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ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ

Οι ευρωτουρκικές σχέσεις,
η στάση της Κύπρου και
ο... μειονοτικός Τατάρ

ΣΕΛΙΔΑ 4

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι ψηφοφόροι στο Λονδίνο
n ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΟΥΝ-ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
n ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΡΙΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
n ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΘΕΣΗ - ΟΡΙΑΚΑ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΔΗΣΥ - ΚΟΝΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ - ΤΡΙΤΟ ΤΟ ΔΗΚΟ
ΣΕΛΙΔΑ 5

Η Λύση είναι στην ουσία,
διότι αυτή μετράει
l Γράφει: Πολύμνια Λευτέρη,
Δικηγόρος, αριστίνδην
υποψήφια βουλευτής
Λευκωσίας του ΔΗ.ΚΟ

ΣΕΛΙΔΑ 17

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στις
κυπριακές βουλευτικές
εκλογές
l Γράφει ο Γ. Σύκας,
Σύμβουλος Στρατηγικής
& Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ 17

ΣΤΟ 50% ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Πάφος μηδένισε τον κορωνοϊό…
ΣΕΛΙΔΑ 6

Η δημοκρατική επιταγή της ψήφισης
του νομοσχεδίου για την ψήφο των
αποδήμων Ελλήνων
l Γράφει ο Μιχάλης Αράπης,
Νομικός, Πρόεδρος ΕΚΟ
Επιστημόνων Η.Β.

ΣΕΛΙΔΑ 19

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

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

ΣΕΛΙΔΑ 14

Οι απελευθερωτές οπλαρχηγοί της Ρούμελης!
n Γράφει ο Σεραφείμ Καραχάλιος

ΣΕΛΙΔΑ 15

ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΓΑΖΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΛΙΣΤΑ» ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Νέα «πράσινη λίστα» προς...
απρόσιτους προορισμούς!!!
n ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
n ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η
ΑΥΤΟΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 10
ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕ
ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ

n Η ΙΝΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΟΛΙΓΩΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
n ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΜΠΟΡΙΣ Ο ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΑΜΙΝΓΚΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΞ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΟΤΣΙ

ΛΑΒΡΟΦ: Απορρίπτει τουρκικές
εγγυήσεις στο Κυπριακό
n ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΑ 12

n Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣ ΜΠΟΡΕΛ:
«ΟΧΙ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ»
ΣΕΛΙΔΑ 6
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ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΛΙΣΤΑ» ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Διευρύνουν την «πράσινη λίστα»
με... απρόσιτους προορισμούς!!!
Σ

ε κοροϊδία εξελίσσεται η διεύρυνση της
«πράσινης λίστας» στη Βρετανία αφού
πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ενταχθούν σ’ αυτή χώρες και προορισμοί που
είναι σχεδόν απρόσιτοι στη συντριπτική
πλειοψηφία των Βρετανών τουριστών.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Βρετανού υπουργού Μεταφορών, Grant Shapps, οι πολίτες
πρέπει να επιδείξουν υπομονή καθώς σύντομα θα ενταχθούν στην «πράσινη λίστα» κι
άλλες χώρες. Κάλεσε δε όσους θέλουν να
ταξιδέψουν να περιμένουν πριν διευθετήσουν
τις διακοπές τους. «Απλά μην κάνετε ταξίδι»,
προειδοποίησε.
Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης Τζόνσον
για το λεγόμενο «traffic light system» αναμένονται στις 7 Ιουνίου. Με βάση κυβερνητικές
πηγές, η «πράσινη λίστα» ΔΕΝ θα διευρυνθεί με «πληθώρα χωρών». Ο υπουργός
Δικαιοσύνης Robert Buckland, υπογράμμισε ότι είναι απίθανο δημοφιλείς ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί να ενταχθούν
στη νέα «πράσινη λίστα», κατά την επικείμενη αναθεώρηση στις 7 Ιουνίου.

Αξιωματούχο για
«διευθέτηση του
Κυπριακού» διόρισε
το Φόρεϊν Όφις
Τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο ενημέρωσαν την Τρίτη μέσω
του Twitter τους ότι η Elizabeth Spehar καλωσόρισε στην Κύπρο
τον «Director for the Cyprus Settlement» Ajay Sharma και τον
Βρετανό Ύπατο Αρμοστή Stephen Lillie, και τους ενημέρωσε
για τις προσπάθειες της ειρηνευτικής δύναμης στο νησί. Το απόγευμα επισκέφτηκαν επίσης, το παλαιό αεροδρόμιο (Λευκωσίας).

ήλθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
κορωνοϊού.
Ο υπουργός αρμόδιος για τους Εμβολιασμούς Nadhim Zahawi, εισηγήθηκε αντί για
10ήμερη καραντίνα, να γίνεται τεστ.

λαξης. Επρόκειτο για το Μπόλτον, το Μπλάκμπερν, το Μπέντφορντ, το Μπέρνλι, το
Κέρκλις, το Λέστερ, το Χάουνσλοου στο
δυτικό Λονδίνο και το βόρειο Τάινσαϊντ. Η
σύσταση άλλαξε αργότερα, αλλά παραμένει
η συμβουλή προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Το ινδικό στέλεχος είναι κυρίαρχο σχεδόν
στο 15% των αυτοδιοικητικών ενοτήτων της
Αγγλίας, δηλαδή σε 44 δήμους και συνολικά
έχει ανιχνευθεί σε 151 από τις 314 δημοτικές
και ενότητες.

ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Ο ΚΑΜΙΝΓΚΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ

Ο Κάμινγκς χθες (Τετάρτη) στο Κοινοβούλιο, κατέθεσε εναντίον του Τζόνσον

Προς το παρόν η μόνη «πράσινη χώρα»
για τους Βρετανούς είναι η Πορτογαλία και
άλλοι 11 προορισμοί όχι και τόσο «βολικοί».
Στη νέα διεύρυνση πιθανόν να συμπεριληφθεί η Μάλτα και μερικοί απομακρυσμένοι
τόποι και χώρες όπως, οι Νήσοι Cayman,
το St. Kitts and Nevis, τα νησιά της Καραϊβικής, το Caicos και η Anguilla, οι Νήσοι
Fiji και άλλα!!!
Με βάση τα συμφραζόμενα του υπουργού
Μεταφορών για το εμβολιαστικό πρόγραμμα
της Γαλλίας, ευρωπαϊκοί προορισμοί θα ενταχθούν στην «πράσινη λίστα» σε 6 έως 8 εβδομάδες, δηλαδή στις αρχές ή μέσα Ιουλίου.
Είναι εύκολα κατανοητόν ότι η βρετανική
κυβέρνηση σκοπίμως δεν θα βάλει ενωρίς
στην «πράσινη λίστα» ευρωπαϊκές χώρες
όπου συνηθίζουν να πηγαίνουν για διακοπές,
οι Βρετανοί διότι επιδιώκει να προωθήσει τον
εσωτερικό τουρισμό.
Χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος,
οι οποίες έχουν διενεργήσει εμβολιασμούς
στο 50% και πλέον του πληθυσμού, θα
μπορούσαν άνετα να είναι «πράσινες
χώρες».
Εν τω μεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει το μέτρο
της αυτοαπομόνωσης για όσους έχουν
εμβολιασθεί και με τις δύο δόσεις και δεν
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Η ινδική μετάλλαξη, που άρχισε να διαδίδεται ευρέως στη Βρετανία αλλά βρίσκεται προς
το παρόν υπό έλεγχο, ανησυχεί την κυβέρνηση.
Αυτή η μετάλλαξη πιθανόν να καθυστερήσει ή να εκτροχιάσει, όπως εκτιμάται, τα κυβερνητικά σχέδια για πλήρη απελευθέρωση στις
21 Ιουνίου. Σχετικές επίσημες ανακοινώσεις,
πάντως, θα γίνουν στις 14 Ιουνίου.
Η ευθύνη της κυβέρνησης Τζόνσον για την
«εισαγωγή» στη χώρα του ινδικού ιού είναι
βαριά. Από τις 9 Μαΐου που εμφανίστηκε στην
Ινδία η μετάλλαξη, υπήρξε αδικαιολόγητη
αδράνεια 14 ημερών μέχρι να τεθεί η Ινδία
στην «κόκκινη λίστα» στις 23 Μαΐου.
Ως αποτέλεσμα, γύρω στις 20 χιλιάδες
άτομα ταξίδεψαν «ελεύθερα» από την Ινδία
στη Βρετανία…
Επίκεντρο της έξαρσης της ινδικής μετάλλαξης στη Βρετανία είναι η περιοχή του ευρύτερου Μάντσεστερ. Η αρχική σύσταση της
κυβέρνησης στην ιστοσελίδα για την πανδημία καλούσε τους πολίτες να αποφεύγουν
μετακινήσεις από και προς οκτώ περιοχές
όπου καταγράφεται έξαρση της ινδικής μετάλ-

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail»,
o πρώην σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον,
Ντόμινικ Κάμινγκς, που είναι εδώ και μήνες
στα μαχαίρια με τον Τζόνσον, θα καταδείκνυε
στην κατάθεσή του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή χθες Τετάρτη τον πρωθυπουργό ως
υπεύθυνο για χιλιάδες θανάτους, λόγω της
απροθυμίας του να επιβάλει έγκαιρα ένα
δεύτερο lockdown στο δεύτερο κύμα του
κορωνοϊού. Επιπλέον, ο Κάμινγκς θα ισχυριστεί ότι ο Μπόρις Τζόνσον καθυστέρησε να
αντιδράσει στην πανδημία τον Φεβρουάριο
της περασμένης χρονιάς επειδή βρισκόταν
σε «παρατεταμένες διακοπές» με τη σύντροφό του Κάρι Σίμοντς.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα ο
Κάμινγκς θα εξαπολύσει «ισχυρισμούς βόμβα». Ο Mπόρις Τζόνσον αναφερόταν στον
κορωνοϊό ως «Kung-Flu» και είχε προσφερθεί (προτού νοσήσει από Covid-19) να
μολυνθεί live στην τηλεόραση για να «δείξει
ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται ο κόσμος»,
θα έλεγε (χθες) ενώπιον Βρετανών βουλευτών ο Ντόμινικ Κάμινγκς.
Σύμφωνα με την «Daily Mail», o Κάμινγκς
θα ισχυριστεί σήμερα ότι ο Τζόνσον:
– Είχε διαφωνήσει με τους σκληρούς περιορισμούς κατά της Covid-19, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα ότι «σκοτώνει μόνο
80χρονους»...
– Είχε πει όντως «όχι άλλα γ@@@να
lockdown, ας στοιβαχτούν τα πτώματα
κατά χιλιάδες»
– Είχε πει ότι μετάνιωνε που διέταξε υπό
πίεση την επιβολή lockdown, αφού η οικονομική ζημιά ήταν πιο καταστροφική από
την απώλεια ζωών.

