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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής
- Φεραίος και η εποχή του
ΣΕΛΙΔΑ 12

Οι ήρωες της Μολδοβλαχίας

n Γράφει: Σεραφείμ Καραχάλιος

ΤΙΜΗ: £1,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ Τ/Κ ΒΕΤΟ:

Στη Γενεύη δεν πάμε
με ψηλά τα χέρια,
αλλά με σθένος

n Γράφει: Χάρης Μεττής

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

152-154 COLES GREEN
RD, NW2 7HD, London
= email:
michael@eleftheria.biz
w w w. e l e f t h e r i a . c o . u k

ΣΕΛΙΔΑ 13

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΖΟΝΣΟΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΤΙΣ 6 ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΤΟ «ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ»

Οι απειλές της βρετανικής κυβέρνησης και η
οργή των οπαδών διέλυσαν το «ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα» των 12 πλουσίων πριν αρχίσει
n ΣΑΝ ΒΡΕΓΜΕΝΕΣ ΓΑΤΕΣ ΜΙΑ-ΜΙΑ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΖΗΤΟΥΝ
ΣΥΓΓΝΩΜΗ – ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΕΛΙΔΑ 15

Χωρίς καραντίνα οι επισκέπτες
στην Ελλάδα με αρνητικό τεστ
ή πιστοποιητικό εμβολιασμού
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΥΠ. ΕΥΡΩΠΗΣ ALAN DUNCAN
ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Η κυριαρχική
ισότητα δεν έχει θέση στο Κυπριακό»
n «ΠΑΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ»
n Τ/κ ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ: «Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ,
ΠΑΜΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ»

ΣΕΛΙΔΑ 8

Η ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Ποια τα επόμενα βήματα πλήρους
άρσης του lockdown στην Αγγλία

n ΤΟ 62,7% ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
n ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2,500 ΚΑΙ
26 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
n ΦΑΡΜΑΚΟ (ΧΑΠΙ) ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
n ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ
ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Αναστασιάδη
χθες στην Αθήνα εν όψει Πενταμερούς
τη Μεγ. Δευτέρα στην Ελβετία

Πέταξε έξω από το γραφείο του
τον Υπ. Αρμοστή Ευρ. Ευρυβιάδη
και του απαγόρευσε να μιλήσει!!!...
n ΔΙΟΤΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Ο Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΤΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ
ΕΙΝΑΙ «ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

n «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»
n ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
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1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill
e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com
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2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Ποια τα επόμενα βήματα πλήρους
άρσης του lockdown στην Αγγλία
Τ

α άκρως ενθαρρυντικά επιδημιολογικά δεδομένα στο Ηνωμένο Βασίλειο
παρέχουν την ευχέρεια στην βρετανική
κυβέρνηση να ακολουθήσει πιστά τον
«οδικό χάρτη» που εξήγγειλε στις 22 Φεβρουαρίου. Η χαλάρωση των μέτρων κατά
τα πρώτα στάδια στις 8 & 29 Μαρτίου και
στις 12 Απριλίου έδειξε ότι δεν υπήρξε επιδείνωση της κατάστασης. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε ανακοινώσει ότι
κατά τη μετάβαση σε κάθε επόμενο στάδιο θα εξετάζονται τα επιδημιολογικά δεδομένα των ημερών προτού ληφθεί τελική
απόφαση, όπως ο αριθμός των κρουσμάτων και θανάτων, η εισαγωγή στα νοσοκομεία ασθενούντων με κορωνοϊό, ο δείκτης
θνησιμότητας κλπ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν ως
τώρα (μέχρι τις 19 Απριλίου), τα κρούσματα
είναι σταθερά κάτω από 2,500 και οι θάνατοι
από τη νόσο 26 ημερησίως (μέσος όρος της
τελευταίας βδομάδας). Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία κυμαίνονται επίσης γύρω στις 2,000.
Σχετικά με τους εμβολιασμούς, μέχρι 20
Απριλίου το 62,7% (43,5 εκατομμύρια) των
ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Πάνω από
33 εκατομμύρια έλαβαν μία δόση και γύρω
στα 10,5 εκ. (19,8%) έλαβαν και τις δύο δόσεις.
Στην παρούσα φάση επιτρέπεται η συνάθροιση 6 ατόμων υπαιθρίως, είναι ανοικτά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, τα
κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα προσωπικής φροντίδας, γυμναστήρια, ζωολογικοί
κήποι, θεματικά πάρκα, βιβλιοθήκες, κοινοτικά κέντρα κλπ.
– Μετά τις 17 Μαΐου θα επιτρέπεται η
συγκέντρωση 30 ατόμων σε ανοικτό χώρο
και σε κλειστό 6 ατόμων. Θα ανοίξουν οι
εσωτερικοί χώροι εστίασης, κινηματογράφοι, ξενοδοχεία, παιδότοποι κλπ. Θα
επιτραπούν μαζικές εκδηλώσεις (συνέδρια,
θέατρα, γιορτές, αθλητικές εκδηλώσεις. Για
εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους θα υπάρχει
όριο μέχρι 1,000 άτομα αν καλύπτεται το 50%
του συνολικού χώρου. Για υπαίθριες το όριο
είναι 4,000 άτομα καθημένων εφόσον καλύπτεται το 50% του συνολικού χώρου.
– Μετά τις 17 Μαϊου θα επιτραπεί η είσοδος σε αθλητικά γήπεδα μέχρι 10,000 άτομα
εφόσον καλύπτεται το 25% του γηπέδου.
– Για γάμους, κηδείες, βαπτίσεις το όριο
είναι 30 άτομα.
– Θα επιτραπούν ταξίδια στο εξωτερικό,
σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν.
– Από τις 21 Ιουνίου 2021 όλα τα μέτρα
(μάσκες, αποστάσεις κλπ) αίρονται οπότε
και τα νυχτερινά κέντρα θα λειτουργήσουν
κανονικά καθώς και άλλες συναφείς μορφές διασκέδασης.
– Επίσης, αναμένεται έως τότε να ανακοινωθεί και το είδους του «Πιστοποιητικού
Εμβολιασμού» που θα υιοθετηθεί.

ΦΑΡΜΑΚΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Η Βρετανία ξεκινά έρευνες για την ανάπτυξη
αντιιικών φαρμάκων για τη θεραπεία της Covid19, με στόχο να έχει στη διάθεσή τους τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά σκευάσματα,
που θα μπορούν να χορηγούνται στο σπίτι,
μέχρι το τέλος του έτους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δηλώσει
ότι η διάθεση των εμβολίων και οι τακτικές
εξετάσεις είναι τα κλειδιά για να επανέλθει η
κανονικότητα μέχρι το καλοκαίρι, όμως η
κυβέρνησή του στηρίζει επίσης την έρευνα
για την ανάπτυξη φαρμάκων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
«Η νέα Αντι-ιική Ειδική Ομάδα (Antivirals
Taskforce) θα επιδιώξει να αναπτύξει καινοτόμες θεραπείες που θα μπορεί κάποιος να
παίρνει στο σπίτι για να θεραπευθεί από την
Covid-19», τόνισε ο κ. Τζόνσον.
Τα φάρμακα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν «άλλη μια άμυνα ζωτικής σημασίας
απέναντι σε τυχόν μελλοντική αύξηση των
μολύνσεων και να σώσουν περισσότερες
ζωές», πρόσθεσε.
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι νέες θεραπείες θα μπορούν να λαμβάνονται στο
σπίτι, αφού κάποιος βρεθεί θετικός στο
τεστ ή εκτεθεί στον κορωνοϊό, ώστε να μειωθεί η μεταδοτικότητα και να επιταχυνθεί
η ανάρρωση.
Βρετανοί επιστήμονες εκτιμούν ότι το στεροειδές φάρμακο δεξαμεθαζόνη και η τοσιλιζουμάμπη, που χρησιμοποιείται κυρίως για
την αρθρίτιδα, μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με σοβαρή Covid-19.
Ο Πάτρικ Βάλανς, ο Eπιστημονικός
Sύμβουλος της κυβέρνησης, είπε ότι τα αντιιικά σε μορφή χαπιού θα μπορούσαν να προστατεύσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο και θα αποτελούσαν μια γραμμή άμυνας απέναντι στις
παραλλαγές του νέου κορωνοϊού.

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΩΝ
Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει
νέα ομάδα ειδικών σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η προετοιμασία της
χώρας για την επόμενη πανδημία, αλλά και
να επισπευστεί η ανάπτυξη εμβολίων κατά
μελλοντικών ασθενειών, όταν αυτές εμφανίζονται.
Η Σύμπραξη Ετοιμότητας για την Πανδημία
(PPP) δημιουργήθηκε από τη βρετανική προεδρία στην Ομάδα των Επτά (G7), ενώ θα αναφέρει στους ηγέτες των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών που συμμετέχουν σε αυτή κατά
τη διάσκεψη του Ιουνίου, προσφέροντας
συμβουλές για την επίτευξη του στόχου του
Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον
σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων κατά μελλοντικών ασθενειών μέσα σε 100 ημέρες.
«Ασκώντας την προεδρία της G7, η Βρετανία είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με
τους εταίρους μας για να είναι καλύτερα προετοιμασμένη στο μέλλον, απ’ ό,τι ήταν για τον
κοροναϊό και να ενισχύσει την παγκόσμια προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, πριν από τη διεξαγωγή μιας διήμερης
ψηφιακής διάσκεψης της G7.
«Αυτή η νέα ομάδα ειδικών θα καθοδηγήσει τις προσπάθειές μας στα επόμενα χρόνια
για την προστασία των ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο από νέες ασθένειες, προκειμένου να
διασωθούν ζωές», εξήγησε ο υπουργός.
Στην PPP θα προεδρεύει ο επικεφαλής των
επιστημονικών συμβούλων της βρετανικής
κυβέρνησης Πάτρικ Βάλανς, ενώ στη Eπιτροπή
Sυντονισμού της συμμετέχουν στελέχη από
τους παρασκευαστές εμβολίων κατά της
COVID-19, όπως η AstraZeneca, η Pfizer και
η Johnson & Johnson, καθώς επίσης και επιστήμονες.
Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης ότι θα διατεθούν επιπρόσθετα κονδύλια 16 εκατομμυρίων λιρών (22,37 εκατομμυρίων δολαρίων) για το Συνασπισμό Καινοτομιών για
Επιδημική Ετοιμότητα (CEPI) ώστε να υποστηριχτεί η ανάπτυξη και η διάθεση εμβολίων
σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Οι εμβολιασμοί σε κάθε
χώρα παγκοσμίως
Περισσότερες από
890 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά
του κορωνοϊού έχουν
πλέον χορηγηθεί σε
παγκόσμιο επίπεδο
(συγκεκριμένα 890.
079.619), αριθμός που
ισοδυναμεί με 12 δόσεις ανά 100 κατοίκους της Γης. Παρά την πρόοδο πάντως, παρατηρούνται
μεγάλες αποκλίσεις
από χώρα σε χώρα
στα προγράμματα εμβολιασμού, καθώς υπάρχουν χώρες – κυρίως
αφρικανικές – που δεν έχουν ακόμη κάνει στους πολίτες τους ούτε
μία δόση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά μέχρι την προηγούμενη βδομάδα, μεταξύ των ηπείρων η πιο προχωρημένη είναι η
Βόρεια Αμερική (39 δόσεις ανά 100 κατοίκους) και ακολουθούν η
Ευρώπη (24 δόσεις ανά 100 ανθρώπους), η Νότια Αμερική (14 ανά
100), η Ασία (8,7 ανά 100), η Ωκεανία (3,8 ανά 100) και τελευταία η
Αφρική (μόνο 1,1 δόσεις ανά 100 κατοίκους).
Το 83% των δόσεων έχουν γίνει σε χώρες υψηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ μόνο το 0,2% (δύο στις χίλιες δόσεις) έχουν γίνει
σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Οι φτωχότερες χώρες εξαρτώνται
από το διεθνές πρόγραμμα Covax που φιλοδοξεί να παράσχει δύο
δισεκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του 2021, αλλά προς το παρόν η μερίδα του λέοντος των εμβολίων κατευθύνεται στις ανεπτυγμένες χώρες.
Αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε χώρας, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης συνεχίζει να βρίσκεται το Ισραήλ – χάρη στην
ειδικού τύπου συμφωνία που εξαρχής είχε συνάψει με την Pfizer –
έχοντας κάνει συνολικά 10,31 εκατομμύρια δόσεις ή 116 δόσεις ανά
100 κατοίκους του και έχοντας καλύψει εμβολιαστικά περίπου το
60% του πληθυσμού του με μία δόση, ενώ το 56% και με δύο δόσεις.
Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι μικρές Σεϋχέλλες, επίσης με 116
δόσεις ανά 100 ανθρώπους και με εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού τους σε ποσοστό 68% με μία δόση και 47% με δύο δόσεις. Την
πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν κατά σειρά τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, η Χιλή, το Μπαχρέιν, το Μπουτάν, η Βρετανία, το Σαν Μαρίνο, οι ΗΠΑ και Μαλδίβες.
Η Βρετανία έχει κάνει 63 δόσεις ανά 100 κατοίκους (συνολικά
42,11 εκατομμύρια δόσεις) με κάλυψη του 49% του πληθυσμού της
με μία δόση και του 14% με δύο δόσεις. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει 62 δόσεις ανά 100 κατοίκους (συνολικά 205,87 εκατομμύρια, τις περισσότερες από κάθε άλλη χώρα), με κάλυψη του 39% του πληθυσμού
τους με μία δόση και του 25% με δύο δόσεις.
Από τις χώρες της ΕΕ η πιο προχωρημένη είναι η Μάλτα με 56
δόσεις ανά 100 κατοίκους (συνολικά 269.763 δόσεις) και με κάλυψη
του 39% και 17% του πληθυσμού της με μία και δύο δόσεις αντίστοιχα. Έπεται η Ουγγαρία με 47 δόσεις/100 κατοίκους (συνολικά
4,64 εκατομμύρια) και κάλυψη του 33% του πληθυσμού με μία δόση και του 14% με δύο.

Η Ελλάδα και η Κύπρος
Η Ελλάδα έχει κάνει συνολικά 2.491.857 δόσεις (έως το βράδυ
της 17ης Απριλίου), εκ των οποίων οι 1.721.660 αφορούν την πρώτη
δόση και οι 770.197 τη δεύτερη, με το ποσοστό κάλυψης του ελληνικού πληθυσμού να ανέρχεται σε περίπου 16% για την πρώτη
δόση και σε 7,2% για τις δύο δόσεις.
Στη σχετική παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα βρίσκεται στη 42η θέση και εμφανίζεται – αναλογικά με τον πληθυσμό της – να έχει χορηγήσει τις ίδιες δόσεις (23 ανά 100 κατοίκους) με την Τσεχία, την
Ελβετία και τη Σουηδία, ενώ προηγείται σε σχέση με χώρες όπως η
Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Σαουδική Αραβία,
η Βραζιλία κ.ά.
Η Κύπρος έχει κάνει 17 δόσεις ανά 100 κατοίκους (συνολικά
202.441), έχοντας καλύψει το 12% του πληθυσμού της με μία δόση
και το 4,8% με δύο.
Η Τουρκία έχει κάνει 24 δόσεις ανά 100 κατοίκους (συνολικά 19,94
εκατομμύρια), έχοντας καλύψει το 15% του πληθυσμού της με μία
δόση και το 9,5% με δύο δόσεις.
Η κατάταξη των χωρών αναφορικά με τα εμβόλια γίνεται από
τους «New York Times», με βάση επίσημα κρατικά στοιχεία που
καταγράφει το πρόγραμμα «Our World in Data» του Πανεπιστημίου
της Οξφόρδης.
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Στη Γενεύη δεν πάμε με ψηλά
τα χέρια αλλά με σθένος
™

Η

Εβδομάδα των Παθών για την Κυπριακή Δημοκρατία αρχίζει τη Μεγάλη
Δευτέρα (26/4). Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη,
που αναμένεται να περατωθεί η Πενταμερής, θα ξέρουμε αν θα τελεσθεί και η
Σταύρωση της Κύπρου ή εάν θα ανοίξει
ο δρόμος για την Ανάσταση του νησιού.
Η Διάσκεψη είναι «άτυπη», διότι αναζητείται κοινός τόπος για ν’ αρχίσουν εκ
νέου διαπραγματεύσεις για επίλυση του
χρονίζοντος Κυπριακού προβλήματος,
που παραμένει άλυτο επί 47 χρόνια λόγω
της τουρκικής κατοχής και στείρας αδιαλλαξίας.

Δ

υστυχώς, όπως πολλές φορές τονίσαμε, οι προοπτικές δεν είναι ευοίωνες.
Η Τουρκία – με τα φερέφωνά της στην
κατεχόμενη Κύπρο – προσέρχεται στη
Γενεύη με ένα και μόνο στόχο. Να κατορθώσει να πλήξει τη διεθνή υπόσταση της
Κυπριακής Δημοκρατίας και να ακυρώσει
το νόμιμο κράτος από την εποχή που
άρχισε να λειτουργεί μετά την Τουρκανταρσία του 1964. Ο σκοπός προφανής.
Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
«κλειδί» για τις εξελίξεις στην περιοχή τής
Ανατολικής Μεσογείου. Όχι γιατί διαθέτει στρατιωτική δύναμη ή τέτοια οικονομική ισχύ που να καθορίζει εξελίξεις, αλλά
γιατί, ως εκ της γεωγραφικής της θέσεως
και της ιδιότητάς της ως μέλους της Ε.Ε.,
είναι κράτος με θαλάσσια κυριαρχικά
δικαιώματα επί πλούσιων κοιτασμάτων,
αλλά και «γέφυρα» μεταξύ Ισραήλ και Αραβικών χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Α

υτό, λοιπόν, το κράτος η Τουρκία το
θεωρεί «νεκρό», αλλά μόνον αυτή
έχει τέτοια άποψη. Η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει, είναι Ευρώπη και συνεχώς
ενισχύει τις σχέσεις της με τις γειτονικές
της χώρες. Οι δε τελευταίες δύο πολυμερείς Διασκέψεις συνεργασίας – η μία στην
Αθήνα 7 χωρών της περιοχής και η 4μερής
προσφάτως στην Πάφο – είναι «αγκάθια» στις τουρκικές επιδιώξεις. Όσοι βλέπουν «πέρα από τη μύτη τους» αντιλαμβάνονται την ύψιστη σημασία αυτών των
συνεργασιών. Και τα εύσημα ανήκουν
στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η

Τουρκία γνωρίζει καλά ότι οι σχέσεις
της με την Ελλάδα είναι καθοριστικές
για τις ευρω-τουρκικές σχέσεις. Όμως, το
πραγματικό εμπόδιο για την πορεία της
Τουρκίας προς την Ευρώπη είναι η Κύπρος. Και καμία εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει ενόσω το Κυπριακό παραμένει
άλυτο.

Η

Τουρκία επεδίωκε να μείνει άλυτο,
διότι ως τώρα το Κυπριακό ήταν το
«δόλωμα» για να εισπράττει ωφελήματα
από την Ευρώπη. Αυτά, όμως, έχουν εξαντληθεί τώρα. Πήρε ό,τι μπορούσε να πάρει
με... αντιπαροχή αόριστες υποσχέσεις
ότι θα... «συμβάλει» με τους υποτακτικούς

★
★

της στα κατεχόμενα να εξευρεθεί λύση.
Προσχηματικά όλα αυτά, ψευδή, κοροϊδία σκέτη. Η Τουρκία πάντα επεδίωκε
μέσω της λεγόμενης «Διζωνικής», ν’ αναγνωριστεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
είναι άκυρη εξ υπαρχής, αφού η διζωνική μορφή του νέου κράτους θα ήθελε να
ήταν προϊόν «παρθενογένεσης».

Γ

ι’ αυτό – πολύ ορθά – ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τονίζει ότι το πιο σημαντικό στη συζήτηση είναι ότι το νέο κράτος θα είναι μετεξέλιξη, συνέχεια του παρόντος, που είναι μέλος του ΟΗΕ και της
Ε.Ε. Δεν θα γίνει, δηλαδή, άλλη αίτηση
για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, αυτό που τόνισαν χθες ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι
η αφετηρία των συζητήσεων ξεκινά με
βάση το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
Η Τουρκία έχει άλλη, ακραία, αφετηρία.
Ξεκινά με θέσεις εκτός της συμφωνηθείσας βάσης, με στόχο να γίνει «υποχώρηση», τάχα, και να εξευρεθεί «μέση λύση».

Κ

αι ποια είναι η «μέση λύση» κατά τους
Τούρκους; Το είπε ο Τσαβούσογλου
την Τρίτη σε συνέντευξή του σε τουρκικό
κανάλι: «Θα εξηγήσουμε», υπογράμμισε,
«γιατί απορρίπτουμε την ομοσπονδία.
Αν η ελληνική πλευρά δεν αποδεχθεί την
πολιτική ισότητα, δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο με την ομοσπονδία».

Α

ρα, θα... υποχωρήσουν και θα... καταδεχθούν να συζητήσουν ομοσπονδιακή λύση αν γίνει αποδεκτή η πολιτική
ισότητα. Φυσικά, την πολιτική ισότητα
τη μεταφράζουν όπως θέλουν, ώστε να
οδηγεί όχι μόνο σε λύση συνομοσπονδίας, αλλά και τουρκικής επικυριαρχίας
σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σ

ε διαπροσωπικές διαπραγματεύσεις,
σε συζητήσεις μεταξύ κοινωνικών
συνόλων και κρατών, τα ενδιαφερόμενα
μέρη προσέρχονται με κάποιες αρχικές
θέσεις, ώστε στην πορεία των συζητήσεων να καταστεί δυνατός ένας συμβιβασμός μέσω υποχωρήσεων. Πάντα στο
Κυπριακό – αλλά ιδίως τώρα – η δική μας
πλευρά δεν προσερχόταν ποτέ με ακραίες θέσεις. Κατά κανόνα προσερχόμασταν
με σημείο εκκίνησης τις υποχωρήσεις
μας σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις,
τις οποίες κάναμε προκειμένου να υπάρξει τελικός συμβιβασμός. Η Τουρκία, όχι
μόνο δεν έκανε υποχωρήσεις, αλλά συνεχώς λάμβανε μέρος σε νέες διαπραγματεύσεις με αναβαθμισμένες απαιτήσεις,
θεωρώντας τις δικές μας «συμβιβαστικές
θέσεις» ως τουρκικό κεκτημένο. Παράδειγμα, η πολιτική ισότητα. Την αποδεχθήκαμε προ 25ετίας, όπως καθορίζεται στα Ψηφίσματα, που δεν είναι αριθμητική ισότητα. Τώρα έρχονται οι Τούρκοι και ζητούν κυριαρχική ισότητα, δηλαδή να δεχτούμε ότι τα «δύο κράτη» σήμερα στην Κύπρο είναι νόμιμα και έτσι θα
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παραμείνουν, αλλά θα... συνεργάζονται
μεταξύ τους. Καμία κεντρική απόφαση
δεν θα μπορεί να ληφθεί αν δεν συμφωνούν και οι δύο κοινότητες.

Ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης, που εκπροσωπεί ολόκληρη την Ε/κ κοινότητα,
προσέρχεται στη Γενεύη με κάποιες βασικές θέσεις που είναι κόκκινες γραμμές,
διότι πέραν τούτων σημαίνει ότι θα αποδεχθούμε η Κύπρος να καταστεί επίσημα
τουρκικό προτεκτοράτο. Η θέση για τη
μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
είναι όχι απλώς «κόκκινη γραμμή», αλλά
η βάση όλων των συζητήσεων.

Γ

ια το θέμα της πολιτικής ισότητας αναφερθήκαμε πολλές φορές. Η θέση μας
είναι λογική, εφικτή και υλοποιήσιμη. Ο
κ. Αναστασιάδης ζητά στο Συνταγματικό
κάποιες βασικές λειτουργίες να ανήκουν
στο κεντρικό κράτος, όπως η ΜΙΑ διεθνής προσωπικότητα, η ΜΙΑ ιθαγένεια που
δεν θα εκδίδεται από τις «Πολιτείες», η
εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια, η οικονομία, το ενεργειακό. Στο εδαφικό «κόκκινη γραμμή» είναι η επιστροφή του Βαρωσιού και περιοχών της Μόρφου.

Σ

ίγουρα, αυτό που ζητά ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης και δεν έχει δικαίωμα
να μην το απαιτήσει, είναι να εναρμονίζεται
η λύση με το Κεκτημένο της Ε.Ε. όσον
αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις 4
ελευθερίες γενικότερα.

Ε

ίναι εκ των ουκ άνευ ο εκπρόσωπός
μας να μεταβεί στη Γενεύη ενισχυμένος, όχι «προδομένος» και «παραδομένος». Παραδομένος μπροστά στην τουρκική αδιαλλαξία και... προδομένος από
«δικούς» μας. Δυστυχώς, τελευταίως
κάποιες μειοψηφίες στην Κύπρο, που
έχουν ήδη αποδεχθεί τις «τουρκικές πραγματικότητες» φωνάζουν και καλούν τον
«πρόεδρο του νότου» να δεχθεί τις τουρκικές θέσεις και ότι ο Ερντογάν είναι ο
μεγάλος... αρχηγός μας.

Τ

ην ίδια υπόσκαψη, δυστυχώς, και διευκόλυνση των τουρκικών σχεδίων
κάνουν και όσοι λένε στον Πρόεδρο να
αποδεχθεί την πολιτική ισότητα όπως τη
ζητούν οι Τούρκοι. Και όσοι συμβουλεύουν
τον Πρόεδρο να δεχθεί το θέμα του φυσικού αερίου να καταστεί πτυχή του Κυπριακού και να ορίσουμε τον Ερντογάν
ρυθμιστή των ενεργειακών πόρων της
Κύπρου και των γειτονικών χωρών, την
ίδια ακριβώς υπόσκαψη της δικής μας
πλευράς επιτυγχάνουν.

Ο

κ. Αναστασιάδης έχει υποχρέωση
στη Γενεύη να υπερασπίσει μέχρι
τέλους τα συμφέροντα της Κύπρου. Να
μην ενδώσει στις αξιώσεις της Τουρκίας
που διχοτομούν την Κύπρο και να κωφεύσει στις σειρήνες της υποταγής που εκπορεύονται από μερίδα της Ε/κ πλευράς.

“Ε”

★
★
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Η αρχική δήλωση Δένδια
ήταν «όλα τα λεφτά»
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας απέδειξε ότι η Ελλάδα «δεν
μασά τα λόγια της» και δεν ορρωδεί μπροστά στις τουρκικές απειλές. Η ευγενική και μέσα σε διπλωματικά πλαίσια, αλλά αποφασιστική απάντηση του κ. Δένδια στις τουρκικές αξιώσεις και προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας δεν άρεσε στον
ομόλογό του, οικοδεσπότη Τσαβούσογλου. Οι Τούρκοι είναι μαθημένοι να υβρίζουν
όλους τους πολιτικούς της Ευρώπης, να τους προσβάλλουν μέσα στο σπίτι τους,
αλλά να μην έχουν απάντηση. Μόνον ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Αυστριακός
καγκελάριος όρθωσαν το ανάστημά τους και απάντησαν σε Ερντογάν, Τσαβούσογλου και Ακάρ.
Ναι, η Ελλάδα «απαντά» με άλλο τρόπο. Εξοπλίζεται στρατιωτικά, ενισχύει τις
διμερείς και πολυμερείς συμμαχίες της και αποκρούει επιτυχώς τις καθοδηγούμενες
επελάσεις μεταναστών. Πιο πολύ, όμως, κατάφερε να αναμείξει και την Ευρώπη
στην αντίκρουση των απειλών και ενεργειών της Τουρκίας.
Ο ελληνικός λαός ακούει καθημερινά τους Τούρκους ηγέτες να επιτίθενται κατά
της Ελλάδας, να υβρίζουν, να εποφθαλμιούν 18 νησιά, να διεκδικούν μέρος του
Αιγαίου και ένα σωρό άλλα. Οι δικοί μας απαντούν με διπλωματική γλώσσα και
πάντα τηρώντας κανόνες δεοντολογίας, τονίζοντας ότι η ελληνική κυριαρχία επί
νησιωτικού εδάφους και τα θαλάσσια σύνορα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όμως, μέχρι
πότε θ’ ακούς αυτές τις απειλές και τις απόπειρες επίθεσης στον Έβρο και στο
Αιγαίο και θα μιλάς τη γλώσσα της διπλωματίας μόνο;
Αυτό είναι που πέτυχε ο κ. Δένδιας στην Άγκυρα. Χωρίς να εκφεύγει των κανόνων διπλωματικής συμπεριφοράς, με πραότητα, αλλά αποφασιστικά, απάντησε
στον Τσαβούσογλου και έγινε ένας διάλογος επιχειρημάτων. Ασφαλώς, τα επιχειρήματα Τσαβούσογλου ήταν έωλα. Αυτό απεδείχθη. Γι’ αυτό μέχρι και σήμερα το
«επεισόδιο» αυτό συζητείται ακόμα στην Τουρκία. Κατηγορούν τον κ. Δένδια για
διάφορα. Μεταξύ άλλων ότι δεν σεβάστηκε, τάχα, τον χώρο, έδειξε φανατισμό και
μισαλλοδοξία, δεν συμπεριφέρθηκε σε διπλωματικά πλαίσια.
Προσπαθούν να μας κάνουν και μάθημα... διπλωματίας!!! Αν είναι δυνατόν!
Αυτοί, που όταν τον περασμένο Οκτώβριο η ΥΠΕΞ της Σουηδίας, Αν Λίντε, ευρισκόμενη στην Άγκυρα σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά από συνομιλίες με τον
Τσαβούσογλου, τόλμησε να πει δύο πράγματα, την... «έπιασαν από τον λαιμό».
Είχε ζητήσει η κυρία Λίντε απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από τη Συρία
και είπε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ.
Και τότε εξεμάνη ο Τσαβούσογλου, συμπεριφέρθηκε σαν τραμπούκος Οθωμανός και την πρόσβαλε άσχημα, λέγοντάς της «Γιατί το λες αυτό; Ποιος σου
έδωσε εντολή να το κάνεις;» Δηλαδή, δεν είχε δικαίωμα να εκφέρει άποψη, είναι
άβουλη, αφού τις δίνουν εντολές τι να λέει και τι να κάνει!
Έτσι είναι μαθημένοι. Γι’ αυτό τους πείραξαν τα λεγόμενα Δένδια. Δυστυχώς,
όμως, πείραξαν και κάποιους στην Ελλάδα και στην Κύπρο – όπως τον Μιχάλη
Παπαπέτρου, ο οποίος έγραψε ότι συνεπεία όσων είπε ο κ. Δένδιας θα έρθει η...
διχοτόμηση στην Κύπρο! Έχει, κύριε Παπαπέτρου, και ο ραγιαδισμός τα όριά
του...
Βεβαίως, οι απαντήσεις Δένδια στον Τσαβούσογλου ήταν εύστοχες, θαρραλέες και πειστικές. Όμως, πολύ μεγαλύτερη σημασία έχουν τα όσα είπε ο κ. Δένδιας στην αρχική του δήλωση. Δεν άφησε τίποτα να «πέσει κάτω». Μεταξύ άλλων:
Μίλησε για την τουρκική επίθεση με μετανάστες στον Έβρο, για τη Συνθήκη
της Λωζάνης και τη μουσουλμανική (όχι τουρκική) κοινότητα στη Θράκη, για το
παράνομο τουρκο-λιβυκό σύμφωνο, για τις παραβιάσεις της ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας, για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ (και
όχι στη «λύση» «δύο κρατών), για την ανάγκη μεταστροφής της Αγιάς Σο-φιάς
και της Μονής της Χώρας (που μετατράπηκαν σε τζαμιά), για την άρση του τουρκικού casus belli. Τόνισε, μάλιστα, στην ομιλία του ο κ. Δένδιας ότι αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων υπάρχουν τα μέτρα της Ε.Ε. που
είναι πάντα στο τραπέζι και η Αθήνα δεν θα μείνει άπραγη.
Αυτά ήταν τα σημαντικά των όσων είπε στην πρωτολογία του ο κ. Δένδιας.
Υπερασπίστηκε την Ελλάδα και την Κύπρο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
έφερε ξανά το θέμα της Αγιάς Σοφιάς στο προσκήνιο.
Σίγουρα υπήρχε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη για να τα
πει αυτά. Αλλά η προσπάθεια που κατέβαλαν κάποια μέσα μαζικής ενημέ-ρωσης
στην Ελλάδα να υπερτονίσουν αυτή τη συνεννόηση, φάνηκε σαν να ήθελαν να...
μειώσουν τον Δένδια και να αναδείξουν τη γενναιότητα του ΥΠΕΞ και την ευστοχία
του ως... κατόρθωμα Μητσοτάκη!

“Ε”

Υστερόγραφο 1ον: Στον έντονο διάλογο που έγινε μεταξύ Δένδια – Τσαβούσογλου,
οι Τούρκοι διπλωμάτες αλλά και ο ίδιος ο Τούρκος ΥΠΕΞ βρέθηκαν σε αμηχανία.
Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Ελλάδας, Μανώλης Κωστίδης, διαπίστωσε – όπως είπε
στην τηλεόραση – αυτή την αμηχανία και προσπάθησε να σταματήσει τη συνέντευξη Τύπου, δείχνοντάς τους το ρολόι, ότι πέρασε η ώρα και ψιθυρίζοντας στους
Τούρκους διπλωμάτες «Ιφτάρ, Ιφτάρ», ότι δηλαδή έπρεπε να βρίσκονταν ήδη στο
προγραμματισμένο δείπνο για το ραμαζάνι που ήταν καλεσμένος και ο κ. Δένδιας.. Δεν καταλάβαμε γιατί ο κ. Κωστίδης θέλησε να βγάλει από τη δύσκολη θέση
τους Τούρκους; Μήπως το ότι είναι Φαναριώτης παίζει ρόλο;
Υστερόγραφο 2ον: Για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τα στρατόπεδα και γιατί ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παραχώρησε Αυτοκεφαλία στην Ουκρανική Εκκλησία, θα ασχοληθούμε την επόμενη εβδομάδα. Ήταν μια απόφαση
που δίχασε την Ορθοδοξία και εξακολουθεί ακόμα να ταλανίζει τις Εκκλησίες.
Ποιος ο λόγος να δημιουργηθεί ένα τέτοιο «Σχίσμα» αυτή την περίοδο. Τα κίνητρα
ήταν μόνον εκκλησιαστικά;

“Ε”
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ

Μόνιμοι κάτοικοι
Συνάντηση χθες Μητσοτάκη-Αναστασιάδη στην Κύπρου 38.000 Βρετανοί
μετά το Brexit
Αθήνα εν όψει Πενταμερούς τη Μ. Δευτέρα
Ο

πλήρης συντονισμός μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας εν όψει της
άτυπη Πενταμερούς τη Μεγάλη Δευτέρα στη Γενεύη είναι δεδομένος και
αδιάσπαστος. Αυτό επιβεβαιώθηκε
για ακόμα μια φορά κατά τη χθεσινή
συνάντηση του προέδρου Νίκου Αναστασιάδη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα.
Σε δηλώσεις του ο κ. Αναστασιάδης είπε: «Προσπάθεια μας δεν είναι να
σφετεριστούμε του οποιουδήποτε τα δικαιώματα. Προσπάθειά μας είναι να εξευρεθεί ένας τρόπος ώστε και οι δυο κοινότητες να αισθάνονται ασφαλείς και να
είναι διασφαλισμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και των δυο κοινοτήτων».
Ο κ.Αναστασιάδης χαρακτήρισε σημαντική «μετά από 3,5 χρόνια την προσπάθεια να συγκαλέσει ο ΓΓ του ΟΗΕ
την διάσκεψη για να διερευνήσει προκειμένου να υπάρξει διάλογος για λύση
του προβλήματος».
Συμφώνησε, επίσης, με τη διαπίστωση ότι «τα πλαίσια που θα διαπραγματευτούμε καθορίζονται από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και τις αρχές και
αξίες της ΕΕ, και καθορίστηκαν την τελευταία φορά στις προσπάθειες να επαναρχίσει ο διάλογος του 2019 στο Βερολίνο με την παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ
και του κ. Ακιντζί».
Από την πλευρά του, ο Έλλληνας
πρωθυπουργός τόνισε πως Ελλάδα και
Κύπρος συντονίζουν τις ενέργειές τους
ενόψει της άτυπης πενταμερούς η οποία
θα λάβει χώρα στα τέλη του μήνα, στην
Γενεύη.
Άλλωστε, πρόσθεσε, «το γεγονός ότι
αυτή λαμβάνει χώρα υπό την ηγεσία του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προσδιορίζει και το πλαίσιο των συζητήσεων
οι οποίες θα διεξαχθούν στη Γενεύη. Το
πλαίσιο είναι απολύτως σαφές, στηρίζεται σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού: Η λύση μπορεί να εξευρεθεί
μόνο στο πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μία κυριαρχία
μία ιθαγένεια, μία διεθνής εκπροσώπηση.
Και βέβαια με την αποχώρηση των στρατών κατοχής αλλά και την κατάργηση

του αναχρονιστικού πλαισίου των εγγυήσεων.
Είναι απολύτως σαφές, να μπορούμε
να προσδιορίζουμε σε αυτές τις δύσκολες συζητήσεις ποιο είναι το σημείο αφετηρίας από το οποίο ξεκινάμε. Γι’ αυτό
και σήμερα, όπως το είχαμε κάνει και
στην Κύπρο, θα μας δοθεί η ευκαιρία
να συντονίσουμε τις ενέργειές μας ενόψει αυτών των απαιτητικών συζητήσεων,
στις οποίες πάντα προσερχόμαστε με
καλή διάθεση να βρεθεί μία λύση η οποία
θα είναι δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη
προς όφελος όλων των Κυπρίων,
Ελληνοκυπρίων αλλά και Τουρκοκυπρίων».

