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Μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
«σπρώχνουν» την Πενταμερή οι Τούρκοι

Όταν το εμβόλιο κατά
του κορωνοϊού εμπνέει
Κύπριους πολιτικούς...

n ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΜΑΚΡΟΝ
n Η ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ
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«Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται,
ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται»
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Απεβίωσε από κορωνοϊό
ο Νεόφυτος Νικολάου
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ΜΠ. ΤΖΟΝΣΟΝ: Μονόδρομος
η πορεία προς την ελευθερία
n ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ
n ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ
– ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ TEST ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
n ΑΠΟ ΤΙΣ 17 ΜΑΪΟΥ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
n ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
n ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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l ΤΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΜΒ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ»

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΕΛΙΔΑ 12

Η Άγκυρα τορπιλίζει
και τις Διερευνητικές
με την Ελλάδα

Χειροτονία Χωρεπισκόπων
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
ΣΕΛΙΔΑ 6

Παράταση του Lockdown και
σταδιακό άνοιγμα στην Ελλάδα

n ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ NAVTEX
n ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΤΗΝ... ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ!
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MΠ. ΤΖΟΝΣΟΝ: Μονόδρομος
η πορεία προς την ελευθερία
Ο

πως είχαμε γράψει και την περασμένη βδομάδα, ο πρωθυπουργός
της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε τη Δευτέρα έναν «οδικό χάρτη»
εξόδου της χώρας από τα περιοριστικά
μέτρα κατά του κορωνοϊού σε βάθος τεσσάρων μηνών. Στις 21 Ιουνίου θα είναι
το τελευταίο στάδιο άρσης κάθε μέτρου.
«Μη αναστρέψιμη πορεία προς την ελευθερία», χαρακτήρισε τον χάρτη ο κ. Τζόνσον. Με προσοχή και επιφυλακτικότητα ο
πρωθυπουργός τόνισε ότι τα μέτρα κατά
του κορωνοϊού πρέπει να τηρούνται από
όλους, ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα απελευθέρωσης από τα «δεσμά», που
ισχύουν για ένδεκα τώρα μήνες.
«Είμαι αισιόδοξος αλλά προφανώς, δεν
υπάρχουν εγγυήσεις για τίποτα… Είμαι πολύ
αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να φθάσουμε εκεί», δήλωσε ο κ. Τζόνσον.
Τα σχολεία όλων των βαθμίδων (μαζί
και τα ελληνικά παροικιακά σχολεία) θα
ανοίξουν στις 8 Μαρτίου. Οι μπυραρίες
και τα εστιατόρια θα ανοίξουν τους εξωτερικούς τους χώρους στις 12 Απριλίου
και τους εσωτερικούς χώρους στις 17 Μαΐου.
Στις 12 Απριλίου ανοίγουν, επίσης,
καταστήματα λιανικής πώλησης, κωμμωτήρια κλπ. (ίδε σχετικό πίνακα)
Βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση και
πρόληψη της νόσου θα είναι τα μαζικά διαγνωστικά τεστ σε σχολεία, επιχειρήσεις και
ευρύτερα στην κοινότητα.
Ο οδικός χάρτης προβλέπει ότι οι περιορισμοί στα νυχτερινά κέντρα και τις μεγάλες εκδηλώσεις θα είναι οι τελευταίοι που
θα αρθούν στις 21 Ιουνίου, αν και η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι τα δεδομένα, και όχι
οι ημερομηνίες, είναι αυτά που θα καθορίσουν το «άνοιγμα» των δραστηριοτήτων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Το σχέδιο του Βρετανού πρωθυπουργού αποτελείται από τέσσερα στάδια με
ημερομηνίες-κλειδιά: 8 και 29 Μαρτίου, 12
Απριλίου, 17 Μαΐου και 21 Ιουνίου. Μετά
από κάθε στάδιο θα μεσολαβεί διάστημα
5 εβδομάδων, καθώς απαιτούνται 4 εβδομάδες ώστε να φανούν οι επιπτώσεις της
χαλάρωσης των μέτρων και να αναλυθούν
τα δεδομένα, καθώς και μια εβδομάδα περιθώριο για την ενημέρωση του βρετανικού
λαού. Όπως επισήμανε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, για την εφαρμογή κάθε σταδίου
θα δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα «στα
δεδόμενα και όχι στις ημερομηνίες».

Οι τέσσερις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των σταδίων
1. Η ομαλή διεξαγωγή του εμβολιαστικού προγράμματος
2. Στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι τα
εμβόλια μειώνουν τη θνησιμότητα και τον
αριθμό των νοσηλευομένων στις ΜΕΘ.
3. Η μεταδοτικότητα του ιού δεν οδηγεί
σε αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία
4. Οι νέες μεταλλάξεις του ιού δεν θα θέσουν σε κίνδυνο το σχέδιο άρσης περιορισμών.
Ποια θα είναι τα τέσσερα στάδια;
– ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Από τις 8 Μαρτίου,
πλήρες άνοιγμα όλων των σχολείων με όλες
τις εξωτερικές σχολικές δραστηριότητες.
Συνάντηση δύο ατόμων σε εξωτερικούς
χώρους για οποιαδήποτε δραστηριότητα,
όπως καφέ ή πικνίκ. Από τις 29 Μαρτίου,
εξωτερικές συναντήσεις για μέχρι 6 άτομα
ή παραπάνω αν είναι από διαφορετικά νοικοκυριά. Εξωτερικές δραστηριότητες, όπως
τέννις ή μπάσκετ και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
– ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Από 12 Απριλίου,
ενεργοποιείται η οικονομία με το άνοιγμα
του λιανεμπορίου, της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους, των γυμναστηρίων, των
κέντρων προσωπικής φροντίδας.
– ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Από 17 Μαΐου, άνοιγμα ξενοδοχείων και εσωτερικών χώρων
διασκέδασης, όπως σινεμά, θέατρα, μουσεία, πάμπ.
– ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Από 21 Ιουνίου,
πλήρης άρση όλων των περιορισμών κοινωνικών επαφών.
Ο Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στη Βουλή διευκρίνισε ότι «η
κυβέρνηση θα στηρίξει την οικονομία με ό,τι
και αν χρειαστεί», ενώ στις ερωτήσεις των
βουλευτών απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα μέτρα στήριξης της
οικονομίας, παραπέμπτοντας στον αρμόδιο Υπουργό Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος θα
μιλήσει την ερχόμενη Τετάρτη.
Την ίδια ώρα θολό παραμένει το τοπίο
για τα διεθνή ταξίδια και για την εφαρμογή
του «εμβολιαστικού διαβατηρίου», αφού
τα δύο αυτά θέματα βρίσκονται υπό εξέταση και περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να δοθούν στις 12 Απριλίου, ημερομήνια έναρξης του δεύτερου σταδίου.
Στη συνέντευξη Τύπου ο Μπόρις Τζόνσον ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει αξιόπιστη διαδρομή προς έναν κόσμο χωρίς covid-

Σταδιακή άρση των περιορισμών και στην
Σκωτία μέχρι τέλους Απριλίου
Η τοπική πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζιον ανακοίνωσε ότι στις 15 Μαρτίου θα επιστρέψουν στα σχολεία περισσότεροι μαθητές, μετά από την επιστροφή ορισμένων μαθητών του δημοτικού και του λυκείου την περασμένη Δευτέρα.
Θα επιτραπεί επίσης η οργανωμένη άθληση χωρίς σωματική επαφή σε εξωτερικό χώρο
για τα παιδιά 12-17 ετών και η συνάντηση τεσσάρων ατόμων από δύο νοικοκυριά σε ανοιχτό
χώρο.
Στις 5 Απριλίου, θα αρθεί η εντολή προς τους πολίτες να μένουν στο σπίτι, θα επιτραπεί η επιστροφή των πιστών σε χώρους λατρείας, το όριο για συναντήσεις σε εξωτερικό
χώρο θα αυξηθεί στα έξι άτομα και θα ανοίξουν πλήρως κάποια εμπορικά καταστήματα,
ενώ τα υπόλοιπα θα λειτουργούν με προπαραγγελίες και προκαθορισμένη ώρα παραλαβής προϊόντων.
Στις 26 Απριλίου, όλη η Σκωτία θα περάσει στο υποδεέστερο του lockdown Επίπεδο
3 των περιορισμών, κάτι που σημαίνει σταδιακό άνοιγμα όλων των εμπορικών καταστημάτων, της εστίασης, των γυμναστηρίων και των κομμωτηρίων.
Θα διατηρηθούν ωστόσο περιορισμοί ως προς τα ταξίδια από και προς το εξωτερικό.
Η κα Στέρτζιον είπε ότι προς το παρόν υπάρχει περιορισμένο περιθώριο για χαλάρωση των περιορισμών και ότι περαιτέρω λεπτομέρειες για την άρση των μέτρων θα δοθούν
στα μέσα Μαρτίου.

19 και πάντα κάθε χαλάρωση μέτρων θα
φέρνει αύξηση στους θανάτους». Επίσης
ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως ότι το σχέδιο δεν θα είναι αναστρέψιμο, αλλά τόνισε ότι αυτή είναι η πρόθεση
της κυβέρνησης και έκλεισε την ομιλία του
με το μήνυμα ότι «αυτό το σχέδιο είναι μονόδρομος προς την ελευθερία».
Αιτιολογώντας την αργή άρση του lockdown, ο επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος της κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς
σημείωσε ότι ακόμα και με ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί
«είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ένας
μεγάλος αριθμός πολιτών παραμένει απροστάτευτος». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αν και
φιλοδοξία του οδικού χάρτη είναι να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στα τέλη Ιουνίου,
μέτρα όπως η χρήση μάσκας σε συγκεκριμένες περιστάσεις, η απομόνωση σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων και η λειτουργία ενός αποτελεσματικού προγράμματος ιχνηλάτησης επαφών φορέων ίσως
να χρειαστεί να επανέρχονται κατά τους χειμερινούς μήνες.
Ο Αρχίατρος για την Αγγλία καθηγητής
Κρις Γουίτι συμπλήρωσε ότι αναμένει ο
COVID-19 τα επόμενα χρόνια να συμπεριφέρεται και να αντιμετωπίζεται όπως η
εποχική γρίπη.
Ο οδικός χάρτης εξόδου από το lockdown
που δημοσίευσε η κυβέρνηση αναφέρεται,
εξάλλου, σε πιθανότητα επιβολής απαγορευτικών κατά τόπους σε περίπτωση έξαρσης του κορωνοϊού ή εμφάνισης επικίνδυνων
μεταλλάξεων στο μέλλον.
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ – ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι τα
ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό δεν θα
επιτραπούν πριν από τις 17 Μαΐου το
νωρίτερο και αυτό εφόσον κριθεί ασφαλές από επιδημιολογική μελέτη που θα γίνει
τον Απρίλιο.
Παρόλα αυτά, οι Βρετανοί φαίνεται ότι
εξέλαβαν τις ανακοινώσεις ως έναυσμα για
το σχεδιασμό των θερινών τους διακοπών.
Η easyJet ανακοίνωσε αύξηση κρατήσεων για πτήσεις σε ποσοστό 337% και για
πακέτα διακοπών κατά 630%. Ως πιο δημοφιλείς προορισμοί αυτής της απότομης
αύξησης της ζήτησης αναδείχθηκαν η Κρήτη,
το Φάρο της Πορτογαλίας και δημοφιλή
θέρετρα στην Ισπανία. Οι περισσότερες
κρατήσεις έγιναν για τον Αύγουστο και έπειτα για τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο.
Παρομοίως η Tui ανακοίνωσε ότι η Δευτέρα ήταν η καλύτερη μέρα για τις κρατήσεις εδώ και πάνω από έναν μήνα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί και εδώ ήταν η Ελλάδα και Ισπανία, μαζί με την Τουρκία, με τα
πακέτα να αφορούν το καλοκαίρι.
Και η Thomas Cook είδε 100% αύξηση
στην κίνηση στην ιστοσελίδα της μετά από
τις ανακοινώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ελλάδα, Κύπρος, Μεξικό και Δομινικανή Δημοκρατία ήταν οι προορισμοί με
τη μεγαλύτερη ζήτηση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της easyJet,
Γιόχαν Λούντγκρεν, δήλωσε στο BBC ότι
η αύξηση των κρατήσεων «δείχνει πως το
νεύμα από την κυβέρνηση ότι σχεδιάζει να
ξανανοίξει τα ταξίδια ήταν αυτό που περίμεναν οι καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Το πρακτορείο πολυτελών ταξιδιών
Designer Travel επίσης ανέφερε διπλασιασμό των προσεγγίσεων από πελάτες
τη Δευτέρα.
Σημαντικά αυξημένη είναι η ζήτηση και

για διακοπές εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα στη χώρα θα ανοίξουν στις 12 Απριλίου
σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του κ. Τζόνσον και τα ξενοδοχεία στις 17 Μαΐου.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Ο κ. Τζόνσον δήλωσε ότι ο υπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ Μάικλ Γκόουβ
θα ηγηθεί μιας αξιολόγησης προκειμένου
να συζητηθεί το «επιστημονικό, ηθικό, φιλοσοφικό και δεοντολογικό» ζήτημα των πιστοποιητικών εμβολιασμού γι' αυτούς που
έχουν κάνει το εμβόλιο κατά της Covid-19,
κάτι που θα διευκολύνει το εκ νέου άνοιγμα των χώρων διασκέδασης και φιλοξενίας.
«Υπάρχουν βαθιά και περίπλοκα ζητήματα που χρειάζεται να διερευνήσουμε,
ηθικά ζητήματα για το ποιος είναι ο ρόλος
της κυβέρνησης στο να δίνει εντολή όλοι οι
άνθρωποι να έχουν κάτι τέτοιο», είπε ο κ.
Τζόνσον.
«Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις
σε βάρος των ανθρώπων οι οποίοι, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να κάνουν το
εμβόλιο. Ίσως υπάρχουν ιατρικοί λόγοι για
τους οποίους οι άνθρωποι δεν μπορούν να
κάνουν το εμβόλιο….κάποιοι ίσως πραγματικά να αρνούνται να το κάνουν», είπε.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στις συζητήσεις για την εφαρμογή του
πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά τις μετακινήσεις τουριστών μεταξύ Ελλάδας και
Μεγάλης Βρετανίας αναφέρθηκε ο Έλληνας
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης,
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό BBC4.
Συγκεκριμένα, για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και την υιοθέτησή τους ειδικά για
τους ταξιδιώτες ανάμεσα σε Ελλάδα και
Μεγάλη Βρετανία, ο υπουργός Τουρισμού
επισήμανε ότι «τεχνικές συζητήσεις μεταξύ
Ελλήνων και Βρετανών αξιωματούχων
είναι σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβώσουμε αν η εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα είναι εφικτή.
Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση, τουλάχιστον
ως προς την τεχνική πλευρά».
Όπως εξήγησε ο κ. Θεοχάρης, «η λογική είναι ότι, φυσικά, δεν θέλουμε να περιορίσουμε τα ταξίδια μόνο σε αυτούς που
έχουν εμβολιαστεί. Σε καμία περίπτωση.
Ωστόσο, εφόσον ήδη ζητούμε από κάθε
τουρίστα να έχει ένα αρνητικό τεστ πριν ταξιδέψει, θα ήταν σπατάλη πόρων να κάνει
κανείς τεστ κάθε φορά που ταξιδεύει. Το
πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορούσε
να περιορίσει την ανάγκη για αυτού του είδους τα τεστ διότι θα θεωρείτο δεδομένο ότι
οι ταξιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν το σχετικό
πιστοποιητικό επελέγησαν από την κυβέρνηση της χώρας τους ή θέλησαν οι ίδιοι να
εμβολιαστούν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να
κάνουν τεστ ξανά και ξανά».

Σε ό,τι αφορά την υποδοχή Βρετανών
τουριστών το καλοκαίρι του 2021, ο κ. Χάρης
Θεοχάρης δήλωσε πως είναι αισιόδοξος
και ότι «οι τουρίστες που έρχονται κάθε
χρόνο στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία είναι περίπου 4 εκατ. σε μια “κανονική”
χρονιά. Σίγουρα, ελπίζουμε ότι αυτό το καλοκαίρι, με τα προγράμματα εμβολιασμού –
και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις χώρες
που ηγούνται στο συγκεκριμένο τομέα – η
κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη από την
τωρινή. Τα κρούσματα στη Μεγάλη Βρετανία έχουν μειωθεί, άρα ελπίζουμε ότι, τόσο
με τα προγράμματα εμβολιασμού, όσο και
με τον περιορισμό της νόσου, φέτος θα μπορούμε να έχουμε ένα ημι-κανονικό – αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος – τουριστικό καλοκαίρι».
Σημειώνεται ότι η Κύπρος είναι η πρώτη
χώρα στην Ευρώπη που ανακοίνωσε ότι
οι ταξίδιώτες από κράτη-μέλη της ΕΕ που
διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού θα
μπορούν ελεύθερα να εισέρχονται στο νησί
χωρίς κανέναν περιορισμό ή επίδειξη τεστ
COVID-19.
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ 5,1%
Στο 5,1% αυξήθηκε ο δείκτης ανεργίας
στο Ηνωμένο Βασίλειο το Δεκέμβριο από
5% το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα νεότερα
επίσημα στατιστικά στοιχεία. Το ποσοστό
αυτό αντιστοιχεί σε 1,74 εκ. ανέργους και
είναι κατά 1,5% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο
τον Δεκέμβριο του 2019.
Η σχετικά μικρή αύξηση του ποσοστού
ανεργίας εν μέσω πανδημίας αποδίδεται
σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα αναστολής εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο στο αποκορύφωμά του
κάλυπτε το 80% του μισθού περίπου 9 εκατομμυρίων ιδιωτικών υπαλλήλων που δεν
μπορούσαν να εργαστούν λόγω των περιοριστικών μέτρων.
Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι το κράτος καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό του
μισθού περίπου 6 εκατομμυρίων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής αναφέρεται εξάλλου σε κάποια «δειλά πρώτα
σημάδια» σταθεροποίησης της αγοράς
εργασίας. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά 5%
κατά μέσο όρο σε σχέση με πέρυσι, ενώ
τον Ιανουάριο του 2021 ο αριθμός των εργαζομένων στα μισθολόγια εταιρειών αυξήθηκε κατά 83.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με την περίοδο
πριν την πανδημία υπάρχουν 726.000 λιγότεροι εργαζόμενοι σε μισθολόγια εταιρειών.
Την ερχόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Οικονομικών Ρίσι
Σούνακ ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2021/22, που αναμένεται να περιλαμβάνει επέκταση της χρονικής διάρκειας των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων
και εργαζομένων.

