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ΟΙ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝ ΟΤΙ Η ΑΝΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΔΕΝ… ΔΟΥΛΕΥΕΙ

«Μέτρα κατά της Τουρκίας
για να στηριχθεί η Κύπρος»

Ο τουρκικός
παροξυσμός και η
αντιμετώπισή του

n «ΘΑ ΠΛΗΓΕΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕΙΝΟΥΜΕ
ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΟ
ΒΑΡΩΣΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ»

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΙΧΕ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2021

Έφυγε από
τη ζωή ο
π. Ανδρέας
Χατζησαββής
n Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/10/21,
10 π.μ., ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΜΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ St. MARYS
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

Διεθνές Συνέδριο για
τη σύγχρονη δουλεία

n ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧ. ΝΗΦΩΝ ΤΣΙΜΑΛΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΘΕΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΑΛ ΣΙΣΙ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΥΠΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η Τουρκία στο στόχαστρο
της Τριμερούς

n ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΕΥΘΕΩΣ
ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
n «ΛΥΣΣΑΞΑΝ» ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
n ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ

ΣΕΛΙΔΕΣ 13 & 8

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ο αργός ρυθμός
εμβολιασμού παιδιών
αυξάνει τα κρούσματα

Οι «ΑΘΑΝΑΤΕΣ» έρχονται στην Αγγλία
για τα 200 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ 2021
n Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΗΡΩΪΔΩΝ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

n ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΛΟΓΩ
ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ COVID-19 ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

n Η ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΑΝΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΠΟΥ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΪΖΙΔΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΕΛΙΔΑ 11
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1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill
e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT
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ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ο αργός ρυθμός εμβολιασμού
παιδιών αυξάνει τα κρούσματα
Η

απότομη αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού στη Βρετανία (σχεδόν 50 χιλιάδες ημερησίως) οφείλεται – σύμφωνα με
τους επιστήμονες – στη μετάδοση του ιού
που παρατηρείται μεταξύ παιδιών. Έρευνα έδειξε ότι η συχνότητα της νόσου βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, καθώς έχει μολυνθεί το 8% των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ανησυχία μεταξύ μερικών επιστημόνων
έγκειται στο γεγονός ότι ο εμβολιασμός των
μαθητών γίνεται με υπερβολικά αργό ρυθμό,
με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ευημερία τόσο
των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Τα ποσοστά εμβολιασμού αυτής της ηλικιακής ομάδας
στην Αγγλία είναι χαμηλότερα απ’ αυτά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και από τη Σκωτία,
κάτι που μερικοί επιστήμονες έχουν αποδώσει
στα μικτά μηνύματα γύρω από τα εμβόλια για
τα παιδιά, στην καθυστερημένη έναρξη της
εμβολιαστικής εκστρατείας και στην έλλειψη
ευελιξίας της εκστρατείας αυτής.
«Είναι σαφές ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού
των ηλικίας 12 έως 15 ετών δεν πάει πολύ καλά»,
είπε ο Λόρενς Γιανγκ, Ιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Γουόργουικ, προσθέτοντας ότι η
διάδοση άλλων ιών θα μπορούσε να οδηγήσει τον χειμώνα σε μια «τέλεια καταιγίδα»
για το NHS, αν τα κρούσματα επεκταθούν σε
μεγαλύτερους, περισσότερο ευάλωτους ενήλικες.
«Με ό,τι αυτό σημαίνει όχι μόνο και πάλι
για τα σχολεία, αλλά και για την Εθνική Υπηρεσία Υγείας… Η ανησυχία είναι ότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας θα γίνουν πολύ, πολύ
δύσκολοι».
Τον περασμένο μήνα, οι επικεφαλής υγειονομικοί αξιωματούχοι της Βρετανίας συνέστησαν τον εμβολιασμό κατά της Covid-19
των παιδιών ηλικίας 12 ως 15 ετών ώστε
να μην διαταραχθεί η εκπαίδευσή τους.
Όμως, καθώς παιδιά και εκπαιδευτικοί απουσιάζουν από τα σχολεία έχοντας αρρωστήσει

με Covid, μερικοί πιστεύουν πως ο εμβολιασμός τους άρχισε πολύ αργά.
«Η τελική έγκριση για να προχωρήσουμε
(στον εμβολιασμό) δόθηκε για να προστατευθεί η εκπαίδευση και δεν το πετυχαίνουμε αυτό»,
δήλωσε ο Γιάνγκ.
Η Υπηρεσία Υγείας είχε θέσει στόχο να προσφέρει σε όλα τα παιδιά εμβόλιο μέχρι τις σχολικές διακοπές του Α’ Τριμήνου, που αρχίζουν
αυτή την εβδομάδα.
Τα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα
έδειξαν πως μόνο ποσοστό κάτω του 30% των
παιδιών ηλικίας 12-17 ετών έχουν κάνει εμβόλιο κατά της Covid-19.
Όμως, ενώ η εκστρατεία εμβολιασμού των
ηλικίας 16 και 17 ετών άρχισε τον Αύγουστο,
πριν από την επιστροφή στις τάξεις, οι εμβολιασμοί των ηλικίας 12 ως 15 ετών άρχισαν
τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής
χρονιάς στην Αγγλία.

ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ;
Τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού ίσως
οδηγήσουν τη Βρετανία σε πισωγύρισμα. Η
επιστροφή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, των διαβατηρίων εμβολίων και της τηλεργασίας είναι στο «τραπέζι». Τα κρούσματα
του κορωνοϊού αυξήθηκαν περισσότερο από

(«Net Zero»), έγραψε Κυριακή η
εφημερίδα «Telegraph».
«Επιδιώκουμε να εγκριθεί τουλάχιστον άλλο ένα έργο μεγάλης
κλίμακας» για την ηλεκτροπαραγωγή μέσω πυρηνικού σταθμού «τα επόμενα λίγα χρόνια»,
προκειμένου «να ενισχυθεί η ενερ-
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ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ 4 ΧΡΟΝΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΔ…

Δέκα πρέσβεις καλούν
την Τουρκία να αποφυλακίσει
τον αθωωθέντα Τούρκο
φιλάνθρωπο Οσμάν Καβαλά
ΔΕΝ ΑΚΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ…

το ένα πέμπτο σε μια εβδομάδα.
Οι νοσηλείες και οι θάνατοι παραμένουν πολύ
χαμηλότεροι από τα προηγούμενα κύματα, αλλά
υπάρχουν ανησυχίες ότι ακόμη και μια μικρή
άνοδος θα μπορούσε να οδηγήσει το NHS στα
όρια αυτόν τον χειμώνα, όταν παράλληλα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα υψηλά επίπεδα
γρίπης και τις συνήθεις εποχιακές πιέσεις.
Η βρετανική Κυβέρνηση προειδοποιεί τους
Βρετανούς ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι «προκλητικοί και δύσκολοι» με το υπουργείο Υγείας
να δηλώνει ότι καταγράφηκαν σχεδόν 50 χιλιάδες νέες μολύνσεις το τελευταίο 24ωρο, το
οποίο αυξήθηκε κατά 22,2 % την περασμένη
βδομάδα, ο υψηλότερος αριθμός από τα μέσα
Ιουλίου.
Ωστόσο, η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει άμεσα
σχέδια για να επαναφέρει τους περιορισμούς
παρά τις αυξανόμενες μετρήσεις, αλλά παραδέχτηκε ότι θα παρακολουθεί προσεκτικά την
κατάσταση.
Το Σχέδιο Β της κυβέρνησης θα ενεργοποιηθεί εάν οι νοσηλείες αρχίσουν να ξεπερνούν
τις 1.000 την ημέρα. Φαίνεται ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο πλησιάζει αυτόν τον αριθμό, αφού
καταγράφονται πάνω από 900 εισαγωγές
Covid-19 σε νοσοκομεία του NHS, το υψηλότερο ποσοστό σε ένα μήνα.

Ετοιμάζει πυρηνικό εργοστάσιο το Ην. Βασίλειο
για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Η κυβέρνηση της Βρετανίας
θα ανακοινώσει το σχέδιό της να
χρηματοδοτήσει την κατασκευή
νέου πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού πριν από τις
εκλογές του 2024, στο πλαίσιο
της στρατηγικής της για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας
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γειακή ασφάλεια» και «να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας», επιβεβαίωσε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Τελευταία, η ενεργειακή κρίση
στην Ευρώπη και τα προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων στο
ΗΒ υπογράμμισαν τα μειονεκτήματα της υπερβολικής εξάρτησης από την ενέργεια που παράγεται από μη ανανεώσιμες πηγές
και ώθησαν την κυβέρνηση των
Συντηρητικών να μιλά περί ώθησης προς την παραγωγή ενέργειας με πιο καθαρό τρόπο και
από ανανεώσιμες πηγές.
Το πιο πιθανό είναι να αποφασιστεί να χρηματοδοτηθεί το
σχέδιο για την κατασκευή του
πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου Sizewell C, στο
Σάφοκ, στην ανατολική Αγγλία,

που προτείνει η EDF Energy,
κατά το ρεπορτάζ της «Telegraph», που επικαλείται κυβερνητικές πηγές.
Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο
πρωθυπουργός της Βρετανίας
Μπόρις Τζόνσον είπε πως η
κυβέρνησή του θέλει να παράγεται και να καταναλώνεται «καθαρή ενέργεια» ως το 2035, στο
πλαίσιο των στόχων της για την
κλιματική ουδετερότητα, τη δραστική μείωση των εκπομπών
αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη και την
κλιματική αλλαγή.
Το ερώτημα αν η πυρηνική
ενέργεια μπορεί να συμβάλλει
στην αποτροπή της κλιματικής
αλλαγής εξακολουθεί ωστόσο να
διχάζει.

Πρεσβείες χωρών, δυτικών συμμάχων της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Γερμανίας, ζήτησαν την «επείγουσα απελευθέρωση» του μαικήνα και προσωπικότητα της κοινωνίας
των πολιτών στην Τουρκία, Οσμάν Καβαλά, μια παρέμβαση που η
Άγκυρα χαρακτήρισε «απαράδεκτη».
Ο 63χρονος Καβαλά, ένας πλούσιος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 με διάφορες κατηγορίες, σχετιζόμενες με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί το 2013
και το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Παραμένει προφυλακισμένος εδώ και πάνω από τρία χρόνια, χωρίς να έχει δικαστεί και καταδικαστεί.
Ο Καβαλά αρνείται όλες τις κατηγορίες αλλά δεν έχει αποφυλακιστεί,
παρά την καταδίκη της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Δεκέμβριο του 2019.
Αφού αθωώθηκε πέρυσι για τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις του
2013, συνελήφθη την επομένη και στη συνέχεια προφυλακίστηκε, κατηγορούμενος αυτή τη φορά ότι επεδίωξε να ανατρέψει την κυβέρνηση»
κατά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, καθώς και για κατασκοπεία.
Οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων έχουν χαρακτηρίσει τις δίκες
του Καβαλά συμβολικές τής καταστολής ενάντια σε αντιφρονούντες στην
Τουρκία.
Οι πρεσβείες ζήτησαν μια δίκαιη και γρήγορη επίλυση της υπόθεσης
του Καβαλά, τέσσερα χρόνια μετά τη φυλάκισή του.
«Οι συνεχείς καθυστερήσεις στη δίκη του, συμπεριλαμβανομένης της
συγχώνευσης διαφορετικών υποθέσεων και της δημιουργίας νέων μετά
από μια προηγούμενη αθώωση, επισκιάζουν τον σεβασμό στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια στο τουρκικό δικαστικό σύστημα»,
ανέφεραν.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα, καλούμε την Τουρκία να διασφαλίσει την επείγουσα αποφυλάκισή του», ανέφεραν οι πρεσβείες.

Οι πρεσβείες
Οι πρεσβείες του Καναδά, της Δανίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας,
της Νορβηγίας, της Σουηδίας και των ΗΠΑ κοινοποίησαν την ανακοίνωσή τους στο Twitter. Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης τη Γαλλία, τη Φινλανδία και τη Νέα Ζηλανδία.

«Είμαστε …δημοκρατικό κράτος», λέει
ο Υπ. Εσωτερικών!!!
Αντιδρώντας, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού
δήλωσε ότι η Τουρκία είναι ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου. «Είναι απαράδεκτο πρέσβεις να κάνουν μια σύσταση και υπόδειξη στο δικαστικό
σώμα σε μια υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε.
«Η σύστασή σας και η υπόδειξή σας ρίχνει σκιά στην κατανόησή σας
για τον νόμο και τη δημοκρατία», είπε ο Σοϊλού.

Συμβούλιο της Ευρώπης: Αποφυλακίστε τον
Το Συμβούλιο της Ευρώπης διέταξε τον περασμένο Σεπτέμβριο την
Τουρκία να αποφυλακίσει τον αντιπολιτευόμενο Καβαλά μέχρι τα τέλη
Νοεμβρίου, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσει τη
διαδικασία κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας.
Ο Καβαλά, ο οποίος ανέκαθεν αρνείτο τις κατηγορίες που τον βαρύνουν,
κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη. Θα εμφανιστεί και πάλι ενώπιον δικαστηρίου στις 26 Νοεμβρίου

ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΕΞ…
Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε τους πρεσβευτές των
δέκα χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, της Γερμανίας και
της Γαλλίας, για να τους επιδοθεί διαμαρτυρία εξ αιτίας της έκκλησής τους
να αποφυλακιστεί ο εκδότης και μαικήνας Οσμάν Καβαλά, μετέδωσε το
τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Οι διπλωματικές αποστολές που έλαβαν την… κλήση, προκαλώντας
την οργή της τουρκικής διπλωματίας, είναι αυτές του Καναδά, της Δανίας,
της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της
Νέας Ζηλανδίας, πέραν αυτών των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Επικαιρότητα

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3

Η ΑΝΑΝΔΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟ

Με τον θάνατό του ο Sir David Amess ένωσε
τους πολιτικούς κατά της τρομοκρατίας
Η

αποτρόπαια και άνανδρη δολοφονία του Συντηρητικού βουλευτή Ντέιβιντ Έιμες, ο οποίος έπεσε
θύμα τρομοκρατικής, ισλαμιστικής επίθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, προκάλεσε αβάστακτη οδύνη
στον πολιτικό κόσμο της χώρας αλλά και στους Βρετανούς πολίτες. Ο θάνατος του Έιμες, ο οποίος εκλεγόταν βουλευτής επί 38 χρόνια και όλοι οι συνάδελφοί
του τον εκτιμούσαν για την ευγένειά του, προκάλεσε
σοκ στη χώρα. Ενωμένοι ο πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Εργατικός Κίαρ Στάρμερ, κατέθεσαν στεφάνια μαζί στο
σημείο της τραγωδίας. Ο Τζόνσον άφησε και ένα
σημείωμα αποχαιρετισμού στον «πολυαγαπημένο
φίλο» του.
Η δολοφονία έγινε την περασμένη Παρασκευή. Ένας
25χρονος άνδρας συνελήφθη μέσα σε μια εκκλησία, στο
Λι-ον-Σι, περίπου 60 χλμ. ανατολικά του Λονδίνου, αφού
μαχαίρωσε και σκότωσε τον 69χρονο βουλευτή, την ώρα
που συνομιλούσε με ψηφοφόρους της περιφέρειάς του.
Κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια, η Αστυνομία
του Λονδίνου ανέφερε ότι η έρευνα, την οποία έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, δείχνει σε αυτό το
στάδιο ότι το κίνητρο του δράστη συνδέεται πιθανότατα
με «τον εξτρεμιστικό Ισλαμισμό». Εκπρόσωποι των βρετανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των μυστικών
υπηρεσιών θεωρούν ότι η δολοφονία πιθανόν να διαπράχτηκε για να υποστηρίξει τους ισλαμιστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα την ατζέντα του Ισλαμικού Κράτους, της Αλ Κάιντα και της Αλ Σαμπάμπ.
Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο 25χρονος θεωρούμενος δολοφόνος είναι Βρετανός υπήκοος,
σομαλικής καταγωγής. Η Αστυνομία πιστεύει ότι έδρασε
μόνος του. Ο νεαρός περίμενε υπομονετικά τη σειρά του,
ενώ άλλοι μιλούσαν με τον βουλευτή και στη συνέχεια
ρίχτηκε επάνω του και τον μαχαίρωσε πολλές φορές,

τικής Ιβέτ Κούπερ μεταξύ 2013-19, είπε ότι αποφάσισε
να παραιτηθεί γιατί οι προσβολές και οι απειλές που δεχόταν της προκαλούσαν εφιάλτες.
Αποφασισμένος «να εξετάσει την ασφάλεια και όλα τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν», ο πρόεδρος της Βουλής
των Κοινοτήτων Λίντσεϊ Χόιλ, υπογράμμισε ότι η τραγωδία είναι «σοκ για τους βουλευτές και για όλη τη χώρα»

Ο AMESS ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
μπροστά στα μάτια των δύο βοηθών του.
Η επίθεση αυτή ξύπνησε μνήμες από τη δολοφονία
της Τζο Κοξ, βουλευτού του Εργατικού Κόμματος, τον
Ιούνιο του 2016. Μία εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit, ο ακροδεξιός Τόμας Μέιρ, 53 ετών,
την πυροβόλησε και την μαχαίρωσε ενώ πήγαινε να
συναντηθεί με ψηφοφόρους της.
Οι δύο αυτές τραγωδίες επαναφέρουν στην επικαιρότητα το θέμα της ασφάλειας των βουλευτών, ιδίως όταν
έρχονται σε επαφή με το κοινό στις εκλογικές περιφέρειές τους.
«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μας εκφοβίσει ένας
άνθρωπος», εκτίμησε η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι
Πατέλ.
Όμως ορισμένοι βουλευτές σκέφτονται ήδη να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δέχονται το κοινό ώστε να
ενισχύσουν την ασφάλειά τους. Ο Κρις Μπράιντ των

Εργατικών ανέφερε σε άρθρο του στην “Guardian” ότι
οι βουλευτές δεν θα συναντούν πλέον τους ψηφοφόρους τους «παρά μόνο με ραντεβού».
«Δεν θέλουμε να ζούμε σε φρούρια. Αλλά δεν θέλω να
χάσω άλλον συνάδελφο από βίαιο θάνατο», εξήγησε.
Ο Συντηρητικός Τομπάιας Έλγουντ, ο οποίος είχε
προσπαθήσει να σώσει τον αστυνομικό Κιθ Πάλμερ,
που σκοτώθηκε σε μια επίθεση κοντά στο Κοινοβούλιο
το 2017, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό
Κράτος, πρότεινε να σταματήσουν προσωρινά οι επαφές με τους ψηφοφόρους.
Η Αστυνομία καταγράφει μεγάλη αύξηση των αδικημάτων σε βάρος βουλευτών τα τελευταία χρόνια: +126%
μεταξύ 2017-18 και +90% κατά τους τέσσερις πρώτους
μήνες του 2019. Πολλοί βουλευτές δηλώνουν ότι οι ίδιοι
ή συνεργάτες τους δέχτηκαν απειλές θανάτου με αφορμή το Brexit. Η Τζέιντ Μπότεριλ, συνεργάτιδα της Εργα-
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Sir David Amess και Κύπρος
Ο αδικοχαμένος βουλευτής επί σειράν ετών ήταν ένθερμος υποστηρικτής μιας δίκαιης λύσης του Κυπριακού
και εναντίον της τουρκικής κατοχής της Κύπρου.
Είχε παραστεί σε πολλές συγκεντρώσεις για το Κυπριακό στη Βουλή των Κοινοτήτων και ο λόγος του ήταν
πάντα σοβαρός και υποστηρικτικός στον αγώνα της Κύπρου για δικαίωση. (Τελευταίως είχε εκφράσει κάποιες διαφορετικές απόψεις για τη λύση του Κυπριακού, όμως με
παρέμβαση του Ανδρέα Παπαευριπίδη δόθησαν οι
κατάλληλες εξηγήσεις)
Στη φωτογραφία ο Σερ Ντέιβιτ Έιμες μιλά σε συγκέντρωση για το Κυπριακό στη Βουλή των Κοινοτήτων,
την οποία διοργάνωσε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β.. Διακρίνονται οι πρώην βουλευτές Άλαν
Μιλ και Ντέιβιτ Μπάρροους, ο νυν βουλευτής Σερ Ρότζερ Γκέιλ, ο πρόεδρος της ΕΚΟ Χρήστος Καραολής
και ο πρώην Κύπριος Ύπατος Αρμοστής Ευριπίδης
Ευρυβιάδης.
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Ο τουρκικός παροξυσμός και
η αντιμετώπισή του

Με… επιφοίτηση Ελπιδοφόρου
κατεβαίνει για πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ ο κ. Παπανδρέου;

™
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ι Τούρκοι ηγέτες και τα Τ/κ αντηχεία
τους στα κατεχόμενα έχουν περιέλθει
σε κατάσταση παροξυσμού. Η κρίση στην
οποία έχουν περιέλθει είναι παρατεταμένη.
Ενόσω ο Ελληνισμός (Ελλάδα και Κύπρος)
συμπεριφέρονται και ενεργούν με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σταθερότητα, τόσο
πιο πολύ εκνευρίζονται οι Τούρκοι και βυθίζονται σε ένα πέλαγος ανεκπλήρωτων οραμάτων και φαντασιώσεων.
ι είναι η λεγόμενη «γαλάζια πατρίδα»;
Μια οιονεί αναβίωση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας εις βάρος του Ελληνισμού,
αλλά και γειτονικών κρατών. Ο νυν ηγέτης
της Τουρκίας Ερντογάν φαντάζεται τον εαυτό του ως έναν σουλτάνο περασμένων
εποχών, που θέλει να ορίζει τις κατευθύνσεις
κρατών της ευρύτερης περιοχής (Μέση Ανατολή, βόρεια Αφρική, Βαλκάνια, τουρκόφωνες ασιατικές χώρες). Σχεδόν όλες οι ενέργειές του εκεί κατατείνουν. Θεωρεί τον εαυτό του ισότιμο συνομιλητή των ΗΠΑ, της
Ρωσίας και της Κίνας. Την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την έχει και περί πολλού... Με εξαίρεση ίσως τη Γερμανία, αναλόγως βεβαίως
ποιος «Μέρκελ» βρίσκεται στην εξουσία. Ο
μεγαλοϊδεατισμός του Ερντογάν έφτασε σε
τέτοιο σημείο που ακόμα και τον Δικέφαλο
Αετό, τη σημαία του Βυζαντίου, προσπάθησε να οικειοποιηθεί για να δείξει τις βλέψεις του προς «ανατολάς και δυσμάς»...
χουμε, λοιπόν, να κάνουμε με μια τέτοια
κατάσταση – εχθρική, επεκτατική, μεσαιωνική. Ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται τη
γεωγραφική θέση της χώρας του, τη μονοκρατική ισχύ που αρύεται από την ανελεύθερη διακυβέρνηση του κράτους, που
μόνον κατ’ επίφασιν είναι δημοκρατικό, και
παίζει σε πολλά ταμπλο. Και επειδή διαπιστώνει ότι – πλην του Πούτιν – δεν έχει δυναμικούς ηγέτες διαρκείας απέναντί του, «βρίσκει
και κάνει». Μόνον ο Μακρόν έχει το σθένος
να αντισταθεί και, όπως φαίνεται τελευταίως
και η νέα αμερικανική διακυβέρνηση μαζί
με το Κογκρέσο δεν είναι «παιχνιδάκι» στα
χέρια του Ερντογάν, όπως επί εποχής του
γραφικού Ντ. Τραμπ.
μεσος στόχος, λοιπόν, του Ερντογάν
και όλων των αυλικών του στην πραγμάτωση των ονείρων του είναι η Ελλάδα και
η Κύπρος. Στην Κύπρο διά της επιβολής
μιας «λύσης» που θα επιτρέπει στην Άγκυρα να ελέγχει όχι μόνον το έδαφος του νησιού,
αλλά και του θαλάσσιου πλούτου του, ώστε
η Τουρκία να είναι μέρος των ενεργειακών
σχεδιασμών της ευρύτερης περιοχής,
εγκλωβίζοντας κυρίως την Αίγυπτο και το
Ισραήλ.
ι’ αυτό ο Τσαβούσογλου εκστόμισε το
περίφημο «δώστε μας αυτό που θέλουμε στα ενεργειακά και λύθηκε το 50% του
κυπριακού προβλήματος». Γιατί θέλει τόσο
πολύ την Κύπρο στο θέμα αυτό; Διότι ξέρει η Άγκυρα ότι με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορεί να έχει λόγο στα ανακαλυφθέντα κοιτάσματα στις ΑΟΖ Κύπρου,
Ισραήλ και Αιγύπτου. Έτσι, βάζει μπροστά
τα όργανά της, τους Τουρκοκύπριους, ότι
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το «κράτος» τους έχει αυτόνομα ίσα δικαιώματα.
κεί, λοιπόν, παίζεται το παιχνίδι. Αφού
μέσω του Κυπριακού η Ε/κ πλευρά δεν
υποκύπτει σε λύση εξανδραποδισμού, προβάλλουν το ψευδοκράτος ως ισότιμο διεθνώς με την Κυπριακή Δημοκρατία, άρα και
με ισότιμα δικαιώματα. Βεβαίως, ουδείς
αναγνωρίζει το έκτρωμά τους στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, όμως αυτοί ελπίζουν
ότι με πιέσεις, παρενοχλήσεις, τετελεσμένα επί του εδάφους και παρεμπόδιση διά
της ισχύος των όπλων των γεωτρήσεων
στα νόμιμα αδειοδοτημένα κυπριακά οικόπεδα της ΑΟΖ, θα μας εξαναγκάσουν να
καθίσουμε σε συνομιλίες για λύση του Κυπριακού, στη βάση της... ισοτιμίας. Δηλαδή, να συνομιλούν «δύο κράτη». Δεν έχει
σχέση το αποτέλεσμα των συνομιλιών, δεν
τους ενδιαφέρει. Στόχος τους είναι η έμμεση αναγνώριση «διακρατικών συνομιλιών».
εβαίως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
απέρριψε ασυζητητί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι την ίδια
θέση έχει και το σύνολο των κυπριακών πολιτικών κομμάτων. Πιο μεγάλης σημασίας,
όμως, είναι η ενέργεια της κυπριακής κυβέρνησης για το θέμα της ΑΟΖ. Η πρόταση που
έκανε στην Τουρκία – μέσω του ΟΗΕ – για
συνομιλίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών
ή προσφυγή σε Διεθνές Δικαστήριο. Μόνον
έτσι θα λυθεί το θέμα. Τυχόν αποδοχή να τεθεί με οποιοδήποτε τρόπο το θέμα της ΑΟΖ
στις ενδοκυπριακές συνομιλίες ισούται με
αυτοκτονία της πλευράς μας.
ρθά ενήργησε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σ’ αυτό το θέμα. Θα πρέπει,
όμως, τον ίδιο δρόμο – ή περίπου τον ίδιο
– ν’ ακολουθήσει και στο θέμα του Κυπριακού. Χωρίς ν’ αρνούμεθα τον διάλογο, χωρίς
να ξεφεύγουμε από το πλαίσιο της λύσης
που θέτουν τα Ηνωμένα Έθνη, διότι αυτό θα
ήταν το ωραιότερο δώρο προς τους Τούρκους, να επιμείνουμε πρώτα σε διάλογο για
την διεθνή πτυχή του προβλήματος και ακολούθως για την εσωτερική. Η μορφή του
κράτους θα είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας σε ομοσπονδιακό σύστημα
με βάση ευρωπαϊκά ισχύοντα και με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις δημοκρατικές ελευθερίες.
άποιοι θα πουν «δεν γίνεται αυτό»! Καλόπιστα θα εκφράσουν ανησυχία για το
πώς θα εφαρμοστεί αυτού του είδους η ομοσπονδία. Η απάντηση είναι: Όπως εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία,
το Βέλγιο, τις ΗΠΑ.
εν θα το δεχτούν οι Τούρκοι; Ας μη δεχτούν. Ποιος Ευρωπαίος ηγέτης θα δεχτεί
ν’ ανήκει στην Ε.Ε. ένα κράτος με ακρωτηριασμένες τις βασικές ελευθερίες και στο
οποίο θα παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα!
Κύπρος, λοιπόν, θα είναι το πεδίον όπου
η Τουρκία θα ρίξει το βάρος της λίαν
προσεχώς, διότι θεωρεί ότι εκεί υπάρχει
«ελληνική αδυναμία». Γελιέται, όμως, επειδή υποτιμά πολλούς παράγοντες. Θα προ-
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καλέσει «ελεγχόμενη ένταση» για να δει τα
αντανακλαστικά του Ελληνισμού. Για να
«δοκιμάσει» τις περιφερειακές συμμαχίες
της Κύπρου και της Ελλάδας. Για να διαπιστώσει τις αντιδράσεις της Ευρώπης. Δεν
θα είναι «περίπατος» για την Τουρκία η προσπάθεια παρεμπόδισης της ExxonMobil και
της Total στο να διενεργήσουν νόμιμες έρευνες.
άλλος πυλώνας των οθωμανικών βλέψεων της Τουρκίας είναι προς δυσμάς,
εναντίον της ελληνικής επικρατείας (αμφισβήτηση κυριαρχίας νήσων) και διεκδίκηση
δικαιωμάτων σε θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας. Εδώ η Τουρκία «γαυγίζει» μόνο... Δεν
μπορεί να επεκταθεί, διότι το μήνυμα από
την Αθήνα είναι σαφές: Όποιος προσβάλλει την κυριαρχία μας, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι...
Ελλάδα εξοπλίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις
με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνήψε στρατιωτικές συνεργασίες με τη Γαλλία
και τις ΗΠΑ, που είναι καταφανώς ετεροβαρείς υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.
Έχει ένα ισχυρότατο διεθνές, διπλωματικό
οπλοστάσιο. Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο ΥΠΕΞ Δένδιας χειρίζονται τα πράγματα με ενόραση και εθνική ευθύνη. Ο ελληνικός λαός είναι ομόθυμα αποφασισμένος να διατηρήσει η χώρα την αξιοπρέπεια και την τιμή της. Η πολιτική ατιμία δεν
είναι στο λεξιλόγιο των κυβερνώντων. Ούτε,
πιστεύουμε, της κύριας αντιπολίτευσης.
Άρα, τα τουρκικά σχέδια και οι μεγαλοϊδεατισμοί Ερντογάν θα μείνουν μόνο στον ύπνο
τους. Όνειρα είναι.
ι υπερβολές δεν είναι χαρακτηριστικό
αυτής της στήλης. Βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική πολιτική τους διάσταση και μέσα στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Ο Ελληνισμός μπορεί αποτελεσματικά να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του
έναντι κάθε επιβουλής.

Ο

Η

Ο

Ήταν για 25 χρόνια υπουργός ελέω του πατέρα του, μετά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λόγω Σημίτη και αργότερα πρωθυπουργός. Διέγραψε από το κόμμα τον επί 8 χρόνια «πράσινο» πρωθυπουργό και ευεργέτη του Κώστα Σημίτη, στη συνέχεια, το 2012, και επειδή το ΠΑΣΟΚ
καταβαραθρώθηκε στις εκλογές, παραιτήθηκε από την προεδρία του
κόμματος και το 2015 προσπάθησε να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ με τη
δημιουργία του δικού του κόμματος, του ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ., που όμως απέτυχε να μπει στη Βουλή. Επανήλθε στο Κίνημα Αλλαγής το 2017 υπό
την Φώφη Γεννηματά, ως πρόεδρος όμως του λιλιπούτειου κόμματός
του και στις εκλογές του 2019 εξελέγη ως βουλευτής υπό την ομπρέλα του ΚΙΝΑΛ.
Τώρα, ο κ. Γιωργάκης μυρίστηκε… ψόφιο! Αφού η Φώφη δεν θα
είναι υποψήφια ξανά για την προεδρία για λόγους υγείας, μεθοδεύει
επάνοδό του ως… Μεσσίας, μπαίνοντας σφήνα μεταξύ 6 άλλων υποψηφίων προέδρων. Έκανε κάτι θεατρινίστικες συναντήσεις με όλους
και αντί να αποσυρθεί τελείως από την πολιτική, όπως κάνουν όλοι οι
καύσιμοι και σεβόμενοι τον εαυτό τους πολιτικοί στην Ευρώπη, με
λιγότερη μάλιστα πολιτική πορεία και πολύ νεότεροί του (Ο ΓΑΠ είναι
69 χρονών), δεν το βάζει κάτω. Η καρέκλα τον μαγνητίζει… Γίνεται
καταγέλαστος. Εξήγηση λογική δεν υπάρχει…
Εκτός κι αν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, έκανε πάλι
το… θαύμα του! Επειδή ο Γιωργάκης συμπαραστάθηκε στον κ. Ελπιδοφόρο, ο οποίος επικρίθηκε με σφοδρότητα διότι παρέστη δίπλα
στον παράνομο κατοχικό Τατάρ να επαινούν τον Ερντογάν στη Νέα
Υόρκη, πιθανόν να του έστειλε (από τις ΗΠΑ, από το Φανάρι;) καμιά…
επιφοίτηση για να τον κρατήσει στην πολιτική ζωή. Χρειάζεται συμμάχους και ο Ελπιδοφόρος…

Γιωργάκης: Όμοιος ομοίω αεί πελάζει…
Βγήκε, λοιπόν, ο Γιωργάκης Παπανδρέου και κατηγόρησε τον Έλληνα
πρωθυπουργό για την στάση του έναντι του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου και τον κάλεσε να ζητήσει … συγγνώμη από τον Αρχιεπίσκοπο!!!

«Ε»
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Αν οι διαπιστώσεις στο
άρθρο του συνεργάτη μας Χάρη Μεττή για
τα 30 χρόνια Πατριαχίας Βαρθολομαίου,
όπως αναγράφονται στις τρεις τελευταίες
παραγράφους του άρθρου του, είναι σωστές, που είναι, τότε πρέπει ο κάθε Έλληνας
Χριστιανός Ορθόδοξος της Διασποράς να
ανησυχεί βαθέως. Μέσα από τις γραμμές
των παραγράφων αυτών μπορεί να αντιληφθεί ένας πολλά: Αν οι εκτός τουρκικής
επικράτειας ορθόδοξοι αρχιερείς πρέπει να
έχουν τουρκικό διαβατήριο για να συμμετέχουν στην Ιερά Σύνοδο και να είναι εκλέξιμοι για τον πατριαρχικό θρόνο και ως εκ
τούτου πρέπει να «δείχνουν ότι συμπεριφέρονται ως Τούρκοι υπήκοοι, έστω κι αν δεν
το πιστεύουν», τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα ως Ορθοδοξία. Ποιος θα καθορίσει
τα όρια της συμπεριφοράς «φαίνομαι Τούρκος υπήκοος, αλλά δεν το πιστεύω από μέσα μου»;
Να πάρουμε ως παράδειγμα, άραγε, τον
Ελπιδοφόρο; Αλίμονό μας.