ΠΟΙΕΣ ΟΙ Ε/Κ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΟ
Σε σύσκεψη την Τρίτη της διαπραγματευτικής ομάδας στο Προεδρικό, δόθηκαν έγγραφα νομικών μελετών με τις
τελικές ερμηνείες ως προς το τι συνιστά πολιτική ισότητα και κυριαρχική ισότητα, σε αντίθεση με τις ερμηνείες που
δίνουν οι Τούρκοι.
«Στην ουσία τι πάμε να κάνουμε στη
Γενεύη, τι θα επιδιώξουμε, τι σημαίνει
πολιτική ισότητα και αποτελεσματική
συμμετοχή, τι σημαίνει κυριαρχική ισότητα, ποιες είναι οι θέσεις μας», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος.
Στοιχεία για τα βέτο και την πολιτική
ισότητα έδωσε ο Νίκος Αναστασιάδης,
επισημαίνοντας πως συμφωνεί στη
θετική ψήφο των Τ/κ μόνο στα θέ-

ματα που τους αφορούν, ενώ οι αποφάσεις σε περίπτωση διαφωνιών μπορούν να αναπεμφθούν στο Υπουργικό
και στο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Στην αποκεντρωμένη ομοσπονδία
που προτείνει η πλευρά μας, η κεντρική κυβέρνηση θα περιέχει, μεταξύ άλλων θέματα:
– Εξωτερικής πολιτικής (μια διεθνής
προσωπικότητα)
– Άμυνας
– Ασφάλειας και εσωτερικής ασφάλειας
– Οικονομίας και φυσικού πλούτου.
Επίσης, η ε/κ πλευρά θα επιμένει
στην κατοχύρωση των 4 ελευθεριών
που ισχύουν στην ΕΕ.
Για το Εδαφικό ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι κόκκινη γραμμή για την
πλευρά μας είναι η επιστροφή υπό ε/κ
διοίκηση της Αμμοχώστου και περιοχών
της Μόρφου.

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ
Ε/Κ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
Την κυπριακή αντιπροσωπεία που
θα συνοδεύει τον Πρόεδρο αποτελούν:
– Ο Γενικός Εισαγγελέας, τα μέλη της
ομάδας νομικών, τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας Ιωάννης Κασουλίδης, Τουμάζος Τσιελεπής, Παναγιώτης Δημητρίου, Τάσος Τζιωνής
και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πλην ΕΛΑΜ.
– Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Πέταξε έξω από την pub του στο Bath τον αρχηγό των Εργατικών
Φωνάζοντας «Φύγε από την παμπ μου», ο ιδιοκτήτης μιας
μπυραρίας στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε έξαλλη κατάσταση, πέταξε έξω τον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, κατηγορώντας
τον ότι δεν αντέδρασε στο lockdown που επέβαλε η κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ο Στάρμερ περιόδευε στο Μπαθ, ενόψει των τοπικών εκλογών
της 6ης Μαΐου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι «διαφωνεί κατηγορηματικά» με ορισμένες απόψεις που εξέφρασε ο εστιάτορας, όπως με το γεγονός ότι αμφισβήτησε την αναγκαιότητα
των περιοριστικών μέτρων.
Ο ιδιοκτήτης της παμπ είπε στον ηγέτη της αντιπολίτευσης:
«Με απογοήτευσες. Ψηφίζω τους Εργατικούς όλη μου τη ζωή.
Δεν κατάφερες να κάνεις αντιπολίτευση, δεν διερωτήθηκες αν το
λοκντάουν είναι λειτουργικό. Καταλαβαίνεις ότι χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν επειδή εσύ δεν έκανες τη δουλειά σου και δεν ρώτησες
αυτά που έπρεπε».
Ο Στάρμερ, ο οποίος άκουγε το «κατηγορώ» του ιδιοκτήτη,

απάντησε ότι διαφωνεί μαζί του.
Λίγο μετά είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Χάμφρις προφανώς «δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε να κάνουμε λοκντάουν, δεν πιστεύει ότι έπρεπε να υπάρξουν περιορισμοί και, νομίζω, ότι σε
κάποιο βαθμό αμφισβητούσε την ύπαρξη της πανδημίας».
«Ασφαλώς δικαιούται να έχει αυτήν την άποψη. Σίγουρα εγώ
διαφωνώ κατηγορηματικά και νομίζω ότι οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα θα διαφωνούσαν κατηγορηματικά», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

38.000 Βρετανοί διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο μετά την έξοδο της
Βρετανίας από την ΕΕ, όπως προκύπτει από στοιχεία που παρέθεσε ο
υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, απαντώντας σε ερώτηση της
βουλευτού του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου.
Ο κ. Νουρής αναφέρει στην απάντηση του, πως σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία Ιανουάριου 2021, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι
είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης και διαμένουν στην Κυπριακή
Δημοκρατία κατέχοντας άδειες διαμονής με το προηγούμενο καθεστώς, ως
Ευρωπαίοι πολίτες, είναι συνολικά 38.080. Ο αριθμός περιλαμβάνει όσους
Βρετανούς εξασφάλισαν άδειες οι οποίες εκδόθηκαν πριν τις 31/12/20. Ο κ.
Νουρής σημειώνει, ότι οι 26.978 από αυτούς κατέχουν Βεβαίωση Εγγραφής
και οι 11.102 Πιστοποιητικό Μόνιμης διαμονής.
Ο υπουργός Εσωτερικών στην απάντηση του προς την κ. Χαραλαμπίδου
αναφέρει και τα ακόλουθα:
– Με βάση τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμά τους για ελεύθερη διακίνηση,
πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή πριν από τις 31/12/20,
διατηρούν τα ίδια δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την οδηγία 2004/38/ΕΚ
της Ελεύθερης διακίνησης Ευρωπαίων πολιτών, είτε έχουν στην κατοχή τους
τις άδειες διαμονής, ως Ευρωπαίοι πολίτες, είτε έχουν αποδεικτικά στοιχεία
ότι εισήλθαν και άσκησαν το δικαίωμά τους για Ελεύθερη διακίνηση, πριν από
το τέλος της μεταβατικής περιόδου και μπορούν να εξασφαλίσουν τα νέα Έγγραφα διαμονής για δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης.
– Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, οι
οποίοι είναι ήδη δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, έχουν το δικαίωμα
σύμφωνα με τον Ν193(Ι)/2020, να εξασφαλίσουν τα νέα έγγραφα διαμονής
ως Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, εφόσον υποβάλουν τις αντίστοιχες
αιτήσεις.
– Σύμφωνα με το άρθρο 18(4) της Συμφωνίας Αποχώρησης, δεν υπάρχει
υποχρέωση των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου για αλλαγή των αδειών διαμονής, που κατείχαν ως Ευρωπαίοι πολίτες, με τα νέα έγγραφα διαμονής δικαιούχων. Παρότι οι άδειες διαμονής των υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου, ως
Ευρωπαίων πολιτών, χάνουν τη νομική ισχύ τους μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, εντούτοις, οι άδειες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως
αποδεικτικό στοιχείο του δικαιώματος διαμονής των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης, στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο μογένεια
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Οι δράσεις για να τιμηθούν τα 200 χρόνια
απλώνονται σε όλη την Ελλάδα και σε 46 χώρες
Αγαπητές συμπατριώτισσες,
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας,
λίγες μέρες μετά την διακοσιοστή
επέτειο της κήρυξης της Επανάστασης του 1821, προκειμένου να
σας ενημερώσω για τη συνέχεια
του έργου της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», της οποίας έχω την τιμή
να προεδρεύω.
Όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη επιστολή μου, το πρόγραμμα που συντονίζει η Επιτροπή προς τιμή της Ελληνικής δισεκατονταετηρίδας, απλώνεται σε
κάθε σημείο της Ελλάδας, αλλά
και σε 46 χώρες σε όλες τις ηπείρους, όπου κοινότητες απόδημων
Ελλήνων, καθώς και οι επίσημες
Ελληνικές Αρχές, οργανώνουν
δράσεις και εκδηλώσεις.
Οι εκδηλώσεις δεν αφορούν
μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά
περιλαμβάνουν και εκδόσεις βιβλίων, επιστημονικά συνέδρια,
καλλιτεχνικές εκθέσεις, δράσεις
προβολής της χώρας στο εξωτερικό, όπως και πολλές δράσεις με
σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο
για τις τοπικές κοινωνίες. Από τις
1827 προτάσεις που υποβλήθηκαν προς την Επιτροπή, πολλές
ήδη υλοποιούνται υπό την αιγίδα
μας και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι
τον Δεκέμβριο, ώστε το 2021 να
γίνει η χρονιά των Ελλήνων.

Πρωταρχικής σημασίας δράση
της Επιτροπής είναι το Νομισματικό της Πρόγραμμα. Πρόκειται για
την πρωτοβουλία που πήραμε να
παραχθούν από το Εθνικό Νομισματοκοπείο και με τη χορηγία της
Τράπεζας της Ελλάδος, 14 συλλεκτικά νομίσματα εξαιρετικής ποιότητας, ώστε να μπορέσουμε όλοι
μας να κρατήσουμε μία χειροπιαστή ανάμνηση της συμβολικής επετείου. Ταυτόχρονα, η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη επιτυχία του Νομισματικού Προγράμματος αποτελεί τη μοναδική εγγύηση ότι θα
μπορέσουμε να τιμήσουμε τη
συμβολική επέτειο όπως της αρμόζει. Καθώς η Επιτροπή δεν χρηματοδοτείται από την Πολιτεία, τα
έσοδα από τη διάθεση των νομισμάτων διασφαλίζουν τους πόρους για να γίνουν όσο το δυνατόν
περισσότερες δράσεις και εκδηλώσεις, εμπλουτίζοντας το πρό-

γραμμα του εορτασμού και αφήνοντας τη μέγιστη δυνατή παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα,
όπως ήταν εξ αρχής ο στόχος μας.
Σας στέλνω λοιπόν το video
προώθησης του Νομισματικού
Προγράμματος https://www.youtube.
com/watch?v=kNiIccTY2AA καθώς
και το ενημερωτικό υλικό που έχουμε δημιουργήσει, με την παράκληση να τα διαδώσετε με όποιον
τρόπο κρίνετε πρόσφορο ώστε να
δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους
Έλληνες να συμμετάσχουν ενεργά στο πρόγραμμα.
Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω για το φιλμ «”Σε γνωρίζω
από την όψη” – 200 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ!» το οποίο παράχθηκε
από την Επιτροπή. Πρόκειται για
ένα καλλιτεχνικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 47 λεπτών, το οποίο αφηγείται με ευφάνταστο τρόπο τη διαδρομή της Ελλάδας τους τελευταίους δύο αιώνες. Είναι βασισμένο
σε αρχειακό υλικό, σε έργα τέχνης
και σε αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών. Σας στέλνω τον
σύνδεσμο από τον οποίο μπορείτε να «κατεβάσετε» την Ελληνική,
την Αγγλική και την Γαλλική εκδοχή
του φιλμ, προκειμένου να το προβάλλετε στις εκδηλώσεις σας, να
το αναρτήσετε στους ιστότοπούς
σας, να το προβάλλετε στα ομογενειακά σχολεία και να το μοιρα-

στείτε με όποιους φορείς κρίνετε,
ώστε να φτάσει σε όσο το δυνατόν
περισσότερα μάτια σε όλον τον
κόσμο.
«σε γνωρίζω από την όψη»
200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ! (για την
ελληνική εκδοχή)
"by the light of thine eyes"
200 YEARS OF GREECE! (για
την αγγλική εκδοχή)
«je te reconnais à ce regard»
200 ANS DE GRЀCE! (για τη γαλλική εκδοχή)
Τέλος θα ήθελα να μοιραστώ
μαζί σας και μία ακόμα δράση της
Επιτροπής. Είναι η ψηφιακή συλλογή για προβολή με τον τίτλο «Μικροί Μεγάλοι Ήρωες», η οποία
αποτελείται από εκατοντάδες εικόνες Ελλήνων και Ελληνίδων που
άφησαν το αποτύπωμά τους στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό τα τελευταία διακόσια χρόνια. Είναι άνθρωποι από το χώρο της επιστήμης,
της τέχνης, της πολιτικής, άνθρωποι που διακρίθηκαν στο πεδίο της
μάχης, αλλά και καθημερινοί άνθρωποι που αξίζει να τους μνημονεύουμε για κάτι αξιοζήλευτο που
έκαναν στη ζωή τους.
Κάθε εικόνα, εκτός από την
απεικόνιση της προσωπικότητας,
έχει τα στοιχεία ταυτότητας και 20
λέξεις με βιογραφικά στοιχεία. Ήδη
οι πρώτες εικόνες της συλλογής
προβάλλονται σε πολλούς χώρους όπου υπάρχουν εγκατεστημένες οθόνες (όπως είναι τα αεροδρόμια, οι σταθμοί των τρένων
κλπ) καθώς και στον ιστότοπο της
Επιτροπής (https://www.greece
2021.gr/heroes/).
Όλο το υλικό είναι στη διάθεσή
σας προκειμένου να προβληθεί
όπου κρίνετε, ενώ υπάρχει η
δυνατότητα να ενσωματωθεί μαζί
με την ψηφιακή εφαρμογή που επιτρέπει την προβολή του, σε κάποιον ιστότοπο. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε μπορείτε να
απευθυνθείτε στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης secretariat@greece
2021.gr όπου θα σας δοθεί και η
αναγκαία βοήθεια.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί
φίλοι,
Είναι αλήθεια ότι οι συνθήκες
έως τώρα δεν μας έχουν βοηθήσει να χαρούμε τη φετινή χρονιά
όπως θα θέλαμε. Παρά τις δυσκολίες
όμως η Επιτροπή συνεχίζει να
εργάζεται αφήνοντας θετικό
αποτύπωμα με το έργο της. Με
την ενεργή συμμετοχή όλων μας
είναι βέβαιο ότι ολόκληρο το 2021
θα αποτελέσει μια χρονιά ορόσημο,
αντίστοιχο της σημαντικής επετείου που καλούμαστε να τιμήσουμε, και για την οποία θα μπορούμε να είμαστε όλοι υπερήφανοι.
Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και
καλή δύναμη για τη συνέχιση του
έργου σας.
Με εκτίμηση,
Γιάννα Αγγελοπούλου
– Δασκαλάκη
Πρόεδρος Επιτροπής
«Ελλάδα 2021»
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Χωρίς καραντίνα οι επισκέπτες
στην Ελλάδα με αρνητικό τεστ
ή πιστοποιητικό εμβολιασμού
Άνοιγμα στον τουρισμό κάνει η Ελλάδα με τη νέα ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε την περασμένη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι η είσοδος στην Επικράτεια των μονίμων κατοίκων
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σένγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας και του Ισραήλ, επιτρέπεται χωρίς 7ήμερη
καραντίνα:

Α) εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των
τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή
τους στην Ελλάδα ή
Β) στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για
κορωνοϊό COVID-19 και προσκόμισης από αυτούς πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο
έχει εκδοθεί από δημόσια Αρχή, υπό την προϋπόθεση της
παρόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.
Όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην Ελλάδα από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά
(7) ημέρες, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται, δηλαδή αν είναι
πολίτες των χωρών της Ε.Ε, της Συνθήκης Σένγκεν, του Ην.
Βασιλείου, των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, της Σερβίας και του Ισραήλ,
οι οποίοι θα εισέρχονται στην Ελλάδα χωρίς 7ήμερη καραντίνα αν είναι εμβολιασμένοι ή αν έχουν αρνητικό PCR τεστ
Covid-19, το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν
την άφιξη τους. Στους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα
γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος κατά την άφιξη τους,
βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator
Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη
θετικό, η καραντίνα θα ισχύει για 14 μέρες.

Διεθνείς αφίξεις με αρνητικό τεστ 72 ωρών
Η οδηγία προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων θα εισέρχονται στην Ελλάδα με αρνητικό PCR τεστ
Covid-19, το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν
την άφιξη τους. Υπενθυμίζεται ότι στους επιβάτες θα γίνεται
και δειγματοληπτικό test κατά την είσοδο τους στην ελληνική επικράτεια βάση του PLF.

Υποχρεωτική συμπλήρωση
Passenger Locator Form
Με την οδηγία προβλέπεται η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel.gov.gr,
από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς Ελλάδα.
Επίσης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF
και για τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και αναχωρούν από τα ελληνικά αεροδρόμια.

Ανώτατο όριο 4.000 ταξιδιωτών από Ρωσία
Ειδικά για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι) παραμένουν οι ακόλουθοι περιορισμοί, αφίξεις μόνο στα αεροδρόμια Αθήνας,
Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και ανώτατο όριο εισόδου στην
Ελλάδα 4.000 επιβατών την εβδομάδα.
Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες ισχύουν οι εξαιρέσεις
ως έχουν από τις προϋπάρχουσες notams.

O μογένεια
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Μεγάλη συμμετοχή Ελλήνων
και Κυπρίων στο πρόγραμμα
νεοφυών επιχειρήσεων
Την όγδοη εβδομάδα του διανύει, αυτήν την στιγμή,
το ανοιχτό διαδικτυακό πρόγραμμα για Έλληνες και Κύπριους ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, Greek Startup
Universe, που δημιουργήθηκε ως μία μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία από τον οργανισμό Startup Greece σε
συνεργασία με το Founderhood, την πλατφόρμα διεξαγωγής του προγράμματος. Το πρόγραμμα τελεί υπό την
αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Απώτερος σκοπός του είναι η ενίσχυση όλων των Ελλήνων startup ιδρυτών, που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια,
μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου παγκόσμιου χαρακτήρα.
Από την έναρξη του προγράμματος στις 2 Μαρτίου
2021 μέχρι και σήμερα, οι συμμετέχοντες ιδρυτές έχουν
εμβαθύνει σε τομείς όπως η ανάπτυξη αρχικού προϊόντος, η επικοινωνία και οι πωλήσεις, ενώ οι τελευταίες δύο,
από τις οχτώ, εβδομάδες είναι αφιερωμένες στις στρατηγικές χρηµατοδότησης.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 430 Έλληνες και Κύπριοι ιδρυτές, με μέσο όρο ηλικίας τα 35 έτη. Οι ιδρυτές
βρίσκονται σε 28 χώρες, με κυριότερες εξ αυτών την
Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο, ενώ απρόσμενη ήταν η συμμετοχή Ελλήνων από χώρες όπως το
Χονγκ-Κονγκ, η Ταϊλάνδη και η Χιλή. Ευχάριστη έκπληξη
αποτελεί το γεγονός πως 1 στους 4 ιδρυτές είναι γυναίκες.
Στο Greek Startup Universe παίρνουν μέρος πάνω
από 300 νεοφυείς επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται
σε περισσότερους από 30 διαφορετικούς κλάδους, με το
μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στον κλάδο της Υγείας
και της Βιοτεχνολογίας. Κλάδοι που παρουσιάζουν, επίσης,
υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με άλλους, είναι του Fintech,
του Retail / e-Commerce και του Τουρισμού.
Το 58% των ομάδων του προγράμματος βρίσκονται

στο στάδιο της ιδέας ή της ανάπτυξης της ιδέας, το 27%
ανήκει σε εταιρείες που βρίσκονται σε Pre-seed, Seed
και Series A στάδιο, ενώ ένα 9% πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μισές από τις ομάδες του προγράμματος ανήκουν στην κατηγορία της παροχής υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες ομάδες απασχολούνται κατά 30%
στην παροχή λογισμικού και κατά 15% στη δημιουργία
λογισμικού και αμιγώς τεχνολογικών προϊόντων.
Από τις ενεργές ομάδες του προγράμματος, η πλειοψηφία χαρακτηρίζει το Greek Startup Universe ως ένα
πρόγραμμα εξαιρετικά ωφέλιμο για αυτές και συμφωνούν ότι το πρόγραμμα βοήθησε να βρουν απαντήσεις
και να επιλύσουν τα πιο καίρια ζητήματα που τις απασχολούν. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες: «Το
Greek Startup Universe ενώνει τους ιδρυτές startup επιχειρήσεων με έμπειρους επαγγελματίες, με έναν μοναδικό
τρόπο».
Μέσα στις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 25
Απριλίου, το πρόγραμμα Greek Startup Universe ολοκληρώνεται, με ενδιαφέρουσες δράσεις να ακολουθούν
μετά τη λήξη του. Μπορείτε να ενημερωθείτε για νέες
δράσεις καθώς και για το επόμενο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα https://greekstartupuniverse.org/.
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Ο Γιώργος Μακρίδης στο Μαραθώνιο του
Λονδίνου υπέρ του Alzheimer’s Society
Ο Γιώργος Μακρίδης από το Southgate βορείου Λονδίνου, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση
να λάβει μέρος στον Μαραθώνιο του Λονδίνου
του 2021 για να συγκεντρώσει χρήματα για τo
Alzheimer’s Society.
Ο Γιώργος έχει ήδη ξεκινήσει αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης για το Μαραθώνιο που θα
λάβει χώραν την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 και
στοχεύει στο να συγκεντρώσει πάνω από 2.000
λίρες μέχρι τα τέλη Ιουλίου.
Ο Γιώργος δήλωσε σχετικά: «Έχω αποφασίσει
να συμμετάσχω σε αυτήν την πρόκληση για το
Alzheimer’s Society, καθώς η οικογένειά μου έχει
επηρεαστεί προσωπικά από τις καταστροφικές
συνέπειες της άνοιας. Το Alzheimer’s Society
κάνει φανταστική δουλειά για να υποστηρίζει
όσους έχουν πληγεί από την ασθένεια. Νοιώθω
υπέροχα στη σκέψη ότι με την προσπάθεια μου
θα συγκεντρώσω χρήματα για να βοηθήσω τους
ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ζουν με άνοια
ώστε να συμβάλω στη χρηματοδότηση της έρευνας, που κάποια μέρα θα οδηγήσει στην ανακάλυψη θεραπείας».
Η σύζυγος του Γιώργου, Έλενα Μακρίδη,
διευθύντρια δύο τοπικών Οίκων Ευγηρίας που
φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα με άνοια, το Autumn
Gardens και το Anastasia Lodge, είπε: «Είμαι
ιδιαίτερα περήφανη που ο Γιώργος αποφάσισε
να πάρει μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Η φροντίδα ενός αγαπημένου προσώπου με άνοια είναι
δύσκολη και τα πρόσφατα lockdowns έχουν ασκήσει μεγάλη πίεση στις οικογένειες. Η ευαισθητοποίηση για την ασθένεια βοηθά πραγματικά τους
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ανθρώπους να κατανοήσουν και να αποδεχτούν
τη διάγνωση».
Για να υποστηρίξετε τον Γιώργο επισκεφθείτε
τη σελίδα του στο JustGiving στη διεύθυνση
https://www.justgiving.com/fundraising/georgemakrides ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.justgiving.com και αναζητήστε George Makrides.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους
οίκους ευγηρίας Autumn Gardens και Anastasia
Lodge, με έδρα το Southgate και το Winchmore
Hill, επισκεφθείτε το autumn-gardens.com.
Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» υποστηρίζει την ευγενή
αυτή προσπάθεια του Γιώργου Μακρίδη.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΒΕΤΟ:

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Η κυριαρχική
ισότητα δεν έχει θέση στο Κυπριακό»
Η

τουρκική πλευρά, διά στόματος Τούρκου ΥΠΕΞ και του Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ
φρόντισε λίγο πριν τη σύγκλησή της, για
πολλοστή να τινάξει στο αέρα την άτυπη Πενταμερή στην Γενεύη την προσεχή Δευτέρα,
δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι θα λάβει μέρος στη
Διάσκεψη για να προωθήσει μόνο την αναγνώριση του ψευδοκράτους μέσω της λεγόμενης «κυριαρχικής ισότητας». Την ίδια ώρα
ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ξεκαθαρίζει
ότι πάει για να συζητήσει την μετεξέλιξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα λειτουργικό
ομόσπονδο κράτος και όχι την μετατροπή
της Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο. Κάλεσε μάλιστα κάποιους στην Ε/κ πλευρά να
σταματήσουν να του υπαγορεύουν να πάει
στη Γενεύη και χωρίς να διαπραγματευτεί
να αποδεχθεί τις τουρκικές θέσεις ως τετελεσμένο γεγονός.
«H Τουρκία επιβεβαίωσε με τον ηχηρότερο
δυνατόν τρόπο την αμετάθετη θέση της στο Κυπριακό που έχει χαραχθεί ακόμα και από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,
σημειώνοντας ότι η δημιουργία δύο κρατών δεν
έχει θέση στο Κυπριακό.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά
τη διάρκεια επίσκεψης του στον Ψεματισμένο,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει τις προκλητικές και απειλητικές δηλώσεις
από πλευράς του Προέδρου και του Υπουργού
Εξωτερικών της Τουρκίας, είπε ότι «με θλίβει ειλικρινά η συμπεριφορά και η στάση, που δεν είναι
πρωτόγνωρη, είναι καλά γνωστή κατά την όλη
διαδρομή διαπραγμάτευσης του Κυπριακού.
Είναι καλά γνωστό πως η μη επίτευξη λύσης δεν
οφειλόταν στην έλλειψη βούλησης από πλευράς
της ελληνοκυπριακής κοινότητας, αλλά ως αποτέλεσμα της τουρκικής αδιαλλαξίας.
Τώρα επιβεβαίωσε (η Τουρκία) με τον ηχηρότερο δυνατόν τρόπο την αμετάθετη θέση που
έχει χαραχθεί πολύ παλαιότερα, ακόμα και από
την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αυτό που σαν μήνυμα θέλω να στείλω στη
δική μας πολιτική ηγεσία είναι να λαμβάνουν όλα
όσα εκφράζονται, εκφέρονται και υλοποιούνται
μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και να σταματήσουν να υπαγορεύουν ότι θα πρέπει χωρίς
διαπραγμάτευση, να αποδεχθούμε θέσεις, οι
οποίες απλά θα γίνουν δεκτές σαν τετελεσμένο,
χωρίς να πάρουμε οτιδήποτε.
Αυτό που είναι η δική μας επιδίωξη, είναι να
αποτρέψουμε αυτές τις απαράδεκτες θέσεις που
εκφράζονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από τον
Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας είτε από τον
ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Η δημιουργία δύο κρατών δεν έχει θέση, η
κυριαρχική ισότητα δεν έχει θέση διότι προϋποθέτει την ύπαρξη κυριαρχίας. Η δική μας επιδίωξη είναι να εξευρεθεί μια λύση μέσα στις παραμέτρους των ΗΕ, έχουν επιτευχθεί σημαντική
εργασία και συγκλίσεις, και συνεπώς, βασιζόμενοι και στις επιστολές του ΓΓ, εμείς θα πάμε στη
Γενεύη με τις θέσεις που έχουν εκφραστεί από
τα ΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, την ΕΕ, το σύνολο των κρατών, επιδιώκοντας την εξεύρεση μιας
λύσης που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα δικοινοτικό ομόσπονδο κράτος,
αλλά πριν και πάνω από όλα λειτουργικό, που
δεν θα μετατρέπεται σε προτεκτοράτο της Άγκυρας, που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του συνόλου των Κυπρίων πολιτών, είτε Ελληνοκυπρίων
είτε Τουρκοκυπρίων.
Ουδέποτε έχουμε διανοηθεί να επικυριαρχήσουμε σε αυτό που έχουμε συζητήσει: Την πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο οντοτήτων, αλλά και
την πολιτική ισότητα, όπως ερμηνεύεται από το
ψήφισμα 716 του Συμβουλίου Ασφαλείας που
δεν προϋποθέτει απαραιτήτως τη θετική ψήφο
για όλες τις αποφάσεις».
Πρόσθεσε ότι ο ίδιος αποδέχεται την θετική
ψήφο στην περίπτωση που μια πρόταση στο
Υπουργικό Συμβούλιο μετά τη λύση του Κυ-

πριακού, θα μπορούσε να παραβλάψει τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, προσθέτοντας ότι «εκεί πρέπει να έχουν το δικαίωμα για προστασία τους. Και αυτό εκφράζει την
πολιτική ισότητα και την προστασία της πολιτικής ισότητας, νοουμένου, βεβαίως, ότι θα υπάρχει
ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης
των διαφορών».
Κληθείς να σχολιάσει τις ανησυχίες στο εσωτερικό μέτωπο σε σχέση με το Κυπριακό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «συμμερίζομαι τις
ανησυχίες που εκφράζονται για τις προθέσεις
της Τουρκίας που είναι δεδηλωμένες και σταδιακά υλοποιούνται. Αυτό, ναι, με απασχολεί και
είναι φυσικό να λαμβάνω υπόψη και όσα λέγονται από όσους και αν λέγονται.
Όμως να διαχωρίσουμε κάτι. Ένα είναι να
γνωρίζεις πώς, ή να επιδιώκεις πώς να αντιμετωπίσεις τις προθέσεις και τις πολιτικές που θέλει
να ακολουθήσει η Τουρκία και άλλο είναι να
εισηγείσαι χωρίς διαπραγμάτευση να αποδεχθείς κεφάλαια, τα οποία με βάση και τις παραμέτρους του ΓΓ, ήταν αλληλένδετα στη διαπραγμάτευση και δεν μπορεί να διαπραγματευτούν
ξεχωριστά, και να καλούμαι από κάποια κόμματα να αποδεχθώ χωρίς διαπραγμάτευση, θέματα που πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και για θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς».
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι με όσα
λαμβάνουν χώρα ίσως να μην ήταν η κατάλληλη
χρονική περίοδος για διεξαγωγή της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης, ο Πρόεδρος είπε ότι «η
άτυπη έχει καθοριστεί ύστερα από τρία και τόσα
χρόνια προσπαθειών να επαναρχίσει ο διάλογος, όχι με ευθύνη δική μας, αλλά με ευθύνη της
Τουρκίας, η οποία προφασιζόμενη είτε το Brexit
είτε εκλογές, με προσχήματα πολλά, έφτασε
κάποια στιγμή να αποφασίσει ο ΓΓ ότι πρέπει να
καταβάλει μια νέα προσπάθεια, προκειμένου να
εξευρεθεί κοινό έδαφος.
Συνεπώς, δεν θεωρώ κατάλληλη ή ακατάλληλη τη στιγμή που επελέγη, ήταν ύστερα από
διαβουλεύσεις, ύστερα από διαπραγματεύσεις,
ύστερα από την αποτυχία τόσων και τόσων προσπαθειών που η δική μας πλευρά – θέλω να
τονίσω – ήταν πάντα θετική. Εκείνοι, οι οποίοι
αντιδρούσαν ήταν η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά».

ΤΑΤΑΡ: «Η ομοσπονδία
τελείωσε, πάμε για δύο κράτη»
Στη Γενεύη πάει με το νέο όραμα για «συνεργασία δύο κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και αυτό είναι ένα σημαντικό
βήμα», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ, προσθέτοντας
ότι στην άτυπη διάσκεψη πηγαίνει «με τα χέρια
μας ενδυναμωμένα» χάρη στην αυξανόμενη ισχύ
της Τουρκίας στην περιοχή και τη στήριξη που
δίνει στο ψευδοκράτος.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συμμετείχε διαδικτυακά σε συμπόσιο του συνδέσμου ΕΚΟ – Ευρασίας (σσ: Σύνδεσμος στην Τουρκία για τις οικονομικές σχέσεις στην περιοχής της Ευρασίας)
με θέμα «Το στρατηγικό όραμα της ΤΔΒΚ», όπως
αποκαλείται το ψευδοκράτος, με συντονιστή τον
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του, Χικμέτ Ερέν.
Στη βάση του νέου οράματος, ο αγώνας του
τουρκοκυπριακού «λαού, οι ήρωές του, έχουν
το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιορισμού», είπε.
Η ομοσπονδία τέλειωσε, πρόσθεσε, στο Κραν
Μοντάνα όπου η ελληνοκυπριακή πλευρά εγκατέλειψε τις συνομιλίες, όπως υποστήριξε.
«Πλέον δεν είναι εφικτό να επιστρέψουμε εκεί,
οι προσπάθειες για την ομοσπονδία έχουν εξαντληθεί», υπογράμμισε.
Αυτό που ο ίδιος βλέπει, είπε ο κ. Τατάρ, είναι
η συνεργασία «δύο ίσων, κυρίαρχων κρατών
που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα»,
ένα νέο όραμα – κατά την έκφρασή του – και τα
δύο κράτη θα μπορούν να συνεργαστούν σε
πολλά θέματα όπως το νερό, το φυσικό αέριο,
το έγκλημα, ο ηλεκτρισμός και άλλα.

Εναντίον της συμμετοχής της ΕΕ διότι
έχασε την… ουδετερότητά της!!!
Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι γνωρίζει το Κυπριακό
από τον παππού του, Τζεμάλ Μουφτούζαντε,
που ήταν υφυπουργός του Φαζίλ Κιουτσιούκ
αλλά και του πατέρα του, Ρουστέμ Τατάρ, που
διετέλεσε και «υπουργός Δημοσιονομικών».
Η ΕΕ, υποστήριξε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης,
έχασε την ουδετερότητά της επειδή έκανε μέλος
της τους Ελληνοκύπριους, δίδοντάς τους υπόσχεση πριν το δημοψήφισμα του σχεδίου Ανάν, πως
θα γίνονταν μέλη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και παρά το ότι οι Ελληνοκύπριοι είπαν τότε
«Οχι».
Λόγω αυτού, συνέχισε, η ΕΕ δεν μπορεί να
λέει ότι είναι ουδέτερη αφού επέτρεψε στην ελληνοκυπριακή πλευρά, με λίγο πληθυσμό, να χρησιμοποιεί άδικα – όπως είπε – το δικαίωμα του
βέτο εντός της Ενωσης για μια χώρα των 85 εκατομμυρίων, την Τουρκία.
Ο τουρκοκυπριακός «λαός», πρόσθεσε, παρά
τα «εμπάργκο» και την «απομόνωση» συνεχίζει
με αποφασιστικότητα τον αγώνα του και τα τελευταία 25 χρόνια, όπως είπε, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις στο ψευδοκράτος στους τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών και των
κατασκευών.

«Υπηρεσία προς την... ανθρωπότητα
ο εποικισμός του Βαρωσιού»
Με την κίνηση, που έκαναν στο Βαρώσι, δήλωσε ο κ. Τατάρ, συνεχίζουν να είναι σημαντικός
τουριστικός προορισμός.
Υποστήριξε ότι το άνοιγμα της περίκλειστης
πόλης της Αμμοχώστου αποτελεί... «υπηρεσία
προς την ανθρωπότητα» και στο πλαίσιο του
διεθνούς δικαίου και οι ιδιοκτήτες περιουσιών
εκεί θα μπορέσουν να αιτηθούν μέσω της «Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας» για το δικαίωμα
ιδιοκτησίας.
Υποστήριξε επίσης ότι στην περίκλειστη περιοχή υπάρχουν βακούφικα, τα οποία την περίοδο της αγγλικής Αποικιοκρατίας άλλαξαν χέρια
με τρόπο που δεν συνάδει με τον κανονισμό των
Βακουφίων και το «Τμήμα Βακουφίων» το επόμενο διάστημα μπορεί να προσφύγει στην «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας», ζητώντας τα
δικαιώματά του.
Ρωτήθηκε και για τα μαθήματα Κορανίου μετά
την απόφαση του «συνταγματικού/ανώτατου
δικαστηρίου» στα κατεχόμενα και απάντησε ότι
ο τουρκοκυπριακός «λαός» είναι δεμένος με την
πίστη και τη θρησκεία του. Τα μαθήματα, πρόσθεσε, θα συνεχισθούν και εάν υπάρχει νομική
έλλειψη, αυτή θα αντιμετωπισθεί.
Δήλωσε ότι τα μαθήματα θα διεξαχθούν υπό
την εποπτεία της «Διεύθυνσης Θρησκευμάτων».
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Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Προκαλώ
τον Τσαβούσογλου να δώσει
στη δημοσιότητα την
ηχογραφημένη συνομιλία μας»
«ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑ
ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ» – «ΕΧΟΥΜΕ
ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ»
Την μπάλα στο γήπεδο Τσαβούσογλου «κλώτσησε» ο
Νίκος Αναστασιάδης, γύρω από τον επίμαχο διάλογο,
για τον οποίο ο ΥπΕξ της Τουρκίας ισχυρίστηκε πως ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας του πρότεινε
λύση δύο κρατών.
Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha
Κύπρου, υπέδειξε πως, «όπως εκείνος ηχογράφησε τα όσα
ελέγχθησαν, το πράξαμε κι εμείς», ξεκαθαρίζοντας πως δεν
έχει καμία ένσταση εάν ήθελε ο κ. Τσαβούσογλου να δημοσιοποιήσει τη συνομιλία τους.
Ο κ. Αναστασιάδης έστειλε ηχηρά μηνύματα προς όλους
ενόψει της άτυπης 5+1 της Γενεύης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
στο εσωτερικό μέτωπο, και κάλεσε τα κόμματα να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών, σημειώνοντας πως οι εκλογές μπορεί να είναι κρίσιμες για τα ποσοστά των κομμάτων,
όμως οι συνομιλίες είναι πιο κρίσιμες.
Αναφορικά με το διακύβευμα της επανέναρξης των συνομιλιών σημείωσε πως το ζητούμενο δεν είναι, αν ο ίδιος θα
είναι αρκούντως αιτιολογημένος για να απορρίψει όσα η
Τουρκία θα προβάλει στη Γενεύη, αλλά το τι μέλλει γενέσθαι
με το status quo.

