαιτεί οι
συνομιλίες να διεξαχθούν μεταξύ των «δυο
κρατών» της Κύπρου, με πρωταρχικό θέμα τη διαχείριση του φυσικού αερίου στην
κυπριακή ΑΟΖ.
Τατάρ επεβλήθη από την Άγκυρα για
να παίξει άψογα και υπό έλεγχο τον
ρόλο που του ανέθεσαν. «Κυριαρχική
ισότητα» πέραν των άλλων, μεταφράζεται και σε «νόμιμο» εποικισμό του νησιού.
Το κάθε «κράτος» έχει δικαίωμα να ορίζει
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ποιοι είναι οι πολίτες του, να πολιτογραφεί και να δίνει υπηκοότητες. Και στο μέλλον, θα δεχθούν ελεύθερη διακίνηση και
εγκατάσταση... Η Αλεξανδρέττα διδάσκει!
υσικά, οι Τούρκοι σ’ αυτή τη μαύρη
προπαγάνδα στην οποία επιδίδονται, επιδιώκουν να βρίσκουν και «συμμάχους» στο εσωτερικό της Ε/κ πλευράς,
αλλά και στην Ελλάδα. Τα καταφέρνουν
σε κάποιο βαθμό, κυρίως στον χώρο των
«αναλυτών» και των δημοσιογράφων.
Ευτυχώς, είναι αμελητέα «ποσότητα».
Αλλά δεν χρειάζονται και πολλοί για να
δηλητηριάσουν και να κάνουν ζημιά στον
τόπο. Και το 1974 οι λίγοι άφρονες έδωσαν την αφορμή στην Τουρκία να εισβάλει.
μείς θα σταθούμε στην ρητή δέσμευση του Προέδρου Αναστασιάδη ότι
δεν θα συρθεί, κάτω από οποιεσδήποτε
πιέσεις, σε διάλογο για τη διχοτόμηση
του νησιού, αναγνωρίζοντας κυριαρχική
υπόσταση στο ψευδοκράτος. Ναι, οι απειλές της Τουρκίας θα ενταθούν στη θάλασσα, θα μετουσιωθούν σε παρεμπόδιση τον Νοέμβριο της επιβεβαιωτικής
γεώτρησης στο «οικόπεδο 10» από την
ExxonMobil» ή σε αντίστοιχα «αντίποινα» σε άλλο κυπριακό οικόπεδο, πιθανόν
να δοκιμάσουν την «αντοχή» της ελληνογαλλικής συμφωνίας κ.λπ. Αυτά δεν πρέπει να μας λυγίζουν ούτε να μας αποπροσανατολίζουν.
α συνεχίσουμε να επιδιώκουμε συνομιλίες ΕΝΤΟΣ των παραμέτρων του
ΟΗΕ και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά με σωστή ιεράρχηση.
Παράμετροι των αποφάσεων είναι και η
αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και η επιστροφή της πόλης του Βαρωσιού στους νόμιμους ιδιοκτήτες της
υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ. Άρα, γι’ αυτά
πάμε να συζητήσουμε. Οι εσωτερικές
πτυχές έπονται. Εξάλλου, αυτές συζητούνται
εδώ και δεκαετίες. Εξαντλητικά μάλιστα.
Η διεθνής πτυχή του Κυπριακού έμεινε
στα... άθικτα. Αυτή, όμως, είναι που έχει
ύψιστη σημασία. Η εσωτερική πτυχή μπορεί κάλλιστα να ρυθμιστεί με οδηγό το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
α βαδίσουμε ανυποχώρητοι αυτή τη
γραμμή, με σύνεση και ευελιξία. Το
Κεκτημένο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Την ίδια ώρα, να συνεχίσουμε να συντηρούμε και ενισχύουμε τις συμμαχικές συνεργασίες και συμφωνίες μας με τα κράτη
της περιοχής. Η Κυπριακή Δημοκρατία
δεν είναι ανοχύρωτη Πολιτεία, όπως το
1974. Προπάντων στον πολιτικό τομέα
και στην εθνική συσπείρωση.
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Πήγε, διαβάζω, επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα η πρόεδρος της
mΒουλής
της Κύπρου κυρία Αννίτα Δημητρίου και έτυχε θερμής
υποδοχής... Όλοι... ενθουσιάστηκαν διότι μια νεαρή γυναίκα έγινε
πρόεδρος της Βουλής και της επιδαψίλευσαν ανάλογους ύμνους.
Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, η κυρία
Αννίτα του είπε ότι είναι «μεγάλη παρακαταθήκη που βρίσκομαι στο
Μέγαρο Μαξίμου με τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδές μου», του
εξήγησε ότι έχει «βαρύ φορτίο να διαχειριστεί με όλους τους βουλευτές και τις βουλεύτριες για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος που θέλουμε να εξασφαλίσουμε για την Κύπρο και την Ελλάδα του αύριο».
Δεν ξέρω αν έμεινε άφωνος ο πρωθυπουργός με τα όσα άκουσε
από την νεαρά κυρία Αννίτα και αν κατάλαβε πώς θα διαχειριστεί η
ίδια το ευρωπαϊκό μέλλον της Ελλάδα, αλλά σίγουρα θα εξεπλάγη
από το «βουλεύτριες». Αν δεν το κατάλαβε, πιθανόν να του εξήγησε
η κυρία Αννίτα, ότι «βουλεύτριες» είναι όπως λέμε «εργάτριες», διότι
οι γυναίκες στη Βουλή εργάζονται πολύ και ιδρώνουν όπως οι εργάτριες που σκάβουν, τρυγούν σταφύλια, μαζεύουν ελιές και πατάτες στα
χωράφια. Έτσι, τιμής ένεκεν, τις λένε βουλεύτριες...
Βρε τι πάθαμε!

συναφές με το πιο πάνω είναι και ένα... παράπονο/επίκριmσηΕμμέσως
στη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ότι έως τώρα μόνον το 6,2%
των βραβευθέντων με Νόμπελ είναι γυναίκες.
Ο επικεφαλής της Ακαδημίας απάντησε ότι το Νόμπελ απονέμεται σε
όσους είναι «πιο άξιοι» και όχι βάσει φύλου ή εθνότητας. Ποσόστωση, υπογράμμισε, δεν υπάρχει στην επιλογή των βραβευμένων. Δηλαδή, δεν γίνονται διακρίσεις.
Φυσικά, αν πάει στην Κύπρο ο επικεφαλής της Ακαδημίας θα πάθει σοκ!
Εκεί ακόμα και για εκλογές σε διάφορα συμβούλια ή σε κομματικά ψηφοδέλτια, υπάρχει... ποσόστωση.
Η κυρία Αννίτα πώς μπήκε στο ψηφοδέλτιο και εκλέχθηκε; Βάσει ποσόστωσης.

Κάποιες αντιρατσιστικές ονομαζόμενες ομάδες στην Ελλάδα
mέκαναν
διαδήλωση στην Αθήνα, με αφορμή την «επέτειο» της

καταδίκης της Χρυσής Αυγής και της φυλάκισης της ηγεσίας της. Και
οι... «αντιφασίστες» αυτοί προέβησαν σε τραμπουκισμούς, καταστροφές, βανδαλισμούς.
Δηλαδή, σε τι ακριβώς διαφέρουν αυτοί οι αντιεξουσιαστές από
τους φασίστες της Χρυσής Αυγής; Το ίδιο είναι. Με τη διαφορά ότι οι
τελευταίοι είναι στη φυλακή, ενώ οι άλλοι είναι ελεύθεροι για να
συνεχίζουν να «αγωνίζονται» για κατάλυση του κράτους δικαίου και
του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Έκαναν απεργία/διαδήλωση οι συνδικαλιστές των εκπαιδευτικών
mστην
Ελλάδα, διότι δεν επιθυμούν να εφαρμοστεί ο νόμος για την
αξιολόγηση. Θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι, να έχουν απλώς τη δουλειά
τους, τον μισθό τους και να μη τους λέει τίποτα κανένας. Το μόνο που νοιάζει τους περισσότερους είναι τα... δικαιώματά τους εις βάρος και των
ευσυνείδητων συναδέλφων τους, εις βάρος των μαθητών, κυρίως από
φτωχά, λαϊκά στρώματα. Διότι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν έχουν τόσα
χρήματα για να κάνουν ιδιαίτερα ή να πληρώνουν δίδακτρα σε αυστηρά
ιδιωτικά σχολεία. Αλλά οι συνδικαλιστές παρουσιάζονται ότι απεργούν για
υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και των μορφωτικών δικαιωμάτων των
μαθητών!!!
Τέτοια διαστρέβλωση της πραγματικότητας, τέτοια προσβολή της
νοημοσύνης των πολιτών.
Ευτυχώς, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως καλά κρατεί...

Ο πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής της Ελλάδας, Ανmδριανός
Γκουρμπάτσης, με ανάρτησή του στο Twitter καλεί τον
πρωθυπουργό «να πει στον κ. Στυλιανίδη ότι έχει μπερδευτεί, είναι
υπουργός Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας και όχι Επίτροπος στην
Ε.Ε., που αντί να πάει στην Εύβοια για τις πλημμύρες, επισκέφθηκε
τις Βρυξέλλες για δημόσιες σχέσεις».
Ε, πήγε για να προωθήσει τα σχέδιά του για την κλιματική αλλαγή,
κύριε Ανδριανέ! Έχει διεθνείς διασυνδέσεις ο άνθρωπος! Λίγο είναι
να ξέρεις τον Έλληνα Επίτροπο Μαργαρίτη Σχοινά!

Και μια και ο λόγος για τον Σχοινά, ανακοίνωσε ο ίδιος ότι λίαν προmσεχώς
θα επισκεφθεί επίσημα την Κύπρο ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν!
Μπράβο! Μετά από δύο χρόνια έμαθε πού είναι η Κύπρος.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος πότε, άραγε, θα βρει τον δρόμο για τη
Λευκωσία, όπως έκανε συχνά ο προκάτοχός του Αρχ. Δημήτριος; Ή μήπως
πρέπει να γίνουν εγκαίνια κανενός τούρκικου κτηρίου για να επισκεφθεί
την Κύπρο; Θα χαρεί και ο Τατάρ, που θα τον συναντήσει ξανά.
ΗΡΑ
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Υπογράφεται σήμερα 5ετής αμυντική
συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ
Ο

υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
βρίσκεται στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχει στον τρίτο γύρο του
Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αναμένεται σήμερα Πέμπτη να υπογράψει, μαζί
με τον Αμερικανό ομόλογό του Antony Blinken,
τo Δεύτερο Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας.
Χθες Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, ο κ. Δένδιας
συναντήθηκε με τον Βουλευτή John Sarbanes,
καθώς και με τον Γερουσιαστή Chris Van Hollen.
Επιπλέον, συναντήθηκε με τον Ισραηλινό
ΥΠΕΞ Yair Lapid, που βρίσκεται επίσης στην
Ουάσιγκτον, και στη συνέχεια παρευρέθηκε σε
δεξίωση με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.
Σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου μετέβη στο
State Department, όπου έχει αρχικά κατ’ ιδίαν
συνάντηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες.
Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η υπογραφή
του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας.
Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του των
Εμιράτων Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan,
ο οποίος είναι επίσης στην Ουάσιγκτον.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Τις τελευταίες ημέρες οι εργασίες υπήρξαν
πυρετώδεις μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να
κλείσουν και τα δύο κείμενα που βρίσκονταν
υπό διαπραγμάτευση: τόσο το Παράρτημα όσο
και η πολιτική Δήλωση του κ. Μπλίνκεν, που
θα το συνοδεύει (δεν συνιστά νομικά δεσμευτικό κείμενο).
Στις 29 Σεπτεμβρίου και έπειτα από μια δήλωση εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την επομένη της υπογραφής της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας στο Παρίσι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Εμανουέλ Μακρόν, δημιουργήθηκε μια σύγχυση περί της
πενταετούς ή επ’ αόριστον διάρκειας της νέας
συμφωνίας.
Με βάση έγκυρες πληροφορίες, βρέθηκε η
χρυσή τομή: η συμφωνία θα ανανεωθεί για μία
πενταετία και στη συνέχεια θα ισχύει επ’ αόρι-
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Στο νοσοκομείο η Φώφη
Γεννηματά, αποσύρεται
από υποψήφια για την
προεδρία του ΚΙΝΑΛ
Δεν θα είναι υποψήφια για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ η
Φώφη Γεννηματά η οποία εκτάκτως εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» τη Δευτέρα.
«Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου που απαιτεί
νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μην συμμετάσχω
ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως Πρόεδρος μέχρι την ανάδειξη νέας
ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητα μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης», ανέφερε η ίδια
σε ανακοίνωσή της.

στον, εκτός κι αν καταγγελθεί από μία εκ των
δύο πλευρών. Σε αυτή την περίπτωση, η αμερικανική πλευρά φέρεται να έχει ζητήσει χρονικό περιθώριο δύο ετών για την αποχώρησή
της.

Οι τέσσερις τοποθεσίες
Πρόκειται για το Στρατόπεδο «Γιαννούλη»
(στην Αλεξανδρούπολη), τον Ναύσταθμο Κρήτης (στη Σούδα), το Πεδίο Βολής Λιτοχωρίου Πιερίας και το Στρατόπεδο «Γεωργούλα» (κοντά
στην Αεροπορική Βάση Λάρισας και στη Βάση
της Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο).
Η ελληνική πλευρά έδωσε έμφαση στη
διατύπωση της πολιτικής Δήλωσης. Η Αθήνα
ήθελε μια καλύτερη εγγύηση για την προστασία
τόσο της κυριαρχίας όσο και των κυριαρχικών
της δικαιωμάτων, ει δυνατόν εντός του Παραρτήματος. Η αμερικανική πλευρά εμφανίστηκε
ιδιαίτερα αμυντική στο σημείο αυτό και δεν ήθελε
ευθείες αναφορές στο Παράρτημα.
Παρουσιάστηκε, όμως, πιο ανοικτή στη συμπερίληψη μιας τέτοιας αναφοράς στην πολιτική Δήλωση και, σύμφωνα με δημοσιογραφικέ
πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν
στο εν λόγω κείμενο ότι σέβονται την κυριαρχία,
την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία (της Ελλάδος) με βάση
και τις προβλέψεις του Διεθνούς Δίκαιου της
Θάλασσας.
Ο κ. Δένδιας σε συνέντευξή του εξήγησε ότι

οι νέες τοποθεσίες έχουν τη δική τους σημασία.
«Η μία τοποθεσία βρίσκεται κοντά στα χερσαία
σύνορα με την Τουρκία. Λαμβάνοντας υπόψη
τα γεγονότα στον Έβρο, είναι περιττό να επεκταθώ αναφορικά με τη σημασία της…Η Αλεξανδρούπολη, με τη δημιουργία πλωτού τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου,
μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,
κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, καθώς
και την ΕΕ.
Επίσης, η επιλογή τοποθεσίας έχει να κάνει
με τη δυνατότητα ταχείας μεταφοράς και στάθμευσης αμερικανικών δυνάμεων στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, παρακάμπτοντας τα Στενά.
Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη στρατηγική θέση
της Ελλάδας και φαίνεται να έχουν αμφιβολίες
αναφορικά με την Τουρκία. Να υπενθυμίσω ότι
μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές ασκήσεις έλαβε χώρα στην περιοχή αυτή.
Η άλλη τοποθεσία, στη νησιωτική Ελλάδα,
θα διευκολύνει την ενίσχυση της παρουσίας και
την ταχεία ανάπτυξη του Αμερικανικού, καθώς
και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Οι τοποθεσίες θα τελούν υπό ελληνικό έλεγχο.
Θα χρησιμοποιούνται τόσο από αμερικανικές
όσο και από ελληνικές δυνάμεις. Αρα οι επενδύσεις που θα κάνει η αμερικανική πλευρά αποτελούν όφελος και για τις δύο χώρες».

Επέκταση ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια
Π

εσμένες είναι οι «μετοχές» του Ταγίπ Ερντογάν στη Δύση, καθώς
ο τουρκικός ισλαμισμός προβληματίζει πολλές κυβερνήσεις
πλέον και το ΝΑΤΟ, με τις σχέσεις που αναπτύσσει με τη Ρωσία και
με τις τυχοδιωκτικές «διεισδύσεις» που επιχειρεί σε διάφορες χώρες,
με στρατιωτικά και παραστρατιωτικά μέσα.
Του Ανταποκριτή μας στην Ελλάδα
ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Προφανώς πεπεισμένο, παρά ταύτα, το καθεστώς Ερντογάν, ότι μπορεί να πιέζει και να απειλεί στρατιωτικά και τις ορέξεις του «σουλτάνου»
την Ελλάδα, αιφνιδιάστηκε άσχημα από την απόφαση της Αθήνας να
προχωρήσει σε μια σημαντική για την άμυνά της συμφωνία με τη Γαλλία. Και για πρώτη φορά, είναι ο Ερντογάν και οι υπουργοί του αυτοί που
«τρέχουν» πίσω από μια πρωτοβουλία της Ελλάδας, η οποία την έφερε
στρατηγικό σύμμαχο στη Μεσόγειο με τη Γαλλία, μια ισχυρή χώρα, που
παγίως φοβάται και απεχθάνεται την Άγκυρα. Ο τουρκικός εκνευρισμός
έχει πίσω του και το γεγονός της επικείμενης στρατιωτικής συμφωνίας
της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, που ενισχύει περαιτέρω τα σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στη Μεσόγειο, στη γραμμή Στενών
Δαρδανελίων-Σουέζ.

Οι τρεις προτεραιότητες της Αθήνας
Η ελληνική διπλωματία, σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία,
εκτιμά σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η επίκληση του Διεθνούς
Δικαίου δεν αρκεί και ότι μια σειρά από ζητήματα είναι πλέον καιρός να

πάρουν προτεραιότητα στην ελληνική ατζέντα:
1ο Το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια της
Κρήτης, με την Τουρκία να δηλώνει στα σοβαρά ότι η ελληνική μεγαλόνησος… δεν διαθέτει υφαλοκρηπίδα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να
έχει χαρακτηρίσει «άκυρο και παράνομο» το τουρκολιβυκό σύμφωνο.
2ον Η απαίτηση της Ελλάδας να αφαιρεθεί από την Τουρκία το «casus
belli» εναντίον χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας,
ως στοιχειώδης προϋπόθεση της «αναβάθμισης» των σχέσεων ΕΕΤουρκίας και ειδικότερα μέσω νέας τελωνειακής ένωσης.
3ον Η «υπενθύμιση» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το Διεθνές
Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί ενωσιακό ευρωπαϊκό κεκτημένο και η
αυθαίρετη παραβίασή του από την Τουρκία δεν είναι δυνατόν να απολαύει της ανοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην αγγίζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι η Φώφη Γεννηματά, πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ., εισήχθη εκτάκτως με συμπτώματα ατελούς
ειλεού στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
«Μετά από εκτενείς εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση
οφείλεται σε υποτροπή της βασικής της νόσου» (του καρκίνου).
Η Φώφη Γεννηματά επικοινώνησε με τους στενούς της συνεργάτες και εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι θα κερδίσει και αυτή τη
δύσκολη μάχη.

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ
Οι εσωκομματικές εκλογές στο ΚΙΝΑΛ είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 5 Δεκεμβρίου (α΄γύρος) και στις 12
του μηνός ο δεύτερος γύρος. Μετά την απόσυρση, για λόγους
υγείας , της Φώφης Γεννηματά πλέον οι υποψήφιοι για την κούρσα διαδοχής είναι οι Ανδρέας Λοβέρδος, Νίκος Ανδρουλάκης
και Χάρης Καστανίδης. Και οι τρεις ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν την προεκλογική τους εκστρατεία για λίγες μέρες.
Την κα Γεννηματά επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί επικοινώνησαν μαζί για να της ευχηθούν τα καλύτερα για την υγεία
της.
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Εμφύλιος στην ΕΔΕΚ
εν όψει συνεδρίου
ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ…

Σ

τη σκιά του εμφυλιοπολεμικού κλίματος, που
έχει επικρατήσει στους κόλπους του κόμματος και εν αναμονή της απόφασης του Δικαστηρίου
σε σχέση με το μητρώο μελών της, η ΕΔΕΚ μπήκε
από τη Δευτέρα στην τελική ευθεία των διαδικασιών για τις εσωκομματικές εκλογές. Το κλίμα
έντασης και αντιπαράθεσης είναι έντονο, με ανταλλαγή βαριών κουβέντων από πλευράς υποψηφίων καθώς επίσης και εκατέρωθεν ενστάσεις
κατά υποψηφιοτήτων για την ηγεσία τους κόμματος. Το επόμενο ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 24 Οκτωβρίου κατά το οποίο θα
γίνουν ομιλίες και εισηγήσεις από τα μέλη του
κόμματος που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο,
με την ατμόσφαιρα να αναμένεται να είναι εκρηκτική, συνεπεία της κατάστασης που επικρατεί
εδώ και αρκετό καιρό στο κόμμα.
Η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με τις δύο ενστάσεις που κατατέθηκαν – μία από κάθε στρατόπεδο – να εκκρεμούν
προς εξέταση από την Επιτροπή Διαπιστευτηρίων.
Στην πρώτη περίπτωση είχαμε την ένσταση του τέως
Οικονομικού Διευθυντή του κόμματος Γιώργου Κου-

ττούκη κατά της υποψηφιότητας του Γιώργου Βαρνάβα.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της ένστασης, εναντίον
του Γιώργου Βαρνάβα εκκρεμεί δικαστική αγωγή, και
υπάρχει επίσης συζήτηση εντός της Βουλής για –
ισχυριζόμενο – σκάνδαλο ευνοϊκής απόσπασης γης.
Στην ένσταση αναφέρεται επίσης ότι ο Γιώργος Βαρνάβα ως Α’ Αντιπρόεδρος και Βουλευτής παραβίασε
συστηματικά την ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής
Επιτροπής (Κ.Ε.) του Ιουνίου του 2014 και δεν κατέβαλλε στο κεντρικό ταμείο του Κόμματος το 10% της
καθαρής αντιμισθίας του από το βουλευτικό αξίωμα,
ήτοι 390 ευρώ τον μήνα. Ως εκ τούτου για την περίοδο Ιουνίου 2014 - Μαϊου 2016 οφείλει να καταβάλει
το ποσό των 8,350.00 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Κουττούκης έχει παραιτηθεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι από τη θέση
του οικονομικού διευθυντή του κόμματος μετά από
καταγγελίες που είχαν να κάνουν με ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, τα οποία εξετάστηκαν από ειδική επιτροπή και από το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ.
Απαντώντας ο Γιώργος Βαρνάβα με γραπτή δήλωση του σημειώνει ότι θα πρέπει να θεωρήσει τιμή του
το γεγονός ότι ο πιο στενός συνεργάτης του Μαρίνου
Σιζόπουλου, Γιώργος Κουττούκης, έχει υποβάλει
ένσταση για την υποψηφιότητά του. «Αυτό δείχνει ότι
η υποψηφιότητά μου ενοχλεί κάποιους, όπως και η

διαφάνεια στα οικονομικά του Κόμματος την οποία
έχω εξαγγείλει. Φαίνεται να έχει δημιουργήσει πρόβλημα και πανικό σε κάποιους οι οποίοι προσπαθούν
με κάθε ανέντιμο τρόπο να αποτρέψουν ακόμη και την
υποψηφιότητά μου», σημειώνει, δίνοντας τη δική του
εξήγηση για τους λόγους τους οποίους επικαλείται
στην ένσταση του ο Γιώργος Κουττούκης. «Προτρέπω τον κ. Κουττούκη να ασχοληθεί με τα του οίκου
του γιατί όσοι ζουν σε ραγισμένο γυάλινο σπίτι δεν
πρέπει να πετροβολούν», καταλήγει.
Η δεύτερη ένσταση έγινε από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και εκ των υποψηφίων για τη θέση
του αντιπροέδρου, Νικόλα Χρίστου, υποστηρίζοντας πως η υποψηφιότητα του Μάριου Χαννίδη για
τη θέση του αντιπροέδρου, είναι αντικαταστατική και
παράτυπη, αφού, όπως υποστηρίζει, αφενός ο Μάριος Χαννίδης, δεν υπηρετεί για πέντε συναπτά έτη
το κόμμα, όπως προνοεί το καταστατικό της ΕΔΕΚ,
αλλά ούτε ήταν μέλος του κόμματος τον Νοέμβριο του
2017, όταν λήφθηκε η απόφαση από την Κεντρική
Επιτροπή, περί του μητρώου που θα χρησιμοποιηθεί στις εσωκομματικές διαδικασίες.
Αναφέρει ακόμα ότι όταν στις 30 Ιουνίου λήφθηκε
ομόφωνη απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος, ότι όσοι ήταν υποψήφιοι στις βουλευτικές
εκλογές, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μια θέση σε
επίπεδο Επαρχιακής Επιτροπής, πλην της θέσης του
προέδρου και μια θέση στην Κεντρική Επιτροπή, όχι
όμως θέση της ηγεσίας
Σε δηλώσεις του, ο Μαρίνος Σιζόπουλος κατά την
υποβολή υποψηφιοτήτων διαβεβαίωσε εκ νέου τα
μέλη του Κόμματος ότι θα σεβαστεί απόλυτα την
ετυμηγορία τους και εφόσον θα τον τιμήσουν για ακόμη
μία φορά με την ψήφο τους, υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει
μαζί τους την πορεία για πλήρη δημοκρατική λειτουργία του Κόμματος, για διαφάνεια σε όλα τα θέματα
που αφορούν το Κόμμα - οικονομικά, λειτουργικά και ότι θα συνεχίσει μαζί τους τον αγώνα για απελευθέρωση της Κύπρου σε πλαίσιο λύσης, μακριά από
τη λύση της «ρατσιστικής» όπως είπε, Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδία.
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Βαρνάβα, μετά

την υποβολή της υποψηφιότητας του ανέφερε ότι το
πράττει με στόχο την επανένωση του Κινήματος και
με αίσθημα ευθύνης έναντι του Βάσου Λυσσαρίδη,
του Δώρου Λοΐζου, του Κόκου Φωτίου και αυτών
που έδωσαν ακόμη την ίδια τους τη ζωή για την ΕΔΕΚ
και έναντι του κάθε ΕΔΕΚίτη και της κάθε ΕΔΕΚίτισσας, οι οποίοι έδωσαν μεγάλους αγώνες για να σταθεί και να δημιουργηθεί το Σοσιαλιστικό Κίνημα της
Κύπρου.

Δύο για προεδρία,
δύο για αναπληρωτή προέδρου
και 8 για αντιπρόεδροι
Το μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς υποψηφίων
καταγράφηκε για τη θέση του αντιπροέδρου, για την
οποία εξέφρασαν συνολικά ενδιαφέρον οκτώ άτομα.
Σύμφωνα με τη δήλωση του Γενικού Διευθυντή του
κόμματος Μορφάκη Σολομωνίδη με την ολοκλήρωση της υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία
του κόμματος και τα 35 μέλη της Κ.Ε για τη θέση του
προέδρου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ υπέβαλαν υποψηφιότητα
οι: Μαρίνος Σιζόπουλος και Γιώργος Βαρνάβα. Για τη
θέση του Αν. Προέδρου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ υπέβαλαν
υποψηφιότητα οι: Μαρία Βασιλειάδου και Μαρίνος
Θεοδώρου. Για τις δύο θέσεις Αντιπροέδρων υπέβαλαν υποψηφιότητα οι: Ανδρέας Σιήκκης, Λευτέρης
Ανδρέου, Έλενα Περικλέους, Μάριος Χαννίδης,
Ξένιος Ξενοφώντος, Θωμάς Ασπρή, Νικόλας
Χρίστου και Μιχάλης Θεοδούλου.
Για τις 35 θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής υπέβαλαν υποψηφιότητα 55 άτομα: 27 άτομα από Ε.Ε Λευκωσίςα, 10 άτομα από Ε.Ε Λεμεσού, 8 άτομα από
Ε.Ε Πάφου, 3 άτομα από Ε.Ε Λάρνακας, 3 άτομα από
Ε.Ε Αμμοχώστου, 3 άτομα από Ε.Ε Κερύνειας και 1
άτομο από το εξωτερικό.
Αναφερόμενος στο θέμα των ενστάσεων δήλωσε
ότι υποβλήθηκαν δύο ενστάσεις οι οποίες θα εξετασθούν σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού του
κόμματος.

Το 79% των Κυπρίων πολιτών
πλήρως εμβολιασμένοι
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας,
τα οποία αφορούν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, το 81,4%
του ενήλικου πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον την
1η δόση εμβολίου.
Οι πλήρως εμβολιασμένοι ενήλικες (18 ετών και
άνω) έφτασαν στο 78,9%. Το 41,6% των ατόμων
16 και 17 ετών έλαβαν τουλάχιστον την 1η δόση
και το 38,6% ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό του.
Στην ηλικιακή ομάδα των 12-15 ετών εμβολιάστηκε τουλάχιστον με την 1η δόση το 27,3% και
24,3% αυτής της ηλικιακής ομάδας ολοκλήρωσε
το εμβολιαστικό του σχήμα.
Η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με 1η δόση
ανά ηλικιακή ομάδα έχει ως εξής:
Σε σχέση με την εμβολιαστική κάλυψη ανά Επαρχία, όπως φαίνεται και στον χάρτη που επισυνάπτεται, η Πάφος βρίσκεται στο 92,4% του ενήλικου πληθυσμού που έλαβε τουλάχιστον την 1η

δόση. Ακολουθούν οι Επαρχίες Αμμοχώστου και
Λευκωσίας με 91,3% και 80,5% αντίστοιχα και η
Επαρχία Λεμεσού με 79,9%. Στην Επαρχία Λάρνακας, η εμβολιαστική κάλυψη τουλάχιστον με την
1η δόση βρίσκεται στο 75,8%.

