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Στώμεν καλώς,
όχι μετά φόβου αλλά
μετά παρρησίας

ΣΕΛΙΔΑ 4

Πιθανόν να μην στηθούν
κάλπες στην Αγγλία για τις
βουλευτικές της Κύπρου
n Η «ΦΤΩΧΗ» ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ
ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ (30 ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ)

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής
- Φεραίος και η εποχή του
n Γράφει: Χάρης Μεττής
ΣΕΛΙΔΑ 10

Οι γυναίκες της Επανάστασης
n Γράφει: Σεραφείμ Καραχάλιος
ΣΕΛΙΔΑ 11

Ανάσταση Ελευθερίας - Ο Κοραής
και ο Ρήγας
n Κείμενο του Καθηγητή Απ. Βακαλόπουλου
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΤΑΤΑΡ: «Τη διχοτόμηση θα προτείνουμε
ως λύση στη Γενεύη»
n «ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ»

ΣΕΛΙΔΑ 5

Σε συνάντηση κάλεσε τον Πούτιν
ο Μπάιντεν για το Ουκρανικό

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σήμερα στην Άγκυρα Δένδιας
και Τσαβούσογλου,
χαμηλές οι προσδοκίες

n ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΕΥΡΩ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ
n ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΥΡΙΟ Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ… «ΔΑΣΚΑΛΕΨΕΙ» ΤΟΝ ΤΑΤΑΡ

ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΙ
n Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΝΕΕΙ «ΑΕΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Αίσθηση κανονικότητας
μετά την άρση μέτρων
n ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΪΟΥ
n «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ» ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
n ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΒΡΟΦ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ
ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕΛΙΔΑ 2
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES
URGENTLYREQUIRED
REQUIRED
PROPERTIES UNRGENTLY
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fromstudios
studiosto
toThree
three Bedroom
bedroom houses
2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
020 7502 1713
EMAIL: info@anthealettings.com
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΝΕΕΙ «ΑΕΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Αίσθηση κανονικότητας μετά
την άρση περιοριστικών μέτρων
Κ

οσμοσυρροή στους δρόμους του Λονδίνου και στα καταστήματα παρατηρείται από την περασμένη Δευτέρα στην Αγγλία
μετά την άρση κάποιων από τα περιοριστικά μέτρα εγκλεισμού. Μετά την επαναλειτουργία εμπορικών καταστημάτων, γυμναστηρίων, κομμωτηρίων, εξωτερικών χώρων
εστίασης, μουσείων και βιβλιοθηκών, στο
πλαίσιο σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων ο κόσμος άρχισε να αισθάνεται ότι η ζωή οδεύει πλέον προς μια κανονικότητα. Οι καταναλωτές ήταν απτόητοι
ακόμη και από τις καταρρακτώδεις βροχές
ή τη χιονόπτωση σε ορισμένες περιοχές,
όπως στο Σάρεϊ και στο Νορθούμπερλαντ.
Ουρές είχαν σχηματίσει από τα ξημερώματα πελάτες, έξω από εμπορικά καταστήματα και κομμωτήρια. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι
η κίνηση και στα γυμναστήρια.
Βάσει του μέχρι σήμερα προγραμματισμού
της βρετανικής κυβέρνησης, η λειτουργία των
εσωτερικών χώρων στην εστίαση δεν προβλέπεται πριν από τις 17 Μαΐου.
Θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα νυχτερινής
διασκέδασης και άλλοι χώροι εκδηλώσεων παραμένουν κλειστά.
Αυστηροί είναι οι περιορισμοί στις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους. Απαγορευμένα
είναι, μέχρι νεωτέρας, και τα μη απαραίτητα
ταξίδια στο εξωτερικό.
Το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά, εν τω
μεταξύ, με ταχείς ρυθμούς. Ήδη, το 65% των
ενήλικων Βρετανών έχει λάβει τουλάχιστον μία
δόση εμβολίου. Τα κρούσματα είναι γύρω στις
2,500, οι θάνατοι κάτω από 30 και οι νοσηλείες
σε ΜΕΘ περίπου 2000 άτομα.
Η πρόοδος που σημειώνεται επιτρέψει τη σταδιακή χαλάρωση του lockdown, όπως είχε δηλώσει
ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
«Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μία μεγάλη ανακούφιση για τους ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων, που παρέμειναν κλειστές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και για τον οποιονδήποτε
άλλον από εμάς, είναι μία ευκαιρία να επιστρέψουμε σε μερικά πράγματα που αγαπάμε να
κάνουμε και μας έχουν λείψει», είπε ο ίδιος σε
δήλωσή του.
«Παροτρύνω τον καθένα να συνεχίσει να
συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα και να θυμάται “χέρια, πρόσωπο, αποστάσεις και καθαρός
αέρας” για να καταπολεμηθεί η COVID, καθώς
προχωρούμε με το πρόγραμμα των εμβολιασμών μας», τόνισε.
Η προσπάθεια να πεισθούν οι άνθρωποι να
επιστρέψουν σε ένα τύπο κανονικότητας και να
αρχίσουν να ξοδεύουν ξανά, έχει σημαντικό ρόλο
στην ανάκαμψη της Βρετανίας, καθώς τα επίσημα
στοιχεία τον προηγούμενο μήνα έδειξαν ότι το
2020 ήταν η χειρότερη χρονιά για την οικονομία
της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις
αιώνες.
Οι έμποροι στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι
εκτιμάται ότι είχαν απώλειες εσόδων 27 δισεκατομμυρίων λιρών σε πωλήσεις στη διάρκεια
των lockdown, ελπίζουν ότι η συσσωρευμένη
ζήτηση θα τροφοδοτήσει μία έκρηξη του εμπορίου.

«ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ»
ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ο Υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς παρουσίασε ένα σύστημα «φωτεινού σηματοδότη»,
στο πλαίσιο του οποίου οι χώρες-προορισμοί
για τους Βρετανούς θα υπάγονται σε «πράσινη»,
«πορτοκαλί» ή «κόκκινη» κατηγορία.

Το σύστημα θα ισχύει το νωρίτερο από τις 17
Μαΐου και προβλέπει από δύο έως και τέσσερα
μοριακά διαγνωστικά τεστ για τους ταξιδιώτες
που θα επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από
το εξωτερικό, με δική τους οικονομική επιβάρυνση, χωρίς να υπολογίζεται ενδεχόμενη υποχρέωση διενέργειας τεστ στη χώρα που επιλέγουν
για τις διακοπές τους.
Οι τουρίστες που θα επιστρέφουν στη Βρετανία από τις χώρες στην πράσινη κατηγορία θα
χρειάζονται ένα μοριακό διαγνωστικό τεστ πριν
από την αναχώρηση και ένα ακόμα τεστ τη δεύτερη ημέρα μετά από την άφιξή τους. Δεν θα υπάρχει
η υποχρέωση δεύτερου τεστ μετά από την άφιξη,
όπως ισχύει τώρα, ούτε υποχρέωση καραντίνας.
Για τις αφίξεις στη Βρετανία από τις πορτοκαλί χώρες θα απαιτούνται μοριακά τεστ πριν
την αναχώρηση και τη δεύτερη και όγδοη ημέρα
μετά από την άφιξη, μαζί με περίοδο απομόνωσης δέκα ημερών στο σπίτι. Όπως και τώρα,
θα μπορεί κάποιος να σπάει την καραντίνα νωρίτερα, εφόσον κάνει ένα πρόσθετο τεστ την πέμπτη ημέρα από την άφιξη στη Βρετανία.
Για τις αφίξεις από χώρες της κόκκινης λίστας
η καραντίνα θα γίνεται σε προεπιλεγμένο ξενοδοχείο και δε θα υπάρχει η δυνατότητα λήξης
της απομόνωσης πριν από το δεκαήμερο.
Το κόστος για όλα τα παραπάνω θα συνεχίζει
να επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. Η ανακοίνωση της
Κυβέρνησης αναφέρει, ωστόσο, πως εξετάζονται τρόποι να μειωθεί το κόστος, όπως το να
γίνονται δεκτά φθηνότερα διαγνωστικά τεστ μετά
από την άφιξη στη Βρετανία αντί των ακριβών
μοριακών.
Υπάρχει επίσης η πιθανότητα η βρετανική
Κυβέρνηση να διαθέτει στους ταξιδιώτες τα τεστ
που θα πρέπει να κάνουν πριν την αναχώρηση
από τη χώρα των διακοπών τους για επιστροφή στη Βρετανία.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΤΕΣΤ
Παράγοντες της βρετανικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας εξέφρασαν απογοήτευση για την
υποχρέωση τόσων τεστ, προειδοποιώντας ότι
για πολλές οικογένειες οι θερινές διακοπές στο
εξωτερικό γίνονται απλησίαστες.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του αεροδρομίου
Χίθροου Τζον Χόλαντ-Κέι σχολίασε: «Γιατί αν
είσαι πλήρως εμβολισμένος και επιστρέφεις από
μία χώρα χαμηλού ρίσκου όπου δεν υπάρχουν
ανησυχητικές παραλλαγές του κορωνοϊού, όπως
η ίδια η κυβέρνηση θα έχει κρίνει, γιατί και πάλι
θα πρέπει να κάνεις τεστ PCR των 150 λιρών
όταν επιστρέφεις; Νομίζω ότι για τον περισσότερο κόσμο κάτι τέτοιο δεν θα έβγαζε νόημα και
εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ταξίδια θα

είναι κάτι που όλοι μπορούν να κάνουν και όχι
κάτι μόνο για τους πλούσιους».
Ο Υπουργός Μεταφορών σε δηλώσεις του
αναγνώρισε το μεγάλο οικονομικό κόστος των
μοριακών τεστ. Ο κ. Σαπς είπε ότι θα συζητήσει
με τις εταιρείες που παρέχουν τα τεστ PCR για
πιθανή μείωση των τιμών, ακόμα και στο μισό.

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ»
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Δεκα τρεις χώρες της Ευρώπης – μεταξύ
τους και η Ελλάδα – συμφώνησαν σε επτά
κριτήρια για τη θέσπιση ενός «πράσινου διαβατηρίου» για τον τουρισμό, με στόχο αυτό να
εφαρμοστεί ταχύτερα και όσο πιο ομοιόμορφα
γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι επτά προτεραιότητες θα διαβιβαστούν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφερε τη Δευτέρα η
Αυστριακή υπουργός Τουρισμού, Ελίζαμπετ
Κέστινγκερ.
Έπειτα από πρόσκληση της υπουργού, για
πρώτη φορά η Αυστρία, η Ελλάδα, η Κύπρος,
η Βουλγαρία, η Κροατία, η Δανία, η Γαλλία, η
Γερμανία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία,
η Ισπανία και η Ιταλία συζήτησαν τις προτεραιότητες για την εφαρμογή του «πράσινου διαβατηρίου» σε τηλεδιάσκεψη τους στις 29 Μαρτίου.
«Το “πράσινο διαβατήριο” δείχνει με μια ματιά
αν κάποιος έχει εμβολιαστεί, έχει αποθεραπευτεί ή έχει κάνει τεστ και με έναν ενιαίο κωδικό QR,
αυτό πρέπει να εφαρμοστεί με απλό και φιλικό
προς τον χρήστη τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ενώ η απόφαση σχετικά με το ποιες είναι οι λεπτομέρειες ως προς τις διευκολύνσεις, λαμβάνεται
φυσικά από κάθε κράτος-μέλος», τόνισε η υπουργός.
Συγκεκριμένα, το «πράσινο διαβατήριο», το
οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι έτοιμο προς χρήση από την 1η Ιουνίου, φέρεται ότι
θα περιλαμβάνει τρία πιστοποιητικά, δηλαδή για
τον εμβολιασμό, για το διαγνωστικό τεστ (PCR
ή γρήγορο τεστ αντιγόνου) ή για ανάρρωση (το
νωρίτερο 20 ημέρες μετά από το πρώτο θετικό
τεστ PCR).
Το ψηφιακό έγγραφο θα εκδίδεται δωρεάν,
θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της πανδημίας και
θα έχει υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων,
καθώς θα περιέχει μόνον τα πιο σημαντικά και
σχετικά με τον Covid προσωπικά δεδομένα (π.χ.
ταυτοποίηση του ατόμου, εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε, αριθμό παρτίδας, ημερομηνία και
τόπος του εμβολιασμού/τεστ).
Στη Βρετανία μελετάται ένα παρόμοιο σύστημα
«πιστοποιητικού εμβολιασμού» για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Υπάρχουν επίσης σκέψεις αυτό το πιστοποιητικό να χρησιμοποιείται
για συμμετοχή σε μεγάλες εκδηλώσεις, όπου
συγκεντρώνεται πολύς κόσμος, όπως τα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

Το Σάββατο η κηδεία
του Πρίγκιπα Φίλιππου
Από την ώρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος του πρίγκιπα
Φιλίππου, η Αγγλία, επίσημα
τουλάχιστον, βρίσκεται σε βαρύ
πένθος. Πολίτες βρέθηκαν στο
παλάτι του Μπάκινγχαμ όπου
άφησαν λουλούδια και κάρτες
προς τιμήν του εκλιπόντος και
προς συμπαράσταση στη βασίλισσα Ελισάβετ. Το Παλάτι ετοιμάζεται πυρετωδώς για την κηδεία
του το Σάββατο 17 Απριλίου, η
οποία ως ένα βαθμό ήταν προσχεδιασμένη… από τον ίδιo και
φέρει την κωδική ονομασία “Operation Forth Bridge”.
Το Σάββατο 17 Απριλίου, το φέρετρο του Δούκα του Εδιμβούργου,
καλυμμένο με την σημαία του, ένα στεφάνι, το ναυτικό του καπέλο και το
σπαθί του, θα μεταφερθεί από άγημα της φρουράς της βασίλισσας στην
κρατική είσοδο του Κάστρου του Ουίνδσορ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πομπή, κατά την οποία θα μεταφερθεί με ένα ειδικά τροποποιημένο Land Rover. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σχεδίασε ο ίδιος ο Φίλιππος. Αυτό είναι που θα τον οδηγήσει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ. Εκεί θα τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία. Ο πρίγκιπας Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα ακολουθήσουν πεζή το φέρετρο, αλλά όχι η 94χρονη βασίλισσα. Τη στιγμή που το
φέρετρο φτάσει στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή. Δεν θα υπάρξει καμία άλλη
δημόσια εκδήλωση. Αυτή ήταν, άλλωστε, και η επιθυμία του.
Αρχικά, 800 άτομα προβλέπονταν να παραστούν στην κηδεία. Οι περιορισμοί της πανδημίας, όμως, μείωσαν τη λίστα στους 30. Μεταξύ αυτών των λίγων, θα είναι και ο εγγονός του, πρίγκιπας Χάρι. Βρίσκεται
ήδη στο Λονδίνο σε καραντίνα. Η σύζυγός του Μέγκαν δεν τον συνόδευσε, καθώς η προχωρημένη της εγκυμοσύνη δεν της επέτρεψε να ταξιδέψει.
Τη λίστα των 30 ατόμων θα εγκρίνει η Βασίλισσα. Αυτή είναι που έχει
τον τελικό λόγο, ενώ δεν αποκλείεται να έχουν προσκληθεί και μακρινοί
συγγενείς, όπως τα ξαδέλφια της Βασίλισσας, με τα οποία, όμως, η ίδια
διατηρεί στενές σχέσεις.
Η σορός του Φιλίππου έχει μεταφερθεί στο Ιδιωτικό Παρεκκλήσι, στο
Κάστρο του Ουίνδσορ. Ενόψει της κηδείας, όλα τα μέλη της βασιλικής
οικογένειας έχουν εκφράσει τη λύπη τους, με πρώτον από όλους τον πρωτότοκό του γιό και διάδοχο στον θρόνο, Κάρολο. Αποχαιρέτησε τον
«αγαπημένο του μπαμπά», ευχαριστώντας τον για την προσφορά του
στην πατρίδα. Οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν ανέκαθεν περίπλοκες.
Πατέρας και γιός διέφεραν δραματικά σε χαρακτήρα και έτσι δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον. Είναι γνωστό ότι ο Κάρολος αναζήτησε σε άλλα πρόσωπα την πατρική αγάπη, καθοδήγηση και
στοργή.
Τα αγγλικά Μέσα κατηγορήθηκαν ότι υπερέβαλαν στην κάλυψη του
θανάτου του Δούκα του Εδιμβούργου, ειδικά το BBC και το SKY News.
Χιλιάδες εξαγριωμένα τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα, μάλιστα, απαιτούσαν να αποκατασταθεί το κανονικό πρόγραμμα των σταθμών.
Τα δίκτυα είδαν τα ποσοστά τηλεθέασης τους να κατακρημνίζονται.
Το ίδιο έντονα επικρίθηκε και η Βουλή των Κοινοτήτων που αφιέρωσε στον Φίλιππο 9 ώρες με ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων και άλλων 136 βουλευτών που ενεγράφησαν για να μιλήσουν! Σχολιαστές σε
αγγλικά ΜΜΕ παρατηρούσαν ότι τόσες ώρες δεν είχαν αφιερωθεί σε μια
συνεδρία ούτς για το Brexit αλλά ούτε και άλλα εθνικά θέματα, όπως το
φλέγον αυτές τις μέρες πρόβλημα για την Βόρειο Ιρλανδία...

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
Για τη σχέση του αποθανόντος Δούκα με την Ελλάδα, ο γνωστός
δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου έγραψε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«Ειπώθηκαν πολλά και έχουν γραφεί ακόμα περισσότερα για τον εν
λόγω Πρίγκιπα. Και ειδικά για τη «σχέση» του με την Ελλάδα, η οποία –
αν διαβάζω ορθά όσα γράφονται – δεν σήμαινε τίποτα για τον ίδιο...
Αλλά αυτά για κάποιους μπορεί να μην έχουν σημασία. Για τους πολλούς είναι σημαντικό ότι ήταν ο σύζυγος της κ. Ελισάβετ, αλλά δεν κούνησε
το δακτυλάκι του για να βοηθήσει τη Γενέτειρα.
Ούτε, ως Έλλην σύζυγος προσπάθησε να την επηρεάσει την κ. Ελισάβετ όταν της ζητήθηκε να χαρίσει τη ζωή στον μεγάλο μας ήρωα Ευαγόρα
Παλληκαρίδη, επειδή στην πραγματικότητα ήταν ένα παιδί. Είχε καλή
δικαιολογία η Βασίλισσα για να το κάνει. Αλλά αρνήθηκε…
Ήταν ετών 17 ο νεαρός Ευαγόρας όταν τον οδήγησαν μπροστά στην
αγχόνη και τον απαγχόνισαν. Τον σκότωσαν με τον φρικτό αυτό τρόπο
οι Εγγλέζοι ιμπεριαλιστές αποικιοκράτες που κατείχαν την Κύπρο.
Σύμφωνα με τις αφηγήσεις – χωρίς να έχω αποδείξεις – ζητήθηκε η
βοήθεια όλων τότε, για να σωθεί ο νεαρός Ευαγόρας. Δεν κούνησε κανένας το δακτυλάκι του. Ούτε ο γεννηθείς στην Ελλάδα βασιλικός σύζυγος.
Ας σταματήσουν, λοιπόν, οι ύμνοι. Ο Πρίγκιπας Φίλιππος αποδείχθηκε
πιο Εγγλέζος από τους Εγγλέζους».

Eπικαιρότητα
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Σήμερα στην Άγκυρα Δένδιας και
Τσαβούσογλου, χαμηλές οι προσδοκίες
Σ

την Άγκυρα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας για συνάντηση με τον
Τούρκο ομόλογό του Μελβούτ Τσαβούσογλου
σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτησης. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το αποτέλεσμα των συνομιλιών δεν θα διαφοροποιήσει την παρούσα πολιτκή της Τουρκίας. Η Άγκυρα επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση
για προπαγανδιστικούς λόγους, θέλοντας
να δείξει διεθνώς ότι ως…μεγάλη περιφερειακή δύναμη συνομιλεί με όλους και είναι
υπέρ του διαλόγου. Στην πράξη δεν εγκαταλείπει την εκβιαστική πολιτική της εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου.
Χαρακτηριστικό της τουρκικής πολιτικής είναι
η στάση στο Κύπριακό. Επιμένει η Τουρκία σε
λύση διχοτήμησης, παρόλο που ξέρει ότι αυτή
η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή και εκφεύγει
του πλαισίου του ΟΗΕ. Ε΄τσι, ο κ. Τσαβούσογλου
αμέσως μετά τη συνάντηση, αύριο Παρασκευή, μεταβαίνει στα κατεχόμενα για να «ενημερώσει» τον κατοχικό ηγέτη Τατάρ πώς θα διαχειστιστούν το αδιέξοδο της Πενταμερούς.
Η συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου ήταν
προγραμματισμένη για χθες Τετάρτη. Όμως, η
έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ για το Αφγανιστάν οδήγησε
στην μετάθεση της συνάντησης για σήμερα.
Από την ελληνική πλευρά οι προσδοκίες για
την συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών είναι εξαιρετικά χαμηλές και η επίσκεψη
του κ. Δένδια στην Άγκυρα αξιολογείται ως μια
δύσκολη αποστολή.
Ουσιαστικά αυτό που πραγματικά επιδιώκει
αυτή τη στιγμή η ελληνική διπλωματία είναι να
αποσπάσει εγγυήσεις – στον βαθμό που αυτό
είναι εφικτό – από την πλευρά της Τουρκίας ότι
δεν θα επαναλάβει τους επόμενους μήνες στην
Ανατολική Μεσόγειο προκλήσεις, επιθετικές
ενέργειες και σκηνικά ανάλογα με αυτά που
εκτυλίχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν με το
Oruc Reis.
Η τουρκική εφημερίδα «Μιλιέτ» (πηγή ΓΤΠ)
σε σχετικό δημοσίευμά της αναφέρει ότι κατά
τη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών
στην ατζέντα θα συμπεριληφθούν τα εξής θέματα: «Οι διαφωνίες στο Αιγαίο, θέματα εναέριου
χώρου, υφαλοκρηπίδας και θαλάσσιων αρμοδιοτήτων των δύο χωρών, θέματα που αφορούν την ακτογραμμή στο Αιγαίο, τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, το καθεστώς των νησιών, την υφαλοκρηπίδα στο Καστελλόριζο, οι άτυπες συνομιλίες για το Κυπριακό
που θα αρχίσουν σύντομα, οι κρίσεις με τις
Navtex και Notam, καθώς επίσης και οι διαφωνίες των δύο χωρών όσον αφορά τα χωρικά
ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο».
Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι εκτός
από αυτά τα ζητήματα θα γίνουν και διαβουλεύσεις όσον αφορά την πρόταση της Τουρκίας
για πραγματοποίηση πολυμερούς διάσκεψης
για την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ θα γίνει και
προετοιμασία για ενδεχόμενη μελλοντική συνάντηση μεταξύ του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ
Ερντογάν και του Έλληνα Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Εν όψει της επίσκεψής του στην Τουρκία ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε δύο
συναντήσεις που σχετίζονται άμεσα με τις συνομιλίες του στην Άγκυρα. Ο Ν. Δένδιας μετέβη
στο μέγαρο Μαξίμου όπου είχε συνάντηση με
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη
διάρκεια της οποίας συζήτησαν όλες τις πτυχές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Κ. ΒΛΑΣΗΣ: «Εθνική υπόθεση
η ανεμπόδιστη ψήφος των
Ελλήνων του εξωτερικού»
ΚΙΝ.ΑΛ.: «ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ “ΚΟΦΤΕΣ”
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ»

των ευρωτουρκικών ζητημάτων.
Την Τρίτη επίσης είχε και συνάντηση με τον
πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέφρι
Πάιατ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και περιφερειακά θέματα.
«Εξαιρετική συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια», ανέφερε ο Τζ. Πάιατ και
υπογράμμισε: «Υποστηρίζουμε σθεναρά τον
σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω των συνεχιζόμενων
διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία, της
στήριξης μίας κυρίαρχης και ευημερούσας
Λιβύης και της ενισχυμένης εμπλοκής της στα
Δυτικά Βαλκάνια».
Από ελληνικής πλευράς, στην αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης, καθώς και η
υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου.
Μετά τη συνάντηση, ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών θα παραθέσει προς τιμήν του κ.
Δένδια δείπνο «ιφτάρ», λόγω της έναρξης του
Ραμαζανιού.
Αύριο Παρασκευή ο κ. Τσαβούσογλου μεταβαίνει στα κατεχόμενα για τους λόγους που
αναφέρονται πιο πάνω.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημ. «Φιλελεύθερος», ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει χωρίσει
τις επαφές του σε τρεις φάσεις και θα ξεκινήσει και θα κλείσει με σύνοδο της ολομέλειας
όσων συμμετέχουν στην άτυπη διάσκεψη. Κατά
την πρώτη ημέρα, δηλαδή στις 27 Απριλίου, ο
ΓΓ του ΟΗΕ προγραμματίζει να ανοίξει τις
εργασίες της άτυπης διάσκεψης με κοινή συνάντηση που θα έχει και με τις πέντε αντιπροσωπείες.
Στη συνάντηση αυτή οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, Νίκος Αναστασιάδης
και Ερσίν Τατάρ, καθώς και οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών εγγυητριών δυνάμεων, Νίκος
Δένδιας (Ελλάδα), Μεβλούτ Τσαβούσογλου
(Τουρκία) και Ντόμινικ Ράαμπ (Βρετανία), θα
καταθέσουν ενώπιον του ΓΓ ΟΗΕ τις θέσεις
τους.
Κατά τη δεύτερη ημέρα, δηλαδή στις 28 Απριλίου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων
Εθνών προγραμματίζει να έχει σειρά χωριστών
συναντήσεων με τα πέντε μέρη. Παράλληλα
θα πραγματοποιήσει κοινές συναντήσεις με
τους δύο ηγέτες Αναστασιάδη και Τατάρ, καθώς
και με τις εγγυήτριες δυνάμεις. Οι συναντήσεις
αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές αφού

θα ξεκαθαρίσουν το σκηνικό και θα καθορίσουν
το τελικό αποτέλεσμα.
Την τελευταία ημέρα, 29 Απριλίου ο ΓΓ του
ΟΗΕ σκοπεύει να συγκαλέσει με δεύτερη κοινή
συνάντηση των πέντε για μια τελευταία συζήτηση και ανακοίνωση του αποτελέσματος της
άτυπης συνάντησης. Αποτέλεσμα που η Λευκωσία ελπίζει ότι θα είναι η ανακοίνωση της
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων εντός
του πλαισίου που θα καθορίζουν τα ίδια τα
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δήλωσε και ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης προσθέτοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προετοιμάζεται για όλα τα
σενάρια.

ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟ
ΑΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΕΕ
ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Η προετοιμασία στο Κυπριακό μπορεί να
έχει εισέλθει στην τελική της ευθείας, αλλά
ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστος ο ρόλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης είχε την Τρίτη
γεύμα εργασίας με τους πρέσβεις της ΕΕ στην
Κύπρο όπου είχε την ευκαιρία να εξηγήσει τη
σημασία να υπάρχει ευρωπαϊκή συμμετοχή
στη Γενεύη. Η Τουρκία αντιδρά σφόδρα στην
παρουσία της ΕΕ στη Διάσκεψη.
Κατά το γεύμα έγινε συζήτηση για την ανάγκη συμμετοχής και ουσιαστικής εμπλοκής της
ΕΕ στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, όχι μόνο γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
κράτος μέλος της και θα συνεχίσει να είναι, όχι
μόνο γιατί ένας από τους λόγους για τους οποίους επιτεύχθηκαν σημαντικές συγκλίσεις για
πρώτη φορά στην τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία ήταν η παρουσία της ΕΕ, αλλά
και λόγω της παρούσας συγκυρίας, κατά την
οποία η Τουρκία θέλει θετική ατζέντα με ΕΕ.
Μιλώντας στους Ευρωπαίους διπλωμάτες,
ο ΥΠΕΞ εξήγησε ότι η συνομοσπονδία ή τα δύο
κράτη δεν είναι καν επιλογή προς συζήτηση
για τη Λευκωσία, στο πλαίσιο των συνομιλιών
για επίλυση του Κυπριακού, και πως πρέπει η
συζήτηση να άπτεται όλων των σημείων του
πλαισίου Γκουτέρες. Αποδεχόμαστε την πολιτική ισότητα όπως καταγράφεται στα σχετικά
ψηφίσματα και εκθέσεις του ΟΗΕ, ανέφερε,
υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κυριαρχική ισότητα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή γιατί
παραπέμπει σε αναγνώριση ξεχωριστού κράτους στις κατεχόμενες περιοχές και άρα είναι
εκτός του πλαισίου της διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας.