Ο πρόεδρος της ανύπαρκτης Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Παπανδρέου (ΓΑΠ)
κάνει «σέρβις» στον πρώην κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, με συνάντηση
στην Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Και γιατί; Διότι ο κ. Μητσοτάκης τήρησε αξιοπρεπή στάση έναντι της
αδιανόητης ενέργειας του Αρχιεπισκόπου να παραστεί στα εγκαίνια
του «Σπιτιού της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη μαζί με τον κατοχικό ηγέτη
Τατάρ.
Δεν ανέμενε κανένας διαφορετική στάση από τον Γιωργάκη. Προσδοκά και σε δική του …εξιλέωση για την πρόσκληση το 2019 στη Σοσιαλιστική Διεθνή, της οποίας είναι πρόεδρος, του προηγούμενου κατοχικού ηγέτη Ακιντζί.
ΗΡΑ
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ΟΙ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝ ΟΤΙ Η ΑΝΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΔΕΝ… ΔΟΥΛΕΥΕΙ

«Μέτρα κατά της Τουρκίας για
να στηριχθεί η Κύπρος»
T

ο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων,
που συνεδρίασε τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, ζήτησε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ
Ζοζέπ Μπορέλ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις εναντίον της
Τουρκίας, υπό το φως της απαράδεκτης
συμπεριφοράς της στην περίκλειστη πόλη
της Αμμοχώστου. Η ανοχή που έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία διαπίστωσαν ότι δεν βρίσκει ανταπόκριση, γεγονός
που οδηγεί του υπουργούς Εξωτερικών
προς την κατεύθυνση της λήψης μέτρων.
Κατά τη συζήτηση για την Τουρκία και τη
συμπεριφορά της στην ανατολική Μεσόγειο ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζοζέπ
Μπορέλ, υπενθύμισε πως στις 27 Ιουλίου οι
υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προέβησαν σε
μια ξεκάθαρη δήλωση και ήταν πολύ σαφές τι
ζητούσαν από την Τουρκία, που ήταν η «αναστροφή ενεργειών». Ο κ. Μπορέλ τόνισε πως
η θέση των 27 για λύση του Κυπριακού «όπως
και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες που είμαστε σε επαφή», είναι πως
«δεν μπορεί να ξεφύγει από τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και τις αρχές της ΕΕ». Για να επισημάνει
στη συνέχεια πως «δυστυχώς η Τουρκία
κινείται εκτός του εν λόγω πλαισίου».
Περαιτέρω ο Ζοζέπ Μπορέλ σημείωσε τις
απαιτήσεις της Τουρκίας για απελευθέρωση
των θεωρήσεων διαβατηρίων και μια νέα δήλωση όπως εκείνη του 2016 που αφορούσε τους
πρόσφυγες. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ
τόνισε πως με την όλη συμπεριφορά που αναπτύσσει η Τουρκία τα συγκεκριμένα αιτήματα
δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά.
Ο Ζοζέπ Μπορέλ σημείωσε πως με το πέρας
της Συνόδου θα πρέπει να ζητηθεί από τις Υπηρεσίες της Ένωσης να ετοιμάσουν έγγραφο επιλογών για αντίδραση στη συμπεριφορά της
Τουρκίας. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων ζήτησε όπως το έγγραφο επιλογών υποβληθεί στο επόμενο ΣΕΥ για «να
ληφθούν αποφάσεις εφόσον η Τουρκία συνεχίσει
και δεν αναιρεί». Υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως θα πρέπει να στηριχθεί η Κύπρος που
είναι κράτος μέλος της ΕΕ και να επιδειχθεί
αλληλεγγύη προς την Ελλάδα.
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος ανέφερε στους 27
ότι από τουρκικής πλευράς «πέραν της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, έχουμε νέες παραβιάσεις από την Τουρκία». Αναφέροντας πως
«πριν από λίγες ημέρες ένα πλοίο με σημαία

Μάλτας που εργαζόταν για ιταλική εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει ενώ δούλευε για ένα
έργο Κοινής Ωφελείας για την ΕΕ». Ο Ζ. Μπορέλ είπε πως η Τουρκία έδειξε προς στιγμήν ότι
θα σταματούσε την κακή συμπεριφορά, αλλά
αυτό δεν έγινε. «Άρα πρέπει να αντιδράσουμε», είπε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Κύπριου ομολόγου του και υπογράμμισε ότι θα
πρέπει να τραβηχτεί μια κόκκινη γραμμή
όσον αφορά τις παράνομες και απαράδεκτες τουρκικές ενέργειες. Τόνισε ότι, όπως τα
υπόλοιπα κράτη μέλη δείχνουν αλληλεγγύη
έναντι των ενεργειών της Λευκορωσίας, πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη προς την Κύπρο.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΙΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

ΔΙΑ ΒΟΗΣ ΟΜΟΦΩΝΗ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Στην συζήτηση πρώτος τον λόγο έλαβε ο
Κύπριος ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης, ο
οποίος, αφού παρουσίασε τόσο τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στην περιοχή των Βαρωσίων
όσο και την παρενόχληση του Nautical Geo
από τουρκικά πολεμικά σκάφη, τόνισε ότι η
Τουρκία δεν σέβεται τις δηλώσεις της ΕΕ και
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και ότι συνεχίζει να κινείται εκτός του
συμφωνημένου πλαισίου όσον αφορά την
επίλυση του Κυπριακού.
Υπέδειξε στους Ευρωπαίους ομολόγους του
ότι «πρέπει να υπάρξει αντίδραση κατά συγκεκριμένο τρόπο και όχι μόνο με δηλώσεις». Ο
Κύπριος ΥΠΕΞ τόνισε πως μέχρι την επόμενη
συνεδρία θα πρέπει να έχουν ενώπιον τους ένα
έγγραφο επιλογών για να μπορεί να γίνει επιλογή μέτρων. Καταλήγοντας ο Ν. Χριστοδουλίδης τόνισε πως «δοκιμάστηκαν όλες οι άλλες
επιλογές και η Τουρκία όχι μόνο δεν τις αντιλαμβάνεται, αλλά τις ερμηνεύει ως αδυναμία
μας».

Πέραν της Ελλάδας, μεταξύ των χωρών που
τοποθετήθηκαν υπέρ της Κύπρου σημειώνεται
πρώτη η Ισπανία, η οποία θεωρείται ως έκπληξη,
αφού στα προηγούμενα ΣΕΥ ήταν επιφυλακτική και αντιδρούσε σε λήψη μέτρων κατά της
Τουρκίας.
Υποστηρικτικά τοποθετήθηκαν η Εσθονία,
το Βέλγιο με αρκετή θέρμη, η Αυστρία πολύ
έντονα, η Λετονία η οποία σημείωσε την ανάγκη να δράσουν κατά τρόπο αλληλέγγυο. Η
Ιρλανδία υπενθύμισε πως τον περασμένο Ιούλη
υπήρξε μια δέσμευση και τώρα θα πρέπει να
ληφθεί απόφαση, γιατί σε διαφορετική
περίπτωση θα πληγεί η αξιοπιστία της ΕΕ.
Η Γαλλία υπέδειξε πως θα πρέπει να ληφθούν
σοβαρά υπόψη οι τουρκικές ενέργειες και θα
πρέπει να υπάρξει αντίδραση από την ΕΕ.
Επίσης Λουξεμβούργο και Σλοβενία εξέφρασαν τη στήριξη τους προς την Κύπρο και τάχθηκαν υπέρ του εγγράφου επιλογών.
Η πρόταση Μπορέλ υιοθετήθηκε από το
Συμβούλιο δια βοής. Καμία χώρα δεν αντιτάχθηκε.
Κύπρος- Ελλάδα, πάντα σε στενό συντονισμό, αναμένουν τώρα από την ΕΥΕΔ και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποβολή των σχετικών προτάσεων.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: ΝΑ ΤΡΑΒΗΧΤΕΙ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας στήριξε πλήρως την παρέμβαση του

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

«Περιπαίξιμο» η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία,
λέει ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου
Τα σύννεφα παραμένουν πάνω από τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας
Υπηρεσίας, παρά τον διάλογο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των συνδικαλιστών της ΠΑΣΥΔΥ. Τα δύο μέρη δεν
φαίνεται να βρίσκουν άκρη για την εμπλοκή σε σχέση με τις διατμηματικές προαγωγές, θέμα για το οποίο υπήρξε συμφωνία στο παρελθόν και
στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, «τράβηξε πίσω» η ΠΑΣΥΔΥ.
Ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, μιλώντας με έντονο ύφος ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, υποστήριξε πως είναι ανεπίτρεπτη και αντιδεοντολογική η αλλαγή στάση της
ΠΑΣΥΔΥ και με αυτήν αναιρείται η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης. Κατά
τον ίδιο, η ΠΑΣΥΔΥ αναίρεσε τη συμφωνία που έγινε στο παρελθόν, παρά
το ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αρκετές υποχωρήσεις, όπως ήταν
αλλαγές στις διατμηματικές προαγωγές, οι οποίες θα αρχίζουν από την

κλίμακα Α13 αντί Α11. «Πιστεύω πως εάν δεχθούμε τη θέση της ΠΑΣΥΔΥ
για τη διατμηματική προαγωγή δεν θα είναι μεταρρύθμιση της δημόσιας
υπηρεσίας που θα γίνει αλλά περιπαίξιμο» τόνισε ο κ. Πετρίδης. Ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την ελπίδα έστω και την υστάτη η ΠΑΣΥΔΥ
να αλλάξει γνώμη, αναφέροντας πως υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που υποστηρίζουν τη διενέργεια διατμηματικών προαγωγών.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για προαγωγές στην Α13, που είναι η
μεσο-διευθυντική θέση στη Δημόσια Υπηρεσία, θα δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι από όλη τη Δημόσια Υπηρεσία.
Τα τρία νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να εγκριθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς αποτελούν προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης (€85 εκατ.) από το
Ταμείο Ανάκαμψης.
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ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Συνομιλίες με την Τουρκία για
οριοθέτηση ΑΟΖ ή προσφυγή στο
Διεθνές Δικαστήριο, προτείνει η Κύπρος
Η Κυπριακή Δημοκρατία υποβάλλει εκ νέου, μέσω των Ηνωμένων Εθνών,
προς την Τουρκία δυο εναλλακτικές προτάσεις για τα θέματα της ΑΟΖ. Η
πρώτη αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας για τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων τους, όπως
προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Η πρόταση
αυτή είχε διαβιβασθεί ξανά – ουκ ολίγες φορές – προς την Άγκυρα, η οποία όμως
την απορρίπτει, καθώς μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία
ως «εκλιπούσα».
Η πρόταση αυτή επαναλαμβάνεται και τώρα. Εναλλακτικά, ως δεύτερη πρόταση, η Κύπρος επαναλαμβάνει την εισήγησή της προς την κατοχική Τουρκία
(compromis) για την κοινή υποβολή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο,
θέτοντας έτσι τους ισχυρισμούς της ( Άγκυρας) σε δοκιμασία.
Τα πιο πάνω περιλαμβάνονται σε επιστολή του Μόνιμου Αντιπροσώπου της
Κύπρου στη Νέα Υόρκη, Ανδρέα Χατζηχρυσάνθου, προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Η επιστολή στάλθηκε με αφορμή τις πρόσφατες παρενοχλήσεις από πλευράς Τουρκίας, του ερευνητικού σκάφους «Nautical Geo», μαλτέζικης σημαίας και ιταλικής ιδιοκτησίας, που είχε
αναλάβει να κάνει μελέτες στην κυπριακή ΑΟΖ για τον αγωγό East Med. Στην
επιστολή, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, ο Κύπριος πρέσβης επισημαίνει,
ως καταληκτική αναφορά, πως η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν
έχει καμία αμφιβολία για τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ
της και παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει να τα ασκεί, να τα υποστηρίζει
και να τα προστατεύει με καλή πίστη και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS, χρησιμοποιώντας όλα τα ειρηνικά μέσα, που
έχει στη διάθεση της.
Για την καταγγελία, σημειώνεται συναφώς ότι στις 3 Οκτωβρίου 2021, δυο
τουρκικά σκάφη, μια φρεγάτα (« Oruc reis») και μια κορβέτα (Bafra) παρενόχλησαν και εν πολλοίς εμπόδισαν το σκάφος «Nautical Geo», το οποίο είναι
αδειοδοτημένο από τις αρμόδιες Aρχές της Κύπρου, για τη διεξαγωγή έρευνας,
σχετικά με την πιθανή όδευση του αγωγού East Med. Όπως συναφώς αναφέρεται στην επιστολή, το έργο έχει σημαντική περιφερειακή σημασία. Έχει, επίσης,
οριστεί ως έργο για το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της
ενέργειας. Σημειώνεται συναφώς ότι η Ε.Ε. χρηματοδοτεί τη μελέτη.
Σύμφωνα με την καταγγελία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα τουρκικά πολεμικά πλοία πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς και εμπόδισαν παράνομα
την πορεία του ερευνητικού σκάφους, αναγκάζοντάς το να εγκαταλείψει την περιοχή. Οι Τούρκοι επιστράτευσαν το ψευδές επιχείρημα ότι η περιοχή εμπίπτει
στην τουρκική ναυτική δικαιοδοσία! Κι αυτό, ενώ το περιστατικό συνέβη σε
απόσταση μόλις 22 ναυτικών μιλίων από τις νοτιοδυτικές ακτές της Κύπρου,
εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, που έχει ήδη οριοθετηθεί σύμφωνα με
το Διεθνές Δίκαιο, μεταξύ των απέναντι παράκτιων κρατών. Συγκεκριμένα της
Δημοκρατίας της Κύπρου και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, μέσω
της Συμφωνίας Οριοθέτησης της ΑΟΖ του 2003.
«Απλώς για να καταδείξουμε το απίθανο των ισχυρισμών της Τουρκίας, η
τουρκική ακτή απο περιστατικό βρίσκεται σε απόσταση 112 ναυτικών μιλίων.
Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί που έγιναν από την πλευρά της Τουρκίας στερούνται νομικής βάσης και αντιβαίνουν στη γεωγραφία», σύμφωνα με την επιστολή του πρέσβη Ανδρέα Χατζηχρυσάνθου.
Όπως συναφώς καταγγέλλεται, οι νέες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας που
αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της Κύπρου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά
της, συνιστούν παράλληλα σοβαρή παραβίαση των κυρίαρχων δικαιωμάτων της
Κύπρου βάσει του Διεθνούς Δικαίου, τόσο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) όσο και του Εθιμικού Διεθνούς Δικαίου.
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Έφυγε από τη ζωή ο π. Ανδρέας Χατζησαββής
Ε

χασε, τελικά, τη μάχη για τη ζωή ο αγαπητός στην Παροικία ιερέας της εκκλησίας
του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού, Ανδρέας Χατζησαββής. Άφησε την τελευταία του πνοή στο
σπίτι του την περασμένη Παρασκευή, καταβεβλημένος από την επάρατη νόσο. Εγκαταλείπει την πρεσβυτέρα του Μαρία και τέσσερα
παιδιά. Καταγόταν από την κατεχόμενη Ακανθού Κερύνειας.
Ο μακαριστός π. Ανδρέας αντιμετώπισε τον
καρκίνο στον εγκέφαλο με γενναιότητα. Πάλεψε
αλλά όταν κατάλαβε ότι έχανε τη μάχη, ο ίδιος με
ανοικτή επιστολή προς την Παροικία είχε προαναγγείλει με γενναιότητα το θάνατό του σε λίγους
μήνες, όπως με βεβαιότητα του είπαν οι γιατροί.
Την επιστολή αυτή τη δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα μας στις 20 Μαϊου 2021.
Ως εισαγωγή στην επιστολή γράψαμε ένα μικρό
αποχαιρετιστήριο εκ μέρους της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
Τονίζαμε μεταξύ άλλων:
«Ο πατήρ Ανδρέας Χατζησαββής ήταν ο
ιερέας εκείνος που εκτός από την εκκλησία
που ιερουργούσε, πάντα θα τον έβλεπες στα
νεκροταφεία για δέηση και τρισάγιο στα μνήματα κεκοιμισμένων αδελφών, έτρεχε στα νοσοκομεία και σε σπίτια που τον καλούσαν, όποια
ώρα κι αν ήταν, για να κοινωνήσει ετοιμοθάνατους και να πει έναν λόγο παρηγοριάς στους
συγγενείς.
Πάτερ, κι εμείς σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε για όσα πρόσφερες στην Εκκλησία

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/10/21, 10 π.μ.,
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
μας και στην Ομογένεια της Βρετανίας. Ο μισθός σου «πολύς εν τοις ουρανοίς».
Στο αποχαιρετιστήριο γράμμα του προς την Παροικία ο πατήρ Ανδρέας έλεγε:
«Είμαι βέβαιος ότι είναι πλέον ευρύτατα γνωστό
ότι είμαι σοβαρά άρρωστος με καρκίνο στον εγκέφαλο. Δυστυχώς αντιμετωπίζω το φάσμα του θανάτου. Οι γιατροί δεν μπορούν να με βοηθήσουν και
μου έχουν δώσει περίπου τρεις μήνες ζωής.
Είμαι στην Αγγλία περίπου εξήντα χρόνια, εκ των
οποίων σαράντα έτη ως ιερέας. Όπως όλοι οι μετανάστες, είχαμε την έγνοια της παροικίας για να μην
αφομοιωθούμε και χάσουμε την ιδιαίτερη ταυτότητά μας. Εργαστήκαμε όλοι για να κρατήσουμε τη
γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις των
προγόνων μας, δημιουργώντας Ελληνικά σχολεία
και σωματεία. Αγωνιστήκαμε να διατηρήσουμε τον
στενό δεσμό με την αγαπημένη μας πατρίδα Κύπρο
και την μητέρα Ελλάδα. Ιδιαίτερα όμως, ανεγείραμε Ελληνορθόδοξες εκκλησίες για να κρατήσουμε
την πατρώα πίστη μας ζωντανή.
Εκτιμώ αφάνταστα όλη την παροικία, τους παράγοντες, τα κόμματα, τα σωματεία, τις εκκλησίες μας
για την μεγάλη προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια.
Πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι συμπάροικοι
έκαναν θυσίες και προσέφεραν από το περίσσευ-

μα και το υστέρημα της καρδιάς τους για να κρατηθούμε Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί.
Γράφω αυτή την ανοιχτή επιστολή προς όλη την
παροικία για να προσφέρω κάποιες σκέψεις από
την δική μου εμπειρία και την δική μου ζωή στην
φιλόξενη αυτή χώρα. Παρακαλώ όλους να μείνουμε μονιασμένοι σαν παροικία. Υπήρχαν, υπάρχουν
και θα υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα και διαφορές. Όμως, όλα αυτά λύνονται με καλή διάθεση,
υπομονή και συνεργασία.
Παρακαλώ όλους να κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού την ενότητα, διότι μόνο έτσι έρχεται η πρόοδος που όλοι επιθυμούμε. Με τις νέες τεχνολογίες
και τη ραγδαία επιτάχυνση του ρυθμού της καθημερινότητάς μας, η κοινωνία και η ζωή αλλάζει,
ιδίως για την νεολαία μας.
Γι’ αυτό και παρακαλώ όλους να σταθούμε δίπλα
στους νέους και στις νέες μας με αγάπη, κατανόηση και υπομονή. Πάνω απ’ όλα να κρατήσουμε τις
εκκλησίες μας και την πίστη μας στον Θεό, αφού η
πίστη μας είναι εκείνη που δίνει δύναμη και νόημα
στη ζωή μας.
Να είμαστε πάντοτε θετικοί. Να παραβλέπουμε
τα αρνητικά που προκαλούν έριδες, διχόνοια και
διαιρέσεις. Να μην κρίνουμε τους συνανθρώπους
μας. Να μην βιαζόμαστε να βλέπουμε τα λάθη ων
άλλων, αφού, δυστυχώς όλοι κάνουμε λάθη και

σφάλματα. Να μην κατηγορούμε τους συνανθρώπους μας και να αποφεύγουμε τους διαχωρισμούς. Να έχουμε πάντα την καλή διάθεση για
συναντίληψη και συμβιβασμό με αποκλειστικό
γνώμονα την ομόνοια και την προκοπή. Να έχουμε πυξίδα της ζωής μας την αγάπη και την εν Χριστώ αλήθεια, ότι η ζωή μας αποκτά νόημα και ουσία
μόνον όταν προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας.
Προσωπικά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από
όλη την παροικία για τα όποια λάθη και τις όποιες
παραλείψεις μου ή εάν ακουσίως στενοχώρησα
κάποιον. Επίσης ζητώ συγγνώμη εάν δεν έδωσα
την πρέπουσα σημασία σε συνανθρώπους που
αντιμετώπιζαν τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα στη
ζωή τους».
Αιωνία αυτού η μνήμη.

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΚΗΔΕΙΑΣ +

Ελένη Μιχαήλ
Με άκρατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ελένης (Χέλεν) Μιχαήλ, η
οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 49 ετών στις 11 Οκτωβρίου 2021
στο Νοσοκομείο St. Bartholomew από καρδιακή ανεπάρκεια. Πάλεψε από νεαρή ηλικία πολύ σκληρά όσο λίγοι διάφορες καταστάσεις υγείας, περιλαμβανομένου του καρκίνου και όχι μόνο. Έκτοτε υπέφερε με την καρδιά της που τελικά την νίκησε.
Η Ελένη ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, δίκαιη, έντιμη και όλες αυτές οι
χάρες της εκπροσωπούνταν στους ρόλους της ως μητέρα, σύζυγος, θεία, νονά
και φίλη.
Αφήνει πίσω τον τεθλιμμένο της σύζυγο Κρις, τη θυγατέρα της Στεφανία, την
αδελφή της Αρτέμιδα και αδελφοτέκνα, τον αδελφό της Σταύρο, τους γονείς της
Μαρία και Στέφανο, στενούς συγγενείς και πολλούς φίλους.

Η κηδεία της θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας στο Wood
Green στις 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. και η ταφή στο
κοιμητήριο του Edmonton. Η παρηγοριά θα δοθεί στις 12.00 μ.
στο Forty Hall, Forty Hill, Enfield, EN2 9HA.
Θα μας λείψει πολύ. Αιωνία της η Μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα
την σκεπάσει.
Αντί ανθέων, παρακαλούμε όπως οι δωρεές σταλούν για φιλανθρωπικούς
σκοπούς μέσω της ιστοσελίδας JustGiving.com (λεπτομέρειες στον σύνδεσμο
https://www.justgiving.com/fundraising/helenmichael72)
Η «Ελευθερία» εκφράζει τα συλλυπτήρια της στους οικείους της.
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Η εορτή του Αποστόλου Λουκά στο Μπέρμιγχαμ

Διεθνές Συνέδριο για
τη σύγχρονη δουλεία

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Διεθνές Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο St Mary’s του Λονδίνου και την Ι. Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, την Παρασκευή και το Σάββατο 15-16 Οκτωβρίου, με θέμα τις
πτυχές της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.
Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στις υπάρχουσες αλλά
και στις αναδυόμενες καινοτόμες πρακτικές υποστήριξης θυμάτων που επέζησαν και ξέφυγαν από τέτοιες
καταστάσεις εκμετάλλευσης και βίας.
Οι συνεδρίες ταξινομήθηκαν με βάση τα ακόλουθα
θέματα:
– Συμβολή του συστήματος δημόσιας υγείας.
– Πρόληψη μέσω συνεργασιών.
– Προστασία και παροχή ποιμαντικής φροντίδας για
επιζώντες από εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες.
– Ο ρόλος των δημιουργικών παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του θεάτρου, της μουσικής και της
τέχνης γενικότερα, στην προσέγγιση για την ανάκαμψη και την επανένταξη στην κοινωνία.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ο οποίος έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με αυτή τη σύγχρονη μάστιγα,
στην ομιλία του αλλά και στις παρεμβάσεις του, ανέλυσε τόσο τους τρόπους και τις σύγχρονες μεθόδους
αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και την έμπρακτη συνεργασία των φορέων που εμπλέκονται για την
επιτάχυνση των διαδικασιών στήριξης αυτών των θυμάτων.

Η εισήγηση του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. κ. Νήφωνος Τσιμαλή, μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής,
επικεντρώθηκε στην δυναμική των συντονισμένων ενεργειών στήριξης των θυμάτων της σύγχρονης δουλείας
και στην ιδιαίτερη σημασία της άμεσης αποκατάστασης αυτών.
Η κατάσταση των ομιλητών του Συνεδρίου:
Karen Anstiss
Prof. Margaret Archer
Dr Petre Breazu
Sarah Chase
Sr Linda Dearlove
Luke De Pulford
H.E. Archbishop Claudio Gugerotti
Dr Perry N. Halkitis
H.E. Archbishop Nikitas Loulias
Dr Vasileia Digidiki Lucer
Anthony McClaran
Bishop Richard Moth
Sr Patricia Mulhall
Olusola Oyeleye
Dr Renos Papadopoulos
Alison Porter
Sr Marialuisa Puglisi
Melisa Ramadan
Music Relief, Croydon
Dame Sara Thornton
Archimandrite Nephon Tsimalis
Caroline Virgo
Dr Anna Westin

Λειτουργία Αρχ. Νικήτα στην
εκκλησία Αγίου Λαζάρου

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Πανηγυρικά εορτάστηκε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του
Μπέρμιγχαμ. Της ιεράς πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ι. Αρχιεπισκοπής, Αρχιμ. κ. Νικόδημο Αναγνωστόπουλο.
Ο Θεοφιλέστατος στο κήρυγμά του κατά τον Εσπερινό, στον οποίο συμμετείχαν κληρικοί της πόλεως, ανέπτυξε τις προκλήσεις του σύγχρονου ευαγγελισμού και
της εξωτερικής ιεραποστολής, ενώ στο κήρυγμά του στη
Θ. Λειτουργία ομίλησε σχετικά με την ευαγγελική περικοπή της ημέρας.
Τον Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο καλωσόρισαν οι
δύο ιερείς του Ι. Ναού π. Χρήστος Στεφάνου και π. Νικόλαος-Λουκάς Καραφυλλίδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Αναστάσιος Μενοίκου και οι πιστοί, ενώ ο ίδιος
μετέφερε την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας προσέφεραν δώρο
στον Θεοφιλέστατο ιερά εικόνα πάντων των Αγίων της
Κύπρου και του παρέθεσαν επίσημο γεύμα.
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Ȋȱ ̒ΐΏϟ΅ȱǯȱȱȱΐΉȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̊ȱΗΙΐΆΓΏφȱΘΓΙȱ
̎ϱΕΈΓΙȱ̅ϾΕΝΑ΅ȱΗΘΑȱ̈ΏΏΑΎφȱ̈Δ΅ΑΣΗΘ΅ΗȎ

Ȋȱ ̓΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱͰΐΑΝΑȱΎ΅ȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎЏΑȱΘΕ΅·ΓΙΈЏΑȱ΅Δϱȱ
ΘΑȱ̕ΛΓΏφȱ̅ΙΊ΅ΑΘΑφΖȱ̏ΓΙΗΎφΖȱΘΖȱ̌ΉΕΣΖȱ̄ΕΛΉΔΗΎΓΔφΖȱ
̋Ι΅ΘΉϟΕΝΑȱǭȱ̏ǯ̅ǯǰȱΙΔϱȱΘΑȱΈΉϾΌΙΑΗȱΘΓΙȱΔΕΝΘǯȱ̌ΝΗφΠȱ
̓΅ΏΓϾΕ΅

Ȋȱ ̙΅ΕΉΘΗΐϱΖȱΉΎΔΕΓΗЏΔΝΑȱΘΖȱ̈ΏΏΑΎφΖȱΎ΅ȱ̍ΙΔΕ΅ΎφΖȱ
̍ΙΆνΕΑΗΖ

Ȋȱ ̓΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΔΓΐΣΘΝΑȱ΅Δϱȱΐ΅ΌΘνΖȱΘΝΑȱΔ΅ΕΓΎ΅ΎЏΑȱ
ΗΛΓΏΉϟΝΑ

Ȋȱ ̈·Ύ΅ϟΑ΅ȱνΎΌΉΗΖȱΘΝΑȱ̊ΕЏΝΑȱΘΖȱ̈ΏΏΑΎφΖȱ̈Δ΅ΑΣΗΘ΅ΗΖ
Ȋȱ ̓΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎЏΑȱΛΓΕЏΑȱ΅ΔϱȱΘΓȱ̎ϾΎΉΓȱ
̈ΏΏΑϟΈΝΑȱ̎ΓΑΈϟΑΓΙ
Στον Ι. Ναό Αγ. Λαζάρου Λονδίνου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας την Κυριακή Δ’ Λουκά, όπου ετελέσθη επίσης η πρώτη πανήγυρις Πάντων των Ιατρών Αγίων.
Μετά του Σεβασμιωτάτου συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος του ναού Πρεσβύτερος Στυλιανός Σάββα
και ο Διάκονος Γεώργιος Τσουρούς.
Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην αξία της προσφοράς και θυσίας των ιατρών και στην αγιότητα του βίου πολλών εξ αυτών, τους οποίους και πανηγυρίζουμε με την θέσπιση αυτής της νέας εορτής.