Ε πικαιρότητα
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ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Όσες πιέσεις κι αν μου
ασκήσουν δεν αποδέχομαι κυριαρχική ισότητα»
Σ

αφής, κατηγορηματική και έντονη
ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη σχετικά με τους τουρκικούς
εκβιασμούς για αποδοχή εκ των προτέρων της κυριαρχικής ισότητας του
ψευδοκράτους προκειμένου να επαναρχίσουν νέες συνομιλίες για το Κυπριακό.
Μιλώντας στην αντικατοχική συγκέντρωση των Μορφιτών, ο Πρόεδρος, έντονα φορτισμένος, ξεκαθάρισε ότι: «Δεν πρόκειται να υποχωρήσω αποδεχόμενος κυριαρχία του ψευδοκράτους για να παρακαθίσω σε συνομιλίες, όση πίεση και αν
ασκείται από όποιους και αν ασκείται. Δεν
πρόκειται να αποδεχθώ να καθίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να απεμπολήσω τα δικαιώματα και των Μορφιτών
και των Βαρωσιωτών και όλων των προσφύγων»,
Τόνισε παράλληλα ότι είναι αποφασισμένος να μην παραδώσει προτεκτοράτο με τη λήξη της θητείας του.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις προσπάθειες που
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα για τη λύση
του Κυπριακού, στον ΓΓ του ΟΗΕ, τις ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ,
καθώς και στον ρόλο του Τουρκοκύπριου
ηγέτη Ερσίν Τατάρ, εκφράζοντας τα «αισθήματα ιδιαίτερης συγκίνησης που παρευρίσκομαι και φέτος στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου, διατρανώνοντας για άλλη μια χρονιά την ισχυρή βούληση
που μας διακατέχει για συνέχιση του αγώνα,
όσον αφορά την επανένωση της πατρίδας
μας και την επιστροφή στις πατρογονικές
μας εστίες».
Στην εμπεριστατωμένη ομιλία του ο Πρόεδρος απάντησε πειστικά στις τουρκικές
αξιώσεις, καταρρίπτοντας όλα τα τουρκικά
επιχειρήματα.
Την ίδια στιγμή έδωσε και πειστικές απαντήσεις σε όσους στην Ε/κ κοινότητα (κόμματα, αρθρογράφους και πολιτικούς) τον
καλούν να δώσει γην και ύδωρ στους Τούρκους με την ελπίδα, τάχα, ότι, αν ικανοποιηθούν οι τουρκικοί όροι θα εξευρεθεί λύση
στο Κυπριακό!!!
Τα κύρια σημεία της ομιλίας του Προέδρου είναι τα ακόλουθα:

ΑΠΟ ΤΟ 1956 ΟΙ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Θέλω να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια
φορά, για τη δεδομένη ετοιμότητα και σαφή
πολιτική βούληση προς επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης και
θέλω να τονίσω ότι η δική μας επιμονή δεν
κάμπτεται και δεν πρόκειται να καμφθεί
παρά τους όποιους σχεδιασμούς, τους
διαχρονικούς, που ξεκινούν από το ΄56,
περνούν από το ΄63-’64, φτάνουμε στο ’75
με την ανακήρυξη «ομόσπονδου τουρκικού κράτους», για να καταλήξουμε στο ’83
ως μεσοδιάστημα όταν ανακηρύχθηκε η
«ανεξάρτητη δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», με μόνιμο πάντα στόχο τον έλεγχο του
μέρους ή δια του μέρους, του όλου της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΑΝΑΜΕ ΟΔΥΝΗΡΕΣ
ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Δεν θα πρέπει κανένας να λησμονεί ποιες
είναι οι οδυνηρές παραχωρήσεις που η
ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί,
σαν αποτέλεσμα της προδοσίας του ’74,
αλλά και της επιθυμίας να εξευρεθεί μια
λύση που θα μπορεί να διασφαλίσει την

ειρήνη σε αυτό τον τόπο, να επαναφέρει
την τάξη, να επαναφέρει το δίκαιο, να δημιουργήσει συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης και
συνδημιουργίας με τους συμπατριώτες μας
Τουρκοκύπριους.
Δεν υπήρξε Πρόεδρος που δεν απέδειξε την αποφασιστικότητα και τη βούλησή
του. Αν αποτύχαμε, κύριος λόγος δεν ήταν
παρά η τουρκική αδιαλλαξία, αλλά και οι
σχεδιασμοί της Τουρκίας που εκδηλώνονται πλέον μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, πού καθαρά οφείλεται -- και χαίρομαι γιατί άκουσα όλους μηδενός εξαιρουμένου να δηλώνουν και να καθορίζουν ή
να καθιστούν ξεκάθαρο ότι για να μπορέσει να επιβιώσει η Κυπριακή Δημοκρατία
υπό μετεξέλιξη, η ομόσπονδη κρατική δομή
που επιδιώκουμε, θα πρέπει να καταργηθούν οι αναχρονιστικές εγγυήσεις, τα μονομερή επεμβατικά δικαιώματα, η παρουσία
κατοχικού στρατού. Η κακοδαιμονία της
Κύπρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη
Συνθήκη Εγγυήσεως, δυστυχώς, αναφέρεται.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΟ
ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ
Και δεν πρέπει κανενός να διαφεύγει την
προσοχή -και επανέρχομαι στο θέμα του
Κραν Μοντανά- ότι ο λόγος αποτυχίας ήταν
η επιμονή του κ. Τσαβούσογλου ότι οι εγγυήσεις θα διαρκούσαν για 15 ή αν ήμασταν
καλά παιδιά, για 10 χρόνια, όχι με ημερομηνία τερματισμού, αλλά με ημερομηνία
αναθεώρησης. Με απλά λόγια, αν τα δύο
μέρη δεν συμφωνούσαν θα συνέχιζαν εσαεί.
Όπως επίσης η αξίωση για μόνιμη παρουσία κατοχικού στρατού.

ΓΙΑ 4 ΧΡΟΝΙΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
ΑΠΕΦΕΥΓΕ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ...
Κάποιες αλήθειες πρέπει να λέγονται,
γιατί είναι Ιστορία και καταγράφεται. Είναι
καλά γνωστό πως έκτοτε δεν παραλείψαμε, αντιθέτως επιμόνως έχουμε δώσει δείγματα της αποφασιστικότητάς μας για λύση του
Κυπριακού, πριν και πάνω από όλα με την
πρώτη επαφή μετά το Κραν Μοντανά στις
22 του Σεπτέμβρη του 2017, όταν είχα τονίσει
στον ΓΓ των ΗΕ ότι είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου από
εκεί που έχει τερματιστεί ο διάλογος στο
Κραν Μοντανά.
Όταν τον Φεβρουάριο του 2018 κατονόμαζε τον βοηθό ΓΓ, Γάλλο διπλωμάτη, ως
ειδικό αντιπρόσωπο τον οποίο απέρριψε
η Τουρκία για να επανέλθει με την προσωπική απεσταλμένη κα Λουτ, που εμείς
αμέσως είχαμε δώσει συγκατάθεση, για να
απαντήσει η Τουρκία τον Ιούλιο. Ένα ολόκληρο χρόνο μετά το Κραν Μοντανά. Για να
μην πω στη συνέχεια το πόσες προσπάθειες καταβλήθηκαν, με δικές μου πρωτοβουλίες μάλιστα, για να καταλήξουμε σε
συναντήσεις κοινωνικού περιεχομένου,
αλλά με ουσιαστικό, εν τη ουσία, ενδιαφέρον, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Ακιντζί στο Βερολίνο, στις 25 Νοεμβρίου του
2019, να συμφωνήσουμε τους όρους αναφοράς.

...ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ
ΤΟΝ ΤΑΤΑΡ
Αλλά έκτοτε ακόμη αγνοούνται οι συνομιλίες, όχι διότι η ελληνοκυπριακή πλευρά
τις αρνείται ή αποφεύγει, αλλά διότι απλούστατα στόχος της Τουρκίας ήταν η αποφυγή
του όποιου διαλόγου μετά το 2017, μέχρι
την ώρα που θα εξοστρακιζόταν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Ακιντζί.

Και αυτό είναι που πέτυχαν στις εκλογές
της τουρκοκυπριακής κοινότητας, παραμερίζοντας με τις γνωστές μεθόδους, όπως
έχουν καταγγελθεί από σωρεία Τουρκοκυπρίων υποψηφίων, αλλά και επιστημονικής ομάδας Τουρκοκυπρίων ακαδημαϊκών
και πολιτικών αναλυτών, διά τις παρεμβάσεις της Άγκυρας, προκειμένου να επιβάλουν τον κ. Τατάρ. Έναν ηγέτη ο οποίος με
τη βοήθεια και την υποβολή της Τουρκίας,
στην άτυπη πενταμερή συνάντηση τον Απρίλιο του 2021 υπέβαλε έξι σημεία γραπτού
κειμένου στα οποία δεν δέχονται επανέναρξη συνομιλιών, εκτός εάν αναγνωριστεί
ισότιμο καθεστώς με την Κυπριακή Δημοκρατία του παράνομου μορφώματος που
συντηρείται και εγκαθιδρύθηκε από την
Τουρκία.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Πρόσφατα, στη συνάντηση με τον ΓΓ
των ΗΕ, είχε συμφωνηθεί και ο γγ επεξήγησε τους λόγους γιατί δεν αποδεχόταν το
αίτημα του κ. Τατάρ να διοριστεί προσωπικός απεσταλμένος. Κάποια στιγμή οι
αλήθειες πρέπει να λέγονται. Η υποκρισία
δεν ωφελεί κανένα. Το να κρύβουμε τα
γεγονότα δεν ωφελεί το διεθνές δίκαιο.
Ο ΓΓ κατέστησε σαφές ότι ήταν αδύνατο να γίνει αποδεκτή η εισήγηση ή αξίωση
της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων για
προσωπικό απεσταλμένο, διότι η Κίνα και
η Ρωσία έφεραν ένσταση στον διορισμό
προσωπικών αντιπροσώπων εκεί και όπου
ένα διεθνές πρόβλημα ήταν ενώπιον του
Συμβουλίου Ασφαλείας. Για αυτό και εισηγήθηκε τον διορισμό ειδικού αντιπροσώπου,
που θα ήταν και υπόλογος προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας. Αυτό, εξάλλου, προνοούν και
τα ψηφίσματα των ΗΕ, αλλά και οι όροι εντολής του γγ. Και ενώ είχε συμφωνηθεί να
διοριστεί ειδικός αντιπρόσωπος, ενώ ο κ.
Τατάρ ήταν στο πλευρό μου όταν έκανα
δηλώσεις και του ερμηνευόταν το τι έλεγα,
και δεν αντέδρασε εν συνεχεία όταν του
ζητήθηκαν δηλώσεις, αναμένουμε ακόμα
μέχρι σήμερα τον διορισμό του ειδικού αντιπροσώπου διότι ενίσταται η Τουρκία.

ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση μιας
συμπεριφοράς που καταμαρτυρείται όχι
μόνο από την αναθεωρητική και επεκτατική στάση που η Τουρκία τηρεί, όχι μόνο
από τους οραματισμούς για τη γαλάζια
πατρίδα που επηρεάζουν το Αιγαίο, την
Κύπρο, τη Μέση Ανατολή, αλλά και από τις
επεμβάσεις στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ,
στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, από τη συστηματική παραβίαση της ΑΟΖ της Κύπρου, από
την παραβίαση του στάτους κβο, την παραβίαση των ψηφισμάτων 550 και 789 που
αφορούν το στάτους της Αμμοχώστου, από
την παράνομη διεκδίκηση εναντίον της
Ελλάδας, εναντίον των συνόρων της
Ευρώπης. Διεκδίκηση ΑΟΖ κατά το διεθνές, ως λέγουν δίκαιο. Αλλά ποιο δίκαιο,
δεν μας λένε. Από την ώρα που ο κ. Ερντογάν και η Τουρκία δεν αποδέχθηκε ποτέ
το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΑ 6 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ
Και θέλω να ξέρετε ότι έχω διαβιβάσει,
διότι πολλά ακούω για το θέμα της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου, ότι δεν διαφωνώ. Πέρα των συγκλίσεων που είχαν

επιτευχθεί επί αείμνηστου Δημήτρη Χριστόφια, επαναλήφθηκαν επί των ημερών
μου. Και για να ξέρετε ότι ποτέ δεν ήταν
θέμα οι υδρογονάνθρακες. Ουδέποτε στα
έξι σημεία ή καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 2012-2017 ηγέρθη από
τους Τουρκοκύπριους θέμα υδρογονανθράκων. Ούτε ήταν στα έξι σημεία στο πλαίσιο
για την επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας,
διότι απλούστατα θεωρείτο συμφωνημένο.
Παρά ταύτα, έκτοτε και για διασφάλιση
των Τουρκοκυπρίων, είχαμε προχωρήσει
στη θέσπιση με νόμο, εθνικού ταμείου υδρογονανθράκων, έχω προχωρήσει τον Αύγουστο του 2019 με πρόταση προς τον κ. Ακκιντζί ότι είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε καταπιστευματικό λογαριασμό προς όφελος της
τουρκοκυπριακής κοινότητας και αν και εφόσον υπάρξουν πρόσοδοι από την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, να κατατίθενται σε αυτό τον καταπιστευματικό λογαριασμό, τονίζοντας πως αν η Τουρκία αναγνωρίσει την ΑΟΖ της Κύπρου -που με βάση
τις παρανομίες της αμφισβητεί το 44%, κάτι
που δεν επηρεάζει μόνο τους Ελληνοκύπριους, αλλά και τους Τουρκοκύπριους- όπως
το διεθνές δίκαιο καθορίζει και όπως έχουμε πράξει με όλες τις γείτονες χώρες, τότε
οι Τουρκοκύπριοι θα είχαν δικαίωμα ακόμα
και χωρίς τη λύση του Κυπριακού, να αποσύρουν για τις ανάγκες της κοινότητας τα προς
όφελος τους στον καταπιστευματικό λογαριασμό ποσά.

ΚΑΝΑΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΗ
Δεν υπήρξε οτιδήποτε που θα μπορούσε
να συμβάλει στο να ανταποκριθούμε, στο
να συναντήσουμε τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων και που δεν το έχουμε πράξει.
Καταθέσαμε ιδέες, τολμηρές ιδέες, κατηγορηθήκαμε για αυτό, αποκέντρωση εξουσιών, κοινοβουλευτικό σύστημα, ακόμα και
επάνοδο υπό προϋποθέσεις στο καθεστώς
του Συντάγματος του ’60, όχι για να επιστρέψουμε στο ενιαίο κράτος – το έχω πει
πολλές φορές και ας μη διαστρέφεται η
πραγματικότητα και η αλήθεια, διότι είναι
γραπτά τα κείμενα, αλλά για να έχει συνέχεια
και μετεξέλιξη, αντ΄ αυτού που διεκδικούν
ανεξάρτητο κράτους.

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Δεν υπάρχει περίπτωση ανεξάρτητου
κράτους, υπάρχει συνέχεια, μετεξέλιξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με βάση πάντα τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, τα ψηφίσματα
των ΗΕ που είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες,
τις καταδίκες της Τουρκίας από το ΕΔΑΔ
που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και του ευρωπαϊκού κεκτημένου
κράτος μέλος είμαστε και θα συνεχίσουμε
να είμαστε.

ΠΟΤΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ
Καταλήγοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω:
Δεν πρόκειται να υποχωρήσω αποδεχόμενος κυριαρχία του ψευδοκράτους για να
παρακαθίσω σε συνομιλίες, όση πίεση και
αν ασκείται από όποιους και αν ασκείται.
Δεν πρόκειται να αποδεχθώ να καθίσω στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να
απεμπολήσω τα δικαιώματα και των Μορφιτών και των Βαρωσιωτών και όλων των
προσφύγων.
Αυτό που είναι επιδίωξη μου, που είμαι
αποφασισμένος, που είμαι έτοιμος να πράξω
είναι να παρακαθίσω σε ένα έντιμο διάλογο με βάση τα όσα έχουν συμφωνηθεί το
2014 στο κοινό ανακοινωθέν, με βάση τις
συγκλίσεις, με βάση τις παραμέτρους του
γγ, με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση το
ευρωπαϊκό κεκτημένο, προκειμένου να
επιτύχουμε μια λειτουργική λύση. Και για
να είναι βιώσιμη η λύση θα πρέπει να είναι
λειτουργική.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ
Δεν μπορεί η πολιτική ισότητα να μετατρέπεται σε πολιτική ανισότητα. Δεν μπορεί να θέλουν να καθορίζουν την τύχη του
συνόλου του κράτους μέσα από κάποιες
αξιώσεις που προβάλλουν. Πρέπει να γίνει
συνείδηση στον κάθε πατριώτη, πως εάν
δεχθούμε τις αξιώσεις που προβάλλουν, η
Κύπρος, όπως τα κατεχόμενα, θα μετατραπούμε σε προτεκτοράτο της Τουρκίας και
εγώ δεν είμαι αποφασισμένος να παραδώσω
προτεκτοράτο ατη λήξη της θητείας μου.

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Αυτό που θα δώσω είναι ειλικρινείς και
έντιμους αγώνες και προσπάθειες μέσα
από το πλέγμα διεθνών συμμαχιών που
έχουμε αναπτύξει αυτή την περίοδο, μέσα
από την αξιοποίηση του διεθνούς δικαίου,
της ΕΕ, του όποιου μπορεί να συμβάλει και
να μας βοηθήσει. Κανείς δεν έχει αμφιβολία,
ότι τόσο η διεθνής κοινότητα όσο και κράτη,
δυστυχώς, καθορίζουν τις αποφάσεις τους,
όχι πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως
προβλέπεται, αλλά με βάση τα κρατικά
συμφέροντα. Αυτά είναι που προσπαθούμε
με κάθε τρόπο να ξεπεράσουμε, αυτά τα
κωλύματα, αυτούς τους δισταγμούς, με την
ελπίδα ότι δεν θα αργήσει η μέρα που επιτέλους κάποιοι θα συνειδητοποιήσουν,
όπως άρχισαν ήδη να συνειδητοποιούν,
και ταυτίζουν μεταξύ των επιθετικών χωρών
και την Τουρκία.
Εύχομαι ο επόμενος χρόνος, η επόμενη
πορεία να μας βρει κάτω από καλύτερες
συνθήκες και μέσα από ένα ουσιαστικό διάλογο να πούμε ότι επιτέλους μπορούμε να
τιμήσουμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για
να κρατηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία ζωντανή, όσους έδωσαν τη ζωή τους στους
απελευθερωτικούς αγώνες του τόπου, όσους
έφυγαν με τον πόνο της επιστροφής».

Ε πικαιρότητα
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Η Τουρκία απειλεί με έρευνες παντού

Κ

λιμακώνει περαιτέρω η Τουρκία τις προκλήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο,
απειλώντας ανοιχτά με γεωτρήσεις και έρευνες σε περιοχές δυνητικών δικαιωμάτων της
Ελλάδας και της Κύπρου. Οι χάρτες που
δημοσίευσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας
αγνοούν παντελώς τη συμφωνία για ΑΟΖ
μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, φτάνουν την
τουρκική υφαλοκρηπίδα έως την Κάσο, τη
Ρόδο στα έξι μίλια από την Πάφο και περιλαμβάνουν την περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.
«Συνεχίζουμε κανονικά στη Γαλάζια Πατρίδα»
είναι το μήνυμα που στέλνει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, δίνοντας στη δημοσιότητα τους εν
λόγω προκλητικούς χάρτες.
Όπως σημειώνει, στο πλαίσιο της συλλογής
σεισμικών δεδομένων για λογαριασμό της εταιρείας Τουρκικών Πετρελαίων (ΤΡΑΟ) και των
δραστηριοτήτων γεώτρησης, οι ερευνητικές και
γεωτρητικές δραστηριότητες από τα σκάφη
«Ορούτς Ρέις» στη Μεσόγειο και το «Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά» στη Μαύρη Θάλασσα,
καθώς και από τα γεωτρύπανα «Φατίχ» και «Κανουνί» και το πλοίο «Denar-2» συνεχίζονται υπό
τη συνοδεία και τον έλεγχο των δυνάμεων του
τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και της Αεροπορίας.
Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας
παρουσιάζει χάρτη της υφαλοκρηπίδας με βάση
τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την «ΤΔΒΚ»
το 2011 και κοινοποιήθηκε στον ΟΗΕ εννέα χρόνια μετά, το 2020.
Όπως σημειώνει: «Οι περιοχές για τις τρέχουσες δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης καθορίζονται σύμφωνα με τις επιστημονικές, τεχνικές προϋποθέσεις και ανάγκες, σύμφωνα με την
υφαλοκρηπίδα μας, όπως αυτή καθορίζεται στη
Συμφωνία Καθορισμού Υφαλοκρηπίδας που υπογράψαμε με την ΤΔΒΚ το 2011, και τα όρια της
οποίας κοινοποιήθηκαν στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου
2020. Σε αυτό το πλαίσιο, καθορίζεται κι η περιοχή για τις έρευνες του Oruc Reis στα νοτιοδυτικά του κόλπου της Μερσίνας με την έκδοση
της NAVTEX».
Στο πλαίσιο αυτό της ακραίας προκλητικής
συμπεριφοράς και της πολιτικής αμφισβήτησης
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η
Τουρκία με παράνομη ΝΟΤΑΜ επιχειρεί να
δεσμεύσει όλο το κεντρικό Αιγαίο μέχρι τις 12
Νοεμβρίου για ασκήσεις έρευνας διάσωσης
και…περιβαλλοντικής προστασίας.
Η Αθήνα από την πλευρά της, απαντά πως
αυτό δεν γίνεται καθώς η Άγκυρα δεν έχει
δικαιοδοσία για ΝΟΤΑΜ στο FIR Αθηνών.
Tονίζει πως μόνο το κέντρο επιχειρήσεων του
Πειραιά έχει αρμοδιότητα για συντονισμό επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης και ότι η δέσμευση τόσο μεγάλων περιοχών και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (1 μήνα) είναι αντίθετη προς
τις συστάσεις του διεθνούς οργανισμού ICAO

και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο διεθνών
όσο και εγχώριων πτήσεων
Η επανεμφάνιση στην Ανατολική Μεσόγειο
του «Oruc Reis», το οποίο θα συνοδεύουν τα
πλοία «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν», έρχεται σε
συνέχεια των παρενοχλήσεων από τουρκικά
πλοία στις έρευνες του Nautical Geo για τον
αγωγό EastMed, με τον Χουλουσί Ακάρ να
«βαφτίζει», μάλιστα, τμήμα της ελληνικής και
κυπριακής ΑΟΖ ως «τουρκική».

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ Ρ. ΜΕΝΕΝΤΕΖ
Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών
Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ
κάλεσε τις ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό της
Κύπρου και υποστήριξε ότι η ΕΕ θα πρέπει να
υποστηρίξει πλήρως τα ζωτικά συμφέροντα ενός
από τα κράτη μέλη της.
«Η Τουρκία υπονομεύει για άλλη μια φορά τη
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή τη
φορά παραβιάζοντας την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε ο κ. Μενέντεζ σχετικά με την τουρκική παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους «Nautical
Geo» που έγινε στα ανοιχτά της Κύπρου.

ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΟΖ
ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
Την ίδια ώρα η Άγκυρα επιμένει στα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική
κυριαρχία μεγάλων σε έκταση και πληθυσμό
νησιών της Ελλάδας.
Μάλιστα ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου βλέπει τουρκική ΑΟΖ στα 6 μίλια
από τις ελληνικές ακτές.
Απαντώντας σε ερώτηση που δέχθηκε, για το
αν προτίθεται η Τουρκία να κηρύξει ΑΟΖ στην
ίδια περιοχή που έχει καθορίσει την υφαλοκρηπίδα της, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε ότι «ενδέχεται να κηρύξει
ΑΟΖ, όσον αφορά στην αλιεία» και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, μάλιστα, να το κάνει
σύντομα.

ΑΚΑΡ: ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΛΗ…ΓΕΙΤΟΝΙΑ!!!
Μετά την υπογραφή της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, η τουρκική ηγεσία έχει πάθει
αμόκ.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας κατηγόρησε την
Ελλάδα ότι είναι αυτή που κλιμακώνει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Ανατολική Μεσόγειο!
Μάλιστα ο Χουλουσί Ακάρ ισχυρίστηκε ότι η
Τουρκία θέλει πολιτικές λύσεις μέσω του… διαλόγου και στο πλαίσιο της… καλής γειτονίας.
Ο Ακάρ είχε τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς
των τριών όπλων, στον απόηχο τόσο των διερευνητικών επαφών, όσο και της αμυντικής συμ-

φωνίας Ελλάδας – Γαλλίας και υποστήριξε ότι η
Τουρκία έχει διευρύνει τη σφαίρα επιρροής της,
ενώ αποτελεί θέμα στον διεθνή χώρο.
Παράλληλα, κατηγόρησε τους Έλληνες πολιτικούς για κλιμάκωση της έντασης χρεώνοντάς
τους επιθετικές ενέργειες, διαμηνύοντας πως
πρέπει να γνωρίζουν «ότι πρόκειται για μάταιες
προσπάθειες και ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν υπεροχή έναντι της Τουρκίας με τέτοιες
ενέργειες και τέτοια ρητορική»…
«Οι πολιτικοί κλιμακώνουν την ένταση με τις
επιθετικές τους ενέργειες και δηλώσεις για να διαταράξουν τις διμερείς σχέσεις, αντί να βρουν
λύσεις ορθολογικές και λογικές στα προβλήματα. Οι δηλώσεις υψηλόβαθμων πολιτικών στην
Ελλάδα είναι παράλογες και αβάσιμες. Δεν ταιριάζουν με το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής
γειτονίας», είπε ο Χουλουσί Ακάρ.
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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ:

«Πηγαίνετε στο σπίτι σας
ή σε μοναστήρι»
Σκληρή στάση κράτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος σε όσους δεν ακολουθούν και τηρούν τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, βάζοντας τις προσωπικές τους απόψεις πάνω από τις κοινές. Τους κάλεσε
«να πάνε στα σπίτια και στα μοναστήρια τους και να παραιτηθούν από τα καθήκοντά τους», ο Αρχιεπίσκοπος κατά την
διάρκεια της χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Καστορίας,
Καλλινίκου στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.
Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε εκτενώς στην ομολογία και
υπόσχεση που έδωσε ο νέος αρχιερέας ενώπιον της Εκκλησίας
ξεκαθαρίζοντας του πως, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις
και με αυτήν την ομολογία εισέρχεται στην Ιεραρχία, για να
τονίσει αμέσως μετά ότι όποιος έχει διαφορετικές απόψεις
μπορεί «να αφήσει τα καθήκοντά του και να προσέλθει
στο σπίτι του, στο μοναστήρι του, στο κελί του, και από
‘κει να έχει τις θέσεις τις δικές του…».

ΔΕΝΔΙΑΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
«Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί διαχρονικά να συμβάλλει σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον
στην Ανατολική Μεσόγειο, προωθώντας σχέσεις
καλής γειτονίας, συνεργασία και ανάπτυξη για
όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στη Μεσογειακή Διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) 2021.
Όπως επεσήμανε, «είναι υψίστης σημασίας
προκειμένου να ευοδωθεί η συνεργασία αυτή,
οι διεθνείς και περιφερειακοί εταίροι μας να
τηρούν τις ίδιες αρχές, δηλαδή τον σεβασμό
στο Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας» και τόνισε πως καμία χώρα δεν πρέπει
να θεωρεί ότι εξαιρείται από αυτά τα κριτήρια.
«Δυστυχώς, δεν μοιράζονται όλοι στη γειτονιά μας το όραμά μας, την προώθηση δηλαδή
της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων χωρών
και λαών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να σταλεί το μήνυμα ότι η απάντηση στις
κοινές μας προκλήσεις έγκειται αποκλειστικά
στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.
«Η Ελλάδα θα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να διερευνήσει μορφές συνεργασίας με
όλες τις γειτονικές της χώρες», σημείωσε. «Ταυτόχρονα, θα συνεχίσει να προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σε όλη
της την επικράτεια, από κάθε πρόκληση και απειλή, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο και το
διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αποτυπώνεται
στην UNCLOS».
«Χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη
συνεργασία», επεσήμανε. «Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι περαιτέρω εντάσεις και απειλές
κατά της σταθερότητας».

Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε ειδική αναφορά στις προσωπικές
θέσεις, τις ισχυρές γνώμες, την αμφισβήτηση και την προσωπική ελευθερία που μπορεί να εκφράσει ο καθένας για
καταλήξει όμως στο συμπέρασμα πως τίποτα από αυτά δεν
μπορεί να σταθεί πάνω από την βούληση της Ιεράς Συνόδου.
Τόνισε δε στον νέο αρχιερέα και δι’ αυτού σε όλους, πως
το κείμενο της ομολογίας που διάβασε πριν την χειροτονία
του, καταλήγει στη φράση: «...το υπέγραψα με το χέρι μου».
Χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ο ίδιος και μάλιστα από
τόσο δημόσιο και επίσημο βήμα, την λέξη «αποτείχιση», ο
Αρχιεπίσκοπος κάλεσε όσους τοποθετούν τη βούλησή τους
πάνω από αυτήν της Ιεράς Συνόδου να αποτειχιστούν και
να ιδιωτεύσουν.

Διαβάστε την ηλεκτρονική
έκδοση της “Ε”
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα
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Τετ-α-τετ Μακρόν – Γιάννας Αγγελοπούλου

Ξεχνάει ο Ερντογάν ό,τι δεν τον συμφέρει…
Του το θυμίζει ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου Πέτρος Λιάκουρας,
σε άρθρο του: «Η Τουρκία με τη Συνθήκη της Λωζάννης (1923) ρητώς
παραιτήθηκε παντός τίτλου επί όλων των νησιών του Βορειοανατολικού
Αιγαίου και της Δωδεκανήσου (που περιήλθε με το Καστελλόριζο στην
Ιταλία και το 1947 στην Ελλάδα). Και επί 57 έτη συναινεί στην αδιαμφισβήτητη κυριαρχία των νησιών, από τότε που εγείρει παραβίαση της αποστρατιωτικοποίησης».

Το Υπουργείο Εξωτερικών… βγάζει
«δελφίνους»!
Η περίπτωση του Νίκου Δένδια ήρθε να επιβεβαιώσει έναν… πανάρχαιο
κανόνα που διέπει την εγχώρια πολιτική σκηνή. Ότι όσοι έχουν διατελέσει Υπουργοί Εξωτερικών καταλήγουν… «δελφίνοι» ή και αρχηγοί των
κομμάτων τους. Έχουμε και λέμε: Από το συγκεκριμένο υπουργείο είχαν
περάσει ο Αντ. Σαμαράς και ο Γ. Παπανδρέου, οι οποίοι στη συνέχεια έγιναν αρχηγοί (σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα) και μετά πρωθυπουργοί. Υπουργοί Εξωτερικών διετέλεσαν ακόμη η Ντ. Μπακογιάννη και
ο Δ. Αβραμόπουλος, οι οποίοι, ωστόσο, περιορίσθηκαν στο αξίωμα του
«δελφίνου», χωρίς να καταφέρουν να γίνουν αρχηγοί στο κόμμα τους, τη
Νέα Δημοκρατίας (έστησαν δικά τους κόμματα, αλλά ατύχησαν…).

Ανοίγουν τα Πανεπιστήμια
«Οι φοιτητές χειροκροτούν την επιστροφή τους και εμείς υποκλινόμαστε στην ιστορικότητα της στιγμής», τόνισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος. Είναι η στιγμή που ανοίγουν οι πόρτες των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι προπτυχιακοί φοιτητές στα
ελληνικά ΑΕΙ το 2019 ήταν: στο ΕΚΠΑ 102690, στο ΑΠΘ 71.535, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας 53.395, στο Πανεπιστήμιο Πατρών 49.494 και
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας 47.723. Οι συνολικοί προπτυχιακοί
φοιτητές ανέρχονται σε 668.734. Οι καθηγητές που δίδασκαν στα ΑΕΙ ήταν
22.138.
Ο φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννης
Χ. Παπαδόπουλος, επισημαίνει σε άρθρο του: «Η επιστροφή στα Πανεπιστήμια είναι και θα είναι πανηγυρική, όπως μας αξίζει. Είμαι σίγουρος
ότι τη Δευτέρα που ξεκινούν οι παραδόσεις στη Νομική Αθηνών θα υποδεχτούμε τους καθηγητές εν μέσω χειροκροτημάτων, θα στείλουμε ο ένας
στον άλλον τα πιο θερμά χαμόγελα μέσω των βλεμμάτων μας (κάτω από
τις μάσκες μας) και μπαίνοντας στο κτίριο της Σίνα ή ανεβαίνοντας τα σκαλιά που οδηγούν στο Αμφιθέατρο “Σαριπόλων”, θα είναι πραγματικά αδύνατο να συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας».

Τι θα πρωτοκάνει;
Στο Υπουργείο Εξωτερικών τελικά είναι να μη σε βρουν ικανό και…
καλόβολο, γιατί σου φορτώνουν όλες τις δουλειές, πολύ περισσότερο
τώρα, που ο Νίκος Δένδιας είναι συγκεντρωτικός και θέλει όλα να περνάνε από το γραφείο του και τους μερικούς στενούς συνεργάτες του. Έτσι,
ο Χάρης Λαλάκος επέστρεψε από την Λευκωσία, για να αναλάβει τη θέση
του πολιτικού διευθυντή (στη θέση του Κυριάκου Λουκάκη, ο οποίος έχει
ήδη εγκατασταθεί στο Τελ Αβίβ ως Πρέσβης της Ελλάδος στο Ισραήλ).
Καθώς λοιπόν ο Χάρης Λαλάκος έχει φορτωθεί ένα σωρό αποστολές,
προέκυψε κενό και στην ελληνική αντιπροσωπεία στις διερευνητικές επαφές, καθώς ο κ. Κουγιού, ως γνωστόν, παραιτήθηκε από το Υπουργείο
Εξωτερικών και από τη θέση του στις διερευνητικές. Έτσι, ως λύση ανάγκης επιλέχθηκε ο Χάρης Λαλάκος, ο οποίος και σηκώνει το κύριο βάρος,
καθώς ο Κ. Αποστολίδης παραμένει εκεί, αλλά μάλλον τιμής ένεκεν και
επειδή δεν βρίσκεται άλλος πρόθυμος να ασχοληθεί με αυτήν τη χαμένη
υπόθεση.

Ο Σταλόνε στη Θεσσαλονίκη
Από εταιρεία παραγωγής της Βουλγαρίας, με επιδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη η ταινία «Αναλώσιμοι» με
τον Σιλβέστερ Σταλόνε και την πλειάδα των σταρ του Χόλυγουντ. Η διάταξη για το 50% της χρηματοδότησης εταιρειών του εξωτερικού με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, όμως, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα στις
ελληνικές εταιρείες παραγωγής, που έχουν την τεχνογνωσία για την κάλυψη τέτοιων παραγωγών.

Φ. Χαρ.

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Η Μάχη της Πανάσσαρης
στη Βάργιανη Φωκίδας

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Δεν βγαίνουν όλα στο φως, όσον αφορά τις συναντήσεις σημαντικών
προσωπικοτήτων, μακριά από τα φλας και τα φώτα της τηλεόρασης. Μία
από αυτές ήταν κατά την ξενάγηση των επισήμων στην Έκθεση «ΠαρίσιΑθήνα, η Γέννηση της Σύγχρονης Ελλάδας 1675-1919». Η σύζυγος του
Γάλλου Προέδρου Μπριζίτ Μακρόν χαιρέτισε τη Γιάννα Αγγελοπούλου
και της εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη γιαννιώτικη φορεσιά. Μάλιστα,
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύστησε την Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στον Εμ. Μακρόν. Στη συνέχεια της ξενάγησης,
η Γ. Αγγελοπούλου ξαναβρέθηκε δίπλα στον Γάλλο Πρόεδρο, στον οποίο
ανέφερε ότι, εκτός από τα σημερινά της καθήκοντα ως επικεφαλής της
Επιτροπής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821, είχε διοργανώσει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
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κδήλωση Μνήμης και Τιμής για τη «Μάχη της Πανάσσαρης» διοργάνωσαν
το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, τοπικοί φορείς και πολίτες της Βάργιανης του Δήμου
Δελφών.
Φέτος συμπληρώνονται Εννέα χρόνια που
όλοι μαζί οι Βαργιανίτες ξεκίνησαν την Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τη «Μάχη της
Πανάσσαρης» που πραγματοποιήθηκε στις
14 Σεπτεμβρίου 1824, ως φόρο τιμής σε Ανθρώπους που ξεπέρασαν τα όριά τους και
καταγράφηκαν στην Ιστορική Συνείδηση, ως
οι Ήρωες του Εθνοαπελευθερωτικού Αγώνα
του 1821.
Εμπνευστής, πρωτεργάτης και ενσαρκωτής του εορτασμού αλλά και της διάδοσης των
μηνυμάτων που απορρέουν από την Μάχη
της Πανάσσαρης στον Αη-Λιά της Βάργιανης,
είναι ο Ευθύμιος Τσικνής, γνήσιο τέκνο της
περιοχής, πρόεδρος του Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου της Νεώτερης Ελλάδας.
Διαβάστε την ιστορία της Μάχης της Πανάσσαρης μέσα από τα παιδικά βιώματα και την
ερευνητική ματιά του Θύμιου Τσικνή:

Η Μάχη της Πανάσσαρης
στον Άη Λια της Βάργιανης
Γεννήθηκα και μεγάλωσα, μέχρι τα 12 χρόνια μου, στη Βάργιανη, στο ορεινό χωριό της
Φωκίδας, που σκαρφαλωμένο στις πλαγιές
του Παρνασσού, ατενίζει την αντικρινή Γκιώνα
και το πέρασμα αριστερά προς την Άμφισσα
και δεξιά προς την Γραβιά και τον κάμπο της.
Οι κάτοικοι της Παρνασσιώτικης Βάργιανης –όπου βρισκόταν το ένα από τα 3 Επισκοπεία, με τα άλλα δύο στο Γαλαξίδι και το Λιδωρίκι– έχουν τις ρίζες τους στη Βυζαντινή και
Φράγκικη εποχή. Είναι άνθρωποι του μόχθου και της καθημερινότητας, που έδωσαν
διαχρονικά το παρόν σε κάθε Εθνική Ανάγκη.
Μεριάστηκαν και συνέβαλαν στο όραμα της
Ελευθερίας του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα
του 1821, τροφοδοτώντας με όλες τις δυνάμεις τους την υλοποίησή του –τόσο σε παλικάρια, όσο και υλικά αγαθά, καθώς τα άφθονα νερά της περιοχής τους εξασφάλιζαν τον
πλούτο της γης.
Ως μαθητής του Μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου, είχα ακούσει από τον δάσκαλο μόνο για
την Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς. Τα πολεμικά
δρώμενα στην Άμπλιανη και την Πανάσσαρη
ήταν άγνωστες σελίδες της Ιστορίας του τόπου
μας, στις οποίες ανέτρεξα πολύ αργότερα, ως
ενήλικας πλέον. Βέβαια, στον Άη-Λια, όπου
στην περιοχή του διαδραματίστηκε η σημαντική Μάχη της Πανάσσαρης, πραγματοποιούνταν οι σχολικές εκδρομές και για παιχνίδι,
χωρίς την οποιαδήποτε ιστορική σηματοδότησή της. Μόνο σε κάποιες διηγήσεις του παππού μου, του γερο-Κατηνιώτη, αναφερόταν
συχνά-πυκνά «κάποια Μάχη στον Άη-Λια»,
που «κάποιοι γενναίοι Έλληνες πολέμαρχοι»
κατατρόπωσαν και νίκησαν τους Οθωμανούς.
Έμοιαζαν, όμως, περισσότερο με παραμύθι,
που γοήτευε και μάγευε την παιδική φαντασία
μας.
Ήμουν 8 χρονών, το 1952, όταν έφυγε ο
παππούς μου από τη ζωή. Δεν θα ξεχάσω
όμως ποτέ, την εικόνα του καθιστού γέροντα
στην παραστιά, κοντά στο τζάκι, που με μισόκλειστα μάτια στηριζόταν στην πεταλιά και τραγουδούσε κλέφτικα τραγούδια, ανάμεσα σε
διηγήσεις για τα κατορθώματα εκείνων των
Ηρώων στον τόπο μας.
Είναι μια θύμηση που έρχεται και ξανάρχε-

ται και όχι μόνο επετειακά. Ίσως γιατί η οικειότητά του με τα πρόσωπα και τα γεγονότα
του ’21, που δεν τα είχε σκεπάσει η λησμονιά
του χρόνου –καθώς ήταν γεννημένος το 1872–
περνούσαν αβίαστα σ’ εμάς, σαν το νεράκι της
«Μουρμπουλιώτης» που ερχόταν πολύβουο,
γάργαρο και κρυσταλλένιο, για να ξεδιψάσει,
όχι μόνο τις αισθήσεις μας, αλλά και τη φωνή
μας.
Αυτή η σχέση με τον τόπο μου οφείλεται και
στον παππού μου, τον γερο-Κατηνιώτη. Είναι
μια σχέση οργανική, που διαπερνά το σώμα,
το πνεύμα, τις αισθήσεις μου, ακόμα και σήμερα που διανύω την 7η δεκαετία της ζωής μου.
Μιας ζωής πλούσιας σε εμπειρίες και γνωριμίες, με ανθρώπους και την ιστορία τους, στα
τέσσερα σημεία του πλανήτη, καθώς είχα την
τύχη να ταξιδέψω σε περισσότερες από 150
χώρες.
Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί, που πιστεύουμε ότι ανήκουμε στην Ελλάδα. Και αυτό δεν
οφείλεται μόνο στο αίμα, στον πολιτισμό, στον
τρόπο σκέψης μας –στον οποίο εμπεριέχεται
η συνεχής αμφισβήτηση– στη διαμόρφωση
ιδεών και αξιών, όπως ο διάλογος, η δημοκρατία και ανθρωπισμός. Οφείλεται στο DNA
μας, που συνυπάρχει με τη ροή της Ιστορίας
μας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ως μια
άυλη πνευματική δύναμη, ικανή να ρίξει με μια
καρφίτσα ένα βουνό!
Τι συμβαίνει, όμως, όταν τα ελαττώματά μας
συναγωνίζονται τα προτερήματά μας, με αυτό
της διχόνοιας να καταλύει τη δυναμική μας,
οδηγώντας σε εμφύλιες συρράξεις;
Κάθε φορά εμφανίζεται κάποιος «από μηχανής θεός» και μας αναγκάζει να προτάξουμε
τη λογική μας ως πυξίδα και να ομονοήσουμε.
Ιδιαίτερα στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα
του 1821, η συνολική προσπάθεια και οι θυσίες
των Ελλήνων κινδύνευσαν να χαθούν και να
πνιγούν στο αίμα, από την προσωπική ματαιοδοξία κάποιων, με ηθικούς και κοινωνικούς
«παφλασμούς», που δεν μπορούσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, εκτιμώντας
και αποτιμώντας τη συμβολή ΟΛΩΝ των Ελλήνων.
Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου (20 Οκτωβρίου
1827), με τις συμμαχικές δυνάμεις Αγγλίας,
Γαλλίας και Ρωσίας να κατατροπώνουν τους
Τουρκο-αιγυπτίους, προεξάρχοντος του Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου, έλυσε τον γόρδιο δεσμό
μιας σκλαβιάς 400 χρόνων, συμβάλλοντας
ουσιαστικά και τυπικά στην Ανεξαρτησία της
Ελλάδας. Υποστηρίχτηκε ότι, χωρίς το Ναυαρίνο, δεν θα υπήρχε σήμερα η Ελλάδα. Πρόκειται, όμως, για μια αμφίδρομη σχέση, αφού
και χωρίς την Επανάσταση δεν θα υπήρχε η

Ελλάδα –όπως σοφά επισήμανε ο Ομ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Βερέμης.
Πώς φτάσαμε, όμως, στην Ναυμαχία του
Ναυαρίνου, στους πρωτεργάτες της οποίας
είμαστε βαθιά ευγνώμονες οι Έλληνες; Αυτού
του «ατυχούς γεγονότος», όπως το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός των Τόρηδων, Δούκας
του Wellington, σε επίσημο λόγο του στις 29
Ιανουαρίου 1828, καθαιρώντας από την αρχηγία
του αγγλικού στόλου τον δημιουργό της Ναύαρχο Εδουάρδο Κόδριγκτον, ως παρερμηνεύοντας
τις εντολές του (Ιούνιος 1828).
Θα βρισκόμασταν χρονικά στο 1827, αν δεν
είχαν προηγηθεί το 1824 οι νικηφόρες Μάχες
στην Άμπλιανη και την Πανάσσαρη; Αν τα οθωμανικά στρατεύματα του Δερβίς Πασά δεν έβρισκαν την σθεναρή αντίσταση σων Στερεοελλαδιτών, με τη βοήθεια του Νικολάου Τζαβέλλα και δεν αναγκάζονταν σε διάλυση, δεν θα
είχαν περάσει στην Πελοπόννησο; Σύμφωνα
δε με τον σχεδιασμό, δεν θα είχαν ενωθεί με
αυτά του Ομέρ Βρυώνη και του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου, που παράπλεε στον Κορινθιακό Κόλπο; Δεν θα είχε επισπευθεί η καταστολή της Επανάστασης στο Μοριά;
Ο ιστορικός Σπυρίδωνας Τρικούπης αναφέρει χαρακτηριστικά γιατί η Μάχη της Πανάσσαρης: «…Η μάχη αυτή επέφερε αγαθά για
τους Έλληνες αποτελέσματα, γιατί στις 30
Σεπτεμβρίου 1824, το εχθρικό στρατόπεδο,
βλέποντας τις επιθετικές εφορμήσεις των Ελλήνων, μετατοπίστηκε στις Θερμοπύλες και από
εκεί διαλύθηκε. Η Μάχη της Πανάσσαρης αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για τους Έλληνες, που
κυρίως οφειλόταν στην ένωση των δυνάμεών
τους και στις συντονισμένες προσπάθειες των
οπλαρχηγών τους…».
Το 2013, με αφορμή την έκδοση «Η Βάργιανη Φωκίδας και οι Γιαγιάδες μας», ξεκινήσαμε για την «ξεχασμένη» από τους σύγχρονους Έλληνες Μάχη της Πανάσσαρης, μία ετήσια Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης, την οποία
συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Θελήσαμε να τιμήσουμε ένα σχεδόν «άγνωστο» γεγονός στο
ευρύτερο κοινό της περιοχής, για να δείξουμε
στους νέους ανθρώπους ότι δεν τους οφείλουμε την παιδεία και την εκπαίδευση, την οποία
αξίζουν.
Το γεγονός ότι αγνοούν την Ιστορία του
Τόπου μας, δεν είναι δική τους παράλειψη,
αλλά δικό μας σφάλμα.

* Ευθύμιος Ν. Τσικνής
Πρόεδρος Ιστορικού Φωτογραφικού
Αρχείου Νεώτερης Ελλάδας
Σ. Ανταποκριτών Διεθνών ΜΜΕ Ελλάδας
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Ο μογένεια

Χοροστασία αρχιεπισκόπου Νικήτα
και Θεία Λειτουργία από επίσκοπο
Μάξιμο στο Λονδίνο

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Θυατείρων
με τον Επίσκοπο Μακάριο της
Εκκλησίας της Ερυθραίας

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε τη
Δευτέρα το πρωί στον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα ο
Επίσκοπος Μακάριος της Εκκλησίας της Ερυθραίας εν ΗΠΑ (Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες), ο
οποίος επισκέπτεται αυτή την περίοδο την
νεοσύστατη Επισκοπή της Εκκλησίας της Ερυθραίας εν Ευρώπη.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην έδρα της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας στο Λονδίνο.
Στην συνάντηση παρευρέθησαν επίσης ο
Θεοφ. Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, η
συντονίστρια του Διεθνούς Κέντρου Προσφύγων
της Ερυθραίας με έδρα το Λονδίνο κα Lul Seyoum,
καθώς και κληρικοί της Κοπτικής Εκκλησίας στο
Ηνωμένο Βασίλειο.

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:
Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και
Ιωάννου του Βαπτιστού Holloway χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, την Κυριακή Γ' Λουκά, ιερουργούντος του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Αρχιεπισκοπής
Αρχιμ. κ. Νικοδήμου Αναγνωστόπουλου.
Ο Σεβασμιώτατος ομίλησε καταλλήλως περί της
ευαγγελικής περικοπής της αναστάσεως του υιού της
χήρας στην Ναΐν.
Επίσης, τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Wood Green χοροστάτησε και προεξήρχε της Θείας
Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ.
Μάξιμος, την Κυριακή Γ' Λουκά.
Μετά του Θεοφιλεστάτου συλλειτούργησαν οι ιερείς
π. Νικόλαος Κόκκινος, π. Πέτρος Γεωργίου και ο
διάκονος Βίκτωρ Κτωράκης.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ

Healing the wounds
of Modern Slavery
15th and 16th
October 2021
St Mary’s University
and online

*VUÄYTLK:WLHRLYZ
include:
Prof. Margaret Archer
Dr Petre Breazu
Sr Linda Dearlove
Luke De Pulford
H. E. Archbishop Claudio Gugerotti
Dr Perry Halkitis
H. E. Archbishop Nikitas Loulias
Dr Vasileia Digidiki Lucer
Sr Ancy Mathew
Anthony McClaran
Bishop Richard Moth
Sr Patricia Mulhall
Dr Carole Murphy
Olusola Oyeleye
Dr Renos Papadopoulos
Alison Porter
Dame Sara Thornton
Archimandrite Nephon Tsimalis
Caroline Virgo

An international conference exploring aspects
RIPRGHUQVODYHU\DQGKXPDQWUDτFNLQJ7KH
conference will focus on existing and emerging
innovative practice responses to supporting
survivors in their journey towards healing the
ZRXQGVLQñLFWHGGXULQJWKHLUH[SORLWDWLRQ
Panel sessions have been organised around
the following themes: health and public health
responses; prevention through partnerships;
protection and provision of pastoral care for
survivors by ecclesial and religious communities;
and the role of creative interventions, including
drama, music and art in providing innovative
approaches to recovery and reintegration.
For more information and booking go to

www.stmarys.ac.uk/healing-wounds
A joint conference sponsored by the Greek Orthodox Archdiocese
of Thyateira and Great Britain and St Mary’s University

Ο μογένεια
Εκδήλωση στη Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας για 100
παλαίτυπα χειρόγραφα του Πατριαρχείου με
την υποστήριξη Ιδρύματος «Λεβέντη» Κύπρου
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Μ

ε τις σημαίες της Ελλάδος, της Κύπρου και
της Αιγύπτου να κοσμούν την Βιβλιοθήκη
της Αλεξάνδρειας, πραγματοποιήθηκε σήμερα
μεγάλη εκδήλωση της περίφημης Βιβλιοθήκης,
του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου και το Ιδρύματος Λεβέντη Κύπρου, για την ολοκλήρωση της
συντήρησης 100 εκ των παλαιοτέρων παλαίτυπων
χειρογράφων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης.
Του ΘΥΜΙΟΥ ΤΣΙΚΝΗ

τρωσε πλήθος κόσμου.
«Το έργο της συντήρησης των παλαίτυπων χειρογράφων του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, αποτελεί
μία συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό», προσέθεσε ο Δρ. Μουστάφα Ελ Φέκι. «Ό,τι κάνουμε, είναι
σαφώς μία επέκταση των ισχυρών δεσμών με τους
αδελφούς και φίλους μας, της Ελλάδας και της Κύπρου», συμπλήρωσε.
«Στηρίζουμε το έργο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας», τόνισε με τη σειρά του ο Δ/ντής του Ιδρύμα-

τος «Λεβέντη» Κύπρου Χαράλαμπος Μπακιρτζής,
ενώ ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας Ανδρέας Βαφειάδης, παρουσία και του
Γενικού Γραμματέα της κοινότητας Δημήτρη Κάβουρα, τόνισε ότι το γεγονός του έργου αυτού αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση.
Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει παλαίτυπα
χειρόγραφα από τον 10ο μέχρι τα μέσα του 19ου
αιώνα, με αναφορά σε εκκλησιαστικά και λειτουργικά κείμενα, βίους Αγίων, ευαγγέλια, μουσικά κείμενα,

αραβικά χειρόγραφα, τραγωδίες του Αισχύλου και του
Ευριπίδη και φιλοσοφικά έργα του Πλάτωνα και του
Αριστοτέλη, που κοσμούν μεταξύ άλλων τους 40.000
τίτλους βιβλίων που φυλάσσονται στον ανακαινισμένο χώρο της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης.

«Η ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αποτελεί την εκπλήρωση ενός από τα μεγαλύτερα όνειρά
μου», δήλωσε συγκινημένος ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, ευχαριστώντας θερμά την Κύπρο, που
βρίσκεται και πάλι αρωγός στο έργο του ιεραποστολικού Πατριαρχείου, και το Ίδρυμα Λεβέντη Κύπρου
που στηρίζει ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού,
που αποτελεί η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
«Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε με την
άμεσους γείτονές μας στην Μεσόγειο, την Ελλάδα και
την Κύπρο, που τους θεωρούμε περισσότερο συνεργάτες από γείτονες», τόνισε από την πλευρά του ο
διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας Δρ.
Μουστάφα Ελ Φέκι, παρουσιάζοντας την ειδική έκδοση για την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού προγράμματος, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας Νίκου
Γαριλίδη, του Πρέσβη της Κύπρου Ομήρου Μαυρομάτη, του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην
Αλεξάνδρεια Αθανάσιου Κοτσιώνη και του Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας, Μητροπολίτου Ναυκράτιδος κ. Νάρκισσου, στην εκδήλωση που συγκέν-
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Απεβίωσε ο Ανδρέας Χειμώνας
Ε

χασε τη μάχη για τη ζωή ο
γνωστός στην Παροικία μας
εκπαιδευτικός παράγοντας Ανδρέας Χειμώνας, πρόεδρος της
ΟΕΣΕΚΑ, πρώην πρόεδρος του
Συλλόγου Ελλήνων Γονέων και
μέλος της Γραμματείας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β.
Ο μακαριστός Ανδρέας πάλευε
με την επάρατη νόσο τα τελευταία
πέντε χρόνια, όμως νικήθηκε από
αυτήν το περασμένο Σάββατο, 9
Οκτωβρίου, σε ηλικία 77 ετών.
Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Άννα,
τα παιδιά του Στέλιο και Έλενα, 4
εγγόνια, 3 αδέλφια και πολλούς συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.
Ο αείμνηστος Ανδρέας καταγόταν
από την Ξυλοτύμπου.
΄Ηταν ένας καλός οικογενειάρχης,
γνήσιος μαχητής των δικαίων της
Κύπρου, με ασίγαστο πάθος για την
Ελληνική Εκπαίδευση στην Παροικία, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση για δεκαετίες από διάφορες θέσεις,
του προέδρου της Ομοσπονδίας
Εκπαιδευτικών Συλλόγων Ελλήνων
Κυπρίων Αγγλίας, του προέδρου του
Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, του

Γραμματέα του ΕΦΕΠΕ, του δασκάλου, του διευθυντή. Απ’ όπου πέρασε άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του
με την ανιδιοτελή προσφορά και το
έργο του.
Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
του.
Η κηδεία του μακαριστού Ανδρέα
Χειμώνα θα τελεσθεί στις 28 Οκτωβρίου από την εκκλησία της Παναγίας
στο Wood Green.
Για τον θάνατο του Ανδρέα Χειμώνα,
ο πρώην προϊστάμενος της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Σάββας Παυλίδης έγραψε το ακόλουθο
αποχαιρετιστήριο σημείωμα:
«Αγαπητοί μας Άννα, Στέλιο, Helen
και παιδιά,
Είναι για μας συγκλονιστική πράγματι η αγγελία σας για τη φυγή του
μακαριστού πατέρα σας, συζύγου
και παππού σας Αντρέα.
Όσοι από εμάς είχαμε την τύχη να
τον γνωρίσουμε από κοντά και να
συνεργαστούμε στενά μαζί του για
δεκαετίες ολόκληρες, αισθανόμαστε
βαθειά θλίψη για τον θάνατό του και
σας εκφράζουμε τη συμπόνια μας,

την εκτίμησή μας για την προσωπικότητά του, την ανθρωπιά του, την
προσφορά του στην οικογένειά του
και στα κοινά της ομογένειας.
Μέσω της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κυρίως όμως με την ενεργό και πολυετή ακατάπαυστη δράση
του στις επάλξεις της ελληνικής παροικιακής εκπαίδευσης, έβαλε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσφοράς
του στην προσπάθεια παροχής ευκαιριών για ελληνοχριστιανική αγωγή
των νεότερων γενεών των αποδήμων συμπατριωτών μας. Από τις
θέσεις του δασκάλου, του Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων
και της ΟΕΣΕΚΑ, καθώς και του ενεργού στελέχους του ΕΦΕΠΕ, θέσεις
από τις οποίες υπηρέτησε με ζήλο
και αφοσίωση, συνέδεσε άρρηκτα το
όνομά του με τα ελληνικά παροικιακά μας σχολεία.
Ας είναι, λοιπόν, παρηγοριά σας
το σημαντικό και αδιαμφισβήτητο
γεγονός ότι ο μ. Αντρέας αφήνει πίσω
του πολύτιμο έργο, μνήμη αγαστή
και αμέτρητους φίλους και εκτιμητές
της προσφοράς του. Προπαντός,
όμως, ας σας δίνει δύναμη και κουρά-

γιο να ξεπεράσετε την τεράστια απώλειά του η απέραντη αγάπη και προσφορά του σ΄ εσάς τους ίδιους, τη
σύζυγό του Άννα, τον γιο του Στέλιο,
την κόρη του Helen, όλα τα πολυαγαπημένα του εγγόνια και ολόκληρη
την οικογένειά του, που αποτελούσατε
συνεχώς την κορωνίδα της σκέψης
και της φροντίδας του αλλά και την

μεγάλη περηφάνια του για τα επιτεύγματά σας...
Σάς διαβιβάζουμε ολόψυχα τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια.
Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα
τον σκεπάσει και η αγαστή μνήμη του
ας είναι αιώνια!
Έλλη και Σάββας Παυλίδης,
παιδιά και εγγόνια»
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Ο Ελληνοαμερικανός Τζορτζ Τζέιμς Τσούνης
ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα;
O

Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Τζορτζ Τζέιμς Τσούνης, είναι η πρόταση του
προέδρου, Τζο Μπάιντεν, για τη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.
Η υποψηφιότητα του κ. Τσούνη πρέπει να εγκριθεί κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας από την
Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας,
στην οποία προεδρεύει ο γερουσιαστής, Ρόμπερτ Μενέντεζ.
Εάν ξεπεραστεί ο σκόπελος με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έγκριση των διορισμών, εκτιμάται ότι ο Τζορτζ Τσούνης θα μπορέσει να αναλάβει τα ηνία της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Αθήνα στην αρχή
του νέου έτους.
Ο κ. Τσούνης έχει εκτεταμένη εμπειρία στον
κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς είναι ο
ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής του ξενοδοχειακού ομίλου Chartwell Hotels. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία σε όλες τις
βορειοανατολικές πολιτείες και συνεργάζεται με
σημαντικά ονόματα του χώρου, όπως «Hilton»,
«Marriott» και «Intercontinental».
Μεγάλωσε στην ελληνική κοινότητα Νέας Υόρκης από Έλληνες γονείς που κατάγονται από την
ορεινή Ναυπακτία. Σπούδασε, ξεκινώντας από το
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και, στη συνέχεια,
αποκτώντας πτυχίο νομικής από το St. John’s
University. Αμέσως μετά τις σπουδές του, εργά-

στηκε στη μεγαλύτερη νομική εταιρεία του Λονγκ
Αϊλαντ, ενώ μέχρι και σήμερα συνεχίζει να μένει
στη συγκεκριμένη περιοχή με τη γυναίκα του Όλγα
και τα τρία παιδιά τους.

