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Πολιτική η απόφαση για
προσωρινή διακοπή του
εμβολίου της AstraZeneca
n Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ
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Σύμφωνα με την ΕΚΟ,
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Κύπρο!!!
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Εκκλησία δεν
μπορεί να ευλογήσει ομόφυλα
ζευγάρια – ο
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την αμαρτία»
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ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΤΟΝ 62Ο ΓΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

Διερευνητικές στην Αθήνα αλλά
και εξαγρίωση του Ερντογάν
για το υποθαλάσσιο καλώδιο

n ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
n ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΡΗΤΗ

n ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ
Η ΒΑΣΗ ΣΟΥΔΑΣ
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Την παρουσία της ΕΕ στην Πενταμερή
ζήτησε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
n «ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΕ ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»
n «ΠΛΑΤΕΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΓΙΑ ΛΥΣΗ
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Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ 33ΧΡΟΝΗΣ ΕΒΕΡΑΡΝΤ ΚΑΙ

ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΒΙΑΙΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ

Πολιτική η απόφαση για προσωρινή διακοπή
του εμβολίου της AstraZeneca

Η

Η

απόφαση της Γερμανίας, της Γαλλίας και της
Ιταλίας να αναστείλουν τους εμβολιασμούς
με AstraZeneca, αφού αρκετές χώρες ανέφεραν
πιθανές σοβαρές παρενέργειες, είναι «πολιτική»,
δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Ιταλικής Αρχής
Φαρμάκων AIFA.
«Φτάσαμε στο σημείο της αναστολής, επειδή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της
Γερμανίας και της Γαλλίας, προτίμησαν να διακόψουν
τους εμβολιασμούς … να τους θέσουν σε αναστολή
για να διενεργήσουν ελέγχους. Η επιλογή είναι πολιτική», δήλωσε ο Nicola Magrini στην εφημερίδα la
Repubblica σε συνέντευξή του.
Ο Μαγκρίνι είπε ότι το εμβόλιο AstraZeneca ήταν
ασφαλές και ότι η αναλογία οφέλους-κινδύνου είναι
«ευρέως θετική». Υπήρξαν οκτώ θάνατοι και τέσσερις περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών μετά από
εμβολιασμούς στην Ιταλία, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ιταλική Αρχή Φαρμάκων,
Aifa, θα πάρει δύο έως τρεις ημέρες για να συλλέξει
όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και μόλις «ξεκαθαριστούν οι αμφιβολίες, μπορούμε να συνεχίσουμε με
μεγαλύτερη ταχύτητα από ό, τι πριν», δήλωσε ο Μαγκρίνι.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τι συμβαίνει με το εμβόλιο της AstraZeneca; Το
ερώτημα κυριαρχεί στην Ευρώπη, ειδικά μετά τις
εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Σε αντίθεση με όσα
έχουν πει μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις, οι αποφάσεις που έχουν λάβει (τουλάχιστον αρκετές από αυτές)
για προσωρινή αναστολή της χορήγησης του συγκεκριμένου εμβολίου δεν υπαγορεύονται από τα επιστημονικά δεδομένα και τις σχετικές εισηγήσεις των
αρμόδιων επιτροπών.

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξακολουθεί να το θεωρεί ασφαλές, τονίζει ότι τα πλεονεκτήματά του είναι ασύγκριτα μεγαλύτερα από
τους ενδεχόμενους κινδύνους.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκαθάρισε ότι
η Συμβουλευτική Επιτροπή του εξετάζει τις πληροφορίες που σχετίζονται με το εμβόλιο της AstraZeneca
κατά της COVID-19, όμως δεν υπάρχουν στοιχεία
ότι οποιοδήποτε περιστατικό υγείας προκλήθηκε από
το εμβόλιο.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΟΥ Κρίστιαν Λιντμάιερ δήλωσε: «Μόλις ο ΠΟΥ κατανοήσει πλήρως
αυτά τα περιστατικά, τα ευρήματα και οποιεσδήποτε
πιθανές αλλαγές στις νυν συστάσεις θα επικοινωνηθούν αμέσως στο κοινό».
«Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι
τα περιστατικά προκαλούνται από το εμβόλιο και είναι
σημαντικό οι εκστρατείες εμβολιασμού να συνεχιστούν προκειμένου να μπορέσουμε να σώσουμε ζωές
και να περιορίσουμε τη σοβαρή νόσο που προκαλεί
ο ιός», συμπλήρωσε.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)
εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση για το εμβόλιο της
AstraZeneca, αναφέροντας:
«Περιστατικά με θρομβώσεις του αίματος, κάποιες με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά όπως χαμηλό αριθμό
αιμοπεταλίων, έχουν καταγραφεί σε πολύ μικρό αριθμό
ανθρώπων που έλαβαν το εμβόλιο. Χιλιάδες άν-

Ανησυχεί ο Μπόρις αλλά στηρίζει
την αρχηγό της Αστυνομίας

θρωποι παρουσιάζουν θρομβώσεις του αίματος κάθε
χρόνο στην ΕΕ για διαφορετικούς λόγους. Ο συνολικός αριθμός θρομβοεμβολικών περιστατικών σε
ανθρώπους που έλαβαν το εμβόλιο δεν φαίνεται ότι
είναι μεγαλύτερος από ό,τι έχει παρατηρηθεί στον
γενικό πληθυσμό.
Ο ΕΜΑ εργάζεται με την εταιρεία, με ειδικούς σε
παθήσεις του αίματος και με άλλες υγειονομικές Αρχές
συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού MHRA, που
έχει εμπειρία μετά τη χορήγηση 11 εκατομμυρίων
δόσεων του εν λόγω εμβολίου.
Η έρευνα του ΕΜΑ συνεχίζεται και το Σαββατοκύριακο και ενδελεχής ανάλυση όλων των δεδομένων σχετικά με θρομβοεμβολικά περιστατικά θα
γίνει τις επόμενες μέρες. Οι ειδικοί μελετούν λεπτομερώς τα υπάρχοντα δεδομένα και τις κλινικές συνθήκες συγκεκριμένων περιστατικών για να δουν αν
το εμβόλιο ίσως συνέβαλε σε αυτές ή αν πρόκειται
για περιστατικά που προκλήθηκαν από άλλες αιτίες.
Η Επιτροπή Ασφάλειας του ΕΜΑ (PRAC) θα επανεξετάσει τις πληροφορίες σε μια έκτακτη συνάντηση
θα λάβει χώρα την Πέμπτη 18 Μαρτίου για να καταλήξουμε με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και
με τυχόν ενέργειες που πρέπει να ληφθούν».

Είναι ασφαλές διαβεβαιώνει
ο διευθυντής του Oxford Vaccine
Group
Από την πλευρά του ο διευθυντής του Oxford
Vaccine Group, έσπευσε να διαβεβαιώσει πως το
εμβόλιο της ανέπτυξε η σουηδο-βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca με το πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης είναι ασφαλές. Υπάρχουν «πολύ καθησυχαστικά στοιχεία ότι δεν καταγράφεται αύξηση του
φαινομένου δημιουργίας θρόμβων στο αίμα εδώ στη
Βρετανία, όπου έχουν χορηγηθεί οι περισσότερες
δόσεις στην Ευρώπη έως σήμερα», δήλωσε στο BBC
ο καθηγητής Άντριου Πόλαρντ, ο διευθυντής του
Oxford Vaccine Group, που ανέπτυξε το εμβόλιο μαζί
με την AstraZeneca.
Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία να συνεχιστούν
οι εμβολιασμοί κατά του νέου κορωνοϊού, μιας ασθένειας που ενέχει «τεράστιους κινδύνους» για την υγεία
και «εάν δεν γίνονται εμβολιασμοί και εξέλθουμε του
λοκντάουν σε αυτή τη χώρα, θα αναμένουμε δεκάδες χιλιάδες περισσότερους θανάτους κατά τη διάρκεια αυτού του έτους».

Τα «ιδιαίτερα ασυνήθιστα
συμπτώματα» της Δανέζας
που πέθανε από θρόμβωση
Η 60χρονη Δανέζα που πέθανε από θρόμβωση
αφού της χορηγήθηκε το εμβόλιο της AstraZeneca
κατά του Covid-19 εμφάνισε «ιδιαίτερα ασυνήθιστα»
συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η Δανέζικη Υπηρεσία Φαρμάκων.
Σύμφωνα με την υπηρεσία, η γυναίκα εμφάνισε
χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων και θρόμβους σε μικρά
και μεγάλα αγγεία, καθώς και αιμορραγία.

Αστυνομία του Λονδίνου βρίσκεται αντιμέτωπη
με θύελλα επικρίσεων μετά την επίμαχη επέμβαση, το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης χωρίς άδεια στη μνήμη της νεαρής Λονδρέζας, η δολοφονία της οποίας έχει συγκλονίσει το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι εικόνες που δείχνουν γυναίκες με χειροπέδες να
έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία, προκαλούν θύελλα αντιδράσεων που προστίθεται στη συγκίνηση για την
δολοφονία της 33χρονης Σάρα Εβεραρντ, που εξαφανίστηκε στις 3 Μαρτίου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι της.
Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ
ζήτησε από τον επιθεωρητή των δυνάμεων της Αστυνομίας
να προχωρήσει σε έρευνα για τις αστυνομικές ενέργειες.
Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από την αρχηγό της
αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ, η οποία δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, παρά τις εκκλήσεις.
«Κανείς από μας δεν θα ήθελε να δει τα γεγονότα που αντιμετωπίσαμε», είπε, προσθέτοντας ότι αν η συγκέντρωση
στη μνήμη της Σάρα Εβεραρντ ήταν νόμιμη, «θα είχε πάει
και η ίδια».

Η Αστυνομία διέλυσε βίαια τη συγκέντρωση διότι παρέβαινε τα περιοριστικά μέτρα κατά της επιδημίας. «Οι
αστυνομικοί προσπάθησαν να πείσουν τους ανθρώπους
να διαλυθούν και πολλοί το έκαναν», είπε η Ντικ. «Εκτός
μιας μικρής μειονότητας».
Σύμφωνα με την υπαρχηγό της Αστυνομίας Χέλεν
Μπολ, αυτά τα λίγα άτομα άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα και να σπρώχνουν τους αστυνομικούς και να τους
πετούν αντικείμενα. «Η κατάσταση ήταν τέτοια που χρειάσθηκε η επέμβαση της Αστυνομίας διότι οι εκατοντάδες
των ατόμων που ήταν συγκεντρωμένα συνιστούσαν κίνδυνο
μετάδοσης του ιού», είπε.
Εγιναν τέσσερις συλλήψεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων κατά της επιδημίας και για διασάλευση της δημόσιας τάξης.
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε την
εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο της επικεφαλής της
Αστυνομίας του Λονδίνου. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης
στο Κόβεντρι, ο Μπόρις Τζόνσον ερωτήθηκε εάν συνεχίζει
να εμπιστεύεται στην αρχηγό της Σκότλαντ Γιαρντ, Κρεσίνα
Ντικ.
«Ναι», απάντησε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας
πως η Αστυνομία κάνει «μια πολύ πολύ δύσκολη δουλειά.
Όμως, είναι σαφές ότι οι σκηνές που παρακολουθήσαμε
ήταν πολύ ανησυχητικές», συνέχισε ο Τζόνσον, κρίνοντας «σωστό» που ξεκίνησε έρευνα.
«Η χώρα παραμένει σοκαρισμένη και πονάει για όσα
συνέβησαν στη Σάρα Έβεραρντ και εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βρούμε απαντήσεις», δήλωσε ο Συντηρητικός πρωθυπουργός.

ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΝΔΡΟ ΦΟΝΟ
Αποτροπιασμό και φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις
για την απαγωγή και την δολοφονία της 33χρονης Σάρα
Έβεραρντ πριν από μία εβδομάδα ενώ επέστρεφε πεζή
στο σπίτι της στο νότιο Λονδίνο. Το σώμα της βρέθηκε σε
δάσος του Κεντ. Μέλος της μονάδας της Αστυνομίας που
είναι επιφορτισμένη με την προστασία των διπλωματικών
αντιπροσωπειών, ο αστυνομικός Γουέιν Κούζενς, 48
ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για την απαγωγή και
τη δολοφονία της.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 40% ΟΙ
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ… ΑΠΕΙΛΩΝ!!!
Ο Κούζενς που από τον περασμένο Σεπτέμβριο υπηρετούσε σε θέσεις φύλαξης διπλωματικών αντιπροσωπειών και πρεσβειών, έχει μεταφερθεί ήδη δύο φορές στο
νοσοκομείο, καθώς κατά την κράτησή του φαίνεται να
αυτοτραυματίστηκε στο κεφάλι μέσα στο κελί του.
Ο κατηγορούμενος αστυνομικός εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή. Η δίκη του ορίστηκε προσωρινά
για τις 25 Οκτωβρίου και ο ίδιος αναμένεται να δηλώσει
αν είναι αθώος ή ένοχος τον Ιούλιο.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ
O Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοινώνει πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα αυξήσει κατά «πάνω
από το 40%» το όριο των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτει.
Η Ντάουνινγκ Στριτ εξήγησε σε δελτίο Τύπου που δημο-

σιοποίησε πως ο κ. Τζόνσον θα παρουσιάσει ενώπιον της
Βουλής των Κοινοτήτων τα συμπεράσματα έκθεσης για
την άμυνα, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της
χώρας, που θα καθορίσει την γραμμή της κυβέρνησης
την προσεχή δεκαετία.
Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων
Guardian και Sun, σε γνώση των οποίων περιήλθε το
περιεχόμενο αυτού του εγγράφου έκτασης εκατό σελίδων,
η κυβέρνηση Τζόνσον σκοπεύει να αυξήσει στις 260 τον
μέγιστο αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που επιτρέπεται να αποθηκεύονται στη χώρα, ενώ στο παρελθόν είχε
δεσμευθεί να μειώσει το απόθεμα των πυρηνικών της
όπλων στις 180 πυρηνικές κεφαλές περί τα μέσα της δεκαετίας του 2020.
Κατά τα δύο βρετανικά ΜΜΕ, η Ντάουνινγκ Στριτ επικαλείται το «μεγεθυνόμενο φάσμα απειλών» από τη σκοπιά της τεχνολογίας και του στρατιωτικού δόγματος διαφόρων παραγόντων για να δικαιολογήσει αυτή την αλλαγή πορείας, η οποία δεν έχει προηγούμενο από το τέλος
του Ψυχρού Πολέμου.
Η έκθεση προειδοποιεί εναντίον της «ρεαλιστικής πιθανότητας» κάποια τρομοκρατική οργάνωση να «μπορέσει να διαπράξει επίθεση ΡΒΧΠ (σ.σ. με ραδιολογικά,
βιολογικά, χημικά ή πυρηνικά όπλα) ως το 2030», αλλά
και εναντίον της «ενεργής απειλής» και της «συστημικής
πρόκλησης» που αντιπροσωπεύουν κατά το κείμενο η
Ρωσία και η Κίνα αντίστοιχα.
Η οργάνωση Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό
(Campaign for Nuclear Disarmament, CND) βλέπει στην
εξέλιξη αυτή το «πρώτο βήμα προς μια νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών», και χαρακτηρίζει την απόφαση της
κυβέρνησης του ΗΒ «τεράστια πρόκληση στην παγκόσμια σκηνή».
«Ενώ ο κόσμος συζητάει για την πανδημία του κορωνοϊού και το κλιματικό χάος, είναι απίστευτο το ότι η κυβέρνησή μας επιλέγει να μεγεθύνει το βρετανικό πυρηνικό οπλοστάσιο», υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας της, Κέιτ
Χάντσον, για την οποία η «κλιμάκωση των διεθνών εντάσεων και η κατασπατάληση των πόρων μας είναι ανεύθυνη και δυνητικά καταστροφική προσέγγιση» της κυβέρνησης των Συντηρητικών.
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Διερευνητικές, Πενταμερής και ο τουρκικός...
καημός για τον αγωγό EastMed
™

Τ

ο έχουμε γράψει και τονίσει εδώ και αρκετό
καιρό από αυτές τις στήλες. Η Τουρκία
συνήψε (κατ’ ουσίαν υπαγόρευσε) το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο όχι μόνο για να
αμφισβητήσει θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά και για να εμποδίσει τη
δημιουργία του υποθαλασσίου αγωγού EastMed,
ο οποίος προόρισται να μεταφέρει το φυσικό
αέριο της Ανατολικής Μεσογείου (ουσιαστικά
αυτό που βρίσκεται στην ΑΟΖ της Κύπρου και
του Ισραήλ) προς την Ευρώπη. Αυτός είναι ο
υπέρτατος τουρκικός στόχος. Καημός της
Άγκυρας είναι η μεταφορά του φυσικού αερίου
της περιοχής να διέρχεται από το τουρκικό
έδαφος μέσω της κατεχόμενης Κύπρου. Έτσι,
λοιπόν, η αντίδραση της Τουρκίας, η οργή της
δήθεν για το υποθαλάσσιο καλώδιο, τον αγωγό
EuroAsia Interconnector, ήταν για να δώσει
άλλα μηνύματα και δείγματα γραφής για το
ποια θα είναι η αντίδρασή της όταν αρχίσει να
κατασκευάζεται ο EastMed. Βρήκε το υποβρύχιο καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας ως μια «χρυσή ευκαιρία» για να δώσει
προειδοποιήσεις και να εκτοξεύσει απειλές
προς πάσα κατεύθυνση.

περιοχή αποτελούν κοινό πλούτο όλων των
δυνάμεων, ιδίως των Τουρκοκυπρίων και
‘κόβουμε τα χέρια’ όσων πάνε να φυλακίσουν
το τουρκικό έθνος στον κόλπο της Αττάλειας».

Σ

Τουρκία προσπαθεί να έχει άμεση εμπλοκή στα αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ουδείς της αμφισβητεί αυτό το δικαίωμα, φτάνει να γίνει με νόμιμα μέσα και εντός
του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο δεν υπέγραψε η Τουρκία, αλλά
παραδόξως το επικαλείται!

υνεπώς, οι Τουρκοκύπριοι χρησιμοποιούνται από τον Ερντογάν ως ένα «χρήσιμο εργαλείο» για την Άγκυρα. Δεν αναγνωρίζουν
την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι η
νόμιμη δικαιούχος στην κυπριακή ΑΟΖ, γι’
αυτό προσπάθησε η Άγκυρα να «σπάσει» τις
συμφωνίες που η ΚΔ συνήψε με Ισραήλ και
Αίγυπτο. Δεν τα κατάφερε. «Έφαγε πόρτα».
Τώρα θα ρίξει το βάρος της στην Πενταμερή
για το Κυπριακό. Τα πράγματα όσον αφορά
τις τουρκικές επιδιώξεις είναι ολοφάνερα. Παίρνουν ακραία θέση πριν τη Διάσκεψη για λύση
«δύο κρατών» ώστε να έχουν περιθώριο «συμβιβασμού». Ποιου συμβιβασμού; Μεταξύ της
τουρκικής ακραίας θέσης και της Διζωνικής,
που την προδιαγράφουν όπως θέλουν, άρα
κι αυτή τουρκική θέση είναι, βρετανικής
εμπνεύσεως πάντοτε. Θα «συμβιβαστούν»,
λοιπόν, μεταξύ δύο δικών τους θέσεων, αφού
οι χρήσιμοι Βρετανοί εμπνεύστηκαν πάλι τη
«λύση». Ο «συμβιβασμός» αυτός – έτσι
πιστεύουν – θα έχει ως τίτλο τη Διζωνική (για
να είναι εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ) και
περιεχόμενο τη συνομοσπονδία. Επιπλέον,
θα απαιτήσουν επιτακτικά τη συνδιαχείριση
και τη συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου,
άρα εισέρχονται διά της πλαγίας οδού στη
συνεργασία με Ισραήλ και Αίγυπτο.

Ο

Θ

Η

ένας τρόπος για να «βάλει χέρι» σ’ αυτά
αποθέματα είναι μέσω των Τουρκοκυπρίων. Ακόμα και χθες, ο εκπρόσωπος
Τύπου της τουρκικής Προεδρίας, ο Φαχρετίν
Αλτούν, τόνισε ότι «οι ενεργειακοί πόροι στην

α βρεθούν, βέβαια, «νούσιμοι» Ευρωπαίοι
και κάποιοι δικοί μας πολιτικοί αρχηγοί
– που θα συνοδεύουν τον Πρόεδρο στη Γενεύη
– οι οποίοι θα πιέζουν τον Νίκο Αναστασιάδη
να δεχτεί αυτή τη «σατανική» φόρμουλα για...να

Ομόφυλα ζευγάρια: Το Βατικανό πήρε αρνητική
θέση. Τι λέει το Φανάρι;
Το Βατικανό, με έγκριση του ηγέτη του Χριστιανισμού, Πάπα Φραγκίσκου, πήρε ξεκάθαρη
θέση στο θέμα των σχέσεων ομοφύλων ζευγαριών. «Η Καθολική Εκκλησία», τονίζεται σε ανακοίνωση, «δεν μπορεί να ευλογήσει τις σχέσεις ατόμων του ιδίου φύλου. Ο Θεός δεν ευλογεί
την αμαρτία».
Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι δικαίωμα
του καθενός και δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε τι είδους σχέσεις θα συνάπτει, με ποιον και πώς προσδιορίζει το σώμα του. Ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία και έκαστος αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν ποιες σχέσεις – ομοφυλοφιλικές, ετεροφυλικές ή άλλες – έχουν μεταξύ τους τα ανθρώπινα όντα.
Όμως, όταν κάποιος πιστεύει σε μια θρησκεία, υπάρχουν κάποιες αρχές και αξίες που επικρατούν και τις ακολουθεί. Το Βατικανό λέει ότι οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις είναι αμαρτία και
δεν τις ευλογεί. Ουδείς υποχρεούται να είναι Χριστιανός και να ανήκει στο καθολικό δόγμα αν
διαφωνεί. Και εδώ υπάρχει αντίστοιχη ελευθερία.
Στο μέγα αυτό θέμα, που θέλοντας και μη απασχολεί την κοινωνία μας, δεν έχουμε δει ποια
είναι η άποψη και η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν έχουμε υπόψη μας αν εξεδόθη
παρόμοια δημόσια ανακοίνωση. Γνωρίζουμε τη δημόσια θέση της Εκκλησίας της Κύπρου και
της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως κι εκείνη του Πατριαρχείου Μόσχας, που συνταυτίζονται με
το Βατικανό.
Μήπως (λέμε, μήπως) θα ήταν καλό να εκδοθεί μια παρόμοια ανακοίνωση και από το Φανάρι;
Ή, ας πούμε, μπορεί να μας διαφωτίσει η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων για το θέμα των ομοφύλων
ζευγαριών και ποια είναι η θέση του Ορθοδόξου Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, αφού η
Αρχιεπισκοπή μας το εκπροσωπεί εδώ στη Βρετανία; Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, που απασχολεί την Ορθόδοξη Ομογένεια και καλό είναι να υπάρξει ξεκάθαρη τοποθέτηση ή επανατοποθέτηση εάν ήδη είχε γίνει δημόσια ανακοίνωση επί του σοβαρού αυτού θέματος.
Διευκρινίζουμε ότι δεν αναφερόμαστε σε θρησκευτικούς ομόφυλους γάμους. Αυτοί ξέρουμε
πως απαγορεύονται και δεν τελούνται στις εκκλησίες μας. Μιλούμε για σχέσεις.
«Ε»

★
★
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εκθέσουμε, τάχα, την Τουρκία αργότερα στην
τράπεζα των διαπραγματεύσεων.

Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρισκόμενος στη
Λευκωσία, είχε πει ότι Ελλάδα και Κύπρος προσέρχονται σε συνομιλίες με την τουρκική πλευρά (Διερευνητικές και Πενταμερή) με
μηδενική αφέλεια. Γνωρίζουν και ο πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος τις τουρκικές επιδιώξεις. Δεν είναι αφελείς ούτε ευσεβοποθιστές. Οι Ευρωπαίοι όμως; Ναι, κυριαρχούν τα συμφέροντα, η ισχύς κ.λπ. – αυτά τα
ξέρουμε από την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου. Υπάρχει, όμως, και μεγάλη δόση
αφέλειας. Δεν πιστώνουμε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες με οξυδερκή αντίληψη των γεωπολιτικών δεδομένων.

Α

ρα, στην Πενταμερή η ελληνική κυπριακή πλευρά πρέπει να προσέλθει με τη
μέγιστη πολιτική βούληση για επανέναρξη
των συνομιλιών στη βάση των παραμέτρων
του ΟΗΕ, αλλά και με τη μέγιστη θέληση να
μην προβεί σε ατιμωτικές υποχωρήσεις στους
εκβιασμούς της Άγκυρας.

Η

Τουρκία γνωρίζει ότι δεν είναι νοητόν ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης να δώσει «γην
και ύδωρ» προκειμένου να επαναρχίσουν
συνομιλίες επί του Κυπριακού, οι οποίες θα
καταρρεύσουν εντός συντόμου χρόνου. Ελπίζουμε οι αρχηγοί των κυπριακών κομμάτων
να είναι συμπαραστάτες στον Πρόεδρο για
προβολή και επιμονή σε σωστές θέσεις και
όχι κάποιοι να του «τραβούν το χαλί κάτω από
τα πόδια», όπως έγινε στο Κραν Μοντάνα.

Σ

το άλλο μέτωπο, αυτό των διερευνητικών
επαφών της Τουρκίας με την Ελλάδα, είναι
σίγουρο ότι δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Η Ελλάδα πάει να συζητήσει τη μία και μόνη διαφορά – αυτή του καθορισμού των θαλασσίων
ζωνών. Η Τουρκία θέτει θέματα που άπτονται
ακόμα και της κυριαρχίας της Ελλάδας εντός
της επικρατείας της. Ως εκ τούτου, οι γύροι
αυτοί των διερευνητικών χρησιμοποιούνται
από την Τουρκία για να αποφύγει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις και για να δώσει «διαπιστευτήρια» στον Πρόεδρο Μπάιντεν.

Ε

τσι, λοιπόν, δεν μας εκπλήσσει ποσώς η
έντονη τουρκική αντίδραση στο θέμα του
υποθαλασσίου καλωδίου. Η Πενταμερής, οι
Διερευνητικές, δεν θα φέρουν αποτέλεσμα,
άρα η Τουρκία δεν γίνεται δεκτή στην διαχείριση του φυσικού πλούτου της Ανατολικής
Μεσογείου πέραν των όσων το Διεθνές Δίκαιο
τής αναγνωρίζει. Και εφόσον η Άγκυρα δεν
αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, οι
συμμαχίες με Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτο δεν
θα καταρρεύσουν για χάρη του... Ερντογάν και
του Τατάρ. « Όπλο» στα χέρια της Άγκυρας
παραμένει – έτσι νομίζει – το τουρκολιβυκό
σύμφωνο. Με αυτό θα προσπαθήσει να εκβιάσει τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά
και την Ευρώπη. Όσο ο Αναστασιάδης και ο
Μητσοτάκης παραμένουν σταθεροί σε θέσεις
αρχών, τα τουρκικά σχέδια δεν πρόκειται να
ευωδοθούν.