Η ανάρτηση συνοδεύεται και με τέσσερις φωτογραφίες της
παρουσίας του Βρετανού διπλωμάτη Ajay Sharma στο νησί.
Σύμφωνα με το αναρτημένο βιογραφικό του Ajay Sharma
CMG στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών
και Ανάπτυξης, (Φόρεϊν Όφις), αυτός διορίστηκε ως Πρέσβης
του ΗΒ στο Κατάρ το 2015. Ενωρίτερα υπηρέτησε στο Φόρεϊν
Όφις ως Συντονιστής για το Ιράν και συμμετείχε στην ομάδα που
διαπραγματεύθηκε την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Υπηρέτησε και σε διάφορες διπλωματικές αποστολές στην Άγκυρα,
Μόσχα και Παρίσι και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Companion
of the Order of Saint Michael and Saint George το 2016.
Αναλυτικότερα, ο Ajay Sharma ξεκίνησε την σταδιοδρομία του
στο Φόρεϊν Όφις από το 1995 υπηρετώντας στο Τμήμα Ευρώπης
για την Ουγγαρία και Σλοβακία.
Μεταξύ 1996-1997 έκανε μαθήματα τουρκικής γλώσσας, το
1997 ανέλαβε ως Δεύτερος Πολιτικός Γραμματέας στην βρετανική Πρεσβεία στην Άγκυρα, επέστρεψε στο Λονδίνο για υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών μεταξύ 2000-2003. Το 20032005 υπηρέτησε και πάλι στην Άγκυρα, Επικεφαλής του Πολιτικού Τμήματος (της Πρεσβείας – εμφαντικά κατά την διάρκεια του «Σχεδίου Ανάν»).
Πίσω στο Φόρεϊν Όφις μεταξύ 2005-2007 Επικεφαλής του
Τμήματος Πολιτικής Ασφάλειας. 2007 μαθήματα γλώσσας για
Ιράν, όπου διορίσθηκε ως Πρέσβης στη Τεχεράνη μεταξύ 20072008.
Το 2008 βρέθηκε Αναπληρωτής Πρέσβης στο Παρίσι μέχρι
το 2012 όταν και ανέλαβε Συντονιστής του Φόρεϊν Όφις για το
Ιράν... Και το 2015 Πρέσβης στο Κατάρ.
Στις 25.5.2021 διαβάσαμε από το twitter των Ηνωμένων
Εθνών ότι ανέλαβε ως «Director for the Cyprus Settlement»
(Διευθυντής για διευθέτηση του Κυπριακού).
Ο κ. Σάρμα, πάντως, δεν είναι άγνωστος στην Κύπρο. Την
είχε επισκεφθεί, κάνοντας και ανάλογες επαφές “ένθεν και ένθεν”
πριν από την επίσκεψη του ΥΠΕΞ Ντόμινικ Ράαμπ στο νησί
τον περασμένο Μάρτιο πριν την “Πενταμερή”...