Ισχυρές διασυνδέσεις με τον
επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο
Το 2013, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, είχε
εξεταστεί η πιθανότητα της τοποθέτησής του στη
θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στη Νορβηγία, μια προσπάθεια, όμως, που τελικά δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο κ. Τσούνης είχε
την ευκαιρία να αναλάβει μια σειρά ρόλων στον
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, κάτι που εκτιμάται ότι θα ισχυροποιήσει τη νέα του υποψηφιότητα.
Ειδικότερα, η εμπειρία του στο τιμόνι της Chartwell
Hotels, αλλά και η ανάληψη της Διεύθυνσης της
Arbor Realty Trust και της New York’s Signature
Bank, δύο εταιρειών που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο, του έχουν δώσει τη δυνατότητα να
αναπτύξει σημαντικές επαφές στα υψηλότερα κλιμάκια της επενδυτικής κοινότητας της Νέας Υόρκης.
Εξίσου, όμως, σημαντικές θεωρούνται και οι
πολιτικές διασυνδέσεις που διατηρεί ο 53χρονος
ομογενής στην αμερικανική πρωτεύουσα. Πρόκειται άλλωστε για έναν πολιτικό διορισμό, με δεδο-

Απόφαση της UNESCO για επιστροφή
των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Δελτίο Τύπου της Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού της Ελλάδας αναφέρει:
Χάρη στις συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες
της Ελλάδας η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO
για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις
Χώρες Προέλευσης (ICPRCP) εξέδωσε για πρώτη
φορά Απόφαση (Decision) και όχι μόνο Σύσταση
(Recommendation), σχετικά με το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Με την Απόφαση (22.COM 17), η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα στην 22η Σύνοδο της Επιτροπής τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναγνωρίζεται
το δίκαιο αίτημα της χώρας μας και για πρώτη
φορά καλείται το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου
να προσέλθει σε διάλογο με την Ελλάδα.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς
αναδεικνύεται ο διακυβερνητικός χαρακτήρας του
ζητήματος και ασκείται πίεση στη βρετανική κυβέρνηση να ασχοληθεί η ίδια με το ζήτημα, το οποίο μέχρι
σήμερα υποβαθμιζόταν από τη βρετανική πλευρά ως
μια διαφορά αρμοδιότητας κατ’ αποκλειστικότητα
μόνον του Βρετανικού Μουσείου. Με την απόφαση
αναγνωρίζονται οι ιστορικές, πολιτιστικές, νομικές και
ηθικές διαστάσεις του ζητήματος της επανένωσης των
Γλυπτών του Παρθενώνα.

Τα περισσότερα Κράτη μάλιστα υποστήριξαν με
θέρμη το ελληνικό αίτημα για την επιστροφή των
Γλυπτών, εκφράζοντας ταυτόχρονα την απογοήτευσή τους για την καθυστέρηση στην επίλυση του ζητήματος.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά από τις πολυετείς
και επίπονες προσπάθειες των διπλωματικών και
νομικών του στελεχών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Μουσείο της Ακρόπολης, κατάφερε μέσω της Ειδικής Νομικής του Υπηρεσίας να
θέσει με αποφασιστικότητα το ζήτημα και να ζητήσει
από τα μέλη της Επιτροπής να υιοθετήσουν πλέον
μια Απόφαση με ισχυρή διατύπωση. Επισημαίνεται
ότι το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα συζητείται διαρκώς στην Επιτροπή από το 1984,
όταν τέθηκε για πρώτη φορά από την τότε Υπουργό
Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, χωρίς όμως συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λόγω των αλλεπάλληλων αρνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου να προσέλθει σε διάλογο.
Υπενθυμίζεται ότι η αίθουσα που φιλοξενεί τα Γλυπτά
του Παρθενώνα παραμένει κλειστή από τις αρχές του
2020, καθώς έχει υποστεί φθορές από εισροή υδάτων...

μένο ότι ο Τζορτζ Τσούνης δεν είναι διπλωμάτης
καριέρας.
Υπό αυτό το πρίσμα, αξίζει να επισημανθεί η
μακροχρόνια σχέση που διατηρεί με τον πρόεδρο
Μπάιντεν, καθώς στην προεκλογική μάχη του 2012
είχε διατελέσει πρόεδρος των «Ελληνοαμερικανών
για τους Ομπάμα-Μπάιντεν».
Επιπλέον, γνωρίζεται καλά με τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ενώ απολαμβάνει της
πλήρους στήριξης του γερουσιαστή, Ρόμπερτ
Μενέντεζ, με τον οποίο έχει αναπτύξει στενή φιλία.
Παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται κυρίως
στους χορηγούς του Δημοκρατικού Κόμματος, ο
ομογενής επιχειρηματίας διατηρεί ανοιχτούς τους
διαύλους επικοινωνίας στο Καπιτώλιο με βουλευτές και γερουσιαστές και από τα δύο μεγάλα κόμματα.

«Παιδί» της ελληνικής ομογένειας
Παρακολουθούσε το ελληνικό σχολείο, συμμετείχε στην ελληνική παρέλαση που γίνεται κάθε
χρόνο για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο του
Μανχάταν και ήταν ενεργό μέλος της κοινότητας
της Αγίας Παρασκευής. Αυτή τη στενή σχέση με
την Εκκλησία και την ελληνοαμερικανική κοινότητα, τη διατήρησε καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, καθώς είναι μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Faith and Leadership 100,
του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας

(HALC) και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI).
Μάλιστα, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος είχε παρασημοφορήσει τον κ.
Τσούνη με το Μετάλλιο του Αγίου Παύλου, την
υψηλότερη αναγνώριση που απονέμει η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής. Επιπλέον,
ο κ. Τσούνης έχει λάβει το βραβείο «Justice for
Cyprus» της Ομοσπονδίας Κυπριακών Αμερικανικών Οργανισμών, που του απονεμήθηκε
από τον τότε Πρόεδρο της Κύπρου, Δημήτρη
Χριστόφια, καθώς και το βραβείο Athens-Wishner
που απονέμει από κοινού η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC).

14 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ
Ο λόγος δε για την εξόντωσή του ήταν ότι μιλούσε
πολύ ανοιχτά για τη Φιλική Εταιρεία, και αυτό κατά
παράβαση των εντολών της να κρατείται η ύπαρξή της
εντελώς μυστική και γνωστή μόνο στα μυημένα Μέλη
της. Για τον οποίο, όμως, παρέχουμε μερικές επιπλέον
λεπτομέρειες.
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Ο Νικόλαος Γαλάτης, συγκεκριμένα, γεννήθηκε
στην Ιθάκη π.1793 από αριστοκρατική οικογένεια, η
οποία έλεγε ότι συγγένευε με εκείνη του Ιωάννη
Καποδίστρια, τον οποίο και αποκαλούσε εξάδερφό
του. Φοίτησε στη σχολή των Κυδωνιών, γνώριζε δε
άριστα τη Γαλλική και Ιταλική γλώσσα, γι’ αυτό άλλωστε κι εργάστηκε για λίγο καιρό ως διερμηνέας και γραφέας του Αλή πασά των Ιωαννίνων. Τον Φεβρουάριο,
όμως, του 1816 οι Άγγλοι διοικητές των Ιονίων Νήσων
τον συνέλαβαν για κατάχρηση χρημάτων, επειδή του
άρεσε όχι μόνο να θεωρεί τον εαυτό του κόμη, αλλά
και να επιδεικνύεται πλουσιοπάροχα, αφέθηκε όμως
ελεύθερος σε μερικές μέρες. Μετά δε την περιπέτειά
του εκείνη, πήγε την ίδια χρονιά 1816 μέσω Κων/πολης
στην Πετρούπολη, όπου και μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία από τον Αθανάσιο Σκουφά με κωδική επιγραφή
Α.Δ.
Ο Γαλάτης ενώ από τη μια μεριά συνδύαζε αξιόλογη μόρφωση, ακατάσχετο πατριωτισμό και δράση,
από την άλλη τον κατέτρωγε η αλαζονεία, η επιπολαιότητα και ο τυχοδιωκτισμός, μειονεκτικά δηλαδή χαρακτηριστικά, για τα οποία οι πλείστοι ιστορικοί ακολουθούν μια πολύ αρνητική αν όχι κάποτε και συκοφαντική στάση απέναντί του, για την οποία, άλλωστε, και
δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. Η εν γένει, όμως, προσφορά του στη «Φιλική Εταιρία» υπήρξε όντως πολύ σημαντική, αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτός είχε αρχίσει να
την επεκτείνει. Για παράδειγμα, οι πρώτοι Φιλικοί, και
κυρίως ο Τσακάλωφ, παρόλο που πίστευαν ότι ο Καποδίστριας, λόγω του ότι, όπως είδαμε, είχε πρωτοστατήσει στην ίδρυση της μάλλον συντηρητικών απόψεων
«Φιλομούσου Εταιρίας της Βιέννης», ανέθεσαν στον
Γαλάτη να τον προσεγγίσει και να του προτείνει να
αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής Εταιρίας. Ο Καποδίστριας, όμως, στα «Απομνημονεύματά» του αναφέρει τα
ακόλουθα για τον Γαλάτη: «Παρουσιάσθηκε με τη στολή
της Ιονίου Εθνοφυλακής και ετιτλοφορείτο κόμις! Η
εμφάνισις, οι πρώτοι του λόγοι, οι τρόποι του, μοι έκαναν κατ’ αρχάς να νομίσω ότι ο νέος ούτος ήτο τυχοδιώκτης· άφηνε ευκόλως τους πάντας να διεισδύσουν
εις τους σκοπούς της μυστικής εταιρείας ής ήτο όργανον». Όταν δε ο Γαλάτης επέμενε να τον πείσει, του
είπε απότομα ο Καποδίστριας: «είσαι νέος και ξεπηδάς
εκεί που δεν πρέπει!»
Σύμφωνα δε, επίσης, με τα ως άνω «Απομνημονεύματα» ή «Αυτοβιογραφία» του Καποδίστρια [στην
πραγματικότητα ήταν μια απολογητική έκθεση για τη
Φιλική Εταιρία προς τον διάδοχο του Αλέξανδρου Α΄,
τον τσάρο Νικόλαο Β΄], όταν ο Γαλάτης είχε ζητήσει
με επιστολή του προς τον Καποδίστρια να συναντηθούν, ο τελευταίος το ανακοίνωσε προς τον τσάρο Αλέξανδρο Α΄ δηλώνοντας, μάλιστα ότι δεν ήθελε να συναντήσει τον νεαρό επειδή πρόκειται για ανόητο άτομο.
Ο Τσάρος, όμως, του σύστησε να συναντήσει τον Γαλάτη
όχι μια αλλά δύο φορές ώστε να πληροφορηθεί όσα
πιο πολλά μπορούσε για τη «Φιλική Εταιρία». Λέγεται, μάλιστα, ότι μεταξύ των δύο συναντήσεων ο Γαλάτης συνελήφθη από τη Ρωσική Αστυνομία, αρχηγός
της οποία ήταν ο Ελληνικής καταγωγής Ιωάννης
Γοργόλης. Αναφέρει, επίσης, ο Καποδίστριας ότι είχε
συστήσει στον Τσάρο να απελαθεί ο Γαλάτης, μήπως
ο Οθωμανός Σουλτάνος εξοργισθεί σε βάρος της Ρωσίας
και προκληθεί πόλεμος. Οπότε, πράγματι, ο Γαλάτης
απελάθηκε από τη Ρωσία και πήγε στη Μολδαβία, αλλά
με την οικονομική ενίσχυση του Τσάρου και του
Καποδίστρια, μια πράξη, η οποία έμμεσα πλην σαφώς
ενίσχυαν οικονομικά τη Φ.Ε. Στη Ρωσία, πάντως, ο
Γαλάτης είχε μυήσει αρκετούς εκεί Έλληνες.
Στη Μολδαβία, ο Γαλάτης μύησε στη Φ.Ε., μεταξύ

Ι στορικές Μ νήμες
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ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση
από την οθωμανική δουλεία

άλλων, τον Θεόδωρο Νέγρη (1790-1824) και τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο (1791-1865), εξορίστηκε,
όμως, από εκεί κατόπιν εντολής του ηγεμόνα της Μολδαβίας Σκαρλάτου Καλλιμάχη [(1773-1821)· είχε διατελέσει Μέγας Δραγουμάνος (1801-1806), ηγεμόνας
Μολδοβλαχίας κατά διαδοχικά διαστήματα στην περίοδο 1806-1819 και της Βλαχίας (Φεβρουάριο-Ιούνιο
1821), δηλητηριάστηκε δε στην Κλαυδιούπολη της
Βιθυνίας, όπου τον είχε εξορίσει ο Σουλτάνος, στις
12/12/1821]. Πήγε δε ο Γαλάτης αρχικά στο Βουκουρέστι και από εκεί στην Κων/πολη, όπου όμως εκνευρίστηκε επειδή δεν του ανέθεσαν τον γενικό συντονισμό της Φ.Ε. και τον έδωσαν στον νεωστί μυημένο
Παναγιώτη Σέκερη (1783-29/1/1847). Εκνευρισμένος δε όπως ήταν, απείλησε τους άλλους Φιλικούς ότι
θα τους καταδώσει στις Τουρκικές Αρχές και, μάλιστα,
κατευθύνθηκε προς την οικία του Χαλέτ Εφέντη όταν
τον πρόσεξε ένας συγχωριανός του και τον έπεισε να
αλλάξει γνώμη.
Οι υπόλοιποι Φιλικοί, μετά την παράλογη και οπωσδήποτε επικίνδυνη εκείνη συμπεριφορά του, την οποία
κανένας δεν μπορούσε να αποκλείσει ότι δεν θα επαναλαμβανόταν, έκριναν ότι δεν είχαν πια άλλη επιλογή από του να τον εξαλείψουν. Υποκρίθηκαν, λοιπόν,
ότι τον έστελναν ως «απόστολό» τους στην Πελοπόννησο για να συναντήσει τον Πετρόμπεη. Εκείνος, όμως,
θα είχε προφανώς υποψιαστεί ότι η ζωή του κρεμόταν
πια από μια πολύ λεπτή κλωστή, γι’ αυτό και δεν ήθελε
να φύγει από την Κων/πολη.
Να λοιπόν, πώς περιγράφει την όλη σκηνή ο Ιωάννης Φιλήμων στο κλασικό πια έργο του «Δοκίμιον
Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας» (1834), σ. 228:
«Τίποτε δεν εφαίνετο ικανόν να πείση τον μακρυσμόν
του από την Κωνσταντινούπολιν, μεχρισού γράμματα
τινά των Πελοποννησίων, παρουσιασθέντα μεθοδικώς
και προς τούτον, καθώς και μύριαι άλλαι υποσχέσεις
την Αρχηγών της Εταιρίας, εμψυχώνουσι τους πλεονεκτικούς σκοπούς του». Και τον πείθουν να φύγει με
Σπετσιώτικο καράβι τον Σεπτέμβριο του 1818 μαζί με
τους Αθανάσιο Τσακάλωφ και Παναγιώτη Δημητρόπουλο-Μανιάτη (1792-;). Όχι, όμως, με σκοπό να
τον σκοτώσουν, αλλά να τον παραδώσουν προς φύλαξη
στη Μάνη, με έξοδα της Φ.Ε., προς τον Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη (1765-1848) ή τον Παναγιώτη Μούρτζινο [(1761-1821), ο οποίος, σύμφωνα με τον Κολοκοτρώνη, «ο Μαυρομιχάλης είχε τη δύναμη ως Μπέης,
αλλ’ ο Μούρτζινος είχε τη δύναμη εις την Μάνη»]. Άλλωστε οι πύργοι του Μούρτζινου στην Καρδαμύλη είχαν
γίνει το πρώτο στρατηγείο του Κολοκοτρώνη στην προ-

παρασκευή της Επανάστασης. «Εις εναντίαν όμως
περίστασιν να θανατωθεί αφεύκτως» [Φιλήμων, έ.α.
σ.223]. Στα παράλια, λοιπόν, της Ερμιόνης, και μετά
από εντολή του Τσακάλωφ, ο Δημητρόπουλος τον πυροβόλησε δύο φορές. Στον πρώτο, μάλιστα, πυροβολισμό, ο Γαλάτης προσπάθησε να μαχαιρώσει τον Δημητρόπουλο με το σπαθί του, όμως αυτός πρόλαβε και τον
πυροβόλησε για δεύτεη φορά. Οι δε τελευταίες λέξεις
του Γαλάτη πεθαίνοντας ήταν: «Αχ! μ’ εφάγετε. Τι σας
έκαμα;» Και ο Δημητρόπουλος, κλαίγοντας, του απάντησε: «Δεν ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν υπήρχε
άλλος τρόπος διά να γλιτώσουμε από την ανοικονόμητόν σου κακίαν».
Η δολοφονία έγινε πιθανότατα στις 9 Ιανουαρίου
1819, παρόλο που ο Σπυρίδων Τρικούπης λέει ότι
έγινε το καλοκαίρι και άλλοι τον Νοέμβριο του 1819.
Ο δολοφόνος, πάντως, διέφυγε τελικά και πήγε στην
Πίζα της Ιταλίας, όπου εξαφανίζονται πια τα ίχνη του.
Αναφορικά, τώρα, με τη στάση του Καποδίστρια
στο θέμα της Φ.Ε., υπάρχουν μερικοί ιστορικοί, οι
οποίοι πιστεύουν ότι όταν ο Καποδίστριας συναντήθηκε
με τον Γαλάτη στην Οδησσό, ήταν όντως αρχηγός της
Φιλικής Εταιρίας και, μάλιστα, με την πλήρη έγκριση
του τσάρου Αλέξανδρου Α΄, ο οποίος σκόπευε, λένε,
να κατευθύνει το επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων
επειδή θα είχε σημαντικά οφέλη η Ρωσία. Όπως, όμως,
ήταν τότε τα πράγματα, οι τρεις χριστιανικές Αυτοκρατορίες άλλαζαν συνεχώς πολιτική απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως θα άλλαζαν και τις περικεφαλαίες τους! Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο πανέξυπνος
Καποδίστριας το έβαλε στα πόδια το 1822, με τελικό
αποτέλεσμα, όπως είναι ασφαλώς γνωστό, να τον εξοντώσουν οι Μαυρομιχάληδες στο Ναύπλιο με την ανυπόστατη κατηγορία ότι ήταν τάχα τύραννος!
Από τους πρώτους, επίσης, που μυήθηκαν στη «Φιλική Εταιρία» και συνέβαλαν αποφασιστικά στην εδραίωσή της, συγκαταλέγονται οι Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος [(1790-1854)· καταγόταν από την Ανδρίτσαινα Ηλείας, απεβίωσε όμως στην Αθήνα από χολέρα],
Άνθιμος Γαζής, Παναγιώτης Σέκερης [(1783-1847)·
καταγόταν από την Τρίπολη Αρκαδίας και απεβίωσε
στο Ναύπλιο, μυήθηκε δε στην Κωνσταντινούπολη
από τον Αναγνωστόπουλο στις 5/5/1818], Χριστόφορος Περραιβός [(1773-1863)· καταγόταν από τους
Παλαιούς Πόρους Πιερίας, είχε συνεργαστεί στενά με
τον Ρήγα Φεραίο στη Βιέννη, του οποίου κι έγραψε
τη Βιογραφία, απεβίωσε δε στην Αθήνα σε ηλικία 90
ετών]. Μυήθηκαν, όμως, στη Φιλική Εταιρία, όπως
είπαμε, και μερικοί από τους πρωταγωνιστές της Ελληνι-

κής Επανάστασης, οι οποίοι και συνέβαλαν αποφασιστικά στην πλήρη δικαίωση της επαναστατικής Προκήρυξης του Αλέξανδρου Υψηλάντη.
Στη συνέχεια, όμως, και με την ανάγκη για όσο γίνεται ανοδική αύξηση του αριθμού των μελών της Φιλικής Εταιρίας προς ενίσχυση των οικονομικών της πόρων
προς κάλυψη των απαιτούμενων στρατιωτικών αναγκών για τη συνεπόμενη δυνατότητα πραγματοποίησης
των εθνικών στόχων της, αποφασίστηκε η δημιουργία
αφ’ ενός της ομάδας των «επιτρόπων» και, αφ’ ετέρου, των «αποστόλων», έκαστος των οποίων αναλάμβανε ο έφορος το υπεύθυνο έργο της προστασίας των
οικονομικών, αλλά και των απώτερων σκοπών της Εταιρίας.
Οι δε «απόστολοι» αναλάμβαναν τη συστηματική
μύηση και άλλων μελών από μία ορισμένη περιοχή
όπου υπήρχαν Έλληνες.
Τα μέλη δε των εφόρων και των αποστόλων ήταν
αρχικά οι εξής, για μερικούς από τους οποίους δεν
γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες:
ΕΦΟΡΟΙ
Νικόλαος, Σκουφάς, Αθανάσιος Τσακάλωφ, Εμμανουήλ Ξάνθος, Αντώνιος Κομιζόπουλος, Γρηγόριος
Δικαίος (Παπαφλέσας), Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Άνθιμος Γαζής, Παναγιώτης Σέκερης, Νικόλαος Πατζιμάδης, Αθανάσιος Σέκερης, Γεώργιος
Λεβέντης και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ως Γενικός
Έφορος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
1. Γεωργάκης Ολύμπιος (1772-8/9/1821), για τη
Σερβία· 2. Δημήτριος Βατικιώτης (1786-1819), για
τη Βουλγαρία· 3. Κωνσταντίνος Πεντεδέκας (;-1833),
για τη Ρουμανία· 4. Ανδρέας Λουριώτης (1783-1833),
για την Ιταλία· 5. Χρήστος Παπαγεωργίου-Αναγνωσταράς (1760-6/4/1825), για τα νησιά του Σαρωνικού·
6. Ηλίας Χρυσοσπάθης (;-1829), για τη Μεσσηνία· 7.
Ιωάννης Φαρμάκης (1773-1821), για τη Μακεδονία
και τη Θράκη· 8. Ασημάκης Κροκιδάς (1770-1828),
για την Ήπειρο· 9. Αντώνιος Πελοπίδας, για την
Πελοπόννησο εκτός της Μάνης και Μεσηνίας· 10.
Δημήτριος Ίπατρος (;-1820), για την Κύπρο και την
Αίγυπτο· 11. Γαβριήλ Κατακάζης (1794-1867), για
τη Νότια Ρωσία· 12. ο Κυριάκος Καμαρηνός (17811820) [μυήθηκε στη Φ.Ε. από τον Παπαφλέσσα], με
περιοχή δράσης τη Μάνη του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, τον οποίο και μύησε στη Φ. Ε., 13. Νικόλαος
Γαλάτης, 14. Δημήτριος Θέμελης, 15. Γεώργιος
Σέκερης, 16. Αθανάσιος Ξόδιλος [(1780-μετά το
1846)· καταγόταν από τη Βυτίνα της Αρκαδίας, ήταν
όμως μεγαλέμπορος στη Βεσσαραβία «είς των ενθερμοτέρων αδελφών της Εταιρίας και πολλά δαπανήσας
και ενεργήσας εν τη επαναστάσει προς ενθάρρυνσιν των
εν Γαλατζίω και Σκουλενίω Ελλήνων στρατιωτών»,
όπως μας πληροφορεί ο Εμμανουήλ Ξάνθος, και 17.
Γαβριήλ Κατακάζης (1787-1868), καταγόταν από
οικογένεια Μανιατών οι οποίοι κατέφυγαν στη Ρωσία
μετά τα Ορλοφικά του 1770, όπου και γεννήθηκε. Κατηχήθηκε δε στη Φ.Ε. στις 13/7/1818 από τον Ηλία Χρυσοσπάθη στην Κων/πολη, όπου υπηρετούσε ως γραμματέας στην εκεί Ρωσική πρεσβεία. Οπότε, λοιπόν, και
προσέφερε ανυπολόγιστης αξίας υπηρεσίες στους
Έλληνες οι οποίοι είχαν φυγαδευτεί μετά την έναρξη
του απελευθερωτικού αγώνα. Διακρίθηκε, μάλιστα, ως
Ελληνορώσος διπλωμάτης, το δε 1834 ανέλαβε πρεσβευτής της Ρωσίας στην Αθήνα.
Επειδή, όμως, βοήθησε το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 για την επιβολή του Συντάγματος οργίστηκε
ο Τσάρος Νικόλαος Α΄ (1796-1855· τσάρος από το
1825) και τον έπαυσε.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΚΑΡΛ ΚΡΑΤΣΑΪΖΕΝ
Ο Καρλ Κρατσάιζεν γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου
1794 στο Κατσελλάουμ, στο Άνω Παλατινάτο της Βαυαρίας. Στα 18 του έτη κατετάγη στον Γερμανικό στρατό και πολέμησε για τη πατρίδα του, στις μάχες του
Έκτου Συνασπισμού εναντίον του Ναπολέοντα, κατά
τα έτη 1813 και 1814. Στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα στρατιωτικού και έγινε υπολοχαγός.

Ι στορικές Μ νήμες
ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι «φωτογράφοι»
της Επανάστασης!

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Ο Κρατσάιζεν παρακολουθούσε στενά, με ρομαντικό ενδιαφέρον τις προετοιμασίες για τον ελληνικό
αγώνα και σε κάθε πτυχή της κοινωνικής του ζωής,
εξέφραζε ζωηρά τα φιλελληνικά του αισθήματα. Όταν
ξέσπασε η Επανάσταση, το 1821, ο Κρατσάιζεν «σεληνιάστηκε»! Χωρίς να ζητήσει να λάβει καμία νόμιμη
άδεια από την υπηρεσία του, τα αφήνει όλα πίσω και
πιστός στα ιδεώδη και τα ιδανικά του ελληνικού έθνους, ξεκινάει ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι για την
Ελλάδα, τον Αύγουστο του 1826. Φτάνει στο Ναύπλιο,
συναντάται με τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και αυθόρμητα, αφήνοντας να ξεδιπλωθεί το καλλιτεχνικό
του ταλέντο, αποτυπώνει τη προσωπογραφία του Μανιάτη οπλαρχηγού σε μια κόλλα χαρτί. Ήταν το πρώτο
του σκίτσο!

