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Τον Νοέμβριο οι γεωτρήσεις τις ExxonMobil στην
κυπριακή ΑΟΖ
n ΣΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ «ΓΛΑΥΚΟΣ» ΤΟΥ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 10 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 5-8 ΤΡΙΣ.
ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΔΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
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ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΧΙ

Τα διαχρονικά διδάγματα της 28ης Οκτωβρίου 1940
n Γράφει ο Χάρης Μεττής, σελίδα 11

Το έπος του 40, η πεφιλημένη Πατρίς και η Κύπρος
n Γράφει ο Δρ Ντίνος Αυγουστή, σελίδα 17

28η Οκτωβρίου 1940 – Τι είπαν τότε οι ξένοι για την Ελλάδα
n Γράφει ο Δρ Ζαννέτος Τοφαλλής, σελίδα 10
ΕΝΩ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ
ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ο Μπάιντεν δέχθηκε
τον Πατριάρχη
Βαρθολομαίο
στον Λευκό Οίκο
n ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΥΠΕΞ ΜΠΛΙΝΚΕΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΖΟΥ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟ 1912
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσκυνηματική επίσκεψη Προέδρου
Αναστασιάδη
στη Θεσσαλονίκη

Ευρεία συμφωνία-πλαίσιο
Βρετανίας και Ελλάδας

n ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
n «ΕΠ’ ΟΛΙΓΟΝ» ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
n ΔΕΝΔΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ RUSI:
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΑΡΑΞΙΑΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ
ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ»
n Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΜΠΟΡΙΣ ΣΤΙΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Με ενδοσχολικούς εορτασμούς τιμήθηκε
στην Ομογένεια η 28η Οκτωβρίου 1940
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Πέθανε η Φώφη Γεννηματά,
νικημένη από τον καρκίνο
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 57 ΕΤΩΝ, ΟΠΩΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΝΟΣΟ...

ΣΕΛΙΔΑ 9

Στιγμιότυπο από τη σχολική
γιορτή στο Μάνορ Χιλλ
Φωτό: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΖΟΥ
ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟ 1912 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσκυνηματική επίσκεψη Προέδρου
Νίκου Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη
Α

κρως συγκινητική, γεμάτη συμβολισμούς και νοήματα ήταν η επίσκεψη
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Νίκου Αναστασιάδη, στη νύφη του Θερμαϊκού, όπου την Τρίτη παρέστη στη Δοξολογία
για την απελευθέρωση της πόλης από τους
Τούρκους, στην οποία η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ήταν το τιμώμενο πρόσωπο. Ο κ.
Αναστασιάδης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τις τοπικές και πανεπιστημιακές Αρχές της πόλης.
Τη Δευτέρα, ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέβρας υποδέχθηκε το πρωί στο Δημοτικό
Μέγαρο Θεσσαλονίκης τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη σύζυγο του κα Άντρη
Αναστασιάδη και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, ενώ άγημα της Φιλαρμονικής του
Δήμου απέδιδε τιμές.
Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Ζέβρας τόνισαν
τους αδελφικούς δεσμούς ανάμεσα σε Κύπρο
και Θεσσαλονίκη, αλλά και τη Μακεδονία γενικότερα, και τους κοινούς αγώνες που διά μέσου
των αιώνων έχουν διεξάγει.
Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου και
του Δημάρχου και έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών
δώρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χάρισε
στον Δήμαρχο ένα ασημένιο αντίγραφο αρχαίου
σκεύους και ο Δήμαρχος δώρισε στον Πρόεδρο μανικετόκουμπα με ανάγλυφη τη μορφή
του Μέγα Αλέξανδρου.
Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης έδειξε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα παλιό jukebox που διατηρεί στο
γραφείο του, και μαζί άκουσαν το τραγούδι
«Χρυσοπράσινο Φύλλο».
Μετά τη συνάντηση τους, σε δηλώσεις του
στα ΜΜΕ, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο είπε ότι «ήταν μεγάλη
η χαρά και η τιμή για τον Δήμο Θεσσαλονίκης
και για μένα προσωπικά ως Δήμαρχο της πόλης,
να δεχθούμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη σύζυγο του στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
Οι δεσμοί μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κύπρου κρατάνε πολλά χρόνια, είναι πολύ βαθιά
η φιλία και οι κοινοί αγώνες μεταξύ Κυπρίων
Ελλήνων και Θεσσαλονικέων.
Ο Δήμαρχος Λεμεσού των αρχών του 20ου
αιώνα – η Λεμεσός είναι αδελφοποιημένος δήμος
με τον Δήμο Θεσσαλονίκης – ήρθε ως εθελοντής το 1912 και παρότι είχε τη δυνατότητα να

καθίσει στην Αθήνα, επέλεξε το μέτωπο και έχασε
τη ζωή του στη μάχη του Μπιζανίου και αυτό
είναι κάτι για το οποίο όλοι οι Θεσσαλονικείς
πρέπει να ευγνωμονούμε τους αδελφούς μας
Κυπρίους, διότι από πολλά χρόνια πριν συμμετέχουν όχι μόνο σε κοινούς αγώνες, αλλά και
στην προσπάθεια για την ανάπτυξη, για τις σχέσεις και για την εξέλιξη της ελληνικής φυλής.
Άρα, με βαθιές ρίζες φιλίας, η Θεσσαλονίκη
το “δεν ξεχνώ” δεν το έχει απλώς ένα σύνθημα,
αλλά το έχει καθημερινή σκέψη και πράξη, και
στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε κάθε προσπάθεια
και της Κυπριακής Κυβέρνησης για τη δικαίωση του κοινού μας αγώνα.
Συζητήσαμε, επίσης, ό,τι έχει να κάνει με την
καθημερινότητα, για τους Έλληνες φοιτητές στην
Κύπρο, για τους Κύπριους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, για τον τουρισμό, την ανάπτυξη και
είναι με χαρά να έχουμε τον Πρόεδρο συχνά
κοντά μας και να συνεργαζόμαστε για τους κοινούς σκοπούς, τις κοινές επιδιώξεις και τις κοινές φιλοδοξίες μας».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη στιγμή η συνάντηση με τον φίλο Δήμαρχο
της αδελφοποιημένης με την πόλη μου Λεμεσό,
της Θεσσαλονίκης, και ήταν ιδιαίτερη στιγμή
διότι πραγματικά μέσα από την Ιστορία καταγράφονται οι ιδιαίτεροι δεσμοί μεταξύ Κυπρίων
και Μακεδονίας, Κυπρίων και Θεσσαλονίκης.
Ο πρώτος Έλλην Κύπριος στρατιώτης κατά
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ήταν ο
τότε Δήμαρχος και βουλευτής στη Λεμεσό Χριστόδουλος Σώζος, αλλά και αργότερα τη δεκα-

ετία του ‘40 ο Κυριάκος Μάτσης που σπούδαζε Γεωπονία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εν
συνεχεία υπήρξε ένας εκ των σημαντικότερων
ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα.
Υπάρχει ένας δεσμός αγώνων μεταξύ Μακεδόνων και Κυπρίων, πέραν βεβαίως από την παρουσία χιλιάδων Κυπρίων που έχουν πάρει μόρφωση, παιδεία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πέραν από άλλους δεσμούς.
Αρκεί να αναλογιστείτε ότι επτά χιλιάδες Κύπριοι διαμένουν μονίμως στη Θεσσαλονίκη, ενώ
άλλες περίπου τέσσερεις χιλιάδες φοιτητές, φοιτούν στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.
Ήταν μια πραγματικά ιδιαίτερη συνάντηση,
διότι μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε
θέματα που αφορούν όχι μόνο την αδελφοποίηση και τις σχέσεις δύο πόλεων, αλλά και το
πώς μπορεί να αναπτύξουμε περισσότερο ακόμα
τους δεσμούς στην οικονομία, στον τουρισμό,
στην παιδεία, στην υγεία, και γενικότερα μια
στενότερη μεταξύ των πόλεων, αλλά και της
Κύπρου και της Θεσσαλονίκης, συνεργασία.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη θερμή φιλοξενία
και γενικότερα για την προσφορά σας στη δική
μας πατρίδα, διότι δεν είναι μόνο οι Κύπριοι που
συμμετείχαν κατά καιρούς στους αγώνες της
Παλιγγενεσίας ή και αργότερα, είναι και εκατοντάδες Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών
που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν
την ανεξαρτησία και ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τους ευγνωμονούμε και τους
ευχαριστούμε».

ΑΦΟΥ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΙΣΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ...

Από την περασμένη Δευτέρα κάμερες τροχαίας στην Κύπρο
Από την περασμένη Δευτέρα τέθηκε σε εφαρμογή η πιλοτική φάση,
η οποία περιλαμβάνει τη λειτουργία τεσσάρων κινητών καμερών και
τεσσάρων σταθερών. Οι τέσσερις σταθερές τοποθετήθηκαν στη διασταύρωση των Λεωφόρων ∆ηµοσθένη Σεβέρη και ∆ιγενή Ακρίτα στη
Λευκωσία.
Η σχετική Νομοθεσία ψηφίστηκε από τη Βουλή με καθυστέρηση...14 ετών. Κάποιοι κύριοι βουλευτές δεν ήθελαν κάμερες στους
δρόμους για να είναι...αθέατες κάποιες «δραστηριότητές» τους. Τελικά ...πείστηκε η πλειψηφία. Το Νόμο ψήφισαν 28 βουλευτές, τρεις
ψήφισαν εναντίον και 13 απείχαν!!!
Οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα καταγράφει το σύστημα είναι η παράβαση του ορίου ταχύτητας, παραβιάσεις
του κόκκινου σηματοδότη, τη γραμμή αναμονής στα φώτα.
Σε περίπτωση που κάποιος εντοπιστεί τότε γίνεται επεξεργασία
της φωτογραφίας για να διαπιστωθεί εάν παραβίασε άλλο κώδικα
όπως η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η χρήση κινητού τηλεφώνου

για να συμπεριληφθεί στο πρόστιμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2022 οι παραβάτες δεν θα λαμβάνουν εξώδικα αλλά... γραπτές προειδοποιήσεις.
Οι παρανομούντες θα λαμβάνουν το εξώδικο πρόστιμο με συστημένη
επιστολή και συγκεκριμένο κωδικό με τον οποίο θα έχουν πρόσβαση σε φωτογραφία που θα απεικονίζει την παρανομία που διέπραξαν.
Σε περίπτωση που το όχημα οδηγείτο από άτομο άλλο από τον
ιδιοκτήτη, ο τελευταίος θα καλείται να υποδείξει ποιος βρισκόταν πίσω
από το τιμόνι.
Κατά τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του συστήματος, θα
τοποθετηθούν 20 σταθερές κάμερες και 16 κινητές, ενώ τους επόμενους έξι μήνες θα τοποθετηθούν 66 κάμερες επιπλέον.
Με την εφαρμογή του συστήματος αναμένεται μείωση των οδικών
συγκρούσεων κατά 50%, αλλά και σημαντική μείωση στους θανάτους από τροχαία.

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Τον Νοέμβριο οι γεωτρήσεις
τις ExxonMobil
στην κυπριακή ΑΟΖ
Στο μεγαλύτερο και πιο σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου, που
έχει εντοπιστεί στην κυπριακή ΑΟΖ, ετοιμάζονται να μπουν τα γεωτρύπανα της αμερικανικής ExxonMobil και της εταιρείας πετρελαίου του Κατάρ, παρά τις απειλές της Τουρκίας.
Oι εργασίες στο οικοπέδο 10 νοτιοδυτικά της Κύπρου, όπου βρίσκεται το κοίτασμα «Γλαύκος», αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος Νοεμβρίου.
Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός ExxonMobil επιβεβαίωσε
ότι προχωρά κανονικά τις πρόδρομες εργασίες και ότι όλα θα γίνουν
βάσει χρονοδιαγράμματος.
Η ExxonMobil προγραμματίζει να αρχίσει την επιβεβαιωτική γεώτρηση στο Οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ, εντός του 2021.
Eφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των πετρελαϊκών εταιρειών,
το κοίτασμα «Γλαύκος» περιέχει από 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά
πόδια φυσικού αερίου και μπορεί να φέρει σημαντικές οικονομικές αλλαγές λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Το οικόπεδο 10, είναι το μεγαλύτερο από τα κοιτάσματα της περιοχής
(5 εως 8 τρισ. κυβικά πόδια).
«Η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλει με μία τραμπουκική συμπεριφορά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Οι απειλές, σε ό,τι αφορά το

οικόπεδο 10, αποτελούν κενό γράμμα. Μιλάμε για την ExxonMobil,
άρα καμία απειλή δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Ειδικά το συγκεκριμένο τεμάχιο δεν είναι καν εντός των τουρκικών διεκδικήσεων», ανέφερε ο καθηγητής Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Τσακίρης.
Σύμφωνα με αναλυτές, οι απειλές της Τουρκίας δεν είναι ικανές να
εμποδίσουν τα γεωτρύπανα, αφού το οικόπεδο 10 δεν εντάσσεται καν
στο εύρος των μαξιμαλιστικών επιδιώξεων της Άγκυρας.
«Η Ευρώπη να καταλάβει πως πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσει τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο και να μη βασίζεται στη Ρωσία. Τώρα
είναι μία κατάλληλη στιγμή. Θα φέρει γεωπολιτικές αλλαγές», τόνισε ο
διεθνολόγος, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
Μέχρι τις αρχές του νέου έτους, η αμερικανική ExxonMobil θα πραγματοποιεί κανονικά γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10, ενώ το 2022 εισέρχεται δυναμικά και η γαλλική Total στην Ανατολική Mεσόγειο, με τις γεωτρήσεις να πραγματοποιούνται στα οικόπεδα 6 και 7.
«Το κοίτασμα Γλαύκος στο οικόπεδο 10 είναι μεγαλύτερο από το κοίτασμα του τεμαχίου Αφροδίτη. Τα δύο σε συνδυασμό δημιουργούν ένα ισχυρό
απόθεμα. Υπερεπάρκεια, ακόμα και για να λειτουργήσει ένας ολόκληρος
αγωγός East Med, βασιζόμενος αποκλειστικά στα κυπριακά κοιτάσματα», επεσήμανε ο καθηγητής Τσακίρης.
Στις επόμενες πέντε εβδομάδες, το γεωτρύπανο αναμένεται να εμφανιστεί στο οικόπεδο 10.

Στο οικόπεδο 1 το Nautical Geo
Σε κάθε περίπτωση, το βλέμμα όλων παραμένει στραμμένο στον πλου
του “Nautical Geo”, δεδομένης της παρουσίας των τουρκικών σκαφών
που βρίσκονται στην περιοχή γύρω του.
Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος βρίσκεται από τις 21/10 ανοικτά της
Λεμεσού στο οικόπεδο 1, όπου και θα παραμείνει μέχρι την προχθές
Τρίτη, όποτε και έληξε η κυπριακή NAVTEX.
Στα δυτικά της Πάφου, σε απόσταση ασφαλείας και χωρίς να έχει
προσπαθήσει να εμποδίσει τις ενέργειες του “Nautical Geo”, βρισκόταν μια τουρκική φρεγάτα, η οποία είχε παραμείνει στο σημείο από την
προηγούμενη παρενόχληση σε βάρος του γαλλικού ερευνητικού, στην
οποία είχε προβεί η Τουρκία.
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Ευρεία συμφωνία-πλαίσιο
Βρετανίας και Ελλάδας
Σ

υμφωνία-πλαίσιο ευρείας έκτασης
η οποία καλύπτει «οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ενδιαφέρει
τις δύο χώρες», κατά τον κ. Δένδια, υπέγραψαν στο Λονδίνο οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Βρετανίας.
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας και η
Βρετανίδα ομόλογός του Λιζ Τρας έθεσαν
τις βάσεις, με την υπογραφή του Μνημονίου
Κατανόησης για το Στρατηγικό Διμερές
Πλαίσιο μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, για
μελλοντικές εξειδικευμένες συμφωνίες από
τα αρμόδια Υπουργεία και Οργανισμούς
των δύο χωρών.
Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η Συμφωνία
καλύπτει ό,τι ενδιαφέρει τις δύο χώρες στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας μέχρι
του εμπορίου και των επενδύσεων. Αλλά
και τη μετανάστευση, την εκπαίδευση, τον
πολιτισμό, την υγεία, τον τουρισμό, τις θαλάσσιες υποθέσεις κ.ά.
Κατά τη συνάντηση φαίνεται πως το Κυπριακό και τα προβλήματα στην Ανατολική
Μεσόγειο με τις παραβιάσεις του Διεθνούς
Δικαίου από την Τουρκία ήταν σε δεύτερη
μοίρα. Πιο εκτεταμένα συζητήθηκαν τα θέματα των Βαλκανίων…

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ TRUSS
ΚΑΙ ΔΕΝΔΙΑ
Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο
κ. Δένδιας είπε:
«Είχαμε με την κυρία Τρας μια εκτεταμένη συζήτηση για ζητήματα που αφορούν

στην άμυνα αλλά και ευρύτερα, την κατάσταση στα Βαλκάνια, όπως επίσης και τις
επενδύσεις και μορφωτικά θέματα, γενικά
το συνολικό εύρος των ελληνο-βρετανικών
σχέσεων.
»Ενόψει μάλιστα της επίσκεψης του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Ηνωμένο Βασίλειο στα μέσα Νοεμβρίου.
Θα ήθελα να πω ότι οι συζητήσεις ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Μπορέσαμε επίσης και
είδαμε λίγο από κοινού τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε στο Κυπριακό, τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα προβλήματα της εφαρμογής του Δικαίου της
Θάλασσας.
»Είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε
μια ελληνο-βρετανική Συμφωνία που καλύπτει
το σύνολο των τομέων, άμυνα, εμπόριο,
μορφωτικές σχέσεις, οτιδήποτε μπορεί κανείς
να φανταστεί ότι είναι ενδιαφέρον για τις δύο

χώρες. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να γίνει
από εδώ και πέρα είναι να μπορέσουμε να
προσθέσουμε ουσία σε αυτή την Συμφωνία
με το να την εφαρμόσουμε. Να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας ακόμη περισσότερο και
να αποδείξουμε ότι η έξοδος του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
σημαίνει με κανέναν τρόπο ελάττωση των
σχέσεων του με την Ελλάδα. Αντίθετα, μια
ευκαιρία για στενότερες, βαθύτερες, ειλικρινέστερες διμερείς σχέσεις».
Από την πλευρά της η κα Λιζ Τρας τόνισε: «Υπογράψαμε ένα πλαίσιο συμφωνίας
με την Ελλάδα που θα ανοίξει νέες ευκαιρίες στο εμπόριο και τις επενδύσεις και για
τις δύο χώρες».
Όπως σημείωσε η κ. Τρας, «η συμφωνία
αυτή θα κάνει ευκολότερη τη συνεργασία
μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών και βιομηχανίας», ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνερ-

µ∞ƒø™I

γασία των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.
Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών με
ανακοίνωσή του σημειώνει πως «το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας βασίζεται στην ήδη ισχυρή
υπάρχουσα σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας».
Παράλληλα, τονίζει ότι «οι δύο χώρες δεσμεύονται να συνεργαστούν για την προώθηση όπως σταθερότητας και όπως ασφάλειας».
Τέλος, επισημαίνει πως η εν λόγω συμφωνία δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν επιμέρους μεμονωμένες συμφωνίες σε διάφορους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, το εμπόριο, οι
επενδύσεις, η υγεία, η εκπαίδευση, ο τουρισμός και οι θαλάσσιες υποθέσεις.

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΑΡΑΞΙΑΣ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ»
Σε ομιλία του στη διπλωματική δεξαμενή σκέψης RUSI (Royal United Service
Institute) με θέμα «Ενισχύοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και
τη Μεσόγειο», ο κ. Δένδιας ανέπτυξε την
εξωτερική πολιτική της Ελλάδος που όπως
είπε περιστρέφεται γύρω από πέντε αμοιβαία ενισχυόμενους ομόκεντρους κύ-

κλους. Ο πρώτος αφορά την Ευρώπη. Ο
δεύτερος τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια
Αφρική. Ο τρίτος τα δυτικά Βαλκάνια. Ο
τέταρτος τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και ο πέμπτος τον υπόλοιπο κόσμο και τις διεθνείς
προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό, τα εγκλήματα στον
κυβερνοχώρο κτλ.
Αναφερόμενος στην Τουρκία, τη χαρακτήρισε «περιφερειακό ταραξία» που όπως
σημείωσε ο κ. Δένδιας, προσπαθεί να αναβιώσει το «νεο-οθωμανικό φάντασμα»
απειλώντας την Ελλάδα με πόλεμο αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ενώ,
όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει επιλέξει έναν
εντελώς διαφορετικό δρόμο.
Όπως σημείωναν διπλωματικές πηγές,
η Ελλάδα γνωρίζει τις πολύ καλές σχέσεις
του Ηνωμένου Βασιλείου με την Τουρκία,
οι οποίες είναι αποτέλεσμα των διαχρονικών καλών εμπορικών σχέσεων αλλά και
άλλων συμφερόντων.
Γι’ αυτό και η ελληνική κυβέρνηση, πάντα
σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θεωρεί
υψίστης σημασίας τη συχνή επικοινωνία με
το Λονδίνο και την υπενθύμιση του σταθεροποιητικού ρόλου που παίζει η Αθήνα στην
ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
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Εθνική αυτοκτονία οι συνομιλίες
υπό τουρκικούς όρους
™

Τ

ο να εθελοτυφλούν κάποιοι πολιτικοί
στην Κύπρο (και στην Ελλάδα) το καταλαβαίνουμε. Πιστεύουν ότι, αν αρχίσουν
συνομιλίες για το Κυπριακό, είναι πιθανόν να πεισθεί η Τουρκία και τα όργανά
της στην Κύπρο να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους για λύση δύο κρατών και να οδηγηθούμε σε λύση διζωνικής ομοσπονδίας. Έχουν την εντύπωση ότι η Τουρκία
θα δείξει διαλλακτικότητα αν την... δελεάσουμε με το φυσικό αέριο και συμφωνήσουμε από τώρα για όδευση του αγωγού
μέσω Τουρκίας.

Ε

θελοτυφλούν όλοι αυτοί, διότι ξέρουν
την πραγματικότητα, γνωρίζουν τις
αληθινές τουρκικές επιδιώξεις, τις οποίες
άλλωστε οι Τούρκοι και οι Τ/κ δεν κρύβουν.
Τις διατυμπανίζουν παντού, τις θέτουν
ενώπιον του Γ.Γ. του ΟΗΕ και τις συζητούν
σε κάθε συνάντηση με οποιονδήποτε
έρχονται σε επαφή.

Κ

άποιοι – από πολιτική αφέλεια, έλλειψη γνώσης και πολιτική ένδεια –
ζουν σε μια εξωπραγματική κατάσταση.
Άλλοι γνωρίζουν τις αληθινές προθέσεις
της Άγκυρας, όμως, δεν τους πειράζει αν
η Κύπρος γίνει έρμαιο της Τουρκίας και
χρησιμοποιείται ως «εργαλείο» εκβιασμού γειτονικών κρατών και της ίδιας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξυπηρέτηση
των τουρκικών συμφερόντων. Οι έχοντες αυτές τις απόψεις / θέσεις, έπαυσαν
προ πολλού να έχουν αντιστάσεις ακόμα και στην καταρράκωση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Δεν μιλάμε για εθνική και
πολιτική αξιοπρέπεια, διότι αυτή έχει ήδη
απωλεσθεί. Το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους απ’ αυτούς είναι το οικονομικό
όφελος και πώς η εθνική ταυτότητα των
Ελλήνων της Κύπρου θα «μπασταρδευτεί».

Υ

πάρχουν, βεβαίως, και οι πολιτικά
τυφλοί, αλλά αυτοί «ου με πείσεις καν
με πείσεις»... Βλέπουν «τριαντάφυλλα»
εκεί που μόνον αγκάθια φυτρώνουν. Βλέπουν «περιστέρια», εκεί όπου κυριαρχούν
αρπακτικά και έχιδνες. Το θέμα με αυτή
την κατηγορία ανθρώπων είναι ότι θέλουν

να... ηγηθούν κιόλας ή να υποδείξουν πορεία πλεύσεως! Κυρίως... «ευδοκιμούν»
ως αρθρογράφοι ή... αναλυτές.

Τ

α πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι Τούρκοι θέλουν επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό με έναν και μόνο στόχο. Να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από την ελληνοκυπριακή πλευρά
και τη διεθνή κοινότητα ως κανονικό και
νόμιμο κράτος. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα
η κατάληξη των συνομιλιών. Δίνουν έμφαση στην έναρξη.

Ο

Τατάρ – που ενεργεί ως τυφλό όργανο της Άγκυρας – δηλώνει ότι ο
«Τ/κ λαός διοικεί τον εαυτό του εδώ και
60 χρόνια και η κυριαρχία του πρέπει να
αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη».
Τονίζει ότι οι Ε/κ θέλουν με τις συνομιλίες
να εξαφανιστεί η «ΤΔΒΚ» και απαιτούν η
νέα ανάμειξη των Ηνωμένων Εθνών στο
Κυπριακό να μη γίνει διά αντιπροσώπου
του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά με προσωπικό απεσταλμένο του Γ.Γ., ώστε να
διερευνηθεί αν υπάρχει «κοινό έδαφος»
για νέες συνομιλίες, μακράν των όρων
εντολής του Σ.Α.

Τ

ην ίδια ώρα ο Τατάρ επαίρεται για το
άνοιγμα του Βαρωσιού και προαναγγέλλει εγκατάσταση σ’ αυτό, υπό την
«επικράτεια» και τους «νόμους» του ψευδοκράτους. Θεωρεί, δηλαδή, ότι με την
όποια επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
θα «νομιμοποιηθούν» και οι παράνομες
επεκτάσεις στο Βαρώσι.

Π

αράλληλα, στον περίγυρο η Τουρκία,
επικαλούμενη «διακρατικές» συμφωνίες με το ψευδοκράτος, προβαίνει σε
νέες απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας εάν «τολμήσουν» οι διεθνείς εταιρείες να προχωρήσουν σε νόμιμα αδειοδοτημένες έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ.

Α

υτό, λοιπόν, είναι το σκηνικό που
στήνεται τώρα στο Κυπριακό. Οι θέσεις του Προέδρου Αναστασιάδη είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Συνομιλίες ναι, αλλά
στο πλαίσιο των παραμέτρων του ΟΗΕ.
Απορρίπτει ο Πρόεδρος – και επίσημα η

Αλλαγή ώρας αυτό το Σάββατο
Στη χειμερινή ώρα εισέρχεται η Βρετανία και η Ευρώπη αυτό το Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής. Οι δείκτες του ρολογιού να πρέπει να μετακινηθούν μια ώρα
πίσω.
Συγκεκριμένα, η περίοδος της Θερινής ώρας τερματίζεται τη νύχτα του Σαββάτου 30 προς Κυριακή, 31 Οκτωβρίου, στις 02:00 το πρωί, όπου οι δείκτες των
ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν κατά μία ώρα πίσω.

★
★

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

Ε/κ πλευρά – οποιαδήποτε συζήτηση στη
βάση των «δύο κρατών», διότι είναι σαν
να υπογράφει συνθηκολόγηση και να
σβήνει, να μουτζώνει τις αποφάσεις των
Ηνωμένων Εθνών, τις σχετικές και πολυάριθμες αποφάσεις όλων των θεσμικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο

Πρόεδρος υποχρεούται να κωφεύσει
και σε προτροπές «συνετών» πολιτικών δυνάμεων και δημοσιογραφικών
κύκλων να προσέλθει σε συνομιλίες καταπατώντας τα ψηφίσματα του Σ.Α. ή να
υιοθετήσει άλλη γραμμή, που πάλι θα
είναι έξω από τις παραμέτρους του ΟΗΕ.

Α

πό όσα διακηρύττει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και με τη διπλωματική διεθνή οχύρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας που πετυχαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης – κυρίως
με τις περιφερειακές διακρατικές συνεργασίες – φαίνεται ότι ακολουθούμε σωστή γραμμή πλεύσεως.

Α

ν για οποιονδήποτε λόγο – εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις – ξεγελαστούμε και πάμε σε συνομιλίες για να
συζητηθεί δήθεν το περιουσιακό και το
εδαφικό, αυτόματα αυτοκτονούμε. Συνομιλίες ακόμα και στο πλαίσιο των παραμέτρων του ΟΗΕ χωρίς προηγουμένως
να ξεκαθαριστεί η διεθνής πτυχή του Κυπριακού και η μετεξέλιξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας, είναι σαν να υποκύπτουμε
στα τουρκικά σχέδια αναγνώρισης του
ψευδοκράτους. Διότι δεν μπορεί κανείς
να είναι τόσο αφελής και να πιστεύει ότι
τέτοιες συνομιλίες θα έχουν θετική κατάληξη. Θα είναι ένα προσχεδιασμένο
από τους Τούρκους ναυάγιο, ώστε το ψευδοκράτος να αποκτήσει προβάδισμα.

Π

ιστεύουμε ότι η πρόταση του Προέδρου για συνομιλίες με την Τουρκία,
ώστε να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες, εξυπηρετεί όχι μόνον την Κυπριακή
Δημοκρατία και τη διεθνή νομιμότητα, αλλά και τους απλούς Τουρκοκύπριους, από
τους οποίους η Τουρκία άρπαξε, ακόμα
και με τις παράνομες συμφωνίες με το
ψευδοκράτος, θαλάσσιο χώρο που υποτίθεται ότι τους «ανήκει».

Σ

υνεπώς, η ακολουθητέα εθνική και πατριωτική πορεία είναι δεδομένη. Χωρίς
εξάρσεις και υπερβολές, οι προοδευτικοί
δημοκρατικοί πολίτες δεν μπορούν να
δώσουν «γην και ύδωρ» στην Τουρκία.
Οι επιλογές είναι ξεκάθαρες και ο καθένας αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη.