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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Ευχαριστίες Μητσοτάκη στον
Νίκο Αναστασιάδη για την ανέγερση
οικισμού στο Μάτι με έξοδα της Κύπρου
Μ

νημόνιο Συνεργασίας για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση περιοχών στο
Μάτι της Ανατολικής Αττικής, που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του 2018, με χρηματοδότηση από πόρους που συγκεντρώθηκαν από
συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας και
από δωρεές ιδιωτών, υπέγραψαν ο Έλληνας
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, μετά το πέρας της διμερούς συνάντησής τους στην Αθήνα.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν, επίσης,
ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου.
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την υπογραφή
του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης
ευχαρίστησε τον Κύπριο Πρόεδρο και τον κυπριακό λαό διότι αμέσως μετά τις πυρκαγιές στο
Μάτι, η Κύπρος πρόσφερε «ένα πολύ σημαντικό
ποσό – 11 εκατομμύρια ευρώ – προς αξιοποίηση
για μία σημαντική παρέμβαση στις περιοχές οι
οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές», όπως είπε.
«Πράγματι, μας πήρε αρκετό καιρό, περισσότερο από όσο θα περιμέναμε και εμείς, προκειμένου
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ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ 98 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
να προχωρήσουμε στην χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής, η οποία
επλήγη από τις φωτιές», ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Σημείωσε, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνική Πολιτεία είναι σε θέση να δρομολογήσει μια
«σημαντική παρέμβαση που θα φέρει τη σφραγίδα
του Κυπριακού λαού, της Κυπριακής Δημοκρατίας
για τη δημιουργία ενός υποδειγματικού χώρου
πρασίνου και ενός συγκροτήματος κατοικιών το
οποίο θα έρθει να καλύψει τις ανάγκες στέγασης
των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, τα σπίτια των
οποίων καταστράφηκαν εκείνο το καταστροφικό
απόγευμα του Ιουλίου του 2018».
Χαρακτηρίζοντας την προσφορά της Κύπρου
ως σύμβολο «της αδελφικής σχέσης μεταξύ των
δύο λαών», ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, απευθυνόμενος στον κ. Αναστασιάδη, ότι «δεν ξεχνάμε
ποτέ ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου έχουν
σφυρηλατηθεί στο βάθος της ιστορίας και η δική
σας συνεισφορά – πέρα από το οικονομικό της αντικείμενο – συμβολίζει κάτι πολύ βαθύτερο για εμάς

χώρου πρασίνου την ανακούφιση σε όσους έζησαν
και για αυτό θέλω ακόμα μία φορά να σας ευχαρικαι βίωσαν τις καταστροφές κατά την πυρκαγιά στο
στήσω προσωπικά».
Μάτι», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΚυπριαΣύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Έλληνα
κής Δημοκρατίας εξέφρασε τη συγκίνηση και ικαΠρωθυπουργού, το κόστος των έργων θα ανέλνοποίησή του για την υπογραφή μιας πράξης «αδεθει περίπου στο ποσό των 12 εκατομμύρια ευρώ.
λφικής αλληλεγγύης, ελάχιστης ανταπόδοσης της
περίπου
εκατ.
ευγνωμοσύνης
για
τη
συμπαράσταση
της
ΕλλάƶǑǌƾǌĲǆıǆǋİĲǎǌƴǏǗİįǏǎĲǆǐƮǑȺǏǈĮǉǀǐƩǆǋǎǉǏĮĲǁĮǐƱǁǉǎƧǌĮıĲĮıǈƾįǆ
ƶǑǌ ĲǆıǆǋİĲǎǌƴǏǗİįǏǎĲǆǐ ȺǏǈĮǉǀǐƩǆǋǎΑπό
ǉǏĮĲαυτά,
ǁĮǐƱ
ǁǉǎ 11
Įı
ĲĮıευρώ
ǈƾį (10.973.282,97
ευρώ),
προέρχονται
από
δωρεά
της Κυπριακής
δας
KWWSVZZZWKHWRFJUWDJVQLNRVDQDVWDVLDGLV
İǁǒİĲǎĮȺǗǄİǑǋĮıĲǎưƿǄĮǏǎưĮ ǋǎǑ
K
WWστις
V δύσκολες
WKώρες
HWRFJπου
U WDπερνά
JV QLNοRΚυπριακός
VDQDVWDVLDGLV İǁǒİĲǎĮȺǗǄİǑǋĮıĲǎưƿǄĮǏǎưĮǍǁǋǎǑ
Δημοκρατίας
(10
εκατ.
ευρώ)
και
τις δωρεές των
Ελληνισμός, μία συμπαράσταση που καταγράφεǎȺǏǔǇǑȺǎǑǏǄǗǐƮǑǏǈƾǉǎǐưǆĲıǎĲƾǉǆǐ
ȺǏǔǇǑȺǎǑǏǄǗǐ
KWWSVZZZWKHWRFJUWDJVNXULDNRV
ǎ
ǈƾǉǎ ư ĲıǎĲƾǉ  K
WW V
WKHWRFJU WDJV NXULDNRV
Κυπρίων πολιτών (μέσω ειδικού λογαριασμού
ται στα βάθη των αιώνων», όπως είπε.
PLWVRWDNLV
ıĲǎȺİǏǈǇǙǏǈǎĲǆǐǆǐƷǏǈǋİǏǎǘǐƶǑǌǗįǎǑƮǎǏǑĳǀǐƪ ƾįǎǐ ȺǏǎǑ
P
LWVRWDNLV ıĲǎȺİǏǈǇǙǏǈǎĲǆǐǆǐƷǏǈǋİǏǎǘǐƶǑǌǗįǎǑƮǎǏǑĳǀǐƪǊǊƾįǎǐƮǘȺǏǎǑ
συγκεντρώθηκαν 973.282,97 ευρώ), ενώ σε περίπτω« Ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να συνεισφƧǈǄǘȺĲǎǑǉĮǈıǑǅǀĲǆıĮǌǄǈĮĲĮİȺǗǋİǌĮǃǀǋĮĲĮıĲǎƮǑȺǏǈĮǉǗ
ĲĮİȺ
ıĲπου
ǘȺγια
Ĳǎνα
Ǒǉανακουφίσουμε
ĮǈıǑ Ĳǆı τον
ǄǈĮπόνο
ǗǋİǌĮǃǀǋĮĲĮση
ǎ απαιτηθεί
ȺǏǈĮǉǗ μεγαλύτερο ποσό για την ολοέρουμε
ανθρώπων
ŶƤưƥƥƛƨƣ
ŶƤưƥƥƛƨƣ
κλήρωση των έργων, το ελληνικό Δημόσιο θα
οι οποίοι έμειναν χωρίς σπίτια, χωρίς το βιος τους.
KWWSV ZZWKHWRFJUSROLWLNLDUWLFOHVXQDQWLVLPLWVRWDNLDQDVWDVLDGLGHQPSRUHLQDJLQHLDSRGH WLNDPLDOXVLGXRNUDWRQ
καλύψει το επιπλέον απαιτούμενο ποσό.
Βιώσαμε κατά την τουρκική εισβολή ανάλογες καταΤο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη αφορά
στάσεις. Έτσι νιώθω ειλικρινά ότι, σήμερα, υποτην ανέγερση ενός συγκροτήματος κοινωνικών
γράφουμε ένα συμβόλαιο – όπως είπες – αδελφικατοικιών, καθώς και τη διαμόρφωση του ευρύτεκών δεσμών που θα δώσει την ευκαιρία με την
ρου χώρου πρασίνου σε χώρο δασικής αναψυχής.
κατασκευή 98 οικιστικών μονάδων αλλά και ενός

Υποτροφίες για σπουδές Μάστερ σε Κύπριους
πολίτες από το Ίδρυμα «Ανδρέας Π. Λανίτης»
Το Ίδρυμα Ανδρέας Π. Λανίτης στα πλαίσια
της κοινωνικής αποστολής του ανακοινώνει για
δεύτερη συνεχή χρονιά την προκήρυξη έξι υποτροφιών €2.000 έκαστη, διάρκειας ενός έτους για
μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Μάστερ για
το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι υποψήφιοι/ες θα
πρέπει να έχουν κυπριακή υπηκοότητα και να έχουν
γεννηθεί μετά τις 31.12.1989, να έχουν γίνει δεκτοί /ες για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021 – 2022 σε πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο
από την Κυπριακή Δημοκρατία, να είναι το πρώτο
τους μεταπτυχιακό αυτού του επιπέδου που θα
παρακολουθήσουν, να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένου πανεπιστήμιου από την Κυπριακή
Δημοκρατία με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας που αντιστοιχεί στο «Λίαν Καλώς».
Επίσης, το εισόδημα της οικογένειάς τους να
μην υπερβαίνει τις €35.000 καθαρές απολαβές ή
των ιδίων, εάν είναι αυτοσυντήρητοι /ες, να μην
υπερβαίνει τις €20.000 και να μη λαμβάνουν ή
λάβουν στη διάρκεια της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής περιόδου για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οποιαδήποτε άλλη
μορφή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την
Ελληνική και τη γλώσσα των μεταπτυχιακών σπουδών που θα ακολουθήσουν.
Οι υποψήφιοι/ες θα αξιολογηθούν μέσω συνέντευξης από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος. Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη οι προπτυχιακές σπουδές, τα οικο-

νομικά δεδομένα, οι ειδικοί κοινωνικοί λόγοι, η
συνέντευξη και γενική αξιολόγηση των αιτητών.
Κλάδοι σπουδών σχετικοί με την Ηλεκτρονική
Τεχνολογία, την Ενέργεια, την Πληροφορική, το
Περιβάλλον, την Υγεία, τη Ναυτιλία και τη Μηχανολογία θα έχουν πρόσθετη βαρύτητα στην αξιολόγηση.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: Αντίγραφο δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, Αναλυτικότερο βιογραφικό σημείωμα με τυχόν πρόσθετα στοιχεία από
αυτά της αίτησης (όχι περισσότερες από 600 λέξεις),
Aντίγραφο επιστολής πανεπιστημίου ότι ο/η υποψήφιο/α έχει γίνει δεκτός/η για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης, για το ακαδημαϊκό έτος
2021 – 2022, Αποδεικτικό άριστης γνώσης της
Ελληνικής (π.χ. απολυτήριο Λυκείου) και της
γλώσσας σπουδών, Αντίγραφο πρώτου πτυχίου,
Αποδεικτικά στοιχεία βαθμολογίας τελευταίου έτους
πτυχίου, Αντίγραφο ηλεκτρονικής Δήλωσης Ετήσιου Εισοδήματος προς το Τμήμα Εσωτερικών
Προσόδων για το τελευταίο φορολογικό έτος και
βεβαίωση παραλαβής από το Τμήμα, Αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης κοινωνικών κριτηρίων (ορφάνια, πολυμελής ή μονογονεϊκή οικογένεια, ανεργία, αναπηρία, υγεία), Σημείωμα για το ποια κοινωνική συμβολή θα μπορούσε να κάνει με την επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου μεταπτυχιακών
σπουδών (μέχρι και 400 λέξεις).
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά
μέχρι την 12 Νοεμβρίου 2021 στη διεύθυνση:
a.p.lanitis.scholarships2021@gmail.com

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα
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Παλικάρι η Φώφη

Δωρεά αγάπης από την Κύπρο για τα παιδιά
της «ΕΛΠΙΔΑΣ»
Μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης για τα παιδιά άνοιξε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με μια συμβολική δωρεά που
επέδωσε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δημητρίου,
στην Πρόεδρο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με
Καρκίνο» κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, τη Δευτέρα 11/10/2021. Η Α.
Δημητρίου, συνοδευόμενη από την Α.Ε. τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκο Κενεβέζο, επισκέφθηκε την Ογκολογική
Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», όπου την υποδέχτηκαν η Μαρ. Βαρδινογιάννη και ο κοινός Διοικητής των Νοσοκομείων
Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Αγ. Κυριακού», κ. Μανώλης Παπασάββας. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη επέδωσε στην Αννίτα Δημητρίου τιμητική πλακέτα, ευχαριστώντας την για τη σημαντική στήριξη του κυπριακού λαού στο έργο της «ΕΛΠΙΔΑΣ», ενώ στη συνέχεια τοποθέτησαν
συμβολικά το αστέρι της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον «Τοίχο των Αστεριών» της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Ποιος αξιολογεί τους Έλληνες διπλωμάτες;
Παρακολουθούμε τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν
επιθυμούν την αξιολόγησή τους, σαν να ήταν οι εκλεκτοί επί της Γης. Ενώ
η Πολιτεία του αναθέτει μία από τις πιο σημαντικές αποστολές, τη μόρφωση και την εκπαίδευση των παιδιών μας, δεν θέλουν κανέναν έλεγχο
όσον αφορά την ψυχική υγεία τους, την επιστημονική κατάρτισή τους και
τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους μαθητές… Αλλά το ίδιο ακριβώς
συμβαίνει και με τα μέλη της Διπλωματικής Υπηρεσίας… Ποιος αξιολογεί
αντικειμενικά τους Έλληνες διπλωμάτες; Ο προϊστάμενος της Αρχής Εξωτερικού και το φύλλο που συντάσσει είναι στοιχείο αντικειμενικής και ουσιαστικής αξιολόγησης; Ή μήπως το αντίστοιχο φύλλο που συντάσσεται στην
αντίστοιχη διεύθυνση; Και τελικά, πώς αξιολογείται το έργο της Αρχής
Εξωτερικού; Με ποια αντικειμενικά κριτήρια αξιολογείται η αποδοτικότητα
και η αποτελεσματικότητά της; Να θυμίσουμε ότι κάθε Αρχή Εξωτερικού
στοιχίζει στον Έλληνα φορολογούμενο μερικά εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι για τη μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα.

Αρνητικοί στο να επιστρέψουν
στο γραφείο…
Απρόθυμο να επιστρέψει στο γραφείο δείχνει το 67% των εργαζομένων, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της IWG (παγκόσμιος πάροχος ευέλικτων χώρων εργασίας) στην Ελλάδα, σε εργαζομένους σε εταιρείεςμέλη της, όπου το 72% εργάζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα, προτιμά ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, όπου οι
εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως δύο
με τρεις ημέρες την εβδομάδα.
Αυτό που φαίνεται να λείπει από τους περισσότερους εργαζομένους,
λόγω της εργασίας από το σπίτι (7,4%), είναι η αλληλεπίδραση με τους
συναδέλφους, με το 33% να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη διεξαγωγή των καθημερινών υποχρεώσεων λόγω της απόστασης. Το καθεστώς
τηλεργασίας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δημιούργησε στους εργαζόμενους νέα standards για τα κριτήρια επιλογής εργασίας.

Φ. Χαρ.

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

Τρεις επιβλητικές εταιρείες
των ΗΠΑ στην Ελλάδα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται απέναντι σε έναν αδίστακτο
εχθρό η Φώφη Γεννηματά. Έχει παλέψει μαζί του αρκετές φορές… Και
πάντα κέρδιζε τον αγώνα. Όρθια πάντα. Ξέρει πολύ καλά, από πρώτο
χέρι, πόσο ύπουλος είναι. Αγαπημένα της πρόσωπα δεν κατάφεραν να
ξεφύγουν από τα χέρια του. Παρά την άδικη απώλεια της μητέρας και του
πατέρα της Γιώργου Γεννηματά, που ήταν, χωρίς καμία υπερβολή, η
ελπίδα της Δημοκρατικής Παράταξης και της Ελλάδας, η Φώφη άντεξε,
έμεινε όρθια, δεν κλείστηκε στο σπίτι με την οικογένειά της. Πήρε τη σκυτάλη
με τη σημαία της Δημοκρατικής Παράταξης και γύρισε πόλεις και χωριά,
υποσχόμενη μια άλλη μέρα για τον λαό, για την Ελλάδα. Και παρά τις εσωκομματικές τρικλοποδιές, τον πόλεμο εναντίον της, η Χαριλάου Τρικούπη
δεν κατέβασε ποτέ τα ρολά… Το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ…
Οι πόρτες του σε όλη την Ελλάδα, στις πόλεις και τα χωριά, είναι ανοικτές. Και είναι έτοιμο για την επόμενη αναμέτρηση στα πέτρινα αλώνια. Με
τη βεβαιότητα ότι θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης, με λάβαρο τις καλύτερες μέρες για τον
Έλληνα πολίτη, για το κάθε νοικοκυριό. Και ξαφνικά, το πρόβλημα υγείας
που έχει χτύπησε την πόρτα της, την ώρα που είχε προγραμματιστεί η
εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής από τη βάση. Με την Φώφη
Γεννηματά παρούσα και αντιπάλους τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Καστανίδη. Θα περίμενε κανείς, σε όποιο κόμμα
ή παράταξη κι αν ανήκει, ότι θα έκαναν το αυτονόητο. Ότι όλοι οι «δελφίνοι»
θα ζητούσαν την αναστολή της εκλογικής διαδικασίας, που έχει οριστεί
για τις αρχές Δεκεμβρίου, μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία της Φώφης
Γεννηματά. Αυτό έπρεπε να κάνει ο κάθε υποψήφιος. Η ανθρωπιά, όμως,
δεν εμφανίστηκε… Πάνω απ’ όλα, ακόμη και από τη ζωή, η ηγεσία της
παράταξης. Το λάφυρο… Η Φώφη Γεννηματά δίνει τη μάχη κατά του
αδίστακτου εχθρού. Τον έχει κερδίσει αρκετές φορές. Ευχή όλων των Ελλήνων, ανεξαρτήτως κομματικής ταυτότητας, είναι να βγει νικήτρια η Φώφη.
Σίγουρα θα κερδίσει κι αυτόν τον γύρο. Με την ευχή της Κάκιας και του
Γιώργου, που τη βλέπουν από ψηλά.
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εγάλη ικανοποίηση επικρατεί στην
ελληνική κυβέρνηση για την έναρξη
λειτουργίας τριών κέντρων μεγάλων αμερικανικών εταιρειών στην Ελλάδα, κάτι
που, εκτός από τη δημιουργία πρόσθετης αξίας και νέων θέσεων εργασίας, στέλνει κι ένα σήμα στη διεθνή επιχειρηματική
κοινότητα για το φιλικό για επενδύσεις περιβάλλον στην Ελλάδα και τον ηγετικό ρόλο
που προβλέπεται να έχει σε ευρύτερες
γεωπολιτικές περιοχές.
Παράλληλα, μια σειρά κινήτρων που έχουν
δοθεί τα τελευταία δύο χρόνια για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων, δείχνουν
να αποδίδουν καρπούς. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, μόνο η έκπτωση φόρου 50%
για μεταφορά φορολογικής έδρας στην Ελλάδα, έχει φέρει περίπου 1.000 αιτήσεις μέχρι
σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών, για υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή και συνεπώς για εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Πρόκειται για την απαλλαγή για επτά χρόνια και από τον φόρο εισοδήματος και από την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα. Αφορά φυσικό πρόσωπο που δεν ήταν
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα τελευταία
πέντε χρόνια, ξεκινά νέα δουλειά και μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.
Τα δύο κέντρα της Pfizer, που εγκαινιάστηκαν την Τρίτη 12/10 στη Θεσσαλονίκη, το
Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και το
Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών, ισοδυναμούν με ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Ελλάδας και του εργατικού δυναμικού
της, τονίζουν κυβερνητικές πηγές, υπενθυμίζοντας ότι τα εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη
έρχονται μία ημέρα μετά τη θεμελίωση ενός
ακόμη σημαντικού έργου, του νεότερου Data
Center της Lamda Hellix (που έχει εξαγοραστεί) από την αμερικανική Digital Reality) στην
Αττική, όπου παρέστη και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης (φωτό)

Το επόμενο στάδιο
Το απόγευμα της Παρασκευής 15/10, ήταν
προγραμματισμένο επίσης να γίνουν τα εγκαίνια
για το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της εταιρείας Cisco, στο κτίριο των Παλιών Δημοτικών Σφαγείων, στη δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
«Επενδύσεις αυτού του είδους τονώνουν
την εξωστρέφεια, την έρευνα και την ανάπτυξη,
αλλά και την παραγωγή νέου πλούτου, άυλου
και υλικού. Παράλληλα, εκκινούν έναν ενάρετο κύκλο επιχειρηματικότητας καθώς επενδύσεις κολοσσών, όπως η Pfizer, πλαισιώνονται από ένα οικοσύστημα εταιρειών και δραστηριοτήτων, που υποστηρίζουν τις ανάγκες
της», υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές.
«Αυτά μεταφράζονται σε αυξημένη απασχόληση και αξιοποίηση των προσόντων του επιστημονικού προσωπικού της Ελλάδας, ειδικά
των νέων επιστημόνων», συμπληρώνουν.
Το συνολικό όφελος της επένδυσης για τη
Θεσσαλονίκη, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα
600 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας.
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Pfizer
θα έχουν έκταση άνω των 9.000 τ.μ. και θα
απασχοληθούν παραπάνω από 700 εργαζόμενοι επιστήμονες δεδομένων και άλλων ειδικοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκο Γκαριμπάλντι, επικεφαλής του Ψηφιακού Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας της φαρ-

μακοβιομηχανίας Pfizer στην πόλη, έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι η Θεσσαλονίκη θα
μπορούσε υπό προϋποθέσεις να εξελιχθεί
στην Silicon Valley της Ελλάδας, τονίζοντας
πως «η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη γεμάτη
ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο ότι διαθέτει εννέα
παγκοσμίως αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα και μερικά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τα
οποία και επιθυμούμε τη συνεργασία».
«Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη στην έρευνα και την
καινοτομία», δηλώνει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την
έρευνα και την καινοτομία, Χρίστος Δήμας.
«Με τη νέα επένδυση της Pfizer, γνωρίζουμε
ότι, όχι μόνο πετυχαίνουμε αυτόν το στόχο,
αλλά μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε και
σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να ξέρουν οι
Έλληνες πως έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν
τους επαγγελματικούς τους στόχους και τα
όνειρά τους εντός της πατρίδας τους και να
μην οδηγούνται στην υποχρεωτική μετανάστευση. Ήδη, η Pfizer έχει προσλάβει τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 500 εργαζόμενους και συνολικά το επόμενο διάστημα θα
δημιουργηθούν περισσότερες από 1.100 νέες,
ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας,
ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το 15% των εργαζομένων είναι Έλληνες επιστήμονες που επέστρεψαν από το εξωτερικό», σημειώνει επίσης
ο υφυπουργός.
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ύριο Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021, συμπληρώνονται 30 συναπτά έτη από της ανόδου
στον Πατριαρχικό και Οικουμενικό Θρόνο Κωνσταντινουπόλεως του πρώην Μητροπολίτη Φιλαδελφείας και, στη συνέχεια, Γέροντος Μητροπολίτη
Χαλκηδόνος Βαρθολομαίου, διαδεχθέντος τον αοίδιμο Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο, ο οποίος είχε
εκδημήσει εις Κύριον την Τετάρτη, 2α Οκτωβρίου
1991. Είκοσι δε ημέρες αργότερα, δηλαδή στις 22
Οκτωβρίου 1991, η ενδημούσα Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε ομόφωνα τον Βαρθολομαίο ως νέον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη.

Eκλεκτές Συνεργασίες

Τριακονταετής Πατριαρχία
του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Γράφει ο Χάρης Μεττής,
Άρχων Διδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το 1967
Επειδή δε ο υποφαινόμενος είχα το εξαιρετικό προνόμιο να γνωρίσω εκ του σύνεγγυς τον κ.κ. Βαρθολομαίο
όταν ήταν ακόμη Μητροπολίτης Φιλαδελφείας, πολύ δε
περισσότερο, μάλιστα, ως Οικουμενικό Πατριάρχη, και
είχα εκτιμήσει βαθύτατα όχι μόνο την προσωπικότητά
του, όσο κυρίως και προπάντων τις αξιοθαύμαστες ικανότητές του ως ηγέτη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας μας,
αφιερώνω τις πιο κάτω γραμμές εις ένδειξη της ανυπόκριτης εκτίμησης, την οποία τρέφω προς το πρόσωπό
του και το πολυσχιδές και αξιολογότατο έργο του.
Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαίος ο Α’ (κατά κόσμο Δημήτριος) γεννήθηκε
στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι της νήσου Ίμβρου, στις 29
Φεβρουαρίου 1940. Γονείς του ήταν ο Χρήστος και η
Μερόπη Αρχοντώνη. Μετά τα εγκύκλια γράμματα στην
Γενέτειρά του Ίμβρο, ο νεαρός Δημήτριος εισήλθε στην
περιώνυμη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία
απεφοίτησε το 1961 και αμέσως μετά χειροτονήθηκε Διάκονος, στον Μητροπολιτικό Ναό της Ίμβρου, στις 13
Αυγούστου 1961, από τον Γέροντά του Μητροπολίτη τότε
Ίμβρου και Τενέδου και μετέπειτα Ηλιουπόλεως και Χαλκηδόνος Μελίτωνα, μετονομασθείς σε Βαρθολομαίο. Ως
Τούρκος δε υπήκοος, έστω και Διάκονος, υποχρεώθηκε
κι έκανε την επιβεβλημένη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός στον τουρκικό στρατό, το 1961-1963.
Μετά που απολύθηκε από τον στρατό, μετεκπαιδεύεται (1963-1968) ως υπότροφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου (επί Πατριάρχου Αθηναγόρα Α΄) στο Ινστιτούτο
Ανατολικών Σπουδών Ρώμης, στο Οικουμενικό Ινστιτούτο Bossey Ελβετίας και στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου,
ειδικευθείς στο Κανονικό Δίκαιο. Αναγορεύθηκε δε Διδάκτωρ της Θεολογίας από το Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών Ρώμης (Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο), υποβαλών διατριβή με θέμα «Περί την κωδικοποίησιν των Ιερών
Κανόνων και των Κανονικών Διατάξεων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία».
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, επιστρέφει, το 1968, στην Κωνσταντινούπολη και διορίζεται Βοηθός Σχολάρχης στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης,
η οποία βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία. Στη συνέχεια
και, συγκεκριμένα, στις 19 Οκτωβρίου 1969, χειροτονείται
στο ναΐδριο της Σχολής, σε Πρεσβύτερο από τον Γέροντά του Μητροπολίτη Μελίτωνα, ο δε Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, λίγο αργότερα, τον χειροθετεί
αυτοπροσώπως σε Αρχιμανδρίτη.
Στις 7 Ιουλίου 1972 πεθαίνει ο αοίδιμος Οικουμενικός
Πατριάρχης Αθηναγόρας, τον διαδέχεται δε, στις 16 Ιουλίου του ιδίου έτους, ο Δημήτριος Α’, ο οποίος ιδρύει το
Ιδιαίτερο Πατριαρχικό Γραφείο και διορίζει ως Διευθυντή
του Γραφείου τον νεαρό τότε Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο
Αρχοντώνη, τον οποίο στη συνέχεια (Χριστούγεννα του
1973) ανέδειξε σε Μητροπολίτη Φιλαδελφείας. Ως Διευθυντής δε του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πατριάρχη, ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος παραμένει μέχρι την προαγωγή του σε Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος, στις 14
Ιανουαρίου 1990, μετά την εκδημία του πνευματικού του
πατέρα, μακαριστού Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος.
Στο μεταξύ, όταν τον Μάρτιο του 1974 απεβίωσε ο
Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Δωρόθεος και έτσι
δημιουργήθηκε κενό στον αριθμό των Μελών της Ιεράς
Συνόδου, κλήθηκε παμψηφεί ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος να καταλάβει και την κενωθείσα
θέση. Έκτοτε, και μέχρι την εκλογή του στον Οικουμενικό
Θρόνο Κωνσταντινουπόλεως, ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος εξακολούθησε να παρεδρεύει στην Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου και να συμβάλλει έτσι, με την ευρεία κατάρτιση, τον ζήλο και τις αναμφίβολες ικανότητές
του, στο υπεύθυνο και πολύ απαιτητικό ιερό έργο της.
Επίσης, όμως, έλαβε μέρος και σε πλείστες όσες άλλες
Συνοδικές Επιτροπές του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Οι σπουδές, πρέπει να τονίσουμε εδώ, όπως και οι εν
γένει μελέτες του δεν περιορίστηκαν, όμως, στην σε βάθος
και πλάτος έρευνα και εμπέδωση της Θεολογικής Επιστήμης. Ταυτόχρονα κατόρθωσε να εκμάθει και να ομιλεί επτά τουλάχιστον γλώσσες: Ελληνικά, Τουρκικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Λατινικά, όπως,

Ο γράφων Χ. Μεττής (δεξιά) με τον ΟικουμενικόΠατριάρχη
βέβαια, και τα Αρχαία Ελληνικά. Έχει δε στο συγγραφικό
ενεργητικό του πληθώρα άρθρων, μελετών, ομιλιών και
επιστολών, αλλά και συλλογή εξαίρετων ποιημάτων.
Υπήρξε, συν τοις άλλοις, ιδρυτικό μέλος της «Εταιρείας του Δικαίου των Ανατολικών Εκκλησιών», της οποίας
και διετέλεσε, για πολλά χρόνια, Αντιπρόεδρος. Επίσης
δε, από το 1975 και για 23 συνεχή χρόνια, υπήρξε ενεργό μέλος της Επιτροπής «Πίστις και Τάξις» του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), της οποίας επί
οκταετία υπήρξε και Αντιπρόεδρος, κι εκπροσώπησε,
μάλιστα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις ακόλουθες Γενικές Συνελεύσεις του Π.Σ.Ε.: Δ΄ (Uppsala 1968), ΣΤ΄
(Vancouver 1983) και Ζ΄ (Camberra 1991, από την οποία
και εξελέγη Μέλος των Επιτροπών Κεντρικής και Εκτελεστικής του Π.Σ.Ε.).
Αντιπροσώπευσε, ωσαύτως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε πολλά Διορθόδοξα και Διαχριστιανικά Συνέδρια, σε επίσημες αποστολές προς την Τουρκική Κυβέρνηση, προς άλλες Ορθόδοξες και μη Εκκλησίες, σε Επαρχίες του Θρόνου και στο Άγιο Όρος, προς το οποίον έχει
πολλή ευσέβεια και ειλικρινή αγάπη, ώστε να χαρακτηρίζεται από λόγιους Αγιορείτες «ένθερμος φιλοαθωνίτης». Το δε 1990 προήδρευσε της Διορθοδόξου Προπαρασκευστικής Επιτροπής (στο Chambesy της Γενεύης),
και εξέτασε το σοβαρό θέμα της Ορθοδόξου Διασποράς.
Επίσης, ως Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του
αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, τον συνόδευσε στην
Ιερή του «Πορεία αγάπης, ειρήνης και ενότητος» και σε
όλες ανεξαιρέτως τις αποδημίες του στο εξωτερικό,
επίσημες και ιδιωτικές. Κατόπιν, επίσης, προσκλήσεων,
έδωσε κατά καιρούς διαλέξεις σε διάφορες πόλεις επάνω
σε επίκαιρα θέματα ή σχετιζόμενα με την ειδικότητά του
ως Κανονιολόγου, αλλά και ως στενού συνεργάτη του
Πατριάρχη Δημητρίου. Έτσι, μετέβη και μίλησε, μεταξύ
άλλων, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λουβαίν, Μαδρίτη,
Βιέννη, Ρώμη.
Τον Νοέμβριο του 1990, η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών του απένειμε τον τίτλο του Επίτιμου
Διδάκτορος, όπως, επίσης, παρόμοιο τίτλο του απένειμε και η Ορθόδοξος Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης Αμερικής, ενώ υπήρξε Eταίρος της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και επίτιμο μέλος του εν Βιέννη Ιδρύματος «Pro Oriente». Και όλες αυτές οι τιμητικές
διακρίσεις προτού ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας και στη
συνέχεια Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος ανέλθει στο ύπατο αξίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Ακολούθησαν, μετά την εκλογή του σε Οικουμενικό
Πατριάρχη, πάμπολλες παρόμοιες τιμητικές διακρίσεις,
όπως Επιτίμου Διδάκτορος: της Θεολογικής Ακαδημίας
Μόσχας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης, του City University Λονδίνου, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη), του
Καθολικού Πανεπιστημίου Leuven Βελγίου, του Ορθοδόξου Θεολογικού Ινστιτούτου Αγίου Σεργίου Παρισίων,
της Σχολής Κανονικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Aixen-Provence Γαλλίας, του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου Σκωτίας, του εν Νέα Υόρκη Θεολογικού Ινστιτούτου Αγίου Βλαδιμήρου, της Θεολογικής Σχολής Ιασίου,
πέντε Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των
Georgetown, Tuft, Sauthern Methodist και Yale Αμερι-

κής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Ξάνθης, του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του St. Andrew’s College
του Καναδά, του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, του
Πανεπιστημίου Exeter Αγγλίας κ.λπ.. Από δε το Κογκρέσσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τού απενεμήθη το χρυσούν μετάλλιον.
Οι τιμητικές, όμως, αυτές διακρίσεις δεν του έχουν
απονεμηθεί επειδή είναι Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά
για την μεγάλη και αξιοζήλευτη δραστηριότητά του σε
όλους, σχεδόν, τους τομείς που αφορούν τον άνθρωπο
ως ζωντανή εικόνα του Δημιουργού. Και όχι μονάχα τον
άνθρωπο, αλλά και την Δημιουργία που τον περιβάλλει.
Γι’ αυτό και πρωτοστάτησε και, και μάλιστα πολύ πριν
τους νεοφώτιστους παγκόσμιους ηγέτες, και πρωτοστατεί στην επείγουσα ανάγκη για την προστασία του Περιβάλλοντος, όπως επίσης και για την ορθολογιστική οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημάδι
δε της μεγάλης εκτίμησης που τρέφει ο πνευματικός και
ο πολιτικός κόσμος της Ευρωπαϊκής αυτής Ένωσης είναι
και η μεγίστης σημασίας πρόσκληση που του απηύθυναν οι ηγέτες της να μιλήσει, στις 19 Απριλίου 1994,
ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στην ομιλία του δε εκείνη, για όσους είχαμε την ευκαιρία
να την παρακολουθήσουμε από τα έδρανα του Κοινοβουλίου, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αφού καταδίκασε τον φανατισμό και την βία,
ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του να συγκαλέσει σύσκεψη
των θρησκευτικών αρχηγών -Χριστιανών, Ιουδαίων, Μουσουλμάνων- των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής για
να συζητήσουν τα καυτά θέματα «περί ειρήνης και ανοχής».
Τόνισε δε, επίσης, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν πρέπει να περιορίσει το όραμά της στην επίλυση οικονομικών προβλημάτων, αλλά να συμβάλλει θετικά και
αποτελεσματικά στην «αναζήτηση πολιτιστικής ευεξίας»
και να καταπολεμηθεί, όσο τούτο είναι δυνατό, ο υπερκαταναλωτισμός και η υποταγή των ανθρώπων στην παραγωγικότητα.
Το δεύτερο, μη καθαρά εκκλησιαστικής μορφής, ενδιαφέρον του, για το οποίο δεν φείδεται κόπων και χρόνου
είναι, όπως είπαμε, η προστασία του Περιβάλλοντος, μια
δραστηριότητα, για την οποία είχε ως οδηγό το παράδειγμα του προκατόχου του στον Πατριαρχικό Θρόνο
Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριάρχη Δημητρίου. Ο
οποίος είχε, μάλιστα, την μεγάλης σημασίας πρωτοβουλία να καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου, την αρχή, δηλαδή, του Εκκλησιαστικού έτους, ως ημέρα του Περιβάλλοντος. Ο δε τότε Μητροπολίτης Βαρθολομαίος, ως το
παγκοίνως ομολογούμενο «δεξί χέρι» τότε του Πατριάρχη, θα είχε οπωσδήποτε διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην λήψη της εν λόγω πρωτοβουλίας.
Μόλις, λοιπόν, ανέλαβε, κι επίσημα πλέον, τα ηνία του
Οικουμενικού Πατριαρχείου ο ίδιος, άρχισε μια στενή και
με παγκόσμια πλέον εμβέλεια συνεργασία με τον Δούκα
του Εδιμβούργου και Βασιλικό σύζυγο αείμνηστο Πρίγκηπα
Φίλιππο, ο οποίος είχε οργανώσει ένα παγκόσμιο ταμείο
για την προστασία του Περιβάλλοντος. Έτσι, ο μεν Φίλιππος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη (1992) και ο
Πατριάρχης, το Λονδίνο (1993). Επίσης, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων
για τα 1900 έτη από της συγγραφής της Αποκαλύψεως
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του Ιωάννη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Πάτμο
το 1995, συνεκάλεσε «Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο»,
με επίκεντρο των συζητήσεων την μόλυνση των θαλασσών. Στη συνέχεια, με την συνεργασία τώρα του τότε
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Jacques Santer,
οργάνωσε το «Δεύτερο Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο»
για τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα) τον Σεπτέμβριο του 1997, με συνεργασία του Romano Prodi, οργάνωσε το «Τρίτο Διεθνές Οικολογικό Συμπόσιο» για την
προστασία του ποταμού Δούναβη, τον Οκτώβριο 1999.
Το τρίτο και εξ ίσου μεγάλης σοβαρότητας και παγκόσμιας εμβέλειας θέμα, με το οποίο ασχολείται νυχθημερόν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, είναι η ενότητα της Ορθοδοξίας. Έτσι, στις 15
Μαρτίου 1992, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, καλεί όλους
τους Προκαθημένους των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών σε
μία Πανορθόδοξο Σύναξη. Άλλωστε, αποστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι ακριβώς να περιφρουρεί και να
προβάλλει διεθνώς τον παγκόσμιο και υπερεθνικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας και την εγγενή ενότητά της, της
οποίας προΐσταται ως «Πρώτος μεταξύ Ίσων» στην καθιερωμένη Ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι, δηλαδή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο σύνδεσμος μεταξύ
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ο οποίος συντονίζει, αλλά δεν
επιβάλλει, τις κοινές ενέργειες, ώστε να επιτυγχάνεται η
απρόσκοπτη οικουμενική προσφορά προς όφελος του
φιλόθεου και ευσεβούς ποιμνίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Στο συγκεκριμένο, όμως, αυτό θέμα, το Ορθόδοξο
Πατριαρχείο Μόσχας ήδη μετά την Άλωση της Βυζαντινής πρωτεύουσας το 1453, πολύ δε περισσότερο στη
συνέχεια, κατέβαλε και εξακολουθεί να καταβάλλει απροκάλυπτες προσπάθειες όπως αναδειχθεί εκείνο Οικουμενικό και να σβήσει συνεπώς από τον χάρτη το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως όπως με ανυπόκριτη
πια χαρά θα χαιρέτιζε και η Τουρκική Κυβέρνηση. Μια
απαίτηση, όμως, την οποία τα άλλα Ορθόδοξα Πατριαρχεία όχι μόνο απέρριψαν, αλλά και συμφώνησαν στη
δημιουργία του Πατριαρχείου της Ουκρανίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο
είχε άλλωστε δημιουργήσει παλαιότερα και το ίδιο το
Πατριαρχείο Μόσχας!
Στην επιλογή, τώρα, των συνεργατών του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η περί αυτόν Ιερά
Σύνοδος του Πατριαρχείου προσπαθούν κι επιλέγουν τα
κατά τη γνώμη τους καλύτερα πρόσωπα ώστε να μπορέσουν να φέρουν σε αίσιο πέρας το ανατιθέμενο σε
αυτούς πολύτιμο και εν πολλοίς λίαν απαιτητικό έργο,
όπως είναι αυτό της Διασποράς (Αμερική, Αυστραλία,
Μεγάλη Βρετανία και γενικά όπου δεν υπάρχει δικαιοδοσία άλλου Ορθόδοξου Πατριαρχείου). Όταν δε κάποιος από τους υφιστάμενούς τους Μητροπολίτες ή Αρχιεπισκόπους αποδειχθεί ανάξιος της αποστολής του ή υποπέσει σε ασυγχώρητο σφάλμα, τότε οι εκλέξαντες αυτόν,
σε συνεδρία και πάλι της Ιεράς Συνόδου, τον παύουν,
όπως συνέβη, για παράδειγμα, με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Μεθόδιο Φούγια το
1988. Εξάλλου, όμως, όπως είδαμε πιο πάνω, ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης Παναγιώτατος Βαρθολομαίος γνωρίζει
από πρώτο χέρι τις Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου
στη Διασπορά και τα εγγενή τους προβλήματα ώστε να
μπορεί να κρίνει αντικειμενικά και χωρίς καθυστέρηση αν
κάποιος από τους εν λόγω υφιστάμενούς του δεν εκτελεί τα καθήκοντά του ή δεν συμπεριφέρεται όπως απαιτείται από έναν καθώς πρέπει Αρχιερέα.
Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον λόγο, αφ’ ενός επισκέπτεται
όλες ανεξαίρετα τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως επίσης
και τις Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου. Επίσης,
συγκαλεί Συνάξεις όλων των εν ενεργεία Ιεραρχών του
Οικουμενικού Θρόνου, ενώ σχετικά πρόσφατα προβαίνει
στην καινοτομία να συγκαταλέγονται, ανά εξάμηνο, στην
Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι Προκαθήμενοι των εκτός Τουρκίας Επαρχιών του Θρόνου,
οι οποίοι όχι μονάχα έχουν κανονική ψήφο για την εκλογή τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχη, όσο και των νέων
Μητροπολιτών, αλλά να είναι και οι ίδιοι εκλέξιμοι για το
ύπατο αξίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη, κάτι δηλαδή που μέχρι πρόσφατα περιοριζόταν, από την Τουρκική Κυβέρνηση, αποκλειστικά μόνο στους Τούρκους
υπηκόους. Υπό την αίρεση, βέβαια, τώρα να δίδεται από
την Τουρκική Κυβέρνηση τουρκικό διαβατήριο στους εκτός
των ορίων της Τουρκικής Επικρατείας Αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου, οπότε, βέβαια, οφείλουν και αυτοί να
δείχνουν, τουλάχιστον, ότι συμπεριφέρονται ως Τούρκοι
υπήκοοι έστω και αν στην πραγματικότητα δεν το πιστεύουν!
Επιλέγουμε δε την μάλλον πολύ σύντομη αυτή αναφορά μας στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, ο
οποίος συμπληρώνει αύριο, 22 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους τριάντα συναπτά έτη Πατριαρχίας, αλλά και το
ογδοηκοστό έτος της ηλικίας, έτη ως πλείονα επ’ αγαθώ
της ανά την Υφήλιο Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Π ολιτιστικές Ε κδηλώσεις
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Το κυπριακό
συγκρότημα
«Monsieur Doumani»
στο Λονδίνο
Λάβαμε το ακόλουθο
Δελτίο Τύπου από το
Πολιτιστικό Τμήμα της
Κυπριακής Πρεσβείας:
Η Ύπατη Αρμοστεία
της Κύπρου στο Λονδίνο
με περηφάνια παρουσιάζει
το πολυβραβευμένο κυπριακό
συγκρότημα
«Monsieur Doumani»
για μια ζωντανή εμφάνιση στο θρυλικό Rich Mix στο Λονδίνο.
Οι «Monsieur Doumani» επιστρέφουν με ένα συναρπαστικό τέταρτο άλμπουμ, "Pissourin", σπρώχνοντας τον μεσογειακό τους ήχο
προς μια βαθιά ψυχεδελική και avant-folk κατεύθυνση. Μια χορευτική καταιγίδα από ηλεκτρονικούς ρυθμούς, συνδυασμένους με παραδοσιακά έγχορδα όργανα και τρομπόνι να φτιάχνουν μια μοναδική
ατμόσφαιρα. Το άλμπουμ "Pissourin" κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο από τη γερμανική δισκογραφική εταιρεία Glitterwin Records.
Σήμερα Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021, η μπάντα παρουσιάζει
αυτό το πολυσυζητημένο άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη
φορά, καθώς και επιλεγμένη μουσική από την προηγούμενη δισκογραφία τους.
Οι «Monsieur Doumani» βραβεύτηκαν ως "Καλύτερο Συγκρότημα"
στα Songline Music Awards 2019 και έλαβαν το "German Records
Critics Awards’ " καθώς και το "Critics Award" στα Παγκόσμια Βραβεία Μουσικής του Andrea Parodi.
Το άλμπουμ τους “Pissourin” έχει λάβει πέντε αστέρια και έχει ανακηρυχθεί κορυφαίο παγκόσμιο άλμπουμ από το περιοδικό Songlines,
ενώ έχει λάβει τέσσερα αστέρια από τους κριτικούς των σημαντικότερων βρετανικών εφημερίδων, όπως η “Guardian” και η “Financial
Times”.
Είσοδος δωρεάν, Προσέλευση: 8:15 μ.μ.
Έναρξη συναυλίας: 9:00μ.μ. (21-10-21)
Για κρατήσεις: https://richmix.org.uk/events/monsieur-doumanilive-in-london
Περισσότερες πληροφορίες: www.culturalchc.co.uk
Διοργάνωση: Ύπατη Αρμοστεία Κύπρου – Πολιτιστικό Τμήμα.
Επιχορήγηση: Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας – Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