Ο Καρλ Κρατσάιζεν και ένθετα μερικά από τα πορτραίτα Εθνικών Ηρώων που έφτιαξε
Νικόλαο Καντούνη. Πλάι σε αυτόν τον σπουδαίο άνδρα, ο Τσόκος επηρεάστηκε από το καλλιτεχνικό ρεύμα
της «Επτανησιακής Σχολής», που είχε λάβει σημαντικές επιρροές από τα δυτικά πρότυπα. Παράλληλα,
όμως, ο Καντούνης, ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας,
ενέπνευσε στον νεαρό Ηπειρώτη πατριωτικές ιδέες
και έτσι, από έφηβος ακόμη, ο Τσόκος έδωσε εθνικό
ιδεολογικό προσανατολισμό στην κοσμοθεωρία του!
Το 1844 πηγαίνει στη Βενετία για να σπουδάσει
στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Εκεί συναναστρέφεται με τον σπουδαίο φιλέλληνα καθηγητή Λουδοβίκο
Λιπαρίνι, του οποίου τα έργα εμπνεύστηκαν από την

Αριστερά: Διονύσιος Τσόκος – αυτοπροσωπογραφία (Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη Συλλογή Κουτλίδη) και το έργο του «Όρκος Φιλικού», Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα
Καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του στη χώρα, ο
αυτοδημιούργητος αυτός ζωγράφος φιλοτέχνησε με
μολύβι, κυρίως, αρκετά όμορφα τοπία της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και των νησιών. Φυσικά όμως, ο φιλελληνισμός ενός στρατιωτικού δεν σταματάει μόνο στις ζωγραφιές. Κατατάχθηκε στο σώμα
των Βαυαρών εθελοντών και πολέμησε γενναία σε
μάχες γύρω από την Αθήνα, το 1826. Το 1827, πολέμησε πλάι στον Καραϊσκάκη στην πολιορκία του
Φαλήρου. Ο Κρατσάιζεν θαύμαζε ιδιαίτερα τον «γιό
της Καλόγριας» και μια μέρα πριν τον χτυπήσει το μοιραίο βόλι, φιλοτέχνησε το πρόσωπο του Έλληνα
Στρατηγού, ένα έργο όμως που δυστυχώς έμεινε ημιτελές. Με τον καιρό, ο Κρατσάιζεν γνωρίστηκε με τις
σημαντικότερες προσωπικότητες του Αγώνα, τους
ζητούσε με την συναίνεσή τους να σκιαγραφήσει τις
μορφές τους για να γνωρίσουν οι επόμενες γενιές πώς
πραγματικά έμοιαζαν, να εμπνευστούν από τα ανδραγαθήματά τους και σιγά σιγά δημιούργησε ένα πάνθεον Αθανάτων.
Με ερασιτεχνική προσπάθεια, αλλά με υπέρμετρο
ζήλο, όρεξη και αγάπη ο Κρατσάιζεν έφτιαξε μια σειρά από λιθογραφίες οι οποίες έως και σήμερα κοσμούν τα σχολεία, τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα
κυβερνητικά κτίρια της Ελλάδας. Μεταξύ των οποίων
έφτιαξε τα πορτραίτα του Κολοκοτρώνη, του Νικηταρά, του Μακρυγιάννη, του Μιαούλη, του Μαυροκορδάτου, του Κουντουριώτη, του Κανάρη, του
Τζαβέλα, του Μαυρομιχάλη, του Καρόλου Φαβιέρου, του Σισίνη, του Αξιώτη, του Πέτα, του Φιλήμονα, του Μιλαΐτη, του Μπότσαρη, του Πλαπούτα,
του Ζαΐμη, του Τομπάζη και άλλων δεκάδων.
Αν δεν υπήρχε αυτός ο Βαυαρός υπολοχαγός, σήμερα δεν θα γνωρίζαμε τα πρόσωπα των απελευθερωτών ηρώων μας! Συνολικά το έργο του αποτελούνταν από 91 πίνακες, εκ των οποίων οι 21 είναι
υδατογραφίες τοπίων και τα υπόλοιπα 70 αφορούν
είτε σκίτσα ηρώων, είτε αρχαία μνημεία, είτε απει-

κονίσεις μαχών!
Επιστρέφοντας στη Γερμανία, στις αρχές του 1828,
ο Κρατσάιζεν απολύθηκε από το στράτευμα, καθώς
θεωρήθηκε λιποτάκτης. Γρήγορα, όμως, του αναγνωρίστηκε η υπηρεσία στην Ελλάδα και επανήλθε
στον βαθμό του. Έως το 1832, ο Κρατσάιζεν κυκλοφόρησε τα έργα του σε εφτά λευκώματα. Τα λευκώματα
αυτά έγιναν πολύ δημοφιλή σε όλη την Ευρώπη, παρά το λιτό τους χαρακτήρα.
Ο μέγιστος αυτός φιλέλληνας αναπαύθηκε εν ειρήνη στο Μόναχο, το 1878, Ιππότης πολλών παρασήμων. Το μεγάλο καλλιτεχνικό του έργο περιήλθε μετά τον θάνατό του στην κόρη του, Μαρία Κρατσάιζεν. Μετά τον θάνατό της, ο σύζυγος της ενημέρωσε
τον ζωγράφο Νικόλαο Γύζη για την ύπαρξη αυτού
του καλλιτεχνικού θησαυρού και θέλησε να τον παραχωρήσει στο Ελληνικό Δημόσιο. Ύστερα από πολλές περιπέτειες η ελληνική κυβέρνηση αγόρασε αυτό το κληροδότημα, έναντι διακοσίων χιλιάδων δραχμών τότε και το παρέδωσε στην Εθνική Πινακοθήκη.
Ο Καρλ Κρατσάιζεν, ποτέ δεν διδάχθηκε μαθήματα ζωγραφικής, ούτε άφησε απομνημονεύματα, όμως
κατάφερε να μας δώσει αρχέτυπη την εικόνα του Εθνικού Αγωνιστή.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ
Ο Διονύσιος Τσόκος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, τον
Φεβρουάριο του 1814. Οι γονείς του, Νικόλαος Τσόκος και Κιάρα Καμίλλου ήταν ηπειρώτικης καταγωγής, και κατέφυγαν στη Ζάκυνθο, για να γλιτώσουν
από τις τουρκικές βαρβαρότητες.
Από νεαρό παιδάκι, ο Τσόκος είχε έφεση στις τεχνες
και παθιαζόταν με τη ζωγραφική. Οι εμπορικές δραστηριότητες του πατέρα του επέτρεψαν στην οικογένεια να αποκτήσει σταδιακά μια οικονομική άνεση κι
έτσι ο Διονύσης θα έχει την ευκαιρία να μαθητεύσει,
δίπλα σε έναν φτασμένο καλλιτέχνη της εποχής, τον
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Ελληνική Επανάσταση. Ο Ιταλός ζωγράφος παροτρύνει τον Τσόκο να ασχοληθεί με την ιστοριογραφία
και τις προσωπογραφίες. Το ταλέντο του φάνηκε γρήγορα και έλαβε μέρος σε δύο εκθέσεις ζωγραφικής
στη Βενετία, όπου έλαβε διθυραμβικές κριτικές!
Ο Διονύσιος Τσόκος χρησιμοποιούσε νατουραλιστική τεχνοτροπία, δημιουργώντας υπέροχες συνθέσεις. Το 1847, επιστρέφει στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Έκτοτε η εργογραφία του
στρέφεται γύρω από την Ελληνική Επανάσταση. Μεταξύ των έργων του: «Ο θάνατος τού Μάρκου Μπότσαρη», 1847 (Λάδι σε μουσαμά). «Η φυγή από την
Πάργα», μετά το 1847 (Λάδι σε χαρτί επικολλημένο
σε ξύλο). «Η φυγή από την Πάτρα» ( Λάδι σε μουσαμά). «Πανηγυρική έλευσις τού Όθωνος και τής
Αμαλίας στην Αθήνα», (Λάδι σε μουσαμά). «Ο όρκος», 1849 ( Λάδι σε ξύλο). «Η δολοφονία τού Καποδίστρια», 1850 (Λάδι σε καμβά).
Από το 1850, λάμβανε συνεχώς παραγγελίες να
κατασκευάσει προσωπογραφίες. Έπειτα, μάλιστα,
από παραγγελία της ελληνικής κυβερνήσεως, ανέλαβε να ζωγραφίσει πορτραίτα των αγωνιστών της
Ελληνικής Εθνεγερσίας. Ετοίμασε προσωπογραφίες
του Αθανάσιου Διάκου, του Αθανασίου Λιδωρίκη,
του Αντωνίου Κριεζή, του Θεόκλητου Φαρμακίδη
και άλλων. Κυρίαρχο στοιχείο στα έργα του, το συγκινησιακό, επιχειρώντας να επικαλεστεί τα αγνά πατριωτικά αισθήματα των συμπολιτών του. Για τους
πίνακές του, βραβεύτηκε από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.
Ο Τσόκος θεωρήθηκε ένας από τους πρωτεργάτες
της ζωγραφικής στη νεώτερη Ελλάδα. Η Ελληνική
κυβέρνηση θα τον διορίσει καθηγητή Σχεδίου και Ζωγραφικής στο Αρσάκειο, το 1856.
Ένα μεγάλο μέρος της εργογραφίας αυτού του περίλαμπρου καλλιτέχνη θα μείνει ατελείωτο και αδημοσίευτο, αφού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα, το 1862.Έργα του
βρίσκονται σήμερα στο Εθνικό Ιστο-ρικό Μουσείο και
στην Εθνική πινακοθήκη, ενώ τα προσχέδιά τους στη
συλλογή Κουτλίδη και στο Μουσείο Μπενάκη.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Eπιστολές - Γνώμες
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- Δημοσιογράφ

Αναβάθμιση βρετανικών Βάσεων,
Σύνταγμα του 1960 και εγκατάλειψη ΔΔΟ

Σ

τις 27 Σεπτεμβρίου 2021 το Sigmalive
πρόβαλε σε ελληνική μετάφραση μια
σημαντική είδηση. Την αποκλειστική συνέντευξη στο «Forces News» του Αρχηγού Στρατού Ηνωμένου Βασιλείου Στρατηγού SirMarkCarleton-Smith.
Η χρονική στιγμή της συνέντευξης (και το περιεχόμενο της) δεν ήταν τυχαία. Ήλθε σε μια
συγκυρία έξαρσης «ενδιαφέροντος» από διάφορες χώρες να έχουν λόγο για το τι συμβαίνει
στην Ανατολική Μεσόγειο…
Στην πρώτη επίσκεψη Βρετανού Αρχηγού
του Γενικού Επιτελείου στο νησί σε σχεδόν μια
δεκαετία, ο Στρατηγός Sir Mark Carleton-Smith
επεσήμανε τη «γεωγραφική θέση της Κύπρου»
για τον βρετανικό στρατό, «η οποία προσέφερε στο ΗΒ έναν στενό διμερή συνεταιρισμό με
την ΚΔ διατηρώντας δύο κυρίαρχες Βάσεις για
πολλά χρόνια».
Το ταξίδι του ήταν μια ευκαιρία να δει από μόνος του το μόνιμο στράτευμα στην Κύπρο και
την συνεισφορά του ΗΒ στις επιχειρήσεις του
ΟΗΕ στην Λευκωσία. Μίλησε για τα «μελλοντικά σχέδια (του ΗΒ) για την Κύπρο» για την
«σημασία της Κύπρου» κτλ.
Ο Στρατηγός αναφέρθηκε και στα σημαντικά συμπεράσματα της «Ολοκληρωμένης Επιθεώρησης – για την Ασφάλεια, Άμυνα, Ανάπτυξη
και Φόρεϊν Όφις» μετά την αποδέσμευσή της
τον Μάρτιο του 2021 και πως τώρα είναι η ώρα:
«να αποδείξουμε το μέλλον των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο», οι οποίες «τώρα χρειάζονται έναν βαθμό αναβάθμισης των υποδομών.
(«Now's the time to "future-proof" the British
bases in Cyprus…need «degree of infrastructure upgrade»).
«Οι στρατιώτες που βρίσκονται στις Βάσεις
χρειάζονται να είναι έτοιμοι όχι μόνο για τις απαιτήσεις εκπαίδευσης στην Κύπρο, αλλά να είναι
προσανατολισμένοι και εγκλιματισμένοι για ένα
πιθανό εύρος επιχειρήσεων σε αυτήν την περιοχή… Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτές τις διμερείς σχέσεις σε όλη την περιοχή, και αυτό υπογραμμίζει τη στρατιωτική συμβολή στην πολιτική αναγκαιότητα για επίτευξη των ευκαιριών μιας
Παγκόσμιας Βρετανίας… Είναι μια περιοχή (Ανατολική Μεσόγειος) με έναν βαθμό στρατηγικής
αστάθειας και είναι στρατιωτικό πλεονέκτημα για
μας να εγκλιματίσουμε, να εκπαιδεύσουμε και
να προετοιμάζουμε τα στρατεύματά μας στην
Κύπρο».
Ο Στρατηγός Sir Mark Carleton-Smith επιβεβαίωσε και τόνισε: «H “Ολοκληρωμένη Επιθεώρηση” δεσμεύει την Βρετανία να έχει περισσότερες ένοπλες δυνάμεις στο εξωτερικό πολύ
πιο συχνά και για μεγαλύτερες περιόδους για
εκπαίδευση και ασκήσεις… Εφόσον αναμένουμε να είμαστε εδώ με διαρκή δέσμευση, τώρα
είναι η ώρα να αναβαθμίσουμε τις διευκολύνσεις
στις κυρίαρχες περιοχές των Bάσεων και μέρος της αναθεώρησης (έχει αποφασισθεί) να ετοιμαστεί οικονομικό σχέδιο για τις προτεραιότητες
και βελτιώσεις εντός της δεκαετίας...Τα στρατεύματα εδώ είναι έτοιμα για όλα τα ενδεχόμενα… είναι επίσης υπεύθυνα για επιχειρήσεις εκκενώσεων, ή υποστήριξη πλησίον χωρών σε
περιπτώσεις ανθρωπιστικών καταστροφών».
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Ο Στρατηγός Sir Mark Carleton-Smith (αριστερά) με τον Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη
στο ΓΕΕΦ

Τι εννοεί ο Στρατηγός, όταν τονίζει ότι
τώρα είναι η ώρα «να αποδείξουμε το μέλλον των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο»
και ότι «θα ενισχύσουμε αυτές τις διμερείς
σχέσεις σε όλη την περιοχή» δεν είναι ξεκάθαρο. Μήπως εννοεί ανάμειξη και άλλων
χωρών της περιοχής, και Τουρκίας; Στα
«πλαίσια ευκαιριών μιας Παγκόσμιας Βρετανίας» σύμφωνα με την μετά το Brexit στρατηγική;
Ποιος σχεδιασμός υπάρχει, που δεν τον ανέφερε ο Στρατηγός με την δήλωσή του, «Εφόσον αναμένουμε να είμαστε εδώ με διαρκή δέσμευση, τώρα είναι η ώρα να αναβαθμίσουμε
τις διευκολύνσεις στις κυρίαρχες περιοχές των
Βάσεων»;
Γιατί η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν ανακοινώνει λεπτομέρειες στον λαό; Εφόσον,
τόσο ο Στρατηγός Sir Mark Carleton-Smith όσο
και ο Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης
στα twitter τους ανέφεραν ότι ο Στρατηγός επισκέφθηκε και το ΓΕΕΦ. Και «είχαν εποικοδομητική συζήτηση για τις προκλήσεις ασφαλείας
στην ευρύτερη περιοχή, καθώς επίσης και για
το πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας».
Ο δε Sir Mark Carleton-Smith αποκάλεσε την
ΚΔ ως σημαντικό εταίρο. Η φωτογραφία από το
twitter του Αντιστράτηγου Δ. Ζερβάκη, που
καλύπτει την επίσημη επίσκεψη του Βρετανού
Στρατηγού στο ΓΕΕΦ. Οι δύο με φόντο το κατεχόμενο λιμανάκι της σκλαβωμένης ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ...

Πρόταση για επιστροφή
στο Σύνταγμα του 1960
Οι βρετανικές «κυρίαρχες» περιοχές των
Βάσεων πάνε πακέτο με την Συνθήκη
Εγκαθίδρυσης της ΚΔ του 1960. Επομένως,
αν αφενός η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει τέτοιες προσαρμογές/αναβαθμίσεις των βάσεων,
(αποικιακά κατάλοιπα υπό την κάλυψη «κυρίαρχες») και αφετέρου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επαναλαμβάνει τον ίδιο καιρό επιστροφή
στο «Σύνταγμα» του 1960, μήπως σχετίζονται;
Όμως, τόσο το Λονδίνο όσο και η Λευκωσία

θα πρέπει να εγκαταλείψουν επιτέλους την 47χρονη εμμονή τους στην βρετανο-τουρκική ρατσιστική διαιρετική ΔΔΟ, καθώς τίποτα δεν είναι
στατικό στην πολιτική. Να αναθεωρήσουν τη
στάση τους ως …«σημαντικοί εταίροι»!
Εξάλλου, η λέξη «κυρίαρχες» μπήκε το
1959 σκόπιμα ως μια ασφαλιστική δικλίδα
έναντι αντιδράσεων των Κυπρίων. Γι΄αυτό
και έκτοτε τονίζουν ότι η συνέχιση της παρουσίας των βάσεών τους στην Κύπρο εξαρτάται από την «ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΩΝ».
Άξιο μελέτης το συγκεκριμένο άρθρο του
αγαπητού Γιώργου Κολοκασίδη, δικηγόρου,
στην «Σημερινή» 14 Σεπτεμβρίου 2021 «Σύνταγμα του ’60;». Αλλαγές στο Σύνταγμα χρειάζονται. Απαρχής το σχεδίασαν να είναι δυσλειτουργικό για να καταρρεύσει προς όφελος της
Τουρκίας. Οι Βρετανοί ανέμεναν την κατάρρευσή του εντός 4-5 χρόνων. Αλλά κρατήθηκε η
ΚΔ με το ψήφισμα 186/1964, παρά την τουρκική βιασύνη με το πραξικόπημα για διάλυση του
κράτους.
Η πρόταση Αναστασιάδη βοηθάει την ΚΔ να
βρει τον σωστό δρόμο λύσης. Όμως, ήδη βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με τις προτάσεις του για
ΜΟΕ που αναγνωρίζουν το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου κτλ (δηλώσεις του στο ΡΙΚ
4.10.21). Και τους Τουρκοκύπριους, όσους πράγματι ενδιαφέρονται για το καλό τους και σέβονται την ΚΔ ως πολίτες και της ΕΕ. Αλλά και το
Λονδίνο, το οποίο αποχώρησε από την ΕΕ το
2020! Αν όλοι αποφασίσουν να σεβαστούν τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών
της ΚΔ, που καταπατούνται με την συνεχή εμμονή τους στην καταστροφική ΔΔΟ που την
τουρκεύει ολόκληρη κατά συνταγή Δρος Νιχάτ
Ερίμ του 1956 και δήλωση Βρετανού Υπ. Αποικιών 18.12.1956 για ξεχωριστή αυτοδιάθεση
του 18%...
Από μόνοι τους οι Βρετανοί παραδέχονται
ότι η πολιτική τους και η εμμονή τους να αναγκάσουν τους Έλληνες της Κύπρου να δεχθούν τις τουρκικές αξιώσεις είναι σχιζοφρενική.
Τα συμφέροντά τους και η παραμονή των Βάσεών τους δεν θα βρουν τους Κύπριους, πι-

στεύω, εναντίον, αν αποφασίσουν να συμπεριφερθούν ανθρώπινα και σωστά. Έστω και μετά από 47 χρόνια και τις εγκληματικές των ευθύνες
για την συνηγορία τους στις δύο τουρκικές εισβολές. Ας σεβαστούν λοιπόν την ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ για αμοιβαίο συμφέρον. Έστω
και τώρα.
Ο Sir Mark Carleton-Smith είναι μεταξύ των
υποψηφίων ενώπιον του Πρωθυπουργού Boris
Johnson για αντικατάσταση του στρατηγού Sir
Nick Carter που κατέχει την Αρχηγία των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2018 (Chief of the Defence Staff). Λέγεται ότι διατηρεί καλές προσωπικές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό, αμφότεροι απόφοιτοι του Eton, και υπηρέτησε στον
Κόλπο, στα Βαλκάνια, στο Ιράκ και Αφγανιστάν.
Ένας από τους προκάτοχους του Sir Mark Carleton-Smith μεταξύ 1952-1955 ήταν ο Sir John
Harding, ο οποίος διετέλεσε Chief of the Imperial General Staff, όπως ονομαζόταν ο ρόλος
τότε.
Tο Κυπριακό βρίσκεται σε τελμάτωση. H
Τουρκία αυξάνει τις επιθετικές και επεκτατικές
της διαθέσεις εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας (συν τις προετοιμασίες
της να γιορτάσει τα 100χρονα της τουρκικής
δημοκρατίας το 2023 με την φιλοδοξία του Ερντογάν να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να εγκαινιάσει και τον πυρηνικό σταθμό
που κτίζει η Ρωσία στο Άκιουγιου – 115 χιλιόμετρα από τα βόρεια της Λευκωσίας.
Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε φθορά και αφθαρσία,
έχασε τον προσανατολισμό του, εφόσον αρχικά ιδρύθηκε ως αντίβαρο του Κομμουνισμού,
άσε που ποτέ του δεν έθεσε σε εφαρμογή το
περιβόητο άρθρο 5 για να μην ενοχλήσει την
Τουρκία…
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ακόμα χειρότερη
μοίρα δεν τολμά να αντιμετωπίσει έμπρακτα και
όπως επιβάλει το διεθνές δίκαιο την Τουρκία για
τις ουκ ολίγες και όλων των ειδών παραβιάσεις
της λόγω των στενών τους συμφερόντων με αυτήν…
Η Ελλάδα και η Γαλλία υπέγραψαν Αμυντική
Συμφωνία, η οποία ανησύχησε το Λονδίνο και
εξόργισε τους Τούρκους. Η Κύπρος προσπαθεί επιτέλους να εξοπλιστεί και έχουμε την πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη για επιστροφή στο «Σύνταγμα του» 1960, ενώ ταυτόχρονα το ΗΒ αναζητεί τον δικό του ξεχωριστό ρόλο δύναμης στον κόσμο και στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Είναι η καλύτερη ίσως ευκαιρία για την ΚΔ
και την Ελλάδα να τολμήσουν εκείνο που
έπρεπε να ξεκινούσαν το 1974: Την απαίτησή
για ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ αντί την εμμονή τους
για αναγνώριση των τετελεσμένων μέσω
της βρετανο-τουρκικής Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας, που συνεπάγεται δύο
κράτη. Ποτέ δεν είναι αργά και τίποτα στατικό στην πολιτική.
Σε μας εναπόκειται, ηγεσία και λαό, να
απαιτήσουμε το δίκαιο μας και να παύσουμε να εκλιπαρούμε συνεταιρισμό με ένα κράτος μαφία που «δεν έχει ιστορία αλλά ποινικό μητρώο» (Δρ Νεοκλής Σαρρής).

Eπιστολές - Γνώμες
Τι σόι διάλογος είναι αυτός που
Αλλαγή επωνύμου Ελληνίδων διεξάγεται κάτω από τις απειλές
των τουρκικών κανονιοφόρων;
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

που έκαναν γάμο στη Γερμανία
Πολύ σοβαρό πρόβλημα με το Δημοτολόγιο
και την αλλαγή του επωνύμου τους στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες που διαμένουν
μόνιμα στην Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν εκεί παντρευτεί και κάνει
την οικογένειά τους. Στις χώρες αυτές οι γυναίκες
σύζυγοι είθισται μετά τον γάμο να παίρνουν το
επώνυμο του συζυγου τους με μια απλή δήλωση στο Ληξιαρχείο κατά την σύνταξη και καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης του γάμου τους.

Γράφει η
Δικηγόρος
παρ’ Α.Π.
Αναστασία
Χρ. Μήλιου*
Οι γυναίκες αυτές, πολλές από τις οποίες
κάνουν και καριέρα στο εξωτερικό, γίνονται γνωστές με το συζυγικό επώνυμο, κάνουν παιδιά
και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που θέλουν να
καταχωρήσουν τα παιδιά τους και στα ελληνικά
Δημοτολόγια, να ανοίξουν οικογενειακή μερίδα
στην Ελλάδα και εκεί αρχίζουν τα προβληματα.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο δεν προβλέπεται με τον γάμο η αλλαγή του επωνύμου της
γυναίκας ή του άνδρα συζύγου. Μόνο με δήλωση στο Ληξιαρχείο κατά τον γάμο μπορεί ο καθένας από τους δύο να δηλώσει ότι επιθυμεί στο
πατρικό του επώνυμο να προσθέσει και το
επώνυμο του συζύγου του, αλλά μέχρι εκεί. Δεν
μπορεί να αλλάξει και να πάρει μόνο το επώνυμο
του συζύγου. Αυτό, όμως, είναι ένα γεγονός που
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που προβλέπονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,
όπου ο καθένας μπορεί να έχει όποιο επώνυμο
θέλει και κυρίως το επώνυμο του συζύγου του
μετά τον γάμο.
Αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς είναι συνήθως οι γυναίκες σύζυγοι Γερμανών να έχουν
άλλα στοιχεία και επώνυμο στην Γερμανία και
άλλο επώνυμο στην Ελλάδα. Όταν δε έρθει η
ώρα να καταχωρήσουν τις γεννήσεις των παιδιών τους, διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν, γιατί
τα στοιχεία στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του
παιδιού μπορεί να μην ταιριάζουν με τα στοιχεία
με τα οποία είναι καταχωρημένες στην Ελλάδα.
Δηλαδή, αν η ληξιαρχική πράξη γέννησης του

παιδιού αναφέρει το επώνυμο της μητέρας μετά
τον γάμο, τότε δεν θα υπάρξει η απαραίτητη ταυτοπροσωπεία των στοιχείων της μητέρας του
ώστε να γίνει η καταχώρηση στην Ελλάδα. Πολλές δε γυναίκες στην πορεία αποκτούν και την
γερμανική υπηκοότητα και το γερμανικό τους
διαβατήριο φέρει άλλο επώνυμο από το ελληνικό.
Πώς, αλήθεια, πρέπει να αντιμετωπίζουμε
αυτές τις περιπτώσεις; Τι μπορούν να κάνουν
αυτές οι γυναίκες για να έχουν ταυτοπροσωπεία;
Έχει παρατηρηθεί ότι το πρόβλημα ξεκινά
από την καταχώρηση του γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο. Εκεί είναι που πρέπει να γίνει σωστά η
καταχώρηση των στοιχείων. Θα πρέπει λοιπόν
η πράξη του γάμου να συνταχθεί στο Ελληνικό
Προξενείο ώστε να αναφερθεί ρητά, ότι η σύζυγος
λαμβάνει το επώνυμο του συζύγου της και ότι
στο εξής θα αποκαλείται με αυτό. Είναι σημαντικό να αναφερθεί η ιθαγένεια του συζύγου και,
αν έχει την ελληνική και την αλλοδαπή, είναι προτιμότερο να αναφέρει την αλλοδαπή ή και τις δύο
αν είναι εφικτό, διότι διευκολύνει την διαδικασία.
Αυτό θα πρέπει να καταχωρηθεί και στο Ειδικό
Ληξιαρχείο. Λογικά, μετά η διαδικασία θα πρέπει να είναι ομαλή. Αυτό δεν συμβαίνει όμως
πάντα, λόγω του ότι στην Ελλάδα δεν προβλέπεται η μεταβολή του επωνύμου λόγω γάμου
και εν τέλει δεν καταχωρείται η αλλαγή στα πιστοποιητικά.
Αν, εν τέλει, δεν καταχωρηθεί το επώνυμο του
συζύγου, τότε μόνο μέσω δικαστικής απόφασης
μπορεί να γίνει η διόρθωση. Η διόρθωση αυτή
μπορεί να γίνει στα στοιχεία του Ειδικού Ληξιαρχείου και στο Δημοτολόγιο. Δεν μπορεί να γίνει
στην αλλοδαπή πράξη γάμου. Γι’ αυτό και σε
εκείνη θα πρέπει τουλάχιστον ρητά να αναφέρεται ότι η σύζυγος μετά τον γάμο λαμβάνει το
επώνυμο του συζύγου της.
Αν η σύζυγος έχει λάβει και την αλλοδαπή
υπηκοότητα, τότε η διαδικασία για την διόρθωση του επώνυμου μέσω της έκδοσης δικαστικής
απόφασης είναι πιο εύκολη, διότι αποκτάται ένα
επιπλέον νομικό επιχείρημα για την ισχύ του
αλλοδαπού Δικαίου στην Ελλάδα.
* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
&ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
e-mail: natmil@otenet.gr,
info@legalaction.gr
www.legalaction.gr
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Τι άραγε να συζητούν Έλληνες και Τούρκοι κατά
τη διάρκεια των λεγομένων διερευνητικών επαφών που αισίως έφθασαν τις 63! Άραγε, τί κουβέντα μπορείς να κάνεις μ΄ ένα συνομιλητή, που
μόνο μιλά και απειλεί και ποτέ δεν ακούει; Τι σόι
διάλογος είναι αυτός ο οποίος διεξάγεται κάτω από
τις απειλές των τουρκικών κανονιοφόρων, που
υλοποιώντας στην πράξη το δόγμα του νεο-οθωμανικού επεκτατισμού, αλωνίζουν μέσα στην Ελληνική και Κυπριακή ΑΟΖ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα
που εργάζεται αδιάκοπα για τη διατήρηση της
ειρήνης, είναι η επίσημη απάντηση της Αθήνας.
Καταλαβαίνει όμως η Άγκυρα από τέτοιου είδους
«επιθέσεις» φιλίας;
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Ως πράξη αδυναμίας χαρακτηρίζουν πολλοί τη
συμμετοχή μας σε ένα τέτοιου είδους διάλογο.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που έως τώρα η