Παράσιτα

m

Φαίνεται ότι το θέμα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο είναι
πολύ πιο σοβαρό απ’ ό,τι πολλοί αρχικά παρατήρησαν ή εκτίμησαν.
Συγκεκριμένα: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέπτεται κατ’ αυτάς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και
από τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Ο κ. Μπλίνκεν εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι με τον Παναγιώτατο συζήτησε θέματα θρησκευτικών ελευθεριών σε παγκόσμια κλίμακα! Ειδικότερα, όσον αφορά την
Ορθόδοξη Χριστιανική κοινότητα διεθνώς και θέματα των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία και στην περιοχή.
Ο κ. Ελπιδοφόρος στη δική του ανακοίνωση αφαίρεσε τις «θρησκευτικές
μειονότητες στην Τουρκία» και αναφέρθηκε μόνο στις θρησκευτικές μειονότητες «της περιοχής»!!
Δηλαδή, σκοπίμως ο ίδιος ο κ. Ελπιδοφόρος αποφεύγει να αναφέρει τη λέξη
Τουρκία. Το να αφαιρεί, να «λογοκρίνει» κιόλας ανακοινώσεις επισήμων
προσώπων που δακτυλοδείχνουν την Τουρκία, πάει πολύ.
Η Ομογένεια στις ΗΠΑ οφείλει να είναι εξαιρετικά προσεκτική. Πρέπει να
δουν επειγόντως το ζήτημα.
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Στην πρόσφατη τριμερή στη Νέα Υόρκη, ο Τατάρ πρότεινε αύξηση
των Τεχνικών Επιτροπών στην Κύπρο και επέκταση των αρμοδιοτήτων τους. Στόχος του, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, είναι
να δοθεί η έννοια της συνεργασίας – μέσω των Επιτροπών – των «υπαρχόντων δύο κρατών στην Κύπρο».
Την περασμένη εβδομάδα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δέχτηκε στο γραφείο
του, ευχαρίστησε και συνεχάρη την Τεχνική Επιτροπή για την πολιτιστική κληρονομιά. Διαβεβαίωσε τους δύο… συμπροέδρους της Επιτροπής
ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να στηρίζει την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής.
Και ο νοών νοείτω...

m

Ο υπουργός Παιδείας της Κύπρου είπε ότι το Υπουργείο του «με βαθειά συναίσθηση της αποστολής του, θα προωθήσει την έμφυλη ισότητα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης».
Μάλιστα! Διαπίστωσε... ανισότητα μεταξύ των φύλων ο κ. Προδρόμου και
θα αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν... ισότητα. Ποιοι εκπαιδευτικοί; Κατά
το 80% γυναίκες δασκάλες και καθηγήτριες στα σχολεία....
Ορθά παρατηρεί ο Λάζαρος Μαύρος ότι αν θέλουν να πετύχουν την ισότητα, το πρώτο που έχουν να κάνουν είναι να καταργήσουν τον αναχρονιστικό
νόμο για τη στράτευση μόνον αρρένων στα 18 τους χρόνια.
Το κράτος κρίνει – με την ισχύουσα νομοθεσία – μόνον τα αγόρια ικανά να
υπηρετήσουν την 14μηνη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ενώ τα κορίτσια –
λόγω φύλου – τα κρίνει ανίκανα να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις...
Όταν, όμως, το κράτος ζήτησε πρόσληψη εθελοντών επαγγελματιών στον
Στρατό 10ετούς θητείας και είχε ορίσει ότι θα προσλάβει μόνον άνδρες, οι γυναικείες οργανώσεις ξεσηκώθηκαν, απαίτησαν και πέτυχαν να προσλαμβάνονται
και γυναίκες. Το ίδιο έγινε και στις Στρατιωτικές Σχολές, όπου εισάγονται και
φοιτούν επιτυχώς και γυναίκες.
Στο θέμα, όμως, της υποχρεωτικής στράτευσης, οι ίδιες γυναικείες οργανώσεις
δεν απαιτούν ισότητα! Επιμένουν στην ανισότητα των φύλων και όταν ακουστεί καμία φωνή για στράτευση και των γυναικών, φωνασκούν και διαμαρτύρονται.
Αυτή, λοιπόν, η υποκρισία πρέπει να σταματήσει. Η ίδια αντίληψη... αντισότητας επικρατεί και στο θέμα της συμμετοχής των γυναικών σε διάφορα σώματα, οργανώσεις, συμβούλια, ψηφοδέλτια, με τη μέθοδο της ποσόστωσης! Δηλαδή, ένα πρόσωπο να συμμετέχει κάπου όχι λόγω της αξίας, της μόρφωσης και
της ικανότητάς του, αλλά ένεκα φύλου!!!
Όπως πάμε πιθανώς αύριο να ζητηθεί να υπάρξει ποσόστωση και αναλόγως του σεξουαλικού προσανατολισμού... Οπότε θα γίνει «γης μαδιάμ».

m

Πρέπει να πούμε ότι ο Νίκος Δένδιας ως υπουργός Εξωτερικών
μιας μικρής χώρας, με τη διεθνή παρουσία του, την πληθωρικότητα και την οξύνειά του, «μεγαλώνει» την Ελλάδα. Στο ζήτημα, όμως, της
Βρετανίας νομίζουμε ότι κάπου κάνει λάθος στις εκτιμήσεις του. Μπορεί
να συνεργάζεται με όλες τις χώρες και να έχει αποτελέσματα, αλλά με
τους Βρετανούς θα διαπιστώσει ότι άλλα λένε και υπογράφουν και άλλα
πράττουν. Ή φροντίζουν να τα «ισοφαρίσουν» με άλλες διακρατικές συμφωνίες, εν προκειμένω με την Τουρκία.
Όσον αφορά το Κυπριακό, έχουμε την εντύπωση ότι το έθεσε κάπως
σε... τέταρτη μοίρα ο κ. Δένδιας κατά τις συνομιλίες του στο Φόρεϊν Όφις.
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Ετάφη εκεί όπου είναι θαμμένοι και οι γονείς του...
«Σε μια εβδομάδα απολύομαι», είπε στη μάνα του...
Κι όμως, σε μια εβδομάδα ο
Σωκράτης, ενώ εκτελούσε το πατριωτικό του καθήκον, επήλθε το
«νυν απολύεις τον δούλον σου
Δέσποτα», όχι βέβαια εν ειρήνη,
κατά την παράκληση του ψαλμωδού, αλλά εν πολέμω, εν ώρα μάχης.
Σε έναν πόλεμο άδικο, άνισο. Όμως,
η υπεράσπιση της πατρίδας δεν
γνωρίζει ισοζύγια δυνάμεων.
Ο Σωκράτης ήταν ένας από
αυτούς που πολέμησαν γενναία.
Έπεσε στη μάχη της Μόρφου και
το άψυχο σώμα του ετάφη πρόχειρα σε ένα τοπικό νεκροταφείο,
χωρίς Νεκρώσιμη Ακολουθία και
ταφόπλακα με το «ενθάδε κείται».
Παρέμεινε εκεί “κόνυς και σκιά”,
για να ταυτοποιηθούν τα οστά του
τέσσερις και πλέον δεκαετίες αργότερα...
Το περασμένο Σάββατο, 23
Οκτωβρίου 2021, Πολιτεία, Εκκλησία, οικογένεια , συμπολεμιστές και συγχωριανοί κήδεψαν
τον Σωκράτη με τις πρέπουσες σε
ήρωα τιμές στο χωριό του, τη
Χούλου της Πάφου. Οδηγήθηκε
στην τελευταία του κατοικία και
ετάφη δίπλα στους γονείς του, οι
οποίοι έφυγαν από τον μάταιο τούτο
κόσμο με τον καημό να φέρουν τη
σορό του παιδιού τους κοντά τους,
να τον κλάψουν και να τον θάψουν
όπως του άρμοζε. Δεν το αξιώθηκαν εν ζωή, έγινε πραγματικότης
μετά θάνατον. Τώρα αναπαύθηκε
και η δική τους ψυχή.
Στην κηδεία όλοι ήταν εκεί. Τα
αδέλφια του, οι συγγενείς και
συγχωριανοί του. Ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης (καταγόμενος εκ πατρός
από τη Χούλου), ο Μητροπολίτης
Πάφου Γεώργιος, ο οποίος προέστη της Νεκρωσίμου Ακολουθίας,
οι βουλευτές της Πάφου, οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και τοπικές
Αρχές. Οι συμπολεμιστές του στο
281 Τ.Π. μετέφεραν το φέρετρό
του, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές με βολές πυροβόλων
όπλων κατά τον ενταφιασμό.
Τον επικήδειο εκφώνησε ο
υπουργός Νίκος Χριστοδουλίδης.
Εκ μέρους της οικογένειας τον
αποχαιρέτησε η αδελφότεκνή του
Θεώνη Νεοκλέους (πανεπιστημιακός, κόρη της αδελφής του ήρωα,
Έλλης) και ο Αλκιβιάδης Θεορή
εκ μέρους του 281 Τ.Π..
Ο Σωκράτης ήταν ένα συνηθισμένο παιδί της «πάνω γειτονιάς»
του χωριού. Δευτερότοκος γιος του
Σπύρου και της Ιωάννας (γνωστής στους χωριανούς με το όνομα
Τριαρκού). Μεγαλύτερος αδελφός ο Χριστόδουλος και πέντε
μικρότερες αδελφές, η Έλλη, η
Χλόη, η Ελευθερία, η Ανδρούλα
και η Δέσπω. Οι τέσσερις τελευταίες διαμένουν μόνιμα με τις οικογένειές τους στην Ελλάδα και ήταν
όλες εκεί στην κηδεία του αδελφού τους.

ΜΕ ΤΙΜΕΣ, 47 ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ, ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ
Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΠΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ, ΤΗ
ΧΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Η οικογένεια Χριστοδούλου περίμενε 47 χρόνια...

Ο Σωκράτης δεν ήταν απόμακρο παιδί. Προσιτός σε όλους,
λεβέντικο παράστημα, συγκρατημένος αλλά ευχάριστος στην παρέα
του. Αγαπητός σε όλους, με τις νεανικές και μαθητικές «έγνοιες» και
ασχολίες της εποχής εκείνης...
Ποιος παίζει καλύτερα πιλότα στον
καφενέ του Σταμάτη... ποιος ο
καλύτερος, τότε, τραγουδιστής:
Βοσκόπουλος ή Πουλόπουλος; Με
τον Σωκράτη να είναι «οπαδός»
του Τόλη με το πράσινο κοστούμι...
Κατά τις σχολικές διακοπές,
κυρίως τα καλοκαίρια, όλοι οι νέοι
βοηθούσαν τους γονείς τους στις
αγροτικές δουλειές. Έτσι κι ο Σωκράτης βοηθούσε τον πατέρα του,
ο οποίος είχε μία από τις δύο (όλες
κι όλες) αλωνιστικές μηχανές στο
χωριό. Αργότερα ο τρύγος στα
αμπέλια, το μάζεμα ελιών κλπ.
Όμως, η πραγματική ζωή άρχιζε μετά την αποφοίτηση από το
εξατάξιο, τότε, Γυμνάσιο. Στρατιωτική θητεία πρώτα και μετά
ανώτερες σπουδές ή εξεύρεση
δουλειάς. Ο Σωκράτης εισήλθε στο
πρώτο στάδιο, αυτό του στρατού.
Δεν «πρόλαβε» τα μετέπειτα...
Όπως είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στον επικήδειό του:
«...Ο Σωκράτης, 19μισυ χρονών
παλικάρι, υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία στο 281 Τάγμα

Πεζικού, η έδρα του οποίου βρισκόταν στη Μύρτου. Καθώς η τουρκική πολεμική μηχανή, το μαύρο
εκείνο πρωινό, πλησίαζε τις ακτές
της Κερύνειας, τα τουρκικά αεροσκάφη άρχισαν να βομβαρδίζουν
στρατιωτικούς -και μη- στόχους
στην ευρύτερη περιοχή της Κερύνειας, υποβοηθώντας την αποβίβαση στρατευμάτων και πολεμικού
υλικού. Οι βομβαρδισμοί κλιμακώθηκαν σταδιακά και επεκτάθηκαν σε άλλες περιοχές, όπως αυτή
της Μύρτου, όπου υπηρετούσε και
ο Σωκράτης.
Εκείνες τις σκοτεινές και δύσκολες πρώτες ώρες της πρώτης φάσης
της εισβολής, ο Σωκράτης, λόγω
των οργανωτικών του ικανοτήτων,
είχε κληθεί να ασκεί καθήκοντα ανεφοδιασμού εντός του στρατοπέδου του, λειτουργώντας και ως
προσωπικό ασφαλείας για υποστήριξη των λόχων που είχαν μεταφερθεί εκτός στρατοπέδου στα
πεδία των μαχών.
Παρά το γεγονός ότι ο Σωκράτης και οι λοιποί στρατιώτες που
ασκούσαν καθήκοντα εντός του
στρατοπέδου, γνώριζαν πως ο
χώρος εκείνος θα ήταν ένας από
τους πρώτους και πλέον βέβαιους στόχους της τουρκικής αεροπορίας, ο ίδιος και οι συναγωνιστές του δεν σκέφτηκαν στιγμή να

λιποτακτήσουν. Προσηλωμένος
στο καθήκον και ανταποκρινόμενος με πραγματική αυταπάρνηση
στα καθήκοντα του, ο Σωκράτης
επέλεξε συνειδητά να μείνει στην
εντεταλμένη του αποστολή, αψηφώντας τον όποιο κίνδυνο. Απ' τις
τουρκικές αεροπορικές επιθέσεις,
μια ρουκέτα έπεσε εντός στρατοπέδου, πολύ κοντά στη θέση καθήκοντος του Σωκράτη με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά. Κατά την εσπευσμένη μεταφορά του σε κλινική στη Μόρφου,
η οποία εκτάκτως λειτουργούσε ως
νοσοκομείο, έχασε την μάχη με την
ζωή».
Πριν ξεσπάσει η εισβολή, όπως
ανέφερε η Θεώνη Νεοκλέους στην
ομιλία της, ο Σωκράτης μίλησε με
τη μητέρα του: «Σε μια εφτομάδα
απολύομαι, μάνα, είχε πει στη γιαγιά και αυτά έμελλε να ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν. Τη μέρα
που επέστρεφε από άδεια στο στρατόπεδό του, πριν την απόλυση
από το 281 Τάγμα Πεζικού στη
Μύρτου, είχε ήδη ξεκινήσει η τουρκική εισβολή. Θα μεταφερθεί στο
νοσοκομείο της Μόρφου σοβαρά
τραυματισμένος και, όπως μαρτυρεί ο συγχωριανός γιατρός Τάκης
Ταλιώτης, εκεί θα αφήσει την τελευταία του πνοή».
Το τραγικό νέο δεν μαθεύτηκε
αμέσως. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης,
πολύ παραστατικά και εμφανώς
συγκινημένος, ανέφερε: «Μέσα σ'
εκείνη την κόλαση του άνισου πολέμου, το θλιβερό μαντάτο δεν έφτασε αμέσως στο χωριό, αλλά μέρες
αργότερα. Στα μέσα Αυγούστου
ειδοποιήθηκε η οικογένεια ότι ο
Σωκράτης ήταν νεκρός, αλλά δεν

μπορούσε το άψυχο σώμα του να
παραδοθεί στους δικούς του, διότι
ετάφη συνοπτικά αλλού...
Αβάστακτος ο πόνος στην οικογένειά του, στον πατέρα του Σπύρο
και την μητέρα του Ιωάννα. Θλίψη
ανείπωτη στα αδέλφια του. Όμως,
θλίψη μεγάλη και στο χωριό γιατί
ένας λεβέντης νέος, συγχωριανός,
αγαπητός σε όλους, έφυγε τόσο
πρόωρα από τη ζωή. Δεν θα τον
έβλεπαν πλέον να βοηθά τον πατέρα
του τα καλοκαίρια στις γεωργικές
εργασίες, στο αλώνισμα στα χωράφια, με το “τράκτο και την πατόζα”.
Ο χαροκαμένος πατέρας του
καθόταν αμίλητος στο καφενείο του
χωριού... Με δάκρυα στα μάτια,
εκεί δεχόταν τα συλλυπητήρια των
συγχωριανών για το χαμό του παιδιού του, αφού δεν τελέσθηκε κηδεία
για να τον κλάψουν όπως άρμοζε
και να του αποδώσουν τις τιμές
που αξίζουν σε ήρωες που υπερασπίζονται την πατρίδα. Το άψυχο
σώμα του δεν βρήκε μόνιμη κατοικία
αλλά προσωρινή, που διήρκησε
πάνω από τέσσερις δεκαετίες...»
Και όπως μαρτυρεί η Θεώνη
Νεοκλέους: «Θυμάμαι τη γιαγιά
μου, μια απίστευτα δυναμική γυναίκα,
να κρύβει το βουβό της πόνο μέχρι
τα τελευταία της. Όταν πια δεν
θυμόταν κανένα μας, θυμόταν μόνο
τον γιο της που της τον σκότωσαν...»

Και το ύστατο χαίρε στον Σωκράτη συμπυκνώνεται στα αποχαιρετιστήρια καταληκτικά λόγια των
ομιλητών. Της αδελφότεκνής του
Θεώνης Νεοκλέους: «Από τις 20
Ιουλίου 1974 ο Σωκράτης Χριστοδούλου είναι ο γιος κι ο αδερφός
ολόκληρης της Κύπρου.Εμείς ως
οικογένεια, στεκόμαστε σεμνά και
ταπεινά απέναντι στο φέρετρο ενός
ανθρώπου για τον οποίο μόνο περηφάνια αισθανόμαστε και του απευθύνουμε συγκινημένοι το ύστατο
χαίρε: αναπαύτου δίπλα στους
γονιούς σου, αγαπημένε μας
Σωκράτη».
Και του συγχωριανού υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη: «Ο Σωκράτης βρίσκεται
με ηρεμία κοντά στους αγαπημένους του γονείς και μας κοιτάζει με
αγάπη από ψηλά. Θα πρέπει να
νιώθουμε όλοι υπερήφανοι για την
κληρονομιά που μας αφήνει, σε
εσάς τους συγγενείς, στους συγχωριανούς, στην κυπριακή κοινωνία
γενικότερα. Μια κληρονομιά που
σε εσάς αποδίδει την ύψιστη τιμή
και σε εμάς την ευθύνη για τη δικαίωση της θυσίας του».
ΑΙΩΝΙΑ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΥ Η
ΜΝΗΜΗ.

Μιχάλης Έλληνας
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Σ

ε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στον Λευκό
Οίκο.
Ο Παναγιώτατος, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, έθεσε στον κ. Μπάιντεν την ανάγκη άμεσων ενεργειών των πολιτικών
ηγεσιών στην κλιματική κρίση, την προώθηση των
εμβολίων εναντίον της COVID - 19 στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και την επαναλειτουργία
της Σχολής της Χάλκης.
Οι δυο άνδρες αντήλλαξαν θερμές κουβέντες
και αντήλλαξαν χαμόγελα, καθώς είναι γνωστή η
εξαιρετική προσωπική σχέση την οποία διατηρούν.
Πριν ο κ. Βαρθολομαίος μεταβεί στον Λευκό
Οίκο, συναντήθηκε και με τον Αμερικανό υπουργό
Εξωτερικών. Ο Άντονι Μπλίνκεν υποδέχθηκε τον
Οικουμενικό Πατριάρχη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ο κ. Μπλίνκεν έπλεξε το εγκώμιο του Οικουμενικού Πατριάρχη, ενώ θυμήθηκε την επίσκεψή του
στην Κωνσταντινούπολη το 2011, μαζί με τον τότε
Αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όπου ο Παναγιώτατος τους είχε υποδεχθεί στο Φανάρι. Στην συνέχεια,
επανέλαβε την πάγια αρχή της Αμερικανικής Κυβέρνησης να υπερασπίζεται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, τόσο στην εξωτερική πολιτική, όσο και εντός της χώρας, αναφερόμενος στον
ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. «Οι ΗΠΑ
υπερασπίζονται σθεναρά την αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας και το κάνουμε μέσα από την εξωτερική μας πολιτική, όπως επίσης και στην ίδια την
χώρα μας. Η Εκκλησία του Παναγιοτάτου εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, και εδώ στις ΗΠΑ»,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπλίνκεν.
Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης
ευχαρίστησε τον κ. Μπλίνκεν για την διαχρονική
στήριξη των ΗΠΑ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο,

Ε πικαιρότητα
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Ο Μπάιντεν δέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο στον Λευκό Οίκο

ενώ έκανε αναδρομή και στις προηγούμενες επισκέψεις του στην Ουάσιγκτον και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Είμαστε ευγνώμονες στην αμερικανική διακυβέρνηση, την κυβέρνηση των ΗΠΑ, για την συνεχή
υποστήριξη προς τον Οικουμενικό Θρόνο, τις ιδέες

και τις αρχές τις οποίες προσπαθούμε να προστατεύσουμε, αγωνιζόμενοι την ίδια ώρα να επιβιώσουμε
στην ιστορική μας έδρα, την Κωνσταντινούπολη»,
τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Παρών στην συνάντηση ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, τόνισε πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συνομιλώντας με τον κ.
Μπλίνκεν, εξέφρασε την ανησυχία του για όσα
υπόκεινται οι χριστιανοί στην ευαίσθητη περιοχή
της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, επανέλαβε την
πεποίθηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές
ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης, ενώ έδωσε έμφαση και στον διαθρησκευ-

τικό διάλογο.
Ο υπουργός Μπλίνκεν επιβεβαίωσε ότι η
επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης παραμένει συνεχής προτεραιότητα για την κυβέρνηση Μπάιντεν.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος,
έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο της Ουάσιγκτον το
πρωί της Δευτέρας μετά από διανυκτέρευση στο
πλαίσιο της 12ήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βαρθολομαίος μεταφέρθηκε
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσιγκτον το βράδυ της Κυριακής αφού ένοιωσε «αδιαθεσία» λόγω της μεγάλης πτήσης και του φορτωμένου προγράμματος των εκδηλώσεων.

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Νικήτα
με νέους Ομογενείς στο κέντρο Elysee

Ο Αρχιμανδρίτης Νήφων Τσιμαλής, στον οποίο ανήκει η πρωτοβουλία της διοργάνωσης, με νέους ομογενείς στο Ελυζέ.
Διακρίνεται και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου Θεόδωρος Γκότσης.

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα το απόγευμα στο εστιατόριο «Elysee» του
Λονδίνου, μια ακόμα συνάντηση νέων 25-40 ετών,
για κοινωνική συναναστροφή και φαγητό.
Η πρωτοβουλία αυτή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας ονομάζεται «Enlightened Evenings» και υπεύθυνος οργάνωσης
είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νήφων
Τσιμαλής.
Την συνάντηση της Δευτέρας τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ο οποίος
είχε την ευκαιρία να γνωρίσει νέους ανθρώπους και
να συζητήσει μαζί τους.
Η συνάντηση του Νοεμβρίου προγραμματίζεται να
γίνει στο Μπέρμιγχαμ και του Δεκεμβρίου ξανά στο
Λονδίνο με χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Νέοι ομογενείς με τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα

Ο μογένεια
Ιερατική Σύναξη Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
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Στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων
ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας
Συνάντηση μεταξύ του Εξοχωτάτου Υπουργού Εξωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Νικολάου Δένδια με τον Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το πρωί στην έδρα της Ι. Αρχιεπισκοπής στο
Λονδίνο. Η εθιμοτυπική επίσκεψη του κ. Υπουργού διήρκεσε μισή ώρα
και συζητήθηκαν θέματα της ομογένειας και της τοπικής Εκκλησίας.

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση από την
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων:
Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού Hornsey/Haringey, υπό την προεδρία του
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα.
Μεγάλος αριθμός κληρικών συμμετείχε, παρά
τις δυσκολίες λόγω της σημαντικής αύξησης των
κρουσμάτων κορωνοϊού.
Συμμετείχαν επίσης οι τρεις Βοηθοί Επίσκοποι
της Αρχιεπισκοπής, Θεοφιλέστατοι Μελιτηνής κ.
Μάξιμος, Ιλίου κ. Ραφαήλ και Κλαυδιουπόλεως
κ. Ιάκωβος.
Με την παρουσία του ετίμησε την Ιερατική
Σύναξη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κολωνείας κ. Αθανάσιος, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά
ετών την Ιερά Αρχιεπισκοπή ως Πρωτοσυγκελλεύων και Βοηθός Επίσκοπος.
Η έναρξη των εργασιών έγινε διά προσευχής

στις 9:00 το πρωί και έληξε στις 15:30.
Στο τέλος ετελέσθη Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως
του προσφάτως κοιμηθέντος ιερέως και εφημέριου της συγκεκριμένης ενορίας, μακαριστού π.
Ανδρέα Χατζησαββή.
Ομίλησαν οι τρεις Βοηθοί Επίσκοποι σχετικά
με τον Σύνδεσμο Κληρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, το κατηχητικό έργο και την επικοινωνία,
καθώς και για την προσπάθεια εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής και προσωπικά του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα, για την ίδρυση Ιεράς Μονής στην
Σκωτία.
Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής,
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, ομίλησε σχετικά με πρακτικά και
διοικητικά θέματα.
Ο Διευθυντής της Ελληνορθοδόξου Ακαδημίας
του Αγίου Κυπριανού Λονδίνου, κ. Χριστόφορος Βραδής, ομίλησε σχετικά με τη δομή και την
προοπτική της Ακαδημίας.
Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου μίλησε για θέματα του Ταμείου Συντά-

ξεων των ιερέων και ο Πρωτοπρεσβύτερος π.
Ιωσήφ Παλιούρας για την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Αρχιεπισκοπής.
Ο Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. π. Νήφων
Τσιμαλής, ανέλυσε το ποιμαντικό και κατηχητικό
έργο της Αρχιεπισκοπής αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Ανακαλύψτε την Ορθοδοξία», στην
Επιτροπή Κατηχητικού Έργου με σκοπό την έκδοση εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία κατώτερων και μέσων κατηχητικών σε όλες τις ενορίες
της Αρχιεπισκοπής, στις διαχριστιανικές σχέσεις
της Ι. Αρχιεπισκοπής, καθώς και στο κοινωνικό
έργο μεταξύ των οποίων και στην επιτυχημένη
πρωτοβουλία «Enlightened Evenings»
Τελευταίος μίλησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά θέματα ποιμαντικά και διοικητικά, νουθετώντας και καθοδηγώντας
πνευματικά τους συμμετέχοντες ιερείς της Συνάξεως.

Ο υπουργός Γ. Γεραπετρίτης
στον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων

Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Εξοχώτατος Πρέσβυς της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ιωάννης Ραπτάκης, ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής π. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος και η συνοδεία του κ.
Υπουργού.
Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε τόσο στις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εκκλησία, όσο και στο έργο που επιτελείται με τη συνδρομή και συμμετοχή των πιστών της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, ενώ ευχαρίστησε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος για την επίσκεψή του, παρά το βεβαρημένο του πρόγραμμα στο Λονδίνο.
Αναφέρθηκε επίσης στην επέτειο συμπληρώσεως εκατό ετών από
της ιδρύσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής το επόμενο έτος και στη σειρά
εορταστικών εκδηλώσεων που προγραμματίζονται.
Ο κ. Δένδιας ενδιαφέρθηκε για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο
που επιτελείται εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής και ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την συνάντηση.
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Ȋȱ ̈ΔΐΑΐϱΗΙΑȱΈνΗȱΕЏΝΑȱ̈ΏΏΑΎφΖȱ̈Δ΅ΑΣΗΘ΅ΗΖ
Ȋȱ ̒ΐΏϟ΅ȱǯȱȱȱΐΉȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̊ȱΗΙΐΆΓΏφȱΘΓΙȱ
̎ϱΕΈΓΙȱ̅ϾΕΝΑ΅ȱΗΘΑȱ̈ΏΏΑΎφȱ̈Δ΅ΑΣΗΘ΅ΗȎ
Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Εξοχώτατος Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης
στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα.
Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος και ο Πρωτοσύγκελλος
της Αρχιεπισκοπής π. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος.
Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για
θέματα που αφορούν στο ποιμαντικό και κοινωνικό
έργο της Αρχιεπισκοπής και ο κ. Γεραπετρίτης με τη

σειρά του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την συνάντηση και ευχήθηκε στον Σεβασμιώτατο για την τριακοστή επέτειο εκλογής του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.
Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο.
Σημ. «Ε»:
Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο ιθύνων νους της
Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μετά τον πρωθυπουργό,
θεωρείται ως ο ισχυρότερος στο κυβερνητικό σχήμα.
Είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος είχε διδάξει παλαιότερα και στο LSE.
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Στους Άγιους Πάντες ο επίσκοπος Μάξιμος

Ȋȱ ̈·Ύ΅ϟΑ΅ȱνΎΌΉΗΖȱΘΝΑȱ̊ΕЏΝΑȱΘΖȱ̈ΏΏΑΎφΖȱ̈Δ΅ΑΣΗΘ΅ΗΖ

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στο Camden Town χοροστάτησε και λειτούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, την Κυριακή ΣΤ' Λουκά.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ετελέσθη η Δοξολογία για
την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ».
Τον Θεοφιλέστατο καλωσόρισαν στην Κοινότητα ο ιερατικώς Προϊστάμενος Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ζαφειράκης και ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αθανάση.
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Οι περιοδείες του Έλληνα
πρωθυπουργού στο εξωτερικό
διακόπτονται προσωρινά
Ο

ι εξαγγελθείσες περιοδείες

l TΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

στο εξωτερικό του Έλληνας

l ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΙΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

πρωθυπουργού διακόπησαν
προσωρινά λόγω του αιφνίδιου
θανάτου της Φώφης Γεννημα-

γείου – με μια σειρά διπλωματικών

Τρίτη το βράδυ στην Αθήνα.