Έκθεση η «Η Ιστορία έχει
Πρόσωπο» στην Ελληνική
Πρεσβεία Λονδίνου
Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:
Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821 και με αφορμή την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο διοργανώνει,
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, έκθεση με θέμα «Η
Ιστορία έχει Πρόσωπο».
Στην έκθεση παρουσιάζονται 15 προσωπογραφίες με ορισμένα από
τα 320 μοναδικά πρόσωπα που ζωγράφισε ο Benjamin Mary (17921846), διπλωματικός αντιπρόσωπος του Βελγίου στην Ελλάδα.
Ενδεικτικά εικονίζονται οι: Κολοκοτρώνης, Νικηταράς, Κουντουριώτης,
Μακρυγιάννης, Χατζηπέτρου, Finlay και άλλοι. Περισσότερα ιστορικά
στοιχεία καθώς και πληροφορίες για τα εικονιζόμενα πρόσωπα περιέχονται στην έκδοση του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και της Ιστορικής
και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο: Η
Ιστορία έχει πρόσωπο – Μορφές του 1821 στην Ελλάδα του Όθωνα από
τον Βέλγο διπλωμάτη Benjamin Mary (Αθήνα, 2020).
Στα εγκαίνια της έκθεσης, που θα πραγματοποιηθούν στις 26 Οκτωβρίου στην Ελληνική Πρεσβεία (1Α Holland Park, W11 3TP), θα παρέμβουν η Gonda Van Steen, κάτοχος έδρας Κοραή του Πανεπιστημίου
Kings College London, η Jennifer Wallace, ακαδημαϊκός, συγγραφέας
και μέλος του London Hellenic Prize και ο Alasdair Grant από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
Κατά την εκδήλωση, η ηθοποιός και σκηνοθέτης θεάτρου Αγγελική
Πετροπετσιώτη θα απαγγείλει αποσπάσματα από τα Απομνημονεύματα
του Μακρυγιάννη και του Κολοκοτρώνη, επιλεγμένα σε συνεργασία
με την Ακαδημία Αθηνών, με μουσική συνοδεία από σαντούρι σε ηχογραφημένη εκτέλεση της Στέλλας Βαλάση (Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών,
Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής).

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 11

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Οι «ΑΘΑΝΑΤΕΣ» έρχονται στην Αγγλία
για τα 200 χρόνια ΕΛΛΑΔΑ 2021
Ο

Απόδημος Ελληνισμός της
Βρετανίας μέσα στα πλαίσια
του εθνικού προγράμματος εορτασμών θα τιμήσει τα 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821 με την παρουσίαση του θεατρικού έργου
“ΑΘΑΝΑΤΕΣ” με παραστάσεις
στο Λονδίνο.
Συγγραφέας του έργου είναι η
πολυγραφότατη Τάνια Χαροκόπου και η σκηνοθεσία ανήκει στον
διεθνούς φήμης καταξιωμένο Κύπριο δημιουργό Λεωνίδα Λοϊζίδη.
Συμμετέχει σε φιλική παρουσία
η εξαίρετη ηθοποιός Μαίρη Βιδάλη
στον ρόλο της Μπουμπουλίνας,
ενώ πρωταγωνιστούν οι Χρυσάνθη Γεωργαντίδου στον ρόλο της
Μαντούς Μαυρογένους, Κωνσταντίνος Ζαμπάρας και Βασίλης
Μπατσακούτσας.
Σκηνογράφος - ενδυματολόγος
είναι η Άννα Μαχαιριανάκη, φωτιστής ο Γιώργος Δανεσής, τα κοστούμια είναι του Οίκου Τρανούλη
(όλοι τους πολύ σημαντικοί συντελεστές και κορυφαίοι στον κλάδο
τους).
Το έργο “ΑΘΑΝΑΤΕΣ”, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον
καλλιτεχνικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής με θέμα τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και έχει συμπεριληφθεί στις
προτεινόμενες δράσεις της Επιτροπής “ΕΛΛΑΔΑ 2021” και βρίσκεται κάτω από την αιγίδα του ΕΟΤ,
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, και της Περιφέρειας Αττικής όπου και παρουσιάζεται σε
ολόκληρη την Ελλάδα και σε συνεργασία με φορείς της Ελληνικής
Ομογένειας οργανώνεται η παρουσίαση του και στο εξωτερικό,
ξεκινώντας από τη Βρετανία.
Πρόκειται για μια πρωτότυπη
θεατρική παράσταση για την ηρωϊκή Ελληνική Επανάσταση του 1821,
η οποία εστιάζει στη ζωή και τον
αγώνα των εμβληματικών γυναικών
που τη σημάδεψαν ανεξίτηλα, της
Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και
της Μαντούς Μαυρογένους, χαράζοντας με χρυσά γράμματα το
όνομα τους στο πάνθεον των Ελλήνων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία του έθνους.
Η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας, της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων καθώς
και της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και με παραγωγούς στην
Αγγλία την CAPITAL PROMOTIONS και το TAT (The ACTORS
THEATRE).
Στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις καθώς
και άλλες δύο παραστάσεις για
μαθητές των παροικιακών μας
σχολείων (σε συνεργασία με τις
Εκπαιδευτικές Αποστολές) την

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις
7.30 μ.μ. στο Rudolf Steiner Theatre,
Park Road, NW1 6XT), Σάββατο
13 (μαθητικές παραστάσεις) και
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στις
7.30 μ.μ. (Millfieled Theatre στο
Enfield). Ίδε και λεπτομέρειες στη
σελ. 12.
Το θεατρόφιλο κοινό της Ομογένειας αναμένεται να τιμήσει δεόντως τον εορτασμό των 200 χρόνων με το εξαιρετικό αυτό έργο, το
οποίο να αναφέρουμε, σημειώνει
μεγάλη επιτυχία στις μέχρι τώρα
εμφανίσεις του στην Ελλάδα, όπου
κι αν παρουσιάστηκε, αφήνοντας
τις καλύτερες εντυπώσεις.
Μεγάλοι χορηγοί των παρα-

στάσεων οι CHRISTOS LAZARI
Foundation και ο Επίτροπος
Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Υποστηρικτές: POTTY’S DINER,
Άννα Connolly, Liveras Estates,
Lauren&Alysia Investments,
John Kyriakides, BUILD IT
Builders Merchants και Demetriou
& English.
Για εισιτήρια στο Rudolf
Theatre 020 8800:7749 - 0777
159 8933
Για το Millfield Τheatre: 020
8807 6680 |
ticket@oneenfield.co.uk
Για πληροφορίες 0777 159
8933 – 07956 903827.
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Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΑΛ ΣΙΣΙ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΥΠΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Η Τουρκία στο στόχαστρο
της Τριμερούς
Α

υστηρά μηνύματα στην Τουρκία, εμπεριέχονται
στην Κοινή Διακήρυξη της 9ης τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Στη Διακήρυξη κατονομάζεται ευθέως – για πρώτη
φορά – η Τουρκία ως ο ταραξίας της περιοχής, που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Κύπρου και της Ελλάδας και απειλή την ειρήνη και την
σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.
Στην κοινή Διακήρυξη, που υπογράφουν ο Έλληνας
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Πρόεδροι Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, απορρίπτονται οι
«παράνομες γεωτρήσεις και σεισμικές έρευνες» τουρκικών σκαφών στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα, οι παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου και χωρικών υδάτων
της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ επαναλαμβάνεται η έκκληση για διακοπή των προκλήσεων και μονομερών ενεργειών, «συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης ερευνητικών σκαφών έγκυρα αδειοδοτημένων από την Ελλάδα και την Κύπρο».
Υπογραμμίζουν ότι σε ένα επιθετικό περιβάλλον ή υπό
την απειλή χρήσης βίας δεν μπορεί να διενεργηθεί παραγωγικός διάλογος με αποτελέσματα. Υπογραμμίζουν
επίσης τη σημασία «του σεβασμού της κυριαρχίας και
των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών
στις θαλάσσιες ζώνες τους, σύμφωνα με το Διεθνές
Δίκαιο, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στη Σύμβαση
του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας».
Στη Διακήρυξη επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη στις διαδικασίες του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού, ενώ
μπήκε και μια εκτενής αναφορά για την «υπαρξιακή
απειλή», την οποία αποτελεί για την Αίγυπτο το αιθιοπικό φράγμα GERD στο Νείλο, «εάν πληρωθεί και
λειτουργήσει μονομερώς». Οι τρεις ηγέτες κινήθηκαν
σε κοινή γραμμή και στο Λιβυκό ζήτημα, ζητώντας
αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και διεξαγωγή εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου. Στη Διακήρυξη
καταδικάζονται και τα τουρκολιβυκά μνημόνια.
Οι τρεις ηγέτες χαιρετίζουν, ακόμα, την υπογραφή της
συμφωνίας τριμερούς διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών τους, σημειώνοντας ότι αυτό δεν ενισχύει
μόνο τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, αλλά ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
Στο ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε η στήριξη του Forum
Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF). Οι
τρεις ηγέτες εξέφρασαν, επίσης, την ανησυχία τους για
την κατάσταση στο Αφγανιστάν, ενώ αναφέρθηκαν και
στην ανάγκη συντονισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Ως προς τη Λιβύη, επαναλαμβάνουν τη σημασία διατήρησης του συμφωνηθέντος στον Οδικό Χάρτη χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων
εκλογών την 24η Δεκεμβρίου 2021, χωρίς ξένη παρέμβαση και την ανάγκη απόσυρσης όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων. Υπογραμμίζουν ότι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και το Μνημόνιο Κατανόησης Στρατιωτικής Συνεργασίας και Συνεργασίας Ασφάλειας που υπεγράφησαν τον Νοέμβριο 2019
μεταξύ Τουρκίας και κ. Fayez El Saraj, παραβιάζουν
τόσο το Διεθνές Δίκαιο όσο και το και το εμπάργκο
όπλων των ΗΕ στη Λιβύη, καθώς, όπως αναφέρουν,
«αμφότερα υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα• επιπλέον, το Μνημόνιο Κατανόησης για την
οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη
Μεσόγειο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων
κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα».

ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι
οι τρεις ηγέτες συζήτησαν μεταξύ άλλων τις περιφερειακές εξελίξεις. «Ταυτίζονται οι θέσεις μας στην καταδίκη
της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας. Η ηγεσία
της Άγκυρας δείχνει να μην αντιλαμβάνεται να μηνύματα
των καιρών», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Οι
βλέψεις της Τουρκίας εις βάρος των γειτόνων συνιστούν
απειλή για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή».
Όπως τόνισε ο ίδιος, η απάντηση και των τριών χωρών
στην Τουρκία είναι σαφής: Μοναδικός δρόμος προόδου
είναι δεσμευτικές αποφάσεις του ΟΗΕ, διαμηνύοντας
πως «οι απειλές πολέμου δεν είναι πρακτικές που ανήκουν στον 21ο αιώνα» και επισημαίνοντας πως «η Ελλά-

δα υπογράφει συμφωνίες συνεργασίας υπό το φως του
Διεθνούς Δικαίου».
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «φάρο
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» το «σχήμα Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου». Φάρος σταθερότητας σε
πολλά και παράλληλα πεδία δράσης, «από την ενέργεια
και τον τουρισμό μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος και από την υψηλή τεχνολογία μέχρι το εμπόριο και
τη ναυτιλία».
Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, «στην κοινή μας
πορεία προσθέσαμε δύο ακόμα μνημόνια που αφορούν
τη διασύνδεση για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη
συνεργασία σε θέματα αποδήμων. Η ενέργεια καθίσταται γέφυρα μεταξύ της Αιγύπτου προς την Ευρώπη».
Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν ενεργά και η Ελλάδα και
η Κύπρος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εξηγήσει πως «σε μία εποχή όπου αναζητούμε διαφοροποίηση
των ενεργειακών μας πηγών η Αίγυπτος μπορεί να γίνει
πάροχος ρεύματος που θα παράγεται κυρίως από τον
ήλιο».
«Και οι τρεις χώρες αναβαθμίζονται», σημείωσε ο
Έλληνας Πρωθυπουργός, λέγοντας: «Συντονιζόμαστε
και σε άλλα μέτωπα όπως στη δράση μας κατά της πανδημίας. Η Ελλάδα δώρισε στη φίλη Αίγυπτο 250.000
δόσεις εμβολίων. Συντονιζόμαστε και στην απειλή της
κλιματικής κρίσης».
Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ-Σίσι αναφέρθηκε αρχικά στην πανδημία του κορωνοϊού, την οποία χαρακτήρισε ως πρωτοφανές πρόβλημα. Αμέσως μετά μίλησε για
την υπογραφή της συμφωνίας για την ηλεκτρική διασύνδεση. «Είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε από κοινού»,
σημείωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος.
«Πρόθεση μας είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία
μας στον τομέα της ενέργειας και επισημαίνω τη σημασία
της υπογραφής σήμερα του μνημονίου συνεργασίας της
τριμερούς ηλεκτρικής διασύνδεσης», συνέχισε ο Αιγύπτιος
πρόεδρος. «Θεωρούμε αυτό το ως προοίμιο της γενικότερης ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ευρώπη. Μεγάλο
σχέδιό μας είναι η ίδρυση του φόρουμ φυσικού αερίου
της Ανατολικής Μεσογείου για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων όλων των χωρών με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».
Αναφερόμενος στη συνέχεια στο Κυπριακό, ο κ. Σίσι
τόνισε πως «στηρίζουμε την δίκαιη επίλυση του Κυπριακού στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Στηρίζουμε επίσης την διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στη Λιβύη και την απομάκρυνση όλων
των ξένων στρατευμάτων. Συζητήσαμε επίσης και το
παλαιστινιακό θέμα υπό το φως της κλιμάκωσης της διένεξης Ισραήλ – Παλαιστίνης τον περασμένο Μάιο.
Συζητήσαμε επίσης το θέμα της Συρίας υποστηρίζοντας τις καταβαλλόμενες προσπάθειες του εκπροσώπου
του ΟΗΕ, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Είμαστε
υπέρ της διατήρησης της σταθερότητας στο Λίβανο.
Συζητήσαμε και το θέμα της τρομοκρατίας, αλλά και την
παράνομη μετανάστευση».
Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος της
Αιγύπτου ανέφερε: «Παρουσιάσαμε την προσέγγιση της
Αιγύπτου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες κάθε άνθρωπος θα αισθάνεται ασφαλής. Να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλλετε για την ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας και
αναμένω να σας φιλοξενήσω την 10η Σύνοδο Κορυφής
της Τριμερούς Συνεργασίας Ελλάδος – Κύπρου – Αιγύπτου».
Ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης στις δηλώσεις
του μίλησε για τις παράνομες ενέργειες στην Αμμόχωστο και στη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων στα κατεχόμενα από την Τουρκία, καθώς και για την πολιτική της
«γαλάζιας πατρίδας».
Ο Νίκος Αναστασιάδης, τόνισε ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται με την πολιτική της ως ταραξίας της περιοχής
και η μόνη χώρα που δεν συνεργάζεται με τις υπόλοιπες
χώρες της ανατολικής Μεσογείου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάλεσε την Τουρκία να αντιληφθεί ότι θα ωφεληθεί και η ίδια από μια επίλυση του Κυπριακού στη βάση
αρχών.
Ξεκαθάρισε ότι είναι «απαράδεκτη η θέση της τ/κ
πλευράς για δύο ανεξάρτητα κράτη» και πρόσθεσε ότι
κατά την πρόσφατη συνάντηση στη Νέα Υόρκη κατά την
οποία ο ΓΓ του ΟΗΕ «στην προσπάθεια να δημιουργήσει συνθήκες που θα επέτρεπαν τη συναντίληψη για το
ποια θα πρέπει να είναι η λύση, που διαγράφεται μέσα

από τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ και του
Συμβουλίου Ασφαλείας», η Τουρκοκυπριακή απάντηση
ήταν «η επανάληψη της θέσης ότι δεν πρόκειται να αρχίσει
διάλογος αν πρώτα δεν αναγνωριστεί ισότητα του παράνομου τ/κ μορφώματος, με το νόμιμο καθεστώς της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας».
Όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης, η πρόταση του ΓΓ ήταν
ο διορισμός ειδικού αντιπροσώπου που θα καλλιεργούσε
τις προοπτικές κλίματος επανέναρξης διαλόγου. «Δεν
επετεύχθη η πρόθεση του ΓΓ με αποτέλεσμα σήμερα να
είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Η βούλησή μας είναι να εμπλακούμε σε διάλογο όχι να εκτραπούμε του Διεθνούς Δικαίου,
αλλά να εφαρμόσουμε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, να εφαρμόσουμε όλα εκείνα που θα δημιουργήσουν τις προοπτικές ενός ευρωπαϊκού κράτους όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, προστατεύοντας όχι μόνο τα ανθρώπινα
δικαιώματα των Ε/Κ αλλά και των Τ/Κ».
Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι η αποφασιστικότητα και
οι προσπάθειες που καταβάλλει από κοινού τόσο με τον
κ. Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΕΕ, όσο και με τον κ. Σίσι
στο πλαίσιο του οργανισμού ισλαμικής διάσκεψης,
στοχεύουν στην διπλωματική ενεργοποίηση με απώτερο σκοπό τον διάλογο.
«Δεν μπορεί οι χώρες της ανατολικής Μεσογείου να
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, να αποτελούν πυλώνα
σταθερότητας και ειρήνης και η μόνη που διαταράσσει το
Διεθνές Δίκαιο να είναι η Τουρκία», είπε ο κ. Αναστασιάδης και πρόσθεσε: «Οι τριμερείς συναντήσεις δεν
αποκλείουν κανέναν, στοχεύουν στη σταθερότητα, και η
Τουρκία είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να σέβεται το Διεθνές
Δίκαιο και την κυριαρχία των γειτόνων της».
Κατηγόρησε την Τουρκία για αδιαλλαξία και «για τις
παραβιάσεις που γίνονται στην ΑΟΖ της Κύπρου κατά
παράβαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, την παραβίαση του καθεστώτος της Αμμοχώστου, στην πρόσφατη
εκμίσθωση – όχι γης που ανήκε σε Τ/Κ αλλά σε Ε/Κ –
υπό κατοχή περιουσίας που δόθηκε με μακροπρόθεσμη
μίσθωση στην Τουρκία για ευκόλως κατανοητούς στόχους που επιδιώκει η Τουρκία. Στη δημιουργία βάσης για
μη επανδρωμένα αεροπλάνα και στη δημιουργία στρατιωτικού λιμένος στην περιοχή. Το χειρότερο όμως είναι
ότι πέρα από την επιδεινωμένη προκλητικότητα της αναθεωρητικής πολιτικής, που δεν αντιμετωπίζεται μόνο στην
περίπτωση στην Κύπρου αλλά εκτείνεται στο Αιγαίο, στη
Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ και αλλού, υπάρχει μια πολιτική
– η "γαλάζια πατρίδα" – με την οποία θέλει ο κ. Ερντογάν
να ελέγχει την περιοχή και πέραν αυτής», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.

ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΑΓΚΥΡΑΣ ΓΙΑ
«ΕΧΘΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μιλά για «εχθρική πολιτική» εναντίον της Τουρκίας και του ψευδοκράτους και επιμένει πως «καμία προσπάθεια δεν
θα πετύχει δίχως εμάς».
«Η δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά την τριμερή σύνοδο κορυφής είναι μια νέα εκδήλωση των εχθρικών πολιτικών του ελληνικού δίδυμου απέναντι στην Τουρκία και
την ΤΔΒΚ. Η συμπερίληψη της Αιγύπτου σε αυτή τη δήλωση είναι ένδειξη ότι η αιγυπτιακή διοίκηση δεν έχει καταλάβει ακόμη την πραγματική διεύθυνση όπου μπορεί να
συνεργαστεί στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει το
τουρκικό ΥΠΕΞ.
Η Άγκυρα επιμένει να αναφέρει πως «χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ δεν μπορεί να είναι επιτυχείς» οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στην περιοχή
και επαναλαμβάνει μεταξύ άλλων σε «εχθρούς και φίλους» πως «δεν πρέπει να αγνοούν τα δικαιώματα και
τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων».
Αναφερόμενη σε Ελλάδα και Κύπρο, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι «η απαραίτητη απάντηση δόθηκε στις προσπάθειες αυτών των δύο να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα
μας, προκειμένου να προκαλέσουν ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο», στέλνοντας μήνυμα πως η Άγκυρα θα
συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τόσο τα δικά
της δικαιώματα όσο και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΑΛ ΣΙΣΙ
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Abdel Fattah El-Sisi, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου,
στο περιθώριο της 9ης Τριμερής Συνόδου Ελλάδος –
Κύπρου – Αιγύπτου.
Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών επιβεβαιώθηκε
το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων, ενώ έμφαση
δόθηκε στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.
Συζητήθηκαν, επίσης, οι εξελίξεις στην Μεσόγειο και την
ευρύτερη περιοχή, οι οποίες επιβάλλουν την ανάπτυξη
της στρατηγικής σχέσης ΕΕ – Αιγύπτου.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της
Αιγύπτου για τις πρόσφατες προκλητικές κινήσεις της
Τουρκίας τονίζοντας τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της
στην ευρύτερη περιοχή. Επανέλαβε την ετοιμότητα για
διάλογο και επαναπροσέγγιση υπό την προϋπόθεση του
σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας, της κυριαρχίας και
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και της
αποχής από προκλητικές ενέργειες.
Συζητήθηκαν, επίσης, οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και στον Λίβανο, μια χώρα με την οποία Ελλάδα,
Κύπρος και Αίγυπτος διατηρούν άριστες σχέσεις και προς
την οποία παρέχουν σταθερή υποστήριξη αλλά και οι
εξελίξεις στη Λιβύη και οι προοπτικές για τη χώρα μετά
τις εκλογές.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Το Κυπριακό και η ένταση της τουρκικής προκλητικότητας
βρέθηκαν στο επίκεντρο της διμερούς συνάντησης που
πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στο περιθώριο της Τριμερούς
Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Έλληνα
Πρωθυπουργό για την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας,
σημειώνοντας ότι οι αξιώσεις και τα προαπαιτούμενα για
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που θέτουν η
τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά είναι αδιανόητα
και απαράδεκτα.
«Η οδός που ακολουθούμε, που βασίζεται στην
προσπάθεια για έναν δημιουργικό διάλογο που
βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών, είναι η μόνη οδός. Οποιαδήποτε άλλη οδός είναι συνταγή καταστροφής», σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
«Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μας δοθεί η
ευκαιρία να ζήσουμε ειρηνικά με τους συμπατριώτες μας.
Να δημιουργήσουμε ένα κράτος μακριά από εξαρτήσεις,
μακριά από αναχρονιστικές εγγυήσεις, μακριά από οποιαδήποτε κατοχικά στρατεύματα», ανέφερε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ένταση της τουρκικής προκλητικότητας, η
οποία, όπως είπε, «γεννά έντονο προβληματισμό και
αγανάκτηση για μια συμπεριφορά που ξεφεύγει πλήρως
από το πλαίσιο μιας συμφωνημένης λύσης για την επίλυση
του Κυπριακού».
«Θέλω να πως για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο
είχα την ευκαιρία να τονίσω και στην πρόσφατη
επίσκεψή μου στη Λευκωσία, ότι δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή καμία λύση δύο κρατών και δεν μπορούμε
να αποκλίνουμε από την ουσία του πλαισίου, όπως
αυτό έχει προσδιοριστεί από τις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σημείωσε ο Έλληνας
Πρωθυπουργός.
Εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς
την Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί πάντοτε τη δυνατότητα να εγείρει «το θέμα της
τουρκικής προκλητικότητας, όπως έπραξε και στο
πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ειδικά όταν αυτή αφορά ενεργειακά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρευνες
που διεξάγονται από ευρωπαϊκά κράτη».