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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Οι ευρωτουρκικές σχέσεις, Το διακύβευμα των βουλευτικών
η στάση της Κύπρου και ™
εκλογών στην Κύπρο
ο... μειονοτικός Τατάρ
Π
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Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο θα ασχοληθεί, μεταξύ
άλλων, και με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τη λεγόμενη «θετική ατζέντα» της
Ε.Ε. με την Τουρκία. Ο Ερντογάν και οι αυλικοί του διατυμπανίζουν στην διά πασών
ότι επιδιώκουν αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης – κάτι που θα τους αποφέρει αρκετά χρήματα – απελευθέρωση της βίζας για Τούρκους πολίτες και «αναγνώριση» (δηλαδή, πάλι χρήματα) του ρόλου της Τουρκίας στην «απορρόφηση» προσφύγων από τις εμπόλεμες περιοχές της Μέσης Ανατολής.
υχνά - πυκνά κατηγορούν οι Τούρκοι την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν τηρεί τις
υποσχέσεις της, επιτίθενται με ανοίκειους χαρακτηρισμούς σε αρχηγούς κρατών
και κυβερνήσεων της Ευρώπης και, με επικεφαλής τον Ερντογάν, προσπαθούν να...
επιβάλουν στην Ε.Ε. ένα είδος σχέσεων τόσο ανορθόδοξο, τόσο εξωθεσμικό και
παραβατικό που, αν υιοθετηθεί, θα τινάξει την Ευρώπη στον αέρα.
Ε.Ε. κατέστησε σαφές ότι για να προχωρήσει η Τελωνειακή Ένωση με την
Τουρκία, που αποτελεί και το τελευταίο στάδιο πριν την ένταξη – η οποία προϋποθέτει φυσικά συμφωνία στα προαπαιτούμενα στα 35 ενταξιακά κεφάλαια – πρέπει η Τουρκία να εφαρμόσει όσα ισχύουν για όλες τις υποψήφιες για ένταξη χώρες
και να τηρήσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την Τελωνειακή Ένωση.
Τουρκία δεν τηρεί ή αρνείται να συμμορφωθεί με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι
διαπιστώσεις τής Κομισιόν είναι κραυγαλέα εναντίον της Τουρκίας. Το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε επισήμως θέμα διακοπής της Τελωνειακής Ένωσης με
την Τουρκία. Μερικοί, μάλιστα, Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Αυστριακός καγκελάριος
Κουρτς και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, είναι κατά της προώθησης των ενταξιακών
σχέσεων με την Τουρκία, μιλούν για διακοπή της ευρωπαϊκής πορείας της.
μως, γνωρίζουμε ότι σε τέτοιες Συνόδους Κορυφής η Ε.Ε. δεν... φημίζεται και
για τα γερά αντανακλαστικά της. Συνήθως εμφανίζονται εκείνοι οι ηγέτες που
«μετριάζουν» τις αποφάσεις και προσπαθούν να περάσει στα «μαλακά» η Τουρκία.
Πρωταγωνιστές τα τελευταία χρόνια οι Γερμανοί και οι Ισπανοί. Γι’ αυτό ως τώρα οι
ανακοινωθείσες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την παραβατική συμπεριφορά της στην ΑΟΖ της Κύπρου και στο Βαρώσι, στο Αιγαίο, η επίθεση Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας και της Ευρώπης με παράνομους μετανάστες, δεν είχε επιπτώσεις.
Από αναβολή σε αναβολή, βοηθούντος και του... ασταθούς Τραμπ, η Τουρκία ξέφευγε...
συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Κύπρου εξακολουθεί να είναι επεκτατική και επιθετική. Στο Κυπριακό, η Άγκυρα ξεπέρασε κάθε όριο. Όχι μόνο δεν
ενδιαφέρεται για λύση, αλλά, αντίθετα, επιδιώκει νομιμοποίηση των τετελεσμένων
της κατοχής. Δεν εφαρμόζει την Τελωνειακή Ένωση για την Κυπριακή Δημοκρατία,
εισβάλλει στην κυπριακή ΑΟΖ και σχεδιάζει να εποικίσει το Βαρώσι, με το ΕΒΚΑΦ
να διεκδικεί ως δικές του τις Ε/κ περιουσίες.
ε αυτά υπ’ όψιν, αλλά και με τις εξαγγελθείσες νέες τουρκικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή. Ορθά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε πρόσφατες συνεντεύξεις του προειδοποίησε ότι στη Σύνοδο Κορυφής, αν η Τουρκία συνεχίσει τις προκλήσεις στην ΑΟΖ και στο Βαρώσι, θα
θέσει βέτο στις αποφάσεις της Συνόδου για την Τουρκία. Η θετική ατζέντα, είπε ο κ.
Αναστασιάδης, πρέπει να περιλαμβάνει και την Κύπρο. Και πρόσθεσε: «Πέραν της
φραστικής αλληλεγγύης, να υπάρξει μια πιο ενεργή εμπλοκή, με αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να καταλάβει η Τουρκία ότι δεν μπορεί να παίζει, εκμεταλλευόμενη
τα συμφέροντα κάποιων ευρωπαϊκών χωρών».
ναμένουμε, λοιπόν, ότι ο Πρόεδρος δεν θα διστάσει να κάνει πράξη τα λεγόμενά του. Καλώς λέγονται ως προειδοποίηση. Μακάρι να ληφθεί το μήνυμα.
χετικά με το Κυπριακό, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι μας χωρίζει χάσμα με τις τουρκικές θέσεις. Το χάσμα αυτό μπορεί να εξουδετερωθεί μόνον αν αλλάξει στάση
η Τουρκία. Ασφαλώς, όσοι νομίζουν ότι με αποδοχή της θετικής ψήφου (δηλαδή Τ/κ
βέτο σε όλα) και ξεπούλημα των φυσικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
Τουρκία (με τη «συνεκμετάλλευση» και τον αγωγό να διέρχεται από τουρκικό έδαφος), θα… ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις, ζουν σε άλλο κόσμο ή εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα.
ε τα τουρκικά μυαλά του Ερντογάν, όπως εκφράζονται από το αντηχείο του στο
ψευδοκράτος, τον Τατάρ, ούτε... ενιαίο κράτος μπορούμε να δημιουργήσουμε
μαζί τους. Ο κατοχικός ηγέτης μόλις προχθές επανέλαβε ότι «η ιστορία προστάζει
να συνεχιστεί η κυριαρχία της ΤΔΒΚ στην Ανατολική Μεσόγειο» και ότι «η ομοσπονδιακή λύση που θα στηρίζεται σε μια κυριαρχία, θα μετατρέψει τους Τούρκους
σε μειονότητα και θα εκδιώξει την Τουρκία από το νησί».
ηλαδή, η όποια «λύση» πρέπει να κατοχυρώνει την παρουσία της Τουρκίας.
Και, διαβάζοντας μέσα από τις γραμμές της δήλωσής του, ο Τατάρ εννοεί τα
«δύο κράτη» να βαφτιστούν «ομοσπονδία», αλλά με... δύο κυριαρχίες!
υμπερασματικά, υπάρχει οποιοσδήποτε που να μην κατανοεί τι ακριβώς θέλουν
οι Τούρκοι; Πόσο πιο απλά και καθαρά να το πουν; Άρα, εξίσου καθαρός και
απλός πρέπει – επιβάλλεται – να είναι και ο δικός μας λόγος. Υπάρχει τουρκική
κατοχή. Απαιτούμε τερματισμό της. Ξεκινούμε απ’ αυτό. Έπονται τα άλλα.