«Πάνω απ’ όλα μετεξέλιξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας»
«Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να βρούμε έναν
δημιουργικό διάλογο που θα μας οδηγήσει σε λύση», είπε και
διευκρίνισε:
«Μια λύση, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, που θα βασίζεται βεβαίως στις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών, στα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θα είναι πριν και
πάνω από όλα μια μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, αλλά που θα διασφαλίζει
το σημαντικότερο ένα λειτουργικό κράτος.
»Το λειτουργικό κράτος δίδει το αίσθημα της εμπιστοσύνης
και στους Ελληνοκύπριους, πέραν των ανησυχιών που έχουν
οι Τουρκοκύπριοι, που ποτέ δεν τις παραγνωρίσαμε, θα πρέπει όμως και εκείνοι να συμμεριστούν ανησυχίες που διατηρούν οι Ελληνοκύπριοι σαν αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων.
»Αν δεν είναι λειτουργική και δίνει την εικόνα ότι μπορεί να
καταρρεύσει την επομένη, δοθέντος ότι η λύση δεν μπορεί να
υιοθετηθεί εκτός και αν περάσει από δημοψηφίσματα, η ανησυχία
μου είναι ότι στο τέλος παρά τις όποιες προσπάθειες, αν δεν
διασφαλιστούν βασικά συστατικά ενός κράτους διαρκείας, θα
είναι η απόρριψη», είπε.

«Η τουρκοκυπριακή κοινότητα υπαναχώρησε»
Σε ό,τι αφορά στο εδαφικό και τις «κόκκινες γραμμές» της
ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Νίκος Αναστασιάδης, υπογράμμισε πως είναι εκ των ων ουκ άνευ, η επιστροφή της
Αμμοχώστου, ορισμένων χωριών και της Μόρφου, διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει λύση, η οποία να δίδει την
εικόνα, αν μη τι άλλο, το αίσθημα της δικαίας κατανομής εδαφών.
«Είναι σημαντικό το εδαφικό, το θέμα των περιουσιών και
ο τρόπος που θα έπρεπε να διασφαλιστούν οι τέσσερις βασικές ελευθερίες όπως προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές αρχές
και αξίες. Οφείλω να πω είναι κάτι που το έχουμε συμφωνήσει και τον Ιανουάριο του 2017, η τουρκοκυπριακή κοινότητα
υπαναχώρησε όσον αφορά το δικαίωμα απόκτησης περιουσίας», τόνισε.

Ε πικαιρότητα
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ΕΝΩ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ,
Η ΒΟΥΛΗ… ΑΛΛΑΞΕ ΓΝΩΜΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ: «Τραγικό η
μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη να μπαίνει
στη δίνη του προεκλογικού αγώνα»
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 9 ΕΤΩΝ ΝΑ
ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
Η Επιτροπή Νομικών της Κυπριακής Βουλής αποφάσισε, με
εξαίρεση τον ΔΗΣΥ, να μην στείλει τα νομοσχέδια για μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Ο
Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Xρίστος
Κληρίδης, εξήγησε ότι «δυστυχώς μπήκε το θέμα της μεταρρύθμισης στη δίνη του προεκλογικού αγώνα. Δεν θα πρέπει να
πιστωθεί κάποιος με τη μεταρρύθμιση, γιατί αυτό ανατρέπει τους
κομματικούς σχεδιασμούς και τα ποσοστά που αναμένει το κάθε
κόμμα. Είναι τραγικό θα έλεγα. Εγώ είχα προειδοποιήσει γι΄ αυτό
το θέμα και οι ανακοινώσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν θα πάμε με
τη νέα Βουλή, αλλά με το νέο έτος».
Πρόσθεσε ότι «η υπόθεση αυτή της Μεταρρύθμισης άρχισε το
2016 με την Έκθεση Ερωτοκρίτου, όπου είχε επισημανθεί ότι για
να εκδικαστεί τελεσίδικα σε δυο βαθμίδες μόνο μια υπόθεση, χρειαζόταν περίπου εννέα χρόνια, κάτι που ήταν απαράδεκτο. Είμαστε στον πάτο της ΕΕ».
Επεσήμανε ότι άρχισε ο προβληματισμός για τη μεταρρύθμιση από το ίδιο το Ανώτατο ότι τα τελευταία δέκα χρόνια άρχισαν
να συσσωρεύονται οι υποθέσεις σε όλες τις βαθμίδες. Στη συνέχεια
διαπιστώθηκε από την ΕΕ ότι ο χρόνος εκδίκασης των υποθέσεων σε συνολικά δύο βαθμίδες ήταν πέραν των εννέα ετών και
θα έπρεπε να ληφθούν άμεσα μέτρα. Επί Ιωνά Νικολάου είχαν
εγκριθεί τρία νομοσχέδια από το Υπουργικό και έκτοτε άρχισε
ένας διάλογος με όλους τους εμπλεκομένους.
Εξήγησε ότι στη συνέχεια έγιναν διαβουλεύσεις και συστάθηκε επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι απ όλα τα
κόμματα. Μετά από πολύωρες συζητήσεις τα μέρη κατέληξαν
στο κείμενο των τριών νομοσχεδίων και επεστράφησαν στη
Βουλή. Η συζήτηση στη συνέχεια είχε εξαντληθεί μετά από δύο
συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών, προηγήθηκαν διαβουλεύσεις στο Ανώτατο και στο Προεδρικό και ήταν όλοι με την
εντύπωση ότι, παρόλο που υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις από
το Ανώτατο αλλά όχι απ όλα τα μέλη του, θα μπορούσε να προχωρήσει.
«Επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, κάνουμε ατέρμονες συζητήσεις για θέματα που αυτή τη στιγμή έχουμε συναίνεση. Να μην
περιμένει κανείς ότι θα έχουμε 100% συναίνεση, ιδιαίτερα στον
τομέα της Δικαιοσύνης. Εδώ και το Ανώτατο έχει διαφορετικές
αντιλήψεις στους κόλπους του. Το ίδιο και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Το ίδιο και στα κόμματα όμως ένας απαραίτητος
στοιχειώδης βαθμός συναίνεσης έχει εξευρεθεί».
Συμπλήρωσε ότι «έχουμε 5.000 καθυστερημένες εφέσεις.
Θα έχουμε 32 δικαστές να χειριστούν αυτές τις εφέσεις, ορισμένες στο Εφετείο και ορισμένες στην Ανώτατη βαθμίδα.
Έχουμε υπολογίσει σε μια περίοδο 3 ετών θα εκδικάζονταν
αυτές οι 5000 υποθέσεις».
Σε ερώτηση κατά πόσον ισχύει ότι κάποια νομοσχέδια είναι
αντισυνταγματικά, διερωτήθηκε εάν «θα αποφασίσει το ΑΚΕΛ
ή οποιοδήποτε κόμμα; Πόσα νομοσχέδια πέρασε το ΑΚΕΛ
που κηρυχθήκαν αντισυνταγματικά. Όλοι συμφώνησαν ότι
αυτά τα νομοσχέδια αποτελούν το προϊόν μιας μακράς διαπραγμάτευσης και έχουν επιτύχει στον μέγιστο βαθμό τη
συναίνεση».
Διερωτήθηκε επίσης «εάν έστω και την υστάτη επανεξεταστεί
το θέμα. Βλέπετε ότι για τις κρατικές εγγυήσεις, όπου και εκεί
παίζονται πολιτικά παιχνίδια, τα κόμματα συνειδητοποίησαν ότι
πολλοί από αυτούς που θα επωφεληθούν είναι και δικοί τους
ψηφοφόροι, και επειδή είναι πολλοί οι ψηφοφόροι μπορεί στην
αρχή να ήταν αρνητικοί αλλά τώρα πιθανόν να επικρατήσουν
σοφότερες σκέψεις. Δεν μπορεί η Δημοκρατία για σοβαρά θέματα να λειτουργεί με αυτού του είδους τις νοοτροπίες».
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ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΕΞ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ.ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η Τετραμερής Κύπρου, Ελλάδας,
Ισραήλ και ΗΑΕ (Εμιράτων) στην Πάφο
Π

ραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο και την Κυριακή στην Πάφο συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου,
Νίκου Χριστοδουλίδη, Ελλάδας, Νίκου Δένδια, Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι, και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη, Abdullah
Bin Zayed Al Nahyan. Ο τελευταίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Διπλωματικό Σύμβουλο του Προέδρου των ΗΑΕ
και τέως Υπουργό Επικρατείας για Εξωτερικές Υποθέσεις της χώρας, Anwar Gargash.
Πρόκειται για την πρώτη κοινή συνάντηση
των Υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων
χωρών, η οποία κατέστη δυνατή μετά την πρόσφατη ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και
αποσκοπούσε στην αξιοποίηση των προοπτικών, που διανοίγονται, μέσα και από την εν
λόγω εξέλιξη, για περαιτέρω διεύρυνση των
περιφερειακών δικτύων συνεργασίας, στη βάση
μιας θετικής ατζέντας, προς ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην
ευρύτερη περιοχή.
Οι συμμετέχοντες Υπουργοί αντάλλαξαν
απόψεις σε μια σειρά από περιφερειακά ζητήματα και θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με επικέντρωση ανάμεσα σε άλλα στις τελευταίες
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση
Ανατολή και τον Κόλπο, ως επίσης στην κατάσταση στη Συρία, τη Λιβύη και την Υεμένη.
Είχαν, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουν,
στην παρουσία υπηρεσιακών αντιπροσωπειών,
επί στοχευμένων προτάσεων για ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων, και όχι
μόνο, χωρών σε συγκεκριμένους τομείς, όπως
είναι, ανάμεσα σε άλλα, η αντιμετώπιση της
πανδημίας και των επιπτώσεων της, η οικονομική συνεργασία, η ενέργεια, ο τουρισμός, η
διαχείριση κρίσεων και η διεύρυνση των ανταλλαγών σε επίπεδο νεολαίας και ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων.
Το πρωί του Σαββάτου, οι συμμετέχοντες
Υπουργοί είχαν κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο
οποίος μετέβη για τον σκοπό αυτό στον χώρο

της συνάντησης στην Πάφο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις
του για τη διάσκεψη είπε ότι «η Κύπρος αποτελεί ένα παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και
έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια – και είναι
πλέον εξόφθαλμο σε όλους, εξ ου και οι αντιδράσεις της Τουρκίας – στενές φιλικές σχέσεις
με όλες τις γείτονες χώρες και όχι μόνο, αλλά
και με τις χώρες του αραβικού Κόλπου.
»Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει
να επικρατεί όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά γενικότερα στη Μεσόγειο. Προσπαθούμε να συμβάλουμε στην ειρήνη, δεν
αποκλείουμε κανένα, προσπαθούμε να δώσουμε μηνύματα στην Τουρκία ότι μπορεί να συμμετάσχει αρκεί να σέβεται το διεθνές δίκαιο και,
συνεπώς, είναι συνέχιση μιας πολιτικής που
θέλει την ειρήνη, τη σταθερότητα στην περιοχή
και όχι μόνο».
Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα
της συνάντησης εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης. Υπογράμμισε πως «η φιλοξενία της πρώτης τέτοιας
συνάντησης στην Πάφο δείχνει τον ρόλο που
διαδραματίζει η Κύπρος στην προσπάθεια για
διεύρυνση και ενίσχυση της συνεργασίας και
του διαλόγου, ως μέσου εδραίωσης της σταθερότητας, της ειρήνης και της ασφάλειας στην
περιοχή, έχοντας άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη τυγχάνει αναγνώρισης».
Επισημαίνοντας ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης

Ανατολής έχουν σημειωθεί σημαντικές θετικές
πολιτικές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα,
οι συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ
των ΗΑΕ και ορισμένων άλλων αραβικών χωρών
με το Ισραήλ, καθώς επίσης η σύσταση και η
λειτουργία του Ενεργειακού Φόρουμ στο Κάιρο,
οι οποίες ενισχύουν την προοπτική περαιτέρω
διευρυμένης περιφερειακής συνεργασίας στη
βάση μιας θετικής προσέγγισης και χωρίς κανένα αποκλεισμό, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε
ότι σκοπός της συνάντησης ήταν να ενισχύσει
περαιτέρω την περιφερειακή συνεργασία, αξιοποιώντας τις προοπτικές που διανοίγονται από
τις εξελίξεις.
«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, ο δρόμος
είναι ανοιχτός για να συμμετάσχουν όλες οι
χώρες της περιοχής», επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «η χρονική στιγμή πραγματοποίησης της συνάντησης
είναι σημαντική, μεταξύ άλλων γιατί παρείχε
μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για διαμόρφωση
κοινών μηνυμάτων από χώρες της περιοχής
για την περιοχή, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι
στις ΗΠΑ υπάρχει μια νέα Διοίκηση».
«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις επαφές
μας σε αυτό το πλαίσιο, διευρύνοντας ενδεχομένως περαιτέρω τις συμμετέχουσες χώρες και
τα θέματα συζήτησης, και αναμένω συνέχεια
το επόμενο διάστημα», κατέ-ληξε ο Υπουργός
Εξωτερικών.

ΜΙΚΡΟΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑΣ

Κίνδυνος να χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια από την ΕΕ γιατί τα κόμματα
δεν ψήφισαν δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης!!!
Η Κυβέρνηση κάθεται σε... αναμμένα κάρβουνα μπροστά στο ενδεχόμενο
να χαθούν εκατομμύρια τα οποία προορίζονταν για την Κύπρο (μέσω του Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) στην οποίαν αναλογούν συνολικά €968 εκατ.
Σημειώνεται πως, ακόμη και αν δεν χαθούν χρήματα, υπάρχει το ενδεχόμενο
παγώματος κονδυλίων, κάτι το οποίο συνεπάγεται καθυστέρηση στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.
Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως η ΕΕ ζήτησε ηλεκτρονικά να ενημερωθεί
σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία θεωρείται προϋπόθεση για την αποδέσμευση της βοήθειας.
Ο κ. Νουρής ανέφερε πως ο ίδιος ετοιμάζει απάντηση με την οποία θα ενημερωθεί σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση της Κυβέρνησης
μετά την απόφαση της Βουλής να απορρίψει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην απάντηση αναμένεται
να εξηγηθεί πως η απόρριψη του δημοψηφίσματος δεν μεταφράζεται σε απόρριψη της μεταρρύθμισης, η οποία προφανώς θα προωθηθεί από τη νέα Βουλή.
Αναμένεται επίσης να εξηγηθεί ότι, στην προσπάθεια που κατεβλήθη για μεταρρύθμιση αλλά και τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, δεν υπήρξαν ενστάσεις επί της ουσίας αλλά αντίθετα υπήρξε θετική προσέγγιση, καθώς και υποβολή εισηγήσεων προς αυτή την κατεύθυνση.
Αναμένεται επίσης να εξηγηθεί πώς για την Κυβέρνηση η μεταρρύθμιση εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα.
Το ζήτημα πάντως δεν αφορά στη βούληση της Κυβέρνησης η οποία θεωρείται
δεδομένη, αλλά το πότε μπορεί να προχωρήσει η μεταρρύθμιση για καθαρά πρακτικούς λόγους. Συγκεκριμένα, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και μέχρι
να καταρτιστούν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές αναμένεται να έλθει ο Ιούνιος
και μέχρι να αρχίσουν να συνεδριάζουν θα φτάσει αισίως ο Ιούλιος, οπότe θα τερ-

ματιστούν οι εργασίες του Σώματος. Αυτό θα σπρώξει την έναρξη των εργασιών
τον Σεπτέμβρη και το ερώτημα είναι ποιος θα ασχοληθεί με τη μεταρρύθμιση όταν
θα πλησιάζουν οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον προσεχή Δεκέμβριο.
Οι φόβοι για μη χρηματοδότηση της Κύπρου από το Ταμείο Ανάκαμψης άρχισαν όταν κόμματα της αντιπολίτευσης έθεσαν θέμα αύξησης των δήμων από 17
(που επεδίωκε η Κυβέρνηση) σε 20-21. Ο υπουργός Εσωτερικών είχε εξηγήσει
στους βουλευτές πως «μια από τις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΕ είναι ότι πρέπει
να υποβληθεί κοστολογημένο σχέδιο για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με ορίζοντα υλοποίησης το 2026. Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύρου στελνόταν η προειδοποίηση πως σε περίπτωση μη ικανοποίησης των συστάσεων της ΕΕ για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο να καταστεί πιο αποδοτική, με χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και με αξιοποίηση των πόρων της για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δεν θα είναι δυνατή η άντληση της χρηματοδότησης των 968 εκατομμυρίων που αφορούν στην περίοδο 2021-2027
Απογοήτευση δημάρχων
Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βύρας (Δήμαρχος Λάρνακας, προερχόμενος από το ΑΚΕΛ) εξέφρασε την απογοήτευση του ιδίου και των συναδέλφων του για το γεγονός ότι δεν προχώρησε στην παρούσα φάση η μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. “Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ακόμη και υποχωρήσεις,
για να μπορέσει να προχωρήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση ένα βήμα μπροστά,
πρωτίστως για το καλό των δημοτών και για βελτίωση της ποιότητας της ζωής
τους”, είπε ο κ. Βύρας ο οποίος πρόσθεσε: “Ελπίζω οι εξελίξεις αυτές να αποτελούν την τελευταία παρένθεση και σύντομα η νέα Βουλή να εγκρίνει τη μεταρρύθμιση που αποτελεί και επιταγή της κοινωνίας”.
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

H Ψήφος των Αποδήμων Ελλήνων

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Όχι Πάσχα στο χωριό, λένε οι λοιμωξιολόγοι
Θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό ή όχι; Και αυτήν τη φορά οι απόψεις των
ειδικών (μελών και μη της Επιτροπής) διΐστανται. Υπάρχουν εκείνοι που
υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερη η μετάβαση στα χωριά, γιατί εκεί οι
συγκεντρώσεις που θα γίνουν θα είναι σε ανοικτούς χώρους, ενώ στις
μεγάλες πόλεις θα υπάρξει συνωστισμός σε κλειστά διαμερίσματα –που
είναι πιο επικίνδυνο για τη διασπορά το υιού. Παράλληλα, θα υπάρξει και
εκτόνωση των πολιτών. Το εργαλείο που προτείνουν ως απαραίτητη
προϋπόθεση είναι το self test, το οποίο, σε περίπτωση θετικότητας, θα
αποθαρρύνει τη μετάβαση, για να μην κολλήσουν συγγενείς και φίλοι.
Υπάρχουν όμως και εκείνοι που είναι κατηγορηματικά αρνητικοί, γιατί θεωρούν ότι το self test μπορεί να αποδειχθεί ψευδές, με αποτέλεσμα να ρισκάρουμε μια νέα δοκιμασία των νοσοκομείων μας και των ήδη κουρασμένων υγειονομικών μας, καταλήγοντας ότι μόνο οι εμβολιασμένοι μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα. Αυτό όμως, δεν είναι εφικτό, γιατί σε κάθε
οικογένεια δεν έχουν ολοκληρώσει όλα τα μέλη τον εμβολιασμό. Έτσι
λοιπόν, το θέμα αυτό είναι ένας ακόμα πονοκέφαλος για την ελληνική
κυβέρνηση, που θα κληθεί να ερμηνεύσει τους χρησμούς της… Πυθίας
και να λύσει τον… γόρδιο δεσμό, μάλλον προς το τέλος της ερχόμενης
εβδομάδας.

Η «παρακαταθήκη» Δένδια

Του Λάμπρου
Σταυρόπουλου

H

ταν θέμα χρόνου οι αλλαγές στο ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο για την ψήφο των
ομογενών. Το είχε προαναγγείλει ο ίδιος
ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος,
μιλώντας με εκπροσώπους των Ελληνικών
Κοινοτήτων της Λατινικής Αμερικής τον
περασμένο μήνα, είχε δεσμευθεί ότι ως
κυβέρνηση «θα επανέλθουμε στο ζήτημα
αυτό και μετά την επόμενη εκλογή, στην
οποία για πρώτη φορά θα ψηφίσουν
Έλληνες που δεν διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα –πιστεύω ότι το επιχείρημα γιατί
αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να δοθεί σε
περισσότερους Έλληνες του εξωτερικού,
θα είναι ακόμα πιο έντονο».

Η «πάσα (ή το αυτογκόλ) Τζάκρη

Στην Αθήνα πάντως, οι πολιτικές δυνάμεις είδαν κατά πως ήθελαν την
καθαρή στάση Δένδια απέναντι στην πρόκληση Τσαβούσογλου. Ορισμένοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την ενέταξαν στον κύκλο των υποτιθέμενων ανταγωνιστών εντός του κυβερνώντος κόμματος. Κρυφολέγανε συγκεκριμένα ότι ο Δένδιας έδρασε αυτόνομα, χωρίς την συγκατάθεση του πρωθυπουργού και άλλα αστήρικτα. Αλλά και τα ορφανά του
«καραμανλισμού» έσπευσαν να μεταδώσουν ότι η κεντροδεξιά παράταξη
βρήκε τον διάδοχο του Κυριάκου και ακόμη πως απέδειξε ότι διατηρεί
ισχυρό «πάγκο». Η αλήθεια είναι ότι ο υπουργός Εξωτερικών κέρδισε
πόντους στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, ενέγραψε πολιτική παρακαταθήκη με τη στάση του στην Άγκυρα, την οποία θα μπορεί να επικαλεστεί εάν και όποτε χρειαστεί. Ωστόσο, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ
γνωρίζουν ότι πριν αναχωρήσει για την Άγκυρα, είχε συμφωνήσει με τον
πρωθυπουργό τη στάση που θα ακολουθήσει στην περίπτωση που προκληθεί από τους γείτονες. Αλλά και από την Άγκυρα βρισκόταν σε ανοικτή
γραμμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε η σεναριολογία μπάζει, δεν
έχει θέση στις παρούσες συνθήκες. Είναι, βλέπεται, η ζήλια ψώρα και
έπρεπε να εφευρεθεί μια κάποια διαφορά.

Διπλωματική αβρότητα στην Άγκυρα,
παρά την ένταση
Κομπολόγια αντάλλαξαν ως δώρα ο Νίκος Δένδιας και ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν κατά τη συνάντησή τους το απόγευμα της Πέμπτης (15/4) στο
Ακ Σαράι. Μπορεί λίγο αργότερα οι τόνοι να ανέβηκαν επικίνδυνα στην
Συνέντευξη Τύπου μεταξύ του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών και του
Τούρκου ομολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αλλά η διπλωματική
αβρότητα τηρήθηκε. Ένα κομπολόι είναι άλλωστε πάντα χρήσιμο σε όσους
ασχολούνται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βοηθά να αντιληφθεί κανείς
τη διάσταση του χρόνου, καθώς και το πόσο αργά αυτός κυλά, στην προσπάθεια επίλυσης όσων χωρίζουν τις δύο χώρες.

Στην ανακύκλωση οι γόπες!
Δεν είναι για πέταμα οι… γόπες. Όχι βέβαια το νόστιμο ψαράκι. Μιλάμε για το υπόλοιπο του τσιγάρου, καθώς ο καπνιστής δεν μπορεί να γευθεί το τσιγάρο του μέχρι το τελευταίο χιλιοστό, γιατί θα του κάψει τα χείλη.
Από δω και πέρα, θα πηγαίνουν για ανακύκλωση! Το λέει ο ιδρυτής και
διευθύνων σύμβουλος της πολυεθνικής εταιρείας Polygreen, Αθανάσιος
Πολυχρονόπουλος: «Ξεκινήσαμε με τη λειτουργία της γραμμής ανακύκλωσης της γόπας του τσιγάρου, μια τεχνογνωσία που αναπτύξαμε εδώ και
δεν υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα αλλού, τουλάχιστον σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής. Θεωρώ ότι το αρχαίο ρητό “μηδέν άγαν” (τίποτε
περιττό) που περιλαμβάνεται στα Δελφικά παραγγέλματα, περικλείει ουσιαστικά όλη τη φιλοσοφία πίσω από την κυκλική οικονομία και το Green Deal
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το παράγγελμα, είναι και ο δικός μας
οδηγός».

Είναι απαραίτητη η ενίσχυση της άμυνάς μας
Ο Πρέσβης ε.τ. Δημήτρης Καραϊτίδης, έκανε την εξής δήλωση: «Είναι
αναμφισβήτητο και απολύτως σαφές, ότι η ευθύνη για την κλιμακούμενη
τα τελευταία χρόνια ένταση βαρύνει την Άγκυρα, η οποία απερίφραστα
διακηρύσσει και εφαρμόζει μια πολιτική απαράδεκτων διεκδικήσεων εις
βάρος της εδαφικής μας ακεραιότητας, την οποία μάλιστα συνοδεύει με
στρατιωτικές προκλήσεις και με δηλώσεις χλευαστικού περιεχομένου για
την Ελλάδα. Είναι απαραίτητη και η σθεναρή ενίσχυση της ελληνικής
άμυνας και η μελετημένη δημιουργία ικανής αποτροπής. Η Τουρκία, ως
αδίστακτη επιθετική χώρα, σέβεται και υπολογίζει κυρίως και πρωτίστως
την ισχύ του εκάστοτε αντιπάλου της. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία και
η εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με άλλες χώρες, κυρίως δε
με την Γαλλία».

Φ.Χαρ.

Τι επίσπευσε όμως τις εξελίξεις; Μια πρώτης
τάξεως «πάσα» που επιφύλαξε στο Μέγαρο
Μαξίμου η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ
Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία, σε συνέντευξή
της στον ομογενειακό «Εθνικό Κήρυκα»,
δήλωσε ότι ως ΣΥΡΙΖΑ «όχι μόνο θα δώσουμε τη μάχη για την άρση των περιορισμών
(σ.σ.: στο δικαίωμα ψήφου των αποδήμων),
αλλά και θα τους καταργήσουμε αμέσως μόλις
επιστρέψουμε στην διακυβέρνηση της Ελλάδος», χαρακτηρίζοντάς τους μάλιστα «άδικους και υποτιμητικούς».
«Για να μη χάνεται λοιπόν χρόνος», όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, με αφορμή τις δηλώσεις αυτές, η κυβέρνηση, με
απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, κατέθεσε νομοσχέδιο για την
άρση των περιορισμών που προβλέπει ο υφιστάμενος νόμος για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων
εξωτερικού.
Τι άλλαξε μέσα σε 15 μήνες από την ψήφιση του Ν. 4648/2019, και μάλιστα ύστερα από
τις επίπονες διαβουλεύσεις και συναινέσεις
που οδήγησαν στην ευρύτατη πλειοψηφία
των 288 βουλευτών που τον υπερψήφισαν;
Όπως φαίνεται από την εξαιρετικά περιορισμένη εγγραφή των εκλογέων εξωτερικού
στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών (σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, λιγότεροι από 1.000 είναι εκείνοι που
μπήκαν στην πλατφόρμα, ενώ μόλις περί τους
100-150 κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία εγγραφής τους), αλλά και από τη
δυσαρέσκεια εκπροσώπων των ομογενών, ο
νόμος για τη συμμετοχή τους στις εθνικές εκλογές από τον τόπο της κατοικίας τους δεν προσέλκυσε το ενδιαφέρον τους. Κάποιες αρχικές υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις, που μιλούσαν
για «δεξαμενή» 800.000 ψηφοφόρων αποδήμων, δεν επιβεβαιώθηκαν. Αλλά ούτε οι πιο
συγκρατημένοι υπολογισμοί που θεωρούσαν
ότι μπορούν οι εγγραφές στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού να φτάσουν
τις 300.000 φάνηκε να επιτυγχάνονται.
Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν δεν κινητοποίησαν τους ομογενείς, οι οποίοι διαπίστωναν ότι για να μπορούν να ψηφίσουν θα έπρεπε να έχουν διαμείνει συνολικά δύο χρόνια
εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 35 ετών και να

έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση κατά
το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «δυστυχώς,
ο νόμος αυτός δεν ήταν τόσο φιλόδοξος, όσο
θα τον επιθυμούσα», όπως δήλωσε σε εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων, και έτσι
το θέμα επανήλθε στην κυβερνητική ατζέντα
με την… «ευγενική χορηγία» της αρμόδιας
τομεάρχου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα προσκόμματα παραμένουν
Τα προσκόμματα όμως, δεν σταματούν
εδώ, καθώς για την ψήφιση του νομοσχεδίου
(τοποθετείται χρονικά για μετά το Πάσχα),
απαιτούνται 200 ψήφοι και από τις διατυπωμένες θέσεις των κομμάτων στην Επιτροπή,
όπου ξεκίνησε η επεξεργασία του, δεν διαφαίνεται η συγκρότηση μιας τέτοιας πλειοψηφίας – Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν μόνο 190 θετικές
ψήφους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και υπέρ της άρσης των περιορισμών, προσήλθε στη συζήτηση με δική
του τροπολογία, με την οποία προτείνει τέσσερις έδρες βουλευτών Επικρατείας για την
εκπροσώπηση των Ελλήνων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, ανά μία στις
εξής περιφέρειες: Ευρώπης, Βόρειας-Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, Χωρών Ωκεανίας
και Άπω Ανατολής, Υπολοίπων Χωρών. Δεν
θέλει όμως, η ψήφος τους να επηρεάζει το
εκλογικό αποτέλεσμα στο εσωτερικό της Ελλάδας και προτείνει η ψηφοφορία για τους ομογενείς να διεξάγεται αυτοτελώς, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, σε καθεμία από τις παραπάνω περιφέρειες, για να εκλέγουν τους εκπροσώπους
τους, θέση που προκάλεσε την αντίδραση του
υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, ο
οποίος εγκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή,
ότι θέλει «ψήφο δύο ταχυτήτων», διότι «φοβάται την ψήφο των αποδήμων».
Το ερώτημα που ανέκυψε είναι κατά πόσον
υπάρχουν περιθώρια υπερβάσεων και αυτή
τη φορά στο ζήτημα της ψήφου των αποδήμων, δεδομένου ότι, με εξαίρεση το ΚΚΕ, το
οποίο επιμένει στην ύπαρξη προϋποθέσεων,
καταγγέλλοντας «παιχνίδια στις πλάτες των
αποδήμων» και «απροκάλυπτη ψηφοθηρία»,
(ο εισηγητής του κόμματος Γιάννης Γκιόκας,
τόνισε στη Βουλή ότι η άρση «οδηγεί δυνητικά στη διαμόρφωση ενός τεράστιου εκλογικού σώματος, που θα καθορίζει τις πολιτικές
εξελίξεις στην Ελλάδα, ενώ δεν θα υφίσταται

τις συνέπειες της όποιας πολιτικής επιλογής»),
όλα τα υπόλοιπα κόμματα συντάσσονται με
την άρση των περιορισμών και τη διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων.

Συγκρούονται δύο διαφορετικές
φιλοσοφίες
«Γιατί δεν συμφωνούμε σε αυτό το θέμα;
Διότι αυτό είναι το θέμα, ποιους διευκολύνουμε. Το ΚΚΕ λέει κάτι άλλο, όλοι οι υπόλοιποι
λέμε “χωρίς κανέναν περιορισμό”», είπε χαρακτηριστικά στην Επιτροπή ο Μάκης Βορίδης,
αν και από το «μπρα ντε φερ» που εξελίχθηκε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ,
φαίνεται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια
συγκλίσεων, καθώς συγκρούονται δύο διαφορετικές φιλοσοφίες.
Η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί την άνευ
διακρίσεων και περιορισμών εγγραφή στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Ελλήνων του εξωτερικού και με την ψήφο τους να
συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του
εκλογικού αποτελέσματος και η αξιωματική
αντιπολίτευση θέλει να διευκολυνθεί χωρίς
περιορισμούς η συμμετοχή τους στις εκλογές,
για να αναδεικνύουν τους δικούς τους εκπροσώπους, χωρίς η ψήφος τους να επηρεάζει
το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, ώστε «να
μην αλλοιώνει τη βούληση του εθνικού εκλογικού σώματος», όπως είπε ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος.
Σημειώνεται ότι και το ΜΕΡΑ25 κατέθεσε
δική του τροπολογία, με την οποία προτείνει
τη δημιουργία επτά εκλογικών περιφερειών
Απόδημων Ελλήνων και την κατανομή εδρών
βάσει μιας φόρμουλας που θα αποδίδει έδρες
στις περιφέρειες, ανάλογα με τον αριθμό των
αποδήμων που καταγράφονται σε αυτές,
ζητώντας την πλήρη ισονομία και ισότητα της
ψήφου, γι’ αυτό και θα καταψηφίσει την κυβερνητική ρύθμιση.
Το βέβαιο είναι ότι το θέμα θα διατηρηθεί
για καιρό ακόμα στην πολιτική ατζέντα, με την
ελληνική κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις στην
αξιωματική αντιπολίτευση για τη θέση της σχετικά με την ψήφο των αποδήμων:
«Τελικώς θέλετε να ψηφίσουν οι άνθρωποι
ή δεν θέλετε να ψηφίσουν; Από αυτό το αμείλικτο ερώτημα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να
ξεφύγει», είπε σχετικά ο Μάκης Βορίδης, προϊδεάζοντας για το τι θα επακολουθήσει στη
Βουλή.
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Ε πικαιρότητα

Η λεκτική αντιπαράθεση
Δένδια - Τσαβούσογλου
Του Άγγελου
Αλ. Αθανασόπουλου

Π

ολλά εναλλακτικά σχέδια δηλώσεων φέρεται να είχε προετοιμάσει το επιτελείο του
Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια,
ώστε να διασφαλίσει ότι θα απαντήσει επαρκώς και αναλόγως με όσα θα έλεγε δημοσίως
ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην «επεισοδιακή», όπως εξελίχθηκε, συνέντευξη Τύπου της
περασμένης Πέμπτης (15/4), μετά το πέρας των
συναντήσεων των δύο υπουργών Εξωτερικών,
αλλά επίσης του Νίκου Δένδια με τον Τούρκο
Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η λεκτική αντιπαράθεση των επικεφαλής των
ελληνικής και της τουρκικής διπλωματίας δεν προ-

να απαντηθεί. Εφόσον η αποκλιμάκωση λάβει
μονιμότερα χαρακτηριστικά, τότε υπάρχουν ελπίδες.
Ο Ιούνιος συνιστά ένα «άτυπο ορόσημο» για την
εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς
πέραν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λήγει και η
τρέχουσα NAVTEX για τις έρευνες του «Oruc Reis»
κοντά στον κόλπο της Αττάλειας και σε περιοχή
ξεκάθαρης τουρκικής δικαιοδοσίας. Ωστόσο, η
Αθήνα παραμένει σε πλήρη εγρήγορση.
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Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν
τη μεγαλύτερη διμερή αμυντική
συμφωνία ύψους 1,65 δισ. δολ.
Η Ελλάδα υπέγραψε με το Ισραήλ την μεγαλύτερη έως σήμερα συμφωνία για την προμήθεια
αμυντικού εξοπλισμού, όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ισραηλινή εταιρεία αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων Elbit
Systems Ltd. θα λειτουργεί ένα κέντρο εκπαίδευσης για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία με

τελείται από δεκάδες εκπαιδευτικά αεροσκάφη
M-346 και T-6 – με νέα εκπαιδευτικά αεροσκάφη M-346 και θα τον συντηρεί για περίπου μια
εικοσαετία.
H βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με το
Ισραήλ έρχεται σε μια περίοδο που όλες οι χώρες
της περιοχής επιλέγουν να συσφίξουν τις μεταξύ
τους σχέσεις, διπλωματικές και στρατιωτικές,

Τα 15+8 μέτρα που μπορούν να
φέρουν πιο κοντά Αθήνα και Άγκυρα
Ένα σημείο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, είναι ότι η Αθήνα θέλει, παράλληλα, να διερευνήσει τις πιθανότητες επαναφοράς μιας θετι-

Φώτο:
CNN.gr

βάση ένα συμβόλαιο ύψους περίπου 1,65 δισ.
δολαρίων, σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΑΜ.
Η εταιρεία Elbit ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύσει ολόκληρο τον εκπαιδευτικό στόλο της
ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας – που απο-

σέθεσε τίποτα νεότερο σε όσα είναι ήδη ευρέως
γνωστά, σχετικά με τις διαφορές που υπάρχουν
στις διμερείς σχέσεις. Ωστόσο, η τοποθέτηση του
Νίκου Δένδια και το ξεκαθάρισμα των «κόκκινων
γραμμών», λειτούργησε ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης».
Έδειξε ότι η Αθήνα δεν έχει λόγο «να παίζει άμυνα»
στις τουρκικές αναθεωρητικές διεκδικήσεις, ενώ
ικανοποίησε και ένα σημαντικό κομμάτι της κοινής
γνώμης. Κατέδειξε επίσης ότι η Αθήνα δεν κινείται
με την αφέλεια ότι απλώς «θα γυρίσει ο διακόπτης»
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλα θα εισέλθουν σε μια κανονικότητα.