τά. Ευρισκόμενος στη Σαουδι-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχει-

κή Αραβία τη Δευτέρα, ο κ. Κυ-

ρεί να φέρει την Ελλάδα στο κέν-

Μετά τη συμφωνία στρατηγικής

ριάκος Μητσοτάκης πληροφο-

τρο της ευρωπαϊκής πολιτικής

εταιρικής σχέσης με τη Γαλλία και

ρήθηκε για την απώλεια της Φ.

σκηνής – αλλά και της ευρύτερης

την ενδυνάμωση της συμμαχίας

πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυ-

Γεννηματά και επέστρεψε την

περιοχής της Ανατολικής Μεσο-

με την Αίγυπτο και την Κύπρο, ακο-

φής που ολοκληρώθηκε την Παρα-

κινήσεων και επαφών.
λούθησε η παρέμβαση του Έλληνα
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σκευή 22/10 στις Βρυξέλλες, για
την αγορά φυσικού αερίου κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ώστε να επιτευχθεί χαμηλότερη
τιμή. Το πρόγραμμα επαφών και
συναντήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο εξωτερικό, όλο το προσεχές διάστημα, είναι πυκνό. Μέσα
στον επόμενο μήνα θα έχει συναντηθεί διαδοχικά με τους ηγέτες της
Γερμανίας, της Γαλλίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου, Άγκελα
Μέρκελ, Εμανουέλ Μακρόν και
Μπόρις Τζόνσον, αντίστοιχα.
Τη Δευτέρα 25/10 ο Έλληνας
πρωθυπουργός μετέβη στο Ριάντ,
όπου συμμετείχε στο Future
Investment Initiative, ενώ συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο
του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας
(και αναπληρωτή πρωθυπουργό
του βασιλείου), Μοχάμεντ Μπιν
Σαλμάν.
Πρόκειται για την δεύτερη
επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στο
Ριάντ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο,
δείγμα της σημασίας που αποδίδει
στο άνοιγμα προς τον Αραβικό
Κόσμο. Πρόσφατα δε, ο Έλληνας
πρωθυπουργός συναντήθηκε στο
Μαξίμου με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας
και συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω διεύρυνσης της ήδη δυναμικά αναπτυσσόμενης συνεργασίας
των δύο χωρών, με έμφαση στους
τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων. Η συζήτηση αυτή «έστρωσε» ουσιαστικά το έδαφος και για την συνάντηση που είχε την Τρίτη 26/10 στο
Ριάντ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με
Σαουδάραβες επιχειρηματίες.

«Πράσινη» Μετάβαση
Το ζήτημα της λεγόμενης «πράσινης» μετάβασης δεν θα απασχολήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη μόνο
στη Χάλκη, αλλά κυρίως την 1/11
στη Σκωτία, όπου θα μεταβεί για
να συμμετάσχει στις εργασίες της
Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών
για την Κλιματική Αλλαγή (COP26),
που θα πραγματοποιηθεί στην
Γλασκώβη. Εκεί θα τονίσει για
ακόμα μία φορά τον ρόλο του πρωτοπόρου που διεκδικεί στην
Ευρώπη η Ελλάδα, στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης,

καθώς αποφάσισε το κλείσιμο των
λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής τον Σεπτέμβριο του 2019,
πριν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των συλλογικών εκπομπών ρύπων κατά 55%
έως το 2030. Σύντομα, μάλιστα, η
ελληνική κυβέρνηση θα έχει ολοκληρώσει και κοινοποιήσει στην
Κομισιόν το νέο εθνικό σχέδιο για
την ενέργεια, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί ο
στόχος αυτός μέχρι το 2030 –από
το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων μέχρι την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης και την αύξηση των
αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών σταθμών.
Επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι το Παρίσι,
για ακόμα ένα θέμα, στο οποίο η
ελληνική διπλωματία έχει ανεβάσει ταχύτητα τους τελευταίους
μήνες, τις εξελίξεις στη Λιβύη. Ο
Εμανουέλ Μακρόν διοργανώνει
στη γαλλική πρωτεύουσα διεθνή
διάσκεψη για τη Λιβύη και η Ελλάδα θα δηλώσει παρούσα, για να
συμβάλει στην σταθερότητα και
την ανάπτυξη της χώρας και να
επαναλάβει το αίτημα για πλήρη
και άνευ όρων αποχώρηση ξένων
στρατευμάτων και μισθοφόρων
και για την ομαλή οργάνωση
εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου.
Ο διπλωματικός μαραθώνιος
του Έλληνα πρωθυπουργού ολοκληρώνεται στις 16 Νοεμβρίου στο
Λονδίνο και στις 17 Νοεμβρίου στο
Ρότερνταμ, όπου θα διεξαχθεί το
ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος.
Στη βρετανική πρωτεύουσα, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του
Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, ενώ υπεγράφη ήδη από τους
υπουργούς Εξωτερικών των δύο
χωρών το στρατηγικό σχέδιο δράσης, που θα θέτει το πλαίσιο διμερούς συνεργασίας στην μετα-Brexit
εποχή, σε κρίσιμους τομείς, από
την άμυνα, μέχρι την οικονομία
(ίδε και σελίδα 3).
Στο Λονδίνο, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις και
με επιχειρηματίες και επενδυτές,
αλλά και με μέλη της πολυπληθούς Ελληνικής Ομογένειας.

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Στη φτώχεια το 27,5% των Ελλήνων

Χαμηλά ο πήχης…
Καμπάνια για την ενεργοποίηση των Ελλήνων του εξωτερικού ξεκινάει η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου αυτοί να μετάσχουν στις επόμενες
εκλογές, καθώς τα μέχρι τώρα δείγματα, κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά
είναι. Η καμπάνια θα εξελιχθεί στα ΜΜΕ και διαδικτυακές σελίδες ευρωπαϊκών χωρών –και όχι μόνο– με στόχο να πειστούν όσο γίνεται περισσότεροι να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Πάντως, στα ενδότερα της ελληνικής κυβέρνησης, ο πήχης των προσδοκιών παραμένει
χαμηλά, καθώς οι προϋποθέσεις περιορίζουν στο ελάχιστο τη συμμετοχή
στις εκλογές. Με βάση το σχετικό νόμο, στους εκλογικούς καταλόγους
μπορούν να εγγραφούν όσοι τα 35 τελευταία χρόνια έχουν μείνει (αθροιστικά) τουλάχιστον δύο χρόνια στην Ελλάδα. Επίσης, να έχουν υποβάλει
φορολογική δήλωση το τρέχον ή το αμέσως προηγούμενο έτος. Ουσιαστικά αφορά όσους έφυγαν εκτός Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, στη συντριπτική τους πλειοψηφία με προορισμό κάποια από τις ευρωπαϊκές χώρες.
Δηλαδή, τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει για τους ομογενείς σε ΗΠΑ, Αυστραλία κ.ά.

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

Πέθανε η Φώφη Γεννηματά,
νικημένη από τον καρκίνο

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Μία στις τρεις οικογένειες στην Ελλάδα «ζει» στα όρια της φτώχειας,
δεν μπορεί να επιβιώσει και φως στον ορίζοντα δεν βλέπει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως, πάει τόσο καλά, που το ποσοστό των πολιτών της
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, διαμορφώθηκε το 2020
στις 21,9% (96,5 εκατομμύρια άνθρωποι). Η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση
στους 27 της Ε.Ε., όσον αφορά το ποσοστό των πολιτών της που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Με
βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Ρουμανία έχει τα πρωτεία, με ποσοστό
35,8%, δεύτερη είναι η Βουλγαρία με 33,6% και τρίτη η Ελλάδα, με 27,5%!
Ακολουθούν η Ισπανία με 27%, η Λιθουανία με 24,5%, η Εσθονία με 22,8%
και η Γερμανία με 22,5%. Αυτοί που ζουν καλύτερα από τους Έλληνες
είναι οι Τσέχοι (11,5%), οι Σλοβάκοι (13,8%), οι Σλοβένοι (14,3%), οι Ολλανδοί (15,8%) και οι Φιλανδοί (15,9%). Το… έργο των κυβερνήσεων της
Ελλάδας, αποτυπώνεται και στην κατάσταση που «ζουν» οι κάτω των 18
ετών, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Είμαστε πολύ
μακριά από τις άλλες χώρες, αφού ο ανήλικος πληθυσμός της Ελλάδας,
που «ζει» στα όρια της φτώχειας, ανέρχεται στο 31,5% έναντι 24,2% στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και οι άνω των 65 ετών στην Ελλάδα, τα περήφανα γηρατειά, είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια σε ποσοστό 19,3%. Επίσης,
τον κίνδυνο της φτώχειας αντιμετωπίζει το 29,7% των νοικοκυριών χωρίς
παιδιά. Οι δε άνεργοι είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια σε ποσοστό 67,5%.
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ύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας έμεινε άναυδος από το θάνατο, το
μεσημέρι της Δευτέρας, της πρόεδρου του
ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν από
τις 12 Οκτωβρίου μετά την υποτροπή της
βασικής της νόσου.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, πλήθος άλλων πολιτικών και δημοσιογράφων, με
ανακοινώσεις που εξέδωσαν ή σε δηλώσεις
τους εξήραν την Φώφη για το ήθος και την
εντιμότητά της στον πολιτικό βίο, για την αξιοπρέπεια και την αγωνιστικότητά της να ξεπεράσει την ασθένεια που εμφανίστηκε στο σώμα
της πριν 13 χρόνια.
Η Φώφη Γεννηματά εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο στις 12 Οκτωβρίου. Από
την πρώτη στιγμή οι διαγνώσεις ήταν ιδιαιτέρως ανησυχητικές για την πορεία της υγείας
της, παρόλα αυτά η ίδια, οι συγγενείς της και
οι συνεργάτες της πίστευαν ότι θα καταφέρει
να βγει και πάλι νικήτρια. Ωστόσο, κατά τη
δεύτερη εβδομάδα της νοσηλείας υπήρξε επιδείνωση της υγείας της, γι’ αυτο άλλωστε δεν
πήρε και το αναμενόμενο εξιτήριο. Από το
βράδυ της Κυριακής, η κατάστασή της επι-

κροτήθηκε η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΔΗΣΥ)
με την ΔΗΜΑΡ και τις Κινήσεις Πολιτών για τη
Σοσιαλδημοκρατία και αργότερα με την συμμετοχή του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών
και της ΕΔΕΜ.
Τον Ιανουάριο του 2016 απηύθυνε ανοιχτό
κάλεσμα για την ενότητα όλου του ευρύτερου
χώρου της Προοδευτικής Παράταξης που με
την συμμετοχή και του Κινήματος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ,
οδήγησε στην ανοιχτή διαδικασία εκλογής επικεφαλής του νέου ενιαίου φορέα, του Κινήματος Αλλαγής κατά την οποία εκλέχθηκε
Πρόεδρος τον Νοέμβριο του 2017 με ανοιχτή
διαδικασία στην οποία συμμετείχαν 212.000
πολίτες και 9 συνολικά υποψήφιοι.

Εθνικό πένθος χθες – Δημοσία
δαπάνη η κηδεία Φ. Γεννηματά

τική παράταξη ΠΑΣΠ του ΠΑΣΟΚ.
Το 2000 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στην Α’ Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ. Ένα χρόνο
αργότερα στο 6ο συνέδριο του Κινήματος στην

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες Τετάρτη 27 Οκτωβρίου
2021, ημέρα κηδείας της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ
Φώφης Γεννηματά, κηρύχθηκε εθνικό πένθος.
Η κηδεία έγινε με τιμές εν ενεργεία Υπουργού και δημοσία δαπάνη.
«Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, Οικονο-

Κεντρική Επιτροπή ανέλαβε Γραμματέας του
Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ.
Το 2002 εξελέγη Υπέρ – Νομάρχης Αθηνών-Πειραιά ως επικεφαλής του συνδυασμού
«Νομαρχία Πολιτών», θέση στην οποία επανεκλέχθηκε και το 2006.
Παράλληλα, το 2003 εξελέγη πρόεδρος της
Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε).
Το 2008 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.
Στις εθνικές εκλογές του 2009 επανεξελέγη
βουλευτής και διετέλεσε Υφυπουργός Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια
Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών, μέχρι
και το 2012.
Τον Μάρτιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα
ως Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Από τον Ιούνιο του 2013 ως τον Ιανουάριο του 2015 διετέλεσε Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Στις Εθνικές εκλογές του 2015 εξελέγη βουλευτής Β’ Αθήνας.
Στις 14 Ιουνίου του 2015 σε ανοιχτή διαδικασία εκλογής από τη βάση, εξελέγη Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Αμέσως μετά ανέλαβε την πρωτοβουλία
για την ενοποίηση του ευρύτερου χώρου της
Κεντροαριστεράς και ως πρώτο βήμα συγ-

μικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής
Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, η
κηδεία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής,
Φωτεινής Γεννήματα τελέσθηκε με δημόσια
δαπάνη.
»Παράλληλα, ως ελάχιστο φόρο τιμής για
τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον
Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος διατελέσασα αναπληρώτρια Υπουργός, Υφυπουργός,
Νομάρχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής
Ομάδας και Βουλευτής, αποφασίστηκε να αποδοθούν κατά την κηδεία της οι τιμές που προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό».
Η σορός της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα χθες Τετάρτη
και ώρα 10:00 π.μ. στην Μητρόπολη Αθηνών,
όπου χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να δώσουν
τον “τελευταίο ασπασμό” και ν’ αφήσουν ένα
λουλούδι στο φέρετρό της.
Στις 14:00 τελέσθηκε η εξόδιος ακολουθία
στη Μητρόπολη Αθηνών και αμέσως μετά η
ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Στην κηδεία ήταν παρούσα όλη η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, με επικεφαλής την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ενοχλεί η Γιάννα…
Με το δίκιο της η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα
Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, σχολίασε το άρθρο που έγραψε στην «Καθημερινή» ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, με τίτλο: «Απογοήτευση για τα 200
χρόνια». Επισημαίνει, συγκεκριμένα: «Ο κάθε αρθρογράφος έχει το δικαίωμα στην άποψή του, ακόμα και όταν αυτή δεν εδράζεται στα γεγονότα,
αλλά στο πώς ο ίδιος προσλαμβάνει αυτό που συμβαίνει. Άλλωστε, ο καθένας έχει την ευθύνη των ισχυρισμών του και κρίνεται γι’ αυτούς. Είναι
άλλης τάξης μεγέθους πρόβλημα ένα κείμενο με ανακρίβειες και άλλης
ένα κείμενο εμπαθές. Είναι πολύ εύκολο να ασκεί κάποιος ισοπεδωτική
κριτική, μένοντας αυτάρεσκα προσκολλημένος στις ιδεοληψίες του».

Ώρα να βοηθήσει τη γη που τον γέννησε…
Ένας Ελληνοαμερικανός, ο Τζορτζ Τζέιμς Τσούνης, είναι ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας,
ιδρυτής, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Chartwell Hotels, που έχει την
ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ξενοδοχείων Hilton, Marriott και Intercontinental,
το όνομα του οποίου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πλουσιότερων μελών
της Ομογένειας. Και κάτι που είχε αναρτήσει στις 4 Ιουλίου του 2020 στο
Twitter: «Ευχαριστώ, μαμά και μπαμπά, που είχατε το κουράγιο να αφήσετε το μικρό χωριό στην Ελλάδα και να έρθετε στις ΗΠΑ». Και να η εξέλιξη: Πρέσβης της Αμερικής στην Αθήνα. Ώρα να βοηθήσει το γενέτειρά
του.

Για να το λέει, κάτι θα ξέρει…
«Η διπλωματική ισχύς της Ελλάδας, συγκρινόμενη με τη σχετική απομόνωση της Τουρκίας, εξακολουθεί να αποτελεί το αποτελεσματικότερο όπλο
του ελληνικού οπλοστασίου». Είναι η κατάληξη του άρθρου του Ράιαν
Γκίνγκρας, Καθηγητή στο Τμήμα Εθνικής Ασφάλειας του Naval Postgraduate
School των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ομογενείς
Η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των δέκα χωρών, με τις οποίες ξεκινούν οι διαδικασίες για τη διεύρυνση του αυστραλιανού φορολογικού
νόμου, ώστε οι νέες συμβάσεις να τεθούν σε ισχύ το 2023. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας, αφού θα λυθούν σημαντικά οικονομικά ζητήματα που αφορούν τους ομογενείς μας
που ζουν στην Αυστραλία.

Φ. Χαρ.

δεινώθηκε ραγδαία, μέχρι που τη Δευτέρα
επήλθε το μοιραίο.

Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ
ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Η Φώφη Γεννηματά γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 1964 στους Αμπελόκηπους της Αθήνας και ήταν κόρη του Γιώργου Γεννηματά,
ιδρυτικού μέλους και εμβληματικού υπουργού
του ΠΑΣΟΚ.
Φοίτησε στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα και στη συνέχεια σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ’ όπου
αποφοίτησε το 1987, ενώ το 1986, προτού
αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο, διορίστηκε
υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα.
Έχει παντρευτεί δύο φορές και έχει τρία παιδιά. Πρώτος σύζυγος της Φώφης Γεννηματά
ήταν ο Αλέξανδρος Ντέκας, η εταιρεία του
οποίου το 1994 ανέλαβε από την Κτηματολόγιο
Α.Ε να υλοποιήσει το για πρώτη φορά συντασσόμενο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Παντρεύτηκαν
όταν η Φώφη ήταν 22 ετών και απέκτησαν
μαζί μία κόρη. Ο δεύτερος σύζυγός της είναι
ο οδοντίατρος Ανδρέας Τσούνης, τον οποίο
παντρεύτηκε το 2003. Μαζί απέκτησαν μια
κόρη και έναν γιό.
Την περίοδο 1982-87 συμμετείχε στη φοιτη-
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28η Οκτωβρίου 1940 – Τι είπαν τότε
οι ξένοι για την Ελλάδα
Γ

ιορτάζουμε αυτές τις μέρες την 81η επέτειο της 28ηςΟκτωβρίου του 1940. Κάτω
από τον ελεύθερο και γαλάζιο Ελληνικό
ουρανό, με υψωμένα παντού τα σύμβολα
της νίκης, γιορτάζουμε σήμερα, όλοι οι Έλληνες πλημμυρισμένοι από Ιερή συγκίνηση
και Εθνική υπερηφάνεια την Ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, της μεγάλης αυτής ημέρας των ελεύθερων ανθρώπων,
των γιγάντων και των ηρώων.
Οι Έλληνες ανά τον κόσμο κάθε τέτοια εποχή
θυμόμαστε την συγκλονιστική Εποποιία της
28ης Οκτωβρίου 1940 και της Εθνικής μας
Αντίστασης. Τότε που σύσσωμο το Ελληνικό
Έθνος είπε το Κοσμοϊστορικό ΟΧΙ στην φασιστική Ιταλία και στην Ναζιστική Γερμανία. Από
τότε πέρασαν 81 χρόνια. Μέσα σ’ ένα ξέφρενο παραλήρημα από ενθουσιασμό, εθνικό
παλμό και υπερηφάνεια οι Έλληνες βαπτίσθηκαν στην προαιώνια ένδοξη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους.
Τα παιδιά εκείνης της εποχής αντί να ζαρώσουνε από τον φόβο και να σκεφθούν τις συνέπειες του πολέμου, είπανε το δικό τους ΟΧΙ .
Τέρμα η καλοπέραση, τα μαθήματα, το παιχνίδι,
η παιδική αφέλεια. Σε λίγο ζήσανε τις κακουχίες,
την πείνα, την γύμνια, την προσφυγιά και το
συνεχές κρυφτούλι με τον θάνατο. Εκείνη την
ημέρα έγιναν άνδρες. Έκτοτε παρακολουθούσαν τα πολεμικά ανακοινωθέντα. Είχαν
πλήρη συναίσθηση της μεγάλης μάχης που
τους έλαχε ο κλήρος να δώσουν μαζί με τους
πατεράδες και τους μεγαλύτερους αδελφούς
τους . Και μιμηθήκανε τους αρχαίους μας προγόνους. Μολών Λαβέ!
Πιο κάτω παραθέτω σχόλια, δηλώσεις
και μαρτυρίες ξένων ηγετών, πρωταγωνιστών στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σχετικά
με την ηρωική θυσία των Ελλήνων μαχητών:
Κάρολος ντε Γκώλ (Charles de Gaul, 18901970), Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας
1958-1969, αρχηγός τής Γαλλικής Αντίστασης
κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:
• «Αδυνατώ να δώσω το δέον εύρος τής
ευγνωμοσύνης πού αισθάνομαι για την
ηρωική αντίσταση τού Λαού και των ηγετών
τής Ελλάδος».
(Από ομιλία του στο Γαλλικό Κοινοβούλιο
μετά την λήξη τού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.)
Μωρίς Σουμάν (Maurice Schumann 19111992), Υπουργός των εξωτερικών τής Γαλλίας
1969-1973, Μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας
1974:
• «Η Ελλάδα είναι το σύμβολο της μαρτυρικής υποδουλωμένης, ματωμένης, αλλά
ζωντανής Ευρώπης… Ποτέ μία ήττα δεν

υπήρξε τόσο τιμητική για κείνους πού την
υπέστησαν!»
(Από μήνυμά του πού απηύθυνε από το
BBC τού Λονδίνου στους υποδουλωμένους
λαούς τής Ευρώπης στις 28 Απριλίου 1941,
ημέρα πού ο Χίτλερ κατέλαβε την Αθήνα ύστερα από πόλεμο 6 μηνών κατά τού Μουσολίνι
και έξι εβδομάδων κατά τού Χίτλερ).
Στάλιν (Joseph Vissarionovich Tzougasvili
Stalin 1879-1953), Αρχηγός τής Σοβιετικής
Ένωσης από το 1924 έως 1953:
• «Λυπάμαι διότι γηράσκω και δεν θα
ζήσω επί μακρόν δια νά ευγνωμονώ τον
Ελληνικό Λαό, τού οποίου ή αντίσταση έκρινε τον 2ον Παγκόσμιο Πόλεμο.» (Από ομιλία
του πού μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός
Μόσχας την 31 Ιανουαρίου 1943 μετά την
νίκη τού Στάλιγκραντ και την συνθηκολόγηση τού στρατάρχου Paulus.)
Μόσχα, Ραδιοφωνικός Σταθμός
• «Πολεμήσατε άοπλοι και νικήσατε, μικροί εναντίον μεγάλων. Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διότι κερδίσαμε χρόνο για να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε». (Όταν ο Χίτλερ επετέθη κατά τής
Ε.Σ.Σ.Δ.)
Γεώργκι Ζουκώφ (Georgy Constantinovich
Joucov 1896-1974), Στρατάρχης τού Σοβιετικού Στρατού:
• «Εάν ο Ρωσικός λαός κατόρθωσε να
ορθώσει αντίσταση μπροστά στις πόρτες
τής Μόσχας, νά συγκρατήσει και νά ανατρέψει τον Γερμανικό χείμαρρο, το οφείλει
στον Ελληνικό Λαό, πού καθυστέρησε τις
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Γερμανικές μεραρχίες όλον τον καιρό πού
θα μπορούσαν νά μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία τής Κρήτης υπήρξε το κορύφωμα
τής ελληνικής προσφοράς».
(Απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του
για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο)
Μπενίτο Μουσολίνι (Benito Mousolini 18331945), Πρωθυπουργός τής Ιταλίας 1922-1945:
• «Ο πόλεμος με την Ελλάδα απέδειξεν
ότι τίποτε δεν είναι ακλόνητον εις τα στρατιωτικά πράγματα και ότι πάντοτε μάς περιμένουν εκπλήξεις».
(Από λόγο πού εκφώνησε στις 10/5/1941.)
Αδόλφος Χίτλερ (Αdolf Hitler 1889-1945),
Αρχηγός τού Γερμανικού κράτους 1889-1945:
• «Χάριν τής ιστορικής αληθείας οφείλω
νά διαπιστώσω ότι μόνον οι Έλληνες, εξ
όλων των αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώπισαν, πολέμησαν με παράτολμο θάρρος και υψίστην περιφρόνησιν προς τον
θάνατον….»
(Από λόγο πού εκφώνησε στις 4 Μαΐου 1941
στο Ράιχσταγκ).
Σερ Άντονυ Ήντεν (Sir Robert Antony Eden,
1897-1977). Υπουργός Πολέμου και Εξωτερικών της Βρετανίας 1940-1945, Πρωθυπουργός της Βρετανίας 1955-1957:
• «Ασχέτως προς ότι θα πουν οι ιστορικοί τού μέλλοντος, εκείνο το οποίον μπορούμε να πούμε εμείς τώρα, είναι ότι η Ελλάς
έδωσε αλησμόνητο μάθημα στον Μουσολίνι,
ότι αυτή υπήρξε η αφορμή τής επανάστασης στην Γιουγκοσλαβία, ότι αυτή κράτησε
τούς Γερμανούς στο ηπειρωτικό έδαφος
και στην Κρήτη για έξι εβδομάδες, ότι αυτή
ανέτρεψε την χρονολογική σειρά όλων των
σχεδίων τού Γερμανικού Επιτελείου και έτσι
έφερε γενική μεταβολή στην όλη πορεία
τού πολέμου και νικήσαμε».
Τσώρτσιλ (Winston Churchil 1874-1965),
Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρετανίας κατά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:
• «Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δεν
αποδίδει το ελάχιστο εκείνων των πράξεων
αυτοθυσίας των Ελλήνων, πού ήταν κα-
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θοριστικός παράγων τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώνα των εθνών, κατά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διά την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπειαν» ...
«Εάν δεν υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και η γενναιοψυχία τους, η έκβαση τού
Β’ Παγκόσμιο Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη».
(Από ομιλία του στο Αγγλικό κοινοβούλιο
στις 24 Απριλίου 1941.)
• «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες
πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε: οι
ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».
(Από λόγο πού εκφώνησε από το BBC τις
πρώτες ημέρες τού Ελληνο-Ιταλικού πολέμου.)
• «Μαχόμενοι οι Έλληνες εναντίον τού
κοινού εχθρού θα μοιρασθούν μαζί μας τα
αγαθά τής ειρήνης».
(Από λόγο πού ξεφώνησε στις 28 Οκτωβρίου 1940, όταν επετέθη η Ιταλία κατά τής
Ελλάδας.)
Σερ Χάρολντ Αλεξάντερ (Sir Harold Leofric
George Alexander1891-1969). Βρετανός Στρατάρχης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:
• «Δεν θα ήταν υπερβολή νά πούμε ότι ή
Ελλάς ανέτρεψε το σύνολο των σχεδίων
τής Γερμανίας εξαναγκάσασα αυτήν νά αναβάλει για έξι εβδομάδες την επίθεση κατά
τής Ρωσίας. Διερωτώμεθα ποία θα ήταν ή
θέση τής Σοβιετικής Ενώσεως χωρίς την
Ελλάδα».
(Από ομιλία του στο Βρετανικό κοινοβούλιο
στις 28 Οκτωβρίου 1941.)
Γεώργιος ΣΤ’ (1898-1952) Βασιλέας της
Μεγάλης Βρετανίας 1936-1952:
• «Ο μεγαλοπρεπής αγώνας τής Ελλάδος, υπήρξε ή πρώτη μεγάλη καμπή τού Β’
Παγκοσμίου Πολέμου».
(Από λόγο του στο κοινοβούλιο τον Μάιο
1945.)
Φραγκλίνος Ρούσβελτ (Roosvelt 18821945). Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής 1932-1945:
• «Εις την Ελλάδα παρεσχέθη την 28ην
Οκτωβρίου 1940 χρόνος τριών ωρών δια
ν’αποφασίσει πόλεμον ή ειρήνη, αλλά και
τριών ημερών ή τριών εβδομάδων ή και
τριών ετών προθεσμία νά παρείχετο, ή
απάντηση θα ήταν ή ίδια...»
«...Οι Έλληνες διδάξαν διά μέσου των
αιώνων την αξιοπρέπειαν. Όταν όλος ο
κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο Ελληνικός
λαός τόλμησε νά αμφισβητήσει το αήττητο
τού γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας το
υπερήφανο πνεύμα τής ελευθερίας».
(Από ραδιοφωνικό λόγο πού ξεφώνησε στις
10/6/1943.)
Αυτά είπαν οι ξένοι για το Έπος του 40.
Μήπως τα ξέχασαν σήμερα που ο Κυπριακός
λαός υποφέρει και απειλείται καθημερινά;
ZANNETOΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
(ztofallis@gmail.com)
28 Οκτωβρίου 2021

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021
«Τιμούμε και γιορτάζουμε το Έπος του Σαράντα
που με το ΟΧΙ χάθηκε ο φασισμός για πάντα,
όταν μια χούφτα Έλληνες θριάμβευσαν και πάλι
σε μια σκληρή και άνιση, μα δοξασμένη πάλη!»
ι ετήσιοι εορτασμοί των εθνικών επετείων, όπως
και η απαράμιλλη εμμονή στις πατροπαράδοτες
παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα της Φυλής, αποτελούν κάτι περισσότερο από μια απλή ανάμνηση προγονικής δόξας, σοφίας και πείρας ζωής: Για όλους
εμάς δηλαδή, όσοι φέρουμε σήμερα με απαράμιλλο
καμάρι το όνομα «Έλληνας», τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, τα οποία σημάδεψαν ανεξίτηλα το πέρασμα των
προγόνων μας από την ιερή και τρισένδοξη Πατρίδα
μας, αποτελούν φάρους λαμπρούς, λεωφόρους ευθυτενείς και σοφά επεξεργασμένες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες σηματοδοτούν τη δική μας πορεία στον
κόσμο και άρρηκτα μας δεσμεύουν, όπως ασφαλώς
και μας γαλουχούν, ώστε να να γινόμαστε πολύ καλύτεροι από εκείνους, οι οποίοι λάμπρυναν την Ιστορία
του Έθνους μας με τη ζωή και τα επιτεύγματά τους.