Ρ Ι Π Ε Σ

«Συνειδητοποιημένη αλήθεια»....
Ο Άντρος Κυπριανού, μιλώντας για την Πενταμερή σε συνέντευξή του στην «Cyprus Times», είπε ότι δεν προσδοκά πολλά πράγματα και εκστόμισε το εξής αμίμητο, ασύνδετο με τη λογική και την
πραγματικότητα: «Εάν δεν συνειδητοποιήσει ο κ. Αναστασιάδης ότι
χάνεται έδαφος κάτω από τα πόδια μας, με την έννοια ότι η Τουρκία
προχωρεί σε νέα τετελεσμένα, τα οποία εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη διχοτόμηση, φοβούμαι ότι οι εξελίξεις θα είναι αρνητικές...
θα χρειαστεί πολλαπλάσια προσπάθεια για να επανέλθουμε εκεί
που ήμασταν στο Κραν Μοντάνα. Ο κ. Αναστασιάδης δεν έχει συνειδητοποιήσει αυτή την αλήθεια»...!!!
Μάλιστα! Ο κ. Αναστασιάδης ζει, κατά τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, σε ένα
σκότος. Δεν ξέρει ότι έγινε άνοιγμα του Βαρωσιού κατά παράβαση
των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, δεν έκανε καμία καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη, δεν έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο Κορυφής της Ε.Ε., δεν...
δεν... .
Μα πού ζει; Δεν άκουσε για την κινητοποίηση της κυπριακής
κυβέρνησης που κατήγγειλε παντού την τουρκική αυθαιρεσία;
Τι να συνειδητοποιήσει, δηλαδή, ο κ. Αναστασιάδης; Ότι επειδή
η Τουρκία προβαίνει σε τετελεσμένα για να μας εκβιάσει, πρέπει
εμείς να υποκύψουμε για να αποτρέψουμε περισσότερα «τετελεσμένα»; Αυτή είναι η «συνειδητοποιημένη αλήθεια»; Ότι οι απειλές
και οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας υπαγορεύουν τη λύση, άρα
πρέπει να τις αποδεχτούμε για να αποτρέψουμε περισσότερες; Τότε
γιατί η Τουρκία να προσέλθει σε συμφωνία μαζί μας; Αφού διαπιστώνει ότι τα τετελεσμένα της γίνονται αποδεκτά, τότε γιατί να μην
προβαίνει και σε άλλες παράνομες ενέργειες, οι οποίες στο τέλος
«αναγκαστικά» θα γίνουν αποδεκτές από εμάς, υπό τον φόβο περισσοτέρων; Θα έλθει μια στιγμή που από υποχώρηση σε υποχώρηση, δεν θα υπάρχει κάτι να διαπραγματευτούμε. Η Τουρκία θα έχει
πετύχει ήδη τον στόχο της «αναίμακτα».
Αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος της Ε/κ πλευράς – που είναι ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας – θα προσέλθει
στην Πενταμερή, όπου θα γίνει «αναγνώριση εδάφους» για τη βάση
των συνομιλιών, το πλαίσιο της λύσης και τη μελλοντική πορεία του
προβλήματός μας. Όσο κι αν επιθυμούμε τη λύση – που θα είναι
λύτρωση για όλους – δεν μπορούμε να υποκύψουμε σε τέτοια μέγιστη απειλή και να αποδεχτούμε τα τουρκικά σχέδια. Ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης πρέπει να πάει ενισχυμένος στην Πενταμερή από
όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Όσο κι αν οι βουλευτικές είναι δέλεαρ
λαϊκισμού, σκανδαλογίας και συμπεριφορών που αγγίζουν τα όρια
του Καραγκιόζη (όπως αυτά που έγιναν στην Πάφο για τις Τ/κ περιουσίες από βουλευτές της Επιτροπής Προσφύγων), πρέπει να πρυτανεύσει το ύψιστο εθνικό συμφέρον. Όσοι υπονοούν να πιαστούμε
χέρι – χέρι με την κατοχή διά της αποδοχής της «πολιτικής ανισότητας» (Αβέρωφ) και της «συνειδητοποίησης της αλήθειας των τετελεσμένων» που δεν έχουν τέλος (Άντρος), προσφέρουν κάκιστη
υπηρεσία στην Κύπρο και στον λαό της.
«Ε»

Όσοι αναζητούν τη λογική στα εκκλησιαστικά δρώμενα της
mΟμογένειας,
καλύτερα να αποταθούν κάπου αλλού. Η λογική

έπαυσε να πρυτανεύει, δυστυχώς. Γίνονται πράγματα, λέγονται διάφορα, που δεν έχουν καμία συνάφεια με τη λογική, με τη συνοδική
δημοκρατιά και την εν Χριστώ αλληλεγγύη και αγάπη. Απελθέτω
απ’ εμού το ποτήριον τούτο...

Ναι, κύριοι, στο θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γίνει παγκύπριο
mδημοψήφισμα.
Αυτό επιβάλει η δημοκρατία. ΟΧΙ τοπικά δημο-

ψηφίσματα για να αποφασίσουν κάποιοι τόπακες κομματάρχες αν θα
έχουν δήμους. Το θέμα αφορά το σύνολο του λαού, διότι είναι όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες που επιβαρύνονται τις ζημιές σε καταχρεωμένους
δήμους. Αφήστε που αν δεν γίνει η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Κύπρος θα χάσει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσοι είναι εναντίον του φράχτη στην περιοχή Αστρομερίτη
mστην
Κύπρο, απ’ όπου οι δουλέμποροι διοχετεύουν μετανά-

στες στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσει τουρκικού σχεδίου, ας υποδείξουν άλλον, πιο αποτελεσματικό τρόπο ματαίωσης των μεθοδεύσεων της Τουρκίας. Με τα τεχνολογικά μέσα, τις κάμερες κ.λπ.,
δεν εμποδίζεις τους λαθρομετανάστες ούτε τη δουλειά των δουλεμπόρων. Απλώς τους εντοπίζεις πιο γρήγορα. Αλλά σου μένουν...

εκπαιδευτικοί στην Κύπρο αρνούνται να κάνουν Rapid Test
mγιαΚάποιοι
να πάνε στα σχολεία να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ελάχι-

στοι. Όμως, η απειλή για αποκοπή μισθού δεν είναι λύση. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να αποτάσσονται και από την Υπηρεσία. Η μονιμότητα τούς
δίνει δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται,
ας μείνει για πάντα σπίτι του.
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Την παρουσία της ΕΕ στην Πενταμερή
ζήτησε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
Τ

ην επίσημη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πενταμερή της
Γενεύης για το Κυπριακό ζήτησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κατά
τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης. Η παρουσία
αυτή είναι αναγκαία, τόνισε ο Κύπριος
Πρόεδρος, ώστε να συνδράμει στην επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας εντός του συμφωνημένου πλαισίου
ενώ η συμμετοχή της επιβάλλεται και από
το γεγονός ότι μια επανενωμένη Κύπρος
θα εξακολουθήσει να είναι κράτος μέλος
της ΕΕ.
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Κάποιοι προσπάθησαν να
«αλυσοδέσουν» τον Πρόεδρο
πριν την Πενταμερή…
Σε μια γνωστή επανάληψη των γνωστών θέσεων που διατηρεί το
κάθε πολιτικό κόμμα ξεχωριστά εξελίχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες,
η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου προχθές Τρίτη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει της άτυπης πενταμερούς που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου στη Γενεύη.
Αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των επαφών του το τελευταίο διάστημα με ευρωπαίους αξιωματούχους, στη συνέχεια απεύθυνε την πρόσκληση του προς τους πολιτικούς αρχηγούς για να τον συνοδεύσουν στο δύσκολο όπως προμηνύεται ταξίδι στη Γενεύη τον Απρίλιο. Όλοι πλην του ΕΛΑΜ απάντησαν
θετικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποιοι προσπάθησαν να «αλυσοδέσουν» τον Πρόεδρο, ώστε πάση θυσία να διασφαλίσει ότι μετά την
Πενταμερή θα αρχίσουν οι συνομιλίες για λύση του Κυπριακού. Υπονοούν υποχωρήσεις στο θέμα της κυπριακής ΑΟΖ για να δημιουργη-

Η ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 7 ΧΩΡΩΝ
Εξάλλου, τηλεδιάσκεψη με στόχο την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της 25ης και
26ης Μαρτίου και, ειδικότερα, του σημείου
της ημερήσιας διάταξης για την κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο, πραγματοποίησαν
οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της
Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της
Ελλάδας και της Κύπρου.
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Εκπροσώπου της κυπριακής κυβέρνησης, Κυριάκου Κούσιου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει
στη στρατηγική αυτή συζήτηση, επί τη βάσει
και της έκθεσης για τις ευρωτουρκικές σχέσεις που θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο.
Υπενθύμισε τις υποχρεώσεις της Τουρκίας
έναντι της ΕΕ και των κρατών μελών της, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τα προβλήματα
που προκαλούνται εξαιτίας της συνεχιζόμενης άρνησης της Τουρκίας να συνεργαστεί
και να πράξει όσα της αναλογούν.
Επανέλαβε, ειδικότερα, την έντονη ανησυχία
της Λευκωσίας σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς την Κύπρο.
Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε πως για
να μπορέσει να υπάρξει ομαλοποίηση των
σχέσεων της ΕΕ με την Τουρκία, κάτι που
άλλωστε είναι το ζητούμενο για όλους, θα πρέπει πρώτα η χώρα αυτή να αποδείξει εμπράκτως τη βούλησή της για κάτι τέτοιο, να απέχει
από προκλήσεις – μεταξύ άλλων εντός των

κυπριακών θαλάσσιων ζωνών αλλά και στην
περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων – και να επιδείξει ειλικρινή διάθεση για επίλυση των όποιων διαφορών με την Ενωση και τα κράτη μέλη
της μέσω διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ
ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κύπριος Πρόεδρος
υπέδειξε πως η τουρκική πλευρά δυστυχώς
δεν εργάζεται εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση δημιουργίας των απαραίτητων εκείνων
συνθηκών που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.
Τουναντίον, φαίνεται να επιμένει στο απαράδεκτο αφήγημά της περί λύσης δυο κρατών,
το οποίο αντιβαίνει κατάφωρα τα ίδια τα περί
Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στάθηκε επίσης
ειδικά στη σημασία που έχει η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο μήνα στη Γενεύη, υπό την
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,
δηλώνοντας για άλλη μια φορά την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε αυτήν με ειλικρινή πολιτική βούληση, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας και η οποία να αποσκοπεί σε λύση του Κυπριακού.

ΚΥΠΡΟΣ: Αγορά του ρωσικού
εμβολίου αν εγκριθεί από την ΕΕ
Απόφαση για αγορά ποσότητας του εμβολίου Sputnik V έλαβε το Υπουργικό, όταν
αυτό εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Την είδηση έκανε γνωστή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος
μιλώντας στο ΡΙΚ.
«Θα είναι διμερής συμφωνία. Εγκρίθηκε προ δεκαπενθημέρου η εν λόγω απόφαση», ανέφερε ο κύριος Κούσιος.
«Το θέμα το χειρίζεται ο Υπ. Υγείας. Μόλις έχουμε έγκριση εμβολίου θα προχωρήσουμε σε αγορά».
Συμπλήρωσε ότι καθορίστηκε μια πρώτη ποσότητα και υπάρχει δυνατότητα αύξησης,
αλλά αυτό θα καθοριστεί και από τις ροές των άλλων εμβολίων.
Τέλος ανέφερε ότι υπήρξε πρόταση από τον Υπουργό Υγείας για αγορά σε πρώτη
φάση 50 χιλιάδων εμβολίων.

Η λύση αυτή, τόνισε, θα πρέπει να βασίζεται στις Συμφωνίες Κορυφής, τα ψηφίσματα
και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ, καθώς και στις αρχές και αξίες της
ΕΕ, και να οδηγεί στη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε λειτουργική και βιώσιμη
δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία εντός των
παραμέτρων που είχαν επαναβεβαιωθεί στην
κοινή συνάντηση του Βερολίνου της 25ης
Νοεμβρίου του 2019.

ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ:
«ΠΛΑΤΕΣ» ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Με μηχανορραφίες επιχειρεί η Βρετανία να
«βάλει πλάτες» στις τουρκικές απαιτήσει για
λύση του Κυπριακού. Οι βρετανικές απόψεις,
που φαίνεται να είναι προϊόν εμπνεύσεως
εργασίας του Βρετανού Υπάτου Αρμοστού κ.
Λίλι στη Λευκωσία, προκρίνουν μια «ενδιάμεση λύση» ανάμεσα στη διζωνική ομοσπονδία
και στα δύο κράτη, ώστε να έχει ως… τίτλο
τη διζωνική και ως περιεχόμενο τα δύο κράτη.
Αυτό συμπεραίνεται και από πρόσφατη
συνένετυξη του Βρετανού πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον στην αθηναϊκή εφημερίδα
«Τα Νέα». Ερωτώμενος ο κ. Τζόνσον αν εξακολουθεί να στηρίζει το μοντέλο διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας, απάντησε:
«Η Βρετανία εξακολουθεί να υποστηρίζει
σθεναρά μια συνολική, δίκαιη και διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού, η οποία θα βασίζεται στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα, και στις υφιστάμενες παραμέτρους
όπως αυτές ορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Βρετανία
πιστεύει ότι αυτές είναι αρκετά ευρείες
ώστε να περιλαμβάνουν μια σειρά από
λύσεις. Βασικά, εναπόκειται στα εμπλεκόμενα μέρη να συμφωνήσουν τις λεπτομέρειες
οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας. Μια διευθέτηση θα απαιτήσει τη συμφωνία των δύο
ηγετών, την υποστήριξη της Ελλάδας και της
Τουρκίας και – αυτό είναι καθοριστικής σημασίας
– την υποστήριξη της κάθε κοινότητας. Αυτό
είναι κάτι για το οποίο εργάστηκα σκληρά όταν
ήμουν υπουργός Εξωτερικών. Ο σημερινός
υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ επισκέφθηκε την Κύπρο τον περασμένο μήνα για
συζητήσεις. Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να
συγκεντρώσει όλες τις πλευρές».

θεί ένα... δέλεαρ για την Τουρκία να συγκατανεύσει σε συνέχιση των
συνομιλιών. Παράλληλα, εμμέσως υπήρξε «συμβουλή» να μην επιμένουμε σε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας κατά τη Σύνοδο Κορυφής της
ΕΕ, ώστε να μην… εξαγριωθεί η Τουρκία!!!
Πολιτικοί αρχηγοί επανέλαβαν εκ νέου το ερώτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με την ιδέα του για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, καθώς και ποιες εξουσίες και αρμοδιότητες σκέφτεται πώς μπορούν να μεταφερθούν από την κεντρική κυβέρνηση στα
συνιστώντα κρατίδια.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
απάντησε ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει ανατεθεί στην συμβουλευτική
ομάδα των συνταγματολόγων, οι οποίοι ανέλαβαν να καταρτίσουν συνολική πρόταση επ’ αυτού, η οποία συμφωνήθηκε όπως παρουσιαστεί
στην επόμενη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν το ταξίδι στη Γενεύη.
Κατά τα άλλα, Αβέρωφ Νεοφύτου και Άντρος Κυπριανού επέμειναν στις γνωστές τους θέσεις για την ανάγκη να επιτευχθεί η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μετά την άτυπη διάσκεψη στο
Κυπριακό, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα στο εθνικό ζήτημα. Προειδοποίησαν εκ νέου για το θέμα των Βαρωσίων και του κινδύνου που
πλέον βρίσκεται ενώπιον μας για δημιουργία νέων τετελεσμένων.
Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους διαβλέποντας "κινδύνους" ή και "παγίδες" στην άτυπη πενταμερή, ενώ
επανέλαβαν τη θέση για την ανάγκη συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην άτυπη διάσκεψη.

O μογένεια
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Με αναφορές στην πανδημία, την καραντίνα και το
«άνωθεν και όλως αδίκως» επί 50 χρόνια κλείσιμο της
Σχολής της Χάλκης το φετινό μήνυμα Βαρθολομαίου
Εἰσερχόμεθα, εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ
ἀγαθοδότου Θεοῦ, εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, εἰς τόν δόλιχον τῶν
ἀσκητικῶν ἀγώνων. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
γνωρίζει τούς λαβυρίνθους τῆς ἀνθρωπίνης
ψυχῆς καί τόν μίτον τῆς Ἀριάδνης, τήν ὁδόν
τῆς ἐξόδου ἀπό αὐτούς — τήν ταπείνωσιν,
τήν μετάνοιαν, τήν δύναμιν τῆς προσευχῆς
καί τῶν κατανυκτικῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν,
τήν παθοκτόνον νηστείαν, τήν ὑπομονήν,
τήν ὑπακοήν εἰς τόν κανόνα τῆς εὐσεβείας
— μᾶς καλεῖ καί ἐφέτος εἰς μίαν ἔνθεον πορείαν, μέτρον τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Σταυρός καί
ὁρίζων ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ προσκύνησις τοῦ Σταυροῦ, μεσούσης
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἀποκαλύπτει τό νόημα τῆς ὅλης περιόδου.
Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἠχεῖ καί συγκλονίζει: «εἴ
τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ... ἀράτω τόν
σταυρόν αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καί ἀκολουθήτω
μοι». (Λουκ. θ’, 23). Καλούμεθα νά αἴρωμεν
τόν ἰδικόν μας σταυρόν, ἀκολουθοῦντες τόν
Κύριον καί ἀτενίζοντες τόν ζωηφόρον Σταυρόν
Αὐτοῦ, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι Κύριός ἐστιν ὁ σώζων
καί ὄχι ἡ ἄρσις τοῦ ἡμετέρου σταυροῦ.Ὁ
Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι «ἡ κρίσις τῆς κρίσεώς
μας», ἡ «κρίσις τοῦ κόσμου», καί συγχρόνως
ἡ ὑπόσχεσις ὅτι τό κακόν, εἰς ὅλας τάς μορφάς του, δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς
τήν ἱστορίαν. Προσβλέποντες πρός τόν
Χριστόν καί, ὑπό τήν σκέπην Αὐτοῦ ὡς τοῦ
ἀγωνοθέτου, τοῦ εὐλογοῦντος καί κρατύνοντος
τήν ἡμετέραν προσπάθειαν, ἀγωνιζόμεθα
τόν καλόν ἀγῶνα, «ἐν παντί θλιβόμενοι ἀλλ᾿
οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ
ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ
ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ
ἀπολλύμενοι» (Β´ Κορ. δ´, 8-9).Αὐτή εἶναι ἡ
βιωματική πεμπτουσία καί κατά τήν σταυροαναστάσιμον αὐτήν περίοδον. Πορευόμεθα πρός τήν Ἀνάστασιν διά τοῦ Σταυροῦ, διά
τοῦ ὁποίου «ἦλθε χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».
Ἵσως τινές ἐξ ὑμῶν διερωτῶνται, διατί ἡ
Ἐκκλησία, σοβούσης τῆς πανδημίας, προσθέτει
εἰς τούς ἤδη ὑπάρχονταςὑγειονομικούς περιορισμούς καί μίαν ἀκόμη «καραντίναν»,
αὐτήν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Πράγματι,
καί ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι μία «καραντίνα», δηλαδή χρονική περίοδος διαρκείας
τεσσαράκοντα ἡμερῶν. Ὡστόσον, ἡ Ἐκκλησία
δεν ἔρχεται νά μᾶς ἐξουθενώσῃ ἔτι περαιτέρω μέ νέας ὑποχρεώσεις καί ἀπαγορεύσεις.
Ἀντιθέτως, μᾶς προσκαλεῖ νά νοηματοδοτήσωμεν τήν καραντίναν πού βιώνομεν λόγῳ
τοῦ κορωνοϊοῦ, μέσῳ τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, ὡςἀπελευθερώσεως ἀπό
τόν ἐγκλωβισμόν εἰς τά τοῦ «κόσμου τούτου».
Τό σημερινόν Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα
θέτει τούς ὅρους δι᾽ αὐτήν τήν ἀπελευθέρωσιν.
Πρῶτος ὅρος εἶναι ἡ νηστεία, ὄχι μέ τήν
ἔννοιαν τῆς ἀποχῆς μόνον ἀπό συγκεριμένας τροφάς, ἀλλά καί ἀπό τάς συνηθείας
ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι μᾶς κρατοῦν
προσκολλημένους εἰς τόν κόσμον. Ἡ ἀποχή
αὐτή δέν συνιστᾷ ἔκφρασιν ἀπαξιώσεωςτοῦ
κόσμου, ἀλλά ἀναγκαίαν προϋπόθεσιν
ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς σχέσεώς μας με
αὐτόν καί βιώσεως τῆς μοναδικῆς εὐφροσύνης
τῆς ἀνακαλύψεώς του ὡς πεδίου χριστιανικῆς
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Βατικανό : «Η Καθολική
Εκκλησία δεν μπορεί
να ευλογήσει ομόφυλα
ζευγάρια – ο Θεός δεν
ευλογεί την αμαρτία»
Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι η Καθολική Εκκλησία δεν μπορεί να ευλογήσει τις σχέσεις ατόμων του ίδιου φύλου, καθώς
ο Θεός «δεν ευλογεί την αμαρτία».
Σε ερώτημα αν οι ιερείς μπορούν να ευλογήσουν ζευγάρια του ίδιου φύλου, αρμόδιο γραφείο του Βατικανού εξέδωσε
διάταγμα δίνοντας αρνητική απάντηση, η οποία εγκρίθηκε
από τον Πάπα Φραγκίσκο.
Το διάταγμα που εξέδωσε το γραφείο του Βατικανού αναφέρει ότι η ευλογία ομόφυλων ζευγαριών «δεν μπορεί να
θεωρηθεί νόμιμη». Παράλληλα, σημειώνει ότι «δεν υπάρχει
κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι οι ομόφυλες σχέσεις είναι
με οποιονδήποτε τρόπο παρόμοιες, ή στο ελάχιστο αναλογικές, με το σχέδιο του Θεού για τον γάμο και την οικογένεια».
«Στόχος δεν είναι μια μορφή άδικης διάκρισης, αλλά περισσότερο μια υπενθύμιση της αλήθειας για το τελετουργικό
του μυστηρίου του γάμου και της ευλογίας που σχετίζεται με
αυτό», επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.

«Ο Θεός δεν ευλογεί την αμαρτία»

μαρτυρίας. Διά τόν λόγον αὐτόν, καί εἰς τό
στάδιον τῆς νηστείας, ἡ θέασις καί βίωσις
τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν ἔχει πασχαλινόν
χαρακτῆρα, γεῦσιν Ἀναστάσεως. Τό «σαρακοστιανό κλῖμα» δεν εἶναι καταθλιπτικόν,
ἀλλά ἀτμόσφαιρα χαρᾶς. Αὐτήν τήν «χαράν
τήν μεγάλην» εὐηγγελίσατο ὁ ἄγγελος «παντί
τῷ λαῷ» κατά τήν Γέννησιν τοῦ Σωτῆρος
(Λουκ. β΄, 10), αὐτή εἶναι ἡ ἀναφαίρετος καί
«πεπληρωμένη χαρά» (Α´ Ἰωαν. α΄, 4) τῆς
ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ὁ Χριστός εἶναι πάντοτε
παρών εἰς τήν ζωήν μας, εὑρίσκεται
πλησιέστερον εἰς ἡμᾶς ἀπό ὅσον ἡμεῖς εἰς
τόν ἑαυτόν μας, πάσας τάς ἡμέρας, «ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη´, 20).
Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀκατάλυτος μαρτυρία περί τῆς ἐλθούσης Χάριτος καί περί τῆς
ἐλπίδος τῆς Βασιλείας, τῆς πληρότητος τῆς
ἀποκαλύψεως τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας
Οἰκονομίας.
Ἡ πίστις εἶναι ἡ ἀπάντησις εἰς τήν φιλάνθρωπον συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς,
τό «Ναί» μέ ὅλην μας τήν ὕπαρξιν εἰς τόν
«κλίναντα οὐρανούς καί καταβάντα», διά νά
λυτρώσῃ τό ἀνθρώπινον γένος «ἐκ τῆς
δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου» καί νά μᾶς ἀνοίξῃ
τήν ὁδόν τῆς κατά χάριν θεώσεως. Ἐκ τῆς
δωρεᾶς τῆς Χάριτος πηγάζει καί τρέφεται ἡ
θυσιαστική ἀγάπη πρός τόν πλησίον καί ἡ
«φροντίς» διά τήν κτίσιν ὅλην. Ἐάν ἀπουσιάζῃ
αὐτή ἡ φιλάδελφος ἀγάπη καί ἡ θεοτερπής
μέριμνα διά τήν δημιουργίαν, τότε ὁ συνάνθρωπος καθίσταται ἡ «κόλασίς μου» καί ἡ
κτίσις ἐγκαταλείπεται εἰς ἀλόγους δυνάμεις,
αἱ ὁποῖαι τήν μεταβάλλουν εἰς ἀντικείμενον
ἐκμεταλλεύσεως καί εἰς περιβάλλον ἐχθρικόν
διά τόν ἄνθρωπον.
Ὁ δεύτερος ὅρος διά τήν ἀπελευθέρωσιν,
τήν ὁποίαν ὑπόσχεται ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
εἶναι ἡ συγγνώμη. Λήθην τοῦ θείου ἐλέους
καί τῆς ἀφάτου εὐεργεσίας, ἀθέτησιν τῆς
Κυριακῆς ἐντολῆς, ὅπως καταστῶμεν τό
«ἅλας τῆς γῆς» καί «τό φῶς τοῦ κόσμου»
(Ματθ. ε´, 13-14), καί κακήν ἀλλοίωσιν τοῦ

χριστιανικοῦ βιώματος, ἀποτελεῖ ἡ «κλειστή
πνευματικότης», ἡ ὁποία ζῇ ἀπό τήν ἄρνησιν
καί τήν ἀπόρριψιν τοῦ «ἄλλου» καί τοῦ κόσμου,
νεκρώνει την ἀγάπην, τήν συγχώρησιν καί
τήν ἀποδοχήν τοῦ διαφορετικοῦ. Αὐτήν τήν
ἄγονον καί ὑπεροπτικήν στάσιν ζωῆς,
ἀποδοκιμάζει μέ ἔμφασιν ὁ Εὐαγγελικός
λόγος κατά τάς τρεῖς πρώτας Κυριακάς τοῦ
Τριωδίου.
Εἶναι γνωστόν ὅτι τοιαῦται ἀκρότητες
παρουσιάζουν ἔξαρσιν ἰδιαιτέρως κατά τάς
περιόδους, εἰς τάς ὁποίας ἡ Ἐκκλησία καλεῖ
τούς πιστούς εἰς πνευματικήν γυμνασίαν καί
ἐγρήγορσιν. Ὅμως, ἡ γνησία πνευματική
ζωή εἶναι ὁδός ἐσωτερικῆς ἀναγεννήσεως,
ἔξοδος ἀπό τόν ἑαυτόν μας, ἀγαπητική κίνησις
πρός τόν πλησίον. Δέν στηρίζεται εἰς σύνδρομα καθαρότητος καί ἀποκλεισμούς, ἄλλά
εἶναι συγγνώμη καί διάκρισις, δοξολογία καί
εὐχαριστία, κατά τήν ἐμπειρικήν σοφίαν τῆς
ἀσκητικῆς παραδόσεως: «Οὐ τά βρώματα,
ἀλλ᾿ ἡ γαστριμαργία κακή…, οὐδέ τό λέγειν,
ἀλλ᾿ ἡ ἀργολογία…, οὐδέ ὁ κόσμος κακός,
ἀλλά τά πάθη».
Με αὐτήν τήν διάθεσιν καί τά αἰσθήματα,
ἑνοῦντες τάς προσευχάς μας μαζί μέ ὅλους
ἐσᾶς, ἀγαπητοί, διά τήν ὁριστικήν ὑπέρβασιν
τῆς φονικῆς πανδημίας καί ταχεῖαν
ἀντιμετώπισιν τῶν κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν
συνεπειῶν της, καί ἐξαιτούμενοι τάς ἱκετηρίους
ὑμῶν δεήσεις, διά τήν, πεντηκονταετίαν ὅλην
μετά τήν ἄνωθεν, ὅλως ἀδίκως, ἐπιβληθεῖσαν
σιωπήν, ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς
Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ὑποδεχόμεθα
ἐν Ἐκκλησίᾳ τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην
Τεσσαρακοστήν, ιἄδοντες καί ψάλλοντες
ὁμοθυμαδόν τό «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός», ᾯ ἡ
δόξα καί τό κράτος εἰς τούς ἀτελευτήτους
αἰῶνας. Ἀμήν!
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, βκα΄
X Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρός Θεόν
εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Την ίδια ώρα, αναφέρει ότι ο Θεός «δεν ευλογεί και ούτε
μπορεί να ευλογήσει την αμαρτία», όπως και ότι «ευλογεί τον
αμαρτωλό, ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει ότι είναι μέρος του
σχεδίου του για την αγάπη και να επιτρέψει να τον αλλάξει».

Αν και το διάταγμα αναφέρει ότι «η χριστιανική κοινότητα
και οι ιερείς της πρέπει να καλωσορίζουν με σεβασμό και ευαισθησία άτομα με ομοφυλοφιλικές τάσεις», επισημαίνει ότι οι
σχέσεις τους δεν μπορούν να ευλογηθούν.
Σε επεξηγηματικό σημείωμα το γραφείο αναφέρει ότι η Καθολική Εκκλησία μπορεί να ευλογεί ατομικά ομοφυλόφιλους
ανθρώπους.
«Η απόφαση δεν αποκλείει τις ευλογίες που δίνονται ξεχωριστά σε άτομα με ομοφυλοφιλικές τάσεις που δηλώνουν τη
θέληση να ζήσουν με πίστη στα σχέδια του Θεού όπως προτείνονται από τις εκκλησιαστικές διδαχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
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O μογένεια
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« ΖΟΟΜΑΓΙΚΕΣ» ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Ακόμα κι αν οι συνθήκες φέτος είναι διαφορετικές λόγω της επιδημιολογικής κρίσης, το Ελληνικό
Παροικιακό σχολείο του Αγίου Νικολάου στο Acton
γιορτασε το Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 με τη δύναμη
της τεχνολογίας τις Αποκριές.
Οι μαθητές όλων σχεδόν των τάξεων φόρεσαν
τις αποκριάτικες τους στολές και μάσκες και το πιο
ωραίο τους χαμόγελο και έζησαν στην e-τάξη στιγμές ξεγνοιασιάς , χαράς και κεφιού μέσα από online
διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες , βλεποντας εικόνες και ακούγοντας τραγούδια που

συνδέονται με τη γιορτινή περίοδο της Αποκριάς
και της Σαρακοστής που ακολουθεί. Επίσης,οι
εκπαιδευτικοί μετέφεραν μέσω της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας Ζoom το γιορτινό κλίμα προβάλλοντας τα ήθη και εθιμα αυτής της περιόδου σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδαςκαι της Κύπρου
αλλά και τα πιο δημοφιλή καρναβάλια, όπως αυτό
της Λεμεσού, της Πάτρας, της Ξάνθης και της
Νάουσας.
Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό
του σχολείου του Αγ. Νικολάου εύχονται Χρόνια
πολλά & Καλή Σαρακοστή!