14 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Είχαμε, όμως, και την πρώτη γυναίκα, η οποία μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1820. Πρόκειται για την Κυριακή Ναύτη από τη Σμύρνη, η οποία από περιέργεια
έψαξε στο γραφείο του συζύγου της και βρήκε το
κρυμμένο αρχείο του, το οποίο περιείχε απόρρητα έγγραφα της «Φιλικής Εταιρείας».
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Έντρομη τότε, το ανακοίνωσε στον ιατρό σύζυγό
της Μιχαήλ Ναύτη, ο οποίος ως μέλος της Εταιρείας,
αναγκάστηκε να το αποκαλύψει στους ανώτερούς του
Φιλικούς, δηλώνοντας ότι μπορούσαν άνετα να εξοντώσουν τη σύζυγό του, έστω και αν αγαπούσε και αυτή
και τα παιδιά τους, προκειμένου να μη διακινδυνέψει
η «Φιλική Εταιρεία»! Οπότε και οι ανώτεροί του Φιλικοί αποφάσισαν αντί να την εκτελέσουν, να την μυήσουν και την ίδια στην Εταιρεία. Και την μύησαν. Οπότε
και το ζεύγος εκείνο πρόσφεραν στην Εταιρεία το ποσό
των τριών χιλιάδων γροσίων. Έφυγαν, όμως, από τη
Σμύρνη για λόγους ασφάλειάς τους από τους Τούρκους κι εγκαταστάθηκαν στη Σύρο. Τον δε Μάρτιο του
1821, αφού πούλησε όλα της τα κοσμήματα και το
μεγαλύτερο μέρος της πατρικής της περιουσίας, έστειλε η ίδια με ιστιοφόρο στη Μάνη ένα πολύ σημαντικό
αριθμό πολεμοφόδια, ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν πυρετωδώς για να εξασφα-λίζει οικονομική ενίσχυση της
Επανάστασης.
Τα μέλη της «Φιλικής Εταιρείας», όταν μυούνταν,
έδιναν τον ακόλουθο «Όρκο Πίστης» κι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με κώδικες, ψευδώνυμα και συνθηματικές λέξεις. Το πλήρες κείμενο δε του Όρκος έχει
ως εξής:
«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού οικειοθελώς,
ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν
κατά πάντα και διά πάντα. Δεν θέλω φανερώσει το παραμικρόν από τα σημεία, ή λόγους αυτής, μήτε θέλω δώσει
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Πανελλήνιες προεπαναστατικές
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση
από την οθωμανική δουλεία
να καταλάβουν ποτέ ότι εγώ ηξεύρω τι περί τούτων κατ’
ουδένα τρόπον, μήτε εις συγγενή μου, μήτε εις πνευματικόν, μήτε εις φίλον μου.
»Ορκίζομαι ότι εις το εξής δεν θέλω έμβει εις καμμίαν άλλην εταιρείαν, οποία και αν είναι, μήτε εις δεσμόν
υποσχετικόν, αλλά μάλιστα ό,τι δεσμόν ήθελον έχει εις
τον κόσμον, έως και τον πλέον αδιάφορον ως προς την
Εταιρείαν, θέλω τον νομίζει εις ουδέν.
»Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου,
των οπαδών και ομοφρόνων αυτοίς, θέλω ενεργεί παντοίοις τρόποις προς βλάβην αυτών και όταν η περίστασις μοι συγχωρέση και τον παντελή αυτών όλεθρον.
»Ορκίζομαι ότι ποτέ δεν θέλω μεταχειρισθή βίαν εις
το να αναγνωρισθώ μέ τινα συναδελφόν, αλλά θέλω
προσέχει με άκραν επιμέλειαν διά να μην λανθασθώ και
έτερον συμβεί εναντίον τι.
»Ορκίζομαι ότι όπου εύρω τινά συναδελφόν, θέλω
τον συντρέχει και βοηθεί με όλην την δύναμιν και κατάστασίν μου, θέλω προσφέρει εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν, και αν ίσως
έτυχε να είναι πρωτύτερα εχθρός μου, τόσω περισσότερον θέλω τον αγαπώ και τον συντρέχω καθ’ όσον η έχθρα
μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.
»Ορκίζομαι ότι, καθώς και εγώ παρελήφθην εις την
Εταιρείαν, θέλω δέχομαι αδελφούς, θέλω μεταχειρισθή
πάντα τρόπον και πάσαν βραδύτητα, έως να τον γνωρίσω
ότι είναι αληθώς Έλλην θερμός και υπερασπιστής της

δυστυχούς ημών πατρίδος, ενάρετος και καλός άνθρωπος, άξιος να φυλάξη το μυστικόν και να κατηχήση και
άλλον.
»Ορκίζομαι ότι κατ’ ουδένα τρόπον δεν θέλω ωφεληθή από τα χρήματα της Εταιρείας, αλλά θέλω το θεωρεί ως πράγμα ιερόν και ως ενέχυρον, ανήκον εις όλον
το ταλαίπωρον γένος μου, καθώς και τα λαμβανόμενα
και στελλόμενα γράμματα εσφραγισμένα.
»Ορκίζομαι ότι ποτέ δεν θέλω ερωτήσει τινά των
Φιλικών δια να μάθω οποίος τον εδέχθη εις την Εταιρείαν, ούτε εγώ θέλω φανερώσει, ούτε θέλω κάμει να
καταλάβη εκείνος τον παραδεξάμενόν μου, και αν ίσως
γνωρίσω το σημείον εις το εφοδιαστικόν τινός θέλω προσποιηθή ότι δεν το εγνώρισα.
»Ορκίζομαι ότι θέλω προσέχει πάντοτε εις την διαγωγήν μου να είμαι ενάρετος, θέλω είμαι ευλαβής εις
την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας,
θέλω δίδει πάντοτε καλόν παράδειγμα, θέλω βοηθεί,
συμβουλεύει και συντρέχει τον ασθενή, τον δυστυχή και
αδύνατον, θέλω σέβομαι την δικαιοσύνην, τα έθιμα, τα
κριτήρια, τους μετόχους της διοικήσεως του τόπου, εις
τον οποίον διατρίβω.
»Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις εσέ, ω ιερά και αθλία
πατρίς! Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου.
Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας
έχυσαν τα ταλαίπωρα τέκνα σου! Εις τα ίδιά μου δάκρυα, τα οποία χύνω κατ’ αυτήν την στιγμήν! Εις την
μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλος εις εσέ! Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία
και ο σκοπός των διαλογισμών μου, το όνομά σου ο
οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία σου ανταμοιβή
των κόπων μου! Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήση επί
της κεφαλής μου όλους τους κεραυνούς της δικαιοσύνης
της, το όνομά μου ας είναι εις αποστροφήν και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των ομογενών μου, αν ίσως αλησμονήσω μίαν

στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος
μου, και ο θάνατος ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, διά να μην μολύνω την αγιότητα της
Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».
Μόλις τελείωνε η απαγγελία του Όρκου, ο κατηχητής
έβαζε το δεξί του χέρι πάνω στον ώμο του νέου «ιερέα»
κι έλεγε: «Ενώπιον του αοράτου και πανταχού παρόντος Αληθινού Θεού, του καθατό Δικαίου, του εκδικούντος
την παράνασιν και παιδεύοντος την κακίαν, κατά τους
κανόνας της Φιλικής Εταιρείας και με την δύναμιν την
οποίαν μου έδωκαν οι Μεγάλοι Ιερείς των Ελευσινίων,
καθιερώνω ιερέα τον…εκ πατρίδος…επαγγέλματος…και
δέχομαι διά μέλος, καθώς και εδέχθην εις την Εταιρείαν
των Φιλικών».
Σημαντικό, πάντως, ρόλο στην πρόοδο της Φ.Ε. διαδραμάτισαν τόσο οι «απόστολοι» όσο και οι «έφοροι», αμφότεροι των οποίων ήταν επιφορτισμένοι με το
καθἠκον να εξευρίσκουν και τις απόλυτα αναγκαίες
χρηματικές και άλλες γενναιόδωρες εισφορές από μέρους των μυημένων Μελών ή και, μέσω αυτών, από
άλλους ευκατάστατους συμπατριώτες τους με την πρόφαση πάντοτε ότε τις εισφορές αυτές τις χρειάζονταν
για την ανέγερση τάχα σχολείων ή άλλων κοινωφελών
ιδρυμάτων.
Επ’ αυτού, μάλιστα, έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, από τα οποία και παρέχουμε τις ακόλουθες
δύο επιστολές του Γενικού Εφόρου και Αρχηγού της
Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τον
μετέπειτα ιερομάρτυρα της Κύπρου Αρχιεπισκόπου
Κυπριανό, όταν για τον σκοπό ακριβώς αυτόν επισκέφθηκαν την Κύπρο αρχικά το μέλος της «Φιλικής
Εταιρείας» και μάλιστα «απόστολός» της Δημήτριος
Ύπατρος το 1818 και, στη συνέχεια, τον Οκτώβριο
του 1820 ο Αντώνιος Πελοπίδας, το ίδιο και αυτός
«απόστολος» της «Φιλικής Εταιρείας».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
Ο Σπυρίδων Τρικούπης γεννήθηκε στο Μεσολόγγι,
την άνοιξη του 1788. Ήταν ο πρωτότοκος υιός του
ζεύγους του Ιωάννου Τρικούπη και της Αλεξάνδρας Παλαμά. Από την πλευρά του πατέρα του, ο
Σπυρίδωνας κληρονόμησε τη μεγάλη φήμη που έφερε το επίθετο «Τρικούπης», καθώς τα μέλη της οικογένειάς του, οι πρόγονοί του, ήταν ξακουστοί όχι
μόνο στη γύρω περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Ο μικρός Σπύρος πήγε σχολείο στο Γυμνάσιο της
γειτονιάς του, στη φημισμένη «Παλαμαία Σχολή». Από
εκεί, μετακινήθηκε στην Πάτρα. Εκεί έμαθε Αγγλικά,
Ιταλικά και Γαλλικά, ανέπτυξε σε μεγάλο βαθμό τις
επαφές του με σημαντικά πρόσωπα της εποχής, όπως
με τον φιλέλληνα Άγγλο λόρδο Γκίλφορντ και απέκτησε αξιόλογη τριβή με τις πολιτικές υποθέσεις.
Ταπεινός χαρακτήρας και συνάμα δραστήρια προσωπικότητα, ο Τρικούπης τράβηξε πάνω του τα βλέμματα των Ευρωπαίων φιλελλήνων, οι οποίοι απολάμβαναν τις συζητήσεις μαζί του και ενθουσιάζονταν
με την φιλοπατρία του. Οι επαφές και η οικειότητα που
ανέπτυξε μαζί τους, του άνοιξαν το δρόμο για μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα στο εξωτερικό. Όμως οι ανάγκες της πατρίδας ήταν το πρωταρχικό μέλημα του ανδρός. Οι σπουδές του στη Φιλολογία στη Ρώμη και
στο Παρίσι διακόπηκαν μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 και γύρισε αμέσως στην
Ελλάδα! Μαζί με τον πατέρα του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, ο Σπύρος Τρικούπης γυρνούσε σε διάφορες πόλεις και έδιδε τη βοήθειά του, τόσο οικονομική, όσο και συμβουλευτική στους ντόπιους πληθυσμούς. Παρότι δεν ήταν ενεργός στις μάχες, έζησε
από κοντά την έξοδο του Μεσολογγίου και κατέφυγε
στο Ναύπλιο, ύστερα από κυνήγι των Οθωμανών,
βλέποντας τον αδελφό του Κωνσταντίνο να ξεψυχά
ηρωικά μαχόμενος μπροστά στις πύλες της πόλης.
Το 1824, ο Τρικούπης εκλέγεται βουλευτής Μεσολογγίου και πληρεξούσιος. Είχε ξεκάθαρα ορθολογική πολιτικά σκέψη. Ένας λόγιος μετριοπαθής άνδρας, με αληθινή αγάπη για τον τόπο και ενέργειες που
στις υπάρχουσες συνθήκες ήταν ζωτικής σημασίας.
Συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση του Ελληνικού
κράτους και συνεργάστηκε αρχικώς με τον Μαυροκορδάτο, τον οποίο όμως καυτηρίαζε αρκετά συχνά
λόγω των πολιτικάντικων επιδιώξεών του! Το 1826
παντρεύεται την αδελφή του Μαυροκορδάτου, Αικατερίνη και θα αποκτήσουν έξι παιδιά, μεταξύ των
οποίων και έναν από τους διασημότερους μετέπειτα
πρωθυπουργούς, τον Χαρίλαο. Ο Μεσολογγίτης πολιτικός, λαμβάνει μέρος σε όλες τις εθνοσυνελεύσεις
και η διαχείριση των εξωτερικών υποθέσεων της χώρας, που τότε απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς και γενναίες αποφάσεις, δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει
καλύτερο εκπρόσωπο!
Με τον ερχομό του Καποδίστρια, ο Τρικούπης θα
αναλάβει Γενικός Γραμματέας της Επικρατείας, όμως
σύντομα οι δύο άνδρες θα διαφωνήσουν έντονα και η
αντιπολιτευτική δράση θα λάβει μεγάλες διαστάσεις.
Μετά από ολιγόμηνη παραμονή στο νησί της Ύδρας,
επιστρέφει στο Ναύπλιο και από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, τώρα διευθύνει όλες τις απαραίτητες
διαπραγματεύσεις της Ελλάδας, με τις Μεγάλες Δυνάμεις και τη Βαυαρική Αυλή για τον ερχομό του Όθωνος.
Ο Τρικούπης ήταν ένας άνθρωπος με διορατική
σκέψη και συνείδηση. Γνώριζε πολύ καλά πως οι
ασύντακτες αψιμαχίες, οι ανοργάνωτες κινήσεις και η
αμορφωσιά που έπλητταν τους Έλληνες έπρεπε να
σταματήσουν. Συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτροπή
για τη σύσταση σχολείων, πράγμα εξωπραγματικό με
το χάος που επικρατούσε την εποχή εκείνη!
Ιανουάριο του 1833, επί Αντιβασιλείας, αναλαμβάνει πρωθυπουργός, όμως σύντομα παραιτείται, αρνούμενος να αποδέχεται συνεχώς τις αυταρχικές
συμπεριφορές των Βαυαρών και ανέλαβε πρέσβης
της Ελλάδας στο Λονδίνο, έως το 1838, όταν ο Όθωνας αναγκάστηκε να τον ανακαλέσει.
Ο Τρικούπης θα γυρίσει στην Ελλάδα το 1843 και
θα βοηθήσει αρκετά στη ψήφιση του Συντάγματος του
1844, συμμετέχοντας στη νέα κυβέρνηση ως Γραμματέας της Επικράτειας επί του Βασιλικού Οίκου, επί
των Εξωτερικών και Παιδείας. Παρά το γεγονός ότι
ήταν προσδεδεμένος στην αγγλική πολιτική, παραιτήθηκε από την ηγεσία του Αγγλικού κόμματος, καθώς

Ι στορικές Μ νήμες
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Δύο ξεχωριστοί
πολιτικοί άνδρες!
ποτέ δεν δέχθηκε να διαπραγματευτεί τις φιλελεύθερες ιδέες του και την ανεξαρτησία της γνώμης του! Με
τις ισχυρότατες διασυνδέσεις του στο εξωτερικό, ο
Σπυρίδων Τρικούπης απέτρεψε πολλάκις τις ξένες
επεμβάσεις στην χώρα και πέτυχε την αντικατάσταση προσώπων με ανθελληνικές θέσεις στα διάφορα
πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα! Οι πεποιθήσεις
του στηρίζονταν στην ελευθερία του Ελληνισμού από
κάθε είδους κηδεμονία και εξάρτηση. Με την ανασύσταση των πρεσβειών, επέστρεψε στο Λονδίνο και ανέλαβε και πάλι καθήκοντα εκπροσώπου. Εκεί πάλεψε
με όσα διπλωματικά μέσα διέθετε για την ένωση των
Επτανήσων με την Ελλάδα, ερχόμενος σε σύγκρουση ακόμα και με το Παλάτι. Η αρθρίτιδα όμως που τον
ταλαιπωρούσε, τον ανάγκασε να παραιτηθεί και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου απεβίωσε
λίγα χρόνια μετά, το 1873.
Παρά το βιολογικό του τέλος όμως, ο Τρικούπης
άφησε σημαντική πνευματική κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Διακρίθηκε για τη ρητορική του δεινότητα και μοιρολόγησε πολλούς επίσημους αγωνιστές!
Οι λόγοι του ήταν πάντοτε αυτοσχέδιοι και ειλικρινείς.
Μάλιστα, κυκλοφόρησε θούρια έργα όπως «Ο Δήμος», «Η λίμνη του Μεσολογγίου», «Ο καιρός αδελφοί της ελευθερίας φθάνει» κ.ά. Η μεγαλύτερη
όμως και πιο ουσιαστική κληρονομιά του προς το
αγαπημένο έθνος, είναι το τετράτομο έργο του: «Η
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1875, αποτελώντας πολύτιμη
πηγή για την εις βάθος μελέτη της Επανάστασης!
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Ο Ανδρέας Μεταξάς γεννήθηκε το έτος 1790, στο
Αργοστόλι, στο νησί της Κεφαλονιάς και ήταν δευτερότοκος γιός του Πέτρου Μεταξά και της Βιολέτας
Λοβέρδου. Η ιστορική οικογένεια των Μεταξάδων
προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη, όμως από
τις αρχές του 15ου αιώνα εγκαταστάθηκε στα νησιά
του Ιονίου, με βάση τη Κεφαλονιά. Εξαιτίας της επιφανούς οικογένειάς του, ο Ανδρέας έφερε από μικρός
τον τίτλο του κόμη. Πήγε σχολείο, αλλά δεν έλαβε κάποια ιδιαίτερη μόρφωση. Διδάχθηκε όμως την ιταλική και τη γαλλική γλώσσα κι έδειξε ένα απίστευτο ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική ιστορία, την οποία
μελετούσε με όρεξη!
Ύστερα, εργάστηκε για σύντομο διάστημα ως δικολάβος στο νησί του, δηλαδή όχι δικηγόρος, αλλά
άνθρωπος που ασχολείτο με δικαστικές υποθέσεις,
δίνοντας συμβουλές για νομικά ζητήματα. Λίγο καιρό
πριν από την Επανάσταση, ο Ανδρέας παντρεύεται
την αδελφή του Έλληνα αξιωματικού του γαλλικού
στρατού Διονυσίου Βούρβαχη, Μαριέτα, με την
οποία απέκτησε δύο κόρες και δύο γιούς, τον Σπύρο
και τον Πέτρο. Κάπου στα 1820 μυείται στη Φιλική
Εταιρεία και θέτει εαυτόν υπό της πατρίδος!
Αναλαμβάνει σύντομα δράση και συγκροτεί στρατιωτικό σώμα 350 Κεφαλλονιτών, μαζί με τον αδερφό
του Αναστάσιο και τον ξάδερφό του Κωνσταντίνο. Οι
αγγλικές Αρχές, όμως, εμποδίζουν την κάθοδο του
Μεταξά προς τη Πελοπόννησο κι αμέσως, για να λάβει την απαραίτητη άδεια του απόπλου, απλά προσποιείται στους Βρετανούς αξιωματούχους πως θα
καταδίωκε την πειρατεία στο Ιόνιο κι έτσι εν τέλει αποβιβάζεται στη Κυλλήνη, στις 9 Μαΐου 1821 κι ενώνεται με τις δυνάμεις του Βιλαέτη, του Σισίνη και του
Πλαπούτα! Οι Έλληνες οπλαρχηγοί, έχουν τώρα τη
δύσκολη αποστολή να εκστρατεύσουν έναντι του χωριού Λάλα και να εκδιώξουν τους αιμοδιψείς και σκληροτραχηλους Αλβανούς, τους οποίους έφεραν οι Τούρκοι κατά τη περίοδο των Ορλωφικών για να σφάξουν
τους ντόπιους πληθυσμούς. Μετά από σκληρή μάχη
οι Έλληνες νικούν και τρέπουν τους βαρβάρους σε
φυγή. Ο ηρωικός Μεταξάς, έφιππος, είναι ο καλύτερος πολεμιστής της μάχης και τα παλληκάρια του τον
αποκαλούσαν «κόντε Λάλα»! Η μάχη του όμως αυτή
θα είναι και η τελευταία, αφού ο Ανδρέας τραυματίστηκε
και στα δύο του χέρια κι έτσι δεν μπορούσε πλέον να
πολεμήσει. Έκτοτε θα ασχοληθεί με το πολιτικό σκέλος του αγώνα.
Στις 25 Μαϊου 1822 ο Μεταξάς πολιτογραφείται

Έλληνας κάτοικος της Πελοποννήσου, ως τιμή για τις
υπηρεσίες του στη πατρίδα και το ίδιο έτος διορίζεται
υπουργός Αστυνομίας. Τον Σεπτέμβριο του 1822, ο
Ανδρέας Μεταξάς μαζί με τον Παλαιών Πατρών Γερμανό και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη μεταβαίνουν
στη Βερόνα της Ιταλίας, με σκοπό να ενημερώσουν
τους εκεί Ευρωπαίους φιλέλληνες για το Ελληνικό Ζήτημα. Κατά την επιστροφή του, έλαβε μέρος σχεδόν
σε όλες τις Εθνοσυνελεύσεις και το 1826 διορίζεται
υπουργός Πολέμου. Κατά τον ερχομό του Καποδίστρια,
ο Μεταξάς όχι μόνο πρωτοστάτησε στην εκλογή του
ως κυβερνήτη, αλλά παρέμεινε μέχρι τέλους πιστός
του φίλος και σύμμαχος! Με τη σειρά του, ο Καποδίστριας, εκτιμώντας τις ικανότητές του Κεφαλλονίτη,
του έδωσε πληθώρα αξιωμάτων. Έγινε έκτακτος Επίτροπος Πελοποννήσου και διορίστηκε προϊστάμενος
του «Φροντιστηρίου Στρατιωτικών», πρωτοστατώντας
στη δημιουργία Ελληνικού τακτικού στρατού!
Μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη, ο Μεταξάς ενεπλάκη στις πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούστηκε
με τον πολιτικάντη Κωλέττη, μέχρι τον ερχομό των
Βαυαρών. Εκείνος δεν συμβιβάστηκε με τη βασιλική
αυλή, παρέμεινε πιστός στις ιδέες του και φυλακίστηκε
στη Σύρο, κατηγορούμενος ως ύποπτος και σημαίνον
στέλεχος του φιλορωσικού κόμματος. Καταφέρνει να
αποφυλακιστεί, όμως συλλαμβάνεται ξανά και εξορίζεται για κάποιο διάστημα στη Μασσαλία. Ο Όθωνας τον κάλεσε πίσω και για λίγους μήνες στάλθηκε
στην Ισπανία σαν πρέσβης της Ελλάδας. Στα τέλη του
1839 επιστρέφει πίσω και δύο χρόνια αργότερα διορίζεται υπουργός Στρατιωτικών στη κυβέρνηση Μαυροκορδάτου, όμως παραιτείται γιατί διαφωνούσε
με τις πρακτικές της Διοίκησης. Το 1843, μετά τον θά-
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νατο του Κολοκοτρώνη, αναλαμβάνει την αρχηγία
του Ρωσικού Κόμματος και πρωτοστατεί στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου για τη παραχώρηση
Συντάγματος! Μετά τα γεγονότα αυτά, έλαβε εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Όθωνα.
Έτσι, κατάφερε με απόλυτη τάξη να οργανώσει συναινετικό υπουργικό συμβούλιο, με τη συμμετοχή επιφανών μελών τόσο του Αγγλικού, όσο και του Γαλλικού
Κόμματος κι έλαβε τυπικά τον τίτλο του πρώτου πρωθυπουργό ελληνικής κυβέρνησης.
Ως πρωθυπουργός διενήργησε εκλογές και εξελέγη βουλευτής Αττικής. Τον Αύγουστο του 1844 διορίστηκε υπουργός των Οικονομικών στη κυβέρνηση
Κωλέττη, από την οποία όμως θα παραιτηθεί, τον
Αύγουστο του 1845, όταν ο Κωλέττης θα αρχίσει να
κάνει ζαβολιές με σκοπό να καταπατά το Σύνταγμα
και τους νόμους. Πέντε χρόνια αργότερα ο Όθωνας
θα του απονείμει τον τίτλο του αντιστράτηγου, θα τον
παρασημοφορήσει με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Σωτήρος και στις 15 Σεπτεμβρίου 1850 θα
σταλεί ως πρέσβης στη Κωνσταντινούπολη, θέση που
θα κρατήσει ως την έναρξη του Κριμαϊκού πολέμου,
το 1854. Τα επόμενα χρόνια η πολιτική του καριέρα
θα συνεχιστεί, όχι όμως σε τόσο δραστήριο βαθμό.
Παρότι λάτρης της Μεγάλης Ιδέας, συμβούλευσε
τον βασιλιά Όθωνα, να μην εκστρατεύσει στην Ήπειρο και στη Μακεδονία, κατά τη διάρκεια του ρωσοτουρκικού πολέμου, καθώς κάτι τέτοιο θα απέβαινε καταστροφικό για το μικρό ελληνικό κράτος.
Διετέλεσε βουλευτής Αττικής, ως το 1859, διατηρώντας στο ακέραιο τα χαρακτηριστικά που του απέδωσαν με τα χρόνια τεράστιο κύρος και σεβασμό. Παράλληλα με τα καθήκοντά του, σε όλη τη διάρκεια του
βίου του, υπήρξε δωρητής σημαντικών χρηματικών
ποσών σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και επί πρωθυπουργίας του η «Φιλεκπαιδευτική εταιρεία», ενισχύθηκε οικονομικά και τέθηκαν τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Φιλόπατρις και γενναίος, με ακέραιο χαρακτήρα, ο Μεταξάς δεν είχε καμία σχέση με
τους άκαπνους τυχοδιώκτες πολιτικάντηδες της εποχής,
που πατούσαν κυριολεκτικά επί πτωμάτων για να διακριθούν. Θα αποβιώσει τον Σεπτέμβριο του 1860 στην
Αθήνα, σε ηλικία εβδομήντα ετών.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Eπιστολές - Γνώμες
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Η 44χρονη πολιτική ΑΠΑΤΗ
των διακοινοτικών

Σ

τις 10 Οκτωβρίου 2021 ο συνάδελφος
Λάζαρος Μαύρος έγραψε στη «Σημερινή» το άρθρο «Διακοινοτικές: Απελπισία και
απόγνωση…» για να τονίσει ότι με τον μονόδρομο των διακοινοτικών συνομιλιών από
το 1977 τα πράγματα έχουν φθάσει στην
άκρη του βαράθρου. Με τον «Μονόδρομο
των διακοινοτικών» και αφού χόρτασαν με
το δικό μας δώσε-δώσε οι κατακτητές, τώρα
λένε «τέρμα οι διακοινοτικές, μόνο διακρατικές, ισότιμο και εξίσου νόμιμο διεθνώς το
κατεχόμενο μέρος με την διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία!»
Ο «μονόδρομος»:
«ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ συνομιλίες μεταξύ: 1) Μακαρίου - Ντενκτάς, 2) Κυπριανού - Ντενκτάς,
3) Βασιλείου - Ντενκτάς, 4) Κληρίδη - Ντενκτάς,
5) Τάσσου - Ντενκτάς, 6) Τάσσου - Ταλάτ,
7) Χριστόφια - Ταλάτ, 8) Χριστόφια - Έρογλου,
9) Αναστασιάδη - ΄Ερογλου, 10) Αναστασιάδη
- Ακιντζί, 11) Αναστασιάδη - Τατάρ.
Από το 1977 έως και το 2021. Συνολικής διάρκειας 44 ετών».
Αυτές οι 11 «συνομιλίες» όμως για 44 χρόνια αποτελούν, ίσως την μεγαλύτερη ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΑΤΗ εις βάρος του λαού και των δικαίων μας.
Η οποία ξεκίνησε, από την 1η συνάντηση Μακαρίου/Ντενκτάς στις 12 Φεβρουαρίου 1977
στην Λευκωσία, προεδρεύοντος του τότε ΓΓ του
ΟΗΕ Αυστριακού Κούρτ Βαλτχάϊμ. Στα πρακτικά, λοιπόν, της συνάντησης, που κράτησαν τα
Ηνωμένα Έθνη, περιλαμβάνονταν και «4 κατευθυντήριες γραμμές» αποτέλεσμα συνεννόησης μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του
Ραούφ Ντενκτάς, Τ/κ ηγέτη, ως «οδηγίες προς
τους διαπραγματευτές για επανέναρξη του διακοινοτικού διαλόγου».

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ
ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ
Έγραψε ο τότε Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας στην Λευκωσία στις 14 Φεβρουαρίου
1977, ενημερώνοντας το Φόρεϊν Όφις:
«…The agreed instructions to the negotiators had been worked out painstakingly and
word by word – Waldheim clearly considered
this the major achievement of the meeting… No
document had been signed, but the minutes of
the meeting, taken by the UN, included the points
on the basis of which the negotiators would
work. It had been agreed in principle that Cyprus
would be federal, unitary, bicommunal, independent and non-aligned…». (Ελεύθερη μετάφραση: «… Οι οδηγίες που συμφωνήθηκαν για
τους διαπραγματευτές ετοιμάστηκαν με κόπο
λέξη προς λέξη – ο Βαλτχάιμ ξεκάθαρα το θεωρεί το κύριο επίτευγμα της συνάντησης… Δεν
υπογράφτηκε κανένα έγγραφο, όμως τα πρακτικά της συνεδρίας, που κράτησαν τα ΗΕ, περιέλαβαν τα σημεία της βάσης πάνω στην οποία
θα εργαστούν οι διαπραγματευτές. Συμφωνήθηκε ως αρχή ότι η Κύπρος θα είναι ομόσπονδη, ενωμένη, δικοινοτική, ανεξάρτητη και
αδέσμευτη…»
(Από το άρθρο της γράφουσας στη «Σημερινή» 16 Οκτωβρίου 2015, «Φάντασμα οι Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου»).
Εκπληκτικό το γεγονός ότι στην δημοσιογραφική τους διάσκεψη 13.2.1977 (Βαλτχάιμ, Μακάριος και Ντενκτάς) σύμφωνα με την έκθεση
του Αρμοστού, και ο ίδιος ο Μακάριος ανέφερε
ότι δεν υπογράφτηκε κανένα έγγραφο αλλά οι
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Έτσι, η μεγάλη ΑΠΑΤΗ εις βάρος του Ελληνισμού στην Κύπρο, με παραπλάνηση (ανύπαρκτες «Συμφωνίες»), απόκρυψη (απαράδεκτες
υποχωρήσεις από τον Μακάριο δίχως την έγκριση του λαού) και παραπληροφόρηση, ακόμα συνεχίζεται. Από το 2015 έχουμε πρώτοι ξεσκεπάσει αυτή την διαχρονική ΑΠΑΤΗ.

«Κατευθυντήριες γραμμές» guidelines (με μικρό g)

Η «Δέσμη Αρχών» με τα ορνιθοσκαλίσματα Τ. Παπαδόπουλου και Μεχμέτ Αλί Ταλάτ
(Πηγή – Αρχείο ΟΗΕ)

4 κατευθυντήριες γραμμές περιελήφθησαν στα
πρακτικά που κράτησαν τα ΗΕ!
Και όμως, οι «4 κατευθυντήριες οδηγίες»,
από προϊόν συνεννοήσεως στα πρακτικά, ενσυνείδητα μετατράπηκαν σταδιακά και έντεχνα
από τους υποστηρικτές της βρετανο-τουρκικής
διαιρετικής και διαλυτικής για την ΚΔ, Δι-κοινοτικής, Δι-ζωνικής Ομοσπονδίας, Βρετανούς, δικοί μας, και ΗΕ, σε ανύπαρκτη «Συμφωνία Κορυφής» φάντασμα! Στην συνέχεια έκαναν το ίδιο
με τα 10 σημεία της συνάντησης Προέδρου
Σπύρου Κυπριανού/Ντενκτάς, που επίσης δεν
ήταν «Συμφωνία Κορυφής», αλλά δεύτερη συνεννόηση μεταξύ Προέδρου Κυπριανού και Τ/κ
ηγέτη Ρ. Ντενκτάς ΚΑΙ κρατήθηκαν και πάλιν
στα πρακτικά του ΟΗΕ προεδρεύοντος του ιδίου
ΓΓ Κούρτ Βαλτχάϊμ.

«Διζωνική»
Ο δε λόγος που η λέξη «διζωνική», (την οποία
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε δεχθεί από το
1975αλλά το απέκρυψε από το λαό), δεν αναφέρθηκε στις «4 κατευθυντήριες» γραμμές ήταν
γιατί ο Μακάριος το ζήτησε από τον Ντενκτάς
για να του «διδόταν καιρός να προετοιμάσει το
λαό». Αυτό το μάθαμε τελικά χρόνια αργότερα
από το Αρχείο του ΟΗΕ.
Η αποδοχή της ΔΔΟ από τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο και η ετοιμασία «διζωνικού χάρτη» επιβεβαιώθηκε και από πρακτικά συνεδρίας του
«Εθνικού Συμβουλίου». Ο Τάσσος Παπαδόπουλος τον έδωσε στους Τούρκους στην Βιέννη 31 Μαρτίου 1977.
Η απάτη με την παραπλάνηση, παραπληροφόρηση και μεταμόρφωση των κατευθυντηρίων
γραμμών 1977 και 1979 σε «Συμφωνίες», τελικά βοήθησε τους Βρετανούς, επί προεδρίας
Γ. Βασιλείου, να περάσουν το διαβόητο ψήφισμα του Σ.Α 649/90.
Στο οποίο για πρώτη φορά εμφανίστηκε η
λέξη διζωνική. Με ύπουλο και παραπλανητικό
τρόπο. Εφόσον η αναφορά του σε «in line with
their 1977 and 1979 high level agreements”

υπονοούσε καθαρά ότι α) οι κατευθυντήριες περιείχαν τη λέξη διζωνική και β) ότι ήσαν «υψηλού
επιπέδου συμφωνίες». Ενώ δεν ήσαν καθόλου
τέτοιε, είτε με κεφαλαία είτε όχι.
Πάνω σ΄αυτή την ΑΠΑΤΗ και στο 649/90 οι
Βρετανοί προώθησαν τις δικές των συνομόσπονδες ιδέες ως «Ιδέες Γκάλι» (ΓΓ του ΟΗΕ
Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι) και το απότοκό τους έκτρωμα «Σχέδιο Ανάν» (του ΓΓ Κόφι Ανάν,
διαδόχου του Γκάλι) για να το απορρίψει ο Ελληνισμός στο νησί στις 24.4.2004.
Ο λαός με την ψήφο του στο δημοψήφισμα
είχε, και ήταν γενικά αποδεκτό αυτό ακόμα και
από την «Διεθνή Ομάδα Κρίσεων» (“International Crisis Group”), απορρίψει και την ΔΔΟ.
Το Λονδίνο ήταν έντονα ενοχλημένο με την
απόρριψη, αλλά ο μ. Τάσσος Παπαδόπουλος
πριν πεθάνει, και πέραν της επιστολής του
προς τον ΓΓ (7 Ιουνίου 2004) διαβεβαιώνοντας
τον ότι εκείνος και ο «λαός του» δεν απέρριψαν
την ΔΔΟ, την επανέφερε με την «Δέσμη Αρχών»
στην συνάντησή του με τον Τ/κ ηγέτη Μεχμέτ
Αλί Ταλάτ στις 8ης Ιουλίου 2006. Το ίδιο έκανε
και ο μ. Δημήτρης Χριστόφιας στην συνάντησή
του με τον Ταλάτ στις 23 Μαΐου 2008 και την
«Κοινή Δήλωσή» τους που έλεγε «Επαναβεβαίωσαν την δέσμευσή τους σε μια ΔΔΟ με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στη ψηφίσματα του Σ.Α… αυτός ο συνεταιρισμός….»
Σημειώνω εδώ ότι το μόνο έγγραφο που βρήκα μέσω του Αρχείου του ΟΗΕ που φέρει, όχι
υπογραφή αλλά δύο ορνιθοσκαλίσματα «μονογραφής» είναι η «Δέσμη Αρχών» από τους
Τάσσο Παπαδόπουλο και τον Μεχμέτ Ταλάτ.
Και το επιστέγασμα της ΑΠΑΤΗΣ μέχρι τώρα:
H «Κοινή Διακήρυξη Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη/Τ/κ Ντερβίς Έρογλου», 11 Φεβρουαρίου
2014. Η 3η παράγραφος, παραπλανητικά γράφει: «Η διευθέτηση θα βασίζεται σε δικοινοτική,
διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως
καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου…»

Εν κατακλείδι, δεν υπήρξαν είτε «Συμφωνίες
Υψηλού Επιπέδου» είτε «Χαμηλού Επιπέδου»,
ήταν και παραμένει ένα ψεύδος, μια μεγάλη
απάτη από όλους εκείνους, ξένους και δικούς
μας, που ανήγαγαν ασύδοτα, αλλά συνειδητά
μια συνεννόηση σε πρακτικά σε «Συμφωνία»
με κεφαλαίο «Σ» και την έκαναν και «Υψηλού
Επιπέδου», για να δίνουν άλλοθι στις έκτοτε και
μέχρι ΣΗΜΕΡΑ απαράδεκτες παραχωρήσεις
και υποχωρήσεις, προς εξυπηρέτηση των
τουρκικών συμφερόντων, καθοδηγούμενοι από
το Λονδίνο. Με την ενοχή και ανοχή του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ...
Οι κατευθυντήριες γραμμές 1977 Μακαρίου/Ντενκτάς ούτε λαϊκή εντολή είχαν ούτε
διαχρονική ισχύ, έτσι και όσες ακολούθησαν.
Είτε δέσμες αρχών είτε κοινά ανακοινωθέντα
είτε λεγόμενες κοινές διακηρύξεις, και που εμφανίστηκαν μετά το δημοψήφισμα της 24.4.2004,
δεν δεσμεύουν τον λαό, όλες στηρίζονται σε παραπλανητική βάση δίχως λαϊκή εντολή. Περιφρονώντας και την μοναδική ετυμηγορία του
λαού στο δημοψήφισμα.
– Πέραν του εντύπου του Γραφείου Τύπου
και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας
(Μαρτίου 1977), που δημοσίευσα στο άρθρο
μου στις 31 Αυγούστου 2015, το οποίο αναφερόταν σε «κατευθυντήριες γραμμές»,
– Πέραν του ότι και ο Μακάριος στις 13.2.1977
δήλωσε δημόσια ότι δεν υπογράφτηκε κανένα
έγγραφο, και οι 4 κατευθυντήριες πέρασαν στα
πρακτικά της συνάντησης ως οδηγίες προς
τους διαπραγματευτές,
– Πέραν των τουρκοκυπριακών προτάσεων
της 13ης Απριλίου 1978, στις οποίες σε δέκα
ξεχωριστές περιπτώσεις η αναφορά είναι σε κατευθυντήριες γραμμές με μικρό «g» (guidelines),
– Πέραν της έκθεσης του ΓΓ του 1978, και
πέραν των αναφορών στη Βουλή των Λόρδων
της 8ης Μαρτίου 1978 (σε «κατευθυντήριες
γραμμές»),
την αδιάσειστη αλήθεια την χρωστούμε στον
Βρετανό ΄Υπατο Αρμοστή Donald McDonald
Gordon! Απεβίωσε το 1985.
Αιωνία του Μνήμη.