Σ

Η
Η

Ό

Η

Μ

Α
Σ

Μ
Δ
Σ

“Ε”

★
★

ολλοί έχουν την εντύπωση, και άλλοι σκοπίμως το επιδιώκουν, ότι οι βουλευτικές εκλογές της Κύπρου αναδεικνύουν... κυβέρνηση! Ξεχνούν πως στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουμε κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, αλλά προεδρικό. Στις βουλευτικές εκλογές κρίνονται τα πεπραγμένα της Βουλής, αν οι εκλεχθέντες με κομματική σημαία αντιπρόσωποι του λαού εξετέλεσαν ευδοκίμως
τα καθήκοντά τους. Η κυβέρνηση – και ειδικά ο Πρόεδρος
– αξιολογούνται στις προεδρικές εκλογές. Άρα, διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών είναι η Νομοθετική Εξουσία.
Φυσικά, στην Κύπρο οι βουλευτικές χρησιμοποιούνται
ως πρόκριμα για τις προεδρικές, αθροίζονται «κουκιά» και
εκεί γίνεται «παιχνίδι». Ο έχων περισσότερα «κουκιά», θεωρεί ότι είναι περίπου «ιδιοκτήτης» μεγάλης μερίδας των
ψηφοφόρων και προσπαθεί να εκμεταλλευθεί αυτήν την
ψήφο για να επιλέξει (ή να επιβάλει) τον «εκλεκτό» του ως
υποψήφιο Πρόεδρο Δημοκρατίας. Βέβαια, τα πράγματα
δεν είναι έτσι απλά, επειδή κανένας κομματικός σχηματισμός δεν διαθέτει από μόνος του πλειοψηφία, άρα χρειάζονται συνεργασίες και εκεί πλέον υπεισέρχονται και άλλοι
παράγοντες...
Επανερχόμαστε, όμως, στο πραγματικό διακύβευμα των
εκλογών. Η Βουλή που παρήλθε, δηλαδή τα μέλη της, οι
βουλευτές που εκλέγησαν το 2016 δεν μπορούν – κατά τη
γνώμη μας – να χαρακτηριστούν και ως επιτυχημένοι (Ίδε
μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναρίθμητα άλλα).
Ναι, μπορεί να φταίνε οι κομματικές ηγεσίες, όμως, δεν
υπάρχουν και βουλευτές με αξιοπρέπεια, με ήθος και ευθυκρισία, να παλέψουν για την άποψή τους; Θα πει κάποιος
ότι σε ένα κομματικό σύνολο οι αποφάσεις της πλειοψηφίας
πρέπει να εφαρμόζονται από όλους. Ορθόν. Όταν, όμως,
έρχονται σε σύγκρουση με τη λογική, με τη συνείδηση, τι
γίνεται; Ποιος θα τολμήσει να διαφοροποιηθεί και θα μείνει
αλώβητος; Δύσκολο, αλλά εθνικά ωφέλιμο να έχεις παρρησία.
Τα παραδείγματα είναι πολλά. Ας θυμηθούμε λίγο τι έγινε
το 2016 μόλις εξελέγησαν οι 56 βουλευτές (που έγιναν 55).
Προέκυψε θέμα προέδρου Βουλής. Ήξερε κανένας ποιος
θα εκλεγεί πρόεδρος του Σώματος, ο οποίος είναι και δεύτερος τη τάξει στην Κυπριακή Δημοκρατία; Ουδείς εγνώριζε. Αφέθηκε στους αρχηγούς των κομμάτων να παίξουν
παιχνίδια ανάλογα με τα προσωπικά και κομματικά τους
συμφέροντα, πίσω από τις πλάτες των ψηφοφόρων. Κανονικά, το πρόσωπο που θα προταθεί να αναλάβει αυτόν τον
σοβαρό θεσμικό ρόλο πρέπει να είναι γνωστό πριν τις εκλογές, ώστε να γνωρίζει ο κάθε πολίτης ότι με την ψήφο του
θα εκλέξει το τάδε πρόσωπο ως Πρόεδρο της Βουλής.
Πώς προέκυψε ο Δημήτρης Συλλούρης ως πρόεδρος,
που εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και έκανε ρεζίλι διεθνώς
την Κύπρο με τη γνωστή υπόθεση του «Αλ Τζαζίρα» (μαζί
με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Τζοβάνη); Ποιος μας τον «φόρτωσε»; Την πρώτη ευθύνη φέρει η Ελένη Θεοχάρους και το
κόμμα της, η Αλληλεγγύη, που στέγασε τον Συλλούρη και
το υπό διάλυση κόμμα του, το ΕΥΡΩΚΟ, στα ψηφοδέλτιά
της. Ο Συλλούρης κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής με τις
«πλάτες» της Θεοχάρους. Μόλις βέβαια εξελέγη, το έπαιξε... ανεξάρτητος και χάραξε δική του συμφεροντολογική
πορεία. (Η Θεοχάρους έφερε και άλλη αναστάτωση στη
Βουλή, αφού – όντας ευρωβουλευτής – κατέβηκε στις εκλογές για να αποποιηθεί στη συνέχεια την έδρα της Λεμεσού
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για τη Βουλή της Κύπρου από το ίδιο βράδυ της εκλογής
της. Ως συνέπεια, επί 5 χρόνια η 56η έδρα της Βουλής
«μπαινόβγαινε» στα κυπριακά δικαστήρια).
Δεύτερη μεγάλη ευθύνη φέρει ο αρχηγός του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος – έστω κι αν δεν το ήθελε – υπέκυψε στον «εκβιασμό» Συλλούρη ότι θα ψήφιζε τον Μαρίνο
Σιζόπουλο για πρόεδρο, κάτι που απευχόταν ο Αβέρωφ.
Ως γνωστόν, ο Σιζόπουλος τότε φανερά διέρρεε έγγραφα
του Εθνικού Συμβουλίου, δημιουργώντας μεγάλο θεσμικό
πρόβλημα. (Είχε ξεπεράσει και τους Οικολόγους στις... διαρροές).
Τη μεγαλύτερη, όμως, ευθύνη για την εκλογή Συλλούρη
τη φέρει ο Άντρος Κυπριανού και το ΑΚΕΛ. Ο Αβέρωφ, προκειμένου να αποφύγει τον Σιζόπουλο και τον Συλλούρη, είχε
προτείνει στο ΑΚΕΛ να ψηφιστεί ο βουλευτής του κόμματός
τους, Αδάμος Αδάμου. Ένας έντιμος και ακέραιος πολιτικός,
πρώην ευρωβουλευτής, εξαίρετος γιατρός και με πλούσια
κοινωνική δράση, αλλά το ΑΚΕΛ... αρνήθηκε! Ίσως, όπως
αποδείχτηκε αργότερα με το «Αλ Τζαζίρα», αυτή η άρνηση
να είχε κάποια αιτία... Δεν... ενέκριναν τον έντιμο και αδιάφθορο Αδάμου και προτίμησαν διά της άρνησής τους να
εκλεγεί ο Συλλούρης, ο φίλος του άλλου βουλευτή τους,
που μαζί «έκαναν δουλειές» με τα διαβατήρια...
Τώρα, όπως είπαμε, ουδείς ερωτά και ενδιαφέρεται για
το ποιος θα υποστηριχθεί ως πρόεδρος της Βουλής. Το να
λένε κάποιοι «μα δεν ξέρουμε ποιοι θα εκλεγούν», είναι
ωσάν να μας θεωρούν ανεγκέφαλους. Οι αρχηγοί των κομμάτων εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης, εφόσον το
κόμμα τους εισέλθει στη Βουλή. Άρα ξέρουμε.
Λέγεται ότι ο Αβέρωφ (ΔΗΣΥ) θα υποστηρίξει τον Σιζόπουλο της ΕΔΕΚ (αναμένοντας, φυσικά, «αντίδωρο» στις
προεδρικές, προκειμένου να παρακαμφθεί ο νυν ΥΠΕΞ
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σε περίπτωση υποψηφιότητάς του για Πρόεδρος εκλέγεται «άνευ αντιπάλου»).
Ακούγεται ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το ΔΗΚΟ θα
στηρίξουν τον Άντρο Κυπριανού, έχοντας την προσδοκία
ότι στις προεδρικές το ΑΚΕΛ θα ψηφίσει Νικόλα. Μαζί με
αυτή την επιλογή φέρονται να συντάσσονται και οι... μαϊντανοί των Οικολόγων. Αν υποθέσουμε ότι εκλέγεται ο Άντρος Κυπριανού, είναι σίγουρος ο Νικόλας ότι θα υποστηριχθεί για Πρόεδρος Δημοκρατίας ως κοινός υποψήφιος ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ; Αμφιβάλλουμε πολύ. Θεωρούμε μεγάλο το χάσμα στις θέσεις των δύο κομμάτων για το Κυπριακό και για την εσωτερική πολιτική, που το ΔΗΚΟ είναι εναντίον της διαφθοράς... Κοινός υποψήφιος, άλλο πρόσωπο,
δεν θα γίνει αποδεκτό από το ΔΗΚΟ. Επομένως, να υποστηριχθεί ο Άντρος με κάποια μελλοντική ελπίδα;
Ένα είναι βέβαιο. Οι πολίτες πηγαίνουν στην κάλπη έχοντας την εντύπωση ότι αποφασίζουν... Το πόσο «μετρά» η
ψήφος τους θα φανεί μετά τις εκλογές.
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Υ.Γ.: Όταν ο ΔΗΣΥ σ’ αυτές τις εκλογές ανασύρει το θέμα
του... Μαρί του 2011, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Εκείνη η
τραγωδία κατά τη διακυβέρνηση Χριστόφια κρίθηκε σε
πέντε εκλογικές αναμετρήσεις και τιμωρήθηκαν από τον
λαό οι πολιτικοί ένοχοι (δύο προεδρικές, δύο ευρωεκλογές
και μία βουλευτικές).
Και όταν η ΕΔΕΚ επιτίθεται στο ΕΛΑΜ ως παράρτημα
της «Χρυσής Αυγής», σημαίνει ότι φοβάται για την 4η θέση...
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ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους
οι ψηφοφόροι στο Λονδίνο
Ω