Ελλάδα

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

ΑΠΟ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Εκτός ελέγχου η Αττική, με τα νοσοκομεία γεμάτα
Δραματικές στιγμές ζει αυτές τις μέρες το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά
τη ραγδαία επιδείνωση της πανδημίας. Δυστυχώς, ο φόβος που διατυπωνόταν ότι η Αττική θα γίνει… Μπέργκαμο, ήταν δικαιολογημένος,
αφού η Αττική είναι πλέον εκτός ελέγχου, με τον κορωνοϊό να κάνει ηρωική επέλαση, με τα νοσοκομεία γεμάτα και με σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε
εξέλιξη. Με μια σειρά από παροχές, όπως μηνιαία αμοιβή 2.000 ευρώ,
αμοιβή για τη συμμετοχή σε εφημερίες και σημαντική μοριοδότηση στη
διαδικασία πλήρωσης θέσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας προσπαθεί να δελεάσει τους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν το δημόσιο σύστημα υγείας αυτήν την περίοδο.
Παρ’ όλα αυτά, η ανταπόκριση είναι πολύ μικρή και δεν αναμένεται να καΧαρακτηριστικά, την Τρίτη 9/3 είχαμε το τρομακτικό νούμερο των 3.215
κρουσμάτων (παρόμοιος αριθμός είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο), οι νέες
εισαγωγές ήταν 402 και οι διασωληνωμένοι έφθασαν τους 484 (περίπου
διπλάσιοι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που είχαμε 277), με περαιτέρω δυσοίωνες προβλέψεις, και οι θάνατοι ανήλθαν στους 46.

Οι σύμμαχοι στην επέτειο της Επανάστασης
Θα είναι η δεύτερη φορά που εν μέσω πανδημίας οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου θα ανοίξουν το βράδυ της 24ηςΜαρτίου για να υποδεχθούν ξένους ηγέτες. Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου προσκάλεσε σε επίσημο δείπνο δύο αρχηγούς
κρατών, έναν πρίγκιπα και έναν πρωθυπουργό που θα βρίσκονται (εκτός
απροόπτου) στην Αθήνα για να τιμήσουν με την παρουσία τους τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία
είναι οι τρεις χώρες που ενόπλως και διπλωματικώς ενεπλάκησαν υπέρ
της Ελληνικής Επανάστασης και προσκλήθηκαν να εκπροσωπηθούν στις
εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου σε ανώτατο επίπεδο. Ήτοι: το προεδρικό
ζεύγος της Γαλλίας Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν, τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο με τη σύζυγό του Καμίλα,
Δούκισσα της Κορνουάλης, και τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας Μιχαήλ
Μισούτιν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσκάλεσε και τον Πρόεδρο της
Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη. Ο Πρίγκιπας Κάρολος πάντως δήλωσε πως
η επίσκεψή του στην Αθήνα θα εξαρτηθεί από την υγεία του 99χρονου
πατέρα του Φιλίππου και βεβαίως από την εξέλιξη της πανδημίας.
Το τελετουργικό για τα 200 χρόνια της ίδρυσης του ελληνικού κράτους
θα αρχίσει με τα εγκαίνια της νέας Εθνικής Πινακοθήκης. Εν συνεχεία η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει το επίσημο δείπνο. Μαθαίνω
πως θα προσκληθεί σε αυτό και ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, καθώς και άλλοι πολιτικοί. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου οι ξένοι ηγέτες θα παρακολουθήσουν (COVID επιτρέποντος) τη στρατιωτική παρέλαση. Στον ουρανό της Αθήνας θα πετάξουν συμμαχικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους και Rafale, με εντολή του Προέδρου Μακρόν. Αμέσως μετά την
παρέλαση οι κ.κ. Μητσοτάκης, Μακρόν και Αναστασιάδης θα αναχωρήσουν για τις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, ενώ οι άλλοι δύο, οι Κάρολος και Μισούτιν, θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ανδρέας Λασκαράτος: Ο Έλληνας «Άιρτον Σένα»
συλλέγει καρό σημαίες σε διάσημες πίστες
O Ανδρέας Λασκαράτος, πρωταθλητής αγώνων αυτοκινήτου έχει τρέξει δίπλα στον ανιψιό του Άιρτον Σένα. Στα 34 του χρόνια, στέφθηκε πρωταθλητής στο AsianLeMansSeries 2021 (ALMS 2021) στην κατηγορία
LMP2 Am. Η πρώτη θέση που κατέκτησε ο Ανδρέας Λασκαράτος, συνοδεύτηκε από τέσσερις πρωτιές σε ισάριθμους αγώνες σ’ αυτή τη σειρά
αγώνων του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. «Μια πρώτη θέση που περιλαμβάνει σε κάθε της βήμα την Ελλάδα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Έλληνας πρωταθλητής. Για να το επιτύχει πέτυχε ένα «νταμπλ»
στην πίστα DubaiAutodromeCircuit, πριν αγωνιστεί ξανά δύο φορές, αυτή
τη φορά στο φαντασμαγορικό YasMarinaCircuit στο Άμπου Ντάμπι, το
οποίο είναι γνωστό και για το GrandPrix της Formula 1.
«Η αγωνιστική οδήγηση σε αυτό το επίπεδο είναι πρωταθλητισμός.
Δεν είναι εύκολη μια διαδρομή σε υψηλό επίπεδο, καθώς στο παγκόσμιο
στερέωμα υπάρχουν αρκετοί ταλαντούχοι οδηγοί που έχουν περισσότερη υποστήριξη σε σχέση με εμάς τους Έλληνες, έστω και αν αυτό αλλάζει κάπως τελευταία. Γι’ αυτή τη διαδρομή απαιτούνται πάρα πολλές ώρες
προπόνησης και προετοιμασίας. Αναγκαία όπλα η επιμονή, η υπομονή,
ο ιδρώτας και τα δάκρυα πολλές φορές», σημειώνει.«Όπως συμβαίνει με
τους περισσότερους οδηγούς αγώνων και εγώ ξεκίνησα από μια πίστα
καρτ στα δέκα μου χρόνια. Είναι η αφετηρία για όλους τους οδηγούς. Έτσι
ξεκίνησε ο πρωταθλητής της F1 Λούις Χάμιλτον. Με πολλούς γνωστούς
οδηγούς όπως π.χ τον ανιψιό του Άιρτον Σένα, Μπρούνο Σένα, έχουμε
συνυπάρξει σε πίστες καρτ», εξηγεί ο Ανδρέας Λασκαράτος. Λέει ακόμη
πως μετά το ξεκίνημα των αγωνιστικών καρτ οδήγησε μονοθέσια και στην
Ελλάδα αλλά και εκτός και κατέληξε, ύστερα από ένα διάστημα, να αγωνίζεται και στο εξωτερικό «σε κατηγορίες όπως το παγκόσμιο πρωτάθλημα
αντοχής και στις 24 ώρες του LeMans». Ο Έλληνας οδηγός αγώνων είχε,
μάλιστα, κατακτήσει τη δεύτερη θέση στη σεζόν 2019/2020 στην κατηγορία LMP3 του AsianLeMansSeries.Ο Έλληνας «Άιρτον Σένα» εξήγησε
ακόμη πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο τo γεγονός ότι έχει την υποστήριξη
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. «Είναι μεγάλη υπόθεση το να έχω
το VisitGreece να με συνοδεύει και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο οι εικόνες του
αγώνα αντοχής του LeMans – και άρα η Ελλάδα μέσω του VisitGreece –
φτάνουν κάθε χρόνο σε 800 εκατομμύρια τηλεοπτικούς δέκτες», τονίζει ο
Ανδρέας Λασκαράτος. «Χαίρομαι ιδιαίτερα που με επιτυχίες σαν αυτή,
εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή προβολή της χώρας μας», κατέληξε.

Φ.Χαρ.

«Σκοτώστε τον… Ψόφα μπάτσε»
Σ

οκ και αποτροπιασμό προκαλούν περιγραφές αστυνομικών για τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση μετά και την αποτρόπαια επίθεση σε βάρος του 28χρονου
αστυνομικού.
«Είδα το πλήθος να προσκαλεί ο ένας τον
άλλον να χτυπήσουν τον συνάδελφό μου. Είδα
άτομα που δεν προλάβαινα να μετρήσω να είναι
όρθιοι πάνω από το συνάδελφό μου, που εκείνη
τη στιγμή ήταν στο έδαφος και να τον χτυπάνε
με τα χέρια τα πόδια με βέργες με κοντάρια με
ότι έφερε ο καθένας, στα χέρια του σε όλο του
το σώμα του», κατέθεσε στην προανάκριση
ειδικός φρουρός της ομάδα αστυνομικών που
δέχτηκε την επίθεση και προσέθεσε: «Βγάλανε το κράνος ώστε να τον χτυπήσουν στο κεφάλι και τα χτυπήματα να έχουν αποτέλεσμα. Όσο
ήταν από πάνω του, έλεγαν ο ένας στον άλλον
“Σκοτώστε τον. Ψόφα μπάτσε”…».
Συγκλονιστικές είναι όμως οι περιγραφές και
του οδηγού της μοτοσυκλέτας του αστυνομικού που τραυματίστηκε. Ο αστυνομικός περιγράφει στην κατάθεσή του: «Ξαφνικά ένα άτομο
όρμησε και άρπαξε με τα χέρια του τον συνεπιβάτη μου ειδικό φρουρό με αποτέλεσμα αυτός
να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο
οδόστρωμα. Oι επιθέσεις που δεχόμασταν ήταν
σφοδρές και για αυτόν τον λόγο απομακρυνθήκαμε περίπου 50 μέτρα από το σημείο που
έπεσε ο συνάδελφός μας ώστε να ανασυνταχθούμε να κάνουμε αναστροφή και να επιστρέψουμε για να απομακρύνουμε το συνάδελφο
από το πλήθος. Καθώς κινούμασταν προς τον
συνάδελφο, είδα το πλήθος να προσκαλεί ο
ένας τον άλλον να τον χτυπήσουν και έλεγαν
“Σκοτώστε τον…”. Είδα επίσης πολλά άτομα
που δεν μπορούσα να τα μετρήσω να χτυπούν
με τα χέρια τους με τα πόδια τους με σιδερόβεργες και πέτρες τον συνάδελφό μου που ήταν
πεσμένος στο έδαφος».
Σε άλλη κατάθεση που περιλαμβάνεται στη
δικογραφία αστυνομικός αναφέρει τα εξής:
«Κινηθήκαμε προς την κατεύθυνση που είχε
κινηθεί το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους. Από
τα 1.500 άτομα, είδαμε περίπου 500. Ήταν ολόι-

διοι, λέγανε τα ίδια συνθήματα και βρισιές, φέρανε τα ίδια αντικείμενα στα χέρια τους, είχαν
στο σύνολό τους καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και εκδήλωναν επιθέσεις ρίχνοντας
ναυτικές φωτοβολίδες, βόμβες μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα και μεταλλικές βέργες. Κάποιοι
που ήταν στην πρώτη γραμμή, πρωτοστατούσαν
δηλαδή στις επιθέσεις, ξεχώριζαν. Ένας από
αυτούς ήταν ένας άνδρας που φορούσε μαύρο
παντελόνι μαύρη ζακέτα με κουκούλα και
παπούτσια λευκά. Έριχνε βόμβες μολότοφ και
πέτρες τις οποίες έβγαζε από σακίδιο που έφερε
ο διπλανός συνεργός του. Τον καταδιώξαμε
αλλά απτόητος ο άντρας πήρε ένα σπασμένο
κοντάρι από το έδαφος και κραδαίνοντας το με
τα χέρια του το κουνούσε απειλητικά στον αέρα
προς το μέρος μας. Εμείς συνεχίσαμε καταπάνω του και τότε στράφηκε με αυτό εναντίον
μας για να μας χτυπήσει και κατάφερε να χτυπήσει έναν υπαστυνόμο ακόμα. Ακόμα και όταν
τον ακινητοποιήσαμε και τον συλλάβαμε, προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις με τα χέρια
και τα πόδια του να ξεφύγει».
Ακόμη στον φάκελο που έχουν σχηματίσει
οι Αρχές για την υπόθεση, αστυνομικός αναφέρει πως ένα μεγάλο πλήθος αποτελούμενο
από 1500 περίπου άτομα περικύκλωσε την
ομάδα των αστυνομικών, έχοντας καλυμμένα
τα πρόσωπά τους.
Συγκεκριμένα, ειδικός φρουρός περιγράφει τα γεγονότα, λίγο πριν λάβει χώρα η επίθεση στον αστυνομικό ως εξής: «Στη συμβο-

λή των οδών Πλαστήρα και Αγίας Φωτεινής η
ομάδα μας ήρθε αντιμέτωπη με πάρα πολύ
μεγάλο πλήθος ατόμων περίπου 1.500 άτομα
που μας προσέγγισε από όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. Στο σύνολο τους είχαν καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες διάφορες μάσκες full-face και μπλούζες
τυλιγμένες στο κεφάλι τους. Σχεδόν περικύκλωσαν
τον σχηματισμό μας και άρχισαν να εκδηλώνουν
σφοδρότατες επιθέσεις ρίχνοντας μας βόμβες
μολότοφ, φωτοβολίδες, πέτρες και μεταλλικές
βέργες σαν ακόντια».
Τέλος, ο αστυνομικός που βρήκε το πορτοφόλι ενός από τους δράστες της επίθεσης σε
βάρος του αστυνομικού στην κατάθεσή του
περιγράφει: «Σε απόσταση 3 με 4 μέτρα από
τον πεσμένο αστυνομικό, είδα πεσμένο στο
οδόστρωμα ένα πορτοφόλι μαύρου χρώματος
και έσκυψα να το πάρω θεωρώντας ότι ανήκει
είτε σε κάποιον από τους δράστες που επιτέθηκαν με σφοδρότητα στους αστυνομικούς
είτε σε κάποιον αστυνομικό. Στο οδόστρωμα
σε απόσταση λίγων μέτρων από το πορτοφόλι και προς την οδό Πλαστήρα βρήκα και ένα
διάφανο πλαστικό μπουκάλι, το οποίο σύμφωνα με την ετικέτα του περιείχε βενζίνη. Άνοιξα το πορτοφόλι για να δω αν υπήρχε εντός
του κάποια ταυτότητα... Στις 9:50 το βράδυ και
ενώ βρισκόμουν σε επιφυλακή έξω από το
αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης προσήλθε στο σημείο ένας νεαρός με τη μητέρα του
λέγοντας μας ότι έχασε το πορτοφόλι του…».

«Guardian»: Διακοπές σε 10 ελληνικά νησιά μετά την πανδημία
Η αγγλική εφημερίδα «Guardian», σε αφιέρωμά της έφτιαξε
μια λίστα με 10 κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές μετά την πανδημία.
Με τους Βρετανούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο, να οργανώνουν ήδη τις διακοπές τους στην
Ελλάδα, η συντάκτρια προτείνει
ελληνικά νησιά πέρα από την
πεπατημένη, επιλογές που δεν
έχουν επηρεαστεί ακόμη από το
μαζικό τουρισμό, συγκεντρώνοντας στα μέρη τους λίγους και καλούς
επισκέπτες, που ξέρουν πώς να
εκτιμούν το κάτι διαφορετικό που
τους προσφέρει ο κάθε προορισμός.
Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει η Άνδρος, το πιο «πράσινο» νησί των Κυκλάδων με ένα
πολύ καλά ανεπτυγμένο δίκτυο
μονοπατιών για τους λάτρεις της

ΑΝΔΡΟΣ
φύσης και της πεζοπορίας, που

την πλούσια ιστορία και την ατμό-

χαρακτηρίζεται ως «παράδεισος

σφαιρα νησιού.

των πεζοπόρων».

Στην τέταρτη θέση συναντάται

Δεύτερη ακολουθεί η Εύβοια,

η Φολέγανδρος που τα τελευταία

με ποικιλόμορφα τοπία που μοι-

χρόνια κερδίζει ολοένα και πε-

άζουν είτε με αλπικά αλλά δίπλα

ρισσότερο το κοινό και στην πέμ-

στη θάλασσα, είτε παραπέμπουν

πτη η καταπράσινη Λέρος, το

στην Καραϊβική. Η πρώτη τριάδα

μακρινό νησί των Δωδεκανήσων,

ολοκληρώνεται με το Γαλαξίδι, με

αγαπημένο της θεάς Αρτέμιδος,

σύμφωνα με τη μυθολογία, γεμάτη
με πολλούς όμορφους όρμους με
βότσαλα.
Τα υπέροχα Κύθηρα, γενέτειρα της Αφροδίτης, με τις εντυπωσιακές παραλίες, τα φαράγγια και
τους καταρράκτες και τα φρουριακού τύπου χωριουδάκια ακολουθούν στην έκτη θέση, με την
Αστυπάλαια μία θέση πιο κάτω.
Στην όγδοη διακρίνεται η αρχοντορεμπέτισσα Σύρος, ενώ το
Πήλιο, η θερινή κατοικία των θεών
του Ολύμπου, με τον ολοκληρωμένο συνδυασμό βουνού και θάλασσας μία θέση πριν το τέλος.
Η δεκάδα ολοκληρώνεται από
την επιβλητική Μάνη στην
Πελοπόννησο, όπου το τραχύ και
άγριο τοπίο και τους ελαιώνες να
φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα «θυμίζει μερικές φορές Τοσκάνη», σύμφωνα με το άρθρο.

Eπικαιρότητα
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ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΤΟΝ 62Ο ΓΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ

Διερευνητικές στην Αθήνα αλλά
και εξαγρίωση του Ερντογάν για
το υποθαλάσσιο καλώδιο
Χ

ωρίς οποιοδήποτε χειροπιαστό αποτέλεσμα
επί της ουσίας πραγματοποιήθηκε ο 62ος
γύρος των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε διπλωματικό επίπεδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική πλευρά
επεδίωξε «να αλλοιώσει» τον χαρακτήρα των συνομιλιών. Ακόμη και λίγες ώρες πριν από την έναρξή
τους, τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσίαζαν μία
διευρυμένη ατζέντα συνομιλιών, αναπαράγοντας τη
γνωστή κεντρική γραμμή απαρίθμησης όλων των
ζητημάτων με τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της
Άγκυρας, όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου.
Για την ελληνική πλευρά, οι επαφές με την τουρκική, σε όλα τα επίπεδα, διεξάγονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα το Δίκαιο της Θάλασσας και
με στόχο, πάντα, προς όφελος των δύο λαών, τη σταδιακή εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, σε όλους
τους τομείς δραστηριοτήτων, χωρίς καμία υποχώρηση σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών
δικαιωμάτων. Επίσης, η Αθήνα δεν θεωρεί επιβοηθητικές της διαδικασίας κινήσεις όπως η μετονομασία των διερευνητικών επαφών σε συμβουλευτικές (consultative) και μάλιστα στην επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.
Στην σχεδόν πεντάωρη συνάντηση οι δύο αντιπροσωπείες αποτελούνταν από τους Παύλο Αποστολίδη, Αλέξανδρο Κουγιού και Ιφιγένεια Καναρά από ελληνική πλευράς και από τους Σεντάτ Ονάλ,
Τσαγκαπτάι Έρτζιγες και Μπαρίς Καλκαβάν από
τουρκική πλευράς.
Το σύντομο «παρών» στο γεύμα που ακολούθησε (και όχι στις συνομιλίες) έδωσε η επικεφαλής του
Διπλωματικού Γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρέσβης Ελένη Σουρανή. Η παρουσία της κυρίας Σουρανή είχε, πέραν

της σημειολογίας, ως σκοπό να στείλει επίσης το μήνυμα ότι η Αθήνα ενδιαφέρεται για μία θετική έκβαση
των διερευνητικών επαφών και ότι υπάρχει η δέσμευση, σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, αυτές να προχωρήσουν. Ωστόσο, η δομή, η θεματολογία και η φύση
(αλλά επίσης η ονομασία) της διαδικασίας δεν μπορεί να αλλάξει σε σχέση με αυτό που έχει διαμορφωθεί έπειτα από τόσα χρόνια. Οι διερευνητικές επαφές είναι μη δεσμευτικές και δεν συνιστούν διαπραγμάτευση.

ΕΞΑΓΡΙΩΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
Η Τουρκία είναι εξαγριωμένη από το γεγονός ότι η
Κύπρος, το Ισραήλ και η Ελλάδα «την περασμένη
εβδομάδα υπέγραψαν μια αρχική συμφωνία για την
τοποθέτηση του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου στον κόσμο που θα συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειάς τους».
Ο τελευταίος ισχυρισμός της Τουρκίας είναι ότι τα
προβλεπόμενα σχέδια της EuroAsia Interconnector
για το καλώδιο των 1.200 χιλιομέτρων (745 μιλίων)
δείχνουν ότι “περνά μέσα από την υφαλοκρηπίδα της
Τουρκίας”.
Η Τουρκία απέστειλε διπλωματικό σημείωμα στην
Ελλάδα και το Ισραήλ καλώντας τις δύο χώρες να
ζητήσουν «την άδειά της προτού ξεκινήσουν τις εργασίες
πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου τροφοδοσίας στην
ανατολική Μεσόγειο», ανέφεραν τουρκικά δημοσιεύματα το βράδυ της Δευτέρας.
Επίσης, «σε διπλωματικό σημείωμα που εστάλη
στις πρεσβείες των δύο χωρών και στην αντιπροσωπεία της ΕΕ τη Δευτέρα, η Άγκυρα δήλωσε ότι οι τρεις
πρέπει να ζητήσουν την άδειά της πριν πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε εργασία στο υφαλοκρηπίδα
της Τουρκίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές», ανα-

Πρωτοφανές: Έλληνας υπουργός θυμήθηκε
την εκτέλεση Ευαγόρα Παλληκαρίδη…
Ανάρτηση για τα 64 χρόνια από τον απαγχονισμό του Ευαγόρα Παλληκαρίδη στο Twitter έκανε
στις 14 Μαρτίου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Είναι, ίσως, ο μόνος υπουργός
της Ελλάδας που θυμήθηκε να κάνει αναφορά στη θυσία αυτού του Κύπριου ήρωα, που άφησε την
τελευταία του πνοή στην αγχόνη με το όνομα της Ελλάδας στα χείλη.
Στην ανάρτησή του ο πατριώτης υπουργός κ. Δένδιας ανέφερε:
«Σαν σήμερα (14-3-1957) εκτελέσθηκε ο Ευ. Παλληκαρίδης στην Κύπρο. Όπως γράφει η
επιγραφή στα Φυλακισμένα Μνήματα (όπου βρίσκονται και τα μνήματα Γρ. Αυξεντίου και
άλλων 11 αγωνιστών) «του ανδρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται».

φέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Αυτή η κίνηση, αναφέρει η «Jerusalem Post»,
έρχεται λίγες ημέρες μετά το τέλος κοινής ναυτικής
άσκησης του Ισραήλ με την Κύπρο, την Ελλάδα και
τη Γαλλία.
Επιπλέον η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με την
αμφισβητούμενη κυβέρνηση της Λιβύης το 2019 και
εγείρει απειλητικούς ισχυρισμούς απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο τον τελευταίο χρόνο.
Τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο του 2020 η Τουρκία
ισχυρίστηκε ότι ήθελε να συμφιλιωθεί με το Ισραήλ,
επιδιώκοντας να το απομακρύνει από μια αναδυόμενη εταιρική σχέση με την Ελλάδα.
Τα τουρκικά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπάθησαν
ακόμη και να στείλουν χάρτες στο Ισραήλ, ισχυριζόμενα ότι θα μπορούσε να υπογράψει μια ναυτική
συμφωνία με την Άγκυρα που θα εξάλειφε τους ισχυρισμούς της Κύπρου.
Αντ‘ αυτού, το Ισραήλ και η Κύπρος έχουν φιλικούς
δεσμούς και θαλάσσιο όριο στο οποίο συμφωνούν.
Το Ισραήλ αγοράζει νέα πλοία Sa’ar 6 για να υπερασπιστεί την ΑΟΖ και τις πλατφόρμες φυσικού αερίου.
Επιπλέον, το Ισραήλ υπέγραψε συμφωνία με την
Ελλάδα και την Κύπρο για τον αγωγό East Med το
περασμένο καλοκαίρι και είναι μέρος ενός φόρουμ
φυσικού αερίου με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο
και άλλα κράτη.
Ο στόχος της Τουρκίας – επισημαίνει η «Jerusalem
Post» – είναι να διαλύσει τις διμερείς και διεθνείς σχέσεις του Ισραήλ. Επίσης προσπάθησε να δελεάσει
την Αίγυπτο με αξιώσεις συμφιλίωσης τον τελευταίο
μήνα.
Η Αίγυπτος απάντησε ότι η Τουρκία πρέπει να
πραγματοποιήσει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις για να
ανοίξει τον δρόμο για εξομάλυνση. Για παράδειγμα,
η Τουρκία φιλοξενεί τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις (σ.σ. όπως η Μουσουλμανική Αδελφότητα), που απειλούν την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΙ «ΑΣΤΑΚΟΣ» Η ΣΟΥΔΑ
Σε διεθνές εκπαιδευτικό Κέντρο Ενόπλων Δυνάμεων μετατρέπεται η Σούδα (φωτό). Μόνο το τελευταίο εξάμηνο στρατιωτικές δυνάμεις από τη Γαλλία,
τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Κύπρο έχουν πάει είτε στην Αεροπορική είτε στη Ναυτική Βάση της Σούδας, έχουν συνεκπαιδευτεί με ελληνικές και έχουν πραγματοποιήσει
πλήθος ασκήσεων.
Η προτίμηση που δείχνουν οι παραπάνω χώρες
στη Σούδα δείχνει από τη μια πως ο σχεδιασμός του
ΓΕΕΘΑ να ενισχυθεί κι άλλο ο στρατηγικός και επιχειρησιακός ρόλος της Κρήτης και να μετατραπεί σε
«φρούριο», όπως έχει επισημάνει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, αποδίδει καρπούς. Και από την άλλη φανερώνει το ισχυρό αποτύπωμα της Σούδας και της Κρήτης γενικότερα για την
ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Παραθέτει δε και φωτογραφία από την επίσκεψή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στα Φυλακισμένα Μνήματα στην Κύπρο, το 2019.

Η πιο πρόσφατη άφιξη στη Σούδα είναι αυτή από
τη Σαουδική Αραβία. Το περασμένο Σάββατο ολοκληρώθηκε η άφιξη στην 115 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ)
της Σούδας προσωπικού και μέσων της Βασιλικής

Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας (Royal Saudi Air
Force – RSAF), στα οποία συμπεριλαμβάνονται έξι
αεροσκάφη F-15C, προκειμένου να συνεκπαιδευθούν με τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Κατά τη
διάρκεια της συνεκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί να εκτελεστούν αποστολές σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων τύπου Air Superiority / Supremacy, καθώς
και προστασία – προσβολή στόχων σε ξηρά και θάλασσα.
Αλλά και στα τέλη Αυγούστου τέσσερα μαχητικά
F-16 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προσγειωθεί στην 115 ΠΜ της Σούδας. Και μάλιστα δεν
έμειναν για μερικές ημέρες αλλά συνεκπαιδεύτηκαν
με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και τις
ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις για περίπου έναν μήνα.
Επρόκειτο για τις πρώτες κινήσεις του ΓΕΕΘΑ και του
υπουργείου Αμυνας για την οικοδόμηση συμμαχιών
με χώρες του ευρύτερου αραβικού – μουσουλμανικού τόξου και της Μέσης Ανατολής που συνεχίζονται
τώρα και με τη Σαουδική Αραβία.
Τις εγκαταστάσεις της 115 Πτέρυγας Μάχης στη
Σούδα χρησιμοποίησαν για προσγείωση και για επανεξυπηρέτηση και δύο γαλλικά Rafale, τα οποία είχαν
έρθει μεσούσης της ελληνοτουρκικής κρίσης με το
«Oruc Reis» τον Αύγουστο και είχαν συμμετάσχει σε
άσκηση Eλλάδας – Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Επιπλέον, από τη Δευτέρα 11 έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση στη Σούδα της Κρήτης και στην ευρύτερη
θαλάσσια περιοχή της σε αντικείμενα Ναυτικών Ειδικών
Επιχειρήσεων (MAROPS / NAVSOF Training) μεταξύ
Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) της Ελλάδας (Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών – ΔΥΚ),
της Κύπρου (Μονάδα Υποβρύχιων Καταστροφών –
ΜΥΚ) και των ΗΠΑ (Special Warfare Combatant-Craft
Crewmen – SWCC).
Η Σούδα, και γενικότερα η Κρήτη, βρίσκεται σε ένα
στρατηγικό σημείο. Είναι στο «σταυροδρόμι» Δύσης
και Ανατολής και πολύ κοντά στο θέατρο εξελίξεων
και επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια
Αφρική. Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο ενδιαφέρει
πολλές από τις χώρες της περιοχής.
Επίσης, το ανάγλυφο αλλά και οι καιρικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της Σούδας
ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Ενόπλων Δυνάμεων. Εκεί
μπορούν τα μαχητικά να εκπαιδευτούν σε ασκήσεις
και προσβολές στόχων τόσο στην ξηρά όσο και στη
θάλασσα. Οι καιρικές συνθήκες είναι σχεδόν πάντα
ευνοϊκές, αφού στην Κρήτη ο χειμώνας είναι αρκετά
ήπιος. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι τη Σούδα έχουν
επιλέξει οι Αμερικανοί για μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές βάσεις τους στον κόσμο.
Πάντως, το ΓΕΕΘΑ επιδιώκει την περαιτέρω αξιοποίηση της Σούδας και γι’ αυτόν τον λόγο σχεδιάζει
και τη δημιουργία εκεί ενός ναυστάθμου, πλήρως
οργανωμένου και λειτουργικού, εφάμιλλου της Σαλαμίνας.
Η δημιουργία ενός μεγάλου ναυστάθμου που θα μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα πάρα πολλά πλοία
του ΠΝΕ εντάχθηκε στο 15ετές πρόγραμμα σταδιακής αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στο μεταξύ, το πρώτο από τα Rafale που πρόκειται να παραδοθούν από τη Γαλλία στην Πολεμική
Αεροπορία είναι τεχνικά έτοιμο, σύμφωνα με όσα
αναφέρει δημοσίευμα του γαλλικού site air-cosmos.com.