Thursday 25th February 2021
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αίνεται ότι η εφεύρεση του εμβολίου κατά της
χι, δεν πρόκειται περί αστείου. Υπάρχουν τέτοιμως, σύμφωνα με το σκεπτικό Αβέρωφ, την ίδια
ευθύνη φέρουν και οι προηγούμενοι Πρόεδροι
θανατηφόρας πανδημίας του κορωνοϊού... ενέοι... εφευρέτες στην Κύπρο. Ο πιο εμπνευσμέ(π.χ. Χριστόφιας, Τάσσος), που δεν είχαν τέτοια...
πνευσε και επιφανείς (κατ’ εικόναν) Κύπριους πολινος φαίνεται να είναι ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ακοεφευρετική σκέψη. Μάλλον δικαιολογούνται γιατί
τικούς να εφεύρουν το... «εμβόλιο» για τερματισμό
λουθούμενος κατά πόδας από τον κ. Άντρο Κυτροπή που πήραν τα πράγματα στην Αρχιετότε, επί προεδρίας τους, δεν υπήρχε κορωνοϊός
της τουρκικής κατοχής, απαλλαγή από τις εγγυήπριανού.
πισκοπή Θυατείρων με την υπόθεση του Επιγια να... εμπνευστούν!
σεις, επιστροφή της Μόρφου, Αμμοχώστου και άλλων
¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Brexit ÌÂ ÂÈÏÔσκόπου Αθανασίου
δεν νομίζουμε να περιποιεί τιμήν
ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π:
οιο είναι, λοιπόν, το «φάρμακο» Αβέρωφ; Ιδού...
περιοχών. Και το... θαυματουργό αυτό «εμβόλιο» –
Á¤˜ Ì›· «·ÍÈﬁÈÛÙË» Û˘ÌÊˆÓ›· ÂÍﬁ‰Ô˘ ·ﬁσο κι αν ακούγεται αστεία, η πραγματικότητα
σε κανέναν. Η κατάσταση παίρνει άλλη τροπή. Ξεη συνταγή, όπως την αποκάλυψε δημόσια:
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂
είναι τραγική. Τραγική διότι υπάρχουν πολιτιπου θα έχει 1000% αποτελεσματικότητα κατά τους
φεύγει από τα όρια. Πρωτίστως, «χτυπιέται» η
ÙËÓ από
∂∂ Î·È
·Ú·ÌÔÓ‹
ÛÂΘέλω
·˘Ù‹, ÚÔ·Ó‹Á«Θέλω να απαλλαγώ
τηνÙËÓ
τουρκική
κατοχή;
κοί
ηγέτες
που
δεν
αντιλαμβάνονται
αυτά
που
κατα∞¡∞∫§∏™∏
«εφευρέτες» του – είναι η αποδοχή της «πολιτικής
Εκκλησία ως θεσμός. ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 50
ÁÂÈÏÂ
Ô ∆˙¤ÚÂÌÈ
∫ﬁÚÌÈÓ ÂÊﬁÛÔÓ
ν’ απαλλαγώ από
τα τουρκικά
στρατεύματα
και τιςÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ
νοεί και ένα παιδί του Δημοτικού.
Εξακολουθούμε
ακράδαντα
να πιστεύουμε
ότι η
ισότητας». Μόλις πάμε στην Πενταμερή+1 και δηλώσου∫∞π ∞∫Àƒø™∏
∆√À
BREXIT»
∫ﬁÌÌ· Εγγυήσεων
·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› Î˘‚¤ÚÓËÛË
·ﬁ ÙÈ˜ ÂÎÏÔκαταραμένες Συνθήκες
του ’60; Θέλω
ην «πολιτική ισότητα», όπως την περιγράφουν
απόφαση για εκδίωξη του Επισκόπου Αθανασίου
με ότι οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν «πολιτική ισότηÁ¤˜
Ô˘,
ﬁˆ˜
Â›Â,
ı·
Á›ÓÔ˘Ó
·ÚÁ¿
‹
ÁÚ‹ÁÔνα πάρω εδάφη πίσω, τη Μόρφου, τα Βαρώσια και
μάλιστα τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ, την αποδεχήταν λανθασμένη.
Γράψαμε
Δεν˘ÁÂ›·,
θα τουςË
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ,
ﬁˆ˜τους
Ë λόγους.
‰ËÌﬁÛÈ·
τα» στο νέο κράτος που θα δημιουργηθεί, αμέσως
άλλες περιοχές;Ú·.
Θέλω μια δίκαιη διευθέτηση του
θήκαμε προ πολλού – από το 1989. Τι λέει ο Νίκος
ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜,
Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ
ªËÙÛÔÙ¿ÎË,
επαναλάβουμε.
Ο ΠλάτωνÎ·È
έλεγε:
«Γνώμη‰È·‚›ˆÛË˜.
δύνανται
ακυρώνεται
η εξωτερική
πολιτική
της Τουρκίας,
την ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·
ÙÔ
ÎﬁÛÙÔ˜
™Â ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ™˘ÓÔÌÔΑναστασιάδης; Το εξής ξεκάθαρο: «Δεν αρνούμεθα
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜,
ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ
ÁÈ· ÙÔφτάνουν
ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ περιουσιακού;
ÔÈÌ·ÓÙÈÎﬁ, Για να τα πάρω όλα αυτά, χρειάζεται
να έχουν ™Â
άπαντες.
Γνώση
διά ναÔ έχουν
γνώμην
οποία
ακολουθείÎ·È
η ÙÔ˘˜
Άγκυρα
από το 1955,
ﬁ,ÙÈ ·ÊÔÚ¿
ÙÔ Brexit
Î. ∆˙ﬁÓÛÔÓ
ÂÈÛÔÓ‰›·˜
∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ
την πολιτική ισότητα. Εκείνο που δεν δεχόμαστε,
να δώσω στους Τουρκοκύπριους
την πολιτική
ισό- ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ
Î·È
ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎﬁ
¤ÚÁÔ
ÙË˜
πÂÚ¿˜
∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜.
έχουν;»Ì¤ÓÂÈ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
στις ακτές της Κερύνειας τουρκικά μεταγωγικά,
ÚÔÂÎÏÔÁÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô Î. ∫ﬁÚÌÈÓ
Â›Â
είναι
την αριθμητική ισότητα». Και τόνισε: «Δεν κατατητα!».
Λέμε, λοιπόν, ότι έχουμε γνώση. Δεν ισχυριζόφορτώνουν στρατιώτες, άρματα και πυραύλους, ο
Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ı·
νοώ Ë
τι μου εισηγούνται κάποιοι να αποδεχθώ, ότι
ﬁÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È
μαστε
ότι είμαστε... ξερόλες, αλλά γνωρίζουμε τόσα
ηλαδή, κατά τον Αβέρωφ, ο λόγος που ναυάΕρντογάν συγκαλεί Τριμερή των Εγγυητριών ΔυνάÍÂÎ·ı·Ú›ÛÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤για κάθε απόφαση που θα παίρνει το κεντρικό κρά·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ no deal Î·È ¤ÂÈÙ· Ë ÂÍ·ÛÊ¿όσα είναι ικανά για να σχηματίσουμε άποψη και να
γησε η Πενταμερής στο Κραν Μοντάνα είναι
μεων και ενώπιόν τους σχίζει επιδεικτικά τις ΣυμÚÂ˜ ÛÙ· Ì¤Û· √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.
τος
πρέπει
να
έχω
μία
θετική
ψήφο
των
ΤουρκοÏÈÛË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚﬁˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.
πάρουμε θέση. Φροντίσαμε έγκυρα να μάθουμε από
γιατί ο Αναστασιάδης δεν έδωσε «πολιτική ισότητα»
φωνίες Εγγυήσεων, δηλώνοντας ότι παραιτείται
κυπρίων (δηλαδή βέτο) προκειμένου να υπάρξει
∂ÎÙÈÌ¿Ù·È,
ˆÛÙﬁÛÔ,
ﬁÙÈ Ë το
·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË
ανθρώπους
που δεν μας
αρνούνται
διάλογο.
∫·ÙËÁﬁÚËÛÂ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ ªﬁÚÈ˜
στους Τουρκοκύπριους. Αν το έκανε, η Διάσκεψη θα
από κάθε «δικαίωμα» στην Κύπρο, διότι τώρα οι
πολιτική ισότητα; Αυτό είναι πολιτική ανισότητα».
ı·
ÎÈÓËıÂ›
ÁÈ·
ÙËÓ
ÚﬁÎÏËÛË
Δεν δικαιολογείται τέτοια μεταχείρισηÂÎÏÔÁÒÓ
ενός ιερω-ÌÂ
∆˙ﬁÓÛÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ﬁÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó
Ελληνοκύπριοι αποδέχτηκαν την «πολιτική ισόσημείωνε επιτυχία και η Κύπρος θα ήταν ένα ευτυχια παιδιά του Δημοτικού τα αντιλαμβάνονται αυτά,
ÚﬁÙ·ÛË
‰˘ÛÈÛÙ›·˜
Î·Ù¿
ÙË˜
Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
μένου που αφιέρωσε 51 χρόνια της ζωής του στη
¤Ó· Brexit ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
τητα» και ως εκ τούτου η Τουρκία αποκατέστησε τα
σμένο κράτος... Άρα, ορθώς λένε οι Τούρκοι ότι ο
ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘
50, ‰ËÏ·‰‹
ÙË˜στο
·Î‡Úˆδιότι δενÎÏËÛË˜
έχουν άλλες
υστερόβουλες
σκέψεις
ÙÔ της
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘,
‰Ëδιακονία
Εκκλησίας
και στηνÙÔ˘
υπηρεσία
του Πα·ÚﬁÛÎÔÙ·
Ó·
ÂÊ·ÚÌﬁÛÔ˘Ó
ÔÏÈÙÈÎ¤˜
Ô˘
τέκνα της στην Κύπρο, άρα η παρουσία της... πεΑναστασιάδης (και ο Κοτζιάς) ευθύνεται για το ναυάπίσω μέροςÛË˜
του ÙÔ˘
μυαλού
τους.
Οι ÂﬁÌÂÓÂ˜
Τούρκοι γνωρίζουν
Brexit,
ÛÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜.
τριαρχείου.
Όσα
«παράπονα»
ή «παρεξηγήσεις»
ή
Ï·‰‹
ÌÂÙ¿
·ﬁ
ÙË
19Ë,
ËÌ¤Ú·
Î·Ù¿
ÙËÓ
ÔÔ›·
ı· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜πολύ
ÂÍ‹Á-καλά τι επιδιώκουν. Με την πολιτική ισότητα
ριττεύει!
γιο.
∂Ó Ùˆ ÌÂÙ·Í‡, ÛÂ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÂÙÔÈÌﬁÙËÙ·
ακόμα Û‡ÌÊˆÓ·
και λάθη ναÌÂυπήρχαν,
μπορούσε
να γίνει ένας
ÙÔÓ
Ó¤Ô
ÓﬁÌÔ
Ô
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
ı·
ÁÂÈÏÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ
ÂÚεπιχειρούν
να θέσει η Άγκυρα υπό ομηρίαν ολόκδιαφορετικός
τώρα ναÙÔ˘
φαίνεται
ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ô ªﬁÚÈ˜
Ú¤ÂÈ χειρισμός.
Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈΜπορεί
Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹
Brexit,
Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.
ληρη την Κύπρο. Η τουρκική πλευρά εννοεί την πολιότι ταπεινώνεται
ο Επίσκοπος
Αθανάσιος.
Στην ουσίαÌÂ
ÂÊﬁÛÔÓ
‰ÂÓ
¤¯ÂÈ
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ
Û˘ÌÊˆÓ›·
∆˙ﬁÓÛÔÓ.
√
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Â›Â
ÛÙÔ˘˜
˘Ô˘Ú™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙﬁÓÔ˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È
Û˘τική
ισότητα και ως το μέσον για να «βάλει χέρι» ο
υψώνεται στη συνείδηση του κόσμου.
ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜.
ÁÔ‡˜
ÙÔ˘ ﬁÙÈ Î·Ù¿
ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ
Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜
Ερντογάν
στα
αποθέματα
φυσικού
αερίου
της Ανα- ‰È¿ÚÓ¤ÓÙÂ˘ÍË
Ô˘
¤¯ÂÈ
·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ
ÛÙÔÓ
«√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘ﬁÙ·Ó ·ﬁ ÙÔÓ ∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓﬁ
Εμείς διακαώς θέλουμε και ο Αρχιεπίσκοπός μας
√È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÂ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔπό την εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο της θανατηφόρας πανδημίας
πριν
από
11
μήνες,
η
κυβέρτολικής
Μεσογείου
και
να
διαλύσει
τις
συμφωνίες
ÎÂÈ·˜ ÙË˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔGuardian» Ë ËÁ¤ÙÈ‰· ÙˆÓ ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ ¢ËÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¡ÔÌÈÎﬁ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ™¿ÎË ∫Â¯·ÁÈﬁÁÏÔ˘
να είναι υψωμένος. Και να τυγχάνει σεβασμού και
νηση Μπόρις Τζόνσον δεν αντιμετώπισε τα πράγματα με σοβαρότητα. Επέδειξε ελαφρότητα κατ’
ÁÒÓ
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂ
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας
με
το
Ισραήλ,
την
Αίγυπτο
‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ› ÛÂ ˙ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ∆˙Ô ™Ô˘›ÓÛÔÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Â‚·ÈÎ·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÁÈ·ÓﬁÔ˘ÏÔ.
αναγνώρισης όπου πάει. Αυτός ο σεβασμός ναι μεν
αρχάς και «εγκληματική» αμέλεια μετέπειτα. Όμως, από ένα σημείο και μετά – ιδίως αφού ο Μπόρις
και την Ελλάδα. Να ματαιώσει τον East Med, ώστε
·Ú¯¤˜
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.
Ù‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓﬁÙËÙ·
ÒÓÂÈ ﬁÙÈηÙÔζωή
ÎﬁÌÌ·
ı· Ù·¯ıÂ› ˘¤Ú ÙË˜ ·Ó¿κέκτηται εκ του σχήματος, κερδίζεται όμως και διά
νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο προσβληθείς από τον κορωνοϊό και κινδύνευσε
του ÙË˜
– η κυβέρνηση
να φτιαχτεί αγωγός που να περνά από την Τουρκία
πράξεων και ενεργειών σε δύσκολες στιγμές.
του Η.Β. και οι∆∏™
Σύμβουλοί
άρχισαν να βλέπουν
με άλλο μάτι την πανδημία. Σοβαρεύτηκαν.
¢∏§ø™∂π™
¡∂∞™της¶ƒ√∂¢ƒ√À
∆∏™ ∫√ªπ™π√¡:
για να «ελέγχει» τα ενεργειακά αποθέματα προς την
Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι πρόσκαιρες είναι
αρά τα κατά καιρούς σκαμπανεβάσματα και κάποιους άστοχους ή αργοπορημένους χειρισμούς, σε
Ευρώπη.
οι
αντιδράσεις, θα περάσουν. Το Πατριαρχείο,
γενικές γραμμές τα μέτρα που έλαβαν, οι πρωτοβουλίες και τα χρήματα που έδωσαν για να εξευρεώρα οι Τούρκοι έχουν ξεφύγει από την «πολιτιπιστεύουν
μερικοί ότι είναι στο «απυρόβλητο». Δεν
θεί εμβόλιο κατά του κορωνοϊού ήταν επαινετέες ενέργειες. Ιδίως το πρόγραμμα εμβολιασμού του πληθυκή ισότητα», αντιλαμβάνονται ότι αυτό που ζητούν
είναι.
σμού είναι παράδειγμα προς μίμηση. Η ταχύτητα, η οργάνωση και η ενημέρωση
του κόσμου
είναι¿ÓÔÈαξιªÂ ·ÈÛÈﬁ‰ÔÍÂ˜
ÚÔÔÙÈÎ¤˜
δεν μπορεί να «περάσει» διεθνώς, δηλαδή η αριθμΆρχισαν ήδη να γίνονται σκέψεις για αποφάσεις
οθαύμαστες ενέργειες.
Í·Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù·
ητική εξίσωση, και βρήκαν πιο... ευδιάκριτο όρο. Την
που
λαμβάνονται
και θεωρούνται
«θέσφατες».
™Â ·ÌÊﬁÙÂÚ·
Ù· ™¯ÔÏÂ›·Δεν
ÊÔÈ.Ì. - 1.00 Ì.Ì. Î·È ÙÔ º›ÓÛÏÂ¸
ÙËÓ
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ıÌﬁ ∞.
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·
·ÚÔÈÎÈ·Î¿
∂ÏÏËÓÈκείνο που επίσης ξεχώρισε όλο αυτό το διάστημα είναι η υπευθυνότητα
του Εργατικού
Κόμματος
και
«κυριαρχική ισότητα» δύο υπαρχόντων «κρατών»,
είναι.
Ουδείς
έχει
το
αλάθητο.
η σοβαρότητα του αρχηγού του, Κίαρ Στάρμερ. Δεν είδε την πανδημία
ως...
ευκαιρία
για
να
χτυπήσει
ÙÔ‡Ó
Ì·ıËÙ¤˜
·ﬁ
ÙÔ ¡ËÈ·Áˆ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹
(6-8
Ì.Ì.)
Î·È
ÙÔ
™¿‚∆Ô
ª¿ÓÔÚ
ÃÈÏÏ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
∆ÂÎ¿ ™¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ (Úˆ› ™·‚που δηλώνει ιδιοκτησία επί του εδάφους και της
Η Εκκλησία των Θυατείρων
στο Πατριαρτο κυβερνών κόμμα, για να επωφεληθεί. Αντίθετα, όλες οι παρεμβάσεις του
αρχηγού
Εργατικών
είχαν
ÁÂ›Ô ¤ˆ˜ ÙÔανήκει
A’ Level.
‚·ÙÔ
(2-5
Ì.Ì.).
Ù¿ÚÙË
6-8 Ì.Ì.
™¿‚‚·ÙÔ
‚¿ÙÔ˘)
Î·È των
º›ÓÛÏÂ¸
(™¿‚‚·ÙÔ
θάλασσας.
ΤοÎ·È
είπαν
πολλές9.50
φορές και
όσοι
έχουν
ως στόχο να βοηθήσουν την κυβέρνηση Τζόνσον και το κράτος να αντιμετωπίσει
επιτυχώς
την
πανχείο Κωνσταντινουπόλεως. Πνευματικά και διοικη·ﬁÁÂ˘Ì·). ¶·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ Ì·ıËαυτιά, ακούουν. Θέλουν να έχουν τα πάντα στην
™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË
Ë ∆Ô˘ÚÎ›·
‰ÂÓ όλα τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και δεν δίσταδημία.
Ο Σερ ΚίαρﬁÙÈ
Στάρμερ
υποστήριξε
τικά εξαρτάται πλήρως από ºø∆√:
το Φανάρι.
Στην πνευ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
Ù¤˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
έγκρισή τους. Αν δεν συμφωνούν στους σχεδιασε
να
υπερασπιστεί
ακόμα
και
τον
πρωθυπουργό,
όταν
τύγχανε
αδικαιολόγητης
επίκρισης.
¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ﬁÙÈ ÂÓματική
δικαιοδοσία
του
Οικουμενικού
Πατριαρχείου
ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·σμούς που έγιναν από το νόμιμο κράτος για αξιοÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È
ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
·Í›Â˜ ÙË˜
αρά τοÙÈ˜
γεγονός
ότι ζητήθηκε
η παραίτηση του υπουργού Υγείας Ματ
Χάνκοκ για
τις παρατυπίες
υπάγεται και η Εκκλησία της Κρήτης. Δεν την διοιÚ¤Ï·‚·Ó
ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔ›
ÙÔ˘˜ που
Î·È
ποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου, τότε όλα
έγιναν αναφορικά
με την
προμήθεια «ατομικών υλικών προστασίας» και υπήρξε δικαστική απόφακεί, όμως, ο Πατριάρχης και, πολύ περισσότερο,
∂∂, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ
Ë ÂﬁÌÂÓË
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, ﬁÔ˘
ακυρώνονται. Θέλουν συνδιαχείριση. Με άλλα λόγια,
ση
εναντίον
του
Υπουργείου,
ο
κ.
Στάρμερ
δεν
το
εκμεταλλεύθηκε.
Επέκρινε
τις
παρατυπίες,
αλλά
δεν
πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Αυτή η αρμοδιόÙË˜ ∫ÔÌÈÛÈﬁÓ ÙË˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ºÔÓ ¡ÙÂÚ
η Τουρκία θα είναι ο ανώτατος αφέντης για να γίνονÚÔÌËıÂ‡ÙËÎ·Ó
ζήτησε την παραίτηση Χάνκοκ σ’ αυτή τη δύσκολη για τη χώρα συγκυρία.
Τον στήριξε. ‚È‚Ï›· Î·È ÙÂÙÚ¿τητα ανήκει στην τοπική Σύνοδο. Υπάρχει αυτονομία,
§¿ÈÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ Û‡Óται όλα με το «θέλημά της».
‰È· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ Ì·ı‹υπευθυνότητα αυτή πρέπει να παραδειγματίσει πρωτίστως τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην
όχι αυτοκεφαλία.
ıÂÛË˜ Ù‹˜ ÂﬁÌÂÓË˜ ∫ÔÌÈÛÈﬁÓ.
Ì·Ù·.
ι αθλιότητες περί «πολιτικής ισότητας» γίνονΕλλάδα (αλλά και στην Κύπρο). Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χειρίστηκε τον «αόρατο εχθρό» του λαού
Βεβαίως, δεν είναι της παρούσας αυτή η συζή∂ÚˆÙËıÂ›Û·
Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂτρόπο,
Ù· ˘Ô„‹ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÂ›ˆÓ
ται σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου ο Πρόεδρος
με
τον καλύτερο
δυνατό
τυγχάνοντας διεθνούς αναγνώρισης. Αντί√τα‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜
ελληνικά κόμματα
της αντιτηση. Ασφαλώς, ως Ελληνισμός περνάμε δύσκολες
ªÈ¯¿ÏË˜
ŒÏÏËÓ·˜
Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÔÊÈ·
ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË
Ë √‡ÚÛÔ˘Ï·
Αναστασιάδης ως ο νόμιμος εκπρόσωπος της
πολίτευσης
να ∫Ú¿ÙË,
έρθουν αρωγοί
σ’ αυτή την προσπάθεια, καλούσαν έμμεσα
τον κόσμο
να μην
υπακούει
στιγμές. Ως Ομογένεια στην Αγγλία, που στην πλειοΕλληνοκυπριακής κοινότητας έχει τη θέληση να
ﬁÏÔ˘˜
ÁÈ· ÙË Ó¤·
¯ÚÔÓÈ¿,
Â›στις
προτροπές
της κυβέρνησης
να τηρούν τα μέτρα και να δείχνουνÓÙ·˜
ατομική
ευθύνη.
Περίπου
τους
ºÔÓ
¡ÙÂÚ
§¿ÈÂÓ ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ
ﬁÙÈ Ë ∂∂
ψηφία της είναι Έλληνες Ορθόδοξοι καταγόμενοι
μετάσχει στην Πενταμερή για να υπερασπίσει τα
καλούσαν
σε... ανυπακοή
και... συμβούλευαν
την κυβέρνηση να προσλάβει
χιλιάδες
γιατρούς και νοσοκόÂ ﬁÙÈ
Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ÂÍÂ¤¯ÂÈ
ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
·Í›Â˜ Î·È Î·ÓﬁÓÂ˜
ÔÈ
από την Κύπρο, έχουμε και άλλες εθνικές ευαισθημους, να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας,
να περιθάλπουν
τους
νόμιμα δικαιώματα όλων των Ελληνοκυπρίων. Δεν
Ù¿ÛÂˆÓγια
GCSE
Î·È A’ Level ÛÙËÓ
ÔÔ›Â˜
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜
σίες. Προβληματισμός υπάρχει. Όπως υπάρχει και
ασθενείς με κορωνοϊό!!! Σαν να έλεγαν στον κόσμο μήν υπακούετε, μην
τηρείτε°ÏÒÛÛ·
τα μέτρα‹Ù·Ó
και θα
υπάρζητούμε υπερ-δικαιώματα. Ούτε να αφαιρέσουμε
∂ÏÏËÓÈÎ‹
ÂÍ·ÈÚÂÙÈﬁÙÈξουν
ÂÓ·ﬁÎÂÈÙ·È
ÛÙ·
˘Ô„‹ÊÈ·
∫Ú¿ÙË
Ó·
·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó
ﬁÙÈ
·ÊÂÓﬁ˜
για άλλα θέματα που δεν βγαίνουν στο φως της δημονοσοκομεία να νοσηλευτείτε. Πόσοι θα επιζούσαν, είναι άλλο θέμα...
δικαιώματα από τους Τουρκοκύπριους. ΕπιδιώκοÎ¿, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Î¿ıÂ ÚÔÛ‰Ôσιότητας, διότι δεν θέλουμε να περάσουμε στο «τάÙÈ˜ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ﬁÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·˘Ù¤˜.
υμε μια έντιμη, λειτουργική λύση, που να συνάδει
την Κύπρο βρέθηκαν κόμματα να αιτηθούν και να πάρουν οικονομική
Î›·.βοήθεια μέσω αρκετών επαρφοις κεκονιασμένοις».
∂È‰ÈÎ¿
ÁÈ·τους
ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·
ÙﬁÓÈÛÂ
ﬁÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯ÚﬁÓÈ· για
‰ÂÓστήριξη
¤¯ÂÈ μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε
χιακών
οργανώσεων,
χρήματα
που προορίζονται
με
τα
ευρωπαϊκά
δεδομένα.
Ο
Πρόεδρος
πρέπει
να
∂È‰ÈÎ¿ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ, ÛÙÈ˜
Ούτε επιθυμούμε να θέσουμε το ευαγγελικό ερώτημα
‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ
Î¿ÙÈοιÙ¤ÙÔÈÔ,
·ÏÏ¿,τους
ﬁˆ˜και
Â›Â
να κρατηθούν
υπάλληλοί
να¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿,
έχουν εισόδημα. «Ì¿ÏÏÔÓ
Τέτοια συμπεριφορά!
μεταβεί στην Πενταμερή ενισχυμένος. Έχει ν’ αντιÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ GCSE ÙÔ 94,4% ÙˆÓ
στον
εαυτό μας: «Τις γαρ μείζων εστίν, ο χρυσός ή
ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ».
‰Â ﬁÙÈ
ÂÓ·ﬁÎÂÈÙ·Èγίνονται
ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜
μετωπίσει την Άγκυρα και τα φερέφωνά της στα
ε κρίσιμες
στιγμές, •ÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ
κυβέρνηση και
αντιπολίτευση
ένα για να
αντιμετωπιστεί
ένας
·È‰ÈÒÓ
¤Ï·‚·Ó – ÌÂ
ÙÔαόρατος,
Ó¤Ô Û‡ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν;»
κατεχόμενα.
Ας
μην
έχει
να
αντιμετωπίσει
και
τους
Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó
ﬁÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó
ÛÙÈ˜παράδειγμα
Â˘Úˆ·˚Î¤˜του
·Í›Â˜,
κοινός εχθρός
της πατρίδας.
Το υπεύθυνο
Εργατικού Κόμματος ας το μιμηθούν όλοι
ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ – ‚·ıÌﬁ 5
Και ο νοών νοείτω...
όσοι θέλουν να ονομάζονται πατριώτες.
δικούς μας!

ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂΗ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»
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Η υπεύθυνη στάση του Εργατικού Κόμματος

Α

Π √Àƒ™√À§∞ §∞ØπØ∂¡:
«∏ ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È
Ε ÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜»

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ Î·È º›ÓÛÏÂ¸
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Π
Η

Ο

Σ
Σ

ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢ÈÎ·›Ô˘, ÙË˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙˆÓ
ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ÂÏÂ˘ıÂÚÈÒÓ.

★
★

“Ε”

¤ˆ˜ 9. ™ÙÔ ∞’ Level ¤Ú·Û·Ó ﬁÏÔÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙÔ 50% ·˘ÙÒÓ Ó·

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ ΤΟΥΣ
«ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ»

Ξεπλένουν την τουρκική κατοχή, βρίζουν Μακάριο
και Σενέρ Λεβέντ, αποκαλούν
όλους τους αστυνομικούς «μπαστάρδους»...
Αντιγράφουμε από τη «Σημερινή»:
Παρά την τεράστια αντίδραση που προκάλεσε στον ψηφιακό όχλο το πλή-ρως τεκμηριωμένο δημοσίευμα της «Σημερινής»
της περασμένης Τετάρ-της («"Ως Δαμέ!" Ποιοι είναι και τι πρεσβεύουν οι διοργανωτές - Φωτογραφίες & στοιχεία») παρά
τις φωνές, τις απειλές, τους λεονταρισμούς
και τις διαμαρτυρίες, κανένας, μα απολύτως
κανένας, δεν αμφισβήτησε τα στοιχεία που
παραθέσαμε.
Μετά όμως από τον ψηφιακό όχλο, ήρθε
και η «Χαραυγή» σήμερα, ως η πραγματική αφέντρα όλης της Αριστεράς, ακραίας και
μη, να «καθαρίσει», στοχεύοντας κατά της
«Σημερινής» και του προσωπικού της.
Η «Σημερινή» όμως σηκώνει το γάντι,
διότι δεν δέχεται μαθήματα δημοσιογραφίας,
δημοκρατίας και... «ηθικού πλεονεκτήματος» από ένα έντυπο που είναι το εκφραστικό όργανο του ΑΚΕΛ.
Θα κάνουμε τον κόπο (και ας λυπούνται
τον... ιδρώτα μας!) να απαντήσουμε γραμμή προς γραμμή στο ανώνυμο σχόλιο της
«Χαραυγής» και να αναδείξουμε τη διαφορά μεταξύ πραγματικής δημοσιογραφίας και
ύπουλου κομματικού ψέματος.

Αποδείξεις και «διασύνδεση
με ΑΚΕΛ»
«Ίδρωσαν, ξεΐδρωσαν και κατέ-ληξαν
σε ένα πόνημα που... "αποδείκνυε" τη
"διασύνδεσή τους με το ΑΚΕΛ. Αντιαστυνομικές και αντικρατικές απόψεις,
θέσεις για το Κυπριακό, αλληλεγγύη σε
τρομοκράτη και ενθάρρυνση φυγοστρατίας».
Ο ανώνυμος συντάκτης της «Χαραυγής»
δεν αμφισβητεί κανένα από τα στοιχεία που
εκθέσαμε στο κείμενο της συντακτικής ομάδας της «Σημερινής» για τις διάφορες ομάδες που διοργάνωσαν τις εκδηλώσεις «Ως
Δαμέ». Κανένα από αυτά!
Όλα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες είναι
πλήρως τεκμηριωμένα διότι προέρχονται
από τις επίσημες ιστοσελίδες των ίδιων των
διοργανωτών. Και μάλιστα υπάρχουν και
πολλές άλλες παρόμοιου ύφους που λόγω
οικονομίας χρόνου και χώρου δεν αναρτήσαμε.
Η ΑΚΕΛική εφημερίδα λέει πως «οι συντάκτες της "Σημερινής" προσπάθησαν να
περάσουν το μήνυμα ότι επρόκειτο για
περιθωριακές και ακραίες καταστάσεις».
Βεβαίως και αυτό ήταν και είναι άξιο απορίας γιατί η «Χαραυγή» αποφάσισε να τους
ξεπλύνει. Μήπως η ίδια θεωρεί πως ΔΕΝ
επρόκειτο «για περιθωριακές και ακραίες
καταστάσεις»;
Διότι δεν διευκρινίζει ο ανώνυμος συντάκτης της «Χαραυγής» αν συμφωνεί με το
«φάκκα απαλαγή, όι προσοχή» της φυγοστρατίας, «οι αντικατοχικές γιορτάζουν τη

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Οι διαδηλώσεις
σκανδαλοθηρίας
Π

Πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο διαδηλώσεις για τα

σκάνδαλα. Πολλοί πίστεψαν ότι αυτός ήταν ο λόγος,

η έκφραση αγανάκτησης για τα σκάνδαλα στην κυπριακή κοινωνία. Αρκετοί από τους μετάσχοντες, πράγματι,
είχαν ως στόχο την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.
Όμως, οι περισσότεροι, οι οργανωτές αλλού στόχευαν.
Ένα άρθρο της εφημερίδας «Σημερινή» ξεσκεπάζει τους
«αγανακτισμένους’.
Με τα συνθήματα και τις αναρτήσεις τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έδειξαν και απέδειξαν ότι εκείνο που
τους ενδιέφερε ήταν να περάσουν το μήνυμα υποταγής
στην τουρκική κατοχή. «Ούτε μια ώρας το στρατό» έγραφε ένα πανό τους. Κάποια άλλα εξέφραζαν υποστήριξη
στον κατά συρροήν δολοφόνο της «17 Νοέμβρη» Κουφοντίνα...
Σκάνδαλα πάντοτε υπήρχαν στο κυπριακό κράτος και
πρέπει να πατάσσονται. Οι απλοί πολίτες να εκδηλώνουν
την αγανάκτησή τους. Στη δεκαετία του 1980 το τι γινόταν

διχοτόμηση» και «ή με τους ανθρώπους ή
με τους φασίστες» των «Antifa Lefkosa», αν
του αρέσει να αφοδεύουν νυχτερίδες στο
πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
(στυλοβάτης του οποίου ήταν το ΑΚΕΛ) της
«Συσπείρωσης Ατάκτων», αν νιώθει όμορφα για την υπόσκαψη του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και
τις συμφωνίες με τους «ιμπεριαλιστές του
Ισραήλ» (που υπογράφτηκαν και επί προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια) από την «Avli»
ή με το «όλοι οι μπάτσοι είναι μπάσταρδοι»
και την «αλληλεγγύη στον Δ. Κουφοντίνα»
της «Σπιριθκιάς».
Ούτε διαψεύδει ότι πρωτοκλασάτα στελέχη του ΑΚΕΛ εμφανίζονται σε εκδηλώσεις
της «Αριστερής Κίνησης Θέλουμε Ομοσπονδία» και του «Γραναζιού». Την ίδιας
οργάνωσης (ΑΚΘΟ) που σε γελοιογραφία
της αποκάλεσε ρατσιστικά και υποτιμητικά
ως «τουρ-τζίν» τον Σενέρ Λεβέντ. Ούτε την
ενοχλεί που κατεβαίνουν σε τέτοιες διαδηλώσεις κουκουλοφόροι με χοντρά ξύλα
και κράνη.
Και με αυτό το κείμενο της ουσιαστικά η
«Χαραυγή» και πάλι ξεπλένει τους ακροαριστερούς οργανωτές που πάτησαν πάνω
στη διαφθορά για να εκμεταλλευτούν την
γνήσια λαϊκή αγανάκτηση. Ξεπλένει τα αντιαστυνομικά συνθήματα, το μίσος κατά της
Εθνικής Φρουράς, την κατοχή και την αλληλεγγύη στους τρομοκράτες.
Εκεί κατάντησε η «Χαραυγή», πλυντήριο των κάθε λογής «Αντιφάδων», «Ατάκτων», «Αερικών», «Αυλάδων» και «Σπιρτόκουτων» και να δούμε ποιων άλλων ονομάτων θα σκαρφιστούν στο μέλλον για να
κρυφτούν.

Και στην τελική, γιατί το ΑΚΕΛ και οι
οργανώσεις τις οποίες υπερασπίζεται και με
τις οποίες διασυνδέεται ντρέπονται τόσο
πολύ για τα όσα οι ίδιοι πρεσβεύουν;

με τις «Κυπριακές Αερογραμμές» ήταν ένα μεγάλο φαγοπό-

Βία και Αριστερά

εκμεταλλεύονταν τις καταθέσεις του απλού πολίτη από

«Ουδέποτε υπήρξε βία από από οποιαδήποτε έκφανση της Αριστεράς στην
Κύπρο».
Πραγματικά, ο μασκοφόρος συντάκτης
της «Χαραυγής» παίζει με την νοημοσύνη
των αναγνωστών του.
Όταν πήγαν οι ίδιες οργανώσεις στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας και έγιναν τα έκτροπα εκεί, με επίθεση κατά κληρωτού στρατιώτη της Εθνικής Φρου-ράς και αστυνομικών, με αποτέλεσμα των τραυματισμό τους,
ήταν παρούσα κάθε «έκφανση της Αριστεράς στην Κύπρο». Και οι «Antifa Lefkosha»
εκεί ήταν, και η «Unite Cyprus Now» και η
«ΚΙΣΑ» και η «Αριστερή Κίνηση Θέλουμε
Ομοσπονδία». Και παρόντες εκεί μεγαλοστελέχη και ευρωβουλευτές (νυν και πρώην)
του ΑΚΕΛ, όπως ο Τάκης Χατζηγεωργίου
και ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ αλλά και ο Νίκος
Τριμικλινιώτης.
Μάλιστα, οι «Antifa Lefkosha» έβγαλαν
και αφίσα αλληλεγγύης προς τον δράστη.
Απόδειξη πως Antifa και ΑΚΕΛ έχουν κοινούς στόχους, ο Άντρος Κυπριανού συναντήθηκε τότε με τον Αρχηγό Αστυνομίας και
ανακοίνωσε ο ίδιος πως θα αποσυρθούν οι
κατηγορίες οχλαγωγίας και παράνομης συνάθροισης που απαγγέλθηκαν σε ορισμένους
διαδηλωτές της οδού Λήδρας.
Καλός ο εκ τους ασφαλούς βίαιος «αντιφασισμός», όταν ξέρουν πως θα τον ακολουθήσει ωμή πολιτική παρέμβαση προς
την ηγεσία της «φασιστικής» Αστυνομίας.
Και ας μην μιλήσουμε για την αστυνομική βία τον Ιούλιο του 2011 της κυβέρνησης
του Δημήτρη Χριστόφια, την οποία ορισμένοι από τους σημερινούς κατήγορους
της Υπουργού Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας
την δικαιολογούσαν και την υποστήριζαν.

τι. Το σκάνδαλο του Συνεργατισμού είναι αδύνατον να το
χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Κάποιοι «εγκληματίες»
το 1980, το 1990, για να θησαυρίζουν οι ίδιοι με εκατομμύρια ακάλυπτα δάνεια και «εξυπηρετήσεις» κομματικών
και προσωπικών φίλων. Διαγραφές οφειλών, ανύπαρκτες εγγυήσεις ήταν ο κανόνας για τους λίγους.
Ακόμα και πρόσφατα, η «Λίστα Γιωρκάτζη» αποκάλυψε
ποιοι βουλευτές πήραν δεκάδες εκατομμύρια ως δάνεια
χωρίς ικανοποιητικές εξασφαλίσεις. Ποιος διαδήλωσε γι’
αυτές τις «εξυπηρετήσεις»; Και το χειρότερο, οι «δανειολήπτες» βάζουν ξανά υποψηφιότητα, για να «ξεπλυθούν»
οι πράξεις τους με επανεκλογή.

«Ε»

Ομογένεια
Οι σκιώδεις Υπουργοί Φ. Χάμιλτον και Κ. Γουέστ ζητούν
δέσμευση του ΥπΕξ Ν. Ράαμπ στη λύση ΔΔΟ στο Κυπριακό
και αποχώρηση του τουρκικού κατοχικού στρατού
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σκιώδης υπουργός για την Ειρήνη
και τον Αφοπλισμό, Φάμπιαν Χάμιλτον, και η σκιώδης υπουργός Ευρώπης,
Κάθριν Γουέστ, έστειλαν επιστολή στον
υπουργό Εξωτερικών Dominic Raab μετά
την επίσκεψή του στην Κύπρο στις 4
Φεβρουαρίου και εν αναμονή της πενταμερούς +1 συνάντησηςτου Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το Κυπριακό.
Στην επιστολή, ο Φ. Χάμιλτον και η Κ.
Γουέστ υπογραμμίζουν ότι «από την τουρκική εισβολή το 1974, όλες οι κυβερνήσεις
του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δεσμευτεί
για την επανένωση του νησιού με βάση μια
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία». Ωστόσο, ο Χάμιλτον και η Γουέστ σημείωσαν πως,
«είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι
αυτό δεν έγινε σαφές στις δηλώσεις σας,
κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στη
Κύπρο, προκαλώντας ανησυχίες ότι σκέφτεστε να εγκαταλείψετε τη μακροχρόνια
θέση των διαδοχικών βρετανικών κυβερνήσεων».
Ο Φ. Χάμιλτον και η Κ.Γουέστ προέτρεψαν τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Ραάμπ να
«επιβεβαιώσει ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να:
– Δεσμεύεται σε μια λύση διζωνικής, δικοι-

Φάμπαιν Χάμιλτον

νοτικής ομοσπονδίας για το κυπριακό, όπως
αυτό ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
– Καταδικάζει όλες τις γεωτρήσεις της
Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
(ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία
παραβιάζει το διεθνές ναυτικό δίκαιο.
– Απαιτεί την αποχώρηση του τουρκικού
κατοχικού στρατού και την άμεση διακοπή
του ανοίγματος και της επανεγκατάστασης
στο περίκλειστο Βαρώσι».
Προτρέπουν επίσης την κυβέρνηση του

Κάθριν Γουέστ

Ηνωμένου Βασιλείου να «συνεχίσει τη μη
αναγνώριση του ψευδοκράτους, μη παραβιάζοντας τις «ιστορικές κόκκινες γραμμές»
του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κυπριακό».
Στον επίλογο της επιστολής, αναγνωρίζουν
τον «εξαιρετικά σημαντικό» ρόλο που διαδραματίζει η κυπριακή παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι «είναι ζωτικής
σημασίας το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει την ιστορική του δέσμευση προς τον λαό
της Κύπρου και για την προστασία της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας».
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Χειροτονία
Χωρεπισκόπων
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
Εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ανακοινώνεται (στα ελληνικά και αγγλικά) ότι:
Ευχαρίστως ανακοινώνουμε
ότι
– Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος Ιλίου κ. Ραφαήλ θα χειροτονηθεί την Τρίτη
9 Μαρτίου 2021 (Όρθρος: 9:00
π.μ.) στον Ιερό Ναό Αγίων Παντελεήμονος και Παρασκευής,
Harrow Βορειοδυτικού Λονδίνου.
– Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος θα χειροτονηθεί το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021
(Όρθρος: 9:00 π.μ.) στον Ιερό
Καθεδρικό Ναό της του Θεού
Σοφίας, Bayswater Λονδίνου.
------------------------------We are pleased to announce
the following:
– His Grace Bishop-elect
Raphael of Ilion will be ordained
on Tuesday, March 9, 2021, (Matins: 9:00 AM) at the Greek
Orthodox Church of St. Panateleimon and St. Paraskevi in Harrow,
London.
– His Grace Bishop-elect Iakovos of Claudiopolis will be ordained
on Saturday, March 27, 2021, (Matins: 9:00 AM) at the Greek
Orthodox Cathedral of Divine Wisdom in Bayswater, London.