Στο νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών με την ψήφο των Ελλήνων
του εξωτερικού που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών
αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό
Κώστας Βλάσσης, τονίζοντας πως έφτασε η ώρα που όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες
πολίτες θα μπορούν να ψηφίζουν από
τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς περιορισμούς.
Όπως αναφέρει «το πρώτο βήμα για την διευκόλυνση της ψήφου των
Ελλήνων του εξωτερικού έγινε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν 1,5 χρόνο με την ψήφιση του νόμου σχεδόν από το σύνολο
των κομμάτων της Βουλής. Δυστυχώς, όμως, αυτή η ενισχυμένη πλειοψηφία που έπρεπε να επιτευχθεί για την ρύθμιση αυτή μας ανάγκασε
να προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς, προκειμένου να έχουμε την απαραίτητη συναίνεση των κομμάτων και να κάνουμε αυτό το σημαντικό
πρώτο βήμα».
Ο υφυπουργός αναφερόμενος στην αρμόδια τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ
Θ. Τζάκρη, είπε ότι αναγνώρισε πρόσφατα την αδικία προς τους Έλληνες
του εξωτερικού υποσχόμενη, μάλιστα, πλήρη κατάργηση των υφιστάμενων περιορισμών προσθέτοντας ότι «μένει να φανεί στην πράξη, αν
ο ΣΥΡΙΖΑ όντως επιθυμεί την κατάργηση των περιορισμών στην ψήφο
των Ελλήνων της ομογένειας και αν την στηρίξει με την ψήφο των βουλευτών του».
Ο κ. Βλάσσης κάλεσε όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις να στηρίξουν
την κυβερνητική πρωτοβουλία και να αναγνωρίσουν στην πράξη τον
σημαντικό ρόλο των Ελλήνων του εξωτερικού. «Πέρα από κομματικές
προτιμήσεις η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού αποτελεί υπόθεση
εθνική και η μαζική συμμετοχή τους ενδυναμώνει την ίδια τη Δημοκρατία
μας και ενισχύει την Πατρίδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα με τη νέα ρυθμίση προτείνεται από την κυβέρνηση η
κατάργηση του όρου της συνολικά διετούς διαμονής στην Ελλάδα κατά
τη διάρκεια της τελευταίας 35ετίας από την ημερομηνία υποβολής αίτησης
για την εγγραφή του ψηφοφόρου στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτειρκού, καθώς και η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό
έτος.
Πάντως για να τεθεί σε ισχύ το νέο νομοσχέδιο -- που αντικειμενικά
θα διευρύνει κατά πολύ το εκλογικό σώμα του εξωτερικού -- θα πρέπει
να ψηφιστεί από τα 2/3 των βουλευτών, δηλαδή να λάβει 200 το λιγότερο ψήφους στη Βουλή, κάτι που με τα ως τώρα δεδομένα δεν φαίνεται καθόλου ρεαλιστικό.

ΤΟ ΚΙΝ.ΑΛ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΣΥΝΕΠΕΣ
ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΕΙΣ
Υποστήριξη στο κυβερνητικό Νομοσχέδιο εκφράζει το Κίνημα Αλλαγής, σημειώνοντας ότι οι παρούσα τροποποίηση εναρμοωίζεται με τη
δική του αρχική πρόταση, η οποία καταψηφίστηκε. Η ανακοίνωση του
ΚΙΝ.ΑΛ αναφέρει:
«Με καθυστέρηση η Κυβέρνηση έρχεται επιτέλους στις θέσεις μας,
και σπεύδει να φέρει προς ψήφιση νέο νόμο που καταργεί τους “κόφτες”, οι οποίοι αποκλείουν μεγάλη μερίδα Ελλήνων Αποδήμων σε σχέση
με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος από την χώρα διαμονής
τους.
Βέβαια, οι λόγοι που οδηγούν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον
αρχικό νόμο δεν είναι η δημοκρατική της ευαισθησία.
Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους Αποδήμους
που δυσκολεύονται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΥΠΕΣ, παρότι έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και αρκετές εβδομάδες.
Η αγωνία της κυβέρνησης μήπως οδηγηθεί σε φιάσκο η όλη διαδικασία, την υποχρεώνει να αλλάξει ρότα.
Εμείς παραμένουμε σταθεροί, στις ιδέες, στις αξίες και στις αρχές μας
που εκφράζουμε διαχρονικά.
Προτείναμε πριν ψηφιστεί ο Νόμος – και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε
– ότι η πραγματική εκπροσώπηση των αποδήμων που είναι εγγεγραμμένοι στο εθνικό δημοτολόγιο, εξασφαλίζεται μόνο με την άρση των περιορισμών. Περιορισμοί που είναι προϊόν φοβικών αντιλήψεων μεγάλης
μερίδας του ελληνικού πολιτικού συστήματος έναντι των συμπατριωτών
μας που ζουν εκτός συνόρων.
Είναι ώρα το Σ/Ν να αποκαταστήσει το δικαίωμά τους».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι δεν θα υποστηρίξει το
Νομοισχέδιο, επιμένοντας ότι οι απόδημοι πρέπει να ψηφίζουν ξεχωριστά, να εκλέγουν 5 βουλευτές από την αποδημία και να μην προσμετράται η ψήφος τους στο συνολικό εκλογικό σώμα της Ελλάδας!!! Η πρόταση αυτή χαρακτηρίστηκε ως «ψήφος δεύτερης κατηγορίας».
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Στώμεν καλώς, όχι μετά φόβου
αλλά μετά παρρησίας
™

Ο

ι διεργασίες για προετοιμασία της Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό εντείνονται τις τελευταίες εβδομάδες με προφανή στόχο
να εκτροχιασθεί η βάση των συνομιλιών από το
πλαίσιο που καθορίζουν τα Ηνωμένα Έθνη. Ένα
πλαίσιο το οποίο δεχθήκαμε ως Ε/κ πλευρά σαν
ύστατη υποχώρηση για αν εξευρεθεί λύση στο
Κυπριακό. Η Ομοσπονδία, πολύ περισσότερο η
Διζωνική, δεν ήταν ποτέ στόχος μας ούτε και σημαία
μας. Αλλά συμβιβαστήκαμε, ελπίζοντας ότι και η
άλλη πλευρά θα έκανε βήματα υποχώρησης ώστε
να καταστεί δυνατή η λύση.

Δ

υστυχώς, η τουρκική πλευρά δεν μετακινήθηκε
ποσώς από τις αδιάλλακτες και αντι-ευρωπαϊκές θέσεις της. Ούτε ακόμα ως προοπτική για
το μέλλον αποδέχτηκε η Άγκυρα να υπάρξει ένα
«παράθυρο» ομαλοποίησης της κατάστασης, να
συμφωνηθούν κάποιες διατάξεις για να δοθεί μια
ελπίδα ότι με την πάροδο του χρόνου η Κύπρος
θα καθίστατο ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
Ακόμα και για τις μελλοντικές γενιές, η τουρκική
πλευρά σκότωσε κάθε ελπίδα, επιμένοντας σε
διαχωριστικές συμφωνίες που θα ίσχυαν επ’ άπειρον.

Π

άμε, λοιπόν, τώρα στην Πενταμερή – τουρκική επιδίωξη ανέκαθεν. Το «κατάπιαμε» κι
αυτό... Αίφνης προκύπτει «Πενταμερής+1». Τυχαία
το «+1»; Όχι, κατά τη γνώμη μας. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη να θεωρούνται «+1»; Όταν συναντώνται,
ας πούμε, επί δεκαετίες, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων υπό την αιγίδα, υπό την προεδρία του
ΟΗΕ, λέγαμε «Διμερής + 1»; Τόσες συναντήσεις
έγιναν στην Κύπρο μεταξύ των ηγετών των δύο
κοινοτήτων και ποτέ δεν λογαριάστηκε η συμμετοχή του ΟΗΕ ως «+1». Γιατί προσμετράται τώρα;

Κ

ατά τη γνώμη μας, αυτή η προσθήκη του «+1»
στην Πενταμερή είναι τουρκικής επινόησης,
για να δηλωθεί ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχει καμία θέση εκεί, δεν είναι «δουλειά» της.
Περισσεύει…

Κ

αι πράγματι, εκείνο που συζητείται ευρέως
αυτή τη στιγμή είναι αν η Ε.Ε. θα είναι παρούσα στη Γενεύη, έστω ως παρατηρητής, ή όχι.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης μετ’ επιτάσεως
ζητούν την παρουσία της Ε.Ε. στην Πενταμερή,
προβάλλοντας σωστά και πειστικά επιχειρήματα. Σε όλες τις επαφές που έχουν με την ηγεσία
της Ε.Ε., αυτό ζητούν επιμόνως. Αυτή είναι και η
θέση της Ε.Ε., η οποία μεταφέρθηκε και στον Πρόεδρο Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα από την
ανώτατη ευρωπαϊκή ηγεσία – τους Σαρλ Μισέλ
και Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν – χωρίς όμως να
λάβουν απάντηση. Και ακόμα περιμένουν να τους
πουν οι Τούρκοι αν θα τους δεχθούν! Γι’ αυτό και
ο Γ.Γ. του ΟΗΕ δεν έστειλε ως τώρα πρόσκληση
στην Ε.Ε. για συμμετοχή στην Πενταμερή, διότι η
Τουρκία δεν έδωσε το «πράσινο φως».

Η

Ε/κ πλευρά εξακολουθεί να πιέζει. Μόλις προχθές ακόμα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τους πρέσβεις των χωρών της Ε.Ε. στην
Κύπρο, για να τους τονίσει την ανάγκη ευρωπαϊκής παρουσίας στη Γενεύη.

Η

ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι μέλη της, άρα με
τον «τουρκικό νου» δεν θα είναι... αμερόληπτοι!!!
Την ίδια στιγμή, όμως, ο Τατάρ θέλει τα λεφτά της
Ε.Ε. για την κοινότητά του και επιζητεί απ’ ευθείας
επαφές με τις Βρυξέλλες, χωρίς καμία ανάμειξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ε

ίναι φανερό ότι η παρουσία της Ε.Ε. στη Γενεύη
έχει να κάνει με το περιεχόμενο της «λύσης»,
με τη συμβατότητά της με το Κεκτημένο, με τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα και άλλα.

Ο

πως γράψαμε και στην περασμένη έκδοση,
«ενεργός παρατηρητής» δεν εξυπακούει και
ευρωπαϊκή παρουσία στη Γενεύη. Η προσπάθεια Άγκυρας και Τατάρ να εξοβελίσουν την Ε.Ε.
από τη λύση του Κυπριακού πρέπει πρώτα να
προβληματίσει την ίδια την ευρωπαϊκή ηγεσία.
Ασφαλώς κι εμάς, που πρέπει με περισσό σθένος να επιμείνουμε στην εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην Ε.Ε., αφού και το νέο κράτος, που θα
προκύψει ως διάδοχη κατάσταση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, θα εξακολουθήσει να είναι μέλος
της Ε.Ε. Εκλαμβάνουμε ότι για εμάς η μετεξέλιξη
είναι αδιαπραγμάτευτη θέση.

Σ

αφώς, στην Πενταμερή η Τουρκία πριν από
οποιαδήποτε συζήτηση της τελικής μορφής
της λύσης που επιδιώκει, δηλαδή τα «δύο κράτη»,
δεν θα θελήσει να έρθει σε απ’ ευθείας αντίθεση
με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ. Θα ερμηνεύσει τα
Ψηφίσματα με τρόπο που θα οδηγεί στον τελικό
της στόχο, ώστε να έχει μετά «όπλα» να ρίξει
ευθύνες στην πλευρά μας για τη διαφαινόμενη
αποτυχία, αν εμείς δεν αποδεχθούμε εκ των προτέρων δύο βασικές τουρκικές επιδιώξεις: Την πολιτική ισότητα, όπως την ερμηνεύουν οι ίδιοι, δηλαδή κυριαρχική ισότητα, με άλλα λόγια την αποδοχή ότι τώρα υφίστανται δύο κράτη στην Κύπρο.
Δεύτερον, τη συνδιαχείριση του θαλάσσιου φυσικού πλούτου της Κύπρου από τώρα, ώστε η ΑΟΖ
να καταστεί πτυχή του Κυπριακού. Να επιβεβαιωθεί, δηλαδή, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
«εκλιπούσα».

Α

π’ όσα γνωρίζουμε, αυτό απαίτησε ο Ερντογάν και από την ηγεσία της Ε.Ε. την περασμένη εβδομάδα, όταν συναντήθηκαν στην Άγκυρα.
Πολιτική (κυριαρχική) ισότητα και συνδιαχείριση
του φυσικού αερίου.

Π

ρέπει, λοιπόν, η πλευρά μας να αποφύγει τις
παγίδες. Οι αρχηγοί των κομμάτων που θα
συνοδεύουν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη είναι ανάγκη να τον ενισχύσουν στη διαπραγμάτευση, διότι
όλοι «βράζουμε στο ίδιο καζάνι». Όχι να τον υποσκάπτουν με ενδοτικές θέσεις. Με θέσεις που αντί
να οδηγούν στη λύση, να τσιμεντώνουν τη διχοτόμηση και την επικυριαρχια της Τουρκίας στο έδαφος και στη θαλάσσια επικράτεια της Κύπρου. Αν
επιδείξουμε ορρωδία μπροστά στην τουρκική επιμονή και τις απειλές, τότε είναι που θα «χαθούμε»
εντελώς.

Σ

τώμεν καλώς. Όχι μετά φόβου, αλλά μετά
παρρησίας.

τουρκική πλευρά επικαλείται προσχηματικά
ως λόγο «δυσπιστίας» προς την Ε.Ε. το γεγονός

★
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Δεν θα έρθει η Μέγκαν για την κηδεία τού παππού τού Χάρι, του Δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππου, διότι – όπως λέχθηκε – είναι έγκυος και της
απαγόρευσε ο γιατρός να ταξιδέψει.
Δηλαδή, αν δεν ήταν έγκυος θα ερχόταν;
Πάλι κάποια... ιατρική συμβουλή θα δινόταν!

m

Καμιά τριανταριά-πενηνταριά φοιτητές και εξωπανεπιστημιακοί απέκλεισαν το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «απαγορεύοντας» την
είσοδο σ’ αυτό. Ταυτόχρονα, 15-20 άλλοι «φοιτητές»
εισέβαλαν εντός του πανεπιστημιακού χώρου και
δηλώνουν κατάληψη. Αίτημά τους αυτή τη φορά δεν
είναι να υποκύψει το κράτος στις απαιτήσεις του φυλακισμένου δολοφόνου Κουφοντίνα, αλλά η παρανομία!
Να μην εφαρμοστεί ο πρόσφατος νόμος για φύλαξη
του Πανεπιστημίου με ειδικούς φρουρούς, ώστε να
προστατεύονται οι κανονικοί φοιτητές από τους φασίστες
αναρχικούς και να φοιτούν στο Πανεπιστήμιο και να
μη δέρνονται οι καθηγητές που θέλουν να κάνουν τη
δουλειά για την οποία τους πληρώνει ο λαός. Οι φασίστες
θέλουν να παραμείνουν οι πανεπιστημιακοί χώροι
άντρα βαρβαρότητας, εμπορίας ναρκωτικών και πορνείας, ώστε να έχουν μια «βάση» για καταπόλεμηση
του κράτους.
Το Αριστοτέλειο έχει 70 χιλιάδες φοιτητές. Στη
συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από στρώματα φτωχών οικογενειών. Μια αμελητέα μειοψηφία
φασιστοειδών επιδιώκει διά της βίας και τραμπουκισμών να επιβάλει τη θέλησή της. Και βρίσκονται κόμματα που τους υποστηρίζουν!
Είναι επιτακτικό καθήκον της Πολιτείας να προστατεύσει τα δημοκρατικά δικαιώματα πολιτών και
φοιτητών, να διαφυλάξει την δημόσια περιουσία. Η
Δημοκρατία πρέπει να επικρατήσει έναντι των φασιστικών συμπεριφορών.

m

Απόλυτα επιτυχές είναι το εγχείρημα στη Βρετανία με τα λεγόμενα self test στα σχολεία. Το
ίδιο εφαρμόζεται τώρα και στην Ελλάδα και στην
Κύπρο. Όμως, ο Γιάνης (με ένα «ν») Βαρουφάκης τα
χαρακτήρισε... «ανοησία»! Αυτός ο κύριος, που ρεζίλεψε την Ελλάδα στην Ευρώπη όντας για ένα 6μηνο
υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι που τον
έδιωξε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι αρχηγός κόμματος και
είναι και στη Βουλή!!! Προσπάθησε να κάνει το κόμμα
του, το «Μέρα25», πανευρωπαϊκό, αλλά απέτυχε.
Ξεγέλασε, δυστυχώς, κάποιους Έλληνες ψηφοφόρους που τον έβαλαν και στη Βουλή. Όλες οι παρεμβάσεις του είναι για γέλια. Έχει καταντήσει ο γελωτοποιός της Βουλής.

m

Η... περισπούδαστη Βουλή της Κύπρου απέρριψε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κάποιοι Δήμοι
αρνούνται να συνενωθούν με άλλους, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους δημότες και να σταματήσει η σπατάλη δημοσίου χρήματος. Μερικοί δήμαρχοι αρνούνται ν’ αφήσουν την καρέκλα τους και οι
«αυλικοί» τους τρέμουν στην ιδέα να δουλέψουν περισσότερο και με μεγαλύτερη ευθύνη. Θέλουν μόνο
να πληρώνονται και να μην έχουν άλλες «φασαρίες»
στο κεφάλι τους.
Έτσι, ξεσηκώθηκαν κόμματα που απέρριψαν την
κυβερνητική πρόταση για διενέργεια παγκύπριου
δημοψηφίσματος με δικαιολογίες αστείες, λόγους που
προσβάλλουν τη νοημοσύνη κάθε πολίτη. Θέλουν
τοπικά δημοψηφίσματα μόνο. Όταν όμως ένας Δήμος
παίρνει οικονομική ενίσχυση από το κράτος, όταν είναι
καταχρεωμένος ή δανείζεται χρήματα, προστρέχει στο
κεντρικό κράτος για βοήθεια, εγγυήσεις ή ξελάσπωμα. Δηλαδή, τα «σπασμένα» τα πληρώνει όλος ο λαός,
όχι μόνον οι τόπακες. Επομένως, ΟΛΟΣ ο λαός πρέ-

★
★

πει να έχει άποψη και όχι μόνον οι δημότες ενός χωριού ή μιας κωμόπολης.
Είναι κρίμα να θυσιάζονται όλα στον βωμό κομματικών σκοπιμοτήτων, επειδή έρχονται εκλογές τον
ερχόμενο μήνα!

m

Η Κυπριακή Βουλή με 32 ψήφους υπέρ και δύο
αποχές ψήφισε νόμο για σύσταση Αστυνομίας
των Ζώων. Ο βουλευτής τού ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου,
είπε ότι πρόκειται για έναν... σημαντικό νόμο. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ευανθία Σάββα, παρατήρησε ότι ο
σημαντικός αυτός νόμος δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της, διότι μόνον 10 αστυνομικοί θα αναλάβουν
αυτό το έργο! Ο Γιώργος Περδίκης δήλωσε... απογοητευμένος, διότι ο νόμος δεν προφυλάσσει αρκούντως
τα ζώα! Το Κόμμα των Ζώων εξέφρασε χαρά για τον
νόμο, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι «η 18η Μαρτίου
2021 θα καταγραφεί ως μια ιστορική μέρα για τα
δικαιώματα των ζώων»... Δεν διευκρίνισε το Κόμμα
των Ζώων αν θα πρέπει να εορτάζεται η 18η Μαρτίου
ως... εθνική επέτειος όπως η 25η Μαρτίου, αλλά τόνισε ότι οι «πέντε ελευθερίες για τα ζώα» - καθώς τις
αναγνωρίζει ο ΟΗΕ – κατοχυρώνονται.
Ερώτημα: Όταν κάποιος έχει δικαιώματα, δεν πρέπει να έχει και... υποχρεώσεις; Αν ένας σκύλος, ας
πούμε, δαγκώσει ένα ανυπεράσπιστο παιδάκι, δεν πρέπει να προβλέπεται και... τιμωρία του; Και τι γίνεται
που ένας υπερασπίζεται τον εαυτό του όταν ένας
σκύλος του επιτεθεί;
Οι κύριοι βουλευτές, άραγε, δεν πρέπει να λάβουν
και επ’ αυτού θέση;

m

Ειδικοί λοιμωξιολόγοι δεν είμαστε ούτε γιατροί
με ειδικότητα στα εμβόλια. Όλως αυτός ο «πόλεμος» κατά του εμβολίου της Οξφόρδης/AstraZeneca
πολύ μας προβληματίζει. Ως ενεργοί πολίτες παρακολουθούμε τους ειδικούς να μας διαφωτίζουν, διαβάζουμε επιστημονικά άρθρα για τον Covid-19 και μαθαίνουμε. Επί ένα χρόνο παρακολουθούμε τόσες διαλέξεις, αναλύσεις και φροντιστήρια για τον κορωνοϊό.
Απολιθώματα δεν είμαστε. Μπορούμε να κρίνουμε και
να ξεχωρίσουμε.
Όλοι λένε ότι οι επιπτώσεις από τα εμβόλια, οι παρενέργειες είναι αμελητέες, κάπου 0,005 – 0,009%. Και
αφορούν όλα τα εμβόλια. Η δε αποτελεσματικότητα
των εμβολίων είναι πάνω από 80% και με τις δύο
δόσεις.
Τότε, γιατί υπερπροβάλλονται μόνον οι παρενέργειες του εμβολίου της AstraZeneca και τελευταίως
της Johnson&Johnson;
Η απάντηση ίσως να βρίσκεται κάπου αλλού. Ξέρουμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν έναν «σκληρό»
ανταγωνισμό. Μεταξύ τους γίνεται… μακελειό.
Το εμβόλιο της AstraZeneca στοιχίζει μόνον 1,78
ευρώ. Η βρετανική κυβέρνηση είχε επιχορηγήσει γενναία την επιστημονική έρευνα για την ανακάλυψη του
εμβολίου. Και η εταιρεία δήλωσε πως θα το διαθέσει
χωρίς κέρδος, ως προσφορά προς την ανθρωπότητα.
Η δε Johnson έχει βεβαιώσει ότι ενόσω διαρκεί η πανδημία θα πωλεί το δικό της εμβόλιο σε τιμή κόστους.
Το εμβόλιο της Pfizer κόστιζε αρχικά 12 ευρώ (κάπου
10 λίρες). Μετά πήγε στα 15,50 ευρώ. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμβόλαια για άλλα 900 εκατομμύρια εμβόλια με τιμή 19,50 ευρώ. Σε αυτά τα
επίπεδα και η τιμή του εμβολίου της Moderna.
Πέρυσι η Pfizer είχε κέρδη 15 δισεκατομμύρια δολάρια και η Moderna 19 δισ. δολάρια.
Ε, δεν θέλει και υψηλή νοημοσύνη ή... ειδικότητα
γα να καταλάβει κάποιος τι παιγνίδια παίζονται.
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Επικαιρότητα
Σε συνάντηση κάλεσε τον Πούτιν
ο Μπάιντεν για το Ουκρανικό
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Τ

η διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής σε τρίτη χώρα πρότεινε προχθές Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο
Μπάιντεν, σε τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του,
Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μπάιντεν ζήτησε από τον Πούτιν να συμβάλει στη «μείωση των εντάσεων» και του
πρότεινε να συναντηθούν «σε μια τρίτη
χώρα» εντός των επόμενων μηνών, ώστε
«να οικοδομήσουμε μια σταθερή και προβλέψιμη σχέση με τη Ρωσία».
Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε
ότι η Ουάσινγκτον θα υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντά της απέναντι στις ενέργειες της Ρωσίας, όπως στις κυβερνοεπιθέσεις και την παρέμβαση σε εκλογές.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα που
αφορούν στον έλεγχο των εξοπλισμών
και την ασφάλεια.
Ο Μπάιντεν εξέφρασε την ανησυχία
του «για την αιφνιδιαστική συγκέντρωση
ρωσικών μονάδων στην κατεχόμενη Κριμαία και στα σύνορα με την Ουκρανία».
Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες στην εθνική κυριαρχία και την
εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.
Να σημειωθεί ότι οι σχέσεις των δύο
μεγάλων δυνάμεων βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολο σημείο τον τελευταίο καιρό,
με αφορμή την κρίση στην ανατολική Ουκρανία, με το Κρεμλίνο να αποκαλεί τις
ΗΠΑ «αντίπαλο» αντί για εταίρο και τον
Μπάιντεν να στέλνει δύο πολεμικά πλοία
στη Μαύρη Θάλασσα.
Σε αυτή την κίνηση έδωσε απάντηση ο
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣ (ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ)
ΜΕ ΟΜΙΛHΤΡΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΑ, Β. ΚΟΥΜΑ

Διαδικτυακή ομιλία
για τις «Ελληνικές
Παραδόσεις του Πάσχα»
στην Κύπρο
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 6μμ,
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ZOOM

Ρώσος ΥΠΕΞ Σ. Λαβρόφ: «Διατυπώνονται
ερωτήματα για το τι κάνει η Ρωσία στα
σύνορα με την Ουκρανία. Η απάντηση
είναι πολύ απλή. Ζούμε εκεί πέρα, είναι η
χώρα μας. Τι ακριβώς όμως κάνουν οι
ΗΠΑ με τα πολεμικά πλοία τους και τους
στρατιώτες τους στην Ουκρανία, χιλιάδες
χιλιόμετρα από την επικράτειά τους;» είπε
ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Ο ΛΑΒΡΟΦ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΥΡΚΙΑ
«Προτρέπουμε όλες τις υπεύθυνες χώρες με τις οποίες επικοινωνούμε – και η
Τουρκία είναι μια από αυτές – να αναλύσουν
(…) την κατάσταση και τις διαρκείς πολεμοχαρείς ανακοινώσεις του καθεστώτος
στο Κίεβο και τις καλούμε να αποθαρρύνουν
τους μιλιταριστικούς του πόθους», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργκέι Λαβρόφ, τη Δευτέρα στη διάρκεια
επίσκεψής του στο Κάιρο.
Η ρωσική προειδοποίηση διατυπώθηκε με φόντο τις παραδόσεις οπλισμένων

UAVs από την Τουρκία στην Ουκρανία
δυνάμει διμερούς σύμβασης που υπεγράφη το 2019. Έχουν ήδη παραδοθεί
τουλάχιστον έξι UAVs.
Σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας στο
Κίεβο, οι επαφές για την παράδοση των
οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών, καθώς και για
την κατασκευή και την παράδοση περιπολικών πλοίων, ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε συνομιλίες το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
που χαρακτήρισε ανησυχητική την κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία.
Ο κ. Ζελένσκι θεωρεί απαραίτητο η
χώρα του να γίνει, το ταχύτερο, μέλος του
NATO, κάτι στο οποίο η Ρωσία εναντιώνεται,
επικαλούμενη τη δική της εθνική ασφάλεια.

ΤΑΤΑΡ: «Τη διχοτόμηση
θα προτείνουμε ως λύση στη Γενεύη»
Ε

μμένει η τουρκοκυπριακή πλευρά, να προβάλλει ως
λύση του Κυπριακού, τη διχοτόμηση της Κύπρου, μέσω της δημιουργίας δύο κρατών.
Η πρόταση αυτή, κατ’ εντολήν της Άγκυρας θα τεθεί από τον
κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην Πενταμερή διάσκεψη για το
Κυπριακό στη Γενεύη, όπως γίνεται σαφές σε ανακοίνωση της
λεγόμενης «προεδρίας» του ψευδοκράτους, στην οποία μάλιστα, αναφέρεται ότι «οι διαπραγματεύσεις στη βάση της ομοσπονδίας έχουν καταρρεύσει λόγω της αρνητικής στάσης της
ελληνοκυπριακής πλευράς» και ότι «η Ομοσπονδία δεν είναι
δυνατή και είναι απλώς ένα παραμύθι».
Με την εν λόγω ανακοίνωση, η τουρκοκυπριακή ηγεσία, δίνει
ταυτόχρονα, συνέχεια στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει
στα κατεχόμενα για το μοντέλο λύσης του Κυπριακού και τις
διαφωνίες κομμάτων της αντιπολίτευσης στα κατεχόμενα για
τους χειρισμούς Τατάρ.
Σε ό,τι αφορά την Πενταμερή, η κατοχική ηγεσία, αναφέρει
ότι «ενώ οι προετοιμασίες για τη συνάντηση 5 + των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό συνεχίζονται, υπάρχουν πολύ κρίσιμες εξελίξεις. Οι δυνάμεις που θέλουν να επικρατήσουν, ειδικά
η ΕΕ και το ελληνοκυπριακό-ελληνικό δίδυμο, ειδικά οι Ελληνοκύπριοι, κάνουν πολλές ενέργειες για να εξουδετερώσουν και να
αποδυναμώσουν την πρόταση μας για λύση δύο κρατών που
να υπάρχουν δίπλα, δίπλα, με κυρίαρχη ισότητα».
«Η πρότασή μας για λύση θα τεθεί επίσης στο τραπέζι στην
άτυπη συνάντηση στη Γενεύη. Εάν ο κ. Ερχουρμάν (ηγέτης
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος) δεν γνωρίζει εάν αυτή η πρόταση είναι νέα ή όχι, αυτό είναι λόγω της δικής του άγνοιας. Η συμβουλή μας προς αυτόν είναι να διαβάσει για το
Κυπριακό και τις διάφορες διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα»,

προστίθεται ενώ σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, αναφέρεται ότι τώρα ο κ. Ερχουρμάν «τρέχει πίσω από την ομοσπονδία κάτι που δείχνει πόσο ανίδεος είναι σε ό,τι αφορά το Κυπριακό».
«Εάν δεν γνωρίζει ο Ερχουρμάν ότι οι διαπραγματεύσεις στη
βάση της ομοσπονδίας έχουν καταρρεύσει λόγω της αρνητικής
στάσης της ε/κ πλευράς, κυρίως στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν, και στο Κραν Μοντανά, τότε πρέπει να διαβάσει»,
προστίθεται.
Τέλος, αναφέρεται ότι «ενώ περιγράφει το μοντέλο λύσης
που βασίζεται στην ομοσπονδία ως την πιο ‘έξυπνη και ρεαλιστική λύση’, αγνοεί επίσης ότι η ομοσπονδία δεν είναι δυνατή
και ότι είναι απλώς ένα παραμύθι. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί
εδώ είναι ότι, ο κ. Ερχουρμάν απορρίπτει το μοντέλο λύσης μας
που βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα, δύο κράτη που ζουν δίπλαδίπλα και που υποστηρίζεται επίσης από την Τουρκία, την μεγαλύτερη και πιο ισχυρή χώρα της περιοχής».