!"#$%&'
%&''%()*$+%&',-,
-,.),#/$+'&#0
0-!#,('1+.$2!$
2!$,('
345
4567348'9:;:<45
45673'79'=>?<675@'63'5A:'BC'
!"#$%
%&&#%'()%*+',)&*)&'-./
/'0(12'3456'7/7'899:'00002';%<6'7/7'899:'00=='
>")?
?*'$)'@4'A)"B#&C'D)"'%';"44'1&#$4*'EFG"?H'I'AAA2JFG"#)$D4*4"%$#)&2)"C2?B
AAA2
B'
'

!"#!"$%
"$%&'&"'%()*%$+"(#%(
*%
),--).$%/0/)"!%
%)+1/)
*221/
/&'1)*!"/"(+"(
"(1)34,3)'"&)+
+0/)*5/&'0/)#"()
*!
*!*+*&0/),678)#"$+&%9):;<)3
378)"!$&2&%9))
+1/
+ )'9$&"'1),4)=>?@ABC),-,3)(+&()DE--FGFG)
KLMNOPQRSPRTTUV'WOR'TLMNOPQRSPUV+!
OW\'^M_TN_[`aO'Xb'TO
OV'NQ_TWOcUa'TP_'`RO`RWPL
WPLOWd'NOMNOQ_RWROWd'UU_QPOTMd'PeV'
X'YZ[RW\']LNQRO
!
"
PeV'Ycce[RW\V'YNO[fTPOTeV'P_L'.8/.'WOR'PeV'UN
NgPUR_'P_L'eQhRW_i'ONUcU
cULZUQhPRW_i'
/77 'UNUPUa_L'Pe
OjS[O''PeV'Y^]k'
]k'P_L'.0::I:02!
le[' eMgQO' OLP\
P\' mgQ[_LMU' TPe' M[\Me' MOV' WOR' ON_Pa[_LMU' mdQ_
mdQ ' PRM\V' WOR' ULj[hM_T
Ti[eV' TP_LV'
Ojh[RTPgV+' TP_LV' \QhUV' WOR' MfQPLQUV' Ph['
Ph OjS[h['P_L' gZ[_LV' MOV+' Tn' OLP_iV' N_L' Z
ZLTaOTO['d+PR'
N_cLPRMdPUQ_'Uao
oO[+'Pe['a`RO'Pe'ph\'P_LV+'jRO'Pe'`RW\'MOV'UcULZ
ZUQaO2'
'

!"#$%&#'()*
)*+,-$.'/$'01*&/$2&
&$3,45#673+$
"!38"9-.&."/
"/!:;")*(-/$%&+<3=&/>!
%"?+.+70"@>$A2?'.+70"@$,&+$B33"?&=&/$$
.'/$C);*+&,
,6/$D'0",*&.=&/>$$

!"#$%&'%()
%()(*#$%('%&)(+#

!
"#!#$%&'()*&)
&)!+(),*-*&.!/#01%,0+-*
0+-*(.2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!314+56.!,6.!
.!7889:*.;!

!"#$%&''()#*+
*+,-&!()########
B6-*A1#,C#.!
<!=$#,*.!>1-*+,?!
-*+,?!,6.!@&$10#A?.!B

!"#.'/01+)#2+
+!3405)6#

$*.!"&#,%C1D)!A#0!EF!G1%,#)C#.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!>1/0%$C+A*$
!"#78!5-+)6!!!!!!!!!!!!!!!
*!!31H%:1*.!,D)
,D !7886)*1'*:HID)!@*0)*,?,D)!
A"#9&083)#9('
'+:/()!A#0!!!!!!!!!
*!!31H%:1*.!,6
6.!7')0A?.!@&$10#A?.!
.!
J-*+$*):C#.!KG!

!"#;0<=-3)#2+
+0+3>5)#
'
'

-$3"*.&70-$.'#$C)*
)*+&,6$FG$H&*.=")$FIFJ!
&+$-?"+$7."#$32#+,E?3/$,&
7.+/$KLII$0M0M$<+&<+,.)&,N$0175$OPQRQSTL!
,#,-.)/+0'(1#/"234.56789:;<-=$
'''''''''"##$%&''((()*+,
U@#."0"$,&??+.39#
&;-$;&+<+N$.5#$
39#+,-$;*-(*&00&$&;-$;&+<
V??'#+,W
W#$%&*"+,+&,W#$U9"?3
"?3=5#!

'

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Ο

τιμητικός τίτλος «Άρχων Καστρίνσιος»
του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως απενεμείθη την περασμένη
Κυριακή (14-3-21) στον συμπατριώτη μας
Πανίκο Δημητρίου (Demetriou & English) σε
ειδική τελετή που έγινε στον ιερό ναό Αγίου
Ιωάννου του Βαπτιστού στο Wightman Road
βορείου Λονδίνου.
Το οφφίκιον απένειμε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας εκ μέρους του Οικουμενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Παρέστησαν,
ο Μητροπολίτης Αθανάσιος, ο νέος Επίσκοπος
Ιλίου Ραφαήλ, άλλοι κληρικοί, μέλη της οικογένειας του τιμωμένου, καθώς και στενοί φίλοι.
Ο νέος οφφικίαλος Πανίκος Δημητρίου ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο που τον κατέταξαν στην τάξη
των οφφικιάλων της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας, τονίζοντας ότι η απονομή του τίτλου
αυτού είναι για τον ίδιο ύψιστη τιμή.
Μετά την τελετή ακολούθησε δεξίωση στην
παρακείμενη αίθουσα συγκεντρώσεων της κοινότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ὁ Καστρίνσιος, Καστρίσιος ἢ Κανστρίσιος στὴ
βυζαντινὴ γραφειοκρατία ἦτο ὁ Διοικητὴς τοῦ
προσωπικοῦ τῶν ἀνακτόρων καὶ ὁ ἐπιβλέπων
τὰ κάστρα. Εἶχε, ἄρα, πολιτικὸ καὶ στρατιωτικὸ
χαρακτήρα. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦτο ἀξίωμα
ἢ ὑπούργημα εἰδικῆς φύσεως, τὸ ὁποῖο ἀπονέμετο
κατ’ ἀξίαν σὲ εἰδικὲς μόνο περιπτώσεις.
Ὁ τίτλος ἦτο συνδεδεμένος μὲ τὴν ἀρχαία
ρωμαϊκὴ ἱστορία καὶ τὸ ρωμαϊκὸ στρατό, ποὺ
βρισκόταν στὶς ἀκριτικὲς περιοχὲς καὶ τὰ φρούρια
– στὰ λατινικὰ castra – καὶ γι’ αὐτὸ ὅσοι ὑπηρετοῦσαν
ἐκεῖ λέγονταν στρατοφύλακες, castrensis - καστροφύλακες.

Ομογένεια
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«Άρχων Καστρίνσιος» του Οικουμενικού
Θρόνου ο Πανίκος Δημητρίου

Ο Πανίκος Δημητρίου με την σύντροφό του Μαρία
και τον γιο τους Κρίστοφερ

12 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ 5ον (τελευταίον)
Την απέχθειά του για την απάνθρωπη εκείνη βαρβαρότητα των Τούρκων, και παρόλο το προσηλυτιστικό
μένος με το οποίο οι Αγγλικανοί επιδίωκαν να καταστρέψουν την Ορθοδοξία, δεν άργησε να εκφράσει και
ο ιερέας της Αγγλικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη
R. Walsh σε αναφορά του ημερομηνίας 1ης Μαΐου 1822
σύμφωνα με την οποία είχαν εκδοθεί 41 χιλιάδες τεσκερέδες (έγγραφα ιδιοκτησίας) δούλων από την Χίο, πέντε
δε χιλιάδες από αυτούς πουλήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Και προσθέτει ότι «μέσα σε μια ημέρα έγιναν
περισσότεροι προσηλυτισμοί από το Ευαγγέλιο στο Κοράνι από όσο από το Κοράνι στο Ευαγγέλιο σε έναν χρόνο».
Η δε γερμανική εφημερίδα Allgemeine Zeitung ολοκληρώνει την οδυνηρή εκείνη εικόνα προσθέτοντας ότι
«μικρά παιδιά κάτω των εφτά χρονών, τα οποία θεωρούνταν ακατάλληλα για εμπόριο, ρίχνονταν στη θάλασσα»....

Σελίδες Ιστορίας

«Η Σφαγή της Χίου» και «Η
Χιώτισσα» του Βασ.Μιχαηλίδη

Μαρτυρία από «Επιστολή»
του Αντωνίου Μάμουκα
«Η Σκοτεινή Φυλακή του Κάστρου, οικοδόμημα Ενετικόν, και σώζον υπόμνημα φρικτόν της τότε απαιδευσίας
και βαρβαρότητος, όσον ζοφώδες άλλον τόσον βρωμερόν, εν ενί λόγω τόπος όπου εις μίαν μόνον στιγμήν διατριβής προξενεί εις τον άνθρωπον την μεγαλυτέραν βάσανον, έγινε κατοικία των [συλληφθέντων Χίων] διά 41 ημέρας. Εάν ο λάκκος, εις τον οποίον εβλήθη ο Προφήτης
Δανιήλ, δίδη εις τους αναγιγνώσκοντες φρικαία, ο τόπος
ούτος παριστάνει πολλώ φρικτοτέραν ιδέαν εις ημάς, και
έτι μάλλον φρικώδη εις τας ακοάς των μεταγενεστέρων.
Διότι, οι των αιμοβόρων Τούρκων επαπειλειτικοί βρυγμοί,
οι των οποίων συνδρομή καθόλου τούτο το τεσσαρακονθήμερο διάστημα εγίνετο πέριξ των καθημέραν, ότε
ηνοίγετο η φυλακή να τοις δοθεί λίγη τροφή... ήτο παξιμάδι 20 χρόνων... Το νερόν εβάφη πρασινοκίτρινον και
ήτο τόσο πικρόν και αηδές, ώστε η δοκιμή μόνο με έκαμε
να αηδιάσω, μολονότι δεν κατέπια σταλαγματιάν. Σκότος
ψηλαφητόν, βόρβορος, η εξ αυτού δυσωδία, ο τον οποίον
έπνεον ακάθαρτος αήρ, πείνα, δίψα, στέρησις κάθε ελπίδος
αναπαύσεως, απειλαί επ’ απειλάς και επί πάσει, η του
θανάτου καθ’ ημέραν ιδέα εις έναν και τον αυτόν καιρόν,
τους κατετυράννησεν... Μας έκαμνε να ελπίζομεν την
εκείθεν ελευθερίαν των, ενώ παρ’ ελπίδα κατά την 23ην
Απριλίου, ημέρα Κυριακή, 2 ώρας σχεδόν από της
μεσημβρίας ήρχισαν να εξάγωσιν από την φυλακήν ονομαστί τα θύματα. Πρώτον εξήγαγον τον Μητροπολίτην
συντροφευόμενον από εννέα άλλους, είτα κατά συνέχειαν από δέκα την φοράν και ούτως απηγχόνισαν μόνους
τους ομήρους της χώρας εις διάστημα μίας και ημισείας
ώρας σχεδόν. Αντίκρυ των επάνω Μακελλείων, έως εις
το μέρος το τουρκιστί καλούμενον Ταχμέσι, ήσαν στημένοι οι πάσσαλοι, όπου εκρέμαντο τα νεκρά των σώματα
παριστάνοντα και νεκρά την απανθρωπίαν των εχθρών
της Πίστεως και της ανθρωπότητος. [οι Εβραίοι] Όταν
έσυραν τα νεκρά ταύτα σώματα γυμνά, διά να τα ρίψωσιν εις την θάλασσαν, άμοιρα της συμπαθούς και αναγκαίας διά την ανθρωπότητα ταφής και των θρησκευτικών
εθίμων. Δεν έλειψαν και να τα κατακομματιάσουν ως κρέας
εν μακέλλω. Ότε εξήγοντο από την Σκοτεινήν Φυλακήν,
η προθυμία με την οποίαν έτρεχον εις την αγχόνην και η
εζωγραφισμένη εις τα πρόσωπά των χαρά, παρίστανεν,
εις τον όστις τους είδε, θείον τι και ουχί ανθρώπινον».

Από τα Απομνημονεύματα
του Γρηγορίου Φωτεινού
«[Απήντησαν οι Χίοι] ημείς εξ ανάγκης σεβόμεθα και
τιμώμεν την εκ Θεού καθεστώσαν αρχήν, ασπαζόμεθα
την ειρήνην εμμένοντες πιστοί κατά Θεόν εις την κραταιάν Οθωμανική Αυτοκρατορίαν . Οι Χίοι διεσκορπισμένοι
διατελούντες εξ επαγγέλματος πανταχού του Οθωμανικού κράτους αδυνατούμεν αντιφέρεσθαι προς τας Οθωμανικάς αρχάς, υπό την αιγίδαν τούτων βιώντες, άλλως
καταστρεφόμεθα. Ζώμεν εν νήσω και μακράν εκ της πρωτευούσης εν τη διαβάσει του τρομερού Οθωμανικού στόλου, εγγύς του πολεμίου ανατολικού πληθυσμού. Καθότι καταμαθόντες τον περιορισμόν των προκρίτων και του
Αρχιερέως, όπως εκ τούτου αποτρέψωσι τον λαόν εξ
ενδεχομένης επαναστάσεως, απέπλευσαν εκ Χίου κανονιοβολήσαντες εχθρικώς το Φρούριον και αντικανονιοβοληθέντες υπό τούτου, απήλθον εις τα ίδια, μέχρις αγανακτήσεως διερεθίσαντες καθ’ ημών τους Οθωμανούς.
Διετάχθη ως πρώτος των Δημογερόντων ο Μιχαήλ Βλαστός, παρά του Μουφτή, απελθείν και ειπείν τω αρχιερεί
Πλάτωνι, ότι όφειλε και εκείνος συνεισέλθει και συνομηρεύσαι μετά των άλλων κεκρατημένων, [ερωτήσας δε τις
ο σκοπός της κρατήσεως], έμαθε παρά του ιδίου ότι ομηρεύουσι εν τω Φρουρίω, ίνα μη ο λαός στασιάση, ως
εγγυηταί του λαού δηλαδή. Την επαύριον κοινωνήσας
των αχράντων μυστηρίων , εισήλθεν εις το Φρούριον μετά
δακρύων, προειδώς ότι πορεύεται προς βέβαιον θάνατον, είχεν δε και τον διάκονον συν αυτώ, απαγχονισθέντα μετά ταύτα και τούτου. Εν αρχή δε και οι φυλακισμένοι
συναυλιζόμενοι εν μόνω ενί δωματίω νύκτας τε και ημέρας, επιμόνως ζήτουν προς διαμονήν ανετωτέραν και

Πίνακας σε λάδια, Sir Charles L. Eastlake (1793-1865), Έλληνες φυγάδες μετά την τραγική
καταστροφή της Xίου, την 1η Σεπτεμβρίου 1822. Το έργο δημιουργήθηκε το 1833, έντεκα
χρόνια μετά την καταστροφή της Χίου. Αυτό σηματοδοτεί το ευρύτερο ευρωπαϊκό
ενδιαφέρον για την ελληνική υπόθεση, ακόμη και μετά τη συγκρότηση
του ελληνικού κράτους. (Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα)
ευρυχωρότερον χώρον και επετράπη αυτοίς ενοικιάσαι
εξ ιδίων ευρυτέραν διαμονήν, εφ’ ώ ευρόντες οικίαν μετά
κήπου μικρού ενοικίασαν πεντήκοντα γρόσια κατά μήνα,
ένθα συνεβίων, τρεφόμενοι από των έξωθεν οικιών άπαντες, έως ότου εβλήθησαν εις την σκοτεινήν φυλακήν, εξ
ής εξεβλήθησαν προς τον θάνατον περί τα μέσα Απριλίου
1822... παρελήφθησαν και την φυλακήν καταφρονηθέντες οι χωρικοί, εν ή τρεφόμενοι κακώς δια σκωληκοβρώτου
παξιμαδίου και ύδατος ακαθάρτου μέχρι του φθινοπώρου, εκ της κακουχίας ήρξατο αποθνίσκειν και διαμένειν
άνευ τάξης εν τη φυλακή... αλλ’ εν κακίστη καταστάσει, εν
ασβεστώδη χροιά, ρυπαροί και ρακώδεις και φθαρώντες
και ζώντες νεκροί. Ο Βαχίτ Πασάς, απηνής εχθρός των
χριστιανών και απάνθρωπος τύραννος, ο πάνυ ασύνετος και τα πρόβατα κατέστρεψε, ο κάκιστος και επιζήμιος
των ποιμένων, μη φειδόμενος των συμφερόντων του
δεσπότου της ποίμνης τιμίως. Οικτρώς απηγχόνισεν, ών
τας κεφαλάς απέστειλεν εις Κωνσταντινούπολιν. Κρεμάσαντες δε μετά του οικείου Διακόνου Μακαρίου τον Χίον
Μητροπολίτην, επέδηκαν προς καταισχύνην επί της αυτού
κεφαλής την περσικήν κίδαριν, ήτοι το κουβούκιον…»

Από τις Ενθυμήσεις
του Λ. Μ. Καλβοκορέση
«Να σκεφθεί κανείς την θέσιν τους που ήταν κοντά στη
στεριά ώστε με το πρώτο ξεσήκωμα όλα θα τα έχαναν και
τίποτα δεν είχαν να κερδίσουν γιατί οι Τούρκοι εύκολα
έφθαναν στο νησί από άντικρυ. [Οι δημογέροντες είπαν]
ότι ο τόπος δεν είναι έτοιμος για επαναστάσεις και ότι η
κυβέρνησις με τα προνόμια τους δεν τους τυραννεί. Τα
διάφορα αυτά άκουα στις βεγγέρες που κάμναμεν που τα
έλεγαν οι μεγάλοι. Επήραν μέσα στο Κάστρο στην αρχήν
ολίγους και ύστερα περισσότερους χριστιανούς για ενέχυρο
και τους άλλαζαν κάθε λίγο. Έστειλαν επιτροπήν τον
πατέρα μου και τον Πασπάτη εις τα χωριά για να συστήσουν στους χωρικούς ησυχία και να τους βοηθήσουν με
σιτάρι και ό,τι άλλο εχρειάζοντο για να μη βρουν πρόφαση και ξεσηκωθούν. Εγώ έκαβα το τσιμπούκι του πατέρα
εκείνην την ώρα, και ακούω έξαφνα μια τουφεκιά, γυρίζω
βλέπω τον Μύλο να σκύβη περισσότερο, να κρεμνιέται
το κεφάλι του, να τρέχουνε τα αίματα και να χύνωνται τα
μυαλά του. Επαίζαμε με τα αδέλφια μου στην Απλωταριά εμπρός στο σπίτι μας όταν βλέπομεν ένα σκύλο και
κρατούσε εις στο στόμα του ένα πόδι ανθρώπινο με μια
καλτσοδέτα. [Οι Σαμιώτες του Ιωάννη Λογοθέτη] και του
πατέρα το γραφείο επάτησαν και του πήραν τα ομόλογά
του. Όλοι τότε ανεβαίνομε στο δώμα και βλέπομε προς
της Αιγνούσας το μέρος πολλά καράβια. Ο πατέρας τα
κοιτάζει με το κιάλι του και μας λέγει: «Τούρκικα πρέπει
να είναι γιατί είναι μεγάλα, να φύγωμε γρήγορα». Κατεβαίνοντας από το θολό Ποτάμι εβλέπαμε φλόγες φωτιά
και καπνό στον Κάμπο από τους πύργους που έκαιαν οι
Τούρκοι. Εγώ έκλαια μονάχος μου, πότε ενθυμούμουν
την μητέρα και πότε τ’ αδέλφια μου.»

«Η Χιώτισσα» του Β. Μιχαηλίδη
Ολοκληρώνουμε δε το μάλλον πολύ σύντομο αυτό
κείμενό μας για τα συνταρακτικά εκείνα γεγονότα της Χίου
του 1822 με μικρά αποσπάσματα από το μακροσκελές
και λίαν συγκινητικό στιχούργημα του Βασίλη Μιχαηλίδη

με τίτλο «Η Χιώτισσα» και περιεχόμενο, βέβαια, το οποίο
παρουσιάζει στους αναγνώστες του με τον πιο παραστατικό τρόπο τα θλιβερά εκείνα αποτελέσματα της τουρκικής θηριωδίας σε βάρος των γυναικοπαίδων και γενικά των αθώων κατοίκων της μαρτυρικής Χίου. Αναφέρεται δε, όπως είπαμε και πιο πάνω, σε δύο βασικά
Ελληνίδες Χιώτισσες σκλάβες Τούρκων αγάδων, την
πρωταγωνίστρια Ελένη, και την Άννα, και σε μια γριά
Ελληνοκύπρια, η οποία και τις βοηθάει να δραπετεύσουν
από το χαρέμι και φυγαδεύονται με καράβι χάρη στον
επιζώντα αδελφό της Ελένης. Όλοι δε αυτοί αποτελούσαν
επιζώντα θύματα της «Σφαγής της Χίου», όταν τα αφηνιασμένα κτήνη των Τούρκων υπό την ηγεσία του ναύαρχου Καρά Αλή είχαν σφάξει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους
της Χίου αρχής γενομένης στις 30 Μαρτίου 1822 ως
δήθεν αντίποινα για την έναρξη κι εκεί της Επανάστασης
στις 18 Μαρτίου 1822. Ο δε πληθυσμός της Χίου πριν
την σφαγή ήταν γύρω στις 150 χιλιάδες, ενώ μετά είχαν
παραμείνει στη Χίο γύρω στους χίλιους πεντακόσιους.
Και όσους μεν οι Τούρκοι δεν είχαν κατασφάξει στη Χίο,
τους οδήγησαν στα σκλαβοπάζαρα της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και όπου αλλού, όπου είτε τους
πούλησαν στον πρώτο τυχόντα, ο οποίος θα αγόραζε
έναν σκλάβο αντί του εξευτελιστικού ποσού των τριάντα πιαστρών και τον έσφαζε για να εξασφαλίσει θέση
στον παράδεισο, όπως δίδασκε το Κοράνι. Τα πιο ωραία,
όμως, κορίτσια και αγόρια κατέληγαν στα χαρέμια των
πλούσιων ή αξιωματούχων Τούρκων, ή εξαναγκάζονταν
να ασπαστούν τον Μωαμεθανισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Οι δύο δε αυτές Χιώτισσες είχαν με τον ίδιο
τρόπο καταλήξει στην Κύπρο, μια πραγματικότητα, άλλωστε, η οποία διατηρήθηκε ζωντανή και οδυνηρή στη μνήμη
των Κυπρίων, από την οποία και άντλησε το θέμα του
στιχουργήματός του ο Μιχαηλίδης, από το οποίο και παραθέτουμε το πιο κάτω μικρό απόσπασμα:
Η ΧΙΩΤΙΣΣΑ
Αντάν εκόψαν τους Δεσποτάες
μες τζείν’ τα βάσανα τα πολλά
πού ’ρταν καμπόσοι Αρναουτάες
στην Λεμεσόν με τον Χατζιαλάν
τζι είχαν τον μαύρον χάρον μιτά τους
τζι ο κόσμος έτρεμεν τ’ άρματά τους
πού ’τουν οι τόποι νεκατσιασμένοι
κάθε καντούνιν τζιαι μαχαλλάς
τζι ήτουν στα σπίδκια τους τρυπωμένοι
’πού τα σουρούπκιου του φου οι λας.
Πάνω στην βράσην τζιείν’ του θανάτου
εις της Αγιάνναπας την μερκάν
τα λιοβουττήματα ’νού Σαββάτου
πόξω μίας πόρτας είσσιεν μιαν ρκαν
δκιακονιτίναν τζι επαρακάλεν
με την βραγνήν της φωνήν τζι ελάλεν:
-Κάμε, τζιυρά μου, το ψυσσηικόν σου
τζι εμέν’ τ’ ανήμπορου του μιστού
να σου χαρύν’ ο Θεός το φως σου
τζι ας έν’ για τ’ όνομαν του Γριστού.
Ευτύς αννοίει τζιαι ποσσιεπάζει
’πό ’ναν πορτίν του παναθυρκού
’πού πανωθκιόν της τζι αναστενάζει
σγοιαν την αντζιέλισσαν μια Τουρκού•
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θωρεί την ρκαν τζιαι πάλε θωρεί την
τζιαι με το νέψιμόν της καλιεί την·
η ρκα εβώβωσεν στην θωρκάν της
τζι ’εν είπεν λόον ποτζιεί τζιαι τζιει
γιατ’ είδεν άρπα την ομορφκιάν της
τζι εστάθην τζι έμεινεν ξηστητζιή.
Αναστενάζ η Τουρκού π’ αππέσσω
τζι είπεν περίλυπη σϊανά:
-Βουράτε, σκλάβες, φέρτε την έσσω
τούν’ την Ρωμαίσσαν που δκιακονά:
τζι ευτύς οι σκλάβες με την χαράν τους
βουρούν, τζι εφέραν την στην τζιυράν τους•
ότι τζι εστράφησαν τζι εσταθήκαν
τζι εκαρτερούσασιν να τους πει,
μ’ έναν της νέψιμον εχαθήκαν,
άψαν τζι εσβήσασιν σγοιαν αστραπή.
Πριχού ν’ αρτζιέψει να πει το πειν της
η πληξημιά η Τουρκού στην ρκαν,
το κλάμαν έπνιξεν την φωνήν της
τζιαι πκιον δεν είσσιεν παρηορκάν,
αννοίει η ρκα τζιαι παρηορά την
τζι ούλα την μάναν της αρωτά την:
-Είντα ’σσιεις, κόρη μου, πικραμμένη
τζι έσσιεις τα μάδκια σου ποταμούς;
πέ μου τζιαι μέν πεις πως είμαι ξένη,
δεν έσσιει πλάσμαν δίχως καμούς.
Μες τούν’ τον κόσμον, κόρη μου, ζιούμεν
τζι έχομεν ούλλοι μας το γραφτόν,
’πού την βουλήν του Θεού να βκούμεν
δεν είναι, κόρη μου, βουλετόν·
έχουμεν ούλλοι δικούς θαμμένους,
ο χάρος πκοιούς δεν έσσιει καμένους·
η πλήξη πό’ ’παθεν η καρκιά σου
σφάζει τζιαι Τούρκον τζιαι Γρισκιανόν·
θέλω να μείνω ’κόμα μιτά σου
τζι ας πά’ να χάσω τον ’σπερινόν.
Περίτου άψασιν τα λαμπρά της,
περίτου η πλήξη την συμπουρκά,
περίτου έκρουσεν η καρκιά της
απού τα λόγια πού ’πεν η ρκα,
τζιαι σαν αρνάδα νεροκαμένη
ππέφτει στο στήθος της ρκας κλαμένη
τζι αρκεύκει φίλημαν του σταυρού της·
τζι η σκοτωμένη της η φωνή
κρυφή εξέβηκεν του λαιμού της:
-Αχ! Είμαι, θκειούλα μου, Γρισκιανή.
-Πάψε τα δάρκα σου, πκιον κανεί σε
πάνω στες βούτσσιες σου να τζιυλούν
τζιαι πε μου, κόρη μου, πόθθεν είσαι
τζιαι τ’ όνομάν σου πώς το λαλούν.
-Από την Χιόν την ματζιελλεμένην
τζιαι τ’ όνομάν μου λαλούν μ’ Ελένην.
-Τζιαι πκοιοι, σου κάμαν τούν’ το κακόν;
γονιούς δεν είσσιες, τζι ’εν σε γυρέψαν;
μάγκου δεν είσσιες μακροδικόν;
-Τζιαι πού έν’ τζιείνος ο νους, α θκειούλλα,
τζαι τζείν’ η όρεξη τζι η ζωή,
τζιαι πού έν’ τζιείν’ η γερή καρτούλλα
πό’ ’ν’ να τα πει τζιαι να μεν ραεί•
θωρώ νεκρούς ’κόμα μπροστά μου
τζι έν’ ο βασμός ’κόμα στα ’φκιά μου·
ήτουν της σόρτας μου, θκεια, τζι εμέναν
να δω την Χίον μου ματζιελειόν,
να ππέσω δίχως γονιούς στα ξένα
τζιαι να με τρώει το νεκαλιόν.
Η Τρίτ’ έν’ μέρα καταραμένη
τζι ήτουν η μέρα τούν’ του κακού,
τζι είμαστον έσσω μας τρυπωμένοι
από τον φόον του μασσιαιρκού·
τζιαι με τον φόον εις την καρκιάν τους
σι λας εβκήκαν εις την δουλειάν τους•
’πού τον τζιαιρόν της Λαμπρής που κάμαν
τζιείν’ τ’ αλησμόνητον ματζιελειόν,
’πού τότες ’εν μας λείπει το κλάμαν
πάντα με πίκρες τζιαι νεκαλιόν.
Τζιείν’ την ημέραν τζιαι τζιείν’ την ώραν
που ’γίνην πάλε τούν’ το κακόν
αρφός μου ήτουν έξω στην Χώραν
τζι ο τζιύρης μού ’τουν εις το χωρκόν,
τζι οι Τούρτσιοι έξω αρματωμένοι
εκαρτερούσαν τριβιτζιασμένοι·
εγιώ τζι η μάνα μου οι πικραμμένες
είχαμεν πάντα παραντζελιάν
τζι είμαστον έσσω ρομανισμένες,
ποσκολισμένες εις την δουλειάν.
Θεέ μου, μεν δώκεις έτσι σόρταν,
κάλλιον το πλάσμαν να μεν πλαστεί,
ακούω μιαν πουμπουρκάν στην πόρταν
τζιαι ππέφτ’ η πόρτα χαμαί σωστή
τζιαι μ’ έναν βρύχος τζ’ έναν χοχόιν
έδωκεν έσσω το Τουρκολόιν.
Εγιώ τιτσίρα, μεσοντυμένη,
’πού την πολλήν μου την αντροπήν
έμεινα μες στα δεντρά χωσμένη
τζι είχα τα μμάδκια μου σαν ’στραπήν»[…]