Estates
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Με την πρώτη δόση του
εμβολίου μειώνεται ο κίνδυνος
από τον κορωνοϊό κατά 85%
Οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στη Σκωτία δείχνουν να
μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο νοσηλείας, διαπίστωση που
υποδηλώνει ότι τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και AstraZeneca/
Οξφόρδης είναι άκρως αποτελεσματικά στην πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων, δείχνουν τα πορίσματα προκαταρκτικής έρευνας.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία καλύπτουν το σύνολο του πληθυσμού της Σκωτίας των 5,4 εκατομμυρίων ανθρώπων,
έδειξαν ότι από την τέταρτη εβδομάδα μετά την χορήγηση της
πρώτης δόσης, τα εμβόλια μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας κατά
85% και 94% αντίστοιχα.
«Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και μας δίδουν
πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον», δήλωσε
ο Αζίζ Σέικ, καθηγητής στο Usher Institute του Πανεπιστημίου
του Εδιμβούργου και συνεπικεφαλής της έρευνας.
Ο Σέικ προειδοποίησε ωστόσο σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ότι η έρευνα δεν
έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους. Πρόσθεσε όμως πως
«τώρα έχουμε εθνικά στοιχεία (…) ότι ο εμβολιασμός προσφέρει προστασία κατά των νοσηλειών για Covid-19.
Τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στη
Σκωτία συγκεντρώθηκαν μεταξύ της 8ης Δεκεμβρίου και της 15ης
Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής χορηγήθηκαν 1,14 εκατομμύρια δόσεις και το
21% του πληθυσμού είχε λάβει την πρώτη δόση.
Στις ηλικίες 80 ετών και άνω – μια από τις ομάδες υψηλού κινδύνου όσον αφορά τον κορωνοϊό – ο εμβολιασμός συνδέθηκε
με μείωση κατά 81% του κινδύνου νοσηλείας στην τέταρτη εβδομάδα, μετά τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων και από τα δύο
εμβόλια.
Ο Τζιμ ΜακΜέναμιν, διευθυντής του τμήματος συμβάντων
Covid-19 του υπουργείου Δημόσιας Υγείας της Σκωτίας, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά «καθώς προχωράμε από την προσδοκία σε βάσιμες ενδείξεις του οφέλους από τα
εμβόλια».

ΤΑΚΤΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
«σπρώχνουν» την Πενταμερή οι Τούρκοι...
Κ

ουτοπονηριές και τουρκικοί τακτικισμοί
είναι το σκηνικό για τη σύγκληση της
περιβόητης Πενταμερούς +1 για το Κυπριακό. Ενώ αρχικά υπολογιζόταν από τον
ΟΗΕ να συνέλθει περί τα τέλη Ιανουαρίου,
μετά κατά τα τέλη Φεβρουαρίου-αρχές
Μαρτίου, τώρα πιθανολογείται ότι ΙΣΩΣ γίνει
περί τα τέλη Απριλίου…
Οι στόχοι της Τουρκίας είναι οφθαλμοφανείς.
Στο τέλος Μαρτίου (25/3) θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου στην ημερήσια διάταξη είναι και οι
κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Προφανώς ο Ερντογάν αυτό που επιδιώκει είναι να παρακαμφθεί η συζήτηση για κυρώσεις με το πρόσχημα
πως, αν αυτές επιβληθούν, θα τορπιλίσουν την
Πενταμερή, άρα, θα ισχυριστούν, θα ευθύνεται γι’ αυτό η ΕΕ…

Οι θέσεις του ψευδοκράτους
Η άτυπη πενταμερής διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη θα στοχεύει στην αναζήτηση κοινού εδάφους, όπως υποστηρίζει η
τουρκική πλευρά. Ο Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής, Εργκιούν Ολγκιούν, σε γραπτή
δήλωσή του ανέφερε πως η ειρήνη, η σταθερότητα και η συνεργασία στην Κύπρο και στην
Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε να είναι εφικτή με σεβασμό στην επίτευξη ίσου καθεστώτος
ανάμεσα στις δύο πλευρές και στην κυριαρχική τους ισότητα.
Σύμφωνα με τον Ε. Ολγκιούν, η τουρκοκυπριακή πλευρά με αυτό το «όραμα» θα λάβει
μέρος στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη 5+1,
κατά την οποία θα αξιολογηθεί το κατά πόσον
υπάρχει κοινό έδαφος για διαπραγμάτευση.
Σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνιέται ότι
αποστολή των Ηνωμένων Εθνών είναι να διευκολύνουν τις πλευρές στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τύχει ελεύθερης διαπραγμάτευσης και θα γίνει αμοιβαία αποδεκτή, ο Ολγκιούν
επεσήμανε ότι «σε αυτό το πλαίσιο έχει συμπεριληφθεί στα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ ότι
τίποτα δεν θεωρείται συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν όλα».

Εργάζεται ο Γκουτέρες…

Στο 0,8% ο πληθωρισμός
στην Κύπρο
Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ ήταν
0,9% τον Ιανουάριο του 2021, από -0,3% τον Δεκέμβριο. Ένα
χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο παρέμεινε σταθερός στο 0,8%.
Σύμφωνα με την Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,2% τον Ιανουάριο του 2021, από 0,3%
τον Δεκέμβριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,7%.
Στην Κύπρο ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο -0,8% για
τον Ιανουάριο, ενώ ήταν 0,7% ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα
(-2,4%), τη Σλοβενία (-0,9%) και την Κύπρο (-0,8%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Πολωνία (3,6%), την
Ουγγαρία (2,9%) και την Τσεχία (2,2%).
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε τρία κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε έξι και αυξήθηκε
σε δεκαοκτώ. Τον Ιανουάριο, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από υπηρεσίες (+0,65 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (+0,37), τρόφιμα, αλκοόλ και
καπνό (+0,30) και ενέργεια (-0,41).
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Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών
διαμήνυσε ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για
την πενταμερή. Καλωσορίζοντας τον νέο μόνιμο αντιπρόσωπο της ΚΔ στον ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε τον ρόλο της Κύπρου
εντός του διεθνούς οργανισμού. Υπενθύμισε
τη δική του εμπλοκή και δέσμευση, τόσο στο
παρελθόν κατά την Πορτογαλική προεδρία της
ΕΕ, όσο και τώρα ως Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ, ειδικά κατά τις διαπραγματεύσεις στο
Κραν Μοντάνα. Πρόσθεσε ότι δημιουργούμε
τώρα τις συνθήκες για να συγκληθεί σύντομα
η άτυπη συνάντηση «5+1» ούτως ώστε να
αρχίσουμε μια σοβαρή διαδικασία συνομιλιών
και διαπραγματεύσεων. Ο Γενικός Γραμματέας
κατέληξε λέγοντας επί λέξει: «Θέλω να γνωρίζετε πόσο δεσμευμένοι είμαστε στην Κύπρο και
τον λαό της».
Ο νέος μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου,
επιδίδοντας τα διαπιστευτήρια του επανέλαβε
την πλήρη δέσμευση και υποστήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στις τρέχουσες προσπάθειες του ΓΓ των ΗE για σύγκληση της
άτυπης συνάντησης «5+1» που στόχο έχει την
επείγουσα επανέναρξη ουσιαστικών και προσανατολισμένων προς τα αποτελέσματα διαπραγματεύσεων, για την επίτευξη ενός ολο-

κληρωμένου, βιώσιμου και διαρκούς διακανονισμού που θα βασίζεται σε μια δικοινοτική,
διζωνική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, όπως
ορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και τις αξίες της
ΕΕ. Ο κ. Χατζηχρυσάνθου διαβεβαίωσε, επίσης,
τον Γενικό Γραμματέα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της ΕΕ, παραμένει
πλήρως δεσμευμένη στις θεμελιώδεις αξίες του
ΟΗΕ και την ενδυνάμωση του Οργανισμού ως
πυλώνα της αποτελεσματικής πολυμέρειας.

Συνομιλία Αναστασιάδη-Μακρόν
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν είχε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η οποία
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών
επαφών τους, οι δύο Πρόεδροι αντάλλαξαν
απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σε σχέση με την αναμενόμενη σύγκληση
της άτυπης συνάντησης «5+1», σκοπός της
οποίας θα είναι να επιτευχθεί συμφωνία για
επαναδρομολόγηση της διαπραγματευτικής
διαδικασίας.
Σε γραπτή του δήλωση, ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος αναφέρει
ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μετέφερε προς
τον συνομιλητή του την ετοιμότητά του να συμμετάσχει το συντομότερο σε ουσιαστικές συνομιλίες υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ, από το σημείο που είχαν μείνει στη
Διάσκεψη του Κραν Μοντάνα.
Στόχος της δικής μας πλευράς, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παραμένει
πάντοτε η επίτευξη μιας περιεκτικής, βιώσιμης και διαρκούς λύσης διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας που να βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως
επίσης και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δεδομένου ότι η Γαλλία αποτελεί ένα
εκ των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέδειξε τον
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Παρίσι,
ειδικότερα επί ζητημάτων ασφαλείας και εφαρμογής της συμφωνίας για λύση του Κυπριακού.
Ο Πρόεδρος Μακρόν διαβεβαίωσε για την
πλήρη στήριξη της Γαλλίας προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την
επίλυση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ και των αρχών και αξιών της ΕΕ.
Οι δύο ηγέτες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να
συζητήσουν θέματα που άπτονται των προσεχών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Ειδική μνεία
έγινε στη Σύνοδο του ερχόμενου μήνα, οπότε
και αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου το θέμα

της Τουρκίας με βάση και τη σχετική Έκθεση
που αναμένεται να υποβάλει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ κ. Ζ. Μπορέλ, από την οποία
αναμένεται να επιδείξει έμπρακτη και ειλικρινή
βούληση για βελτίωση των σχέσεων της με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλα τα Κράτη Μέλη,
μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες που θα
έχουν διάρκεια.

Στρατηγικής σημασίας σχέση
Ο Πρόεδρος Μακρόν επανέλαβε την προσήλωση των Παρισίων στη στρατηγικής σημασίας
σχέση Κύπρου-Γαλλίας η οποία αποσκοπεί
στην από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων στη μεσογειακή λεκάνη, καθώς οι δύο
χώρες μοιράζονται το ίδιο όραμα για ειρήνη και
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Αναφέρθηκε ακόμη στην άριστη και στενή
συνεργασία των δύο χωρών σε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα και
θα απασχολήσουν προσεχώς τους Αρχηγούς
Κρατών και Κυβερνήσεων των «27».

Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ΟΗΕ
Την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας
να διεκδικήσει, για πρώτη φορά στην ιστορία
της, θέση μέλους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 202527 ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της
Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη 46η
Σύνοδο του Συμβουλίου, που πραγματοποιείται στη Γενεύη.
Στην ομιλία του, ο Κύπριος υπουργός υπογράμμισε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέκαθεν περιλαμβανόταν στις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο,
τόνισε τη δέσμευση της Κύπρου να εργαστεί
με όλα τα άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ για την
προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
«Πιστεύοντας ακράδαντα στην αξία της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας», όπως
είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, η Κύπρος θα έχει
ουσιαστική συμβολή ως μέλος του Συμβουλίου, για την επίτευξη του κοινού στόχου, που
δεν είναι άλλος από την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους.
Η Κύπρος δεσμεύεται να εργαστεί μέσα από
συγκεκριμένο πλάνο προς αυτή την κατεύθυνση, σημείωσε, και σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καλύπτει, μεταξύ άλλων, και τους τομείς
της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης
της εμπορίας προσώπων, των δικαιωμάτων
παιδιών και νέων, της προστασίας των πολιτιστικών δικαιωμάτων και των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
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Τιμητική διάκριση στον Προκόπη
Παυλόπουλο από το Σερβικό Κράτος
Με αφορμή την εθνική επέτειο των 217 ετών από την πρώτη εξέγερση των Σέρβων κατά του οθωμανικού ζυγού, το 1804, ο Πρόεδρος της Σερβίας ΑλεξάνταρΒούτσηςαπένειμε το παράσημο του Τάγματος της Δημοκρατίας της Σερβίας στον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, για την προσφορά του στην
ανάπτυξη των ελληνοσερβικών σχέσεων. Πρόκειται για την μεγαλύτερη τιμητική διάκριση του σερβικού κράτους, που αποδίδεται σε αρχηγούς
ξένων χωρών και κυβερνήσεων. Το παράσημο θα αποδοθεί στονΠρ.
Παυλόπουλο όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αναφέρεται στο ανακοινωθέν της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι με το ίδιο
παράσημο έχει τιμηθεί στο παρελθόν και ο πρώην Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

Οι αγάπες δεν κρύβονται...
Τον ενισχύουμε κι από πάνω τον Τ. Ερντογάν για να κάνει τον άγριο
νταή απέναντί μας. Στο εννιάμηνο του 2020, οι ελληνικές εισαγωγές
από την Τουρκία ανήλθαν σε 1,15 δις ευρώ, η δε Τουρκία κατατάσσεται στην 13η θέση των προμηθευτών της Ελλάδας από 10η που
ήταν το 2019. Και για να έχετε μια γεύση, η αξία των τουρκικών εξαγωγών το 2020 ήταν συνολικά 169,48 δις δολάρια ΗΠΑ, με μεγάλο
μέρος από αυτά (70 δις) να απορροφάται από αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας ήταν
για μία ακόμη χρονιά η Γερμανία, με εξαγωγές 21,7 δις δολαρίων και
εισαγωγές 17 δις δολαρίων.

Φιλαράκια… Στουρνάρας-Ντράγκι!
Πώς τα φέρνει η ζωή όταν έχει κέφια… Ο πρώην Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέλαβε πρωθυπουργός της Ιταλίας.
Πώς να μη χαίρεται ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης
Στουρνάρας, που ένας φίλος από τη δεκαετία του 1990, ο Μάριο
Ντράγκι, έγινε πρωθυπουργός της Ιταλίας; «Τον γνώρισα τη δεκαετία
του 1990 στις συνεδριάσεις της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, όταν ο Μάριο Ντράγκι ήταν Γενικός Διευθυντής του ιταλικού
Υπουργείου Οικονομικών, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Δημοσιονομικής Επιτροπής». Τότε ο Γ. Στουρνάρας ήταν Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Ήταν εκείνα
τα χρόνια που η Ελλάδα προετοιμαζόταν να μπει στην ΟΝΕ. «Με τον
Μάριο Ντράγκι για έξι χρόνια καθόμασταν σε διπλανές καρέκλες. Από
την εποχή εκείνη, οι δυο μας έχουμε μείνει φίλοι. Έχουμε γράψει πολλά
χιλιόμετρα. Συμπέσαμε ξανά όταν έγινα Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος και εκείνος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Του πιστώνουμε σε μεγάλο βαθμό ότι η Ελλάδα παρέμεινε στο
Ευρώ, έκανε πολλά, όπως και το 2015. Έχουμε να τα πούμε από
κοντά από το βράδυ του Οκτωβρίου του 2019. Ήταν όταν ο Μάριο
Ντράγκι αποχωρούσε από τη Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και βρέθηκε στην Αθήνα για να τιμηθεί από την Ακαδημία
Αθηνών και προς τιμήν του διοργανώθηκε κλειστό δείπνο στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Γυναίκα στη θέση του Υποδιοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος
Ιστορία γράφει η Τράπεζα της Ελλάδος… Είναι η δεύτερη φορά
που θα έχει γυναίκα στη θέση του Υποδιοικητή. Πρόκειται για την Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, η οποία από τον Μάρτιο και για τα επόμενα έξι χρόνια, θα είναι Υποδιοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, θέση
που μέχρι τώρα κατείχε ο Θεόδωρος Μητράκος. Η προηγούμενη Υποδιοικήτρια ήταν η Ελένη Δενδρινού-Λουρή. Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου από το 2017 ήταν Πρόεδρος της εταιρείας που διαχειρίζεται τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών που εκκαθαρίστηκαν την προηγούμενη δεκαετία, της PQH. Καλή επιτυχία, αν και με βάση το χτες,
θεωρείται δεδομένη.

Νέα λουκέτα...
…είναι στην αναμονή! Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, είναι ξεκάθαρος. Περίπου 40.000 από τις 81.000 επιχειρήσεις
του κλάδου της εστίασης δεν θα επιβιώσουν σε αυτήν την πανδημία.
Δυστυχώς, δυσοίωνες είναι και οι προβλέψεις για το λιανικό εμπόριο.

Φ.Χαρ.

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

Παράταση του Lockdown και
σταδιακό άνοιγμα της αγοράς

δηγός είναι αυτή η εβδομάδα για τις
επικείμενες αποφάσεις που αφορούν
το σχέδιο αντιμετώπισης του τρίτου κύματος του κορωνοϊού. Τα σημάδια σταθεροποίησης στα μεγάλα αστικά κέντρα -- με
έμφαση στην Αττική -- έχουν ανοίξει μια
χαραμάδα αισιοδοξίας, οι ειδικοί, εν τούτοις,
χαρακτηρίζουν την επιδημιολογική εικόνα
της Ελλάδας «εύθραυστη» και εύκολα ανατρέψιμη, καθώς ο νέος ιός κυκλοφορεί με
ενισχυμένες, μεταδοτικές δυνάμεις.
Και με τεκμήριο την ασφυκτική πίεση που
δέχομαι οι εντατικές του ΕΣΥ, κυρίως στην πρωτεύουσα, τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων συνιστούν υπομονή, δείχνοντας
παράταση του lockdown διάρκειας τουλάχιστον μίας εβδομάδας, αλλά και σκληρές τοπικές παρεμβάσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, με
αποτέλεσμα να ισχύσουν παράλληλες καραντίνες διαφορετικών ταχυτήτων.

Αύριο οι αποφάσεις
Παρ’ όλα αυτά και σε ό,τι αφορά την πρωτεύουσα, οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν
αύριο Παρασκευή (26/2), καθώς τότε αναμένεται να αποκρυσταλλωθεί η εικόνα, έχοντας
ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων σκληρών περιοριστικών μέτρων.
Καθώς όμως η πανδημία ροκανίζει και τα
θεμέλια της εξασθενημένης οικονομίας, η ελληνική κυβέρνηση, σε ανοιχτή γραμμή με τους ειδικούς, αναζητεί στις… πτυχώσεις του ακορντεόν, την υιοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου
κλαδικών lockdown, ενεργοποιώντας σε πρώτη
φάση εκείνους τους τομείς που είναι πιο ασφαλείς, με ορίζοντα τον Ιούνιο, όταν πλέον η
Ελλάδα θα πλέει σε «ήρεμα νερά», λόγω της
αυξανόμενης εμβολιαστικής θωράκισης – που
σημειωτέον έχει ξεπεράσει το 6% – και των
ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

Δεν αλλάζει το ωράριο
του Σαββατοκύριακου
Υπό τα δεδομένα αυτά, η χαλάρωση σε κλάδους –όπως είναι για παράδειγμα το λιανεμπόριο– πιθανόν να προηγηθεί, χωρίς να συνοδεύεται από άρση της απογευματινής καραντίνας του Σαββατοκύριακου. Και αυτό διότι σε
ό,τι αφορά το clickaway, τα επιδημιολογικά
δεδομένα βαθμολογούν τη δραστηριότητα αυτή
ως «ασφαλή», ενώ αντιθέτως οι ενδοοικογενειακές μεταδόσεις που οφείλονται και σε φιλικές επισκέψεις φαίνεται να στρώνουν το χαλί
στο τρίτο κύμα.
Παράλληλα, επιστήμονες επισημαίνουν ότι
η τηλεργασία (σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα)
θα πρέπει να ενισχυθεί (ακόμη και στο 75%),
ενώ πάγιο αίτημα των επιδημιολόγων είναι η
διασφάλιση του testing και των μέτρων προστασίας σε χώρους εργασίας, όπου κρίνεται
αναγκαία η φυσική παρουσία –όπως είναι, για
παράδειγμα, οι εργοστασιακές μονάδες.
Αντίστοιχα, και καθώς ο νέος κορωνοϊός χτυπά
και την ευάλωτη υγειονομικά νησιωτική χώρα,
είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι όσοι μεταβαίνουν για εργασία (την περίοδο αυτή οι μετακινήσεις αφορούν κατά κανόνα οικοδομικές
εργασίες) θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση αρνητικού τεστ.

Τα σενάρια για το εμβόλιο της
Johnson&Johnson
Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει, όπως σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης

Κοντοζαμάνης, το εμβόλιο της Johnson&
Johnson (που σημειωτέον είναι το μοναδικό
που χρειάζεται μία δόση για να δημιουργήσει
ανοσία) να εκτελείται στα ιατρεία και στα φαρμακεία. Εν τούτοις, δεν λείπουν οι δεύτερες
σκέψεις, αλλά και οι αντιδράσεις από γιατρούς
του ΕΣΥ, καθώς το «άνοιγμα» των εμβολιασμών θα υπονόμευε την προτεραιοποίηση εν
απουσία αφθονίας εμβολίων.
Αντιθέτως, αρκετοί είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν το μονοδοσικό εμβόλιο, ως σημαντικό «εργαλείο», με ενδεικτικό παράδειγμα τη
θωράκιση της νησιωτικής χώρας, ελαχιστοποιώντας επιχειρησιακά προβλήματα, όπως
χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πυρηνικός γιατρός στον «Ευαγγελισμό», Ι. Δατσέρης.

Το άνοιγμα της αγοράς
Το άνοιγμα του λιανεμπορίου, ει δυνατόν
από την 1η Μαρτίου, προτάσσει πλέον η ελληνική κυβέρνηση, επιχειρώντας την ίδια στιγμή
να ξορκίσει τη φημολογία περί παράτασης του
απαγορευτικού. Ο σχεδιασμός αυτός συνιστά
ριζική ανατροπή των προηγούμενων αποφάσεων και εξαγγελιών, βάσει των οποίων προτεραιότητα θα δινόταν στην επαναλειτουργία
των σχολικών μονάδων. Η αλλαγή οφείλεται,
αφενός στα στοιχεία που έδειξαν ότι παρά την
περιορισμένη διασπορά, τα σχολεία αποτελούν εστίες μετάδοσης, αφετέρου στο ότι η διακεκομμένη λειτουργία της εκπαίδευσης παρουσιάζει σημαντικές δυσλειτουργίες.
Παρά ταύτα, παραμένει το ζήτημα των ψυχο-

λογικών επιπτώσεων για τους μαθητές όλων
των ηλικιών, κάτι που φαίνεται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αξιολογείται και σταθμίζεται
διαφορετικά. Κατά τα όσα πάντως επισημαίνουν
κυβερνητικές πηγές, η λειτουργία των σχολείων
θα επανεξεταστεί αφότου ανοίξει το λιανεμπόριο, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε περιοχής
και αφότου θα έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του
εμβολιασμού των ηλικιωμένων και των ευπαθών
ομάδων. Προϋπόθεση για το άνοιγμα της αγοράς είναι προφανώς η βελτίωση ή πάντως η
σταθεροποίηση της επιδημιολογικής εικόνας.
Σε κάθε περίπτωση όμως, η ανάλυση των
στοιχείων από το οικονομικό επιτελείο καθιστά
τη λειτουργία της αγοράς σχεδόν επιβεβλημένη.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, το μηνιαίο κόστος για τον προϋπολογισμό μόνο από τη διακοπή του λιανεμπορίου ανέρχεται στα 1,4 δις ευρώ, ποσό το οποίο
ήδη θεωρείται δυσβάσταχτο. Όπως μεταφέρουν δε συνεργάτες του Πρωθυπουργού, στόχος
είναι, εφόσον η αγορά ανοίξει στις αρχές του
επόμενου μήνα, να λειτουργήσει κανονικά, όχι
δηλαδή με αγορές εκτός καταστημάτων ή με
τηλεφωνικά ραντεβού, σε κάθε περίπτωση
όμως με αυστηρή τήρηση των προστατευτικών
μέτρων (μάσκες, περιορισμένος αριθμός ατόμων ανά τ.μ. καταστήματος, κλπ.), αλλά και να
παραμείνει ανοιχτή, εφόσον φυσικά δεν υπάρξει επιδημιολογική επιδείνωση. Για τον σκοπό
αυτόν ήδη έχει δρομολογηθεί η λειτουργία ενός
νέου πενταψήφιους αριθμού για την αποστολή sms, το οποίο θα αφορά μόνο τις μετακινήσεις για αγορές.

Σε υψηλά επίπεδα οι επιδόσεις της
κυβέρνησης και του Μητσοτάκη
Κακοκαιρία «Μήδεια» και καταγγελίες στο πλαίσιο του #MeToo, επέφεραν κόστος στην Κυβέρνηση τόσο στην ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο, όσο και την δημοφιλία του Πρωθυπουργού
και την ικανοποίηση από το έργο του ως Πρωθυπουργού. Ωστόσο, οι επιδόσεις παραμένουν σε
υψηλά επίπεδα σύμφωνα με το βαρόμετρο της Opinion Poll.
Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 15-19 Φεβρουαρίου, ακριβώς μέσα στο ξέσπασμα της
φονικής κακοκαιρίας «Μήδεια», αλλά και την κορύφωση των καταγγελιών στο πλαίσιο του #MeToο.
Τα όσα συνέβησαν αυτή την περίοδο επέφεραν κόστος στην Κυβέρνηση τόσο στην ικανοποίηση
από το κυβερνητικό έργο, όσο και την δημοφιλία του Πρωθυπουργού και την ικανοποίηση από το
έργο του ως Πρωθυπουργού της τάξης των τεσσάρων μονάδων και στα τρία αυτά μεγέθη. Ωστόσο, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
Στην πρόθεση ψήφου, καταγράφεται μείωση της επίδοσης της ΝΔ, κατά 0.7% σε σχέση με την
Πανελλαδική Έρευνα Ιανουαρίου για την POLITICAL. Ωστόσο, η αντίστοιχη μείωση του ΣΥΡΙΖΑ
οδηγεί στην διατήρηση ουσιαστικά της ψαλίδας στο επίπεδο του 17.1% με την Ν.Δ στο 37.3%
έναντι 20.2% του ΣΥΡΙΖΑ ( 17.3% τον Ιανουάριο).
Το 49% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ικανοποιημένοι από το συνολικό έργο της κυβέρνησης δηλώνουν το 42%.
Ικανοποίηση από το έργο του Πρωθυπουργού εκφράζει το 57%.
Η δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται 58.4% , εικοσιπέντε μονάδες μπροστά
από τον δεύτερο Πολιτικό Αρχηγό που είναι η Φώφη Γεννηματά με 33.1%.
Εντυπωσιακή είναι η υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στον χώρο του Κέντρου με το
78.9% όσων αυτοκαθορίζονται Κεντρώοι να θεωρούν θετικό το έργο του.

Eπικαιρότητα
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ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η Άγκυρα τορπιλίζει και τις
Διερευνητικές με την Ελλάδα
Η

Άγκυρα δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση της Αθήνας για συνέχιση των
διερευνητικών επαφών μεταξύ των δύο
χωρών και αντί αυτού απαντά με παράνομη
Navtex στο Αιγαίο, κατηγορώντας την Ελλάδα για προκλητική συμπεριφορά επειδή
κάνει έρευνες στην... Πελοπόννησο και στρατιωτικές ασκήσεις σε ελληνικά νησιά!!!
Η Τουρκία με το σκάφος ερευνών του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού «Τσεσμέ» να βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου, έχοντας δεσμεύσει
για έρευνες την περιοχή με παράνομη Navtex,
η Άγκυρα ανακοίνωσε άσκηση με την επωνυμία «Γαλάζια Πατρίδα» (Mavi Vatan) για την
περίοδο ανάμεσα στις 25 Φεβρουαρίου έως
τις 7 Μαρτίου, σε περιοχές που περιλαμβάνουν
τμήματα του Αιγαίου και της Ανατ. Μεσογείου.
Η εν λόγω άσκηση που προανήγγειλε το
τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναμένεται να
πραγματοποιηθεί υπό την παρουσία μεγάλου
αριθμού αεροπορικών και ναυτικών μέσων.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην
άσκηση θα συμμετάσχουν συνολικά 87 πλοία,
27 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών πλοίων και της Ακτοφυλακής.
Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα για «παρενόχληση» του πλοίου «Τσεσμέ» από ελληνικά
F-16 στα δυτικά της Λήμνου έκαναν λόγο την
Τρίτη οι Τούρκοι, με τον υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ να επισημαίνει μάλιστα πως «δώσαμε την κατάλληλη απάντηση».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του πρακτορείου «Anadolu», «τέσσερα αεροσκάφη F-16
της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πλησίασαν το Τσεσμέ στα δυτικά της Λήμνου. Ένα από
τα τέσσερα ελληνικά μαχητικά F-16 πλησίασε
πολύ κοντά στο «Τσεσμέ» ρίχνοντας σε απόσταση δύο ναυτικών μιλίων από το ερευνητικό
σκάφος ένα «κέλυφος βομβίδας», αναφέρει
συγκεκριμένα.
«Ήταν μια από τις συνηθισμένες παρενοχλήσεις
των Ελλήνων γειτόνων μας. Δώσαμε την κατάλ-

ληλη απάντηση στο πλαίσιο των κανονισμών.
Η στάση, η απόφαση και η δουλειά που κάνουμε σε αυτό το πεδίο, είναι συγκεκριμένες. Κανείς
δεν μπορεί να αμφιβάλλει γι’ αυτό», δήλωσε ο
Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Tι απαντά η ελληνική πλευρά
Αναφορικά με τους ισχυρισμούς που προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης περί δήθεν
παρενόχλησης του πλοίου του τουρκικού ναυτικού «Τσεσμέ» από ελληνικά αεροσκάφη σήμερα, πηγές του ΓΕΕΘΑ αναφέρουν ότι στην
ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Αιγαίου διεξήχθη άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας για
την οποία είχε εκδοθεί ΝΟΤΑΜ (Α0350/21) στις
9 Φεβρουαρίου 2021, 5 ημέρες πριν την ημέρα
έκδοσης της παράτυπης τουρκικής NAVTEX.
Στην άσκηση συμμετείχαν 29 Αεροσκάφη τα
οποία απογειώθηκαν περί την 13:30 και ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα την 14:40. Τα
Ελληνικά Αεροσκάφη δεν έφεραν CHAFF ή
FLARES.
Η άσκηση διεξήχθη μεταξύ Αγ. Ευστρατίου
– Κυρα Παναγιάς και νότια μέχρι τα Ψαρά, ενώ
καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης το Υ/Γ CESME
έπλεε στη βόρεια πλευρά της περιοχής του
Δυτικά ν. Λήμνου.
Το πλησιέστερο ίχνος Ελληνικού Αεροσκάφους από το τουρκικό πλοίο απείχε 10 ν.μ. και
το ύψος πτήσης του ήταν 19.000 πόδια.
Ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί των τουρκικών
μέσων ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με
την πραγματικότητα, σύμφωνα πάντα με πηγές
του ΓΕΕΘΑ.