Τα επόμενα βήματα
Ο οδικός χάρτης των επόμενων ενεργειών θα
καθοριστεί από τα γεγονότα. Οι κ.κ. Δένδιας και
Τσαβούσογλου θα τα ξαναπούν σίγουρα στη
Γενεύη, στο πλαίσιο της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, θα προετοιμαστεί η
επίσκεψη του Μ. Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Ημερομηνίες για τον επόμενο γύρο των διερευνητικών
επαφών δεν υπάρχουν προς το παρόν, ενώ είναι
ασαφές πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η
επόμενη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).
Το δε ερώτημα αν μπορούν να διαμορφωθούν
οι κατάλληλες συνθήκες για μια συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη–Ερντογάν, είναι μάλλον νωρίς

κής ατζέντας στις διμερείς σχέσεις –φυσικά, υπό
όρους. Ο «παίκτης»-κλειδί από ελληνικής πλευράς,
θα είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για
την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης, που συνόδευε τον Νίκο Δένδια στην
Άγκυρα, με σημείο επαφής από την τουρκική πλευρά τον υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ (που
ηγείται και της τουρκικής αντιπροσωπείας στις διερευνητικές επαφές).
Η Αθήνα κατέθεσε έναν κατάλογο 15 μέτρων,
που θα μπορούσαν να προωθηθούν. Ορισμένα
από αυτά χρονίζουν από την δεκαετία του 1970 και
άλλα έχουν τεθεί στους διαδοχικούς κύκλους διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα. Η τουρκική πλευρά προσέθεσε άλλα οκτώ μέτρα προς συζήτηση.
Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι εν λόγω
πτυχές συνεργασίας επικεντρώνονται, μεταξύ
άλλων, στην επανενεργοποίηση διαφόρων κοινών
επιτροπών και ομάδων εργασίας, που στόχο έχουν
την ενίσχυση και διευκόλυνση του διασυνοριακού
εμπορίου (οδικώς, σιδηροδρομικώς και διά θαλάσσης), τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού,
του περιβάλλοντος, των τηλεπικοινωνιών, καθώς
και την εν γένει επιχειρηματική συνεργασία. Η υπόθεση της δεύτερης γέφυρας των Κήπων, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Σμύρνης-Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση Κωνσταντινούπολης-Θεσσαλονίκης, είναι ορισμένα ειδικότερα μέτρα που αναμένεται να εξεταστούν.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

αφήνοντας εκτός νυμφώνος την Τουρκία.
Ενδεικτικά, η Ελλάδα έχει συμφωνήσει να
ενοικιάζει Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά
και έχει φτάσει σε συμφωνία με τα ΗΑΕ για αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή.

Ι στορικές Μ νήμες
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Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής Φεραίος και η εποχή του
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Στη δεκαετία 1730-1740, εξάλλου, όταν
τον θρόνο της Ρωσίας κατείχε η Άννα Ιβάνοβνα [(1693-28/10/1740), τσαρίνα (26/2/17301740 μέχρι τον θάνατό της)], ο γερμανικής
προέλευσης στρατάρχης των δυνάμεων της
Ρωσίας και σπουδαίος φιλέλληνας Μιούνιχ
ή Μύνιχ είχε υποβάλει ένα αξιολογότατο σχέδιο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Να προτρέπονται, συγκεκριμένα, με
κατάλληλες επαναστατικές προκηρύξεις, τις
οποίες μάλιστα και φρόντισε ο ίδιος να κυκλοφορήσουν στη Μολδαβία, αλλά και να ενισχύονται κατ’ αρχήν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί της
Δυτικής Βαλκανικής ώστε να επαναστατούν
εναντίον των Τούρκων κι έτσι να αφήνουν
ελεύθερο το πεδίο δράσης στους Ρώσους για
δικές τους πολεμικές ενέργειες εναντίον της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Με αποτέλεσμα το αποκαλούμενο αυτό
«σχέδιο Μύνιχ» να αποτελέσει στη συνέχεια
δόγμα για τους μετέπειτα τσάρους και ιδίως
για τη φιλόδοξη τσαρίνα Αικατερίνη Β΄ (17621796), η οποία βρισκόταν από τον Ιανουάριο του 1769 σε εμπόλεμη κατάσταση με την
Τουρκία. Χρησιμοποιούσε δε, μάλιστα, προς
ευόδωση των δικών της σκοπών, και το επιχείρημα ότι η Ρωσία προστάτευε τους ομόδοξούς
της Ορθόδοξους χριστιανούς, οι οποίοι βρίσκονταν κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία. Μια
Ρωσική πολιτική, άλλωστε, την οποία θα ακολουθούσαν πιο έντονα και οι τσάροι Αλέξανδρος Α΄ (1801-1825) και ο αδελφός του
Νικόλαος Α΄ (1825-1855).
Το επαναστατικό σχέδιο για στρατιωτική
επέμβαση των Ρώσων στην Ελλάδα υπέβαλαν στην τσαρίνα Αικατερίνη Β΄ οι ως άνω
αδελφοί Ορλόφ. Ουσιαστικός, όμως, υποκινητής του όλου κινήματος υπήρξε ο καταγόμενος από την Σιάτιστα της Κοζάνης Γεώργιος Παπαζώλης (1725-1775). Ο οποίος,
συγκεκριμένα, μετά που οι εμπορικές του δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη και στην Οδησσό
είχαν αποτύχει, πήγε στη Ρωσία όπου και κατετάγη στον Ρωσικό στρατό ως λοχαγός του
Πυροβολικού, στο οποίο έτυχε να υπηρετούν
και οι ως άνω τρεις αδελφοί Ορλόφ, με τους
οποίους και συνδέθηκε πολύ φιλικά. Χάρη δε
μάλιστα, σ’ αυτούς και κυρίως στον Γρηγόρη,
είχε κατορθώσει, όπως είπαμε, να έχει προσωπική συνάντηση με την Αικατερίνη Β΄,
στην οποία κι εξέθεσε πειστικά την επιθυμία
των Ελλήνων να επαναστατήσουν εναντίον
των Οθωμανών και γι’ αυτό χρειάζονταν την
άμεση βοήθεια της Ρωσίας. Ενθαρρυνθείς δε,
όπως φαίνεται, από θετικές υποσχέσεις της
τσαρίνας, ζήτησε κανονική άδεια από τη στρατιωτική υπηρεσία και το 1763 πήγε στη
Βενετία και στην Τεργέστη γι’ αυτόν ακριβώς
τον σκοπό. Μεταβαίνοντας, όμως, στην Ελλάδα συνελήφθη από πειρατές και μεταφέρθηκε στην Αλβανία, όπου τον απελευθέρωσε ο
εκεί Αυστριακός Πρόξενος, οπότε κι επέστρεψε στην Τεργέστη. Το δε 1765, «προς
χάριν των δυστυχισμένων Ελλήνων που έχουν
αποξενωθεί από την επιστήμη του πολέμου»,
μετέφρασε σε απλά Ελληνικά ένα Ρωσικό
στρατιωτικό εγχειρίδιο διδασκαλίας και κανονισμού παρατάξεων και τεχνικής, και των
αναγκαίων εφοδίων, το οποίο κι εξέδωσε στη
Βενετία στο εκεί Ελληνικό τυπογραφείο του
Ηπειρώτη Δημητρίου Θεοδοσίου, το οποίο
και διένειμε στη συνέχεια σε μυημένους οπλαρχηγούς και προκρίτους στην Ελλάδα υπογράφοντάς το: «κύριος Γεώργιος Παπαζώλης

ο Μακεδών αξιωματικός της στρατιωτικής
υπηρεσίας της Αυγούστας Αυτοκράτειρας της
Μεγάλης Ρωσίας εις κοινήν ρωμαϊκήν γλώσσαν
προς χρήσιν των Ρωμαίων συστρατευομένων
υπό την ιδίαν μοναρχίαν».
Από τα τέλη, εξάλλου, του 1765 και για τα
επόμενα χρόνια, ο Παπαζώλης με άλλους
συνεργάτες του έκανε περιοδείες στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο,
στην Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο,
χαρίζοντας ταυτόχρονα στο όνομα της Αικατερίνης Β΄ ευαγγέλια, σταυρούς και ιερατικά
άμφια, δώρα όπως έλεγε της τσαρίνας και
υποκινώντας τους πάντες για επαναστατική
εξέγερση την οποία, όπως ισχυριζόταν, θα
υποστήριζαν έμπρακτα όχι μόνο η Ρωσία αλλά
και τα άλλα χριστιανικά Βασίλεια της Ευρώπης.
Οι Μανιάτες, όμως, δεν φαίνεται ότι πίστεψαν στις υποσχέσεις του εκείνες γι’ αυτό και
του ζήτησαν κάποια γραπτή απόδειξη από την
ίδια την Αικατερίνη. Απογοητευμένος, λοιπόν,
από τη μάλλον αρνητική εκείνη στάση των
Μανιατών, μετέβη στη συνέχεια στην Καλαμάτα, όπου βρήκε μια ευνοϊκή ανταπόκριση
και όχι μόνο από τους Καλαματιανούς, άλλα
και από εκπροσώπους άλλων περιοχών της
Πελοποννήσου. Οι οποίοι, μάλιστα, και του
υποσχέθηκαν ότι ήταν έτοιμοι να οργανώσουν
έναν στρατό εκατόν χιλιάδων πολεμιστών,
εάν και η Ρωσία θα έστελνε δέκα χιλιάδες
στρατιώτες και ικανό αριθμό πλοίων για να
αντιμετωπίσουν αποφασιστικά και νικηφόρα
τους Οθωμανούς. Επέστρεψε δε στη Ρωσία
όπου και μετέδωσε, προσθέτοντας, βέβαια,
δικά του άφθονα μπαχαρικά, τις υποτιθέμενες εκείνες μεγαλεπήβολες υποσχέσεις.
Οπότε, λοιπόν, οι αδελφοί Αλέξιος και Θεόδωρος Ορλόφ, με την έγκριση οπωσδήποτε
της τσαρίνας Αικατερίνης Β΄ και, βέβαια, του
πρεσβύτερου αδελφού τους, του Γρηγόρη που
όχι μόνον ήταν εραστής, όπως είπαμε, της
τσαρίνας, αλλά και διοικητής του Πυροβολικού, μετέβησαν, επίσης, στη Βενετία το 1768
όπου συνεργάστηκαν στενά με τον Πάνο
Μαρούτση [ήταν γόνος διακεκριμένης εμπορικής οικογένειας από την Ήπειρο και μεγάλος ευεργέτης, επίσημος δε επιτετραμμένος
της Ρωσίας στη Βενετία και τιμηθείς μάλιστα
από την Αικατερίνη Β΄ με τον τίτλο «Ιππότης του Τάγματος της Αγίας Άννας» από δε
την Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Μαρία Θηρεσία (1717-1780) με τον τίτλο «Μαρκήσιος», οι δε δυο γιοι του ο Αναστάσιος και ο
ο Χριστόδουλος διορίστηκαν ο μεν πρώτος
Πρόξενος της Γαλλίας στην Άρτα και ο δεύτερος Υποπρόξενος της Γαλλίας στα Ιωάννινα]. Συνεργάστηκαν δε επίσης και με τον Ζακυνθινό κόμη Δημήτριο Μοτζενίγο (1723
Ζάκυνθος-1793 Βενετία), ο οποίος και τους
εφοδίασε με χάρτες και στρατιωτικές πληροφορίες για τις δυνάμεις των Τούρκων στην
Πελοπόννησο και αλλού. Στη δε Βενετία,
όπου έφτασε και πάλι ο Παπαζώλης, καταστρώνονταν στρατηγικά σχέδια και στρατολογούνταν εθελοντές για επικείμενο επαναστατικό κίνημα στην Ελλάδα. Όπως, όμως,
ήταν φυσικό, οι δραστηριότητές τους εκείνες
δεν ήταν δυνατό να μην γίνουν αντιληπτές
από τις Αρχές της Βενετίας. Οπότε, λοιπόν,
οι συνωμότες θέλοντας και μη κατέφυγαν στη
Γένοβα, όπου αγόρασαν ένα πλοίο με 20 πυροβόλα, όμως και από εκεί αναγκάστηκαν κατέφυγαν στο δουκάτο της Τοσκάνης όπου η οικογένεια του Μοτσενίγου είχε επιχειρήσεις της,
κι εγκατέστησαν εκεί το στρατηγείο τους.
Την ίδια, όμως, ακριβώς περίοδο και συγκεκριμένα στις 30 Σεπτεμβρίου 1768, εξερράγη
ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1768-1774), οπότε
η τσαρίνα Αικατερίνη Β΄ χρειάστηκε την ταυτόχρονη εξέγερση και των χριστιανών στα
Βαλκάνια, προβάλλοντας δε και με πεπειρα-

μένους πράκτορές της τον πόλεμο ως σταυροφορία εναντίον του Ισλάμ. Διαδόθηκε, μάλιστα, ταυτόχρονα και το μεγάλο όραμά της για
ανασύσταση της πάλαι ποτέ μεγάλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ένα όραμα το οποίο,
όπως ήταν αναμενόμενο, ενθουσίασε κατά
κύριο λόγο τους Έλληνες και κυρίως τους
κληρικούς, οι οποίοι όχι μόνο πίστεψαν ότι
αυτό θα σήμαινε το άδοξο πια τέλος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και την πολυπόθητη
ελευθερία τους από την αφόρητη δουλεία.
αλλά και βοήθησαν το έργο των Ρώσων πρακτόρων διαδίδοντας τις πατροπαράδοτες προφητείες και συμβάλλοντας οικονομικά στην
προμήθεια όπλων και πολεμοφοδίων.
Έντονες, μάλιστα, επαναστατικές προετοιμασίες γίνονταν στην Πελοπόννησο με
αποθήκευση τροφίμων και προμηθειών, με
τους πρόκριτους να κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στα τέλη δε του Ιουλίου 1769
άρχισε η αποστολή της πρώτης ρωσικής ναυτικής μοίρας στο Αιγαίο και, λίγο αργότερα,
ξεκίνησε από τη Βαλτική δεύτερη ρωσική
μοίρα και, στις αρχές Ιουνίου, αναχώρησε για
το Αιγαίο και τρίτη ρωσική δύναμη. Ταυτόχρονα δε, ο Θεόδωρος (Φιοντόρ) Ορλόφ
έσπευσε να συναντήσει το μεγαλύτερο τμήμα
του Ρωσικού στόλου στη Μαόν της Μινόρκας, όπου και απόσπασε ένα πολεμικό καράβι και με τρία ακόμη πλοία, τα οποία είχε εξοπλίσει στο Λιβόρνο, έφτασε στο Οίτυλο της
Μάνης στις 17 Φεβρουαρίου 1770, οπότε και
κήρυξε την επανάσταση. Οι επαναστάτες,
επίσης, αφού είχαν συγκροτήσει μια δύναμη
1.450 περίπου ανδρών, άρχισαν την πολιορκία της Κορώνης την 1η Μαρτίου, ενώ μια
άλλη επαναστατική δύναμη από Μανιάτες
και Ρώσους κυρίευσε τον Μιστρά, όπου και
σχηματίσθηκε ο πρώτος πυρήνας προσωρινής Ελληνικής Κυβέρνησης στις Κυκλάδες
υπό τον Μυκονιάτη εμποροπλοίαρχο Αντώνιο
Ψαρό, ο οποίος τελικά κατέφυγε στη Ρωσία,
όπου του απένειμαν τιμές και άφθονα χρήματα. Επειδή, όμως, στην πολιορκία της Τριπολιτσάς και τη συντριπτική ήττα των Ελλήνων ο Ψαρός είχε λιποτακτήσει και γλύτωσε
τη ζωή του, θεωρείται από μεταγενέστερους
Έλληνες ιστορικούς ως τυχοδιώκτης.
Μια δυσμενής ετυμηγορία, άλλωστε, η
οποία ως συνήθως εκτοξεύεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Για’ αυτό, λοιπόν, και ο Παπαζώλης
χαρακτηρίζεται από τους νεώτερους Έλληνες
ιστορικούς όχι μόνο ως «ανίκανος να εκτιμήσει ορθά την κατάσταση», αλλά και ότι «πέθανε σ’ ένα νησί του Αιγαίου [στην Πάρο] παίρνοντας τις κατάρες και τ’ αναθέματα των ομογενών του για το κακό που χωρίς να το θέλει
προξένησε». Μια δυσμενέστατη ετυμηγορία,
η οποία, όπως θα δούμε στα επόμενα, είχε
εκφραστεί και για τα επαναστατικά σχέδια
του Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου, εάν βέβαια
αυτός δεν «γλύτωνε» τελικά από το πρόωρο
και οπωσδήποτε οδυνηρότατο στραγγαλισμό
του από τους Τούρκους, αλλά και εναντίον
του αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας, Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος, όπως και ο
Ρήγας, πλήρωσε στο τέλος με τη ζωή του το
τόλμημά του να κηρύξει την Επανάσταση!
Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1768-1774)
συνεχίστηκε, βέβαια, για άλλα τέσσερα χρόνια μετά τα Ορλοφικά του 1770. Οπότε, μετά
από έκκληση της Τουρκίας και διαβουλεύσεις
έξι ημερών, υπογράφηκε η προαναφερθείσα
«Συνθήκη του Κιουτσιούκ Καϊναρτζιή» στο
ομώνυμο αυτό Βουλγαρικό χωριό στα σύνορα με τη Σιλιβρία. Σύμφωνα δε με τους 28
φανερούς και δύο κρυφούς όρους της Συνθήκης, η Ρωσία αφενός μεν κατέλαβε την Αζοφική, την Κριμαία και την Βεσσαραβία, κι
εξασφάλισε την διπλωματική επέμβαση στα
εσωτερικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,

Η Αικατερίνη Β΄ το 1782. Το πορτραίτο αποδίδεται σε Dmitry Levitzky.

ενώ αφετέρου υποχρεώθηκε να επιστρέψει
στην κατοχή του Σουλτάνου την Πελοπόννησο και 18 νησιά του Αιγαίου. Στο δε άρθρο
7, η Τουρκία υποσχόταν «να παρέχει συνεχή
προστασία στην Χριστιανική Θρησκεία και τις
Εκκλησίες αυτής», μια υπόσχεση, βέβαια, και
αυτή των Τούρκων, η οποία θυμίζει ή πρέπει
να θυμίζει σε όλους μας την πολύ σοφή και
ιστορικά τεκμηριωμένη λαϊκή ρήση «Τούρκος γιοφύρι κι αν γενεί, να μην το διασχίσεις!»
Αναφορικά τώρα με τα κέρδη των Ελλήνων από τους όρους της εν λόγω Συνθήκης,
τους κατοχυρώθηκε νομικά το δικαίωμα της
χρήσης της ρωσικής σημαίας στα ιδιόκτητά
τους εμπορικά καράβια, όπως επίσης και η
ναυπήγηση στόλου μεγάλου εκτοπίσματος.
Δικαιώματα, πράγματι, αυτά, τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά στη μελλοντική κατακόρυφη αύξηση του εμπορικού τουλάχιστον στόλου των Ελλήνων, τον οποίο, όπως γνωρίζουμε, οι Έλληνες ιδιοκτήτες και ναύαρχοι εξόπλιζαν πολύ συχνά, στα κρυφά και φανερά,
με την ειλικρινή ή και ψευδή δικαιολογία για
καταπολέμηση των πειρατών οι οποίοι λυμαίνονταν τότε τις θάλασσες. Γι’ αυτό, άλλωστε, και
στην Ελληνική Επανάσταση, το ναυτικό είχε
διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία της. Εξάλλου, πλείστοι όσοι Έλληνες
έμποροι αλλά και διανοούμενοι, ακριβώς λόγω
της συνεχώς αυξανόμενης δύναμης του Ελληνικού ναυτικού και την ελεύθερη χρήση της
Ρωσικής σημαίας, κινούνταν πια πολύ πιο
άνετα και συνεπώς είχαν εγκατασταθεί όχι
μόνο στη Ρωσία, την Αυστρία με κέντρο τη
Βιέννη, και σε άλλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και στη Μολδοβλαχία και την Κωνσταντινούπολη. Αξιόλογοι, όμως, αριθμοί
Ελλήνων είχαν, επίσης, εγκατασταθεί στις
Μικρασιατικές ακτές και στα παράλια της
Κριμαίας με κέντρο κυρίως την Οδησσό, ενώ
ταυτόχρονα είχαν μετατρέψει αρκετά Ελληνικά νησιά του Αιγαίου σε σχεδόν απόρθητα
ναυτικά φρούρια και κέντρα εκπαίδευσης
ικανότατων ναυτικών, οι οποίοι προσέφεραν
ανυπολόγιστης αξίας υπηρεσίες στην προπαρασκευή και στη διάρκεια της μεγάλης
Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ο ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ ΗΓΕΜΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΒΛΑΧΙΑΣ-ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
Να σημειώσουμε, όμως, παρεκβατικά εδώ
ότι, στη διάρκεια που ο Ρήγας είχε εγκαταλείψει, μόνιμα πια, το Βελεστίνο και γενικά

την κυρίως Ελλάδα κι εγκαταστάθηκε στην
Κωνσταντινούπολη, στη Βλαχία, στη Μολδαβία και στην Αυστρία, το αξίωμα του Ηγεμόνα ή Οσποδάρου ή Βοϊβόδα, ή Πρίγκιπα, όπως
αποκαλούνταν οι ανώτατοι διοικητικοί λειτουργοί των εν λόγω δύο Βαλκανικών περιοχών της Βλαχίας και Μολδαβίας, διετέλεσαν κατά καιρούς αρκετοί Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ανήκαν σε
πλούσιες Φαναριώτικες οικογένειες της Κωνσταντινούπολης. Περιοχές, άλλωστε, εκείνες
οι δύο, στις οποίες όχι μόνο κατοικούσαν αναρίθμητοι Έλληνες, αλλά ακόμη και μέγα μέρος
του ντόπιου πληθυσμού είχαν σχεδόν εξελληνιστεί πλήρως. Μερικοί δε, μάλιστα, από
τους Ηγεμόνες αυτούς είχαν ασκήσει άμεση
και εν πολλοίς αποφασιστικής σημασίας επιρροή στην από κάθε άποψη περαιτέρω δραστηριότητα του Ρήγα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και θεωρούμε απόλυτα
σκόπιμο να παραθέσουμε στη συνέχεια μερικές λεπτομέρειες τόσο για τις εν λόγω περιοχές όσο και για μερικούς από τους Έλληνες
εκείνους ηγεμόνες. Να μην ξεχνάμε, όμως,
ότι επειδή αφενός οι περιοχές αυτές ήταν υποτελείς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και,
αφετέρου, οι ηγεμόνες διορίζονταν και παύονταν αυτοβούλως από τον Σουλτάνο. Κατά
συνέπεια, λοιπόν, ήταν απόλυτα υποχρεωμένοι να ακολουθούν πειθήνια την εν γένει πολιτική του, οπότε αν τολμούσαν να διαφωνήσουν ανοικτά μαζί του και, μάλιστα, αν εκδήλωναν επαναστατικές αντιλήψεις και δεν
κατόρθωναν να δραπετεύσουν, θα πλήρωναν
οπωσδήποτε με τη ζωή τους τις όποιες διαφορετικές εκείνες πεποιθήσεις τους.
Σχετικά, τώρα, με τις δύο ως άνω περιοχές
των Βαλκανίων, η Βλαχία είχε ως πρωτεύουσα
τότε το Βουκουρέστι, το οποίο σήμερα είναι
πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Η δε Μολδαβία
είχε πρωτεύουσα τότε το Ιάσιο, το οποίο είναι
σήμερα μία εξαίρετη πόλη της ανατολικής
Ρουμανίας, μέγα μέρος της οποίας ήταν τότε
η Βλαχία. Εξάλλου δε, ένα μεγάλο και πλούσιο
μέρος της Μολδαβίας, η Βουκοβίνα, μοιράστηκε το 1940, όταν η Σοβιετική Ένωση βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της, με αποτέλεσμα το βόρειο μέρος της να αποτελεί σήμερα περιοχή της Ουκρανίας. Στο πέρασμα,
άλλωστε, των αιώνων και κυρίως μετά τον
16ο, οι συνεχείς ανταγωνισμοί αφενός μεταξύ
των τότε Ευρωπαϊκών Αυτοκρατοριών και,
αφετέρου, οι πόλεμοι αυτών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυξομείωναν τα εδαφικά όρια και των δύο εν λόγω περιοχών.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
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Ιωάννης Φαρμάκης γεννήθηκε το 1772 στο χωριό Βλάστη Κοζάνης, της Δυτικής Μακεδονίας.
Γόνος εύπορης κτηνοτροφικής οικογένειας, ο Ιωάννης από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στο αρματολίκι της
ευρύτερης οικογένειάς του. Παράλληλα με τις αγροτικές εργασίες, ηγήθηκε από πολύ νωρίς του κλέφτικου σώματος του χωριού του και συμμετείχε σε δεκάδες προεπαναστατικές εξεγέρσεις εναντίον των
Οθωμανών.

Ι στορικές Μ νήμες
ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι ήρωες της
Μολδοβλαχίας!

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Το 1795, σε ηλικία 23 ετών, ο Φαρμάκης συνεργάζεται με τον ξακουστό Θεσσαλό αρματωλό Θύμιο Βλαχάβα και μάχεται ηρωικά εναντίον των τοπικών Πασάδων.
Τέσσερα χρόνια αργότερα και με τη δράση του να γίνεται γνωστή, μεταφέρεται στα Επτάνησα όπου γνωρίζεται και συνεργάζεται με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εκεί
ο Φαρμάκης θα πολεμήσει στο πλευρό των Ρώσων,
εναντίον του Αλή Πασά και του Γαλλικού στρατού. Το
1807, ο Καποδίστριας συγκαλεί σύσκεψη οπλαρχηγών
στη Λευκάδα, στην οποία συμμετέχει ενεργά και ο Φαρμάκης, κάτι που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του μετέπειτα κυβερνήτη προς τον Μακεδόνα αρματωλό!
Στο διάστημα που ακολούθησε, ο Ιωάννης Φαρμάκης συμμετέχει εκ νέου σε μικρές τοπικές εξεγέρσεις στη
περιοχή του Ολύμπου και στα τέλη του 1808 επιστρέφει στα μέρη του και αναλαμβάνει την αρχηγία στα αρματολίκια της Χαλκίδας και των γύρω περιοχών.
Η φήμη του ανιδιοτελούς αγωνιστή εξαπλώνεται, ενώ
ο ίδιος μεταβαίνει στη Πετρούπολη της Ρωσίας, το 1816,
ακούγοντας τις εθνικές διαδώσεις περί ύπαρξης μιας
μυστικής οργάνωσης που θα ξεσηκώσει το Γένος. Λίγους μήνες μετά, πηγαίνει στην Οδησσό, έρχεται σε επαφή με τον Εμμανουήλ Ξάνθο, ο οποίος του γνωρίζει τις
αρχές και τους σκοπούς της Φιλικής Εταιρείας και ο Φαρμάκης συγκινημένος ορκίζεται πίστη στην πατρίδα. Συναντάται με πολλούς Έλληνες του εξωτερικού, και το 1818
στην άλλοτε πρωτεύουσα της βυζαντινής αυτοκρατορίας,
ο έτερος φιλικός Νικόλαος Σκουφάς θα τον χρίσει αρχηγό
των «αφιερωμένων της Φιλικής Εταιρείας»! Από τότε ο
Φαρμάκης διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για την ανακήρυξη του ιερού εθνικού ξεσηκωμού σε ολόκληρη τη
Μακεδονία και ξοδεύει ολόκληρη τη περιουσία του για τη
δημιουργία στρατού με ικανό αριθμό πολεμοφοδίων.
Γίνεται από τους σημαντικότερους πολεμιστές, όταν
τον Φεβρουάριο του 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
ξεκινάει τις μάχες του στη Μολδαβία. Εκεί ο Φαρμάκης,
πολεμάει γενναία και διακρίνεται στις συμπλοκές με
τους βαρβάρους. Παρά τις αρχικές επιτυχίες όμως, ο
στρατός του Υψηλάντη θα ηττηθεί στη μάχη του Δραγατσανίου και όσοι έζησαν διασκορπίστηκαν. Τότε ο Φαρμάκης αποφασίζει να κατευθυνθεί με τους άνδρες του
στα ρωσικά εδάφη, αφενός για να τους παρέχει ασφάλεια, αφετέρου για να βρουν τρόπο να κατέβουν στην
κυρίως Ελλάδα, συνεχίζοντας εκεί την επαναστατική
τους δράση.
Οι Τούρκοι όμως ενισχύονται σημαντικά, γεμίζουν τις
παραδουνάβιες ηγεμονίες με ασκέρι χιλιάδων και έτσι ο
Μακεδόνας στρατηγός αποφάσισε να ταμπουρωθεί αρχικά στο μοναστήρι Κούρτε ντε Άρτζεσι. Ήρθε σε επαφή
με τις εναπομείνασες δυνάμεις του Σέρβου στρατηγού
Βλάδεν και με τους άνδρες του έτερου φιλικού οπλαρχηγού Γεωργάκη Ολύμπιου. Εκεί αντιλαμβάνονται πως
τα πράγματα είναι δύσκολα. Πολλοί τρέπονται σε φυγή,
την ώρα που τα πυρομαχικά εξαντλούνται και οι Τούρκοι υπερ-πολλαπλασιάζονται! Εν τέλει, τον Σεπτέμβριο
του 1821 ο Φαρμάκης, μαζί με τον Ολύμπιο και 350 άντρες κλείνονται στη μονή Σέκκου στη Μολδαβία στη περιοχή της σημερινής κομητείας Νεάμτς. Έπειτα από κάποιες διαφωνίες, οι Έλληνες αποφασίζουν να μείνουν
ενωμένοι και να πεθάνουν στο μοναστήρι. Η τιτανομαχία
διήρκησε 14 ημέρες. Ο Σελήχ Πασάς στέλνει 300 ιππείς να καθαρίσουν τους άνδρες του Φαρμάκη, όμως η
ενέδρα των Ελλήνων έφερε αποτέλεσμα και η επίθεση
των βαρβάρων αποκρούστηκε. Οι Οθωμανοί επιχειρούν συνεχώς, όμως η άμυνα του Φαρμάκη είναι λυσσώδης!
Επί τέσσερις ημέρες οι Τούρκοι μετρούν θύματα και οι
Έλληνες επιτυχίες.
Η άμυνα συνεχίστηκε ως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι επαναστάτες ξεμένουν από σφαίρες, η πείνα τους έχει τσακίσει
κυριολεκτικά και ο Σουλτάνος παραγγέλνει να στείλουν
εναντίον της μονής 4 βαριά κανόνια. Παρά τους συνεχείς
κανονιοβολισμούς και τις εξορμήσεις των μουσουλμάνων, οι 160 Έλληνες του Φαρμάκη σταματούν και πάλι
τις επιθέσεις. Τότε, ο Αυστριακός διπλωμάτης Βολφ, σε
συνεργασία με τον Σελήχ Πασά ανακοίνωσαν στον Φαρ-

Ιωάννης Φαρμάκης
μάκη πως αν παραδίδονταν, κατ' εντολή του Σουλτάνου
θα τους χορηγούνταν αμνηστία. Ο Φαρμάκης αρνήθηκε αρχικά. Όμως η δυσχερής κατάσταση των ανδρών
του και η παντελής έλλειψη πυρομαχικών τον ανάγκασαν να αποδεχθεί τη πρόταση, παρότι ακόμη ταλαντευόταν. Έτσι την 23η Σεπτεμβρίου, ο ίδιος και 18 παλληκάρια του βγαίνουν από τη μονή για να συναντήσουν
τον Πασά. Οι Τούρκοι όμως δεν σεβάστηκαν τη συμφωνία και αφού αφόπλισαν και συνέλαβαν τον Φαρμάκη
και τους αξιωματικούς του, ο αλαλιασμένος όχλος φόνευσε όλους τους υπόλοιπους άοπλους Έλληνες που
βρίσκονταν στη μονή. Οι αιχμάλωτοι κατακρεουργηθηκαν άγρια στο Ιάσιο, ενώ ο Φαρμάκης οδηγήθηκε στα
μπουντρούμια της Κωνσταντινούπολης, όπου βασανίστηκε
σκληρά και αποκεφαλίστηκε τον Οκτώβριο του 1821.
Ένας συνετός οπλαρχηγός που αγωνίστηκε τίμια και
άοκνα εναντίον των τυράννων του έθνους. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος γεννήθηκε στο χωριό Λιβάδι του νομού Λάρισας, το Μάρτιο του 1772. Εκ του
πατρός του, Νικολάου, φέρει καταγωγή από τους σπουδαίους και φημισμένους αρματωλούς του Ολύμπου,
τους Λαζαίους, ενώ εκ της μητρός του, Νικολέτας, προέρχεται από τοπικούς προύχοντες της Λάρισας. Το χαϊδευτικό «Γεωργάκης», του το έδωσε η στοργική του γιαγιά Αγνή, η οποία και τον μεγάλωσε.
Ως το 1798, ο Γεωργάκης εκπαιδεύεται στο σχολείο
στο Λιβάδι, από φωτισμένους δασκάλους και ταυτόχρονα περνά στα στρατεύματα των Λαζαίων. Οι πνευματικές του ικανότητες, το αδάμαστο πάθος του για πόλεμο
και επιβολή, καθώς και η τόλμη που έδειχνε, τον έκαναν
πολύ αγαπητό στους συμπολεμιστές του και πρώτο καμάρι των συγγενών του Έξαρχου και Τόλιου Λάζου.
Ανέλαβε το αρματολίκι του Ολύμπου (εξ ου και το επώνυμο
«Ολύμπιος») και διακρίθηκε στις μάχες εναντίον του
Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Το 1804 έσπευσε με τις δυνάμεις του να βοηθήσει τον Καραγεώργη Πέτροβιτς στη
σερβική επανάσταση εναντίον των Οθωμανών, σαν εκτελεστής του οράματος του Ρήγα για μια συναδέλφωση
και κοινή δράση των χριστιανών της βαλκανικής. Χτυπούσε
τα τουρκικά τάγματα, ξεσήκωνε τους Σέρβους αγρότες
και πέτυχε ένα σερί νικών! Η αδυναμία των λαών αυτών
να αποκτήσουν την αυτονομία τους τον απογοήτευσε
αλλά δεν τον πτόησε. Παρέμεινε στη Σερβία, όπου νυμφεύθηκε, και ανέπτυξε συνεχή αλληλογραφία με τον
Κωνσταντίνο Υψηλάντη, αδημονώντας για ένα γενικό
επαναστατικό ξέσπασμα εναντίον του Σουλτάνου!
Το 1806 συναντάται στο Βουκουρέστι με τον Έλληνα
ηγεμόνα, οργανώνουν σοβαρό στρατό και συμμετέχουν
στον ρώσο-τουρκικό πόλεμο, στη μάχη της Όστροβας.
Για την αποτελεσματικότητά του διορίζεται συνταγματάρχης του ρωσικού στρατού και η φήμη του φτάνει ως
τα αυτιά του Τσάρου! Το κύρος του και η ανδρεία του θα
του δώσουν ένα σημαντικό έρεισμα. Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ασυγκίνητο
τον Ολύμπιο, ο οποίος έσπευσε όχι απλά να γίνει μέλος

Γεωργάκης Ολύμπιος
της, το 1817, αλλά και απόστολός της! Έτσι, αφού συνδέθηκε φιλικά με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο πρίγκιπας του
κάνει γνωστό πως τον επιθυμεί Αρχιστράτηγο των στρατευμάτων της Φιλικής Εταιρείας και ο Γεωργάκης συγκινημένος ορκίζεται να μη δειλιάσει ποτέ και να χύσει το αίμα
του για την ελευθερία!
Από τον Φεβρουάριο του 1821, ο Ολύμπιος ρίχνεται
στη μάχη, πολεμώντας με αυταπάρνηση και ηρωισμό.
Στην τραγική μάχη του Δραγατσανίου και ύστερα από τη
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προδοσία του Βλαδιμηρέσκου, ο Ολύμπιος ορμά να
περισώσει τα λείψανα και τη σημαία των άτυχων φοιτητών του Ιερού Λόχου, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του
τη ζωή, θρηνώντας για την απώλεια των άξιων αυτών
παλληκαριών. Αφού ο στρατός των Ελλήνων στον βορρά είχε διαλυθεί, ο Ολύμπιος φυγάδευσε τον Υψηλάντη στην Αυστρία και επιχείρησε να κινηθεί ανατολικά.
Κατά τον αποχωρισμό οι δύο άνδρες ξέσπασαν σε δάκρυα και ορκίστηκαν καλή αντάμωση στη πατρίδα!
Ολόκληρο το καλοκαίρι του 1821, ο Γεωργάκης ταλαιπωρείτο από ασθένειες και ο στρατός του αναγκάστηκε να κλειστεί σε δυσπρόσιτες περιοχές με τους Οθωμανούς να πλησιάζουν απειλητικά. Ύστερα από την
ανάρρωσή του, θα συνενωθεί με τις δυνάμεις του Ιωάννη Φαρμάκη και σκληρά διωκόμενοι από τον Σελήχ Πασά θα κλειστούν στη μονή Σέκκου, στη Μολδαβία με 350
άνδρες. Ακολούθησαν φονικότατες μάχες! Για δύο περίπου εβδομάδες ο Ολύμπιος και τα παλληκάρια του
αποκρούουν τους βάρβαρους δυνάστες! Με τους Τούρκους να εξοπλίζονται ασταμάτητα και τους Έλληνες να
ασθενούν εξαιτίας της πείνας και της έλλειψης πολεμοφοδίων, ο Αυστριακός πρόξενος προτείνει στον Ολύμπιο
τη διαφυγή του σε ρωσικό έδαφος για να σώζει τη ζωή
του. «Πήρα τα όπλα για να χύσω το αίμα των εχθρών της πατρίδας και όχι για να σώσω τον εαυτό
μου», αποκρίνεται ο ευπατρίδης οπλαρχηγός.
Οι μέρες περνούν και η θέση των Ελλήνων γίνεται
ανυ-πόφορη. Στο κωδωνοστάσιο της μονής, στη θέση
που βρισκόταν ο Ολύμπιος και 11 σύντροφοί του, ξεσπάει πυρκαγιά και οι επαναστάτες κινδυνεύουν να αιχμαλωτιστούν. Εκεί ο Σελήχ Πασάς βρίσκει την ευκαιρία και
τους δελεάσει. «Βγείτε έξω γκιαούρηδες, αλλιώς θα καείτε ζωντανοί. Εμείς δεν θα σας πειράξουμε»! Αρνούμενος οποιουδήποτε είδους συνδιαλλαγή με τους Μογγόλους και βλέποντας το τέλος να πλησιάζει, ο Ολύμπιος
λέει στα παλικάρια του: «Εγώ θα μείνω εδώ και θα καώ,
αν θέλετε βγείτε εσείς έξω»! Όμως κανείς δεν έφυγε!
Ουδείς παραδόθηκε! Ο Γεωργάκης, αφού κάνει τον σταυρό του, πυροβολεί το βαρέλι με την πυρίτιδα και μαζί με
τους συμπολεμιστές του περνούν σαν άγγελοι στο Πάνθεον των Ελλήνων ηρώων!
Έτσι λοιπόν, τον Σεπτέμβριο του 1821, χάθηκε ένας
από τους ενδοξότερους και ακαταμάχητους γίγαντες της
Ελληνικής ιστορίας. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ε πικαιρότητα
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αποφασιστική στάση του πρωθυπουργού
της Βρετανίας και των αρμόδιων υπουργών
του, η θύελλα αντιδράσεων και η παλλαϊκή κατακραυγή στην Ευρώπη, και ειδικά στη Βρετανία,
για την απόφαση των έξι πλούσιων αγγλικών
ομάδων ποδοσφαίρου και άλλων έξι από Ισπανία
και Ιταλία να δημιουργήσουν μεταξύ τους ξεχωριστό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαγόταν παράλληλα με τα εθνικά πρωταθλήματα
των τριών χωρών, ανάγκασαν και τις 6 αγγλικές
ομάδες να αποτραβηκτούν από το σχέδιο. Οι πρόεδροι των 12 ομάδων που υπέγραψαν σχετικό
συμφωνητικό ήλπιζαν ότι θα προστεθούν ακόμα
τρεις ομάδες ώστε να γίνουν 15. Ήδη ο Γενικός
διευθυντής της Μάντσεστερ Γιουνάιτετ παραιτείται και οι Αμερικάνοι ιδιοκτήτες της πωλούν
την ομάδα.
Ο λόγος της δημιουργίας του ξεχωριστού αυτού
πρωταθλήματος, όπως ομολόγησε ο πρόεδρος της
Ρεάλ Μαδρίτης που ηγήθηκε του σχήματος των 12,
είναι καθαρά κερδοσκοπικός. Έπαθαν, είπε, καταστροφή λόγω της πανδημίας και πρέπει να καλύψουν
πολλές από τις…ζημιές τους!!!
Στο νέο πρωτάθλημα ESL υπέγραψαν να συμμετέχουν οι εξής ομάδες: ΒΡΕΤΑΝΙΑ- Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool,
Tottenham, ΙΣΠΑΝΙΑ- Real, Barcelona, Atletico
Madrid, ΙΤΑΛΙΑ- AC Milan, Inter, Juventus.
Η απληστία των ιδιοκτητών των πιο πάνω ομάδων δεν έχει όρια, αφού κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο. Η βρετανική κυβέρνηση αντέδρασε έντονα σε αυτή την απόφαση. Το ίδιο και το
αγγλικό F.A, η UEFA και η FIFA.
Έτσι, σαν χάρτινος πύργος κατέρρευσε το μεγαλεπήβολο πρότζεκτ της European Super League
καθώς λιγότερο από 48 ώρες μετά την αναγγελία
δημιουργία της οι μισές ομάδες έχουν αποχωρήσει
επισήμως, φοβούμενες τις επιπτώσεις και την οργή
των οπαδών.