Ο
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Τα διαχρονικά διδάγματα
της 28ης Οκτωβρίου 1940

Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΜΕΤΤΗΣ
Η 28η Οκτωβρίου 1940, την επέτειο της οποίας οι απανταχού της γης Έλληνες γιορτάζουμε πανηγυρικά και καθηκόντως κάθε χρόνο, χαρακτηρίστηκε από όλους ανεξαιρέτως τους λαούς της γης ως ένα καινούργιο Ελληνικό
θαύμα, το οποίο καταύγασε με τη λάμψη του το παγκόσμιο στερέωμα. Και ότι πράγματι επρόκειτο για ένα θαύμα,
ότι αποτελούσε ένα γεγονός που ήταν αδύνατο να το
συλλάβει ο συνηθισμένος στη λογική ερμηνεία των γεγονότων ανθρώπινος νους, δεν χωρεί καμιά απολύτως αμφιβολία. Για όλους εμάς, όμως, τους Έλληνες, πέρα από το
γεγονός ότι η θρυλική εκείνη μονολεκτική απάντηση του
Ιωάννη Μεταξά στο ιταμό τελεσίγραφο του Μουσολίνι
υπήρξε πράγματι κάτι για το οποίο μπορούμε εμείς σήμερα να υπερηφανευόμαστε. Το θρυλικό εκείνο ΟΧΙ ενέχει
επίσης και μια άλλη, εξίσου σοβαρή και σπουδαία σημασία:
Αποτελεί ένα όντως καινούργιο Ελληνικό θαύμα, με την
έμφαση τώρα πάνω στο "καινούργιο", το νέο, κάτι δηλαδή που ανά τους αιώνες επαναλαμβάνεται από τους
Έλληνες, είτε αυτοί ονομάζονται Λεωνίδας, Κωνσταντίνοι
Παλαιολόγοι, Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου Κυπριανός, Αλέξανδρος Υψηλάντης, Ιερός Λόχος,
Αθανάσιος Διάκος, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ανδρέας
Μιαούλης, Κωνσταντίνος Κανάρης, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, Γρηγόρης Αυξεντίου, Ευαγόρας Παλληκαρίδης και
γενικά το αμέτρητο πλήθος των επώνυμων και ανώνυμων
ηρώων μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε κάθε σελίδα
της Ιστορίας μας. Για δε τη σημερινή επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940, αποτίουμε τον νενομισμένο φόρο τιμής
και δόξας στους ήρωες και τις ηρωίδες, όσοι και όσες συνέβαλαν, με τον τρόπο και τις αυτοθυσίες τους, δημιουργικά και αποφασιστικά στις νικηφόρες μάχες του Ελληνικού
Στρατού εναντίον των ορδών του φαντασιόπληκτου και
σε μέγιστο βαθμό ανιστόρητου δικτάτορα Μουσολίνι στα
χιονισμένα βουνά της Ελληνικής Ηπείρου και της κατεχόμενης τότε από τους Ιταλούς Αλβανίας.
Τα Ελληνικά θαύματα και μεγαλουργήματα είναι, βέβαια,
τόσα πολλά και τόσο λαμπρά και απαράμιλλα, ώστε δίκαια
και πολύ πετυχημένα χαρακτηρίστηκε ολόκληρη η τροχιά
της Ελληνικής Ιστορίας ως ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο ΘΑΥΜΑ. Και είναι αυτό ακριβώς το ΘΑΥΜΑ, το μεγάλο, το υπέρλαμπρο, το καθοριστικό στη ζωή του Έθνους,
που καλούμαστε εμείς σήμερα, οι τυχεροί απόγονοι τόσων
γενναίων και τόσων σοφών, αλλά και με τέτοια εγγενή διάθεση, ηρωικών μας προγόνων, να τιμήσουμε, και τιμώντας
το ν' αντλήσουμε διδάγματα, να παραδειγματιστούμε και,
με το ανέσπερο φως που φωταγωγεί τον ορίζοντα του νου
και της ψυχής των Ελλήνων, να λαμπρύνουμε κι εμείς, με
τα έργα και τα επιτεύγματά μας, την αθάνατη μάνα ηρώων
Πατρίδα μας.
Είναι γνωστά σ' εμάς τους ενήλικες τα γεγονότα που
προηγήθηκαν, αλλά και που ακολούθησαν την Ελληνικότατη εκείνη απάντηση του Ιωάννη Μεταξά προς τον Μουσολίνι: ΟΧΙ! Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Έλληνες σε κανέναν εισβολέα να βεβηλώσει τα αιματοβαμμένα χώματα
της Πατρίδας μας. ΟΧΙ!. Κάλλιο νεκροί παρά δειλοί! Κάλλιο πεινασμένοι, κουρελήδες, κλεισμένοι στα κελιά των
κατοχικών φυλακών, αλλά ΟΧΙ δοσίλογοι, ριψάσπιδες,
ανέντιμοι, δειλοί και χωρίς την προγονική εκείνη αποφασιστικότητα να πεθαίνουμε για την Πατρίδα και ν' αψηφούμε κάθε κίνδυνο και κάθε τύραννο και κάθε κατατρεγμό! Αντίθετα δε, με το κεφάλι ψηλά, με την καρδιά να καίγεται από τη λαχτάρα για ελευθερία, και με το φρόνημα πυρακτωμένο από τα διδάγματα και τις εντολές των προγόνων μας, έχουμε ιερό χρέος να βαδίζουμε, από δικιά μας
πια βούληση και αυταπάρνηση, τον Γολγοθά του επίγειου μαρτυρίου μας, με κατεύθυνση πάντοτε την ανέσπερη κορυφή που ονομάζεται Ελληνικό ΘΑΥΜΑ.
Αν, όμως, εμείς οι ενήλικες τα προγονικά αυτά μεγαλεία είτε τα ζήσαμε είτε απλά τα γνωρίζουμε και, άλλοι λίγο,
άλλοι πολύ, κατανοούμε τη σημασία τους, η γενιά που μας
διαδέχεται και που δεν έχει μπροστά της δικά μας, πρόσφατα έργα, προς άμεσο και ζωντανό παραδειγματισμό,
απαιτείται μια συνεχής από μέρους μας υπόμνηση και,
όσο γίνεται, αντικειμενική προβολή της ιστορικής πορείας
του Έθνους. Ταυτόχρονα, όμως, να τους παράσχουμε
επίσης και μια λεπτομερειακή και πλήρως κατατοπιστική
επεξήγηση για τους λόγους, για τους οποίους η Ελλάδα
και ο Ελληνισμός και τα Ελληνικά ΘΑΥΜΑΤΑ προκαλούν
παντού και πάντοτε το αδιάπτωτο ενδιαφέρον τόσο των
Ελλήνων όσο κυρίως των ξένων. Οφείλουμε, δηλαδή,
όσοι γνωρίζουμε -και πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε- την Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμό, και συνεπώς
κατανοούμε το μεγαλείο της, να μεταλαμπαδεύουμε στη
σημερινή μας νεολαία τα νάματα και τα διδάγματα που

πηγάζουν, αβίαστα και καθαρά, από την πολυαίματη πορεία της Ελληνικής Φυλής ανά την Υφήλιο και ιδιαίτερα στα
τιμημένα χώματα της τρισένδοξης Πατρίδας μας.
Τις πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940, συγκεκριμένα, ο αντιπρόσωπος στην Αθήνα του Ιταλού δικτάτορα Μουσολίνι επισκέφθηκε τον τότε ηγέτη των Ελλήνων, τον Ιωάννη Μεταξά, και του επέδωσε ένα ιταμό
τελεσίγραφο: Η Ιταλία, έλεγε το κείμενο εκείνο, ζητά από
την Ελληνική Κυβέρνηση «διευκολύνσεις» για να κινηθούν άνετα πάνω σε ελληνικά εδάφη και στις ελληνικές
θάλασσες οι στρατιωτικές δυνάμεις του Φασισμού. Με
απλά, δηλαδή, και όχι μασημένα λόγια, η Ιταλία ζητούσε
από την Ελλάδα γην και ύδωρ. Να παραδοθεί, συνεπώς,
χωρίς όρους, δειλή, εξευτελισμένη, άνανδρη και αμαχητί.
Και ήταν, άλλωστε, μια απαίτηση, την οποία άλλες γειτονικές χώρες ικανοποίησαν με τον πρώτο πυροβολισμό,
και το χειρότερο, χώρες αυτές με πληθυσμούς κατά πολύ
υπέρτερους σε αριθμό από τους Έλληνες. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, κανένας δεν περίμενε από την τότε Ελληνική Κυβέρνηση να μην παραδοθεί αμέσως, ή και να
μη συνεργαστεί προδοτικά με τον φασισμό και τον ναζισμό. Και τούτο για δυο κυρίως λόγους: Αφ' ενός από πλήρη
άγνοια της Ελληνικής Ιστορίας και, αφ' ετέρου από δειλία
και φόβο μπροστά στις σιδερόφραχτες ορδές του φασίστα
Μπενίτο Μουσολίνι και του ναζί Αδόλφου Χίτλερ.
Και όμως! Ο Ιωάννης Μεταξάς, τη συγκεκριμένη εκείνη
μεταμεσονύχτια στιγμή που του επιδόθηκε το ιταλικό
τελεσίγραφο, αποδείχτηκε ως ο πραγματικά αντιπροσωπευτικός Έλληνας Ηγέτης όλων των περιστάσεων και των
εποχών. Χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό και χωρίς να
χρειαστεί να ζητήσει τη γνώμη ή τη συγκατάθεση κανενός
άλλου, δικού μας ή ξένου, έδωσε στον Ιταλό πρεσβευτή
Γκράτσι την απάντηση που έβγαινε, εκείνη την κρίσιμη,
για την τιμή της Ελλάδας, στιγμή, όχι μόνο από το στόμα
του πολιτικού Αρχηγού της χώρας μας, αλλά και από την
ίδια την πολυχιλιετή Ελληνική Ιστορία: «ΟΧΙ! Δεν παραδίδεται η Ελλάδα αμαχητί και ατιμωτικά σε καμιά ξένη δύναμη.
Θα πολεμήσουμε μέχρι θανάτου για να κρατήσουμε την
γη των Ελλήνων ελεύθερη. Οι ιταλικές δυνάμεις θα μπουν
στην Ελλάδα μόνο πάνω από τα σώματά μας και ποτέ με
δική μας συνεργασία και δουλοπρεπή θέληση!»
Το Έθνος ολόκληρο, αγουροξυπνημένο το πρωί της
28ης Οκτωβρίου 1940 από τον απόηχο της ιστορικής
εκείνης μονολεκτικής και λακωνικότατης απάντησης του
Ηγέτη τους, λησμόνησαν αμέσως τις προσωπικές τους
φιλοδοξίες, τα απωθημένα τους κομματικά συνθήματα,
τις πικρές μνήμες των προηγηθέντων πέντε χρόνων πολιτικής ανελευθερίας και διώξεων. Ως ένας δε άνθρωπος,
με ένα φρόνημα και μια ξαναγεννημένη και γεμάτη εθνικούς παλμούς καρδιά, ξεχύθηκαν ακράτητοι, σαν νέα παιδιά, αλαλάζοντας από χαρά κι ενθουσιασμό κι αποφασιστικότητα στους δρόμους και στους κάμπους και στα βουνά
της Πατρίδας μας, για να δώσουν, αυτόβουλα και μονολιθικά, τον μεγάλο και ιερό όρκο: Να υπερασπιστούν μέχρι
θανάτου την γη των πατέρων τους και να μην επιτρέψουν,
από δειλία ή από ψυχικό και σωματικό μαρασμό, σε κανέναν κομπορρήμονα και μεγαλόσχημο εισβολέα να μιάνει
με την κατακτητική παρουσία του τα αγιασμένα χώματα
που μας γέννησαν και που κρατούν στις αγκάλες τους τα
τιμημένα κόκαλα τόσων και τόσων γενεών ηρωικών μας
προγόνων. Επειδή η γη των Ελλήνων αποτελεί χτήμα
αναπαλλοτρίωτο και ανεκτίμητο για να δικαιούνται να το
παραδώσουν ποτέ, και μάλιστα αμαχητί, τα παλικάρια της
που γεννιούνται και ζουν κι ανδρώνονται σ' αυτή.
Έτσι, λοιπόν, το μέγα ΘΑΥΜΑ ξανάγινε. Κι ένα ανέσπερο κι εκτυφλωτικό φως που ξεπήδησε ασυγκράτητο
από τη μεγαλειώδη έκρηξη του αείζωου ηφαιστείου της
Φυλής, φωταγώγησε τον ουρανό όχι μονάχα της γαλανής μας Πατρίδας, αλλά και όλων των μεγάλων εκείνων
χωρών της ανθρωπότητας. Οι οποίες Μεγάλες, ως αποκαλούμενες, Δυνάμεις ούτε καν πίστευαν, αλλά ούτε και
προσδοκούσαν ποτέ να καταστούν αυτόπτες μάρτυρες
μιας τέτοιας μεγαλειώδους και θριαμβευτικής νίκης των
ολιγάριθμων Ελλήνων εναντίον των αριθμητικά κατά πολύ
υπέρτερων, σε αρειθμών στρατιωτών και σε υλικό πλούτο
κι εξοπλισμό, φασιστικών στρατιωτικών δυνάμεων του
Μουσολίνι και των ανίερων συμμάχων του.
«Η μεγαλοσύνη στα Έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα· με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα!»

Κι ο καθοριστικός αυτός λόγος του εθνικού μας ποιητήένας λόγος βγαλμένος ως πεμπτουσία από την ώριμη
σκέψη και το βαθύτατο ποιητικό αισθητήριο πείρας και
ζωής- σχηματοποίησε κι έδωσε σάρκα και οστά στην ουσία
του ίδιου του είναι της Φυλής και της ένδοξης Ιστορίας
μας: Ένας μικρός, φιλήσυχος λαός, ριγμένος από τη μοίρα
του πάνω σε βράχους και ως επί το πλείστον άγονη, μετρημένη σε έκταση γη, και βρεχόμενος, σαν για να μην αποξηρανθεί εντελώς, από τα αλμυρά νερά του Αιγαίου και της
Μεσόγειας θάλασσας. Ο λαός αυτός των Ελλήνων που
για χιλιάδες τώρα χρόνια δέχεται καρτερικά, αλλά και άκαμπτα, τα ανηλεή χτυπήματα ποικιλώνυμων και αχόρταγων
εχθρών. Αλλά δεν λυγίζει. Και δεν ορρωδεί. Και δεν παραδίδεται ποτέ με τη θέλησή του. Μπορεί κάποτε να πέφτει
αιμόφυρτος, κάτω από τη φωτιά και τα χτυπήματα υπεράριθμων επιδρομέων. Μπορεί να αλυσοδένεται σε μπουντρούμια και αποτρόπαια κάτεργα. Μπορεί, επίσης, να
κατασπαράσσεται από τα πριόνια και τα τσεκούρια μιαρών και απάνθρωπων κατακτητών. Όμως, σαν τον μυθικό Ανταίο, υψώνεται και πάλι όρθιος και ακμαιότατος. Και
την ψυχή του και την πίστη του, τις αρχές, τα ιδανικά και
τις πεποιθήσεις του δεν τις εμπορεύεται, ούτε βέβαια και
τις απεμπολεί με κανένα τρόπο και κάτω από οποιαδήποτε στυγνή απειλή.
Η Ρωμιοσύνη, δηλαδή ο Ελληνισμός, τότε μόνο θα
χαθεί, όταν χαθεί και ολόκληρος ο υπόλοιπος κόσμος της
γης, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο εθνικός ποιητής της
Κύπρου Βασίλης Μιχαηλίδης. Και είναι γι' αυτά ακριβώς
τα τριακόσια παραπούλια, τη νεολαία μας δηλαδή, που
εμείς οι πρεσβύτεροι έχουμε χρέος υπέρτατο να τελούμε
τις ετήσιες αυτές εορταστικές εκδηλώσεις ώστε να τιμούμε
επάξια και να θυμούμαστε ολόψυχα και για πάντα τις
περίλαμπρες δόξες και τα κατορθώματα της Φυλής. Γιατί
αυτά αποτελούν για εμάς τους απογόνους απαράμιλλων
προγόνων όχι απλώς μια πλούσια και ανεκτίμητη κληρονομιά για να υπερηφανευόμαστε και να επαναπαυόμαστε, ήσυχοι και χορτασμένοι πως άλλοι δούλεψαν, μόχθησαν, δημιούργησαν και θυσιάστηκαν χάριν ημών των
διαδόχων τους. Αλλά και για να προβληματιζόμαστε συνεχώς
και να αμιλλόμαστε ασταμάτητα στο στίβο της εργατικότητας, της ηθικής ανάτασης και της πνευματικής προόδου.
Αν δε κάποτε, από υπαιτιότητα, όπως συμβαίνει πάντοτε, αδυσώπητων και ύπουλων εχθρών, στις δε κρίσιμες μέρες που διανύουμε σήμερα από τον Τούρκο νεοσουλτάνο, ζητηθεί και από εμάς να φανούμε αντάξιοι, αν
όχι και ανώτεροι, των προπατόρων μας, όπως έγινε ακριβώς κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εικοστής ογδόης Οκτωβρίου 1940, να μην δειλιάσουμε μπροστά στην
τυχοδιωκτική αυτή απειλή και τον οποιοδήποτε επερχόμενο κίνδυνο. Να μην παραδώσουμε δουλοπρεπώς την
τιμή και τα πιστεύω μας στους ως συνήθως αιμοσταγείς,
επίβουλους και μοχθηρούς αντιπάλους μας. Και, το σπουδαιότερο, να μην εγκαταλείψουμε, άνανδρα και προδοτικά, τα πάτρια και τα ιερά εδάφη μας, τις εστίες και τις παρακαταθήκες του τρισένδοξου Έθνους μας απλά και μόνο
για να περισώσουμε το πρόσκαιρο σαρκίο μας. Αλλά με
σθένος και αμόλευτη αυτοθυσία, όπως ακριβώς οι αθάνατοι γίγαντες των βουνών της Πίνδου και της Ηπείρου
του 1940 και 1941, να προτάξουμε τα στήθη μας, υπερασπιστές της γης μας και του ονόματος και του τρισένδοξου παρελθόντος του Γένους και της Ιστορίας μας.
Αυτά οφείλουμε να διδάσκουμε και να μεταλαμπαδεύουμε, συνεχώς και με περίσκεψη και νηφαλιότητα, στη
νεολαία μας, που θ' αποτελέσει άλλωστε και τη μελλοντική ηγεσία του Έθνους: Να ζουν ως γνήσιοι Έλληνες, να
πιστεύουν και να σκέπτονται ως γνήσιοι Έλληνες και, όταν
τους το ζητήσει η Πατρίδα μας, να θυσιάζονται εν ανάγκη
και πάντοτε να μεγαλουργούν ακριβώς όπως οι πρόγονοί μας. Οι οποίοι, πιστοί επίσης στις πατρογονικές μας
παραδόσεις, σφυρηλάτησαν, με τα μεγαλόπνοα έργα και
τις αυτοθυσίες τους, εκείνο που όλοι ανεξαίρετα οι λαοί
της Υφηλίου θαυμάζουν και αποκαλούν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ.
Γιατί, έτσι μόνο θα συνειδητοποιήσουν και οι σημερινοί
νέοι μας και οι μελλοντικοί επίγονοί τους ότι: «Η λευτεριά
δεν αγοράζεται, κερδίζεται». Αυτήν δε την μονοσήμαντη
αλήθεια, μάς την έχουν διδάξει γενεές γενεών προπατόρων
μας. Και αυτό είναι, αναμφίβολα, το ουσιαστικότερο και
βαθύτερο μήνυμα και δίδαγμα της επετείου του ΟΧΙ! της
28ης Οκτωβρίου 1940. Το «αμύνεσθαι περί πάτρης!»,
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όπως ακριβώς έκαμαν και οι ήρωες μας στα χιονισμένα
βουνά της Βορείου Ηπείρου και της Αλβανίας.
Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο εξίσου σπουδαίο, το οποίο
οφείλουμε επίσης να διδάσκουμε στις νεώτερες γενεές,
αλλά και να έχουμε πάντοτε υπόψη μας οι ενήλικες όταν
αποτίνουμε φόρο τιμής στους απαράμιλλους ήρωες της
28ης Οκτωβρίου 1940: Η αυτοθυσία τους δηλαδή, όπως
και οι θάνατοι και τα μαρτύρια αναρίθμητων συμπατριωτών μας και όχι μόνο να αποτελούν και αυτά δίδαγμα
για τους μεταγενεστέρους. Η ανθρωπότητα σήμερα, όπως
όλοι με τρόμο παρακολουθούμε, αντιμετωπίζει μερικά
δυσεπίλυτα προβλήματα, για τα οποία φέρει, μάλιστα, η
ίδια ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ευθύνης για τη δημιουργία τους. Επιλέξαμε, λοιπόν, την ακόλουθη χαρακτηριστική ρήση του παγκόσμιας φήμης πολιτικού και διανοητή Σιμόν Πέρες, ο οποίος από γεράκι είχε γίνει περιστέρι,
όπως τον περιγράφουν οι βιογράφοι του. «Το πρόβλημα
δεν είναι να δει κανείς το μέλλον, αλλά να μη χάσει την
επαφή του με το παρελθόν», ακριβώς επειδή το μέλλον
το βλέπουμε ήδη να διαγράφεται απειλητικό και θανατηφόρο για την ανθρωπότητα, η οποία παραπαίει σήμερα
μεθυσμένη από τις πολλαπλές επιτεύξεις της στην τεχνολογία και την μεγαλο-οικονομική, για τους πολύ ολίγους,
δυστυχώς, ανάπτυξη. Όμως το παρελθόν, το οποίο δεν
είναι και τόσο απομακρυσμένο από τη δική μας γενιά, μας
προειδοποιεί ότι ο άνθρωπος οφείλει ν' ανατρέχει στα
γεγονότα και τα τραγικά λάθη του παρελθόντος, να διδάσκεται, να παραδειγματίζεται, ν' αγαπά και να σωφρονίζεται. Αλλιώς ο ναζισμός και ο φασισμός, στην όποια τους
μορφή, θα ξαναχτυπήσουν επίμονα και απειλητικά την
πόρτα μας. Αλλά τη φορά αυτή το κτύπημα δεν θα είναι
πισώπλατα και επιφανειακά, αλλά μέσα στην καρδιά μας
και θανάσιμα.
Γιορτάζουμε, λοιπόν, και δοξολογούμε όλους εκείνους,
οι οποίοι με το θάρρος και την απαράμιλλη ηρωική τους
αυτοθυσία στα χιονισμένα και αφιλόξενα βουνά της χειμωνιάτικης Αλβανίας και της Βορείου Ηπείρου προσέφεραν εαυτούς εξιλαστήρια θύματα στον βωμό της Ελευθερίας. Τιμούμε, δοξάζουμε και αναπέμπουμε δεήσεις στον
Ύψιστο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των χιλιάδων κι
εκατομμυρίων θυμάτων των κάθε μορφής ολοκληρωτικών
καθεστώτων, τα οποία αιματοκύλισαν την ανθρωπότητα
στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η δε
28 Οκτωβρίου 1949 αποτελεί, ιδιαίτερα δε, μάλιστα, για
εμάς τους Έλληνες, ένα φωτεινότατο ορόσημο, αλλά
κυρίως και προπάντων ένα ανεξίτηλο δίδαγμα ηρωισμού
και πατριωτικού σθένους.
Οι εκατόμβες, όμως, εκείνες των θυσιών, των πόνων,
της κακουχίας, των απωλειών και των τρομακτικών στερήσεων πρέπει να γίνουν επίσης για όλους εμάς απαραίτητο μάθημα ώστε, χωρίς ηττοπάθεια, χωρίς εθνικές
και ηθικές παραχωρήσεις, με βλέμμα καθαρό και σκέψη
φωτισμένη και νηφάλια, να επιδιώκουμε την καταλλαγή,
τη συμφιλίωση, την αποφυγή του μίσους και της εκδικητικότητας, και να τείνουμε χείρα φιλίας, χείρα συνεννοήσεως ακόμα και στους πιο άσπονδους κι επικίνδυνους και
αδηφάγους εχθρούς μας, όπως είναι και συμπεριφέρονται συνεχώς και απροκάλυπτα οι σημερινοί ηγέτες της
Τουρκίας. Ας παραδειγματιστούμε από τις σημερινές και,
πιστεύω, μελλοντικές αγαθές σχέσεις, τις οποίες η πατρίδα
μας έχει αναπτύξει, σοφά και εθνικά επιβεβλημένα, με
τους πρώην φοβερούς εχθρούς της: τους Ιταλούς, οι οποίοι
της είχαν επιτεθεί χωρίς λόγο και άνανδρα, τον Οκτώβριο του 1940. Τους Γερμανούς, οι οποίοι το ίδιο αδικαιολόγητα είχαν γονατίσει για τέσσερα σχεδόν αποτρόπαια
χρόνια πάνω στο στήθος της αιμορραγούσης Ελλάδας
και την ταπείνωσαν, την εξευτέλισαν, την λεηλάτησαν και
την οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού, πεινασμένη, ρακένδυτη, αιμόφυρτη και κομματιασμένη. Τους Βουλγάρους,
οι οποίοι με θηριωδία και σωβινισμό είχαν όχι μόνο στον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και πριν και μετά, καταφέρει
αλλεπάλληλα δηλητηριώδη κτυπήματα στον Ελληνισμό.
Σήμερα, ο αδυσώπητος εχθρός της πατρίδος μας είναι,
βέβαια, η Τουρκία. Προαιώνιος, φοβερός, ύπουλος και
αδηφάγος εχθρός. Μάλιστα! Όμως και μ' αυτούς ακόμη
τους σημερινούς μας εχθρούς έχουμε εθνικό και ιστορικό
καθήκον να επιδιώξουμε τη φιλική συνάντηση, τις συνομιλίες, τη συμφιλίωση, ώστε οι δύο αυτοί όμοροι λαοί ν
αποφύγουμε το αιματοκύλισμα και τις συμφορές που αποτελούν πάντοτε το τραγικό αποτέλεσμα των πολεμικών
συγκρούσεων. Χωρίς, βέβαια, έλλειψη θάρρους από μέρους μας και, αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για ηρωικές αυτοθυσίες. Χωρίς, δηλαδή, αδικαιολόγητες, άδικες και εθνικά και ηθικά αβάσιμες
κι ανεφάρμοστες υποχωρήσεις, παραχωρήσεις και ηττοπάθειες. Αλλά με κατανόηση κι εγκατάλειψη του αμοιβαίου
αισθήματος φόβου και καχυποψίας που δηλητηριάζουν
τις σχέσεις και τις επαφές μαζί τους να τους δώσουμε την
ίδια σθεναρή απάντηση, την οποία είχαν δώσει οι ηρωικοί μαχητές μας στις 28 Οκτωβρίου 1940.
Ας τιμήσουμε, λοιπόν, και πάλι το πνεύμα και το διαχρονικό μήνυμα και μάθημα της ετήσιας ενδόξου επετείου του
Έθνους μας, της 28ης Οκτωβρίου 1940, όχι με ενθουσιώδεις λόγους και πολεμικά συνθήματα, αλλά με πνεύμα
αγάπης, υπομονής, επιμονής και σωφροσύνης. Και τότε
δεν θα υπάρχουν πια νικητές και ηττημένοι. Αλλά θα υπερισχύει, θα επιβληθεί και θα πρυτανεύσει, προς όφελος
όλων, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια και η συμφιλίωση,
χαρίσματα όλα αυτά, τα οποία αποτελούν απόσταγμα
σοφίας και φέρουν την ανεξίτηλη σφραγίδα του ηθικού
χρέους και των μεγαλύτερων και ουσιωδέστερων ηθικών
και πνευματικών αξιών του ανθρώπου.
«Δώσανε πρώτοι το παράδειγμα τιμής
κι άνοιξαν δρόμους να βαδίσουμε κι εμείς.
Ν' αγωνιστούμε μ' αυταπάρνηση, γενναία,
για μιαν Ελλάδα στους αιώνες πάντα νέα».