λιες διαμάχες δίνοντας την ευκαιρία στον Πέρση
βασιλιά να ισχυροποιείται, οι Έλληνες θα έπρεπε
να τον αντιμετωπίσουν ενωμένοι και εγκαίρως.
Μάλιστα, ο ρήτορας επικαλέσθηκε πληθώρα στρατιωτικών αποτυχιών των Περσών για να αποδείξει
ότι δεν ήταν ανίκητοι…
Και οι σύμμαχοι; Είναι γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια δυστοκία σε συμμάχους. Οι σύμμαχοι δεν μας ήθελαν ελεύθερους το
΄21 (γι΄αυτό με τη βοήθεια «δικών μας» αργυρώνητων δολοφόνησαν τον Καποδίστρια). Οι
σύμμαχοι μάς πρόδωσαν κατά τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Οι σύμμαχοι παρακολουθούσαν απαθείς τους Έλληνες που σφάζονταν στην προκυμαία της Σμύρνης το 1922 από
τους βαρβάρους του Κεμάλ! Οι σύμμαχοι κρέμαζαν τους αγωνιστές της Ένωσης στην Κύπρο στα
χρόνια της Ε.Ο.Κ.Α. και αργότερα μας παρέδωσαν στον αιμοβόρο Αττίλα το 1974! Ποτέ δεν θα
ξεχάσουμε οι Έλληνες ότι η εισβολή στην Κύπρο
διενεργήθηκε με την ανοχή – παρότρυνση – υποστήριξη των Αμερικανών με τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής να χρησιμοποιούν, τότε, τον πιο
σύγχρονο οπλισμό, made in USA!
Σήμερα, όμως, λόγω διαφόρων συγκυριών και
κυρίως λόγω της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς

«Τα νομικά επιχειρήματα και το δίκαιο έχουν αξία όταν εκείνοι
που τα επικαλούνται είναι περίπου ισόπαλοι σε δύναμη. Αντίθετα,
ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος
υποχωρεί όσο του το επιβάλλει η αδυναμία του».
(Θουκυδίδης)
Αθήνα δεν έδωσε καμία δυναμική απάντηση στις
τεράστιες τουρκικές προκλήσεις. Θα τολμούσε
άραγε η Τουρκία να συμπεριφερθεί τόσο προκλητικά αν απέναντι της είχε το Ισραήλ; Για την
Κύπρο τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, αφού
το ανισοζύγιο ισχύος εναντίον μας είναι συντριπτικό! Η Κύπρος από μόνη της αποτελεί το πιο
εύκολο στόχο για την Τουρκία. Αυτός είναι άλλωστε ο μοναδικός λόγος που η Λευκωσία εκλιπαρεί το μίσθαρνο της Άγκυρας, τον κατοχικό ηγέτη
Ερσίν Τατάρ, να παρακαθίσει σε συνομιλίες για τη
λύση του Κυπριακού που, εκ των πραγμάτων, δεν
θα είναι δίκαιη και λειτουργική.
Ο Θουκυδίδης υποστηρίζει ότι οι διακρατικές
σχέσεις είναι βασισμένες στο συσχετισμό των
δυνάμεων και δύσκολα μεταβάλλονται. Ο ρεαλισμός του Θουκυδίδη έχει ασκήσει διαχρονική επίδραση στον τρόπο που οι σύγχρονοι αναλυτές
αντιλαμβάνονται τις διεθνείς σχέσεις. Σε όλο τον
Ψυχρό Πόλεμο, πολλοί εστίασαν στα συμπεράσματα που ο Θουκυδίδης συνήγαγε από τη μελέτη
της δύναμης και του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, άλλος δρόμος δεν υπάρχει πλην της ενίσχυσης
των Ενόπλων μας Δυνάμεων.
Εκτός όμως από την ισορροπία δυνάμεων απαιτείται να υπάρχει ενότητα, αρραγές εσωτερικό
μέτωπο και πιστοί σύμμαχοι. Ο Ισοκράτης υποστήριξε ότι μια πανελλήνια εκστρατεία εναντίον
των Περσών υπό την ηγεσία των Αθηναίων θα
ήταν και συμφέρουσα και δυνατή: αντί να εξακολουθούν να αναλώνουν τις δυνάμεις τους σε εμφύ-

Ερντογάν, οι σχέσεις μας με τους συμμάχους
δείχνουν να είναι καλύτερες. Οι Η.Π.Α. παρουσιάζονται να εξετάζουν σοβαρά την αποχώρηση
από την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στη νότια
Τουρκία, στα δε εναλλακτικά σχέδια που εξετάζει
η Ουάσιγκτον περιλαμβάνεται και η βάση στη
Σούδα της Κρήτης, γεγονός που θα λειτουργήσει
ενισχυτικά για τη θέση της Ελλάδας. Κάποιοι υποστηρίζουν ακόμα ότι ο λόγος της διαφαινόμενης
αλλαγής της πολιτικής των Η.Π.Α. έναντι της
Τουρκίας δεν είναι μόνο οι λυκοφιλίες του Τούρκου προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και οι απειλές του Ταγίπ Ερντογάν ότι θα κλείσει τη βάση του
Ιντσιρλίκ, αλλά και η γενικότερη αναθεωρητική
στάση της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα, μια
σταθερή σύμμαχο τους στο ΝΑΤΟ, που κατά το
παρελθόν αδίκησαν κατάφωρα.
Αν σε αυτήν την δύσκολη εξίσωση προσθέσουμε και την τελευταία στρατιωτική συμφωνία με τη
Γαλλία, τότε, ναι, νομίζω πως δικαιούμαστε να
ελπίζουμε πως κάτι καλύτερο φαίνεται να ξημερώνει… Οψόμεθα!
Υστερόγραφο: Όσοι επέμεναν ότι η αλλαγή
πολιτικής θα φέρει τον πόλεμο, πιάστηκαν
αδιάβαστοι όταν η τουρκική πολιτική του εκφοβισμού αντιμετώπισε την ανυποχώρητη
ελληνική αντίδραση πέρuσι στον Έβρο. Η πολιτική του κατευνασμού μάς οδηγεί πιο κοντά
στον πόλεμο, που μόνο η Τουρκία μπορεί να
επιλέξει…

Eπιστολές - Γνώμες
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Σταματήστε τα σφάλματα,
κύριε Καραμανλή
Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, έλεγαν οι μεγάλοι μας πρόγονοι. Επιτέλους, ακούστε τους, κύριε Υπουργέ επί των Δημοσίων Έργων.
Μετά την παράδοση του καινούριου αυτοκινητόδρομου των 14 χιλιομέτρων Ε65, χάρηκα πάρα πολύ και θέλησα να μοιραστώ την χαρά μου
με τον Μπάμπη, τον καλύτερό μου φίλο. Ο ίδιος δεν είχε ακούσει τίποτα για την κατασκευή του, που είχε αρχίσει πριν 15 χρόνια. Νόμισα πως
δεν τον ενδιέφερε επειδή έχει αριστερές αντιλήψεις, αλλά ηπατήθην.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Προ ετών, όταν είχε δοθεί σε κυκλοφορία η Εγνατία Οδός, ένας άλλος
φίλος μου, από σύμπτωση και πάλι Μπάμπης, μου είχε πει ανενδοίαστα τότε «και τι με ενδιαφέρει εμένα, δεν πηγαίνω ποτέ στην Μακεδονία». Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν τότε δεξιών φρονημάτων,
κατόπιν ανένηψε, έκτοτε πιστεύει στην αύξηση των μισθών, όχι στους
αυτοκινητόδρομους, αυτά είναι έργα του φασισμού και του διαβόλου.
Μιαν άλλη φορά, και μόλις είχε δοθεί σε κυκλοφορία η παράκαμψη
της Στυλίδας με τεράστιες γέφυρες και τούνελ, πήγαινα στην Στυλίδα με
το τραίνο και ανέφερα το παραδοθέν έργο σε έναν συνταξιδιώτη μου.
Η διάβαση της παραλιακής πόλης μέχρι τότε ήταν στοίχημα ζωής και
θανάτου, σε ημέρες εορτών γλύτωνε ο ένας στους τρείς. Του ανέφερα
το μεγάλο έργο με θαυμασμό και εισέπραξα την κεραυνοβόλα απάντηση «Σκασίλαμ’».
Τελευταίως μία εκπαιδευτικός (ναι, εκπαιδευτικός) για τον Ε65 εκφράστηκε παρομοίως – «δεν με νοιάζουν εμένα αυτά». Προφανώς την
νοιάζουν τα επιδόματα και ο κοινωνικός τουρισμός. Δώσε μας παραλία
και την ψυχή μας πάρε.
Θα διαπιστώνετε, κύριε Υπουργέ, πως για τα μεγάλα δημόσια έργα
που βελτιώνουν τις αποστάσεις, μειώνουν τα θανατηφόρα ατυχήματα
και διευκολύνουν την οικονομία, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ο περίφημος Γάλλος Σταντάλ λέει: «Μην κάνεις τίποτα απ’ όσα πρέπει να κάνεις,
αν θέλεις να είσαι ένα σπουδαίο πρόσωπο». Για παράδειγμα ο Ανδρέας
Παπανδρέου, επί των ημερών του δεν αυξήθηκε το σιδηροδρομικό
δίκτυο του Τρικούπη ούτε κατά ένα μέτρο και το εθνικό οδικό ούτε κατά
ένα χιλιοστόμετρο, παρ’ όλα αυτά λατρεύεται σαν ημίθεος. Σκοτώνονταν κάθε Χριστούγεννα χιλιάδες οδηγοί στον δρόμο και εκείνος το απολάμβανε λουόμενος με τον κ. Λούβαρη στα γαλάζια νερά του Αιγαίου.
Πάρτε για παράδειγμα τον συγκεκριμένο Αμερικανο-πολωνό πολιτικό και σταματήστε σήμερα κι όλας κάθε κίνηση μπουλντόζας και οδοστρωτήρα. Υπονομεύετε το μέλλον σας. Καλύτερα βάλτε από μια ψησταριά στην είσοδο κάθε πόλεως και να δίνετε από έναν μεζέ στους διερχόμενους οδηγούς με μια παγωμένη μπύρα. Ποτέ δεν θα πέσετε από
την Κυβέρνηση, θα πίνει στην υγειά σας σύμπας ο ρωμαλέος Ελληνικός
λαός!
Ο Romain Rolland είναι σαφής: Ο άνθρωπος προτιμάει ένα ρωμαλέο ψέμα παρά μια αναιμική αλήθεια. Οι αυτοκινητόδρομοι που κατασκευάζετε με τους εκσκαφείς σας, κύριε Καραμανλή, σας σκάβουν τον
λάκκο. Αν προτείνατε στον Ελληνικό λαό να δεχθεί ένα τραίνο-βολίδα,
όπως τα Ιαπωνικά, από την Καλαμάτα στην Αλεξανδρούπολη σε τρείς
ώρες ή να δωρίσετε στον κάθε Έλληνα από πέντε ευρώ, είναι βέβαιο
ότι θα προτιμούσε τα πέντε ευρώ. Σκληρό νόμισμα...
Σαν Έλληνες προτιμάμε μεγάλο μισθό, για να τρώμε πολύ ψητό και
να έχουμε και σοσιαλισμό. Αλλάξτε μυαλά, κύριε Καραμανλή, καταρρέετε σαν πολιτικό κόμμα!!!
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«Να προβληματίσει Ελλάδα και Κύπρο
η συμπεριφορά Βαρθολομαίου»
Κύριε Διευθυντά,
Οι παλιοί έλεγαν «Εψώρκασεν ο γείτος
σου; Τζιαι συ βοτάνι γύρευε». Δηλαδή, όταν
κάποιος δικός σου πάθει κάτι ή αρχίζει να
παρουσιάζει παράξενη συμπεριφορά, πρέπει να προβληματίζεσαι και να λαμβάνεις τα
κατάλληλα μέτρα για να μην έχεις σοβαρά
προβλήματα.
Εμείς οι Νεοέλληνες δεν ακολουθούμε τη
σοφία και την περίσκεψη των προγόνων μας.
Μας χαρακτηρίζει η απερισκεψία, η προχειρότητα, η έλλειψη προγραμματισμού και η
έλλειψη θάρρους και αποφασιστικότητας
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μας.
Προσπαθούμε να τα σκεπάσουμε κάτω από
το χαλί. Έτσι, στην περίπτωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, είδαμε
όλοι μας τις πράξεις του, δηλαδή την παρουσία του στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα
Υόρκη με τους Τατάρ και Ερντογάν, αλλά δεν
μας προβλημάτισε το τι είπε για να δικαιολογήσει αυτό που έκανε.
Είπεν ότι πήγε εκεί για να βοηθήσει το
Οικουμενικό Πατριαρχείο να μην έχει άλλα
προβλήματα με τον Ερντογάν. Έπρεπε να
ζητηθούν εξηγήσεις από τον Αρχιεπίσκοπο
για τη στάση του, επειδή τον τελευταίο καιρό
δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα στην
Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν ξανάκανε
την Αγιά Σοφιά τέμενος με προκλητικό τρόπο
και είπε αρκετά προσβλητικά λόγια εναντίον
του Ελληνισμού και γενικά του Χριστιανισμού, που έπρεπε οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι και γενικά οι Χριστιανοί να αντιδράσουν
δυναμικά. Η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα εξουσίας «Αγρόν ηγόρασαν». Δεν έκαναν τίποτα σχετικά.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας όχι μόνον
δεν αντέδρασε δυναμικά, αλλά το άφησε να
περάσει με μερικές μικροδιαμαρτυρίες, ενώ
συνάντησε και τον Ερντογάν σαν να μην έγινε
τίποτα. Ο κ. Δένδιας, όπως πάντα, αντέδρασε στις «έκνομες» πράξεις του Ερντογάν με...

νηφαλιότητα και «ήπιο» διπλωματικό τρόπο.
Έπρεπε να τον πιάσουν τον Τούρκο «αψά
γεμάτα», όπως λέει το πόνημα του Λιπέρτη
και να του δημιουργήσουν πολλά προβλήματα.
Τώρα, ας επιστρέψουμε στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης για αρκετό καιρό
συμπεριφερόταν με πολύ καλό χριστιανικό
τρόπο. Ξαφνικά άρχισε να γίνεται αυταρχικός,
να παύει κληρικούς και να ανακατεύεται φανερά και προκλητικά στη διεθνή πολιτική και
μάλιστα ενάντια σε χώρες όπως τη Ρωσία,
που έχει τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο πληθυσμό, τη μεγαλύτερη Ορθόδοξη Εκκλησία,
όπως και τους Ορθοδόξους της Ανατολικής
Ευρώπης, βοηθώντας την αμερικανική πολιτικη στην υπόθεση της Ουκρανίας. Έπρεπε
να προβληματίσει, τουλάχιστον Ελλάδα και
Κύπρο, η παράξενη συμπεριφορά του ηγέτη
της Ορθοδοξίας. Σ’ αυτή τη σοβαρότατη
περίπτωση, εμείς συμπεριφερθήκαμε όπως
έλεγαν οι παλαιοί – «όταν δεν φορτώνουν
που έσσω σας, τάνα τους να φορτώσουν».
Οι Εκκλησίες Ελλάδας και Κύπρου υποστήριξαν τις αποσχιστικές πράξεις του Οικουμενικού Πατριάρχη χωρίς πολλή σκέψη,
εντελώς απερίσκεπτα.
Έτσι, ήρθε και η σειρά μας, επειδή το πρόβλημα ήταν πολύ βαθύτερο και εμείς οι κοκορόμυαλοι το είδαμε επιφανειακά και μπλεχτήκαμε ακόμα μια φορά στις παγίδες της Αμερικής και της Τουρκίας, όπως ο απερίσκεπτος τράγος του Αισώπειου μύθου.
Πρέπει, επιτέλους, να διδαχτούμε από την
του «όνου συμφορά», το πάθημα του γαϊδάρου, που δυστυχώς πάντα είμαστε ο όνος,
ο οποίος την παθαίνει με την απερισκεψία
του. Οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου
έπρεπε να προβληματιστούν από τις εξάρσεις της συμπεριφοράς του Ερντογάν και να
εξετάσουν προσεκτικά τις καταστάσεις που
απορρέουν απ’ αυτή τη συμπεριφορά.
Εμείς πάντα – και σε Ελλάδα και σε Κύπρο

– συνεχίζουμε στο ίδιο βιολί. Ζητούμε «διερευνητικές» επαφές και τρόπους ενίσχυσης
της «εμπιστοσύνης» με τους εχθρούς μας.
Έτσι καταντήσαμε να κάνουμε τον Ερντογάν
και την παρέα του μεγάλους «διδάσκαλους»
του Νεοελληνισμού.
Κάθε μέρα μάς παραδίδουν μαθήματα
συμπεριφοράς, αλλά εμείς είμαστε ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θεωρούν τα Δωδεκάνησα
τουρκικά νησιά, επειδή η Ελλάδα τους άφησε
– με τις ευλογίες των «καλών» χριστιανών
της Δύσης – ν’ αρπάξουν την Μικρά Ασία και
να την ονομάσουν Τουρκία.
Έτσι η Ιωνία και ολόκληρη η Μικρά Ασία
από κοιτίδα πολιτισμού κατάντησε περιοχή
βαρβαρότητας. Παντού σ’ αυτή τη χώρα είναι
μνημεία του Ελληνισμού, παντού υπήρχε η
ελληνική γλώσσα και την ξεχάσαμε, για να
ευχαριστήσουμε τους Αγγλο-αμερικανούς.
Ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος ισχυριζόταν
πως οι Τούρκοι ήταν η φυλή που έφερε τον
πολιτισμό στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, πώς το έκανε, πώς το κατάφερε, χωρίς
να έχει τουλάχιστον γραπτή γλώσσα μέχρι
το 1930 μ.Χ.; Δεν υπάρχει μνημείο με τουρκική γλώσσα πριν το 1930.
Είναι καιρός ν’ αφήσουμε τις κωμωδίες και
τις ψευδοπολιτικές και να αντιληφθούμε ότι
ο θανάσιμος εχθρός του Ελληνισμού και των
λαών της Μέσης Ανατολής είναι ο τουρκικός
ιμπεριαλισμός, αφού για αιώνες τώρα είμαστε παθόντες. Πόσα περισσότερα πρέπει να
πάθουμε για να βάλουμε νου; Πρέπει να
καταπολεμήσουμε αυτόν τον θανάσιμο εχθρό
μας με κάθε μέσον και ν’ αφήσουμε τα «μέτρα
εμπιστοσύνης», τις «διερευνητικές επαφές»
και τις ψευδοσυνομιλίες, αφού ξέρουμε με τι
είδους ιμπεριαλιστές έχουμε να κάνουμε.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Η Συμφωνία με τη Γαλλία ευλογία
για την Ελλάδα, σοκ για Ερντογάν
Κύριε Διευθυντά,
Επ' ευκαιρία της υπογραφείσας Ελληνογαλλικής συμφωνίας, επισημαίνω πως δεν βρέθηκε ούτε ένας υπουργός Άμυνας, ούτε ένας δημοσιογράφος, να υπενθυμίσουν στον ελληνικό λαό την γύμνια των Ε.Δ.
στην εποχή των απάτριδων - προδοτών: Άκη Τσοχατζόπουλου, Γιάννου
Παπαντωνίου, Σμπώκου με τα δις μίζες και τον Σημίτη να βλέπει τις μίζες
να περνούν. Εάν ήσαν αυτοί στην εξουσία τώρα, οι Τούρκοι θα είχαν καταλάβει το μισό Αιγαίο. Παραβίασαν κατάφωρα την επιταγή του Πλάτωνος
(Πολιτεία, Γ', 395 β και Δ’, 421α) για τους πραγματικούς φύλακες της
Πολιτείας: «τοὺς φύλακας ἡμῖν... δεῖν εἶναι δημιουργοὺς ἐλευθερίας τῆς
πόλεως πάνυ ἀκριβεῖς». (Οι φρουροί μας πρέπει ...αποκλειστική δουλειά τους να έχουν την υπεράσπιση της ελευθερίας μας). Το 1997 το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Άγκυρας έφθανε τα 40 δις δρχ., ενώ το δικό μας
μόλις τα 2,5 δις. Οι αμυντικές δαπάνες το 2021 έχουν φτάσει στα 17 δις
και οι δικές μας τα 5,4 δις.
Πενήντα χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο οι υπουργοί Άμυνας,
δεν έβαλαν μυαλό και ακολούθησαν την παθητική στάση του κατευνασμού, που ήταν η ταφόπλακα για τον εξοπλισμό των Ε.Δ. Πενήντα χρόνια τώρα η Τουρκία εξοπλίζεται για να υλοποιήσει το όραμα της γαλάζιας
πατρίδας που έχει κατακτητικές, νεοθωμανικές, επεκτατικές βλέψεις.
Ο παρανοϊκός Ερντογάν για 18 χρόνια στην εξουσία έχει αναπτύξει
αμυντική βιομηχανία και κάνει και εξαγωγές. Παράγει μη επανδρωμένα
αεροσκάφη και προσπαθεί να κατασκευάσει μαχητικά την επόμενη δεκαετία.
Όταν έχεις εισβολή στην Κύπρο, την Στρατιά του Αιγαίου στα παράλια, όταν τα νησιά απειλούνται, φυσικό είναι να είναι αδιανόητη η απο-

στρατικοποίησή τους. Η απειλή όμως είναι και στα λόγια, όταν δηλ. Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν με θράσος πως θα μας «πνίξουν» στο Αιγαίο
κ.λπ. Είμαστε η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει επισήμως απειλή πολέμου (casus belli) και λόγω αναρίθμητων παραβιάσεων εναερίου και θαλάσσιου χώρου. Ο Ερντογάν ποτέ δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του για αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς
τον Γάλλο πρόεδρο, αποκαλώντας τον «ανίκανο φιλόδοξο», τον Αιγύπτιο
«τύραννο» και τον Ισραηλινό «τύραννο που σφαγιάζει παιδιά». Σε εμάς,
δυστυχώς και στα εθνικά θέματα, υπάρχει διχόνοια, μεμψιμοιρία, γκρίνια
με το «επιχείρημα», πως με τη συμφωνία αυτή, η Ελλάδα θα γεμίσει ...
φέρετρα. Το δίδαγμα είναι πως οι πολιτικοί πριν μπουν στη Βουλή πρέπει να εξετάζονται στο κεφάλαιο της Ιστορίας: «Οι εμφύλιοι». Αυτοί μας
πήγαν 500 χρόνια πίσω.
Η πολυσήμαντη διμερής αμυντική συμφωνία με την Γαλλία προκάλεσε σοκ στον Ερντογάν και ήταν ευλογία για την Ελλάδα. Η στάση της
Ελλάδας πρέπει να είναι αρνητική για την προσφυγή στη Χάγη, εκτός
εάν η Τουρκία υπογράψει την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Θα ήταν ευλογία εάν είχαμε γείτονες έναν πολιτισμένο λαό (Αυστριακούς – Γάλλους κ.λπ.), οπότε και τα δις θα προορίζονταν όχι για εξοπλισμούς αλλά για παιδεία και υγεία. Η Τουρκία δυστυχώς είναι η κατάρα
του έθνους μας. Με τον παρανοϊκό Ερντογάν, που ειδικεύεται στις γενοκτονίες, πρέπει να είσαι πάντα πάνοπλος και έτοιμος. Γνωστή άλλωστε
η προτροπή του Ι. Καίσαρα «Si vis pacem, para bellum», (εάν θέλεις
ειρήνη προετοίμαζε πόλεμο).

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών
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Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829
∏
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Ανέμου
Δρόμος
∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞
ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ . ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡
ªÂÙ¿ ÙÔ 1960 Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ (Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›,
Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â
ÔÏﬁÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·Νοτιάς
απόψε,
φλέβα,
ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·ÓΡέει
ÌÂ ÙÔστη
Û‡ÓıËÌ·
·˘Ùﬁ. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
Κι αποζητώ,
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜ ﬁ¯È ·ÏÒ˜
Ένα σου
χάδιÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡ÓÓ· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó
Ù· ·È‰È¿
Λεπίδι θύμησης,
ıËÌ·, ·ÏÏ¿, ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂΑυτό το βράδυ…
Ú›·˜ Î·È ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ·˘ÛÙËÚﬁÙËÙ·˜, ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚË
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. Άπλωσες γύρω μου,
ÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓË˜
ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜
Δίχτυ του
πόνου, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
έμεινα
·ﬁÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ó· Κι
‹Ù·Ó
Î·È ÙÔμόνος,
Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜. °ÂΆκρη του
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹ ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹
Ì¿˜ δρόμου,
Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
Ατσάλι
σκέψεις
·ﬁÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”,
Ô˘οι
Ï¤ÂÈ
ÛÙÔ ·È‰›μου,
Ó· Î¿ÓÂÈ ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰ËΚαι με τρυπούν,
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎﬁÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒΣτο άδειο πέλαγο,
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ». ªÂ
¿ÏÏ·
ÙÔ ·È‰› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
Και
δε ÏﬁÁÈ·,
ρωτούν…
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ﬁÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ Ó· Â›Ó·È
Ì¤Û·σου,
ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, ﬁÔ˘
Νησί¯·Ì¤ÓÔ
τα χέρια
Αν με κρατήσεις,
‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ﬁÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›.
Γλυκά
τα ¿Óˆ
κύματα,
°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, ﬁÌˆ˜,
ÙÔ ÈÔ
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ Ù·
τα φυσήξεις,
ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó·Αν
ıÂÙÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ
Φωτιά τα χείλη σου,
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈΑν με φιλήσεις…
‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜
·ÔÙ˘¯›·˜.
Άνεμε,
δρόμε μου,
∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·ﬁ Ù· ıÂÙÈÎ¿.
¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ∂›Ó·È ÔÏÏ¿. ∞˜
Σε αγαπώ,
Βαθιά∆·
η ÈÔ
νύχτα
μου,
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Ù· ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿.
ÁÓˆÛÙ¿
Â›Ó·È Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ ÂÈΚαι
σε
ζητώ,
‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ﬁˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
Τρέμω
ολόκληρος,
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹
ÙË˜ Î¿ıÂ
Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›Που σου μιλώ…
ÛÙ·Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹.
∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È
˘ÏÈÎ‹, ﬁˆ˜
·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔΆνεμος
είσαι,
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È, ﬁÌˆ˜, Î·È Και
ËıÈÎ‹,
Ë
ÔÔ›·
Â›Ó·È
θα φυσήξεις ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î¿ÔÈÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË
‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
Και πίσω,
πέτρα, ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜) ‹ ÌÔΜαύρη
θα ρίξεις,
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
ÙË˜ ·Í›·˜
ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î¿ÔÈÔ˘, Ë
Φύσα
όμως λίγο, ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ÔÈÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË) ÌÔÚÂ›
Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È
Μακριά
τη σκόνη
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜, ﬁˆ˜ Â›Ó·È
Ë ËıÈÎ‹
ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
Απ’ τη ζωή μου,
ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·, Ô ¤·ÈÓÔ˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÈÔ ¿Που μένει μόνη…
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
Αλέξανδρος Μαρινάκης
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎﬁÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÏÈÎ¿ ÔÏÏÔ› ÙÚﬁÔÈ ÁÈ· Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ» Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ
ÁÂÓÈÎ‹ Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·, ‚¤‚·È·, ÙË˜ Ï¤ÍË˜.
∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙﬁ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
Î·ÓÂ›˜
ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜.
ªÂ ·˘Ù¤˜
ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈΈχεις φύγει...
όπως φεύγει
η πανσέληνος,
τ’ αστέρια.
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ﬁÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
Μ’ έχουν ζώσει οι χειμώνες... Φθείρονται τα καλοκαίρια.
ﬁÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤Όλα γύρω δείχνουν γκρίζα κι απελπίζουν την καρδιά μου,
ÙÔÈ· Ú¿ÍË. ∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ﬁÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓË Ú¿ÍË; ∂Óγκρίζου σύννεφου το χρώμα της ψυχής και στη ματιά μου.
ÓÔÔ‡ÌÂ Ú¿ÍË Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜. ∫È ·˘Ùﬁ ‰ÈﬁÙÈ Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
Χρυσοπράσινα τα φύλλα κι αυτά έχουν κιτρινίσει,
ÂÈÊ¤ÚÂÈ ¯›ÏÈ· Ì‡ÚÈ· Î·Î¿, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
τοËφθινόπωρο
γεννιέται, με μελαγχολία αρχίζει.
·ÓËıÈÎﬁÙËÙ· (‰ËÏ. ¤Ó·˜ ‚›Ô˜ ·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
Γερασμένες
απ’
χρόνια κιÂ·ÎﬁÏÔ˘ı·.
απ’ το κρύο√σαστισμένες,
ÔÏÏ¿ Ô‰˘ÓËÚ¿τα
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ÙÚﬁÔ˜
χάνονται
κι
οι
αναμνήσεις...
σαν
σπουργίτια...
φοβισμένες.ÁÂÓÈÎ¿
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·ÓÔÌ›·
Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ·ÓÙ›
Εξηγώ
σου, γλυκιά
νιότη, σ’Ó·αγαπώ...
Μα δενÌÂγυρίζεις...
ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·,
Ô ·Ú·‚¿ÙË˜
·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎﬁÌ·
Σαν
πια έχεις
Τις Πρωταπριλιές
Î·Èσκιά
ÌÂ ÙÚﬁÔ˘˜
Ô˘μείνει.
Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ·θυμίζεις.
Î·È ¤ÁÎÚÈÛË. √ˆÛΌ,τι
βάσανα
ξεχνάω κιÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
αγάπης τουςÓﬁÌÔ˘
καημούς,
‰‹ÔÙÂ
Ô ·Ú·‚¿ÙË˜
‹ Î·ÓﬁÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈανÌˆÚÂ›Ù·È.
ερχόσουν ξανά πίσω, θά’ντεχα δύο πεθαμούς.