ς γνωστόν, οι βουλευτικές εκλογές της Κύπρου διεξάγονται
την προσεχή Κυριακή, 30 Μαϊου. Για
τον σκοπό αυτό θα στηθούν τέσσερα εκλογικά κέντρα στο Λονδίνο, δύο
στην Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία (13
St. James’s Square, London SW1Y
4LB) και δύο στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green (Erlham
Grove, London N22 5HJ). Οι κάλπες
θα ανοίξουν στις 8 π.μ .και θα κλείσουν
στις 4 μ.μ. Θα υπάρξει μισής ώρας
διάλειμμα μεταξύ 12 μ. - 12.30 μ.μ.
Όσοι έχουν εγγραφεί να ψηφίσουν
στην Αγγλία θα πρέπει να έχουν μαζί
τους την κυπριακή τους ταυτότητα ή το
εκλογικό βιβλιάριο (όχι διαβατήριο). Για
να εισέλθουν στο εκλογικό τμήμα πρέπει να φορούν μάσκα και να απολυμάνουν τα χέρια τους. Στ εκλογικό κέντρο
δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα πάνω από 4 ψηφοφόροι.
Στην Αγγλία έχουν εγγραφεί για να
ψηφίσουν περίπου 1850 άτομα.
Όλο το προσωπικό που θα εργαστεί,
καθώς επίσης οι αντιπρόσωποι των