Από την κα Ισμήνη Χατζηγιάννη Γκίκα, Συντονίστρια των ελληνικών
σχολείων της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, λάβαμε την ακόλουθη
πληροφόρηση:
Το Γραφείο Παιδείας της Ιερας
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ.
Βρετανίας διοργανώνει Πασχαλινή ομιλία με θέμα: «Ελληνικές
Παραδόσεις του Πάσχα», την
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 στις
6.00 μ.μ μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφορμας Ζοοm.
Ομιλήτρια θα είναι η Δρ Βασιλική Κούμα, Επιθεωρήτρια - Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα των πασχαλινών
παραδόσεων στην Μεγαλόνησο Κύπρο.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να έχουν πρόσβαση στην
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα «Ζουμ».
Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους δασκάλους και τους μαθητές των
ελληνικών σχολείων να παρακολουθήσουν αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία, που θα μας πλουτίσει με γνώσεις και θα μας ταξιδέψει στην
όμορφη Κύπρο την περίοδο του Πάσχα.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82327342680?pwd=L1FwYThueUpjRlBESD
E3MzVxSGZCdz09
Meeting ID: 823 2734 2680
Passcode: 627099

Ε πικαιρότητα
ΜΕΤΑ ΤΗ ΖΙΒΑΝΙΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ
Και επίσημα το χαλλούμι
ΝΕΟ... ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
«Προστατευμένο Προϊόν»
«Καζιά» (βεντούζες) για
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
θεραπεία από το Covid-19
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προτείνουν 18 Κύπριοι γιατροί… Η
Μια διαφορετική μέθοδο αντιμετώπισης του κορωνοϊού προτείνουν 18 γιατροί στην Κύπρο, οι οποίοι
εισηγούνται την εφαρμογή της φυσιοθεραπείας με
τα λεγόμενα «καζιά» (βεντούζες).
Ο γιατρός Τάκης Γεωργίου εξήγησε ότι οι 18 γιατροί έστειλαν εισήγηση στον Υπουργό Υγείας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, για άμεση εφαρμογή της φυσιοθεραπείας με Συκίες (καζιά) κατά των ιώσεων
Covid19 στα κρατικά νοσηλευτήρια.

Στην επιστολή τους ζήτησαν συνάντηση με τον
Υπουργό Υγείας και το επιτελείο του για να υποβάλουν και προφορικά την εισήγησή τους.
Σημειώνουν ότι η θεραπεία με καζιά είναι «ακίνδυνη
ανέξοδη και ενδεχομένως αποτελεσματική θεραπεία».
Επίσης, αναφέρουν ότι έχουν γίνει μέχρι πρόσφατα επανειλημμένες γραπτές εισηγήσεις στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στον ΠΙΣ, μετά την
παραπομπή τους από την Εθνική Επιτροπή Βιο-

ηθικής Κύπρου, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.
Ως επιχείρημα προβάλλουν ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας.
Όπως είναι γνωστό στην περίπτωση Covid19 δεν
υπάρχει άλλη αποτελεσματική θεραπεία». Επίσης,
τονίζουν ότι «οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο
ασθενής δεν είναι δυσανάλογοι με τα πιθανά οφέλη
της θεραπείας».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»:
Ως γνωστόν, πέρσι κάποιοι άλλοι Κύπριοι (μη
επιστήμονες) είχαν προτείνει την κατανάλωση
ζιβανίας ως αποτελεσματικού μέσου καταπολέμησης της πανδημίας. Το ίδιο και στην Κρήτη,
κάποιοι εισηγήθηκαν την τσικουδιά, όχι μόνο για
κατανάλωση αλλά και για νίψιμο του προσώπου.
Τώρα οι γιατροί ανακάλυψαν τα… καζιά. Και έχει
ο Θεός.

Κομισιόν ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επίσημη
απόφαση για την καταχώριση του Χαλλούμι /
Hellim ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης (ΠΟΠ), προστατεύοντάς το από απομιμήσεις και κατάχρηση σε ολόκληρη την ΕΕ και υιοθέτησε ένα μέτρο που επιτρέπει σε αυτό το προϊόν
ΠΟΠ να διασχίσει την Πράσινη Γραμμή, αν το τυρί
και το γάλα από το οποίο παρασκευάστηκε πληροί
όλα τα πρότυπα της ΕΕ για τα ζώα και τη δημόσια
υγεία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι παραγωγοί
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και να επωφελούνται
πλήρως από την προστασία.
Η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, σημείωσε μετά τη δημοσίευση της απόφασης ότι «η Κομισιόν εξέδωσε μια ιστορική
απόφαση μετά από χρόνια σκληρής εργασίας». Με την
ομόφωνη έγκριση όλων των κρατών μελών, σημείωσε,
«διαφυλάσσουμε όχι μόνο ένα μοναδικό εθνικό προϊόν
της Κύπρου, αλλά και τις αυστηρές υγειονομικές προστασίες της Ένωσης, οι οποίες είναι υψίστης σημασίας για
την ασφάλεια των τροφίμων».
Συνεχίζοντας, η κ. Κυριακίδου είπε ότι «η Κομισιον ανέπτυξε αυτό το πλαίσιο σε συμφωνία με τις αρμόδιες Αρχές
της Κύπρου και έχει δεσμευτεί πλήρως να υποστηρίξει
την επιτυχή εφαρμογή και εποπτεία της. Οι δύο κοινότητες
στην Κύπρο μπορούν απολάβουν τώρα τα οικονομικά
οφέλη της παρούσας απόφασης, εν αναμονή της επανένωσης της χώρας, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των αυστηρών προτύπων ασφαλείας των τροφίμων
μας».
Σύμφωνα με την απόφαση, μόνο το Χαλλούμι / Hellim
που παράγεται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος, επιτρέπεται τώρα να χρησιμοποιεί
το καταχωρημένο όνομα, προσφέροντας σαφή οικονομικά οφέλη στο νησί.
Η εγγραφή επιτρέπει στους παραγωγούς αυτού του
εμβληματικού κυπριακού τυριού να επωφεληθούν από
το καθεστώς ΠΟΠ.
Το μέτρο που συνοδεύει την καταχώριση του Χαλλούμι/
Hellim ως ΠΟΠ στοχεύει στο να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η κατάσταση της υγείας των ζώων και της
δημόσιας υγείας στην ΕΕ, καθώς και η ασφάλεια των τροφίμων.
Καθορίζει επίσης τους όρους για την πραγματοποίηση
του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για
τους ελέγχους. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας
γάλακτος θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετι-

κούς κανόνες δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν, τα κύρια
χαρακτηριστικά του πακέτου είναι:
– Το όνομα "Χαλλούμι / Hellim" βρίσκεται πλέον στο
Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και
Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Μόνο το
Χαλλούμι / Halloumi / Hellim που παράγεται στο νησί της
Κύπρου και σύμφωνα με την παραδοσιακή συνταγή μπορεί πλέον να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό
το όνομα.
– Θα διοριστεί διεθνώς διαπιστευμένος οργανισμός ελέγχου για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ΠΟΠ
σε ολόκληρη την Κύπρο. Ο οργανισμός ελέγχου θα
είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι παραγωγοί σέβονται την παραδοσιακή συνταγή.
– Θα δημιουργηθεί μια εφαρμόσιμη ρύθμιση για
την εξασφάλιση αποτελεσματικών ελέγχων ΠΟΠ σε
ολόκληρη την Κύπρο, οι οποίοι θα παρακολουθούνται
στενά από την Κομισιόν.
– Προβλέπεται ένα μέτρο άρσης των απαγορεύσεων
κυκλοφορίας ορισμένων ζωικών προϊόντων στο νησί
της Κύπρου, εν αναμονή της επανένωσής του, και καθορισμός ορισμένων προϋποθέσεων για την κυκλοφορία
αυτών των προϊόντων ώστε να επιτρέπεται η παραγωγή
του «Χαλλούμι» («Χαλλούμι» / «Hellim» (ΠΟΠ) ) σε όλη
την Κύπρο.
– Θα διοριστεί ιδιωτικός φορέας επιθεώρησης για
τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε αγροκτήματα και
γαλακτοκομεία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, για
να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες υγείας και υγιεινής της ΕΕ.
– Μόνο Χαλλούμι / Halloumi / Hellim που πληροί
όλα τα πρότυπα υγείας της ΕΕ μπορεί να κυκλοφορεί μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Στο Δικαστήριο ο Μητροπολίτης
τέως Κιτίου για βιασμό
Άναυδη η κοινή γνώμη στην
Κύπρο βλέπει τον Μητροπολίτη
τέως Κιτίου Χρυσόστομο να κάθεται τελικά στο εδώλιο του κατηγορουμένου για βιασμό.
Φανερά καταβεβλημένος και υπό
τη συνοδεία του δικηγόρου και συνεργατών του, ο τέως Κιτίου Χρυσόστομος εμφανίστηκε στο Επαρχιακό
Δικαστήριο Λάρνακας.
Κεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία η οποία κράτησε μόλις δέκα
λεπτά. Συγκεκριμένα κατηγορείται
για βιασμό που διαπράχθηκε πριν
δέκα χρόνια και έλαβε χώρα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, στο
γραφείο του, αφού η κοπέλα τότε
είχε απευθυνθεί κοντά του για βοήθεια.
Η απόφαση του Δικαστηρίου,
στέλνει τον πρώην Μητροπολίτη σε
απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου τη Μεγάλη Δευτέρα, 26
του μήνα.

ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ...
Ενώπιον Δικαστηρίου όμως θα
κληθεί για ακόμη μία υπόθεση που
αφορά άσεμνη επίθεση κατά
γυναίκας, αδίκημα που διαπράχθηκε
τον Νοέμβριο του 1981.
Κατά τον επίδικο χρόνο η κοπέλα ήταν μόλις 16 ετών και ανέφερε
στις Αρχές ότι τότε είχε μεταβεί στην
Μητρόπολη για να λάβει εισφορά
καθώς ήταν ορφανή. Αυτή η υπόθεση ορίστηκε προς εκδίκαση για
τις 8 Ιουνίου.
Οι σχετικές περιγραφές που έδωσαν οι δύο γυναίκες στην Αστυνομία
για την συμπεριφορά του δεσπότη
προκάλεσαν από την πρώτη στιγμή ανατριχίλα, στο Παγκύπριο.
Ο ιεράρχης αφέθηκε ελεύθερος
με περιοριστικούς όρους, αφότου
κατέβαλε εγγύηση 50 χιλιάδων ευρώ,

ένεκα και του προχωρημένου της
ηλικίας του όντας 83 ετών και με
πολλά προβλήματα υγείας.
Αμέσως μετά την δικάσιμο, επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό όχημα με τον
δικηγόρο του και αναχώρησε από
το δικαστήριο.
Στο Λονδίνο ο τέως Κιτίου Χρυσόστομος, όντας εν ενεργεία Μητροπολίτης, ήταν τακτικός επισκέπτης. Είχε θεαθεί αρκετές φορές να
κυκλοφορεί με πολιτικά ρούχα σε
καταστήματα και αλλού…

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Σημειώνεται ότι στο δικαστήριο προσάγεται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση και γνωστός πολιτικός, τέως ευρωβουλευτής και τέως
βουλευτής του Κυπριακού Κοινοβουλίου με δημοσιογραφική καταβολή.

O μογένεια
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ΛΟΓΩ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

Πιθανόν να μην στηθούν κάλπες
στην Αγγλία για τις βουλευτικές
εκλογές της Κύπρου τον Μάιο
Πολύ μεγάλη πιθανότητα υπάρχει να μην στηθούν κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου στις 30 Μαΐου 2021 ένεκα της χαμηλής εγγραφής ψηφοφόρων. Η προθεσμία για τη δήλωση άσκησης στο εξωτερικό του εκλογικού δικαιώματος Κυπρίων πολιτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Κύπρου
για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές λήγει
στις 23 Απριλίου. Και αυτή η ημερομηνία τέθηκε
μετά από παράταση στην αρχική ημερομηνία.
Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου, η δήλωση ψηφοφόρων μέχρι
τις 12 Απριλίου είναι πολύ χαμηλή, γεγονός που
απαγορεύει – με βάση τον νόμο – το στήσιμο καλπών, αφού απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 30 ψηφοφόρων ανά επαρχία, ώστε να διασφαλίζεται η
μυστικότητα της ψήφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία,
για το Λονδίνο έχουν δηλωθεί μέχρι 12/4 ότι θα
ψηφίσουν 216 πολίτες στο εκλογικό κέντρο της
Υπάτης Αρμοστείας και 51 ψηφοφόροι στο εκλογικό κέντρο που θα λειτουργήσει στο Κυπριακό
Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green του βορείου
Λονδίνου. Επίσης, έχουν δηλωθεί 43 ψηφοφόροι
στο Μάνστεστερ. Αν τα στοιχεία δεν αλλάξουν
αυξητικά μέχρι τις 23/4, τότε δεν θα στηθούν κάλπες.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2016 είχαν δηλωθεί για να ψηφίσουν στην

Υπάτη Αρμοστεία γύρω στους 1100 ψηφοφόρους
και στο Κοινοτικό Κέντρο περίπου 700. Προσήλθε
και ψήφισε το 73% των ψηφοφόρων.
Με τα ως τώρα δεδομένα δικαιολογείται να στηθούν κάλπες μόνο στην Αθήνα.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εφημερίδας μας,
οι λόγοι για τη χαμηλή συμμετοχή σε αυτές τις
εκλογές μάλλον οφείλονται στα ακόλουθα:
1. Πολλοί φοιτητές, που αποτελούν και το μεγάλο όγκο των ψηφοφόρων, βρίσκονται στην Κύπρο
κάνοντας εξ αποστάσεως μαθήματα στα πανεπιστήμια ή πρόκειται να φύγουν για την Κύπρο εκείνη
την περίοδο.
2. Η πανδημία και ο παρατεταμένος εγκλεισμός,
οι κίνδυνοι από τον κορωνοϊό είναι παράγοντες
που σαφώς επηρέασαν αρνητικά ψηφοφόρους και
κομματικούς μηχανισμούς. Οι προτεραιότητες άλλαξαν…
3. Η απογοήτευση από τα κόμματα και όσα απαξιωτικά συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό κατά την
προεκλογική εκστρατεία, φαινόμενα που παρατηρούνται σε όλους τους κομματικούς χώρους, απωθούν τους ψηφοφόρους. Δεν θέλουν να έχουν
σχέση με τέτοια φαινόμενα παρακμής πολιτικών
και προσώπων.
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Τιμητική διάκριση με το «Τάγμα Αριστείας» από την
Ελλάδα σε έξι διακεκριμένους Βρετανούς φιλέλληνες
Από το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας
στο Λονδίνο λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:
Στο πλαίσιο του επετειακού έτους 2021, η Ελληνική πολιτεία αποφάσισε να απονείμει σε έξι διακεκριμένους φιλέλληνες της Μεγάλης Βρετανίας την τιμητική διάκριση των Ταγμάτων Αριστείας, ως αναγνώριση και επιβράβευση της συμβολής τους στην ενίσχυση
των ελληνοβρετανικών σχέσεων και στην προβολή
της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 19η Απριλίου,
ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, έχει
επιλεγεί ως συμβολικό ορόσημο για την απονομή των
εν λόγω διακρίσεων.
Οι διακεκριμένοι φιλέλληνες στους οποίους θα απονεμηθεί η τιμητική διάκριση των Ταγμάτων Αριστείας
είναι οι εξής:
Prof. Paul Cartledge, Ταξιάρχης, Τάγμα της Τιμής
Mr Robin Lane Fox, Χρυσός Σταυρός, Τάγμα της Τιμής
Dr John Kittmer, Μεγαλόσταυρος, Τάγμα του Φοίνικος
Prof. Kevin Featherstone, Ανώτερος Ταξιάρχης, Τάγμα
του Φοίνικος
Mr Alberto Costa MP, Ανώτερος Ταξιάρχης, Τάγμα
του Φοίνικος
Mr Stephen John Fry, Ταξιάρχης, Τάγμα του Φοίνικος
Το 2021, έτος ορόσημο για την Ελλάδα, αποτελεί
ευκαιρία για την ανανέωση των ιστορικών δεσμών
φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του
Ηνωμένου Βασιλείου. Στο πλαίσιο αυτό, ο εορτασμός
των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση συμπεριλαμβάνειτην πτυχή του κρίσιμου ρόλου του φιλελληνισμού τότε και σήμερα.
Η απονομή των τιμητικών αυτών διακρίσεων αποτελεί επιβράβευση των ανωτέρω επιφανών προσωπικοτήτων για την συμβολή τους στην ενίσχυση των
ελληνοβρετανικών σχέσεων και στην προβολή της
Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για την υπο-
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στήριξη που συνεχίζουν να παρέχουν, μέσα από το
έργο τους, στις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας,
της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Ελληνικά Τάγματα Αριστείας
Η καθιέρωση του πρώτου ελληνικού Τάγματος Αριστείας έγινε το 1829, ενώ τα πρόσωπα που τιμήθηκαν
με την απονομή σ’ αυτά μιας τάξεως ενός τάγματος
Αριστείας έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τα διάσημα εφ’ όρου ζωής και να τα μεταβιβάσουν στους
κληρονόμους τους, για ανάμνηση.
Το Τάγμα Αριστείας της Τιμής ιδρύθηκε το 1975
και αντικατέστησε το Τάγμα του Γεωργίου Α΄, το οποίο
καταργήθηκε.Όπως και τα άλλα Τάγματα Αριστείας
διακρίνεται σε πέντε τάξεις: τον Μεγαλόσταυρο, τον
Ανώτερο Ταξιάρχη, τον Ταξιάρχη, τον Χρυσό και τον
Αργυρό Σταυρό.Τα διάσημα του Τάγματος απονέμονται σε Έλληνες πολίτες που διακρίθηκαν στους αγώνες
τους για την Πατρίδα, σε οποιονδήποτε τομέα της δημόσιας διοίκησης, του εμπορίου, της ναυτιλίας, της βιομηχανίας, των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης. Απονέμεται επίσης σε αλλοδαπούς που διακρίθηκαν ως προσωπικότητες και συνέβαλαν στην
προβολή της Ελλάδας.
Το Τάγμα Αριστείας του Φοίνικος συνεστήθη το
1926. Πήρε την ονομασία του από το μυθικό πτηνό,
τον Φοίνικα. Απονέμεται σε Έλληνες που διακρίθηκαν
στη Δημόσια Διοίκηση, στις επιστήμες, στις τέχνες και
τα γράμματα, στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη ναυτιλία, όπως επίσης σε αλλοδαπούς που συνέβαλαν
στην εξύψωση του ονόματος της Ελλάδας στο εξωτερικό.Όπως και τα άλλα Τάγματα Αριστείας έτσι και του
Φοίνικος διακρίνεται σε πέντε τάξεις: τον Μεγαλόσταυρο, τον Ανώτερο Ταξιάρχη, τον Ταξιάρχη, τον Χρυσό
και τον Αργυρό Σταυρό.

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

1821 – O ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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Ανάσταση Ελευθερίας Ο Κοραής και ο Ρήγας

«Παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα»
Την περασμένα Τετάρτη 7/4, συμπληρώθηκαν 17 χρόνια από το ιστορικό διάγγελμα του Τάσσου Παπαδόπουλου για το Σχέδιο Ανάν, το βράδυ
της Μεγάλης Τετάρτης, 7 Απριλίου 2004. Ο τότε Κύπριος Πρόεδρος, σε
ένα βαθιά συγκινησιακό κλίμα, απηύθυνε διάγγελμα στον ελληνικό κυπριακό λαό, καλώντας τον να απορρίψει το Σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε
με την επιδιαιτησία του τότε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, μια
πρόταση λύσης του Κυπριακού που θα επιβεβαίωνε την κυριαρχία της
Τουρκίας, μέσω των Τουρκοκυπρίων και άλλων ρυθμίσεων, σε ολόκληρο
το νησί. «Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω
κοινότητα, χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα.
Και όλα αυτά έναντι κενών, παραπλανητικών, δήθεν, προσδοκιών. Έναντι της ανεδαφικής ψευδαίσθησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις
της… Στη ζυγαριά του ΝΑΙ και του ΟΧΙ, πολύ βαρύτερες και πολύ πιο
επαχθείς θα είναι οι συνέπειες του ΝΑΙ. Σε καλώ να απορρίψεις το Σχέδιο Ανάν. Σε καλώ να πεις στις 24 του Απρίλη ένα δυνατό ΟΧΙ! Σε καλώ
να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την Ιστορία σου…» Αυτά
ήταν τα λόγια του Τάσσου Παπαδόπουλου, που γράφτηκαν στην Ιστορία
και δημιούργησαν μια σοβαρή παρακαταθήκη για τον Ελληνισμό.

Το Λονδίνο θα είναι για τους Έλληνες
πάντα σπίτι τους
Ο υποψήφιος της κυβέρνησης των Συντηρητικών για Δήμαρχος του
Λονδίνου Σον Μπέιλι, έκανε πρόσφατα την εξής δήλωση: «Η ελληνική
κοινότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες του Λονδίνου.
Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης μας. Από τις τέχνες και το φαγητό, μέχρι τις επιχειρήσεις και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Λονδίνο έγινε
αυτό που είναι σήμερα, χάρη στους Έλληνες. Ανυπομονώ να επισκεφτώ
ξανά το Elysee (σ.σ. το ιστορικό ελληνικό νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου),
για να γιορτάσω εκεί, όταν ξανανοίξει! Γνωρίζω, επίσης, καλά την τεράστια βαρύτητα που δίνει η ελληνική κοινότητα στη βοήθεια προς τον
πλησίον. Αυτό το πνεύμα γενναιοδωρίας είναι που κάνει την πόλη μας
τόσο σπουδαία. Όπως λέω συχνά, το Λονδίνο είναι μια πόλη με καρδιά
χωριού». Στο ερώτημα «Πώς οραματίζεστε τη σχέση του Λονδίνου με την
Ελλάδα στην εποχή του Brexit και ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους
Έλληνες που ζουν εδώ, ορισμένοι από τους οποίους αισθάνονται λιγότερο ευπρόσδεκτοι τώρα;» απαντάει: «Θέλω να πω στους Έλληνες που
ζουν εδώ, ότι το Λονδίνο θα είναι πάντα σπίτι τους. Έχει μεγάλη σημασία
για εμένα, να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την Ελλάδα στη μεταξύ μας σχέση
και να διασφαλίσουμε ένα νέο ξεκίνημα για το Λονδίνο».

Πολλοί θα ήθελαν να πουν το ίδιο…
Η δήλωσή του προκάλεσε σάλο, αλλά νομίζω θα συμφωνήσετε ότι και
άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ήθελαν να πουν το ίδιο. Ο χαρακτηρισμός
«δικτάτορας», με τον οποίο περιέγραψε ο Μάριο Ντράγκι τον Πρόεδρο
της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεφεύγει σίγουρα από το ήπιο προφίλ που διαχρονικά έχει καλλιεργήσει ο σημερινός πρωθυπουργός της
Ιταλίας και άλλοτε πανίσχυρος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η αντίδραση της Άγκυρας υπήρξε σφοδρή, αλλά σε μια
περίοδο που οι ευρωτουρκικές σχέσεις κινούνται σε τεντωμένο σκοινί,
ίσως να χρειάζεται το σύστημα να ταρακουνηθεί.
Είχε άλλωστε προηγηθεί το περίφημο, πλέον, «sofagate»: η παρεξήγηση, το λάθος ή κατά ορισμένους το ηθελημένο «άδειασμα» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που υποχρεώθηκε να καθίσει σε έναν καναπέ, κατά
την επίσημη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, παρουσία του αμήχανου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στις 6 Απριλίου,
στην Άγκυρα.
Οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών θεσμών κατάφεραν «να τα θαλασσώσουν» και να δώσουν μια εικόνα σύγχυσης και αδυναμίας. Και δεν ήταν
η πρώτη φορά, καθώς είχε προηγηθεί η τραγική εμφάνιση του Ύπατου
Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Μόσχα, στο πλευρό του Σεργκέι Λαβρόφ. Επιβεβαιώνεται ότι στην πολιτική, οι συμβολισμοί μετρούν πολύ και δεν πρέπει
να υποτιμώνται.

Νοιώθεις σαν αθλητής μπαίνοντας
στο Παναθηναϊκό Στάδιο
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ, δήλωσε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού του στην Ελλάδα: «Πάντα
νοιώθω ιδιαίτερη χαρά όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα, τον γενέθλιο τόπο
των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι σαν το σπίτι μου. Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αθήνα ή στην Αρχαία Ολυμπία, είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα. Όπως
ξεχωριστό είναι το συναίσθημα του να μπαίνεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Εκεί νοιώθεις στην πραγματικότητα για λίγο σαν αθλητής και φαντάζεσαι
πώς ένιωθαν πριν από 125 χρόνια οι αθλητές, την ώρα που έκαναν την
είσοδό τους σε αυτόν τον εμβληματικό και συνάμα εκπληκτικό χώρο για
τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την άλλη, σε κάνει
να νοιώθεις ταπεινός, που ζεις μέσω τέτοιων διαδικασιών αυτήν την εμπειρία του Ολυμπιακού Κινήματος τόσα χρόνια, που δείχνει ότι είναι κάτι πολύ
μεγαλύτερο από εσένα προσωπικά. Είναι εκπληκτικό και πάντα σε αυτόν
το χώρο, ουσιαστικά βλέπεις αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα του Παναθηναϊκού Σταδίου, μέσα στον οποίο ζωντανεύει το ολυμπιακό πνεύμα. Ιδιαίτερα ξεχωριστή η στιγμή.

Φ.Χαρ.