ΤΕΛΟΣ
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Ευαγόρας Παλληκαρίδης γεννήθηκε στο
χωριό Τσάδα της Πάφου, στις 28 Φεβρουαρίου 1938. Ήταν το τέταρτο από τα πέντε
παιδιά του Μιλτιάδη Παλληκαρίδη και της Αφροδίτης Παπαδανιήλ. Η ψυχή του ξεχείλιζε από
το πάθος για δικαιοσύνη και ελευθερία. Το
ταλέντο του και η αγνότητα της ψυχής του μας
έδωσαν ανεκτίμητους στίχους, που αντηχούν
στις ψυχές των απανταχού της γης Ελλήνων.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com

Μαθητής Γυμνασίου θα γράψει σε έκθεση ιδεών
για τη σημασία των εθνικών επετείων: «Κάτω από
τον γαλάζιο αττικό ουρανό, αλλά και κάτω από τον
σκοτεινό συννεφιασμένο ορίζοντα της δούλης
Κύπρου, γιορτάζονται οι Εθνικές Επέτειοι. Θυμίζουν
στον ελεύθερο Ελληνισμό πως οι πρόγονοί των
πολέμησαν σαν λιοντάρια για να τους χαρίσουν
τη Λευτεριά. Μας δίδουν ακόμα θάρρος και ελπίδα
στους σκλαβωμένους, πως η μέρα του λυτρωμού
δεν είναι όνειρο απραγματοποίητο. Περνά από
κοντά σου τις μέρες αυτές η δόξα και η τιμή του
Έλληνα, περνά η Λευτεριά, που δίνει το φως, τη
δύναμη, τη χαρά. Περνά από κοντά σου η Λευτεριά. Την νοιώθεις, την χαίρεσαι. Μα ο σκλάβος δεν
τη χαίρεται, δεν τη βλέπει …».
Την 1η Ιουνίου 1953, παραμονή της στέψης της
βασίλισσας Ελισάβετ Β', οι Άγγλοι υποστέλλουν
τη ελληνική σημαία από τα Προπύλαια του Ιακώβειου Σταδίου της Πάφου και στη θέση της υψώνουν
την αγγλική. Σε μία ώρα ο Ευαγόρας (ήταν μόλις
15 ετών), συγκεντρώνει 3.000 μαθητές και πολίτες
και όλοι μαζί αξιώνουν την απομάκρυνση των
Άγγλων από το γήπεδο. Οι Άγγλοι αρνούνται να
απομακρυνθούν. Ο Ευαγόρας σκαρφαλώνει στα
προπύλαια, κατεβάζει την αγγλική σημαία και την
πετά στα πλήθη. «Από την σημαία αυτή δεν ευρέθη
ίχνος», σημειώνει ο πατέρας του. Οι εκδηλώσεις
ματαιώνονται, αφού σημαίες, αγγλικά λιοντάριασύμβολα της αποικιοκρατίας, βρετανικοί θυρεοί,
οικόσημα και εικόνες της βασίλισσας μετατράπηκαν σε θρύψαλα. Ο Ευαγόρας επιστρέφει στο
σπίτι του αργά το βράδυ. Στην προτροπή του
πατέρα του να είναι προσεκτικός απαντά: «Να πιάσει τα βρεγμένα της η Αγγλία και να φύγει. Τι θέλει
στην Κύπρο;»
Τον Αύγουστο του 1955, ο Ευαγόρας συμμετέχει σε μαθητική εκδρομή στην Ελλάδα. Δακρυσμένος ανεβαίνει στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως και γονυπετής καταθέτει δάφνινο στεφάνι
στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μαζί με
τον Ευαγόρα είναι και ο Πετράκης Γιάλλουρος, ο
Σημαιοφόρος μαθητής του Ελληνικού Γυμνασίου
Αμμοχώστου, που στις 7 Φεβρουάριου 1956, θα
δολοφονηθεί, εν ψυχρώ, αγκαλιά με την γαλανόλευκη από Άγγλο δεκανέα κατά τη διάρκεια μαθητικής διαδήλωσης στην κατεχόμενη σήμερα πόλη
της Αμμοχώστου. Γράφει στις σημειώσεις του ο
Παλληκαρίδης: «Μόλις πάτησα το Άγιο χώμα της
Ελλάδος, μία βαθειά συγκίνησις με κατακυρίευσε
και δάκρυα ανέβηκαν στα μάτια μου, αφ’ ενός λόγω
του ότι πατούσα στην Ελεύθερη Πατρίδα, αφ’ ετέρου διότι σκέφτηκα ότι η ιδιαιτέρα μας πατρίς Κύπρος έμενε υπόδουλη κάτω από τον βαρύ ζυγό των
Άγγλων, ενώ έπρεπε να είναι κι αυτή ένα κομμάτι της Ελεύθερης Ελλάδος».
Στις 17 Νοεμβρίου 1955, οργανώνεται άλλη μια
μαζική και ενθουσιώδης μαθητική διαδήλωση με
επικεφαλής και πάλιν τον Ευαγόρα. Οι μαθητές
υποστέλλουν και πυρπολούν την αγγλική σημαία
του κυβερνητικού νοσοκομείου. Ο Ευαγόρας
συλλαμβάνεται την ώρα που προσπαθεί να προστατεύσει συμμαθητή του που τον είχαν δεμένο
και τον κτυπούσαν δύο Άγγλοι στρατιώτες και
οδηγείται στο δικαστήριο. Η δίκη ορίζεται για τις 6
Δεκεμβρίου 1955. Την παραμονή της δίκης αφή-

Ιστορικές Μνήμες
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Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Ο νεαρός μαθητής που
επέλεξε να μετακομίσει στα δεκαοκτώ του χρόνια
στο Πάνθεον των αθανάτων του Έθνους των Ελλήνων

«…Ο Άγγλος δεν άντεξε και ρώτησε έναν Κύπριο δημοσιογράφο για τους αντάρτες της Ε.Ο.Κ.Α.: «What kind of people
are they?» (Τι άνθρωποι είναι αυτοί ;).
Για να λάβει πληρωμένη απάντηση «Greeks» (Έλληνες)!»
νει το αποχαιρετιστήριο ποίημα-σάλπισμα του,
στην έδρα της τάξης του:
«… Παλιοί συμμαθηταί! Αυτή την ώρα κάποιος
λείπει ανάμεσά σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που μπορεί να μη τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του, Δεν κάνει να τον κλαίτε. Λίγα
λουλούδια του Μαγιού σκορπάτε του στον τάφο.
Του φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ …». Και πήρε μιαν ανηφοριά, και πήρε μονοπάτια να βρει τα σκαλοπάτια
που παν στην λευτεριά ...
Η ανταρτική δράση του είναι γεμάτη με παράτολμες ενέργειες. Στις 18 Δεκεμβρίου 1956 μαζί με
άλλους δύο συναγωνιστές του μετέφεραν όπλα
και τρόφιμα στο βουνό. Ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με αγγλική περίπολο. Οι δυο σύντροφοι
του Ευαγόρα καταφέρνουν να διαφύγουν, αλλά ο

ίδιος συλλαμβάνεται. «Δεν ήθελε να τρέξει να φύγει
και να δεχθεί μια σφαίρα στην πλάτη. Δεν ήθελε
να τον πουν δειλό…», λέει η αδελφή του Μαρούλλα. Στην κατοχή του είχε ένα οπλοπολυβόλο
Μπρεν γρασαρισμένο που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και τρεις γεμιστήρες. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Γράφει μεταξύ άλλων στον γαμπρό του: «Την νύκτα με δένουν χειροπόδαρα σ’
ένα σιδερένιο κρεβάτι και χορεύουν επάνω μου,
μέχρις ότου λιποθυμήσω. Και τότε μου βουτάνε
το κεφάλι σ’ ένα κουβά γεμάτο κρύο νερό το κρατάνε εκεί βουτηγμένο, χωρίς να παίρνω αναπνοή,
ώσπου να χάσω πάλιν τις αισθήσεις μου...». Μάταιος κόπος. Ο Ευαγόρας αντέχει και δεν λυγίζει.
«Έχεις τίποτε να πεις, για να μην καταδικασθείς σε θάνατο;» ρώτησε ο Άγγλος δικαστής. «Γνωρίζω
ότι θα καταδικασθώ σε θάνατο, είπε ο Ευαγόρας,

Θα πάρω μιαν ανηφοριά
Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά.
Θ” αφήσω αδέλφια, συγγενείς, τη μάνα, τον πατέρα
μες στα λαγκάδια πέρα και τις βουνοπλαγιές.
Ψάχνοντας για την λευτεριά, θα’ χω παρέα μόνη
κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές.
Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα” ρθει το καλοκαίρι
τη λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά.
Τα σκαλοπάτια θ’ ανεβώ, θα μπω σ’ ένα παλάτι
το ξέρω, θα’ ναι απάτη, δε θα’ ναι αληθινό.
Μες στο παλάτι θα γυρνώ, ώσπου να βρω τον θρόνο
βασίλισσα μια μόνο θα κάθεται σ’ αυτόν.
Κόρη πανώρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά σου
και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ.
Ευαγόρας Παλληκαρίδης

θα με κρεμάσετε, το ξέρω. Ό,τι έκαμα, το έκαμα
ως Έλλην Κύπριος, πού Ζητά τη Ελευθερία του.
Εύχομαι να είμαι ο τελευταίος πού θ’ αντικρίσει την
αγχόνη. Τίποτε άλλο!».
Μάταιες απέβησαν όλες οι προσπάθειες να αποτραπεί η εκτέλεση. Πρωτεργάτης και σημαιοφόρος της παγκόσμιας κατακραυγής για την καταδίκη
του Παλληκαρίδη σε θάνατο, αλλά και της οικουμενικής εκστρατείας για να δοθεί χάρη στον έφηβο
αντάρτη της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν ο Βουλευτής της πολιτείας Πενσυλβάνια των Η.Π.Α. Foulton. Η βασίλισσα Ελισάβετ προσπέρασε ασυγκίνητη όλες τις
εκκλήσεις για απονομή χάρης… της Βουλής των
Ελλήνων, προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους,
ακόμη και την έκκληση σαράντα βουλευτών του
Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας.
Η ψυχή του Ευαγόρα ήταν γεμάτη με την Ελλάδα. Ανέπνεε για την Ελλάδα, έφτιαχνε στίχους
υπέροχους για την Ελλάδα, πέθανε για την Ελλάδα! Γράφει μεταξύ άλλων στο τελευταίο γράμμα
του: « …Θ’ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου.
Ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα
πάλιν δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας
χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα
βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία.
Τι σήμερα τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι
καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα….».
«Στείλε μία λαμπάδα στον Άη Γιώργη και αύριο
στείλε την μητέρα μου να την δω και να μου φέρει
και τον σταυρό μου ...», ήταν τα τελευταία λόγια
του Ευαγόρα προς τον πατέρα του που τον επισκέφθηκε την παραμονή του απαγχονισμού. Ήλθαν
την επομένη οι γονείς. Για να αντικρίσουν τα παγερά βλέμματα του Άγγλου δεσμοφύλακα και των
Τούρκων επικουρικών, που δεν τους επέτρεψαν
να τον ασπασθούν για τελευταία φορά. Ούτε καν
πριν τον απαγχονισμό: «Έτσι όριζε ο νόμος…»!
Από την αδερφή του Γιωργούλα, ζητά να δώσουν
στη μικρή του αδελφότεκνη που δεν πρόλαβε να
βαφτίσει, το όνομα Ελευθερία, «για να θυμίζει
εκείνην την οποία κάθε άνθρωπος ποθεί πιο πολύ
απ’ όλα …».
«Μη θρηνείς μάνα, πεθαίνω για την Ελλάδα»,
ήταν τα τελευταία λόγια που απηύθυνε προς την
μητέρα του...
«Μου έλεγε αστεία και προσπαθούσε να με
παρηγορήσει…», λέει η ίδια η μάνα του.
Αρνείται να δώσει τον Σταυρό του στον ιερέα
των φυλακών που τον κοινώνησε των αχράντων
μυστηρίων. Ήθελε να τον φορά στο λαιμό του την
ώρα του απαγχονισμού!
Δύο λεπτά μετά τα μεσάνυκτα της 13ης προς
14η Μαρτίου 1957, ο Ευαγόρας βάδισε χαμογελαστός προς την αιωνιότητα. Στάθηκε ατάραχος
κάτω από την αγχόνη και κοίταξε κατάματα το θάνατο. Κι ο θάνατος χαμογέλασε στο παλληκάρι όταν
εκείνο χαμήλωνε το βλέμμα του, την ώρα της τελευταίας προσευχής. Πέρασε στο πάνθεον των αθανάτων του Έθνους των Ελλήνων ψάλλοντας τον
Ύμνο προς την Ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού. Έκτοτε παραμένει και θα παραμείνει στους
αιώνες των αιώνων παγκόσμιο σύμβολο Λευτεριάς. Σύμβολο αγώνα κάθε καταπιεζόμενου λαού.
Η βασίλισσα Ελισάβετ αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα του πατέρα του Μιλτιάδη, να του
παραδοθεί η σορός του παιδιού του, για να ταφεί
σύμφωνα με τις παραδόσεις και την πίστη της
φυλής μας. Τον έθαψαν νύχτα, στα κρυφά, στις
Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας…

Eπιστολές - Γνώμες

14 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Tecnico: Zagalo
Στο παγκόσμιο κύπελλο του 1958 στην Στοκχόλμη στον τελικό
έφτασαν η Σουηδία και η Βραζιλία. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε με την Εθνική της χώρας του ο Πελέ. Ήταν ηλικίας 17 χρόνων.
Νεαρούλης. Το σύστημα τότε ήταν καθαρά επιθετικό. Πέντε στην
επίθεση, δύο στο κέντρο και τρείς στην άμυνα. Η μπροστινή πεντάδα ήταν μια πεντάδα φωτιά. Αποτελούνταν από τους Ντίντι,
Βάβα, Μανέ Γκαρίντσα, Πελέ και Μάριο Ζαγκάλο.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Αυτοί στην ουσία δεν ήταν ποδοσφαιριστές, καλλιτέχνες αφηρημένης τέχνης ήταν. Δεν σουτάριζαν, δεν ντριπλάριζαν, δεν σεντράριζαν, δεν πασάριζαν, δεν έπαιζαν ποδόσφαιρο, αυτοί μόνον
ζωγράφιζαν στο χόρτο πίνακες αφηρημένης τέχνης, ποίησης και
εξωφρενικών προσποιήσεων. Μπροστά τον περίμενες κι αυτός
ήταν ήδη από πίσω σου. Προσπαθούσες να μαντέψεις σε ποιόν
θα δώσει την μπάλα κι αυτή ήδη αναπαύονταν στα δίχτυα των
αντιπάλων.
Μετά τον τελικό της Στοκχόλμης που έληξε 5-2 υπέρ της Βραζιλίας, όπου εμφανιζόταν αυτή η πεντάδα, ο αντίπαλος προπονητής σκεφτόταν πώς θα οργανώσει την άμυνά του για να μην φάει
περισσότερα από πέντε γκόλ. Τα πέντε τέρματα που θα δεχόταν
θα ήταν ένα λογικό αποτέλεσμα για την ομάδα του. Κάτω από
αυτόν τον αριθμό όλοι αναρωτιόντουσαν γιατί ο Πελέ και ο Βάβα
είχαν πάθει αφλογιστία.
Μικρός στα χρόνια και μεγάλος στα όνειρα, βρέθηκα στα 1980
στο ονειρικό Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέϊρο. Έπαιζε η Φλαμένκο εναντίον της Βάσκο ντα Γκάμα.
Βρήκα μια θέση και περίμενα την έναρξη. Στον φωτεινό πίνακα έβγαλαν πρώτα την σύνθεση της Βάσκο ντα Γκάμα και αμέσως μετά της Φλαμένκο. Στο τέλος των ονομάτων των ποδοσφαιριστών ανακοίνωναν το όνομα του προπονητή. Μετά την
σύνθεση της Φλαμένκο ο πίνακας έγραψε με μεγάλα γράμματα:
«Tecniko: Zagalo». Έπαθα σύγκρυο, κάναν πεταλούδες τα μάτια
μου, αναγνώριζα τον ένα από τους πέντε αριστουργηματικούς
Picasso των γηπέδων της μαγικής Βραζιλίας. Τον διέκρινα από
τα γυαλιά του με τον συρμάτινο σκελετό που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε στον πάγκο της ομάδας του. Γύρισαν τα μυαλά μου και η λιγούρα από το στομάχι μου είκοσι δυο
χρόνια πίσω, ξανάγινα το παιδάκι των εννέα χρόνων που καρφωνόταν στο ραδιόφωνο Tesla που είχαμε σπίτι για να ακούσω
τον σπήκερ να λέει χαρακτηριστικά «ο αμυντικός της Αγγλίας προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε και πού βρίσκεται τώρα ο Γκαρίντσα
μετά την πάσα που πήρε από τον Ζαγκάλο. Ήταν μπροστά, ήταν
πίσω, πού πήγε η μπάλα και δεν την βλέπω;».
Τέτοια ωραία γίνονταν τότε και μου ήρθαν στο νού την ώρα που
έβλεπα ολοζώντανον μπροστά μου τον μεγάλο έξω αριστερά σουτέρ της θρυλικής Βραζιλίας με τερματοφύλακα τον πανύψηλο
αυτοκράτορα των γκολ ποστ Γκιλμάρ.
Συγχωρέστε με, αυτές οι θυελλώδεις αναμνήσεις με αναστατώνουν όταν σαν Ποσειδώνια σύννεφα κινούνται δαιμονιωδώς
μέσα στο κρανίο μου. Διάβασα πως ο Ζαγκάλο ζεί και είναι 90
ετών.
Σκέπτομαι να βρω την διεύθυνσή του και να του προτείνω να
πιούμε μαζί έναν καφέ στην Copa Cabana για να του θυμίσω το
συγκεκριμένο μάτς. Ίσως, μπορεί και να το θυμάται. Θα το προσπαθήσω!

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

«Ο “μάγος” της οικονομίας και
ο μακαρίτης ο Συνεργατισμός»
Κύριε Διευθυντά,
Παρότι η επιδημιολογική κατάσταση στην
Κύπρο επιδεινώνεται, εν τούτοις πνέει αέρας
μεγάλης αισιοδοξίας στο νησί. Κι αυτό επειδή πλησιάζουν οι εκλογές του Μάη και η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ χρειάζονται κουτόχορτο – ή
μάλλον λεφτά – για να ξεγελάσουν τον κουτοχορτοφάγο ελληνοκυπριακό λαό. Η μαννόσκονη πάντοτε προμηθεύεται από τους
«αδελφούς» μας Τουρκοκύπριους. Κάποτε
έρχεται μέσω θαλάσσης και κάποτε από τον
ουρανό με drones, όπως το μάννα.
Έπαθαν τόσα οι Ελληνοκύπριοι για χρόνια πολλά, μα μυαλό δεν έβαλαν. Οι αρχαίοι
Έλληνες μάς άφησαν το «Δις εξ αμαρτείν ουκ
ανδρός σοφού», αλλά εμείς δεν σταματήσαμε να κάνουμε το ίδιο λάθος χιλιάδες φορές.
Είχαμε τους Τούρκους δύο ολόκληρους αιώνες,
που μας λήστευαν, μας βασάνιζαν απάνθρωπα, μας δολοφονούσαν άγρια και το 1878,
μόλις έφυγαν, τους ξεχάσαμε. Το πιο σημαντικό ήταν πως ήταν κοντά μας, σαράντα μίλια
μακριά, και όπως τη μύτη μας που αν αλλοιθωρήσουμε λίγο την βλέπουμε, κι αυτούς μπορούσαμε να τους δούμε.
Τόσον «έξυπνοι» είμαστε που μας ξεγελούν όχι οι ξένοι, αλλά οι δικοί μας και αυτό
από τον καταραμένο τον παρά. Πριν από τις
προεδρικές εκλογές, η συμπαθεστάτη κυρία
Ανίτα Δημητρίου με τα ωραία λόγια της έπεισε την πλειοψηφία του κυπριακού λαού πως
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με τη... σοφή του
πολιτική των περιφερειακών συμμαχιών, είχε
κάνει την Κύπρο «πυρήνα σταθερότητας» στη
Μέση Ανατολή και τη σημαντικότερη χώρα της
περιοχής. Και αυτό όταν η μισή Κύπρος κατέχεται από τον τουρκικό στρατό και αν η
«Αϊσέ» θελήσει να κάνει «διακοπές» νοτιότερα, ποιος θα τη σταματήσει;
Στην ελεύθερη Κύπρο των θαυμάτων, ο
πολυμήχανος Πρόεδρος με τους αναρίθμητους «μάγους» (όχι μόνον Τρεις) του ΔΗΣΥ
ανακαλύπτουν συνεχώς ή κατεργάζονται νέες
τέχνες για να βρουν χρήματα. Η πενία – ή

μάλλον το βόλεμα «ημετέρων» – τέχνας κατεργάζεται. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς ως
λαός και δη οι πολιτικοί μας είμαστε όπως οι
ανεμόμυλοι, οι οποίοι γυρίζουν με τη μεγαλύτερη
ευκολία όπου υπάρχει «αέρας» – θέση, λεφτά και καλοπέραση. Αρχές, πεποιθήσεις, πιστεύω και ιδεολογίες τις γράφουμε γρήγορα
στα παλιά μας τα παπούτσια...
«Ανάγκα και θεοί πείθονται», έλεγαν οι
αρχαίοι. Πόσο μάλλον ο νουνεχέστατος Πρόεδρος Αναστασιάδης. Πρώτα – πρώτα κατάφερε να έχει στη δούλεψή του τόσους πολλούς από το ΔΗΚΟ, ώστε από «πρίγκιπας»
ο Νικόλας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι
έγινε... ακραίος αριστερός και κομμουνιστής!!!
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε τόσο λίγο χρόνο κατάφερε να αναδείξει τόσους πολλούς
πολιτικούς που κανένας δεν θα ονειρευόταν
ότι υπήρχαν. Ποιος γνώριζε όλα αυτά τα...
αστέρια της πολιτικής; Είδαμε αγνώστους
μέχρι χθες υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές, συμβούλους και επιτρόπους και μάλιστα... μεγάλα ταλέντα! Έτσι αναγκάστηκε
να τρέξει στους «μάγους» του ΔΗΣΥ, επειδή
«δει δη χρημάτων, ω άνδρες Κυπραίοι», για
να βολευτούν τόσοι πολλοί.
Ο μεγάλος «μάγος», τέως υπουργός των
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, βοήθησε
κατά δύναμιν. Λίγο πριν τις τελευταίες προεδρικές εκλογές κατάφερε να παρουσιάσει τον
ξεκοκκαλισμένο και ετοιμοθάνατο Συνεργατισμό ως έναν υγιέστατο, ανθηρό οικονομικά
οργανισμό, με τη βοήθεια πάντοτε του Προέδρου. Μοίραζε, μάλιστα, αφειδώς μετοχές
της Συνεργατικής Τράπεζας κατά την προεκλογική εκστρατεία.
Μόλις τελείωσαν οι εκλογές και επανεξελέγη ο Νίκος Αναστασιάδης, ο ωραίος και φιλαλήθης «μάγος» της Οικονομίας, Χάρης
Γεωργιάδης, μάς πληροφόρησε πως ο Συνεργατισμός είχε μακαριστεί και καταφαγωθεί
πριν τις εκλογές. Ο σκοπός όμως αγιάζει τα
μέσα, αφού όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, χιλιάδες άνεργοι βρήκαν δουλειά. Κά-