Απαγορεύουν έρευνες
στην... Πελοπόννησο!!!
Σύμφωνα με τα όσα πηγές του Υπουργείου
Άμυνας της Τουρκίας, μιλώντας στο πρακτορείο «Ανατολή», κατηγορούν την Ελλάδα για
τις υποθαλάσσιες εργασίες που πραγματοποιεί
μεταξύ της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Παράλληλα οι ίδιες τουρκικές πηγές ισχυρίζονται πως στις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιεί συμπεριέλαβε «αποστρατιωτικοποιημένα» νησιά και τονίζουν πως η Ελλάδα
είναι αυτή που αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο!
Η Άγκυρα ανακοίνωσε: «Τo Tσεσμέ ξεκίνησε
τις εργασίες του στο Αιγαίο! Οι οποίες είναι νόμιμες. Σύμφωνες με τις διεθνείς συμφωνίες. Δεν
αφορούν υποθαλάσσιες έρευνες και δεν παραβιάζουν το Πρωτόκολλο της Βέρνης του 1976!».
Παράλληλα οι ίδιες πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν: «H Ελλάδα
αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο με ασκήσεις
και υποθαλάσσιες εργασίες. H Ελλάδα είχε
κάνει παρόμοιες έρευνες μεταξύ Χίου και
Ικαρίας τον Δεκέμβριο του 2000 με το πλοίο
Ναυτίλος του Ελληνικού Ναυτικού».
Επίσης, στοχεύουν και τις ασκήσεις των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τονίζουν:
«Η Ελλάδα μετά τις 25 Ιανουαρίου (ημερομηνία
διερευνητικών) πραγματοποίησε ασκήσεις βόρεια της Σκύρου (Κεραυνός-21) με τη συμμετοχή 20 πλοίων και αεροπορικών δυνάμεων.
Εξέδωσε NAVTEX για δράση υποβρυχίων
μεταξύ 10-17 Φεβρουαρίου και υπήρχαν περιοχές που περιλαμβάνουν χωρικά ύδατα νησιών
όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, το
Καστελόριζο,η Ικαρία, ο Άγιος Ευστράτιος και
η Σαμοθράκη, τα οποία θα πρέπει να είναι σε
καθεστώς αποστρατικοποίησης.
Σε άσκηση και με πραγματικές βολές που θα
πραγματοποιηθούν μεταξύ 17 Μαρτίου και 17
Απριλίου, συμπεριέλαβε τα νησιά η Λήμνος, ο
Άγιος Ευστράτιος, η Λέσβος, το Καστελλόριζο,
η Σαμοθράκη και η Χίος, τα οποία θα πρέπει να
είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Αυτό δείχνει
πως η Ελλάδα προσπαθεί να αυξήσει την ένταση».
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως «η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει τις ενέργειες και την
ρητορική που αυξάνουν την ένταση και να προσπαθήσει στην επίλυση των προβλημάτων με
συναντήσεις και ειλικρινή διάλογο».

Η Υπουργός Πολιτισμού και ποιοι ήξεραν...
Εξαπατημένη από τον τέως καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού
Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη, στη Συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε την Παρασκευή
(19/2). Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι ο
Δημήτρης Λιγνάδης ουδέποτε υπήρξε προσωπικός φίλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και
της ιδίας και ότι η επιλογή του για τη
θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή
της πρώτης σκηνής της χώρας, έγινε
με αμιγώς καλλιτεχνικά κριτήρια.
«Ο Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος
άνθρωπος, αυτό προκύπτει όμως
τώρα», είπε χαρακτηριστικά. Απαντώντας στον χαρακτηρισμό της υπουργού, μέσω της εκπομπής του
MEGA «LiveNews», ο ηθοποιός και
σκηνοθέτης είπε: «Το εάν είμαι
επικίνδυνος άνθρωπος, είτε στη ζωή
μου, είτε πολλώδε μάλλον στη δουλειά μου, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει
να περιμένουμε να το αποφασίσει οι
ιστορία και άλλοι θεσμοί. Να μην προ-

εξοφλούμε και να μην προδικάζουμε. Και σίγουρα όχι στο λαϊκό δικαστήριο που έχει στηθεί εδώ και μέρες».
Η Λίνα Μενδώνησε όλη τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, με κάθε
τρόπο δήλωνε την πλήρη άγνοιά της
σχετικά με τις πράξεις που του αποδίδονται. «Η σημερινή πολιτική ηγεσία
δεν γνώριζε τίποτα για όλα αυτά, τα
οποία αφορούν την προσωπική ζωή
του Δημήτρη Λιγνάδη και τα οποία,
όπως είπα δύο ή τρεις φορές, όχι
απλώς είναι καταδικαστέα, τα θεωρώ
αποτρόπαια. Επαναλαμβάνω, εάν
υπήρχαν τέτοιου είδους καταγγελίες,
ποιος θα ήταν τόσο αφελής για να
τον τοποθετήσει σε μια δημόσια θέση»,
τόνισε κατηγορώντας σε πολλά σημεία
την αντιπολίτευση για προσπάθεια
κομματικής εκμετάλλευσης.

Οι φήμες και η παραίτηση
Ερωτηθείσα για την αντίδρασή
της όταν έφτασαν στα αυτιά της οι
πρώτες φήμες, η Λίνα Μενδώνη
απάντησε: «Η αντίδρασή μου ήταν

να μιλήσω με τον Δημήτρη Λιγνάδη.
Και γι’ αυτό σας είπα ότι αισθάνομαι
ότι ήταν και μια προσωπική εξαπάτηση. Χρησιμοποίησε, πιθανότατα,
μπορεί να κάνω και λάθος, το maximum της υποκριτικής, προσπαθώντας
να πείσει και εμένα και άλλους από
τους οποίους ρωτήθηκε ότι δεν είχε
καμία απολύτως σχέση με αυτές τις
καταγγελίες».
Αλλά ακολούθως, ήρθε η παραίτησή του στις 6 Φεβρουαρίου,
όταν πλέον οι.... φήμες ήταν καταγγελίες.
Τέλος, όπως δήλωσε η υπουργός
Πολιτισμού εκπροσωπώντας τον
Έλληνα Πρωθυπουργό και την
κυβέρνηση, κατέθεσε αναφορά, ένα
υπόμνημα στον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, όπου έθεσε στην
υπηρεσία της Δικαιοσύνης το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και των
εποπτευόμενών του φορέων, προκειμένου να παράσχουν οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο, το οποίο

κρίνεται ότι είναι απαραίτητο, ενώ
εξήγγειλε ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος
στο κομμάτι της καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, ώστε να αποκατασταθούν στρεβλώσεις.

Οι πολιτικές ευθύνες
Την ίδια στιγμή, η Λίνα Μενδώνη
δεν φαίνεται να εξετάζει να παραιτηθεί, παρά το γενικό αρνητικό κλίμα,
ενώ οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη για τον διορισμό του
Δημήτρη Λιγνάδη, είναι αλλεπάλληλες.
«Πολιτική ευθύνη γιατί; Για την
επιλογή κάποιου για τον οποίο δεν
υπήρξε καμία αντίρρηση την εποχή
που επελέγη; Πολιτική ευθύνη γιατί;
Γιατί δεν ξέραμε και δεν μας είπε
κανείς αυτά που λένε ότι ξέρανε; Τότε
η πολιτική ευθύνη είναι σε αυτούς
που λένε ότι ξέρανε και δεν λέγανε,
όχι σε μας», είπε χαρακτηριστικά.
Κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν είδε
και η μπάλα στην εξέδρα...
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Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
ξεσκεπάζει τους φασίστες που
εισέβαλαν βίαια σ’ αυτό
«ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΖΟΥΝ
ΥΠΟ ΜΟΝΙΜΟ ΦΟΒΟ»
Σε διάψευση των ισχυρισμών ότι οι περισσότεροι από τους 31 συλληφθέντες για την κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
είναι φοιτητές του Ιδρύματος, προχώρησε η Πρυτανεία του ΑΠΘ, περιγράφοντας ταυτόχρονα τον βίαιο τρόπο με τον οποίο προχώρησαν στην
επίμαχη κατάληψη οι τραμπούκοι αναρχοφασίστες.
Στην ανακοίνωσή τους οι πρυτανικές Αρχές αναφέρονται στα γεγονότα που οδήγησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην αστυνομική επιχείρηση στο κτίριο της διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επισημαίνουν τους λόγους για τους οποίους ενημερώθηκαν οι
εισαγγελικές Αρχές που αποφάσισαν την επέμβαση της Αστυνομίας, και
τονίζουν ότι «οι 19 από τους συλληφθέντες δεν ήταν μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας – κατά δήλωσή τους – και μόνο 12 δήλωσαν φοιτητές του πανεπιστημίου μας».
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ:
«Για πολλά χρόνια, η πανεπιστημιακή κοινότητα υπέστη αυτή την κατάσταση» αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε ανακοίνωση για τα χθεσινά επεισόδια στο Ίδρυμα και
την κατάληψη του κτηρίου διοίκησης του. «Τα θύματα αυτών των συμπεριφορών αισθάνθηκαν ανήμπορα να αντιδράσουν. Δίσταζαν μπροστά
στην απειλή της βίας. Ο φόβος έφερε την ανοχή κι ανοχή διαιώνισε τον
φόβο. Γι’ αυτό οι συγκεκριμένες επιθέσεις πλήττουν την καρδιά του δημοκρατικού πανεπιστημίου».
«Στο κράτος δικαίου που υπηρετούμε, η προσήλωσή μας στη νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως και η περιφρούρηση της ακαδημαϊκής
ελευθερίας σε κάθε πτυχή της πανεπιστημιακής ζωής», τονίζει η ανακοίνωση των πρυτανικών του Αρχών.
Όπως τονίζει: «Στις 7 το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου περίπου 25 άτομα
συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Κτιρίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κρατώντας λοστούς και εργαλεία διάρρηξης. Στη συνέχεια, γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να καταλάβουν το
δημόσιο κτίριο. Απαίτησαν από τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας να αποχωρήσουν από το κτίριο, απειλώντας μάλιστα
τη σωματική τους ακεραιότητα, ενώ ζήτησαν επιτακτικά και την εκκένωση
των χώρων στάθμευσης.
Οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας για τη
βίαιη απομάκρυνση των υπαλλήλων φύλαξης και καθαριότητας, όπως
επίσης και για την παρεμπόδιση προσέλευσης των διοικητικών υπαλλήλων. Ήδη, από την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της Συγκλήτου,
άγνωστα άτομα κινήθηκαν απειλητικά κατά του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ενώ επιτέθηκαν σε υπάλληλο
της υπηρεσίας φύλαξης που προσπάθησε να τον προστατεύσει.
Ο Εισαγγελέας Υπηρεσίας ενημερώθηκε εκ νέου, όταν πρόσθετες πληροφορίες από την υπηρεσία φύλαξης του πανεπιστημίου, τεκμηρίωναν την
παραβίαση χώρων και την είσοδο άγνωστων ατόμων στον 7ο όροφο,
όπου στεγάζονται τα γραφεία της Πρυτανείας, όσο και σε άλλους χώρους που δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση. Επιπρόσθετα, ενημερώθηκε για
την εκ νέου παρεμπόδιση στην προσέλευση εργασίας, όλων των εργαζομένων και της διοίκησης στο κτίριο.
Με βάση τα παραπάνω, η παρέμβαση της Πολιτείας έγινε αυτεπάγγελτα, με σκοπό την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών
του πανεπιστημίου και την αποφυγή καταστροφής δημόσιας περιουσίας.
Αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης ήταν η προσαγωγή των καταληψιών.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που είχαμε, οι 19 από τους συλληφθέντες δεν ήταν μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας – κατά δήλωσή τους – και μόνο 12 δήλωσαν φοιτητές του πανεπιστημίου μας.
Αυτά τα γεγονότα είναι η κορύφωση των όσων βιώνουν τόσα χρόνια,
οι καθηγήτριες και οι καθηγητές, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας, σε ένα καθεστώς άτυπης ομηρίας από ομάδες, που χρησιμοποιούν τη βία για να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Οι
ομάδες αυτές επανειλημμένα έχουν προβεί σε αποτρόπαιες πράξεις
άσκησης λεκτικής και σωματικής βίας σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Έχουν “επικηρύξει” καθηγητές που δε συμμερίζονται τις απόψεις
τους. Έχουν επιλέξει αντί του συντεταγμένου διαλόγου πρακτικές του
όχλου. Έχουν παρεμποδίσει συνεδριάσεις δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων».
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»: Την ίδια «επικήρυξη» κατά του Πρύτανη
του ΑΠΘ έκανε και το ΚΚΕ, καταγγέλλοντάς τον ότι ειδοποίησε
τον Εισαγγελέα και δεν ανέχτηκε τη βία και την κατάλυση της
δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Ότι προστάτευσε τους καθηγητές και το προσωπικό από άγριο ξυλοδαρμό και το κτήριο από λεηλασία και καταστροφές. Με αυτό τον
τρόπο, σύμφωνα με το ΚΚΕ, «έδειξε τον δρόμο» για νέες
φασιστικές επιθέσεις…).
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Join thousands of new entrants
in the adult social care sector!

It has never been easier to start a career in adult social care. Career
changers, jobseekers, volunteers and school leavers can all make
a difference and find a rewarding career path within the sector. With
no experience required, our team offer in-house training, including
infection prevention and control and use of personal protective equipment (PPE). As a key worker you will be prioritised for the vaccine
as well as qualifying to send children to school to allow you the flexibility to work.
Autumn Gardens and Anastasia Lodge are care homes based
in Southgate and Winchmore Hill, North London. We provide residential 24-hour care for older people within our community.

You can make a difference right now by working
as a carer in adult social care
We are seeking to recruit some great new care workers. People
with the right values and attitude to work within our dedicated team
– could this be you? You do not need to have previous experience
in this field, nor do you need qualifications to get started – we are
happy to work with you to help you become an excellent and qualified care worker.

Above all we look for staff that have:
– A commitment to caring for others.
– Show dignity and respect.
– Work well as part of a team.
The duties of a carer are varied, and no two days will be the same.
Our residents are individuals, and they all deserve to be treated as
such. Duties may include supporting with personal care needs, as
well as helping to take part in a wide range of special interests and
activities that support their health and general wellbeing.
Additional job vacancies at our homes include:
– Full or part-time Chef – An exciting opportunity has arisen for
a passionate cook to join our team in Southgate. No formal experience is required as we will support you and help you to gain qualifications whilst working. Knowledge of cooking Cypriot food would be
an advantage.
– Full-time Maintenance Worker – Join our experienced team and
help to maintain the high standards of our buildings and facilities.
To find out more please contact us on 020 8344 2600,
email: welcome@autumn-gardens.com
or visit www.autumn-gardens.com
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Συλλυπητήρια Εθνικής Ομοσποδίας ΗΒ
για τον θάνατο του Νεόφυτου Νικολάου
Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ηνωμένου Βασιλείου εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια, τη συμπάθεια και συμπαράστασή τους στην Ευούλα Νικολάου για τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου Νεόφυτου, πολύ καλού μας φίλου
και συνεργάτη, που έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό το πρωί της Κυριακής 21 Φεβρουαρίου 2021, στο University College London Hospital,
όπου νοσηλευόταν από τις 9 Ιανουαρίου.
O αείμνηστος Νεόφυτος μετά τις σπουδές του στο Λονδίνο εργάστηκε για μερικά χρόνια στην ενδυματοβιομηχανία και αργότερα
έγινε Οικονομικός Διευθυντής της εφημερίδας «Παροικιακή» και
Οργανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας και για χρόνια ήταν
ένας από τους υπεύθυνους της μεγάλης γιορτής της παροικίας, της
Γιορτής του Κρασιού που γίνεται κάθε χρόνο, στο Λονδίνο. Από τότε
έγινε μέλος της Γραμματείας και αργότερα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ, στην οποία είχε εκλεγεί και Γενικός Γραμματέας το 2016.
Εργάστηκε ακούραστα για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Πάντοτε φιλή-

συχος και συναινετικός, αγωνίστηκε σκληρά με τα στελέχη της Ομοσπονδίας για τη συνεχή προβολή των δικαίων της Κύπρου στα κέντρα αποφάσεων της Βρετανίας, την οργάνωση των αντικατοχικών
και άλλων εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας, την πρόοδο και προκοπή τα παροικίας μας.
Ήταν αφοσιωμένος σύζυγος και στοργικός πατέρας και παππούς.
Αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε από την παροικία μας γιατί ήταν πάντα
γενναιόδωρος και βοηθούσε πολλές φιλανθρωπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και ειδικά το Ραδιομαραθώνιο, όπου ήταν μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εκφράζουμε επίσης θερμά συλλυπητήρια στη θυγατέρα του Αίγλη
και τον γιο του Άλεξ (η κόρη του Μαρία πέθανε το 2016 σε ηλικία
46 ετών), τα εγγόνια του και τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους.
Αυτές τις δύσκολες μέρες του βαρύτατου πένθους, του πόνου και
της θλίψης, οι σκέψεις μας είναι μαζί σας και ευχόμαστε όπως ο Κύριος σάς χαρίζει κουράγιο, δύναμη και υπομονή.
Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΙΔΗ

«Καλό Παράδεισο, αγαπητέ φίλε Νεόφυτε Νικολάου»
Φίλε Νεόφυτε,
Λίγες φορές, νομίζω, έχει συμβεί στη διάρκεια της ζωής μου αυτό, που μού συμβαίνει
σήμερα. Να αισθάνομαι δηλαδή ένα απέραντο κενό μέσα μου από την άμετρη απογοήτευση, που μού προξένησε το άγγελμα
της πρόωρης φυγής σου. Αιτία, πιστεύω, η
τραγική διάψευση των ελπιδοφόρων προσδοκιών μου, που καταστάλαξαν μέσα μου
ως βεβαιότητα μετά από την τελευταία μας
επικοινωνία, καθώς βρισκόσουν στο νοσοκομείο αγωνιζόμενος για τη δική σου ζωή
στα μαρμαρένια αλώνια της άνισης σύγκρουσής σου με την επικατάρατη πανδημία
του κορωνοϊού. Μια μισητή νόσο που ταλαιπωρεί ολόκληρο τον πλανήτη μας εδώ κι ένα
χρόνο τώρα και εξακολουθεί να θερίζει
αλύπητα, ψυχρά και ανελέητα αμέτρητες
ανθρώπινες υπάρξεις ανά την υφήλιο.
Είχα πιστέψει τότε, ότι θα κατάφερνες και
πάλι να νικήσεις και τούτο τον αδίστακτο και
αόρατο εχθρό, τον κορωνοϊό, όπως είχες
καταφέρει να κάνεις σε πολλές άλλες παρόμοιες αναμετρήσεις σου με αντίστοιχους εχθρούς δίδοντας κατά καιρούς νικηφόρες
αιματηρές μάχες, όταν έτυχε να παρουσιαστούν αυτόκλητοι στο δρόμο σου παρόμοιοι εφιάλτες...
Κι επειδή ακριβώς διαψεύστηκαν τελικά
οι ελπίδες και προσδοκίες μου, καθώς μάς
έφυγες «σιγανά – σιγανά και ταπεινά», η
οδυνηρή φυγή σου γέμισε με πίκρα, πόνο
και παράπονο ολόκληρο «το είναι μου» και
ξέσχισε την καρδιά μου, όπως και τις καρδιές όλων των δικών σου ανθρώπων. Το
αμάραντο ρόδο της τεράστιας αγάπης και
ανιδιοτελούς προσφοράς σου προς τον συνάνθρωπό σου, που έκρυβες πάντα ολάνθιστο και μοσχομύριστο στην ψυχή σου και
μυροβολούσε μεθυστικά ολόγυρά σου, έπαψε
ξαφνικά να φεγγοβολά τριγύρω σου. Το κάτασπρο αναστάσιμο κερί σου, που φεγγοβολούσε και σκόρπιζε απέραντη χαρά και παρηγοριά, αισιοδοξία και πίστη, υπομονή και
ελπίδα, έλιωσε δυστυχώς εντελώς απροσδόκητα και στέρησε οριστικά σε πάρα πολλούς συνανθρώπους σου την ολοπρόθυμη

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Αντίο στον
Νεόφυτο
Νικολάου
H Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του Νεόφυτου Νικολάου, ηγετικού στελέχους του ΑΚΕΛ Βρετανίας και του κυπριακού παροικιακού
κινήματος στη Βρετανία, ο οποίος έφυγε μετά από εβδομάδες
μάχης με τον κορωνοϊό.
Ο Νεόφυτος Νικολάου, με καταγωγή από την Ερήμη της Λεμεσού, μετανάστευσε στη Βρετανία όπου έζησε το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής του, η οποία συνδέθηκε με τους αγώνες και την
δράση των Κυπρίων μεταναστών στη Βρετανία, αλλά και με το
κίνημα των αποδήμων Κυπρίων.
Ο Νεόφυτος Νικολάου, ιδεολόγος και συνειδητός ΑΚΕΛιστής,
υπήρξε για δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των αγώνων του Λαϊκού Κινήματος. Διετέλεσε μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Οργανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας και Οικονομικός Διαχειριστής της εφημερίδας «Παροικιακή».
Προσωπικότητα που έχαιρε εκτίμησης από το σύνολο της
κυπριακής παροικίας στη Βρετανία, ο Νεόφυτος Νικολάου διετέλεσε επίσης Γραμματέας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπήρξε ανάμεσα σε αυτούς που
εργάστηκαν για την εδραίωση της Γιορτής του Κρασιού στο Λονδίνο.
Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με απέραντο σεβασμό τον Νεόφυτο
Νικολάου, ο οποίος τίμησε τις γραμμές του ΑΚΕΛ με την προσωπικότητα και το ήθος του.
Η Κεντρική Επιτροπή ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην σύζυγο του Ευούλα, στα παιδιά του, Αίγλη και Άλεξ, και
στους οικείους του.

Συλλυπητήρια από τον
Σύνδεσμο Αμμοχώστου ΜΒ
στήριξή σου,που απάλυνε διακριτικά τον
καημό τους...
Μακαριστέ φίλε Νεόφυτε,
Γεύτηκες πολλές χαρές στο διάβα σου
από τον μάταιο αυτό κόσμο αλλά και πολλά
δυσβάστακτα κτυπήματα της μοίρας, όπως
την τραγική απώλεια της αγαπημένης σου
κόρης Μαρίας το 2016. Εύρισκες όμως πάντα
τον τρόπο να μοιράζεσαι τις χαρές σου με
τους άλλους αλλά και να επιδεικνύεις δύναμη
ψυχής στην αντιμετώπιση των δεινών, που
κατά καιρούς σε δοκίμαζαν σκληρά. ΄Ενα
αξιοθαύμαστο επίτευγμά σου είναι για μένα
το γεγονός ότι όχι μόνο μπορούσες να επιδεικνύεις ηρωική αντοχή και ιώβεια υπομονή στις σκληρές δοκιμασίες και στα τραγικά
κτυπήματα που δεχόσουν κάθε τόσο, αλλά
και κατάφερνες να μετατρέπεις τον αβάστακτο πόνο σου σε έργα αγαθοεργίας και
στήριξης δεινοπαθούντων συνανθρώπων
σου. Κι αυτό αποτελούσε τελικά το καλύτερο βάλσαμο στην πονεμένη σου ψυχή, πουβάθαινε ακόμη περισσότερο την πίστη
σου...Νοιώθω πράγματι περήφανος, που
σε γνώρισα βαθύτερα, εκτίμησα τον μοναδικό σου χαρακτήρα και μοιράστηκα τη φιλία
σου...

Η απουσία σου αφήνει πίσω σου ένα τεράστιο κενό για την οικογένειά σου, τους συγγενείς και τους φίλους σου αλλά και για ολόκληρη την παροικία μας. Άσβηστη όμως θα
παραμείνει μέσα μας η μνήμη σου και ανεξίτηλη
η σφραγίδα της προσφοράς σου στην οικογένειά σου, τους συγγενείς σου, τους πολλούς συνεργάτες σου στην Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και την ευρύτερη ομογένεια,
στα στελέχη της εφημερίδας «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»,
στο κόμμα σου, στους αμέτρητους φίλους
και γνωστούς σου.
Με την απεραντοσύνη της αγάπης σου
προς κάθε συνάνθρωπό σου και την πρόθυμη και ανιδιοτελή συμπαράσταση και βοήθειά σου σε όποιον είχε ανάγκη αφήνεις πίσω
σου μόνο φίλους, που θα σε θυμούνται και
θα σε μακαρίζουν. Δεν είναι καθόλου τυχαία
τα αισθήματα εκτίμησης με τα οποία σε περιέβαλε η τεράστια πλειοψηφία των εδώ απόδημων συμπατριωτών μας.
Τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη σου σύζυγο Ευούλα,
τα παιδιά και τα εγγόνια σου, που τόσο πολύ
αγαπούσες και φρόντιζες.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!
Σάββας Παυλίδης

Η Κυπριακή Παροικία της ΜΒ θρηνεί τον απροσδόκητο θάνατο του συναγωνιστή και φίλου Νεόφυτου Νικολάου.
Ο Πρόεδρος Δρ Βασίλης Μαύρου και η Επιτροπή του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους και
απευθύνουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια
και τους οικείους του, ως και συμπαράσταση στο βαθύ τους
πένθος.
Δυστυχώς, η Κυπριακή Παροικία της Μεγάλης Βρετανίας
έχασε ένα από τα καλύτερα της παιδιά.
Φίλε Νεόφυτε, θα μας λείψει η παρουσία σου, η καλοσύνη
σου, η τίμια έκφρασή σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει! Αιωνία σου η μνήμη!

Συλλυπητήρια ΕΔΕΚ Η.Β.
Εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ Η.Β. και εμού
προσωπικώς εκφράζουμε βαθύτατα συλλυπητήrια προς την
οικογένεια του εκλιπόντος συναγωνιστή Νεόφυτου Νικολάου και
στο Παράρτημα ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας.
Ο Νεόφυτος υπήρξε ένα σπάνιο παράδειγμα πραότητας,
εντιμότητας, καλοσύνης και πατριωτικής αγωνιστικότητας.
Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ Νεόφυτε, ελαφρύ το χώμα που
θα σε σκεπάζει, αλλά το ξέρουμε «είναι γλυκύς ο θάνατος μόνον
οταν κοιμόμαστε στην πατρίδα».
Αγαπητή Ευούλα, παιδιά και εγγόνια, να είσαστε περήφανοι
για τον Νεόφυτο.
Μιχάλης Κασιής
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ΜΕΡΟΣ 2ον
[Να σημειώσουμε εδώ παρεκβατικά ότι Άγγλος
Πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη ήταν τότε
(1820-1824) ο Percy Clinton (1780-1855), πιο
γνωστός ως Viscount Strangford, ο οποίος είχε
διοριστεί σε αυτήν την θέση μετά από απαίτηση
της Levant Company η οποία, ως γνωστό, απολάμβανε από τον 16ο αιώνα πλήρη εμπορικά
προνόμια από τους Οθωμανούς. Εκμεταλλευόμενος δε ο Strangford τη θέση του αυτή και μιμούμενος πλήρως, στο σημείο αυτό, και τον περιώνυμο
Lord Elgin, είχε μανία να συγκεντρώνει με κάθε
τρόπο θεμιτό και αθέμιτο Ελληνικές αρχαιότητες
και να τις φέρνει στην Αγγλία. Μια δε, μάλιστα, από
αυτές, η οποία βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό
Μουσείο στο Λονδίνο ως Strangford Shield, αποτελεί ρωμαϊκό αντίγραφο του 3ου π.Χ. αιώνα ενός
περίφημου γλυπτού έργου του Φειδία, το οποίο
βρισκόταν στην Ακρόπολη Αθηνών, το οποίο αναπαριστούσε την Ασπίδα της Παρθένου Αθηνάς.]
»Οι ταλαίπωροι Οθωμανοί ήταν πραγματικά αποκλεισμένοι μέσα στο Κάστρο, μην έχοντες άλλον τρόπο
διαφυγής, παρά μόνο την θεία αντίληψη από τον ουρανό, του Μωάμεθ, του ηγεμόνα των προφητών. Μας
έστειλαν τελεσίγραφο οι Διοικητές του Ελληνικού Στόλου: “Εάν πειράξετε τους φυλακισμένους χριστιανούς,
ή προβάλλετε αντιρρήσεις στις προτάσεις μας, τότε
σας γνωστοποιούμε ότι εσείς θα φταίτε, κατά την ημέρα
της κρίσεως, για το αίμα των αθώων που θα χυθεί.”
Είναι αλήθεια ότι απειλούμεθα σοβαρά. Αλλά ποιος
μας στερεί την ελπίδα ότι η απροσδόκητη βοήθεια του
Θεού δεν μπορεί να φανερωθεί και από στιγμή σε
στιγμή μάλιστα; Το δυνατό χέρι του Σουλτάνου μας,
και πολύ περισσότερο η βοήθεια από τον ουρανό, του
Προφήτη μας, δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψουν
τελικά. Διέταξε να τους αποκεφαλίσουν και να γεμίσουν
τα κρανία τους με ψιλό άχερο, ενώ την ίδια στιγμή τα
ανόσια και ανέντιμα νεκρά σώματά τους ρίχτηκαν στη
θάλασσα».
Tην Επανάσταση στη Χίο, πάντως, ο Βεχίτ πασάς,
αλλά και οι πλείστοι τότε Χιώτες, την αποκαλεί ‘‘βλακεία’’, η οποία ξεκίνησε ‘‘από καταχθόνιες και διαβολικές συμπτώσεις’’. Εκείνο, όμως, το οποίο είχε κυρίως
εξοργίσει τον φανατικό μουσουλμάνο Βεχίτ πασά
ήταν η εσφαλμένη, βέβαια, πεποίθησή του ότι ‘‘η
Επανάσταση έγινε για την αποκατάσταση της
θρησκείας του Χριστού’’. Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο
“χρονικογράφος της εποχής του”, όπως περιγράφει
ο ίδιος τον εαυτό του, στη συνέχεια ο σιχαμερά θρησκόληπτος Βεχίτ πασάς μιλάει με στόμφο και χωρίς
ίχνος ανθρώπινου οίκτου και ντροπής για κομμένα
κεφάλια, αυτιά, μύτες, πόδια, χέρια, για θανάτωση
αθώων ανήλικων παιδιών, για πώληση σκλάβων
αμφοτέρων των φύλων, για λεηλασίες περιουσιών
των Χριστιανών του νησιού και γενικά για κάθε ανατριχιαστικές πράξεις τις οποίες μπορεί να διανοηθεί
ένας κτηνώδης άνθρωπος. Και αυτά, όταν οι επαναστάτες είχαν αποδείξει την αδυναμία τους να εκπορθήσουν το κάστρο στο οποίο είχε καταφύγει ο Βεχίτ
με τους στρατιώτες του.
Οπότε δίνει την ακόλουθη αναφορά [χρησιμοποιούμε εδώ τη μετάφραση, από τα Οθωμανικά, την
οποία είχε κάνει ο Α. Ε. Δανιήλογλου το 1861]:
‘‘Εκ των επάλξεων της ακροπόλεως ερρίφθησαν
εις διάφορα μέρη συνοικίας αι εμπρηστικαί ύλαι αίτινες δεν ήργησαν να διαδώσωσιν εντός ολίγου εις διάφορα μέρη φλόγας πυρίνους. Μεταξύ δε της οχλοβοής εκείνης η φρουρά μας επέπεσε μετ’ απαραμίλλου
ενεργητικότητος και ταχύτητος και γενναιότητος κατά
των απίστων γκιαούρων, των οποίων τους μεν ηλικιωμένους επέρασαν γενναιότατα εν στόματι μαχαίρας, παρομοίως και τας ηλικιωμένας γραίας, την δε
κινητήν περιουσίαν αυτών ελεηλάτησαν λείαν, ήτις
ανήκει κατά τους πολεμικούς νόμους εις ιδιοκτησίαν
των στρατιωτών· τας δε ωραίας κόρας των και τους
τρυφερούς νεανίσκους των ηχμαλώτισαν· το δε αίμα
έρρευσε ποταμηδόν, ή τε αντίστασις των απίστων και
γενναιότης των πολεμησάντων στρατιωτών μας, ήσαν
ανώτεραι περιγραφής, τουλάχιστον η τελευταία αύτη
πληγή προς την ομόθρησκον της νήσου κοινότητος,
είμεθα πεπεισμένοι ότι ήθελε κατευνάσει την θηριωδίαν των πολιορκούντων ημάς τόσον καιρόν.’’
Να σημειώσουμε, όμως, εδώ ότι την υποτιθέμενη
‘‘θηριωδίαν των πολιορκούντων’’ [το κάστρο στο οποίο
είχε καταφύγει ο Βεχίτ με τους σχετικά ελάχιστους

Σελίδες Ιστορίας

«Η Σφαγή της Χίου»
και «Η Χιώτισσα»
του Βασίλη Μιχαηλίδη

«Η Σφαγή της Χίου», πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά, Λούβρο - Παρίσι.