υποψηφίων και των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας, που θα εισέλθουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο, θα πρέπει να
φέρουν μάσκα προστασίας, καθ΄ όλη
τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε αυτό.
Επιπλέον θα πρέπει:
– να έχουν διενεργήσει εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια
του COVID-19, την προηγούμενη μέρα,
με αρνητικό αποτέλεσμα ή
– να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό
εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID19 το οποίο να δεικνύει ότι έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό σχήμα και
έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των
εφτά (7) ημερών από την τελευταία δόση, ή
– να έχουν διαγνωστεί θετικοί/ες στην
ασθένεια του COVID-19 και να μην έχει
παρέλθει διάστημα έξι (6) μηνών από
την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής εργαστηριακής τους διάγνωσης.
ΔΕΝ θα γίνουν αποδεκτοί στο εκλογικό κέντρο εκλογείς, που θα φέρουν
μάσκα προστασίας με τυπωμένο το όνομα ή το έμβλημα πολιτικού κόμματος ή

συνδυασμού ή υποψηφίου, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που να υποδηλώνει
την προτίμηση του εκλογέα, προς συγκεκριμένο συνδυασμό ή υποψήφιο.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΡΙΚ
Τα πάντα ρευστά και η μάχη θα κριθεί μέχρι και την τελευταία στιγμή όπως
δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση που
παρουσίασε το βράδυ της περασμένης
Παρασκευής το ΡΙΚ.
Η έρευνα διενεργήθηκε από την IMR
από τις 5 έως τις 15 Μαΐου και ακολουθήθηκε η μέθοδος της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.
Το δείγμα ήταν 1403 άτομα, ηλικίας
18 ετών και άνω, με δικαίωμα ψήφου.

Οριακά… πρώτος ο ΔΗΣΥ
Από τη δημοσκόπηση φαίνεται ότι
οριακά πρώτο τερματίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ενώ ακολουθεί με
δύο μόνο μονάδες διαφορά το ΑΚΕΛ.
Με βάση την αδιευκρίνιστη ψήφο, ο
ΔΗΣΥ φέρεται να λαμβάνει ποσοστό

21% και το ΑΚΕΛ ποσοστό 19% ενώ
ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 9,5%.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του
ΡΙΚ, μάχη θα δοθεί για την τέταρτη θέση αφού η ΕΔΕΚ, το ΕΛΑΜ και οι Οικολόγοι-Συνεργασία Πολιτών, φέρονται
να λαμβάνουν ποσοστό 5,5% έκαστο.
Ακολουθούν, η Δημοκρατική Παράταξη με ποσοστό 3%, η Αλλαγή Γενιάς
με 2,5%, η Αλληλεγγύη με 1,5% και οι
Ενεργοί Πολίτες-Κίνημα Ενωμένων
Κυπρίων Κυνηγών επίσης με 1,5%. Ποσοστό 5% των ερωτηθέντων απάντησαν
ότι θα ψηφίσουν κάτι άλλο.
Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 1% δήλωσαν ότι θα ρίξουν λευκό ή άκυρο, το
10% ότι θα τηρήσουν αποχή, το 6,5%

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ «ΤΑΪΜΣ» ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Η Γερμανία θα αποζημιώσει για
την γενοκτονία στη Ναμίμπια
Κ

αθώς ο Ελληνισμός θυμάται και τιμά την Μνήμη των 353,000 Ελλήνων
Ποντίων της οθωμανικής/τουρκικής γενοκτονίας και οι Αρμένιοι την γενοκτονία
των δικών τους (ενάμισι εκατομμυρίων
ψυχών) από τους ίδιους γενοκτόνους, η
Ιστορία δεν ξεχνά και άλλους λαούς που
υπέφεραν από γενοκτονίες.
Οι «Τάιμς» του Λονδίνου στις 19.5.2021
έγραψαν για ακόμα μια γενοκτονία που διεπράχθη στην Αφρική παράλληλα με την Αρμενική στη Μικρά Ασία.
Η Γερμανία ετοιμάζεται να πληρώσει την
Ναμίμπια αποζημιώσεις για την γενοκτονία
που διέπραξε κατά την διάρκεια της αποικιοκρατίας της στη χώρα όπου σκότωσε περίπου 75,000 ανθρώπους.
Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν, έγραψαν οι «Τάιμς», όπως ο Πρόεδρος
Steinmeier προβεί σε επίσημη απολογία
στη Βουλή της Ναμίμπιας.
Η Γερμανία αναμένεται να πληρώσει τις
αποζημιώσεις υπό μορφή χορήγησης για
κοινωφελή προγράμματα από τα οποία θα
ωφεληθούν οι απόγονοι των επιζώντων,
όπως ανακοινώθηκε.
Το 1904 αυτοκρατορικές δυνάμεις της Γερμανίας καταπίεσαν εξέγερση ιθαγενών Herero
και οδήγησαν όσους επέζησαν σε μια έρ-