ποιος άλλος «μάγος» (όνομα και μη χωριό) ή
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διάβασε πώς ο
τότε Πάπας της Ρώμης κατάφερε να βρει όλα
τα λεφτά για να χτίσει την εκκλησία του Αγίου
Πέτρου, «κατέβασαν» τη σωτήρια ιδέα των
«χρυσών διαβατηρίων» που έσωσε την Οικονομία και αναρίθμητους βολεμένους. Ο πολυμήχανος Πρόεδρος, ο οποίος «τα πάντα εν
σοφία εποίησεν» (κατά τον Αβέρωφ Νεοφύτου), τα σκέφτηκε όλα. Επειδή η Νομική
Υπηρεσία, η «Δικαιοσύνη» και η Δικαστική
Υπηρεσία αποτελείται από δικούς του ανθρώπους, δεν υπάρχει πρόβλημα και όλα
οπωσδήποτε θα έχουν αίσιο τέλος. Έτσι, τα
αδύνατα παρά τω Θεώ, δυνατά παρά τω Προέδρω Αναστασιάδη και τω ΔΗΣΥ.
Είναι φανερό ότι οι «άθλοι» του Προέδρου
Αναστασιάδη είναι πολύ περισσότεροι και
πολύ ανώτεροι απ’ αυτούς του Ηρακλή,
αφού κατάφερε, εκτός των άλλων, να γυρίσει
μία εχθρική Κυπριακή Βουλή σε φιλική, η οποία
τώρα τον υποστηρίζει για λόγους πάντοτε...
πατριωτικούς.
Πώς εν μέσω κορωνοϊού, χωρίς τίποτα να
εργάζεται, όλα φαίνονται καλά, η οικονομία –
χωρίς τίποτα να κινείται – ανακάμπτει και όλοι
βλέπουν το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία στην
κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ; Πλησιάζουν οι εκλογές του Μαΐου. Οι βουλευτικές εκλογές είναι
σημαντικές αν θα συνεχιστεί το «ανθρωπιστικό έργο» της κυβέρνησης. Έτσι όπως λέει ο ποιητής «του Μαγιού ροδοφαίνεται η μέρα
και ωραιότερη η φύση ξυπνάει», αν φυσικά
καταφέρει ο ΔΗΣΥ να βολέψει και άλλους ως
βουλευτές.
Ο «ήρωάς» μας, Αβέρωφ Νεοφύτου, τρέχει
παντού και διαλαλεί αισιόδοξα μηνύματα απελευθέρωσης του νησιού με την Πενταμερή.
Κάποιοι μπορεί να απελευθερωθούν, αν έκαναν τις ορθές επενδύσεις στο εξωτερικό. Αν
τα πράγματα πάνε άσχημα, θα μπορούν να
πάνε στις Σεϋχέλλες και να κάνουν τρέλες...
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Οι Διερευνητικές και οι γενοκτονίες Ερντογάν
Κύριε Διευθυντά,
Ο ίδιος ο Ερντογάν και η Τουρκία διαπρέπουν σε κατά συρροήν και κατ’
εξακολούθησιν γεννοκτονίες και εγκλήματα απέναντι σ’ όσους λαούς έχουν
την «καλοτυχία» να βρεθούν στις αρπάγες τους, με τον Ερντογάν να έχει βαρύ ποινικό μητρώο. Ένα χαρτί που θα έπρεπε να αναρτηθεί σε περίοπτη θέση στην αίθουσα των Διερευνητικών θα αφορούσε το παρόν και το παρελθόν και θα έγραφε: «Τουρκίας έργα», αφού καλό είναι να θυμούνται όλοι τα
εγκλήματά της.
– 1915-18: Σφαγή 1.500.000 Αρμενίων.
– 1922: Ξεκλήρισαν τον Ελληνισμό της Μ. Ασίας, του Πόντου και της Αν.
Θράκης. Πνίγηκε στο αίμα η Ιωνία και παραδόθηκε στον ισλαμικό πρωτογονισμό.
– 1925 και μετά: Εξόντωση 1.500.000 Κούρδων.
– 1936: Σφαγή 60.000 Κούρδων στο Νερσίμ.
– 1955: Πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Πόλης.
– 1964: Απέλαση 12.000 Ελλήνων για δήθεν «ανατρεπτική δράση».
– 1974: Εισβολή στην Κύπρο, βανδαλισμοί και 2.000 αγνοούμενοι
Ελληνοκύπριοι.
– 2013-2019: 3.000 γυναικόπαιδα πνιγμένα στο Αιγαίο από Τούρκους δουλεμπόρους που θησαυρίζουν.
– 2019: Τουρκική εισβολή στη Συρία με εκατοντάδες νεκρούς.
– 2020: Εισβολή στη Λιβύη με Τούρκους μισθοφόρους.
– 2020: Αποστολή Τούρκων στρατιωτών στο Καραμπάχ για εξόντωση Αρμενίων.
Η Οθωμανική αυτοκρατορία φτιάχτηκε με το αίμα των άλλων. Η σουλτανική-κεμαλική πρακτική έχει άπιαστη επίδοση σε αφανισμούς λαών. Όταν η
Τουρκία γιόρτασε την 6η επέτειο του ψευδοκράτους (Ντενκτάς) ο επί των θρησκευμάτων υπουργός της Σέρτ δηλώνει πως «Κύριος σκοπός της Τουρκίας
όταν μπει στην Ε.Ε. θα είναι ο εξισλαμισμός της χριστιανοσύνης». Οι Τούρκοι ουδέποτε σεβάστηκαν διεθνείς συνθήκες και ουδέποτε τήρησαν διεθνείς

δεσμεύσεις, επιβουλευόμενοι την ιστορική μας ύπαρξη και συνέχεια.
Η ίδια η εδαφική μας ακεραιότητα απειλείται από τα αδηφάγα σαγόνια του
Ανατολίτη σουλτάνου, που επινοεί «Μεττερνίχειες» σκοπιμότητες. Μόνον
«τυφλοί τα τ’ ώτα» κλπ δεν βλέπουν πια πως ο σουλτάνος οραματίζεται μια
αυτοκρατορία τουρκική, στα μέτρα και στο «πνεύμα» της αλήστου οθωμανικής μνήμης. Δυστυχώς για τον σουλτάνο η χώρα του δεν έχει διόλου «καλήν
έξωθεν μαρτυρίαν» (αφού έχει τόσες φορές καταδικασθεί για εισβολές και γενοκτονίες), διαθέτει, ωστόσο την εύνοια, την ευμένεια και την εθελοτυφλία
των κάθε λογής «μεγάλων», που την βλέπουν, άλλοι σαν «χωροφύλακά»
τους, άλλοι σαν πελάτη τους, άλλοι σαν συνέταιρο σε πελώριες λαθροχειρίες. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αρνιούνται να δουν τι κίνδυνο αντιπροσωπεύει ο παντουρκισμός – κίνδυνο, όχι μόνο για τους μικρούς γείτονες αλλά
και για τους μεγάλους της Ευρώπης και του κόσμου, που θέλουν να ξεχνάνε τι σημαίνει το γιαταγάνι. Η «γαλάζια πατρίδα» φτιάχνεται με το αίμα των
λαών. Ο σουλτάνος έχει άπιαστη επίδοση σ’ αυτού του είδους τους αφανισμούς.
Θα πρέπει όμως να του υπομνήσω πως: Όταν σπρώχνεις ανελέητα τον
νικημένο στον τοίχο, μπορεί ο τοίχος να γκρεμιστεί τελικά στο δικό σου κεφάλι. Ένας κόσμος πολλαπλά ταπεινωμένος και υλικά εξουθενωμένος (Κούρδοι, Αρμένιοι κλπ) μπορεί να αποδειχθεί τρομερή πυριτηδαποθήκη σε περιοχές όπου η παραμικρή θρυαλλίδα ανάβει εύκολα πελώριες πυρκαγιές. Και
τότε, το «ουαί τοις ηττημένοις» μεταβάλλεται σε «ουαί τοις νικηταίς» και ο
ανάξιος νικητής καταντά πιο άθλιος απ’ τον άξιο νικημένο… Αναβιώνει, έτσι,
η παμπάλαια θλιβερή αυτοπαγίδευση: «Ανίκητοι είμαστε ως τώρα απ’ αυτούς, αλλά εμείς οι ίδιοι νικήσαμε τον εαυτό μας και νικηθήκαμε» («Αήττητοι
έτι και νυν υπό γε εκείνων εσμέν, ημείς δε αυτοί ημάς αυτούς και ενικήσαμεν
και ηττήθημεν») (Πλάτων, Μενέξενος, 243 D).

Γιώργος Τρανταλίδης,
Δικηγόρος – Πειραιάς
email: info@tralaw.gr
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H ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΙΚΗΣ «ΚΥΠΡΙΟΣΥΝΗΣ» ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Σύμφωνα με την ΕΚΟ, δεν υπάρχει...
ρουθούνι Έλληνα στην Κύπρο!!!
Αφορμή για το άρθρο μου αυτό έδωσε,
η με αχρείαστα πολιτικά κριτήρια, ανακοίνωση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, όπως
αυτή αναρτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου
2021 στην ιστοσελίδα της στο Λονδίνο. Η
ΕΚΟ καλούσε τους ομογενείς στο ΗΒ στην
Απογραφή στο ΗΒ της 21.3.2021 να γράφουν στην ερώτηση για την εθνότητα ότι
είναι «Κύπριοι», δηλαδή όχι Έλληνες.
Προτρέποντάς τους, μάλιστα, να ενθαρρύνουν και άλλους όπως οικογένεια και
φίλους να κάνουν το ίδιο.
Σημειώνω ότι του άρθρου αυτού προηγήθηκε η πρώτη μου παρέμβαση επικρίνοντας την ανακοίνωση της ΕΚΟ «Παραβιάζει τα δικαιώματα του πολίτη η ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Βρετανίας για την απογραφή», που αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της «Σημερινή» 2.3.2021
και δημοσιεύθηκε στην ομογενειακή «Ελευθερία». στις 4.3.2021.
Αυτή η προτροπή, όπως έγραψα στην
πρώτη μου παρέμβαση, εκτός του ότι ήταν
αχρείαστη και άδικη, περιέπλεξε την Απογραφή -- που δεν έχει τίποτα να κάνει με
το πολιτικό θέμα της Κύπρου --με πολιτικά κριτήρια, παραβιάζει και τις ελευθερίες
του ατόμου, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και περιφρονεί και τα συμπεράσματα του
Law Society (Βρετανικός Δικηγορικός
Σύλλογος) που τονίζει επιγραμματικά:
«Σεβασμό στις προτιμήσεις του λαού και
να επιτρέπονται επιλογές αυτοχαρακτηρισμού όταν τίθενται ερωτήσεις για
σκοπούς έρευνας», «Respect people's
preferences and allow options to selfdescribe when asking survey questions».
https://www.lawsociety.org.uk/en/topics/ethnic-minority-lawyers/a-guide-torace-and-ethnicity-terminology-andlanguage

Η κάλπικη «κυπριοσύνη» και
η προϊστορία της από το 1954
Με αφορμή λοιπόν την σοβαρή παρασπονδία της Εθνικής (;;;) Ομοσπονδίας
Κυπρίων, ΕΚΟ, παραθέτω την προϊστορία αυτής της κάλπικης και σκόπιμης βρετανικής εφεύρεσης της ψευτο-κυπριοσύνης.
Που στόχο είχε και έχει την απομάκρυνση
των Ελλήνων της Κύπρου από την Ελλάδα και αποκοπή του «ομφάλιου λώρου».
«Η πραγματική μας πολιτιστική κληρονομιά και η εθνική μας φυσιογνωμία είναι
η γλώσσα μας», έγραψε το Μάιο του 1993
στη «Σημερινή» ο εντιμότατος και σεμνότατος μ. Αντώνης Ζ. Κουδουνάρης.
Ακριβώς αυτή τη πραγματική μας φυσιογνωμία τη γνώριζαν οι Βρετανοί αποικιοκράτες, τη φοβούνταν και την έβλεπαν
διαχρονικά ως καθημερινό εφιάλτη από
τότε που πάτησαν το πόδι τους στο νησί
το 1878.
Αναφορές για την ανάγκη «κυπριακής
συνείδησης» ως αντίδοτο στην Ένωση
έγιναν και προηγούμενα χρόνια. Όμως
ήταν την δεκαετία του 1950, μετά το Ενωτικό Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου
1950 και λίγους μήνες πριν την έναρξη
του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ

Ronald Storrs (Κυβερνήτης): «Η Ελληνικότητα των Κυπρίων είναι αδιαμφισβήτητος»
τήριο για την βρετανική στάση έναντι της
Κύπρου και του Ελληνισμού.
Σημειώνεται ότι οι Συντηρητικοί (1956)
προσπαθώντας να προωθήσουν την ανθελληνική τους γραμμή και να δικαιολογήσουν τα σχέδια των υπέρ των Τούρκων,
είχαν κυκλοφορήσει τις μέρες εκείνες
φυλλάδιο, επικαλούμενοι ότι η Κύπρος
δεν υπήρξε ποτέ Ελληνική!
Είπε μεταξύ άλλων ο Philip Noel-Baker:
«Δεν υπήρξε η Κύπρος ποτέ Ελληνική; Το διάβασα τις προάλλες σε ένα φυλλάδιο των Τόρηδων (που διένεμαν σε σπίτια).
Δεν υπήρξε η Κύπρος ποτέ Ελληνική; Η
Κύπρος δεν υπήρξε τίποτα άλλο από
Ελληνική από την αρχή που ξεκίνησε να
γράφεται η ιστορία. Είχε πολλούς κατακτητές, όπως είχε και η Βρετανία. Οι Γάλλοι ήσαν στην Κύπρο πριν τους Τούρκους, και περισσότερο. Όμως οι ελληνικές της παραδόσεις και κουλτούρα δεν
υποτάχτηκαν ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ μέρος

Αποσπάσματα για την δημιουργία της κάλπικής «κυπριοσύνης»
- έκθεση Σεπτεμβρίου 1954

1955-59 για Ένωση της Κύπρου με την
Ελλάδα, που δραστηριοποιήθηκαν έντονα για την καταπολέμησή της, που τελικά, όπως σε όλα, βρήκαν εκ των ένδον
υποστηρικτές και νεροκουβαλητές...
Όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες και
Μέσα Ενημέρωσης στην Κύπρο είχαν
τεθεί υπό τον έλεγχο του Αποικιακού Γραφείου Πληροφοριών και άνθρωποι που
γνώριζαν την ελληνική γλώσσα είχαν μετατεθεί στην Κύπρο. Όπως π.χ. ο C.
Mackenzie από το Υπουργείο Εξωτερικών ...
Μεταξύ 22 και 25 Σεπτεμβρίου 1954 ο
Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφοριών
του Γραφείου Αποικιών στο Λονδίνο επισκέφθηκε την Κύπρο και ετοίμασε μια μακροσκελή έκθεση. Εν τω μεταξύ, την 1η
Σεπτεμβρίου 1954 ανέλαβε καθήκοντα
και συγκεκριμένα τέθηκε επικεφαλής των
Υπηρεσιών Πληροφόρησης στην Κύπρο
(σημερινό ΓΤΠ) ο Βρετανός πράκτορας
Laurence Durrell, ο οποίος βρισκόταν στην
Κύπρο. Ο συγγραφέας του βιβλίου « Τα
πικρολέμονα». Παραμένει η καλύτερη κάλυψη των πρακτόρων της Intelligence
Service η γνώση της γλώσσας των ιθαγενών – ειδικά στον Ελληνισμό εκλαμβάνονται με μεγάλη ελαφρότητα ως «φιλέλληνες» ή ως «φιλοκύπριοι»! Με κάποιες
εξαιρέσεις.
Η έκθεση εκτός των άλλων σημαντικών
αναφορών, εισηγήθηκε την ανάγκη «ενθάρρυνσης και προώθησης μιας συγκεκριμένης κυπριακής ταυτότητας».
Έγραψαν σχετικά:
«Αυτό θα είναι, βέβαια, ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο και θα χρειαστεί να το χειριστούμε με διακριτικότητα, εφόσον οι

Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

καν στους δρόμους της Αθήνας από
τους Γερμανούς γιατί αρνήθηκαν να
αφήσουν Βρετανούς αιχμάλωτους
πολέμου να ταπεινωθούν καθαρίζοντας δρόμους, θυσιάστηκαν ελληνικές
ψυχές για να σωθούν οι δικοί μας από
τη ντροπή... Στη Μακεδονία το 1941
υπήρξαν τρείς Θερμοπύλες. Με το κλείσιμο του δρόμου προς τη Θεσσαλονίκη,
και ένας προς δέκα, δίχως εκσυγχρονισμένα όπλα, 500 Έλληνες κράτησαν
το φρούριο στο Περιχώρι μέχρι που
δεν έμεινε ένας ζωντανός. Και άλλες
δύο ομάδες έκαναν το ίδιο...»
Από το Αρχείο της Βρετανικής Βουλής
των Κοινοτήτων (https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1956/sep/14/cyprus)

Σύνταγμα
Κυπριακής Δημοκρατίας
Ακόμα και το Σύνταγμα της ΚΔ με όλες
τις ελλείψεις του αναγνωρίζει Έλληνες και
Τούρκους στην Κύπρο και όχι «Κύπριους».
Είμαι Ελληνίδα, μιλώ ελληνικά, έχω
ελληνικό όνομα, έχω ήδη συμπληρώσει
προ ημερών την αίτηση μου για την Απογραφή και έγραψα Greek ως την καταγωγή μου. Είμαι από την Κύπρο, υπερήφανη για τον τόπο μου και δεν θα τον αρνηθώ ποτέ.
Είμαστε άνω των 300,000 Ελλήνων
της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε βρετανική υπηκοότητα και πολλοί
διπλή υπηκοότητα, αλλά η καταγωγή μας
είναι Ελληνική. Καταγόμαστε από την νήσο
Κύπρο στην οποία ο Ελληνισμός υπήρξε για χιλιάδες χρόνια. Και προς τιμήν του
Υπουργείου Άμυνας του ΗΒ, αντίθετα με
την φιλοτουρκική πολιτική του Φόρεϊν
Όφις, η κατάθεση για την ελληνικότητα
της Κύπρου, υπήρξε αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας του
Ηνωμένου Βασιλείου για χρόνια μέχρι τα
μέσα του 2000, όταν και διασώθηκε μεταφερόμενη στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο.
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/
+/http:/www.mod.uk:80/DefenceInternet/Def
enceFor/ServiceCommunity/ACyprusPostin
g/Background/
Αν ρωτηθεί π.χ. ο Πρόεδρος της ΚΔ ή
ο Υπ. Εξωτερικών για την καταγωγή τους
δεν θα πουν ότι είναι Ελληνική; Πολίτες
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά με καταγωγή ελληνική.
Με την «κυπριοσυνάτη λογική» της
Εθνικής (;;;) Κυπριακής Ομοσπονδίας
(καιρός να αλλάξει όνομα αυτή η οργάνωση) αν όλοι ... συμμορφωθούν με
την προτροπή της, το αποτέλεσμα θα
είναι να μην καταγραφεί ρουθούνι
Έλληνα (από την Κύπρο) στο ΗΒ! Ενώ
θα υπάρχουν (με την Απογραφή) χιλιάδες Τούρκοι της Κύπρου...

Κύπριοι οπωσδήποτε θα απομακρύνονται από οποιανδήποτε εισήγηση που να
λέγει πως η Κυβέρνηση τους επιβάλλει
μίαν πλασματική και καθόλου Ελληνική
ταυτότητα. Ελπίζουμε, αν το επιτρέψουν
οι περιστάσεις, να προωθήσουμε τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Καλών Τεχνών...
Σ΄αυτόν τομέα το Βρετανικό Συμβούλιο θα Ο Philip Noel-Baker ήταν υπέρ του αφοπλισμού, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το
μπορέσει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο.
1959 και διετέλεσε
Ένας σίγουρος τρόπος να εκνευρίσεις ένα διαχρονικά βουλευτής και υπουργός. ΠέθαΕλληνοκύπριο, ανεξάρτητα από το πόσο νε το 1982. Το 1922 εργάστηκε μαζί με τον
Καθηγητή Fridjof Nansen, Επίτροπο της
φιλο-Βρετανός και εναντίον της Ενώσεως Κοινωνίας των Εθνών για τους Πρόσφυγες,
όταν ο τελευταίος διαπραγματεύθηκε την
μπορεί να είναι, είναι να του αρνηθείς
ανταλλαγή πληθυσμών το 1922 μεταξύ
την ”Ελληνικότητά του”…»
Ελλάδας και Τουρκίας και τιμήθηκε με το
βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη.
Ο πράκτορας Lawrence Durrell συνεργαζόταν στενά με τον πράκτορα της
Intelligence Service, Γραμματέα στο
της Βασιλείας της σημερινής Ελλάδας, όχι.
κKυβερνείο, J. Reddaway και ήταν ο Durrell
Ούτε όμως τα νησιά του Ιονίου. Ούτε η
που είχε μεταβεί το 1956 στην Αθήνα για
Κρήτη, ή η Μυτιλήνη, ούτε τα Δωδεκάνα μεταφέρει το ανθελληνικό υλικό που
νησα, μέχρι που δόθηκαν στην Ελλάδα
είχε παραγγείλει ο Reddaway για να χρηαπό την Βρετανία (ή από μία από τις άλλες
σιμοποιηθεί ως προπαγάνδα εναντίον της
Δυνάμεις).
Ενώσεως.
Σίγουρα μπορούμε να πάρουμε τα λόγια
του Ronald Storrs, του κυβερνήτη (στην
«Η Κύπρος δεν ήταν τίποτα άλλο
αποικία Κύπρο) την κατοικία του οποίου
από ΕΛΛΗΝΙΚΗ από την αρχή
έκαψαν στις ταραχές το 1931.
της ιστορίας»
Είπε ο Storrs: “Η Ελληνικότητα των
Στις 14 Σεπτεμβρίου 1956, τρείς μήνες
Κυπρίων είναι αδιαμφισβήτητη. Κανέπριν την διαβόητη δήλωση/υπόσχεση του
νας λογικός άνθρωπος θα αρνηθεί ότι
Υπουργού Αποικιών Lennox-Boyd κατόοι Κύπριοι μιλούν ελληνικά, σκέπτονται ελληνικά, αισθάνονται ελληνικά...”
πιν συνεννοήσεως με την τουρκική κυβέρΞεχάσαμε ότι το 1941 Έλληνες σκοτώθηνηση, προς το 18% των Τούρκων της
Κύπρου για ξεχωριστή αυτοδιάθεση και
Διαβάστε την ηλεκτρονική
διχοτόμηση σε τελική λύση, στη Βουλή
των Κοινοτήτων έλαβε χώρα μια πολύ
κάθε Πέμπτη στο
σημαντική συζήτηση. Στην οποία μίλησε
και ο Philip Noel-Baker (πατέρας του
Francis Noel-Baker) με ένα κατηγορη-

έκδοση
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- Γνώμες
√ÚıÔ‰ÔÍ›·
Eπιστολές
ζωής»
¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜
⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È«Τρόπος
∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡
«Η στάση
της Ελλάδος Hέναντι
του Ενωτικού
∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞
Πόθου των Ελλήνων της
Κύπρου (1957-58)»
∏
∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;

24ñ
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¶¤ÌÙË
12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
Πέμπτη
18 Μαρτίου 2019
2021

ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ . ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

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

ΜΕΡΟΣ 8ον

«Η Κύπρος αγωνίζεται
για την¢∂À∆∂ƒ√¡
Ένωσιν»
ª∂ƒ√™

Καράβι είναι η ζωή, εμείς την κυβερνάμε,
ευθύνη βρίσκεται σε μας – στον τρόπο ∂›ÛË˜
που την ÛÙÔÓ
συντηράς,
∆¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À
και πώς θα την περνάμε!
¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢Èﬁ˜. ∂ÔΓεύση του στόματος γλυκιά, του σώματος
πικράδα,
Ì¤Óˆ˜
Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
«δούρειος ίππος», ύπουλα – εισέρχεταιÏﬁÊÔ˜
αθόρυβα,
ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›χτυπά με εξυπνάδα!
Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈΠαμπόνηρες οι πράξεις της, με τέχνη ζωγραφίζει
ÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈτα σχέδια της εισβολής – μέχρι να την αντιληφθείς,
η γλύκα μας θερίζει!‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.
∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙﬁÙÂ 80
Μέσα στη ηλύκα κρύβεται εχθρός κορμιού∏μεγάλος,
ÂÙÒÓ,
ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·ﬁ ÙÔÓ £Âﬁ
ντυμένος με παραλλαγή – και της καμήλου
υπομονή,
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚﬁÓ ÙÔ˘ ∫˘σκοτώνει δίχως σάλος!
Με αντοχή καραδοκεί, στην τσάκρα τουÚ›Ô˘,
θα κάτσει,
Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
μέχρι που θάρθει η στιγμή – σαν αστραπή
ν’ επιτεθεί,
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜
ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆτη λεία του ν’ αρπάξει!
Ú›ÛıË ﬁÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úﬁ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
Όπως και τον κροκόδειλο, τα ερπετά, αράχνες,
ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
έντεχνα πλέκουν τον ιστό – παγίδες στήνουν με σκοπό,
Á˘Ó·ÈÎﬁ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
για να γεμίσουν πάχνες!
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
Γι’ αυτό, λοιπόν, προσεκτικά, να τρώμε μετρημένα,
˘ÈÔ‡ ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
άμυνα, κάστρο στη ζωή – είν’ η σωστή ÙÔ˘
η διατροφή,
Ó·Ô‡˜,
ﬁˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
χρόνια μελετημένη!
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹Όταν «παν μέτρον άριστον» ρητά ακολουθούμε,
ÙÔ˘ –∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹λόγια σοφά, αθάνατα – στον άνθρωπο ÛÂˆ˜
ωφέλημα
υγιεινά θα ζούμε! ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
Τα φάρμακα της συνταγής όταν γιατρό πηγαίνεις,
ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
από φαρμάκια φτιάχτηκαν – πικρά κατασκευάστηκαν,
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·, ﬁÏÔ˜
τα χάπια που θα παίρνεις!
Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·Οι θεραπείες γιατρικής, με βότανα φτιαγμένες,
ÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ﬁÏÔÈ Ó·
έτσι και η μαγειρική – γνήσια και αυθεντική,
‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
στη φύση βασισμένες!
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
Όσον τα αποφεύγουμε, γλυκά, σιοκολατίνες,
∞˘ÙﬁÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
αυξάνονται τα θετικά – συστήματα ανοσοποιητικά,
άριστες βιταμίνες!!! ŸÏÔ˜ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÙﬁÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
Ειρήναρχος Στεφάνου
∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ ÙËÓ
∏ ‡„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
8 Φεβρουαρίου
2021
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó ÛÔ˘, Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡-