στρατιώτες του] είχαν αναλάβει οι διακόσιοι ή, σύμφωνα με άλλους ιστορικούς, επτακόσιοι πολεμιστές
υπό την ηγεσία του Χιώτη Αντώνη Μπουρνιά και
του Σαμιώτη και ουσιαστικού αρχηγού της επανάστασης στη Χίο Λυκούργου Λογοθέτη. Οι οποίοι
είχαν αποβιβαστεί στη Χίο στις 11 Μαρτίου 1822,
όμως πολύ γρήγορα διαφώνησαν αφ’ ενός επειδή ο
Λογοθέτης θεώρησε ότι είχε παρασυρθεί από τον
Μπουρνιά να αναλάβει μια τέτοια ανοργάνωτη επιχείρηση για την οποία τόσο ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
όσο και η Κεντρική Αρχή στο Μοριά δεν την είχαν
εγκρίνει, αλλά κυρίως επειδή η μέγιστη πλειοψηφία
των κατοίκων της Χίου την καταδίκαζαν ως πολύ
επικίνδυνη για το φιλήσυχο τότε νησί τους. Το οποίο
νησί απολάμβανε, άλλωστε, ειδικών προνομίων από
την Υψηλή Πύλη επειδή η Χίος αποτελούσε φέουδο
της αδελφής του Σουλτάνου Μαχμούτ Β΄, της Esma
Sultan, η οποία απολάμβανε τεράστια οικονομικά
κέρδη κυρίως από την παραγωγή της περίφημης
Χιώτικης μαστίχας.
Αμέσως δε μετά την ανακατάληψη της Χίου από
τα τουρκικά στρατεύματα, ο Βεχίτ πασάς έστειλε προς
τον εξ ίσου αιμοσταγή Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄, εκτός
από την στομφώδη γραπτή αναφορά του, και πέντε
φορτία με κομμένα κεφάλια και δύο φορτία με κομμένα αυτιά βυθισμένα ατά σε αλάρμη. Για δε τα κεφάλια ιερέων, προκρίτων και ανταρτών, για τα οποία
ανέμενε μεγαλύτερη αμοιβή, πρόσθεσε ότι ήταν:
‘‘1.109 τελειωθέντες εν στόματι μαχαίρας’’ και ότι:
‘‘σκλαβωμένα αγόρια 25 χιλιάδες και κορίτσια 5
χιλιάδες’’.
Η ανατριχιαστική, όμως, αναφορά του δεν σταματάει, βέβαια, εδώ. Αναφέρεται, για παράδειγμα, και
μάλιστα με έναν όντως αποτρόπαιο στόμφο στην
καταστροφή της Μονής του Αγίου Μηνά στην Καλλιμασιά Χίου. Είχε, συγκεκριμένα, στείλει στη Μονή
δύο ανώτερους Τούρκους αξιωματικούς για να κατασφάξουν όλους τους Χριστιανούς οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί με τη φαεινή ελπίδα να σωθούν. Και οι
οποίοι, βέβαια, Τούρκοι εκτέλεσαν πλήρως το έργο

που τους είχε αναθέσει ο Βεχίτ, ο οποίος και τους
επιφύλαξε θερμή υποδοχή μετά την επάνοδό τους
από την καταστραμμένη πια Μονή και τα κατακρεουργημένα σώματα των αθώων εκείνων γυναικοπαίδων και όχι μόνο. Ιδιαίτερη δε, μάλιστα, μνεία κάνει
με στόμφο και για τον “ξακουστό Χιώτη επαναστάτη”,
όπως λέει, τον Αντωνάκη Μπουρνιά, τον οποίο αφού
αποκεφάλισαν οι δύο ως άνω αιμοσταγείς Τούρκοι,
στη συνέχεια πρόσφεραν στον Βεχίτ το κομμένο κεφάλι “το οποίο ακόμη έσταζε αίμα”...Την ίδια, όμως,
κτηνώδη αναισθησία δείχνει επίσης όταν περιγράφει τέτοιου είδους αποτρόπαια εγκλήματα σε βάρος
αμέτρητων άοπλων κι εντελώς, βέβαια, αθώων αγροτών στα διάφορα χωριά της Χίου. Και όλα αυτά, μάλιστα, όταν και ο ίδιος παραδέχεται ότι: ‘’Και εγώ που
είδα με τα μάτια μου αυτές τις σκηνές ομολογώ ότι οι
Χριστιανοί κάτοικοι του νησιού είχαν μικρή ανάμειξη
σ’ αυτήν την απονενοημένη ενέργεια της αποστασίας,
την οποία δημιούργησαν και κατεύθυναν οι Σαμιώτες,
οι Ψαριανοί και οι Σπετσιώτες. Στ’ αλήθεια η ψυχή μου
υποφέρει πολλές φορές επειδή λόγω της θέσης μου
εφάρμοσα, για λόγους πολιτικής, την αυστηρή τήρηση των σκληρών αυτών μέτρων.’’
Να αναφέρουμε, όμως, εδώ παρεκβατικά και τη
συμπεριφορά των Προξένων και Υποπροξένων των
ξένων Δυνάμεων, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στη Χίο.
Όλοι τους, πλην του Ρώσου Προξένου, ο οποίος έφυγε
προς άγνωστη κατεύθυνση, συνεχάρησαν τον Βαχίτ
πασά και του ευχήθηκαν “παντοτινές νίκες”. Και δεν
το έπραξαν, βέβαια, αυτό οικεία βουλήσει, αλλά σύμφωνα και με την επίσημη πολιτική των λεγόμενων
Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής εκείνης. Αυτό, άλλωστε, συμπεραίνουμε και από την πιο κάτω δήλωση
του Γάλλου ναύαρχου Reverseau προς τον Βεχίτ
πασά:
“Εγώ, εξοχότατε, είμαι διορισμένος από τη σεβαστή μου κυβέρνηση να περιπλέω στις θάλασσες αυτές,
για να κατασκοπεύω τις κινήσεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών και, εν πάση περιπτώσει, να σας
βοηθήσω. Κάθε αντίσταση λοιπόν είναι μάταιη και
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κάθε προσπάθεια απομόνωσης του εχθρού, από την
πλευρά σας, απραγματοποίητη. Εάν προτιμήσετε τον
πόλεμο έχω την πρόθεση να σας προμηθεύσω μπαρούτη και στρατιωτική δύναμη από το πλοίο μου, επειδή έτσι δεν θέλω να φανεί ότι δεν εκτέλεσα τις διαταγές της σεβαστής κυβέρνησης μου, της οποίας οι φιλικές σχέσεις με την κυβέρνηση του ισχυρού Σουλτάνου είναι ατελείωτες και απεριόριστες”.
Συνεχίζει δε ο Βεχίτ την αναφορά του προς τον
Σουλτάνο: ‘‘Όταν δούμε ότι κινδυνεύουμε σοβαρά και
κάθε αντίσταση καταντά ανώφελη και κάθε βοήθεια,
που φτάνει, είναι άκαιρη και περιττή, το τελευταίο μας
καταφύγιο θα είναι η μπαρουταποθήκη, στην οποία,
αφού βάλουμε φωτιά, εμείς βέβαια θα βρούμε το θάνατο, αλλά και η πόλη, με όλους μαζί τους επαναστάτες, θα αφανισθεί και με τον τρόπο αυτό θα απαλλαχτούμε από την ντροπή οποιασδήποτε ταπείνωσης’’. Όμως, όπως, ισχυρίζεται συνεχώς, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην τελική επέμβαση του προφήτη Μωάμεθ υπέρ των πιστών ακολούθων του. Για
παράδειγμα, όταν κάποτε ο Βεχίτ αποκοιμήθηκε είδε,
λέει, στον ύπνο του τον Μεγάλο Προφήτη να έρχεται
ξαφνικά στο όνειρό του, συνοδευόμενος από πυκνή
ομήγυρη αγίων και πολλών άλλων μαρτύρων, φορώντας
τα στέφανα του μαρτυρίου τους και με γενειάδα πράσινη. Και ότι του είπε: “Να μείνει ήσυχος τόσο αυτός
ο ίδιος όσο και οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι του νησιού,
οι οποίοι απολαμβάνουν την εύνοια του Θεού, και ότι
χάρις στις παρακλήσεις και τους θρήνους των, πρόκειται σύντομα να τους στείλει ισχυρή βοήθεια από
το νότιο μάλιστα μέρος του νησιού”. Ακολούθησε και
από τις δυο πλευρές τόσο μεγάλη και πεισματάρικη
μάχη, έτσι που ο Βεχίτ, αν και τελείως άπειρος με τα
όπλα, περισσότερο, άνθρωπος των γραμμάτων, φιλοτιμήθηκε να ρίξει από τις επάλξεις, ο ίδιος προσωπικά, μερικά βέλη, ενάντια στους επαναστάτες, που
πολεμούσαν με την ηρωική φρουρά και η οποία επέστρεψε το βράδυ τροπαιούχα.
‘‘Φώναξα τον Αρχιερέα του νησιού [Μητροπολίτης
Πλάτων Φραγκιάδης (1817-1822)], ο οποίος βρισκόταν στη σκοτεινή φυλακή, και κάποιους προεστούς, που ήταν επίσης φυλακισμένοι, για να δουν
τα δυσάρεστα αποτελέσματα της αποστασίας τους.
Οι σκελετοί, όπως είχαν καταντήσει στη φυλακή αυτά
τα σώματα, όταν βγήκαν έξω, έκλαψαν, ικέτεψαν και
παρακάλεσαν την επιείκεια μου -- για την οποία δεν
ήταν ακόμη ώρα…γιατί και τούτοι εδώ δεν άφησαν
άλλο καταφύγιο στους Οθωμανούς της Χίου, παρά
μόνον το Κάστρο, μέσα στο οποίο ζούμε τόσον καιρό
περικυκλωμένοι από παντού, τι άλλο ήταν λοιπόν η
συμπεριφορά τούτη παρά όμοια με τη συμπεριφορά
των ομόθρησκων ξένων, σίγουρα όμως επαναστατών,
που σχεδίαζαν να εξοντώσουν στον ίδιο τόπο την δοθείσα από τον Θεό ισλαμική κοινότητα; Δεν εδίστασα,
εξαιτίας όλων αυτών, να διατάξω, με τη δύναμη του
μεγάλου Προφήτη, την εκτέλεση των αποτελεσματικών εκείνων μέτρων και να εφαρμόσω έτσι τις ιερές
προσταγές και τους απαρασάλευτους “εις τους αιώνας
των αιώνων” κανόνες των σοφών νομομαθών μας.’’
Και ποια ήταν, λοιπόν, τα ‘‘αποτελεσματικά μέτρα’’
του Βεχίτ πασά; Η θανάτωση όλων των παιδιών κάτω
των τριών ετών, η πώληση σε Εβραίους δουλεμπόρους 52 χιλιάδων αγοριών και κοριτσιών ηλικίας
τριών μέχρι δώδεκα ετών και γυναικών από δώδεκα
μέχρι σαράντα ετών, ενώ τους υπόλοιπους, όσοι δεν
κατόρθωσαν να δραπετεύσουν [αυτοί υπολογίζονται
γύρω στις 21 χιλιάδες], είτε τους απαγχόνισαν είτε
τους κατακρεούργησαν [συνολικά τα θύματα ανέρχονταν γύρω στις 52 χιλιάδες], ενώ στο νησί από τις 120
χιλιάδες κατοίκους που είχε πριν την επανάσταση,
τόλμησαν κι έμειναν μόνο χίλιοι ή χίλιοι πεντακόσιοι.
Σημείωση: Το ως άνω σύγγραμμα του Βεχίτ πασά,
το οποίο αποτελεί, άλλωστε, και τη μόνη γνωστή τουρκική πηγή από αυτόπτη μάρτυρα των τραγικών γεγονότων της «Σφαγής της Χίου», μεταφράστηκε, όπως
είπαμε, από τα Οθωμανικά από τον Α.Ε.Δανιήλογλου το 1861 με τίτλο «Απομνημονεύματα πολιτικά
του Βαχίτ πασά πρέσβεως εν Παρισίοις τω 1802.
Ρεΐζ εφέντη [Υπουργός Εξωτερικών] τω 1808 και
Τοποτηρητή της Χίου τω 1822», Εν Ερμουπόλει
Σύρου. Τύποις Γ.Μελισταγούς Μακεδόνος 1881.
Μεταφράστηκε, όμως, και στα Νεοελληνικά από
τον Νίκο Μήτση κι εκδόθηκε το 2008 στη Χίο από
τον οργανισμό «Άλφα Πι».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ο Βασικοί νόμοι
του Πλανήτη
Ο πρώτος βασικός νόμος είναι η δεξιόστροφη κίνηση. Πρώτα βγαίνει
ο ήλιος στην Ιαπωνία και ακολουθούν οι άλλες χώρες. Πάντα πρωτοπόροι οι Ιάπωνες. Ανατολή και Toyota. Άλλοι βασικοί νόμοι είναι η
βαρύτητα και η αδράνεια.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Υπάρχει όμως και ένας άλλος νόμος που υπερτερεί σε δύναμη
από όλους τους άλλους νόμους. Είναι ο νόμος της βίας, ένας νόμος
απαράβατος από την ίδρυση ακόμη του πλανήτη μας. Όποιος είναι
δυνατός, υποτάσσει και εξολοθρεύει τους υπόλοιπους. Η βία, συνεπώς
και η δύναμη είναι εκτός νόμου και ηθικής.
Η ηθική δεν αφορά τους δυνατούς. Το λιοντάρι δεν υπόκειται σε
κανέναν νόμο ηθικής και τρώει την αντιλόπη. Ο μυρμηγκοφάγος εξολοθρεύει αποικίες ολόκληρες από μυρμήγκια. Τα φίδια είναι ελεύθερα πέραν κάθε νόμου ηθικής να τρώνε τα ποντίκια και οι κροκόδειλοι
με βάση τον νόμο της δόλιας δύναμης καταπίνουν ολόκληρα Γκνού
όταν πάνε να περάσουν τα ποτάμια. Φυσικά, αν προλάβουν και δεν
τα έχουν φάει τα χαριτωμένα πιράνχας. Η φάλαινα καταπίνει χιλιάδες
σαρδέλες που υπόκεινται στον ανήθικο νόμο της δύναμης. Τα λιθρίνια όταν είναι πάνω των 200 γραμμαρίων υποκύπτουν στον νόμο
της πετονιάς, της χαράς του ψαρά και του καλοφαγά. Ο θάνατός σου
η χόρτασή μου. Όλα για το τηγάνι με εξαιρετικό ελαιόλαδο μηδέν
οξύτητας. Τη μεγάλη νίλα όμως την παθαίνει το χταπόδι, το βγάζεις
από τον βυθό ολοζώντανο και το πλακώνεις στα κοπανίδια απάνω
στην κοντινότερη πέτρα. Έχετε φανταστεί να σας βγάλουν από το
φυσικό σας περιβάλλον και να σας κοπανάνε επί μισή ώρα απάνω
στα τσιμέντα μέχρι να γίνουν τα οστά σας μπον φιλέ; Για σκεφτείτε το
εσείς οι ρέκτες του ούζου και του θαλασσινού μεζέ!
Στην Κίνα εξολοθρεύονται και οι σκορπιοί, οι κατσαρίδες και οι
γατούλες. Θα τις δείτε γδαρμένες ωραιότατες με τα νυχάκια τους, έτοιμες για την εκλεκτή πελατεία!
Όλα τα πιο πάνω έγραψα για να καταδείξω ότι η έννοια του δικαίου
και του ήθους δεν υφίστανται ανάμεσα στα έμβια όντα. Ενίοτε μπορεί να τα συναντήσουμε ανάμεσα στους ανθρώπους, όμως ενίοτε,
γιατί και ανάμεσα στο ανθρώπινο είδος η δύναμη και όχι το ήθος
κανονίζει τις προτεραιότητες της ζωής. Όσο πιο ταπεινός και ανίσχυρος είσαι τόσο πιο εκμεταλλεύσιμος γίνεσαι για τους ισχυρούς. Ο
Λεωνίδας δεν ήταν ούτε ταπεινός, ούτε ευαίσθητος, ήταν μόνον γενναίος. Οι άνθρωποι δεν σέβονται τον ταπεινό, αλλά τον ισχυρό που
προκαλεί φόβο, καθ’ ότι ο φόβος δημιουργεί το καλύτερο είδος σεβασμού και ο βαθύς σεβασμός φέρνει τα μεγαλύτερα κέρδη. Όσα βάζετε σε φόβο, τόσα παίρνετε! Ποντάρετε κύριοι, ποντάρετε.
Οι άνθρωποι ισχυρίζονται πως αγαπάνε την νομιμότητα. Κουταμάρες, περισσότερο εκτιμάνε τον βουλευτή που βολεύει παρανόμως
το παιδί τους (ρουσφέτι), όπως ο χιμπατζής εκτιμά τον δυνατό γορίλα,
μόλις τον δεί, όπου φύγει-φύγει. Όλη η φύση εκτιμά πάντα την δύναμη
και ουδέποτε την αδυναμία. Όλοι εκτιμάμε τα νόστιμα παϊδάκια παρά
τα χαριτωμένα κατσικάκια. Μέχρι και θεό είχαν φιάξει οι αρχαίοι Έλληνες,
τον Κάρνειο Απόλλωνα,(carne το κρέας στα Ιταλικά), τον προστάτη
των ποιμνίων, μέχρι να τα πάνε για σφάξιμο. Μετά, προστάτευαν τα
υπόλοιπα προβατάκια μέχρι την ημερομηνία της δικής τους σφαγής.
Η προστασία αντικαθίσταται από την γεύση. Η φύση δεν έχει ηθική,
και ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης! Η έννοια της ζωής στηρίζεται στην ανηθικότητα.
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«Στο τέλος θα πληρώσει
τα σπασμένα ο λαός»
Κύριε Διευθυντά,
«Μαζί εν κάμνουμεν τζιαι χώρκα εν μπορούμεν», έλεγαν οι παλιοί. Ακριβώς έτσι έγινε με τους Νίκο Αναστασιάδη και Άντρο Κυπριανού. Καβγάδες, ανταλλαγή βαριών κατηγοριών μεταξύ τους, ωσάν να είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί. Ξαφνικά, ακολουθεί η συνάντηση των δύο μεγάααλων ανδρών και μια μακρά «φιλική» συνομιλία και όλα έγιναν... μέλι-γάλα! Αυτό σημαίνει «πολιτικός πολιτισμός»!
Απ’ όσα είπε ο Άντρεος, στη συνάντηση
δεν έθεσε θέμα για τη συμπαθή υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (ή μάλλον Δημόσιας Αταξίας). Με άλλα λόγια, για να μην κακοκαρδίσει τον φίλο Πρόεδρο, δεν ζήτησε την
παραίτησή της. Ο Πρόεδρος με τη σειρά του
μάλλον θα του εξήγησε ότι το πνεύμα του είναι
πρόθυμον, αλλά η σαρξ ασθενής, αφού αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα. Όπως με τη
Λερναία Ύδρα, κόβει ένα κακό και φανερώνονται όχι δύο αλλά δέκα σκάνδαλα.
Υποθέτω ότι για λόγους πατριωτικούς, για
να σώσουν την πατρίδα – όση έμεινε από την
πατριωτική δράση και των δύο τους – τα βρήκαν. Μπράβο τους και εις ανώτερα!
Ο Φίλιππος Β’, πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν αναμφίβολα μεγάλος στρατηγός. Ανακάλυψε όμως ότι χρησιμοποιώντας
τον καταραμένο τον παρά κέρδιζε μεγαλύτερες νίκες, εξαγοράζοντας τους αντιπάλους του
και υπερισχύοντας χωρίς να «σπάσει μύτη».
Έτσι, είπε το περίφημο «Μπορείς να κερδίσεις
όποια πόλη θέλεις, αν στείλεις έναν γάιδαρο
(όχι έξυπνο ζώο) φορτωμένο χρυσάφι». Όπως
είπα πολλές φορές, εμείς οι σημερινοί Έλληνες
μπορεί να έχουμε πολλές ελλείψεις, αλλά στην
πονηριά είμαστε άσσοι. Δεν υπάρχουν καλύτεροί μας στον κόσμο. Φυσικά, τις μελέτες του
και τις εφαρμογές του ο Φίλιππος τις έκανε
σε Έλληνες. Απόδειξη ότι η πονηριά και η παραδοπιστία (η αγάπη για το χρήμα) βρίσκεται στα γονίδιά μας, είναι της φύσης μας.
Οι ξένοι γνωρίζουν το αδύνατο σημείο του
Έλληνα σε Ελλάδα και Κύπρο και το εκμε-

ταλλεύτηκαν πλήρως. Ακόμα και ο συνταγματάρχης Στ. Παττακός έλεγε την εποχή της
χούντας ότι δεν είχε πρόβλημα να βρει καταδότες. Έλεγε ότι η Ελλάδα ήταν γεμάτη με
ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να καταδώσουν
τους αντιστασιακούς έναντι μικρής αμοιβής.
Φυσικά, στην Κύπρο μας – όση έμεινε λόγω
των «πατριωτικών» μας αγώνων – δεν χρειάζεται χρυσός. Οι υποσχέσεις για λιπαρές θέσεις με καλό μισθό είναι αρκετές...
Έτσι, ο Άντρος Κυπριανού στο παρελθόν
κατηγορούσε τον ΔΗΣΥ ότι ήταν το κέντρο
των πραξικοπηματιών της ΕΟΚΑ Β’. Όταν έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας ένας μεγάααλος πατριώτης, ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Άντρος έβαλε νερός το κρασί του, ξέχασε την
ΕΟΚΑ Β’ και άρχισε να τον βοηθά – για... πατριωτικούς λόγους.
Βλέπετε τώρα πώς το παράδειγμά του είναι
σημαντικό, αφού τον ακολούθησαν κι άλλα
κόμματα πιο ακραία, όπως η ΕΔΕΚ και το
ΕΛΑΜ και βοήθησαν τον ΔΗΣΥ σε μια πραγματικά δύσκολη περίσταση. Αυτή της ψήφισης του Προϋπολογισμού και της καταπολέμησης της ανεργίας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη σώθηκαν οι θέσεις χιλιάδων βολευθέντων, αλλά και τα σχέδια για το
βόλεμα άλλων τόσων. Η βοήθεια του Άντρου
Κυπριανού – όπως και του κ. Σιζόπουλου –
αποδείχτηκαν ακόμα σημαντικότερες και άκρως επίκαιρες, επειδή οι «κακές γλώσσες»
του κ. Αρέστη και των μελών της Εξεταστικής
Επιτροπής για την πώληση του Συνεργατισμού, αλά ούνα αλά τρέ, ήρθαν τώρα να φέρουν άλλα προβλήματα και βάσανα στον
σκληρά δοκιμαζόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Φαίνεται ότι οι άθλοι του Ηρακλή είναι μηδέν
μπροστά στους άθλους του Προέδρου Αναστασιάδη και των υπουργών του. Είναι
πραγματικά οι «άριστοι των αρίστων» στο
δικό τους πεδίο. Προπάντων στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ευρεσιτεχνία. Μετά την τουρκική εισβολή, οι κυβερ-

νήσεις του Σπύρου Κυπριανού και του Τάσσου Παπαδόπουλου, όχι μόνον δεν έκλεισαν
τράπεζες και Συνεργατισμό – όπως λογικά θα
αναμένετο – αλλά γέμισε η Κύπρος και το Λονδίνο με υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής. Θα θυμάστε ότι κάθε γειτονιά είχε υποκαταστήματα των κυπριακών
τραπεζών. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη ως
ένας σπουδαίος ταχυδακτυλουργός τα εξαφάνισε όλα σε πολύ σύντομο διάστημα.
Όταν ήμουν δάσκαλος σε χωριά της Κύπρου, θυμούμαι ότι υπήρχαν Συνεργατικές
σε κάθε χωριό και κάθε Δευτέρα οι μαθητές
έφερναν τις οικονομίες τους, που τις έβαζαν
στον Συνεργατισμό για το μέλλον τους. Σε
εποχές ειρηνικές και ομαλές, ο Αναστασιάδης τα εξαφάνισε όλα. Το σπουδαιότερο είναι
ότι ο λαός δεν ενοχλήθηκε ποσώς από τα
σημαντικά αυτά γεγονότα, παρότι μαζί με την
καταδάφιση των Τραπεζών και του Συνεργατισμού, εξαφανίστηκαν και τα λεφτά του και
είναι αυτός που θα πληρώσει τα σπασμένα.
Τώρα βγαίνει στην επιφάνεια και η υπόθεση του Συνεργατισμού και έτσι ο Πρόεδρος
κατέστη πολυπαθέστερος ακόμα και από τον
Οδυσσέα. Οι «κακές γλώσσες» του προέδρου της Επιτροπής για τη διάλυση και ξεπούλημα του Συνεργατισμού όσα – όσα, του
κ. Αρέστη, άρχισαν να ενοχλούν τον Πρόεδρο
και τον πρώην υπουργό Οικονομίας Χάρη
Γεωργιάδη. Στην περίπτωση αυτή, το μικρό
ψάρι έφαγε το μεγάλο. Η Ελληνική Τράπεζα,
που ίδρυσε η Εκκλησία της Κύπρου, «έφαγε» την κατά πολύ μεγαλύτερή της Τράπεζα
του Συνεργατισμό. Λέγεται ότι αυτό το κατόρθωσε ο Χάρης Γεωργιάδης. Την συνέχεια θα
τη δούμε στις ειρήσεις.
Τι νομίζετε ότι λένε για μας οι εταίροι μας
στην Ε.Ε. και στη διεθνή κοινότητα; Πρέπει
να είναι τρελοί για να μας βοηθήσουν. Πρέπει να ζητούν τη διάλυσή μας για να γλυτώσουν
από εμάς...
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Η προστασία των ανηλίκων από το ΕΣΡ
Κύριε Διευθυντά,
Ο Τύπος, το ραδιόφωνο και η
τηλεόραση αποκαλούνται τέταρτη
εξουσία. Είναι πρώτη και μόνη.
Είναι υπερεξουσία. Η επί των ημερών μας έκπτωση των εκπομπών
δεν έχει συναντήσει ακόμη τον πυθμένα. Η κατολίσθηση συμπαρασύρει
όλες τις παραδοσιακές αξίες.
Με τα κατάπτυστα σίριαλ σε ζώνες
υψηλής τηλεθέασης, ο ημιβάρβαρος θα καταστεί παντελώς βάρβαρος. Θα τον σώζει μόνο η καθολική του άγνοια. Απαλλακτική η νεκρή συνείδηση. Το κοινό «ψυχαγωγεί» ο βόρβορος της άνευ ορίων
ρυπαρολογίας και αθυροστομίας.
Αδύνατη η παρεμβολή του ΕΣΡ και
των Εισαγγελέων αφού οι πολιτικοί φρόντισαν να τους δέσουν τα
χέρια.
Το κρατικό τείχος της «ελευθερίας» και των… ατομικών δικαιωμάτων υπερισχύει. Τα μειράκια
επιδίδονται σε χαριεντισμούς και
ψυχαγωγούν με νεοβάρβαρα άσματα. Κραυγές της νεοβάρβαρης
ζούγκλας. Έχουν ειδικευτεί στην

ασύστολη φλυαρία και το άθλιο παραλήρημα. Πουθενά ευγένεια. Παντού οίηση και αλαζονεία. Χλευάζονται τα ήθη. Δολοφονείται η σιωπή. Κατακλυσμός οι πομφόλυγες.
Άγρια κακοποίηση του θείου ελληνικού λόγου. Ο θείος λόγος βορά των ανίδεων. Μηδενική η ελπίδα ανάκαμψης. Τον άνθρωπο
δεν αναχαιτίζει η δεοντολογία.
Σκηνοθέτες και ηθοποιοί συγχέουν
την ασυδοσία με την ελευθερία.
Θεωρούν αεροφόρο δάσος την
ζούγκλα. Ταυτίζουν την υλική άνεση με την ευδαιμονία. Αγνοούν την
ιλιγγιώδη παιδεία της θνητότητος.
Επιδίδονται σε παιδαριώδεις σειρές-σίριαλ ευτελέστατου επιπέδου.
Εκπληκτικό παράδειγμα ταινίας
με μεγαλόπνοους και υψιπετείς εκπαιδευτικούς στόχους είναι: «Ο
κύκλος των χαμένων ποιητών», με
σκηνοθέτη τον Πίτερ Γουίαρ. Μόνο με εντατικά φροντιστήρια οι
Έλληνες σκηνοθέτες θα απαλλαγούν από τη βαθμολογία του μηδενός
και θα βελτιωθούν.
Στα 2 χρόνια (2015-2016) κενής

θέσης στο ΕΣΡ, σκηνοθέτες και κανάλια αποθρασύνθηκαν και εκτροχιάστηκαν γιατί δεν υπήρχε η Δαμόκλειος Σπάθη του προστίμου με
τεκτονικές επιπτώσεις στην εξοικείωση της νεολαίας με τη βία.
Το ΕΣΡ δυστυχώς προφανέστατα διαπιστώνει ότι υπάρχουν
διεστραμμένοι εγκέφαλοι ανεκδιήγητων, ιδιωτικών καναλιών αναθέτουν σε σκηνοθέτες διεφθαρμένους και ανώμαλους, για να γυρίσουν
κατάπτυστες σειρές με χυδαίο υβρεολόγιο. Επικρατεί η ευτέλεια, αμετροέπεια, ανοησία, κακία, φθόνος,
κυνισμός, μικροπρέπεια. Κανένα
κανάλι δεν δείχνει υψηλά πρότυπα
για τους νέους. Τα ριάλιτι μετατρέπουν τους ανθρώπους και τι σχέσεις τους σε εμπόρευμα και έχουν
αναλάβει την αγωγή του «μη πολίτη».
Το«Survivor» είναι ύβρις απέναντι στη φύση και τον άνθρωπο. Το
ασήμαντο βαφτίζεται σημαντικό.
Καταργείται η ευπρέπεια, ο σεβασμός, η ευαισθησία, το καλό γούστο.
Ας χτυπήσουμε λοιπόν τις ρίζες
της βίας ξεκινώντας από τις ξε-

διάντροπες, σεξιστικές εκπομπές
με απύθμενη βία, που μεταδίδονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης.
Οι αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν
να καλύψουν επειγόντως τα κενά
στο θεσμικά αρρύθμιστο πεδίο του
ΕΣΡ.
Οφείλουν να ενισχύσουν το νομικό και υλικοτεχνικό οπλοστάσιο
του ΕΣΡ ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιβολής μεγάλων προστίμων
και δυνατότητα μετάθεσης των κατάπτυστων σίριαλ σε μεταμεσονύχτιες ώρες ώστε να προστατευθούν οι ανήλικοι. Το δίδαγμα
από τις πρόσφατες καταιγιστικές
αποκαλύψεις είναι πως: η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη
αξία και ότι η προστασία των παιδιών -- ό,τι πιο ιερό στην κοινωνία
-- είναι επιβεβλημένη. Αίτημα της
υγιούς κοινωνίας: Κάθαρση, Νέμεση, Δικαιοσύνη.