Ο μογένεια

12 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η Εθνική Επέτειος
στο Μάνορ Χιλλ

Τ

ο Έπος του ’40 τιμάται κάθε χρόνο και
στην Ομογένεια της Βρετανίας με
ενδοσχολικούς, κυρίως, εορτασμούς και
Δοξολογίες.
Έτσι, το περασμένο Σάββατο το πρωί, 23
Οκτωβρίου, στο ελληνικό σχολείο Μάνορ Χιλλ
του βορείου Λονδίνου πραγματοποιήθηκε
ενδοσχολικός εορτασμός για τη μεγάλη επέτειο του ΟΧΙ.
ΦΩΤΟ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ
Αθρόα ήταν η προσέλευση των γονέων των
μαθητών για να παρακολουθήσουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και να συμμετάσχουν και
ίδιοι στον εορτασμό, να έχουν ένα «μερτικό»
χαράς από την εθνική επέτειο.
Τους γονείς καλωσόρισε ο Διευθυντής του
Μάνορ Χιλλ, Μιχάλης Έλληνας, ο οποίος είπε
ότι ο εορτασμός, εκτός από εκδήλωση απότισης τιμής στους ήρωες του 1940, είναι και ένα
μάθημα Ιστορίας για τις νεώτερες γενιές. Ο Β΄
Παγκόσμιος Πόλεμος διδάσκεται και στα αγγλικά σχολεία ως μια σημαντική πτυχή της σύγχρονης βρετανικής και ευρωπαϊκής Ιστορίας. Είναι,
όμως, και ένα ιδιαίτερο ιστορικό μάθημα για
την Ελλάδα και ολόκληρο τον Ελληνισμό, διότι
χωρίς το ΟΧΙ και τη θυσία των Ελλήνων το
1940-41, η έκβαση του Πολέμου εκείνου θα
ήταν διαφορετική. Γι’ αυτό τα παιδιά μας πρέπει να διδάσκονται την Ιστορία μας και τα να
γαλουχούνται με τα ιδανικά της ελευθερίας και
της φιλοπατρίας.
Σύντομο πανηγυρικό για την επέτειο εκφώνησε
στα ελληνικά και στα αγγλικά η καθηγήτρια του
Μάνορ Χιλλ, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου.
Αναφέρθηκε στις συνθήκες της εποχής, στα
χιτλερικά και ιταλικά σχέδια για τη θεωρούμενη
από τον Μουσολίνι εύκολη κατάκτηση της
Ελλάδας και παρέθεσε τις καταφανώς υπέρ-

τερες στρατιωτικές δυνάμεις του Άξονα, μπροστά στις οποίες λύγισαν μεγάλα κράτη. Το ξεκάθαρο ΟΧΙ του Ιωάννη Μεταξά, μετετράπη από
όλους τους Έλληνες σε εγερτήριο σάλπισμα
εναντίον των κατακτητικών σχεδίων του Μουσολίνι. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός, άνδρες
κάθε ηλικίας στα πεδία των μαχών και γυναίκες
στα μετόπισθεν, αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση και ανάγκασαν τον Χίτλερ να ανασχεδιάσει την πολεμική στρατηγική του, η οποία
όμως κατέστη μοιραία γι’ αυτόν, αλλά σωτήρια για τις Συμμαχικές Δυνάμεις. Γι’ αυτή τη
σωτηρία, ο ελληνικός λαός πλήρωσε βαρύ
φόρο αίματος, σκληρή κατοχή, πείνα και αβάστακτες κακουχίες.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιελάμβανε
γνωστά άσματα της εποχής, κυρίως της Βέμπω,
καθώς και απαγγελίες για την 28η Οκτωβρίου.
Μαζί με τους Μουσικούς Σωτηρία Αϊβαζίδη
και Βασίλη Ποδαρά συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί: Α΄τάξεις: Μαρία Κότση, Ειρήνη Γρηγορίου και Ελευθερία Ζωγράφου, Β΄τάξεις:
Έφη Τσάπρα, Χριστίνα Προδρόμου και
Μάρω Μαραθεύτη, Γ΄τάξεις: Σπύρος Κούτης
και Μαρία Παναγή, Δ΄τάξεις Μαριλίνα Νταουντάκη και Ελένη Κελέ, Ε΄τάξεις: Βασιλική
Κουρούνη και Χρήστος Μπάρδος.
Την επιμέλεια του προγράμματος και τη διοργάνωση της γιορτής είχε η Συντονίστρια του
Μάνορ Χιλλ Άννα Σχοινά.

Η γιορτή στο σχολείο
Φίνσλεϋ
Το απόγευμα του Σαββάτου, 23 Οκτωβρίου
2021, εορτάστηκε στο σχολείο του Φίνσλεϋ η
εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 με
ομιλίες και τραγούδια.
Για την γιορτή μίλησε ο διευθυντής του σχολείου Μιχάλης Έλληνας, ο οποίος αναφέρθηκε στα γεγονότα του 1940 τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και μίλησε για τον
ηρωισμό των στρατιωτών στο πεδίο των μαχών.
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Με ενδοσχολικούς εορτασμούς τιμήθηκε
στην Ομογένεια η 28η Οκτωβρίου 1940
MANOR XILL

Πάνω: Παιδιά της Δ’ τάξης του Μάνορ Χιλλ απαγγέλλουν ποιήματα για το έπος του ’40.

Η καθηγήτρια του Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ
Κατερίνα Παπακωνσταντίνου εκφώνησε
τον πανηγυρικό για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940 στα δύο σχολεία.
Η καθηγήτρια του A. Level κα Κατερίνα Παπακωνσταντίνου εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο
της ημέρας κάνοντας αναφορά στην έναρξη
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα, στον
ηρωισμό των πολεμιστών του 1940, ενώ εξήγησε και τη σημασία που έχει η ανάμνηση της
ημέρας του ΟΧΙ σήμερα.
Στη συνέχεια μαθητές τάξεων, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων της μουσικής Σωτηρίας
Αϊβαζίδη και Βασίλη Ποδαρά, τραγούδησαν

γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της εποχής,
που στόχο είχαν να τονίσουν το ηθικό των πολεμιστών αλλά και του λαού, όπως «Της πατρίδος
μου η Σημαία», «Παιδιά της Ελλάδος, Παιδιά», «Κορόιδο Μουσολίνι» και «Βάζει ο

Ντούτσε τη στολή του».
Οι μαθητές απήγγειλαν ποιήματα που προετοιμάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου Μαρία Κότση και Έφη Τσάπρα της
Α’ τάξης, Μάρω Μαραθεύτη της Β’ τάξης,

Μαρία Παναγή της Γ’ τάξης, Αντώνη Αντωνίου
της Δ’ τάξης και Μαριλίνα Νταουντάκη της Ε’.
Για άλλη μια χρονιά το σχολείο του Φίνσλεϋ
τίμησε τους Έλληνες ήρωες του 1940, την
αυτοθυσία τους και την αυταπάρνηση με την

οποία έπεφταν στη μάχη. Οι μαθητές και οι
δάσκαλοι μαζί με τους γονείς απέτισαν φόρο
τιμής σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για έναν κόσμο
ελεύθερο, χωρίς διακρίσεις.

Η επέτειος του «ΟΧΙ» στο ελληνικό σχολείο Αγίου Νικολάου

Στιγμιότυπα από το Φίνσλεϋ, όπου πλήθος κόσμου (κάτω) παρακολούθησε τη σχολική εθνική γιορτή

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:
Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η επέτειος
της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Ελληνικό Παροικιακό σχολείο του Αγίου Νικολάου στο
Acton το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021.
Πλήθος γονέων και φίλων του σχολείου και
ο Αιδεσιμώτατος πατήρ Σταύρος παρακολούθησαν την καθιερωμένη σχολική παρέλαση των μαθητών, που παρήλασαν με εθνική υπερηφάνεια στον προαύλιο χώρο του
σχολείου.
Η γιορτή ξεκίνησε με την ομιλία του Υποδιευθυντή και εκπαιδευτικού κ. Ανδρέα Χατζηγεωργίου που αναφέρθηκε στο χρονικό
της Εποποιίας του ’40, στη γενναιότητα και
στο θάρρος που επέδειξαν οι Έλληνες, αλλά και στα διδάγματα εκείνης της περιόδου,

τα οποία είναι πολλαπλά.
Στη συνέχεια μικροί και μεγάλοι μαθητές
με χαρά και ενθουσιασμό συμμετείχαν στο
επετειακό αφιέρωμα της 28ης Οκτωβρίου
αποδίδοντας εξαιρετικά τα ποιήματά τους.
Συγκίνησαν όλους τραγουδώντας πατριωτικά τραγούδια αυτής της περιόδου και οι
μεγαλύτεροι μαθητές καταχειροκροτήθηκαν
με τη συμμετοχή τους στο θεατρικό απόσπασμα «Οι αγωνιστές φεύγουν για το
Μέτωπο».
Συγχαρητήρια αποδίδονται σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Τον συντονισμό της γιορτής ανέλαβε η κα
Ελένη Ιακομπούτση.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
& ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ!

MANOR XILL
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ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
Η ίδρυση και η εν συνεχεία εθνικοαπελευθερωτική
δραστηριότηα της Φ.Ε. είχαν άμεσο και οπωσδήποτε
θετικότατο αντίκτυπο και στην Ελληνική Κύπρο, οι
Έλληνες κάτοικοι της οποίας υπέφεραν τα πάνδεινα
για τρεις αιώνες ως υπόδουλοι των Οθωμανών Τούρκων.
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Οπότε, λοιπόν, όπως ήταν άλλωστε φυσικό, μόλις
επισημοποιήθηκε η ίδρυση της Φ.Ε. στην Κων/πολη
το 1818 και η ανάδειξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη
ως Αρχηγού αυτής, μία από τις πρώτες ενέργειές ήταν
όχι μόνο η μύηση και άλλων μελών, αλλά και η εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Ο διπλός δε εθνικοαπελευθερωτικός αυτός στόχος επιδιώχθηκε με την εκλογή δώδεκα μελών αρχικά, όπως
είδαμε, στους οποίους δόθηκε ο τίτλος του «απόστολου», με σκοπό την επίσκεψη εκάστου εξ αυτών σε μια
συγκεκριμένη περιοχή όπου ζούσαν συμπαγείς αριθμοί Ελλήνων.
Μία δε από τις περιοχές αυτές ήταν, βέβαια, και η
Κύπρος, την οποία κι επισκέφθηκε το 1818 ο καταγόμενος από το Μέτσοβο «απόστολος» Δημήτριος Ίπατρος ή Ύπατρος, όπου και είχε μυστικές επαφές με
τον ιερομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και πιθανότατα με τους Μητροπολίτες και άλλους σημαντικούς
παράγοντες της μεγαλονήσου.
Άγνωστο, πάντως, είναι αν πράγματι ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και οι τρεις Μητρολίτες της Κύπρου,
όπως επίσης και άλλοι ευκατάστατοι εκεί πρόκριτοι
μυήθηκαν ή όχι στη Φ.Ε.. Το ότι, όμως, ο Αρχιεπίσκοπος θα είχε οπωσδήποτε πλήρη γνώση των επαμαστατικών τεκταινομένων καταφαίνεται αφενός από τη
λαϊκή ετυμηγορία των Ελληνοκυπρίων, όπως αυτή
διατυπώθηκε στο αριστουργηματικό ποίημα για την

Ι στορικές Μ νήμες

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση
από την οθωμανική δουλεία
αποφράδα εκείνη ημέρα της 9ης Ιουλίου 1821 από τον
εθνικού βάρδο της Κύπρου Βασίλη Μιχαηλίδη. Όταν,
συγκεκριμένα, οι Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να συλλάβουν τον Αρχιεπίσκοπο, εκείνος τους απηύθυνε την
πιο κάτω παράκληση:
«Λαλεί τους: Με καλόν γαλαν αν είστε βυζασμένοι
σταθήτε, καρτεράτε με πέντε λεφτά της ώρας
(τζιαι πκοιος ηξέρ’ ειντά ’κρυφεν ’πού μέσα
στην καρδκιάν του!)
Εξέβην πάνω βκιαστικός τζι ενέην στον νοντάν
του
τζι άψεν λαμπάδαν τζι έκρουσεν κάτι χαρκιά
γραμμένα
τζι ύστερα ’στράφην τζι είπεν τους: ελάτ’, αντρειωμένοι,
τώρα πό’ ’χω τα πράγματα σγιαν θέλω τελειωμένα,
επάρτε με να πάμεντε σγιαν είστε προσταμένοι.»
Προπάντων, όμως, καταφαίνεται, αφετέρου, από το
γεγονός ότι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα περί παροχής
οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο είχε θέσει ενώπιον
του Αρχιεπισκόπου ο Ύπατρος το 1818, είχε θετικό
αποτέλεσμα. Και αυτό το γνωρίζουμε, μάλιστα, από
δύο διασωθείσες επιστολές του Αλέξανδρου Υψηλάντη, τις οποίες και δημοσιεύουμε στη συνέχεια.
Η μία από αυτές, συγκεκριμένα, απευθύνεται προ-

σωπικά προς τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, ενώ η άλλη
αποτελεί εξουσιοδότηση για είσπραξη της παρασχεθείσας βοήθειας του Αρχιεπισκόπου από τον επίσης
«απόστολο» της Φ.Ε. Αντώνιον Πελοπίδα, ο οποίος
θα επισκεπτόταν αρχικά την Ελληνική παροικία στην
Αίγυπτο και, στη συνεχεια, την Κύπρο γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Έχει δε η εν λόγω εξουσιοδότηση ως
εξής:
«[…]Εγχείρησα εις τον ρηθέντα κύριον Αρχιμανδρίτην Δικαίον γράμματα προς τους αδελφούς εις Αίγυπτον
και προς τον άγιον Κύπρου. Παραλάβατε τα γράμματα
ταύτα και κινήσατε αμέσως πρας τα μέρη εκείνα, διά να
φανερώσητε προς τους αγαθούς συμπτριώτας μας, ότι
η εφετή ώρα της εκτελέσεως του ιερού ημών σκοπού δεν
είναι μακράν, και να τους παρακινήσητε διά να καταβάλωσιν, όχι μόνον όσα έκαστος ευόρκως υπεσχέθη,
αλλά και άλλα περισσότερα ακόμη διά την μεγάλην της
πατρίδος ανάγκην. Επιστρέφοντες δε εκείθεν περνάτε
διά της Κύπρου, όπου εγχειρίζοντες το γράμμα προς τον
Αρχιερέα, τον παρακινείτε να συνεισφέρη τα της υποσχέσεώς του, τα οποία παραλαμβάνοντες αποπλέετε πάραυτα ή μόνος-ή και μετά τίνος ανθρώπου του Αρχιερέως
διά την Παλαιάν Πάτραν της Πελοποννήσου, όπου παραδίδετε τα πάντα εις χείρας του κυρίου Ιωάννου Παππά
Διαμαντοπούλου, παρά του οποίου λαμβάνετε τας αναγκαίας αποδείξεις.
»Ο ζήλος και η προθυμία σας μέ βεβαιώνουσιν, ότι
τα έργα σας θέλουσιν είσθαι ανώτερα των ελπίδων μου,

διά τούτο δεν σας παροτρύνω περισσότερον, αλλά σας
ασπάζομαι φιλικώς και μένω όλος εύνους αδελφός σας
Αλέξανδρος Υψηλάντης.»
Σημείωση: Ο ως άνω Δημήτριος Ύπατρος
υπήρξε ένα από τα διασημότερα μέλη της Φ.Ε.
Στον κατάλογο των Φιλικών του Παναγιώτη
Σέκερη αναφέρεται ότι ήταν ηλικίας 30 ετών
και ότι «ήταν πρώην καπετάνος τακτικών εις τους
Άγγλους». Το δε φθινόπωρο του 1820, όταν τα
Ιωάννινα του Αλή Πασά είχαν πολιορ-κηθεί από
τα Οθωμανικά στρατεύματα του σουλτάνου
Μαχμούτ Β΄, ο Ύπατρος στάλθηκε από τον
Υψηλάντη να συναντήσει τον Αλή πασά και να
τον πείσει να μην παραδοθεί και να συνεχίσει
τον αγώνα του εναντίον της Υψηλής Πύλης.
Όταν, λοιπόν, ο Ύπατρος έφτασε στη Νάουσα και
φιλοξενήθηκε από τον εκεί προύχοντα Ζαφειράκη
Θεοδοσίου, του αποκάλυψε τον σκοπό του προορισμού του. Οπότε ο Θεοδοσίου, ο οποίος μισούσε θανάσιμα τον Αλή Πασά, υποψιάστηκε ότι ο Ύπατρος θα
ήταν πιθανότατα όργανο του Αλή Πασά, μια εντελώς
αβάσιμη υπόνοια, βέβαια, η οποία όμως οδήγησε στη
δολοφονία του Ύπατρου, όμως από ποιους ακριβώς
δεν είναι γνωστό. Τα έγγραφα δε του Υψηλάντη προς
τον Αλη πασά, τα οποία είχε μαζί του ο Ύπατρος, τα
παρέδωσε ο Θεοδοσίου στον Τούρκο διοικητή της περιοχής κι εκείνος τα διαβίβασε στην Κωνσταντινούπολη.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΓΕΝΝΑΙΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης ήταν δευτερότοκος υιός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της Κατερίνας
Καρούσου, γεννημένος το 1806 στη Στεμνίτσα Αρκαδίας. Από βρέφος όμως μετακινήθηκε στη Ζάκυνθο,
όπου και πέρασε τη παιδική του ηλικία, αφού εκεί
ζούσε πλέον ο εξόριστος πατέρας του. Δεν είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράμματα, όμως παρόλα αυτά έμαθε
τα βασικά, γραφή και ανάγνωση. Στην εφηβική του
ηλικία, κατά τα προεπαναστατικά χρόνια, εργάστηκε
ως μούτσος στα καράβια.

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Οι Κολοκοτρωναίοι!
Ο Γενναίος
Κολοκοτρώνης

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
τον μάρτιο του 1821, μαζί με τον αδερφό του Πάνο, έφυγαν κρυφά από το νησί, πήγαν στη Πελοπόννησο
και τέθηκαν αμέσως υπό τις διαταγές του πατέρα τους. Σε ηλικία μόλις δεκαπέντε ετών, ο Ιωάννης πολεμά ηρωικά τους λαλαίους τουρκαλβανούς στον Πύργο ηλείας και τους παίρνει στο κυνήγι. το ένστικτο του
αντάρτη, έρεε στις φλέβες του νεαρού πολεμιστή! Ένα
χρόνο αργότερα λαμβάνει μέρος στη πολιορκία της
τριπολιτσάς και διακρίνεται! λόγω του πάθους, των
γενετικών καταβολών και του νεαρού της ηλικίας του
ριψοκινδύνευε ανά πάσα στιγμή. λέγεται, μάλιστα,
πως σε μια μικρο-συμπλοκή, έξω από τα τείχη της
τρίπολης, ο μικρόσωμος κολοκοτρώνης, μόνο με το
σπαθί του, αιχμαλώτισε έναν γιγαντόσωμο αράπη και
τον οδήγησε στο ελληνικό στρατόπεδο! Όλοι γέλασαν
και θαύμασαν τον νεαρό Ιωάννη!
«Είσαι γενναίος», του είπε ο Κανέλλος Δεληγιάννης,
αυτό του έμεινε κι έτσι όλοι από τότε τον φώναζαν
«Γενναίο»!
τους αμέσως επόμενους μήνες, ο μικρός αυτός
ήρωας, κόβει κοιλιές τούρκων και Αλβανών σε Πάτρα
και κόρινθο, ενώ παίρνει μέρος και στη πολιορκία του
ναυπλίου. το 1822, σχηματίζει δικό του στρατιωτικό
σώμα τετρακοσίων Αρκάδων από τη Γορτυνία και εκστρατεύει στη Δυτική Ελλάδα για να βοηθήσει τους
ηπειρώτες συμπατριώτες του. Δεν πρόλαβε όμως να
λάβει μέρος στη μάχη του Πέτα, αφού ο πατέρας του
τον χρειαζόταν στη μάχη των Δερβενακίων εναντίον
του Δράμαλη και τον κάλεσε πίσω. ο Γενναίος κατέφθασε αργά το βράδυ, στις 26 Ιουλίου, όταν ο πατέρας του ήδη είχε στεφθεί νικητής, και ανέλαβε να
κυνηγήσει με μανία τα υπολείμματα των βαρβάρων
που σέρνονταν με αλαλαγμούς φόβου προς τη κόρινθο! Είναι πλέον 21 χρονών και σε αναγνώριση των
ηγετικών του ικανοτήτων προβιβάζεται σε χιλίαρχο!
τη διετία 1823-1824, όταν η σπείρα κουντουριώτη,
κωλέττη, μαυροκορδάτου, κυνήγησε τους οπλαρχηγούς και φυλάκισε τον πατέρα του στην Ύδρα, ο
Γενναίος, σχεδίαζε να αιχμαλωτίσει τον ίδιο τον Γεώργιο Κουντουριώτη, όμως το σχέδιό του προδόθηκε!
Βοήθησε έπειτα, τον αδερφό του Πάνο, να ελευθερωθεί από τα κυβερνητικά στρατεύματα που τον πολιορκούσαν στο ναύπλιο. κατά την επιδρομή των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ και με τον πατέρα του ακόμη
υπό κράτηση, ο Γενναίος περιφρονεί τον κίνδυνο και
ορμά στον εχθρό! Στις 24 Ιουνίου 1825 αντιμετωπίζει
τον Ιμπραήμ στα τρίκορφα και τον μάιο του επόμενου χρόνου στη Πολιανή. ο Γενναίος, με τη σπάνια
παλληκαριά του, τσακίζει τους Αφρικανούς εισβολείς
στην διήμερη μάχη της τραμπάλας, τον Ιούνιο του
1826 και στη Δαβιά, ανήμερα της γιορτής της Παναγίας!
τον μάρτιο του 1827, αρχηγός μιας χούφτας ψυχώμενων ανδρών φθάνει στην Αττική και ενισχύει τον αγώνα
του καραϊσκάκη, πολεμώντας στη μάχη στο Δαφνί και
στη μάχη του Αναλάτου!
Όπως γράφει ο ιστορικός του αγώνα, Φωτάκος:
«ο Γενναίος ήταν ο μόνος στρατηγός που έμπαινε εις
το ρουθούνι των Αράβων, εζάλισε κατά τούτο τον Ιμπραήμ και το μαρτυρεί όλη η Πελοπόννησος»!
Σίγουρα ο πατέρας του καμάρωνε για εκείνον! το
1828, παντρεύεται την αδερφή του Κίτσου Τζαβέλλα, Φωτεινή, με την οποία απέκτησε πέντε θυγατέρες
και δύο γιούς, τον Κωνσταντίνο και τον Θεόδωρο
(γνωστότερο με το ψευδώνυμο Φαλέζ).
ο Γενναίος λογάριαζε και αγαπούσε τον Καποδίστρια,
υποστηριζοντάς τον μέχρι τη δολοφονία του! το 1830
ορίζεται συνταγματάρχης, ως επιβράβευση για τις
υπηρεσίες που προσέφερε ένα χρόνο νωρίτερα στην
άλωση της ναυπάκτου. Επί Αντιβασιλείας, θεωρείται
ύποπτος και φυλακίζεται. Όμως θα του δοθεί χάρη
από τον Όθωνα, ο οποίος όχι μόνο θα τον αποφυλακίσει, αλλά εκτιμώντας τα σπάνια προτερήματά του,
θα τον διορίσει υπασπιστή του και θα τον κάνει υποστράτηγο! ο κολοκοτρώνης θα του μείνει πιστός και

θα τον βοηθήσει, καταστέλλοντας πολλές εξεγέρσεις
εναντίον του.
τον μάιο του 1862, ο Όθωνας με προσωπική διαταγή θα τον ορίσει πρωθυπουργό του κράτους. με
την δυσαρέσκεια όμως του λαού απέναντι στους Βαυαρούς να έχει φθάσει στο απροχώρητο και οι εξεγέρσεις να γίνονται η μια μετά την άλλη, ο Γενναίος
αρνείται να στρέψει τα όπλα κατά του επαναστατημένου λαού, όπως τον συμβούλευαν κάποιοι πολιτικάντηδες και προτίμησε να παραιτηθεί τον οκτώβρη
του ίδιου έτους. «Ουδέποτε χάριν του πρωθυπουργικού χαρτοφυλακείου θα κηλιδώσω τας
ολίγας υπηρεσίας εμού και της οικογενείας μου
με αδελφικόν αίμα...», είπε.
Έζησε για λίγους μήνες στην Ιταλία και επέστρεψε
στη πατρίδα τον Φεβρουάριο του 1863, χωρίς να αναμιχθεί ξανά με την πολιτική! ο Γενναίος κολοκοτρώνης
άφησε δύο πολύτιμα ιστορικά έργα, από τα οποία μπορεί να αντλήσει κανείς σωρεία πληροφοριών για τα
γεγονότα εκείνης της ταραγμένης περιόδου: τα «Ελληνικά υπομνήματα, ήτοι επιστολάς και διάφορα έργα, αφορώντα την Ελληνικήν Επανάστασιν», το
οποίο εκδόθηκε το 1856 και τα «Απομνημονεύματα», που εκδόθηκαν το 1955.
ο μεγάλος αυτός Έλληνας, άξιος απόγονος κολοκοτρωναίων πέθανε στις 23 μαΐου 1868 στην Αθήνα,
από μια ανίατη αρρώστια.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΠΑΝΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ο Πάνος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε είτε το 1798,
είτε το 1800 στο λεοντάρι της Αρκαδίας. Πρωτότοκος
υιός του ηγέτη της Ελληνικής Εθνεγερσίας, Θεόδωρου κολοκοτρώνη και της κατερίνας καρούσου, κόρη
ενός προεστού της περιοχής. Εξαιτίας του κυνηγητού
των κλεφτών, έζησε τα πρώτα του χρόνια στη Ζάκυνθο, όπου βρισκόταν και ο πατέρας του. Παρότι
αγράμματος ο ίδιος, ο πατέρας του δεν ήθελε ο υιός
του να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και τον έστειλε για
σπουδές. ο Πάνος από μικρός ήταν ο πιο έξυπνος
από τους συνομηλίκους του, είχε άνεση στο λόγο και
ευφυία στη σκέψη! Σπούδασε στην Ακαδημία της κέρκυρας και έμαθε άπταιστα να ομιλεί την αρχαία ελληνική γλώσσα. Προσέγγιζε άριστα την αγγλική, την
ιταλική και τη γαλλική, ενώ ήταν άφταστος στα μαθηματικά! ο Πάνος συνδύαζε τη καλοσύνη της ψυχής,
τον αδαμάντινο χαρακτήρα, την αξιόλογη μόρφωση
και την ακρίβεια στο συλλογισμό, σπάνια χαρίσματα
για τα ελληνικά δεδομένα του δεκάτου ενάτου αιώνα.
μπορεί να ειπωθεί πως ο Πάνος κολοκοτρώνης, δεν
είχε τίποτα να ζηλέψει από την πνευματική καλλιέργεια των Ευρωπαίων πριγκηπόπουλων!
ο ιστορικός Φωτάκος στο έργο του “Βίοι Πελοποννησίων ανδρών”, λέει πως μετά τον Γεώργιο
Σέκερη, ο Πάνος ήταν ο πολυμαθέστατος ανήρ της
Πελοποννήσου και πως η Ελλάς δεν είχε άλλους τέτοιους! ο Γέρος του μοριά, θαύμαζε τον πρωτότοκο
γιό του για τη μόρφωση και την ευστροφία του! Ήταν
το αγαπημένο του παιδί! με την έκρηξη της Επανάστασης, αποβιβάστηκε με τον αδερφό του Γενναίο
στη Πελοπόννησο και πολέμησε στην εξέγερση των
ηλείων, απέναντι στους βάρβαρους λαλαίους τουρκαλβανούς τον Απρίλιο του 1821.
υπό τις διαταγές του πατέρα του έλαβε μέρος στη
μάχη του Βαλτετσίου, τον μάιο και στην άλωση της

τριπολιτσάς, τον Σεπτέμβριο, διακρινόμενος για την
ανδρεία και την τόλμη του! τον Ιούλιο του 1822 σχημάτισε αμυντική γραμμή και απέκρουσε με επιτυχία τις
ορδές του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Εξαιτίας των ανδραγαθημάτων του, προβιβάστηκε σε χιλίαρχο και
έγινε δήμαρχος της τρίπολης! με την μια επιτυχία να
διαδέχεται την άλλη, ο Πάνος νυμφεύεται την μικρότερη κόρη της Μπουμπουλίνας, Ελένη, τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. το μέλλον για τον νεαρό κολοκοτρώνη διαγραφόταν λαμπρό και το 1823 με απόφαση της Β' Εθνοσυνέλευσης ανέλαβε φρούραρχος του
ναυπλίου και προβιβάστηκε σε στρατηγό! οι πολιτικάντηδες, όμως, που εποφθαλμιούσαν τη φήμη των
στρατιωτικών και υπέβοσκαν τη δόξα τους, οδήγησαν
τα πράγματα στα άκρα και η κρίση αυτή εξελίχθηκε
σε εμφύλιο πόλεμο, τον Φεβρουάριο του 1823.
Από τη μια πλευρά, λοιπόν, οι σημαίνοντες οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου με αρχηγό τον Θεόδωρο
κολοκοτρώνη, οι «Αντικυβερνητικοί», και από την άλλη οι πολιτικοί και οι κοτζαμπάσηδες των νησιών και
της Πελοποννήσου, οι «κυβερνητικοί». οι τελευταίοι
δεν δίστασαν μάλιστα, με την αρωγή του εξαίρετου
δολοπλόκου Ιωάννη Κωλέττη να εμπλέξουν και στρατιωτικούς από τη Στερεά Ελλάδα σε όλη αυτή τη τραγωδία! ο Πάνος, που βρισκόταν φρούραρχος στο
ναύπλιο, βρέθηκε ξαφνικά να πολιορκείται, όχι από
τούρκους, αλλά αυτή τη φορά από Έλληνες! τα κυβερνητικά στρατεύματα τον πολιόρκησαν σκληρά, όμως
με τη βοήθεια του αδελφού του, ο Πάνος κατάφερε να
ελευθερωθεί και να συνδράμει τους οπλαρχηγούς στη
Πάτρα, οι οποίοι πολιορκούσαν τις δυνάμεις των πολιτικών.
τα καθάρματα, που ασφαλώς τους ενδιέφερε πώς
να πλήξουν τον «Γέρο του μοριά» και όχι το καλό της
πατρίδας, αποφάσισαν να τον χτυπήσουν κατευθείαν
στη καρδιά! Έτσι στήθηκε το μοιραίο καρτέρι θανάτου. Στις 13 νοεμβρίου 1824, ο Πάνος με τους άνδρες του κατευθύνονται προς το χωριό Σίλιμνα της
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Αρκαδίας, εκεί όπου είχε στρατοπεδεύσει ο πατέρας
του, που τον περίμενε για να σχεδιάσουν την απελευθέρωση της τριπολιτσάς, η οποία στο μεταξύ είχε
περιπέσει στα χέρια των πολιτικών. η πορεία τους
διακόπηκε από την άφιξη αγγελιαφόρου που τους ενημέρωσε πως συνελήφθη ο αντικυβερνητικός Στάικος Σταϊκόπουλος, έπειτα από συμπλοκή με τις αντίπαλες κυβερνητικές δυνάμεις του Βάσου Μαυροβουνιώτη. Αμέσως ο Πάνος διατάζει αλλαγή πορείας, για να απελευθερώσουν τον Στάικο, όμως πριν
προλάβουν να προχωρήσουν περισσότερο, δέχονται ύπουλη επίθεση από τις δυνάμεις του μαυροβουνιώτη. οι μισοί άνδρες του κολοκοτρώνη αποδεκατίζονται, όμως ο ηρωικός αυτός Έλλην, παρότι αποκαμωμένος συνεχίζει την πορεία του! τα κυβερνητικά
λαμόγια ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. μετά τον αρχικό
εκφοβισμό, είχαν σχεδιάσει και το τέλος. Για τον λόγο
αυτό προσέλαβαν 25 Βούλγαρους δολοφόνους. Έτσι,
καθώς ο Πάνος πλησίαζε στο χωριό μπεσίρι, γύρω
στις τέσσερις το μεσημέρι, οι κυβερνητικές δυνάμεις,
με αρχηγό τους κάποιον Βούλγαρο, ονόματι Κότζιο,
επιτέθηκαν πισώπλατα και άνανδρα στον κολοκοτρώνη, με αποτέλεσμα μια σφαίρα να διαπεράσει το
κρανίο του και να τον αφήσει στον τόπο! Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, λαφυραγώγησαν τη σορό του Πάνου και την εγκατέλειψαν. Αφαίρεσαν ακόμη
και τα εσώρουχά του, αφήνοντας το νεκρό του σώμα
γυμνό, βορά στα κοράκια και στα όρνεα! Στη συνέχεια,
έσπευσαν με ενθουσιασμό στη τρίπολη για να αναγγείλουν τα χαρμόσυνα νέα στους πολιτικάντηδες.
Ύστερα από ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκαν πως, πράγματι, τα αίτια θανάτου του κολοκοτρώνη, προήλθαν από τραύμα στο κεφάλι με σφαίρα,
την ώρα που οι «κυβερνητικοί», μιλούσαν για «ατυχές συμβάν»! η σορός του μεταφέρθηκε την επόμενη
μέρα, στο χωριό Σιλίμνα, όπου και ενταφιάστηκε. ο
θάνατος του Πάνου έπεσε σαν κεραυνός στο κεφάλι
του πατέρα του! το ηθικό του «Γέρου» καταρρακώθηκε
και αποσύρθηκε στη Βυτίνα. Αργότερα, απέκτησε κι
άλλο γιό. τον ονόμασε Πάνο, προς τιμήν του αδικοχαμένου νέου που βάδισε για τον άλλο κόσμο σε
ηλικία μόλις είκοσι τεσσάρων χρόνων. η πατρίδα, έχασε ένα τίμιο παλικάρι, που σπάνια έβρισκες όμοιό του
την εποχή εκείνη.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
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Ο διζωνικός χάρτης ήταν έτοιμος προτού
φθάσει στην Κύπρο ο Κλαρκ Κλίφορντ