«...Κληρονόμοι της αγωνιστικής διαθέσεως
του Ελληνικού
Έθνους,
Κύπριοι είναι
εκείνοι
ªÂÙ¿ ÙÔ 1960
Ô ›‰ÈÔ˜οιÛÔ˘‰·›Ô˜
(Î·Ù¿
Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
στους
οποίους
έλαχεÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜
σήμερα να συνεχίστουν
Dr Spook,
‚·ıÂÈ¿
Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·μίαν αθάνατη παράδοση ανδρείας.
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹Τους αγώνες των Ελλήνων χαρακτήρισε πάνÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜
τοτε το απονενοημένο: Από τους Περσικούς
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏﬁÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·Πολέμους έως την Επανάσταση και το Έπος
·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó
ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·
·˘Ùﬁ. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
τουÓÒÓ
’40,Ô˘
η ελληνική
προσπάθεια
μοιάζει πάνÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô
Ô
›‰ÈÔ˜
Ó·
ÚÔÙÂ›ÓÂÈ
ÛÙÔ˘˜
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜
ÁÔÓÂ›˜ ﬁ¯È ·ÏÒ˜
τοτε εκ των προτέρων καταδικασμένη σύμφω°Ú¿ÊÂÈ Ô
Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó
Ù·και
·È‰È¿
ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡ÓναÓ·
με ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó
την πιο στοιχειώδη
λογική. Έτσι
ο λαός
¢·Ì·ÛÎËÓﬁ˜
·ÏÏ¿,
·Óπαλεύει
Â›Ó·È Ó·τώρα
‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó
τηςıËÌ·,
δούλης
νήσου
εναντίονÌÂÙ·Í‡
δυνά- ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂπˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
Ú›·˜
Î·È ÙË˜ισχυροτέρων,
·ﬁÏ˘ÙË˜ ·˘ÛÙËÚﬁÙËÙ·˜,
¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚË
μεων
απείρως
εναντίον της ιδίας
ıÂÔÏfiÁÔ˜
λογικής.
το ελληνικό πνεύμα απεδείχθη
Â›Ó·È ËΌμως
ÙÂÏÂ˘Ù·›·.
πάντοτε
το ισχυρότερο
καιÂÎÂ›ÓË˜
η νίκη γίνεται
συνεχώς ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
ÿÛˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜
¶ﬁÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó· Ô ˘ÌÓˆ‰ﬁ˜
δική
του...
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂ·ﬁÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜. °ÂΟ αγών
Κυπρίων
αδελφών μας
περνά
ıÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ÓÈÎ¿,
Ë των
ÛˆÛÙ‹
·È‰·ÁˆÁÈÎ‹
Ì¿˜δεν
Ï¤ÂÈ
ﬁÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
αισιόδοξον
φάσιν.
Αυτό δεν θα
μας
κάμνη
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
·ﬁÏ˘ÙË˜
÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”,
Ô˘
Ï¤ÂÈ
ÛÙÔωστό·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰Ëσο να λυγίσωμεν, διότι, τελικώς, όσος χρόνος
·Á›·ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎﬁÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒκι αν περάση, θα δικαιωθή. Και έτσι μόνον θα
ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ». ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ÙÔ ·È‰› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
πραγματοποιηθή η Ένωσις όλης της ελληνικής
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úﬁ˜, Ô Ê‡Ï·Í
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ﬁÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·γης...
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úﬁ˜,
ÊÔÚÂÙÈÎ¿
Ó· Â›Ó·È
¯·Ì¤ÓÔ
Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, ﬁÔ˘
Η ΚύπροςÓÔÈÒıÂÈ
παραμένει
ακόμη
υπό αγγλικήν
Ë ˆÚ·ÈﬁÙË˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™Ù·˘‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÊÚ·ÁÌÔ›.
κατοχήν.
Ο αγώνﬁÚÈ·
όμως‹διά
την Ένωσίν της με
Úﬁ˜, ‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
°È· Ó· έχει
ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›,
ÙÔ ÈÔ ότι
¿Óˆ
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ Ù·
την Ελλάδα
αρχίσει ﬁÌˆ˜,
και ελπίζεται
συντό™Ù·˘Úﬁ˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
ÈÔ
Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó·
ıÂÙÈÎ¿αυτός
ÛÙÔÈ¯Â›·.
μως
θα¿Óˆ
ικανοποιηθή
ο πανελλήνιος
πόθος∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ
™Ù·˘Úﬁ˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰ﬁÍ· Î·È ÙˆÓ
™Ù·˘ÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÌËελληνική...»
Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈκαιÙÈ˜
η Κύπρος
θαÙÈÌˆÚ›Â˜
καταστήÁÈ·
καιÙËÓ
πάλιν
‰·ÈÌﬁÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».
ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ, ‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
ÓÂ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ﬁ ÙﬁÙÂ
Πηγή:
Ταχυδρόμος»,
Μαρτίου 1957,
‚¤˜
ÁÈ·«Ο
ÙËÓ
Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË.25η
¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂΕλληνικό
‰È¿ÊÔÚ· γραμματόσημο με τη μορφή του Εθνάρχη Αρχιεπισκόπου
¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÂÔÚÙ‹ ·˘Ù‹.
Î›ÓÈÔ
ÙÔ
ÂÚ›ÊËÌÔ
ÛÙËÓ
ÂÎÎÏËÎ·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙË˜
ƒÒÌË˜
Ó·
ÙÔ˘˜
‚ÔËΑθήνα,
Αφιέρωμα
στην
25η
Μαρτίου
1821,
Κύπρου Μακαρίου Γ’, αξίας 7,50 δρχ.
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜.
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ó· ··ÏÏ·ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
σελίδες
3-16
(Λεύκωμα).
∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·ﬁ Ù· ıÂÙÈÎ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ∂›Ó·È
ÔÏÏ¿.1958:
∞˜ Η Ελλάδα διακόπτει τους
νικών και αγώνων συνδέουν από της αυγής της
15 Ιουνίου
∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜
Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÙË˜ μ’ έχει ξεπεράσει,
ÁÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ª·Í¤Πιάστε αν μπορείτε
το πουλί που
«...Οι Άγγλοι νόμιζαν
ότι ελληνικό
υποβρύχιο
¶·Ï·È¿
ιστορίας τον ελληνικόν λαόν της Κρήτης μετά
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
Ù· ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿.
∆· ÈÔ
ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È στρατιωτικούς
Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ ÂÈτης δεσμούς ÛÙËÓ
με το τουρκικό
κρά-¢È·ı‹ÎË
ÙÔ˘
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜».
ÂÛ‹Ì·ÓÂ
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
πού’φυγε τόσοA˘Ùﬁ
ξαφνικά,
δίχωςÙËÓ
με λογαριάσει, ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
θα‚Ú¿‚Â˘ÛË
απελευθέρωνε
τον Μακάριο...»,
του ÂÙ¤Ελληνικού Κυπριακού Λαού. Οι δεσμοί
τος γιαÔ˘
το θέμα
της Κύπρου.1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ﬁÔ˘
‹ Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ôπρόσφαﬁˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ
‰›ÓÂÙ·È
·‡ÛÈÓ
ÙˆÓ
‰ÈˆÁÌÒÓ
Î·Ù¿
ÙË˜
ÙÔ˘˜
Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ.
√
ª·Í¤που
ούτε
καν
στοχάστηκα
πως
θα με παρατούσε.
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
τες αποκαλύψεις απορρήτων εγγράφων του
χαλκευθέντες εις κοινάς εθνικάς περιπεΙουνίου
1958: Η ελληνική
ıËÛ·Ó oÈκυβέρνηση
¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈαυτοί,
∞‰¿Ì
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô 22
Û˘Ó‹ıˆ˜
Û˘Ó›¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜
ıÚËÛÎÂ›·˜
ÙﬁÛÔ
Φίλοι,
τό’χα
στα
χέρια
μου
και
γλυκοκελαηδούσε...
ÓÙÈÔ˜
ﬁÌˆ˜
Â›¯Â
ÛÙÚ·Ùﬁ
˘ÂÚÙÚÈÎ·È
∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
Φόρεϊν Όφις,
τείας
και κοινούς αγώνας, κατέστησαν συν τω
απέρριψε το Σχέδιο ΜακΜίλλαν
τοÙÔÓ
ΚυπρÎ·È ∂‡·για
·ﬁ
¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ
£Âﬁ,
ÛÙ·Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹.
Τότε,¢‡ÛË,
άσκεφτα
έπαιζα,
περασμένα
χρόνια.
ÛÙËÓ
ﬁÛÔτοÎ·È
ÛÙËÓστα
∞Ó·ÙÔÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¤ÙÔ˜
628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡«...Πολεμικά πλοία του Βασιλικού Βρετανιχρόνω
περισσότερον
στενοί.
Οι
Έλληνες
της
ιακό.
Ο
Κ.
Καραμανλής
συνιστά
δημοκρατική
Â˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó
ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ
∞˘ÙÔ‡
ÙÔ
Τότε
είχα ήλιο
στηνÎ·È
ψυχή.
Τώρα
χιόνια.
∏ ·ÌÔÈ‚‹βρίσκονταν
ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È
˘ÏÈÎ‹, ﬁˆ˜
·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔÏ‹.
∂›ÛË˜
ÂÍ¤‰ˆÛÂ
¿ÏÏ·
‰È·-τη ζώνουν
ŸÙ·Ó ÏÔÈﬁÓ Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÔÏË
Î·È ¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
κού Ναυτικού
στη διάρκεια
του απεΚύπρου δεν έπαυσαν ποτέ να έχουν προ οφθαλαυτοκυβέρνηση.
«Í‡ÏÔ ÙË˜ ∑ˆ‹˜».
Ù¿ÁÌ·Ù· ˘¤Ú ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Â˘ÚÈÛÎﬁÚÂ› Ó· Â›Ó·È,αγώνα
ﬁÌˆ˜, των
Î·È ËıÈÎ‹,
Ë ÔÔ›·
Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î¿ÔÈÔ˘
Ÿˆ˜
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓλευθερωτικού
Κυπρίων
σε πλήρη
μώνÎÙ‡τους αγώνας και την αρετήν των Κρητών
17 Σεπτεμβρίου 1958: Νέα
προ2) ∏ελληνική
Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›·Ó
Ακούσετε
μια συμβουλή. Αν κάποιος θα το φτάσει,
Î·È
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹
(¤ÌÚ·ÎÙË
‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
Â›‰Ô˘˜) ‹ ÌÔÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
επιχειρησιακή
ετοιμότητα
στον Ινδικό
Ωκεανό, ¿ÏÏÔ˘
αδελφών
και με τούτους ως πρότυπον να
σφυγή στα Ηνωμένα Έθνη
για το
Κυπριακό.
ËÛÂ
Ô ªˆ¸Û‹˜
ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿
ı¿- τωνÂÂÈ‰‹
να
το
αγκαλιάσετε
σφιχτά
για
να
μη
σας
ξαφνιάσει.
ÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÚÂ› Ó·
Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
ÙË˜ ·Í›·˜έχουν
ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Î¿ÔÈÔ˘, Ë 1958: Στην
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ﬁ
επειδή
οι βρετανικές
μυστικές υπηρεσίες
αγωνίζωνται
διά την ιδικήν των ελευθερίαν.
Να
το
κλειδαμπαρώστε,
να παίζετε μαζίÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
του,
26 Νοεμβρίου
Αθήνα,
οι φοιτ- ÂÈ˜ ‰‡Ô
Ï·ÛÛ·
Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË
‰È¿
∏
∞Á›·
∂Ï¤ÓË
ÛÙÔ˘˜
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ Î·È
ÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË)
ÌÔÚÂ›
Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È
Î·È
ÔÈÙË
ƒÒÌË
ÛÙÔ
µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
πληροφορίες
ότι ελληνικό
υποβρύχιο
θα απε- ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
πριν
βαρεθεί
όπως
παιδί
που
λέει
την
προσευχή
του.
αι παρούσαι δυσχέρειαι επαναφητές παρά τα δρακόντειαÓ·αστυνομικά
μέτρα
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ
πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜Ιδιαιτέρως
ÊÂ‡∞Á›Ô˘˜ ∆ﬁÔ˘˜
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË ÛÙÔÓ £Âﬁ ÙˆÓ ÃÚÈλευθέρωνε
τον Αρχιεπίσκοπο
τις
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜,
ﬁˆ˜ Â›Ó·ÈΜακάριο
Ë ËıÈÎ‹ από
ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË,
Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
Γιατί δεν ξέρει έλεος κι ανέμελα γυρίζει,‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
μνήμηνÓ·
ημών
αναλόγους
δοκισυγκρότησαν
ογκοδέστατη
διαδήλωση
ÁÔÓÙ·˜
·ﬁ ÙËÓυπέρ
∞›Á˘ÙÔ,έρουν
ÚÔÙ˘-εις τηνÛÙÈ·ÓÒÓ
ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÓÈÎ‹ÌÂÁ¿ÏÔ˜
ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
μ’√ένα
σκοπόﬁıÔ˜
– στα όνειρα
ελπίδες να δωρίζει.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂΣεϋχέλλες
όπου ήταν
εξόριστος...»
Αυτά(Ô˘
και ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ
ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·,
Ô ¤·ÈÓÔ˜,
ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô
Î·È ÈÔΣυγκρούσεις
¿μασίας του κρητικού
Όπως όμως η Κρήτη,
ÒÓÂÈ
Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ.
της Κύπρου.
και τραυματισμοί.
ÛÂÈ ÙÔÓλαού.
ª·Í¤ÓÙÈÔ.
ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó
Ù¤ıËÛ·Ó
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡άλλα
πολλά
αποκαλύπτουν
απόρρητα
έγγραμέσαÔ˘
από το πυρ
και το
ανεδύθη
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜
ÏËÚˆÌ‹˜
‹ επιχείρησαν
3) ∂›ÛË˜,
Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜
Το 1958
οι Άγγλοι
να επιβάλουν
∫·Ù¿
ÙËαίμα
‰È‹ÁËÛË
ÙÔ˘ ελευθέÈÛÙÔÚÈÓ·Πετάει
ÌÂÙ·‚Â›
∆ﬁÔ˘˜,
τηςÛÙÔ˘˜
νιότης∞Á›Ô˘˜
το πουλί,
γοργόφτεροÌˆÓ
στη Î·È
δύση,
Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó. ºÂ‡φα·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜
του βρετανικού
υπουργείου
Εξωτερικών
ρα,
τοιουτοτρόπως
είμεθα
βέβαιοι
ότι
και
η
Κύ‡„ˆÛÂ
Ô
ªˆ¸Û‹˜
ÛÙËÓ
¤ÚËÌÔ,
‰È·
το
διχοτομικό
σχέδιο
ΜακΜίλλαν.
Χαρακτηρι‹ ·ÎﬁÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎﬁÔ˘ ∫·ÈÛ·Ó·και
ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ
ÂÎÂ›
Ô˘ ÂÚ¿ÙËτο ακούω να
κελαηδεί
σαν νέους αντικρίσει.
ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
που
αποδεσμεύτηκαν
και Ó·
δημοσιοποιήθθκαν
προς θα εξέλθη
αλώβητος
από
τας
παρούσας
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È
ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
στικός
ο τίτλος
της εφημερίδας
«Ελληνικός
ÏÈÎ¿
ÔÏÏÔ› ÙÚﬁÔÈ ÁÈ·
«ÏËÚÒÓÂÈ» Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜
¿ÍÈÔ˘˜,
ÌÂ ÙËÓ
ÚÂ›·˜ ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
ÛÂΚαι
Ô ∫‡ÚÈÔ˜,
Ó·να
ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜μου να γυρνούσε...
λαχταρώ
γίνονταν κοντά
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
(την 17η Απριλίου 2012) από τα Βρετανικά
δοκιμασίας
της
και θα ίδη ταχέως
αποκαθιÔÈ ÔÔ›ÔÈ
Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ
Ù· Ê›τα πάντα
είχον ·ﬁ
ÁÂÓÈÎ‹ Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·, ‚¤‚·È·, ÙË˜ Ï¤ÍË˜. Βορράς»: «Επί ημισείαν ώραν
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ·Μια περασμένη
σε μένα
κελαηδούσε...
·Á›Ô˘˜
Î·È ÈÂÚÔ‡˜εποχή
¯ÒÚÔ˘˜
Î·È Ó·
Αρχεία.
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ﬁÏË ∫ÙËÛÈστούμενα
τα
ιστορικά
δίκαιά
της.
Η
θέλησις,
η
‰È·,
ÏﬁÁˆ
ÙË˜
·ÈÛÙ›·˜
ÙˆÓ
ÚÔ˜
χθες
ακινητοποιηθή
εις
ολόκληρον
την
χώραν.
ÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ﬁÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùﬁ˜
Μερσίνη MacFarland
∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙﬁ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ› ‰È· ÙÔÓ ˘ÈﬁÓ ÙË˜ Î·È
Πηγή: Εφημερίδα «Παροικιακή» (του ΛονÊﬁÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿αποφασιστικότης,
αλλά
πρό
πάντων
αι
θυσίαι
∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ
ÂÎÂ›Η εκδήλωσις αλληλεγγύηςÙÔÓ
του£Âﬁ.
ελληνικού
λαού ÌﬁÓÔ
ÙÔ˘, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÊˆÙÂÈﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∂›ÛË˜
Î·ÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈδίνου), Πέμπτη 19 Απριλίου 2012.
ÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
του Κυπριακού
περί¤ÊÂÚÂ
τούτου.
ÓÔÈσυγκινητικοτάτη».
Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜
ÙÔÓ
προς τους Κυπρίους υπήρξε
Óﬁ λαού
ÛÙÔÓ εγγυώνται
Ô˘Ú·Óﬁ, Ô˘
Î·È
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
ÙÒÛÂÈ˜
ÂÎÂ›ÓÂ˜
ﬁÔ˘
¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜
‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
Δεκέμβριος
1957:
Συζητείται
στον ΟΗΕÚ¿ÍÂÈ˜,
η
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
Αλλεπάλληλα
βρετανικά
αποικιακά
σχέδια
¯¿ÏÎÈÓÔ
ﬁÊÈ,
ﬁ¯È
ÔÈ
˘ﬁÏÔÈÔÈ.
Τα πάντα ακινητοποιήθηκαν: Εργοστάσια διέÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏËπÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.
ﬁÔ˘ κατά
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È
Î¿ÔÈÔ˜επί
Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤τέταρτη
σειρά προσφυγή
της Ελλάδας
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
εθραύσθησαν
ήδη
επί
του
βράχου
της
αντιÎ·ÈέκλειÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ˜
ﬁÊÈ˜
κοψαν τη λειτουργία τους,∂ÔÌ¤Óˆ˜
καταστήματα
ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «∂Ó ∆Ô‡Ùˆ ¡›Î·».
∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔÚ¿ÍË. ∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ﬁÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓË
Ú¿ÍË; ∂Ó-μέσα σταμάτησαν,
τουÙÔÈ·
Κυπριακού.
στάσεως
ψυχής.
Καθ’ όμοιον
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ
™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘
∫˘- της κυπριακής
σαν, μεταφορικά
ταÙÔÓ
τραίνα
∆ËÓ Ó‡ÎÙ·,
Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
ÂÊ¿ÓË
Ô›ËÛÂ
ÂÈı˘Ì›·
ÙË˜ ÌÂ ÙËÓΠύλη ∆ﬁÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
Ω Εσύ ÙËÓ
Ωραία,
αποσφραγισμένη,
ÓÔÔ‡ÌÂ
Ú¿ÍË
Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂΣυνελεύσεως
ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜
ÂÈÛ‡ÚÂÈ
Î¿Η Πολιτική
Επιτροπή
της Γενικής
τρόπον θα θραυσθούν
και οιαιδήποτε
μελλονÎ·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÛÙËÓ ∫ˆÓÚ›Ô˘.
διέκοψαν
τα δρομολόγιά
τους και οι πολίτες
Ô ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÛÙÔÓ
‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂ
ÙÔ ÛË‚Ô‹ıÂÈ·
‚¤‚·È·
ÙÔ˘
ÀÈÔ‡
ÙË˜.
Κατά χάριν εισερχόμεθα
εις την
δόξα Σου,
ÔÈ· ÔÈÓ‹τηÎ¿ÔÈÔ˘
Â›‰Ô˘˜.
∫È ·˘Ùﬁ ‰ÈﬁÙÈ
Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›·
‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ από τους δρόμους...
καταδικάζει
βρετανική
αδιαλλαξία
και με
τικαί πλεκτάναι
και
σατανικά
σχέδια
της
βρεταÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔÓ ÙÔÔı¤απομακρύνθηκαν
ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ﬁˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
™ÎÔﬁ˜
ÙË˜ ‹Ù·Ó
Ó·χειμάρρου
·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
Μια νεφέλη
εκ του
των Κέδρων
∏ Μακαρίου
¶ÚÒÙË ⁄„ˆÛÈ˜
νικής κυβερνήσεως.
Κυπριακός
λαός,
απόφασή
εγκρίνει
με ψήφους
33 υπέρ
ένανÂÈÊ¤ÚÂÈτης
¯›ÏÈ·
Ì‡ÚÈ·
Î·Î¿, ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È
Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
ÙËÛÂ ÛÙÔÓ Ó·ﬁ ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
Χαιρετισμός
του Εθνάρχου
ÙÔ Â›‰ÂΟÛÙÔÓ
Ô˘Ú·Óﬁ
Î·Èπιστεύων
ÙÔ˘ ¤‰ˆÙÔÓ
°ÔÏÁÔı¿ (ÙﬁÔÓ
™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
Αποκαλύπτει
εκεί, εις
τον κήπο
ÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
ακραδάντως εις
το δίκαιον
του, συνεπής
τι 18
κατά και 28 αποχές
την ελληνική
πρότα- Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
√ Ï·ﬁ˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
προς τον λαόν της Κρήτης
διά
Ë ·ÓËıÈÎﬁÙËÙ·
(‰ËÏ. ¤Ó·˜
‚›Ô˜ ·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜),
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹
Ó·αίτημά
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ
ÙÔÓ
Μια∫˘Ú›Ô˘)
ιερή ροή,
ÙÔ˘
Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
προςÌÂ
τας εθνικάς
παραδόσεις
του,
αγωνισηÔÏÏ¿
για «την
εφαρμογή
του δικαιώματος
ÙÔ ∆›ÌÈÔ •‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¿ÚτηςÙÚﬁÔ˜
εφημερίδος «Μαχητής»
Που
καθαγιάζει
ταÙÔ˘˜
ΆγιαÎ·Ù·ÛÙ‹των Αγίων.
Ô‰˘ÓËÚ¿
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
Â·ÎﬁÏÔ˘ı·.της
√ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
™Ù·˘ÚﬁÓ,
ﬁˆ˜ ÙÔÓ
Â›‰ÂθαÊˆÙÂÈÓﬁ
ÙÔ˘
∫˘Ú›Ô˘
Î·È Ó·
σθή
μέχρι
της
πλήρους
δικαιώσεως
του
αιτήαυτοδιαθέσεως
στην
περίπτωσιν
του
κυπρια¯ÈÛÂ Ó· „¿ÏÏÂÈ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
«Μετά
ιδιαιτέρας
χαράς
απευθύνομεν
σήμεΩ
Πύλες
φωτεινές,
ÙÔ
ÂÍ‹˜
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜:
Î·È
Ó·
ÙÔÓ
ÎÚ·Ù¿
ÛÙËÓ
ÚÒÙË
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÁÂÓÈÎ¿
ματός
του υπέρ
αυτοδιαθέσεως
και ελευθερίας.
κού·Ó¿ÚÌÔÛÙË
λαού». Η απόφασις
αυτή της
Πολιτικής
Επι- ªÂρον
Μυριάδες πιστών,
εγκάρδιον
χαιρετισμόν √
αγάπης
τιμής
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
ª¤Á·˜και
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
ÙÔ˘
ÁÚ·ÌÌ‹
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘. ∆ÔÓ
ÈÛÙÒÓ.
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Â›Ó·È
Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·.
¿ÏÏ·
ÏﬁÁÈ·, ·ÓÙ›
Ιδού
Ο Κύπριου
Μακάριος
τροπής χαρακτηρίζεται ως «ηθική νίκη επί διετον ηρωικόν
Κρήτης
και διαβι- ÂÔÚÙ‹ ÙÈÌ¿¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
ÔÔ›Ô˘
Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹
™Ù·˘ÚﬁÓ ·˘ÙﬁÓ
ÙÔÓ ÔÓﬁÌ·ÛÂ
«Ï¿∂›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ ﬁÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂπρος
ÂÈÂ›ÎÂÈ·,
·ÎﬁÌ· λαόν της
Η 8η ημέρα,
η υποσχεθείσα,
8 Αυγούστου
1958»
θνούς επιπέδου» στον αγώνα για την ελευθεβάζομεν προς αυτόν τα αισθήματα
ευγνωμοσύνης
∞ﬁ ÙﬁÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
Ù·È
·ﬁ
ÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›·
Ì·˜,
ÌÂÙ¿
‚·ÚÔ».
ªÂ
ÙËÓ
‰‡Ó·ÌË
ÙÔ˘
™Ù·˘ÙÔÚ·˜
∞‰ÚÈ·Óﬁ˜
ÙÔ
¤ÙÔ˜
136
Ì.Ã.
Î·È ÌÂ ÙÚﬁÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ¤ÁÎÚÈÛË. √ˆÛΥπό του Αγίου ημών Πατρός!
ρία της Κύπρου. Δεν συγκέντρωσε όμως την
του Ελληνικού ΚυπριακούÙË˜
λαού
διά την
σταθε·ﬁ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
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˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈΟ Κύριος ημών και Βασιλεύς κυβερνά!
Αντώνης
Κυριάκος Γεωργίου
απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 στην Ολοράν συμπαράστασιν και αλληλεγγύην
την οποίαν
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘,
Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈÙ¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
Ευλογητός ο Θρόνος Αυτού.
ÌˆÚÂ›Ù·È.
Καλοψιδιώτης
μέλεια
της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ και
επιδεικνύει εις τον υπέρ ελευθερίας
αγώνα
του. ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
ÎﬁÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
ÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁ
·ﬁ ÙËÓ
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ ¤ÙÔ˜
Ó·ﬁ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›Jo-Anne Μαρινάκη
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
– Ερευνητής
Ακατάλυτοι
και βαθείς δεσμοί
ιδα- ·ﬁ ÙÔ˘˜ Κύπριος
απορρίπτεται.
313Ì.Ã.Ιστορικός
ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó Ì·˙›
ÌÂ ÙÔÓ §È∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.
ÙË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.
∆Ô ¤ÙÔ˜αίματος,
311Ì.Ã. ÂÎÏ‹ıË

Και λαχταρώ...

Ωδή εις την δόξα Σου
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EE ™Σ
¶ÚÔÛÊÒÓËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ
√∏∂ –
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
(1849-1917)
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ Û¯¤‰ÈÔ – ™˘Ó¿ÓÙËÛË
Ο εθνικός
βάρδος
της
Κύπρου
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979
ÎÏÂÎÙ¤˜
κλεκτές ˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
υνεργασίες

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Μέρος 60ÔÓ
6ον
ª∂ƒ√™

Ο

πως η μητροπολιτική Ελλάδα έχει τον

∏Διονύσιο
ÚÔÛÊÒÓËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂
Σολωμό και τον Κωστή Παλα-

5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
μά,™ÙÈ˜
η Κύπρος
έχει1978
τονÔδικό
της εθνικόÚÔÛÊÒβάρδο,
ÓËÛÂ
ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
τον Βασίλη
Μιχαηλίδη.
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂΟ Βασίλης Μιχαηλίδης γεννήθηκε στο ΛευÚÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
κόνικο
στην επαρχία Αμμοχώστου το 1849. Ο
«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
πατέρας ﬁÛÔ
του,ÙÔο Χατζημιχάλης
ήτανÌÈ·˜
έναςÏ‡ÛË˜
τραγουÂ›ÙÂ˘ÍË,
‰˘Ó·Ùﬁ ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·,
ÙÔ˘
διστής και χωρατατζής.
μάνα
του καταγόταν
από
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Η
Ô˘
Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ
ÌÂ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ Δάλι
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ, Ù·Αννέτα
ÔÔ›· ÛÂÈ˜
˘ÂÚ„ËÊ›το χωριό
και λεγόταν
Οικονόμου.
Û·ÙÂ
Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ.
™·˜ Î·ÏÒ Ó·
ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
Ï¤Καταγόταν
από θρησκευτική
οικογένεια
και ένας
ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
από τους θείους του ήταν ο Χρύσανθος ΠαπαÂÓﬁ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
κονόμος,
ενώ
ένας άλλος
θείος τουÙË˜...
ο Γιάννης
ÙË˜
ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜
ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ›
ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹
Οικονομίδης
έγινε
Μητροπολίτης
στο
Κίτιο
το
∆Ô ∫˘ÚÈ·Îﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›·
ÙÔ˘με‰È·ÊÔÚ¿
ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ
∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
Î·È
ÙˆÓ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘όνομα Κυπριανός.
Ú›ˆÓ.
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜
Î·È Î·ÙÔ¯‹˜.
Όταν∂›Ó·È
τέλειωσε
το Δημοτικό,
ο Βασίλης
πήγε∂›Ó·È
στη
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
Î·È
ı¤Ì·
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡
ÙˆÓ
·ÓıÚˆΛευκωσία όπου φοίτησε στο Γυμνάσιο για
δυο
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
χρόνια (1866-1868) και μετά τον πήρε ο θείος του
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Úο Μητροπολίτης
Λάρνακα. Τον
τραβούσε
ÍÂÈ
ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Óστη
Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
Î·ÙÔ¯‹˜
Î·È Â·-η
αγιογραφία
ÓÂÓˆıÂ›
Ô Ï·ﬁ˜αλλά
ÙË˜...άρχισε να γράφει και στίχους
∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·από
ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘
Î·È ÙÔ˘
Ï·Ô‡
ÙË˜ ‰È·Î˘εμπνευσμένος
τα πολιτικά
που
άκουγε,
για
‚Â‡ÔÓÙ·È.
∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È
Â›ÛË˜
Î·Èτους
ÙÔ Î‡ÚÔ˜
ÙˆÓ
την Επανάσταση
του 1821
και για
αγώνες
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ Ï·ﬁ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈτων Ελλήνων στην Ήπειρο, στην Κρήτη και στην
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘Κύπρο.
ıÂÚ›·,
‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏ÓˆΕρωτεύτηκε
την Ευγενία
Μπαρτζίλη
καιÙÔ˘;
της
Ì¤Ó·
ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó
ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ
ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ
έγραφε
στίχους.
∞˘Ùﬁ
Â›Ó·Èρομαντικούς
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».
∑‹ÙËÛÂ
Â›ÛË˜
∫‡ÚÔ˜παρακάλια
Ó· ÙÂıÂ› ˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹
ÂÔÙÂ›·,
Ύστερα
απόËπολλά
για οικονομική
·ﬁ
Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó·
ÁÈ· ÙËÓ
ÙˆÓ ο·ÓıÚˆβοήθεια
από τονŒıÓË,
θείο του
τονÚÔÛÙ·Û›·
Μητροπολίτη,
Μιχα›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜, Ì¤Û· ÛÙ·
ηλίδης τα κατάφερε να πάει στην Ιταλία το 1875
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·γιαÙˆÓ
να σπουδάσει
ζωγραφική. Δεν τέλειωσε όμως
Ù·
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
τις™ÙÈ˜
σπουδές
του και
πήγε
στην Ελλάδα
πολε6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
1978
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÌÂ ÙÔÓνα
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
∆˙.
∫¿ÚÙÂÚ,
ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â
ﬁÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È
Ë
μήσει
για τηÛÙÔÓ
λευτεριά
της Ηπείρου
και της Θεσ-

σαλίας. ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
1878
όταν οι Άγγλοι πήραν την Κύπρο από
·ﬁΤοÙÔÓ
√∏∂.
9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
ÙÔ˘ √∏∂
την™ÙÈ˜
Οθωμανική
αυτοκρατορία,
ο Μιχαηλίδης
γύ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ
ÙÔ
æ‹ÊÈÛÌ·
33/15
ﬁÔ˘
˙ËÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓ
¿ÌÂÛË
ρισε στην Κύπρο απένταρος και εγκαταστάθηκε
·Ô¯ÒÚËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓﬁÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
στη Λεμεσό. Το 1884 πήρε δουλειά σαν προσωριÍ¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·ﬁ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
νός νοσοκόμος με μισθό 4 λίρες τον μήνα, όπου
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
δούλεψε
ως το 1910. Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Î·È
ÙˆÓ
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
Κατά την επιστροφή
του στην
Κύπρο
έγραψε
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ,
˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘ °.°.
ÙÔ˘ √∏∂.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ
ÚÔÛÊ˘Á‹
Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
και μερικά
από ταÎ·Èωραιότερα
πατριωτικά
του ποιÙÔ˘
√∏∂όπως
ÌÂ ·›ÙËÌ·
¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ήματα,
«Η ÙÔÓ
9η Î·ıÔÚÈÛÌﬁ
Ιουλίου 1821»,
«Η ΧιώτισÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.