Γελά και κλαίει
Γελά η μάνα στο μωρό,
ο χρόνος στη ζωή μας,
γελά ο Θεός στις προσευχές
κι ο Χάρος στην ψυχή μας.
Γελά πικρά κι η μοναξιά στην έρημη τη
λύπη
Κλαίει με πάθος η καρδιά
το ταίρι της σαν λείπει.
Γελά ή κλαίει, με τις ψυχές κι ο έρωτας...
Αλήθεια.. Γιατί η αγάπη του ‘εφυγε...
και ζει στα... παραμύθια.
Μερσίνη MacFarland

Eπιστολές - Γνώμες
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μεταβολή του τόπου διαμονής
των ανήλικων τέκνων δίχως
τη συναίνεση του πατέρα
Το Μονομελές Πρωτοδικείο με την διαδικασία
των Ασφαλιστικών μέτρων έκανε δεκτή αίτηση
λήψης ασφαλιστικών μέτρων περί προσωρινής
ρύθμισης της κατάστασης αναφορικά με τον
τόπο διαμονής των ανήλικων τέκνων του αιτούντος.
Ενόψει του Ν. 4714/2020, ο αιτών πατέρας, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, πέτυχε να
διαταχθεί η μετοίκηση των ανήλικων τέκνων στην
Ελλάδα, από χώρα του εξωτερικού, όπου μετεγκαταστάθηκαν μαζί με την μητέρα τους, καθώς
και να οριστεί η τελευταία ως προσωρινός τόπος
διαμονής τους.

Γράφει η
Δικηγόρος
παρ’ Α.Π.
Αναστασία
Χρ. Μήλιου*
Συγκεκριμένα, με προηγούμενη απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων περί προσωρινής ρύθμισης και της επικοινωνίας του αιτούντος με τα
ανήλικα τέκνα του, το δικαστήριο απέρριψε τόσο
το αίτημα της μητέρας να επιτραπεί σε αυτήν και
στα τέκνα της η μετοίκηση στον τόπο καταγωγής της στη Ρουμανία, ως άνευ αντικειμένου,
όσο και το αίτημα του αιτούντος να οριστεί ως
προσωρινός τόπος διαμονής των ανήλικων τέκνων τους,ο τόπος διαμονής του πατέρα και να
απαγορευτεί προσωρινά η μετοίκησή τους στο
εξωτερικό, ως μη νόμιμο.
Αμφότερα τα δύο αιτήματα των διαδίκων απορρίφθηκαν με την αιτιολογία ότι η άσκηση, έστω
και προσωρινά, της επιμέλειας του προσώπου
ανήλικου τέκνου, περιλαμβάνει και το δικαίωμα
καθορισμού του τόπου διαμονής του κι ως εκ
τούτου δε χρειάζεται οποιαδήποτε παρέμβαση
ή άδεια από το Δικαστήριο. Με την ίδια αιτιολογία
απορρίφθηκε και η αίτηση του πατέρα περί μεταρρύθμισης της προαναφερόμενης απόφασης.
Εν συνεχεία, δημοσιεύτηκε ο νόμος περί συνεπιμέλειας, ο οποίος πρόσθεσε στον ΑΚ το άρθρο
1519, σύμφωνα με το οποίο για τη μεταβολή του
τόπου διαμονής του τέκνου κατά τρόπο που να
επηρεάζει ουσιωδώς το δικαίωμα επικοινωνίας

Επιστροφή αυτών στην
Ελλάδα με νέα δικαστική
απόφαση που ανακαλεί
την προηγούμενη
του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο,
απαιτείται προηγούμενη συμφωνία των γονέων
ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η
μητέρα, η οποία μετεγκαταστάθηκε μαζί με τα
ανήλικα τέκνα τους στο εξωτερικό δίχως βεβαίως
τη συναίνεση του αιτούντος, ο οποίος δήλωσε
εξ αρχής την αντίθεσή του, παραβίασε την ως
άνω διάταξη, που ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο
της εγκατάστασής τους στο εξωτερικό.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η μετεγκατάσταση
αυτή, αναμφίβολα επέδρασε ουσιωδώς στο
δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, καθόσον η επικοινωνία αυτή, όσο
τα παιδιά διέμεναν στην Ελλάδα, ήταν σαφέστατα ευχερέστερη.
Σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό
πλαίσιο, η καθ' ης, ως ασκούσα προσωρινά την
επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της, είχε το
δικαίωμα να καθορίζει μονομερώς τον τόπο διαμονής τους και οι μέχρι τότε εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα
αυτό.
Το γεγονός ότι με τις ως άνω αποφάσεις απορρίφθηκε το αίτημα του αιτούντος περί καθορισμού ως προσωρινού τόπου διαμονής των ανήλικων τέκνων των διαδίκων στην Ελλάδα, δεν
δεσμεύει το παρόν δικαστήριο, διότι με τον νέο
νόμο που τέθηκε σε ισχύ από 16/9/2021, η μετεγκατάσταση των παιδιών σε άλλο τόπο, προϋποθέτει είτε την σύμφωνη γνώμη του γονέα που
δεν έχει την επιμέλεια, ή δικαστική απόφαση που
να το επιτρέπει.
* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
&ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
e-mail: natmil@otenet.gr,
info@legalaction.gr
www.legalaction.gr

Συλλυπητήρια για τον θάνατο
του π. Ανδρέα Χατζησαββή
Αγαπητή Σύνταξη,
Με λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Αιδ. Πατέρα Ανδρέα Χατζησαββή.
Η Κοινότητά μας, θέλοντας να συμμετάσχει στο πένθος και μέσω της Εφημερίδας σας, συλλυπείται
θερμά την Κοινότητα του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή.
Ο Πατέρας Ανδρέας ήταν πολύ αγαπητός σε όσους τον γνωρίσαμε. Ήρθε αρκετές φορές να μας
εξυπηρετήσει και να λειτουργήσει στην Εκκλησία μας, Αγίων Αμβροσίου & Στυλιανού, Παρεκκλησίου
Παναγίας Των Βλαχερνών στο παρελθόν, ιδίως στα πρώτα βήματα της Κοινότητάς μας.
Ήταν πάντα προσιτός, ευγενικός, έτοιμος να συνεργαστεί, να παραβλέψει ατέλειες και συμβουλέψει όταν του ζητείτο.
Η Μνήμη Του να είναι Αιωνία.
Για την Κοινότητα Μilton Keynes και Περιχώρων
Νίκη Beales
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Τα Οκτωβριανά του 1931
Πέρασαν από τότε 90 ολόκληρα χρόνια! Ημέρα
Τετάρτη ήταν, 21 Οκτωβρίου του 1931. Ο Κυπριακός Ελληνισμός ξεσηκώνεται ξανά για
Ένωση και Λευτεριά. Την αφορμή έδωσαν οι
σκληροί νόμοι των αποικιοκρατών, με αποκορύφωμα την υποχρέωση για καταβολή από τους
Κυπρίους μεγάλου υποτελικού κεφαλικού φόρου,
που στην ουσία αποτελούσε οφειλή της Τουρκίας
προς τους Βρετανούς κεφαλαιούχους.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
«Έλληνες αδελφοί. Πενήντα και τρία χρόνια
αγγλικής κατοχής έπεισαν όλους και διαπίστωσαν περιτράνως: α) ότι οι δούλοι λαοί δεν ελευθερούνται με τας ικεσίας, τας παρακλήσεις και
τας εκκλήσεις προς τα αισθήματα των τυράννων β) ότι η απάντησις των τελευταίων είναι η
περιφρόνησις προς τους ικετεύοντας ευτελείς
δούλους και η αποθράσυνσις των γ) ότι η μόνη
σωτηρία μας από πάσης απόψεως είναι η εθνική απολύτρωσις και ότι οι ξένοι είναι εδώ διά να
θεραπεύσουν τα γενικά και ειδικά συμφέροντα
των με κατάντημα βέβαιον την ηθικήν και υλικήν μας εξαφθλίωσιν. Διά τούτο με το βλέμμα
υψωμένον σταθερώς προς τον φωτεινόν αστέρα
Νέας Βηθλεέμ του Εθνικού Σωτηρίου, έναν δρόμον έχουμεν και μόνον να βαδίσωμεν… ομονοούντες και λησμονούντες τας διχονοίας με
πάσαν θυσίαν και με παν μέσον να επιδιώξωμεν την εθνική μας λύτρωσιν δια της μετά της
μητρός Ελλάδος Ενώσεως... Τι και αν οι ξένοι
τύραννοι στηρίζονται επί κολοσσών κτηνώδους βίας και ισχύος. Προς την βίαν ας αντιτάξωμεν το δίκαιον μας, που θα θριαμβεύσει στο
τέλος, μάλιστα όταν εμπνέεται με όλη την δύναμιν της ψυχής… Εμπρός και ο Θεός που δεν
έπλασε τους λαούς του και τα πλάσματα του να
είναι δούλοι των άλλων, είναι μαζί μας».
Αυτά διάβαζαν υποψιασμένοι και ανυποψίαστοι στην προκήρυξη που κυκλοφόρησε την
17η Οκτωβρίου 1931 και έφερε την υπογραφή
του Μητροπολίτη Κιτίου Νικοδήμου.
Η Κύπρος όλη βρέθηκε στους δρόμους και
τις πλατείες. Χιλιάδες άνθρωποι, άοπλοι αλλά
αποφασισμένοι κατευθύνονται προς το Κυβερνείο. Ένας νεαρός κατεβάζει την αγγλική σημαία
και στη θέση της υψώνει την γαλανόλευκη. Ο
Κυβερνήτης αρνείται να δεχθεί αντιπροσωπεία
του πλήθους για να τους ακούσει και να παραλάβει το υπόμνημα τους. Ο χώρος καταλαμβάνεται από πάνοπλους Άγγλους στρατιώτες. Ο
κόσμος επιτίθεται και πυρπολεί το Κυβερνείο.
Ο Βρετανοί πυροβολούν αδιακρίτως. Πολλοί
τραυματίζονται, ενώ ένας δεκαεπτάχρονος, ο
Ονούφριος Κληρίδης πέφτει νεκρός.
Η εξέγερση απλώνεται σε όλο το νησί. Ο Μητροπολίτης Κυρήνειας Μακάριος μεταβαίνει στην
Λευκωσία και εκφωνεί πύρινο εθνικό λόγο
καλώντας τα πλήθη να μεταβούν στο Διοικητήριο

της πόλης και επικεφαλής πορείας διατάσσει
να κατέβει η αγγλική σημαία και να υψωθεί η
Ελληνική. Οι Άγγλοι απειλούν με εκτέλεση τον
νεαρό που σαν αίλουρος αναρριχάται στον ιστό
υψώνοντας την Ελληνική σημαία. Ο Μητροπολίτης προτάσσοντας το στήθος του αποτρέπει την εκτέλεση.Την ίδια νύκτα αγγλικές δυνάμεις επιτίθενται κατά της Μητρόπολης Κερύνειας, διαλύουν τα πλήθη και σέρνουν τον Μητροπολίτη σε στρατιωτικό όχημα, για να οδηγηθεί προς την εξορία. Ακολουθούν δολοφονίες,
τραυματισμοί, συλλήψεις, φυλακίσεις, εξορίες,
περιοριστικά μέτρα.
Μετά την εξέγερση των Οκτωβριανών, μια
ανελέητη δικτατορία επιβλήθηκε στο νησί. Όσοι
θεωρήθηκαν υποκινητές της εξέγερσης των
Οκτωβριανών εξορίστηκαν ως «πρόσωπα ιδιαιτέρως επικίνδυνα για την Αποικία». Πρόκειται για τους Μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημο Μυλωνά, Κυρηνείας Μακάριο Μυριανθέα, πρωθιερέα
Φανερωμένης Διονύσιο Κυκκώτη και Θεοφάνη
Τσαγγαρίδη, Σάββα Λοϊζίδη, Χαράλαμπο Βατυλιώτη, Θεοφάνη Θεοδότου, Γεώργιο Χατζηπαύλου, Θεόδωρο Κολοκασίδη, Κώστα Σκελέα.
Ακόμη, οι Άγγλοι κατήργησαν το Νομοθετικό
Συμβούλιο, φιμώθηκε ο Τύπος με την επιβολή
ελέγχου και λογοκρισίας, η οποία επεκτάθηκε
και σε τηλεγραφήματα, απαγορεύθηκε η ύπαρξη και λειτουργία πολιτικών κομμάτων και
οργανώσεων, απαγορεύθηκαν οι συγκεντρώσεις,
επιβλήθηκε αστυνομικό καθεστώς, απαγορεύθηκε η ανύψωση ελληνικών σημαιών, επιβλήθηκαν περιορισμοί στη διακίνηση, υιοθετήθηκαν μέτρα στην εκπαίδευση, με κύριο σκοπό να
υποδουλωθεί η ελληνική παιδεία κ.ά.
Γράφει ο Λάζαρος Μαύρος στη «Σημερινή»
της 19ης Οκτωβρίου 2009:
«Κι έγραψε η εξεγερμένη γενιά του ’31, με
πεσόντες νεκρούς τον 17χρονο Ονούφριο Κληρίδη κι άλλους δεκάξι, την παρακαταθήκη. Για να
την παραλάβει, σαν σκυτάλη, η ένοπλη λεβεντογενιά του ’55. Για πάντα, έκτοτε, διαρκές προσκλητήριο αγώνα λευτεριάς για κάθε επόμενη
ελληνική γενιά της Κύπρου».
Την Πρώτη του Απρίλη του 1955, ακούστηκε
για πρώτη φορά το «Εμπρός, εμπρός η Ε.Ο.Κ.Α.
κράζει, η γη ας βροντήξει όπου πατεί….». Ήταν
η συνέχεια της επανάστασης των Οκτωβριανών
του 1931. Στα τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν, αμούστακα παιδιά δίδαξαν στους φλεγματικούς Βρετανούς, πως οι δούλοι γίνονται
λεύτεροι! Σ΄έναν αγώνα λευτεριάς, με αμέτρητες θυσίες και ολοκαυτώματα, που δυστυχώς
δεν έφερε και πάλιν το ποθούμενο.
Ένας αδιάκοπος και γενναίος αγώνας ενός
λαού που πάλεψε με όλα τα μέσα απέναντι σε
σιδερόφρακτους για εθνική δικαίωση, χωρίς
καμιά έμπρακτη στήριξη ακόμα κι από την Αθήνα!
Οι Άγγλοι έθαψαν μια για πάντα το αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των Κυπρίων
που προέκυψε μέσα από το αίμα των λαών –
στην πρώτη γραμμή και πάλιν οι Έλληνες – που
δεκαπέντε χρόνια πριν έγιναν ολοκαύτωμα μα
δεν προσκύνησαν κι ούτε λύγισαν μπροστά στις
κοφτερές λόγχες του Αδόλφου Χίτλερ.
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KOMATSU
Εκπληκτικά μηχανήματα με μεγάλες δυνατότητες. Βγάζουν κάτι
μπουλντόζες που μετακινούν όχι βουνά, αλλά οροσειρές.
Την δεκάτη Ιουλίου έγινε, για ακόμη μία φορά, ένας «αποτυχημένος» σεισμός στην περιοχή των Αθηνών. Οι υπεύθυνοι όμως της
Komatsu δεν περίμεναν να ακούσουν τα Ρίχτερ και τα αποτελέσματα και συνεκλήθη εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο για να προλάβουν να πάρουν την δουλειά. Φόρτωσαν στα γρήγορα τριακόσιες
μπουλντόζες στα καράβια και ετοιμάστηκαν για τον απόπλουν με προορισμό την Αθήνα.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Δεν τους βγήκε όμως. Αυτοί νόμισαν πως η Αθήνα θα καταρρεύσει
εξ ολοκλήρου και θα έρθουν με τις τεράστιες μπουλντόζες τους να
σπρώξουν τα μπάζα της Εκάλης και του Χαλανδρίου στον Σαρωνικό.
Το σχέδιο μάλιστα ήταν να ενωθεί ο Πειραιάς με την Αίγινα και να
γίνουν δωρεές οικοπέδων ανοιχτά της Σουβάλας Αιγίνης, με προοπτική ένταξης του Αιγαίου στον πολεοδομικό ιστό των Αθηνών. Όταν
θα έλεγες πως κατοικώ στο Ψυχικό, θα εννοούσες βέβαια πως τα
ύφαλα του σπιτιού σου ακουμπάνε τον πυθμένα της θάλασσας μεταξύ
του Πειραιώς και της νήσου Αιγίνης. Δηλαδή, με τα μπάζα των Αμπελοκήπων και των Πετραλώνων θα οικοπεδοποιούσαμε τις μέχρι χθες
θαλάσσιες περιοχές. Απλά και κατανοητά πράγματα, ό,τι δεν καταλαβαίνετε να με ρωτάτε, να μην υπάρχουν απορίες για την εξέλιξη του
πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών.
Τα μπάζα από την Κυψέλη και το Γαλάτσι θα δημιουργούσαν μία
νέα πλάζ κοντά στο Αγκίστρι. Αεράκι, φρέσκα μαρίδα και αύξηση του
προσδόκιμου ζωής, όσων θα είχαν επιβιώσει από τον τελευταίο σεισμό. Πολλοί ισχυρίζονται πως γι' αυτό η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει,
όλο και κάποιος θεός θα βοηθήσει να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Πρωτευούσης, συνεπικουρούσης της εταιρείας KOMATSU.
To μοντέλο D575A ισχύος 1150 ίππων έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να
σπρώξει μέχρι και δέκα πολυκατοικίες μαζί από την Κηφισιά μέχρι τον
εγκιβωτισμό του λιμένος του Πειραιώς. Εγγυημένα πράγματα τόσο
για τα υποθαλάσσια θεμέλια όσο και την οριοθέτηση των νέων οικοπέδων εντός του Αργοσαρωνικού.
Δυστυχώς όμως, οι καλές προθέσεις της εταιρείας δεν έτυχαν
μεγαλύτερης βοήθειας από τις θεϊκές δυνάμεις και έτσι το όνειρο για
μια δροσερή κατοικία σε παράκτια περιοχή παρέμεινε επί του παρόντος ένα όνειρο απραγματοποίητο για την τρέχουσα γενεά, που φλέγεται στα διαμερίσματα επί της οδού Στησιχόρου και εισπνέει τον
γνησιότερο καυσαέριο ντίζελ και αμόλυβδης στα πεζοδρόμια του
Zonars στην οδό Πανεπιστημίου.
Δυστυχώς, εκεί θα συνεχίσουν να μαζεύονται κάθε πρωί περισσότεροι από εκατό πρόεδροι- Δικαστηρίων, Δικηγορικών Συλλόγων,
Ιατρικών Συλλόγων και μεγάλων ποδοσφαιρικών σωματείων, όπως
ακόμη εκατοντάδες Στρατηγοί. Όλους τους αποστρατευμένους πάνω
από τον βαθμό του Συνταγματάρχη τους αποκαλούν Στρατηγούς.
Δυστυχώς και αυτός ο σεισμός της 10ης Ιουλίου κατέληξε σε φιάσκο
και οι πολυώροφες οικοδομές της πρωτευούσης θα συνεχίσουν να
κρύβουν τον ήλιο και τον αέρα χειμώνα καλοκαίρι.
Ας μας λυπηθεί ο Θεός και ας βοηθήσει τον Γίγαντα Εγκέλαδο να
μην βλέπει μόνον σαν δορυφόρος του Κρόνου την γή και να είναι περισσότερο αποτελεσματικός την επόμενη φορά. Τον εκλιπαρούμε. Το
έργο του Εγκέλαδου είναι έτοιμη πάντα να συνεπικουρήσει η μεγάλη
φίλη της Ελλάδος, ιαπωνική εταιρεία KOMATSU.

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

«Ο νόθος Κεμάλ Ατατούρκ και τα
παραμύθια του, το ξεφτέρι ο Στεφάνου
και τα χαλλούμια του Αβέρωφ»
Κύριε Διευθυντά,

Σήμερα θα μιλήσω για έναν Έλληνα που
έγινε ο «πατέρας» των Τούρκων, τον Κεμάλ
Πασά Ατατούρκ. Ο Κεμάλ, νόθο παιδί από
Έλληνα πατέρα και μουσουλμάνα μητέρα,
από αυτές που τις ανάγκασαν να γίνουν
μουσουλμάνες, έγινε κι αυτός μουσουλμάνος, ένας φανατικός γενίτσαρος που
συνέχισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και
των Ελλήνων από εκεί που την άφησαν
οι παλαιοί Τούρκοι και μετά εξελίχθηκε σε
έναν φοβερό δικτάτορα. Άρχισε τη γενοκτονία των Κούρδων και όποιων άλλων
δεν ήθελαν να γίνουν Τούρκοι, όπως αυτός
είχε διατάξει.
Αυτούς που έσφαζαν όμως, αυτός και
οι Νεότουρκοι, δεν ήταν άλλοι από τους
ίδιους τους προγόνους του, δηλαδή Έλληνες,
Αρμένιους, Κούρδους, Λαζούς και άλλοως
όπως τώρα το ομολογούν και «Τούρκοι»
καθηγητής. Επειδή οι πραγματικοί Τούρκοι που ήρθαν πάνω σε άλογα με μογγολικά χαρακτηριστικά ήταν μόλις 300 χιλιάδες και σήμερα ακόμα είναι μια μικρή μειονότητα του 9% του όλου πληθυσμού της
λεγόμενης Τουρκίας.
Ο Κεμάλ, λοιπόν, αφού έγινε ο «πατέρας» των Τούρκων, είπε να γράψει ο ίδιος
την ιστορία τους. Αφού διάλεξε δύο τρείς
λεγόμενους «καθηγητές», άρχισε να τους
εξιστορεί κι αυτοί να γράφουν κάτι παραμύθια – όλα μεγάλα ψέματα – όπως η θεωρία της γλώσσας και του ήλιου, όπου έλεγε
ότι όλοι οι πολιτισμοί, όλες οι γλώσσες,
προήλθαν από τους Τούρκους και πολλά
άλλα τέτοια, τα οποία διδάσκουν στα παιδιά τους για εκατό τώρα χρόνια.

Τώρα τελευταία, όμως, χάρη στο DNA
τεστ, που οι λεγόμενοι Τούρκοι έκαναν
κατά εκατομμύρια, έμαθαν την πραγματική αλήθεια, ότι δεν είναι Τούρκοι αλλά
Έλληνες, Κούρδοι, Αρμένιοι, Λαζοί, Άραβες και ό,τι τους δίδαξε ο γενίτσαρος Ατατούρκ ήταν όλα ψέματα.
Σήμερα, ένας άλλος γενίτσαρος, ο Ταγίπ
Ερντογάν, που είναι και από δύο γονείς
Έλληνες, και οι δύο παππούδεςε του και
αυτοί Έλληνες, ο ένας μάλιστα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο πολεμούσε εναντίον των
Τούρκων μαζί με τους Ρώσους, κατάγεται
δε από ένα χωριό του Πόνου, την Ποταμιά. Δεκαεφτά οικισμοί της περιοχής μιλούν
ακόμη Ποντιακά Ελληνικά, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μ. Τσαβούσογλου είναι
Κούρδος γενίτσαρος.
Ο Κεμάλ Ατατούρκ ως δικτάτορας ήταν
το ίνδαλμα του Χίτλερ. Ο Ατατούρκ ήταν
το αστέρι του μέσα στο σκοτάδι!!! Όπως
ο ίδιος έλεγε. Ο Μουσολίνι θαύμαζε τον
Κεμάλ. Ο Ιωάννης Μεταξάς επίσης ήταν
θαυμαστής του Κεμάλ και όταν έγινε δικτάτορας μετονόμασε την οδό Αποστόλου
Παύλου σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ και ένα
μεγάλο σπίτι που σήμερα είναι το Τούρκικο Προξενείο, το σπίτι του Ατατούρκ στη
Θεσσαλονίκη – εκεί όπου το 1955 οι μυστικές υπηρεσίες των Άγγλων και των Τούρκων έβαλαν μια βόμβα και αυτό είχε σαν
συνέπεια το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης – το δώρισε στην Τουρκία...
Τώρα θέλω να μιλήσω και για τους δικούς
μας πολιτικούς στην Κύπρο. Άκουσα τις
προάλλες τον κ. Στ. Στεφάνου, Γ.Γ. του

ΑΚΕΛ να μιλά και να λέει ότι φταίνε οι κυβερνώντες στην Κύπρο που δεν υπάρχουν
συνομιλίες και αν υπήρχαν συνομιλίες, η
Τουρκία δεν θα έκανε αυτά που κάνει σήμερα. Μπράβο, κε Στεφάνου, είσαι ξεφτέρι
στην πολιτική!!!
Όπως έλεγαν στα χωρκά μας, «Φτου
να μεν σε ομμαδκιάσουν». Μάλιστα, κύριοι, αν υπήρχαν συνομιλίες – κατά τον κ.
Στεφάνου – η γενοκτόνος Τουρκία δεν θα
εισέβαλε στις γειτονικές χώρες και δεν θα
ήθελε «Γαλάζια Πατρίδα». Δεν θα ήθελε
την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν θα έλεγε ότι εκατό και πλέον
ελληνικά νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα αλλά στην Τουρκία! Ενώ ο Αβέρωφ
Νεοφύτου έλεγε παλιά ότι αν γίνει λύση θα
κερδίσουμε την τουρκική αγορά και θα
γίνουμε όλοι πλούσιοι...
Θα γίνει, λοιπόν, πλούσιος ο Αβέρωφ
μας. Λέγουν ότι έχει πολλά πρόβατα, οπότε
θα πάρει ασφαλώς και άλλα και θα γίνει
ένας μεγάλος... τσέλιγκας! Θα πουλά χαλλούμια στην Τουρκία και θα την αναγκάσει να υποστηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι να την αποκαλεί «μακαρίτισσα» (εκλιπούσα).
Αυτοί είναι οι πολιτικοί που θα ενώσουν
την Κύπρο!
Τώρα, να σοβαρευτούμε. Αν η Τουρκία
δεν αναγνωρίσει τις γενοκτονίες και δεν
αναγνωρίσει την ισότητα μεταξύ των λεγόμενων Τούρκων και των Κούρδων, λύση
του Κυπριακού δεν υπάρχει.
Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

Η επιβεβλημένη αξιολόγηση εκπαιδευτικών
στην Ελλάδα και οι ευθύνες των συνδικαλιστών
Κύριε Διευθυντά,
Η αξιολόγηση των ΑΕΙ γίνεται εδώ και 50 χρόνια σ’ όλον τον κόσμο.
Στο Ελλαδιστάν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές την αρνούνται λόγω των
γνωστών αγκυλώσεων και της στενοκεφαλιάς των συνδικαλιστών. Πριν
από κάποιες δεκαετίες να θυμίσουμε στους εκπαιδευτικούς πως οι
μεγάλοι γλωσσολόγοι Χατζηδάκης και Κουρμούλης διάβαζαν με λυχνάρι
κάτω από μια σκάλα… Πριν από χρόνια, διδασκαλία γινόταν και το
απόγευμα για 2 ώρες καθώς και τα Σάββατα.
Οι παλαιοί δάσκαλοι μεταλαμπάδευαν την γνώση με πάθος, εμφυσούσαν υψηλές ιδέες και αξίες, τον πατριωτισμό, την φιλοτιμία, την
φιλαλήθεια. Τότε η αξιολόγηση γινόταν από τον Επιθεωρητή που ρωτούσε
στην τύχη μαθητές για τη διδαχθείσα ύλη. Έτσι, διαπίστωνε την ικανότητα του εκπαιδευτικού. Το αποτέλεσμα είχε επιρροή στη σταδιοδρομία
του. Οι συνεπείς και οι φιλότιμοι, φυσικά, δεν φοβούνταν την αξιολόγηση.
Σήμερα πολλοί αδιαφορούν για την προετοιμασία ή βαριούνται (λόγω
λούφας) να διδάξουν. Έτσι, οι μαθητές αναγκάζονται να παρακολουθήσουν φροντιστήρια για να καλύψουν τεράστια κενά. Από τα τραγικά
αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA προκύπτει ότι οι Έλληνες μαθητές είναι οι τελευταίοι στην κατανόηση του κειμένου και στα μαθηματικά.
Μετά τα 2 χρόνια της πανδημίας και τις τεράστιες απώλειες στη διδακτική ύλη, κατρακύλησε το επίπεδο κατάρτισης των μαθητών. Θα περίμενε κανείς οι συνδικαλιστές της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να προτείνουν παράταση του σχολικού έτους κατά 2 μήνες και κατάργηση εκδρομών. Οι
Γερμανοί εκπαιδευτικοί κάνουν διαδηλώσεις για αύξηση των διδα-κτικών
ωρών. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ πρέπει να παρακολουθήσουν φροντιστήριο

στην Ιαπωνία, όπου εκεί τα παιδιά διαμαρτύρονται όταν απεργούν οι
καθηγητές!
Όσοι αρνούνται να αξιολογηθούν είναι ανάξιοι και επίορκοι. Η διαδήλωση τους στο Εφετείο ήταν μια τρύπα στο νερό και δυστυχώς χάθηκαν διδακτικές ώρες-χρυσάφι, με τους μαθητές να τρέχουν στα καφέ.
Ο εκπαιδευτικός είναι μια αναμμένη λαμπάδα που αναλίσκεται για να
φωτίζει τους άλλους. Άρα, όταν ο μαθητής δεν ξέρει ποιος είναι ο Ελύτης
και ποιος ο Σεφέρης, τότε ο καθηγητής δεν πρέπει ούτε να κοιμάται.
Οι εκπαιδευτικοί που διαπλάθουν και σμιλεύουν ψυχές ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ας μην ξεχνούν τα σοφά λόγια του Ν. Καζαντζάκη: «Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Και όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα,
αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας τον μαθητή του να
φτιάξει δικές του γέφυρες».
Οι ευθύνες της Υπουργού είναι πελώριες γιατί παρέλειψε να οργανώσει
στα τρία κρατικά κανάλια συζητήσεις για την αξιολόγηση, με εκπροσώπους από τη ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Έλληνα καθηγητή στο
LSE, Cambridge, Oxford, Harvard, ΜΙΤ, Σορβόννη, UCL, Berkley,
Βοστώνη και με Έλληνα φοιτητή στα πιο πάνω πανεπιστήμια. Εάν είχε
γίνει αυτή η συζήτηση, οι συνδικαλιστές θα είχαν κλειστεί στα καβούκια
τους από την γύμνια των επιχειρημάτων τους. Οι ευθύνες δασκάλων
και καθηγητών είναι ιστορικές. Ας γυρίσουν σελίδα, ας κάνουν αυτοκριτική ώστε να σταματήσουν τις στρατιές αγραμμάτων.
«Το παιδεύειν την νεολαίαν είναι τι πλέον ή το εκπορθείν την Τροίαν»
(ΜΕΛΑΓΧΘΩΝ).

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

- Γνώμες
Eπιστολές
√ÚıÔ‰ÔÍ›·
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΜΝΗΜΗ
H ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡
Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829
∏
∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;

Νιάτα
∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞
ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ . ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

Κορμιά σφριγηλά, στητά, γλυπτά,
αρχαία, μαρμάρινα, Ελληνικά,
σκέψεις τ’ αφρού και της αβύσσου
ανάσες παίρνουν και βυθίζονται,
είτε ξανθές είτε μελαχρινές σκέψεις,
είτε ξανθές είτε μελαχρινές ανάσες,
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡
στης πρωινής ομίχλης τη δροσιά,
στου πράσινου φύλου την αύρα,
ªÂÙ¿ ÙÔ 1960 Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ (Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
στου έρωτα το άγουρο φρούτο
Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·που τώρα βιάζονται να γευθούν!