Του ΑΠ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
Καθηγητού του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

● Μετά τα εκατό χρόνια

Α

πό τους λογίους, ο Αδαμάντιος Κοραής
ξεχωρίζει για το πνευματικό και ηθικό του
κύρος και για τη μεγάλη του συμβολή στην
αφύπνιση του ελληνικού έθνους. Γεννήθηκε
το 1748 στη Σμύρνη, από έντιμους και προκομένους γονείς. Ο δάσκαλός του ση Σμύρνη
έμοιαζε με τους περισσότερους δασκάλους
των υπόδουλων τότε ελληνικών χωρών: έδινε
στους μαθητές του περισσότερο ξύλο, παρά
πνευματική τροφή. Αλλά ο0ύτε η βάρβαρη
αυτή παιδαγωγική, ούτε και η κλονισμένη του
υγεία στάθηκαν εμπόδια ικανά να του σβήσουν ή τουλάχιστον να του μειώσουν τη φλόγα
και τη θέλησή του για μάθηση. Φροντίζει μόνος
του να συμπληρώσει τις ελλιπείς του γνώσεις
και να μάθει ιταλικά, γαλλικά και λατινικά. (...).
Αργότερα, ο πατέρας του, έμπορος μεταξωτών,
τον έστειλε στην Ολλανδία για εμπορικές
εργασίες. Στο Άμστερνταμ όπου τα κλασικά
γράμματα είχαν μακρά και μεγάλη παράδοση,
βρήκε ο Κοραής θαυμάσια ευκαιρία να συνεχίσει
τις φιλολογικές του σπουδές. (...)
Ύστερ’ από έξι χρόνια, ξαναγυρίζει στην πατρίδα
το, αλλά η παραμονή του εκεί του είναι αφόρητα
οδυνηρή. Η ιδέα της σκλαβιάς του φθείρει την κλονισμένη του υγεία. Έτσι, περνά 4 χρόνια γεμάτα
εσωτερικές ανησυχίες και κρίσεις, που τον σπρώχνουν προς την απελπισία και την τρέλα (…)
Μετά το πέρας των σπουδών του εγκαθίσταται, τον Μάιο του 1788, στο Παρίσι και τον επόμενο χρόνο, το 1789, γίνεται αυτόπτης μάρτυρας
της Γαλλικής Επαναστάσεως, της μεγάλης πολιτειακής και κοινωνικής μεταβολής, που είχε βαθύτατη
επίδραση στις κατευθύνσεις της ζωής του. (…).
Ο Κοραής, όπως και οι άλλοι Έλληνες, οι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, εμπνευσμένοι από τα
κηρύγματα της Γαλλικής Επαναστάσεως και αγανακτισμένοι από το κατάντημα της πατρίδας τους,
ποθούν να την αποσπάσουν από τη βαρβαρότητα και να της ξαναδώσουν τα φώτα του πολιτισμού. Η κοινή μάλιστα αντίληψη ότι ο Διαφωτισμός του γαλλικού έθνους προετοίμασε τη μεταβολή του 1789, χαλυβδώνει τη δυνατή φιλοδοξία
του Κοραή να συμβάλει κι αυτός, κατά τη δύναμή
του, στη μόρφωση των ομογενών του και να υψώσει
το έθνος του σε υψηλό επίπεδο πολιτισμού. Ως
μέσο συντελεστικό του δευτέρου σκοπού, βρίσκει
τις εκδόσεις των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων
με μακρά προλεγόμενα («εις την κοινήν γλώσσαν»),
ώστε να τις διαβάζουν όχι μόνον οι σπουδαστές
της αρχαίας ελληνικής, αλλά και όλοι οι Έλληνες(...).
Αφήνοντας κατά μέρος την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και κάθε άλλη ασχολία, αφιερώνεται στο μεγάλο του εθνικό έργο, στην έκδοση της «Ελληνικής Βιβλιοθήκης», που θα τον
απαθανάτιζε, όχι μόνο ως Έλληνα φιλόλογο και
πατριάρχη των Ελλήνων Γραμμάτων, αλλά και
ως πρόδρομο και προφήτη της ελληνικής ελευθερίας. Έτσι, ο Κοραής βρέθηκε στο πλευρό του
ελληνικού έθνους στην κρίσιμη εκείνη καμπή της
ιστορίας του και η φωνή του είχε θερμή απήχηση,
προ πάντων στη σπουδάζουσα νεολαία.
Όπως βλέπουμε, οι επιδράσεις της λόγιας παραδόσεως είναι συνυφασμένες με της Γαλλικής Επαναστάσεως, η οποία συνταράζει και αναστατώνει
την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της Ευρώπης:
διαδίδει τις φιλελεύθερες ιδέες, τον φιλελευθερισμό και εκκολάπτει την αρχή των εθνοτήτων, η
οποία στους νεώτερους χρόνους έπαιξε τόσο
σημαντικό ρόλο στη γένεση των εθνικών κρατών˙
αναγνωρίζει δηλαδή στα έθνη το δικαίωμα ν’ αυτοδιατεθούν, να χειραφετηθούν από κάθε ξένη κυριαρχία. Οι διδασκαλίες των Γάλλων φιλοσόφων

“Ο Κοραής και ο Ρήγας ανασηκώνουν την Ελλάδα”,
έργο του Θεόφιλου Κεφαλά - Χατζημιχαήλ (1870–1934)
του Διαφωτισμού και η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βρίσκουν βαθιά απήχηση
στους κορυφαίους διανοούμενους της προεπαναστατικής Ελλάδας (...)
Αλλά και οι Έλληνες ναυτικοί, διαπιστώνοντας
τον αποκλεισμό των γαλλικών λιμανιών από τον
αγγλικό στόλο, για να μεταφέρουν τρόφιμα στις
γαλλικές φρουρές, μυούνται στις «νέες ιδέες» και
γυρνώντας πίσω, τις προπαγανδίζουν με ενθουσιασμό στους δικούς των. Τα σύμβολα ελευθερία,
Ισότης, Αδελφότης, είναι και τα ιδανικά των σκλάβων Ελλήνων. Η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέων -- «ο Θεός του πολέμου», έλεγε ο Κολοκοτρώνης -- άνοιξαν τα μάτια του κόσμου, εννοώντας
κυρίως τις γλυκειές ελπίδες και τις προσδοκίες
που εγέννησαν στους Έλληνες οι επιτυχίες των
γαλλικών όπλων, στην Ιταλία και στην Αδριατική.
Πραγματικά, η θριαμβευτική προέλαση του Ναπολέοντος στην Ιταλία, η ανατροπή παντού των απολυταρχικών καθεστώτων, η άφιξή του στις ακτές
της Αδριατικής, η κατάλυση της αριστοκρατικής
«Γαληνοτάτης Δημοκρατίας», η απόβαση του γαλλικού στρατού στα Επτάνησα, απέναντι από τις
τουρκοκρατούμενες ελληνικές χώρες, αποτελούν
συνταρακτικά γεγονότα για τους Έλληνες.
Μέσα στην ταραγμένη αυτή ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα, αναπτύσσεται η επαναστατική κίνηση του
Ρήγα Βελεστινλή. Είναι αυτός που συμπυκνώνει
τους πόθους των Ελλήνων και των άλλων βαλκανικών εθνών, για την ελευθερία και δικαιοσύνη.
Γεννήθηκε γύρω στα 1757 στη μικρή κωμόπολη
Βελεστίνο, αληθινή όαση μέσα στον ξερό και μονότονο θεσσαλικό κάμπο. Εκεί έμαθε τα πρώτα κολλυβογράμματα και τις σπουδές του τις συνέχισε
στο σχολείο της Ζαγοράς. Στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια έζησε τη μεγάλη αναστάτωση που
προκάλεσε η ελληνική επανάσταση του 1770 και
κατόπιν τα δύσκολα χρόνια των ληστρικών επιδρομών Αλβανών ατάκτων στη Θεσσαλία. Σε ηλικία
20 περίπου χρόνων ή και λίγο αργότερα, γύρω
στα 1777-1780, έφυγε για την Κωνσταντινούπολη.
Εκεί έγινε γραμματικός του Μεγάλου Διερμηνέα
Αλέξανδρου Υψηλάντη, που φρόντισε με πατρικό ζήλο για τη μόρφωση του νέου.
Η εθνική του δράση αρχίζει κυρίως αφότου προσλαμβάνεται ως γραμματικός του ηγεμόνα της
Μολδαβίας Νικ. Μαυρογένη, ο οποίος διορίζεται
ηγεμόνας και της Βλαχίας στα 1786. Άγνωστο πότε
ακριβώς ο Ρήγας έγινε γραμματικός του Μαυρογένη και πότε πήγε στο Βουκουρέστι (πάντως πριν
από το 1788), όπου βρήκε τους εκεί ελληνικούς
κύκλους να συζητούν με πάθος διάφορα πολιτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, ιδίως το γλωσσικό.

Απογοητευμένος από τη διάψευση των ρωσικών
υποσχέσεων για την απελευθέρωση των Ελλήνων μετά τη λήξη των αυστρορωσικών επιχειρήσεων εναντίον της Τουρκίας (1787-1792), στρέφεται προς τη Γαλλία, που με τις λαμπρές της νίκες
εναντίον των συνασπισμένων μοναρχών, προκαλεί τον θαυμασμό και γοητεύει τους υποδουλωμένους λαούς της Βαλκανικής. Ο Ρήγας πιστεύει
τώρα στη δύναμη του γαλλικού πνεύματος (που
εκδηλώνεται κυρίως με τις θαυμαστές ανακαλύψεις
των φυσικών επιστημών) και στην ιδιοφυΐα των
νεαρών Γάλλων στρατηγών, ιδίως του Ναπολέοντος. Φλογισμένος από τις ιδέες της Γαλλικής
Επαναστάσεως, οραματίζεται να ξεσηκώσει τους
Έλληνες και τους άλλους βαλκανικούς λαούς εναντίον των κυριάρχων τους και να τους ενώσει σε
μια μεγάλη πολιτική ενότητα.
Τον Αύγουστο του 1796, ο Ρήγας πηγαίνει και
δρα στη Βιέννη, εμπνεόμενος από ένα μεγάλο
επαναστατικό πρόγραμμα. Μυεί στα σχέδιά του
πολλούς από τους εκεί Έλληνες σπουδαστές και
εμπόρους, προ πάντων από την Καστοριά και τη
Σιάτιστα της Μακεδονίας. Προκαλεί συγκεντρώσεις
των μυημένων στο διαμέρισμά του, καθώς και στα
φιλικά του σπίτια, εκθέτει με θερμότητα τα σχέδιά
του, συζητεί τα διάφορα πολιτικά γεγονότα και
ψάλλει μαζί τους τον «Θούριο» και άλλα επαναστατικά τραγούδια. Τον επόμενο χρόνο, το 1797,
ο Ρήγας αναπτύσσει μεγάλη εκδοτική και συνωμοτική δραστηριότητα: τυπώνει αλλεπάλληλα έργα
που έχουν σχέση με τους πολιτικούς του σκοπούς,
τη Χάρτα της Ελλάδος, τους Χάρτες της Βλαχίας,
της Μολδαβίας, την εικόνα του Μ. Αλεξάνδρου,
τον «Ηθικόν Τρίποδα», τη μετάφραση του τέταρτου τόμου του «Νέου Αναχάρσιδος» του Αββά
Μπωρτελεμύ, επαναστατικά τραγούδια, το πολίτευμα της βαλκανικής ομοσπονδίας που ονειρευόταν κλπ., αφήνει δηλαδή να διοχετευθούν στη
δημοσιότητα οι ιδέες του για όλα τα ζητήματα που
τον είχαν απασχολήσει από το 1790.
Είναι γνωστό, βέβαια, το τραγικό τέλος του Ρήγα
και των συντρόφων του και το ναυάγιο της συνωμοτικής του κινήσεως. Αν όμως η εφαρμογή των
σχεδίων του στην πράξη δεν έγινε, υπάρχει το
δεδομένο των διάχυτων επιδράσεων, του πλήθους των ιδεών τους στους μεταγενέστερους. Αυτά
όλα έζησαν και δεν έμειναν χωρίς επιδράσεις στην
απελευθερωτική κίνηση των Βαλκανίων.
Τα λόγια που η παράδοση βάζει στο στόμα του
Ρήγα την ώρα που πεθαίνει («αρκετόν σπόρον
έσπειρα˙ ελεύσεται η ώρα ότε θέλει βλαστήσει, και το γένος μου θέλει συνάξει τον γλυκύν
καρπόν»), βρήκαν στ’ αλήθεια προφητικά.
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Απεβίωσε ο μέγας Έλληνας ευεργέτης
και ήρωας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης
ΕΙΧΕ ΔΩΡΙΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ο

εφοπλιστής, Ιάκωβος Τσούνης, που πρόσφατα
δώρισε όλη του την περιουσία στις Ένοπλες
Δυνάμεις, απεβίωσε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) όπου νοσηλευόταν.
Ο Ιάκωβος Τσούνης, προχώρησε σε μια απίστευτη
κίνηση χαρίζοντας την περιουσία του στις «Άγιες», όπως
τις αποκάλεσε, ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ήδη
είχε δώσει 23 εκατ. ευρώ για την άμυνα και 60 αποβατικά σκάφη (αμφίβιων επιχειρήσεων).
Ο μ. Τσούνης είχε πως επιθυμεί να φύγει από τη ζωή
όπως ακριβώς ξεκίνησε, ξυπόλητος:
«Ο πιο σπουδαίος για μένα είναι ο πατριώτης. Όχι
εκείνος που έχει λεφτά, όχι εκείνος που έχει τιμητικές διακρίσεις! Δίχως πατρίδα, ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα ούτε
οι χαρές υπάρχουν», είχε πει μεταξύ άλλων ο εκλιπών,
που με αυτές τις αρχές και αξίες πορεύτηκε όλη του τη
ζωή.
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ποιος ήταν ο Ιάκωβος Τσούνης
Ο Ιάκωβος Τσούνης ήταν εφοπλιστής, βετεράνος του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και εθνικός ευεργέτης.
Ήταν επίσης υποστράτηγος επί τιμή, καθώς και ιδρυτής του Μουσείου «Ιάκωβος Τσούνης» στο Αίγιο, όπως
και του μουσείου που βρίσκεται δίπλα στη μόνιμη κατοικία
του στην οδό Κύπρου, στου Παπάγου.
Γεννημένος στην Πάτρα το 1925, ήταν απόγονος των
αγωνιστών του 1821, Λονταίων και Πετμεζαίων, ενώ
σε ηλικία μόλις 16 ετών πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό
πόλεμο του 1940.
«Όταν πήγα στην Αλβανία εθελοντής ως ο νεότερος
βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε ηλικία 16 χρόνων. Είχα άριστη σωματική διάπλαση. Πολέμησα, την
ξέρω καλά την Αλβανία. Και όταν πέρασαν τέσσερις ή
πέντε μήνες, ο διοικητής τότε του στρατηγείου με βρήκανε πεθαμένο πλέον. Δηλαδή από τα 65-70 κιλά που πήγα,
είχα μείνει 29 κιλά. Και με φέρανε πίσω», είχε πει.
Από εκείνη τη μέρα και στο εξής εργάστηκε σκληρά
και παραχωρούσε κέρδη του στο στράτευμα και τους
φτωχούς συμπολίτες του.
Αυτοδημιούργητος, ξεκίνησε ως εκτελωνιστής στον
Πειραιά, ενώ το 1966 εισήλθε στο χώρο της ναυτιλίας,
αποκτώντας συνολικά 13 εμπορικά πλοία, τα οποία του
απέφεραν μεγάλη περιουσία. Δεν δίστασε μάλιστα να την
εκμεταλλευτεί για τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση του:
Ανακαινίσεις ολόκληρων πτερυγών και κλινικών στα στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας, δωρεά 60 αποβατικών
πλοίων στις ένοπλες δυνάμεις, ανέγερση εκκλησιών και
μουσείων και η διάθεση όλης της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του στο στράτευμα είναι μερικοί μόνο από

τους λόγους που καθιστούν τον Ιάκωβο Τσούνη έναν
σύγχρονο εθνικό ευεργέτη.
«Άρχισα να συνδέομαι με τις ένοπλες δυνάμεις και όταν
πλέον άρχισα να βιοπορίζω ξυπόλητος, γιατί είχα 13 αδέλφια. Εγώ ήμουν ο 13ος. Οικογένεια ενός δασάρχη. Από
τότε, μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζω
να συνεργάζομαι. Και ενώ πηγαίνω καλά τις δουλειές μου
ως εκτελωνιστής το ’50 και μεγάλωναν οι δουλειές μου,
ό,τι κέρδιζα το αφιέρωνα στις ένοπλες δυνάμεις και σε
εκείνους που δεν είχαν να φάνε ψωμάκι», περιγράφει.
Για τη φιλανθρωπική του δράση έχει λάβει σημαντικές
τιμητικές διακρίσεις. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος
Φλώρος του απένειμε πρόσφατα ξίφος υποστρατήγου
επί τιμή για την προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Παρά τα πλούτη που απέκτησε είχε δηλώσει πως,
όπως ήρθε ξυπόλητος στη ζωή και έτσι θέλει να φύγει.
Και έτσι έφυγε…

Μητσοτάκης: «Σκύβουμε με σεβασμό
στη μνήμη του»
Φόρο τιμής σε έναν αληθινό ευπατρίδη, όπως χαρακτήρισε τον Ιάκωβο Τσούνη, απέτισε ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, με δήλωσή του, όπου αναφέρει:
«Η Ελλάδα αποχαιρετά, σήμερα, ένα άξιο τέκνο της.
Και όλοι σκύβουμε με σεβασμό στη μνήμη του αληθινού
ευπατρίδη Ιάκωβου Τσούνη.
Του ανθρώπου, που υπηρέτησε τη χώρα από τα 15
του χρόνια, πολεμώντας στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Που
στάθηκε δίπλα της, σταθερός και σεμνός ευεγέρτης, για
δεκαετίες ολόκληρες.
Και λίγο πριν από τη δύση της μακράς και δημιουργικής ζωής του, δώρισε το σύνολο της περιουσίας του στις
Ένοπλες Δυνάμεις.
Η πατρίδα θα τον ευγνωμονεί για πάντα».
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρασημοφορήσε τον Ιάκωβο Τσούνη στις
16 Φεβρουαρίου 2021 με το ανώτατο παράσημο του κράτους, τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής.

«Επαγγελματικού τύπου» η εκτέλεση
του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ
Τους δράστες της στυγερής δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ (φωτό), το μεσημέρι
της Παρασκευής 9/4, αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές,
με τις έρευνες να είναι στραμμένες, στην παρούσα
φάση, προς το κοινό ποινική έγκλημα, με ανοιχτά ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα.
Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί,
προκύπτει ότι επρόκειτο για μία «επαγγελματικού
τύπου» δολοφονία, ενώ οι δράστες είχαν σχεδιάσει με
την παραμικρή λεπτομέρεια τις κινήσεις τους. Είτε τον
παρακολουθούσαν κατά την επιστροφή του από τον
τηλεοπτικό σταθμό STAR όπου εργαζόταν, είτε του
είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι δράστες επέβαιναν
σε μηχανή μικρού κυβισμού, τύπου σκούτερ, και όταν
τον πλησίασαν, ένας εξ αυτών πυροβόλησε εναντίον
του δημοσιογράφου αρκετές φορές, έξι από τις οποίες
βρήκαν στόχο. Δεδομένου ότι οι πυροβολισμοί δεν έγι-

ναν αντιληπτοί από τους περίοικους, εικάζεται ότι το
όπλο έφερε σιγαστήρα.
Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ προκάλεσε σοκ
στην ελληνική κοινωνία, ενώ την αποτρόπαια πράξη
καταδίκασαν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ζήτησαν από τον αρμόδιο υπουργό
να διαλευκάνει το συντομότερο δυνατόν την υπόθεση.
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Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: «Η Αστυνομία
δεν είναι ο σάκος του μποξ του κάθε
τζάμπα δικαστή του twitter»
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Γ. Καμίνη για το
ζήτημα φύλαξης ευπαθών στόχων, αναφέρθηκε και
στις επιθέσεις που δέχεται η Αστυνομία από κόμματα
και… συλλογικότητες, ακόμα και από περιθωριακές
οργανώσεις που έχουν ως σκοπό τους την επίθεση
κατά του κράτους δικαίου και κατά αθώων πολιτών.
Ο υπουργός μίλησε «για τη συστηματική, κάλπικη
επίθεση κατά της Αστυνομίας, με τις καραμέλες της
αστυνομικής βίας, της Χούντας και του αυταρχισμού».
«Η Ελλάδα και ο κόσμος όλος καταπιέζονται αφόρητα περισσότερο από ένα χρόνο από την πανδημία. Όχι
από την Αστυνομία. Η υπομονή έχει τελειώσει γιατί η
κόπωση έχει κυριαρχήσει», ανέφερε ο υπουργός.
«Ποιος έκανε τους ελέγχους για τα περιοριστικά
μέτρα; Ποιος ήλεγχε αφύσικα τους πολίτες στα φυσικά
τους δικαιώματα, κίνησης, μετακίνησης, διασκέδασης,
συνάθροισης; Η Αστυνομία. 13 εκατομμύρια ελέγχους.
Με τι προσωπικό; Όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Περισσότερες από 22.000 στο δρόμο. Για δεκατρείς μήνες.
Κι αυτοί έχουν οικογένειες, κι αυτοί αρρώστησαν και
αρρωσταίνουν, φοβούνται αλλά δουλεύουν.
»Το κυριότερο. Δεν γνωρίζουν, δεν έχουν εκπαιδευτεί
σε αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν έχουμε άλλους, οι δυνάμεις της ήπιας αστυνόμευσης δεν αρκούν.
»Οι ειδικές επιχειρησιακές μονάδες, αυτοί που πολέμησαν στον Έβρο, η ΔΙΑΣ που το βράδυ κυνηγιέται με
εγκληματίες, η ΔΡΑΣΗ και η ΟΠΚΕ που τρέχουν στα
ναρκωτικά και το βαρύ έγκλημα, αναγκάζονται να τρέχουν
και με τα μπλοκάκια για πρόστιμα ή συνετισμό στις πλατείες. Γι’ αυτό γίνονται τα παρατράγουδα. Δεν τα δικαιολογούμε. Αλλά ας κατέβουμε λίγο από τον θρόνο του
αυτόκλητου ταγού του διαδικτύου και την έδρα του τζάμπα δικαστή του Twitter στο πεζοδρόμιο και την πλα-

τεία του φυσικού κόσμου, όπου συναντώνται κουρασμένοι και θυμωμένοι άνθρωποι, νέοι συνήθως κι από
τις δυο πλευρές».
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη έχουμε λιγότερο
από το 10% περιστατικών βίας συγκριτικά με άλλες
χώρες στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο.
Και σημείωσε ειρωνικά: «Κι είμαστε ένα αυταρχικό
καθεστώς όπου έγιναν περισσότερες από χίλιες εκατό
συναθροίσεις σε 70 ημέρες, δηλαδή σχεδόν 20 κάθε
ημέρα. Δεν σταματάει σε αυτά η Αστυνομία και δεν δικαιολογείται για τα λάθη της. Απαιτεί όμως και μια δίκαιη
στάση, δεν είναι και δεν θα γίνει σάκος του μποξ για
κανένα.
»Σε λιγότερο από μήνα θα συζητήσουμε εδώ το σχέδιο νόμου για την εκπαίδευση και την αλλαγή οργάνωσης του Σώματος και του Υπουργείου. Σύγχρονη
εκπαίδευση, διά βίου εκπαίδευση, καλύτερη διοίκηση,
αποτελεσματικότερο Σώμα. Στο ίδιο σχέδιο νόμου θα
έρθουν και οι διατάξεις για το θέμα που συζητήσαμε.
»Ναι, θα βάλουν διακριτικά και κάμερες οι αστυνομικοί. Εδώ και ένα χρόνο δουλεύουμε γι’ αυτό. Τα διακριτικά θα έρθουν σε λίγες εβδομάδες, οι κάμερες στο
σύνολο της χώρας σε ένα χρόνο. Δεν καθυστερούμε.
Τρέχουμε. Αλλά υπάρχουν νόμοι, διαγωνισμοί, προμήθειες, προσωπικά δεδομένα, εργασιακοί περιορισμοί, δικαιώματα».

Ι στορικές Μ νήμες
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Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής Φεραίος και η εποχή του
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Στην εκθρόνιση, όμως, του Πέτρου Γ΄
συνέτειναν, επίσης, και μερικά απαράδεκτα
για τους Ρώσους σφάλματά του. Για παρά
δειγμα, δεν δίστασε να επιστρέψει στους
Πρώσους, από τους οποίους, άλλωστε, και
προερχόταν ο ίδιος, όλες τις περιοχές, τις
οποίες είχε αποκτήσει κληρονομικά ως βασι
λιάς της Φινλανδίας και διάδοχος του Σου
ηδικού θρόνου στη διάρκεια αρχικά του Ρωσο
Σουηδικού πολέμου (17411743) και, εν
συνεχεία, του κατά πολύ χειρότερου «Επτα
ετούς Πολέμου» (17561763), ο οποίος συντά
ραξε όχι μόνο την κεντρική Ευρώπη, αλλά
και ολόκληρη την Υφήλιο.
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Ασπάστηκε, όμως, ο διανοητικά όχι και
τόσο ασφαλής Πέτρος και τον μισητό για τους
Ορθόδοξους Ρώσους Λουθηρανισμό, αλλά
συν τοις άλλοις και προσέλαβε στην υπη
ρεσία του Ρωσικού στρατού ανώτερους Πρώσο
υς αξιωματικούς. Και όλα αυτά, βέβαια, όταν
η έστω και εικονικά πια σύζυγός του, η Αικα
τερίνη, ακολουθούσε μια τόσο διαφορετική
φιλορωσική πολιτική ώστε, όταν τελικά είχε
ανέλθει ως Τσαρίνα στον θρόνο της Ρωσίας,
ονειρευόταν την νεκρανάσταση της πάλαι
ποτέ Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με κέντρο
την Αγία Πετρούπολη και ως Οικουμενικό
Πατριάρχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας όχι πια
τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη της Κων
σταντινούπολης, αλλά τον προκαθήμενο της
Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας!
Σκόπιμα, λοιπόν, αναφέραμε τις πιο πάνω
λεπτομέρειες για τα δρώμενα στους ανώτα
τους κύκλους της Ρωσικής Αυτοκρατορίας
κατά τον 18ο αιώνα επειδή αφενός αφορά
έμμεσα πλην σαφώς και την ταυτόχρονη εξέ
λιξη, καθώς επίσης και τη μετέπειτα επανα
στατική δραστηριότητα του Ρήγα Βελεστιν
λή, αφετέρου δε την ίδρυση και δράση της
«Φιλικής Εταιρείας» και την εν τέλει κή
ρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Και τούτο όταν, μάλιστα, οι δύο εγγονοί της
Αικατερίνης Β΄, αμφότεροι παιδιά τού κατά
πάσα πιθανότητα, όπως είπαμε, νόθου γιου
της και διαδόχου της στον τσαρικό θρόνο
Παύλου Α΄, ο τσάροι Αλέξανδρος Α΄ [(1777
1825), τσάρος (18011825)] και ο αμέσως
διάδοχός του Νικόλαος Α΄ [(17961855),
τσάρος (18251855)] είχαν αμφότεροι δια
δραματίσει αποφασιστικό ρόλο στο εθνικό
γενικά ζήτημα και την τελική απελευθέρωση
της Ελλάδας. Η αρχή, όμως, της άμεσης επέμ
βασης της Ρωσίας στα επαναστατικά δρώμε
να της υπόδουλης στην Οθωμανική Αυτοκρα
τορία Ελλάδα ξεκίνησε από το περιβάλλον
της τσαρίνας Αικατερίνης Β΄.
Με τον κύκλο, συγκεκριμένα, των αδελ
φών Ορλόφ είχε δημιουργήσει πολύ στενές
σχέσεις κι ένας από τους απειράριθμους τότε
Έλληνες της Ρωσίας, ο καταγόμενος από τη
Σιάτιστα της Κοζάνης Γεώργιος Παπαζώλης
(17251775, Πάρος), ο οποίος, επειδή ως έμπο
ρος αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια
στην Οδησσό είχε αποτύχει, μετέβη όπως και
πλείστοι άλλοι Έλληνες, στην Ρωσία, όπου
και κατατάχθηκε στον Ρωσικό στρατό ως
λοχαγός του πυροβολικού. Μεταξύ δε των
Ρώσων στρατιωτών του πυροβολικού ήταν
και οι ως άνω τρεις αδελφοί Ορλόφ, με τον
Γρηγόρη, μάλιστα, να έχει στη συνέχεια ανα
δειχθεί από την Αικατερίνη Β΄ και ως διοικη
τής του Πυροβολικού. Ο Παπαζώλης, λοιπόν,
αφού μπόρεσε στο μεταξύ και δημιούργησε
στενή φιλία με τους αδελφούς Ορλόφ και
έχοντας πια απευθείας πρόσβαση στην τσα

ρική αυλή, επιδίωξε και πέτυχε την ανάμειξη
της Ρωσίας στα δρώμενα στη νότια Βαλκα
νική και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Εξασφα
λίζοντας δε, όπως διατείνονταν, μέσω των
κύκλων της τσαρίνας Αικατερίνης Β΄ θετικές
υποσχέσεις για Ρωσική στρατιωτική και οικο
νομική συμπαράσταση σε επαναστατική
κίνηση στην Ελλάδα, ο Παπαζώλης μετέβη
το 1763 αρχικά στις δύο πανίσχυρες τότε Ιτα
λικές πόλεις της Βενετίας και της Τεργέστης
με σκοπό να συντονίσει, όπως σκόπευε, τις
πολεμικές ενέργειες των Ελλήνων και των
Σλάβων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρ
ατορίας. Μεταβαίνοντας, όμως, από την Τεργέ
στη στην ηπειρωτική Ελλάδα, συνελήφθη από
πειρατές, οι οποίοι τον μετέφεραν στην Αλβανία,
αλλά τον ελευθέρωσε ο εκεί Αυστριακός Πρό
ξενος κι έτσι επέστρεψε και πάλι στην Τεργέ
στη.
Δύο χρόνια αργότερα και, συγκεκριμένα,
το 1775, ο Παπαζώλης μετέφρασε από τα
Ρωσικά ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο κανονι
σμού παρατάξεων και τεχνικής πολέμου «προς
χάριν των δυστυχισμένων Ελλήνων που έχουν
αποξενωθεί από την επιστήμη του πολέμου»,
το τύπωσε δε στη Βενετία στο τυπογραφείο
του Έλληνα από την Ήπειρο Δημητρίου Θεο
δοσίου, και το οποίο διανεμήθηκε αργότερα
σε οπλαρχηγούς και προκρίτους της Ελλά
δας. Το υπέγραφε, μάλιστα, «κύριος Γεώργιος Παπαζώλης ο Μακεδών, αξιωματικός της
στρατιωτικής υπηρεσίας της Αυγούστας Αυτοκράτειρας της Μεγάλης Ρωσίας εις κοινήν
ρωμαϊκήν γλώσσαν προς χρήσιν των Ρωμαίων
στρατευομένων υπό την ιδίαν μοναρχίαν».
Από τα τέλη δε του 1765 και για αρκετό
διάστημα περιόδευε μαζί με στενούς συνε
ργάτες του στη Δυτική και Κεντρική Μακε
δονία, στην Ήπειρο, την Στερεά Ελλάδα και
την Πελοπόννησο χαρίζοντας παντού, μάλι
στα, ευαγγέλια, σταυρούς, εικόνες και ιερα
τικά άμφια με έξοδα της Αικατερίνης. Το σπου
δαιότερο, όμως, διέδιδε ότι η Μεγάλη Αικα
τερίνη υποστηρίζει την ελληνική θρησκεία
και ότι όλα τα βασίλεια της Ευρώπης
συμφώνησαν να καταστρέψουν την Οθωμα
νική Αυτοκρατορία.
Οι Μανιάτες, όμως, όταν άκουσαν τις
δηλώσεις εκείνες του Παπαζώλη, όχι μόνο
δεν τον πίστεψαν, αλλά και του ζήτησαν να
τους δώσει κάποια γραπτή μαρτυρία σχετικά
με την επικείμενη συμπαράσταση της Ρωσίας
και των άλλων βασιλείων της Ευρώπης σε
μια επαναστατική εξέγερση των Ελλήνων.
Τέτοια, όμως, γραπτή απόδειξη δεν διέθετε,
βέβαια, ο Παπαζώλης. Ο οποίος, απογοητευ
μένος όπως ήταν, μετέβη στην Καλαμάτα,
όπου πράγματι βρήκε μια πολύ πιο ευνοϊκή
ανταπόκριση και μάλιστα όχι μόνο από τους
εκεί προκρίτους αλλά και από αντιπροσώ
πους άλλων περιοχών της Ελλάδας, οι οποίοι
όπως λέγεται και του υποσχέθηκαν να
παράσχουν εκατόν χιλιάδες στρατιώτες εάν
βέβαια τους παρασχεθεί ο αναγκαίος στρα
τιωτικός εξοπλισμός κι ερχόταν επίσης και ο
Ρωσικός στόλος. Οπότε, λοιπόν, ο Παπαζώλης
επέστρεψε στη Ρωσία κι εξογκώνοντας όσο
πάει τις κατά πάσα πιθανότητα ανύπαρκτες
εκείνες υποσχέσεις, έπεισε τους αδελφούς
Ορλόφ και αυτοί την Αικατερίνη Β΄ ότι δεν
χρειαζόταν πια άλλη αναβολή για στρατιω
τική επέμβαση και στην Ελλάδα, όταν μάλι
στα η Ρωσία ήταν ήδη μπλεγμένη για ένα
χρόνο στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768
1774 ο οποίος κι έληξε, όπως είπαμε, με τη
Συνθήκη του Κιουτσιούκ Καϊναρτσιή της
21ης Ιουλίου 1774.
Στο σημείο, όμως, αυτό θεωρούμε σκόπι
μο να ενδιατρίψουμε κάπως πιο διεξοδικά με
την ευρύτερη και μακροβιότερη Βαλκανική
πολιτική της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας,
η οποία είχε αφενός άμεση σχέση με την αποτυ

χημένη εκείνη επαναστατική κίνηση στην
Ελλάδα και, κυρίως, στην Πελοπόννησο με
τα γνωστά στην ιστορία ως Ορλοφικά του
1770, αφετέρου δε με την εν γένει προσω
πικότητα και κυρίως δραστηριότητα του Ρήγα
ΒελεστινλήΦεραίου, ο οποίος τα μεν Ορλο
φικά γνώρισε εκ των υστέρων, όχι όμως και
τους μετέπειτα Ρωσοτουρκικούς πολέμους.

Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Στη διάρκεια της από κάθε άποψη μακρο
χρόνιας κι εξουθενωτικής κατοχής των
Ελληνικών χωρών από τους Οθωμανούς Τούρ
κους, οι καταδυναστευόμενοι υπόδουλοι, με
την πρωτοβουλία πάντοτε μεγαλόπνοων, κατά
καιρούς και τόπους, Ελληνολατρών προσω
πικοτήτων, προσπαθούσαν να πραγματοποι
ήσουν τα εθνικού περιεχομένου μεγαλεπή
βολα εκείνα οράματά τους, δυστυχώς όμως
με τη φαεινή, ως συνήθως, ελπίδα ότι θα κατόρ
θωναν να προσελκύσουν, με κάθε είδους μέσο,
την ενεργό υποστήριξη της ομόθρησκής τους
τουλάχιστον Ρωσίας για την αποτίναξη του
αφόρητου Οθωμανικού ζυγού. Και οι σχετι
κές, μάλιστα, εκκλήσεις, εκείνες είχαν αρχίσει
να γίνονται πολύ πριν η Ρωσία κατορθώσει
να αναμορφωθεί και να εξελιχθεί σε μεγάλη
Ευρωπαϊκή δύναμη από τον τσάρο Πέτρο Α΄
τον Μέγα [(16728/2/1725), τσάρος (7/5/1682
μέχρι τον θάνατό του)]. Για παράδειγμα, τον
Φεβρουάριο του 1649 ο Πατριάρχης Ιερο
σολύμων Παΐσιος επισκέφθηκε στην Αγία
Πετρούπολη τον τσάρο Αλέξιο [(1629
8/2/1676), τσάρος (14/7/1645 μέχρι τον θάνατό
του)] και τον κάλεσε να γίνει ο «νέος Μωϋ
σής». Τον τσάρο Αλέξιο επισκέφθηκε, το 1653,
για τον ίδιο επίσης σκοπό και ο Κρητικής
καταγωγής πρώην Πατριάρχης Κων/πόλεως
(1634) Αθανάσιος Πατελάρος (15975/4/1654,
Χάρκοβο Ουκρανίας), τον οποίο τόσο η Ρωσι
κή Ορθόδοξη Εκκλησία όσο και η Εκκλησία
της Ελλάδος έχουν ανακηρύξει σε Άγιο (εορ
τάζει στις 18 Ιανουαρίου και στις 2 Μαΐου).
Την ίδια, ακριβώς, υποστήριξη των Ρώσων
είχε επιδιώξει το 1656 και ο Χιώτης την κατα
γωγή Μητροπολίτης Γάζας Παΐσιος Λιγα
ρίδης (160924/8/1678, Κίεβο), ένα δε χρόνο
αργότερα, δηλαδή το 1657, ο Κρητικός την
καταγωγή και μεγάλης εκπαιδευτικής και θεο
λογικής εμβέλειας ιερομόναχος Γεράσιμος
Βλάχος (16071685) έστειλε από τη Βενετία,
όπου διέμενε και δρούσε, μια ενδιαφέρουσα
επιστολή, μέσω μιας Ενετικής αποστολής,
προς τον τσάρο Αλέξιο στην Αγία Πετρούπολη,
με την οποία τον εκλιπαρούσε να κηρύξει
πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας με σκοπό την απελευθέρωση των
«Ελληνορωμαίων», όπως του έγραφε. Έπεα
δε πτερόεντα, όλες εκείνες οι εκκλήσεις!
Τα πράγματα, όμως, άρχισαν κάπως να
βαίνουν προς το καλύτερο για τους Έλληνες
όταν τσάρος της Ρωσίας αναδείχθηκε ο Πέ
τρος Α΄ ο Μέγας, [16721725)], τσάρος
(7/5/1682 μέχρι τον θάνατό του)]. Μέχρι τότε,
η μεγάλη αδυναμία της Ρωσίας, σε σύγκριση
με τις άλλες Ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις της
εποχής, ήταν η έλλειψη ικανής από μέρους
της ναυτικής δύναμης, όπως επίσης και ο
ουσιαστικός αποκλεισμός της από τον Εύξει
νο Πόντο ή Μαύρη Θάλασσα, την οποία έλεγχε
πλήρως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και απο
τέλεσμα την αδυναμία για απρόσκοπτη έξοδό
της στη Μεσόγειο. Μια αδυναμία, άλλωστε,
η οποία διαφάνηκε στη «Συνθήκη του Κάρ
λοβιτς» της 26ης Ιανουαρίου 1699, η οποία
υπογράφηκε, μετά από μεσολάβηση της Αγγλίας
και Ολλανδίας, για να λήξει ο πόλεμος (άρχι
σε το 1684) του Ιερού Συνασπισμού: [Αψ
βουργική Αυτοκρατορία, Κοινοπολιτεία
ΠολωνίαςΛιθουανίας, Δημοκρατία της Βενετίας
και η Ρωσική Αυτοκρατορία (από το 1686)]

εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Μια Συνθήκη, η οποία υπογράφηκε μετά από
συζητήσεις δύο μηνών και στην οποία, μάλι
στα, αποφασιστικό ρόλο είχε διαδραματίσει
ο καταγόμενος από οικογένεια της Χίου στην
Κωνσταντινούπολη Αλέξανδρος Μαυροκορ
δάτος «ο εξ απορρήτων» (16411709). Ο
οποίος είχε σπουδάσει γιατρός και φιλοσο
φία, ήταν δε κάτοχος έξι γλωσσών (Ελληνι
κά, Τουρκικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αραβικά και
Περσικά). Διακρίθηκε, όμως ως Μέγας Διερ
μηνέας της Υψηλής Πύλης από το 1673, αλλά
και ως πληρεξούσιος της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας στη σύναψη της ως άνω Συνθή
κης. Τον διαδέχθηκε δε στη θέση του Μέγα
Διερμηνέα και στη συνέχεια ως Ηγεμόνας της
Μολδαβίας και από το 1715 και της Βλαχίας
ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος (16701730).
Σύμφωνα, λοιπόν, με την ως άνω «Συνθή
κη του Κάρλοβιτς» (26/1/1699), η Τουρκία
υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει την κυριαρχία
της Βενετίας στις Δαλματικές ακτές, στην
Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Λευκάδα και
την Αίγινα, όπως επίσης και την κατάργηση
του ετήσιου φόρου 500 φιορινιών, τα οποία
κατέβαλλε από το 1585 στον Σουλτάνο για
την επικυριαρχία της στην Ζάκυνθο. Στην δε
Αυστρία των Αψβούργων, η Τουρκία παρα
χωρούσε την κατοχή της Τρανσυλβανίας,
δηλαδή της κεντρικής Ρουμανίας μέχρι τη
Βλαχία. Από την άλλη, όμως, μεριά, η οποία
και αφορά άμεσα τους Έλληνες, η Βενετία
παραχωρούσε στους Οθωμανούς την κυρια
ρχία στη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του
Αιγαίου, ενώ παράλληλα υποχρεωνόταν να
εγκαταλείψει τα οχυρωμένα φρούριά της στη
Ναύπακτο, το Αντίρριο και την Μπούκα της
Πρέβεζας, το οποίο κατείχε από το 1478 και
το ανατίναξε σε ερείπια το 1701. Και τούτο
επειδή, για να τα εγκαταλείψει, τα φρούριά
της αυτά, η Βενετία είχε θέσει ως όρο να κατα
στραφούν εντελώς.
Την αδήριτη, τώρα, ανάγκη για όσο γίνε
ται πιο γρήγορη δημιουργία αξιόλογης ναυ
τικής δύναμης είχε αντιληφθεί από την πρώτη
στιγμή της ανόδου του στον θρόνο της Ρωσι
κής Αυτοκρατορίας ο ρηξικέλευθος Μέγας
Πέτρος Α΄ (16821725), ο οποίος και προσέ
λαβε στην υπηρεσία του τον Ελληνικής κατα
γωγής Ιωάννη Θεοδοσίου Μπότση (;
29/7/1714), ο οποίος, όμως, αναφέρεται στα
Ρωσικά στρατιωτικά αρχεία, από τα οποία
και αντλούμε τις περισσότερες πληροφορίες
για την προσωπικότητά του, ως Ιβάν Φεν
τοσέγεβιτς Μπότσης. Ο οποίος γεννήθηκε
άγνωστο πότε ακριβώς στην Βενετοκρα

τούμενη τότε Δαλματία, υπηρέτησε δε ως
ανώτερος αξιωματικός στο Ενετικό ναυτικό
για 17 χρόνια, όπου και απέκτησε μια πολύ
αξιόλογη ναυτική εμπειρία. Το δε 1702 εγκα
ταλείπει τη Βενετία και προσλήφθηκε ως υπο
ναύαρχος στον μηδαμινό ακόμη τότε Ρωσικό
στόλο. Και αυτό σε μια πολύ κρίσιμη περίο
δο για τη Ρωσία, η οποία αγωνιζόταν εναν
τίον των Σουηδών σε μια προσπάθεια διεξό
δου της από την ανατολική Βαλτική και την
εν συνεχεία ίδρυση της νέας πρωτεύουσας
των Ρώσων, της Αγίας Πετρούπολης. Ο ίδιος,
μάλιστα, ο τσάρος Πέτρος Α΄ είχε διακόψει
για δυο χρόνια (16961698) τα τσαρικά του
καθήκοντα για να σπουδάσει την ναυτική
τέχνη.
Ο δε Μπότσης εν συνεχεία, με την πολύτιμη
πείρα που είχε, συνέβαλε τόσο αποφασιστι
κά στη δημιουργία του Ρωσικού στόλου ώστε
όχι μόνο ανέβηκε στις ανώτατες βαθμίδες του
Ρωσικού ναυτικού, αλλά συνδέθηκε επίσης
στενά με τον τσάρο Πέτρο. Σε τέτοιο δε βαθμό,
ώστε όταν ο Πέτρος θα νυμφευόταν την Αικα
τερίνη και επειδή οι γονείς του είχαν ήδη απο
βιώσει, ήταν ο Μπότσης με έναν άλλο επι
φανή Ρώσο οι οποίοι συνόδευσαν τον γαμ
πρό στην επίσημη τελετή του γάμου. Όταν
δε, μάλιστα, ο Μπότσης απεβίωσε στις 18
Μαΐου 1714, ο τσάρος Πέτρος Α΄ ο Μέγας
κράτησε το σπαθί του φίλου του, όπως δήλω
σε.
Μετά τη συνθήκη, λοιπόν, του Κάρλο
βιτς, οι Έλληνες άρχισαν πιο εντατικά να
προσβλέπουν προς άμεση και αποφασιστι
κής σημασίας βοήθεια από την ομόθρησκή
της Ρωσία. Την δε τάση, εξάλλου, εκείνη
ενίσχυαν και πάλι αφενός οι από πολλού γνω
στές προφητείες και οι θρύλοι για το «ξανθό
γένος», το οποίο θα τους απελευθέρωνε από
τα δεσμά της δουλείας, και αφετέρου την καλ
λιεργούσαν και την προωθούσαν διακεκρι
μένοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν δικτυωθεί στην
ανώτατη κάποτε στρατιωτική και πολιτική
ηγεσία της Ρωσίας, όπως ήταν για παράδειγ
μα ο ως άνω Ιωάννης Θεοδοσίου Μπότσης.
Ο δε Μέγας Πέτρος, ανταποκρινόμενος
υστερόβουλα, όπως τελικά αποδείχτηκε, στην
ονειροπόλο εκείνη προσδοκία, έκανε τα πάντα
ξεκινώντας αρχικά από τους Έλληνες της
Μαύρης Θάλασσας και, στη συνέχεια, της
Βαλκανικής. Μια βαλκανική πολιτική, άλλω
στε, η οποία παρόλο που ανεστάλη προσωρ
ινά ύστερα από την ήττα του στον Προύθο
(1711), κληροδοτήθηκε ως φυσική συνέχεια
στους διαδόχους του.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΑΝΤΩ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Η Μαντώ (Μαγδαληνή) Μαυρογένους γεννήθηκε
στην Τεργέστη το 1796. Πατέρας της ήταν ο Νικόλαος Μαυρογένης, δραστήριος Μυκονιάτης έμπορος και μητέρα της η Σπαρτιάτισσα Ζαχαράτη
Μπάτη. Θείος του πατέρα της υπήρξε ο θρυλικός
Νικόλαος Μαυρογένης, Δραγουμάνος του στόλου
και πρίγκιπας της Βλαχίας.

Ι στορικές Μ νήμες
ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι γυναίκες της
Επανάστασης!

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Η όμορφη Μαντώ, μεγάλωσε σε μια μορφωμένη
οικογένεια με ευρωπαϊκό αέρα, διδάχθηκε την ιταλική και γαλλική γλώσσα και από κοριτσάκι έμαθε
από τους γονείς της να αγαπάει την Ελλάδα. Ο θάνατος του, ήδη μυημένου στη Φιλική εταιρεία, πατέρα της το 1818, φούντωσε τα πατριωτικά της αισθήματα και την επαναστατική της διάθεση.
Το 1821 μεταβαίνει στη Μύκονο και ξεσηκώνει
τους ντόπιους εναντίον των κατακτητών. Μάλιστα
έφερε μαζί της ΟΛΟΚΛΗΡΗ την οικογενειακή της
περιουσία, που λέγεται ότι αριθμούσε τα επτά εκατομμύρια γρόσια, για να δημιουργήσει τον δικό της
στόλο και στρατό! Προς συντήρηση των λόχων και
των πλοίων, η Μαντώ πούλησε μέχρι και το τελευταίο της χρυσαφικό!
Η πρώτη επιτυχία των ανδρών της σημειώθηκε
το 1822 εναντίον των Αλγερινών πειρατών που αποβιβάστηκαν στο νησί με εντολή του Σουλτάνου για
να πνίξουν τους εξεγερμένους. Η ίδια διοικούσε
σώματα ενόπλων Ελλήνων που πολεμούσαν σκληρά
τον εχθρό! Μάλιστα με δική της εντολή πολλοί άντρες της συμμετείχαν προς ενίσχυση των Ελλήνων
οπλαρχηγών στη πολιορκία του Μεσολογγίου, στην
άλωση της Τριπολιτσάς, στην εκστρατεία της Χίου,
στη μάχη των Δερβενακίων, στη Λειβαδιά, στη
Φθιώτιδα και αλλού.
Η φήμη της εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, όταν σε
άπταιστα γαλλικά έστελνε επιστολές στις Γαλλίδες
προς ενίσχυση του Ελληνικού αγώνα. «Λαχταρώ
μια ημέρα μάχης, όπως εσείς λαχταράτε μια νύχτα
χορού», τους έγραφε!
Το 1825 εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο, εντελώς
φτωχή, για να βρίσκεται στο επίκεντρο του αγώνα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Πελοπόννησο,
η Μαντώ γνωρίζει τον Δημήτριο Υψηλάντη. Οι δυο
τους ερωτεύτηκαν πολύ και έδωσαν υπόσχεση να
παντρευτούν μετά τη λήξη του αγώνα. Αυτό όμως
δεν άρεσε στον συνωμότη Ιωάννη Κωλέττη. Ο Κωλέττης διέδωσε ψευδώς τη φήμη πως η Μαντώ απατούσε τον Υψηλάντη, με αποτέλεσμα να χωρίσουν
και οι στρατιώτες του πρίγκιπα να την οδηγήσουν
με τη βία πίσω στη Μύκονο.
Όταν η παρεξήγηση λύθηκε και ο Υψηλάντης της
ζήτησε να γυρίσει πίσω, ο πανούργος Κωλέττης
έστειλε γιατρούς να της πουν πως η υγεία του πρίγκιπα κλονίζεται εξαιτίας της. Εκείνη πίστεψε πως
τούτο ήταν ένα τέχνασμα του Υψηλάντη για να
βρει την αφορμή και να μην παντρευτούν. Έτσι
χωρίσανε οριστικά!
Μετά τη λήξη των συγκρούσεων, ο Ιωάννης Καποδίστριας τής απένειμε μια μοναδική τιμή για
γυναίκα εκείνη την εποχή. Της έδωσε το αξίωμα της
αντιστρατήγου επί τιμή, ενώ παράλληλα της παραχώρησε κατοικία στο Ναύπλιο το 1828. Κατά την
απουσία της όμως, άνδρες του Κωλέττη και άλλων
πολιτικών, εισέβαλαν στο σπίτι, άρπαξαν οτιδήποτε έβρισκαν μπροστά τους και φεύγοντας έβαλαν
φωτιά, η οποία ευτυχώς δεν το κατέκαψε όλο. Το γεγονός αυτό συνέθλιψε την Μαντώ.
Το 1831 γύρισε πάμπτωχη και ολομόναχη σε
άσχημη κατάσταση στη Μύκονο. Εκεί ζήτησε από
το κράτος ένα μικρό οικονομικό βοήθημα. Ο υπάλληλος που κοιτούσε τα χαρτιά της την ρώτησε: «Και
τι κάματε εσείς δια την Επανάστασιν;» Η Μαντώ με σκυμμένο το κεφάλι αποκρίθηκε: «Τίποτα»!
Ακολούθως, μετακόμισε στη Πάρο, διαμένοντας
σε κάποιους συγγενείς της και πέθανε από τυφοειδή πυρετό τον Ιούλιο του 1840 σε ηλικία 44 ετών!

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
Αυτή ήταν η συμπεριφορά του ελληνικού κράτους,
απέναντι σε μια γνήσια αριστοκράτισσα που έδωσε ΟΛΟΚΛΗΡΗ τη περιουσία της για την δημιουργία
του.
Το 1971 η ζωή της έγινε ταινία, με την Τζένη Καρέζη να την ενσαρκώνει.

ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είδε το πρώτο
φως της ζωής στις 11 Μαΐου του 1771 στις φυλακές
της Κωνσταντινούπολης όπου κρατούνταν η μητέρα
της και ο πατέρας της Σταυριανός Πινότσης, εξαιτίας
της συμμετοχής του τελευταίου στην εξέγερση των
Ορλωφικών. Το βυζαντινής προέλευσης όνομα «Λασκαρίνα», της έδωσε ο συγκρατούμενος πολέμαρχος της Μάνης και νονός της Παναγιώτης Μούρτζινος. Μετά τον θάνατο του πατέρα της στις φυλακές, η Λασκαρίνα μαζί με την μητέρα της επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους, την Ύδρα,
και κατόπιν παραμονής 4 ετών εκεί, περνούν στις
απέναντι Σπέτσες.
Η 17χρονη Λασκαρίνα, παντρεύεται τον πλούσιο
Δημήτρη Γιάννουζα, με τον οποίο απέκτησε τρία
παιδιά: τον Ιωάννη, τον Γεώργιο και την Μαρία. Ο
σύζυγός της σκοτώθηκε σε συμπλοκή με Αλγερινούς Πειρατές κι έτσι η χήρα Λασκαρίνα, ξαναπαντρεύεται σε ηλικία 30 ετών τον Σπετσιώτη πλοιοκτήτη Δημήτριο Μπούμπουλη. Με τον Δημήτριο,
του οποίου το επίθετο τελικά κράτησε, έκανε ακόμα
τρία παιδιά: την Σκεύω, την Ελένη και τον Νικόλαο.
Όμως και ο δεύτερος σύζυγος φονεύεται από Αλγερινούς πειρατές και η Λασκαρίνα μένει για δεύτερη
φορά χήρα!
Εκτός από τα έξι παιδιά, οι δύο της σύζυγοι της
άφησαν αμύθητη περιουσία. Εκτάσεις γης, πλοία
και μετρητά. Η Μπουμπουλίνα επένδυσε κατάλληλα
και κατάφερε έως το 1815 να διπλασιάσει την περιουσία της! Μέρος των χρημάτων της δόθηκαν για
τη ναυπήγηση ενός τεράστιου πολεμικού πλοίου,
στο οποίο έδωσε το όνομα «Αγαμέμνων», τιμώντας
έτσι την ιστορική της κληρονομιά. Συγγενείς της,
ζηλεύοντας την περιουσία της την κατήγγειλαν στις
Οθωμανικές Αρχές. Οι Τούρκοι διαπίστωσαν πως
τα καράβια των εκλιπόντων συζύγων της είχαν συμμετάσχει υπό τις ρωσικές οδηγίες στον πόλεμο εναντίον του Τσάρου και έπρεπε να κατασχεθούν. Αυτό
όμως δεν την πτοεί!
Μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη και αφού
γίνεται η πρώτη γυναίκα που μυείται στη Φιλική εταιρία, ζητά την παρέμβαση και την προστασία του
Ρώσου πρέσβη Στρογκόνωφ. Ο πρέσβης την

Μαντώ Μαυρογένους
συμβουλεύει να μεταφερθεί στη Κριμαία μέχρι να
ηρεμήσει η κατάσταση. Εκεί, η Λασκαρίνα γνωρίζει
την μητέρα του Σουλτάνου, η οποία εντυπωσιάζεται από τον χαρακτήρα της κι έτσι πείθει τον γιό της
να την αφήσει να επιστρέψει στις Σπέτσες, χωρίς να
συλληφθεί.
Με τον γυρισμό, η Μπουμπουλίνα δημιουργεί δικό
της στόλο, ηγείται του «Αγαμέμνων» και σχηματίζει
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δικό της έφιππο εκστρατευτικό σώμα. Υψώνει τη δική της σημαία της Επανάστασης 2 εβδομάδες πριν την επίσημη έναρξη του αγώνα στο νησί (3 Απριλίου 1821). Στα πρώτα χρόνια της Εθνεγερσίας η
Λασκαρίνα με τα «καμάρια» της, όπως αποκαλούσε
τα παλληκάρια της, πήραν μέρος σε πολλές μάχες
και περικύκλωσαν πολλά τουρκικά φρούρια σε
Τρίπολη, Άργος και Ναύπλιο.
Όλη της η περιουσία δόθηκε στον αγώνα! Το 1824
όμως ο ελληνικός εμφύλιος πήρε μεγάλες διαστάσεις και η Μπουμπουλίνα αντιτάσσεται έντονα στην
φυλάκιση του Κολοκοτρώνη. Οι πολιτικάντηδες την
θεώρησαν επικίνδυνη και αφού την συνέλαβαν την
έστειλαν πίσω στις Σπέτσες. Χωρίς να πτοηθεί καθόλου, η σκληροτράχηλη γυναίκα ετοιμάζεται να χτυπήσει τον επερχόμενο αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ.
Όμως η ηρωίδα αυτή θα βρει έναν απροσδόκητο
θάνατο. Το 1825 ο δεύτερός της γιός από τον πρώτο
γάμο, κλέφτηκε με μια κοπέλα από την πλούσια οικογένεια των Κουτσαίων. Οι Κουτσαίοι, δεν ήθελαν τον γάμο με τον γιό της Μπουμπουλίνας, αφού
η φαμίλια της είχε παραπέσει οικονομικά. Εξαγριωμένοι, λοιπόν, κατευθύνθηκαν προς το αρχοντικό της για να της ζητήσουν τα ρέστα. Στη λογομαχία που ακολούθησε, ένας εκ της οικογένειας, την
σημάδεψε και την πυροβόλησε σκοτώνοντάς την
ακαριαία!
Το γεγονός αυτό σόκαρε ολόκληρη την Ελλάδα!
Τα νέα έφτασαν ως την Ρωσία, όπου κατόπιν εντολής, της αποδόθηκε ο βαθμός του Ναυάρχου, γεγονός μοναδικό εκείνη την εποχή για γυναίκα. Το ελληνικό κράτος 193 χρόνια μετά τον θάνατό της, της
απένειμε τον τίτλο του... υποναυάρχου!
Η Μπουμπουλίνα κηδεύτηκε στις Σπέτσες και από
το 1991 ως σήμερα το αρχοντικό της χρησιμεύει ως
μουσείο, δεχόμενο χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο!
Η ζωή της έγινε ταινία το 1959 με τον τίτλο «Μπουμπουλίνα» και την ηρωίδα υποδύθηκε η Ειρήνη Παπά.

Επικαιρότητα
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Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΛΙΒΥΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΟΤΙ ΤΟΥ… ΧΡΩΣΤΟΥΝ

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Αποτρέψαμε την πτώση
της Τρίπολης και νέες σφαγές…»
Ο

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα πως Τουρκία και
Λιβύη παραμένουν «δεσμευμένες» στο σύμφωνο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο που υπέγραψαν το 2019, μετά από συνάντηση που είχε με τον Λίβυο πρωθυπουργό Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.
Στην Άγκυρα βρέθηκε το μισό Υπουργικό
Συμβούλιο της Λιβύης καθώς και οι αρχηγοί των
τριών σωμάτων ασφαλείας της χώρας
Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι στους κύριους στόχους της Τουρκίας είναι η προστασία της λιβυκής
εθνικής και εδαφικής κυριαρχίας, της πολιτικής
ενότητας στη χώρα και του συμφέροντος των πολιτών της. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η βοήθεια της
Άγκυρας στη Λιβύη απέτρεψε την πτώση της πρωτεύουσας Τρίπολης, καθώς και νέων σφαγών,
ανοίγοντας τον δρόμο για την εκεχειρία.
Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η χώρα του
θα συνεχίσει να υποστηρίζει την λιβυκή κυβέρνηση εθνικής ενότητας και πως έχουν γίνει βήματα για την επιστροφή του τουρκικού ιδιωτικού τομεά στη Λιβύη.
«Προσκαλώ τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει ειλικρινά τις εκλογές που θα γίνουν στη Λιβύη. Κάνοντας πίσω τις παράνομες κυβερνήσεις, ελπίζω
ότι η περίοδος των συμφερόντων κατά του λιβυκού λαού θα έρθει στο τέλος της», είπε χαρακτηριστικά.