σα» κ.ά.
∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
™¯¤‰ÈÔ στον
Παρά∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ
την πλούσια–ποιητική
του προσφορά
ªÂÙ¿
ÙËÓ
ÂÈÙ˘¯›·
ÙË˜
ÚÔÛÊ˘Á‹˜
∏ÓˆÌ¤Ó·
τόπο μας, ο Μιχαηλίδης πέθανε στις 8ÛÙ·
Δεκεμβρίου
ŒıÓË,
ÔÈ
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ›
˘¤‚·Ï·Ó
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
ÁÈ·
ÙË Ï‡ÛË
1917, φτωχός, αγνοημένος και αδικημένος
στο
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
φτωχοκομείο της Λεμεσού.
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
Ο Ν. Ξιούτας που επιμελήθηκε την έκδοση των
µÚÂÙ·Ó›·˜.
ποιημάτων
του
Μιχαηλίδη
ότι το πρόβλημα
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
– Û¯¤‰ÈÔ
Ï‡ÛË˜γράφει
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó
ÙÔ ∞∫∂§
, ÙÔ ¢∏∫√
Î·È Ë ∂¢∂∫
ÂÓÒ Ô ¢∏™À
της ¤ÓÙÔÓ·
γλώσσας
βασάνισε
τρομερά
τον ποιητή
γιατί
‹Ù·Ó
Úﬁı˘ÌÔ˜
Ó·
ÙÔ
Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
με τη φτωχική του εκπαίδευση του ήταν αδύνατο
Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§ ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤να™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
κατακτήσει την
καθαρεύουσα χορταστικά. ΥπήρÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
ξε
και
αυτός
αρχικά
θύμα της αρχαιοπληξίας της
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
εποχής
του.
Ο
Μιχαηλίδης
όμως σύντομα
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË, Â›ÙÂ κατάÙ‹ÚËλαβε¤ÓÔ¯Ë
πωςÛÙ¿ÛË
η καλύτερη
με τονÙÔ˘
κυπρÛ·Ó
·Ô¯‹˜επικοινωνία
·ﬁ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
¢ÈÂıÓÔ‡˜
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡,
Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÚÔÛ·ıÔ‡Ó
Ó· ˘Ôιακό λαό
είναι η λαϊκή
γλώσσα
και το κυπριακό
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó
ιδίωμα. ﬁ,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜

™˘Óﬁ‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».
√ °Ï·‡ÎÔ˜
ËÁ¤ÙË˜1821»
ÙÔ˘ ¢∏™À,
‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
«Η ∫ÏËÚ›‰Ë˜,
9η Ιουλίου
ή το
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈ«Τραούδιν
του Κυπριανού»
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
Ο Μιχαηλίδης εμπνευσμένος από τη θυσία του
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού
στις 9 του Ιούλη
1821
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ›
ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÒÛÙÂ Ù·
·Úκαι
τον
ξεσηκωμό
των
Κυπρίων
έγραψε
το
επικό
ÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».
√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜
·ÂÎ¿ποίημα
«Η 9ηÙË˜
Ιουλίου
1821 ή§˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜,
το Τραούδιν
του

∂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¿).

Κυπριανού».
ÏÂÛÂ
ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ» Î·È ﬁÙÈ «·ÓÙÈΣτο ποίημα
αυτό αναφέρεται
στη·Ú¯¤˜
σύλληψη
και
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È
ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜
Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜
‰ÈÂıÓÒ˜
·Ô‰ÂÎÙ¤˜
Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ
Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
στον απαγχονισμό
τουÎ·Ù¿ÊˆÚ·
Αρχιεπισκόπου
ΚυÙÔ˘
√∏∂». και τον αποκεφαλισμό των τριών Μητρπριανού

∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ –Κιτίου
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
οπολιτών
(Πάφου Χρυσάνθου,
Μελετίου
–19 ª·˝Ô˘ 1979
και Κυρήνειας Λαυρεντίου)
που έγινε στις 9 Ιουλίου
που Ôείναι
γραμμένο
στην
™ÙÈ˜1821.
·Ú¯¤˜Το
ÙÔ˘ποίημα
°ÂÓ¿ÚË 1979
∫Ô˘ÚÙ
µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì,
°.°.
ÙÔ˘
√∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ
ÌÈ·συγκίνησε
¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
ÁÈ· ÙËÓ
Κυπριακή
διάλεκτο
και συνεχίζει
να
Â·Ó¤Ó·ÚÍË
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ.
°È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂσυγκινεί τονÙˆÓ
κυπριακό
λαό.
Ú‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Δίνουμε μερικούς στίχους:
ÌÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
αρκέψαν
οιÙË˜
κρυφοί
ανέμοι
κι εφυ- –
2.Αντάν
∆· Ù¤ÛÛÂÚ·
ÛËÌÂ›·
™˘ÌÊˆÓ›·˜
ª·Î·Ú›Ô˘
¡ÙÂÓÎÙ¿˜. σούσαν
3.κ∆Ô
∂‰·ÊÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·.
αρκίνησεν
εις την Τουρκιάν να κρυφο4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ı¤Ì·.
συννεφκιάζει
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
που τες τέσσερις μερκές τα νέφη εκουÙÔ˘ κι
µ·ÚˆÛÈÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎﬁÌ·
·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
βαλούσαν
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó
ÙÈ˜τον
‰È·ÊÔÚ¤˜
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ώστι να¤ÓÙÔÓ·
κάμουν
καιρόνÙÔ˘˜:
ν’ αρκεύκει
να
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
στοιβάζει,
ÌÂ ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
είχεν
είχαν
τους
κι η ¯¿ÚÈÓ
ΚύπρﬁÙÈ «‰ÂÓ
ı·σγοιάν
ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓούλοι
˘ﬁÏÔÈË
∫‡ÚÔ
ÙË˜
ου
το
κρυφόν
της.
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Î·Èδεχτεί
Î·Ù¤Ο Αρχιεπίσκοπος
Κυπριανός
αρνείται να
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·ﬁ ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.

να τον βοηθήσει ο Τούρκος Κιόρογλου να φύγει
∆· ¢¤Î·τη™ËÌÂ›·
ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
και να γλυτώσει
σύλληψη,
γιατί θεωρεί τη φυγή
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
του ως προδοσία
για τον– λαό
του. Η ηρωική άρ1.
¡·
Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ
‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÛÙÈ˜
νησή του θυμίζουν στίχους από τον
«Αθανάσιο
15
πÔ˘Ó›Ô˘
1979.
Διάκο» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Ιδού τι απαν2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
τά ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός:

ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1977.
Aεν
θέλω, Κκιόρογλου,
εγιώ
να φύω ΄που
3. ∆·
·ÓıÚÒÈÓ·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È
ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›Â˜ Ó·
Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó
την
Χώραν, ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
4. √È
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ﬁÏÂ˜ γινεί
ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜
Î·È
Γιατί
αν φύωÓ·τοÎ·Ï‡„Ô˘Ó
κακόν εννά
περίτου.
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜.
Θέλω να μείνω Κκιόρογλου, κι ας πα΄να
5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÁÈ·με
ÙËÓσκοτώσουν,
Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
Ας ·ÈÁ›‰·
με σκοτώσουσιν
εμέν,
κι οι άλλοι να
ÙËÓ
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔγλιτώσουν...
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›ˆÓ.
Ακολουθούν φοβερές απειλές ότι ο Μουσελίμ
7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
Αγάς
έχει κατά νουν να σφάξει και να κρεμάσει
∫‡ÚÔ˘.
8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·,
τους
Ρωμιούς της Î˘ÚÈ·Ú¯›·,
Κύπρου: Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·ÚÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔΈχω στον νου μου, ΄πίσκοπε, να σφάξω,
ÙÂ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
να κρεμάσω,
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡
‹ ·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
Κι ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
αν ημπορώ ΄που
τουςÓ·
Ρωμιούς
τηνÎ·Ù¿
9. √È
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹
Î·Èνα
·‰È¿ÎÔÔ.
Κύπρον
παστρέψω
10. √È
Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËτον
§Â˘ÎˆÛ›·.
Κι Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ακόμα ανÓ·
ημπόρεια
κόσμον να
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
γυρίσω,
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿Έθεννα
σφάξωÙÔ˘
τους
ψυχήν
Ï·˜ ˘ﬁ
ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·
µ.°.°Ρωμιούς,
ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙
¡ÙÂνα
∫Ô˘μεν
αφήσω....
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙﬁÙÂ
‹Ù·Ó
ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜
Î·È Â›¯Â
ÙÔÓ
Ο Αρχιεπίσκοπος
τότε του
δίνει·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ
την ηρωική απάν∆¿ÛÛÔ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Î·È ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘τηση, την απάντηση που θα έδινε ολόκληρος ο
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.

Κυπριακός Ελληνισμός:

∏ £¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜

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

™ÙÈ˜
3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó
‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜
ÂÎÏÔÁ¤˜του
ÛÙË µÚÂΗ Ρωμιοσύνη
εν φυλή
συνόκαιρη
Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ﬁ
κόσμου,
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ· Ô˘ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ‹Ù·Ó
δεν εβρέθηκεν
για να
τηνÛÙËÓ ÈÛÙÔ°È· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿
ÙﬁÙÂΚανένας
Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó.
ηξηλείψει,
Ú›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜
ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ – Ë
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ
£¿ÙÛÂÚ.
∞ÚÎÂÙÔ›την
∫‡ÚÈÔÈ
Κανένας
γιατί σκέπει
΄πουÔ˘
τα ‹Ù·Ó
΄ψη ο·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘Θεός μου.
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤ÚΗ Ρωμιοσύνη εννά χαθεί όντας ο κόσμος
ÓËÛË˜ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
λείψει!
ﬁÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
ÛÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁÁ˘‹ÙÚÈ·
‰‡Ó·ÌË.
¿ÚÁËÛ·Ó
ﬁÌˆ˜
Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
Σφάξε
μας ¢ÂÓ
ούλους
κι ας
γενεί
το γαίμαν
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ·μας
ÊÔÚ¿,
ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
αυλάκιν,
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
Κάμε τον κόσμον μακελλειόν και τους
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
Ρωμιούς
τραούλια,
∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·Αμμά
΄ξερε
πως
ίλαντρον
κοπεί
ÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ, ﬁÔÈÔ
ÔÏÈÙÈÎﬁόντας
·ﬁ¯ÚˆÌ·
ÎÈ ·Ó Â›¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂκαβάκιν
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
Τριγύρου του πετάσσονται τρακόσια παραπούλια.
Το ΄νιν αντάν να τρω΄ την γην, τρώει την
γην θαρκέται
Μα πάντα κείνον τρώεται και κείνον
ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
καταλυέται.

∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
«Η Χιώτισσα»

ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏﬁÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ποίημα
είναι
ΧιώτισÙÈ˜ Ένα
ÛÙÂÓ¤˜άλλο
ÙÔ˘˜ επικό
Û¯¤ÛÂÈ˜του
ÌÂ ÙËÓ
∆Ô˘ÚÎ›·
Ô˘«Η
Û˘ÓﬁÚÂ˘Â
ÌÂ
ÙËÓ
™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
ŒÓˆÛËτου
Î·Èποιήματος
ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ·είναι
ÂÚÈÔ¯‹
ÙˆÓ Âσα».
Η υπόθεση
ότι Τούρκοι
ÙÚÂÏ·›ˆÓ.
ŒÙÛÈ Ë Ó¤·από
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
·Ï¿
έφερναν κοπέλες
τη Χίο σαν ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ
σκλάβες και
τις
Ó·
Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Ô˘
ÙËÓ
Û˘ÓÂ¯¿ÚË
πουλούσαν στη Λεμεσό. Ο ποιητής μιλά γιαÁÈ·
το
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆδράμα μιας νέας Χιώτισσας που ζούσε με ένα
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
πλούσιο μπέη που της είχε άλλες σκλάβες να την
™ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈﬁÚÈÛÂ ÙÔÓ
υπηρετούν.
§ﬁÚ‰Ô
∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.

Στη συνάντησή της με «μιαν ρκαν δκιακονητίναν»
√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
(γριά ζητιάνα), της αποκαλύπτει την ταυτότητα της
√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·και παρακαλεί την γριά να τη βοηθήσει να λευτεÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘ρωθεί.ÌÂΠράγματι
η γριά φροντίζει
κι έρχεται
ο αδεÎˆÛ›·
ÙË ÌﬁÓË ‰È·ÊÔÚ¿
ﬁÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ·
Ô‰ËÁ‹ıËρφός
της με το
καράβι, Ô˘
την ·Ú¯ÈÎ¿
παίρνει
και
Î·Ó
ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ.
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Â›¯Âκρυφά
‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
φεύγουν για
Χίο.
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙË˜τη∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ
ÙÒÚ·
¤ÓÙÔÓ· Î·Èαπό
Â¤ÌÂÓÂ
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
Το ποίημα
αποτελείται
420Ó·
στίχους
χωριÙË
ÁÚ·ÌÌ‹σε
∞ÙÙ›Ï·
Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·
ÙˆÓ
‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ».
σμένους
δεκάστιχες
στροφές.
Δίνουμε
μερικούς
∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
στίχους
από τη συνάντηση της νεαρής Χιώτισσας
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ﬁÔ˘ ‰ÈÂÎμε την χριστιανή γριά:

‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·ﬁ
τα δάρκα
σου,
πκιον κανεί
σε
ÙÔ Πάψε
1571 ﬁÙ·Ó
Ô §·Ï¿
ªÔ˘ÛÙ·Ê¿
Î·Ù¤ÎÙËÛÂ
ÙËÓ
Πάνω στες
βούκκες σου
να κυλούν
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ!
√ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜
‰ÈÎ·ÛÙ‹˜
ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ﬁÊ·ÛË
Ô˘Και
˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
ÙÔ ∂µ∫∞º.
°È· ÙËÓ είσαι
·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
πε μου κόρη
μου, πόθεν
·ﬁÊ·ÛË
·ÎﬁÌ·
Î·È
ÌÈ·
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
Και τ΄όνομαν σου πώς το λαλούν:
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·Από την Χιον την μακελλεμένην
„Â ﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙﬁÙÂ «Ë ∞ı‹Και τ΄όνομαν μου λαλούν μ΄ Ελένην
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™ﬁÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Πάσκισε,
μου,
να γλιτώσω
Ú¤ÛÙÈ
Ú¤ÂÈ Ó·θκειούλλα
·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜
∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
Και
σαν
να
χτίζεις
μιαν
εκκλησιάν
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Ë ¿ıÏÈ·
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Μπορώ
το γαίμαν
μου ναÔ˘
σιονώσω
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·.
°È·
ÙËÓ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
·˘Ù‹
·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡Μα δεν σε ΄φηννω μες την Τουρκιάν.
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ﬁÏÂÌÔ» ﬁˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ Â¤‚·ÏΟ Μιχαηλίδης έγραψε και στίχους στην απλή
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË».
ελληνική
και στην
«Ασθενής
∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó
ÌﬁÓÔσυλλογή
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ του
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
ÛÙË Λύρα»
§Â˘Îˆεκφράζει
την
απαισιοδοξία
του
γιατί
το
κράτος
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô δεν
°.°.
ενδιαφέρεται
καθόλου
τη φτώχια
και τοÙˆÓ
κατάνÙÔ˘
√∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ›
ÌÈ·για
ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË
·Ó·‚ÔÏ‹
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ.
¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó
ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹τημά του.√ Καταλαβαίνει
την κοινωνική
αδικία που
ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜»
επικρατεί
καιÔ˘
τηνÛ˘ÌÊÒÓËÛÂ
κατακρίνει.ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Άλλα ποιήματα του είναι «Η τοκογλυφία», «Ο
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó ﬁÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈγάμος», «Μύθοι» κ.λπ. Έγραψε επίσης και έναν
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·ﬁ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
ύμνο στον√ÌÔÛÔÓ‰›·˜».
Αγγλο Αρμοστή
Γουώλτερ Σέν«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜
™ÙËÓΣερ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·,
ÛÙË
ταλ, αλλάª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ύστερα το 1914 που
κατάλαβε
τον ρόλο
Û˘ÌÊˆÓ›·
‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ·
·Ú¿
ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹
ÔÌÔÛÔÓτων«‰È˙ˆÓÈÎ‹
Άγγλων,Ï‡ÛË»
έγραψε
μερικούς
στίχους που
καυ‰›·».
¶Ú¤ÂÈ
·Ó·ÊÂÚıÂ›αποικιοκρατία:
ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
τηριάζει
τη Ó·
βρετανική
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·ÚÙ›Ô˘ 1977 ﬁÙÈ ·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ˆ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›Η Αγγλική κυβέρνηση με έναν βοσκόν
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Ó·
ομοιάζει
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË
ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
Που ξένηνÎ¿Ùˆ
γίδα·ﬁ
άρπαξε
και όμως‰ÈÔ›ÎËÛË.
δεν την
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹

σφάζει
Για να τραβά το γάλα της εκείνος να το
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜
πίνει
∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔΚαι
στο
της τ’Ì›ÏËÛÂ
άρρωστο
σταλιά
να ·Ó¿ÔÏÈÙÂ›·˜. ™ÙËβυζί
¢È¿ÛÎÂ„Ë
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ﬁÔ˘
μην
αφήνει.
ÊÂÚÂ ﬁÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÌﬁÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔΚι όσον
γίδα
καιÙË˜
όσον
κι αν Î·È
ÔÏÈÙÂ›·˜
Ô˘ η
¤¯ÂÈ
40%αν
ÙÔ˘πονεί
Â‰¿ÊÔ˘˜
˘Ô Î·ÙÔ¯‹
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
φωνάζει
Â˘ı‡ÓË
ÛÙËÓτης
∫‡ÚÔ,
¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË
·¤Ó·ÓÙÈ
Ειν΄·¤Ó·ÓÙÈ
ο βοσκός
άπονος,
καθόλου
δεν Û’
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...».
τον νοιάζει.
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˙ËΦτάνει εκείνος απ’ αυτήν να φάγει και να
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ζήσει
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
Και είναιÙÔ˘
αδιάφορο
η γίδα αν
ψοφήσει....
ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË
∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ
Ï‹ÚË ·Ô-

∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜

ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÊÔÏÈÛÌﬁ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘.
Πράγματι, πόσο προφητικοί ήταν οι στίχοι του

Μιχαηλίδη!
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CATECHETICAL HOMILY AT THE OPENING OF HOLY AND GREAT LENT

About the pandemic, the quarantine and the unjustly
externally imposed closure of the Halki School the
Ecumenical Patriarch’s message this year
With the good-will and grace of God, the giver of
all good things, we are entering Holy and Great Lent,
the arena of ascetic struggles. The Church knows the
labyrinths of the human soul and the thread of Ariadne,
the way out of all impasse – humility, repentance, the
power of prayer and the sacred services of contrition,
fasting that eliminates the passions, patience, obedience to the rule of piety. And so the Church invites
us once again this year to a divinely inspired journey,
whose measure is the Cross and whose horizon is
the Resurrection of Christ.
The veneration of the Cross in the middle of Holy
and Great Lent reveals the meaning of this whole period. The word of our Lord echoes strikingly: “Whoever
desires to follow me … let them lift their cross each
day and follow me” (Lk 9.23). We are called to lift our
own cross, following the Lord and beholding His lifegiving Cross, with the awareness that the Lord is the
one that saves and not the lifting of our cross. The
Cross of the Lord is “the judgment of our criteria,” “the
judgment of the world,” and at the same time the
promise that evil in all its forms does not have the final
word in history. In looking to Christ and under His protection, as the One who permits our struggle, while
blessing and strengthening our effort, we fight the
good fight, “afflicted in every way, but not crushed;
perplexed, but not driven to despair; persecuted, but
not forsaken; struck down, but not destroyed” (2 Cor
4.8–9). This is the experiential quintessence also during the present period of the Cross and the Resurrection.
We are on a journey to the Resurrection through the

Cross, through which “joy has come to the whole
world.”
Some of you may wonder why the Church, in the
midst of the current pandemic, would add to the already
existing health restrictions yet another “quarantine,”
namely Great Lent. Indeed, Great Lent is also a “quarantine,” a period that lasts forty days. Nevertheless,
the Church does not aim to weaken us further with
additional obligations and prohibitions. On the contrary, it calls us to give meaning to the quarantine that
we are living as a result of the coronavirus, through
Great Lent, as liberation from enslavement to “the
things of our world.”
Today’s Gospel reading establishes the conditions
of this liberation. The first condition is fasting, not in
the sense of abstaining only from specific foods, but
also from those habits that keep us attached to the
world. Such abstinence does not comprise an expression of contempt of the world, but a necessary precondition for reorienting our relationship with the world
and for experiencing the unique joy of discovering the
world as the domain of Christian witness. This is why,
even during this stage of fasting, the approach and
experience of the life of the faithful have a paschal
dimension, the taste of the Resurrection. The “Lenten
atmosphere” is not depressing, but joyous. It is the
“great joy” that was proclaimed as good news by the
angel “to all people” at the birth of the Savior (Lk 2.10).
This is the unwavering “fulness of joy” (1 Jn 1.4) of
life in Christ. Christ is always present in our life – He
is closer to us than we are to ourselves – all the days

of our life, “unto the end of the ages” (Mt 28.20). The
life of the Church is an unshakeable witness to the
grace that has come and to the hope of the Kingdom,
to the fullness of revelation of the mystery of the Divine
Economy.
Faith is the response to God’s loving condescension to us; it is the “Yes” of our whole existence to
Him, who “bowed the heavens and descended” in
order to redeem the human race “from the slavery of
the enemy” and in order to open for us the way toward
deification through grace. The sacrificial love for the
neighbor and the “care” for the whole creation spring
from and are nurtured by this gift of grace. If this charitable love for others and the god-pleasing concern
for creation are absent, then my neighbor becomes
“my hell” and creation is abandoned to irrational forces,
which transform it into an object of exploitation and
into a hostile environment for humankind.
The second condition of the liberation promised by
Great Lent is forgiveness. Oblivion of divine mercy
and God’s ineffable beneficence, breach of the Lord’s
commandment that we should become “the salt of
the earth” and “the light of the world” (Mt 5.13-14),
and a false transformation of the Christian way of life:
to all of these attitudes leads a “closed spirituality”
that thrives on the denial and rejection of the “other”
and of the world, wipes out love, forgiveness and the
acceptance of the different. Yet, this barren and arrogant attitude of life is denounced emphatically by the
word of the Gospel on the first three Sundays of the
Triodion.
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It is known that such extremes are especially prevalent during periods when the Church invites its faithful to spiritual discipline and vigilance. However, the
authentic spiritual life is a way of internal renewal, an
exodus from our selves, a loving movement toward
our neighbor. It is not based on syndromes of purity
and exclusion, but on forgiveness and discernment,
doxology and thanksgiving, according to the experiential wisdom of the ascetic tradition: “It is not food,
but gluttony that is evil … not speaking, but idle speech
… not the world, but the passions.”
With this attitude and these sentiments, we join our
prayers with all of you, beloved brothers and children,
that we may definitively overcome the lethal pandemic
and swiftly respond to its social and economic consequences. And we ask for your beseeching supplications, too, for the reopening of the Sacred Theological
School of Halki, after a long period of fifty years that
has passed since its silence was imposed externally and fully unjustly, as we welcome Holy and Great
Lent in the Church, singing and chanting together
“God is with us,” to Whom belongs the glory and might
to the endless ages. Amen!
Holy and Great Lent 2021
X BARTHOLOMEW of Constantinople
Fervent supplicant for all before God
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KOLOKYTHIA YEMISTA ME AVGOLEMONO
STUFFEd COURGETTES wITH EGG ANd LEMON SAUCE
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.
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KOLOKYTHIA YEMISTA
ME AVGOLEMONO

1kg large courgettes about 12cm long
6 tbsp olive oil
2 medium onions finely chopped or grated
2 cloves garlic minced
500g minced beef or lamb
85g long grain rice
1 bunch finely chopped fresh flat- leaf parsley
½ bunch finely chopped fresh mint
600ml vegetable or chicken stock or water
Sea salt and freshly ground pepper
For the avgolemono sauce:
2 organic or free-range eggs
Juice of 1 lemon
METHOD
1. Wash and pat dry the courgettes and scoop out the flesh using a teaspoon being careful not to break the sides.
2. Chop the flesh and sprinkle the insides of the courgettes with salt and
set aside.
3. Over a medium heat in a large heavy frying pan, heat 3 tablespoons
olive oil until hot but not smoking and fry the onions for 2-3 minutes
until translucent. Add the garlic and fry for 1 further minute.

4. Add the meat and fry for 8-10 minutes until golden brown.
5. Stir in the courgette flesh, the rice, parsley, mint and seasoning and
fry for a further 2 minutes.
6. Take off the heat and let the mixture cool.
7. Stuff the courgettes with the meat and rice mixture taking care not to
overstuff as the vegetables might split.
8. Place in a large saucepan and pour over enough stock or water to
cover.
9. Pour the remaining olive oil over the courgettes.
10. Place a weighted plate on top, bring to the boil and simmer for 5060 minutes or until the courgettes are soft but firm to the touch.
11. Remove from the heat and let them cool slightly.
12. Now make the avgolemono sauce.
Avgolemono sauce
1. Beat the eggs in a bowl for 2 minutes then beat in the lemon juice.
2. Slowly add some hot stock but not boiling from the casserole taking
it from the edges of the pan and beating the mixture all the time.
3. Pour the avgolemono sauce into the pan slowly and shake the pan,
heated over a medium heat for another 1-2 minutes without letting
the liquid boil as it may curdle the egg. Serve immediately.
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Από Μέρα σε Μέρα
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων –
ΡΙΚ
Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο
με τη Δήμητρα Νικητάκη
Ελληνική Ταινία: “Οι Νύφες”
Ελληνική Ταινία:
“Σουσουράδα”
Ελληνική Ταινία:
“Το Κάλεσμα”
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Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων –
ΡΙΚ
Αθλητικό Σάββατο
Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
Ελληνική Επιθεώρηση:
“Επιστροφή”
Ελληνική Ταινία:
“Μαύρο Γάλα”
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων –
ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ
Παλιούρα
Hellenic Showroom
με τη Σεμίνα Τσοκανά
Ελληνική Ταινία:
“Η Ώρα της Δικαιοσύνης”
Ελληνική Ταινία:
“Εμείς Τα Μπατιράκια”
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων –
ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
την Άντα Μουράτη
Ελληνική Ταινία:
“Ο Αλή πασάς και η ΚυράΦροσύνη”
Ελληνική Ταινία:
“Μαντώ Μαυρογένους”
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Serves 4

20:30

ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

21:30
23.25

INGREDIENTS

19:05
20:00

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
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STUFFED COURGETTES WITH EGG
AND LEMON SAUCE

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων –
ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
Προκλήσεις - ΡΙΚ
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
“Εγώ, Εσύ κι η Άλλη”
Ελληνική ταινία:
“Η Αθήνα Μετά Τα
Μεσάνυχτα”

Σύνδεση με ΡΙΚ
Η Θεία Λειτουργία από τον
Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων –
ΡΙΚ
Αθλητική Κυριακή
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με τον Βασ.Παναγή
Ελληνική Ταινία:
“Η Φωνή Της Καρδιάς”
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων –
ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
Προκλήσεις - ΡΙΚ
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
“Ο Παπαφλέσσας”
Ελληνική ταινία:
“Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα”

COMMUNITY SPORTS

KOPA SEASON
WILL RESTART ON
4 APRIL 2021
KOPA are delighted to confirm that community football will restart following easing of the
national lockdown. The league will split into two
sections on restarting, with teams placed into
each Group based on their points per game
when the season was suspended due to COVID19.
Results from games played against teams in
the respective sections are carried forward with
the competition decided on each team playing
against the opponents in the section twice (with
any games played before the lockdown being
carried forward).

The Challenge Cup competition will also go
ahead and the Management Committee will try
to complete a Divisional Cup for each section
depending on how the rest of the season progresses.
Kypros Kyprianou, Chairman of KOPA said:
“It has been a difficult time for our community,
with COVID-19 impacting all of our lives including the loss of people very close to our league.
Although football is lower on our list of our priorities, we are pleased that the government's
guidelines allow us to get playing again from the
end of March. KOPA in consultation and approval

KOPA LEAGUE, HONOURING PETROS MICHAEL AND FRIENDS OF KOPA,
SPONSORED BY WINCHMORE BRICKWORK
Section A
TEAM
1
Komi Kebir FC
2
Olympia FC
3
Omonia (London) FC
4
Anorthosis FC
5
Pantel FC
Section B
TEAM
1
Akanthou FC
2
Panathanaikos FC
3
Cinar Spor FC
4
Omonia Youth FC
5
Nissi FC

PLAYED
3
4
3
3
3

POINTS
7
5
4
3
2

GD
+5
0
0
-1
-4

TO PLAY
Anorthosis, Pantel, Olympia, Omonia x2
Anorthosis, Pantel, Omonia, Komi Kebir
Anorthosis, Pantel, Olympia, Komi Kebir x2
Omonia London, Komi Kebir, Olympia, Pantel x2
Komi Kebir, Omonia London, Olympia, Anorthosis x2

PLAYED
3
2
3
2
2

POINTS
9
6
3
0
0

GD
+5
+9
+2
-7
-9

TO PLAY
Omonia Youth, Nissi, Cinar, PAO x2
Nissi, Cinar, Omonia Youth x2, Akanthou x2
Omonia Youth, PAO, Akanthou, Nissi x2
Cinar, Akanthou, PAO x2, Nissi x2
PAO, Akanthou, Omonia Youth x2, Cinar x2
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Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

Kypros Kyprianou, Chairman of KOPA said 'It has been a difficult time for our community, with COVID-19
impacting all of our lives including the loss of people very close to our league. Although football is lower on o
list of our priorities, we are pleased that the government's guidelines allow us to get playing again from the en
March. KOPA in consultation and approval of our clubs has an agreed format that enables competitive footba
take place to some conclusion in the time we have, subject to there being no further disruption. The
overwhelming feeling of our clubs was to play again this season, so the option to terminate the season was
avoided. It would have been great to have all clubs restarting the season but we respect Apoel's decision to
withdraw'.
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