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˜
Τι γλυκιά-ξινή γεύση!
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏﬁÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó
ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·
·˘Ùﬁ. γλυπτά,
∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
Κορμιά σφριγηλά,
στητά,
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ôνέα,
›‰ÈÔ˜ Ó·
ÚÔÙÂ›ÓÂÈ
ÛÙÔ˘˜
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜
ÁÔÓÂ›˜ ﬁ¯È ·ÏÒ˜
ωραία, σάρκινα, ποθητά,
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó
Ó·
·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó
Ù·
·È‰È¿
ÙÔ˘˜
ÌÂ
ÙÔ
ÈÔ ¿Óˆ Û‡Óμυαλά πολύτιμα του αύριο, του πάντα,
ıËÌ·, ·ÏÏ¿,
·Ó Â›Ó·È
Ó·ελπίδας
‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡
ÙË˜δόνησης
·ﬁÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂκαρδιές
της
και της
Ú›·˜ Î·È ÙË˜
·ﬁÏ˘ÙË˜σοφία,
·˘ÛÙËÚﬁÙËÙ·˜,
¯›ÏÈÂ˜
ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚË
άπειρη
άπειρης
σκέψης
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·.
του αφρού και της αβύσσου παιδιά,
ÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜
·Ó·ÙÚÔÊ‹˜
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
πρώην παιδιών
και
νυν φευγάτων,
είτε ξανθών
είτε
·ﬁÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›·
Ó· ‹Ù·Ó Î·È
ÙÔ μελαχρινών,
Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜. °Âστου
έρωτα το
φρούτο
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹
·È‰·ÁˆÁÈÎ‹
Ì¿˜ώριμο
Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ «Ë
÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
που
τώρα
βιάζονται
να
γευτούν!
·ﬁÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘ Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó·
Î¿ÓÂÈ ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎﬁÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒΤι γλυκιά-πικρή
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ».
ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ÙÔγεύση!
·È‰› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ﬁÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·Κορμιά
πουÌ¤Û·
βιάζονται
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ Ó·
Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ
ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, ﬁÔ˘
για
δεν
γνωρίζουν,
‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ﬁÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›.
μυαλά
βιάζονται
°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›,
ﬁÌˆ˜, ÙÔπου
ÈÔ ¿Óˆ
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ Ù·
για
να
προλάβουν,
ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ
του έρωτα, του θάνατου
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈτο όριο.
‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
Αλέξανδρος Μαρινάκης
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜.
∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·ﬁ Ù· ıÂÙÈÎ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ∂›Ó·È ÔÏÏ¿. ∞˜
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Ù· ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿. ∆· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ﬁˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›Όσα
ΘεόςÛÂμας
χάρισε
μ’ Αγάπη
και Σοφία,
ÛÙ·Ù·È
Î¿ÔÈ·
¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹
·ÌÔÈ‚‹.
∏ ·ÌÔÈ‚‹
Ó· Â›Ó·È–˘ÏÈÎ‹,
ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ
ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔάνθρωπος
ταÌÔÚÂ›
«αλλοίωσε»
«εξέλιξε»...
«βελτίωσε»,
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È, ﬁÌˆ˜,
Î·È
ËıÈÎ‹,
Ë
ÔÔ›·
Â›Ó·È
ÛÙËÓ
Ô˘Û›·
Î¿ÔÈÔ˘
για την αχορταγία!
Â›‰Ô˘˜
·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹
(¤ÌÚ·ÎÙË
‹
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔ˘
Â›‰Ô˘˜)
‹ ÌÔΠληγές παντού μας άνοιξε, δική μας απληστία,
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î¿ÔÈÔ˘, Ë
προβλήματα, διαφορές – γνωστές, αμέτρητες φορές,
ÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË) ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ÔÈφέρνει η αχαριστία!
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜, ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ë ËıÈÎ‹ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
Η ÙÔ
Δόξα
και ο Θησαυρός
μάς
ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·,
Ô ¤·ÈÓÔ˜,
ÙÔέχουνε
‚Ú·‚Â›Ôτυφλώσει,
(Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÈÔ ¿στάχτη
χρυσή
μας
ρίξανε
–
τα
μάτια μαςÎ¿ÔÈÔ
εκλείσανε,
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË,
Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
παντοντινά
σκλαβώσει!
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎﬁÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÏÈÎ¿ ÔÏÏÔ›
ÙÚﬁÔÈ
ÁÈ· Ó·τα«ÏËÚÒÓÂÈ»
Πλεονεξία
τελικά
θόλωσε
μυαλά μας,Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ
ÁÂÓÈÎ‹τ’ Î·È
ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·,
‚¤‚·È·,
ÙË˜ Ï¤ÍË˜.
μιλούν
αποτελέσματα
– δικά
μας κατορθώματα,
∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ ÙÒÚ·
Ó·
‰Ô‡ÌÂ
Ò˜
Â›Ó·È
ÛˆÛÙﬁ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
σκληρύναν την καρδιά μας!
Î·ÓÂ›˜
ÛÙÈ˜
·ÚÓËÙÈÎ¤˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜.
ªÂ
·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈΧάθηκαν τα αισθήματα, πλούτη κι ύλη, πάθος.
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ﬁÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
Μετρούν μόνο τα χρήματα – τα κέρδη και τα κτήματα
ﬁÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤– η ανθρωπιά στο βάθος!
ÙÔÈ· Ú¿ÍË. ∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ﬁÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓË Ú¿ÍË; ∂ÓΥπεύθυνες
οι πράξεις
μας, τα
τα δικά μας.
ÓÔÔ‡ÌÂ Ú¿ÍË
Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂέργα
ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜
ÓﬁÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ Î¿Πλημμύρες
και
καταστροφές
–
τες
πυρκαγιές
και συμφορές,
ÔÈ· ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜. ∫È ·˘Ùﬁ ‰ÈﬁÙÈ Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›·
‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
τα κακά
μας!ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
ÂÈÊ¤ÚÂÈ ¯›ÏÈ· φέρανε
Ì‡ÚÈ· Î·Î¿,
ÌÂÙ·Í‡
Ë ·ÓËıÈÎﬁÙËÙ·
(‰ËÏ. ¤Ó·˜η ‚›Ô˜
Και
συνεχίζει, δυστυχώς,
ίδια ·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜),
η πορεία... Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜το
›Ûˆ˜
ÙÚﬁÔ˜
Ο ÔÏÏ¿
ΦάροςÔ‰˘ÓËÚ¿
μας είναι
σβηστόςÂ·ÎﬁÏÔ˘ı·.
– μέρας δεν√βλέπουμε
Φως,
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
Ë
·ÓÔÌ›·
Î·È
Ë
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÁÂÓÈÎ¿
ξεχνάμε Ιστορία!
·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ·ÓÙ›
Μ’ ακρίβεια γεωμετρική τραβάμε προς καταστροφή,
ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎﬁÌ·
του κόσμου και Πλανήτη.
Î·È ÌÂ ÙÚﬁÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ¤ÁÎÚÈÛË. √ˆÛΚι‰‹ÔÙÂ
όταν χαθούν
τα αγαθά
– δεν μαςÓﬁÌÔ˘
σώσουν
τα λεφτά,
Ô ·Ú·‚¿ÙË˜
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
‹ Î·ÓﬁÓÔ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈκαλύβι και το σπίτι!!!
ÌˆÚÂ›Ù·È.

Σβηστός Φάρος

Ειρήναρχος™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
Στεφάνου

∂›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¿˜
κατωτέρω οφείλονται εις τον Κύπριον πατρÁ˘Ó·ÈÎﬁ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
°Ú¿ÊÂÈ Ô ο οποίος φεύγων
ιώτην Νικόλαον Οικονομίδηη,
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
¢·Ì·ÛÎËÓﬁ˜
τον διωγμόν των
Τούρκων κατά το 1821,
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
Ó·Ô‡˜, ﬁˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
είχεν εγκαταλείψει
την Κύπρον, ένθα διέθεıÂÔÏfiÁÔ˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹σε πολλά πλούτη και απέραντα κτήματα, και
ÛÂˆ˜
∫˘Ú›Ô˘.
∂›ÛË˜,
Κερκύρα
την
26η ÙÔ˘
Απριλίου
1826,
ήτανÂ‚Ô‹είκοαρκετά
επάνω
εις
αυστριακόν
μπρίκι
και
κατέφυγεν
εις την Επτάνησον
¶ﬁÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó·
Ô ˘ÌÓˆ‰ﬁ˜και μεταγενέıËÛÂμετά
ÔÏ‡την
ÙÔ˘˜
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
εστάλησαν,
πλην
εις
το
πλοίον
δεν
εσυγχωσι
μόλις
ημέρας
Έξοδον
του
ΜεσοÙË˜
∂ÎÎÏËÛ›·˜
ÙÔ Ì¤ÁÂ- Ελλάδαν.
στερον
εις τηνÂÎÊÚ¿˙ÂÈ
ελευθερωθείσαν
ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ρείτο πλέον η είσοδος και έπρεπε να προλογγίου, υπάρχουν
βεβαίως υπερβολαί τινες,
ıÔ˜
ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Φεύγων
εκ Κύπρου είχεν
αποκομίσει θησαυ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·, ﬁÏÔ˜
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
σμένη
εις
Κάλαμον
έως
της
πτώσεως
του
ως
επί
παραδείγματι
το γραφόμενον ότι εις
ρούς τινας αποτελουμένους από κοσμήμαÔ ÎﬁÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û··Á›·ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
Μεσολογγίου...
το
οποίον
η
τιμιότης
του
επέτον στρατόνÛıÂ›.
του ¢È¿
Ιμπραήμ
υπήρχονﬁÏÔÈ
“οκτώ
τα και πολυτίμους λίθους («διαμαντικά»,
Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
Ó·
ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √
στρεψεν εδώ και τώρα φορτώνει εν έτερον
χιλιάδες καθ’
αυτό
Γάλλοι”..
Κατά
τα άλλα,
‰Ô˘Ó
ÙÔÓ
™Ù·˘Úﬁ
Ô
¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
«μαργαριτάρια»,
«ενώτια»,
«άνθος»,
«δακτυ‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úﬁ˜, Ô Ê‡Ï·Í
και στέλλει εις Ναύπλιον...”
ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
όμως, είναι πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ
πολύτιμος, επιβεβαιώνουσα
το
λίδα»),ÙË˜
τα √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜.
οποία ενεπιστεύθη
¿ÛË˜
™Ù·˘Úﬁ˜,εις φίλον του
∞˘ÙﬁÓ ÛÙÔÓ
ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
”...Ελπίζομεν,
ως
βεβαιούται
από
όλα
τα
γεγονός
ότι
πράγματι
οι
πολιορκημένοι
εποËέμπορον
ˆÚ·ÈﬁÙË˜
ÙË˜
∂ÎÎÏËÛ›·˜.
™Ù·˘εν Αγκώνι διά να τα πωλήση. ΦαίνεŸÏÔ˜ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÙﬁÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡μέρη της Στερεάς, ότι μέρος όλης της ΦρουÚﬁ˜,
‚·ÛÈÏÂÒÓ
ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
λεμήθησαν από την πλεονεξίαν ημετέρων
ται όωμς
ότι ο ενÙÔ
Αγκώνι
έμπορος δεν υπήρÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
™Ù·˘Úﬁ˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ:
«™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ
Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È
Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ ÙËÓ
ράς ή τουλάχιστον
τοÙÔÓ
περισσότερον
διεσώθη
τινών, οι οποίοι
ενώ έπνεε
ταÙÔ˘
λοίσθια
το
ξεν ειλικρινής και πολλά εξ όσων του ενεπι∏ ‡„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘Úﬁ˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰ﬁÍ· Î·È ÙˆÓ
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó
ÛÔ˘,
Ó›Î·˜ γυναικοπαίδων,
ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿
‚·Ú‚¿ÚˆÓ
εκτός
μερικών
τα οποία
δεν ‰ˆÚÔ‡Μεσολόγγιον
και η Δυτική
Ελλάς
ολόκληρστεύθηκαν
τα
κατεχράσθη.
™Ù·˘ÚÔ‡
Ô˘
Â›Ó·È
Ë
ÚÒÙË,
¤ÁÈ‰·ÈÌﬁÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».
ÌÂÓÔ˜ Î·Èεβάστασαν
ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ,
ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
ÛÔ˘
ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
εις τον ‰È·
δρόμον
έως εις τα
βουνά
ÓÂ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
∞ﬁ ÙﬁÙÂ
ος, αυτοί επαζάρευαν
υψηλούς ναύλους
και
Και παραπονείται βεβαίως ο ατυχής Κύτα οποία
διά‚ÔËτούτο ηχμαλωτίσθησαν
καιÛÙËÓ ηρνούντο
¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
·˘Ù‹. των
Î›ÓÈÔ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ
ÂÎÎÏË- ναÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ
Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜και
ƒÒÌË˜
Ó· ÙÔ˘˜
εκτελέσουνËτοÂÔÚÙ‹
πατριωτικόν
πριος διά
την απώλειαν, αλλά αυτοπαρηγοÈÛÙÔÚ›·οίτι«¢È¿Ù·ÁÌ·
∞ÓÂ- εάν δεν επληρώνοντο προκαταı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿
··ÏÏ·- καιÛÈ·ÛÙÈÎ‹
μερικώνÓ·ανημπόρων
πληγωμένων,
ÙÔ˘κατόπιν,
∆ÈÌ›Ô˘γράφων
™Ù·˘ÚÔ‡
ρείται
προς τον άπιστον
καθήκον,
∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜
Î·È
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÙË˜
ÁÔ‡Ó
·ﬁ
ÙÔÓ
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ
ª·Í¤νες δεν ημπορούσαν να περιπατήσουν ως
ÛÙËÓ“...διά
¶·Ï·È¿
¢È·ı‹ÎË
φίλον:
τα διαμαντικά
δεν ζητώ τίποτε,
βολικώς... Εκ ÙÔ˘
της επιστολής
τούτης συνά∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùﬁ ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
οι λοιποί και έμειναν διά να αποθάνουν με
1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ,
ÂÙ¤- εις την Κύυποθέτων
ότι και αυτάﬁÔ˘
έμειναν
γονται
άλλαι αθλιότητες, αι οποίαι
·‡ÛÈÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·Ù¿
ÙË˜ακόμη και
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ. √ ª·Í¤∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ıËÛ·Ó
oÈ τα
¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈ
ηρωισμόν
διά τούτον¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜
εκρατούσαν ταıÚËÛÎÂ›·˜
χαπρον και
εκυρίευσαν οι∞‰¿Ì
τύραννοί ÓÙÈÔ˜
μας...”ﬁÌˆ˜ Â›¯Â
δεν
εκλίπουσιν
εις
τας κρισίμους
στιγμάς
ÙﬁÛÔ
ÛÙÚ·Ùﬁ και
˘ÂÚÙÚÈÎ·È
∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡
¤ÁÈÓÂτων
ÙÔ
Î·È ∂‡· ·ﬁ ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ £Âﬁ,
του Μεσολογγίου,
ανθιστάμενοι
ÛÙËÓ ¢‡ÛË,
ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ εθνικών
∞Ó·ÙÔ- μας¤ÙÔ˜
ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
Και εγκαταλείπων το υλικόν θέμα Ï¿ÛÈÔ
και την ÙÔ˘ ρακώματα
αγώνων
και
περί
των οποίων
628Ì.Ã.
ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡Â˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ
Ï‹. ∂›ÛË˜
ÂÍ¤‰ˆÛÂ
‰È·ÏÔÈﬁÓανδρείως
Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
έως ου οι Τούρκοι
εισήλθον
κατάÎ·È ¿ÏÏ·
προσωπικήν του ζημίαν, εκφράζει τονŸÙ·Ó
πόνον
ÔÏË
Î·Èαισχύνεται
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
οσφραίνεται
τις ότι
να ομιλήση
«Í‡ÏÔ ÙË˜ ∑ˆ‹˜».
Ù¿ÁÌ·Ù·
˘¤Ú
ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘
Î·È
Â˘ÚÈÛÎﬁπλήθος και οίτινες μετά των μεινάντων ετιŸˆ˜
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
Ô
της2)ψυχής
του
διά
την
εθνικήν
εν
Μεσολογσαφώς ο Κύπριος πατριώτης. ª¤Á·˜ ∫ˆÓ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÎÙ‡Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿
ÙˆÓ εις
ÕÏÂˆÓ,
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
νάχθησαν
τον αέρα από πολλούς υπονόγίω καταστροφήν:
“...Φίλε,ı¿το Μεσολόγγι
ËÛÂ
Ô ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿
Μεταδίδει επίσης την διάδοσιν ότι ο ΙμπραÂÂÈ‰‹ ÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ﬁ
μους εις τους οποίους από∏τους
μείναντας
Ï·ÛÛ·
Â¯ˆÚ›ÛıË
ÂÈ˜ ‰‡Ôνα
‰È¿
∞Á›·
∂Ï¤ÓË
ÛÙÔ˘˜
έπεσε ήÎ·È
να είπω
κατήντησεν
μην υπάρχει...
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ Î·È
ήμ εφονεύθηÙËκατά
Ήτο ŒÎÙÈÛÂ
ο ευσεƒÒÌËτην
ÛÙÔμάχην.
µ˘˙¿ÓÙÈÔ.
Ó·
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó
πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜
φωτιά.
φθορά
έγινε∆ﬁÔ˘˜
εις
∞Á›Ô˘˜
Εκείνοι
οι τω ÔÈ
όντι
ήρωες καιÊÂ‡άξιοι απόγονοι
ÚÔÛÂ˘¯‹ıËεδόθη
ÛÙÔÓ £Âﬁ
ÙˆÓ Μεγαλύτερη
ÃÚÈβής πόθος των
Ελλήνων
προκειμένου
περί
‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
ÁÔÓÙ·˜ ·ﬁ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÙ˘τους
Τούρκους,
οι περισσότεροι
ηθέλουν
καιÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
ÛÙÈ·ÓÒÓ
‚ÔËı‹ÛÂÈ
Ó· ÓÈÎ‹των προπατόρων των, οι υπερασπισταί
του Ó· ÙÔÓ
√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜
ﬁıÔ˜
του
αγριωτάτου
Αιγυπτίου,
ο
οποίος
ωδήγη∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ.
ÛÂÈεποÙÔÓ ª·Í¤ÓÙÈÔ.
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
‹Ù·Ó
τον Ιβραχήμην χαμένονÙÔ˘
καιªÂÁ¿ÏÔ˘
διά τούτο
μήτε
μ’ 3)
όλον
ότι εις
διάστημα
ενός
Ù¤ıËÛ·Ó
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡σεν
επί
ξυρού
ακμής
την Επανάστασιν.
Αλλά
∂›ÛË˜,
Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜
ŸÊÈ˜
Ô˘χρόνου ∫·Ù¿
ÙË ‰È‹ÁËÛË
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÌÂÙ·‚Â›
ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∆ﬁÔ˘˜,
χαρές έδειξαν
οι ΤούρκοιÓ·εις
την απόκτησίν
λέμησαν
με όλαςÛÙËÓ
τας τουρκικάς
και
ÌˆÓ
Î·È
Ù·
Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó.
ºÂ‡‡„ˆÛÂ
Ô ªˆ¸Û‹˜
¤ÚËÌÔ, ‰È·δυνάμεις
η
είδησις
δεν
ήτο
βεβαίως
αληθής
και
ο
ΙμπραÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎﬁÔ˘ ∫·ÈÛ·Ó·και
ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ
ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙËτου, η είσοδος του οποίου
διά θαλάσσης
ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
απέδειξαν
εις τονÔÈΚόσμον
ότι μήτε οιÚÂ›·˜
τακτιÓ·
ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È
πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
ήμ ÙÔ˘˜
έμελλε πολλά εισέτι να πράξη κατά της
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
ÔÈ
Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ
·ﬁ
Ù· Ê›-να τους
είναι
αυστηρότητα εμποδισμένη
εν γένει
κοίÔÔ›ÔÈ
της Ευρώπης
ήσαν
ικανοί
νική∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â›‰ÂμεÔÊı·ÏÌÔÊ··Á›Ô˘˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜πασχούσης
Î·È Ó·
Ελλάδος.
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó
ÛÙËÓ ﬁÏË ∫ÙËÛÈ‰È·,
ÏﬁÁˆ
ÙË˜
·ÈÛÙ›·˜
ÙˆÓ
ÚÔ˜
και διά
μεταξύ Πρεβέζης
και στρατοσωσι, επειδή 8 χιλιάδες μόνον καθ’ αυτό
ΓάλÓÒ˜,
Î·ıÒ˜ Î·È
ﬁÏÔ˜ξηράς
Ô ÛÙÚ·Ùﬁ˜
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ›
‰È· ÙÔÓ ˘ÈﬁÓ ÙË˜Συγκινητική
Î·È
είναι∆Ôη ¤ÙÔ˜
κατακλείς
επιστοÊﬁÓÙ·.
628Ì.Ã.της
Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÓ £Âﬁ. ∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ ÌﬁÓÔ ÂÎÂ›ÙÔ˘, ÙÔ ÛËÌÂ›Ôπέδου
ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡
και διάÊˆÙÂÈτούτου έωςﬁÏÔ˘˜
του νυν
δεν
ημπόÙÔ˘˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
∂›ÛË˜
λοι ήταν. Επολεμήθησαν από την δολιότητα
ÙˆÚ
ÙË˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
λής:
“...Οι
ήρωες,
μένοντες
και
φεύγοντες,
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
Óﬁ
ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ,
¤ÊÂÚÂ
Ó· ‚·ÙÈÛıÂ›
ρεσεÔ˘
κανείς
ναÎ·È
μάθη με‹ıÂÏÂ
πληροφορίας
τοÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
και πλεονεξίαν
καιÔÈεγκατελείφθησαν
απρο∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜και
ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
¯¿ÏÎÈÓÔ
ﬁÊÈ, ﬁ¯È
˘ﬁÏÔÈÔÈ.
παντόθεν ενίκησαν
έβλαψαν παρά
το
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏËπÔÚ‰¿ÓË
ÔÙ·ÌÔ‡.
πράγμα.
Βεβαιούται
όμως
ότι
το
μεν
Μεσολόγμήθευτοι από
Επειδή
εδώ, ως βεβαιÙˆÓ
¶ÂÚÛÒÓ
Î·È
ÙÔ˘˜
ÂÓ›ÎËÛÂ.
∂ÔÌ¤Óˆ˜
Î·Èτροφάς.
Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜
ﬁÊÈ˜
ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «∂Ó ∆Ô‡Ùˆ ¡›Î·».
∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔελπιζόμενον τους Τούρκους”. Κατακλείς η
γιον
έγινε λίμνη,
εις δε τους Τούρκους μεγα∆ﬁÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
ούται κοινώς,
απόÙÔ˘
τας∫˘αρχάς ΔεκεμÚÔÂÙ‡ˆÓÂ
ÙÔÓήταν
™Ù·˘Úﬁ
∆ËÓ Ó‡ÎÙ·,
Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
ÂÊ¿ÓË
Ô›ËÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙË˜οποία
ÌÂ ÙËÓμαρτυρεί
πόσον πατριωτική και φλοÎ·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÛÙËÓ ∫ˆÓÚ›Ô˘.
λιωτάτη
θραύσις
οι ήρωες
βρίου 30 χιλιάδες κολονάτα διά να προμηÔ ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÛÙÔÓ
‡ÓÔ ÙÔ˘
ÌÂ ÙÔ ÛË-και ούτως
‚Ô‹ıÂÈ·
‚¤‚·È·και
ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙË˜.
γερά καρδία έπαλλεν
εις τα στήθη
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
Î·È του
ÙÔÓΚυπρίου
ÙÔÔı¤μένοντες
φεύγοντες ™ÎÔﬁ˜
πάνωθεν
ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡,
ﬁˆ˜και
·ÎÚÈ‚Ò˜
θευθή
τροφάς το⁄„ˆÛÈ˜
Μεσολόγγι, αλλά ÌÂ›Ô
ο φιλοÙË˜ενίκησαν
‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
∏ ¶ÚÒÙË
τούτου
εξορίστου...»
ÙËÛÂ
ÛÙÔÓ
Ó·ﬁ
ÙË˜
∞Á›·˜
™ÔÊ›·˜.
ÙÔ Â›‰Â ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ
Î·È ÙÔ˘
¤‰ˆ-το ελπιζόμενον
ÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿
και έβλαψαν
παρά
τους(ÙﬁÔÓ
Τούρ-™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
γενής Γερο-Στάθης, όστις ήτο επιφορτισμέÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
ΠΗΓΗ: √ Ï·ﬁ˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹ Ó·κους,
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ
ÙÔÓ
ÙÔ˘
∫˘Ú›Ô˘)
Î·ıÒ˜
Î·È
ÙÔÓ
∆¿ÊÔ
η φυγή των οποίων έγινεν το Σάββανος το έργον τούτον, εζητούσε με πλοία να
ÙÔ ∆›ÌÈÔ
•‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
¿Ú∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ
™Ù·˘ÚﬁÓ, ﬁˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â ÊˆÙÂÈÓﬁ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ‹Εμμανουήλ
Γ. Πρωτοψάλτη,
καθηγητή
τον
του
Λαζάρου, 4 ώρας πριν εξημερώθη
τας
στείλη,
πλην
δεν
ηύρισκε
με
εφθηνόν
¯ÈÛÂ
Ó·
„¿ÏÏÂÈ
«∫‡ÚÈÂ
ÂÏ¤ËÛÔÓ».
ÙÔ ÂÍ‹˜ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜:
Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·
ÙˆÓ Ελληνικής Ιστορίας, «Η Κύπρος
Νεωτέρας
η έκρηξις
έγινε το Σάβναύλον
πλοιάρια
του τόπουÙÔ˘
να τας μετωκο∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
√ ª¤Á·˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘και
ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘.των
∆ÔÓυπονόμων
ÈÛÙÒÓ.
εις τον Αγώνα
τουÛÙÈ˜
1821»,
Έκδοση Ενώσεως
¿ÏÈ
14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
βατον
εις ποίαν«Ï¿ώραν όμως
άδηλον...
μιστούν.
Δεν εστάθηÂÔÚÙ‹
δυνατόν
ÔÔ›Ô˘
Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹
ÙÈÌ¿- να συμφω™Ù·˘ÚﬁÓ ·˘ÙﬁÓ
ÙÔÓ ÔÓﬁÌ·ÛÂ
∂›Ó·È
ÁÓˆÛÙﬁ” ﬁÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿Κυπρίων
Ελλάδος,
Αθήνα
1971.
∞ﬁ
ÙﬁÙÂ
Î·È
¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
Ù·È
·ﬁ
ÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›·
Ì·˜,
ÌÂÙ¿
‚·ÚÔ».
ªÂ
ÙËÓ
‰‡Ó·ÌË
ÙÔ˘
™Ù·˘ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Óﬁ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 136 Ì.Ã.
νηθή ο ναύλος, ότε και ένα εκ τούτων εφόρ28
Απριλίου
1826 ÙÔÓ ÙﬁÔ ÙË˜ ™Ù·‡Úˆ- Αντώνης
·ﬁ
ÙËÓ
ÂÎÎÏËÛ›·
ÙËÓ 14ËÓ
ÙË˜
ÌËÙÚﬁ˜
·˘ÙÔ‡
∞Á›·˜
∂Ï¤ÓË˜,
ÚÔ‡
Î·ÙÂÙÚﬁˆÛÂ
ÙÔ˘˜
ÈÛ¯˘ÚÔÂÎ¿Ï˘„Â
ΚυριάκοςÌ·˜
Γεωργίου
τωσεν εξ ιδίων του, όσα ημπόρεσεν, επέρα™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
Εις την ανωτέρω επιστολήν την οποίαν ο
σεν, τας επούλησεν εκεί και επέστρεψε...
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
Νικόλαος
Οικονομίδης
έγραψεν
εν
Κύπριος
Ιστορικός
– Ερευνητής
Μετά
την
πτώσιν
του
Βασιλαδίου
εφορτώθησαν
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˘˜
√Úıﬁ‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
∂√ƒ∆∞∑∂TAI
EÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùﬁ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜
ÙË˜
ΜΕΡΟΣ
20όν
¶·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˜
«...Αι∞Á›·˜
πληροφορίαι
·˘ÙÔ‡
∂Ï¤ÓË˜.τας οποίας δημοσιεύομεν

™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

«Πληροφορίαι του Κυπρίου
Νικολάου Οικονομίδου
περί της πτώσεως
του Μεσολογγίου»
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E
™
E Σ
¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΠΕΡΤΗΣ
– 1937
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
Û¯¤‰ÈÔ –1886
™˘Ó¿ÓÙËÛË
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979
ÎÏÂÎÙ¤˜ ˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
κλεκτές υνεργασίες

20 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο λαϊκός βάρδος της Κύπρου
ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Μέρος
35ον ÛÙÔÓ √∏∂
™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒΔημήτρης Λιπέρτης μαζί με τον Βασίλη ΜιχαηÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
λίδη αποτελούν το κορυφαίο δίδυμο της ΚυÎ·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂπριακής λαϊκής ποίησης. Ο Λιπέρτης γεννήθηκε στη
ÚÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
Λάρνακα το 1886 και μετά το Δημοτικό φοίτησε στο
«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
Σχολαρχείο.
πήγεÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·,
στη Βηρυτό όπου
έμεινεÙÔ˘
για
Â›ÙÂ˘ÍË,
ﬁÛÔΜετά
ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ
ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜
τέσσερα
χρόνια.
Με
την
επιστροφή
του
δούλεψε
στα
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›δικαστήρια
της Λάρνακας
γιαÙ·πέντε
Ύστερα
ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ,
ÔÔ›·χρόνια.
ÛÂÈ˜ ˘ÂÚ„ËÊ›έφυγε
από την Κύπρο
και
πρώτα στην
Û·ÙÂ
Î·Èπάλι
ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ.
™·˜ Î·ÏÒ
Ó·πήγε
ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
Ï¤Ιταλία
για έξι μήνες
καιÙÔμετά
Αθήνα όπου
έμειÔÓ
ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
¤ÁÎÏËÌ·
ÔÔ›Ôστην
‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ
ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
νε εκεί
για δύο
χρόνια.
τελικά γύρισε
ÂÓﬁ˜
ÌÈÎÚÔ‡
Ì¤ÏÔ˘˜
ÙˆÓΌταν
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ,στην
ÁÈ·Ù›Κύπρο
·ÓÔ¯‹
δίδαξε
για δέκα
περίπου ÌÂ
χρόνια
αγγλικάÙË˜...
και γαλλικά
ÙË˜
ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜
ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ›
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹
σε∆Ô
διάφορα
σχολεία
καθώς
Σχολή
∫˘ÚÈ·Îﬁ
Úﬁ‚ÏËÌ·
‰ÂÓκαι
Â›Ó·Èστην
ÛÙËÓΑγγλική
Ô˘Û›· ÙÔ˘
‰È·ÊÔÚ¿
ÌÂÙ·Í‡καιÙˆÓ
∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
Î·Èδιευθυντής
ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘Λευκωσίας
αργότερα
διορίστηκε
στην
Ú›ˆÓ.
∂›Ó·È
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
Εμπορική
Σχολή
Λεμύθου.
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
Î·È οı¤Ì·
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡
ÙˆÓ ·ÓıÚˆΟ Λιπέρτης
όπως και
Βασίλης
Μιχαηλίδης
είναι
›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓαπό
Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
επηρεασμένοι
και εμπνευσμένοι
τους αγώνεςÙˆÓ
του
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
ÛÙËÓκαι
∫‡ÚÔ
ÌÔÚÂ›
Ó· ˘¿ÚΚυπριακού∂ıÓÒÓ...
λαού για∂ÈÚ‹ÓË
κοινωνική
εθνική
δικαίωση.
ΓράÍÂÈ
ÌﬁÓÔ
Ê‡ÁÔ˘Ó
ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È
Â·φουν
καιﬁÙ·Ó
οι δυό
τους Ù·
στην
πλούσια Κυπριακή
διάλεκτο
ÓÂÓˆıÂ›
Ï·ﬁ˜ ÙË˜...να εκφραστούν και να επικοινωνήγιατί έτσιÔ μπορούν
∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ‰È·Î˘σουν
καλύτερα με ÙË˜
τον ∫‡ÚÔ˘
απλό άνθρωπο.
‚Â‡ÔÓÙ·È.
∞ÏÏ¿
‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È
Â›ÛË˜
Î·È ÙÔμικρούς
Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
Ο Λιπέρτης κυκλοφόρησε σε τέσσερις
τό∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
√
∫˘ÚÈ·Îﬁ˜
Ï·ﬁ˜
Â›Ó·È
·ÔÊ·ÛÈμους τα ποιήματα του με τον τίτλο «Τζ’υπριώτικα ΤραÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘ούδκια», που αργότερα κυκλοφόρησαν σε έναν τόμο
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆπου επιμελήθηκε ο Γεώργιος Α. Μαρκίδης (1882-1970).
Ì¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
Η τετράτομη συλλογή της ποίησης του καλύπτει την περίο∞˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».
δο 1923 – 1937.
∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ› ˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
Σχολιάζοντας τα ποιήματα του Λιπέρτη ο Γεώργιος
·ﬁ Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆΜαρκίδης
αναφέρει: ﬁÏˆÓ
«Πολλά
Κυπριώτικα
τραγούδια
του
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜,
Ì¤Û· ÛÙ·
Λιπέρτη
έχουν
κάτι
από
την
παλαιάν
γνωμικήν
ποίησιν
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·τουÙˆÓ
Θεόγνιδος,
Φωκυλίδου
κτλ. Τελειώνουν πολλάκις
Ù·
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
με™ÙÈ˜
υποθήκας,
με ένα αξίωμα,
με ένα συμπέρασμα
ηθικόν.
6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
Πολλά
έχουνÛÙÔÓ
μέσα ÔÔ›Ô
τους ένα
θρησκευτικόν
βαθύ...
∆˙.
∫¿ÚÙÂÚ,
Â·Ó¤Ï·‚Â
ﬁÙÈ αίσθημα
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È
Ë

Ο

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
·ﬁ ÙÔÓ √∏∂.
9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
Ë °ÂÓÈÎ‹
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
√∏∂
Ως™ÙÈ˜
επί το
πλείστον ο1978
ποιητής
διδάσκει
μέσα ειςÙÔ˘
αυτά
και
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ
ÙÔ
æ‹ÊÈÛÌ·
33/15
ﬁÔ˘
˙ËÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓ
¿ÌÂÛË
πολλάκις νομίζεις ότι ακούεις την φωνήν ιεροκήρυκος...»
·Ô¯ÒÚËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓﬁÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Í¤ÓË˜
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜
·ﬁ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
ÙË˜
«Τζ’υπριώτικα
Τραούδκια»
Τόμος Α’
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
Α΄ τόμος αποτελείται από
ποιήματα
και ο ΛιπέρτÙˆÓΟ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
Î·Ù¿44ÙÚﬁÔ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ
Î·È
ης καυτηριάζει την
που
επικρατεί
σε
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ,
˘ﬁκοινωνική
ÙËÓ ·ÈÁ›‰·αδικία
ÙÔ˘ °.°.
ÙÔ˘
√∏∂. ∞ÎÔβάρος
της
φτωχολογιάς.
Στο
ποίημα
του
«Η
Αρκοντιά»
ÏÔ‡ıËÛÂ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
σατιρίζει
πλούσιους
γιατί όπως¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
λέει μπορεί να έχουν
ÙÔ˘
√∏∂ τους
ÌÂ ·›ÙËÌ·
ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ
πλούτη
αλλά στερούνται
βασικής ανθρωπιάς.
Δίνουμε
ÁÈ·
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.
μερικούς στίχους:

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ

ÙËÓήρτεν
ÂÈÙ˘¯›·
ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜
ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
«ΑªÂÙ¿
παππού,
ο Καλλής
΄που την Ληνούν,
λαλούσιν,
ŒıÓË,
ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ›
˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
Ï‡ÛË
Τζι επέζεψεν
στου Γιάκουμου
τζιαί πάσινÁÈ·
ναÙË
τον
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡,
δούσιν. Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
Εν που
τους πρώτους
του χωρκού
τα Î·È ÙË˜
ÎÔÈÓ‹
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜,
ÙÔ˘τζιαί
∫·Ó·‰¿
γεννητικά του
µÚÂÙ·Ó›·˜.
Φτάννουσιν
τον τόπον
μας,∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
η Κακουλλού
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔπου
– Û¯¤‰ÈÔ
Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
·ÓÙ¤‰Ú·εθ θκειά
του., ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ·
ÙÔ ∞∫∂§
Αρκόντηνεν
θέμι
τζιαί για την αρκοντιάν του
‹Ù·Ó
Úﬁı˘ÌÔ˜
Ó·πολλά
ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
Όπου
σταθούν ,Ôφουμίζουν
τον,
Μμα για την ·Ó¤™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
°.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§
∂˙.-¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘
αθθρωπιάν
του
ÊÂÚÂ: «∆Ô
Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
Είπεν κανένας
τίποτε;
Άννοιξεν
γιέ μου;
(∞ÌÂÚÈÎ‹,
µÚÂÙ·Ó›·,
∫·Ó·‰¿)
Ô˘ στόμαν,
Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
Θεέ
μου, κάψε
τζι άφησε,ÛÙ·
να∂ÓˆÌ¤Ó·
μεν τοδ ŒıÓË,
δω ποττέ
μου
ÙÈ˜
∫˘ÚÈ·Î¤˜
ÚÔÛÊ˘Á¤˜
Â›ÙÂ Ù‹ÚËΤον ¤ÓÔ¯Ë
πίσσην,
τον λιμάντερον,
το κακόν κακκάτιν
Û·Ó
ÛÙ¿ÛË
·Ô¯‹˜ ·ﬁ τουν
Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ ¢ÈÂΠου πάντα
πάνω στο
τουÚÔÛ·ıÔ‡Ó
άλλου έσιει αμμάτιν.
ıÓÔ‡˜
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡,
Î·È δικόν
ÔÈ ÔÔ›Â˜
Ó· ˘ÔÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó ﬁ,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
Ο Λιπέρτης
αλλού™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
καυτηριάζειÙÔ˘
την√∏∂».
αδικία που επικρ™˘Óﬁ‰Ô˘
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
ατεί
αλλού σατιρίζει
διάφορες
κοινωνικές
καταστάσεις
√και
°Ï·‡ÎÔ˜
∫ÏËÚ›‰Ë˜,
ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘
¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ
ﬁÙÈ:
καιÂÏÏËÓÈÎ‹
αλλού είναιÏÂ˘Ú¿
πολύ ερωτικός
στο ποίημα «Βούττημαν
«∏
Ú¤ÂÈόπως
Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ
ÛÂ Û˘ÓÔÌÈήλιου».
Δίνουμε
στίχουςﬁˆ˜
όπουÚÔÓÔÂ›
εκφράζει
Ï›Â˜
ÂÊﬁÛÔÓ
·˘Ù¤˜μερικούς
ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó,
Î·Èτην
ÙÔ
μεγάλη του
στην κοπέλα
που °Ú·ÌÌ·Ù¤·...
αγαπά:
Ï·›ÛÈÔ,
˘ﬁαγάπη
ÙËÓ ·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡
∂›Ó·È
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
ΆρκονÓ·
πων
να με παίρνουσιν
οι τέσσεριςÒÛÙÂ
τζι εμέναν
Ú¤ÂÈ
Î·Ù·‚ÏËıÂ›
ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
Ù· ·ÚΜες τζ’ÛËÌÂ›·
είν΄τηνÙÔ˘
ανακατωσιάν
έλα
τζι εσού στηνÛÂ
εκκλησιάν
ÓËÙÈÎ¿
Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó·
ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó
ıÂÙÈÎ¿».
μεν
κανέναν.....
√αντραπής
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜
∂¢∂∫, 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¤˜
·Ú·‚È¿˙ÂÈ
Î·Ù¿ÊˆÚ·
Ù· να
„ËÊ›ÛÌ·Ù·
ΒούττημανÎ·È
ήλιου
τζι ύστερις
τέλεια πων
σιγράση
ÙÔ˘
√∏∂».
Τζιαί πων ν’ αδκειάσουν τα στενά, Πων έ’σιει πλά-