Δ

ιάβασα το απόσπασμα από το βιβλίο
του κ. Γιαννάκη Ομήρου «Καταγραφή»,
που κυκλοφόρησε για την επίσκεψη του
Αμερικανού Κλάρκ Κλίφορντ στην Κύπρο
τον Φεβρουάριο του 1977.
το πρώτο απόσπασμα γράφει:
«Στις αρχές του 1977, κατά την επίσκεψη στην
Κύπρο του Κλάρκ Κλίφορντ, απεσταλμένου του
Αμερικανού Προέδρου Κάρτερ, προέκυψε διχογνωμία στον χειρισμό του Κυπριακού από πλευράς μας. Ο Κλίφορντ, στις συνομιλίες που είχε
με τον Πρόεδρο Μακάριο, τον έπεισε να υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά προτάσεις επί
χάρτου, με την υπόσχεση ότι θα εξασφαλιζόταν
η κατάθεση αντιπροτάσεων από τουρκοκυπριακής πλευράς. Ο Μακάριος δεσμεύθηκε ότι θα
κατατίθετο από πλευράς μας ένας χάρτης... Είχε
προηγηθεί, στις 12 Φεβρουαρίου 1977, η συνομολόγηση της πρώτης συμφωνίας υψηλού επιπέδου Μακαρίου και Ντενκτάς, στην παρουσία
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Κουρτ Βαλντχάιμ».
ο κλάρκ κλίφορντ (Clark Clifford) δεν «έπεισε τον μακάριο να υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά προτάσεις επί χάρτου». ο διζωνικός
χάρτης ήταν έτοιμος και στο συρτάρι του Αρχιεπισκόπου μακαρίου όταν τον επισκέφθηκε ο
κλίφορντ. το επιβεβαίωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος νέλσον λέσκυ (Nelson Ledsky). Σύμφωνα με έγγραφο της βρετανικής πρεσβείας
στην ουάσιγκτον ημερ. 3 μαρτίου 1977 προς
το Φόρεϊν Όφις, ο μακάριος είχε ήδη έτοιμο τον
χάρτη όταν τον επισκέφθηκε ο κλίφορντ. τον
έβγαλε από συρτάρι του γραφείου του και του
τον έδειξε και του ζήτησε να μην πει τίποτα σε
κανένα και επίσης ότι δεν ήθελε την τότε Ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα να αναμειγνυόταν στο κυπριακό.
ο Clark Clifford έφθασε στην κύπρο στις 23
Φεβρουαρίου 1977 και έφυγε στις 26 Φεβρουαρίου 1977.
Στις 12 Φεβρουαρίου 1977 δεν «συνομολογήθηκε η πρώτη συμφωνία υψηλού επιπέδου
μακαρίου και ντενκτάς στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα του οηΕ κουρτ Βαλντχάιμ».
Αυτός ο μύθος επικράτησε δεκαετίες και όλοι
μας πέσαμε στην παγίδα της παραπληροφόρησης μέχρι που μάθαμε την αλήθεια από το
Βρετανικό Εθνικό Αρχείο. Δεν υπήρξε καμία
«συμφωνία», αλλά μια συνεννόηση 4 κατευθυντηρίων γραμμών μεταξύ μακαρίου και ντενκτάς για επανέναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών ως οδηγία προς τους διαπραγματευτές.
οι οποίες καταγράφτηκαν στα ΠρΑκτΙκΑ που
κράτησαν τα ηνωμένα Έθνη. Δεν ήταν «εν τη
παρουσία του ΓΓ» αλλά ΠροΕΔρΕυοντοΣ
της συνεδρίας του ΓΓ του οηΕ κ. Βαλντχάιμ.
ούτε υπογραφές υπήρξαν. και αυτά δήλωσε
και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος μακάριος στην
δημοσιογραφική σύσκεψη που έδωσε μαζί με
τον ντενκτάς και τον Βαλτχάιμ την επομένη
13.2.1977.
«Εκπληκτικό το γεγονός ότι στην δημοσιογραφική τους διάσκεψη 13.2.1977 (Βαλτχάιμ,
Μακάριος και Ντενκτάς) σύμφωνα με την έκθεση του Βρετανού Υπάτου Αρμοστού (στη Λευκωσία) και ο ίδιος ο Μακάριος ανέφερε ότι δεν
υπογράφτηκε κανένα έγγραφο, αλλά οι 4 κατευθυντήριες γραμμές περιελήφθησαν στα πρακτικά που κράτησαν τα ΗΕ!». (Άρθρο της γράφουσας στην «Ελευθερία» της περασμένης έκδοσης «η 44χρονη πολιτική ΑΠΑτη των διακοινοτικών»).
η λέξη «διζωνική» δεν περιλαμβανόταν στις
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Η εν αγνοία του λαού αποδοχή των τετελεσμένων και ΔΔΟ από τον Μακάριο τηλεγράφημα
22/8/1975 προς το Φόρεϊν Όφις από τον Βρετανό Ύπ. Αρμοστή

«4 κατευθυντήριες γραμμές» και αυτό προβλημάτιζε για χρόνια. τελικά μάθαμε πρόσφατα
και αυτόν τον λόγο από το Αρχείο του οηΕ. ο
μακάριος το είχε ζητήσει από τον ντενκτάς για
να προετοίμαζε πρώτα την κοινή γνώμη! Αυτούσια
η αναφορά στο εν λόγω τηλεγράφημα:
«... HE (Denktash), FEELS STRONGLY
ABOUT KEEPING EXPRESSIONS BI-ZONAL
AND ZONES, ALHTOUGH HE REALISES
TERMS ARE NOT USED IN FEBRUARY 1977
GUIDELINES. THERE WAS FULL UNDERSTANDING, HE STRESSES, BETWEEN HIM
AND MAKARIOS THAT BI-COMMUNAL HAD
ALSO THE MEANING OF BI-ZONAL, BUT LATTER TERM WAS NOT INSERTED AT MAKARIOS' SPECIFIC REQUEST SO HE COULD
FIRST PREPARE HIS PUBLIC OPINION...»
(Ευχαριστίες στον Επίκουρο καθηγητή Δρα
κλέαρχο Α. κυριακίδη ο οποίος εντόπισε το εν
λόγω έγγραφο από το Αρχείο του οηΕ. Όλες
οι πηγές του άρθρου στο βιβλίο μου «Διζωνική
vs Δημοκρατία» 2019).
Στις 22 Αυγούστου 1975 ο Βρετανός Ύπατος
Αρμοστής στη λευκωσία έγραψε στο λονδίνο
για την συνομιλία του με τον μακάριο:
«Ο Μακάριος επιβεβαίωσε ότι τώρα είναι
έτοιμος να δεχθεί μια δι-ζωνική διευθέτηση
και παρόλο που δεν θα το αποκαλύψει δημοσίως μέχρι να φθάσουν οι διαπραγματεύσεις
σε ικανοποιητικό πακέτο, έχει δώσει οδηγίες
κατά την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου
στις 18 Αυγούστου να χαμηλώσει η κριτική
γι’ αυτή... Ο Μακάριος υπονόησε ότι θα μπορέσει να “πωλήσει” στην ελληνοκυπριακή
κοινή γνώμη μείωση της τουρκικής ζώνης
στο 25%...»
Στις 16 οκτωβρίου 1975 η υπ. Αρμοστεία και
πάλιν ενημέρωσε το λονδίνο ότι «σύμφωνα με
τον λέανδρο Ζαχαριάδη (που θα πληροφορήθηκε από τον Γλ. κληρίδη) ο Αρχιεπίσκοπος

είχε προφανώς πεί στον Δρ. κίσινγκερ ότι θα
δεχόταν μια διζωνική ομοσπονδία με τους τούρκους να κρατούν το 25%. Δεν θα δεχόταν όμως
την ίση αντιπροσώπευση στη κεντρική κυβέρνηση». και είχε ενημερώσει και το Εθνικό
Συμβούλιο...
Σε δημοσίευμα του Δρα κύπρου τοφαλλή
στην ομογενειακή εφημερίδα «Ελευθερία» στο
λονδίνο τεύχος 1ης Δεκεμβρίου 2016, υπάρχει
καθαρή μαρτυρία για το παρασκήνιο της αποδοχής μακαρίου της «διζωνικής» και ετοιμασίας
του «χάρτου» μέσα από τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου αλλά και τι τους είχε πεί ο κλάρκ
κλίφορντ.
Στα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου
(28.2.1977) υπογραμμένα από τους Εζεκία Παπαϊωάννου και τάσσο Παπαδόπουλου, o Clifford
είχε εισηγηθεί στο μακάριο τα ακόλουθα: «Κατά τις επικείμενες συνομιλίες στη Βιέννη να είστε
σαφείς στις προτάσεις σας και εποικοδομητικοί,
επιδιώκοντας πρόοδο κατά τη διάρκεια του 1977.
Τώρα το κλίμα είναι ευνοϊκό για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Πιθανόν αργότερα να μην υπάρχει
το ίδιο κλίμα. Τώρα Κυβέρνηση και Κογκρέσο
έχουν την ίδια γραμμή για το Κυπριακό. Γι΄αυτό δεν νομίζω ότι τώρα θα εγκριθεί βοήθεια
προς την Τουρκία, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω
μέχρι πότε θα συνεχισθεί αυτό...»

Η αποστολή Clark Clifford
το αμερικανικό κογκρέσο στις 5 Φεβρουαρίου 1975 επέβαλε το εμπάργκο όπλων εναντίον της τουρκίας. η νέα αμερικανική διοίκηση
του Jimmy Carter νωρίς το 1977 διόρισε τον
Clark Clifford, ως ειδικό αντιπρόσωπο της για
το κυπριακό πρόβλημα. Αυτή η πρωτοβουλία
οφειλόταν:
α) Όχι τόσο για πραγματική επίλυση του κυπριακού προβλήματος, αλλά για να έδειχνε η

νέα αμερικανική κυβέρνηση κάποια δραστηριότητα για το κυπριακό, ούτως ώστε να ικανοποιούσε την ελληνική κοινότητα Αμερικής για
την προεκλογική υποστήριξής της.
β) να έβρισκε τρόπο να τερματίσει το εμπάργκο όπλων εναντίον της τουρκίας και έτσι
να ομαλοποιούσε τις σχέσεις των ηΠΑ με την
τουρκία.
μέσα σ' αυτά τα πλαίσια είναι που πρέπει να
μελετήσει ένας το αμερικανικό ενδιαφέρον, δηλαδή τις αγγλοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για
λύση μεταξύ 1975-79 όσο διαρκούσε το εμπάργκο. τις οποίες κηδεμόνευε επιτακτικά με
ΧΑρτΕΣ και σχέδια το λονδίνο και όχι η ουάσιγκτον...
ο μακάριος σύμφωνα με τα πρακτικά της
συνεδρίας του Ε.Σ. 9.3.1977 ανέφερε τα ακόλουθα:
«Μια πολυπεριφερειακή λύσις δεν έχει ολιγότερους κινδύνους διά διχοτόμησιν από την διζωνικήν... Δεν πιστεύω ότι μεγάλος αριθμός
Ελληνοκυπρίων θα επιθυμούσαν να επιστρέψουν εις τας οικίας των υπό τουρκοκυπριακήν
διοίκησιν... Είναι πλέον εφικτή ή επιθυμητή πολυπεριφερειακή λύσις ή προτιμάται, υπό τας περιστάσεις “διζωνική” λύσις; Εάν η απάντησις εις
“διζωνική” λύσιν, είναι καταφατική, πού τοποθετείται η υπό τουρκοκυπριακή διοίκησιν περιοχή
και υποβάλλεται εκ μέρους μας χάρτης υποδεικνύων την τοιαύτην περιοχή; Η ιδική μου
απάντησις είναι ότι υπό τας περιστάσεις προτιμώ την “διζωνική” λύσιν και εισηγούμαι να υποβληθή χάρτης εκ μέρους της ελληνοκυπριακής
πλευράς».
Στις απόψεις μακαρίου αντέδρασαν ο Βάσος
λυσσαρίδης και ο Σπύρος κυπριανού. ο Εζεκίας
Παπαϊωάννου υποστήριζε τη γραμμή μακαρίου για υποβολή προτάσεων και χάρτου.
ο δε τάσσος Παπαδόπουλος υποστήριξε και
εκείνος την υποβολή χάρτου ισχυριζόμενος ότι
αυτό... «Θα ανταποκρινόταν στο αίτημα των
Τουρκοκυπρίων να γνωρίζουν αν η περιοχή υπό
την δική των διοίκηση θα ήταν κατάλληλη για
“οικονομική βιωσιμότητα και παραγωγικότητα”,
αλλά αν οι Τουρκοκύπριοι αρνούνταν να υποβάλουν χάρτη και αν απόρριπταν τις τρεις βασικές αρχές, τότε ούτε η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έπρεπε να υποβάλει χάρτη».
και όλα αυτά ενόσω ο χάρτης ήταν ήδη έτοιμος και τον είχε δείξει ο μακάριος στον κλίφορντ!!!...
Ο Τ. Παπαδόπουλος έδωσε τον χάρτη στη
Βιέννη. Οι Τούρκοι τους ξεγέλασαν, δεν έδωσαν δικό τους αλλά ο Παπαδόπουλος δεν
απέσυρε τον δικό του!
Στις 25 Αυγούστου 2002 θα έγραφε η «Σημερινή» ότι ο τ. Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι ο
ίδιος υπέβαλε την πρόταση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με χάρτη και μάλιστα όχι ως
κλητήρας του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά ως
πρόεδρος της Επιτροπής που συνέταξε τις προτάσεις το τελικό κείμενο των οποίων έγινε από
τον μακάριο και από τον ίδιο.
Επομένως κάθε άλλο παρά «παγίδα» ήταν
τα όσα τους είπε ο Κλίφορντ. Ο οποίος κοίταζε ως Αμερικανός τα δικά των συμφέροντα.
Παγίδες για εμάς υπήρξαν οι αδέξιοι χειρισμοί δικών μας, ξεκινώντας από τον Μακάριο. Ο οποίος δυστυχώς έπαιξε κορώνα
γράμματα τα δίκαια μας και ενδεικτικά έπαιρνε και ως δεδομένους τους Έλληνες της
Κύπρου σε ό,τι αποφάσιζε ερήμην των. Αν
αυτό του προκάλεσε την καρδιακή προσβολή, δεν φταίει ο κάθε Κλίφορντ.
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40 χρόνια στην αιώρα*
Κύριε Διευθυντά,
τα τελευταία 40 χρόνια με το ολέθριο σύνθημα: «Όλα επιτρέπονται»,
βουλιάξαμε σ’ έναν ωκεανό. Έτσι η αλαζονεία της ελεύθερης βούλησης
μάς οδήγησε στον κρημνό, στο μοιραίο άλμα προς το έρεβος. Εγκαταλείφθηκε ο χρυσούς κανόνας του μέτρου, της ισορροπίας, σαν κανόνας
ζωής. Εβιάσθησαν οι κορυφαίες διεκδικήσεις του ανθρώπου, το δίκαιο
και η αλήθεια.
οι διεφθαρμένοι και κενόδοξοι πολιτικοί διέπραξαν πράξεις ακραίας
καταισχύνης, διεκδικώντας πρωτεία ακόμη και σε αυτήν. Στο απέραντο
ελληνικό φρενοκομείο, ο δημαγωγός του 1981 χορηγούσε Α.τ.Α. και παροχές με δανεικά! Από την άλλη, οι νεόπλουτοι με απίστευτο κόμπλεξ, επιδεικτική καυχησιολογία, με σημαία την (δήθεν) κοινωνική καταξίωση και
άκρατο μιμητισμό, αγόραζαν αναρίθμητες χιλιάδες τα 4Χ4 ξεχνώντας τί
σημαίνει αποταμίευση και κουμπαράς.
η τρυφηλότητα και η ραθυμία σε συνδυασμό με την οίηση με τις επαύλεις,
τις πισίνες, και τις αναρίθμητες offshore θρυμματίστηκε. Επλεόνασε η
οίηση της αμάθειας και η ευχέρεια. νεοαστοί συναγελάζονται στα γήπεδα και τα καφενεία. Παρακολουθούν, αποχαυνωμένοι, τούρκικα σίριαλς
και τηλεπαιχνίδια, απολαμβάνοντας τη ζάλη του σκυλάδικου και με απίθανες φλυαρίες σκοτώνουν τον πολύτιμο χρόνο τους σαν τα τζιτζίκια, αντί
να εργάζονται σαν μέλισσες.
λόγω της διαφθοράς και της αλλοτρίωσης έμειναν μόνο υποτυπώδη
τρίμματα εντροπής ή φιλοτιμίας. ο Έλληνας διχαστικός εσαεί αυτοχειριάζεται και αυτοκαταστρέφεται με ιερή μανία. Ζει με τον φθόνο της εξόντωσης του διπλανού. ο άνθρωπος κατά του ανθρώπου, γιατί ο φιλειρηνισμός πρέπει να διαθέτει υψηλής θερμοκρασίας ευγένεια. η αμάθεια
προκάλεσε θράσος και η αδράνεια φθορά. η ρώμη της παρακμής. Εφησυχασμός στην αφέλεια της πλαστικής ευδαιμονίας. Ανίδεοι, αδιάφοροι,
ολιγομαθείς, απαίδευτοι, αργόσχολοι, ανεπαρκείς, εκρηκτικοί, ασυνεχείς,
έχουν σύνθημα: «τσιγάρο, πρέφα και καφές», χωρίς πνευματικά ενδιαφέροντα και διάθεση προκοπής, πραγματικά ανθρώπινα ερείπια.
τώρα αγωνιωδώς προσπαθούμε να βρούμε τον μίτο, αλλά είναι αργά.
καμία διέξοδος, κανένα φως, γιατί απλούστατα η παράνοια διήρκεσε 40
χρόνια. Στις κρίσιμες αυτές ώρες θα χρειασθούν μεγάλοι άνδρες και οριακές μεγαλοφυΐες που να κομίζουν ηφαιστειακά έγκατα. Άραγε υπάρχουν;

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών
* Αιώρα: Αιωρούμενο κρεβάτι

Φύλαξη πρώην προέδρων
και κοινή λογική
Πρόσφατα, δημοσίευσα την ακόλουθη ερώτηση στο FB: «Γιατί ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώνει για τους πρώην προέδρους (και άλλους) για προστασία με σωματοφύλακες και αυτοκίνητα μέχρι τον θάνατο;»
Αυτή ήταν μια απλή ερώτηση, γιατί δεν υπάρχει τέτοια αναφορά στο
Σύνταγμα.
η απάντηση ήταν απίστευτη! μέσα σε 24 ώρες περισσότερα από 1700
άτομα απάντησαν με περισσότερα από 280 σχόλια και πάνω από 120
Shares. τι λέει αυτό;
λέει ότι οι πολίτες στην κύπρο εξοργίζονται με τέτοια πρακτική από
την πολιτική ελίτ σε βάρος των φορολογουμένων που εξυπηρετεί έναν
προνομιακό τομέα στην κοινωνία! Αυτό το σύστημα έχει καθιερώσει στην
πραγματικότητα μια κουλτούρα δύο επιπέδων: αυτοί που είναι στην εξουσία και αυτοί που τροφοδοτούν την εξουσία χωρίς αντίρρηση!
Προφανώς, κανείς δεν περιμένει από αυτούς που δημιούργησαν αυτόν
τον θεσμό να εγκαταλείψουν το «μάννα» που τους προσφέρεται σε μια
χρυσή πιατέλα.
το Ελεγκτικό Γραφείο, με επικεφαλής τον κ. οδυσσέα μιχαηλίδη (AG)
παρέχει τη μόνη ελπίδα για να διερευνήσει το θέμα και την ενεργοποίηση
των απαραίτητων αλλαγών. Tο κοινό δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση ή
τους πολιτικούς και ούτε την υπάρχουσα κομματοκρατία για αλλαγές
προς το καλύτερο για να τερματίσει αυτή την πρακτική.
Δημοσίως αξιόπιστος, o Γενικός Ελεγκτής είναι και έχει τη νομιμότητα
να διερευνήσει τα άπληστα προνόμια και την σπατάλη του κράτους που
παρέχουν πολλαπλές συντάξεις στους προέδρους, σε αξιωματούχους,
βουλευτές και υπουργούς με τεράστιες «χρυσές χειραψίες» σε ηλικία
συνταξιοδότησης.
Αυτά τα προνόμια είναι τα χρήματα των φορολογουμένων που πληρώνονται από τον ιδρώτα και τα δάκρυα των εργαζομένων πολιτών. Είναι ντροπή που οι ξεχασμένοι πολίτες της χώρας, προσπαθούν να επιβιώσουν
με σύνταξη 400 ευρώ το μήνα!
Αλλά όπως πάντα: όπου δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει αδικία!

Ανδρέας Χ Χρυσάφης
Συγγραφέας/Καλλιτέχνης/Συγγραφέας Τύπου
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Το έπος του 40, η πεφιλημένη
Πατρίς και η Κύπρος
η κύπρος δέχτηκε με αισθήματα πίκρας και οργής την είδηση για την κήρυξη
του πολέμου κατά της Ελλάδας. τα αισθήματα αυτά διαδέχτηκαν εκείνα της συγκίνησης και της Εθνικής περηφάνιας,
όταν έγινε γνωστή η απάντηση στο εκβιαστικό τελεσίγραφο του μουσολίνι. η αντίδραση των κυπρίων στο ιστορικό «οΧΙ» και
τις πρώτες νίκες του Ελληνικού Στρατού
εναντίον των Ιταλών, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα και τη Βόρειο Ήπειρο, πήρε τη
μορφή εθνικού συναγερμού. οι καμπάνες κτυπούσαν χαρμόσυνα και η γαλανόλευκη κυμάτιζε περήφανη ξανά παντού.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
«Η μήτηρ ημών πατρίς, η πεφιλημένη
πανένδοξος Ελλάς, υπέστη εκ μέρους
Ιταλίας όλως απρόκλητον και αδικαιολόγητον επιδρομήν και απεδύθη ήδη
εις δεινόν υπέρ των όλων ιερών αγώνα…. Το ευλογημένον Ελληνικόν ημών
Έθνος, οι απανταχού Έλληνες βαθείαν
εδοκίμασαν αγανάκτησιν δια την μισεράν επίθεσιν του εχθρού…. Ημείς οι εν
Κύπρω Έλληνες έχομεν καθήκον υπέρτατον απαραίτητον ίνα αδιαλείπτως
ικετεύωμεν τον Θεόν της Ελλάδος υπέρ
πλήρους ευοδώσεως του ιερού και μεγάλου αγώνος αυτών….». Αυτά διάβαζαν μεταξύ άλλων, υποψιασμένοι και
ανυποψίαστοι, σε εγκύκλιο της Εκκλησίας
που κυκλοφόρησε αμέσως μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Ιταλών κατά της
Ελλάδας.
Στο Ελληνικό Προξενείο της λευκωσίας
προσέτρεξαν χιλιάδες προκειμένου να
αποσταλούν στην Ελλάδα για να υπηρετήσουν στις τάξεις του ελληνικού στρατού. Ακόμη περισσότεροι στοιβάχτηκαν
στις προκυμαίες έτοιμοι να αναχωρήσουν
για τον Πειραιά, παρά το γεγονός ότι οι
Άγγλοι με παρεμβάσεις προς τον μεταξά
αποθαρρύνουν την κατάταξή τους στις
ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παραπέμποντας τους στην κυπριακή μονάδα του αγγλικού στρατού. μια κίνηση, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια είχε συγκεκριμένο
σχέδιο και σκοπό….
Στην Αθήνα, κύπριοι φοιτητές εγκαταλείπουν τις αίθουσες διδασκαλίας και κινούν
για το μέτωπο. Στην Ελληνική πρωτεύουσα
θα συσταθεί ειδική κυπριακή επιτροπή για
την αποστολή εθελοντών στον πόλεμο,
ενώ το Δεκέμβριο, θα ορκισθούν οι 100
νέοι του Ιερού λόχου των εν Αθήναις
κυπρίων. το κυπριακό Σύνταγμα έγραψε σελίδες τιμής και δόξας στα ελληνικά
βουνά. Σε σύνολο το κυπριακό Σύνταγμα, στις επιχειρήσεις στην ηπειρωτική
Ελλάδα και τη μάχη της κρήτης, έχασε
100 άνδρες, ενώ περισσότεροι από 2.000

Έλληνες Κύπριοι αποβιβάζονται στο λιμάνι του Πειραιά, Αθήνα, Δεκέμβριος 1940
(Πηγή: «Φιλελεύθερος», 28 Οκτωβρίου και Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολεμιστών)

αιχμαλωτίστηκαν.
Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή των
κυπρίων γυναικών. η κατάταξή τους χαρακτηρίστηκε πρωτοποριακή. η κύπρος
ήταν 3η, σε αριθμό - δύναμη στη Βοηθητική Στρατιωτική υπηρεσία. Σε σύνολο,
800 κύπριες υπηρέτησαν σε διάφορες
θέσεις, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες.
Γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του
«Η προσφορά της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο», ο Νίκος Μπατσικανής:
«Όπως και στους άλλους Αγώνες του
Έθνους (Επανάσταση 1821, Ελληνοτουρκικός 1897, Βαλκανικοί, Α΄ Παγκόσμιος,
Μικρασιατική Εκστρατεία 1922), οι Κύπριοι πολέμησαν κι έδωσαν το αίμα και τη
ζωή τους για τη μητέρα Ελλάδα. Δεν ήταν
μόνο η φιλοπατρία και ο ηρωισμός, της
ελληνικής ψυχής, η κινητήριος δύναμη
που έστελνε χιλιάδες Κύπριους στα πολεμικά μέτωπα της Ελλάδος. Ήταν και το
γεγονός ότι μόνο εκεί, στη φλόγα του πολέμου, μπορούσαν να βιώσουν, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, τον επίμονο
πόθο τους: να συμπορευτούν σε μια κοινή
μοίρα με τους υπόλοιπους Έλληνες, να
πάψουν να είναι οι αποκομμένοι αδελφοί.
Με δυο λόγια, να ενωθούν με τον εθνικό
κορμό. Υπήρξε αυθόρμητη και μεγάλη προσέλευση εθελοντών για κατάταξη».
«Η μικρή Κύπρος», γράφει ο νίκος μπατσικανής, «λογίζεται ως η χώρα που
είχε, κατ' αναλογία με τον πληθυσμό
της, τη μεγαλύτερη ανθρώπινη συμμετοχή στον Β΄ Π. Π. καθώς 30-32 χιλιάδες Κύπριοι κατετάγησαν στον Αγγλικό
Στρατό την περίοδο του Πολέμου».
ο Πέτρος Παπαπολυβίου στο βιβλίο
του «Οι Κύπριοι εθελοντές του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου: Τα Μητρώα, οι Κατάλογοι και ο Φόρος του Αίματος», αναφέρεται ονοματικά στους 16.624 κύπριους στρατιώτες, που εντάχθηκαν στο «κυπριακό Σύνταγμα» και την «κυπριακή Εθελοντική Δύναμη» μέχρι και τον Αύγουστο
του 1945 (με ονόματα, γεωγραφική καταγωγή και ημερομηνία κατάταξης.ο μήνας
με τη μεγαλύτερη κατάταξη ήταν ο νοέμβριος του 1940, γεγονός που οφείλεται

στον πρωτοφανή ενθουσιασμό που προκάλεσε στην κύπρο η ελληνική αντίσταση και το «οΧΙ» στην ιταλική επίθεση.
Σημαντική προσφορά προς την αγωνιζόμενη Ελλάδα ήταν και η υλική βοήθεια κάθε είδους που έφτανε συνεχώς από
τη μεγαλόνησο. οι χρηματικές εισφορές
ξεπέρασαν το αστρονομικό για εκείνη την
εποχή ποσόν του ενός εκατομμυρίου
λιρών! Όσοι δεν είχαν χρήματα έδιναν
ζώα και προϊόντα. οι γυναίκες πρόσφεραν τα δακτυλίδια και τα σκουλαρίκια τους.
Από έρανο της μητρόπολης κερύνειας
αγοράστηκε ένα πολεμικό αεροπλάνο (το
“κερύνεια”), δώρο προς την μαχόμενη
Ελλάδα.τον Φεβρουάριο του 1941 ο Δ.ν.
Δημητρίου εισέφερε 3.000 λίρες για την
αγορά ενός άλλου αεροπλάνου, στο οποίο
δόθηκε το όνομα «λάρναξ κύπρου». Προσφέρθηκαν ακόμη πολλά χρήματα και χρυσαφικά στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και
για τη «Φανέλα του Στρατιώτη».
Ενδεικτικό του πώς έβλεπαν οι Έλληνες
της κύπρου τη συμμετοχή τους σε εκείνον
τον υπέρ πάντων αγώνα είναι το σχετικό
κείμενο του διακεκριμένου λογοτέχνη και
πολεμιστή του έπους του ‘40, Γιώργου
Θεοτόκου:
«Η Ελλάδα ξεπηδά από τα βάθη τού
είναι μας και τα σκεπάζει όλα. Δεν αισθανόμαστε πια άλλο τίποτε, παρά το ένστικτο της Εθνικής ελευθερίας. Αυτό το ένστικτο ήταν συνυφασμένο με τον ενωτικό πόθο
μας, να καταστούμε πραγματικοί ελεύθεροι ως πολίτες μιας ελεύθερης Ελλάδας.
Γι’ αυτό το ιδεώδες της Ενώσεως οι πρόγονοι, οι πατέρες μας και εμείς πολεμήσαμε στον Ελληνικό Στρατό».
Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που οι 700
κύπριοι εθελοντές, οι περισσότεροι πολεμιστές των Βαλκανικών Πολέμων του 19121913 απέρριψαν το 1962, πρόταση του
τότε Πρέσβη της Ελλάδος κ. Δελιβάνη,
για να πάρουν σύνταξη από το Ελληνικό
κράτος, έστω και αν οι περισσότεροι κυριολεκτικώς επένοντο! και δικαιολόγησαν
την απόρριψη αυτή με την εξής απάντηση:
“Εμείς καταταγήκαμε ως εθελοντές
πολεμιστές για να υπερασπιστούμε τα
δίκαια της Μεγάλης Μάνας Ελλάδας.
Δεν θέλουμε καμιά ανταμοιβή».