Νιότη

Μερσίνη ™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
MacFarland

√Úıﬁ‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
∂√ƒ∆∞∑∂TAI
EÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùﬁ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜
ÙË˜
ΜΕΡΟΣ
18ον
¶·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ⁄„ˆÛË˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙËÓ 14ËÓ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ﬁ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 628 Ì.Ã.
∫·Ïﬁ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÂÌÂ›˜
ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ﬁÙÈ ÚÔËÁ‹ıË Î·È
¿ÏÏË ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ó·ﬁ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Â› ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜
·˘ÙÔ‡
∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜.
Η άγνωστη
στους πολλούς ιστορία ενός

«Γιάννης Πασαπόρτης
– ο Κύπριος που
πολέμησε στο
Μεσολόγγι»

™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

∂›ÛË˜ ÛÙÔÓ ∆¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢Èﬁ˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜ Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
ÏﬁÊÔ˜ ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.
∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙﬁÙÂ 80
ÂÙÒÓ, ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·ﬁ ÙÔÓ £Âﬁ
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚﬁÓ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛıË ﬁÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úﬁ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
Á˘Ó·ÈÎﬁ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
Ó·Ô‡˜, ﬁˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·, ﬁÏÔ˜
Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·ÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ﬁÏÔÈ Ó·
‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
∞˘ÙﬁÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
ŸÏÔ˜ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÙﬁÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ﬁ ÙﬁÙÂ
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÂÔÚÙ‹ ·˘Ù‹.

απλού χωρικού της Κύπρο κατά την περίο°Ú¿ÊÂÈ Ô
δο της Ελληνικής Επανάστασης, ξαναζων¢·Ì·ÛÎËÓﬁ˜
τάνεψε στο μικρό χωριό Κοίλη της Πάφου.
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
Πρόκειται για την ιστορία του Γιάννη ΠαπασόıÂÔÏfiÁÔ˜
πορτη, ο οποίος αγωνίστηκε εθελοντικά στον
Αγώνα
1821 δίπλα
σε διάφορους οπλα¶ﬁÛÔτου
ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó·
Ô ˘ÌÓˆ‰ﬁ˜
ÙË˜
∂ÎÎÏËÛ›·˜
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ
ÙÔ Ì¤ÁÂρχηγούς,
βρέθηκε
έγκλειστος
στο ΜεσολόγıÔ˜
ÙË˜την
ÚÔÛÊÔÚ¿˜
γι κατά
πολιορκίαÙÔ˘
και∆ÈÌ›Ô˘
μετείχε στην ηρωϊÎ·È
∑ˆÔÔÈÔ‡
ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
κή Έξοδο
του™Ù·˘ÚÔ‡,
Μεσολογγίου,
από την οποία
·Á›·ÛÂ
∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
μάλισταÔεπιβίωσε.
ÃÚÈÛÙﬁ˜
ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ
∞›Ì· ∆Ô˘.
√ οι φορείς
Την Κυριακή
25 Μαρτίου
2006,
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úﬁ˜, Ô Ê‡Ï·Í
της Κοινότητας Κοίλης και Δήμος Μεσολογ¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úﬁ˜,
γίου τίμησαν τη μνήμη του αγωνιστή με
Ë ˆÚ·ÈﬁÙË˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™Ù·˘εκδηλώσεις
στηÙÔγενέτειρά
του, παρουσία
Úﬁ˜,
‚·ÛÈÏÂÒÓ
ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
πολυμελούς
αντιπροσωπείας
από τον δήμο
™Ù·˘Úﬁ˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ ÙËÓ
Μεσολογγίου.
Κύριος
τότε
™Ù·˘Úﬁ˜,
∞ÁÁ¤ÏˆÓ
Ë ‰ﬁÍ·ομιλητής
Î·È ÙˆÓ ήταν ο ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó
ÛÔ˘, Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος της Κυπριακής
‰·ÈÌﬁÓˆÓ
ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».
ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ, ‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
Δημοκρατίας, Γιώργος Λιλλήκας.
Î›ÓÈÔ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÎ·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ƒÒÌË˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËΟ κ.¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
Λιλλήκας και ο Δήμαρχος ΜεσολογÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ó· ··ÏÏ·ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
γίου
κ. Πρεβεζάνος
αποκάλυψαν αναμνη∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜
Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜
ÁÔ‡Ó
·ﬁ
ÙÔÓ
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ
ª·Í¤ÛÙËÓ
¶·Ï·È¿
¢È·ı‹ÎË
στική
πλακέτα
στο σπίτι
όπου έζησε ο ήρωας
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùﬁ ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
μετά
την επιστροφή
από
1) ™ÙÔÓ
¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ,του
ﬁÔ˘
ÂÙ¤-την Ελλάδα.
·‡ÛÈÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·Ù¿ ÙË˜
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ. √ ª·Í¤∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ıËÛ·Ó
oÈ ¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈ
∞‰¿Ì στα στενά
Εκατοντάδες
άτομα στριμώχτηκαν
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙﬁÛÔ
ÓÙÈÔ˜ ﬁÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùﬁ ˘ÂÚÙÚÈÎ·È
∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
Î·È
∂‡· ·ﬁ
¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ
δρομάκια
τηςÙÔÓ
Κοίλης
για να £Âﬁ,
αποτίσουν
φόρο ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ¿ÛÈÔ
¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡Â˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó
ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ
∞˘ÙÔ‡
ÙÔ
τιμής στον συγχωριανό τους, το όνομα
του
Ï‹. ∂›ÛË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ‰È·ŸÙ·Ó
ÏÔÈﬁÓ Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÔÏË Î·È
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
«Έξοδος του Μεσολογγίου» - Θ. Βρυζάκη. Εθνική
Πινακοθήκη
«Í‡ÏÔ
ÙË˜είναι
∑ˆ‹˜».
οποίου
από τα πλέον γνωστά
στοÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Â˘ÚÈÛÎﬁÙ¿ÁÌ·Ù· ˘¤Ú ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â
Ÿˆ˜
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓ2) ∏ Ú¿‚‰Ô˜
ÔÔ›·Ó
ÎÙ‡Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
εκδόσεις (έχει
ήδη κυκλοφορήσει
το πρώτο
ÌÂÓÔ˜
Μεσολόγγι
καιÌÂο ÙËÓ
οποίος
μνημονεύεται
και σεÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ
ÙËÓ
ËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ ı¿ÂÂÈ‰‹
έργο του Αρτέμιου
Μίχου
– «Απομνημοσχετική στήλη στον Κήπο των Ηρώων
στηνÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÙÔ˘ ·ﬁ
Ï·ÛÛ· Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË ÂÈ˜ ‰‡Ô ‰È¿
∏
∞Á›·
∂Ï¤ÓË
ÛÙÔ˘˜
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ Î·È
νεύματα της ÙË
δεύτερης
πολιορκίας
τουŒÎÙÈÛÂ
ΜεσοΙερά Πόλη.
ƒÒÌË ÛÙÔ
µ˘˙¿ÓÙÈÔ.
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜ ÊÂ‡∞Á›Ô˘˜ ∆ﬁÔ˘˜λογγίου (1825-1826)»
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË
ÛÙÔÓ £Âﬁ ÙˆÓ ÃÚÈτου 1883.
Όπως
ανέφερε
ο
τότε
πρόεδρος
του
Συνδέ‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
ÁÔÓÙ·˜ ·ﬁ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÙ˘√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ﬁıÔ˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
Η Βιβλιοθήκη∆Ôτης
Βουλής
διατηρεί
το πρόσμουÎ·È
Αποδήμων
Κοίλης,
ΣάββαςÛÙÈ·ÓÒÓ
Κων- Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÓÈÎ‹¤ÙÔ˜
614Ì.Ã.
ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜
ÂÂÒÓÂÈ
¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ
™Ù·˘Úﬁ.
ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Í¤ÓÙÈÔ.
ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
‹Ù·Ó καταγραφής
γραμμα
της
ταυτότητας
και της
Ù¤ıËÛ·Ó
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ
πÂÚÔÛÔÏ‡σταντινίδης,
ο
Πασαπόρτης
συνήθιζε
να
3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÓ· ÌÂÙ·‚Â› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∆ﬁÔ˘˜,
ÌˆÓ Î·È Ù·
Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó.
ºÂ‡δράσης των πολιτικών
πληροφοριών.
«Πηγές,
κυκλοφορεί
με φουστανέλα
και τσαρούχια
‡„ˆÛÂ
Ô ªˆ¸Û‹˜
ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ‰È·
ÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎﬁÔ˘ ∫·ÈÛ·Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙËÁÔÓÙ·˜
‹Ú·Ó
Ì·˙›της
ÙÔ˘˜
Î·È ÙÔÓ
όπως
έγγραφα
από
τα
Αρχεία
Ελληνικής
καιıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È
να διηγείται στους
συγχωριανούςÚÂ›·˜
του τις
Ó·
ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
∆›ÌÈÔτο™Ù·˘Úﬁ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
Î·È ÙÔÓο
ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ
·ﬁ Ù· Ê›Μητρώο
Βουλευτών,
ιστορίες
του.
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ··Á›Ô˘˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜Παλιγγενεσίας,
Î·È Ó·
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó
ÛÙËÓ
ﬁÏË
∫ÙËÛÈ‰È·, ÏﬁÁˆ ÙË˜ ·ÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˜
και περιοδικός Τύπος, απομνηÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ﬁÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùﬁ˜
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ› ‰È· ÙÔÓ ˘ÈﬁÓ ημερήσιος
ÙË˜ Î·È
ÊﬁÓÙ·.
∆Ô
¤ÙÔ˜
628Ì.Ã.
Ô
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÓ £Âﬁ.«Η
∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ
ÌﬁÓÔ Βουλή
ÂÎÂ›Ελληνική
μονογραφίες και συμβολές τοπικών
ÙÔ˘, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÊˆÙÂÈﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. μονεύματα,
∂›ÛË˜
ÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
Óﬁ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È
λογίων,
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿
ÙÔ˘ διασταυρώνονται και συμβάλλουν
ανοίγει
το
Αρχείο
της
για
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
¯¿ÏÎÈÓÔ ﬁÊÈ, ﬁ¯È ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ.
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏËπÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.
στην αξιοπιστία των πληροφοριών», αναÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
∂ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È
Ô
¯¿ÏÎÈÓÔ˜
ﬁÊÈ˜
το 1821-1829» ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «∂Ó ∆Ô‡Ùˆ ¡›Î·».
∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔφέρει η διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βου∆ﬁÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘ ∫˘∆ËÓ Ó‡ÎÙ·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÊ¿ÓË
Ô›ËÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙË˜λής,
ÌÂ ÙËÓ
Έλλη Δρούλια, επισημαίνοντας ότι το
Με ένα πολύπλευρο πρόγραμμα δράσεων
Î·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÛÙËÓ ∫ˆÓÚ›Ô˘.
Ô ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ
ÙÔ˘
ÌÂ
ÙÔ
ÛË‚Ô‹ıÂÈ·
‚¤‚·È·
ÙÔ˘
ÀÈÔ‡
ÙË˜.
Η στήλη με τα ονόματα Κυπρίων
ερευνητικό πρόγραμμα
έχειÎ·È
στόχο
δημι(εκδοτικές, ερευνητικές και συνεδριακές)
που
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
ÙÔÓνα
ÙÔÔı¤ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡,
ﬁˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
™ÎÔﬁ˜
‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
αγωνιστών
στον Κήπο
τωνÙË˜
Ηρώων
∏
¶ÚÒÙË
⁄„ˆÛÈ˜
ουργήσει
μια
βάση
δεδομένων
που
θα
περιÙËÛÂ ÛÙÔÓ Ó·ﬁ ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
έχει σχεδιαστεί μεθοδικά εδώ και καιρό
καιÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ Î·È ÙÔ˘στο
ÙÔ Â›‰Â
¤‰ˆ-Μεσολόγγι
ÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙﬁÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
λαμβάνει
200
βιογραφικά
αντιπροσώπων
ÙÔ‡
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
√ Ï·ﬁ˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
με ένα επιπλέον εφόδιο – τον πλούτο
των Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔÓ
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
των Εθνοσυνελεύσεων
καιÙÔ˘
του ™Ù·˘ÚÔ‡
Βουλευτικού
ÙÔ ∆›ÌÈÔ •‡ÏÔ
¿Ú∏ ⁄„ˆÛÈ˜πηγών
·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
ÌÂ – η™Ù·˘ÚﬁÓ,
και ÙÔÓ
τα εφάρμοσε
στους πρωτότυπους
θεσμούς
αρχειακών
που διαθέτει
Βουλή ﬁˆ˜
Â›‰Â ÊˆÙÂÈÓﬁ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È
Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ‹της
περιόδου
του
Αγώνα,
σχετική
βιβλιογρα¯ÈÛÂ
Ó·
„¿ÏÏÂÈ
«∫‡ÚÈÂ
ÂÏ¤ËÛÔÓ».
ÙÔ
ÂÍ‹˜
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜:
Î·È της
Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿
ÛÙËÓ ÚÒÙË
Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
και το εθνικό
κράτος πουÛÂÈ
δημιούργησε».
των Ελλήνων εισήλθε ενεργά στη φάση
φία, τις προσωπογραφίες
τους Û˘Ó¤ÂÛÂ
κ.λπ. (Βλέπε,
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË
Î·È
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
ÙÔ˘
ÁÚ·ÌÌ‹
∆ÔÓ
ÈÛÙÒÓ.
Αξίζει ναÙÔ˘.
αναφερθούν
τα «Κείμενα Μνήπροετοιμασίας
για την επέτειο-ορόσημο
των ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡
¿ÏÈ
ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
εφημερίδα
«Ελευθερία»
του
Λονδίνου,
ÔÔ›Ô˘
Ë
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹
ÂÔÚÙ‹
ÙÈÌ¿™Ù·˘ÚﬁÓ
·˘ÙﬁÓ
ÙÔÓ
ÔÓﬁÌ·ÛÂ
«Ï¿∂›Ó·È
ÁÓˆÛÙﬁ
ﬁÙÈ
Ô
·˘ÙÔÎÚ¿μης»
(διευθυντής
σειράς
Παντελής
μπου200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής
∞ﬁ ÙﬁÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
Ù·È
·ﬁ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
Ì·˜, ÌÂÙ¿
‚·ÚÔ». ªÂ ÙËÓ
‰‡Ó·ÌËεπιμελητής
ÙÔ˘ ™Ù·˘- – διορθωτής
24/10/2019).
ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Óﬁ˜
ÙÔ ¤ÙÔ˜ 136
Ì.Ã.
κάλας,
Στράτος
Επανάστασης
του 1821-1829.
·ﬁ ÙËÓΚυριάκος
ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜
ÙËÓ 14ËÓ
ÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚﬁˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙﬁÔ ÙË˜ ™Ù·‡Úˆ- Αντώνης
Γεωργίου
Μπουρνάζος). Πρόκειται
για απομνημοΣκοπός να υπογραμμιστεί «η σημασία του
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈÙ¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
Καλοψιδιώτης
νεύματα / ημερολόγια και ιστοριογραφικά
1821 ως μιας Επανάστασης που εμπνεύστηκε
ÎﬁÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
ÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁ ·ﬁ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜
Ó·ﬁ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
κείμενα
του
19ου
αιώνα
σε
σχολιασμένες
από
τα
δημοκρατικά
ιδεώδη
του
καιρού
της
313Ì.Ã. ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ §È∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.
ÙË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã. ÂÎÏ‹ıË ·ﬁ ÙÔ˘˜
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¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
Αγωνιστές της
Ελευθερίας
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
Û¯¤‰ÈÔ
– ™˘Ó¿ÓÙËÛË
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979
ÎÏÂÎÙ¤˜ ˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
κλεκτές υνεργασίες

20 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

με ποιητικό ταλέντο

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Μέρος
34ον ÛÙÔÓ √∏∂
™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒΑνάμεσα
στουςÙË˜
αγωνιστές
του απελευθερÓËÛÂ
ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô
°ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÙÔ˘ √∏∂
ωτικού
αγώνα
του
1955-59
που
ασχολήθηκαν
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
– Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂκαιÙ·με·ÎﬁÏÔ˘ı·:
την ποίηση ήταν και ο Κυριάκος Μάτσης
ÚÂ
«™·˜
Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ
Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
και ο Ευαγόρας
Παλληκαρίδης.
Â›ÙÂ˘ÍË, ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·, ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÂÈ˜ ˘ÂÚ„ËÊ›Û·ÙÂ Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ. ™·˜ Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ Ï¤ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
Ο Κυριάκος Μάτσης γεννήθηκε στο Παλαιχώρι
ÂÓﬁ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
το
και σπούδασε
Γυμνάσιο Αμμοχώστου.
ÙË˜1926
ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜
ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ›στο
ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹
ÙË˜...
Το
1946
πήγε
στην
Ελλάδα
όπου
σπούδασε
∆Ô ∫˘ÚÈ·Îﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ô˘Û›·
ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚ¿
ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ
∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
Î·È
ÙˆÓ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘Γεωπονική στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Ú›ˆÓ.
∂›Ó·È Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜
Î·Èτης
Î·ÙÔ¯‹˜.
Ήταν φλογερός
πατριώτης
λάτρης
Ένωσης∂›Ó·È
της
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
Î·È
ı¤Ì·
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡
ÙˆÓ ·ÓıÚˆΚύπρου με την Ελλάδα. Συμμετείχε στον
αγώνα
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
της ΕΟΚΑ και όταν συνελήφθη από τους Άγγλους,
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Úο τότε
Κύπρου ΣερÎ·ÙÔ¯‹˜
Τζον Χάρτιγκ
ÍÂÈ
ÌﬁÓÔΚυβερνήτης
ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó της
Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
Î·È Â·τον συνάντησε
και του πρόσφερε 500,000 λίρες αν
ÓÂÓˆıÂ›
Ô Ï·ﬁ˜ ÙË˜...
∆·έδινε
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘
Î·È ÙÔ˘
Ï·Ô‡ΟÙË˜
‰È·Î˘του
πληροφορίες
για τον
Γρίβα.
Μάτσης
‚Â‡ÔÓÙ·È.
∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È
Â›ÛË˜ Î·È ÙÔτον
Î‡ÚÔ˜
ÙˆÓ
του απάντησε
«Ου περί χρημάτων
αγώνα
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
√ περί
∫˘ÚÈ·Îﬁ˜
Ï·ﬁ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈποιούμεθα,
αλλά
αρετής».
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘Ο Μάτσης δολοφονήθηκε από Άγγλους στραıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆτιώτες
στοı·Κάτω
Δίκωμο
στις 19
Ì¤Ó· ŒıÓË
·ÚıÔ‡Ó
ÛÙÔ ‡„Ô˜
ÙˆÓΝοεμβρίου
ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ1958.
ÙÔ˘;
Δίνουμε
κάτω δύο
ποιήματα του Μάτση όπου
∞˘Ùﬁ
Â›Ó·Èπιο
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
ÂÚÒÙËÌ·».
φανερώνουν
∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜τοË ποιητικό
∫‡ÚÔ˜ Ó·του
ÙÂıÂ›ταλέντο:
˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
·ﬁ Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ﬁÏˆÓ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ
ÙË˜, Ì¤Û·που
ÛÙ·
Παράξενο
το μίλημα
των
λουλουδιών
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·σπέρνουνε στους τάφους
Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
Λουλούδια
πα1978
στοÛ˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
μνήμα μουÌÂναÙÔÓ
σπείρεις
™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
θέλεις,
τώρα
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â ﬁÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

Κυριάκος Μάτσης
(1926-1958)

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
·ﬁ ÙÔÓ √∏∂.
™ÙÈ˜ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 33/15 ﬁÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓﬁÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·ﬁ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Î·È
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ, ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
µÚÂÙ·Ó›·˜.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
‹Ù·Ó Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§ ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚËÛ·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·ﬁ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂΚυριάκος
Μάτσης
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡,
Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó ﬁ,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
που των ιδεών το άνθισμα θάφτηκε μεσ'
™˘Óﬁ‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».
το ∫ÏËÚ›‰Ë˜,
χώμα; ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
√ °Ï·‡ÎÔ˜
ΣπείρεÏÂ˘Ú¿
τα. ΠιοÚ¤ÂÈ
δυνατά
θα πεταχτούν
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹
Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ
ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ και
ÂÊﬁÛÔÓ
·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó,
ﬁˆ˜
ÚÔÓÔÂ›
Î·È ÙÔ
πι' όμορφα
θα λάμπουν
σαν
απ' το
Ï·›ÛÈÔ, ˘ﬁ
ÙËÓσου,
·ÈÁ›‰·κυρά,
ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
χέρι
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
καλή φροντίδα θα βρουν.
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».
όσο φουντώνει
φυλλωσιά
και πιο
√Κι
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∂¢∂∫, η
µ¿ÛÔ˜
§˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜,
·ÂÎ¿-

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞
¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ﬁÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, ﬁÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.
∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE í 17.50 or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)
2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).
5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)
7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂﬁÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞ﬁ ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
√È ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ﬁÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ ﬁÓÔÌ· :
THE GREEK INSTITUTE,
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY
Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó
ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
ktofallis@gmail.com
Tofallis@greekinstitute.co.uk

www.greekinstitute.co.uk

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ» Î·È ﬁÙÈ «·ÓÙÈÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ √∏∂».

∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
–19 ª·˝Ô˘ 1979
™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÌÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·.
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ı¤Ì·.
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
ÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎﬁÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
ÌÂ ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
ﬁÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤Παλληκαρίδης
ÏËÍ·Ó ÛÂΕυαγόρας
ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›·
·ﬁ ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.

∆·πολύ
¢¤Î·φυτρώνει
™ËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
τόσο και∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
πιο πολύ βαθειά
η ρίζα των θ'
1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ
‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
απλώνει,
15
πÔ˘Ó›Ô˘
1979.
ώσπου να φτάσει στο κορμί κάτω που θα
2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
σαπίζει
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘πιο
περισσά
για να τραφεί και πιο πολύ ν'
·Ú›Ô˘ 1977.
ανθίζει.
3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›Â˜ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
Σ' ΕΝΑN ΤΑΦΟ
4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
Ù˘¯¤˜.
Να κλάψω πρέπει
το χαμένο όνειρο και το
5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆλαμπρό το θησαυρό να θάψω
Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
στ' ·ÈÁ›‰·
ανήλια
της
καρδιάς∂ıÓÒÓ.
μαντρίσματα που
ÙËÓ
ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
δυνατών
σίδερων ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
να’χουνÔ˘ ı· ÌÔ6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÚÔ‡ÛÂ Ó·
ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔτριγυρίσματα,
ÌÈÏ›ˆÓ.
έτσι που μάτι αδιάκριτο ποτέ να μη
7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
σιμώσει
∫‡ÚÔ˘.
κι ούτε το δάκρυ το καυτό ποτέ να μην
8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
πληγώσει
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·Úτην ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ
περισσή λαμπράδα
του; ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÎÒÓ
ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË
ÙÂ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡
·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
Φέρτε σεις ‹μοίρες
τα γραφτά και σεις
9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
μάγισσες σύρτε
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.
απ'Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
τις απόμακρες
σπηλιές
των
10. √È
Ó· Á›ÓÔ˘Ó
ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
μελλουμένων
τα·ﬁ
πλεκτά.
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘
1979, ‡ÛÙÂÚ·
‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿Ï·˜ ˘ﬁ
ÙËÓ και
ÚÔÂ‰Ú›·
ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘
√∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘Σμίξτε
σεις δεντρών
τραντάγματα
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
- και του Μαρτιάτικου ανθισμού
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙﬁÙÂ
και
του
φθινοπωριάτικου
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁﬁ˜
¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ξεφυλλισμού
·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ-,ÙÔÓ
συντροφιαστά
με
των
αξίνων ταÏÂ˘∆¿ÛÛÔ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Î·È ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.ταράματα

- που
για τη ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È
γη τη σκάφτουνε
ζωή μέσα να
∏ £¿ÙÛÂÚ
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
πλάσουν
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂγια
εν ανοίγουνε
ζωή βαθιά
να ·ﬁ
Ù·Ó›·
Î·Èλάκκο
ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ
ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁθάψουν
ÎﬁÌÌ· Ô˘-, ËÁ¤ÙË˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ‹Ù·Ó
ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÙﬁÙÂταιριαστείτε
Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó.
αρνιών°È·
βελάσματα
μεÛÙËÓ
τωνÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜
ÂÍÂÏ¤ÁË
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ – Ë
πουλιών
τα Á˘Ó·›Î·
κελαρίσματα
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ô- δεμένα με του γκιώνη το σκοπό σα μες
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘στο δάσος
κλαίει
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó,
·Ó¤ÌÂÓ·Ó
ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤ÚκαιÎ·Èτίποτε
κλείσει τηÛÙ¿ÛË
φωνήÁÈ·του
δεν
ÓËÛË˜
Î¿ÔÈ·να
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
ﬁÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
μπορεί -, ÛÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁÁ˘‹ÙÚÈ·
‰‡Ó·ÌË.
¿ÚÁËÛ·Óξεφαντώματα
ﬁÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
και σεις
της¢ÂÓ
πλάσης
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
αύρες φυσήξτε του Μαγιού
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
φουρτούνες του χειμώνα -.
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ
ﬁÔÈÔ
ÔÏÈÙÈÎﬁ
ÎÈ ·Ó Â›ΚιÎ˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ,
ελάτε, σμίξτε,
σύρτε
ένα ·ﬁ¯ÚˆÌ·
να πλέξουμε
¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÌÂ
ÂÎÂ›Ó·
ÙˆÓ
Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
ÙÔ˘˜
ÙˆÓ
∞ÌÂχορό
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
για το λαμπρό το θησαυρό που πρέπει
τώρα να θαφτεί
και στα σκοτάδια να κρυφτεί... Χαρά
σ' εσέ!
¢ÚÔ˜τη λύτρωση
Απ' της ζωήςÙÔ˘
τη μάνητα
∫À¶ƒ√À
∆√º∞§§∏
ονειρεύτηκες.
Λύτρωση κάθε μιας λογής. Έσπασες
ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·Èκαθ'
‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó
ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏﬁÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ένα δεσμό
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓﬁÚÂ˘Â ÌÂ
που εμπόδιο σε κρατούσε και πέταξες.
ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÂΤο πέταγμά σου στα ψηλά τα
ÙÚÂÏ·›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ·Ï¿
κορφοβούνια
τα μεγάλα
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
αντάρεςÙË˜
δεÂÈÙ˘¯›·
λογάριασε.
ΓοργόÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹
Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ
‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
τις ξεπερνάει
™ÙÔ και
Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ
πιο ψηλ' ÙË˜
ανεβαίνοντας
και πιο‰ÈﬁÚÈÛÂ
ψηλάÙÔÓ
§ﬁÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
περνάει.