Γιώργος Τρανταλίδης,
Δικηγόρος – Πειραιάς
email: info@tralaw.gr
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Οι «πενταμερείς» 1959 – 2021 και
οι διαχρονικές τουρκικές απαιτήσεις
Η

πρώτη «πενταμερής» διάσκεψη για το Κυπριακό έλαβε χώρα στο Lancaster House
στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 1959, όπου
στις 19 Φεβρουαρίου 1959 υπογράφτηκαν οι
Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Συμμετείχαν
το Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Τουρκία (που
αυτοδιορίσθηκαν και οι «εγγυήτριες» της ΚΔ»)
και οι δύο κοινότητες με τους Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο και Δρ. Φαζίλ Κουτσιούκ. Η Κυπριακή
Δημοκρατία ανακηρύχτηκε στις 16 Αυγούστου
1960 στη Λευκωσία με υπογραφές Sir Hugh Foot,
τελευταίου κυβερνήτη της αποικίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, πρώτου Προέδρου της
νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας, και Δρα
Φασίλ Κουτσιούκ, πρώτου Αντιπροέδρου της
ΚΔ. Στους Μαρωνίτες, Αρμενίους και Λατίνους,
τους οποίους κατέταξαν ως θρησκευτικές ομάδες, (επιμονή της Τουρκίας ήταν ΜΟΝΟ δύο
κοινότητες να αναγνωρίζονταν) δόθηκε επιλογή να αποφασίσουν σε ποία από τις δυο κοινότητες να ενσωματωθούν και οι τρείς ομάδες επέλεξαν την Ελληνική Κοινότητα.
Η δεύτερη «πενταμερής» έλαβε χώρα και πάλι
στο Λονδίνο, αλλά στο Malborough House. Ξεκίνησε
στις 15 Ιανουαρίου 1964. Την διοργάνωσαν οι Βρετανοί ως «Διάσκεψη για την Κύπρο 1964» μετά τις
τουρκικές επιθέσεις το Δεκέμβριο του 1963 και εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε βοήθεια από
το Λονδίνο. Και παρόλο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
υφίστατο από το 1960, εν τούτοις βλέπουμε ότι η
διευθέτηση καθισμάτων (seating arrangements)
αποκαλύπτει ότι oι τουρκικές απαιτήσεις, δηλαδή η
αποφυγή αναγνώρισης της ΚΔ μάλλον λαμβανόταν υπόψη. Γι΄αυτό βλέπουμε ότι στη διευθέτηση
καθισμάτων η Κυπριακή Δημοκρατία δεν φαινόταν.
Σημειώνω ότι οι Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι από
τότε απαιτούσαν δύο ξεχωριστά γεωγραφικά κράτη.
(Βλέπε και βιβλίο γράφουσας «Διζωνική vs Δημοκρατία» 2019). Παράλληλα και οι Βρετανοί από τις
3.1.1964 ξεκίνησαν να μελετούν σχέδια για ανασύσταση/μετάλλαξη της ΚΔ σε δύο συνιστώντα κράτη (two
constituent states) όπως έγραψα σε διάφορα άρθρα
μου. («Σημερινή» 23.11.2020 «H πολιτική ισότητα
του κ. Stephen Lillie ήταν βρετανική φόρμουλα από
το 1956».)
Ας δούμε την διευθέτηση καθισμάτων.
Η κάθε αντιπροσωπεία είχε διαχωριστεί σε
«Συμβούλους» (Advisers).
1) Σύμβουλοι Βρετανίας – Δούκας του Devonshire,
λόρδος Carrington, Υπουργός Κοινοπολιτείας, Γενικός
Γραμματέας, Sir Arthur Clark
2) Σύμβουλοι Ελλάδας – κ.κ Πηλαβάκης, Παλαμάς και Μελάς
3) Σύμβουλοι Τουρκίας – κ.κ. Bayulken, Erkin,
Kuneralp
4) Σύμβουλοι Κύπρου(α) κα Σουλιώτη, κ. Κληρίδης,
κ. Παπαδόπουλος
Σύμβουλοι Κύπρου (β) κ.κ. Orek, Denktash, Riza
Και στη μέση των «Συμβούλων Κύπρου» καθόταν ο κ. Κυπριανού (Σπύρος), τότε Υπ. Εξωτερικών
της ΚΔ (με πίσω του να γράφεται «πόρτα»). Και όλοι
αυτοί να αντιπροσωπεύουν την «Κύπρο» - όχι την
Κυπριακή Δημοκρατία.
(Η αναφορά σε Γενικό Γραμματέα δεν είχε καμία
σχέση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, αναφερόταν στον κ.
JHoward Drake ως ΓΓ της Διάσκεψης. Δούκας του
Devonshire ήταν ο Andrew Cavendish, τότε Υφυπουργός για Κοινοπολιτειακές Σχέσεις. Ο λόρδος
Carrington ήταν υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Ο
Sir Arthur Clark ήταν ο βρετανός Ύπ. Αρμοστής
στην Λευκωσία).
Το ότι ήταν «πενταμερής» το επιβεβαίωσε ο τότε
Υπουργός Κοινοπολιτείας στις 2.1.1964 στο Συμβούλιο

Ασφαλείας όταν είπε: «μία συνεδρία αντιπροσώπων
των τριών κυβερνήσεων ΗΒ, Τουρκίας και Ελλάδας
και των δύο κοινοτήτων θα λάβει χώρα στο Λονδίνο
σύντομα». (“Α conference of representatives of the
three governments [i.e. the UK, Turkey and Greece]
and of the two communities will be convened in
London at an early date”).
Εκείνη τη «διευθέτηση» των Βρετανών δέχθηκε
και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και οι λοιποί «σύμβουλοι» Ελληνοκύπριοι που έλαβαν μέρος. Η σχετική
δήλωση του Υπουργού Κοινοπολιτείας Duncan
Sandys αναφέρθηκε και στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 14 Ιανουαρίου 1964, όταν ανακοινώθηκε
σχετική επιστολή προς τον ΓΓ του ΟΗΕ ημερ. 9.1.1964:
«Έχω απόψε λάβει τη συγκατάθεση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Δρ. Κουτσιούκ για τις καλές
υπηρεσίες των κυβερνήσεων ΗΒ, Ελλάδας και
Τουρκίας να βοηθήσουν στη λύση των προβλημάτων στην Κύπρο. Για αυτό το σκοπό, συνέδριο των
αντιπροσώπων των τριών κυβερνήσεων και των
δύο κοινοτήτων θα διοργανωθεί στο Λονδίνο σύντομα».
«I have tonight received from Archbishop Makarios
and Dr. Kutchuk their acceptance of the offer of good
offices of the British, Greek and Turkish Governments
to help in the solution of the problems of Cyprus.
For this purpose, a Conference of representatives
of these three Governments and of the two communities will be convened in London at an early
date.»
Ένας μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν «εξαμερής»
η συνάντηση το 1964 καθώς ο μ. Σπ. Κυπριανού
μίλησε ως Υπ. Εξωτερικών της ΚΔ, όμως, τόσο η
δήλωση του Υπουργού Κοινοπολιτειακών Σχέσεων
όσο και η διευθέτηση καθισμάτων αλλιώς παρουσιάζουν τα πράγματα.
Τώρα ας δούμε τι απαιτούσαν οι Τούρκοι στην
δεύτερη «πενταμερή».
Στις 16 Ιανουαρίου 1964 ο προεδρεύων, Υπουργός Κοινοπολιτείας, πρότεινε όπως οι συζητήσεις
ήσαν ανεπίσημες δίχως δεσμεύσεις μέχρι να έφθαναν σε μια βάση για συμφωνία. Φαινόταν, είπε,
κάποια σίγουρη κοινή συνισταμένη για επίλυση των
προβλημάτων. Σε αμφότερες τις κοινότητες στην
Κύπρο, ειδικά στους Τούρκους, έπρεπε να διδόταν
ένα αίσθημα ασφάλειας για τα δικαιώματα και περιουσίες τους, και για το θέμα του Συντάγματος. Και
ζήτησε από τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους
αντιπροσώπους να θέσουν τις προτάσεις τους για
λύση των προβλημάτων. Πρώτος μίλησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Eρκίν, ο οποίος αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Κύπρου και ότι αυτή είναι προέκταση της Ανατολίας κτλ, δεύτερος ο Ραούφ Ντενκτάς (πιο κάτω οι απαιτήσεις του), τρίτος ο Γλ.
Κληρίδης ο οποίος απέρριψε τις τουρκικές θέσεις
και πρότεινε ένα πραγματικό ενιαίο δημοκρατικό
σύνταγμα με ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες
κτλ.
Ο Ραούφ Ντενκτάς είπε ότι η κοινότητά του θεωρούσε ότι η λύση έπρεπε να ήταν βασισμένη σε μια
εθελοντική ανταλλαγή πληθυσμού με συγκέντρωση του τουρκικού πληθυσμού σε μια περιοχή. Να
υπήρχαν πρόνοιες για ανταλλαγή γης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και για αποζημίωση όπου δεν θα
γινόταν ανταλλαγή και ότι ακόμα προέβλεπε μια
Κεντρική Κυπριακή Κυβέρνηση.
Η Κύπρος μπο-ρούσε να ήταν ένα ενωμένο κράτος, νοουμένου οι Ελληνοκύπριοι δεχόντουσαν
κάποιες επιφυλάξεις για τα τουρκικά δικαιώματα, ή
μπορούσε να είναι ένα Ομόσπονδο Κράτος. Μπορούσαν να υπάρξουν εγγυήσεις ότι η τουρκική κοινότητα στο μέλλον δεν θα αναζητούσε να ενωθεί με
τη Τουρκία. Αύξηση των Τουρκικών και Ελληνικών

στρατιωτικών δυνάμεων…
Στις 24 Ιανουαρίου 1964 ο Υπουργός Κοινοπολιτείας Duncan Sandys μαζί με Βρετανούς αξιωματούχους σε συνάντηση με την τουρκική αντιπροσωπεία και ώρα 3.55 μ.μ. στο Malborough House,
έδωσε στον κ. Ερκίν προκαταρτική (draft) φόρμουλα. Είπε ότι η τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία τον
είχε πληροφορήσει ότι ο Δρ. Κουτσιούκ δεν επρόκειτο να διαπραγματευτεί εκτός από μια βάση για
γεωγραφικό διαχωρισμό των δύο Κυπριακών κοινοτήτων… Ο κ. Ερκίν πρότεινε δύο τροποποιήσεις.
Α) Να γινόταν ξεκάθαρο ότι τα δικαιώματα της
Τουρκίας ως εγγυήτρια δύναμη σύμφωνα με την
Συνθήκη (Εγγυήσεως) θα παρέμεναν και β) Η τουρκική κυβέρνηση θα μπορούσε να στείλει και άλλα
στρατεύματα στο νησί ως μέρος της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης (που συζητείτο)…
Ο Υπ. Κοινοπολιτείας είπε ότι η πρώτη τροποποίηση πίστευε θα γινόταν αποδεκτή. Όμως η δεύτερη ούτε από την Ελληνική κυβέρνηση ούτε από την
Ελληνοκυπριακή κοινότητα θα γινόταν δεκτή.
Συμφώνησε να ενημερώσει την ελλαδική αντιπροσωπεία.
Λίγο αργότερα την ίδια μέρα και ώρα 5.25 μ.μ. ο
Υπουργός Κοινοπολιτείας σε συνάντηση με την
ελλαδική αποστολή (κ.κ. Χρίστο Ξανθόπουλο-Παλαμά και Μιχάλη Μελά) τους είπε ότι η τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία του το είχε ξεκαθαρίσει ότι
δεν θα δεχόταν λύση που δεν προνοούσε γεωγραφικό διαχωρισμό των δύο Κυπριακών κοινοτήτων…

Ενιαίο κράτος
Οι τουρκικές αξιώσεις δεν έγιναν δεκτές ούτε από
τους Ελληνοκύπριους , οι οποίοι υποστήριζαν ενιαίο
κράτος, ούτε από την ελλαδική αντιπροσωπεία και
η «πενταμερής» είχε πλέον ουσιαστικά διαλυθεί. Ο
Σπ. Κυπριανού μετά από συνάντηση με τους Βρετανούς στο Chequers επέστρεψε στην Κύπρο…
Οι Κύπριοι που αντιπροσώπευσαν την «Κύπρο»
ήσαν: Σπ. Κυπριανού, Υπ. Εξωτερικών της ΚΔ, Κρ.
Τορναρίτης Γενικός Εισαγγελέας, Α. Σωτηριάδης
΄Υπ. Αρμοστής της ΚΔ στο Λονδίνο, κα Στέλλα Σουλιώτη Υπ. Δικαιοσύνης, Τάσσος Παπαδόπουλος,

Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου
Υπουργός Εργασίας, ο Γλ. Κληρίδης πρόεδρος της
Βουλής των Αντιπροσώπων, Παναγιώτης Κακογιάννης, πατέρας της Στέλλας Σουλιώτη και δικηγόρος από τη Λεμεσό, Πασχάλης Πασχαλίδης οικονομικός σύμβουλος της ΚΔ, Οσμάν Ορέκ Υπουργός
Άμυνας, Ραούφ Ντενκτάς πρόεδρος της Κοινοτικής
Συνέλευσης και ο Τουρκοκύπριος πολιτικός Χαλίτ
Αλί Ριζά. Συν ο Βρετανός δικηγόρος Sir Frank Soskice
(πέθανε το 1979).

Κραν Μοντάνα 2017
Το 2017, εις απάντηση σε ερώτηση μου, «Ποίες
συγκεκριμένα κυρίαρχες χώρες και άλλοι συμμετείχαν επίσημα στην Διάσκεψη για την Κύπρο ως
μέλη, ως συμμετέχοντες ή ως παρατηρητές;» το
Φόρεϊν Όφις απάντησε : «Τα Ηνωμένα Έθνη διευκόλυναν την διάσκεψη για την Κύπρο. Τα μέρη ήσαν,
οι δύο κυπριακές κοινότητες. Το Ηνωμένο Βασίλειο,
η Ελλάδα και η Τουρκία, παρευρέθηκαν υπό την ιδιότητά τους ως οι τρείς εγγυήτριες δυνάμεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρευρέθηκε ως παρατηρητής».
Επίσημα απούσα η ΚΔ.
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα βρετανικά έγγραφα μπορούμε να πούμε ότι και το 1964 στην ουσία
ήταν «πενταμερής». Ίσως να χρησιμοποιήθηκε η
γνωστή βρετανική τακτική της, κατά Sir David Hannay,
εποικοδομητικής ασάφειας. Το 1974 όμως, στη
Γενεύη ΙΙ με προεδρεύοντα τον James Callaghan
και πρόσφατα το 2017 στην Ελβετία, εκείνη η «σκεπασμένη» ύπαρξη της αναγνώρισης της ΚΔ το 1964,
έστω με εποικοδομητική ασάφεια, απουσίαζε εμφαντικά για να ικανοποιηθεί η Τουρκία, η οποία διαχρονικά δεν αναγνωρίζει την ΚΔ. Και το ίδιο θα ακολουθήσει και στην επόμενη. Αν γίνει. Και αν βρεθεί
δικός μας να δεχτεί τα προτεινόμενα, που λέγεται
μετέφερε ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ντόμινικ Ράαπ ως «νέο
βρετανικό σχέδιο», θα εκτελεστεί η ΚΔ μέσω Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας. Μια νέα φορεσιά
του απορριφθέντος «Σχεδίου Ανάν» του Sir David
Hannay. Θυμίζω ότι ο τελευταίος μάς είχε προειδοποιήσει ότι θα μας το φέρνουν ξανά και ξανά ώσπου
να μας το δεχτούμε. Θα είναι «το τέλος του τόπου»
κατά Ανδρέα Μαυρόγιαννη («Σ», 14.2.2021).

Θυμάστε τον «μετριοπαθή»
Οζ. Οζγκιούρ για δύο κράτη;
Ο μ. Οζ. Οζγκιούρ, για τους νεότερους, ήταν Τουρκοκύπριος πολιτικός ο οποίος εθεωρείτο... ο μετριοπαθέστερος των μετριοπαθών από μερίδα δικών μας. Ε, λοιπόν, για να δείτε ότι όλοι ακολουθούν μία
γραμμή για τα σχέδιά τους για το Κυπριακό, βάση του σχεδίου του Δρ. Νιχάτ Ερίμ, δείτε τι υποστήριζε.
Άρθρο Χ. Χαραλαμπίδη «Σ» 18.1.1992 με τίτλο « Ο «μετριοπαθής» Οζγκιούρ». Έγραψε ο Χ.Χ μεταξύ
άλλων: « Για πολλοστή φορά ο Οζκέρ Οζγκιούρ ρίχνει τη μάσκα και αποκαλύπτει τον πραγματικό εαυτό
του... Ο Οζκερ Οζγκιούρ δεν είναι καθόλου μετριοπαθής, όπως τον θέλει το ΑΚΕΛ και το ΑΔΗΣΟΚ και
ίσως μερικοί άλλοι. Δεν διαφέρει καθόλου από οποιονδήποτε άλλον Τουρκοκύπριο σοβινιστή ηγέτη. Για
όσους ξεχνούν, υπενθυμίζουμε ότι ο Οζγκιούρ εξηγώντας πριν μερικά χρόνια πώς εννοεί την ομοσπονδία,
είπε:
ΠΡΩΤΟ: Θα υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη με σύνορα.
ΔΕΥΤΕΡΟ: Δεν θα γυρίσουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους.
ΤΡΙΤΟ: Θα μείνει ένας μεγάλος αριθμός εποίκων και Τούρκων στρατιωτών.
ΤΕΤΑΡΤΟ : Θ' απαγορεύεται στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ η είσοδος στο «Τουρκικό ομόσπονδο κράτος» καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρούσε ανεπιθύμητο ο Ντενκτάς...»
Και συνέχιζε ο Χ.Χ. για να προσθέσει ότι ο Οζγκιούρ έδωσε ένα γερό ράπισμα σε όσους κατηγορούσαν την «Σ» ότι .. παρέμβαλλε εμπόδια στην επαναπροσέγγιση όταν έλεγε τα πράγματα με τ΄όνομά
τους, όταν εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση εναντίον της Ε/κ πολιτικής ηγεσίας. Με γραπτή δήλωσή
του κατηγόρησε την «Ελληνοκυπριακή διοίκηση» (όχι Κυπριακή Κυβέρνηση) για την επιμονή της σε
ένταξη ολόκληρης της Κύπρου στην ΕΟΚ πριν από τη λύση, ότι δεν «συνάδει με καλή θέληση» για «μια
λύση που θα επιτρέψει στις δύο κοινότητες να μοιραστούν την ανεξαρτησία και κυριαρχία του νησιού
είναι αναπόφευκτη». (Δες και άρθρο «Σ» για Οζγκιούρ 24.9.1992),
Σε τι διαφέρουν οι θέσεις του μ. Οζγκιούρ του 1992 και πιο πριν από τις θέσεις των Τ/κ, στην «πενταμερή» του 1964, το 1974, το 2017 και σήμερα;

Φανούλα Αργυρού

- Γνώμες
√ÚıÔ‰ÔÍ›·
Eπιστολές
Αμαρτίες
¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜
⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·ÈΠαλιές
∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡
«Η στάση
της Ελλάδος Hέναντι
του Ενωτικού
∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞
Πόθου των Ελλήνων της
Κύπρου (1956)»
∏
∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;
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«Είμαι πλήρης χαράς και ικανοποιήσεως
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡
διά την ακλόνητον αποφασιστικότητα
και
θέλησιν, διά την απόλυτον ενότητα με την
ªÂÙ¿ ÙÔ 1960 Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ (Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
οποίαν ολόκληρον το Έθνος, ως μία ψυχή,
Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·αντιμετωπίζομεν το Κυπριακόν Ζήτημα. Ας
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹γνωρίζουν οι εν Κύπρω αδελφοί μας ότι
ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜
από της κυβερνήσεως έως και του τελευÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏﬁÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ταίου πολίτου, θα εξακολουθήσωμεν την
ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùﬁ. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
προσπάθειαν με την αυτήν, θερμήν πίστιν
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜ ﬁ¯È ·ÏÒ˜
και την αυτήν ακράδαντον θέλησιν, μέχρις
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡Óότου η Κύπρος επιτύχη πλήρως το βασικόν
ıËÌ·, ·ÏÏ¿, ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂανθρώπινον δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως.
Ú›·˜ Î·È ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ·˘ÛÙËÚﬁÙËÙ·˜, ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚË
Παύλος,
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·.
Βασιλεύς των Ελλήνων»
ÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
(Βασιλικό Διάγγελμα 1/1/1956).

√Úıﬁ‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™
EÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂικών,
Á¿ÏÔ ·˘Ùﬁ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜
ÙË˜έναντι του Κυπριακού προκάλεσε
¶·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ⁄„ˆÛË˜ ÙÔ˘θυελλώδεις
∆ÈÌ›Ô˘
αντιδράσεις στη Λευκωσία και
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙËÓ
την14ËÓ
Αθήνα, ιδιαίτερα σεαναφορά με τις ιδέες
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ﬁ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 628
πουÌ.Ã.
κατηγορείται ότι υπέβαλε κατά τη διάρ∫·Ïﬁ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÂÌÂ›˜
κεια των συνομιλιών Χάρντινγκ – ΜακαÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ﬁÙÈ ÚÔËÁ‹ıË Î·È
ρίου. Συγκεκριμένα, ο Γεώργιος Παπαν¿ÏÏË ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ó·ﬁδρέου
ÙˆÓ πÂ-τον κατήγγειλε ότι «συνέπραττε με
βρετανική κυβέρνησιν» στην διατύπωÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Â› ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘την
ªÂÁ¿εκείνων ακριβώς των προτάσεων τις
ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ση
ÌËÙÚﬁ˜
·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜. οποίες απέρριπτε ο Μακάριος (πρόκειται

για τις προτάσεις που υπέβαλε ο Στρα-

°Ú¿ÊÂÈ Ô
τάρχης Χάρντινγκ στις 21 Νοεμβρίου). Ανά¢·Ì·ÛÎËÓﬁ˜
λογη προς τη στάση της ελληνικής αντιπˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
πολίτευσης υπήρξε και εκείνη της υπό τον
ıÂÔÏfiÁÔ˜
Μητροπολίτη Κιτίου Άνθιμο, Κυπριακής

Κάθουμαι τζιαι σκέφτουμαι ζωή, καταγωγή μας,
πρωτόπλαστούς μας τους γονιούς – τζιαι
τους πρωτότοκους
υιούς,
∂›ÛË˜
ÛÙÔÓ ∆¿ÊÔ ÙÔ˘
∫˘Ú›Ô˘
14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À
λόγους διαγωγής μας!
¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢Èﬁ˜. ∂ÔΠώς εβρεθήκαμεν εδώ, σε τούτον τον πλανήτη,
Ì¤Óˆ˜ Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
με τόσα ερωτήματα – αρρώστιες και προβλήματα,
ÏﬁÊÔ˜ ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›πόνο καρδιάς τζιαι λύπη!
Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈΛαλούν μας προπατορικά λάθη τους κουβαλούμε,
ÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈτζι’ όσο υπάρχουμε στη Γη – με του Θεού θυμό, οργή,
παντοτινά θα ζούμε!‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.
∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙﬁÙÂ 80
Γιατί Θεού τες εντολές πρώτοι τες παραβήκαν,
ÂÙÒÓ, ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·ﬁ ÙÔÓ £Âﬁ
προσωπικά συμφέροντα – για υλικά υπάρχοντα,
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚﬁÓ ÙÔ˘ ∫˘αδέλφια σκοτωθήκαν!
Μου φαίνεται αδύνατον, δύσκολο να πιστέψω,
Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
της Βίβλου τα γραφόμενα – παράδοσηςÛÙ·˘ÚÔ‡˜
λεγόμενα,ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆμάθημα να χωνέψω!Ú›ÛıË ﬁÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úﬁ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
Πώς ο ΘΕΟΣ μας έπλασε φορείς της αμαρτίας,
ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
τζι’ από την πρώτη τη στιγμή ο άνθρωπος παρανομεί,
Á˘Ó·ÈÎﬁ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
μ’ αισθήματα κακίας!
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
Γι’ αυτό ψάχνω συνέχεια απάντηση να πάρω,
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡
·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
να βρω τον δρόμο τον σωστό – τον άγρυπνό
μαςÙË˜
οδηγό
Ó·Ô‡˜,
ﬁˆ˜
ÙË˜
∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
και της ζωής μας φάρο!
Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹Το «καθ’ ομοίωσιν Αυτού», αγάπη Του,∞Ó·Ï‹„Âˆ˜
Σοφία,
ÛÂˆ˜
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹ασφάλεια, παρηγοριά – την ηρεμία στην
καρδιά,
Γαλήνη, Ευτυχία! ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
Μα δυστυχώς φαινόμενα, οι οιωνοί, σημεία,
ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
βαδίζουν όλα αρνητικά – χαθήκανε τα θετικά,
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·, ﬁÏÔ˜
στον κόσμο, κοινωνία!
Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·Ευτύχημα μάς προίκισε με λογική και σκέψη,
ÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ﬁÏÔÈ Ó·
το μέλλον έγκειται σε μας. Ελπίς υπάρχει, μην ξεχνάς,
‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
για λυτρωμό και τέρψη!!!
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ
ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
Ειρήναρχος Στεφάνου
∞˘ÙﬁÓ ÛÙÔÓ
ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘2021
¡·Ô‡.
Φεβρουάριος