ΖΗΤΟΥΝ… ΣΥΓΓΝΩΜΗ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Super
League. Ακούσαμε προσεκτικά την αντίδραση των
οπαδών μας, της βρετανικής κυβέρνησης και άλλων
βασικών ενδιαφερομένων. Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαζόμαστε με άλλους στην ποδοσφαιρική κοινότητα για να βρούμε βιώσιμες λύσεις για τις
μακροπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το
παιχνίδι».
Λίβερπουλ: «Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει
ότι η συμμετοχή μας στα προτεινόμενα σχέδια για τη
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής Super League διεκόπη.
Τις τελευταίες ημέρες, ο σύλλογος έχει λάβει αρκετές
απόψεις από διάφορα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη,
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, και θα θέλαμε να
τους ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη συμβολή
τους».
Τσέλσι: «Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η Τσέλσι
επιβεβαιώνει πως έχει ξεκινήσει όλες τις επίσημες
διαδικασίες για την αποχώρησή της από το γκρουπ
που προχωράει τα πλάνα για την European Super
League. Έχοντας συμμετάσχει στο γκρουπ την περασμένη εβδομάδα, είχαμε τον χρόνο να σκεφτούμε
το θέμα και να αποφασίσουμε πως η παρουσία μας
σε τέτοια πλάνα δεν θα ήταν προς το συμφέρον της
ομάδας, των φιλάθλων μας και της ποδοσφαιρικής
κοινότητας».
Άρσεναλ: «Ως αποτέλεσμα των όσων μας είπατε και της ευρύτερης κοινότητας ποδοσφαίρου τις
τελευταίες ημέρες αποχωρούμε από την Super
League.Κάναμε ένα λάθος και ζητούμε συγγνώμη για
αυτό».
Τότεναμ: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει επισήμως διαδικασίες για απόσυρση από
την ευρωπαϊκή Super League». Επίσης σε προσωπική του δήλωση ο πρόεδρος της ομάδας Ντάνιελ
Λίβι ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΝ ΠΙΣΩ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΥΣ…
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον (και η κυβέρνησή του), στους οποίους οφείλεται κατά κύριο λόγο
η διάλυση του σχεδίου των πλουσίων, χαιρέτισε την
απόσυρση των αγγλικών ομάδων λέγοντας ότι ήταν
μια σωστή απόφαση για τους ποδοσφαιρόφιλους, τις
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Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΖΟΝΣΟΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΤΙΣ 6 ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΤΟ «ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ»

Οι απειλές της βρετανικής κυβέρνησης
και η οργή των οπαδών διέλυσαν
το «ευρωπαϊκό πρωτάθλημα» των
12 πλουσίων πριν αρχίσει...

ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες.
Ο υπουργός Αθλητισμού Oliver Dowden είπε ότι
ήταν μια νίκη για τους οπαδούς και ότι η χώρα ήταν
ενωμένη στην καταδίκη τέτοιων προτάσεων. «Ήμασταν αποφασιμένοι να πάρουμε σκληρά μέτρα για να
εμποδίσουμε αυτό το εγχείρημα».
Με επίσημη τοποθέτησή της που «ανέβασε» στον
επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) «χαιρέτισε» την απόφαση ομάδων της χώρας που είχαν εμπλακεί ενεργά
με την κίνηση των «12», να αποχωρήσουν απ’ την
European Super League, τονίζοντας πως το ποδόσφαιρο, ήταν και παραμένει για τους φιλάθλους.
«Ήταν μία πρόταση, που έτσι όπως σχεδιάστηκε,
θα χώριζε το άθλημα, αλλά αντίθετα όπως αποδείχθηκε,
μας ένωσε όλους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους για την επιρροή τους και την ξεκάθαρη
φωνή τους σ’ αυτή τη συνθήκη, κρατώντας γερά τις
βασικές αρχές του ποδοσφαίρου. Είναι μία ισχυρή
υπενθύμιση ότι το παιχνίδι ήταν - και πάντα θα είναι
- για τους φιλάθλους.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον πρωθυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον υπουργό
Αθλητισμού για την πολύ σημαντική υποστήριξή
τους εναντίον τέτοιων πλάνων».

ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ
Ο υπουργός Παιδείας της Βρετανίας, Gavin
Williamson, είχε δηλώσει στο SKY News ότι «η
κυβέρνηση δεν θα διστάσει να λάβει αυστηρά μέτρα
γι’ αυτή την άδικη απόφαση, ώσστε το υπό σκέψη πρωτάθλημα να μην πραγματοποιηθεί. Θα το σταματήσουμε ακόμα και αν χρειαστεί να πάρουμε νομοθετικά μέτρα ή να επιβάλουμε κυρώσεις, ώστε να προστατεύσουμε το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα». Και
πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι άνθρωποι του χρήματος
έχουν σχεδιάσει κάτι που είναι εναντίον των οπαδών
του ποδοσφαίρου».
Με βάση δημοσιογραφικές εκτιμήσεις, η βρετανική κυβέρνηση ήταν έτοιμη να εξετάσει ακόμα και το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των ομάδων (κατά το πρότυπο της Γερμανίας), να επιβάλει περιορισμούς στις
μεταγραφές ξένων παιχτών, να απαγορευτεί η συμμετοχή ποδοσφαιριστών στην εθνική ομάδα, να αποσυρθεί η Αστυνομία από τη φύλαξη αγώνων κλπ.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Oliver Dowden, η πίτα για το υπό σχεδιασμόν «διχαστικό πρωτάθλημα» ήταν £8,6 δισεκατ. λίρες!

Σύμφωνα με τους «Financial Times», η JP Morgan,
μία από τις κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων στον
κόσμο, η οποία θα εξασφάλιζε την οικονομική κάλυψη στο νέο σχέδιο, θα έδινε στους συλλόγους ένα
δάνειο μακράς διάρκειας (23 ετών) με επιτόκιο 2-3%.
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα είχε ανακοινώσει
ήδη ότι θα υποστηρίξει οικονομικά το έργο των 3,5
δισεκατομμυρίων: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε
ότι χρηματοδοτήσαμε την επιχείρηση», τόνιζε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της.
Οι 12 ιδρυτικοί σύλλογοι ανέφεραν ότι το σχέδιο
προέβλεπε, αυτοί και ακόμα τρεις ομάδες, να πά-

ρουν 3,5 δισ. ευρώ, για «να υποστηρίξουν τα επενδυτικά τους σχέδια υποδομής και να αντιμετωπίσουν
τον αντίκτυπο της πανδημίας».
Το μπόνους καλωσορίσματος (welcome bonus)
θα κυμαινόταν από 200 έως 300 εκατ. ευρώ και θα
το λάμβανε κάθε μια από τις 12 μέχρι τώρα και συνολικά οι 15 όπως προβλέπει το τελικό σχέδιο.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΡΕΑΛ
Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και της νεοσύστατης διοργάνωσης των 12 ομάδων, Florentino
Perez, έδωσε απαντήσεις για την κλειστή λίγκα, αλλά και τους λόγους που φτιάχτηκε, ενώ στάθηκε στους αποκλεισμούς που γράφονται και λέγονται τόσο
για ομάδες όσο και για παίκτες και ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν πρόκειται να αποκλειστεί.
«Πολλές σημαντικές ομάδες στην Ισπανία, την Ιταλια και το Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν να βρουν μια
λύση σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Η μόνη επιλογή είναι να παίξουν περισσότερα ανταγωνιστικά παιχνίδια. Σε αντίθεση με το Τσάμπιονς
Λιγκ, η European Super League βοηθά τις ομάδες
αυτές να ανακτήσουν πολλά από τα χρήματα που
έχουν χάσει.
Εδώ στη Ρεάλ Μαδρίτης έχουμε χάσει εξαιρετικά
μεγάλα ποσά και είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν δεν υπάρχει κέρδος, ο μόνος τρόπος
για να αντιδράσεις είναι να παίξεις περισσότερα ανταγωνιστικά ματς μέσα στην εβδομάδα. Η ESL θα
σώσει τις ομάδες οικονομικά», ανέφερε.
«Το ποδόσφαιρο πρέπει να εξελιχθεί όπως τα πάντα στη ζωή. Το ποδόσφαιρο πρέπει να προσαρμοστεί στις εποχές που ζούμε τώρα. Το ποδόσφαιρο έχει
αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον του, τα τηλεοπτικά δικαιώματα μειώνονται. Θέλαμε να κάνουμε τη Super
League, η πανδημία μάς έδωσε επείγουσα ανάγκη:
τώρα είμαστε όλοι κατεστραμμένοι στο ποδόσφαιρο.
»Το ελκυστικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι οι
αγώνες μεταξύ μεγάλων συλλόγων. Έτσι η αξία των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων αυξάνεται και δημιουργούνται περισσότερα έσοδα. Εάν νικήσουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ λαμβάνουμε 120 έως 130 εκατομμύρια
ευρώ από την UEFA, αλλά με τη Σούπερ Λίγκα θα
κερδίσουμε πολύ περισσότερα.
»Δεν είναι μόνο οι πλούσιοι που θέλουν την ESL.
Το κάνουμε για να σώσουμε το ποδόσφαιρο, επειδή
είναι σε μια κρίσιμη στιγμή», είπε ο κ. Πέρεθ.

Θα τα καταφέρει η «Πράσινη» 40χρονη Αναλένα
Μπέρμποκ να γίνει η νέα καγκελάριος της Γερμανίας;
Την 40χρονη Αναλένα Μπέρμποκ επέλεξαν οι Πράσινοι ως την
υποψήφια καγκελάριο του κόμματός τους ενόψει των εκλογών της
26ης Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που το κόμμα επιλέγει ένα υποψήφιο, καθώς μέχρι σήμερα κατέβαινε στις εκλογές με «δίδυμη» ηγεσία – κάτι που αποτελεί μία ακόμη ένδειξη των
φιλοδοξιών που έχει και φτάνουν ακόμη και στη διεκδίκηση της εντολής για τον σχηματισμό της επόμενης ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Σημειώνεται πως οι δημοσκοπήσεις δίνουν στους Πράσινους ποσοστό κοντά στο 22%, με ανοδικές τάσεις, το οποίο φαίνεται να τους διασφαλίζει άνετα τη δεύτερη θέση. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, εάν
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και αυξηθεί η παράσταση νίκης, να στοχεύσουν την πρωτιά.
Εξάλλου, το μέχρι πρόσφατα αδιαμφισβήτητα κυρίαρχο και πρώτο κόμμα, η Ένωση Χριστιανοδημοκρατών-Χριστιανοκοινωνιστών (CDU-CSU), βυθίζεται καθημερινά στη δίνη της κρίσης, ενόψει της μετά-Μέρκελ εποχής. Μια κρίση που αποτυπώνεται και στην αδυσώπητη σύγκρουση για το χρίσμα του υποψηφίου
καγκελάριο στις εκλογές ανάμεσα στον Άρμιν Λάσετ και τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, που έληξε χθες με απόφαση του κόμματος για στήριξη του Λάσετ.
Την ίδια στιγμή, οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν να αντιμετωπίσουν τη δική τους, μακρόχρονη κρίση, η οποία
αφορά και την ταυτότητά τους. Τα ποσοστά στις εκλογικές αναμετρήσεις στα διάφορα κρατίδια και τις δημοσκοπήσεις είναι απογοητευτικά, της τάξης του 15-16%, ενώ ο δικός τους υποψήφιος – ο νυν υπουργός Οικονομικών, Όλαφ Σολτς – δεν δείχνει να πείθει.
Ποια είναι η Μπέρμποκ
Η Αναμπέλα Μπέρμποκ, αν και μέλος της Μπούντεσταγκ από το 2013, ήταν πρακτικά άγνωστη στο πολιτικό γίγνεσθαι το 2018, όταν εξελέγη στο ανώτατο αξίωμα των Πρασίνων. Ανήκει δε, όπως άλλωστε και ο
Χάμπεκ, στην πτέρυγα των λεγόμενων «ρεάλος», δηλαδή των πραγματιστών που εκφράζουν θέσεις αποδεκτές από το πολιτικό σύστημα και τη γενικώς συντηρητική κοινωνία της Γερμανίας.
Σημειώνεται πως η Μπέρμποκ υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος του χάλκινου μεταλλείου στο αγώνισμα του
τραμπολίνο σε εθνικό επίπεδο, ενώ έχει σπουδάσει στο London School of Economics και έχει διατελέσει
σύμβουλος μέλους της Ευρωβουλής. Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά και ζει στο Πότσδαμ, ενώ είναι υπέρμαχος της πλήρους απεξάρτησης της Γερμανίας από τον λιγνίτη.
Θα καταφέρει, άραγε, να οδηγήσει τους Πράσινους στην κορυφή; Το οικονομικό και πολιτικό μομέντουμ,
πάντως, μοιάζουν να την ευνοούν.

Eπιστολές - Γνώμες
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Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

Κ

υκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο το νέο βιβλίο – πολιτικά απομνημονεύματα – του Sir Alan
Duncan, με τίτλο «In the thick of it» (σε
ελεύθερη μετάφραση «Μέσα στη πυρά
των πραγμάτων»).
Ο συγγραφέας καταγράφει με ημερομηνιακή σειρά γεγονότα από το 2016 μέχρι το
2019, συγκεκριμένα μεταξύ Ιουλίου 2016 και
Ιουλίου 2019, περίοδο που υπηρέτησε στο
Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας.
(Foreign and Commonwealth Office) ως
Υπουργός Ευρώπης.
Σ΄αυτά περιλαμβάνει και κάποιες εκπληκτικές αναφορές για το Κυπριακό. Για τις δύο
συναντήσεις στη Γενεύη το 2017, ονομαστικώς σε πολιτικούς Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελληνικής Δημοκρατίας και όχι μόνο.
Τα σημαντικότερα σημεία στο βιβλίο του
σε σχέση με την Κύπρο, είναι α) η αναφορά ότι η επαγγελματική του ομάδα στο
Κράν Μοντανά ήταν... απαρηγόρητη για
τη σκληρή δουλειά που έκαναν αλλά οι συνομιλίες κατέρρευσαν, και ότι ο Βρετανός Ύπ.
Αρμοστής στην Λευκωσία Matthew Kidd,
ένοιωθε πλήρως απογοητευμένος και προδομένος («betrayed») από τον Πρόεδρο Νίκο
Αναστασιάδη.
β) Η επαίσχυντη συμπεριφορά του ιδίου
(Alan Duncan) προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τους αξιωματούχους της, ιδίως
προς τον τότε Ύπ. Αρμοστή της στο Λονδίνο
Ευρυπίδη Ευρυβιάδη, τον οποίο κάλεσε
στο Φόρεϊν Όφις και τον κατσάδιασε και ξεδιάντροπα γράφει ότι τον πέταξε έξω απαγορεύοντάς του να μιλήσει!
Αναλυτικότερα:
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016:
Με πτήση των Βρετανικών Αερογραμμών
o Sir Alan Duncan και η ομάδα του (αποτελούμενη από τους Richard Yates, Lizzie
Mckinnell (Chief Press Officer Europe), Amy
Clemitshaw (Head Eastern Mediterranean
Department) έφθασαν στην Κύπρο. «Η επανέναρξη», έγραψε, «των συνομιλιών για επανένωση βρίσκεται σε κρίσιμο και ενθαρρυντικό σημείο, εδώ και 40 χρόνια από τότε που
λαϊκές αναταραχές επέφεραν τον διαχωρισμό του νησιού». («The restarting of reunification talks is at a critical and encouraging
stage, over forty years since civil unrest caused
the island’s division»). Είχαν δείπνο στο σπίτι
του Βρετανού Υπάτου Αρμοστού Matthew
Kidd.
Σχόλιο Φ.Α.:
Παραπλανητική η αναφορά, γιατί
πριν 40 χρόνια είχαμε δύο βάρβαρες
τουρκικές εισβολές (και όχι λαϊκές αναταραχές) που επέφεραν επί σχεδίου, με
την ηθική αυτουργία της βρετανικής κυβέρνησης και του υπουργείου του, με τους
Πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ Harold Wilson
/James Callaghan αντίστοιχα, τον διαχωρισμό του νησιού. Εκτός και αν ο Alan Duncan
είναι ακόμα τόσο επικίνδυνα άσχετος με
την πραγματική ιστορία της Κύπρου (Κυπριακής Δημοκρατίας).
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016:
«Η Κύπρος είναι μία από τις ευθύνες μου
– το βόρειο μέρος τουρκοκρατείται, αλλά το
υπόλοιπο είναι Έλληνες Κύπριοι. Η ΕΕ δεν
έπρεπε ποτέ να επιτρέψει στην Κύπρο να
γίνει μέλος προτού λυθεί αυτή η διαχρονική
διαμάχη. Τα ΗΕ τώρα κάνουν ακόμα μια προσπάθεια ίσως και υπογραφτεί συμφωνία. To
HB είναι κεντρικό (έχει καθοριστικό ρόλο) στο
αποτέλεσμα, καθώς παραμένουμε εγγυήτρια δύναμη, επομένως πρέπει πρώτα να
γνωρίσω τις προσωπικότητες.
«Cyprus is one of my responsibilities – its
northern part is Turkish occupied, whereas

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΥΠ. ΕΥΡΩΠΗΣ ALAN DUNCAN
ΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

“Πέταξε” έξω από το γραφείο του τον Υπ. Αρμοστή
Ευρ. Ευρυβιάδη και του απαγόρευσε να μιλήσει!!!

ΔΙΟΤΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Ο Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΣΤΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΤΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ ΕΙΝΑΙ «ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ»

the rest are Greek Cypriots. The EU should
never have let Cyprus join before resolving
this long-standing dispute. The UN is now
having another go at convening talks to see
if some agreement can be signed. The UK
is pivotal to the outcome, as we remain guarantor power, so I have to know the personalities first».
«Έχουμε (ιδιοκτησία) και χρησιμοποιούμε
τις κυρίαρχες αμυντικές μας βάσεις στο νησί.
Αφού ενημερώθηκα γι΄αυτές, από την ταράτσα της πρεσβείας μας είδα τη νεκρή ζώνη
βόρεια – νότια και την υπόλοιπη ημέρα την
πέρασα συναντώντας σχεδόν όλους όσοι
είναι σημαίνοντες στην πολιτική στην Κύπρο.
Όταν είδα τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη
στο Προεδρικό Μέγαρο, το βρετανικό παρελθόν (του Μεγάρου) είναι εμφανές με την
τεράστια πέτρινη μορφή λεονταριού και το
έμβλημα του Ηνωμένου Βασιλείου στην κύρια είσοδο. Ό,τι ήταν δικό μας, τώρα είναι δικό
τους... Στην τουρκική πλευρά, το δορυφορικό μας πρεσβευτικό κτίριο, ονόματι “Shakespeare House” είναι μια υπέροχη αλλά σπάνια χρησιμοποιούμενη κατοικία. ΄Όμως είναι
ανα-γκαία για την διατήρηση τόσο του ισοζυγίου όσο και για εντυπωσιασμό».
Σχόλιο Φ.Α.:
Με άλλα λόγια επειδή δεν μπορούν να
αναγνωρίσουν το κατοχικό μόρφωμα, με
την πολιτική των ίσων αποστάσεων τους, το «αναγνωρίζουν» ντε φάκτο εφόσον
δεν μπορούν ντε γιούρε. (Βλέπε Βρετ.
Έγγραφα «Η υφέρπουσα αναγνώριση
των Τ/κ», «Σημερινή», 22.7.2017, το είχε
εισηγηθεί το γαμπρός του Χάρολντ Μακμίλλαν, Τζούλιαν Έμερυ).
«We own and use the sovereign defence
bases on the island. After a brief on them, I
view the north-south buffer zone from our
embassy roof and spend the day seeing pretty much everyone who matters in Cypriot politics. When I visit President Nicos Anastasiades at the Presidential Palace, its British
past stares out in the form of a massive stone
lion and unicorn Royal Crest over the main
entrance. What was ours then, now theirs.
On the Turkish side, our satellite embassy
building, called “Shakespeare House”, is a
magnificent but hardly used residence. But
it is essential we keep it, both for balance and
for impact».
Σχόλια Φ.Α.:
1) Σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκουμε ότι είχε δει Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη
ΥΠΕΞ Ιωάννη Κασουλίδη, Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, προφανώς και άλλους.

2) Λανθασμένη η διατύπωσή του για
το «Προεδρικό Μέγαρο». Δεν ήταν ποτέ
καθεαυτό «δικό τους», όπως το εννοεί. Το
έκτισαν ως αποικιοκρατική δύναμη.
3) Λανθασμένη διατύπωση για τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Αυτές με
απόφαση δικαστηρίου στο Λονδίνο είναι
«αποικιακά κατάλοιπα» και όχι «κυρίαρχες».
4) Η σημασία της δορυφορικής τους
πρεσβείας στα κατεχόμενα ονόματι «Shakespeare House» «για ισοζύγιο και εντυπωσιασμό» στην πραγματικότητα αποκαλύπτει
την διπροσωπία τους. Εφόσον δεν μπορούν επίσημα να αναγνωρίσουν ντε γιούρε
το κατοχικό μόρφωμα που βοήθησαν να
υπάρχει, το αναγνωρίζουν ντε φάκτο εξ
ού και το… ισοζύγιο και ο εντυπωσιασμός! Το λεγόμενο αγγλιστί «cripping
recognition» που είχε συζητηθεί κιόλας
πριν χρόνια στο Φόρεϊν Όφις, μετά τις
δύο εισβολές.
4 Οκτωβρίου 2016:
Επισκέπτεται την Αθήνα και έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «ο πατέρας του οποίου υπήρξε Πρωθυπουργός
και ο ίδιος (ΚΜ) αρκετά εκπληκτικά έγινε ηγέτης», όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Είδε τον
Υπ. Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Ένας ωραίος 70χρονος
παχουλός, ο οποίος έχει οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι πολύ φιλο-βρετανός
και έχει τάση να μακρολογεί αλλά γνήσιος».
(«Aniceroly-poly seventy-year-old, who has
family in the UK and is very pro-British. Prone
to speak at length, he is nonetheless forthcoming and sweetly genuine»).
Είδε και άλλους και τα δύο θέματα που
τους απασχόλησαν ήσαν το Brexit και το
Κυπριακό.
«Στο θέμα της Κύπρου, ήταν ξεκάθαρο
ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν πρόκειται να
υποστηρίξουν μια συμφωνία επανένωσης σε ένα δημοψήφισμα εκτός και αν
όλα τα τουρκικά στρατεύματα (προς το
παρόν πέραν των 30,000) δεσμευθούν να
αποχωρήσουν από το νησί», έγραψε.

19 Οκτωβρίου 2016- Το μαξιλάρι
της «δημοκρατίας»
Στην Άγκυρα, είδε πολλούς και τον Πρόεδρο Τ. Ρ. Ερντογάν για μία ώρα. Έγραψε
σχετικά: «Θέλει να βοηθήσει στο Κυπριακό,
αλλά η θέση του είναι κλειδωμένη μάλλον στο
2004. Έχει το δήθεν καλακάγαθο πρόσωπο
ενός πολύ μοχθηρού παίχτη δύναμης, αλλά
δεν μπορείς να αγνοήσεις τη δυνατή ηγεσία

που χρειάζεται η Τουρκία για να ξεπεράσει
τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Του
έδωσα ένα βελούδινο μαξιλαράκι της Βουλής των Κοινοτήτων και του ψιθύρισα στο τέλος στο αυτί “Είναι σαν την δημοκρατία, μπορείς να καθίσεις πάνω του, αλλά όχι για
πολύ”…».
«He is the benign face of a pretty vicious
power player, but you cannot ignore the strong
leadership Turkey needs… I gave him a velvet Commons cushion, whispered quietly to
him at the end, “It’s like democracy: you can
sit on it, but not for too long”»...
6 Δεκεμβρίου 2016:
Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον γνωστό Νορβηγό Espen Eide, τον Ειδικό Σύμβουλο του ΟΗΕ για το Κυπριακό, για τα νεότερα
(update) των διαπραγματεύσεων.
4 Ιανουαρίου 2017:
Στην Άγκυρα είδε τον Τούρκο Υπ. Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου, Υπ.
Ευρώπης Ομέρ Τσελίκ και Πρωθυπουργό
Μπιναλί Γιλντιρίμ και οι συνομιλίες τους
κυρίως για το Κυπριακό.
Έγραψε: «Μετά τη λαϊκή αναταραχή μεταξύ της ελληνικής και τουρκικής κοινότητας, που προέτρεψαν την τουρκική στρατιωτική επέμβαση, η νήσος μοιράστηκε
από το 1974 μεταξύ τουρκικού βορρά και
ελληνικού νότου. Συνομιλίες για επανένωση κορυφώνονται, και υψηλού επιπέδου διάσκεψη σχεδιάζεται για την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη. Ένας αριθμός
θεμάτων κυμαίνονται – εκ περιτροπής
προεδρία, αποζημιώσεις για περιουσίες,
ενισχυμένη παρουσία των Ηνωμένων
Εθνών κλτ. Αλλά το κύριο σημείο θα είναι
κατά πόσο η Τουρκία θα αποσύρει τα στρατεύματά της από τον βορρά και το δικαίωμα
επέμβασης σε περίπτωση που η κοινότητά βρεθεί υπό απειλή. Μια συνολική διευθέτηση είναι ακόμα μακριά αλλά το σχέδιο είναι να γίνεται προσπάθεια. Ο Μπόρις (Boris Johnson, Βρετανός ΥΠΕΞ και από
το 2019 πρωθυπουργός) και εγώ θα πάμε
την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά ο Μπόρις
δεν πρέπει να πάει αν δεν υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας, και δεν πιστεύω θα
υπάρξει».
5 Ιανουαρίου 2017:
Την επομένη βρέθηκε και πάλιν στην Αθήνα. Είδε τον Νίκο Κοτζιά, παλαιό αριστερό
(γράφει), ο οποίος του είπε ότι προσπαθεί
σκληρά να βρει κοινό έδαφος με τους Τούρκους στο Κυπριακό. Ο Ν. Κοτζιάς μετά την
συνάντησή τους έφυγε για Νέα Υόρκη για
συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Antonio
Guterres.
12 Ιανουαρίου 2017:
Φθάνει στη Γενεύη στο κτίριο του ΟΗΕ για
τη διάσκεψη για το Κυπριακό. Ο Alan Duncan
είναι ειρωνικός προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη όταν στην εναρκτήρια συνάντηση, ο
τελευταίος κατά λάθος χρησιμοποίησε λανθασμένη λέξη, όταν αντί να αναφερθεί στο
Κυπριακό ως το «πλέον αγκαθερό πρόβλημα στο κόσμο», είπε «horniest problem»
αντί «thorniest problem». Και αφού σταμάτησαν τα γέλια, το διόρθωσε και ζήτησε συγνώμη,
έγραψε.
(Σχόλιο Φ.Α.: Δεν εξηγεί, φυσικά, ο Άλαν
Ντάνκαν πόσες είναι οι γνώσεις του ιδίου
στην Ελληνική!!!)
Μετά το γεύμα, ξεκίνησαν οι διμερείς συναντήσεις με τους διάφορους τους οποίους οι
ίδιοι (Βρετανοί) και εκείνοι του ΟΗΕ προσπαθούσαν να συμφιλιώσουν. Όχι τόσο διπλωματικό πήγαινε-έλα αλλά αλαλούμ δι-

πλωματίας. Εδώ αντίθετα με την προηγούμενη
άποψη του για τον Νίκο Κοτζιά αλλάζει άποψη
και έγραψε «Μόλις ξεκινήσαμε και αντίθετα
με την προηγούμενη μου άποψη για τον
΄Ελληνα ΥΠΕΞ Νίκο Κοτζιά, αυτός συμπεριφέρεται αμήχανα. Ο Μπόρις σπάει τον πάγο με τον τρόπο του και μιλά καλά σε όλους
τους διαπραγματευτές».
13 Ιανουαρίου 2017:
Ο Μπόρις Τζόνσον και ο ίδιος ξεφεύγουν
από τον «γόρδιο δεσμό» του Κυπριακού και
επιστρέφουν για άλλα θέματα…

Κράν Μοντανά
27 Ιουνίου 2017: Πίσω στη Γενεύη μαζί
με τον Μπόρις Τζόνσον όπου θα «τρυπώσουν
στα βουνά του Κράν Μοντανά όσο καιρό
χρειαστεί για να λυθεί το Κυπριακό που μοίρασε το νησί της Κύπρου μεταξύ της πλειοψηφίας των Ελλήνων Κυπρίων και των Τούρκων στον βορρά. Όλοι οι συμμετέχοντες, θα
φθάσουν από την Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία
τον ΟΗΕ και το ΗΒ», έγραψε.
Στις 28 Ιουνίου 2017: Και αφού για δύο
μέρες η κάθε πλευρά είπε τα δικά της, αμφότεροι Boris Johnson και Alan Duncan επέστρεψαν στο Λονδίνο, για να ξαναπάει ο Alan
Duncan στη Γενεύη στις 30 Ιουνίου 2017
όπου υπήρξαν «εκατομμύρια συναντήσεις
αλλά καμία πρόοδος».
Έφθασε και ο ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες ο
οποίος έκανε μια μακροσκελή αναδρομή στο
Κυπριακό.
Ξανά πίσω στο Λονδίνο ο Alan Duncan,
για ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων
και επέστρεψε στη Γενεύη στις 4 Ιουλίου 2017
με απογευματινή πτήση.
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εντατικά, έγραψε, αλλά δίχως αποτέλεσμα.
«Συζητείται στο Λονδίνο κατά πόσο να πεταχτεί ο Μπόρις Τζόνσον στη Γενεύη ίσως
και φέρει αποτέλεσμα αλλά δεν θέλουν να
πάει και να πέσει σε αποτυχία».

Τηλεφωνήματα Κοτζιά
προς Τζόνσον
Όμως, γράφει και τούτο. «Αποδείχθηκε
ότι ο Μπόρις δεχόταν τηλεφωνήματα από τον
Κοτζιά, και με τέτοιο τρόπο που ο Κοτζιάς νόμιζε ότι είχε κρυφό κανάλι. Αυτό δεν βοηθούσε καθόλου τη θέση μας, καθώς εμείς δεν
γνωρίζαμε τίποτα από όσα λέγονταν μεταξύ
τους, ήταν ένα ενοχλητικό πρόβλημα».
(Σχόλιο Φ.Α.:
Προφανώς ο Νίκος Κοτζάς, διαπιστώνοντας τον βρώμικο ρόλο του Άλαν
Ντάνκαν, θέλησε να έχει απ’ ευθείας επαφή με τον ΥΠΕΞ Μπόρις Τζόνσον)

6 Ιουλίου 2017 – «Προδομένος»
ο Matthew Kidd
Έφθασε, έγραψε, από το Νέα Υόρκη ο ΓΓ
Αντόνιο Γκουτέρες και προήδρευσε της συνεδρίας της ολομέλειας στις 11 π.μ., όπου έλαβαν μέρος ένας συν ένα αξιωματούχοι. Δηλαδή τα ΗΕ, η ΕΕ ως παρατηρητές, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Έλληνες, Τούρκοι και
το ΗΒ. Ο Γκουτέρες τους κάλεσε να τον θεωρήσουν ως έμπιστο για όλες τις προτάσεις
και ευελιξία, και ότι θα έβλεπε όλους και
τους τέσσερις με τη σειρά το πρωινό.
«Εμείς τον είδαμε λίγο μετά το γεύμα
και μας είπε εμπιστευτικά ότι οι Τούρκοι
δέχθηκαν να ακυρώσουν το εγγυητικό
τους δικαίωμα να επεμβαίνουν στρατιωτικά για να προστατεύσουν τους Τουρκοκυπρίους στο βορρά. Αυτή είναι μια τεράστια παραχώρηση, και θα ανταποκρινόταν στην κύρια απαίτηση των Ελληνοκυπρίων.
Οι ‘Ελληνες επίσης θέλουν την αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευμάτων,

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
εκτός των 650 που επιτρέπεται να είναι εκεί βάση της
Συνθήκης Συμμαχίας που διαφέρει από την Συνθήκη
Εγγυήσεως» .
Σχόλιο Φ.Α.:
Η παραδοχή αυτή, ότι ο Γκουτέρες τους μετέφερε ότι
οι Τούρκοι του είπαν ότι θα εγκατέλειπαν την απαίτησή
τους για επεμβατικό δικαίωμα, επιβεβαιώνει πλήρως την
Ε/κ πλευρά και τον Νίκο Κοτζιά στην εξιστόρηση των γεγονότων. Ότι δηλαδή, οι Τούρκοι ξεγέλασαν τον Γκουτέρες για το θέμα των εγγυήσεων, αρνούμενοι εκ των
υστέρων ότι του είπαν κάτι τέτοιο. Για να αναγκαστεί ο
ΓΓ. Του ΟΗΕ να πει ότι δεν… κατάλαβε καλά!!!
«Μετά από τέσσερις ώρες, το φαγητό και ανταλλαγές, περιλαμβανομένου και του τηλεφωνήματος του Αντιπροέδρουτων
ΗΠΑ Pence προς τους Κύπριους ηγέτες, η όλη κατάσταση
κατέληξε σε ένα μάτς παιδικής φωνασκίας και οι συνομιλίες
κατέρρευσαν – μια τραγική χαμένη ευκαιρία να λυθεί αυτή η
διαχρονική διαμάχη. Η επαγγελματική μας ομάδα είναι απαρηγόρητη για την σκληρή δουλειά που έκανε, αλλά πολύ περισσότερο από όλους ο ΄Υπατος Αρμοστής μας στην Κύπρο
Matthew Kidd, ο οποίος νοιώθει πλήρως απογοητευμένος
και προδομένος από τον Νίκο Αναστασιάδη».
«…We see him just before lunch, and he lets us know in
confidence that the Turks have offered to annul their Treaty
right to intervene militarily to protect the Turkish Cypriots in
the north. This is a massive concession, and would deliver
the Greek Cypriot’s main demand. The Greeks also want the
removal of all Turkish troops, albeit 650 are legally permitted
to be there under the Treaty of Alliance, as distinct from the
Treaty of Guarantee. After four hours, over dinner and subsequent exchanges, including Vice-President Pence calling
the two Cypriot leaders, it all disintegrates into a childish shouting match and the talks collapse – a tragic missed opportunity to resolve the long-running dispute. Our hard working, professional team are disconsolate, most of all our High Commissioner to Cyprus, Matthew Kidd, who feels totally let down
and betrayed by Anastasiades».
Σχόλιο Φ.Α:
1) Δεν υπάρχει κανένα «τουρκικό εγγυητικό δικαίωμα
να επεμβαίνουν στρατιωτικά για να προστατεύσουν τους Τουρκοκυπρίους στο βορρά». Η Συνθήκη Εγγυήσεως
δεν αναφέρει πουθενά κάτι τέτοιο. Επομένως γιατί ο Alan
Duncan το παρουσιάζει στο βιβλίο ως «massive concession»;
2) Η λέξη «betrayed» εναντίον του Προέδρου Νίκου
Αναστασιάδη είναι πολύ σοβαρή. Τι υπονοούν εδώ Alan
Duncan και Matthew Kidd, ότι ο Αναστασιάδης είχε προσφέρει διαβεβαιώσεις στον Matthew Kidd και κατ΄επέκταση στη βρετανική κυβέρνηση ότι θα δεχόταν πράγματα που δεν δέχθηκε και έτσι θεωρούν ότι τους πρόδωσε;
Δηλάδή, τους είχε υποσχεθεί ότι θα δεχόταν παραμονή
στρατευμάτων και εγγυητικά δικαιώματα; Αφού ήταν γνωστή η θέση της Ε/κ πλευράς, ότι επανένωση σημαίνει τερματισμό της κατοχής.
25 Οκτωβρίου 2018
Είχε συνάντηση με τον «Αντι-Πρόεδρο» Δημήτρη Συλλούρη,
ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Βουλής. (Εννοεί τον δεύτερο τη τάξει στο κράτος). «Ήταν ανένδοτος και ανίκανος να
συζητήσει λογικά και φαινόταν αποφασισμένος να τονίζει μόνο παράπονα Ελληνοκυπρίων εναντίον των Τούρκων. Απλά
δεν μπορείς να συζητήσεις σοβαρά θέματα με σοβαρό τρόπο
μαζί του, εφόσον δεν ενδιαφέρεται το ελάχιστον για λύση επανένωσης απλά θέλει να υβρίζει τους Τούρκους».
Σχόλιο Φ.Α:
O Alan Duncan επανειλημμένα χρησιμοποιεί την παραπλανητική λέξη «επανένωση» («reunification») που
δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα τέτοιο με όσα διαπραγματεύονται με την ραχοκοκκαλιά της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας και των δύο «συνιστώντων κρατών».