√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô

Ευαγόρας Παλληκαρίδης
(1938 – 1957)

√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌﬁÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ﬁÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
Ένας νεαρός
19-χρονος ·ÏÏ¿
αγωνιστής
του απελευÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜
ﬁÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ
¤ÓÙÔÓ·
Î·È Â¤ÌÂÓÂ
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
θερωτικού ÙÒÚ·
αγώνα
που είχε
ποιητικήÓ·φλέβα
ήταν ο
ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï·
Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·
ÙˆÓ -‰‡Ô
«ÎÚ·ÙÒÓ».
Ευαγόρας
Παλληκαρίδης
(1938
1957).
Ο Παλ∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹,
ÙÔ ∂µ∫∞º
ÛÙÔ
ληκαρίδης
στάλθηκε
στην Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ
αγχόνη από ·ÁˆÁ‹
τους Βρε∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ﬁÔ˘ ‰ÈÂÎτανούς τον Μάρτιο 1957 γιατί το μεγάλο «αμάρ‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒτημά
του» ήτανﬁÙÈότι
αγωνιζόταν
για τη
της
ÛÈ,
ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ
·˘Ù¤˜
ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜
ÙÔ˘λευτεριά
·Ó‹Î·Ó ·ﬁ
πατρίδας
του.Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
ÙÔ
1571 ﬁÙ·Ó
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ!
∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜
‰ÈÎ·ÛÙ‹˜
Παρά το√νεαρό
της ηλικίας
του ÂÍ¤‰ˆÛÂ
– ήταν ·ﬁÊ·ÛË
μαθητής
Ô˘
˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
ÙÔ
∂µ∫∞º.
°È·
ÙËÓ
·Ú¿ÏÔÁË
·˘Ù‹
στο Γυμνάσιο Πάφου – έγραψε περίπου 500 ποιή·ﬁÊ·ÛË ·ÎﬁÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
ματα. Οι στίχοι του δείχνουν την ωριμότητα του,
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·τονﬁÙÈπατριωτισμό
του
την «ÏÔÁÈÎ‹»
αγάπη ÙﬁÙÂ
του για
την
„Â
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
ÌÈ·και
Ù¤ÙÔÈ·
«Ë ∞ı‹Ελλάδα.
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™ﬁÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ
Ú¤ÂÈδύο
Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜
Δίνουμε
δείγματα
του∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
ποιητικού του ταλένªÈ·
¿ÏÏË
‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›·
Ô˘
Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
του:
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡μ’ έναν έρωτα μεγάλο, αληθινό, τα γαλάÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ﬁÏÂÌÔ» ﬁˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
ζια ÂÌ¿ÚÎÔ»,
σου τα μάτια
τα θλιμμένα
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó
ﬁÙÈ Â¤‚·Ïκαθάριο της¢ÈÔ›ÎËÛË».
θυμίζουν ουρανό.
ÏÂ «Ëτον
∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌﬁÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·Το
Î·Èπιο
‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó
Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô,
ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
°.°.
πάνω ποίημα
είχε μελοποιηθεί
και ÔτραÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘γουδιέται από τον κυπριακό λαό.
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹άλλο Ô˘
ποίημα
με πατριωτικούς
στίχους
είναι
ÚÈÂ˜Ένα
ÁÚ·ÌÌ¤˜»
Û˘ÌÊÒÓËÛÂ
ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ
ÙÔ 1977
το «Θα πάρω
μιαν ανηφοριά»:
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Î·È Û˘ÓÂÒ˜
¤‚·˙Â
Û·Óανηφοριά,
ﬁÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÛÙÈ˜μονοÛ˘ÓÔÌÈΘα πάρω
μιαν
θα πάρω
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹
πάτια,·ﬁ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÛÙË
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη ΛευτεÛ˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
ριά.
ÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹
Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓΘ’
αφήσω
αδέλφιαﬁÌˆ˜
συγγενείς,
τη μάνα,
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ›
ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜
Â›¯Â ‹‰Ë
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔτον
∂ıÓÈÎﬁ
Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·Úπατέρα
Ù›Ô˘μεσ’
1977 τα
ﬁÙÈλαγκάδια
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Óπέρα
ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹»
Ï‡ÛË Î·È Â›και στιςˆ˜
βουνοπλα¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Ó·
γιές.
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
Ψάχνοντας για τη Λευτεριά θα ‘χω παρέα
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.

μόνη
κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές.
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜
Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ‘ρθει το
∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔκαλοκαίρι
ÔÏÈÙÂ›·˜. ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ì›ÏËÛÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ﬁÔ˘ ·Ó¿Τη
Λευτεριά
φέρει σε
πόλεις
καιÙË˜
χωριά.
ÊÂÚÂ ﬁÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜να
·ÔÙÂÏÂ›
ÙÔ ÌﬁÓÔ
Ì¤ÏÔ˜
∫ÔÈÓÔΘα πάρω
μιαν
θαÙË˜
πάρω
μονο-Î·È
ÔÏÈÙÂ›·˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ
40%ανηφοριά
ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜
˘Ô Î·ÙÔ¯‹
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
πάτια ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
Â˘ı‡ÓË
·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ
·¤Ó·ÓÙÈ
Û’
να βρω τα σκαλοπάτια
πουÂ˘ı‡ÓË
παν στη
Λευτε¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...».
ριά.
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˙ËΤαÙËÓ
σκαλοπάτια
θ’ ανεβώ,
θαæËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜
μπω σ’ ένα
ÙÔ‡ÛÂ
ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘
3212
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜παλάτι,
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘
ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ôτο ξέρωÙÔ˘
θαν∫‡ÚÈÔ˘
απάτη,
δεν θανÁÈ·αληθινό.
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË
Î·È ·ÊÔÏÈÛÌﬁ
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÙË˜
Μεσ’ το παλάτι
θα γυρνώÙË˜
ώσπου
να βρω
∫‡ÚÔ˘.
τον θρόνο,
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
βασίλισσα μια μόνο να κάθεται
σ’ αυτό.
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Απόστολος Λουκάς ο Ευαγγελιστής
Ένας Άριστος Συγγραφέας, Φιλόλογος, Γιατρός, Ζωγράφος
Σ

τις 18 Οκτωβρίου τιμούμε τη μνήμη του
Αποστόλου Λουκά, ενός από τους μεγαλύτερους άνδρες της Χριστιανοσύνης. Συγγραφέας του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου και
των Πράξεων των Αποστόλων, Φιλόλογου,
Γιατρού, Ζωγράφου και Ανθρωπιστή.
Ο Απόστολος Λουκάς καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και η εθνικότητα του ήταν Ελληνική. Είναι ο συγγραφέας του ομώνυμου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, βιβλία τα οποία περιλαμβάνονται στην Αγία Γραφή.
Ήταν γιατρός στο επάγγελμα (Κολ. 4,14), και
ταυτόχρονα γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική
τέχνη. Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες
εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και μία στην Παναγία του Κύκκου στην Κύπρο),
καθώς και αυτές των Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου.
Ο Λουκάς είναι ο μοναδικός ευαγγελιστής ο
οποίος υπήρξε «εθνικός» (Έλληνας δηλαδή),
και αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι μνημονεύεται στο Κολ. 4,10-11 ξεχωριστά από τους
«άνδρες της περιτομής», δηλαδή τους Ιουδαίους.
Ο Λουκάς αναφέρεται ονομαστικά τρεις φορές
στη Καινή Διαθήκη και είναι λίγα τα στοιχεία που
υπάρχουν για το πρόσωπό του. Ο Λουκάς δεν
ήταν αυτόπτης μάρτυρας των όσων είπε και
έκανε ο Ιησούς (Λουκ. 1,1-4), αν και αυτό δεν
αποκλείει την πιθανότητα να ήταν ένας από τους
ακολούθους του Ιησού. Μερικοί υποστηρίζουν
ότι ήταν ένας από τους Εβδομήντα μαθητές που
ο Κύριος απέστειλε (Λουκ. 10,1) προς τον κόσμον.
Κάποιοι άλλοι, πως ήταν από τους Έλληνες που
ζήτησαν να δουν τον Κύριο (Ιω. 12,20-21).
Ο Λουκάς υπήρξε στενός συνεργάτης του
Παύλου και τον συνόδεψε σε πολλές από τις
περιοδείες του. Στη χριστιανική πίστη κατηχήθηκε
από τον ίδιο τον Παύλο και έκτοτε αφοσιώθηκε
στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Από το πρώτο
πληθυντικό που χρησιμοποιεί στο βιβλίο των
Πράξεων, συμπεραίνεται ότι συνόδευσε τον
Παύλο στην Τρωάδα, πήγε μαζί του στη Μακεδονία και έπειτα μέχρι τους Φιλίππους (Πράξ.
16,10-12). Δεν έμεινε όμως μαζί του αλλά εγκατέλειψε την πόλη, γιατί χρησιμοποιεί τρίτο πληθυντικό πρόσωπο (Πράξ. 16,25-17,1).
Επτά περίπου χρόνια αργότερα, όταν ο Παύλος
πήγε από τους Φιλίππους στην Ιερουσαλήμ, ο
Λουκάς τον ακολούθησε και πάλι (Πράξ. 20,621,18), καθώς επίσης και στη Ρώμη (Πράξ.
27,1). Ήταν συνεπιβάτης με τον Παύλο στο
πλοίο που ναυάγησε (Πράξ. 28,2) και έφτασε
μαζί του στις Συρακούσες και τους Ποτιόλους
(Πράξ. 28,12-26).
Σύμφωνα με τις επιστολές του Παύλου, ήταν
συνοδός του μέχρι το τέλος της πρώτης φυλακίσεώς του (Κολ. 4,14. Φιλήμ. εδ. 24), καθώς
και κατά τη δεύτερη λίγο πριν το τέλος του Παύλου
(Β' Τιμ. 4,11).
Ο Παύλος τον χαρακτηρίζει «αγαπητό» (Κολ.
4,14) και ως τον «μόνο πιστό συνεργάτη του»
(Β' Τιμ. 4,11). Ο Λουκάς παρέμεινε πιστός και
αφοσιωμένος στον Παύλο, μέχρι το τέλος της
ζωής του Αποστόλου. Το όνομα του Λουκά μνημονεύει ο Παύλος στις επιστολές της αιχμαλωσίας
«Προς Κολοσσαείς» (4,14) και «Προς Φιλήμονα» (24). Στην «Β΄ Επιστολή προς Τιμόθεον»,
ο Λουκάς αναφέρεται ως ο μόνος εναπομείνας

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΖΑΝΕΤΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

κοντά στον υπερεξηκονταετή Απόστολο, γεγονός
που φανερώνει και τον μεταξύ τους δεσμό. Ο
Λουκάς ως ιατρός θα ήταν αναμφίβολα χρησιμότατος συνοδός για τον Παύλο στις περιοδείες του.
Μια περιεκτική μαρτυρία για τον Λουκά, μας
παραδίδει ο λεγόμενος αντιμαρκιωνιτικός πρόλογος στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον (160-180
μ.Χ), «Έστιν ο Λουκάς Αντιοχεύς Σύρος, ιατρός τη τέχνη, μαθητής αποστολών γενόμενος καί
ύστερον Παυλω παρακολουθησας μέχρις του
μαρτυρίου αυτού, δουλεύσας τω Κυρίω απερισπάστως. Αγύναιος, άτεκνος, ετών ογδοήκοντα τεσσάρων εκοιμήθη εν τη Βοιωτία, πλήρης
πνεύματος αγίου».
Ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας του τρίτου Ευαγγελίου και των Πράξεων Αποστόλων. Η μαρτυρία αυτή ανάγεται στον Ειρηναίο, κατά την ιστορική πληροφορία του Ευσεβίου, «Ο Λουκάς δε,
ο ακόλουθος του Παύλου, κατέγραψεν εις βιβλίον το υπ' εκείνου κηρυσσόμενον ευαγγέλιον».
Σε άλλο σημείο, ο Ευσέβιος αναφέρει σχετικά, «Ο δε Λουκάς, καταγόμενος μεν από την
Αντιόχειαν, ιατρός δε το επάγγελμα, συνεργασθείς επί μακρόν με τον Παύλον και συναναστραφείς τους άλλους Αποστόλους όχι παρέργως, μας άφησεν υποδείγματα της θεραπευτικής των ψυχών, την οποίαν απέκτησεν από

τούτους, εις δύο Θεόπνευστα βιβλία, ήτοι το
Ευαγγέλιον το οποίον βεβαιώνει ότι συνέταξε
συμφώνως προς όσα παρέδωσαν εις αυτόν οι
εξ αρχής γενόμενοι αυτόπται και υπηρέται του
λόγου, τους οποίους, όπως λέγει, παρηκολούθησεν όλους από την αρχήν, και τας Πράξεις των Αποστόλων, τας οποίας συνέταξε παραλαβών όχι δι' ακοής αλλά δι' αυτοψίας».
Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι το τρίτο στην
κατάταξη του Κανόνα της Καινής Διαθήκης. Το
Ευαγγέλιό του παρίσταται συμβολικά με τον
μόσχο "προς έκφρασιν της θυσίας του Ιησού
Χριστού". Διακρίνεται από τα άλλα Ευαγγέλια
για την ακριβέστατη ιστορική τοποθέτηση των
γεγονότων, αλλά και τον γλωσσικό του χαρακτήρα. Ο Λουκάς ήταν φίλος με τον Θεόφιλο,
στον οποίο εξιστορεί τα γεγονότα της επίγειας
ζωής του Ιησού (Λουκ. 1,3).
Ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας και των Πράξεων. Ισχυρές ενδείξεις που επιβεβαιώνουν την
παράδοση αυτή, θεωρούνται, α) η μνημόνευση του ονόματος του Λουκά στις παύλειες επιστολές με τρόπο που δείχνει να είναι «χρησιμότατος συνοδός» του Παύλου (Κολ. 4,14. Β΄
Τιμ. 4,11. Φιλημ. 24), β) η ομοιότητα γλώσσας
και ύφους στα δύο έργα (στο Ευαγγέλιο και στις
Πράξεις), γ) το σύνολο των λεγομένων «ημείς»
εδαφίων (Πραξ. 16,10-17. 20,5-16. 21,1-17.

27,1-28), τα οποία, κατά γενική εκτίμηση, αποτελούν ένα είδος οδοιπορικού ημερολογίου σε
α΄ πληθυντικό πρόσωπο, το οποίο διατηρούσε
ο Λουκάς ως συνοδός του Παύλου, και άρα ως
αυτόπτης μάρτυρας, στη δεύτερη και τρίτη περιοδεία του.
Ο Λουκάς γνώριζε πολύ καλά και τη ζωγραφική τέχνη. Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι
πρώτες εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι
σήμερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου),
καθώς και αυτές των Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου. Μια Παλαιά παράδοση, παρουσιάζει
το Λουκά ως ζωγράφο αρκετών εικόνων της
Θεοτόκου Μαρίας. Την παράδοση αυτή προϋποθέτει η ορθόδοξη υμνολογία κατά τον Μικρό
Παρακλητικό Κανόνα προς τη Θεοτόκο, «Άλαλα
τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων
την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσα υπό
του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου, την οδηγήτριαν».
Τι απέγινε ο Λουκάς μετά το μαρτύριο του
Παύλου, τον οποίο συνόδευσε μέχρι το τέλος
της ζωής του (Β' Τιμ. 4,11) και πώς ολοκλήρωσε τον βίο του δεν είναι γνωστό. Η παράδοση
εμφανίζεται αρκετά συγκεχυμένη. Θεωρείται
πιθανό ότι ο ευαγγελιστής λόγω του διωγμού
των χριστιανών, θα πρέπει να εγκατέλειψε τη
Ρώμη.
Ο Συμεών ο Μεταφραστής αναφέρει ότι ο
Λουκάς, μετά τη Ρώμη μετακινήθηκε ανατολικά, διέσχισε τη Λιβύη και έφτασε στην Αίγυπτο,
χειροτονήθηκε επίσκοπος στη Θηβαΐδα, όπου
και πέθανε. Κατά τον Γαυδέντιο (4ος αι.), επίσκοπο της ιταλικής πόλης Βρέσκιας, ο Λουκάς έζησε
στην Πάτρα. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική
παράδοση ο Λουκάς περιόδευσε στη Δαλματία,
Ιταλία, Γαλλία, Μακεδονία, Αχαΐα, Βοιωτία κ.α.
Με αυστηρά φιλολογικά κριτήρια, ο Λουκάς
υπήρξε ένας πολυτάλαντος και ΑΡΙΣΤΟΣ φιλόλογος, συγγραφέας, γιατρός, ζωγράφος και
πάνω απ΄όλα ένας υπέροχος ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ,
μοναδικό παράδειγμα στην Ιστορία.
Σύμφωνα με τον Γρηγόριο το Θεολόγο, ο Λουκάς συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μαρτύρων της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον αντιμαρκιωνιτικό πρόλογο, τον Ιερώνυμο και τον Συμεών
Μεταφραστή, ο Λουκάς πέθανε στη Θήβα της
Βοιωτίας σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με τον
Ισίδωρο Σεβίλλης, ο ευαγγελιστής κοιμήθηκε
στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας σε ηλικία 74 ετών,
ενώ κατά τον Νικηφόρο Κάλλιστο, ο Λουκάς
υπέστη μαρτυρικό θάνατο, αφού τον κρέμασαν
σε ένα ελαιόδεντρο στην Έφεσο σε ηλικία 80
ετών
Το 357 μ.Χ., το ιερό λείψανό του μετακομίστηκε
στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων
Αποστόλων. Τη μαρτυρία μας τη δίνουν ο Συμεών
ο Μεταφραστής, ο Ισίδωρος Σεβίλλης και ο
Ιερώνυμος, ο οποίος προσθέτει και την πληροφορία ότι η μεταφορά έγινε μαζί με τα οστά του
Αποστόλου Ανδρέα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά
τη μνήμη του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά
στις 18 Οκτωβρίου.

Ζαννέτος Τοφαλλής
(ztofallis@gmail.com)
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ix seasons ago, there were no
girls' teams at community grassroots club Omonia Youth FC, sponsored by Spector, Constant & Williams,
Vas Barbers and V Jewellers. Since
then, there has been a desire, a drive and ambition to provide the girls
of the community with opportunities
and a football club where they can
develop and enjoy their love of the
game. As it currently stands, Omonia Youth FC boasts six girls' teams:
two at Under 11, two at Under 12, an
Under 14 team and an Under 18 team.
There is also training for Under 8
girls. In all, there are over 70 girls
training and playing football every
week with the club planning to introduce more girl's teams next season. It really is a remarkable story
and emphasises the club's 'football
for all' ethos.

Girls' football thriving at Omonia Youth FC

By Mike Pieri

This week the club's two Under 11
teams played and again gave a great
account of themselves. Coach Mary
Tryphona commented how over the
past two weeks the girls have shown
battling qualities, how they are developing nicely and are listening to their
coaches. On Sunday, the Under 11
Tigers won their first game with Dora

The Under 18 Girls’ team

plished defensive display against the
opponents' best player. A close second
was Emilia who gave a great performance as goalkeeper and then then

other outstanding performance as they
came away with a comprehensive 5-0
win against the same who beat them
4-2 last season.

The Under 12 Girls’ team

(2) and Melina (3) getting the goals while
the Under 11 Lions drew their game
with goals from Zoe and Ria (2). Mary
thanked George Agrotis and Zeno Vryonides for helping with training last week
and to Jason Plysi for taking the team's
during Sunday's match day.
George Pantelides' Under 18 girls,
the trailblazing team who started the
girl's football evolution at the club, enjoyed a competitive match on Sunday,
narrowly losing a tight affair 3-2. The
away trip to Canvey Island didn't deter
the girls (nor the vocal parent support)
in an evenly fought game where the Under 18 Girls did well to come back from
1-0 down and 2-1 down to equalise
twice, thanks to lovely finishes from Nehir (assist from Theo) and Emilia, after
a nice slotted pass from Abi.
After the match, George said: "There
were so many positives to take from the
performance and the girls are all still
gelling after the arrival of new players
Gabriella, Theo, Shira and Emma all
making their debuts in this match."
Player of the Match was awarded to
Lucia, who gave a mature and accom-
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scored with her first touch as an outfield player, brilliant!
Sophia Karanicholas and Samuel
Arthur's Under 14 Girls produced an-

The team's focus for the past two
weeks has been on defending as a team,
defending from the front and how to
pressure the opposition as a team. This

The Under 11 Girls’ team

focus certainly paid dividends on match
day. Both Sophia and Samuel are hugely impressed with how the girls enforced
what they practiced in the game and
completely dominated the opposition
with a high press game. After the match,
Sophia was full of praise for the girls as
she said: "...this is the best team performance we've seen so far from the
girls." The goals were scored by Shekhinah (3), Mea and Gina with Player of
the Match dedicated to the whole team
for a wonderful team effort.
Elsewhere, Michael Pieri's Under 18
White followed up on their win last week
with an excellent performance, winning
3-1 away. In what was described as a
complete performance, a dominant midfield display created many opportunities and chances. One lapse in concentration gifted the opposition their
goal but a superb hat-trick from Erdal
won the points. What was pleasing was
that all three goals were different in creation and execution with the third one
a lovely dink over the oncoming goalkeeper which was so good to see. Every
single player was worthy of praise as
every single player contributed to the
win. Michael Pavlou was outstanding
in a central midfield role and shared the
Man of the Match award with Erdal.
Kerem Denizer and Paul Pavlou's

Under 12 Green suffered a loss but even
in defeat there were positives to take
from the match. The boys started well
with good passing to one another trying to move up the pitch and this continued in the second half with the boys
again trusting each other and passing,
creating some good play and most importantly kept their heads high. Goalkeeper was praised for some fantastic
saves and positive attitude.
Lovely interplay between H, George
and Jam led to one first goal and then
came the second from Jam, Man of the
Match was Jem with Hermann Steiner
given Most Contributor prize.
Robert Protei and George Constantinou's Under 14 Gold went goal crazy
as they scored ten unanswered goals
in their league match to go top of the
division. Manager George was pleased
with the level of control the team showed
and the maturity in their play. They were
also solid in defence and did everything
that they could to keep the clean sheet.
The team have working very hard to get
themselves back to the level they were
and performances like this show it is all
coming together. Man of the Match was
awarded to Pablo who scored nine goals.
Antony got the other goal.
Mike Koumi, Pany Panayiotou and
Adam Broomfeld's Under 14 White overcame adversity to draw a tough match
3-3. Having to deal with their regular
goalkeeper and other players unavailable, the boys went out and made their
coaches proud. Having created two giltedge chances early on, the Under 14
White went behind after the referee
overruled the assistant referee flagging
for offside. The boys battled back and
were rewarded with a well-deserved
equaliser. The second half continued
like the first, with flowing football and
chances created by the Under 14 White
before going ahead form a corner. The
opposition pegged them back before
going behind but the resilience and determination showed by the boys was
rewarded with a well-deserved equaliser for 3-3 with only with three minutes
to go. Goals were scored by Georgie,
Thomas and through an own goal. The
whole team was named as Man of the
Match.
Savva Zavros and David Poncia's
Under 16 Gold again allowed the opposition to grab a foothold in the game
early on and it cost the, as they were
beaten 5-2. They found themselves 30 down in under 11 minutes from pure
lack of concentration and they went into the half time break 4-0 down. The
second half though was a different story the Under 16 Gold were much, much
better as they showed more energy,
more fight and were better on and off
the ball. They went on the win the half
2-1 which was testament to their attitude as they could so easily rolled over
in the second half.
Should you feel enthused and
want to know more about Omonia Youth FC, you can contact
the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the
contact page on the club's website www.omoniayouthfc.com
as well as following the club
on twitter @OmoniaYouthFC
and Instagram @omoniayouthfc1994.
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KoTopouLo mE yIAouRTI
Ch i cke n wi th yo g hu r t

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
Here he would like to give you a taste of his recipes.
heat for 1-2 minutes until the alcohol evaporates.
8. Add the chicken stock and continue to cook, on a high-heat, for
1-2 minutes until the liquid reduces by half. Stir in the tomato
slices, the yoghurt mixture and
the dill or parsley.
9. Lower the heat and simmer until
the sauce thickens and sticks to
the back of a spoon.
10. Return the chicken fillets to the
sauce and cook for 2 more minutes.
11. Taste and add salt and pepper,
if necessary.
12. Transfer the chicken fillets onto
4 plates and carefully pour over
the sauce onto each chicken.
13. Garnish with a sprig of dill or
parsley.
14. Serve with a Greek salad or sides
of vegetables.

KOTOPOULO
ME YIAOURTI
This is a classic dish which is normally served in the Middle East. I
had the good fortune of meeting Mrs.
Eleni who cooked this for me when
I was on holiday in Rhodes. It was
a succulent and delicious dish.
The yoghurt which is made from
goat’s milk can be cooked with chicken or meat without curdling but the
yoghurt which is made from cow’s
milk may curdle when boiled. To
avoid this it has to be stabilised using either whipped egg white or cornflour diluted with a small amount of
water.
This is a flavourful and healthy
dish and the aromatic yoghurt sauce
makes it appetising and refreshing.

INGREDIENTS
Serves 4

© Copyright
George Psarias

1. To stabilise the yoghurt, beat the
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Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
Καμώματα τζι Άρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Ταινία:
Και Καψούρια Και Μπακούρια
Ελληνική Ταινία:
Ο Μελέτης Στην Άμεση Δράση
Ελληνική Ταινία:
Μια Παράξενη Ερωτευμένη

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
12:00
14:00
18:00
19:05
19:35
20:05
20.50
22.25

Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Σατιρική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική Ταινία:
Θανάσης ο Αισιόδοξος
Ελληνική Ταινία:
Ο Συμπέθερος ο Αθανάσης

KYΡIAKH 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
20.30 Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με τον
Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία:
Ο Ταυρομάχος Προχωρεί

20:30
21.00
22.35

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Greekstories:
Αυγουστίνος Γαλιάσσος
"Ανάδειξέ το" με την
Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη
Θέατρο στην τηλεόραση:
Νυχτερινή Επίσκεψη
Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00
20.30
21.55

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ελληνική Ταινία:
Αμφιβολίες
Ελληνική Ταινία:Γκίνες

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.00
20.55
22.20

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Αν Μιλούσε Το Παρελθόν
Ελληνική Ταινία:
Η Μανούλα, το Μανούλι
και ο Παίδαρος

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00
20.55
21.35
22.50

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις (ΡΙΚ)
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Δύο Αγάπες Δύο Κόσμοι
Ελληνική Ταινία:
Θανάση Σφίξε το Ζωνάρι
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egg white in a small mixing bowl
with a fork until it is foamy. Mix
the egg white or the cornflour
mixture, if using, into the yoghurt
in a large pan for 2-3 minutes.
2. Over a medium heat, cook the yoghurt mixture to boiling point, stirring with a wooden spoon. Lower the heat and allow it to simmer, uncovered, for 2-3 minutes
until the yoghurt thickens.
3. Season the chicken fillets with salt
and pepper.
4. Over a medium heat, in a large
frying pan, heat the olive oil and

butter until the butter starts to
foam.
5. Add the chicken fillets and fry for
2 minutes on each side until they
are golden.
6. Take the chicken fillets out of the
pan and set aside.
7. Over a medium-heat, using the
same frying pan, saute the onion
in the olive oil and butter for 1-2
minutes, until translucent. Add
the garlic and saute for a further
minute. Season well with salt
and pepper and stir in the lemon
juice and white wine over a high

Topped with a Crown
(Pomegranate – Pomum Granatus)
A blood red royal fruit
Blest into the eons
Of time bore eatable
seed
For the elite to dine
Gracing their tastes
With lavish delights:
Festive breads and
Goblets of wine
Didst little to
Enhance a fertile mind
For Thou O Lord didst
Give a heavenly design,
Giving way to this silent
Symbol, this fleshly tiny seed
Sweet to the palate
Was inspiring indeed …
Aaron in the tabernacle
Attired in priestly clothes

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις (ΡΙΚ)
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Συμμορία Εραστών
Ελληνική Ταινία:
Τι Κάνει Ο Άνθρωπος
Για Να Ζήσει

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others.

METHOD

09.30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00

23.00

flavours.

TO GARNISH:
4 sprigs of fresh dill or flat-leaf parsley

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00
20.55
21.25

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

FOR THE CHICKEN:
4 skinless chicken fillets, 175g each
2 tbsp olive oil
25g unsalted butter
sea salt and freshly ground black
pepper
For the yoghurt sauce:
1 large onion, finely chopped
2 garlic cloves, ground
Juice of a small lemon
75ml dry white wine
75ml chicken stock
1 ripe large tomato, sliced
200g Greek yoghurt
4 sprigs of fresh dill or flat-leaf parsley, finely chopped

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

With golden bells and
Pomegranates *
Around the hem of his
robes.
In a solemn moment
A golden echo was heard,
God’s Glory and love
The Lord’s spoken Word!
Whilst heavenly hosts
And saintly hearts
Wait to chime,
The Lord’s Word bearing fruition
A golden crown
Therein the Father’s
Given time.

Jo-Anne Colombo Marinakis
* Exodus 28:33-35

6.00-7.00

#CommunityChest
/*5¶V:,6+
[W.eekly I.nformation
& S.upport H.our]
® Repeat Show

7.00-8.00

8.00-9.00

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

NEWS

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

/*5¶VJukebox

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

Travel Log

7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- RIK

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8am- RIK
9am- RIK

9am- RIK
10am- ERT

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

10.00-11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

&KLOGUHQ¶V
Programme
Followed by
Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

11.00-12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00-10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00-13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00-14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩ
ĲȠȞǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Apogevmatini
Apólafsi

2pm- RIK

14.00-15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

2pm- RIK
3pm- Press

15.00-16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

3pm- Press
4pm- ERT

16.00-17.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00-18.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00-19.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

#CommunityChest
/*5¶V:,6+
[W.eekly I.nformation
& S.upport H.our]

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

One-Man-Show

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00-21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

One-Man-Show

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00-22.00

Live At The Greek

Scandalous

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00-23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

#WindDownWednesday

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

19.00-20.00

#TuesdayTunes

6pm- RIK

23.00-0.00

#MondayMoods

0.00-1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00-7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

6pm- RIK

8pm- ERT

7am- ERT

Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk

On 103.3 FM in London, on DAB+ Plus Digital Radio in Birmingham, London & Manchester, online at lgr.co.uk, on your mobile via the LGR App,
and on your Smart Speaker ± ³3OD\/RQGRQ*UHHN5DGLR´ - Bringing You Closer To Your Culture.