¶ﬁÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó· Ô ˘ÌÓˆ‰ﬁ˜
Εθναρχίας, της οποίας ένα από τα εκφραÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ
Ì¤ÁÂ·ﬁÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜. °Âστικά
όργανα – το «Έθνος» – έγραψε χαραıÔ˜
ÙË˜
ÚÔÛÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹ ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ Ì¿˜ Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
κτηριστικά ότι «Ο Θεοτόκης δεν απολαύει
19/2/1956 – Ελλάδα: Ο Κωνσταντίνος
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
·ﬁÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘ Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰Ëτης εμπιστοσύνης των Κυπρίων» και αυτό
Καραμανλής πρωθυπουργός.
·Á›·ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎﬁÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒπαρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Καρα11/3/1956 – Κύπρος: Η εξορία του ΜακαÃÚÈÛÙﬁ˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ». ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ÙÔ ·È‰› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
Ê‡Ï·Íγια να απαμβλύνει τις περί «εθνικής
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úﬁ˜, Ôμανλή
ρίου
από τους Άγγλους πυροδοτεί γενική
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ﬁÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·μειοδοσίας»
εντυπώσεις εις βάρος του
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úﬁ˜,
απεργία
στην
Κύπρο.
Αναταραχές
στην
ÊÔÚÂÙÈÎ¿
ÓÔÈÒıÂÈ
Ó· Â›Ó·È
¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û·
ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, ﬁÔ˘
υπουργού
της,
έδωσε στη δημοσιότητα το
Ë
ˆÚ·ÈﬁÙË˜
ÙË˜
∂ÎÎÏËÛ›·˜.
™Ù·˘Αθήνα.
ŸÏÔ˜ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÙﬁÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ﬁÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›.
Úﬁ˜, ‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
ακόλουθο
απόρρητο
τηλεγράφημά του προς
15/3/1956
– Ελλάδα:ﬁÌˆ˜,
«Εξορία
ΜακαÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›,
ÙÔ ÈÔτου
¿Óˆ
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ Ù·
™Ù·˘Úﬁ˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ:
«™ÒÛÔÓ
∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ ÙËÓ
τον Γενικό Πρόξενο
στη Λευκωσία,
Α. Παππά:
ευρεία οργή. Από
ρίου
διαδηλώσεις
διαμαρτυρίας
στην∆¤ÙÔÈ·Δημητρίου
∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ÈÔ –¿Óˆ
Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó·
ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·.
Â›Ó·È, ÂÎÙﬁ˜ξεσήκωσε
·ﬁ
™Ù·˘Úﬁ˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰ﬁÍ· Î·È«Παρακαλούμεν
ÙˆÓ
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó
ÛÔ˘, Ó›Î·˜
ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡ανακοινώσατε
Αρχιεπίόλες
τις
συνοικίες
και
τα
προάστια
ο
πληθυΕλλάδα...»
Θυελλώδης
μήνας
για
τα
ελληνι™Ù·˘ÚÔ‡
Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈ‰·ÈÌﬁÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».
ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ,
σκοπον ότι, εφ’ ÌÂÓÔ˜
όσον Î·È
απάντησις
Κυβερνή-‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
σμός
άρχισε
να
συγκεντρώνεται
από
το
ÓÂ
ÛÙÈ˜
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κά‚¤˜
πράγματα
ο
μήνας
αυτός.
Η
ωμή
παρέμÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
του δεν είναι
ικανοποιητική,
δύναται
αδι¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÂÔÚÙ‹ ·˘Ù‹.
Î›ÓÈÔ
ÙÔ
ÂÚ›ÊËÌÔ
ÛÙËÓ
ÂÎÎÏËÎ·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙË˜
ƒÒÌË˜
Ó·
ÙÔ˘˜
‚ÔËμεσημέρι
της
Πέμπτης
στην
Ομόνοια.
Ο
βαση
του
Άγγλου
υπουργού
Αποικιών
Λένοξ
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜.
στάκτως να ı‹ÛÂÈ
την απορρίψη
υπολογίζων
εις
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿
Ó· ··ÏÏ·ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
Αρχιεπίσκοπος
με την
Μπόιντ,
σε συνδυασμό
τη διακοπή
των ·˘Ù¿;
∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ
·ﬁ Ù·μεıÂÙÈÎ¿.
¶ÔÈ· Â›Ó·È
∂›Ó·È ÔÏÏ¿. ∞˜Αθηνών Δωρόθεος,
∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜
Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜
ÁÔ‡Ó
·ﬁ
ÙÔÓ
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ
ª·Í¤αμέριστον
συμπαράστασιν
κυβερνήσεως».
του‹Προέδρου
της
«Πανελληνίου
συνομιλιών
Μακαρίου
– Χάρντινγκ,
αλλά,Â›Ó·È ιδιότητα
ÛÙËÓ
¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË
Απόκριες , μασκάρεμα και μέγα Καρναβάλι
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
Ù· ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿.
∆· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿
Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË
ÂÈÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùﬁ ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜
ˆ˜ τεράστιες
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
θέμα πάντως
παίρνει
διαΕπιτροπής
Ενώσεως Κύπρου»
καλεί σε ﬁÔ˘Το
προπαντός,
απέλαση ÙÔ
του‚Ú·‚Â›Ô
Μακαρίου
προσμένουν να γλεντήσουμε, όλοι μικροί μεγάλοι.
1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ,
ÂÙ¤‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹η Î·Ï‡ÙÂÚ·
ﬁˆ˜και
Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ
Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
·‡ÛÈÓ
ÙˆÓ
‰ÈˆÁÌÒÓ
Î·Ù¿
ÙË˜
ÙÔ˘˜
Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ.
√
ª·Í¤∏ ⁄„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
στάσεις
Τα ήθη, μας προτάσσουνε, πιστά
να τα τηρούμε
συλλαλητήριο
στις 3.00ıËÛ·Ó
το απόγευμα
έξω
άλλων
πατριωτών
στις Ù¿ÍË˜,
ΣεϋχέλoÈ ¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈ
∞‰¿Ì και παρά το γεγονός ότι και προÛÙÔÓ Κυπρίων
Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹
ÙË˜ Î¿ıÂ
ÙÔ ÔÔ›Ô
Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜
ıÚËÛÎÂ›·˜
ÙﬁÛÔστην Î·È
ÓÙÈÔ˜ ﬁÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùﬁ ˘ÂÚÙÚÈ∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
παρόλο
ούτε
τάληρο,
τσέπη
δεν
βαστούμε.
σωπικά
ο
Καραμανλής
δήλωσε
πως
ουδέÎ·È ∂‡·
·ﬁ
ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ
£Âﬁ,
από το ξενοδοχείο «Πάγκειο»
απ’
όπου
θα
λες,
δημιούργησαν
Ελλάδα·ÌÔÈ‚‹.
κλίμα εκρηÛÙ·Ù·È
ÛÂ Î¿ÔÈ·στην
¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ποτε
διατυπώθηκε
διαφωνία
με
τον
ΜακάρÂ˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó
ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ
∞˘ÙÔ‡
ÙÔ
μιλούσε
στονÌÔαθηναϊκό λαό και όλοι αφήκτικό.∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ˘ÏÈÎ‹, ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ
ÈÔ ¿Óˆ,
Ï‹. ∂›ÛË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ
Î·È ηγέτες
¿ÏÏ· ‰È·ŸÙ·Ó ÏÔÈﬁÓ Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Οι «άξιοι»
μας, τώρα
ÔÏËγια
Î·Èτόσα
¿ÏÈ χρόνια
ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
«Í‡ÏÔ ÙË˜στο
∑ˆ‹˜».
ιο, η αντιπολίτευση
επέμενε
άποψη
νουν
κάθεÎ¿ÔÈÔ˘
ασχολία και σπεύδουν
προσΠέρα
από τις
ογκώδεις
καιË ιδιαίτερα
Ù¿ÁÌ·Ù· μας
˘¤Úέγδαραν
ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘στην
Î·È Â˘ÚÈÛÎﬁÚÂ›
Ó· Â›Ó·È,
ﬁÌˆ˜,
Î·È ËıÈÎ‹,
ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ô˘Û›·
στις κρίσεις, χωρίς
καμιά
συμπόνια.
Ÿˆ˜
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓ2) ∏ Ú¿‚‰Ô˜ΔεκάÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó
ότι ÎÙ‡η κυβέρνηση
«βαίνει
από καιρού
δολιχοÎ·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
κλητήριο
του
αρχηγού της Εκκλησίας.
μαχητικές
διαδηλώσεις
στην Αθήνα,
Πάτρα, ¿ÏÏÔ˘
ÌÂÓÔ˜
ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿
ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
Λαέ μου, δεν πειράζει, ήσουν
πάνταÙÔανεκτικός.
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹
(¤ÌÚ·ÎÙË
‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
Â›‰Ô˘˜)
‹ ÌÔÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
ËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿
ı¿δρομούσα προς
κλεισμόν
τουÙÔΚυπριακού»,
Πάντα σ’είχανε καβάλα κι ήσουν
πάνταÙÔ˘
νηστικός.
ÂÂÈ‰‹
ÂÁÓÒÚÈ˙Â
ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
δες χιλιάδες
εξοργισμένου
λαού γεμίζουν
Καβάλλα,
Μυτιλήνη,
Θεσσαλονίκη
και ΗράÚÂ› Ó· Â›Ó·È
Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
ÙË˜ ·Í›·˜
ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Î¿ÔÈÔ˘,
Ë
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ﬁ
Ï·ÛÛ· Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË ÂÈ˜ ‰‡Ô ‰È¿
∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘,
ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ
Î·È
που
ατυχώς
απέβη
ήδη
αντικείμενον
κομτην
Ομόνοια,
φτάνουν
στην
οδό
Σταδίου,
κλειο
της(·Ó·ÁÓÒÚÈÛË)
Κρήτης με βίαιες
συγκρούσεις
και ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ÔÈÔÔ›·
ÌÔÚÂ›
Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È
ÙË
ƒÒÌË
ÛÙÔ
µ˘˙¿ÓÙÈÔ.
ŒÎÙÈÛÂ
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜ ÊÂ‡∞Á›Ô˘˜
∆ﬁÔ˘˜
Πάντα,
κλέφτες
τους φωνάζεις, μα μπροστά τους γονατάς
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË από
ÛÙÔÓ όλες
£Âﬁ ÙˆÓ
ÃÚÈματικής
εκμετάλλευσης
τις πλεστην
Πανεπιστημίου, μέχρι
ύχος
της
τραυματισμούς
12ËΜαρτίου),
η
‰Â
Î·È
ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜,(10
ﬁˆ˜και
Â›Ó·È
ËıÈÎ‹ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË,
Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÁÔÓÙ·˜το
·ﬁ
ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ,
ÚÔÙ˘και τους
γλείφεις
και τις σόλες και ποτέ δεν αντιδράς.
ÛÙÈ·ÓÒÓ
ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÓÈÎ‹√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜
ﬁıÔ˜
ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
υρές, σε Ελλάδα
καιÓ·Κύπρο.
Κοραή.Î·È
Η ÈÔ
Αστυνομία
που
από
προη¤ÙÔ˜
614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂκυβέρνηση
έσπευσε
σε ένδειξη
διαμαρÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·,
Ô ¤·ÈÓÔ˜,
ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô
(Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ
¿ÒÓÂÈ
Î·Èτην
¿ÏÈ
ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ.
Όμως εις τον Καρνάβαλο, ∆Ô
ήλθε
η ευκαιρία
ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Í¤ÓÙÈÔ.
ÙÔ˘
ªÂÁ¿ÏÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
‹Ù·Ó
Ù¤ıËÛ·Ó
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡Είναι
γεγονός
ότι
σύσσωμος
ο
Μητρογουμένη
έχει
διατάξει
γενική
επιφυλακή
των
τυρίας
να
ανακαλέσει
τον
Πρεσβευτή
της
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
για να ντυθείς ως « ήρωας» για την ελευθερία.
∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÓ· ÌÂÙ·‚Â› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∆ﬁÔ˘˜,
ÌˆÓ
Î·È
Ù·
Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó.
ºÂ‡πολιτικός
Ελληνισμός
στάθηκε
έμπρακτα
δυνάμεών
της,
βλέπει
ότι
δεν
μπορεί
να
από
το
Λονδίνο
(9
Μαρτίου),
δεδομένης
και
‡„ˆÛÂ
Ô
ªˆ¸Û‹˜
ÛÙËÓ
¤ÚËÌÔ,
‰È·
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎﬁÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎﬁÔ˘ ∫·ÈÛ·Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙË‹Ú·Ó μουντζούρα
Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
Μουντζούρωσε την μούρη σου,ÁÔÓÙ·˜
με τηγανιού
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
στο πλευρόÚÂ›·˜
του αγωνιζόμενου
Κυπριακού
ελέγξει
τηνÌÂ
κατάσταση.
τηςÏÈÎ¿
προσβολής
που αυτή
υπέστη
λόγω του
ÔÏÏÔ› ÙÚﬁÔÈ
ÁÈ· Ó·
«ÏËÚÒÓÂÈ»
Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜
¿ÍÈÔ˘˜,
ÙËÓ
ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜,
Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ με την πρέπουσα φιγούρα.
και ντύσου
όπως πρέπει,
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
Ù· Ê›στις 21Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ
Μαρτίου ·ﬁ
ότιÁÂÓÈÎ‹
ο Μακάριος
συνελήφθη
μετέβαινε
Ελληνισμού
την περίοδο του
Αγώνα
για την
Î·È ıÂÙÈÎ‹
ÛËÌ·Û›·,ενώ
‚¤‚·È·,
ÙË˜ Ï¤ÍË˜. [Σημείωση: Ο εκλιπών
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â›‰Â
ÔÊı·ÏÌÔÊ··Á›Ô˘˜ Î·È
ÈÂÚÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜
Î·È
Ó· ή αυτήν για τους τρελούς
Του ηλίθιου την φιγούρα,
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ﬁÏË ∫ÙËÛÈ‰È·,
ÏﬁÁˆ
ÙË˜
·ÈÛÙ›·˜
ÙˆÓ
ÚÔ˜
ÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ﬁÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùﬁ˜
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
στο αεροδρόμιο
Λευκωσίας
∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ ÙÒÚ·
Ó· ‰Ô‡ÌÂγια
Ò˜επίσκεψη
Â›Ó·È ÛˆÛÙﬁ Ó·1956
Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
Ένωση 1955-59.
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ›
‰È· ÙÔÓ ˘ÈﬁÓ
ÙË˜ Î·È ν'ανεβείς στους ουρανούς.
να φορέσεις,
να ξεσκάσεις,
ÊﬁÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÓ £Âﬁ. ∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ ÌﬁÓÔ ÂÎÂ›ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Συνθήματα
ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÊˆÙÂÈﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∂›ÛË˜
ΕλλάδοςÙÈ˜
Σπυρίδων,
και διαδεχόμενος από
στην
Αθήνα
συνομιλίες
με τους Έλληνες
Î·ÓÂ›˜
ÛÙÈ˜και·ÚÓËÙÈÎ¤˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜.
ªÂ ·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
ÂÚÈ25/5/1956ÙÔ˘,
– Ελλάδα:
υπέρ
ÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ,
Ô˘ ¤ÊÂÚÂ
Î·È
‹ıÂÏÂΕμπρός
Ó· ‚·ÙÈÛıÂ›
ÛÙ·
ÓÂÚ¿δρόμους,
ÙÔ˘
λοιπόν
στους
μασκαράδες να ντυθούμε
τον
Αρχιεπίσκοπο
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ﬁÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜,
‰ËÏ·‰‹
Ú¿ÍÂÈ˜ Δωρόθεο, υπήρξε παλιεπισήμους.
της Κύπρου:Óﬁ
«Ελληνική
κυβέρνηση
– πρω∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
¯¿ÏÎÈÓÔ ﬁÊÈ, ﬁ¯È ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ.
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏËπÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.
να ξεσκάσουμε λιγάκι, την ζωή να θυμηθούμε.
ﬁÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È
Î¿ÔÈÔ˜
Ô ÔÔ›Ô˜ός‰È¤Ú·ÍÂ
μαχητήςÌÈ·
τουÙ¤-Εθνικού∂ÔÌ¤Óˆ˜
Απελευθερωτικού
Ο πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος
Καρτοπόρος
του
αγώνα
της
Κύπρου»,
«ελεÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
Î·È Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ ﬁÊÈ˜
ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «∂Ó ∆Ô‡Ùˆ ¡›Î·».
∆Ô ¤ÙÔ˜
326ντέρτια,
Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔΈξω
έξω πίκρες, είμαστεν οι φουκαράδες.
ÙÔÈ· Ú¿ÍË.
∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
·ÎÚÈ‚Ò˜ ﬁÙ·Ó
Ï¤ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓË
∂ÓΑγώνοςÚ¿ÍË;
της Ηπείρου
(1912-1913)
καιÙÔÓ
Πρόεαμανλής
εκφράζοντας
τη γενικότερη
κυβερυθερία
«Κύπριοι Θάρρος»,
∆ﬁÙÂ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ.
ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ
™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘
∫˘- ή θάνατος»,
∆ËÓ Ó‡ÎÙ·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÊ¿ÓË
ΖΩΗ ΗΛΙΘΙΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ
Ô›ËÛÂ ÙËÓΜΙΑ
ÂÈı˘Ì›·
ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ
ÓÔÔ‡ÌÂ
Ú¿ÍË Ô˘
Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜
Î¿δροςÂÈÛ‡ÚÂÈ
της Πανελλήνιας
Επιτροπής Κυπρνητική
ανησυχία,
έσπευσε
να ζητήσει
άμεση ÓﬁÌÔ˘˜
Î·È ÙÔÓ
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ
ÛÙËÓ ∫ˆÓ«Ζήτω ο αδούλωτος
λαός‡ÓÔ
τηςÙÔ˘
Κύπρου»,
Ú›Ô˘.
Χριστάκης
Χριστοφίδης
Ô ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÛÙÔÓ
ÌÂ ÙÔ ÛË‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙË˜.
ÔÈ· ÔÈÓ‹παρέμβαση,
Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜.
∫È–·˘Ùﬁ
‰ÈﬁÙÈ
Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›·
‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
ιακού Αγώνος.
«Με τη φλογερή αγωνιστιαμερικανική
διότι
όπως
έγρÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
Î·È
ÙÔÓ
ÙÔÔı¤«Ένωση Κύπρου
με
Ελλάδα»,
«Θέλουμε
(ο Αγιομαμίτης).
ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ﬁˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
∏ ¶ÚÒÙË
⁄„ˆÛÈ˜
ÂÈÊ¤ÚÂÈ
¯›ÏÈ·μήνυμα
Ì‡ÚÈ· Î·Î¿,
ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È
·ÎÔÏ·Û›·,
ÙËÛÂ
ÛÙÔÓ
Ó·ﬁ
ÙË˜
∞Á›·˜
™ÔÊ›·˜.
κή τουË ψυχή,
ο ιεράρχης ηγωνίσθη
με θάρραφε
σε σχετικό
– «εάν
δεν ευρεθή
την Κύπρο μας»,
η Ένωσις»
ÙÔ Â›‰Â«Ζήτω
ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ
Î·È ÙÔ˘κ.λπ.
¤‰ˆÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙﬁÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
ÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
√ Ï·ﬁ˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
Ë ·ÓËıÈÎﬁÙËÙ·
¤Ó·˜ ‚›Ô˜
ος καιÛ˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
παρρησίαν διά την Ένωσιν
της Κύπρλύσις
και μάλιστα(‰ËÏ.
συντόμως,
η ·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜),
Ελλάς κιν- Ë ÔÔ›·
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔÓ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
κ.λπ.
ÙÔ ∆›ÌÈÔ •‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¿ÚÔÏÏ¿να
Ô‰˘ÓËÚ¿
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
Â·ÎﬁÏÔ˘ı·.
√ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜
›Ûˆ˜
ÙÚﬁÔ˜
∏ ⁄„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
ÌÂ
™Ù·˘ÚﬁÓ, ﬁˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â ÊˆÙÂÈÓﬁ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ‹δυνεύει
αποκοπή
από τον Δυτικόν
Κόσμον
ου μετά
της
Μητρός Ελλάδος.
Η προσωΠΗΓΕΣ:
¯ÈÛÂ Ó· „¿ÏÏÂÈ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
ÙÔ
ÂÍ‹˜
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜:
Î·È
Ó·
ÙÔÓ
ÎÚ·Ù¿
ÛÙËÓ
ÚÒÙË
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
Ë ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÁÂÓÈÎ¿
καιÔ˘
να ÌÔÚÂ›
πέση θύμα
του Κομμουνισμού».
πικότης τού
Έλληνος Ιεράρχου θα παραΠρωτοσέλιδα αθηναϊκού Τύπου 1956,
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
√
ª¤Á·˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
ÙÔ˘
ÁÚ·ÌÌ‹
ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘.
∆ÔÓ
ÈÛÙÒÓ.
·Ó¿ÚÌÔÛÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Â›Ó·È
Ë
ÎÔÏ·ÎÂ›·.
ªÂ
¿ÏÏ·
ÏﬁÁÈ·,
·ÓÙ›
Μάρτιος 1956 – Ελλάδα: Διαδηλώσεις
μείνη εις την ιστορίαν του Κυπριακού Αγώνος,
φωτογραφίες και ντοκουμέντα για τον αγώνα
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹ ÙÈÌ¿™Ù·˘ÚﬁÓ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÔÓﬁÌ·ÛÂ «Ï¿∂›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ
ﬁÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿Ô ·Ú·‚¿ÙË˜
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
ÂÈÂ›ÎÂÈ·,
·ÎﬁÌ·παράδειγμ
Στα πέρατα
του κόσμου γυρνά η σκέψη,
γιαÁÈ·
τοÙÈÌˆÚ›·,
Κυπριακό
στην Πλατεία
Ομονοίας ÌÂως
ένα φωτεινό
ατων εθνικών
τηςÌÂÙ¿
ΕΝΩΣΗΣ.
∞ﬁ ÙﬁÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
Ù·È
·ﬁ
ÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›·
Ì·˜,
‚·ÚÔ».
ªÂ
ÙËÓ
‰‡Ó·ÌË
ÙÔ˘
™Ù·˘ÙÔÚ·˜
∞‰ÚÈ·Óﬁ˜
ÙÔ
¤ÙÔ˜
136
Ì.Ã.
Î·ÈΑθήνα.
ÌÂ ÙÚﬁÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È
¤ÁÎÚÈÛË.
√ˆÛψάχνοντας ό,τι ωραίο για να το κλέψει.
στην
αγώνων
του
ελληνικού Κλήρου»].
·ﬁ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
ÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚﬁˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙﬁÔ ÙË˜ ™Ù·‡Úˆ‰‹ÔÙÂ
Ô ·Ú·‚¿ÙË˜
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
ÓﬁÌÔ˘ ‹ Î·ÓﬁÓÔ˜
Ó· ÙÈΜα εκτός πατρίδα, νιάτα περασμένα,
Αντώνης
Κυριάκος
Στην Αθήνα,
η είδηση
για την καταδίκη
24Ú¤ÂÈ
Απριλίου
1956 – Κύπρος:
«Η Κύπρ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘,
Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈÙ¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜
ÙÔ˘. Γεωργίου
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
δεν βρίσκει πως αξίζει άλλο κανένα.
ÌˆÚÂ›Ù·È.
Καλοψιδιώτης
σε θάνατο με απαγχονισμό των Κυπρίων
ος δεν εμπιστεύεται τονÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁ
Σπύρο Θεοτόκη»
ÎﬁÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
·ﬁ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ ¤ÙÔ˜
Ó·ﬁ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›Μερσίνη MacFarland
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
ηρώων Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα
- Η πολιτική
Θεοτόκη, υπουργού
Εξωτερ– Ερευνητής
313Ì.Ã.Ιστορικός
ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó Ì·˙›
ÌÂ ÙÔÓ §È∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.
ÙË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã.
ÂÎÏ‹ıË ·ﬁ ÙÔ˘˜ Κύπριος
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Μέρος 3ον

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ
Mεσαιωνικά
Κυπριακά
∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË
ÛÙÔÓ √∏∂
ερωτικά∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
τραγούδια

Ο

™ÙÈ˜ι5ρίζες
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÚÔÛÊÒτης Κυπριακής
λογοτεχνίας
είναι
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
τόσο βαθιές όσο και οι ελληνικές. Ίσως
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂγιατί
η Κύπρος είχε την ίδια ιστορική μοίρα με
ÚÂ
Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
«™·˜
Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ
Î¿ıÂγνώρισε
ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÁÈ· ÙËÓ
την υπόλοιπη
Ελλάδα που
πολλούς
Â›ÙÂ˘ÍË,
ﬁÛÔ
ÙÔ
‰˘Ó·Ùﬁ
ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·,
ÌÈ·˜
Ï‡ÛË˜
ÙÔ˘
κατακτητές: πτώση στους Ρωμαίους, Βυζαν∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›τινούς, Φράγκους, Βενετούς, Τούρκους κλπ.
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÂÈ˜ ˘ÂÚ„ËÊ›Όπως
η Ελληνική
έχει ορόÛ·ÙÂ
Î·È και
ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ.
™·˜λογοτεχνία
Î·ÏÒ Ó· ÌËÓπου
·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
Ï¤ÔÓ
ÙÔ
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
¤ÁÎÏËÌ·
ÙÔ
ÔÔ›Ô
‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ
ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
σημο το «Έπος του Διγενή Ακρίτα» του
11ου
ÂÓﬁ˜
ÌÈÎÚÔ‡
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù›
·ÓÔ¯‹
αιώνα
έτσιÌ¤ÏÔ˘˜
και η ÙˆÓ
Κυπριακή
λογοτεχνία
αρχίζει
ÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...
από την ίδια περίπου εποχή γιατί ο Ακριτικός
∆Ô ∫˘ÚÈ·Îﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰È·κύκλος
ποιημάτων
σώθηκε και
Κύπρο.
ÊÔÚ¿
ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
Î·Èστην
ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘Ú›ˆÓ.
∂›Ó·È Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜
Î·ÈΔυτικών
Î·ÙÔ¯‹˜.(Φρά∂›Ó·È
Η μακρόχρονη
παρουσία
των
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
Î·È
ı¤Ì·
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡
ÙˆÓ
·ÓıÚˆγκων και Βενετών) στην Κύπρο που κράτησε κάπου
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
400 χρόνια, από το 1192 μέχρι την άλωση από
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿ÚτηνÌﬁÓÔ
Οθωμανική
αυτοκρατορία
το 1570,
έμελλε
να
ÍÂÈ
ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó
Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
Î·ÙÔ¯‹˜
Î·È Â·ÓÂÓˆıÂ›
Ô Ï·ﬁ˜
επηρεάσει
καιÙË˜...
τη λογοτεχνία του νησιού.
∆·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÙË˜λέει
∫‡ÚÔ˘
ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜
Ο Κ.
Δημαράς
ότι «οÎ·È
πολιτισμός
που‰È·Î˘φέρ‚Â‡ÔÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
νουν μαζί τους οι Δυτικοί είναι νέος χωρίς να είναι
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ Ï·ﬁ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈπρωτόγονος...
ΤοÙÔÓ
χαρακτηριστικό
του είναι ÂÏÂ˘ένας
ÛÌ¤ÓÔ˜
Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ
·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË,
ıÂÚ›·,
‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË
Î·È ·ÓıÚÒÈÓË
·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.
∆· ∏Óˆσυνδυασμός
αρχόμενου
ουμανισμού
και χριστιαÌ¤Ó·
ı· ·ÚıÔ‡Óείναι
ÛÙÔ το
‡„Ô˜
ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ
ÙÔ˘;
νικήςŒıÓË
παράδοσης,
πνεύμα
της ιπποσύνης.
∞˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».
Πολιτισμός όπου το γυναικείο στοιχείο έχει εξαρ∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ› ˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
θεί, Ù·
όπου
ο έρωτας
πάρει πρωτεύουσα
·ﬁ
∏ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË,τείνει
ÁÈ· ÙËÓνα
ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ﬁÏˆÓ ÙˆÓ
ÙË˜, τιμής
Ì¤Û· ÛÙ·
θέση κι
όπου το αίσθημα
τηςÔÏÈÙÒÓ
ιπποτικής
έχει
Ï·›ÛÈ·
ÌÈ·˜
‰›Î·ÈË˜
Ï‡ÛË˜,
‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜
ÛÙ·
„ËÊ›ÛÌ·ιδιάζουσα έξαρση..... Τα κυπριακά τραγούδια έχουν
Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
θέμα αποκλειστικό τον έρωτα... Η ιταλική επίδρα™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
ση ∫¿ÚÙÂÚ,
στα έργα
αυτά
δεν Â·Ó¤Ï·‚Â
είναι μόνο ﬁÙÈ
έμμεση
αλλά και
∆˙.
ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È
Ë

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

άμεση: ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ
διαπιστώθηκε– δηλαδή
και παρουσία
∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
™¯¤‰ÈÔ μεταφράσεων από σονέτα του Πετράρχη» (Βλ. Κ. ΔημαªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
ρά: Ιστορία
Νεοελληνικής
σελ.
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ŒıÓË,
ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ›
˘¤‚·Ï·Ó Λογοτεχνίας,
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË
Ï‡ÛË
- 67).
ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹
ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜,
ÙÔ˘ Ποιήματα
∫·Ó·‰¿ Î·ÈγράÙË˜
ΤαÂÂÍÂÚÁ·Û›·
διάφορα Κυπριακά
Ερωτικά
µÚÂÙ·Ó›·˜.
φτηκαν μεταξύ του 14ου και 16ου αιώνα και σώθη™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·καν στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Ο ΓάλÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
λος νεοελληνιστής
Αιμ. Λεγκράντ εξέδωσε ένα
‹Ù·Ó
Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§
·Ó¤μέρος
από τα ποιήματα
αυτά∂˙.το¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘
1881.
ÊÂÚÂ:
«∆Ôαλήθεια
Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·ﬁτης
ÂÎÂ›ÓÂ˜
ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
Είναι
ότι οι ποιητές
Κύπρου
τρα(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
γούδησαν τον παλιό εκείνο καιρό, τον έρωτα όχι
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚËμόνο
με πάθος
αλλά και·ﬁ
με Ù·
χάρη:
Û·Ó
¤ÓÔ¯Ë
ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜
„ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó
ﬁ,ÙÈπόθου
¤Ù˘¯Â Ëδεν
∫‡ÚÔ˜
ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
Ότις του
ειν’ÌÂ
πειραμένος,
™˘Óﬁ‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».
τα δολερά του πάθη δεν γνωρίζει
√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
Ότις από
κείνον
δενÓ·
είναι
καμένοςÛÂ Û˘ÓÔÌÈ«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÏÂ˘Ú¿
Ú¤ÂÈ
·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ
κι
ακόμη
στην
καρδιάν
να
τον φλογίζη,
Ï›Â˜ ÂÊﬁÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, ﬁˆ˜
ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ,
˘ﬁ
ÙËÓ
·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘
°ÂÓÈÎÔ‡
°Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
ότις γι αγάπην, δεν εν πληγωμένος
·ÎÚÈ‚Ò˜
ÛÙËÓ
ÙÚ¿Â˙·κιÙˆÓ
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
εις την
καρδιάν,
ακόμη
μαρτυρίζει.... Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».
Πολλά
απόÙË˜
τα «Κυπριακά
Ποιήματα»
√
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜Ερωτικά
§˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜,
·ÂÎ¿-

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

www.greekinstitute.co.uk

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

∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
–19 ª·˝Ô˘ 1979
™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÌÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘την
√∏∂
ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
ακολουθούν
πιστά
τεχνική
του σονέτου του
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –
Πετράρχη (1304-1374).
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
Ο∆Ô
Λίνος
Πολίτης
γράφοντας στην «Καθημερ3.
∂‰·ÊÈÎﬁ
˙‹ÙËÌ·.
ινή»
8. 1960),ı¤Ì·.
ανέφερε: «Στην Ελλάδα το
4. ∆Ô(17.
™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ
5. ∂È‰ÈÎ‹
·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ·
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙˆÓ
Î·ÙÔ›ÎˆÓ
σονέτο
εμφανίζεται
γιαÙËÓ
πρώτη
φορά σε
μια
από τις
ÙÔ˘
πιοµ·ÚˆÛÈÔ‡.
ευτυχισμένες διασταυρώσεις του δυτικού και
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎﬁÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
του ντόπιου πολιτισμού, στα θαυμάσια ερωτικά
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ποιήματα της
πουÙË˜
έχουν
γραφτεί ·ÏÏ¿
λίγα
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó
ÌÂÓ Κύπρου,
ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹
∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
ÌÂ
ﬁÚÔ˘˜.πριν
™’·˘Ùﬁ
·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
χρόνια
από
την άλωσηÔ της
μεγαλονήσου
από
ﬁÙÈ
«‰ÂÓ
ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
τους
Τούρκους
στα 1570».
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
Τα Κυπριακά «Ερωτικά Τραγούδια» εκδόθηκαν
™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
ολοκληρωμένα
για πρώτη
το 1952Î·Èαπό
το
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÌÂφορά
ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Î·Ù¤Γαλλικό
Ινστιτούτο
της Αθήνας
την κα. Θ.
ÏËÍ·Ó
ÛÂ ÁÚ·Ù‹
Û˘ÌÊˆÓ›·
·ﬁ ‰¤Î·από
ÛËÌÂ›·.

Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδη,
τον ™˘ÌÊˆÓ›·˜
Γαλλικό τίτλο «Ποέμς
∆· ¢¤Î· ™ËÌÂ›·μεÙË˜
ντ’ Αμούαρ»∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
(Ερωτικά Ποιήματα).
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜Ένα κύριο χαρακτηριστικό
των ποιημάτων
είναιÛ˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
η ιδιωματική
1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
ÛÙÈ˜
γλώσσα
της Κύπρου
15 πÔ˘Ó›Ô˘
1979. καθώς και ο ανικανοποίητος
2. µ¿ÛË ÙˆÓ
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ
Ó· πιο
Â›Ó·Èκάτω
ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
έρωτας,
όπως
μας λέει το
ποίημα:
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1977.
Στάθου,
κυρά‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
μου, στα,Î·È
ναÔÈσε
βιγλίσω,ÂÏÂ˘3. ∆·
·ÓıÚÒÈÓ·
ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
και
δενÓ·κάμνεις
καλά
να σαι κρυμμένη
ıÂÚ›Â˜
Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
4. τες
√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Î·Ï‡„Ô˘Ó
Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
εμορφιέςÓ·
σου
πως ναﬁÏÂ˜
τεςÙÈ˜
φουμίσω,
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
Ù˘¯¤˜.
αν
ίσως κι εσού
στέκεσαι χωσμένη;
5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
Τον
ανικανοποίητο
έρωτα∂ıÓÒÓ.
ο ιστορικός Γιάννης
ÙËÓ ·ÈÁ›‰·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
Κορδάτος
τον αποδίδει
στοÂÓ¤ÚÁÂÈ·
γεγονόςÔ˘
ότιı·
η ÌÔτάξη
Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂτον
Î›Ó‰˘ÓÔ
ÙËÓ ¤Î‚·ÛË
Û˘ÓÔτωνÚÔ‡ÛÂ
φεουδαρχών,
ελεύθερο
καιρόÙˆÓ
που
της
ÌÈÏ›ˆÓ.
έμενε από τις πολεμικές της επιχειρήσεις και κατα7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
κτήσεις,
τον ξόδευε στον έρωτα. Γι’ αυτό δίπλα στα
∫‡ÚÔ˘.
πολεμικά
τραγούδια
πήραν εξαιρετική
θέση και τα
8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·,
Î˘ÚÈ·Ú¯›·,
Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ
ÙË˜
Ù‡¯Ô˘Ó
Â·Úερωτικά
τραγούδια.
Ο¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
χαρακτήραςÓ·των
σχέσεων
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹Ôανάμεσα στον άρχοντα και στον υπηρέτη, πέραÙÂ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
σε ‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡
και στις σχέσεις
ανάμεσα στον ποιητή και την
‹ ·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
αγαπημένη
του. (Βλ.
Γ. Κορδάτου,
Ιστορία Î·Ù¿
Νεο9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹
Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.
ελληνικής
Λογοτεχνίας,
τόμος Α’ σ. 50).
10. Ξέρουμε
√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· Á›ÓÔ˘Ó
ÛÙË
§Â˘ÎˆÛ›·.
ότι στη
Δύση τα
ερωτικά
τραγούδια τα
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
έφτιαχναν
και
τα
τραγουδούσαν
οι
τροβαδούροι
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿που˘ﬁ
προέρχονταν
φτωχούς
ιππότες
Ï·˜
ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· κυρίως
ÙÔ˘ µ.°.°από
ÙÔ˘ √∏∂
¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ
∫Ô˘ÂÁÈ¿Ú.
∆ËÓαυτό
ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
ÏÂ˘Ú¿
·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â
Ô
που για
μπήκαν στην
υπηρεσία
των μεγά°ÂÒÚÁÈÔ˜
Ì¤¯ÚÈ
ÙﬁÙÂ
Ó¤Ô˜
λωνÛ˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜
φεουδαρχών.
Με τιςπˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
σερβάντεςÔ˘
τους
(πολιτι‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
κά στιχουργήματα) ύβριζαν ή σατίριζαν τους εχ∆¿ÛÛÔ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Î·È ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘θρούς
των αφεντικών τους και με τις καντσόνες
Ú¿˜
Ô √Ó¿Ó.

τους εξυμνούσαν
τη γυναίκα
του άρχοντα τους.
∏ £¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Μια λοιπόν η γυναίκα του φεουδάρχη ήταν
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂαπλησίαστη
για τον υπηρέτη
– ιππότη
τραγουδιÙ·Ó›·
Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ
ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
·ﬁ
στή,
ο έρωτας
αυτήÎ·Èήταν
τις πιο πολλές
ÙÔ
∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ·του
Ô˘ γι
ËÁ¤ÙË˜
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
‹Ù·Ó
∫¿ÏÏ·¯·Ó.και
°È·ανικανοποίητος.
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÙﬁÙÂ
Ô ∆˙¤ËÌ˜
φορές
«πλατωνικός»
Ú›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ – Ë
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔΆντα μεÌÂπόθον
δυο
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ
ÙË ÛÙ¿ÛË
ÙË˜καρδιές
∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ποθούνται
∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘μακρός
καιρός·Ó¤ÌÂÓ·Ó
ποτέ δεν
τες·ÏÏ·Á‹
χωρίζει
›ÏÛÔÓ
Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó,
ÌÂ ÙËÓ
ÙË˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
Î¿ÔÈ·
ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
τηνÎ·È
ζήλα
‘δε‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
το φτόνος ÛÙ¿ÛË
δεν φοβούνται
ﬁÙÈ ‘δε
ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁμισίτης μέσονÛÙÈ˜
τους
να ρτη ορίζει.
Á˘‹ÙÚÈ· ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó ﬁÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
Η Ακριτική Παράδοση στην Κύπρο
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿
ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·– Ο Διγενής
τζι Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·
ο Χάροντας
ÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ, ﬁÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ ·ﬁ¯ÚˆÌ· ÎÈ ·Ó Â›Ακριτική παράδοση
μεÛ˘ÌÌ¿¯ˆÓ
κύριο θέμα
τοÙˆÓ
«Έπος
¯·Ó,ΗÙ·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ
ÙÔ˘˜
∞ÌÂ-
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

του Διγενή Ακρίτα» σώθηκε σε πολλά μέρη της
Ελλάδας. Η Κύπρος σαν μέρος του ελληνικού πολιτισμικού χώρου δεν μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την επίδραση. Έτσι λοιπόν ποιήματα που βασίζονται στο Έπος του Διγενή Ακρίτα
σώθηκαν και στην Κύπρο, φυσικά στην κυπριακή
ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
διάλεκτο.
∫À¶ƒ√À
∆√º∞§§∏
Στην Πάφο, εκεί που σύμφωνα με το μύθο γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη, δηλαδή στην «Πέτρα του
ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏﬁÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
Ρωμιού»
ο ίδιος
ο βράχος
(η Πέτρα)
με
ÙÈ˜
ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜
Û¯¤ÛÂÈ˜
ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·
Ô˘συνδέεται
Û˘ÓﬁÚÂ˘Â ÌÂ
τον™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
Διγενή Ακρίτα,
τονÙËÓ
θρυλικό
βυζαντινό
ήρωα.
ÙËÓ
ŒÓˆÛË Î·È
ÏÔ‡ÛÈ·
ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ
ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ.
ŒÙÛÈχρόνια
Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
·Ï¿
Κάποτε στα
των αραβικών·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ
επιδρομών
(7
Ó·
Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓο∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Ô˘ ÙËÓένα
Û˘ÓÂ¯¿ÚË
ÁÈ·
- 10
αιώνα μ.Χ.)
Διγενής άρπαξε
τεράστιο
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆβράχο και με υπεράνθρωπη δύναμη τον έριξε
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
πάνω στους Σαρακηνούς που προσπαθούσαν να
™ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈﬁÚÈÛÂ ÙÔÓ
αποβιβαστούν
στην
ακτή. ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
Ο βράχος μένει από
§ﬁÚ‰Ô
∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜
˘Ô˘ÚÁﬁ
τότε √È
εκείÛ˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
και έδωσεÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·È
σ' όλη την περιοχή
το όνομα
ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
Πέτρα του Ρωμιού (του Διγενή).
√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ένα
αυτά
τα ποιήματα
περιγράφει
ÙÈÛÙÂ›
ÁÈ·απ’
ÙÈ˜ 15
πÔ˘Ó›Ô˘
1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Î·ÓÔÓÈÎ¿το
ÛÙËπάλε§Â˘μα
του
Χάροντα
με
τον
Διγενή.
Δίνουμε
μερικούς
ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌﬁÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ﬁÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó
ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
στίχους:
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
Ο Χάρος μαύρα ‘φόρησε, μαύρα καβαλÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ».
λιτζεύκει,
∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹,
ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
Μαύρο
σπαθίν
εζώστηκεν
τζαι πα’ﬁÔ˘
στο ‰ÈÂÎ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ
‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒπαναϋριν.
ÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ
·˘Ù¤˜
ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜
ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó
·ﬁ
Στη μέσηνﬁÙÈ
του
παναϋρκού
αρκόντ’
εξιφÙÔ 1571 ﬁÙ·Ó Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
αντώναν,
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ﬁÊ·ÛË
-Καλώς
ήρτεν ο Χάροντας, να φα να
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â ÙÔ ∂µ∫∞º. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
πκιείÎ·È
μιτά
·ﬁÊ·ÛË ·ÎﬁÌ·
ÌÈ·μας,
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
Να φάει
άγρηÙËÓ
του
λαού, να
οφτόν
«∞¸ÓÙÏ›Î»
Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ
·ﬁÊ·ÛË
ÙÔ˘φα
‰ÈÎ·ÛÙ‹
Î·È ¤ÁÚ·„Â ﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
περτίτζιν,ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙﬁÙÂ «Ë ∞ı‹Ó·, ËΝα
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,
ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È,που
Ë ™ﬁÊÈ·
Î·ÈαντρειÙÔ µÔ˘ÎÔ˘φα αρκοτζεράμιον
τρων
Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
ωμένοι
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Να πκιεί
γλυκόποτον
που
Ë ¿ıÏÈ·
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛËκρασίν
Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ
ÛÙ·
χουμισμένοι.
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·.πίννουν
°È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÛÙÔÓ
«ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ﬁˆ˜να
ÙÔÓ
·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
Εν ήρτα
‘γιω οﬁÏÂÌÔ»
Χάροντας,
φα’
να
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ÂÌ¿ÚÎÔ»,
Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ Â¤‚·Ïπκιώ
μιτά σας,
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË».
Μον’ ήρτα γιω ο Χάροντας το Διενήν να
∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌﬁÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘Îˆπάρω.Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó
τα’ÂÈÛËÁËıÂ›
άκουσεν
Διενής αρκώθειν
τζ’ Û˘ÙÔ˘ Που
√∏∂ Ó·
ÌÈ·οÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË
·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ εθυμώθην,
¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Κλωτσιάν
ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘
Û˘ÌÊÒÓËÛÂ
ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ
των
τάβλωνÌÂέδωκεν
τζιαιÙÔ
το1977
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
σπαθίν εζ’ωθην.
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó ﬁÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈΣιερκές
– σιερκές
επίασασιν
τζαι στην ÙË˜
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹
·ﬁ Ì¤ÚÔ˘˜
ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
παλλιώστραν
πάσιν.
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÛÙË
Û˘ÌÊˆÓ›·
ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜
·Ó·ÊÔÚ¿
Αλαβρόπκιασ’
με Διενή,‰ÂÓ
για˘¿Ú¯ÂÈ
να σ’ αλαβρÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹
Ï‡ÛË»
·Ú¿
ÁÈ·
«‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹
ÔÌÔÛÔÓοπκιάσω.
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
Αλαβροπκιάνν’ ο Διενής τζαι σφιχτοπ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·Úκιάνν’
ο Χάρος.
Ù›Ô˘ 1977 ﬁÙÈ
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó
ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ˆ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›Τζει
πο’
πκιαννεν
ο Χάροντας
τα γαίμα- Ó·
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹
∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË
ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
τα πιτούσαν,
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
‰ÈÔ›ÎËÛË.
Τζει πο ‘ πκιαννεν
ο Διενής τα κόκκαλα

∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë
∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
ελυούσαν.
Τζ’1Ëεδώκαν
ττζ’1979
επαλλιώννασιν
τρεις ÙË˜
∆ËÓ
∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘
Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î·
∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë
ÙˆÓ
∞Ú¯ËÁÒÓ
∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔμέρες τζαι
τρεις
νύχτες.
ÔÏÈÙÂ›·˜.
™ÙË τα
¢È¿ÛÎÂ„Ë
Ì›ÏËÛÂ ο
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ﬁÔ˘
·Ó¿Στα τρία
μερόνυχτα
Διενής νικά
τον.
ÊÂÚÂ ﬁÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÌﬁÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-Τζαι χάμνα, χάμνα Διενή, για να μεταπÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÙË˜ ˘Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
κιαστούμεν,
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
Χαμνά
τον τσα
Διενής
για
να μεταπκιαÂ˘ı‡ÓË
·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙËÓ ο∫‡ÚÔ,
¤¯ÂÈ
Â˘ı‡ÓË
·¤Ó·ÓÙÈ Û’
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ στούσιν,
Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...».
™ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜
¢È¿ÛÎÂ„Ë˜
ÂÁÎÚ›ıËÎÂ
æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˙ËΜαύρος
ατός
εγίνηκε
στον ουρανόν
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
ξεβαίννει.
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
-Έλα,
έπαρ’
τον τούτον
που ·Ôμ’
ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛËΘεγέμου,
ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË
αντιστάθην.
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË
Î·È ·ÊÔÏÈÛÌﬁ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘.
Την δύναμη που τούδωκες τζαι πώς να
του την πάρω;
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SHADOW MINISTERS WRITE TO FOREIGN SECRETARY DOMINIC RAAB
ABOUT THE CYPRUS ISSUE

Hamilton & West: “Bi-zonal Federation and
withdrawal of the Turkish troops”
Fabian Hamilton MP, Shadow Minister for Peace and Disarmament, and Catherine West MP, Shadow Minister for Europe and the
Americas, have sent a letter to Foreign Secretary Dominic Raab MP
following his visit to Cyprus on 4th February and in anticipation of the
upcoming 5+UN Conference on Cyprus.
In the letter, Hamilton and West highlight that “since the Turkish
invasion in 1974, both Labour and Conservative-led UK Governments have committed to the reunification of the island on the basis
of a bi-zonal, bi-communal federal political settlement.” However,
Hamilton and West noted, “it’s extremely worrying that this was not
made publicly clear on your recent visit to the country and has raised
concerns that you are considering breaking from the longstanding
position of successive UK Governments”.
Hamilton and West went on to urge Foreign Secretary Raab to
“confirm that the UK’s position is based on:

– A commitment to a bi-zonal, bi-communal federation for the Island of Cyprus, as set out in relevant Security Council resolutions;
– Opposition to all drilling by Turkey in the Republic of Cyprus’ Exclusive Economic Zone, which is in violation of international maritime
law;
– The withdrawal of all Turkish military personnel and an immediate halt to the resettling of the rest of Varosha.”
They also urge the UK Government to “uphold its non-recognition
of the occupied north of Cyprus in order to avoid bending one of our
historic red lines”.
The letter concludes by acknowledging the “hugely important” role
that UK Cypriots play in Britain and saying that, “it’s vital that the UK
upholds its historic commitment to the people of Cyprus and to the
protection of the sovereignty of the Republic of Cyprus”.

NEPOMAK Elects Yannis
Christodoulides
as New General Secretary
Georgia Stavrou recently stepped down as NEPOMAK’s General Secretary to hand over to someone new. She has been involved with NEPOMAK since 2009 and has been an integral
part of the organisation for the past 12 years. Georgia made a
huge contribution to the organisation across a variety of roles,
including as President of NEPOMAK’s USA branch. We’d like
to say a massive thank you to Georgia for her service over the
years.

NEPOMAK WEBINAR: Cyprus:
Wildlife & Biodiversity
This Friday (26/2), NEPOMAK are hosting a webinar on wildlife and biodiversity in
Cyprus along with the Presidential Commissioner of Cyprus, Photis Photiou, and the
Environmental Commissioner of Cyprus,
Klelia Vasiliou. We’ll be hearing expert insight from wildlife vet Constantinos Antoniou
who recently treated a flamingo with a gunshot wound and saved the life of an exhausted
Griffon vulture, a species that is nearly extinct on the island.
During the webinar we’ll be looking at the
challenges facing the island’s wildlife and
exploring some of the threats to biodiversity. We’ll also be hearing about some of the
government and NGO initiatives supporting
wildlife on the island and we’ll also be asking how the Cypriot diaspora can support
these efforts.
Date: Friday 26th February 2021
Time: 12-1pm GMT
Register at: www.nepomak.org/environment

Did you know?

200 species of fish, crabs and sponges. The

Cyprus is home to hundreds of species of
birds, including rare birds of prey such as
vultures and eagles, as well as eye-catching flamingos. The island is also home to
dozens of species reptiles and mammals.
The waters around Cyprus are home to about

largest wild animal that lives on the island is
the Cyprus moufflon, a rare type of wild sheep
that is only found on the island.
So much of Cyprus’ history and culture is
intertwined with its wildlife and biodiversity,
so it’s important to protect and preserve it.

NEPOMAK’s Executive Committee has elected Yannis
Christodoulides as our new General Secretary and we’re incredibly excited to have him on board in this role.
In reflection of her time in NEPOMAK, Georgia said that “seeing the impact we make as an organisation really is immeasurable – both for Cyprus and its diaspora.” She added, “my personal highlight has been the life-long friendships that I’ve made
with fellow Cypriots around the world.” She also said that she’d
really enjoyed the opportunity to make a realdifferent to the Cypriot diaspora and would urge other diaspora Cypriots to get involved in the organised community.
Commenting on the change, NEPOMAK President, Christos
Tuton said, “I’d like to thank Georgia for her incredible service
over the last 12 years. She has played a vital part in building
NEPOMAK into the organisation that it is today, and it has been
a true pleasure working closely with her.” He added, “As with all
youth organisations, there comes a time when the reins have
to be handed over and I know that Yanni will seize this opportunity and make his own mark on the Cypriot diaspora as our
General Secretary.”

Introducing
Yannis Christodoulides
Where are you from?
I’m from New Jersey, USA, but my family is originally from
Geroskipou in Cyprus.
What are you most excited about regarding your new position as General Secretary?
I’m excited to meet and work with Cypriots around the world
who are passionate about their Cypriot heritage.
Where is your favourite place to visit in Cyprus?
Akamas, Pafos
What is your go-to meal in Cyprus?
Definitely mix-souvlaki sheftalia in pitta.
Have you done the NEPOMAK Discover Cyprus Programme (NDCP) or NEPOMAK Cyprus Culture Tour (NCCT)?
I did NDCP in 2015 and it was an incredible experience that
I’d recommend to anyone.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

RΥZI ME FIDE
RICE WITH VERMICELLI

George Psarias has been a restauranteur for almost forty years. He spent
his time and energy cooking traditional Greek dishes but also developing new
ones based on fresh ingredients and
Mediterranean flavours.
He has appeared on numerous radio
and television programmes on BBC2
Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's
Good Food Live and others.
Here he would like to give you a taste of his recipes.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΝΕΑ εκπομπή: Hellenic
Agenta με τον Γιάννη Σκάλκο
και την Ιφιγένεια Φρεν
21.30 Ελληνική Ταινία:
“Ναυάγια Της Ζωής”
22.45 Ελληνική ταινία:
“Μια Ιταλίδα Απ’ Την Κυψέλη”

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories:
Αυγουστίνος Γαλιάσσος
20:30 "Ανάδειξέ το" με την
Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη
21:05 Θέατρο στην τηλεόραση:
“Δεν Πληρώνω, Δεν Πληρώνω”
23.15 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

RΥZI ME FIDE
RICE WITH VERMICELLI
This is the perfect rice to accompanied grilled, chargrilled or casserole dishes.

INGREDIENTS

3. Add the vermicelli and cook for 3-4 minutes until it becomes very dark

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

brown.

200g. long grain rice
125g unsalted butter
50g vermicelli broken into small pieces.
400ml. stock (vegetable, chicken) or water
¼ teaspoon salt

4. Add the rice and cook for 1-2 minutes.

METHOD

8. Cover the saucepan tightly with a lid then turn the heat down and simmer

1. Rinse the rice under the tap using a colander until almost all the starch
has gone.
2. Melt the butter in heavy saucepan over a low heat.

for 20- 25 minutes or until all the liquid has been absorbed.

02.15 Σύνδεση με ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον Πρωτ.
Ιωσήφ Παλιούρα
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV:
Ο Μ. Καμιναρίδη φιλοξενεί τον
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων κ.κ.
Νικήτα και η Βασούλα Χριστοδούλου την καθηγήτρια Σωζίτα
Γκουντούνα
21.15 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
22.05 Ελληνική Ταινία:
“Παράνομοι Πόθοι”
23.15 Ελληνική Ταινία:
“Η Ρίτα Και Το Ριτάκι”

5. Pour in the stock or water. This should always be double the volume of
rice.
6. Add the salt and stir well with a wooden spoon.
7. Heat the rice over a high heat until it boils.

9. Serve with a main course.

© Copyright George Psarias

Προγράμματα με ενδιαφέρον στο Hellenic TV
Δελτίο Τύπου του Hellenic TV αναφέρει:
Νεόφυτος Νικολάου – Η Τελευταία Συνέντευξη
Το HELLENIC TV, τιμώντας την μνήμη του πολυαγαπημένου παράγοντα της Παροικίας μας,
Νεόφυτου Νικολάου, ο οποίος έφυγε από την
ζωή τα χαράματα της περασμένης Κυριακής, θα
παρουσιάσει την τελευταία συνέντευξη που μας
παραχώρησε ως Οργανωτικός Γραμματέας του
CYPRUS WINE FESTIVAL 2019, στην εκπομπή
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΕΔΩ ΛΟΝΔΙΝΟ, την Παρασκευή
26 Φεβρουαρίου στις 8.00 μ.μ.
Ταινία γύρω από την Γενοκτονία των
Αρμενίων
Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 9.30 μμ
θα προβληθεί από το HELLENIC TV η ταινία
«ΑΜΕΡΙΚΑ ΑΜΕΡΙΚΑ» του Ηλία Καζάν. Η ταινία
του 1963, διαρκεί 2 ώρες και 48 λεπτά και θα προβληθεί στα αγγλικά χωρίς υποτίτλους.
Η ταινία εξιστορεί τα αρχικά στάδια της γενοκτονίας των Αρμενίων στην Μικρά Ασία και την

ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική Εκπομπή ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο
με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία:
“Αμέρικα, Αμέρικα”
00.10 Ελληνική Ταινία: “Τετάρτη 04.45”

«οδύσσεια» ενός Έλληνα γεννημένου στην Μικρά
Ασία που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την γη
του και την οικογένεια του και να μετοικήσει στην
Αμερική.
Η ιστορία της ταινίας: Στα τέλη της δεκαετίας
του 1890, ένας Έλληνας της Καππαδοκίας, ο
Σταύρος Τοπούζογλου, ζει σε ένα φτωχό χωριό
κάτω από το όρος Αργαίος στην Οθωμανική
Τουρκία. Ο Σταύρος παρακολουθεί τις σφαγές των
Χαμιδιανών εναντίον Αρμενίων που αφήνουν τον
φίλο του, Βαρτάν, νεκρό. Ο Βαρτάν και ο Σταύρος σχεδίαζαν να πάνε στην Αμερική μαζί. Γνωρίζοντας ότι οι Έλληνες δεν θα παραμείνουν ασφαλείς
από τη βία για πάντα, η οικογένεια στέλνει τον
Σταύρο στην Κωνσταντινούπολη σε μια αποστολή ελπίδας στην τότε τουρκική πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη (μετονομάστηκε Ισταμπούλ το
1930), όπου πρόκειται να εργαστεί στην επιχείρηση χαλιών του ξαδέλφου τού πατέρα του, αν και
το δικό του όνειρο είναι να πάει στην μακρινή γη
της ευκαιρίας, την Αμερική.

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 ΝΕΑ εκπομπή:
Hellenic Showroom
με τη Σεμίνα Τσοκανά
21.00 Ελληνική Ταινία:
“Η Αδελφή Μου Θέλει Ξύλο”
22.15 Ελληνική Ταινία:
“Made In Greece”
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
την Άντα Μουράτη
20.45 Ελληνική Ταινία:
“Η Αρχαιολόγος”
22.15 Ελληνική Ταινία:
“Τα 201 Καναρίνια”
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ
00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΝΕΑ εκπομπή: Hellenic
Agenta με τον Γιάννη Σκάλκο
και την Ιφιγένεια Φρεν
21.30 Ελληνική Ταινία:
“Νυμφίος Ανύμφευτος”
22.45 Ελληνική ταινία:
“Τα Παιδιά Της Πιάτσας”

KYΡIAKH 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Η Θεία Λειτουργία από τον Ι.Ν.
Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον Βασ.Παναγή
22.50 Ελληνική Ταινία: “Στέλλα”

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυάτειρων και Μεγάλης
Βρετανίας
Ο ΣεβασμιώτατοςΑρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας Λιούλιας μιλά
εφ’ολης της ύλης στον δημοσιογράφο Μάριο Καμιναρίδη.
Στην αποκλειστική συνέντευξη του μιλά για την
καταγωγή του, για το μέχρι τώρα έργο του, για τα
προβλήματα της Εκκλησίας λόγω του Brexit και
της πανδημίας του COVID-19, τα προβλήματα
των Ελληνικών Σχολείων στη Βρετανία, καθώς
και το θέμα που προέκυψε με την προαγωγή του
επισκόπου Τροπαίου Αθανασίου σε Μητροπολίτη
Κολωνείας. Ο Αρχιεπίσκοπος ισχυρίζεται ότι όλες
οι κατηγορίες εναντίον του είναι άδικες.
Η συνέντευξη θα προβληθεί το Σαββάτο 27
Φεβρουαρίου 2021 στις 8.00 μμ στο HELLENIC
TV, FREEVIEW Channel 271, στο ROKU Box/Stick
τηςCYTELUK Telecom, και στην ιστοσελίδα
www.hellenictv.net

LGR - London Greek Radio - Weekly programme
Lockdown Week
w/c 01.03.2021

7.00-8.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

Monday 1

Tuesday 2

Wednesday 3

Thursday 4

Friday 5

Saturday 6

Sunday 7

NEWS

Lockdown Week
w/c 01.03.2021

Vasilis Panayis
The Big Greek
Breakfast

Vasilis Panayis
The Big Greek
Breakfast

Kostas Voudouris
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

Vasilis Panayis
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- RIK

16.00-17.00

Vasilis Panayis
The Big Greek
Breakfast
8.30 M. Yiakoumi
(Sport)
Vasilis Panayis
The Big Greek
Breakfast

Vasilis Panayis
The Big Greek
Breakfast

Kostas Voudouris
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast
8.30am - Fr Palioras

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

8am- RIK
9am- ERT

17.00-18.00

Vasilis Panayis
The Big Greek
Breakfast

Kostas Voudouris
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

Vasilis Panayis
The Big Greek
Breakfast
8.30 M. Yiakoumi
(Sport)
Vasilis Panayis
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

Soulla Violaris
The Big Greek
Breakfast

9am- ERT
10am- RIK

18.00-19.00

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Pieris Petrou
(L)HW¶V(G)et (R)eal
Chat Show

Kat Neocleous
Ligo Prin To Mesimeri

Katerina Barotsaki
Ligo Prin To Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

10am- RIK

19.00-20.00

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Soulla Violaris
Ligo Prin To Mesimeri

Pieris Petrou
/ HW¶V * HW 5 HDO
Chat Show

Kat Neocleous
Ligo Prin To Mesimeri

Katerina Barotsaki
Ligo Prin To Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

11.15am - Recipe of the
Week
Soulla Violaris
Lunchtime Laika

Soulla Violaris
Lunchtime Laika

Soulla Violaris
Lunchtime Laika

Pieris Petrou
Lunchtime Laika

Kat Neocleous
Lunchtime Laika

Katerina Barotsaki
Lunchtime Laika

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

Katerina Barotsaki
Lunchtime Laika

Yiannis Kyriakides
Lunchtime Laika

Vasilis Panayis
Lunchtime Laika

Takis Fellas
ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩĲȠȞ
ǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Pieris Petrou
Lunchtime Laika

Katerina Neocleous
Lunchtime Laika

Yiannis Ioannou
Apogevmatini Apólafsi

12pm- RIK

12pm- RIK
1pm- RIK

20.00-21.00

21.00-22.00

22.00-23.00
1pm- RIK
2pm- ERT

23.00-0.00

14.00-15.00

Katerina Barotsaki
Apogevmatini Apólafsi

Cyprus Travel-Log
Apogevmatini Apólafsi

Vasoula Christodoulou
Apogevmatini Apólafsi

Vasilis Panayis
Apogevmatini Apólafsi

Vasoula Christodoulou
Apogevmatini Apólafsi

Katerina Neocleous
Apogevmatini Apólafsi

Yiannis Ioannou
Apogevmatini Apólafsi

2pm- ERT

Monday 1

Wednesday 3

Thursday 4

Friday 5

Saturday 6

Sunday 7

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Stelyo Siderides
#SaturdayShoutOut

Mihalis Germanos
#WeekendWindDown

Tony Neophytou
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Stelyo Siderides
#SaturdayShoutOut

Mihalis Germanos
#WeekendWindDown

Tony Neophytou
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Andreas Michaelides
Home-Run

Stelyo Siderides
#SaturdayShoutOut

Mihalis Germanos
#WeekendWindDown
7pm- ERT

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

Kat Neocleous
Scandalous

Kat Neocleous
Scandalous

Talking Property
Karl Knipe
#CommunityChest

Stelyo Siderides
#WednesdayWisdom

Olympia
#ThrowbackThursday

Olympia
#ThrowbackThursday

Panagiotis Balalas
One-Man-Show

Neophytos
Palia Laika

Fani Potamiti
#SundayFunday

7pm- ERT

Panagiotis Balalas
One-Man-Show

Larnaca Broadcast
Neophytos
Palia Laika

Fani Potamiti
#SundayFunday

9pm- RIK

Fani Potamiti
#SundayFunday

Kostas Voudouris
#MondayMayhem

Kat Neocleous
Scandalous

Stelyo Siderides
#WednesdayWisdom

Tony Neophytou
#ThrivingThursday

Kostas Voudouris
#FridayFunday

Larnaca Broadcast
Tony Neophytou
#SaturdayShowdown

Kostas Voudouris
#MondayMayhem

Tony Neophytou
#TuesdayTunes

Yiannis Ioannou
Xalala Me Styl

Tony Neophytou
#ThrivingThursday

Kostas Voudouris
#FridayFunday

Tony Neophytou
#SaturdayShowdown

Tony Neophytou
#SoothingSunday

10pm- ERT

In The Mix
Nightshift

Tony Neophytou
#TuesdayTunes

Yiannis Ioannou
Xalala Me Styl

Andreas Chrisanthou
Direct from Cyprus

Kostas Voudouris
#FridayFunday

Tony Neophytou
#SaturdayShowdown

Tony Neophytou
#SoothingSunday

12am- RIK

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

LGR Nightshift

LGR Nightshift

RIK Broadcast

Yiannis Kyriakides
Apogevmatini Apólafsi

Vasoula Christodoulou
Apogevmatini Apólafsi

Vasilis Panayis
Apogevmatini Apólafsi

Vasoula Christodoulou
Apogevmatini Apólafsi

Katerina Neocleous
Apogevmatini Apólafsi

Yiannis Ioannou
Apogevmatini Apólafsi

9pm- RIK
10pm- ERT

12am- RIK

0.00-1.00
Katerina Barotsaki
Apogevmatini Apólafsi

NEWS
4pm- ERT
5pm- RIK

5pm- RIK

RIK Broadcast

15.00-16.00

Tuesday 2

Tony Neophytou
Home-Run

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

LGR Nightshift

RIK Broadcast

1.00-7.00
4pm- ERT

Schedule is subject to change. Please check with Pierre Petrou, Head of Programming, LGR for any clarification. pierre@lgr.co.uk
³%LUWKV'HDWKV 0DUULDJHV´PD\IHDWXUHDWKRXUVRQMondays, Tuesdays & Thursdays, and at approximately 12.30pm on Sundays.