30 Οκτωβρίου 2018 - Για Νίκο Χριστοδουλίδη
Καθώς βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη από την προηγούμενη (29.10.2018) για τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου, και σε συνέχεια, έγραψε, της συνάντησής του με τον
Δημήτρη Συλλούρη την προηγούμενη βδομάδα, ενημερώθηκε
ότι ο Υπ. Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης τηλεφώνησε
στον Stephen Lillie με έντονο θυμό εναντίον του (Alan Duncan)
γιατί είχε πεί ότι οι Τούρκοι προσπάθησαν να κάνουν μια σοβαρή προσφορά στο Κράν Μοντανά. «Ξέρω τι θα ήθελα να
του πώ, αλλά δεν θα το κάνω», έγραψε.
«Following my meeting with Demetris Syllouris last week,
the Cyprus FM Christodoulides has phoned our High Commissioner Stephen Lillie in a massive rage about me, all because I said that I thought the Turks had tried to make a serious offer at Crans Montana talks. I know what I’d like to say
to him, but won’t».
Σχόλιο Φ.Α:
Στο ημερολόγιό του δεν εξηγεί ποία ήταν η «σοβαρή
προσφορά» που επικαλείται ότι προσπάθησαν να κάνουν οι Τούρκοι, και αν ήταν η ακύρωση του ανύπαρ-κτου
δικαιώματός των να επεμβαίνουν στρατιωτικά για προστασία των Τουρκοκυπρίων.

«Καλά νέα – παραιτήθηκε ο Νίκος Κοτζιάς»

Eπιστολές - Γνώμες
«Τώρα κάποια καλά νέα. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς
παραιτήθηκε. Το εμπόδιο για τη διευθέτηση του Κυπριακού
απομακρύνθηκε, αν και η σωτηρία του είναι ότι τουλάχιστον
ήταν στη ορθή πλευρά της συζήτησης σε σχέση με την αλλαγή της ονομασίας της Μακεδονία», έγραψε. (Σε άλλες σελίδες
επιβεβαιώνει ότι η βρετανική θέση ήταν υπέρ των Σκοπίων
και της αλλαγής του ονόματος).
«Then some good news. Greek Foreign Minister Nikos
Kotzias has resigned. The blocker of the Cyprus settlement
has wobbled off, although his redemption is that at least he
was on the right side of the argument over the Macedonian
name change».
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Ήλθαν η Άνοιξη κι η Λαμπρή

14 Μαΐου 2019 - Η δήλωσή του από τη Βουλή
Ο Sir Alan Duncan αναφέρεται και στις έντονες αντιδράσεις μας στην δήλωσή του στη Βουλή των Κοινοτήτων στις
14 Μαΐου 2019. Υπενθυμίζω τα γεγονότα:
Σε ερώτηση του κυπριακής καταγωγής βουλευτή των Εργατικών κ. Πάμπου Χαραλάμπους, ο οποίος τον κάλεσε να
καταδικάσει την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για έρευνες στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, ο Sir Alan Duncan απάντησε:
«Συναντήθηκα χθες με τον Τούρκο πρέσβη και είχα πολύ
εποικοδομητικές συζητήσεις μαζί του. Η θέση του ΗΒ είναι ότι,
σύμφωνα με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο
της θάλασσας, διερευνητικές γεωτρήσεις δεν πρέπει να προχωρήσουν σε περιοχές όπου η κυριαρχία αμφισβητείται».
“Sir Alan Duncan [Minister for Europe:] Yesterday, I met the
Turkish ambassador and had very constructive discussions
with him. The position of the UK is that, in line with the UN
convention on the law of the sea, exploratory drilling should
not proceed in any area where sovereignty is under dispute”.
Τον ενημέρωσαν, έγραψε, (14.5.2021) ότι «οι Κύπριοι είναι
έξω φρενών με την απάντησή μου… και παρότι διάβασα πιστά το κείμενο του Φόρεϊν Όφις, οι Κύπριοι ξεσπάθωσαν έντονα με αγανάκτηση και ο Πρόεδρος και Υπ. Εξωτερικών (δίχως
δικαιολογία) με καταδίκασαν δημοσίως. Έχουν εκλογές, όμως
δεν είναι δικαιολογία για τέτοια επίθεση». (Εννοεί τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη).
15 Μαΐου 2019
Είχε τηλεφωνική επικοινωνία (με βίντεο) με τον Ύπατο Αρμοστή στη Λευκωσία Steven Lillie και την ανώτερη αξιωματούχο Jill Gallard. Αμφότεροι του είπαν, έγραψε, ότι οι επιλεγμένες λέξεις του ήσαν πλήρως σωστές, και η εκρηκτική
κυπριακή αντίδραση αδικαιολόγητη. «Επιμένω ότι δεν πρέπει να την ανεχόμαστε».
(Σχόλιο Φ.Α.: Δηλαδή ο κ. Lillie, που είναι ακόμα Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας στην Κύπρο, εξακολουθεί
να πιστεύει ότι οι παράνομες έρευνες της Τουρκίας στην
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνονται σε «αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές»;)
Κάλεσε, λοιπόν, τον ΄Υπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο κ. Ευρυπίδη Ευρυβιάδη στο Φόρεϊν
Όφις. ‘Εγραψε σχετικά: «Τον κατσάδιασα, κάνοντας ξεκάθαρο ότι μπορούμε να χειριστούμε οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ μας αλλά δεν θα ανεχτούμε προσβλητικές
δημόσιες επιθέσεις που είναι ενάντια στους βασικούς καλούς διπλωματικούς τρόπους. Ζήτησε αν μπορεί να εξηγήσει, αλλά του είπα δεν μπορεί – και τον πέταξα έξω μετά από δύο λεπτά».
“Their High Commissioner Evripides Evriviades, at my request, has been summoned to the FCO. I bawl him out, making it quite clear that we can handle any disagreement between us but will not tolerate rude public attacks which go
against basic diplomatic good manners. He asks if he can explain, but I say he cannot – and chuck him out after two minutes”.
Αργότερα τηλεφώνησε, έγραψε, του Ευρυβιάδη και του
είπε: «Τίποτα το προσωπικό, σε αγαπώ στην πραγματικότητα, αλλά έπρεπε να μάθουν πως δεν μπορούν να μας συμπεριφέρονται τόσο προσβλητικά – ή στην ουσία καθόλου»!
“Nothing personal, love you really, but they needed to know
they cannot push us around so rudely – or indeed at all”.
Σχόλιο Φ.Α:
1) Τα γεγονότα της 13ης Μαΐου 2017 δεν υπάρχουν στο
βιβλίο. Δηλαδή δεν υπάρχει αναφορά στην συνάντησή
του με τον Τούρκο Πρέσβη, στην οποία αναφέρθηκε στην
δήλωσή του της 14ης Μαΐου 2017 στη Βουλή, και τι είπαν.
2) Ο κ. Ευρυβιάδης πώς αντέδρασε σ’ αυτή την αφόρητη προσβολή του κράτους που εκπροσωπούσε αλλά
και του ιδίου προσωπικά. Σηκώθηκε κι έφυγε σαν…
βρεγμένη γάτα; Οφείλει μια δημόσια δήλωση - απάντηση.
Ε, λοιπόν, αυτοί είναι οι κηδεμόνες από το Φόρεϊν Όφις, που δεν δέχονται, δεν ανέχονται, ακόμα χειρότερο
έχουν την εντύπωση ότι δικαιούνται να μην μας επιτρέπουν καν να τους επικρίνουμε, μας το απαγορεύουν! Και
τρέχουν Αβέρωφ, Κυπριανού και λοιποί να «καθοδηγούνται» από την βρετανική Υπάτη Αρμοστεία…
Το είπε ρητώς «they cannot push us around so rudely – or indeed at all»!!!
Σε μια εβδομάδα ξανά στην Ελβετία οι ίδιοι εργολάβοι, σχεδιαστές της διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και νομιμοποίηση των τετελεσμένων δύο τουρκικών βάρβαρων εισβολών.

Ήλθανε με χαμόγελα και λουλούδια,
με γλυκόλογα κι όμορφα τραγούδια
και με ολόασπρους ανθούς στολισμένες,
λες κι ειναι απ’ τον Παράδεισο σταλμένες.
Ήλθαν εδώ οι όμορφες κοπελλιές,
φθάσανε να χορέψουνε και να τραγουδήσουν,
με όλες τις άλλες εδώ τις ομορφιές,
«και να τις καλοδεχθούμε, να τις φιλήσουμε».
Αυτές θα στήσουνε με μιας σούζες εις το
σπίτι,
θα σούζονται όπως εγίνετουν στην Πατρίδα
και σαν εσούζονταν θα τραγουδούσαν κι
ας εκλείπει:
Το κλάμα, το μαράζι κι η ανθρωποκτονία.

Είναι άνοιξη κι όλα θα ξεχνιούνται,
γνοιαζόμαστε τώρα με τις ομορφιές μας,
κι οι ασχήμιες μας τώρα καταργούνται,
να μας ζήσουν οι νέοι και οι νεαρές μας.
Δείξτε δύναμη κι απόφαση
για να ζήσουμε όλοι ειρηνικά,
και να ξολοθρέψουμε όλους
που μας καταδιώκουν θανατικά.
Όλοι μας να ριχτούμε στον αγώνα,
να εξαλείψουμε τους κορωνοϊούς,
και να ξαναφέρουμε την ελεύθερη ζωή στις
κοινωνίες
αφού τελειώσουμε πρώτα τις μισητές τις
πανδημίες!
Αντώνης Θεοδώρου Φελλάς

Eπιστολές - Γνώμες
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Survivor: Η επιβίωση
βλάπτει τη ζωή...
Κάθε προσπάθεια επιβίωσης είναι αντίθετη με κάθε νόημα της
ζωής. Όποιος επιβιώσει θα το μετανοιώσει. Καλλίτερα μιάς ώρας
σκεπτόμενη ζωή, παρά σαράντα χρόνια βλακεία και ντροπή.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Η ζωή έχει νόημα όταν υπάρχει νόηση και όχι εγκεφαλικό νόσημα.
Όταν κάποιος γίνει φυτό, είναι προτιμότερο να τον φάνε οι γίδες.
Εκεί θα είναι ωφέλιμος και παραγωγικός. Τελικά, οι Τούρκοι μας την
βγήκαν από αριστερά και το παίξανε δεξιά. Το τηλεοπτικό παιχνίδι
βλακείας και αποκτήνωσης που είναι ιδιοκτησίας Ατζούν Ιλιτζαλί,
θριαμβεύει στις ελληνικές οικογένειες και κυρίως στους ιατρικούς
κύκλους.
Μέχρι χθες τα ενδιαφέροντα στην ιατρική επιστημονική κοινότητα ήταν κυρίως στον άξονα Ολυμπιακού - Ελ Αραμπί και ΠΑΟΚ Σαββίδη. Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι τόσο ο κ. Ελ Αραμπί
όσο και ο οπλοφόρος κ. Σαββίδης χάνουν διαρκώς έδαφος τις πρωινές ώρες πριν την εξέταση βαρέως ασθενών της κλινικής τους από
τους κ.κ. Τόνι, Παύλο και Κόρομι. Ο χειρουργοί έχουν τεθεί υπέρ
του Ντάφι, ενώ οι Ουρολόγοι δεν κάνουν πίσω στην υπεράσπιση
του Γιώργου Ασημακόπουλου. Την ίδια μαχητική γραμμή ακολουθούν οι Αιματολόγοι και οι Αρχιτέκτονες. Άμα έχεις πάρει γερές
βάσεις από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο δεν μπορείς στο Πανεπιστήμιο να τεθείς αλληλέγγυος με την Κάτια Ταραμπάνκο. Αυτά
απασχολούν κάθε πρωί τους καρδιοχειρουργούς πριν μπουν προβληματισμένοι στα χειρουργεία.
Πληροφορούμαστε πως και στον Δικηγορικό σύλλογο υπάρχει
σαφές ρεύμα υπέρ των Μαχητών και κατά των Διασήμων. Η διάβρωση προχωρά κανονικά και μην φοβάστε τα κανόνια των Τούρκων, αλλά τα εγκεφαλικά αιμοσφαίρια του πλήθους των Ελλήνων
που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Survivor.
Επειδή οι Έλληνες στα πεδία των μαχών έχουν επιδείξει ηρωισμό και αυταπάρνηση, έχει εκπονηθεί σχέδιο παράλυσης των εγκεφαλικών νευρώνων και παράλληλης απονεύρωσης τύπου πολυομυελίτιδας της σκέψης. Τα κάτω άκρα μην τα φοβάστε πιά, η ασθένεια έχει μεταφερθεί στους εγκεφαλικούς κάλυκες. Στο στόχαστρο
δεν είναι το πορτοφόλι σας, αλλά το περιεχόμενο του κρανίου σας
και επειδή οι επεμβάσεις στον εγκέφαλο είναι περίπλοκες και
επικίνδυνες για την επιβίωση του ασθενούς, επεμβαίνουν πλέον
αναίμακτα. Δεν χρειάζεται η προσέλευση του ασθενούς στο νοσοκομείο, ούτε ο προ-εγχειρητικός έλεγχος. Ο Έλλην απόγονος του
Πλάτωνα εγχειρίζεται στον καναπέ του σπιτιού του χωρίς σύριγγες,
νυστέρια και ράμματα. Το μόνο κακό της κατ οίκον επέμβασης είναι
ότι διαρκεί περίπου ένα με δύο χρόνια για να υπάρξουν σαφή αποτελέσματα βλακείας και ανήκεστης εγκεφαλικής βλάβης...
Κατά τα άλλα όλα θα εξελιχθούν ομαλά χωρίς αναμνήσεις του
Ευριπίδη και του Ομήρου με μόνη εξαίρεση τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϋ και το δοκάρι του Σαραβάκου με την Ρεάλ.
Μετά όλα θα συμβούν χωρίς εντάσεις και ενστάσεις, μόνον με
παραδοχές και χωρίς μαχητές. Σε λίγα χρονάκια θα εκλείψει και ο
τουρκικός κίνδυνος με την ανάληψη του Υπουργείου από τον Μεχμέτ
Αλή και της Δημαρχίας από την Τανσού Τσολούν. Μόνον προσοχή
όταν βλέπετε το Survivor, έχετε δίπλα σας και ένα ποτήρι νερό, μην
στραβοκαταπιείτε από τα αλατισμένα τσίπς Lays με γεύση ρίγανης.
Τελικά η επιβίωση δεν είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή!

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

«Φύσιν πονηράν μεταβαλείν ου ράδιον»
Κύριε Διευθυντά,
Στην νήσον των θαυμάτων, των κουτοχορτοφάγων ή στο «Χάνι του Πάντζιαρου», κατά τον Δρα Θεμιστοκλή Δέρβη –
γιατρό, πολιτευτή και για πολλά χρόνια δήμαρχο Λευκωσίας – συμβαίνουν πράγματα θαυμαστά κι απίστευτα. Εννοώ την ελεύθερη Κύπρο, όπου οι κυβερνώντες διαπρέπουν στη φιλαλήθεια, ειλικρίνεια, καινοτομία και εφευρετικότητα. Δίκαια ονομάζουν το μη κατεχόμενον «ελεύθερο»,
επειδή αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία
έχουν όλη την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν, αφού τοποθέτησαν δικούς τους ανθρώπους όπου παίρνονται οι αποφάσεις.
Στη δικαιοσύνη κυριαρχούν οι «ημέτεροι», στην Νομική Υπηρεσία ακόμα περισσότερο, αφού Γενικός Εισαγγελέας και Βοηθός ήταν υπουργοί και στενοί συνεργάτες του Προέδρου. Φυσικά, όπως όλοι
γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι
και ικανοί άνθρωποι στην Κύπρο, που μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κράτος δικαίου και πολιτισμού, που να χαίρει της
εκτίμησης και του σεβασμού της Ευρώπης.
Ο Πρόεδρος της «ωραίας δημοκρατίας»
της Κύπρου προτιμά, λόγω της φύσης του,
των γονιδίων του, τους «δικούς» του «άριστους των αρίστων», οι οποίοι – πράγματι – είναι άριστοι και αξεπέραστοι στο έργο τους... Σου παρουσιάζουν το μαύρο
άσπρο, τη νύχτα μέρα και την απάτη αλήθεια. Έτσι, τα αδύνατα παρά τω Θεώ, δυνατά παρά τω Προέδρω Αναστασιάδη. Εμείς
δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε αυτό που έλεγε σε τέτοιες περιπτώσεις ο μεγάλος Γάλλος φυσικός Πασκάλ «Τα πιστεύω διότι είναι απίστευτα». Ο Πρόεδρος, ως καλός γνώστης της φύσης των
Κυπρίων – αφού είναι κι αυτός Κύπριος –
χρησιμοποιεί τις σωστές μεθόδους. Γνωρίζει
ότι εμείς οι Κύπριοι είμαστε λαός παραδόπιστος και μεταχειρίζεται ευρέως την εξαγορά συνειδήσεων με τον καταραμένο παρά.
Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Φύσιν πονηράν μεταβαλείν ου ράδιον». Την πονηρή
φύση δεν είναι εύκολο να την μεταβάλεις
σε καλή. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατον να μεταβάλετε την πονηρή φύση, επειδή είναι μέρος του πονηρού και πηγάζει
από το DNA και τα γονίδιά του. Το ανακάλυψε η επιστήμη. Φυσικά το έλεγε και ο
Χριστός – «Δεν μπορείτε να πάρετε από
τις ακάνθες σταφύλια και από τους τριβόλους σύκα» και ότι το κάθε δέντρο θα κάνει τους καρπούς του είδους του και όχι
διαφορετικούς. Έτσι ο Πρόεδρός μας κάνει αυτά που τον καθοδηγεί η φύση του.
Περισσότερο φταίνε αυτοί που τον υποστηρίζουν, ο απλός λαός όταν βλέπει πάσης αμφιβολίας ότι τους οδηγεί ταχέως

στον αφανισμό και την καταστροφή. Ο
ανόητος λαός δέχεται ψίχουλα, την πασχαλινή σούβλα, όταν οι «ημέτεροι» αμείβονται με πολλές χιλιάδες και συνεχώς χρειάζεται πολλά εκατομμύρια για τις «ευάλωτες» ομάδες των «ημετέρων». Οι παλιοί
είχαν πολύ δίκιο, όταν έλεγαν «όταν υπάρχουν
βλάκες, θα καλοπερνούν οι έξυπνοι».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης που με τη
μεγάλη του σοφία μερίμνησε τα πάντα στην
προσπάθεια του βολέματος όσο το δυνατόν
περισσοτέρων «ημετέρων» αφού πλησιάζουν και οι βουλευτικές εκλογές, αντιμετώπισε και μερικές δυσκολίες. Φαίνεται ότι
το βόλεμα μοιάζει με τον «πίθο των Δαναΐδων», που δεν γέμιζε νερό όσο κι αν προσπαθούσαν, επειδή δεν είχε πάτο...
Έτσι, ο Πρόεδρος συνεχώς υποχρεώνεται
να βρίσκει νέους τρόπους για να βρει τον
καταραμένο και γέριμο παρά που χρειάζεται. Ευτυχώς οι «ευπαθείς» ομάδες που
συγκίνησαν τους δύο γιατρούς – Ελένη
Θεοχώρους και Μαρίνο Σιζόπουλο – και
ψήφισαν τον προϋπολογισμό του. Κατάφερε να βολέψει καμπόσους με το υφυπουργείο Τουρισμού, αλλά τα χάλασε ο καταραμένος ο κορωνοϊός. Όπως έλεγαν οι
αρχαίοι «άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε θεός κελεύει» (ή μάλλον ο... κορωνοϊός κελεύει). Έτσι, ο κ. Αναστασιάδης
θυμήθηκε τη «μεταρρύθμιση των Δήμων»
και τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, που
θα έφεραν πολύ παρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά την «πάτησε», διότι τώρα
όλοι γνωρίζουν πώς έγινε το «θαύμα» της
οικονομίας με τα «χρυσά διαβατήρια» και
τη διάλυση του Συνεργατισμού και ζητούν
να μάθουν πού πήγαν όλα αυτά τα εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, ο «μεγάλος ήρωας»
της Κύπρου Αβέρωφ Νεοφύτου, βοηθούμενος από τον Πρόεδρο και τους υπουργούς του, κάνει το πνα για να σώσει το «ανθρωπιστικό έργο» του φίλου του. Τρέχει
ασταμάτητα παντού και έκανε την Κύπρο
(όση έμεινα) «φύλλο και φτερό» για να
βρει ψηφοφόρους. Τάζει φούρνους παξιμάδια στους κοκορόμυαλους οπαδούς του.
Όπως έλεγαν οι παλιοί «Τάσσω τα αμπέλια μου (που δεν έχω) για ν’ αρμάσω τα
παιδκιά μου».
Ο ήρωάς μας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ομολογουμένως αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες.
Πέτυχε να συγκινήσει την ΕΔΕΚ και την
Αλληλεγγύη για τη σωτηρία των δεινοπαθούντων «ημετέρων», αλλά η Τουρκία
και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σκληρόκαρδες. Δεν τους συγκινούν τα βάσανα, ο πόνος και τα προβλήματα των δεινοπαθούντων. Ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντά τους. Ξεχνούν αμέσως πόσο
τους βοήθησαν τα «καλά παιδιά» Κύπρος
και Ελλάδα.

Ήρθε ως «μάννα εξ ουρανού» για τον
ΔΗΣΥ η αναγνώριση του χαλλουμιού ως
κυπριακό προϊόν. Χάρηκαν τα μέγιστα όλοι
του ΔΗΣΥ και το θεώρησαν και μεγάλη νίκη,
που θα φέρει πολλά λεφτά και πολλούς
ψηφοφόρους για το κόμμα. Οι καλοί μας
εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάλι μας
απογοήτευσαν, επειδή πρόσθεσαν ότι οι
Τουρκοκύπριοι (δηλαδή η Τουρκία) έχουν
ίσα δικαιώματα για το χαλλούμι και μας
θύμισαν τον Κανονισμό της Πράσινης
Γραμμής. Με άλλα λόγια ότι είμαστε δύο
κράτη στην Κύπρο, με ίσα δικαιώματα. Το
«κράτος» της βορείου Κύπρου, φυσικά,
είναι δεμένο με την Τουρκία, που θα παράγει πολύ περισσότερα χαλλούμια από
εμάς. Θα τα διοχετεύει μέσω της Πράσινης Γραμμής και μετ’ ου πολύ θα μας «φάει» ολωσδιόλου το χαλλούμι. Φταίει κι εδώ
το ξερό μας το κεφάλι, όπως και σχεδόν
για όλα όσα πάθαμε και παθαίνουμε.
Ο σοφός Πρόεδρός μας επινόησε την
Πενταμερή για το Κυπριακό, όπου οι τρεις
εγγυήτριες δυνάμεις μάς οδήγησαν στο
χάλι που βρισκόμαστε μετά τις ανοησίες
που πράξαμε, θα ολοκληρώσουν το κακό.
Φταίμε κι εδώ, διότι κάνουμε τα πάντα απερίσκεπτα, πρόχειρα και χωρίς προγραμματισμό. Το μόνο που ενδιαφέρει την εκάστοτε κυπριακή κυβέρνηση είναι το στενό
κομματικό συμφέρον και όχι το καταστρεπτικό αποτέλεσμα μιας απερίσκεπτης και
κακά προετοιμασμένης προσπάθειας. Η
συμπεριφορά του Προέδρου θυμίζει την
ιστορία της γριάς με το παστέλι. Η γριά
έδωσε – χωρίς να καλοσκεφτεί – όλες τις
πληροφορίες στα παιδιά που έπαιζαν έξω
από το σπίτι της. Τους είπε πού θα βρουν
το κλειδί και το παστέλι. Όταν τα παιδιά το
πήραν, άρχισε η γριά τα παράπονα. Έτσι
κι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μίλησε δημόσια για «χαλαρή ομοσπονδία», δηλαδή
συνομοσπονδία και «δύο κράτη». Άλλο
που δεν ήθελε η Τουρκία. Τώρα ζητάει δύο
κράτη που θα δημιουργήσουν έναν... συνεταιρισμό. Η μόνη διαφορά είναι ότι τον συνεταιρισμό δεν θα τον φάει ο ΔΗΣΥ, αλλά η
Τουρκία, αφού θα διαλύσει και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το συμπέρασμα είναι ότι για τα κακά που
παθαίνουμε, πρώτα και καλύτερα φταίμε
εμείς, δηλαδή το ξερό μας το κεφάλι. Πάθαμε τόσα αλλά μυαλό δεν βάλαμε, αφού
εκλέγουμε ηγέτες που δεν είναι κατάλληλοι
για να λύσουν τα προβλήματά μας και μας
οδηγούν σε καταστρεπτικές περιπέτειες.
Πάντα αγνοούμε εν γνώσει μας ηγέτες που
αξίζουν, κατάλληλους και ικανούς να λύσουν
τα προβλήματά μας.

Διατελώ,
Ζαννέττος Χριστοφόρου

Μυστήρια της Ανθρώπινης Καρδιάς
Μαρία, Μητέρα Μαρία
Εκ βαθέων ο θρήνος σου,
Έμπροσθεν του σταυρού...
Οι ουρανοί ανοίχθησαν,
Οι δύο κόσμοι ενώθησαν,
Ο επίγειος και ο επουράνιος...
Μαρία Παρθένε, Κληρονόμε
Δικαίων ανθρώπων ελπιζόντων
Εις τον Επερχόμενον.
Η Παρθένος Μητέρα,
Βίωσε συνταρακτικό προσωπικό θαύμα,
Πέραν της σφαίρας του κατανοητού.
Με πίστη εις την νεανική Της τιμή,
Έτεκε τον Χριστό!
Η ζωή του τέκνου Της εχαράχθει

Εις την αφυπνισμένη Της καρδίαν,
Ως πνευματική αποκάλυψις,
Το πλήρωμα του Μωσαϊκού νόμου
Διά της ζώσης παρουσίας,
Της σφραγισθείσης
Από τον Άγιο Παρηγορητή,
Την ευλογημένη χάρη
Και την γνήσια Αγάπη
Του Υιού και Κυρίου Της.
Η Αγνή Κόρη ταύτη,
Μετά ευλαβούς ελπίδος,
Διά την υπόσχεση της σωτηρίας,
Όπου ο άνθρωπος θα γνωρίσει.

Jo-Anne Μαρινάκη

Eπιστολές - Γνώμες
«Κλάτσες δκυολοήτιτζιες»*: Μια συγκλονιστική
ιστορία δύο αγνοουμένων της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974
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Προσωρινότητα
Πολλά είδη απώλειας, στη ζωή
Ουδείς ανέγγιχτος.
Συγκλονιστικό; Σοκαριστικό;
Τόσοι και τόσοι
Έχασαν αγαπημένους τους.
Κάθε είδους απώλεια,
Χρειάζεται αντιμετώπιση
Ριζική, σε βάθος.
Ίσως ανθεκτικότητα ή αποδοχή,
Σωστά;
Ναι, αλλά η λέξη που μου έρχεται,
Είναι η «προσωρινότητα!»
Αυτή ορίζει τη φύση,
Όλων των πραγμάτων γύρω μας!
Μας οδηγεί σε μεγαλύτερη
Ανθεκτικότητα και αποδοχή…
Δηλαδή, σε ψυχικό σθένος!
Κανείς δεν ξεφεύγει
Της προσωρινότητας…
Ναι, βρίσκεται
Πέρα από τον έλεγχό μας,
Αλλά μπορεί να ιδωθεί
Ως κάτι θετικό…
Γιατί; Μα γιατί,
Έτσι γίνεται δυνατή
Η όμορφη μετάβαση
Από την παιδική ηλικία
Στην ενηλικίωση.
Είναι αυτή που μας εξελίσσει
Από εγωκεντρικά όντα,
Σε κοινωνικά πλάσματα!
Έτσι αλλάζουν οι εποχές,
Έτσι μέρα και νύχτα
Εναλλάσσονται…
Κατανοώντας την προσωρινότητα
Διασφαλίζουμε ψυχική υγεία,
Διαχειριζόμαστε καλύτερα
Κάθε απώλεια στη ζωή
Και αποδεχόμαστε ότι τίποτα
Δεν διαρκεί για πάντα.,
Από συσκευές, μηχανές,
Κατοικίδια και… ανθρώπους.
Υπό όρους ενσυναίσθησης,
Η προσωρινότητα μας διδάσκει
Πώς να προσεγγίζουμε
την κάθε ημέρα.
Μας διδάσκει ότι το να κρατάμε
Οτιδήποτε για πάντα,
Είναι ανώφελο και μόνο πόνο
Προκαλεί στο τέλος….
Το νέο σπίτι,, η νέα εργασία,
Η νέα σχέση δεν είναι ποτέ
Ίδια με το χθες.
Κανείς δεν έχει ανοσία στην απώλεια,
Σ’ αυτό, είμαστε περισσότερο ίδιοι
Παρά διαφορετικοί .
Η απώλεια,
Είναι το πατρογονικό δικαίωμα
Που μας ενώνει.
Ας το λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν!
Και…
Ας γίνουμε πιο τρυφεροί,
Πιο καλοί με τους άλλους.
Ας γκρεμίσουμε τα τείχη
Που μας χωρίζουν,
Ας διατηρήσουμε τη μνήμη
Των αγαπημένων μας,
Και επίσης την ομορφιά
Των μαθημάτων
Που μας προσέφεραν Αυτοί
Και η ίδια η φύση γύρω μας…

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε τηλεφωνώντας στο

020 7195 1787 - 8

Πάει πολύ καιρός που ο Ανδρέας μού
μίλησε για πρώτη φορά με θαυμασμό για
τον παππού του τον Ερωτόκριτο Γαλήνη,
που εκτελέσθηκε εν ψυχρώ από τους Τούρκους στην τοποθεσία Βοτανικοί Κήποι της
Κερύνειας στις 22 Ιουλίου του 1974. Ο
αείμνηστος Ερωτόκριτος καταγραφόταν ως
αγνοούμενος μέχρι το 2010, όταν τα οστά
του που ανευρέθηκαν μέσα σε ομαδικό τάφο
στον χώρο της εκτέλεσης ταυτοποιήθηκαν
με την επιστημονική μέθοδο DNA. Η ιστορία του ωστόσο έχει μια συγκλονιστική πλοκή
πολύ διαφορετική από τις άλλες. Κάτι που
παρακίνησε τους μαθητές του Γυμνασίου
Αγλαντζιάς να την αναδείξουν μέσα από μια
κινηματογραφική ταινία υπό τον τίτλο «Κλάτσες δκυολοήτιτζιες». Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται η αληθινή ιστορία των παιδιών
δύο αγνοουμένων της τουρκικής εισβολής,
του Γιώργου Γαλήνη από την Κλήρου και
του Γαβριήλ Χρυσοστόμου, πρόσφυγα από
την Κυθρέα, που εκείνη τη μαύρη περίοδο
ήταν στην κοιλιά των μητέρων τους απολαμβάνοντας την απέραντη αγάπη τους.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Το σπουδαίο αυτό εγχείρημα των γυμνασιόπαιδων εντάχθηκε στο πρόγραμμα παραγωγής ντοκιμαντέρ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα: «Καταγράφουμε τη Μνήμη».
Τα παιδιά αυτά γνωρίσθηκαν και έγιναν αχώριστοι φίλοι κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δάσκαλοι πια, αρκετά χρόνια μετά και χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν,
αποκαλύπτεται ότι πέρα από τη δύναμη της
φιλίας, τούς συνέδεε και κάτι άλλο που δεν
μπορούσαν ποτέ να φανταστούν: Ο ομαδικός τάφος που μέσα βρίσκονταν τα οστά
των αγνοούμενων πατέρων τους και μάλιστα δίπλα - δίπλα! Ακόμα και οι αγγελίες για
τις κηδείες στην εφημερίδα μπήκαν κι αυτές
τυχαία δίπλα -δίπλα! Στο ντοκιμαντέρ περιγράφεται η εκτέλεση 38 συνολικά στρατιωτών
από τους Τούρκους από αυτόπτη μάρτυρα,
τον Κώστα Αρτεμίου από την Κλήρου, ο
οποίος από θαύμα γλύτωσε τότε την εκτέλεση.
Ήταν 22 Ιουλίου του 1974. Στον χώρο της
απόβασης γινόταν πραγματικός χαλασμός.
Στον τόπο αυτό βρέθηκε να πολεμά εθελοντής ο παππούς του Ανδρέα μαζί με άλλους κληρωτούς και έφεδρους στρατιώτες
του 306 ΤΠ, του 251 ΤΠ, της 33 ΜΚ και άλλες
μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Χωρίς τον
απαραίτητο εξοπλισμό, χωρίς νάρκες, χωρίς
πυροβολικό στον Πενταδάκτυλο, χωρίς αντιαρματικά και, το ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ, χωρίς καμιά
βοήθεια από την μάνα Ελλάδα!
Οι περιγραφές του Γιώργου Γαλήνη και
του Γαβριήλ Χρυσοστόμου είναι συγκλονιστικές! Για τα 47 χρόνια που πέρασαν χωρίς