Eπιστολές - Γνώμες
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Ξεμπερδέψαμε
και με την Καρδίτσα
Είναι γεγονός πως ήταν πολύ ενοχλητική η καρδίτσα καταμεσής
του Θεσσαλικού κάμπου. Εμπόδιζε τις θεριζο-αλωνιστικές μηχανές
να θερίσουν χειμώνα- καλοκαίρι. Άσε που ξεπάγιαζε και ο κόσμος
από τους άσχημους βοριάδες κάθε Γενάρη. ησυχάσαμε και μετακομίσαμε στο υπερπέραν. Βρήκαμε την ησυχία μας. οι στατιστικές
υπηρεσίες του κράτους δίνουν μείωση πληθυσμού 50.000 ανθρώπους
κατ’ έτος στην Ελλάδα, δηλαδή σε δέκα χρόνια θα είμαστε λιγότεροι
Έλληνες κατά πεντακόσιες χιλιάδες. Σε είκοσι χρόνια κατά ένα εκατομμύριο.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Σκασίλαμ’, όσο θα αραιώνουμε τόσο θα παχαίνουμε κατά το πρότυπο των σκόρδων, μια χαρά θα περάσουμε, μην ανησυχείτε καθόλου, κοιμηθείτε αναπαυτικά στο κρεβάτι σας, ή ακόμη και όρθιοι, όπως
σας βολεύει. Για φέτος με την μείωση του πληθυσμού μας χάσαμε μια
πόλη σαν την καρδίτσα, πέρυσι είχαμε χάσει μία κομοτηνή, για του
χρόνου είναι προγραμματισμένη η Χαλκίδα και πάει λέγοντας, υπάρχει
ακόμα απόθεμα Ελληνικών πόλεων, δεν πρέπει να θορυβείστε, όλα
βαίνουν κατ’ ευχήν. Για το τέλος έχουμε αφήσει το παραγωγικό κολωνάκι και την οδό Φυλής με την οργιοδέστερη αναπαραγωγικότητα.
Όλα καλά θα πάνε, κοιμηθείτε!
η ελληνική επαρχία συρρικνώνεται με ρυθμούς αυτοκτονίας και το
κράτος καθεύδει με ροχαλητό άρρενος λέοντος. Παρακολουθεί με επιστημονικά όργανα την κυκλοφορία της οδού Σταδίου στην έξοδο προς
το Σύνταγμα και στηρίζει τον κάθε ιδιοκτήτη να διέλθει από την ιστορική πλατεία για να πεισθεί ο κάθε δύσπιστος Ευρωπαίος περί της
σφριγηλότητας της ελληνικής οικονομίας.
Στην Ελλάδα πλέον υπάρχει μόνον άνω και κάτω κοιλία μετά της
στεφανιαίας αορτής. νεφρά, πνεύμονες και ήπαρ έχουν ήδη αποσωληνωθεί και αναμένουμε τους λήπτες Γερμανούς, τούρκους και
ρώσους για να τους τα μεταμοσχεύσουμε, γιατρούς έχουμε άριστους, όλους θα τους αναστήσουμε, αρκεί να κρατήσουμε τους ρυθμούς
μείωσης του πληθυσμού μας αναλλοίωτους. Πρέπει να αποδείξουμε
ότι στην κατηφόρα είμαστε οι ταχύτεροι, όποιος θέλει ας μας συναγωνισθεί, θα σπάσει τα μούτρα του. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα
παροχής των μεταπτυχιακών και των διαβοήτων Διδακτορικών σε
κάθε Ελληνόπουλο και Ελληνοπούλα για να αποδείξουμε στα άλλα
κράτη πόσο θα τους βοηθάμε πάντα στην παραγωγή φαρμάκων,
αυτοκινήτων και ηλεκτρολογικού υλικού. Αποδεικνύουμε καθημερινά
τον αλτρουισμό μας και τα ευγενή αισθήματα προς τις παραγωγικές
χώρες, με την υπόσχεση πως ουδέποτε θα τις ενοχλήσουμε στην
προσπάθειά τους να μας πουλήσουν τα πάντα εκτός από την διάθεσή τους για δουλειά.
η πατρίδα μας μαραζώνει και συρρικνώνεται και εμείς ασχολούμαστε
με την ταχύτητα έκδοσης των συντάξεων. Στους αναπαυόμενους γερόντους έχουμε αφήσει κάθε ελπίδα αναβίωσης της κοινωνίας μας. ο
προγραμματιμός δείχνει εντός της δεκαετίας εξαϋλωση και της Θεσσαλονίκης, αρκεί να διατηρήσουμε σε ανθρώπινα επίπεδα τις συντάξεις του δημοσίου τομέως με προεξάρχοντα εκείνον της Ελληνικής
Βουλής.
καημένο Σύνταγμα, πότε θα στερέψουν και σε σένα οι ορδές των
αυτοκινήτων!!!

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

«Κολακεύοντας τους Τούρκους
δεν πετυχαίνουμε τίποτα»
Κύριε Διευθυντά,
Πριν λίγο καιρό είχαμε το σκάνδαλο του βιβλίου αγγλικών που είχε μέσα την βιογραφία
του κεμάλ Ατατούρκ – του μεγαλύτερου σφαγέα των Ελλήνων – όπου έγραφαν τα πιο καλά
λόγια γι’ αυτόν. με άλλα λόγια, όπως οι παλιοί,
βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. ο κύπριος
υπουργός Παιδείας αμέσως απέσυρε το βιβλίο, αλλά εγείρονται πολλά ερωτηματικά, τα
οποία είναι φανερά και τα βλέπουμε παντού σε
Ελλάδα και κύπρο.
Είναι φανερό ότι οι «φύλακες» δεν κάνουν
τη δουλειά τους και ότι εργάζονται «χριστιανικά», δηλαδή όχι μόνον δεν γνωρίζει η δεξιά
τους τι ποιεί η αριστερά τους, αλλά δεν ξέρουν
γενικά τι τους γίνεται, επειδή πάσχουν, φαίνεται, από τις ενδημικές ασθένειες που ταλανίζουν
από χρόνους αμνημόνευτους τον Ελληνισμό.
Αυτές είναι με λίγα λόγια το σύνδρομο του «Άφρονος Πλουσίου», η θεσιθηρία και η παραδοπιστία.
Πριν λίγες μέρες άκουσα σ’ ένα κανάλι ξένο
για το ποιοι λαοί είχαν τους περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι είχαν την τάση να προδώσουν
έναντι αμοιβής και σύμφωνα μ’ αυτούς είμαστε
πρώτοι και καλύτεροι εμείς οι Έλληνες. την
εποχή της δικτατορίας, της χούντας των συνταγματαρχών, στην Ελλάδα, ο συνταγματάρχης
Στ. Παττακός είπε εντελώς δικαιολογημένα ότι
δεν είχε καμία δυσκολία να συλλαμβάνει αντιστασιακούς, επειδή βρίσκονται πολλοί να τους
καταδώσουν έναντι «πινακίου φακής», δηλ.
μικρής αμοιβής...
Πρόσφατα βρήκα τυχαίς μια εφημερίδα λίγων
χρόνων πριν που είχε μέσα ένα πολύ επαινετικό άρθρο για τον κεμάλ Ατατούρκ. Όπως ξέρετε, πολλοί πολιτικοί σε Ελλάδα και κύπρο
νομίζουν ότι κολακεύοντας τους τούρκους θα
κατορθώσουν να τους διορθώσουν... Δεν θα
πετύχουν τίποτα, αφού είναι κακοποιοί εκ
φύσεως. οι τούρκοι ηγέτες είναι εγκληματικοί

από φυσικού τους και όπως λέγει μια παροιμία
«τον Αράπη να λευκάνεις, μόνον το σαπούνι
χάνεις», επειδή το χρώμα του είναι φυσικό –
δεν είναι ακαθαρσία...
Άδικα οι πολιτικοί μας ηγέτες χάνουν τον
καιρό τους προσπαθώντας να καλοπιάσουν
τον Ερντογάν και τους υπόλοιπους αγάδες της
Άγκυρας, όπως και τους πράκτορές τους στην
κύπρο. Όλα πρέπει να γίνονται αμοιβαία και
από τις δύο πλευρές για να πετύχουν. Δεν πρέπει μόνον η μία πλευρά να κάνει υποχωρήσεις.
Αφού ο Ερντογάν λέγει καθαρά ότι θεωρεί την
κυπριακή Δημοκρατία «εκλιπούσα» - μακαρίτισσα, πώς οι ηγέτες μας και το άλλο μεγάλο
κόμμα – το ΑκΕλ – ζητούν συνομιλίες; ο άνθρωπος (ο Ερντογάν) είπε πολλές φορές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ηγέτες μας τι
θέλει και ότι δεν πρόκειται να μας αναγνωρίσει.
οι παλιοί έλεγαν «Ό,τι σου κάμνουν κάμε τζιαι
κακίαν μεν κρατάς». Έτσι, εμείς πρέπει να του
ανταποδίδουμε ό,τι κάνει σε μας.
με άλλα λόγια, να προσπαθήσουμε να μην
παίρνει τα δισεκατομμύρια από την Ε.Ε. και να
υποστηρίζουμε αυτούς που τον καταπολεμούν,
δηλαδή τους κούρδους, τους Σύριους, τους
Ιρανούς. Αν είχαμε ελληνικές κυβερνήσεις που
ήταν αποφασιστικές για τον Ελληνισμό, η Ένωση
θα είχε επιτευχθεί από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα υπήρχε σήμερα πρόβλημα. Γιατί
η ελληνική κυβέρνηση δεν ζητά να εκδιωχθεί η
τουρκία από το νΑτο, αφού είναι εχθρός της
και μας απειλεί διαχρονικά με πόλεμο; Πρέπει
πρώτα-πρώτα να αποκτήσουμε έναν καλό
σύμμαχο στην Ελλάδα και θα κερδίσουμε οπωσδήποτε και μετά να κάνουμε όση ζημιά μπορούμε στην τουρκία.
Αλλά πρώτα πρέπει να διορθώσουμε τα του
οίκου μας, που έχει καταντήσει «ο σταύλος του
Αυγείου» ή «το Χάνι του Πάντζιαρου». Δεν χρειάζεται να βγάλουμε τα σκάνδαλα στη φόρα,
αφού μας τα λένε τα κόμματα εξουσίας. ο ΔηΣυ

δεν χάνει ευκαιρία να παρουσιάζει εκτενώς και
λεπτομερώς τα σκάνδαλα που διέπραξε το
ΑκΕλ. Αυτό με τη σειρά του παρουσιάζει τα
σκάνδαλα του ΔηΣυ. Όλα όσα έκαννα και τα
δύο αυτά κόμματα κατάντησαν την κύπρο –
όση απόμεινε – ως νήσον σκανδάλων.
τα δύο εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσόντα
κόμματα αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειοψηφία του κυπριακού λαού, αφού δεν βρέθηκαν μόνα τους εκεί που είναι, αλλά οι ψήφοι του
λαού τους έβαλαν εκεί. «’ολα τα κακά κι ο
λύκος»... Δεν έφταναν όλα τα σκάνδαλα που
ταλανίζουν τον Ελληνισμό και δη την κύπρο,
ήρθε και η «Πανδώρα» να κάνει πασίγνωστη
την κύπρο – και όχι για πρώτη φορά – για άλλα
σκάνδαλα. κάτι πρέπει να έγινε για να αποκτήσουμε «ηροστράτειον Δόξαν». Έχουμε κι
εμείς πολλούς σαν τον ηρόστρατο της αρχαίας
εποχής που για να μείνει αθάνατο το όνομά του
έκαψε τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο –
ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας. ο
άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε με θανατική ποινή,
αλλά στην εποχή μας ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί και είδαμε σε κύπρο και Ελλάδα
πολλούς απ’ αυτούς που έφεραν καταστροφές, να γίνονται «ήρωες» και να τους θαυμάζει ο λαός.
Εν κατακλείδι, πάντως, ο κυπριακός λαός
φταίει περισσότερο, επειδή εν γνώσει του εκλέγει τους ακατάλληλους και λανθασμένους ηγέτες οι οποίοι – όπως είναι φυσικό – δεν έχουν
τις αρετές, τη σοφία, την ικανότητα για να καθοδηγήσουν, να μορφώσουν και να φέρουν προκοπή στον Ελληνισμό...
Διότι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι «ουκ αν
λάβοις παρά του μη έχοντος». Δεν μπορείς να
πάρεις από αυτόν που δεν έχει αρετές, σοφία
και όραμα...
Διατελώ

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Γιασιασίν σε όσους αντέδρασαν στην ελληνογαλλική
συμφωνία και τα παραμύθια των συγκλίσεων στο Κυπριακό»
Κύριε Διευθυντά,
Είδα και δεν πίστευα το τι άκουσα στη Βουλή των Ελλήνων – κόμματα να μην ψηφίζουν τη συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας, όπου η Γαλλία αναλαμβάνει να έλθει σε βοήθεια της Ελλάδας να δεχτεί επίθεση από την
τουρκία. Αυτό έγινε, φυσικά, για κομματικούς λόγους και αμέσως μού
ήρθαν στον νουν οι στίχοι του Γεωργίου Σουρή:
«Δυστυχίας σου Ελλάς
με τα τέκνα που γεννάς.
Ω Ελλάς, ηρώων χώρα,
τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα!»
το ίδιο νοιώθω όταν βλέπουμε στα ελληνικά κανάλια να καλούν εκπροσώπους διαφορετικών κομμάτων για να συζητήσουν και μιλούν όλοι μαζί!
Δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα και όταν δεν έχουν επιχειρήματα,
υβρίζουν ο ένας τον άλλον προσωπικά... Σκέφτομαι πάλι τα ίδια λόγια
του Γεωργίου Σουρή και γι’ αυτούς σίγουρα οι αρχαίοι Έλληνες, αν τους
ακούνε, θα τρίζουν τα κόκκαλά τους στους τάφους τους. Στην κύπρο,
τουλάχιστον, οι πολιτικοί έμαθαν να συζητούν ένας ένας και πολιτισμένα
– τις περισσότερες φορές.
μια και μιλάμε για τα κόμματα στην κύπρο, τα δύο μεγάλα κόμματα
κατηγορούν το ένα το άλλο πως φταίει που δεν λύνεται το κυπριακό.
Θέλουν να πάνε – λένε – σε συνομιλίες με τους τ/κ για να επιλύσουν τα
προβλήματα και θα περνούν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! ούτε η Χαλιμά δεν θα μπορούσε να λέει τέτοια παραμύθια! μπράβο, βρε κοπέλια!
Εν πειράζει που αθωώνετε τη γενοκτόνο τουρκία. Γιασιασίν! (στα τουρκικά, σημαίνει μπράβο σας).
Έγιναν, λέει, συγκλίσεις μεταξύ του αείμνηστου Δημ. Χριστόφια και του
ταλάτ. μπράβο τους! Αλλά τι νοιάζει τη γενοκτόνο τουρκία αν κάποιος
Χριστόφιας και κάποιος ταλάτ βρήκαν συγκλίσεις; η τουρκία έβγαλε τα

δικά της σχέδια προ πολλού για να ανακαταλάβει την κύπρο και να μην
αφήσει ούτε έναν Ελληνοκύπριο εκεί. Ακόμα, δεν θα δίσταζε να «καθαρίσει» και τους τουρκοκύπριους που ήταν εναντίον των σχεδίων της,
αφού το έκαμε ήδη πολλές φορές στο παρελθόν και στην κύπρο και στην
τουρκία. ο μόνος τρόπος – το γράφω εδώ και σαράντα χρόνια – για ν’
αλλάξει η λεγόμενη τουρκία (οι πραγματικοί τούρκοι είναι μια μικρή μειονότητα) είναι να την αναγκάσει η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις
γενοκτονίες που έχει διαπράξει, να αποναζιστικοποιηθεί, να πάψει να
είναι χώρα ρατσιστική και να αναγνωρίσει πολιτική και κυριαρχική ισότητα με τους κούρδους, αλλά και με τους άλλους – πολλούς – λαούς και
μειονότητες που ζουν εκεί και να αφήσουν όλους αυτούς τους οποίους
ανάγκασαν να γίνουν μουσουλμάνοι να αποφασίσει ελεύθερα αν θέλουν
να επιστρέψουν στις ρίζες τους – οι οποίες είναι ελληνικές, αρμενικές,
κουρδικές και άλλες. τότε – και μόνον τότε – είναι δυνατόν να λυθεί το
κυπριακό και να υπάρξει ειρήνη μεταξύ όλων των λαών στην περιοχή.
Αλλά, όμως, για να αναγκαστεί η «τουρκία» να αναγνωρίσει τις πολλές γενοκτονίες που έχει διαπράξει, πρέπει Ελλάδα και κύπρος – όπως
και άλοι – να το ζητούμε παντού, σε όλα τα φόρα του πλανήτη και όχι να
το «σκεπάζουμε» όπως κάνουμε σήμερα!
Θα θυμίσω εδώ ότι παλιά στη νότιο Αφρική υπήρχε το λεγόμενο «απαρτχάιντ», όπου η λευκή φυλή – που ήταν το 20% - διοικούσε το 80% που
ήταν οι μαύροι και έτσι η χώρα λεγόταν ρατσιστική. Στη λεγόμενη τουρκία
οι πραγματικοί τούρκοι είναι μόλις το 9% και διοικούν το 91%. Πώς πρέπει να λέγεται αυτή η χώρα; μα ασφαλώς υπερ-ρατσιστική.
Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

Eπιστολές - Γνώμες
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Άνθρωποι
αστέρια
∞

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829
ΜΕΡΟΣ 21ον

«Φάλαγγα Κυπρίων
Αγωνιστών στην εκστρατεία
για την απελευθέρωση
της Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδος»

Κάποτε της είπα:
Εσύ είσαι εγώ
Κι εγώ είμαι συ…
Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους.
Μέσα σου, κατοικεί η γαλήνη,
Είσαι το καταφύγιό μου
Όπου μπορώ ν’ αποσυρθώ
Και να νοιώσω ζεστασιά,
Το ίδιο είμαι κι εγώ, για σένα.
Λίγοι άνθρωποι είναι έτσι μαζί…
Κι όμως, όλοι θα μπορούσαν …
Δεν είναι θέμα εξυπνάδας,
Ούτε μόρφωσης ή πλούτου..
Όχι, δεν είναι αυτό.
Κάποιοι, αν και τετραπέρατοι
Και πολύ πλούσιοι,
Δεν μπορούν να βρουν καταφύγιο
Ούτε στον εαυτό τους.
Άλλοι μπορούν,
Γιατί είναι αγνοί, σαν μικρά παιδιά.
Οι περισσότεροι,
Είναι φτερό στον άνεμο.
Πετάνε για λίγο
Και ύστερα σωριάζονται στο χώμα.
Είναι όμως και κάποιοι, λίγοι,
Σπάνιοι, σαν αστέρια,
Με σταθερή τροχιά,
Που δεν πετούν με τον άνεμο,
Αλλά πατούν σταθερά στο νόμο
Γιατί ο δρόμος τους είναι ο νόμος
Που βρίσκεται μέσα τους.

μία μόλις γενεά μετά την εξέγερσι των
κυπρίν εναντίον του τζηλ οσμάν, άρχισε να
εξυφαίνεται το μέγα μυστήριον της γενικής
εξέγερσης για την Εθνική Παλιγγενεσία. υπό
άκρα μυστικότητα εντός της μήτρας της
Δούλης Ελλάδος εκυοφορήθη αγωνιωδώς
και επωδύνως η Επανάστασις του 1821. Εις
την ρούμελην (Στερεά Ελλάδα), οι απόστολοι της ελευθερίας κινούνται συνεχώς. η κλεφτουριά εις τα τραγουδησμένα βουνά της
Ελλάδος συντηρεί, με του καρυοφιλιού τον
ήχον και με του σπαθιού την λάμψιν την αποστωμένην ελπίδα. Εκτός της πατρίδος φωτισμένοι ‘Ελληνες προσπαθούν να ρίξουν πνευματικόν φως εις το δουλωμένον Γένος και
να φέρουν την εθνικήν αυτογνωσίαν εις τον
Έλληνα ραγιά.

Τα γεγονότα

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Να χαρώ σε στιγμές
ησυχίας
μια μέρα, ζωής παραμύθι αξαστέρωτο θά’μαι στη λήθη,
της Ελπίδας ζητάω συγγνώμη, την αφήνω στη χίμαιρα μόνη.
κάνω ΣτοΠ διότι βλέπω τα χρόνια, φορτωμένη βαριές εμπειρίες,
να γλυστράνε στα αιώνια πάθη, με φριχτές τολμηρές αδικίες.
τρέχουν, χάνονται, παίρνουν τα νιάτα,
με αφήνουν ψυχής κουρασμένη.
ματαιότης ματαιοτήτων υπάρχει. τίποτε άλλο στη φύση δεν μένει...
μέσα εγώ στα παλάτια της ώρας, κάνω ΣτοΠ σε γωνιές ηρεμίας.
να ησυχάζω από αγώνες του μόχθου!
ν’ απολαύσω αγαθά της αξίας...
Ξεμακραίνω απ’ της ζήσης τα πάθη,
μ’ εμπειρίες που έχω αποκτήσει.
να χαρώ σε στιγμές ησυχίας, πριν η μέρα τον ήλιο μού σβήσει...
Μερσίνη ΜacFarland

τον Απρίλιο του 1821 η Επανάσταση εξαπλώθηκε στη Στερεά Ελλάδα. Δυνάμεις επαναστατών απελευθέρωσαν αρκετές περιοχές, με πιο σημαντικές πόλεις τα Σάλωνα
(Άμφισσα), Γαλαξίδι, λιβαδειά, τη Θήβα κ.ά.
το φθινόπωρο του 1826 ο μεχμέτ ρεσίτ
Πασάς – κιουταχής, είχε ουσιαστικά επαναφέρει στη σουλτανική κυριαρχία ολόκληρη
τη Στερεά Ελλάδα.

«Φάλαγγα Κυπρίων
Αγωνιστών»
1) Θεοχάρης Αβραάμ, υπαξιωματικός Α’
τάξης. Πολέμησε στη ρούμελη (Αριθμ.
μητρώου 5416 ΑΧΕΒ). Πήρε μέρος στην
απελευθέρωση της Πέτρας, της Θήβας και
της λιβαδειάς. κάτοικος Αταλάντης.
«Εν Ναυπλίω τη 31η Δεκεμβρίου 1831.
Αριθμ. 52
Διά φοίνικας πεντακοσίους (αριθμ. 500)
εις τον Θεοχάρην Αβραάμ, εις το διάταγμα
υπ’ αριθμ. 56, εισερχ. 19085 εις γην ισότιμον
κατά την Στερεάν Ελλάδα εν καιρώ διανομής».
2) «Ο κύριος Μιχαήλ Κύπριος κατά το
1826 έτος εστάθη και υπό την οδηγία μου ως
Μαγκατζής με δέκα και περισσοτέρους στρατιώτας και παρευρέθη εις τας τότε γενομένας
μάχας και εις την εκστρατείαν του Καραϊσκάκη

ηκολούθησε και ηυρέθη εις τας μάχας Δομπραΐνας, Αραχώβης, Φουντάνας και Διστόμου και εστάθη σε όλην την γενναιότηταν
πάντοτε, μάλιστα και επληγώθη εις Δίστομον
υπό των εχθρόν και ήδη και εις την πλάτην.
Εν Ναυπλίω τη 15η Μαρτίου 1832
Ο Εκατόνταρχος
Γιαννάκος Κάρογλος»
* η μάχη στο Δίστομο της Βοιωτίας, με νικηφόρο έκβαση για τους Έλληνες επί πολυπληθεστέρων εχθρών έγινε στις 17/1/1827.
3) Κωνσταντίνος Ν. Κυπριώτης, πολέμησε εις τον Προφήτην ηλίαν στη Στερεά
Ελλάδα.
4) Γεώργιος Κύπρος, Δεκανέας. Πήρε
μέρος στις μάχες των Θηβών το 1825.
5) Ιωσήφ Κυπραίος, πολέμησε στη Στερεά Ελλάδα.
6) ΜιχαήλΜάρκου. Πήρε μέρος στη μεγάλη
νίκη των επαναστατημένων Ελλήνων στην
Αράχωβα Στερεάς Ελλάδας στις 18 νοεμβρίου 1826, καθώς και στις μάχες στο Δίστομο (17/1/1827) και στην Απελευθέρωση της
Θήβας και της Άμφισσας, όπου και επληγώθη.
7) Χρήστος Μιχαήλου Κύπριος. Πήρε
μέρος στη μάχη της Αράχωβας και του Διστόμου. Ήταν υπαξιωματικός.
«...Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο
κ. Χρήστος Μιχαήλ Κύπριος, κάτοικος Ναυπλίας, υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα
ως αξιωματικός απ’ αρχής του ιερού αγώνος
μέχρι του τέλους. Κατ’ αρχάς παρευρέθη υπό
την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών ως τα
ανά χείρας του αποδεικτικά, παρευρεθείς εις
διαφόρους κατά του εχθρού μάχας, όπου
παρευρέθη εις την Στερεάν Ελλάδαν όπου
και επληγώθη εις την μάχην κατά των εχθρών εις το Δίστομον και εις άλλα διάφορα
μέρη επολέμησε με γενναιότητα κατά των
εχθρών εις όλον το υπό την οδηγίαν μου διάστημα, έδειξε δε πρόθυμον υποταγήν εις τους
ανωτέρους του και απαραδειγμάτιστον ανδρείαν εις τας κατά του εχθρού μάχας.
Διό και κατ’ αίτησίν του τού δίδεται το παρόν

πιστοποιητικόν, ίνα όπου του ανήκει τού χρησιμεύση.
Εν Ναυπλίω την 16ην Δεκεμβρίου 1841.
Νικόλαος Κριεζώτης
Χατζηχρήστος
Νικήτας Σταματελόπουλος
Συνταγματάρχης
Δ. Τζόκρης»
8) Θεοχάρης Χατζηλία, από τη λάπηθο
της κερύνειας. το 1824 εντάχθηκε στο σώμα
του οπλαρχηγού Ιωάννη μπούσγου από τη
λειβαδιά.
9) Ιωάννης Κύπριος. λοχαγός της Φάλαγγας. Πήρε μέρος στην απελευθέρωση της
ρούμελης.
10) Αγαθάγγελος, μητροπολίτης Θηβών
(1827). Φιλικός. κύπριος από το μηλικούρι
της μαραθασάς. υπηρέτησε με αυταπάρνηση και αγωνίστηκε για όσο καιρό ήταν στο
στρατιωτικό σώμα, «υποφέρων κάθε βάσανον και ταλαιπωρίαν» και για τον λόγον αυτόν
ζήτησε να τον θέσει υπό την προστασίαν
του, όπως γράφει ο Δημήτριος υψηλάντης
προς στον κυβερνήτη Ιωάννη καποδίστρια.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Πέτρα: Στενή διόδος στη βόρεια Βοιωτία, κοντά στην κωπαΐδα. Σ’ αυτήν έγινε
στις 13 Σεπτεμβρίου 1829 η τελευταία μάχη
της Ελληνικής Επανάστασης ανάμεσα σε
7,000 οθωμανούς και 3,000 Έλληνες με
αρχηγό τον Δημήτριο υψηλάντη. οι οθωμανοί αιφνιδιάστηκαν και ηττήθηκαν, με αποτέλεσμα να εκκενώσουν όλη τη Στερεά, μέχρι
τη λαμία.
2) ο μητροπολίτης Αγαθάγγελος Μυριανθούσης, ο κύπριος μητροπολίτης Θηβών
συμμετείχε στην επαναστατική κίνηση της
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας «εκπληρών τα
θρησκευτικά χρέη του και υποφέρων κάθε
βάσανον και ταλαιπωρίαν».