Yπέγραψαν πέντε συμφωνίες
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα παραδώσει αμέσως 150.000 δόσεις εμβολίου Covid-19 στη Λιβύη.
Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών υπέγραψαν πέντε συμφωνίες. Όπως έγινε γνωστό, στις
συναντήσεις, που προηγήθηκαν των υπογραφών,
συμμετείχε το σύνολο των υπουργών της Τουρκίας,
ο αρχηγός της ΜΙΤ, ο Τούρκος ΑΓΕΕΘΑ, και το
μισό υπουργικό συμβούλιο της Λιβύης, όπως και
οι επικεφαλής των τριών στρατιωτικών σωμάτων.
Από την πλευρά του ο Ντμπέιμπα στην ομιλία
του δήλωσε ότι είναι «ευγνώμονες για την υποστήριξη της Τουρκίας στη Λιβύη για μια μόνιμη
εκεχειρία».
«Είμαστε επίσης πρόθυμοι να αναπτύξουμε
συνεργασία στον ενεργειακό τομέα με την Τουρκία»,
δήλωσε ο Λίβυος πολιτικός.

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΕΤΟΙΜΟΙ
ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΟΖ»
Την ετοιμότητα της Ελλάδας να προβεί στις
αναγκαίες συζητήσεις με τη Λιβύη για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών,
υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών

ΤΟ ΜΙΣΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΜΕΤΑ ΠΟΥ Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ

Ο Ερντογάν αποκαλεί τους
πολιτικούς της Ευρώπης
ανίκανους…
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΟΙΚΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΕ
ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»…
Αντιδρώντας έντονα στη δήλωση του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, που τον χαρακτήρισε δικτάτορα με αφορμή το SofaGate
κατά την επίσκεψη της ευρωπαϊκής ηγεσίας στην Άγκυρα, αλλά και
στη Γαλλία που έκανε λόγο για παγίδα στην Φον ντερ Λάιεν από
πλευράς της Τουρκίας, ο Ερντογάν σε ομιλία του την Κυριακή υποστήριξε ότι οι πολιτικοί της Δύσης εργαλειοποιούν την «εχθρότητα»
κατά του Ισλάμ «για να καλύψουν την αποτυχία τους και την ανικανότητά
τους. Οι πολιτικοί που αποτυγχάνουν στην εξωτερική πολιτική, στριμώχνονται στο εσωτερικό και βάζουν τον προσωπικό τους ανταγωνισμό μπροστά από το καθήκον τους, επιτιθέμενοι προσωπικά σε εμένα και στους Μουσουλμάνους», ισχυρίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΕΓΓΑΖΗ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΑΝAΠ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ & ΠΡΟΕΔΡΟ ΒΟΥΛΗΣ
Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του τη Δευτέρα στη
Βεγγάζη, μετά το πέρας της συνάντησής του με
τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Λιβύης, Χουσεΐν Ατίγια Αμπντούλ Χαφέεζ Αλ Κατράνι.
Όπως σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, η επίσκεψή
του στη Λιβύη αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης
του Έλληνα Πρωθυπουργού την προηγούμενη
εβδομάδα και σηματοδοτεί την πλήρη στήριξη της
ελληνική Kυβέρνησης «στη μεταβατική κυβέρνηση της Λιβύης και στην εκλογική διαδικασία που
θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο».
«Η Ελλάδα υποστήριζε πάντοτε ότι η λύση του
προβλήματος στη Λιβύη πρέπει να προέλθει από
την άμεση υποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και των ξένων μισθοφόρων από το έδαφος της Λιβύης. Αυτό πρέπει να γίνει αμέσως και
ο Λιβυκός λαός να είναι υπεύθυνος για την τύχη
της χώρας του», ανέφερε ο κ. Δένδιας.
Για το ζήτημα του τουρκο-λιβυκού μνημονίου,
ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε: «Θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Αναπληρωτή
Πρωθυπουργέ, για την ευθεία τοποθέτησή σας για
το παράνομο “μνημόνιο” που υπεγράφη από τη
Διοίκηση του GNA και την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες. Και να σας ευχαριστήσω που μου

θυμίσατε αυτό που μας είναι ήδη γνωστό, την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να μην
κυρώσει αυτό το παράνομο “μνημόνιο”».
Παράλληλα, για τον καθορισμό των θαλασσίων
ζωνών μεταξύ των δύο χωρών, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι στη διάθεση της Λιβύης
για να συμφωνήσουμε στις θαλάσσιες ζώνες μας.
Είχαμε φτάσει, άλλωστε, όπως πολύ σωστά μου
είπατε, εξαιρετικά κοντά το 2010. Δεν απέμεναν
παρά ελάχιστα πράγματα για να ολοκληρωθεί τότε αυτή η συμφωνία».
«Και βέβαια, είμαστε εδώ για να ενεργοποιήσουμε όλο το πλαίσιο των συμφωνιών με τη Λιβύη
και να συνάψουμε και καινούριες συμφωνίες για
να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στην
ανοικοδόμηση της χώρας», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι η επαναλειτουργία της ελληνικής Πρεσβείας στην Τρίπολη και η επανασύσταση του
Ελληνικού Προξενείου στη Βεγγάζη εντάσσονται
στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λιβύη, ο
Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
Αγκίλα Σάλεχ, καθώς και με μέλη της ελληνικής
κοινότητας στη Λιβύη.

Παράλληλα δήλωσε βέβαιος ότι η Τουρκία θα λάβει στο μέλλον τη
θέση που της αξίζει στην ΕΕ, αναφέροντας ότι «αυτή η κατάσταση
μας γεμίζει ελπίδα, αλλά αποτελεί εφιάλτη για τους άλλους, που προσπαθούν να περιορίσουν τους Τούρκους της Ευρώπης μέσα σε στενά πλαίσια, δεν δέχονται την ενίσχυση της τουρκικής διασποράς».
Από τη δήλωση αυτή φαίνεται ξεκάθαρα ότι στόχος του Ερντογάν
με τη λεγόμενη φιλελευθεροποίηση της βίζας για Τούρκους πολίτες
είναι να κατακλύσει την Ευρώπη με Τούρκους, ώστε να τους εργαλειοποιεί ο ίδιος στις χώρες που θα διαβιούν, δημιουργώντας συνθήκες αποσταθεροποίησης για να εκβιάζει τις κυβερνήσεις των χωρών
αυτών.
Σημειώνεται ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, κα-τηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι εξευτέλισε την επικεφαλής της Κομισιόν,
αποκαλώντας τον «δικτάτορα».
«Διαφωνώ κάθετα με τη συμπεριφορά του Ερντογάν στην πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν… Η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη και
λυπήθηκα πολύ για τον εξευτελισμό που υπέστη η φον ντερ Λάιεν»,
είπε ο Ντράγκι.
«Με αυτούς τους δικτάτορες – ας τους αποκαλέσουμε έτσι, πρέπει
να είμαστε σαφείς – να εκφράζουμε τις διαφορετικές μας απόψεις, αλλά πρέπει να καταφέρνουμε να συνεργαζόμαστε υπέρ των χωρών
μας», ανέφερε.
Συναφώς αναφέρεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Oύρσουλα
φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Σαρλ Μισέλ, κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντησή τους
συζήτησαν το θέμα της Άγκυρας. Η Λάιεν ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να ξανασυμβεί κατάσταση σαν αυτή της Άγκυρας, όπου
υποβαθμίστηκε και εξευτελίστηκε.
Πυρά για το θέμα αυτό δέχεται και ο Σαρλ Μισελ, ο οποίος δεν αντέδρασε άμεσα, αλλά σαν άβουλο ον έμεινε εκεί καθήμενος και άπραγος.

ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ…
Η Άγκυρα αποφάσισε να «παγώσει» την αγορά δέκα ελικοπτέρων
από την Ιταλία, σε «αντίποινα» για τις δηλώσεις Ντράγκι.
Παράλληλα, όπως γράφει η La Repubblica, προειδοποιητικά
μηνύματα εστάλησαν σε άλλες δυο ιδιωτικές εταιρίες και στον όμιλο
του ενεργειακού τομέα Ansaldo Energia, που κατέχει ποσοστό 40%
μιας τρίτης εταιρίας, η οποία διαπραγματεύεται την αγορά μονάδας
παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας, έξω από την Κωνσταντινούπολη.
Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δυο χωρών, υπενθυμίζει η
εφημερίδα, ξεπερνούν τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Eπιστολές - Γνώμες
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Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

Οι «πυρήνες» παράδοσης της Κύπρου
επανέρχονται με βρετανική υποκίνηση

Ο

ι Βρετανοί αποχαλινώθηκαν κυριολεκτικά. Έριξαν τις μάσκες και
ανέλαβαν ανοικτά οι ίδιοι. Στις δεκαετίες του 1970 και 1980 προτιμούσαν
να χρησιμοποιούν άλλους ως εμπροσθοφυλακή, γιατί ομολογούσαν ότι σχέδια από τους ίδιους θα απορρίπτονταν ασυζητητί, θα βρωμούσαν, έλεγαν,
από ένα μίλι!
Π.χ. το λεγόμενο «Αμερικανο-βρετανοκαναδικό σχέδιο» ήταν καθαρά σχέδιο του
Φόρεϊν Όφις αλλά προτίμησαν να το παρουσιάσουν έτσι για να περάσει, κατά την
λανθασμένη άποψή τους. Τελικά απορρίφθηκε από το ΑΚΕΛ αφού προηγήθηκε
η Μόσχα! Όμως, το ΑΚΕΛ θα το δεχόταν,
όπως παραδέχθηκαν ΑΚΕΛικοί στη βρετανική Υπάτη Αρμοστεία, αν το παρουσίαζαν ως «σχέδιο του ΟΗΕ»! Απερρίφθη λόγω... Αμερικανών!
Σήμερα, τα πράγματα επέστρεψαν στην
προ του ΟΧΙ συντονισμένη εκστρατεία
υπέρ του βρετανικού «Σχεδίου Ανάν».
Όπως είναι γνωστό, αυτό απορρίφθηκε
με ένα βροντερό ΟΧΙ 76% από τους Έλληνες
της Κύπρου που δεν δέχθηκαν να αυτοκτονήσουν. Οι εγκέφαλοι του Φόρεϊν Όφις δεν το συγχωρούν στους ΄Έλληνες.
Αλλά, πρώτα ας πάμε στο 2002-2004 να
θυμίσουμε ορισμένα πράγματα που επαναλαμβάνονται.

2002-2004: Προβοκατόρικες
ενέργειες ξένων κατά
της Κύπρου
Για το «Σχέδιο Ανάν», οι Βρετανοί επιστράτευσαν τότε, μεταξύ άλλων, και τις
υπηρεσίες ΜΚΟ όπως του γνωστού PRIO
Νορβηγίας. Προκαταβολικά, με επικεφαλής τότε τον Βρετανό Project Leader, Dan
Smith, κάλεσε σε ανεπίσημη, ουσιαστικά, μυστική, συνάντηση στις 22-23 Οκτωβρίου 2002, στην Αθήνα, επιλεγμένους
Έλληνας και Τούρκους της Κύπρου για
προετοιμασία πυρήνα υποστήριξης του
«Σχεδίου Ανάν» που θα υποβαλλόταν.
Παρευρέθηκαν: Καίτη Κληρίδου, Τάκης
Χατζηδημητρίου, Χρίστος Στυλιανίδης
και Ανδρούλα Βασιλείου, Μουσταφά
Ακκιντζί, Βετάτ Σελίκ, Αλή Ερέλ, Κουτλάι Ερκ.
Ο καθοδηγητής της «επιχείρησης», Dan
Smith, τους ενημέρωσε ότι ο ΟΗΕ θα παρουσίαζε σύντομα σχέδιο και τους υπέδειξε να το υποστηρίξουν, να ενημέρωναν και άλλους για αποδοχή του και να το
προωθούσαν δίχως επικρίσεις για κοινή
αποδεκτή λύση. Και τους «διαφώτισε» λέγοντας:
«Για να πετύχουμε αυτό, χρειάζεται όχι
μόνο κοινό όραμα για κοινό μέλλον, αλλά
και αποφασιστικότητα, καλή θέληση και
καθαρή σκέψη από αμφότερες τις πλευρές. Η επιτυχία θ' ανοίξει το δρόμο για νέες
σχέσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, καθώς μαζί θα απολαμβάνουν τα καλά της συμμετοχής στην Ε.Ε.
Αυτό, με τη σειρά του, θα προσφέρει στην
περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα...»
Και τους έβαλε και υπέγραψαν και ανακοίνωση με όλα αυτά, ελπίζοντας σε...
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σεων, περιλαμβανομένης της πολιτικής
ισότητας, όπως αποκάλυψαν βρετανικά
έγγραφα, και έκανε ό,τι του ζητούσαν οι
Βρετανοί! Γι΄ αυτό το ΑΚΕΛ επιμένει ότι

Αν Εσύ
Γυναίκα…

την πολιτική ισότητα την δέχθηκαν από το
1991, ήταν ο δικός τους Γ. Βασιλείου που
την δέχθηκε χωρίς ΚΑΜΙΑΛΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ.
Ο ίδιος σήμερα συνυπογράφει μια παραπλανητική «έκκληση», το κείμενο της
οποίας είναι ... αντιγραφή θέσεως του Φόρειν΄Οφις!
Το κείμενο της «έκκλησής» τους είναι
αντιγραφή από την απάντηση που μου
έστειλε το Φόρειν Όφις ημερ. 16 Μαρτίου
2021, σε ερώτησή μου αν ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Dominic Raab, μετέφερε βρετανικό σχέδιο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο, όπως
είχε μεταδοθεί από ΜΜΕ.

«Έκκληση για Λύση
Επανένωσης της Κύπρου»
«Έχοντας επίγνωση των σοβαρών κινΤο πρακτικό της συνεδρίας 23.10.2002 στην Αθήνα υπό την ηγεσία του
Project leader Dan Smith PRIO για την προετοιμασία «πυρήνα»
υποστήριξης του «Σχεδίου Ανάν» με οδηγίες πώς και γιατί να το
υποστήριζαν. (Από το βιβλίο της γράφουσας «TOP SECRET –
Η Βρετανική κηδεμόνευση του Κυπριακού... Πώς φθάσαμε στο σχέδιο
«Ανάν»...», σελ. 254-256. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2004,
Εκδόσεις Γερμανός Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την εφημερίδα
«Σημερινή», διανομή Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ).

δημιουργικότητα και ευελιξία από αμφότερες τις πλευρές (θυμηθείτε τι είπε μόλις
πρόσφατα ο Βρετανός ΥπΕξ, Dominic
Raab στις 4.2.2021).
Η έρευνα μου για τις ενέργειες εκείνες
και τι εστί PRIO δημοσιεύθηκε στην "Ελευθερία" του Λονδίνου στις 4.9.2003 και στη
«Σημερινή», στις 14.3.2004 με τίτλο «Προβοκατόρικες ενέργειες ξένων κατά της
Kύπρου - Προετοιμασία "πυρήνος" υποστήριξης εκτρώματος Ανάν».

2021 - «1Cyprus» Με βρετανική παρότρυνση Κίνηση για
την τουρκοδιζωνική
Σήμερα δεν χρειάζονται τόσο το ΠΡΙΟ
εφόσον τη δουλειά αυτή ανέλαβε το Φόρεϊν Όφις ανοικτά μέσω της βρετανικής
Υπάτης Αρμοστείας, στη Λευκωσία, με
καθοδηγητή τον Steven Lillie και αξιωματούχους του να πηγαινοέρχονται στην
Λευκωσία ο ένας μετά τον άλλο. Ταυτόχρονα πηγαινοέρχονται στην Αρμοστεία
ο ένας μετά τον άλλο και δικοί μας για να
παίρνουν οδηγίες στην προσπάθεια διάλυσης της ΚΔ και τρομοκράτησης του
λαού.
Εξάλλου, κάποιες νεοσύστατες «οργανώσεις», ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια όπως ακριβώς και πριν από το δημοψήφισμα, με αδήλωτους χρηματοδότες.
Αυτές οι οργανώσεις λειτουργούν με πολλά λεφτά όπως προφανώς η «1Cyprus».
Τις τελευταίες ημέρες κατέκλυσε όλα τα
ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά με ολοσέ-

λιδες, ακριβοπληρωμένες διαφημίσεις,
καλώντας τον κόσμο να συνυπογράψει
για τάχατες επανένωση της Κύπρου!
Με το περίεργο έμβλημα «», καλύπτονται, όπως και οι αποκαλυφθέντες αναρχοφασίστες των «Ως Δαμέ», πίσω από
βρετανική εποικοδομητική ασάφεια και
δεν αναφέρονται πουθενά στην διεθνώς
αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία,
κράτος-μέλος της ΕΕ, του ΟΗΕ και όλων
των Διεθνών Οργανισμών.
Ουσιαστικά προωθούν αποδοχή αναγνώρισης δύο συνιστώντων κρατών (δηλαδή της κυριαρχικής ισότητας) όπως απαιτούν Βρετανία και Τουρκία, παραπλανητικά επικαλούμενοι ότι είναι «επανένωση», και μοιρασιά της κυπριακής ΑΟΖ και
του θαλάσσιου πλούτου της ΚΔ με την
Τουρκία!
Πρόκειται για τραγική και επικίνδυνη
παραποίηση πραγμάτων, με «κοινό μήνυμα» από πέντε ονόματα, προεξαρχόντων του πρώην Προέδρου, Γιώργου Βασιλείου (συζύγου της κας Ανδρούλας Βασιλείου που παρευρέθηκε στην σύσκεψη
της Αθήνας 22/23 Οκτωβρίου 2002) του
πρώην ΥπΕξ, Γ. Κασουλίδη, και των Τουμάζου Τσιελεπή του ΑΚΕΛ, Συνταγματολόγου, Τάκη Χατζηδημητρίου, Επικεφαλής ΔΤΕ (που επίσης παρευρέθηκε
στην σύσκεψη Αθήνας 22/23 Οκτωβρίου
2002) και αυτή τη φορά και... ιερωμένου,
του Μητροπολίτη Βασιλείου.
Ο Γ. Βασιλείου ευθύνεται για τα διζωνικά ψηφίσματα 649/90 και 750/92. Πρώτος
ο Βασιλείου αποδέχτηκε την απαρτχάιντ
ΔΔΟ και το 99% των τουρκικών απαιτή-

δύνων που απειλούν το μέλλον της Ελληνοκυπριακής κοινότητας και την Κύπρο ολόκληρη, μια ομάδα πολιτών έχει συντάξει
Επιστολή-Έκκληση προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, με την οποία καλείται να
πράξει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλισθεί η θετική εξέλιξη της διαδικασίας
επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση της
Συναντίληψης που επιτεύχθηκε με τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη στο Βερολίνο την 25η
Νοεμβρίου 2019, παρόντος του Γενικού
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως
ορίζουν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κοινή Δήλωση της 11ης
Φεβρουαρίου 2014, οι Συγκλίσεις των
μέχρι τώρα διαπραγματεύσεων και το
Πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 30ης Ιουνίου 2017, με
τις έξη παραμέτρους του. Την Έκκληση
έχουν ήδη προσυπογράψει 150 γνωστοί
συμπατριώτες μας».
Από την απάντηση του Φόρεϊν Όφις:
Στις 25 Νοεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια
συνάντησης μεταξύ του Ελληνοκύπριου
ηγέτη Νίκου Αναστασιάδη και του (τότε)
Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ «δεσμεύθηκε να εξερευνήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Ελληνοκύπριο

Αν εσύ γυναίκα μάθεις
Να υπομένεις κινδύνους,
Να αντιμετωπίζεις,
Δυσάρεστα γεγονότα,
Να διορθώνεις,
Να βλέπεις την αποτυχία
Ως εμπειρία και
όχι προσωπικά,
Να συναγωνίζεσαι
τους άνδρες,
Επί ίσοιςόροις,
Να ενδιαφέρεσαι για
μια κοινωνία
Δύο φύλων, σε όλους
τους τομείς
Της εθνικής και διεθνούς προβληματικής.
Αν μάθεις, να τολμάς,
.Να αφήνεις ελευθερία
στο ρίσκο,
Τότε…
Χρησιμοποίησε επωφελώς τις
εμπειρίες,
Από το παρελθόν και το παρόν σου,
Για την εξέλιξη του κόσμου!
Τότε…
Θα ελευθερωθείς
Από κάθε μορφή αδικίας
Και καταπίεσης….
Και οι άνδρες
θα αναγνωρίσουν
Ότι για να φέρεις μια ζωή
στον κόσμο
Χρειάζονται 9 μήνες
Και μόνον ένα λεπτό
Για να την καταστρέψεις,
Ότι πρέπει να έχουν υψηλή
συνείδηση
Των αξιών της ανθρώπινης
ζωής
Και με όλη τους τη δύναμη,
Θα επιδιώκουν να εμποδίζουν
Την εξολόθρευσή της ζωής με
τον πόλεμο….
Και ότι λόγω της μητρότητας
Είσαι πιό κατάλληλη
Για τις μέλλουσες γενιές.
Οι άνδρες, εύκολα διδάσκουν
και διατάζουν,
Αλλά δεν φέρουν παιδιά
στον κόσμο…

ηγέτη και τις Εγγυήτριες δυνάμεις την πιθανότητα να συγκαλέσει μια ανεπίσημη
συνάντηση των 5+1 στην κατάλληλη στιγμή».
Η συνάντηση στις 25 Νοεμβρίου 2019,
στην οποία αναφέρθηκε το Φόρεϊν Όφις,
έγινε στο Βερολίνο. Αυτά γράφει και το
«μήνυμα» των 5»!!!

Όθεν,
Οι γυναίκες είναι όντως
Περισσότερο κατάλληλες
Να αξιώσουν την αλλαγή,
Σε ανεκτικότητα… και αγάπη!

Aλέξανδρος Μαρινάκης

Eπιστολές - Γνώμες
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Λέων Τολστόϊ
Είχα διαβάσει τον «Πόλεμο και Ειρήνη» πριν περίπου είκοσι πέντε
χρόνια και τώρα τον ξαναδιαβάζω. Είναι σαν να μην τον είχα διαβάσει καθόλου και αμυδρά θυμάμαι τα ονόματα του Πρίγκηπα Μπολκόνσκυ και εκείνο του κόμητα Μπεζούχωφ. Περιγράφει την εποχή του
19ου αιώνα στην Τσαρική Ρωσία. Εκλογές γιόκ, οικογενειακή διαδοχή
ντα, δουλοπαροικία ντα, φτώχεια ντα, πλούτος παρομοίως. Όχι πλούτος
και φτώχεια μαζί, χώρια οι μεν από τους δεν (φαγητό, ενδυμασία,
στέγη) . Ωραία πράγματα και εκ Θεού ευλογηθέντα και ποιηθέντα.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Ο πλούτος που περιγράφει ο Τολστόϊ ήτανε όχι προκλητικός για
τους φτωχούς Μουζίκους, αλλά εξοντωτικός για τις κατώτερες μάζες.
Στα πλούσια σπίτια υπήρχαν πέντε μάγειρες, οχτώ καμαριέρες, επτά
θαλαμηπόλοι, δώδεκα αμαξάδες, οκτώ νταντάδες, δέκα καθαριστές
σταύλων, πενήντα άλογα, έντεκα άμαξες, εκατό σκυλιά για το κυνήγι και είκοσι χιλιάδες εργάτες στα χωράφια που είχαν έκταση πεντακοσίων χιλιάδων στρεμμάτων και άλλα τόσα σε δασικές εκτάσεις. Με
τον πλούτο αγόραζες τίτλους, θέσεις δημόσιες, και στον στρατό υπηρετούσες κατά βούλησιν. Αν ήθελες πήγαινες, αν δεν ήθελες πάλι
καλά, πήγαιναν οι μουζίκοι για σένα, άντεχαν περισσότερο και τους
προτιμούσαν για την πρώτη γραμμή του πυρός. Βέβαια, σε περίπτωση κινδύνου πήγαιναν στρατιώτες και τα παιδιά των πλουσίων σε
θέσεις όπως αυτή του γραμματέως του Στρατηγού, του Αντιστρατήγου ή του ταχυδρόμου μεταξύ μετώπου και πρωτεύουσας. Πάντα
πίσω. Γειά, γειά και σιγουριά.
Τα είδε αυτά ο λαός και έκανε την Οκτωβριανή επανάσταση που
ανέτρεψε τον φασίστα Τσάρο και έφερε στην εξουσία τους Δημοκράτες επαναστάτες. Πρώτη τους δουλειά ήταν να καθαρίσουν τον Τσάρο
και κατόπιν να διαγράψουν τις εκλογές και τις κάλπες από το λεξιλόγιο που πολύ έβλαπταν τον λαό. Πάντα για το καλό, όπως και με τον
Τσάρο, ακριβώς και παρομοίως. Πάντα σε όλες τις εποχές, ο μεγάλος εχθρός ήταν ο Αθηναίος Κλεισθένης. Πήγε ο αθεόφοβος, μάλλον
δε και άθεος, και σκέφθηκε την πλειοψηφία, την κάλπη, τις εκλογές,
την Δημοκρατία και την προσφυγή στην θέληση των πολιτών. Αυτόν
τον Κλεισθένη, από τότε, από παλιά θα έπρεπε να τον έχουν λιντσάρει
και να έχει αφεθεί απερίσπαστος στο έργο του ο Στάλιν και ο Λαουρέντι Μπέρια. Άνθρωποι ευγενέστατοι και φιλοπρόοδοι, αν σκεφθεί
κανείς πως τόσα εκατομμύρια Ρώσοι όργωσαν τεράστιες εκτάσεις
στην παγωμένη Σιβηρία. Τσίτωσε η επιδερμίδα χωρίς body milk και
Shampoo. Γκουλάγκ. Προχωρημένες μέθοδοι περιποίησης των
ευαίσθητων περιοχών του σώματος.
Α ρε Λέοντα Τολστόϊ, τα περιέγραψες λες και ήσουν παρών τον
εικοστό αιώνα μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων, πόσο μπροστά έβλεπες!
Τελικά θα πρέπει να παραδεχτούμε πως αυτοί οι Έλληνες πολύ
κακό έκαναν με τον Κλεισθένη και τον Περικλή σε όλα τα ολοκληρωτικά συστήματα, πολύ φοβάμαι πως ο Θεός θα ρίξει φωτιά και θα μας
κάψει ως απογόνους αυτών των αισχρών Δημοκρατών της Αρχαίας
Αθήνας. Μόνον προβλήματα έφερναν πάντοτε στους αγαπητούς
Τσάρους και τους ακόμη πιο αγαπητούς Σοσιαλιστές. Άκου Δημοκρατίες και εκλογικά σώματα, αυτούς τους θέλουμε μόνον, σε κάθε
εποχή, ως εφιδρώντα σώματα και όχι ως σώματα με την συμμετοχή
εγκεφάλου και μηνίγγων. Ουροποιητικό ναι, συκώτι επίσης, οστά
ομοίως, η φαιά ουσία είναι που αναστατώνει τις κοινωνίες και χαλάει την μανέστρα, ο εγκέφαλος.
Μακριά, σου λέω, μακριά. Άσε τον κόσμο να έχει τους Τσάρους
του, τους πρίγκηπές του, τους Γενικούς Γραμματείς του Κόμματος,
τους Κομματικούς Κομισάριους και τις Κεντρικές του Επιτροπές με
το μορφωμένο πολιτικό του γραφείο, μόνον έτσι προκόβουν οι κοινωνίες. Ευγενική συμμετοχή επιτρέπεται και στους Αγίους.
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«Μεγάλα λόγια και πράξεις»
Κύριε Διευθυντά,
«Ο κόσμος τό’χει τούμπανο τζιαι μεις
κρυφό καμάρι», έλεγαν οι παλιοί. Στην τελευταία διαδήλωση του κινήματος «Ως Δαμέ», ακούστηκε κάτι για «διακυβέρνηση
του Νότου» και ενόχλησε σφόδρα, ιδιαίτερα την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Με πρώτο
και καλύτερο τον κ. Κούσιο άρχισαν να
κραυγάζουν και να σχίζουν τα ιμάτιά τους
οι κυβερνώντες για την μεγάλη αυτή προδοσία.
Για χρόνια τώρα έρχονται στην Κύπρο
εκπρόσωποι του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Βρετανίας. Όλοι τους, πάντοτε, συνομιλούσαν με τους εκπροσώπους της Κυπριακής Δημοκρατίας και με
τους εκπροσώπους του ψευδοκράτους στα
κατεχόμενα και μάλιστα χρησιμοποιούσαν
το ίδιο χρονικό διάστημα στην κάθε πλευρά. Έχετε δει καμιά φορά κανέναν από τον
ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επισκεφθεί εκπροσώπους των Κούρδων της
Τουρκίας, που αριθμούν πολλά εκατομμύρια; Έχετε ακούσει την παραμικρή διαμαρτυρία για τη φυλάκιση εδώ και πολλά
χρόνια στις τούρκικες φυλακές του Κούρδου ηγέτη Αμπ. Οτσαλάν, που τον έχουν
ως αρχηγό τα εκατομμύρια των Κούρδων
της Τουρκίας; Ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή
Ένωση με τις πράξεις τους αποδεικνύουν
ποιους αναγνωρίζουν και ποιους όχι και
την «αφοσίωσή» τους για τα δίκαια των
λαών και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τώρα, επειδή πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θυμήθηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενοχλείται όταν γίνεται αναφορά
από κάποιους σε «βόρειο» και «νότιο» μέρος της Κύπρου. Τώρα άρχισε να δείχνει
πατριωτισμό και αγάπη για την Κυπριακή
Δημοκρατία, επειδή πλησιάζουν εκλογές
και θα κριθεί αν θα μπορέσει να βολέψει
και άλλους «ημετέρους».
Αυτό που απέφυγε και εμπόδισε με όλες
τις δυνάμεις του ο Τάσσος Παπαδόπουλος, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία να
μην καταντήσει μια απλή «κοινότητα», ζήτησαν να το πράξουν και το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό οι Δημήτρης Χριστόφιας και
Νίκος Αναστασιάδης. Πρώτα δοκίμασαν
να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία

με το σχέδιο Ανάν, αλλά σε μεγάλο βαθμό
τους εμπόδισε ο Τάσσος. Αυτοί που έκαναν το παν για να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία, τώρα παρουσιάζονται ως
οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της!!!
Όταν απέτυχε το σχέδιο Ανάν, άρχισαν
μια κακοήθη εκστρατεία να διώξουν τον
Τάσσο από την εξουσία. Πρωταγωνιστές
ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Δημήτρης Χριστόφιας. Τον πατριωτισμό τους
τον έδειξαν όταν κατέστρεψαν την οικονομία και οι δύο και με τις ερωτοτροπίες
τους με τους εκπροσώπους του Ερντογάν
μετέτρεψαν στην ουσία την Κυπριακή Δημοκρατία σε απλή «Ελληνοκυπριακή κοινότητα». Μπορεί ν’ ακούμε μεγάλα λόγια, αλλά στην πράξη ο ΟΗΕ και η Ευρώπη δεν
μας λαμβάνουν υπόψη.
Όπως έλεγαν μεγάλοι άνδρες, για να
επιζήσει ένας λαός πρέπει να διατηρεί τη
μνήμη του και να μην ξεχνά αμέσως την
ιστορία. Ο Τάσσος δεν δεχόταν ξένο αξιωματούχο που επισκεπτόταν τα κατεχόμενα. Με κάθε τρόπο εμπόδιζε την αναγνώριση της «ΤΔΒΚ» και δεν διατηρούσε
καμία επαφή με τους πράκτορες της
Τουρκίας. Κάτι που ήθελαν ολόψυχα και
διακαώς ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, που κατηγορούσαν τον Τάσσο ότι ήταν εναντίον των
«αδελφών Τουρκοκυπρίων». Ο δε Νίκος
Αναστασιάδης εκτόξευε καθημερινά πύρινους λόγους εναντίον του Τάσσου και τον
καλούσε να εγκαταλείψει αμέσως την εξουσία και να πάει στα εγγόνια του.
Έτσι άρχισαν οι ηγέτες των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων να δημιουργούν στενές
σχέσεις με τους ηγέτες των «αδελφών
Τουρκοκυπρίων», με τούρκικους καφέδες,
εκμέκ κανταΐφι, περίπατους στην οδό Λήδρας, σούβλες, μπακλαβάδες, ναργιλέδες
και «turkish delights»… Οι Ευρωπαίοι και
άλλοι άσπονδοι «φίλοι» – δικοί μας και γενικότερα του Ελληνισμού – άλλο που δεν
ήθελαν για να ικανοποιήσουν την Τουρκία
και αναγνώρισαν στην Κύπρο δύο κοινότητες με «ίσα πολιτικά δικαιώματα». Στην
Τουρκία, τα εκατομμύρια των Κούρδων δεν
έχουν κανένα δικαίωμα, αλλά αυτό δεν
ενοχλεί καθόλου την ΕΕ και τον ΟΗΕ. Για
τούτο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έπρεπε να είχε παραδεχτεί ότι «θερίζουμε ό,τι

σπείραμε» (ή μάλλον έσπειρε) και αν δεν
μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση με
τη σειρά του ν’ αφήσει την εξουσία και να
ασχοληθεί με τα εγγόνια του, όπως στο
παρελθόν συμβούλευε τον Τάσσο.
Επιστρέφω στο 1915 επειδή δείχνει ότι
μπορούμε να πάρουμε κάτι, αν ο εχθρός
μας βρίσκεται σε αδυναμία. Η Αγγλία τότε
πρόσφερε την Κύπρο στην Ελλάδα, επειδή τη χρειαζόταν άμεσα και οι Έλληνες ηγέτες δεν μας δέχτηκαν, επειδή δεν ενδιαφέρονταν για τον Ελληνισμό, αλλά για
αξιώματα και τις τσέπες τους. Εμείς την
πάθαμε επειδή, αντί να πιέζουμε την Ελλάδα, βοηθήσαμε τις δυνάμεις που δεν μας
ήθελαν. Γίναμε μέρος τους και μας οδήγησαν στην καταστροφή.
Είχαμε και την επέτειο όταν ο αείμνηστος
Τάσσος Παπαδόπουλος κάλεσε τον κυπριακό λαό να απορρίψει το Σχέδιο Ανάν,
να διαφυλάξει την Κυπριακή Δημοκρατία
ως κόρην οφθαλμού και να μην μετατραπεί το κράτος σε «κοινότητα». Ήταν και το
μόνο όπλο που είχε απομείνει ύστερα από
τις «πατριωτικές» πράξεις διαφόρων
«εθνικοφρόνων». Τότε τον άκουσε, ως γνωστόν, ο κυπριακός λαός και σώθηκε προσωρινά, αλλά οι δυνάμεις του σκότους,
δηλαδή ο παλαιακομματισμός, έφεραν στην
εξουσία τους θιασώτες του σχεδίου Ανάν,
που έκαναν την Κυπριακή Δημοκρατία το
«Χάνι του Πάντζιαρου», όπου όλα είναι
άνω κάτω. Οι περισσότεροι συνεργάτες
του αείμνηστου Τάσσου «μήδησαν» και
έγιναν συνεργάτες του Νίκου Αναστασιάδη,
ενός από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του σχεδίου Ανάν. Αυτά είναι τα χάλια
μας.
Ο μεγάλος ποιητής Δάντης έλεγε ότι δεν
υπάρχει οδυνηρότερο πράγμα από το να
θυμηθούμε τις ευτυχισμένες μέρες που περάσαμε πριν. Όσον όμως και αν είναι οδυνηρό, πρέπει να γίνεται, για να μας διορθώνει και να δούμε καλύτερες μέρες. Ο
Θουκιδίδης, ο μεγαλύτερος ιστορικός όλων
των εποχών, έλεγε ότι θα γίνουμε ευτυχείς
μόνον όταν μάθουμε ιστορία, επειδή τότε
θα διορθώσουμε τα λάθη μας.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Η γλώσσα των Αγγέλων
Είναι ο σιωπηλός

Ω Κύριε,

τρόπος της αγάπης των

«Είθε η Χάρη του Αγίου Πνεύματος

που με υποχρεώνει

καταστεί ο ευγενής οδηγός

να θαυμάζω τι εκφράζουν

του νου και της καρδίας ημών,

ενώπιον του θρόνου

ώστε να κατανοήσουμε

του Κυρίου ημών;

τη γλώσσα των Αγγέλων,

Είναι η υπακοή

διά της Αγάπης Σου,

προς τον Δημιουργό,

εις δεδομένο από Σε χρόνο».

που κλείνει την κεφαλή των
εις τα θαύματα των κόσμων,

Είθε η πλέον αγνή

ο λόγος που κινούνται

μορφή γλώσσας,

αρμονικά εις τροχιά

ως μέρος της ποίησης,

περί Σου Κύριε;

μεταφέρει και ανυψώνει,
τον πιστό εις την Αλήθεια,

Είναι η αγνότητα

με σιωπή ενδεδυμένη

του Πνεύματός των,

με υπακοή,

ο παλμός της δικαιοσύνης,

τον μέγιστο οδηγό

ο αγνότητα της Θείας Οικονομίας

όλων των τεχνών.

που κατακλύζει με νοσταλγία
την ψυχή ημών;

Jo-Anne Μαρινάκη

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
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Η «Γραμμή Απελευθέρωσης» Λευτέρης Μυτιληναίος
Η

Δίκαιη, Βιώσιμη και Αξιοπρεπής κατάληξη του Κυπριακού Ζητήματος έχει τρεις
βασικές προϋποθέσεις:
Γράφει ο
Πάνος Ιωαννίδης
Νομικός,
Ανεξάρτητος Πολιτευτής

1ον: Να συνειδητοποιήσουμε [Ελλάδα & Κύπρος] ότι «για πολλές 10ετίες, βρισκόμαστε σε
λανθασμένη πορεία», γεγονός που αποδεικνύεται καθημερινά…
2ον: Το Κυπριακό Ζήτημα να τοποθετηθεί -για 1η φορά -- στην ορθή του βάση, ως Ζήτημα
Παράνομης Εισβολής & Κατοχής, δηλαδή
ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ.
Αυτή η θέση να τεκμηριωθεί αναντίλεκτα, να
υποστηριχθεί διεθνώς και να καθοριστούν, σε
Εθνικό Επίπεδο, οι Στόχοι και η Στρατηγική για
την υλοποίηση τους.
Και 3ον: Η Κυπριακή Κυβέρνηση να καταθέσει – για 1η φορά – στον ΟΗΕ & στην ΕΕ «δική
της πλήρη Πρόταση για την Ορθή Πορεία &
Κατάληξη του Κυπριακού Ζητήματος», που να
αφορά όλα τα Κεφάλαια της Κυπριακής Πολιτείας, να αφορά ολόκληρο τον νόμιμο Κυπριακό
Λαό [Έλληνες, Οθωμανούς, Αρμένιους, Λατίνους και Μαρωνίτες] και να έχει προ-εγκριθεί σε
Δημοψήφισμα.
Αυτή η Πρόταση υπάρχει. Δημιουργήθηκε το
2009, επικαιροποιήθηκε το 2016 και διαβιβάστηκε προς κάθε ιθύνοντα, χωρίς καμιά ανταπόκριση.
Η Πρόταση:
– αφορά όλους τους νόμιμους Κυπρίους,
– είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις Πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και
των Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
– προνοεί για «Κίνητρα Επανένταξης των
αποσχισθέντων Οθωμανών Κυπρίων στο νόμιμο Κράτος,
– προνοεί για όλα τα Κεφάλαια Εξωτερικής

Πολιτικής & Εσωτερικής Διακυβέρνησης
και το αξίωμα της είναι το αυτονόητο: «ΕΞΕΛΙΞΗ
που οδηγεί σε άμεση ή έμμεση κατάργηση του
κυρίαρχου, διεθνώς αναγνωρισμένου, ευρωπαϊκού Κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας
ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. Κάθε άλλο θέμα συζητείται,
νοουμένου ότι οι αποφάσεις δεν θα θίγουν την
κυριαρχία του Κράτους και δεν θα πλήττουν τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα των νομίμων Κυπρίων
Πολιτών».
Η Πρόταση καλεί τον Πρόεδρο & την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας:
– να την υιοθετήσουν,
– να την επεξεργαστούν,
– να αναπτύξουν πλήρη Στρατηγική για την
Υλοποίηση της,
– να καταστεί Λαϊκή Εντολή σε Δημοψήφισμα
και
– να την αναγάγουν διεθνώς, ως απαραβίαστη γραμμή πλεύσης προς την ορθή πορεία και
κατάληξη του κυπριακούζητήματος.
Το ισχυρότατο επιχείρημα υπέρ της Πρότασης είναι το γεγονός, πως «οτιδήποτε άλλο
συμβεί στην Κύπρο είναι απότοκο της παράνομης Εισβολής και Κατοχής και, συνεπώς,
είναι εξ ορισμού απορριπτέο, ως ευρωπαϊκά και διεθνώς παράνομο».
Για την επιτυχή υλοποίηση της Πρότασης θα
πρέπει πρώτα να πραγματωθεί η πρώτη της
πρόνοια, που είναι «η αποχώρηση των παράνομων στρατευμάτων και εποίκων», δηλαδή
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ της Τουρκικής Επιδρομής &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για κάθε νόμιμο Κύπριο Πολίτη.
Με δυό λόγια, «ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ».
Διότι, η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι έννοια απόλυτη… Είναι μαύρο ή άσπρο… Δεν γίνεται να
είσαι «λίγο ελεύθερος»…Είτε είσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, είτε είσαι ΣΚΛΑΒΟΣ… Και, άμα είσαι
σκλάβος -- όπως είναι ολόκληρη η Κύπρος
-- πρώτα χρειάζεται ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣ
και τότε, ελεύθερα πλέον, να αποφασίσεις
για το Μέλλον του Τόπου σου & των Παιδιών
σου.

«Αμφιβολίες το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές,
αμφιβολίες τρελές. Αν μ' αγαπάς τώρα που είσαι
μακριά μου, αν με θυμάσαι όπου πας, αν νοσταλγείς την αγκαλιά μου, ή τώρα πια δε μ' αγαπάς….
Πώς έχουν μείνει ορφανά τα όνειρά μου, για μένα
πια πώς δεν ρωτάς, η ιστορία μας πια πάει και τώρα
γι' άλλονε πονάς». Ποιος από εμάς δεν τραγούδησαν
αλήθεια αυτό το υπέροχο τραγούδι! Και πόσοι θα
το τραγουδήσουν ακόμα...

Ο Λευτέρης Μυτιληναίος, ένας από τους πιο
μεγάλους τραγουδιστές της δεκαετίας του ’70, δεν
βρίσκεται πια ανάμεσα μας. Ταξίδεψε πριν λίγες
μέρες για τους ουρανούς παίρνοντας μαζί του τον
πλούτο της ψυχής του μόνο, αφήνοντας σε όλους

λους καημούς μας. Γιατί ερμηνευτές του δικού του
διαμετρήματος δεν φεύγουν ποτέ αλλά συνεχίζουν
να ζουν και μετά τον θάνατο τους.
«Είμαι άνθρωπος που παραδέχεται τα λάθη του.
Μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις. Έχω κάνει
πολλά σφάλματα στη ζωή μου. Το ξέρω. Και ως
καλλιτέχνης και ως άνθρωπος. Αγαπάω τα λάθη
μου. Μαθαίνω μέσα από αυτά», είχε δηλώσει. Μια
κατάθεση ψυχής που δείχνει από μόνη της το μεγαλείο ψυχής που διέθετε.
Ο Λευτέρης Μυτιληναίος γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, κλασικό τραγούδι και φωνητική. Κυκλοφόρησε, περίπου, είκοσι ολοκληρωμένα άλμπουμ στούντιο – σε ετικέτες
όπως η Columbia Records, η CBS Records
International, η EMI κ.ά. Η σταδιοδρομία στο
ελληνικό τραγούδι ξεκίνησε από το «Ταλέντ σόου»»
του Γιώργου Οικονομίδη, όπου πήρε το πρώτο
βραβείο, το οποίο συνοδευόταν από ένα κοστούμι
και μια σόμπα από το «Ράδιο Αθήναι», ως έπαθλο!
Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Αντώνης Ρεπάνης,
Γιώργος Κατσαρός, Πυθαγόρας Παπασταματίου,
Νίκος Γκάτσος, Δήμος Μούτσης, Άκης Πάνου,

εμάς μια τεράστια μουσική κληρονομιά που θα
μας ταξιδεύει, πότε σε μέρη νοσταλγικά, και πότε
σε μέρη ερωτικά και παραμυθένια. Κύριος ήρθε,
κύριος ήταν και κύριος έφυγε, σχεδόν μόνος, αφού
η πανδημία που κτυπά αλύπητα την καθημερινότητα μας και συντρίβει κάθε αίσθημα ελευθερίας
έδειξε στον μεγάλο μας ερμηνευτή το πιο σκληρό
της πρόσωπο….
Ο Λευτέρης Μυτιληναίος ήταν ένας σεμνός άνθρωπος και σπουδαίος ερμηνευτής, που με τη
ξεχωριστή φωνή του χάρισε στους Πανέλληνες
ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού πενταγράμμου και δη του λαϊκού μας τραγουδιού. Οι ερμηνείες του συντρόφευσαν και θα
συντροφεύουν όλες τις αγάπες μας και τους μεγά-

Μανώλης Χιώτης, Γιώργος Μητσάκης, Αντώνης
Κατινιάρης, Τάκης Σούκας ήταν μερικές από τις
εκλεκτικές συνεργασίες του Λευτέρη Μυτιληναίου.
Ανάμεσα στα τραγούδια που τον καθιέρωσαν ήταν
το «Αμφιβολίες» σε μουσική στίχους Γρηγόρη
Μπιθικώτση (ήταν η μεγαλύτερή του επιτυχία),
«Ποια είσαι εσύ;», «Γιατί μου τη θυμίσατε», «Λείπεις
εσύ», «Αλίμονο», «Δεν είναι φίλε όλες ίδιες οι καρδιές», «Μακάρι να πίστευε», «Τα Είδωλα», «Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω».
Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα τραγουδάμε
κάθε φορά που θα θέλουμε να πάρουμε βαθιές
μουσικές και ερωτικές ανάσες τις συναρπαστικές
μελωδίες που μας χάρισε. Ας είναι αιωνία η μνήμη
του και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
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∞ «Η προσφορά της Κρήτης στον
Απελευθερωτικό Αγώνα της Κύπρου (1955-59)»
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ΜΕΡΟΣ 12ον
Η βοήθεια των Μπαντουβάδων
στον αγώνα των Κυπρίων
Το 1954, η οικογένεια Μπαντουβά θα έρθει
σε επαφή με Κύπριους Αγωνιστές του Κ.Α.Ρ.Η.
Ο ηλικιωμένος πλέον Μανώλης Μαντουβάς,
μαζί με τα ανήψια του Κώστα και Μανώλη Μπαντουβά, θα αναλάβουν την στρατιωτική εκπαίδευση των πρώτων στελεχών της κυπριακής αντίστασης.
Στο μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα το
1954, ο Ρένος Κυριακίδης έπαιξε σημαντικό
ρόλο. Πήγε λαδομπογιές και ανέβηκε μαζί με
δύο συμφοιτητές του – Θάσος Σοφοκλέους και
Τάκης Κάιζερ – στην ταράτσα της Φοιτητικής
Λέσχης στην οδό Ιπποκράτους και Ακαδημίας.
Στη διάρκεια του συλλαλητηρίου και όταν η
Αστυνομία επενέβη και κατάφερε να χωρίσει
τη μάζα των φοιτητών στα δύο, η μία ομάδα
των φοιτητών, της οποίας ηγείτο ο Ρένος τράβηκε κατά την Ομόνοια. Μαζεύτηκαν όλοι οι
φοιτητές στο κέντρο της πλατείας. Ανέβηκε ο
Ρένος στο συντριβάνι που υπήρχε τότε εκεί και
άρχισε να τους μιλάει για την Κύπρο. Μια μικρή
ομάδα φοιτητών ξεχώριζε με τη δυναμική παρουσία της. Από την ομάδα αυτή ο Ρένος ξεχώρισε ένα γεροδεμένο παλικάρι που πρωτοστατούσε στις εκδηλώσεις. Μόλις τελείωσε η
εκδήλωση, ο Ρένος πλησίασε το παλικάρι, το
χαιρέτησε και το ρώτησε πώς τον λένε. «Μπαντουβάς, από την Κρήτη», απάντησε εκείνος.
Ο Ρένος γνώριζε για τους «Μπαντουβάδες»,
τους οπλαρχηγούς της Κρήτης, που πολέμησαν τους Ναζί Γερμανούς κατακτητές.
Στη συνέχεια ο Ρένος ρώτησε τον νέο αν έχει
σχέσι με τους ξακουστούς Μπαντουβάδες και
πήρε την απάντηση: «Είναι ο πατέρας μου και
ο θείος μου». Ο Ρένος έμεινε εμβρόντητος. Δεν
περίμενε τέτοια συνάντηση. Περπάτησαν μαζί
στην οδό Πανεπιστημίου, έφτασαν στην Πλατεία Συντάγματος και μπήκαν στον Εθνικό Κήπο.
Κάθισαν σ’ ένα απόμερο παγκάκι και γνωρίστηκαν
για τα καλά. Πού να ξέρει ο Κώστας Μπαντουβάς ότι αυτή η συνάντηση θα ήταν η απαρχή
της ενεργού συμμετοχής των Μπαντουβάδων
στον Κυπριακό Αγώνα του 1955-59.
Στο χρονικό διάστημα 1954-55, οι Κύπριοι
φοιτητές οργανώθηκαν και αναβίωσε η μυστική οργάνωση ΚΑΡΗ. Εκπαιδεύτηκαν στην τέχνη
του πολέμου και αποφάσισαν ν’ αρχίσουν επαναστατικό αγώνα στην Κύπρο.
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του «Ο
Ρωμανός της Πιτσιλιάς», ο Ρένος Κυριακίδης
γράφοντας για την εκπαίδευση των Κυπρίων
στην Κρήτη, κατέγραψε σπουδαίες πληροφορίες για αυτά τα γεγονότα.
Εκπαίδευση
Οικογένεια Μπαντουβά –
Οι συμφοιτητές Κώστας και Μανώλης εκπαιδευτές στα διάφορα όπλα.
Οπλαρχηγοί της Κρήτης Μανώλης και Γιάννης Μπαντουβάς – εκπαίδευσαν τους φοιτητές
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Από αμέλειά μας
Το κορόνα-βάιρους γυρίζει και φοβερίζει,
δίχως τον άνθρωπο να υπολογίζει.
Με χιόνι, ανέμους, φτώχεια, καταστροφές,
αρρώστιες, πόνους, ανεργία, της οικουμένης δυστυχία...
Τον άνθρωπο τρώει. Θερίζει κι ανασκαλεύει,
ίσως ο τρόπος του μας δασκαλεύει;
Είναι το μόριο τόσο μικρό...
Εμείς οι μεγάλοι δεν το αναγνωρίσαμε
όταν σκουπίδια στη γη σκορπίσαμε.
Εμείς οι δυνατοί των πάντων, που αμελήσαμε τη φύση.
Κουτοί – τον πλούτο κυνηγούσαμε.
Στο χρήμα έχουμε επενδύσει...
όχι αγάπη, όχι υγεία, όχι οικογένειας ευτυχία.
Παραμελήσαμε τη λογική για τ’ απαραίτητα. Για το χρήμα...
Μοχθήσαμε για πλούτη.
Δίχως το «παν μέτρον άριστον» των σοφών μας.

Από αριστερά διακρίνονται μπροστά: Ρένος Κυριακίδης, Κώστας Μπαντουβάς,
Γιώργος Μπαντουβάς, Θάσος Σοφοκλέους (Αθήνα 1959).

της ΚΑΡΗ στον αντάρτικο αγώνα στα βουνά
της Κρήτης τις μέρες του Πάσχα του 1955.
* ΚΑΡΗ = Κύπριοι Αγωνιστές Ριψοκίνδυνοι
Ηγέτες
Άλλοι εκπαιδευτές ήταν:
– Ο Κύπριος στρατηγός Μενέλαος Παντελίδης από την Αμμόχωστο.
– Ο Κύπριος λοχαγός του Ελληνικού Στρατού Άθως Μυριανθόπουλος.
– Ένας Κρητικός απόστρατος (δεν αποκάλυψε το όνομά του).
– Ο Κύπριος λοχαγός του Ελληνικού Στρατού, Παπακυριάκου.
Χώροι εκπαίδευσης της ΚΑΡΗ:
– Οδός Σκουφά 12, Κολωνάκι, Αθήνα.
– Οδός Κύπρου 21, Κηφισιά, Αθήνα,
– Οδός Πάρου, Κηφισιά, Αθήνα,
– Οδός Πεντέλης 8, Αθήνα – οικία Παπακυριακού, Συνοικισμός Παπάγου.
– Οδός Αβέρωφ 12, Κλινική Μανώλη Μπαντουβά, Αθήνα.
– Εργαστήριο Αστρονομίας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
– Σκοπευτήριο Καισαριανής,
– Άγιος Γιάννης ο Κυνηγός, στον Υμηττό.
Μαθήματα «παραλλαγής» από τον Κ. Κοντόπουλο.
– Κηφισιά. Μαθήματα ιππασίας.
– Οικία των Μπαντουβάδων στο Ηράκλειο
της Κρήτης. Λύσιμο και συναρμολόγηση διαφόρων όπλων.
– Βουνά του Γιούχτα και Ψηλορείτης. Δεκαήμερη εκπαίδευση στον αντάρτικο αγώνα από
τους Καπετάνιους Μανώλη και Γιάννη Μπαντουβά, ως και από τον Κώστα Μπαντουβά.
Στην Κρήτη
«...Τελικά ήρθαμε σε επαφή με την οικογένεια Μπαντουβά στην Κρήτη. Ο Μανώλης Μπαντουβάς ήταν καπετάνιος αντάρτικης ομάδας
εναντίον των Γερμανών μαζί με τον αδελφό του
Γιάννη. Έτσι αποφασίζουμε να πάμε στην Κρήτη
και να εκπαιδευτούμε σε όλα τα όπλα και ειδικότερα στην τακτική του ανταρτοπολέμου. Πριν

όμως πάμε εκεί, τα παιδιά του Γιάννη Μπαντουβά, ο Κώστας και ο Μανώλης, μας εκπαιδεύουν στην Αθήνα στη χρήση αυτόματων
όπλων (Στεν) και διάφορων τύπων πιστολιών.
Ειδικά ο Μανώλης, που είναι γιατρός, σε σειρά
μαθημάτων μάς δίνει τις βάσεις της οργάνωσης και τον τρόπο εξεύρεσης χρημάτων (π.χ.
χρηματοδότες) και γενικά της όλης δομής της
οργάνωσης στη θεωρία..»
»...Ο Κύπριος Λοχαγός του Ελληνικού Στρατού, Άθως Μυριανθόπουλος, με τη σειρά του
μας εκπαιδεύει στη χρήση του πιστολιού και
στις διάφορες παγιδεύσεις σε γραφεία και
αυτοκίνητα. Ειδικότερα μας έμαθε να παγιδεύουμε χειροβομβιίδες, χωρίς τη χρήση μηχανισμούς. Επίσης, ένας γέρος απόστρατος από
την Κρήτη μάς δίδαξε τον χειρισμό του τουφεκιού στην Κηφισιά.
Παράλληλα, πηγαίνουμε συχνά στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και κάνουμε σκοποβολή με διάφορα και ιδιαίτερα με πιστόλι...»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
– Το αντάρτικο αυτό σώμα, οι ομάδες του
καπετάν Μανώλη Μπαντουβά στην κεντρική
Κρήτη έδωσαν μεγάλους και σκληρούς αγώνες
για τη λευτεριά της Κρήτης κατά της ναζιστικής
επιβουλής (1941-1944).

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
–Ρένου Κυριακίδη, «Μυστική Οργάνωση
ΚΑΡΗ», Κύπρος 1986.
–Ρένου Κυριακίδη (Σύνδεσμος Τομεαρχών
ΕΟΚΑ), «Τα Λημέρια της ΕΟΚΑ», Λευκωσία,
1987.
–Ρένου Κυριακίδη, «Ο Ρωμανός της Πιτσιλιάς», 2003.
–Θάσου Σοφοκλέους, «Πόθος Ελευθερίας»
(Αναδρομή στον αγώνα 1955-59).
–Ιστορικές Μνήμες ΕΟΚΑ, 1955-1959.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Μα εκτός κι αναγνωρίσουμε τα λάθη μας,
τίποτα δεν διορθώνεται δίχως τη λειτουργία στη φύση.
Καθαριότητα, ειλικρίνεια, τίμια δουλειά και αγάπη,
με σεβασμό στους νόμους, την οικογένεια
και τον συνάνθρωπό μας.
ΟΛΟΙ είμαστε για όλα υπεύθυνοι.
Τον τρόπο συμπεριφοράς αν ερευνήσουμε
και προσοχή στα έργα μας αν αρχίσουμε,
του κόσμου τις επιδημίες θα νικήσουμε...
Άξιοι, ήρωες ζωής θα ευτυχήσουμε.
Από αμέλειά μας αφήσαμε το μίνι-θεριό να μας τρομοκρατεί.
Κρίμα στο μπόι μας και την εξυπνάδα μας...