την παρουσία του πατέρα τους και το άδειο
πιάτο στο τραπέζι που τους περίμενε να
γυρίσουν. Για τα πολλά ψέματα που άκουσαν από ανθρώπους που δήθεν ήξεραν πού
βρίσκονταν οι αγαπημένοι τους γονείς. Για
τις μάνες τους που τους μεγάλωσαν προσμένοντας μια καλή είδηση για τους αγαπημένους τους συζύγους. Μια καλή είδηση που
δεν ήρθε δυστυχώς ποτέ.
«Τον πατέρα μου το γνώρισα μέσα από
τις λιγοστές στρατιωτικές φωτογραφίες γιατί
είχε πολεμήσει το 1964 στις μάχες της Τηλλυρίας (είχε έρθει στο Μεγάλο Πεύκο πριν
την μάχη της Τηλλυρίας για εκπαίδευση στο
Πυροβολικό) και τις περιγραφές της μάνας
και των συγγενών», λέει ο Γιώργος Γαλήνης (γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1974).
Και συνεχίζει: «Μπορώ να πω ότι τις έβλεπα και με περηφάνια γιατί κρατούσε το όπλο
και τις έδειχνα στους φίλους μου λέγοντας
τους: τούτος είναι ο πατέρας μου και πήγε
στον πόλεμο και θα γυρίσει κάποια στιγμή,
αυτό μας έλεγαν… μεγαλώνοντας η απουσία του ήταν εμφανέστατη παντού».
Το ίδιο και ο Γαβριήλ Χρυσοστόμου που
γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1974 μέσα
σε μια στάνη, όπως ο μικρός Χριστός, λέει
ο ίδιος χαρακτηριστικά: «Την εικόνα του
πατέρα μου τη σχημάτισα μέσα από τις ιστορίες που μου έλεγε η μητέρα μου, τα αδέλφια του, η γιαγιά…».
Μας έλειψε πολύ ο πατέρας μας λένε και
οι δύο.
Ώσπου ήρθε η μέρα της επιστροφής. Μια
επιστροφή εντελώς διαφορετική απ΄ ό,τι την
περίμεναν. Συγκλονιστικές οι περιγραφές
τους για τις στιγμές που έζησαν, όταν ήρθε
το μήνυμα ότι βρέθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι. «Μαζέψαμε λίγα λουλούδια και πήγαμε στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο για να
δούμε τα οστά του πατέρα μου», λέει ο Γιώργος. Και συνεχίζει: «Τον πατέρα μου τον
αναγνωρίσαμε και από τα προσωπικά αντικείμενα και τις διαφορετικές κάλτσες που
φορούσε εκείνη την μέρα. Την ημέρα που
έφευγε από το σπίτι ήταν τόσο βιαστικός να
πάει να πολεμήσει που φόρεσε “Κλάτσες
δκυολοήτιτζιες”! Όταν του το επισήμανε η
μητέρα μου, της είπε “δεν πειράζει, στον
πόλεμο θα πάω”! Με την επιστροφή των
οστών του έχουμε ένα χώρο να ανάψουμε
ένα κερί, να κάνουμε ένα μνημόσυνο κι αυτό
το πράγμα μας παρηγορεί, απάλυνε τις
πληγές μας και ευχόμαστε αυτό που βιώσαμε εμείς να το βιώσουν κι άλλες οικογένειες… Aν μπορούσα να μιλήσω στον πατέρα
μου θα του έλεγα ότι άφησε πίσω μια άξια
σύζυγο που κατάφερε και μεγάλωσε τα δύο
παιδιά τους και εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη του… Aυτοί που
δεν δείλιασαν, έδειξαν τόλμη ανδρεία και
είδαν κατάματα τον Τούρκο εισβολέα και
προσπάθησαν όσο μπορούσαν, είναι οι
σύγχρονοι Σπαρτιάτες. Πολέμησαν στις
σύγχρονες Θερμοπύλες του Eλληνισμού
στην Κερύνεια μεταξύ βουνού και θάλασσας»!
«Εκείνη η μέρα ήταν η πρώτη φορά που
έβλεπα τον πατέρα μου», λέει ο Γαβριήλ.
«Ένοιωσα μια ηρεμία που κάναμε τον τάφο

του και πάμε να ανάψουμε το καντήλι και
βλέπουν και τα εγγόνια του τον ήρωα παππού τους που έπεσε για την πατρίδα. Ο
πατέρας μου δεν είπε ‘εγώ δεν θα πάω να
πολεμήσω’. Στο κάλεσμα της πατρίδας πήγε
να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή χωρίς να
φοβηθεί καθόλου τον Τούρκο εισβολέα σε
αντίθεση με πολλούς άλλους που στη θέα
του Τούρκου κατακτητή τράπηκαν σε φυγή…
Αν μπορούσα να του μιλήσω, θα του έλεγα
ευχαριστούμε για τα όσα έκανες για τη μητέρα
μας, για τον αδελφό μου και για το ότι ήσουν
ένας σωστός σύζυγος και ένας γνήσιος πατριώτης, που με τη θυσία σου έδειξες τι πρέπει να κάνουμε εμείς η νεότερη γενιά. Το
παράδειγμα σου θα το ακολουθήσουμε κι
εμείς…».
«Η διαδικασία παραγωγής αυτού του ντοκιμαντέρ θα μας μείνει αξέχαστη. Ήταν το
καλύτερο μάθημα που κάναμε ποτέ», λένε
όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στην παραγωγή αυτής της ταινίας με τα τεκμήρια μιας
ακόμη συγκλονιστικής ιστορίας για το δράμα
των αγνοουμένων μας. Ένα απίθανο ταξίδι
στα τραγικά γεγονότα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, το καλύτερο μάθημα για όλους
μας.
Διηγείται ο Ανδρέας: «Το χειρότερο είναι
ότι πέθαναν σε ένα αγώνα προδομένο, άνισο,
ο οποίος ήταν χαμένος από την αρχή. Πολλές φορές σκέφτομαι τι να σκεφτόταν που
την ώρα που τον επιάσαν τραυματία μέχρι
να τον εκτελέσουν. Η γιαγιά μου να τον τραβά
πίσω κρατώντας τη μάνα μου αγκαλιά τζαι
να του λαλεί να μεν πάει. Τζαι τζείνος να ετοιμάζεται, να φορεί κλάτσες δκυολοήτιτζιες τζαι
να της λαλεί, αν δεν πάω εγώ να πολεμήσω, ποιος εν να πάει; Κλάτσες δκυολοήτιτζιες ο παππούς μου! Τόσο βιαζόταν να πάει!
Δεν κρατιότανε να πολεμήσει για τον τόπο
του. Δεν τον χωρούσε ο τόπος! Ήρωας που
τους λίγους. Άφησε πίσω γυναίκα, κόρη (τη
μάνα μου) τριών χρόνων τζαι ο γιος του αγέννητος. Ακόμα και μετά, προδομένους μας
άφησαν όμως. Οι κυβερνώντες καμία βοήθεια. Ακόμα και σήμερα μπορεί τις μισές χρονιές, 11 χρόνια τώρα που τότε που μας τον
έφεραν μέσα σε μια μικρή λειψανοθήκη, ο
Στρατός τις μισές φορές δεν έστειλε άτομο
στο μνημόσυνο του!»
Υστερόγραφο:
Η γνωριμία μου με τον Ανδρέα κρατά κάτι
περισσότερο από πέντε χρόνια, από τότε
που ήρθε για σπουδές στην Ιατρική Σχολή
της Λάρισας. Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας
νοιώθω πως βρήκα ένα άνθρωπο με τον
οποίο μπορώ να κουβεντιάσω με άνεση το
κάθε τι. Μέλη και οι δυο του χορευτικού συγκροτήματος του Συλλόγου Κυπρίων Νομού
Λάρισας μαζί με τον Πάμπο, τον Γιώργο, τον
Κωνσταντίνο, τον Ραφαήλ, την Παναγιώτα,
την Φωτεινή, την Κατερίνα, την Κωνσταντίνα, την Αγγελική, την χοροδιδασκάλισσά
μας την Χάιδω και άλλους πολλούς προσπαθούμε να δώσουμε συνέχεια στη λαϊκή
μας παράδοση.
* Κλάτσες δκυολοήτιτζιες = κάλτσες
διαφορετικές

- Γνώμες
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∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞
Στοχάσου
Απελευθερωτικό Αγώνα της
Κύπρου (1955-59)»
∏
∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;

24ñ
∂§∂À£∂ƒπ∞
20
● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

¶¤ÌÙË
12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
Πέμπτη
22 Απριλίου 2019
2021

ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ . ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

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

το σύμπαν αναστάτωσες κι άσκεφτος πλανάσαι.
Ì¤Óˆ˜ Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
Τι να σου κάνει ένας Θεός, πώς να
σε προστατεύσει;
ÏﬁÊÔ˜
ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›Της γης θεριέψαν οι θνητοί. Τον γνήσιο
Ì· ÙÔ˘γυρεύει!
∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡φαντασία,
Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈΣτης πλάσης του την ποίηση με λίγη
‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.
αρκέσου βίον γήινον, δίχως υποκρισία.
∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙﬁÙÂ 80
Και με σωστό σου κήρυγμα προστάτευε αρρώστους...
ÂÙÒÓ, ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·ﬁ ÙÔÓ £Âﬁ
Ζήσης εχθρούς απόκτησες; Με σωφροσύνη
διώξ’τους.
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ
™Ù·˘ÚﬁÓ ÙÔ˘ ∫˘Σε Ιούδα που σε αγκάλιασε, το χέρι
να
φιλήσεις.
Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
Συγχώρεσε κι εκτίμησε, αγάπη ναÛÙ·˘ÚÔ‡˜
κερδίσεις.ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆﬁÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úﬁ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
Ηχώ δεν έχει η αυλή που κλαίν’ οιÚ›ÛıË
πικραμένοι.
ÌÂ
ÙËÓ
∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
Όλοι θνητοί... Στοχάσου αυτό – Η αγάπηÙÔÔı¤ÙËÛ‹
δεν πεθαίνει!
Á˘Ó·ÈÎﬁ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
Ανθρώπους περιβόητους μάθε να τους προτρέχεις,
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
Τον «κάποιον» που δεν σέβεται –ÙÔ˘
αυτόν
φίλο
έχεις. ÔÏÏÔ‡˜
˘ÈÔ‡
ÙË˜μην
·Ó‹ÁÂÈÚÂ
Γήινε της απόγνωσης, χέρια μολύνεις
μεﬁˆ˜
αίμα.
Ó·Ô‡˜,
ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜
Î·ıÒ˜
Î·Èκλαίνε.
ÙË˜ °ÂÓÓ‹Κουτούς θωρείς όποιους λυγούν...
άτυχοι αυτοί
κι ας
ÙÔ˘ δεν
∫˘Ú›Ô˘.
∂›ÛË˜, Â‚Ô‹Και τι αν πέσουν χαμηλά; Εμείς γι’ÛÂˆ˜
αυτούς
φταίμε...
ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
Μέσα πολέμων την οργή και αιματοχυσίες,
ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
τους προσπερνάς αγέρωχος, με απάτης προσδοκίες.
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·, ﬁÏÔ˜
Η φύση εξαφανίζεται... Αγρίως βομβαρδίζεται.
Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·Άνθρωποι σκληροτράχηλοι, μ’ αφόρητη
αφροσύνη,
ÛıÂ›. ¢È¿
Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ﬁÏÔÈ Ó·
ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
κάθε σας βήμα βέβηλο. Σκοτώνει‰Ô˘Ó
την Ειρήνη.

«Θεέ μου, κάμε ένα σεισμό
να σούσειςª∂ƒ√™
τον πλανήτη,
¢∂À∆∂ƒ√¡
να σμίξουσιν τα θκυο νησιά,
Κύπρος
με την
Κρήτη...»(Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
ªÂÙ¿η ÙÔ
1960 Ô ›‰ÈÔ˜
ÛÔ˘‰·›Ô˜
(από Μαντινάδα)
Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜
Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·Η Κρήτη βοήθησε στον Αγώνα με την εκπαίδευÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ση στον ανταρτοπόλεμο των Κυπρίων αγωνιστών
ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜
από τους Κρητικούς οπλαρχηγούς της αντίσταÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏﬁÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·σηςÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
του Β’ Π.Π.ÚÔ˜
(1941-1944).
ÓÒÓ
Ô˘
·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó
ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùﬁ. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
Διαβάζουμε:
ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô
Ô ›‰ÈÔ˜
Ó· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜
ÁÔÓÂ›˜ ﬁ¯È ·ÏÒ˜
«...Στο
μεταξύ
δημιουργούμε
και δεύτερη
ομάδα
°Ú¿ÊÂÈ Ô
φοιτητών,
που δεν συνδέουμε
με τηνÙ·πρώτη
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó
Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó
·È‰È¿και
ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡Ó¢·Ì·ÛÎËÓﬁ˜
που
ούτε
καν
γνωρίζει
την
ύπαρξη
της
πρώτης.
ıËÌ·, ·ÏÏ¿, ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂπˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
Εκπαιδεύεται
κι αυτή
με το ίδιο
σύστημα από τους
Ú›·˜ Î·È ÙË˜
·ﬁÏ˘ÙË˜
·˘ÛÙËÚﬁÙËÙ·˜,
¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚË
ıÂÔÏfiÁÔ˜
ίδιους ανθρώπους. Το Πάσχα πηγαίνουμε στην
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·.
Κρήτη μαζί με τον Κώστα Μπαντουβά, γιό τού
ÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
¶ﬁÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó· Ô ˘ÌÓˆ‰ﬁ˜
Γιάννη Μπαντουβά. Ταξιδεύουμε με βαπόρι. ΕίμαÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ
ÙÔ Ì¤ÁÂ·ﬁÏ˘ÙË
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·
Ó·
‹Ù·Ó
Î·È
ÙÔ
Î›ÓËÌ·
ÂÎÂ›ÓÔ
ÙˆÓ
¯›˘˜.
°ÂΜανώλης
και
Κώστας
Μπαντουβάς,
εκπαιδευτές
των Κυπρίων φοιτητών
στε συνολικά εννέα –Πέτρος Στυλιανού, Ανδρέας
ıÔ˜
ÙË˜
ÚÔÛÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹
·È‰·ÁˆÁÈÎ‹
Ì¿˜ΚακογιάνÏ¤ÂÈ ﬁÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
Νέστορας,
Τάκης Κάιζερ,
Χρύσανθος
Κρητικούς πατριώτες – αντάρτες να
τσι. Φάγαμε με όρεξη, ξεκουραστήκαμε
και συνεχίσαÎ·È ∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓπάνοπλους
ÔÔ›ÔÓ
·ﬁÏ˘ÙË˜
÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘
Ï¤ÂÈΑριστείδου,
ÛÙÔ ·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰Ëνης,
Κύπρος Παπαδόπουλος,
Τάκης
κατέβουν
στην
Κύπρο μας, οποιαδήποτε στιγμή
με την πορεία μας. Το βράδυ ·Á›·ÛÂ
φτάσαμε Ôσε∫‡ÚÈÔ˜
μια αγροιËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
ÌÈÔ˘ÚÁÂ›
ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó
ÎﬁÛÌÔ
Á‡Úˆ ÙÔ˘,
ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô
ÓÔÈÒΠιερής
Χατζηκώστας,
Θάσος
Σοφοκλέους
καιÌ¤Û· κία
για τον Αγώνα του Ελληνισμού – για την
όπου
διανυκτερεύσαμε.
Την άλληÌÂμέρα,
μετά ∞›Ì·χρειαστεί
ÃÚÈÛÙﬁ˜
ÙÔ
∆›ÌÈÔ
∆Ô˘.
√
Ρένος
Κυριακίδης.
Τα άλληªÂ
μέλη
τηςÏﬁÁÈ·,
ΚΑΡΗÙÔ
ήταν
ıÂÈ Ó·
Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ».
¿ÏÏ·
·È‰› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó·πορεία
Í¤ÚÂÈ φτάσαμε στον Άη-Λια, ένα
από αρκετή
Ê‡Ï·Íτης Κύπρου με τη Μητέρα Ελλάδα.
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úﬁ˜, ÔΈνωση
οι: ÔÈ·
Φώτης
Παπαφώτης,
ΝίκοςÛÙ·
Αγγελίδης,
Ανδρέας
Â›Ó·È
Ù· ﬁÚÈ· Ì¤Û·
ÔÔ›· ÙÔ˘
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
Ó·
ÎÈÓËıÂ›.
¢È·-καρδιά του βουνού. Ήταν ένα
Ο φόβος που εκφράστηκε από τη Μεγάλη Βρεμικρό χωριό στην
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ
‡„ˆÛÂÓ
Μερσίνηª·Î¿ÚÈÔ˜
MacFarland
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úﬁ˜,
Λαμπριανίδης,
Χρίστος
Κολώτας,
Χρύσανθος
τανία για τη συμμετοχή των Κρητών ανταρτών
από ταÂ‰›Ô,
χωριάﬁÔ˘
που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ
Ó· Â›Ó·È
¯·Ì¤ÓÔ
Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜
∞˘ÙﬁÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
Ë
ˆÚ·ÈﬁÙË˜
ÙË˜
∂ÎÎÏËÛ›·˜.
™Ù·˘Σαρηγιάννης. Ομάδα Κυπρίων Φοιτητριών: Ρούλλα
στην Κύπρο και στις τάξεις της ΕΟΚΑ ήταν μεγάλη.
αντίσταση εναντίον των Γερμανών. Ήταν μια γραŸÏÔ˜ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÙﬁÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ﬁÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›.
Úﬁ˜, ‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
Γιαλλουρίδου – Ιργιώτου, Αντιγόνη Ελευθερίου
Μάλιστα, μέσα στον Απρίλη του 1955 έφτασαν
φική κοινότητα,
κάτασπρα σπιτάκια,
ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, ﬁÌˆ˜, ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È,
ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ με
Ù· λιγοστά™Ù·˘Úﬁ˜,
ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ ÙËÓ
Παπακωνσταντίνου, Κλαίρη Ξενίδου – Αγγελίδου.
από την Κρήτη στην Κύπρο πολλοί Κύπριοι μαχητές.
λίγους
κατοίκους
– βοσκούς και αγρότες. Εδώ μας
∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ÈÔ
¿Óˆ
Î·È
ÔÚÈÛÌ¤Ó·
ıÂÙÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›·.
∆¤ÙÔÈ·
Â›Ó·È,
ÂÎÙﬁ˜
·ﬁ
™Ù·˘Úﬁ˜,
∞ÁÁ¤ÏˆÓ
Ë
‰ﬁÍ·
Î·È
ÙˆÓ
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó
ÛÔ˘,μυστικότητα
Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡»Φτάσαμε στο Ηράκλειο νωρίς το απόγευμα
Ταυτόχρονα μεταφέρονταν
με κάθε
περίμενε ο Καπετάν Γιάννης Μπαντουβάς, ο οποίος
™Ù·˘ÚÔ‡
Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈ‰È¿ÊÔÚÂ˜ στο
ÙÈÌˆÚ›Â˜
ÁÈ· Μανώλη
ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË,
ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈ‰·ÈÌﬁÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».
ÌÂÓÔ˜
Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ,
καιÙÈ˜
καταλύσαμε
σπίτι του
Μπαντου- Î·È
όπλα και πολεμικό
υλικόÎ·È
γιαÙÔ
τονÛÔÓ
ένοπλο
αγώνα‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
και μας υποδέχτηκε καβάλα στο κάτασπρο άλογό
ÓÂ
ÛÙÈ˜
14
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ﬁ ÙﬁÙÂ
ÁÈ·υποδέχτηκαν
ÙËÓ Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË.
¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ
ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
βά.‚¤˜
Μας
εγκάρδια.
Ο Μανώλης,
των Κυπρίων.
του, επιβλητικός σαν τον Άη-Γιώργη
τον ΚαβαλΑκούω
συχνά ν’ÛÙËÓ
αποκαλούν
ανθρώπους
γαϊδούρια,
¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ
Ë ÂÔÚÙ‹ ·˘Ù‹.
Î›ÓÈÔ
ÙÔ
ÂÚ›ÊËÌÔ
ÂÎÎÏËÎ·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙË˜
ƒÒÌË˜
Ó·
ÙÔ˘˜
‚ÔËÂ›‰Ë γεροδεμένος,
ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜
·ÔÙ˘¯›·˜.μάτια
ψηλός,
με μεγάλα αστραφτερά
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η προσφολάρη. Είπε στους φίλους του ότι ήμασταν φοιτηÛÈ·ÛÙÈÎ‹
ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ·
∞ÓÂ-δεν γνωριζει το κακό,
ı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ó· ··ÏÏ·ζώο
καλόκαρδο,
πιστό,
που
ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
και μαύρο
μουστάκι,
ήταν
πραγματικά
Λεβέντης.
∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·ﬁ Ù· ıÂÙÈÎ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿;
∂›Ó·È
∞˜του, και είχαμε πάει εκδρομή.
ρά της οικογένειας Μπαντουβά για την Κύπρο μας
τές,
φίλοιÔÏÏ¿.
του γιού
∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÙË˜
ÁÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ª·Í¤τ’ αξίζουν
ευγετούρια!
ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿
Φορούσε
μπότεςÙ·
ψηλές
και παντελόνη
ήταν μεγάλη και ένθερμη.
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿.
∆· ÈÔιππασίας.
ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Εδώ
Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË
‹ ÂÈγνωρίσαμε
την κρητική φιλοξενία
σε όλη της¢È·ı‹ÎË
ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùﬁ ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
Γενικά
η όλη του
εμφάνιση ÙÔ
ήταν
εντυπωσιακή.
Δουλεύει καθημερινά, πάντα με πειθαρχία,
την έκταση.
Πολλοί κάτοικοι ήθελαν
να¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ,
μας φιλο- ﬁÔ˘ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) ™ÙÔÓ
ÂÙ¤‚Ú¿‚Â˘ÛË
‹ Î·Ï‡ÙÂÚ·
‚Ú·‚Â›Ô
ﬁˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ
Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
·‡ÛÈÓ
ÙˆÓ
‰ÈˆÁÌÒÓ
Î·Ù¿
ÙË˜
ÙÔ˘˜
Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ.
√
ª·Í¤∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Μας έμπασε στο μεγάλο ‘δίχωρο’ δωμάτιο, όπου
Πολλοί ξέρουν ότι πριν την ΕΟΚΑ, την Εθνική
ξενήσουν
και έσφαξαν
για να
κάνουν
ıËÛ·Ó
oÈμας
¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈ
∞‰¿Ì
ήμερο, με υπομονή,
τονÙﬁÛÔ
άνθρωπο υπηρετεί,
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô
Û˘Ó‹ıˆ˜
Û˘Ó›- πρόβατα
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜
ıÚËÛÎÂ›·˜
ÓÙÈÔ˜ ﬁÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùﬁ ˘ÂÚÙÚÈÎ·È
∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
αμέσως έφεραν ψωμιά, τυριά, ντομάτες, λέγονΟργάνωση
Κυπρίων
Αγωνιστών,
υπήρξε
η
ΚΑΡΗ
τραπέζι.
Τελικά
αναγκαστήκαμε
να
φάμε
σε
διάφοÎ·È ∂‡· ·ﬁ ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ £Âﬁ,
ÛÙ·Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹.
χωρίς
την αναρχία!
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ
∞Ó·ÙÔÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡τάς μας με τη βαριά, επιβλητική φωνή του ‘Πάρτε,
(Κύπριοι
Αγωνιστές Ριψοκίνδυνοι Ηγέτες) υπό τον
ρα σπίτια για να τους ικανοποιήσουμε
όλους.
Ο ∞˘ÙÔ‡
Â˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó
ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ
ÙÔ
∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ›
Ó· Â›Ó·È ˘ÏÈÎ‹, ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔÏ‹.Μα
∂›ÛË˜
ÂÍ¤‰ˆÛÂ
Î·È ¿ÏÏ·
‰È·- αισθήματα,
ŸÙ·Ó ÏÔÈﬁÓ Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ποιος
του δείχνει
λύπηση,
αγάπη,
μην ντρέπεστε,
θα’στε πεινασμένοι’...
ÔÏË Î·È ¿ÏÈ
ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
Γιάννη Ιωαννίδη Χατζηπαύλου, εξόριστο του 1931.
Κυπριακός Αγώνας για την«Í‡ÏÔ
ΈνωσηÙË˜
της∑ˆ‹˜».
ΜεγαλοÙ¿ÁÌ·Ù·
˘¤Ú
ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘
Î·È
Â˘ÚÈÛÎﬁÚÂ›
Ó·
Â›Ó·È,
ﬁÌˆ˜,
Î·È
ËıÈÎ‹,
Ë
ÔÔ›·
Â›Ó·È
ÛÙËÓ
Ô˘Û›·
Î¿ÔÈÔ˘
«Μόλις τελειώσαμε το φαγητό, χωρίς να χάνοελάχιστη
εκτίμηση,
ζωής
του
κατανόηση,
Ÿˆ˜
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓΛίγοι
όμως
γνωρίζουν
τις
λεπτομέρειες
για
την
νήσου με τη Μητέρα Ελλάδα την
περίοδο
19502) ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÎÙ‡Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ·
‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
(¤ÌÚ·ÎÙË
‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
Â›‰Ô˘˜) ‹ βαθύτατα
ÌÔυμεÂ›‰Ô˘˜
χρόνο,·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹
μας οδήγησαν
στις αποθήκες
και εκεί ¿ÏÏÔ˘
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
κάθοδο
φοιτητών – μελών της ΚΑΡΗ
59 συγκίνησε
τους
αδελφούς
Έλληνες
βάσανά του και πάθη!
ËÛÂ
Ô ªˆ¸Û‹˜
ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿
ı¿-των Κυπρίων
ÂÂÈ‰‹Όλες
ÂÁÓÒÚÈ˙Â
ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
μαςÚÂ›
παρουσίασαν
όλων των ειδών
όπλα: ÙˆÓ
Του-˘ËÚÂÛÈÒÓ
Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
ÙË˜τα·Í›·˜
Ë
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ﬁ
το 1955
τις λεπτομέρειες
παρέθεΚρήτες,Î¿ÔÈÔ˘,
που ενθουσιωδώς
ετοίμασαν
Ï·ÛÛ·
Î·ÈΚρητικούς
Â¯ˆÚ›ÛıË ÂÈ˜ ‰‡Ô
‰È¿στην Κρήτη.
∏
∞Á›·
∂Ï¤ÓË
ÛÙÔ˘˜ με λύπη
Κι αν
κάποτε
πορτοκλωτσά,
αγγανίζει,
ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘,
ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ
Î·È
φέκια
αυτόματα,
Στεν, Τόμσον,
πολυβό- ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
ÔÔ›·
(·Ó·ÁÓÒÚÈÛË)
ÌÔÚÂ›Στάφερ,
Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È
ÔÈ- για ναÓ·
σε
για
πρώτη
φορά
στη
συνέντευξη
που
παραÙË
ƒÒÌË
ÛÙÔ
µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
πατριώτες Î·È
εθελοντές
πολεμήσουν
για
την
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜ ÊÂ‡∞Á›Ô˘˜
∆ﬁÔ˘˜
είναι
γιατί αγανακτεί,
στα τύραννά του που τραβά,
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË
ÛÙÔÓ £Âﬁ
ÙˆÓΚυριαÃÚÈλα,Î›ÏÔ˘˜
Μπρεν,ÙÚﬁÔ˘˜,
μπερέτες,ﬁˆ˜
όλα αραδιασμένα
ο αγωνιστής
Ρένος
Κύπρο
μας.
‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
Â›Ó·È Ë ËıÈÎ‹μπροστά
ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË,
Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÁÔÓÙ·˜ ·ﬁ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ,χώρησε
ÚÔÙ˘-στον γράφοντα
ÛÙÈ·ÓÒÓ
Ó· ÙÔÓτότε
‚ÔËı‹ÛÂÈ
Ó· ÓÈÎ‹πονετικά
κουντζίζει!∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂ√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ﬁıÔ˜ ÙË˜
ÌËÙ¤Ú·˜
μας.
την εντύπωση
ότι βρεθήκαμε
κίδης, τεταρτοετής
φοιτητής
της Φυσιογνω»Η εκπαίδευση
στην Κρήτη
κράτησε
ÙÔΕίχαμε
ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·,
Ô ¤·ÈÓÔ˜,
ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ôξαφνι(Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ
Î·È ÈÔ ¿ÒÓÂÈ
Î·È δέκα
¿ÏÈμέρες.
ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ.
ÛÂÈ
ÙÔÓ
ª·Í¤ÓÙÈÔ.
ÙÔ˘Ειλικρινά
ªÂÁ¿ÏÔ˘πληγώνομαι,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘τα
‹Ù·Ó
κά σε οπλοστάσιο...
στικής
στο
Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
μάτια
μου
σαν βλέπουν,
Συνεχίσαμε
τις
πορείες,
αλλά
προς
το
τέλος
βγήÙ¤ıËÛ·Ó
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÓ·ακούω
ÌÂÙ·‚Â›για
ÛÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜
∆ﬁÔ˘˜,
Όταν βράδιασε, μας ανέβασαν μέχρις ενός
ΠΗΓΕΣ:
καμε και λίγο στη ζωή. Μερικοί
πήγαμε
σε πανηÌˆÓ
Î·È
Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó.
τες
πράξεις
μας,
τρόπου
και
έργα,
σκέψεις μας, ºÂ‡‡„ˆÛÂ
Ô
ªˆ¸Û‹˜
ÛÙËÓ
¤ÚËÌÔ,
‰È·
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎﬁÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÎÔ‡προς
∂˘ÛÂ‚›Ô˘,
ÂÈÛÎﬁÔ˘
Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙËσημείου με αυτοκίνητο και από εκεί με τα πόδια
– Συνεντεύξεις
τον συγγραφέα
των∫·ÈÛ·Ρένου
γύρι στο ξωκκλήσι του Άη-Λιά,
όπου μας δόθηκε
ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È
ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
πλανήτη
καταστρέφουν!
ÏÈÎ¿
ÔÏÏÔ›
ÙÚﬁÔÈ
ÁÈ·
Ó·
«ÏËÚÒÓÂÈ»
Î·ÓÂ›˜
ÙÔ˘˜
¿ÍÈÔ˘˜,
ÌÂ
ÙËÓ
ÚÂ›·˜ ÙË˜
¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜,
Ô ª¤Á·˜
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
ανεβήκαμε στις κορυφές της Γιούχτας, για ν’ αρχίσει
Κυριακίδη και Κώστα
Χριστοδουλίδη,
αντάρτη
υπό
η ευκαιρία να γνωρίσουμε τον κρητικό λαό σε μια
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ ·ﬁ Ù· Ê›Εγκλήματα
ασυγχώρητα
συμπεριφορά
μας, ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
ÁÂÓÈÎ‹ Î·È μας
ıÂÙÈÎ‹
ÛËÌ·Û›·,
‚¤‚·È·,
ÙË˜ Ï¤ÍË˜. άλλη πτυχή της ζωής του. Πήγαμε
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ··Á›Ô˘˜
Î·È ÈÂÚÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ Î·ÈηÓ·
η εκπαίδευσή
στην
τακτική του
ανταρτοποτο όνομα «Κρήτη».
ακόμα σε γάμο
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ﬁÏË ∫ÙËÛÈ‰È·,
ÏﬁÁˆ
ÙË˜
·ÈÛÙ›·˜
ÙˆÓ
ÚÔ˜
Î·ıÒ˜ Î·È
ﬁÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùﬁ˜
∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ
Ó· ‰Ô‡ÌÂ
Ò˜
ÛˆÛÙﬁ Ó·σ’Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ›
ÙÔÓ ˘ÈﬁÓστα
ÙË˜ζώα,
Î·È ψάρια και πουλιά,
τι κάνουμε‰È·
αληθινά,
λέμου.
Ο ΓιούχταςÙÒÚ·
είναι άγριο
βουνό,
μεÂ›Ó·È
ελάχιστη
– ΕφημερίδαÓÒ˜,
«Ελευθερία»
του Λονδίνου,
9/5/2019,
ένα χωριουδάκι πάνω στα απομακρυσμένα
ÊﬁÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÓ £Âﬁ. ∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ ÌﬁÓÔ ÂÎÂ›ÙÔ˘,
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô
ÙÔ˘
ÊˆÙÂÈﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
∂›ÛË˜
βλάστηση,
σχεδόν
φαλακρό.ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜.
Από μακριά, όταν
το
Î·ÓÂ›˜ ÛÙÈ˜
·ÚÓËÙÈÎ¤˜
ªÂ ·˘Ù¤˜
ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
ÂÚÈ- Η τελετή του γάμου τους είχε
αφιερωμένο στη
θρυλική
Μάχη
τηςÛÙ·˘ÚÔ‡
Κρήτης (1941).
βουνά τουÙÈ˜
Γιούχτα.
θα φέρουν συμφορά
μας!∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
ÙˆÚ ÙË˜
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
Óﬁ ÛÙÔÓ
Ô˘Ú·Óﬁ, Ô˘
¤ÊÂÚÂ Î·È
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
βλέπεις
απόÂÎÂ›ÓÂ˜
το βαπόρι,
κεφαλή ανΆρθρο του Μανώλη
Σταυριανάκη,
προέδρου
του
μεγάλη
ομοιότητα
ÙÒÛÂÈ˜
ﬁÔ˘φαίνεται
¤¯Ô˘ÌÂσαν
·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜
Ú¿ÍÂÈ˜,
‰ËÏ·‰‹
Ú¿ÍÂÈ˜με εκείνη των δικών μας στην
Μα δυστυχώς χειρότερα ημέρα με∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜
τον χρόνο,
ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
¯¿ÏÎÈÓÔ
ﬁÊÈ,
ﬁ¯È
ÔÈ
˘ﬁÏÔÈÔÈ.
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó
πÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.
θρώπου
που είναι ξαπλωμένος.
Κρητικού Συνδέσμου
Η.Β. ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏËΜου
άρεσαν
οι μαντινάδες τους,
ﬁÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜Κύπρο.
‰È¤Ú·ÍÂ
ÌÈ·
Ù¤- πολύ∂ÔÌ¤Óˆ˜
ÙˆÓ
¶ÂÚÛÒÓ
Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
γιατί
κανείς
δεν
νοιάζεται,
ούτε
αντιλαμβάνεται
Î·È
Ô
¯¿ÏÎÈÓÔ˜
ﬁÊÈ˜
ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·
«∂ÓΧανίων).
∆Ô‡Ùˆ Επίσης
¡›Î·».
∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔ»Ο καθένας
φορτώθηκε
στρατιωτική
του ·ÍÈﬁÔÈÓË
– Χρίστος Σαρικάκης
(Μαλάξα
ιδιαίτεραÚ¿ÍË;
όταν διαγωνίζονταν
παλικάρια με στοÙÔÈ·
Ú¿ÍË. ∆È
ÂÓÓÔÔ‡ÌÂτη
·ÎÚÈ‚Ò˜
ﬁÙ·Ó Ï¤ÌÂ
∂Ó∆ﬁÙÂ
ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜
‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ
ÙÔÓ
™Ù·˘Úﬁ
ÙÔ˘
∫˘της
φύσεως
τον
πόνο!
∆ËÓ
Ó‡ÎÙ·,
Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
ÂÊ¿ÓË
Ô›ËÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ
εξάρτυση και το παγούρι με το νερό και αρχίσαμε
για την Επανάσταση των Κυπρίων για τη συνέλές κρητικές – με την πατροπαράδοτη βράκα σε
ÓÔÔ‡ÌÂ Ú¿ÍË Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜
ÂÈÛ‡ÚÂÈ Î¿Î·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÛÙËÓ ∫ˆÓÚ›Ô˘.
Ô
ÃÚÈÛÙﬁ˜
ÛÙÔÓ
‡ÓÔ
ÙÔ˘
ÌÂ
ÙÔ
ÛËνωση
Κύπρου
–
Ελλάδας.
Ο
παππούς
του
είχε
την πορεία. Μαζί μας καθοδηγητής ο Κώστας
‚Ô‹ıÂÈ·
‚¤‚·È·
ÙÔ˘
ÀÈÔ‡
ÙË˜.
Με
τη
σειρά
της
και
αυτή
εμάς
θα
τιμωρήσει,
χρώμα μοβ σκούρο, τις άσπρες κρητικές μπότες,
ÔÈ· ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜. ∫È ·˘Ùﬁ ‰ÈﬁÙÈ Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔÓ ÙÔÔı¤ÌÂ›Ôτου
ÙÔ˘
ﬁˆ˜
δωρίσει οπλισμό
Β’™Ù·˘ÚÔ‡,
Π.Π. που είχε
ως·ÎÚÈ‚Ò˜
λάφυρα.
Μπαντουβάς. Περνάμε τα λαγκάδια και τις ρεμα™ÎÔﬁ˜
‹Ù·Ó Ó· ν’ανεχτεί;
·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
το κεντημένο γιλέκο και το μαύρο
μαντήλι με⁄„ˆÛÈ˜
τα
πόσαÙË˜
ν’ αντέξει,
Θα έρθει ώρα και στιγμή,
∏ ¶ÚÒÙË
ÂÈÊ¤ÚÂÈ
¯›ÏÈ·
Ì‡ÚÈ·
Î·Î¿,
ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ
Â›Ó·È
Ë
·ÎÔÏ·Û›·,
ÙËÛÂ ÛÙÔÓ Ó·ﬁ ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
ÙÔ
Â›‰Â
ÛÙÔÓ
Ô˘Ú·Óﬁ
Î·È
ÙÔ˘
¤‰ˆΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
τιές του Γιούχτα σε μια δύσκολη πραγματικά πορÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙﬁÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
κρόσια γύρω στο κεφάλι..»
που θα αγανακτήσει!
Τότες...
ÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
√ Ï·ﬁ˜
Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
·ÓËıÈÎﬁÙËÙ·
(‰ËÏ.
‚›Ô˜ ·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜),
Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
– Ρένου Κυριακίδη:
«Μυστική
Οργάνωση ΚΑΡΗ»,
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹
Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ
ÙÔÓ
είαËμέσα
στο σκοτάδι
και¤Ó·˜
λαμβάνοντας
όλες τις Ë ÔÔ›·
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
Ο καπετάνιος
Μανώλης Μπαντουβάς, μάλιστα,
«Ουαί
κι
αλλοίμονο»
στη
Γη,
τι
έχει
να
τραβήξει,
ÙÔ
∆›ÌÈÔ
•‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¿ÚÔÏÏ¿ Ô‰˘ÓËÚ¿
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
√ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜
ÙÚﬁÔ˜
∏ ⁄„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
ÌÂ 1986.™Ù·˘ÚﬁÓ, ﬁˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â ÊˆÙÂÈÓﬁ
Κύπρος
προφυλάξεις
για δύο
βασικούς Â·ÎﬁÏÔ˘ı·.
λόγους. Γιατί δεν
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ‹έστειλε›Ûˆ˜
μήνυμα
με τον Κύπριο φοιτητή
«Ρωμανό»
¯ÈÛÂ
Ó·
„¿ÏÏÂÈ
«∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
και
στου
πλανήτη
μας
ζωή,
σε
ό,τι
έχει
αναπνοή,
ÙÔ
ÂÍ‹˜
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜:
–
Ρένου
Κυριακίδη,
«Ο
Ρωμανός
της
ΠιτσιÎ·È
Ó·
ÙÔÓ
ÎÚ·Ù¿
ÛÙËÓ
ÚÒÙË
έπρεπε
με
κανέναν
τρόπο
να
δώσουμε
υποψίες
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÁÂÓÈÎ¿ Ρένο Κυριακίδη, που ήταν
- τομεάρχη Πιτσιλιάς
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
λιάς»,
ΚύπροςÁÚ·ÌÌ‹
2008. ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. ∆ÔÓ
ª¤Á·˜
ÙÔ˘
σε ·Ó¿ÚÌÔÛÙË
κανένα βοσκόÛ˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ή αγρότη της περιοχής
και γιατί ªÂένας
τους·ÓÙ›
πρώτους εννέα√που
είχαν∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
εκπαιÈÛÙÒÓ.
τα πάντα σαν στερήσει!
Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·.
¿ÏÏ·από
ÏﬁÁÈ·,
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
– Θάσου Σοφοκλέους,
«Πόθος
Ελευθερίας»
ÔÔ›Ô˘ Ëστον
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹
αυτό
κανόνες του Ó·
ανταρτοπολέμου
™Ù·˘ÚﬁÓ ·˘ÙﬁÓ
ÙÔÓ ÔÓﬁÌ·ÛÂ
«Ï¿μυστικά
σε ανταρτοπόλεμο
αρχηγό ÂÔÚÙ‹ ÙÈÌ¿∂›Ó·È
ÁÓˆÛÙﬁ
ﬁÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÁÈ·επέβαλαν
ÙÈÌˆÚ›·, οιÔ ·Ú·‚¿ÙË˜
·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂδευτική
ÂÈÂ›ÎÂÈ·,
·ÎﬁÌ·
Και ποιος
θα φταίει
τελικά για την καταστροφή μας,
(αναδρομή
στον
αγώνα
1955-1959),
Λευκωσία
∞ﬁ ÙﬁÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
καιÎ·È
έπρεπε
να
τους
τηρούμε
σχολαστικά...
Ù·È
·ﬁ
ÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›·
Ì·˜,
ÌÂÙ¿
της
ΕΟΚΑ
Γεώργιο
Γρίβα
Διγενή.
(Ο
Ρένος
Κυρια‚·ÚÔ».
ªÂ
ÙËÓ
‰‡Ó·ÌË
ÙÔ˘
™Ù·˘ÙÔÚ·˜
∞‰ÚÈ·Óﬁ˜
ÙÔ
¤ÙÔ˜
136
Ì.Ã.
ÌÂ ÙÚﬁÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ¤ÁÎÚÈÛË. √ˆÛεγκλήματα μας φυσικά – αθώα θύματα
τα ÂÎÎÏËÛ›·
ζα.
1989.
·ﬁ ÙËÓ
Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
»Την Τρίτη ημέρα φτάσαμε στις μάντρες των
κίδης του Θεμιστοκλή από ÙË˜
το χωριό
Κακοπετριά
ÌËÙÚﬁ˜
·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚﬁˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙﬁÔ ÙË˜ ™Ù·‡Úˆ‰‹ÔÙÂ Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÓﬁÌÔ˘ ‹ Î·ÓﬁÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈΒαριά
η
ενοχή
μας!!!
Αντώνης
Κυριάκος
Γεωργίου
βοσκών του Μπαντουβά. Μας υποδέχτηκαν με
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·Áτης Σολέας και αδελφός του
ÙËÓτότε
21ËΜητροπολίτη
ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈÙ¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
ÌˆÚÂ›Ù·È.
Καλοψιδιώτης
εγκαρδιότητα και ενθουσιασμό. Ήταν μεσημέρι.
Κυρηνείας Κυπριανού). Ο Μπαντουβάς
διαμήνυÎﬁÛÌÈÔ˜
⁄„ˆÛÈ˜Στεφάνου
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
ÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁ ·ﬁ
ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ ¤ÙÔ˜
Ó·ﬁ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›Ειρήναρχος
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
Κύπριος
Ιστορικός
– Ερευνητής
σε λοιπόν
στον Διγενή ότι ήταν
μαζί μεÂÎÏ‹ıË
400
Έσφαξαν ένα αρνί, έκαναν σούβλες και κοκορέ313Ì.Ã.
ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó
Ì·˙›
ÌÂ ÙÔÓ §È∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.
ÙË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.
∆Ôέτοιμος
¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã.
·ﬁ ÙÔ˘˜
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E
™
E Σ
¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
Δύο
Κύπριοι λογοτέχνες
Αιγύπτου ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
Û¯¤‰ÈÔ της
– ™˘Ó¿ÓÙËÛË
Γλαύκος
Αλιθέρσης
- Μαρία
Ρουσσιά
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
- ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
1979
ÎÏÂÎÙ¤˜
κλεκτές
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ª∂ƒ√™11ον
60ÔÓ
Μέρος
∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂

Γλαύκος Αλιθέρσης

™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒ1897
- 1965™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
Î·ÈΈνας
ÛÂ ÌÈ·άλλος
‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹
¤ÎÎÏËÛË
ÛÙÈ˜Κύπριος
¯ÒÚÂ˜ –λογοτέχνης
Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂπολύ αξιόλογος
ÚÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
που άφησε όνομα ήταν ο Γλαύκος Αλιθέρσης.
«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
Γεννήθηκε
στηÙÔΛεμεσό
1897 και τοÌÈ·˜
πραγματικό
Â›ÙÂ˘ÍË, ﬁÛÔ
‰˘Ó·Ùﬁ το
ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·,
Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
του
όνομα ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
ήταν Μιχάλης
Χατζηδημητρίου.
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
Ô˘
Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ,
Ù· ÔÔ›·
˘ÂÚ„ËÊ›Ο Αλιθέρσης
έζησε για
πολλά
χρόνιαÛÂÈ˜
στην
Αίγυπτο
Û·ÙÂ Î·È
ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ.
™·˜ Î·ÏÒ
Ó· ÌËÓ
Ήταν
λάτρης
της Ελλάδας
και κατά
τα·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
νεανικά Ï¤του
ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
χρόνια
κατατάχτηκε εθελοντής στον ελληνικό στρÂÓﬁ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
ατό και πήρε μέρος στον Ελληνο-βουλγαρικό πόλεÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...
μο.∆ÔΉταν
από Úﬁ‚ÏËÌ·
τους πρωτεργάτες
που
εξέδωσαν
∫˘ÚÈ·Îﬁ
‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ô˘Û›·
ÙÔ˘ ‰È·το
περιοδικό
στην Λεμεσό,
που∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ήταν και
ÊÔÚ¿
ÌÂÙ·Í‡ «Αυγή»
ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
Î·È ÙˆÓ
Ú›ˆÓ.
∂›Ó·È
Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜
Î·È Î·ÙÔ¯‹˜.στην
∂›Ó·È
το
πρώτο
λογοτεχνικό
που κυκλοφόρησε
Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆΚύπρο.
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
Για πολλά χρόνια έζησε στην Αλεξάνδρεια, όπου
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Úεργάστηκε
ως καθηγητής σωματικής αγωγής σε
ÍÂÈ ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·Γυμνάσια.
Εκεί
γνωρίστηκε με τον Καβάφη και
ÓÂÓˆıÂ› Ô Ï·ﬁ˜ ÙË˜...
άλλους
πνευματικούς
ανθρώπους.
1919
∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘
Î·È ÙÔ˘ Το
Ï·Ô‡
ÙË˜ έγρα‰È·Î˘‚Â‡ÔÓÙ·È.
∞ÏÏ¿
‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È
Â›ÛË˜
Î·È
ÙÔ
Î‡ÚÔ˜
ÙˆÓ
ψε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Γαλανά
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
√
∫˘ÚÈ·Îﬁ˜
Ï·ﬁ˜
Â›Ó·È
·ÔÊ·ÛÈδαχτυλιδάκια» την οποία αφιέρωσε στον ποιητή
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘Κωστή Παλαμά. Δυο χρόνια αργότερα (1921)
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆέγραψε
τη συλλογή «Κρινάκια του γιαλού».
Ì¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
Η
μεγάλη
του αγάπη
για τον αθλητισμό και την
∞˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
ÂÚÒÙËÌ·».
αρχαία
Ελλάδα
ο «΄Υμνος
τους
∑‹ÙËÛÂ
Â›ÛË˜ Ëκαθώς
∫‡ÚÔ˜ και
Ó· ÙÂıÂ›
˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹για
ÂÔÙÂ›·,
·ﬁ Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó·αγώνες»
ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ
·ÓıÚˆΟλυμπιακούς
πουÚÔÛÙ·Û›·
έγραψε ο ÙˆÓ
Παλαμάς,
›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ
Ì¤Û· ÛÙ·
τον
ενέπνευσαν
να ﬁÏˆÓ
γράψει
τοÔÏÈÙÒÓ
ποίημα ÙË˜,
«Αθλητικός
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·όρκος». Δίνουμε μερικούς στίχους:
Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
αυτόν ÛÙÔÓ
το στίβο,
όπου ηﬁÙÈ
ιερή
δάδα Ë
∆˙.Σ’∫¿ÚÙÂÚ,
ÔÔ›Ôαπ’
Â·Ó¤Ï·‚Â
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È

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

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
µÚÂÙ·Ó›·˜.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
‹Ù·Ó Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§ ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚËÛ·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·ﬁ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂΓλαύκος
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡,
Î·È ÔÈ Αλιθέρσης
ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó ﬁ,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
Της Ολυμπίας
έθνη,
™˘Óﬁ‰Ô˘
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜φωτίζει
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÙÔ˘ λαούς
√∏∂».
Που
άξιο το
σώμα το
κρίνει
Ελλάδα
√ °Ï·‡ÎÔ˜
∫ÏËÚ›‰Ë˜,
ËÁ¤ÙË˜
ÙÔ˘η¢∏™À,
‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
«∏Να
ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ
ÛÂ Û˘ÓÔÌÈκαθρεφτίζει
αντάξια
και τους Θεούς,
Ï›Â˜ ÂÊﬁÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, ﬁˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ,
˘ﬁ ÙËÓτο
·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡
∂›Ó·È
Ενώνοντας
Πνεύμα
με την°Ú·ÌÌ·Ù¤·...
Ύλη
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Σε ιδανικό, που αιώνιο πάντα ζει,
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·ÚΜε καθαρή
καρδιά,
χείλη,ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».
ÓËÙÈÎ¿
ÛËÌÂ›· ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘παρθένα
Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó
Στο
στίβο αυτό
ορκιζόμαστε
μαζί:
√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∂¢∂∫,
µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜,
·ÂÎ¿-

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

www.greekinstitute.co.uk

˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
υνεργασίες

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ» Î·È ﬁÙÈ «·ÓÙÈΠιστοί στο Νόμο, αντρίκεια, όλο καμάρι,
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
Γυμνοί στο φως, μιας τέτοιας αρετής,
·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
Να
δρέψουμε της δάφνης το κλωνάρι,
ÙÔ˘
√∏∂».

Που δίκια αξίζει, ο τέλειος αθλητής

∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
–19 ª·˝Ô˘ 1979

Και θα την παραδώσουμε αναμμένη
™ÙÈ˜δάδα,
·Ú¯¤˜ στους
ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË
1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ
µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
Τη
εφήβους
της Φυλής,
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Πάντα ξυπνή η συνείδηση να μένει,
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂΞοφλώντας
παλιό
χρέος μιαςÎ·Èοφειλής.
Ú‹ÛÈ·
¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÌÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ √∏∂ασχολήθηκε
ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
Εκτός
από την ποίηση
και με τον
2. ∆·
Ù¤ÛÛÂÚ·
ÛËÌÂ›·
ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
ª·Î·Ú›Ô˘
πεζό
λόγο,
έγραψε
διηγήματα
καθώς και
μελέτες–
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
για τον Καβάφη, τον Λιπέρτη, τον Μιχαηλίδη,
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·.
τον Νικολαΐδη, καθώς και την «Ιστορία της Νεο4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ı¤Ì·.
ελληνικής
λογοτεχνίας».
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
Ο
αγώνας
ÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.του Κυπριακού λαού για λευτεριά
(1955-59)
δεν τον·Ú¯›ÛÔ˘Ó
άφησε ÔÈ
ασυγκίνητο.
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎﬁÌ·
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó
¤ÓÙÔÓ·
ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
ÙÔ˘˜:
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Δίνουμε ένα
απόσπασμα
από
το ποίημα
του
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
«Προσμαρτυρία»:
ÌÂ ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
ﬁÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
Ώρα καλή! Που σε ξανανταμώνω!
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
Θυμάσαι;
Πάρωρα
– φεγγάρι
™ÙÈ˜
19 ª·˚Ô˘
1979 ÛÙËÓ
·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
– οι Ôδυο
μας – ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÏËÍ·Ó
ÛÂ Χώρας,
ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›·
ÛËÌÂ›·.
Στης
τα στενά·ﬁ
και‰¤Î·
τα καντούνια.

Τα λυπημένα
τα στενά
μνήμες
∆· ¢¤Î· ™ËÌÂ›·
ÙË˜από
™˘ÌÊˆÓ›·˜
Που τις τραγούδησε
ο
Μιστράλ
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
της Κύπρου.

1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.
σου, Διγενή!
Να ξέρεις
2.Ώρα
µ¿ÛËκαλή
ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ
Ó· Â›Ó·È
ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜
ª·Î·Ú›Ô˘
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘Πως
είμαι
απλός στρατιώτης,
·Ú›Ô˘ 1977.
σύντροφος σου,
3. ∆·
·ÓıÚÒÈÓ·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
Καθώς
και τότε,
που φεγγάρια
κι ίσκιοι,ÂÏÂ˘ıÂÚ›Â˜ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
Μες στα στενά της λυπημένης Μνήμης
4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Που
την τραγούδησε
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
Ù˘¯¤˜. ο Μιστράλ
της
Κύπρου
5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆΈνα
είχαμε
καημό: Ν’ αγωνιστούμε
Ó›·˜ ÁÈ·
ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
ÙËÓ
·ÈÁ›‰·
ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
Για τη μόνη μας
Θεά, την
Άφτερή μας,
6. ¡·
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
Ô˘ ı· ÌÔΤου·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
ΑισχύλουÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
και του Ρήγα
Φερραίου.
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›ˆÓ.
έργα του Αλιθέρση
είναι «Οι οραματισμοί
7.Άλλα
¡· Û˘˙ËÙËıÂ›
ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜
ÙË˜
του∫‡ÚÔ˘.
Εωσφόρου και άλλα ποιήματα» 1923, τα
διηγήματα
«Ο Γυμνός
άνθρωπος»
1924,
η συλλο8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·,
Î˘ÚÈ·Ú¯›·,
Â‰·ÊÈÎ‹
·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·Úγή διηγημάτων
«Αράχνες»,
«Αροδαφνούσα»,
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ
ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË
«Θερισμοί
και οργώματα»
1939,ÌÂηÔÔÈ·‰‹Ôσυλλογή
ÙÂ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
«Μυστικός Δείπνος» 1944 που είναι εμπνευ‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ ‹ ·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
σμένη από τον θάνατο της κόρης του Γλαύκης,
9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
τα διηγήματα
«Μαθητικά
τετράδια» 1957, κ.ά.
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹
Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.
Ο
Αλιθέρσης
αργότερα
γύρισε
στην Κύπρο όπου
10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
™ÙÈ˜ 15στη
πÔ˘Ó›Ô˘
1979,το
‡ÛÙÂÚ·
πέθανε
Λεμεσό
1965.·ﬁ ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿Μαρία
Ï·˜ ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·
ÙÔ˘Ρουσσιά
µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
1894 - ÏÂ˘Ú¿
1957 ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙﬁÙÂ
Η Μαρία
Ρουσσιά
έμεινε
γνωστή
στην ιστορία
‹Ù·Ó
ÀÔ˘ÚÁﬁ˜
¶ÚÔÂ‰Ú›·˜
Î·È Â›¯Â
·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ
∆¿ÛÛÔ
¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Î·È
·ﬁ
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜
ÏÂ˘της λογοτεχνίας και στον Ελληνισμό της ΑλεξάνÚ¿˜ Ô √Ó¿Ó.
δρειας
ως «η αδελφή του στρατιώτη», γιατί έγρα-

φε εκατοντάδες
επιστολές σε στρα∏ £¿ÙÛÂÚεμψυχωτικές
ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
τιώτες
τη 1979
διάρκεια
Β΄ Παγκοσμίου
πολέ™ÙÈ˜ κατά
3 ª·˝Ô˘
¤ÁÈÓ·Óτου
‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË
µÚÂμου.
Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ﬁ
ÙÔΗ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ·της
Ô˘
ËÁ¤ÙË˜ Î·È από
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
‹Ù·Ó
οικογένεια
καταγόταν
την Ορά Λάρ∆˙¤ËÌ˜η ∫¿ÏÏ·¯·Ó.
°È· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÙﬁÙÂ Ô αλλά
νακας
ίδια γεννήθηκε
στο Κάιρο
το 1894.
Ú›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ – Ë
Σε μικρή ηλικία η οικογένεια της πήγε στην Τεργέª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ôστη
της Ιταλίας και εκεί τελείωσε το ελληνικό δημοÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘τικό
και το ·Ó¤ÌÂÓ·Ó
ιταλικό λύκειο.
›ÏÛÔÓσχολείο
Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó,
ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤ÚΌτανÎ·Èξέσπασε
ο Α΄ Παγκόσμιος
(1914ÓËÛË˜
Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
ÛÙ¿ÛËπόλεμος
ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
ﬁÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜
Û·Ó ÂÁ1918)
η οικογένεια τηςÛÙÈ˜
επέστρεψε
στην
Αίγυπτο
Á˘‹ÙÚÈ·
‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó
ﬁÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
και
εγκαταστάθηκε
στην Αλεξάνδρεια.
ÁÈ·Άρχισε
¿ÏÏË ÌÈ·
ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË
ÙË˜ Ó¤·˜
Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
ναÊÔÚ¿,
δημοσιεύει
τα πρώτα
της λογοτεχνι‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
κά έργα στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος» της Αλε∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
ξάνδρειας,
ενώ συνεργάστηκε
επίσης με
το‚ÚÂÙ·περ∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·
ÙˆÓ
ιοδικό
«Κυπριακά ﬁÔÈÔ
Γράμματα».
ÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ,
ÔÏÈÙÈÎﬁ ·ﬁ¯ÚˆÌ· ÎÈ ·Ó Â›¯·Ó,
ÌÂ ÂÎÂ›Ó·
ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
ÙÔ˘˜ ÙˆÓτης
∞ÌÂΤοÙ·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
1942 εξέδωσε
το βιβλίο
της «Γράμματα
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
αδελφής του στρατιώτη», όπου παρουσιάζει διαλεγμένα γράμματα που έγραψε απευθείας στους
στρατιώτες τον καιρό που ανασυντασσόταν ο
ελληνικός στρατός στη Μέση Ανατολή.
ÙÔ˘τους
¢ÚÔ˜
Στα γράμματα αυτά
ενθάρρυνε, τους παρη∆√º∞§§∏
γορούσε, ∫À¶ƒ√À
τους κρατούσε
συντροφιά στα νοσοκομεία, στα στρατόπεδα, στα χαρακώματα, στο μέτωπο.
ΉτανÎ·È
μια
Κυπρία
εργάστηκε
ÚÈÎ·ÓÒÓ
‰ÂÓφιλοπρόοδη
‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó·
ÏﬁÁÔπου
Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ÙÈ˜
ÛÙÂÓ¤˜
ÙÔ˘˜
Û¯¤ÛÂÈ˜
ÌÂ
ÙËÓ
∆Ô˘ÚÎ›·
Ô˘
Û˘ÓﬁÚÂ˘Â ÌÂ
με τον ίδιο ζήλο όπως και η Florence Nightingale
ÙËÓ
™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
ŒÓˆÛË
Î·È
ÙËÓ
ÏÔ‡ÛÈ·
ÂÚÈÔ¯‹
Âπου υπηρέτησε στον Κριμαϊκό πόλεμο τουÙˆÓ
1854
ÙÚÂÏ·›ˆÓ.
ŒÙÛÈ
Ë
Ó¤·
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ
·Ï¿
-1856
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
Η Μαρία Ρουσσιά ήταν για τους Έλληνες στραÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆτιώτες της Μέσης Ανατολής μια υπέροχη, γλυκειά
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
αδελφή,
και σ’ αυτήν
ξενιτεμένοι
στρατιώτες
™ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ
ÙË˜οιÛ˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Ë £¿ÙÛÂÚ
‰ÈﬁÚÈÛÂέλεÙÔÓ
γαν
κι έγραφαν
πόνους,∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
τους καημούς και τις
§ﬁÚ‰Ô
∫¿ÚÈÁÎÙÔÓτους
ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁﬁ
ελπίδες τους.

√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô

√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌﬁÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ﬁÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ».
∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ﬁÔ˘ ‰ÈÂÎ‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·ﬁ
ÙÔ 1571 ﬁÙ·Ó Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ﬁÊ·ÛË
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â ÙÔ ∂µ∫∞º. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
·ﬁÊ·ÛË ·ÎﬁÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·„Â ﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙﬁÙÂ «Ë ∞ı‹Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™ﬁÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ﬁÏÂÌÔ» ﬁˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔΗ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
Ô˘
ﬁÙÈ Â¤‚·ÏΜαρία ÂÌ¿ÚÎÔ»,
Ρουσσιά
σεÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó
νεαρή ηλικία
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË».
∆ÂÏÈÎ¿
ÌﬁÓÔ διάστημα
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
ÛÙËως
§Â˘ÎˆΓια
ένα¤ÁÈÓ·Ó
χρονικό
εργάστηκε
δαÛ›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
σκάλα, ως δημοσιογράφος, ως καθηγήτρια πιάÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘νου και ως εθελόντρια νοσοκόμα.
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ΤοÁÚ·ÌÌ¤˜»
1946 εξέδωσε
το βιβλίο
τηςª·Î¿ÚÈÔ
«Για τοÙÔδίκιο
ÚÈÂ˜
Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ
ÌÂ ÙÔÓ
1977
στη
Μέση
Ανατολή»,
για
το
οποίο
ο
ΒάρÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜Κώστας
√ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
ναλης
έγραψε
τα ακόλουθα:
«Η Ρουσσιά
μια
Î·È Û˘ÓÂÒ˜
¤‚·˙Â
Û·Ó ﬁÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÛÙÈ˜έχει
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÙËÓτης
·Ô‰Ô¯‹
·ﬁτης
Ì¤ÚÔ˘˜
ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
ÙË˜
πείρα
ζωής και
ανθρώπινης
ψυχής όσο
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜
√ÌÔÛÔÓ‰›·˜».
™ÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·,
ÛÙË
λίγοι άντρες... Και συμπόνια όχι συναισθηματολοÛ˘ÌÊˆÓ›·
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
·Ó·ÊÔÚ¿
γική,
παράª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜
θεμελιωμένη στη γνώση
της Αλήθειας
ÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹ Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓκαι του Δίκιου».
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
Το 1951
το βιβλίο™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
«Ο Ξένος»
το
‰ËÏÒÛÂÈ
ÛÙÔ εξέδωσε
∂ıÓÈÎﬁ Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ
ÛÙÈ˜ και
9 ª·Ú1956
έγραψε
το
βιβλίο
«Κύπρος»,
για
τα
οποία
Ù›Ô˘ 1977 ﬁÙÈ ·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ˆ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›τόσο
ο Νικηφόρος
όσο
και ο Κώστας
¯Â ‰ÔıÂ›
ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓΒρεττάκος
Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆.
¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Ó·
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË
ﬁÔ˘πολύ
·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó
ÂÚÈÔ¯¤˜
Προυσής
έγραψαν
επαινετικάÔÈλόγια.
ΤοÔ˘
βιı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
Î¿Ùˆ ·ﬁ
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
‰ÈÔ›ÎËÛË.
βλίο
της «Κύπρος»
περιέχει
έξι διηγήματα
πάνω

σε παραδόσεις
έθιμα, ήθη
και τραγούδια της
∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ëκαι
∫ÔÚ˘Ê‹˜
ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
Κύπρου
και
ένα
«Χρονικό»
με
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂαναμνήσεις
ÛÙË §Ô˘Û¿Î·από
ÙË˜
το
τελευταίο
ταξίδι
της
στην
Κύπρο.
∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔΆλλα έργα
είναι τοÌ›ÏËÛÂ
θεατρικό
«Πίσω ﬁÔ˘
από την
ÔÏÈÙÂ›·˜.
™ÙËτης
¢È¿ÛÎÂ„Ë
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
·Ó¿ÊÂÚÂ ﬁÙÈ «Ë
∫‡ÚÔ˜το
·ÔÙÂÏÂ›
ÙÔ ÌﬁÓÔ «Το
Ì¤ÏÔ˜σαράκι»,
ÙË˜ ∫ÔÈÓÔκλειστή
πόρτα»,
μυθιστόρημα
ÔÏÈÙÂ›·˜
40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜
ÙË˜ ˘Ô«Το
Î·ÙÔ¯‹
Î·È
το
διήγημαÔ˘
«Οι¤¯ÂÈ
γειτόνισσες»,
η νουβέλα
παιδί
Í¤Ó·
ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
ÛÙÔ
¤‰·ÊÔ˜
ÙË˜.
∏
∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·
¤¯ÂÈ
του ανθρώπου» κ.ά.
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
Η Ρουσσιά έζησε τον όλεθρο του πολέμου, γι’
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...».
αυτό
γράφει με πόνο για τον άνθρωπο, κατακρίνει
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˙Ëτους
εμπόρους
των πολέμων
γιατίæËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜
βάζουν πρώτα
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘
3212
απ’
όλα
το
κέρδος
και
το
οικονομικό
τουςÂ›ÛË˜
συμÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
φέρον
και όχι
τις∫‡ÚÈÔ˘
ανθρώπινες
ζωές.
Είναι
αγωνίÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË
ÙÔ˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ
Ï‹ÚË
·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË
Î·È ·ÊÔÏÈÛÌﬁ
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
στρια
για την παγκόσμια
ειρήνη.
∫‡ÚÔ˘.
Η Μαρία Ρουσσιά πέθανε στην Αλεξάνδρεια το
1957.
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
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I

n lovely sunshine last Sunday, there were many
excellent performances from the many teams
of community grassroots club Omonia Youth FC,
sponsored by Spector, Constant & Williams, Vas
Barbers and V Jewellers.

Thursday 22nd April 2021

Excellent performances from Omonia Youth teams

parts of the game the boys played well. Erdal got two
goals, created by both fullbacks with Adam and Andreas S both named Man of the Match.
Savva Zavros and David Poncia's Under 15 Gold
played double header away and while they lost the
first game 3-1, the second game was a different story with the boys playing really good football but this
time found themselves 1-0 up. They almost held on
but the opposition found a leveller with a few minutes
to go.
Chris Gregoriou's Men's Team which is sponsored
by Crown Mobile Tyres, Athletic Development Club,
The Master Locksmith, CJAZ Consulting and RAMEK
asset management finally arrived in adult football with
their first win ever in the KOPA League. Having gone
2-0 down at half time an incredible effort from all saw
them turn their fortunes around so see them run out
5-3 winners. Andreas Kyprianou with a hat-trick and
two assists was named Man of the Match with Demitris
Christodoulou and Terry Georgiou getting the other
goals.

By Mike Pieri
Sophia Karanichloas and Samuel Arthur's Under
13 Girls played their first game in 4 months and there
was plenty to be proud of. Both coaches was impressed with the girls' passing and link up play but also the confidence shown on the ball especially in 1v1
situations.
Even though the Under 13 Girls lost 2-1, the result
was not reflective of the performance and whilst there
were moments of tiredness and loss of concentration, this was completely understandable given the
circumstances. A huge well done to the team and
thank you to the parents for their positive support as
always! Players of the match was awarded to goal
scorer Hollie Taylor and Gina Zavros.
Nick Georgiou's Under 18 Gold played a doubleheader and won the first match 3-1 while drawing the
second 1-1.
The first match showcased the team's strengths
coming on strong in the second half when where the
margin of victory could've been wider. Daniel David
(2) and John Young got the goals with Anthony Gregori named Man of the Match.
In the second match John Young scored again but
they could not break down their opponents but overall, it was a successful day with many good performances.
Tas Georgiou's Under U14 Green lost 3-0 in a match
where the team fought hard in warm conditions against
a well drilled outfit. Two first half goals set the tone
and the match is another learning curve and brings
the team closer to achieving match fitness. Man of
the Match was Jacob Roberts.
George Pantelides Under 16 Girls suffered their
heaviest defeat of the season (6-1) caused by a bit
of ill-discipline, lack of fit players and playing against
a very skilful and strong opponent. The first half was
a more controlled with some good saves from Emilia in goal. Some good interchange between Christina and new player Nehir was good to see but it in the
second half where problems were highlighted. With
girls playing out of position against an opponent who
scored with every shot they had it was a difficult second period. The team wishes Lucia well who had to
come after suffering an injury. Kayla scored a nice
consolation goal with a few minutes to go with Player of the Match awarded to Holli Moore who won every
tackle at right back and had her best game for Omonia Youth.
Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 12
White played a double-header and won both games;
one 3-1 and the other 2-0 in what was described as
another hard day for the boys today. They faced a
team determined to simply play the ball long but the

Under 12 Wite looking resplendent in their new away kit were
again impressive winners
boys battled hard on a dry pitch with a big slope. Both
games were not a great footballing spectacle but when
the Under 12 White boys did get hold of the ball they
did their best to play some nice football. Andre in midfield dominated, with good reading and distribution
interspersed with some powerful runs which culminated in a goal. Leo was a constant menace with his
skill and pace, and he got the two crucial goals in each
game to secure the wins. It was a massive effort from
every boy who were shattered by the end but deserved the wins after dealing with the high balls pretty well and being largely untroubled. Man of the Match
as awarded to Andre in match one and Leo in match
two.
Mary Trypohona and Abdullai's Under 11 Girls enjoyed another great match. They kept pushing and
working hard and their communication was spot on.
They stayed strong and scored a great goal. Both
coaches were delighted with the performances of the
girls and their improvement is showing week by week.
Robert Protei and George Constantinou's Under
13 Gold played a double header with the boys starting off slowly. When they got into their stride, they
started winning the ball more and started pressing
the opposition better and with some clinical finishing
they won both games; 1-0 and 2-0.
Man of the Match was awarded to Sebbie who controlled the defence and who ensured a clean sheet
in both games along with Marco the goalkeeper who
saved a penalty in the second game.
Michael Pieri's Under 16 White were left disap-

pointed after spurning chance after chance. They lost
4-2 but should've taken something from the game.
What did not help was gifting the opposition easy opportunities to score and when chasing the game leaving gaps at the back. It was such a shame as in large

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.

A double header for the Under 13 Gold who came away with two wins
and six points.
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London Greek Radio - Weekly Broadcasting Schedule
Monday

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

&KLOGUHQ¶V
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
I.nformation &
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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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

GEMISTA MILA STO FOURNO
STUFFED APPLES BAKED IN THE OVEN
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 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30
17:25
18:00
19:05

09:30
17:25
18:00
19:05
20:00

20:00
21:00
21.30
22.45

09:30
12:00
16:00
15:25
18:00
19:05
20:00

STUFFED APPLES BAKED IN THE OVEN

21:30

These baked apples are full of flavour, economic to make and delicious when eaten hot or cold. They are easy to make and can be
eaten at all times.

22.40

4 portions
4 apples, peeled and cored
Juice of half a lemon
4 tbsp sultanas
2 tbsp brandy
4 tbsp brown sugar
1 tbsp almonds, coarsely ground
1 tbsp walnuts, coarsely ground
1 tsp ground cinnamon or with other spices such as finely ground
cloves
1 tbsp of unsalted butter
250ml water or apple juice
Icing sugar for dusting

METHOD

20:30

21:05
23.05

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

GEMISTA MILA STO FOURNO

INGREDIENTS

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”

00.15

2. Place peeled and cored apples in small bowl of water with lemon
juice to prevent apples from discolouring.
3. In a small bowl soak the sultanas with brandy for at least 10 minutes. When they are ready, put the sugar, almonds, walnuts, sultanas and cinnamon in a bowl and mix well.
4. Place the apples on a baking tray standing upright. Stuff the apples one by one with mixture, and place over the filling half a teaspoon of butter.
5. Pour water or apple juice in the tray.
6. Bake the apples in the oven for 30 minutes or until soft but still
firm.
7. Take the tray out of the oven and spoon the syrup from the tray
over them.
8. Sprinkle with icing sugar and serve with crème fraiche, ice cream
or whipped cream.

1. Preheat oven to 180 °c/ 160°c fan / gas 4

© Copyright George Psarias

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:
“Μαύρη Γη”
Ελληνική Ταινία:
“Επτά Χρόνια Γάμου”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Κυνόδοντας”

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
20.30
21.00
22.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
12:00
14:00
18:00
19:00
19:30
20:05
21.00
21.45
23.00

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:
“Ο Φαταούλας”
Ελληνική Ταινία:
“Ληστεία Στην Αθήνα”

18:00
19:00
19:30
21:30
22.00
22.45

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Hellenic Showroom
με τη Σεμίνα Τσοκανά
Ελληνική Ταινία:
“Η Εκδίκηση Του Καβαλλάρη”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Παιχνιδιάτης”

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
20.50
22.05

KYΡIAKH ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
11:00

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

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
την Άντα Μουράτη
Ελληνική Ταινία:
“Τρούμπα”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Ψευτοθόδωρος”

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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:
“Τρελός Και Πάσης Ελλάδος”

09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
21:00
21.30

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις - ΡΙΚ
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
“Η Τελευταία Παράσταση”

The Blue Green Planet
Blue green Planet,
star of the Universe.
Bursting with life and energy,
bursting with beauty – bountiful!
We exist because you exist –
our source, our home,
the very life and sustenance for all of us.
And what do we offer you?
We mercilessly pollute rivers and lakes,
oceans, seas and land, everywhere.
Thanks to our greed and irresponsibility,
toxic chemicals are in their element.
Murderers – that’s what we are,
murderers in the first degree!
We create catastrophic plastic tides,
the anathema of the seas. And
as if these were not bad enough,
we also add microbeads to the mix.
We burn the forests without remorse
and when we don’t burn them,
we find other ways to destroy them.
In destruction, we are the first and the best.
But these are not the only crimes we are guilty
of,
there are others, far worse.
We kill one another on a daily basis
and many times in the name of God,
– For God’s sake –
or in the name of Mammon and
any other excuse we can think of.
Our greed has no bounds,
an enormous bottomless pit.

Never are we satisfied with what we’ve got,
we want more, more, more …
Other people’s homes, their money,
their country, their oil …
and if not handed over willingly,
we take them by force.
What are weapons for?
Certainly not for decoration.
We create inhuman conditions and
situations, wars, invasions,
the list goes on and on –
our constant nightmares.
We have taken away humanness
from Humanity, the word “humane”
from the vocabulary.
With one hand we give food and medicines,
with the other guns and firearms.
All is trade and profiteering.
Trafficking narcotics, wild animals, people …
We bring change for personal gain –
patients are now customers.
Where are you Hippocrates to see
our decadence,
our lamentable wretchedness!
Loans with such high rates that
can never be repaid, savings with
ridiculously low or zero interest.
Miserable basic wage –
all for profit and corporate gain.
Under their own banner,
the insatiable gluttons destroy
whatever gets in their way.

Greed, exploitation, bribery,
the Sodom and Gomorrah
of the 21st century.
The new common policy:
“If it’s not in my back yard, it’s not
my problem.”
“Who cares if they starve, let them go
and find a job – lazy lot”.
Peculiar creatures we humans are,
as if born for self and mutual destruction.
Our goal seems to be
to transform both life and planet into
a living purgatory,
a global subhuman sweat shop.
What a great legacy!
We sabotage the planet constantly
– our very home
– ourselves, each other, the lot,
wherever there is profit and gain.
Driven by greed, gluttony and prejudice,
ignorance and discrimination
– megalomanias and all kinds of stupidities.
Producers and consumers all of us guilty
– guilty, guilty!
“God will destroy us”, the believers warn.
Let’s not underestimate ourselves, please!
We don’t need God,
we are quite capable of doing it
on our own. We prove it daily
with the rising global temperature
and so many other inhuman acts and behaviour.
As if these were not enough,

we now have the hackers and
the drones on our backs.
The internet and its microchip brought
enormous technological advances,
enormous leaps to Humanity but
nothing in life is free,
there is a price for everything
and sooner or later the debt will be paid.
The Universal Scales always
balance themselves.

Epilogue (2020)
Who will cry for Gaia,
this, our beautiful planet Earth,
our home?
Who will cry for Humanity?
It’s time to put aside our differences,
put aside our squabbling.
It’s time to unite, time to hold hands
before it’s too late.
It’s time to think beyond greed,
time to start thinking of our children
and the future of Humanity.
It’s time to take a stand,
time to stand up and shout –
shout as loud as we can:

“ENOUGH IS ENOUGH!

Nina Spanovangelis
Copyright © London 2021.
Email: ninangeis@hotmail.com
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