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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Η Λογοτεχνία στην Κύπρο από την
Ανεξαρτησία (1960) μέχρι σήμερα
Μέρος 36ον

Η

Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος ύστερα
από τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου το
1959. Επίσημα ανακηρύχτηκε ανεξάρτητο κράτος τον Αύγουστο 1960 με πρώτο πρόεδρο τον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και αντιπρόεδρο τον
Τουρκοκύπριο Δρα Φαζίλ Κουτσιούκ.
Όταν ξεκίνησε ο αγώνας της ΕοκΑ το 1955-59
ήταν ένας αγώνας για την Ένωση με την Ελλάδα.
οι τουρκοκύπριοι αντιτάχθηκαν σ’ αυτό τον αγώνα
και διεκδικούσαν και αυτοί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, ζητούσαν δηλαδή τον διαμελισμό (τη
διχοτόμηση) της κύπρου. η Ανεξαρτησία ήταν μια
συμβιβαστική λύση τόσο για τους Ελληνοκυπρίους που αποτελούσαν το 78% όσο και για τους
τουρκοκυπρίους που αποτελούσαν το 18% του
πληθυσμού. το άλλο 4% το αποτελούσαν Αρμένιοι, μαρωνίτες, λατίνοι και Βρετανοί.
Παρόλο που οι ηγεσίες των δύο μεγάλων κοινοτήτων αποδέχτηκαν την ανεξαρτησία σαν συμβιβαστική λύση στην πράξη παρέμειναν δέσμιες στις
αρχικές τους επιδιώξεις, δηλαδή στην Ένωση και
στη Διχοτόμηση και συχνά σε ομιλίες μιλούσαν για
τα εθνικά τους ιδεώδη.
Όταν ο Πρόεδρος Μακάριος αποφάσισε να τροποποιήσει το Σύνταγμα, οι τουρκοκύπριοι αντέδρασαν και τον Δεκέμβρη του 1963 άρχισαν οι διακοινοτικές διαμάχες που συνέχισαν και το 1964.
Ανάμεσα σε πολλούς Ελληνοκυπρίους αγωνιστές της ΕοκΑ επικρατούσε η πικρία γιατί οι αρχι-

κοί τους στόχοι δεν είχαν επιτευχθεί και επεδίωκαν
τη συνέχεια του αγώνα για την πραγματοποίηση
της Ένωσης. η ίδια πικρία επικρατούσε ανάμεσα
σε πολλούς τουρκοκύπριους, υποστηρικτές της
Διχοτόμησης.
η Ελλάδα και η τουρκία που ήταν δύο από τις
τρεις εγγυήτριες δυνάμεις (η τρίτη ήταν η Βρετανία)
παραβίαζαν τις Συμφωνίες Ζυρίχης-λονδίνου. η
μεν ελληνική κυβέρνηση είχε στείλει παράνομα μια
μεραρχία κάπου 10,000 ελλήνων στρατιωτών η
δε τουρκική κυβέρνηση έστελνε παράνομο οπλισμό στους τουρκοκύπριους.
ο αγώνας του 1955-59 ήταν πηγή έμπνευσης
για τους λογοτέχνες. οι απαγχονισμοί του Μιχαλάκη Καραολή, του Ανδρέα Δημητρίου, του
Ευαγόρα Παλληκαρίδη και όλων των άλλων
απαγχονισμένων, καθώς και η ηρωική θυσία του
Γρηγόρη Αυξεντίου, του Κυριάκου Μάτση, του
Μάρκου Δράκου και όλων των άλλων αγωνιστών,
ώθησαν πολλούς ποιητές και πεζογράφους να γράψουν για τη θυσία τους. Ποιήματα που εξυμνούσαν
τον ηρωισμό των αγωνιστών είχαν μελοποιηθεί και
τα τραγούδια αυτά ακούγονταν παντού σε όλη την
κύπρο.
το 1967 ακολούθησε η ανατροπή της δημοκρατίας στης Ελλάδα από τη Χούντα που κράτησε
για εφτά μαύρα χρόνια.
Στις 15 Ιουλίου 1974 οι παράφρονες Συνταγματάρχες στην Ελλάδα μαζί με την ΕοκΑ Β’ στην
κύπρο ανέτρεψαν την κυβέρνηση του μακαρίου
με πραξικόπημα συνέλαβαν και βασάνισαν εκα-

∂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)

τοντάδες προοδευτικούς κυπρίους. Πέντε μέρες
αργότερα, στις 20 Ιουλίου 1974 τα τουρκικά στρατεύματα βομβάρδιζαν την κύπρο και κατέλαβαν
την κερύνεια και τις γύρω περιοχές για να ολοκληρώσουν την εισβολή και κατοχή του 37% του
εδάφους του νησιού τον Αύγουστο 1974.
Γύρω στις 200,000 κύπριοι πήραν το δρόμο της
προσφυγιάς. οι ποιητές και οι λογοτέχνες της κύπρου που πολλοί απ’ αυτούς είχαν μετατραπεί οι ίδιοι
σε πρόσφυγες, έγραφαν καταπονημένοι τώρα για
τους πεσόντες, για τους αγνοούμενους, την προσφυγιά και το αβέβαιο μέλλον.
Από την Ανεξαρτησία και μετά παρατηρούμε μια
μεγάλη άνοδο στη συμμετοχή των γυναικών στη
λογοτεχνία. οι καιροί άλλαξαν, η γυναίκα μορφώνεται και πολιτικοποιείται και αποκτά ίσα δικαιώματα με τον άντρα. Πολλές λογοτέχνιδες σπούδασαν,
απέκτησαν πανεπιστημιακή μόρφωση και εργάστηκαν σε αξιόλογες κυβερνητικές θέσεις, ιδιαίτερα στο χώρο της παιδείας.
η γυναικεία παρουσία στο λογοτεχνικό χώρο
είναι πολύ σημαντική. Πολλές απ’ αυτές δίκαια
απέκτησαν φήμη και εκτός των συνόρων της κύπρου, έγιναν γνωστές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Αναφέρουμε ελάχιστα μόνο ονόματα: Κλαίρη
Αγγελίδου, Ρήνα Κατσελλή, Ειρένα ΙωαννίδουΑδαμίδου, Ευγενία Πετρώνδα, Ήβη Μελεάγρου, Μαρία Αβρααμίδου, Νίτσα Αναστασίου,
Ιάνθη Θεοχαρίδου, Σοφία Μουαϊμη, Κίκα Πουλχερίου, Πίτσα Γαλάζη, Νίκη Κατσιαούνη, Νίκη
Λαδάκη-Φιλίππουμ Ήρα Γενακρίτου, Ειρήνη
Τσουλλή κ.ά.

Γυμνάσια. Εκεί γνωρίστηκε με τον Κωνσταντίνο
Καβάφη και άλλους πνευματικούς ανθρώπους. το
1919 έγραψε την πρώτη του ποιητική συλλογή
«Γαλανά δαχτυλιδάκια», την οποία αφιέρωσε
στον ποιητή Κωστή Παλαμά. Δυο χρόνια αργότερα (1921) έγραψε τη συλλογή «Κρινάκια του
γιαλού».
η μεγάλη του αγάπη για τον αθλητισμό και την
αρχαία Ελλάδα καθώς και ο «Ύμνος για τους
Ολυμπιακούς αγώνες» που έγραψε ο Παλαμάς,
τον ενέπνευσαν να γράψει το ποίημα «Αθλητικός
όρκος». Δίνουμε μερικούς στίχους:

Γλαύκος Αλιθέρσης
(1897 - 1965)

Εκτός από την ποίηση ασχολήθηκε και με τον
πεζό λόγο, έγραψε διηγήματα καθώς και μελέτες
για τον Καβάφη, τον Λιπέρτη, τον Μιχαηλίδη και
τον Νικολαΐδη, καθώς και την «Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας».
ο αγώνας του κυπριακού λαού για λευτεριά
(1955-59) δεν τον άφησε ασυγκίνητο. Δίνουμε ένα
απόσπασμα από το ποίημα του «Προσμαρτυρία»:

Ένας άλλος πολύ αξιόλογος κύπριος λογοτέχνης
που άφησε όνομα ήταν ο Γλαύκος Αλιθέρσης. ο
Αλιθέρσης έζησε για πολλά χρόνια στην Αίγυπτο.
Γεννήθηκε στη λεμεσό το 1897 και το πραγματικό
του όνομα ήταν Μιχάλης Χατζηδημητρίου. Ήταν
λάτρης της Ελλάδας και κατά τα νεανικά του χρό-

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).

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¿)

www.greekinstitute.co.uk

Σ’ αυτό το στίβο, απ’ όπου η ιερή δάδα
Της Ολυμπίας φωτίζει έθνη, λαούς
Που άξιο το σώμα το κρίνει η Ελλάδα
Να καθρεφτίζει αντάξια και τους Θεούς,
Ενώνοντας το Πνεύμα με την Ύλη
Σε Ιδανικό, που αιώνιο πάντα ζει,
Με καθαρή καρδιά, παρθένα χείλη,
Στο στίβο αυτό ορκιζόμαστε μαζί:
Πιστοί στο Νόμο, αντρίκεια, όλο καμάρι,
Γυμνοί στο φως, μιας τέτοιας αρετής,
Να δρέψουμε της δάφνης το κλωνάρι,
Που δίκια αξίζει, ο τέλειος αθλητής
Και θα την παραδώσουμε αναμμένη
Τη δάδα, στους εφήβους της Φυλής,
Πάντα ξυπνή η συνείδηση να μένει,
Ξοφλώντας παλιό χρέος μιας οφειλής.

Ώρα καλή! Που σε ξανανταμώνω!
Θυμάσαι; Πάρωρα – φεγγάρι- οι δυο μας –
Στης Χώρας, τα στενά και τα καντούνια.
Τα λυπημένα τα στενά από μνήμες
Που τις τραγούδησε ο Μιστράλ της Κύπρου.
Ώρα καλή σου, Διγενή! Να ξέρεις
Πως είμαι απλός στρατιώτης, σύντροφος
σου,
Καθώς και τότε, που φεγγάρια κι ίσκιοι,
Μες στα στενά της λυπημένης Μνήμης
Που την τραγούδησε ο Μιστράλ της Κύπρου
Ένα είχαμε καημό: Ν’ αγωνιστούμε
Για τη μόνη μας Θεά, την Άφτερή μας,
Του Αισχύλου και του Ρήγα Φερραίου.

4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).

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·.
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ktofallis@gmail.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

νια κατατάχτηκε εθελοντής στον ελληνικό στρατό
και πήρε μέρος στον Ελληνο-βουλγαρικό πόλεμο.
Ήταν από τους πρωτεργάτες που εξέδωσαν το
περιοδικό «Αυγή» στην λεμεσό, που ήταν και το
πρώτο λογοτεχνικό που κυκλοφόρησε στην κύπρο.
Για πολλά χρόνια έζησε στην Αλεξάνδρεια όπου
εργάστηκε ως καθηγητής σωματικής αγωγής σε

Άλλα έργα του Αλιθέρση είναι «Οι οραματισμοί
του Εωσφόρου και άλλα ποιήματα» 1923, τα
διηγήματα «Ο Γυμνός άνθρωπος» 1924, τη συλλογή διηγημάτων «Αράχνες», «Αροδαφνούσα»,
«Θερισμοί και οργώματα» 1939, τη συλλογή
«Μυστικός Δείπνος» 1944, που είναι εμπνευσμένη από το θάνατο της κόρης του Γλαύκης, τα
διηγήματα «Μαθητικά τετράδια» 1957, κ.ά.
ο Αλιθέρσης αργότερα γύρισε στην κύπρο όπου
πέθανε στη λεμεσό το 1965.
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Our childhood…
Chris and I often talked about our childhoods that were
the same. Growing up today is so different. When I grew up,
I walked to school and our dinner time was at a regular time,
Sunday’s was a roast, simple as that!
Eating out was not heard of, we only had a take away on
special occasions, only received a toy on birthdays and at
Christmas.
Fast food was fish and chips and having a bottle of Panda
Pop or Tizer from the shop was a real treat. I remember
when McDonalds opened in Wood Green in the late 70s. It
was such an amazing time and we had to save all our pocket money to be able to visit once a month!
After school you took your school clothes off as soon as
you got home and put on your “playing out” clothes – you
had your school shoes and your playing plimsoles or trainers and your good shoes. Children looked like children, we
didn't pout, wear makeup or have anxiety. There was no taking or picking you up in the car, you walked or rode your
bike! In my case my yellow Chopper that I shared with my
brother.
Our house phone had a cord attached, so there was no
such things as private conversations or mobile phones! Ours
was out in the hall.

We didn’t have Now TV, Sky or Netflix, we had only 3 channels to watch. Channel 4 and 5 was an exciting addition! We
had to watch all of the adverts, unless you switched to BBC.
We played board games, Hopscotch, Army, Bull Dog,
Outings, Kerby, Hide & Seek, Tag, Football, made mud pies
and rode bikes.
Staying in the house was a PUNISHMENT and the only
thing we knew about "bored" was: "You better find something to do, before I find it for you!"
We ate what mum made for our Dinner, or we ate nothing at all. “Φάτο ή θα μείνεις νηστικός”… Ιn other words, eat
it or eat nothing… If we rushed our dinner, we weren't allowed
to go back out and if we didn't eat it, we weren't allowed back
out either.
Bottled water was not a thing; we drank from the tap…
We watched cartoons like Sesame Street on Saturday
mornings and rode our bikes for hours and ran around.
We weren't AFRAID OF ANYTHING. We played till dark...
street lights were our alarm and our mums didn’t look for us.
We were safe and nothing was ever heard of an incident.
We all looked out for each other and our front doors were
always open to pop in.
If someone had a fight, that's what it was and we were
friends again a week later, if not SOONER.
We watched our MOUTHS around our elders because
ALL of our aunts, uncles, grandpas, grandmas, AND our
parents' best friends were all extensions of our PARENTS
and we called them uncle and aunty and you didn't want
them telling your parents if you misbehaved! Or they would
give you something to cry about. Everyone had respect.
I did my research by borrowing books from the library.
There was no internet and no Google!
These were the good days. So many kids today will never
know how it feels to be a real kid. I loved my childhood and
all the mates I hung around with. My brother and sisters and
cousins and friends and neighbours. We were all family.
Good Times! The Best Times of Our lives… The 70s/80s/90s…
Kind regards

Katia David-Harmanda
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NEPOMAK UK Annual General
Meeting – 5th December 2021

NEPOMAK UK is pleased to
announce that we will be holding our Annual General Meeting
(AGM) on 5th December 2021
from 12PM in North London
(venue to be confirmed closer to the time).
At this AGM, members of
NEPOMAK UK will be electing
a new National Executive
Committee consisting of 22 members. Once elected, the NEC will
convene immediately to elect a
new Executive Office (EO) consisting of President, Vice-President,

General-Secretary and Treasurer.
The Executive Officers must be
a member of the NEC.
In accordance with clause 16.4
of the NEPOMAK UK constitution: NEPOMAK UK members
wishing to stand for the 22 elected positions on the NEC or EO
must submit in writing, their name,
address and date of birth, to
reach the Executive Secretary
of the National Federation of
Cypriots in the UK by 4.00pm,
Sunday, November 7th 2021
(email: andreas.karaolis@cypri-

otfederation.org.uk). NEPOMAK
UK members are advised to submit a 200-word explanation as
to why they want to be on the
NEC and a 400-word explanation as to why they want to be an
Executive Officer.
Members of NEPOMAK UK
must be between the ages of 18
and 30, have at least one parent
or spouse of Cypriot origin and
be permanent residents of the
United Kingdom. Members of
NEPOMAK UK must also be
signed up to our website at

https://nepomak.org/signup/.
At the AGM, NEPOMAK UK
will also be planning an event
calendar for 2022. If you want to
get involved with the organisation and creation of new and exciting events for the Cypriot youth,
we encourage you to attend and
get to know our members.
For any questions regarding NEPOMAK UK or the proceedings of the AGM, please
email uk@nepomak.org.

UK Autumn Budget 2021: Key points at-a-glance
Chancellor Rishi Sunak has unveiled
the contents of his Budget in the House
of Commons yestreday.
He is setting out the government's tax
and spending plans for the year ahead.
Here is a summary of the main points.

Taxation and wages
Universal Credit taper rate will be cut by
8% no later than 1 December, bringing it down
from 63% to 55% - allowing claimants to keep
more of the payment.
Confirmation business rates to be retained
and reformed.
A 50% business rates discount for the retail,
hospitality, and leisure sectors in England in
2022-23, up to a maximum of £110,000.
Planned rise in fuel duty to be cancelled
amid the highest pump prices in eight years.
Consultation on an online sales tax.
National Living Wage to increase next year
by 6.6%, to £9.50 an hour.

Government spending
Whitehall departments to receive rise in
overall spending, totalling £150bn over the
course of this Parliament.
Funding will rise by an average of £4.6bn
for Scottish Government, £2.5bn for Welsh
Government, and £1.6bn for Northern Ireland
Executive.
Levelling Up Fund will mean £1.7bn invested in local areas across the UK.
Government backing projects in Aberdeen,
Bury, Burnley, Lewes, Clwyd South, Stokeon-Trent, Ashton under Lyne, Doncaster,

South Leicester, Sunderland and West Leeds.
Extra £2.2bn for courts, prisons and probation services.
Tax relief for museums and galleries will
be extended for two years, to March 2024.
Core science funding to rise to £5.9bn a
year by 2024-25.
£6bn of funding to help tackle NHS backlogs.
£7bn for transport projects in areas including Greater Manchester, the West Midlands
and South Yorkshire.

Children and education
Schools to get an extra £4.7bn by 202425.
There will be nearly £2bn of new funding
to help schools and colleges to recover from
the pandemic.
Schools funding to return to 2010 levels
in real terms - an equivalent per pupil cash
increase of more than £1,500.
£300m will be spent on a "Start for Life"
parenting programmes, with an additional
£170m by 2024-25 promised for childcare.
A UK-wide numeracy programme will be
set-up to help improve basic maths skills
among adults.
Schools cash returning to 2010 rate amid
calls for more.

Air travel
Flights between airports in the UK nations
will be subject to a new lower rate of Air
Passenger Duty from April 2023.
Financial support for English airports to be

extended for a further six months.
From April 2023, new ultra long haul band
in Air Passenger Duty for flights of over 5,500
miles introduced.

Alcohol
Planned rise in the duty on spirits, wine,
cider and beer cancelled.
Simplification of alcohol duties will see the
number of rates drop from 15 to six.
Stronger red wines, fortified wines, and
high-strength ciders will see a small increase
in their rates.
Rates on many lower alcohol drinks including rose wine, fruit ciders, liqueurs, lower
strength beers and wines to fall.
All sparkling wines to pay same duty as
still wines of equivalent strength.
New, lower rate of duty on draught beer
and cider will cut the rates by 5%.
Taxes cut on sparkling wine and draught
beer.

Housing
£24bn earmarked for housing: £11.5bn for
up to 180,000 affordable homes, with brownfield sites targeted for development.
4% levy will be placed on property developers with profits over £25m rate to help create a £5bn fund to remove unsafe cladding.
£640m a year to address rough sleeping
and homelessness.
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A & McDonald's Grassroots Club of the Year,
Omonia Youth FC, have this month resumed their
popular 'Inclusive Football' training sessions. The
club, who are sponsored by Spector, Constant &
Williams, Vas Barbers and V Jewellers provide the
sessions every Wednesday at Winchmore School.

By Mike Pieri
The young people have been delighted to be back
and they make the most of every session thanks to the
fun packed and engaging sessions run by the club's FA
qualified coaches.
Chairman Myri Demetriou says, "It is such a relief to
be able to resume these sessions as both the coaches
and young people look forward to them and the parents
are so thankful and grateful. Even if we as coaches have
had a bad week, the young people certainly put a smile
back on our faces and it is so gratifying to know that we
are putting a smile on their faces too."
One parent, Natalie explains: "This has been a great
opportunity for our socially shy son. He was never mad
keen on football, but he has certainly enjoyed the social
aspect and the coaches really encourage all ball skills.
As parents, this is a great way to sneak some exercise
into his week and the coaches make everything fun,
which in turn makes him want to keep turning up. He is
also learning new skills and gaining confidence, which
is helping him in school and at the park. Plus, for us parents, it is a chance to meet and chat to others who are
facing similar challenges with their children, which is always welcome. We are really glad we found out about
these sessions. I definitely recommend them."
Lead coach Kerem also adds: "Inclusive football is a
place where everyone is a winner. We don't just play
football, but we tap into every player's needs and bring
out the best in them, as well as making it a fun, playful
and safe environment".
If you want to know more about the sessions or know
someone you think would benefit from these sessions,
please see the poster elsewhere on this page or contact
the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com.
In last Sunday's competitive matches, there were
mixed results for the teams at Omonia Youth FC.
Three of the four Under 18 teams at the club played
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Inclusive Football returns
at Omonia Youth FC

Inclusive Football Training Sessions are back at Omonia Youth FC

last Sunday with two winning while one narrowly tasting
defeat. Mike Petrou's Under 18 White Plus lost 2-0 away
while Chris and Jimmy Mousicos Under 18 Gold made
it three wins out of three in the Red Division with a com-

fortable 5-2 win at home. Michael Pieri's Under 18 White
also won, making it four wins on the bounce thanks to a
dominant performance against the team who at the beginning of paly were sitting second in the table. The team
created many positive situations in the first half but just
couldn't find the final pass or shot. The Under 18 White
played with patience and at half time they were asked
to hold on to the ball a little bit longer in midfield to spring
the forwards and with 15 minutes to go they did just that.
A lovely through ball from Noel Allen split the defence
and Erdal Nacakdedigi on to the pass to calmly and expertly tuck it away. The Under 18 White still needed to
be vigilant in the last five minutes and repel a couple of
attacks, with Stefanos Pieri pulling off one particularly
good and along with the defence held firm for a deserved
1-0 win that takes them to joint second in the table. Joint
Man of the Match was awarded to Noel Allen and Lucas
Oladejo who ran the centre of the midfield.
Savva Zavros and David Poncia's Under 16 Gold got
their first win since the March lockdown with a decisive
4-1 win. The team have trusted in their development and
have kept going with how they have been asked to play.
The whole game was fantastic to watch with the boys
spending 80 minutes of football on the front foot. Coach
David said: "I am so proud of them for believing in themselves and I hope that this performance and win gives
them all the belief to become the team we know they can
be."
Kerem Denizer and Paul Pavlou's Under 12 Green
lost a thrilling match 7-4, but there were plenty of positives to take from the defeat. The match was a high tempo, end to end affair, with both teams' intent on playing
positive and attacking football.
Mike Koumi, Pany Panayiotou and Adam Broomfield's
Under 14 White lost 6-4 in a game where they were largely in control of. Having created a couple of good early
chances, the Under 14 White were hit with a ball over

the top to go a goal down. A great individual run and finish saw them equalise and they went on to create many
chances before going 2-1 up. The Under 14 White started second half strongly and went 3-1 up before conceding another goal from another long ball. A fourth goal
should've sealed the points but lapses in concertation
saw them concede two quick goals. While looking got
the winning goal, they conceded twice more. Man of the
Match Georgie score three goals with William getting
the other goal.
The Men's team, who are sponsored by Crown Mobile Tyres and The Master Locksmith followed up the
Under 18 White's win at Enfield Grammar School by winning their game there too to make it two wins in a row. It
was another positive performance, showing yet more
progress but there was apprehension pre-match as one
of the team's outfield players had to play in goal as the
squad's three other goalkeepers were either unavailable
or injured. The team need not have worried as they took
the game to their opponents and crated may chances.
They controlled the game from the very first minute being the dominant force and scored two very good goals.
The second half was a little more tense as they team
tried to keep a clean sheet and should've added to the
score line were it not for some profligate finishing. A 20 result was more than worthy given the level of performance. Man of the Match was awarded to Donaldo Ndoj
for his all-round display and two well-taken goals but
special mention too to Nick Gregoriou putting on the
goalkeeper gloves and keeping a clean sheet.
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
Alexandra Park 1 – AEK 4
AEK U13’s continued their unbeaten run
when they beat ALexandra Park 4-1 and move
into third spot. The home team took an early lead with a well taken goal but AEK battled
back to level with Deen after a good passing
move. It was end to end in the second have
with the visitors creating several chances
and their clinical finish put them in control.
They added further goals from Savva, Nehemiah and Lucca to secure three points. A
good team effort enjoyed by a good support.
Man of the match Henry had an outstanding
game at the heart of the defence.
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S o u p I E S m E S pA n A k I
Cuttlefish with spinach

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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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

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean
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flavours.
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He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
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Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others.
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Here he would like to give you a taste of his recipes.
with a lid. Leave to simmer for 45-50 minutes or
until the cuttlefish or
squid feels tender and
the sauce thickens. Do
not overcook the cuttlefish or squid because it
may end up being tough.

SOUPIES ME SPANAKI
In Greece, the very religious traditionally eat fish on Wednesdays
and Fridays and this is an excellent dish for those who follow these
religious traditions or indeed for any
day. Cuttlefish has a sweet taste
and good texture and combined
with wine, tomatoes, herbs and
spinach adds to a very delicious
meal.

INGREDIENTS

Serves 4
1kg cuttlefish or squid with
tentacles
4 tbsp olive oil
1 large onion, sliced
2 spring onions with their
green leaves, finely
sliced
2 leaks, the white part only,
finely sliced
3 cloves garlic, crushed
175ml dry white wine
ink from 2 bags from the cuttlefish
2 tbsp tomato puree dissolved
in 175ml water or vegetable stock
3-4 large fresh ripe tomatoes,
skinned, deseeded and
finely chopped
a small handful flat-leaf parsley, finely chopped
¼ bunch dill, coarsely
chopped

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1 bunch chervil, coarsely
chopped
Sea salt and freshly ground
black pepper
1kg fresh spinach washed,
drained and coarsely
chopped
TO GARNISH:
A small handful of fresh flatleaf parsley, finely
chopped
METHOD
1. Clean the cuttlefish or squid
if using, removing the
eyes, the beak and the
backbone. Peel the skin
off and wash the cuttlefish, drain and cut into
strips 3cm wide and
10cm long.
2. On a medium to high heat,

in a large saucepan with
a heavy base, saute the
cuttlefish or squid for 1012 minutes until all its liquid is released. Continue
sauteing until it changes
colour and all the liquid
has evaporated. Add the
olive oil and saute the
onion, spring onions and
leaks for 2-3 minutes or
until golden. Add the garlic and saute for a further
1 minute. Add the cuttlefish or squid and cook,
stirring all the time.
3. Add the wine, the cuttlefish
ink, tomato paste, the
tomatoes, parsley, dill,
chervil, the seasoning
and some water to cover

22.45
00.30

Από μέρα σε μέρα
μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
νΕΑ ΣΕΙρΑ: μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική ταινία:
Το Τελευταίο Αντίο
Ελληνική ταινία:
Κοντσέρτο Για Πολυβόλα
Ελληνική ταινία:
Η Βίλα των Οργίων

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

4. When the cuttlefish or squid
is soft, add the spinach,
taste and add more seasoning if necessary, cover the pan and cook for
another 6-7 minutes.
5. Sprinkle over the parsley
before serving.
6. Serve either on its own or
with plain white rice and
boiled vegetables.
© Copyright
George Psarias
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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:
Τα Χρόνια Της Θύελλας
Ελληνική ταινία:
Η Χαραυγή Της Νίκης

KYΡIAKH 31 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:
Υπολοχαγός Νατάσα

20:30
21.00
22.25

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:
Οι Γερμανοί Ξανάρχονται
το ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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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:
Υποβρύχιο Παπανικολής
Ελληνική ταινία:
Αυτοί Που Μίλησαν
Με Τον Θάνατο
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09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.00
20.55
22.25

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:
Αντάρτες των Πόλεων
Ελληνική ταινία:
Εγώ Ρεζίλεψα τον Χίτλερ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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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:
Οι Γενναίοι Του Βορρά
Ελληνική ταινία:
Ένας Γερμανός Στα Καλάβρυτα
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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
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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

The wholeness of Existence from
generation to generation
The air in my lungs
Is foreign, hindered
By the knot in
My tethered tongue!
O Lord, be my prayer,
For the old songs once sung
Long to sing a new song,
Thus to untie my tired tongue.
The old Bard doth declare
Awake …
Be endowed by the
Moving wings of
Angelic Guards to prepare
The starry way
To higher dimensions
There to reveal
The angelic world

Of Heavenly Hosts.
As the sun and the moon
Endures throughout
Generation after
Generation,
Thus, all of creation
Was, is and will be
An integral part
Of our earthly
Existence,
Until the Almighty
Declares the Holy Ordinance
Where the Lord
Our Messiah reigns
Forever more.

Jo-Anne Colombo Marinakis

12.00-13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
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Ligo Meta To
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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.