Μερσίνη MacFarland

Υπομονή
Όλου του κόσμου τ’ αγαθά, ζωή μού’χεις στερήσει,
γονείς, αδέλφια – τα φτερά, μόλις γελάσω –
συμφορά μετά θ’ ακολουθήσει!
Κάθομαι, συλλογίζομαι, να βρω την αμαρτία,
τον λόγο και την αφορμή, γιατί αυτή η καταδρομή,
ποια είναι η αιτία!
Μάταια όμως προσπαθώ, αισθήματα πληγώνω,
όσο τους νόμους της τηρώ, τίμια πράττω – περπατώ,
μπλέκομαι – πελαγώνω!
Είπα να πάρω συμβουλές, να λύσω απορίες.
Επήγα σε καθηγητές, σοφούς δασκάλους, ασκητές,
ν’ ακούσω ιστορίες...
Ίσως μου πούνε το γιατί, θέλω να τους ρωτήσω,
να πάρω απάντηση ορθή, μια συνταγή με λογική,
να την ακολουθήσω!
Πάει ο κόπος άδικος, κανένας δεν μου δίνει
αυτό που ψάχνω και ζητώ απ’ το αδιέξοδο να βγω,
τη συμβουλή που λύνει!
Βάσανα και προβλήματα, ζωής μου δυσκολίες,
τα ψυχικά μου τραύματα, εμπόδια – παθήματα,
να πω ευχαριστίες!
Πού θα γνωρίζω, τελικά, πνευματική γαλήνη,
την αρμονία και χαρά, την ηρεμία στην καρδιά
κι επίγεια ειρήνη!!!
Γι’ αυτό το αποφάσισα, δέχομαι καταστάσεις,
ό,τι μου στείλει η ζωή αντέχω με υπομονή
και δίχως αντιδράσεις!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
Νοέμβριος 2020
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Θεοδόσης Πιερίδης - Γιάννης Λέφκης
- Γιώργος Φ. Πιερίδης
Μέρος 10ον
Θεοδόσης Πιερίδης
1908 - 1968
Ο Θεοδόσης Πιερίδης γεννήθηκε στο χωριό Τσέρι
της επαρχίας Λευκωσίας το 1908, αλλά μεγάλωσε
στην Αίγυπτο.
Σπούδασε στην Αμπέτειο Σχολή και στο Γαλλικό
Λύκειο του Καΐρου. Στη συνέχεια σπούδασε φιλολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.
Ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και έζησε
για αρκετό καιρό στη Γαλλία και στη Ρουμανία.
Στην Αλεξάνδρεια έβγαζε για δύο χρόνια το περιοδικό «Έλλην» 1945-46 και από τις στήλες του αγωνιζόταν και για την απελευθέρωση της Κύπρου από
τον Βρετανικό αποικισμό. Το πρώτο του βιβλίο, την
ποιητική συλλογή «Ξέρουμε κι εμείς να τραγουδούμε», το εξέδωσε στο Κάϊρο το 1937.
Άλλα έργα του ήταν «Η μπαλάντα της Μαρίας»
1939, «Δέκα τραγούδια» 1940, «Τραγούδια της
ελπίδας» 1943, «Ύμνος στην Αθήνα του Δεκέμβρη» 1945, «Αγωνιστές» 1950, «Εμβατήριο της
ειρήνης» 1955, «Κυπριακή Συμφωνία» 1956,
«Νόστος» 1958, «Μεγάλο ταξίδι» 1959 κ.ά.
Ο Πιερίδης ιδεολογικά ανήκε στον αριστερό χώρο
και αγωνίστηκε στο πλευρό του εργαζόμενου λαού
και κατά της κοινωνικο-οικονομικής αδικίας. Το λογοτεχνικό του έργο είναι διανθισμένο από την σοσιαλιστική πολιτική του ιδεολογία. Ο Πιερίδης είναι πραγματικά ένας θαυμάσιος τεχνίτης του στίχου. Δίνουμε
ένα απόσπασμα από την «Κυπριακή Συμφωνία»:
Άσε πλέον, φωνή μου, τον ανέμελο στίχο
Το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα.
Σφίξε τώρα, ζευγάρια, την ηχώ με τον ήχο,
Στρώσε στέρεο το βήμα, στράταν ίσια περπάτα.
Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του ας σε πάρει
Που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι.
Αλλά τώρα η φωνή μου πώς λυγά και πώς τρέμει!
Πώς φοβάται η βαρκούλα το μεγάλο ταξίδι!

Θα την πάρουνε τάχα καλοφτέρουγοι ανέμοι
Ή δρολάπι θ’ αρπάξει το πανί της, ξεφτίδι;
Αχ, τα σόδιασα χρόνια κεια της τέχνης τα δώρα
Μα τα χέρια μου ειν’ άδεια τώρα πού’ φτασεν η
ώρα.
Αψηλά τις καρδιές μας! Μες στης γης μας το χώμα
Πιο βαθιά ριζωμένοι – κι ας μανίζουν οι ανέμοι,
Τούτο ακόμα το χρόνο, τούτη την άνοιξη ακόμα….

Το ποίημα του «Τραγούδι πένθιμο και οργισμένο» το είχε αφιερώσει στη μνήμη των απαγχονισμένων Κυπρίων αγωνιστών του 1955-59. Δίνουμε μερικούς στίχους:
Αυτός ο ήλιος που βγήκε σήμερα
Δε θα δει τ’ ωραίο παλικάρι.
Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε στο Θάνατο
Από την πόρτα που μπαίνουν οι ολόρθοι άνθρωποι.
Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε στην καρδιά μας
Από τους δρόμους που εισελαύνουν οι μεγάλοι
άνεμοι
Εκείνοι που ΄ρχονται να σαρώσουν τη μουχλιασμένη μας ησυχία.
Τ’ ωραίο παλικάρι το πήραν και το κρεμάσανε
Σήμερα, αυγήν αυγή, στη Λευκωσία.

Οι λυρικοί στίχοι του Πιερίδη μας θυμίζουν ποίηση
σε στυλ του Λόρδου Βύρωνα, που με τόση δεξιοσύνη
μετέφρασε ο Αργύρης Εφταλιώτης.
Γράφοντας για τον Πιερίδη ο Κώστας Βάρναλης
ανέφερε: «Ποιητής της Αριστεράς αγαπήθηκε ανεξάρτητα από την ιδεολογική του τοποθέτηση. Τραγούδησε ό,τι πιο θεμελιακό έχουν όλοι οι λαοί κάθε
καιρού και τόπου. Πατρίδα, λευτεριά και δικαιοσύνη....».
Στην Κύπρο επέστρεψε το 1962 δυο χρόνια ύστερα από την Ανεξαρτησία. Πέθανε σε νοσοκομείο του
Βουκουρεστίου στις 23 του Γενάρη 1968 και η ταφή
του έγινε στην Κύπρο. Τα «Άπαντά» του εκδόθηκαν
το 1975.
Στην Κύπρο, το ΑΚΕΛ, το κόμμα της Αριστεράς
στο οποίο ανήκαν ο Τεύκρος Ανθίας και ο Θεοδό-
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σης Πιερίδης, τιμώντας την πνευματική συμβολή τους
τόσο στα Ελληνικά Γράμματα όσο και τους αγώνες
του στο λαϊκό κίνημα, απονέμει λογοτεχνικά βραβεία
στη μνήμη τους.

Γιάννης Λέφκης
1899 - 1991
Τρεις άλλοι πολύ αξιόλογοι προοδευτικοί λογοτέχνες ήταν ο Γιάννης Λέφκης, ο Γιώργος Φιλίππου
– Πιερίδης, (αδελφός του ποιητή Θεοδόση Πιερίδη)
και ο Αχιλλέας Πυλιώτης.
Ο Γιάννης Λέφκης είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο
του ποιητή και δημοσιογράφου Γιάννη Κ. Παπαγγέλου.
Ο Λέφκης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1899 αλλά
έζησε και για αρκετά χρόνια στη Λεμεσό. Είναι επηρεασμένος από τη Μαρξιστική ιδεολογία. Μελέτησε
«Το Κεφάλαιο» του Κ. Μαρξ, καθώς και το «Αλφάβητο του Κομμουνισμού» του Νικολάι Μπουχάριν.
Στη Λάρνακα όπου πέρασε τα νεανικά του χρόνια
έβγαζε στα 18 του χρόνια μια μικρή λογοτεχνική εφημερίδα τη «Μούσα», που όμως δεν κράτησε για πολύ
– κυκλοφόρησε μόνο τέσσερις φορές.
Στη Λεμεσό που εγκαταστάθηκε, είχε καθιερώσει
μια φιλολογική στήλη μαζί με τον Αιμίλιο Χουρμούζιο
στην «Σάλπιγγα». Λίγο αργότερα έβγαζε το περιοδικό «Αβγή». Αργότερα συνεργάστηκε στην έκδοση
της εφημερίδας «Ο Νέος άνθρωπος».
Ο Λέφκης ήταν φλογερός σοσιαλιστής και είχε πολύ
ριζοσπαστικές ιδέες στον τομέα της γλώσσας και της
λογοτεχνίας. Στο γλωσσικό ζήτημα στάθηκε κολώνα
αλύγιστη υπέρ του δημοτικισμού και άσπονδος εχθρός της καθαρεύουσας. Τρανή απόδειξη αυτής της
ριζοσπαστικής αντίληψης είναι ότι έγραφε και το όνομα
του με «φ» - Λέφκης και όχι με «ευ».
Στάθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του αγωνιστής
της σοσιαλιστικής ιδεολογίας και αυτή την επίδραση
τη βλέπουμε στα διάφορα άρθρα και μελέτες του.
Είναι ο ποιητής της αισιοδοξίας, ο άνθρωπος που
οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον για τα κατώτερα
στρώματα της κοινωνίας.
Δημοσίευσε πολλά λογοτεχνικά και πολιτικά κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά. Εξέδωσε τα έργα
«Στεναγμοί και πόθοι», «Το τραγούδι των ξυπνημένων ανθρώπων», «Ξένα τραγούδια με τη δική μου
φωνή», «Οι ρίζες» κ.ά.
Την αισιοδοξία του για τον εργαζόμενο άνθρωπο
τη βλέπουμε και στο ποίημα του «Θα‘ρθει μια μέρα
και για μας». Δίνουμε μερικούς στίχους:
Θα ‘ρθει μια μέρα και για μας. Να το πιστέψεις!
Δε θα ‘ναι πάντα όλο πίκρες η ζωή μας.
Θα ‘ρθουνε και για μας χαρές. Μην κοροϊδέψεις
Την ελπίδα μου. Οι τόσοι στεναγμοί μας
Θα βρούνε τέλος μια φορά. Κάτι μου λέει
Πως θα γελάσει κάποια μέρα κι η δική μας
Θλιμμένη φάτσα, που απόκαμε να κλαίει
Ρυτιδωμένη απ’ την απόγνωσή μας.

Ο Γιάννης Λέφκης πέθανε το 1991.

Γιώργος Φιλίππου-Πιερίδης
1904 - 1999
Ο Γιώργος Πιερίδης γεννήθηκε στο Δάλι το 1904
αλλά μεγάλωσε και έζησε στην Αίγυπτο. Φοίτησε στην
Αμπέτειο Σχολή του Καϊρου και αποφοίτησε το 1922,
τη χρονιά της Μικρασιατικής Καταστροφής.
Η παραμονή του στην Αίγυπτο συνέπεσε με την
ακμή της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο καθώς
και με τις πολιτικές, πνευματικές και κοινωνικές αναζητήσεις της παροικίας και έπαιρνε ενεργό μέρος στην
πνευματική κίνηση του Ελληνισμού της Αιγύπτου.
Συνεργαζόταν με το περιοδικό «Έλλην» και ήταν
μέλος μια ομάδας Ελλήνων διανοουμένων του Καΐρου (γνωστή ως «παρέα του σφουγγαράδικου»), που
την αποτελούσαν ο αδελφός του, ποιητής Θεοδόσης Πιερίδης, ο Στρατής Τσίρκας, ο Νίκος Νικολαΐδης κ.ά.
Με την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη ο Πιερίδης δραστηριοποιήθηκε σε αντιφασιστικές οργανώσεις
της παροικίας, ενώ δύο από τα μικρότερα αδέλφια

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
του στρατεύθηκαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο,
όταν η Ελληνική Κυβέρνηση μετέφερε την έδρα της
στην Αίγυπτο.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως υπάλληλος σε
εταιρεία βαμβακιού και αυτό τον βοήθησε να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Αιγύπτου και να γνωρίσει
από κοντά τη μεγάλη φτώχια που επικρατούσε. Η κοινωνικο-οικονομική αδικία του Αιγυπτιακού λαού που
γνώρισε από κοντά τον ώθησαν να ασπαστεί τις
σοσιαλιστικές ιδέες και να γίνει κήρυκας ενάντια στην
εκμετάλλευση.
Τα ταξίδια αυτά και η γνωριμία του με την ύπαιθρο του Αιγυπτιακού νότου τον ώθησαν να αρχίσει να
γράφει το μυθιστόρημα του «Οι Βαμβακάδες» το
1942, που τελικά εξέδωσε στην Αλεξάνδρεια το 1945.
Είναι το πρώτο λογοτέχνημα Αιγυπτιώτη Έλληνα που
μιλά για τον αιγυπτιακό λαό και από αυτή την άποψη
αποτελεί σταθμό στην ελληνική λογοτεχνία της Αιγύπτου.
Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του, εκδίδει παράλληλα το βιβλιαράκι «Στάλινγκραντ – τέσσερις μήνες
ενός αγώνα» και το «Στρατόπεδο συγκέντρωσης»,
μετάφραση μιας γερμανικής νουβέλας για τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Το 1944 εκδηλώθηκε σε ελληνικές στρατιωτικές
μονάδες της Μέσης Ανατολής κίνημα με αίτημα το
σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας και την
αποστολή τους στο μέτωπο. Οι Άγγλοι διέλυσαν αυτές
τις μονάδες και περιόρισαν τους στρατιώτες τους σε
στρατόπεδα αιχμαλώτων. Ο Γ. Φιλίππου Πιερίδης
είχε συλληφθεί και φυλακιστεί μαζί με άλλα αριστερά
στελέχη της παροικίας.
Το 1946 εγκατέλειψε την Αίγυπτο κι επέστρεψε
στην Κύπρο όπου εγκαταστάθηκε στο Βαρώσι. Εκεί
ασχολήθηκε με τη γεωργία καλλιεργώντας ένα περιβόλι με πορτοκαλιές ως το 1954. Το 1949 εξέδωσε
τον τόμο «Διηγήματα από τη Μέση Ανατολή» και
το 1954 ανέλαβε τη διεύθυνση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμμοχώστου, την οποία μετέτρεψε σε πνευματικό κέντρο της πόλης. Διεύθυνε τη βιβλιοθήκη έως
το 1971 οπότε αφυπηρέτησε.
Το 1963 εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων «Σκληροί καιροί» και το 1966 τη συλλογή «Ασάλευτοι καιροί». Το 1966 είχε καταθέσει στη Βιβλιοθήκη Αμμοχώστου
το αρχείο του στενού φίλου του λογοτέχνη Νίκου
Νικολαΐδη. Όταν αφυπηρέτησε από τη Βιβλιοθήκη
Αμμοχώστου εργάστηκε τα επόμενα οκτώ χρόνια
(1971 – 1979) στη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης στη Λευκωσία και το 1973 είχε εκλεγεί Μέλος της Εταιρείας
Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ένα από τα πολλαπλά πολιτιστικά θύματα του
πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974
ήταν και η Βιβλιοθήκη Αμμοχώστου που με τόσο ζήλο
και σκληρή δουλειά εργάστηκε ο Γ. Πιερίδης να
ανυψώσει.
Το 1975 εκδόθηκε η συλλογή του «Ο καιρός των
Ολβίων», που βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο
Διηγήματος. Τρία χρόνια αργότερα, το 1978 ιδρύθηκε η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, με πρώτο πρόεδρο τον Γ. Φιλίππου Πιερίδη.
Το 1979 εξέδωσε στη Θεσσαλονίκη τη συλλογή
«Ο καιρός της δοκιμασίας» και το 1981 κέρδισε το
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικού Δοκιμίου. Το 1989 το
Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου εξέδωσε
την «Τετραλογία των καιρών», μια συγκεντρωτική
έκδοση των τεσσάρων συλλογών του, που συνιστούν
την κατάθεση της κυπριακής του εμπειρίας.
Τα έργα του μεταφράστηκαν στα ρωσικά, ρουμανικά, αραβικά, κινέζικα, γερμανικά, σουηδικά και αγγλικά. Το 1982 τιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας
Κύπρου με το βραβείο συνολικής προσφοράς στην
κυπριακή λογοτεχνία.
Το 1993 εκδόθηκαν στην Αθήνα από τις εκδόσεις
«Νεφέλη» τα διηγήματα «Ο καλός πολίτης και οι
άλλοι».
Το 1996 η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κύπρου αναγνωρίζοντας τη μεγάλη λογοτεχνική προσφορά του Γ. Φ. Πιερίδη τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα.
Ο Γ. Φιλίππου Πιερίδης πέθανε το 1999.
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F

ollowing the latest lockdown, there was
a welcome return to football for many of
the teams of community grassroots club
Omonia Youth FC, sponsored by Spector,
Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers.
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Grassroots football is back...again!

By Mike Pieri
Mike Koumi and Adam Broomfeld's Under 13
White won a 13 goal thrilling 8-5 in their furst
game back. The message was clear to both
teams, go and out and enjoy your football and
that they did! It was a game packed full of goals
as attack dominated defences. With plenty of
positive interplay and individual goals, the three
points keeps the Under 13 White top of the table.
Goals were scored by Chris (3), Georgie, Nick,
Thomas, William and Davide with Jailen named
Man of the Match
Tas Georgiou's Under U14 Green came up
against a very good opponent and lost 5-0 however, the boys gave everything against the league
leaders and with many injuries to cope with it
was always going to be a tough game. Pleasingly, the team spirit remains as strong as always with everyone looking forward to the next
game. Man of the Match was awarded to Dawson Yianni.
Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under
12 White played a double header and won both
games; 3-1 and 2-1.
It was a brilliant performance from the boys
which tested them physically as well as technically. The whole team put in a huge and played
some nice football on a hard bouncy pitch. They
battled for everything in both games and showed
heart when bodies were clearly flagging. Notable performances came from Andre with a
strong performance in midfield and defence
when asked of him he also scored in first game.
Leo with a clinical finish after great football to
get second. Debutant Lewis poached the crucial third to seal the first win. Then a great finish from Lewis in second game to give the Under 12 White the advantage before Kleanthis
ghosted in at far post to get the important second.
Man of the Match was awarded to debutant
boy Lewis for scoring two goals and for an allround hard working performance.
Chris and Jimmy Mousicos' Under 16 Gold
kept their title challenge on track with their second successive win. Men of the Match Freddie
and Lewie both scored in a 2-0 win.
Savva Zavros and David Poncia's Under 15
Gold put on a fantastic effort playing against a
undefeated team in the league. It was a top versus bottom clash and the Under 15 Gold were
only defeated 1-0 via a set-piece goal. It was
great to see the boys out-play their opponents

Positivity and plenty of smiles as the Under 11 Girls returned to football.
for large part of the game but they were unable
to convert any chances created.
Nick Georgiou's Under 18 Gold played a double header and came away unbeaten, wining
the first game convincingly by despatching their
opponents 4-0. The second match was a 1-1
draw. Their goals were scored by Stefano Styli
Chrysostomou (2), Kizas, Daniel David with an
own goal in the second match. Man of the Match
in the first match was awarded to Andreas Georgiou while in the second match it was Jack Nash.
Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 14
White put in the performance of the day with a
thumping 8-0 win. Easing themselves back in-

to the return of football, they led 2-0 at halftime.
The second half was very different as the Under 14 White went looking for goals as the game
resembled attack v defence. Goals were scored
by Yullian (2), Kaya (2), Anthony P, Emirhan,
Harry and Alexander.
The Under 11 Girls returned to action too and
there was nothing but praise for the whole team.
From the first whistle they got stuck in, played
their football. There were plenty of smiles and
the girls constantly praised each other. They
never gave up, played with their heads up high
scoring two cracking goals too. The watching
parents were amazing too with their positivity

An impressive performance from the Under 13 White with a result
that keeps them top of the table.
helping generate a lovely atmosphere. Anastasia was name Player of the Match
Zeno Vryonides and Vas Simou's Under 13
Green were also glad to be back playing football and it was a tough match as they only had
10 players for a double header. Nevertheless,
the boys gave it everything and fought until the
last whistle of the second game. Even though
they lost both games, all the boys enjoyed being back on a football field with both coaches
proud of their teams' effort and attitude.

The Men's Team continue to grow and learn as they make their way
in adult football.

Mike Petrou's Under 18 White also played a
double-header. They won the first game 3-1 and
drew the second 0-0. Tanzid with two goals was
named Man of the Match in the first game. Alex
Loizou got the other goal. Tom Biroford was
named Man of the Match in the second match.

George Pantelides Under 16 Girls returned
to league action in a feisty game with both teams
fully committed. There were some great performances from many of the girls, with Nicole
and Emilia making great saves, tackles and
shots to keep the game in their favour. The team
were disappointed to have picked up a couple
of unfortunate injuries. Player of the Match went
to Emilia for a goal, an assist and some mazy
dribbles too. Coach George said: "It's great to
be back and hopefully our injured players will
not be out for too long and we wish them all
well."
Robert Protei and George Constantinou's Under 13 Gold had to contend with may injuries
and with only one substitute, a double header
was always going to prove difficult. The boys
drew the first match 3-3 but narrowly lost the
second 1-0. All in all, the boys played and enjoyed it.
Vas Demetri's U12 Green began with a very
well respected and poignant minute's silence
to remember one of their parents who sadly
passed away. The boys lost the first match 3-0
before bouncing back to win the second 2-1.
Goals were scored by Luca and Jake with Christian named Man of the Match.
Finally, the Men's team, which is sponsored
by Crown Mobile Tyres, Athletic Development
Club, The Master Locksmith, CJAZ Consulting
and RAMEK asset management had another
tough week during what is proving to be a steep
learning curve playing in adult football for the
first time. Even so, there were many positives
to come from their KOPA League match against
Panathinaikos. It was a slow start and mistakes
were duly punished as the Men's team found
themselves 3-0 down before getting themselves
back into the match before eventually losing out
5-3. Goals were scored by debutant and Man
of the Match Andreas Kyprianou, Nick Gregoriou and Demitris Christodoulou.

Should you feel enthused and want
to know more about Omonia Youth
FC, you can contact the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com,
via the contact page on the club's
website www.omoniayouthfc.com
as well as following the club on twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994.

Current News

Thursday 15th April 2021

ELEFTHERIA ● 19

THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

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

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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NISTISIMES TOMATES YEMISTES
STUFFED VEGETARIAN TOMATOES

21:30

The most popular recipe is probably the one that involves large ripe
but firm tomatoes stuffed with onion, garlic, mincemeat and herbs.
Here I present a vegetarian version bursting out with summer tastes
and enhanced by the explosive flavours of the mountain herbs.
INGREDIENTS
Serves 4
125g long grain rice
8 large ripe tomatoes plus 300g extra tomatoes
6 tbsp extra virgin olive oil and some for drizzling
2 medium onions, finely chopped
2 garlic cloves, crushed
100g courgettes, finely diced
4 spring onions with their greens, finely chopped
60g pine nuts
A small handful of fresh flat- leaved parsley, finely chopped
A small handful of fresh mint, leaves only, finely chopped
Sea salt and freshly ground black pepper

METHOD
1. Preheat the oven to 180°c /160°c / gas 5

20:30

21:05
23.15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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20:00

Stuffing vegetables such as tomatoes, courgettes, aubergines, peppers and onions are part and parcel of the Greek cuisine especially in summer and early autumn.

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:
“Το Παιδί Του Δρόμου”
Ελληνική ταινία:
“Το Κορίτσι Του Λόχου”

2. Rinse the rice in a colander under the cold tap, shake well and leave
to drain.
3. Slice off the top end of each tomato at the stalk end and set aside.
4. Scoop out with a teaspoon the seeds and flesh of the tomatoes, chop
coarsely and put in a bowl with the washed rice.
5. Place the hollow tomatoes upside down on a baking dish to drain.
6. Heat 2 tbsp of olive oil in a heavy based frying pan over medium heat.
Gently fry the onions for 2-3 minutes until soft and translucent.
7. Add the garlic and fry for 1 minute until aromatic.
8. Increase heat and add the courgette and fry for 2 minutes until soft.
9. Spoon the mixture into the rice. Add the spring onions, pine nuts, parsley, mint and 2 tbsp of the olive oil. Season to taste and mix well.
10. Season the inside of the tomatoes, then gently stuff the cavity with
the rice stuffing until the tomatoes are three quarters full. Cover with
the top ends of the tomatoes and the place on a baking dish.
11. Cut a cross on top of the extra tomatoes and cover with boiling water. Leave for 2 minutes and then peel. Quarter the tomatoes and put
in a food processor and blend until smooth. Alternatively chop them
finely with a large knife.
12. Add the tomato puree, the rest of the olive oil and 350ml cold water,
season and pour into the baking dish containing the tomatoes.
13. Bake in the centre of the oven, uncovered for 50-60 minutes. Serve
hot or cold.

23.05
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ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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 Γαμπροί της Ευτυχίας”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Εαυτούλης Μου”
Ελληνική Ταινία:
“Αύριο Θά’ναι Αργά”
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Hellenic Showroom
με τη Σεμίνα Τσοκανά
Ελληνική Ταινία:
“Περιφρόνα με, Γλυκιά Μου”
Ελληνική Ταινία:
“Εφτά Μέρες Ψέματα”

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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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 Ταινία:
¨Συντρίμμια Τα Όνειρά Μας”
Ελληνική Ταινία:
“Έρως, Φτώχεια
Και Κομπίνες”
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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:
“Μια Μέρα Τη Νύχτα”
Ελληνική Ταινία:
“Φτώχεια κι Αριστοκρατία”

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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KYΡIAKH 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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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:
“Ο Δειλός κι ο Τολμηρός”
Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου

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:
“Ακαταμάχητος Πιλότος”

20:00
21:00
21.30
22.45

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:
“Η Ζωή Ενός Ανθρώπου”
Ελληνική ταινία:
“Ο Ζηλιαρόγατος”

In conversation with Dame Janet Paraskeva
On Sunday 18thApril, Dame Janet Paraskeva will
be interviewed by Tom Toumazis MBE, under the auspices of the National Federation of Cypriots in the UK.
The event will be broadcast live and will start at 5pm.
We’ll be asking Dame Janet about her remarkable
life and career.
To watch, register at damejanet.eventbrite.co.uk
Dame Janet Paraskeva was born in Newport, Wales
in 1946 and began her career as a science and maths
teacher. Her career changed course after she graduated from the Open University in 1983 and she then

went on to serve in numerous public service leadership roles. Dame Janet was First Civil Service Commissioner in 2006, with the responsibility of developing an effective and impartial Civil Service. She was
appointed by the Prime Minister as one of three members of an inquiry to determine whether British intelligence officers were complicit in torture. Dame Janethas
also served as Chief Executive of the Law Society,
Chair of the Olympic Lottery Distributor, and non-executive director of the Serious Organised Crime Agency
Dame Janet was honoured in the Queen’s 2010

Birthday Honours and appointed Dame Commander
of the British Empire (DBE). Paraskeva has been a
passionate campaigner for diversity and inclusion in
society and particularly LGBTQ+ rights.
Interviewer, Tom Toumazis MBE, has a 35-year career in the entertainment, media and the technology
industry working at companies such as ITV, Disney
and Yahoo. More recently Tom has moved to investing in start-ups and has a portfolio focused in technology, media, and the arts. Tom is also a Trustee of
the NSPCC.
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Tuesday

7.00-8.00

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

Wednesday

The Big Greek
Breakfast

Thursday

The Big Greek
Breakfast

Friday

The Big Greek
Breakfast

Saturday

The Big Greek
Breakfast

Sunday

7am- ERT
8am- RIK

NEWS

8.00-9.00

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8am- RIK
9am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

9am- ERT
10am- RIK

Ligo Prin To
Mesimeri
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Programme
Followed by
Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

Monday

The Big Fat
Greek Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

Mesimeri

11.00-12.00 Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

NEWS

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

17.00-18.00 Home-Run

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00-19.00 Home-Run

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

19.00-20.00 #CommunityChest

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

One-Man-Show

Palia Laika

#SundayFunday

7pm- ERT

20.00-21.00 Travel Log

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

One-Man-Show

Palia Laika

#SundayFunday

9pm- RIK

Drive-Time

Drive-Time

Drive-Time

10.00-11.00 Ligo Prin To

Wednesday

Home-Run
Drive-Time

8.30am - ǹʌȩȉȘȞ
ȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢǼțțȜȘıȓĮȢ
ȂĮȢ

9.00-10.00

Tuesday

16.00-17.00 Home-Run

4pm- ERT
5pm- RIK

5pm- RIK

7pm- ERT

10am- RIK

/*5¶V:,6+
[W.eekly
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S.upport H.our]

12pm- RIK

12.00-13.00 Ligo Meta To

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Lunchtime Laika

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK
1pm- RIK

21.00-22.00 #MondayMayhem

Scandalous

#WednesdayWisdom

Music Biography

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

9pm- RIK
10pm- ERT

13.00-14.00 Apogevmatini

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩ
ĲȠȞǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Apogevmatini
Apólafsi

Lunchtime Laika

Apogevmatini
Apólafsi

1pm- RIK
2pm- ERT

22.00-23.00 #MondayMayhem

#TuesdayTunes

Chalara Me Styl

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SoothingSunday

10pm- ERT

14.00-15.00 Apogevmatini

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

2pm- ERT

#TuesdayTunes

Chalara Me Styl

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SoothingSunday

12am- RIK

12am- RIK

15.00-16.00 Apogevmatini

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Mesimeri

Apólafsi

Apólafsi

Apólafsi

4pm- ERT

23.00-0.00

#MondayMoods

0.00-1.00

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

LGR Nightshift

LGR Nightshift

RIK Broadcast

1.00-7.00

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

LGR Nightshift

RIK Broadcast

Schedule is subject to change. Enquiries to Pierre Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk LGR ± The Soundtrack of Your Culture.
On 103.3FM in London, on DAB+ Digital Radio in Birmingham, London, Manchester & Glasgow, on 93FM in Larnaca & Famagusta and 103.1FM in Limassol.

Hourly from
RIK
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