να περνά
∏σμαν
™˘Ó¿ÓÙËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
για να σε ξιφαράση
–19 ª·˝Ô˘ 1979
Έλα τζιαί ΄σου στο μνήμαν μου τζιαί μες τον μπότην
™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
άψε
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Αϊταφίτικον τζιερίν Κάπνισε, κόρη, νακκουρίν
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂΝομάτισ’ με τζιαί κλάψε.
Ú‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÌÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
Ένα άλλο ωραίο ερωτικό - σατυρικό ποίημα του Λιπέρτη
1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
είναι «Η Γιαλλούρα», όπου διεξάγεται ένας διάλογος
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –
μεταξύ της μητέρας και της νεαρής κόρης της που κρυφο¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
φιλιέται με τον ερωμένο της. Να μερικοί στίχοι:
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·.
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ı¤Ì·.
Βρα Γιαλλουρού, άκου, φακκούν. – Μανά, εν το
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
καπρέτιν
ÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.
Το γέρημον τζ’ ειν το σ’ οιρίν, Τζι άμα πεινάση νακ¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎﬁÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
κουρίν,
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Κάμνει το σπίτιν φέττιν.
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
Μμα, κόρη, ττακουρούν πολλά. - Εν τ’ αππαρίν
ÌÂ ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
αλώπως
ﬁÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
Τζ’ ειν το συζίνιν τζιαί διψά Σκαλίζει τζιαί πορτοκÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
λωτσά
™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Τζιαί σσ’ ειέται πκιον ο τόπος.
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤- Α, που να σ’ έχω στο Θεόν, κόρη μ’ , αγκαλεμένην
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·ﬁ ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.
Εν τούτος ζώδκιον τζι αππαρίν Τζιαί το σ’ οιρίν
∆· ¢¤Î·
™ËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
τζιαί
το ταυρίν
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Που σ’ έσ’ αγκαλιασμένην;

1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
«Τζ’υπριώτικα
Τραούδκια» Τόμος Β’
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.
2.Οµ¿ÛË
ÙˆÓ των
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ
Ó· Â›Ó·È
ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
Β’ τόμος
ποιημάτων
αποτελείται
από 37 ποιήÁÚ·ÌÌ¤˜
ª·Î·Ú›Ô˘
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘ματα
και προλογίζεται
από
τον ΚωστήÙË˜
Παλαμά.
Ο Παλα1977.
μάς·Ú›Ô˘
γράφει
για την ποίηση του Λιπέρτη: «Τα ποιήματα
3. ∆·
·ÓıÚÒÈÓ·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
ÂÏÂ˘του
Λιπέρτη
με τραβούνε
με τη ξεκομμένη
τους τη σαφήÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
νειαıÂÚ›Â˜
και τηνÓ·
αξιωματική
γνωμολογία
που βρίσκουμε στους
4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó·των
Î·Ï‡„Ô˘Ó
ﬁÏÂ˜καιÙÈ˜των
Â‰·ÊÈÎ¤˜
Î·È
αρχαίους
της φυλής
Θεόγνιδων
Ευριπίδων.
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
Ù˘¯¤˜.
Έτσι
ο Κυπριώτης τραγουδιστής
στέκεται σιμώτερα σ’
5. ¡· ‰ÔıÂ›
ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
ÛÙËÓτου
Â›ÙÂ˘ÍË
Û˘ÌÊˆεκείνους,
τονίζοντας
το τραγούδι
σα να μην
υποÓ›·˜
ÁÈ·
ÙËÓ
Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÛÙ·
µ·ÚÒÛÈ·
˘ﬁ
πτεύεται την εξέλιξη των νεωτέρων και των σημερινών
·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
μαςÙËÓ
ποιητών....»
6. ¡·
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
Ô˘που
ı· ÌÔΈνα·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
από τα πιο ωραία
ποιήματαÂÓ¤ÚÁÂÈ·
του Λιπέρτη
αγαÚÔ‡ÛÂ
Ó·
ı¤ÛÂÈ
ÛÂ
Î›Ó‰˘ÓÔ
ÙËÓ
¤Î‚·ÛË
ÙˆÓ
Û˘ÓÔπήθηκε από τον Κυπριακό λαό τον συγκίνησε και συνεχίζει
ÌÈÏ›ˆÓ.
να τον
συγκινεί ακόμα και σήμερα είναι το «Καρτερούμεν
7. ¡· νύχτα».
Û˘˙ËÙËıÂ›
ÙÔ ı¤Ì·εκφράζει
·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜
ÙË˜
μέραν
Ο ποιητής
τη μεγάλη του αγάπη
∫‡ÚÔ˘.
για την Ελλάδα και την ελπίδα ότι η Κύπρος μια μέρα θα
8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·,
Î˘ÚÈ·Ú¯›·,
·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
ενωθεί
μαζί της. Το ποίημα
αυτόÂ‰·ÊÈÎ‹
μελοποιήθηκε
και τραÎ·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Â·Úγουδήθηκε
από τον Γιώργο
ΝταλάραÓ·
καιÙ‡¯Ô˘Ó
τραγουδιέται
ÎÒÓ
ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ
ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ
¤ÓˆÛË
ÌÂ
ÔÔÈ·‰‹Ôκαι σήμερα σ’ όλες τις αντικατοχικές εκδηλώσεις στην
ÙÂ ¿ÏÏË
¯ÒÚ·
Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
Κύπρο
και στο
εξωτερικό.
Δίνουμε
τους πρώτουςÌÔÚÊ‹
έξι στί‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡
‹ ·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
χους
του ποιήματος:
9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹
Î·È νύχταν
·‰È¿ÎÔÔ.
Καρτερούμεν
μέραν
να φυσήσ’ ένας αέρας
10.
√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Á›ÓÔ˘Ó
ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
Στουν
τον τόπον Ó·
πων
καμένος
τζι έθ’ θωρεί ποττέ
™ÙÈ˜ 15
πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
δροσιάν,
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ
‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜το
Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜
ÛÙÔ §‹‰Ú·
Για να φέξηÔÈκαρτερούμεν
φως τζ’είνης
της ¶¿Ï·˜ ˘ﬁημέρας
ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘ÂÁÈ¿Ú.
∆ËÓφέρη
ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
ÏÂ˘Ú¿
·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â
Ô
Πων να
στον καθέναν
τζιαί χαράν
τζιαί
°ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙﬁÙÂ
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜
ποσπασ’ιάν.
‹Ù·Ó
ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜
Î·È Â›¯Âμιτσ’οί
·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ
Την Μανούλλαν
μας για πάντα
μιάλοι ÙÔÓ
∆¿ÛÛÔ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Î·È
·ﬁ
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜
ÏÂ˘καρτερούμεν
Ú¿˜
Ô √Ó¿Ó.
Για να μας σφιχταγκαλιάση τζιαί να νεκραναστη-

∏θούμεν.
£¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂΆλλα
σ’ αυτόν
τονÎ¤Ú‰ÈÛÂ
τόμο είναι
«Αδέρφκια
Ù·Ó›·
Î·Èποιήματα
ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ·
ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
·ﬁ
καλώς
ήρτετε»,
«Οι
φόροι»,
«Απόν
ακρώννεται
γονιού
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ· Ô˘ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
‹Ù·Ó
παράÔ γωνιάς
τζ’οιμάται»,
Η πεθερά»,
γο∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó.
°È·«ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ «Κάθε
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÙﬁÙÂ
νιόςÙË˜
πονεί
για τοÂÍÂÏ¤ÁË
παιδίνÁ˘Ó·›Î·
του» κ.ά.Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ – Ë
Ú›·
∞ÁÁÏ›·˜
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ô«Τζ’υπριώτικα Τραούδκια» Τόμος Γ’
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘›ÏÛÔÓ
Î·Èτόμος
∫¿ÏÏ·¯·Ó,
·Ó¤ÌÂÓ·Ó
ÌÂ39
ÙËÓποιήματα
·ÏÏ·Á‹ ÙË˜
Ο Γ’
αποτελείται
από
και∫˘‚¤Úεδώ ο
ÓËÛË˜
Î·È Î¿ÔÈ·
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
ÛÙ¿ÛË ÁÈ·της
ÙÔκοινωνικής
∫˘ÚÈ·Îﬁ,
Λιπέρτης
παρουσιάζεται
μαστιγωτής
ﬁÙÈ
ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
ÛÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁαδικίας
και σατιρίζει διάφορες
κοινωνικές καταστάσεις.
Á˘‹ÙÚÈ·
‰‡Ó·ÌË.
¢ÂÓφέρει
¿ÚÁËÛ·Ó
ﬁÌˆ˜«Φτώσεια»,
Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
Στο ποίημα
του που
τον τίτλο
ο ΛιπέρÁÈ·
ÌÈ· ÊÔÚ¿,φίλος
ÁÈ·Ù›και
Ë ÛÙ¿ÛË
ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
της¿ÏÏË
παρουσιάζεται
συμπαραστάτης
του φτωχού
‰ÂÓ
‰È¤ÊÂÚÂ
·ﬁ ÂÎÂ›ÓË
ÙˆÓ αγρότη
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ
και του
αδικημένου
Κύπριου
όπως μας∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
λέει χαρα∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
κτηριστικά στο ποίημα του:
∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ
ﬁÔÈÔτόσους
ÔÏÈÙÈÎﬁ
·ﬁ¯ÚˆÌ·
ÎÈ ·Ó Â›Φτώσ’Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ,
εια, που κάμνεις
λας
να πκιάννου¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÌÂ
ÂÎÂ›Ó·
ÙˆÓ
Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
ÙÔ˘˜
ÙˆÓ
∞ÌÂσιν, καλάθιν,
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Να καρτερούν ‘ποτζ’ εί ποδά έναν βούκκον ψουμίν,
Φτώσ’ εια, που η χαρά ποττέ κοντά σου εν εστάθην
Τζι όσοι σε δούσιν, κλώθουσιν τζιαί βρίσκουν αφορμήν
Να μεσ σε σ’ αιρετίσουσιν, με να σου κονταφτάÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
σουν
∫À¶ƒ√À
Φτώσ’ εια,
πων έχουσιν∆√º∞§§∏
καρτκιάν να σου χαμογελάσουν...
Εσούνι κάμνεις
την τιμήν
περίτου
τιμημένην,
ÚÈÎ·ÓÒÓ
Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó
ÌÂ Î·Ó¤Ó·
ÏﬁÁÔ
Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ΤηνÛÙÂÓ¤˜
αθθρωπκιάν
ψηλόττερα
ακόμα Ô˘
να σταθή
ÙÈ˜
ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·
Û˘ÓﬁÚÂ˘Â ÌÂ
Τζι ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
αν σ’ έχουσιν
ποριψιμιάν
τζιαί τσαλαπατημένην
ÙËÓ
ŒÓˆÛË
Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ·
ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÂΤζι εν πλάσκεται
μήτε
ψυσιή για να ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ
σε λυπηθή,·Ï¿
ÙÚÂÏ·›ˆÓ.
ŒÙÛÈ Ë Ó¤·
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Τούτα
ούλλα ταÙÔÓ
κάστια
πων τοÔ˘
μαρτύριον
σου ÁÈ·
Ó·
Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË
Σηκώννουσ
σε
τζιαί
βκάλλουσ
σε
ψηλά
πων
ο
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆσου.
ÛË ÙˆÓ Θεός
ÛÙÂÓÒÓ
‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.

™ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈﬁÚÈÛÂ ÙÔÓ
Άλλα
ποιήματαˆ˜
σ’ αυτή
τη συλλογή
είναι «Τα μαύρα
§ﬁÚ‰Ô
∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ
˘Ô˘ÚÁﬁ
∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
αμμάδκια», «Η σιηράτη του Μηνά», «Τους φρένιμο√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
υς κρινίσκουν οι πελλοί», «Η μισταρκά στην χώραν»,
√È
ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
«Πούν
την δικαιοσύνην;»
κ.ά. Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ›
ÁÈ· ÙÈ˜ 15
πÔ˘Ó›Ô˘
1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Î·ÓÔÓÈÎ¿
ÛÙË §Â˘Το ποίημα
του
«Τα μαύρα
αμμάδκια»
μελοποιήθηκε
ÎˆÛ›·
ÌÂγνωστότατο
ÙË ÌﬁÓË ‰È·ÊÔÚ¿
ﬁÙÈ τόσο
ÔÏ‡στην
Û‡ÓÙÔÌ·
Ô‰ËÁ‹ıËκαι έγινε
τραγούδι
Κύπρο
όσο και
Î·Ó
Ó·˘¿ÁÈÔ.Δίνουμε
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿
Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ›
ÙËÓ
στηνÛÂΕλλάδα.
τους πρώτους
τέσσερις
στίχους:
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ
ÙÒÚ·
¤ÓÙÔÓ· τα
Î·Èμαύρα
Â¤ÌÂÓÂ
Ó·τ’·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
Έλα, κορού,
να δούμεν
σου
αμμάδκια,
ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹
∞ÙÙ›Ï·τζ’Û·Ó
ÙˆÓπου
‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ».
Που
βκάλλουν
είνÙ·
τεςÛ‡ÓÔÚ·
γλώσσες,
κάμνει το
∆ËÓ ›‰È·
ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
λαμπρόν
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ
ÙË˜μου
∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
ﬁÔ˘
‰ÈÂÎΤζι άν κάμνουν ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ
την καρκιάν
την άχαρην
κομ‰ÈÎÔ‡ÛÂμάδκια,
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒÛÈ,
ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜
ÂÚÈÔ˘Û›Â˜
·Ó‹Î·Ó
ΝαÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ
μεν πλήσσης,
χαρώ ÔÈ
σε,
τζι άφησ’ÙÔ˘
τα να
την ·ﬁ
ÙÔ 1571τρων.
ﬁÙ·Ó Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ﬁÊ·ÛË
«Τζ’
υπριώτικα
Τραούδκια»
Τόμος·˘Ù‹
Δ’
Ô˘
˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
ÙÔ ∂µ∫∞º.
°È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË
·ﬁÊ·ÛË ·ÎﬁÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
Ο Δ’ τόμος αποτελείται από 22 ποιήματα. Το περιεχό«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·μενο τους είναι αλλού διδακτικό, αλλού ερωτικό και αλλού
„Â ﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙﬁÙÂ «Ë ∞ı‹σατυρικό. Μερικά απ’ αυτά τα ποιήματα φέρουν τους
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™ﬁÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘τίτλους «Εσούνι κάμνε το καλόν», «Ο φτόνος εν προÚ¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
σφάϊν», «Το αερούδιν», «Ο ελεήμονας», «Στους ποδªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
κιάντραπους σγιαν τούτον» κ.ά.
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα «Ο φτόνος
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡εν προσφάϊν τζι η αβανιά ψουμίν»:
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ﬁÏÂÌÔ» ﬁˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ Â¤‚·ÏΜεν βάλλης φτιν, τον γυιόν μου, τζι ας σε κακολοÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË».
ούσιν
∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌﬁÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘ÎˆΠολλοί τζιαί ‘που την πέτραν γυρεύκουν αφορμήν.
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
Για τούτους πων ηξαίρουν λόον γλυτζ’ ίν να
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘πούσιν,
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹Ο φτόνος εν προσφάϊν τζι η αβανιά ψουμίν.
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Ο Λιπέρτης επηρεασμένος από τα Οκτωβριανά γεγονόÎ·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó ﬁÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈτα του 1931 κατά της Αγγλοκρατίας έγραψε το ποίημα
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·ﬁ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
«Οχτώβρης 1931». Δίνουμε μερικούς στίχους:
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÛÙË
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
Τα νέφαλλα που σκούλλισαν τωρά τον ουρανόν
ÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹ Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓσου,
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
Εν εν ποτζ’ είνα πόξαιρες, εν μαύρα σκοτεινά,
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·ÚΓιατ’ εγινήκαν τ’ άχαρα, ΄που δάρκα των παιδκιώσ
Ù›Ô˘ 1977 ﬁÙÈ ·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ˆ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›σου
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Ó·
Που λαχταρούσιν τζιαί πονούν για σεν παντοτεινά.
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.
Τον Νοέμβριο 1931 έγραψε το ποίημα «Τώρα πκιον
∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ëόπου
∫ÔÚ˘Ê‹˜
ÙË˜μεγάλη
∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
εξημέρωσεν»,
δείχνει την
του αγάπη για
την∆ËÓ
ένωση
της
Κύπρου
με
την
Ελλάδα.
Δίνουμε
μερικούς
1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î·
ÙË˜
στίχους: Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ∑·Ì‚›·˜
ÔÏÈÙÂ›·˜. ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ì›ÏËÛÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ﬁÔ˘ ·Ó¿ΤώραﬁÙÈ
πιον
εξημέρωσεν
τζι εχάθην
πισσούριν,
ÊÂÚÂ
«Ë ∫‡ÚÔ˜
·ÔÙÂÏÂ›
ÙÔ ÌﬁÓÔτο
Ì¤ÏÔ˜
ÙË˜ ∫ÔÈÓÔΑφήτις
τζι
η
σημαία
μας
τζι
πόπρεπε
εστήθει,
ÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÙË˜ ˘Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
Τώρα
εποτυλίχτηκεν
που μέσα
μνημούριν ¤¯ÂÈ
Í¤Ó·
ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜
ÙË˜.στο
∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·
Μιζαρωμένος
Λάζαρος
ο τόπος
αναστήθην,
Â˘ı‡ÓË
·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ,
¤¯ÂÈτζι
Â˘ı‡ÓË
·¤Ó·ÓÙÈ Û’
Πούβραν
μάλες
τον κορμόν τζιαί τα κλαδκιά τες
¤Ó·
ÎÚ¿ÙÔ˜οιÌ¤ÏÔ˜
ÙË˜...».
μάλες
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˙ËΗ μάνα
ταÂÂ›ÁÔ˘Û·
παιδάτζιαÂÊ·ÚÌÔÁ‹
της τζιαί τα
παιδκιά
αγκάλες.
ÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓ
ÙÔ˘
æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜
3212
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
ποιήματα
στη Δημοτική
ÙËÓΈγραψε
ÚﬁÙ·ÛËεπίσης
ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ όπως
Ï‹ÚË«Ελε·Ôημοσύνη», «Σε κόρη»,
«Εις τηνÙË˜
Κρήτην»,
«Στη μάνα
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË
Î·È ·ÊÔÏÈÛÌﬁ
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÙË˜
μου», «Αγάπη ξεχασμένη» κ.ά.
∫‡ÚÔ˘.
Ο Λιπέρτης πέθανε το 1937.

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
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Archbishop Nikitas visited
St. Andrew the Apostle school

Visit of the Founder of The ‘Yianis
Christodoulou Foundation’ Mr John
Christodoulou at 3rd Kaimakli
Primary School and at Nicosia
Special Needs School

We received the follow Press release:
The Founder of the ‘Yianis Christodoulou Foundation’, Mr. John
Christodoulou visited on Monday, October 11th the Nicosia Special Needs
School. The Foundation responded immediately to the new needs created after the publication of the vandalism that took place last August,
which resulted in the theft or destruction of important school equipment
for children with disabilities and special needs. The Foundation covered
the cost of replacing gym equipment, video projector and other equipment that the school needed immediately. It is noted that the Foundation
supported the school during the last academic year by covering the cost
of renovating the kitchen that is used as a space for the promotion of
social skills / life skills of children through a relevant educational program.
The children welcomed Mr. Christodoulou with Tziatista, while the
school head teacher thanked Mr Christodoulou for his support and donaFrom left to right: School Governor Maria Frangeskides; Mr Andreas Karaolis, Executive Secretary of the National Federation of Cypriots in
tion to the school. The head teachers guided him to the school and
the UK; Headteacher Mrs Indira Warwick; His Eminence Archbishop Nikitas; The Worshipful The Mayor of Barnet Councillor Alison
informed him about the work being done, as well as about theFrom
projects left to right: School Governor Maria Frangeskides; Mr Andreas Karaolis, Executive Secretary of the
Cornelius; Chair of Governors Mrs Mary Karaolis OBE; Chair of the Board of Russell Education Trust, Mrs Karen Lynch; School Governor Mr
planned with the support of the Foundation for the next academic year.
Danny Lynch;
Barnet Schools
Adviser,
Charles Rice; Chair
of the
Cypriot Community
Centre,
Suzy Constantinides
MBE.
National
Federation
of Cypriots
in the
UK;MrHeadteacher
Mrs
Indira
Warwick;
HisMrs
Eminence
Archbishop
Nikitas;
As announced in addition to the above, the Foundation will also
donate
€ 33,000 to the Nicosia Special School to upgrade its infrastructure
Theand
Worshipful
The
Mayor
of
Barnet
Councillor
Alison
Cornelius;
Chair
of
Governors
Mrs
Mary
Karaolis
is Eminence Archbishop Nikitas visited St
Lynch (Chair of the board of Trustees of The Russell
fluency in French whilst visiting a GCSE languageOBE;
purchase new educational resources. A total donation of € 300,000 will
Andrew the Apostle School on Wednesday
Education Trust); Mrs Indira Warwick (Headteacher)
lesson. Senior Deputy Headteacher, Mr Mike
Chair
be granted to all 9 public special schools as a result of the Charity
Gala of the Board of Russell Education Trust, Mrs Karen Lynch; School Governor Mr Danny Lynch; Barnet
13 October and delivered an inspiring Assembly
and Mr Michael Vassiliou (Spiritual Director). One
Michael said “We offer our students a broad and
Dinner that was organized last July 2021 by the Yianis Christodoulou
Schools Adviser,
Mrof Charles
Rice;
Chair
Centre,
Suzy
Constantinides
and Service
Blessing to the
new cohort
of of the
of theCypriot
most movingCommunity
moments of the service
was Mrs
balanced
curriculum
including Classics,MBE.
Latin and
Foundation.
Year 7 students. His Eminence was accompahearing students from various year groups recitGreek. These subjects are only rarely found in the
nied by the Very Reverend Nephon Tsimalis
ing together the Lord’s prayer in English, Greek,
state sector. Today’s visit has further enriched our
and Father John Hookway.
Albanian, Bulgarian, Romanian, Russian and
curriculum offer as all students have been able to
Also present was the Mayor of Barnet Councillor
Serbian.
develop their cultural capital”.
Alison Cornelius and other quests.
Chair of Governors Mrs Mary Karaolis OBE said
The visit was concluded with some light refreshThis was the first visit since the pandemic for
"His Eminence Archbishop Nikitas spoke to many
ments and an opportunity for the Sixth Form stuHis Eminence, who after the Service of Blessing
students during his visit; enthusiastically answerdent leadership team to meet His Eminence
His
Eminence
the service
of Blessinging
with
Nephon
(left) and
Father
John (right).
invited
questionsdelivering
from the students.
His Eminence
theirFather
questions
and encouraging
them
to work
Archbishop Nikitas and The Worshipful The Mayor
covered a range of topics, speaking about his life
hard and have high aspirations".
of Barnet to discuss their planned applications to
and upbringing in Florida and his journey to becomUpon completion of the Service, His Eminence
top Russell Group universities including Oxbridge.
ing the Archbishop.
Archbishop Nikitas, The Worshipful The Mayor of
The visit emphasised what inspectors from

H

On Tuesday, October 12th,
Mr. John Christodoulou visited the 3rd Primary School
of Kaimakli and attended the
event organized by Nicosia
School Board and the teaching staff of the school on the
occasion of the completion
of the shelter at the school's
outdoor basketball court. It is
noted that the YCF contributed
greatly to its construction. The shelter was deemed necessary to ensure
the continuous provision of physical education and sports to the children
during the summer and winter months, especially within the all-day and
summer school programme. The ‘Υianis Christodoulou Foundation’ had
also covered in 2019 the upgrade of the basket-ball court with the installation of a multi-sporting flooring and the purchase of equipment for P.E.
The shelter is the 3rd project in this school, since previously the
Foundation had fully covered the costs for the creation of a multimedia
and the computer lab. The Foundation covered the cost for creating a
high tech lab with modern equipment, laptops, tablets, interactive touch
screen, air conditioner and special furniture.
The event was attended by the Minister of Education, Culture, Sports
and Youth Mr. Prodromos Prodromou and other high level officials of the
Directorate of Primary Education, the President and members of Nicosia
School Board, the president and members of the Parents’ Association.
For further information regarding The ‘Yianis Christodoulou Foundation’,
please visit the website at https://www.yianischristodouloufoundation.com/.
You can also visit the social media on Facebook: https://www.facebook.com/YCFoundationCy/ and as well as the Instagram https://www.instagram.com/ycf_cyprus

Greek lessons for tourists
by Archdiocese of Thyateira
The Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira and Great Britain organizes Greek classes for Tourists. This course is designed for all those who
are planning to visit Greece and Cyprus and would like to learn and practice common and useful Greek phrases used when travelling.
The programme will take place online via the Zoom Platform and will
operate as follows:
Class 1: October 2021- December 2022
Class 2: January 2022 - March 2022
Class 3: April 2022 -June 2022
For registrations and more information you can send an email to:
info@kes.education

The visit of His Eminence is important to our
Barnet and other esteemed guests were given a
Ofsted said about our school in their most recent
community as St Andrew the Apostle School is the
tour of the school where they visited a range of
visit:
only state funded Greek Orthodox Secondary
lessons and met staff and students.
“The school’s work to promote pupils’ personSchool in the UK. The school provides a high qualStudents in A Level Philosophy and Ethics were
al development and welfare is outstanding. Pupils
ity, academic and inclusive education to 750 stuable have a unique opportunity to have a discusare self-confident and very articulate. They like the
Year
7 students
at the
endSchool
of theprides
service
His Eminence,
The Worshipful
Mayor
Barnetand
and
other
guests.
dents.
St Andrew the
Apostle
itselfwith sion
with His Eminence
on the ethical The
issues
sur- of school
want
to doesteemed
well. Pupils said
that there
on enabling students to make excellent progress
rounding poverty, whilst The Worshipful The Mayor
is a ‘family atmosphere’ in the school and that there
because of the personal attention and positive
of Barnet impressed staff and students with her
is warmth in the relationships between pupils”.
relationships the school builds with each child and
their family. Once the planned new state of the art
buildings are constructed, the school will increase
to over 1,000 students.
Headteacher Mrs Indira Warwick said, “I would
like to give thanks to His Eminence for delivering
an inspiring sermon to our staff and students. I
would especially like to thank His Eminence, The
Worshipful the Mayor of Barnet and our other
esteemed guests for spending quality time with
our students and staff. Our students were eager
to ask many questions and I am delighted to say
that all were answered. We feel truly blessed and
Wednesday 13 October will always be treasured
as a spiritually memorable day that we will never
forget”.
The order of service included an accomplished
musical performance by St Andrew the Apostle
students followed by speeches from Mrs Karen

Famagousta event cancelled
We regret to inform you that we have just been informed that our event on Cyprus
Independence Day and the case for Famagusta City has been cancelled in line
with the House of Commons regulations on our non-pass holders guests.
We sincerely apologise for any inconvenience this may cause.
Kind Regards,

Dr Vassilis Mavrou
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his 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 (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.
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Five-goal thriller in the Omonia
Youth FC Under 18 Derby

By Mike Pieri
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 accomplished defensive display against
the opponents' best player. A close second was Emilia
who gave a great performance as goalkeeper and then
then scored with her first touch as an outfield player, brilliant!
Sophia Karanicholas and Samuel Arthur's Under 14
Girls produced another outstanding performance as they
came away with a comprehensive 5-0 win against the
same who beat them 4-2 last season.
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 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 domi-

Omonia Youth FC Under 18 White prevailed in the derby after a pulsating encounter

nated 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 gilt-edge
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 3-0 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.

AEK YOUTH FC NEWS

AEK 4 – London Conley 3. AEK U13 made it three out of three when they bounced back from 3-1 down at
the interval to win 4-3. A good talking to by coach Marino at half time saw a complete transformation from
the whole team leading to a deserved victory. Man of the match Lucca scored twice and his two assists led
to goals for Sami and George.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

SΥKO GLYKO TOU KOUTALIOU

F I G T E AS P OO N S WE E T
George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also
flavours.

22.50

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others.
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16:00
15:25
18:00
19:05
19:50
21.25

INGREDIENTS

25 figs, preferably unripe
20 blanched almonds
20 cloves
750ml water
1kg sugar
1 tsp vanilla essence
juice of ½ a lemon
leaves of fouli (lemon geranium), optional
METHOD
1. Wash the figs under cold
running water. Drain
them thoroughly and
pat-dry them with
kitchen paper.
2. Leave the stems of the figs
on the fruit.
3. Cut a small circle at the bot

tom of the figs.
4. Put the figs in a big pan,
cover them with cold
water, bring to the boil
up to 10 minutes and
then drain them.
5. Insert an almond and a
clove in the bottom of
each fig where you
made the cut.
6. Put the water in a clean pan
and stir in the sugar to
dissolve. Bring the
syrup to the boil, lower
heat, and simmer for 10
minutes. Discard the
foam that forms from
the surface with the aid
of a spoon.
7. Add the syrup and boil for

The Palm Tree

Thereto the faithful cried:
“Hosanna to the
Son of David;
Blessed is He that cometh
In the name of the Lord;
Hosanna in the highest;” *

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

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

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

GLYKO SYKO
TOU KOUTALIOU

In my garden of poesy
No hat was found
So I sat in the shade
Of an old palm tree and there
In the shadow of my mind,
My friendly palm
With far reaching arms
Opened a prophetic umbrella
Of a kind …
Blessed events, truly profound
Were the stately branches
Spread for the Lord
There upon
The beloved of the Father
Graced Holy Ground
Crowning the Messiah
In the Light
Of Holy Jerusalem.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Here he would like to give you a taste of his recipes.

This is a traditional dessert served
to the guests with a Greek coffee
and a glass of cold water. The
process may be long and laborious and it may take up to two days
to make a spoon sweet such as fig,
unripe walnut and bitter orange, but
I will give you a recipe that will take
a few minutes and produce the
same results.
Some households when preparing the spoon sweets, boil the figs
for 10 minutes, strain and rinse
them in cold water and put them
back into the pan again. They then
boil them again for 10 minutes to
soften them. Then put them in the
pan and leave them in cold water
for up to 12 hours. They then refresh the water and boil them for
the third time for 10 minutes. They
continue the process by straining
them and let them stand for a whole
day before inserting a blanched almond and a clove at the bottom of
each one where the stem is. They
complete the long process of preparation by adding water in the sugar in the pan forming a syrup and
adding the figs and boiling them
with the lemon juice for another 10
minutes. My recipe does away with
the above preparation with shorter steps with equally excellent results.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

As on earth,
There be in heaven
A great multitude
Standing before the throne,
Crying out with a loud voice
With palm branches
In hand:
“Salvation belongs to our God
Who sitteth upon the throne,
(As God spoke to Abraham)
So be our sacrificial Lamb!” **
+++
In the shade of the old palm
Thou didst give rest to my soul;
O Lord
The Garden of Poesy
Allows the open heart to
Truly ebb and flow!

Jo-Anne Colombo Marinakis
*Matt. 21: 8 & 9
** Rev. 7: 11

another 15 minutes.
Leave the figs in the
syrup over-night if you
have time, if not boil the
figs and syrup for another 10 minutes until
the syrup is thick. Add
the vanilla essence and
lemon juice and the
fouli (lemon geranium) if
using.
8. Sterilise a few jars by heating them the oven at
150°C for 10 minutes or
inserting them in hot
water for 5-10 minutes.
Fill the sterilised jars
with the figs and syrup.
Store in a cold cupboard until use.
© Copyright
George Psarias

23.00
00.40

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:
28η Οκτωβρίου 1940, ώρα 5.30
Ελληνική Ταινία:
Κατάσκοπος Νέλλη
Ελληνική Ταινία:
Η Πρόκληση

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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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:
Οι τελευταίοι του Ρούπελ
Ελληνική Ταινία:
Η Μεσόγειος Φλέγεται

KYΡIAKH 24 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:
Το Κόκκινο Τρένο

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
Ελληνική Ταινία:
Πολεμιστές της Ειρήνης
Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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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:
Επιστροφή
Ελληνική Ταινία:
17 Σφαίρες Για Έναν Άγγελο

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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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:
Αγάπη Και Θύελλα
Ελληνική Ταινία:
Η Μάχη Της Κρήτης

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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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:
Εγκατάλειψη
Ελληνική Ταινία:
Μια Γυναίκα Στην Αντίσταση

LGR - London Greek Radio
- Weekly programme
LGR - London Greek Radio - Weekly Broadcasting Schedule
Monday
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

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

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- LGR /
Press

15.00-16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

3pm- LGR /
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.