ημο όπου χιλιάδες πέθαναν από πείνα και
αφυδάτωση.
Τα επόμενα τέσσερα δε χρόνια οι εθνικές
ομάδες των Herero και Namaqua στρι-μώχθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως όπου
τουλάχιστον οι μισοί από αυτούς πέθαναν
από πείνα, ασθένειες, υπερκόπωση, ξυλοδαρμούς και εκτελέσεις.
Σύμφωνα με τους «Τάιμς» του Λονδίνου,
κάποιοι ιστορικοί χαρακτήρισαν τις δολοφονίες ως την πρώτη γενοκτονία που προηγήθηκε του Ολοκαυτώματος.
Ένας Γερμανός υπουργός απολογήθηκε
το 2004, έγραψε η εφημερίδα.
Η συμφωνία ακόμα να επιβεβαιωθεί από
την γερμανική κυβέρνηση, παρόλο που το
Βερολίνο διαπραγματεύεται για χρόνια το
θέμα αυτό των αποζημιώσεων.
Το δημοσίευμα αναφέρεται στα γεγονότα
και γράφει ότι το 1880 Γερμανοί έμποροι
άρχισαν να εποικίζουν την περιοχή την οποία
ονόμασαν «Γερμανική Νοτιο-δυτική Αφρική».
Το 1885 ο Γερμανός αποικιακός κυβερνήτης Heinrich Ernst Goering, πατέρας
του Ναζί διοικητή της Luftwaffe, Hermann
Goering, υπέγραψε μια συνθήκη για την
προστασία των Herero. Όμως οι έποικοι
επανειλημμένα παραβίαζαν τους όρους της

συμφωνίας, με αποτέλεσμα οι ιθαγενείς κάποια ώρα να επαναστατήσουν με απάνθρωπα εξοντωτικά αποτελέσματα, από τις
ενέργειες του Γερμανού Στρατηγού Lothar
von Trotha, ο οποίος «ορκίστηκε να καταστρέψει τις αφρικανικές φυλές με ποταμούς αιμάτων».
Στο τέλος της γενοκτονίας οι Herero
από 80,000 έμειναν περίπου 15,000 και
μισοί από τις 20,000 των Namaqua επέζησαν!
Πολλές νεκροκεφαλές και ακρωτηριασμένα ανθρώπινα μέρη μεταφέρθηκαν στην
Γερμανία, έγραψαν οι «Τάιμς», «και τοποθετήθηκαν σε μουσεία ως μαρτυρία
της υποτιθέμενες φυλετικής ανωτερότητας των Ευρωπαίων. Τα τελευταία από
αυτά επιστράφηκαν στην Ναμίμπια το
2018».
Η Ναμίμπια είναι ένα έθνος στην δυτικοδυτική Αφρική στην ακτογραμμή του Ατλαντικού Ωκεανού. Συνορεύει με Αγκόλα, Μποτσουάνα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε. και Νότιο
Αφρική. Κέρδισε την ανεξαρτησία της από
την Νότιο Αφρική στις 21 Μαρτίου 1990.
Πήρε τ΄όνομά της από την έρημο Namib.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ότι δεν έχουν αποφασίσει ενώ το 3%
δεν θέλησαν να απαντήσουν.
Τα ποσοστά που φέρεται να λαμβάνουν τα κόμματα με βάση τη διευκρινισμένη ψήφο είναι:
ΔΗΣΥ από 24 έως 29%
ΑΚΕΛ από 21,5 έως 26,5%
ΔΗΚΟ από 10 έως 14%
ΕΔΕΚ, ΕΛΑΜ και Οικολόγοι-Συνεργασία Πολιτών από 5,5 έως 8,5%, Δημοκρατική Παράταξη από 2,5 έως 5%,
Αλλαγή Γενιάς από 2 έως 4%, Αλληλεγγύη από 1 έως 2,5%, Ενεργοί ΠολίτεςΚίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών
επίσης από 1 έως 2,5%.
Πρόθεση συμμετοχής στις εκλογές
δήλωσε το 83% των ερωτηθέντων.

Κ υπριακή Ε πικαιρότητα
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣ ΜΠΟΡΕΛ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ:

«ΟΧΙ Κύπρου στις ευρωτουρκικές σχέσεις αν η Τουρκία
συνεχίζει να προκαλεί στο Βαρώσι, ΑΟΖ, Κυπριακό»
Η

θετική στάση της Κύπρου στο επερχόμενο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Ιουνίου, κατά το οποίο θα
συζητηθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις, θα εξαρτηθεί από
τη συμπεριφορά της Τουρκίας
τόσο στο Κυπριακό όσο και
στο θέμα των Βαρωσίων, την
αποχή από προκλητικές ενέργειες σε θάλασσα και στεριά
και από την εκπλήρωση των
συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ και όλων
των Κρατών Μελών της, τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ.
Σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κυριάκου Ι. Κούσιου για τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ύπατο Εκπρόσωπο στις Βρυξέλλες, αναφέρεται:
«Στο πλαίσιο των ευρύτερων
διεργασιών στις οποίες προβαίνει ο Πρόεδρος της Δημο-

φος για να προσέλθουν οι δύο
πλευρές σε ένα γόνιμο διάλο-
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ΣΤΟ 50% ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Πάφος μηδένισε
τον κορωνοϊό…

γο, με ουσιαστικές προοπτικές
επίτευξης λύσης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η διαπραγματευτική διαδικασία στη βάση των συγκλίσεων
που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, όπως επισημαίνει και ο

Η Πάφος είναι η μόνη επαρχία στην Κύπρο που είχε ΜΗΔΕΝ
κρούσματα COVID-19 αυτές τις μέρες. Παρά τα χιλιάδες τεστ
που διενεργήθηκαν (πάνω από 5,000) δεν υπήρξε ούτε ένα
θετικό κρούσμα.
Την ίδια στιγμή, η Κλινική COVID του Γενικού Νοσοκομείου
Πάφου, μετά από εξιτήριο που έλαβαν οι ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί μέχρι τη Δευτέρα, έχει κλείσει και θα χρησιμοποιείται
όπως προηγουμένως.

Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ
κρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
και η Κυβέρνηση, μετά και την
πρόσφατη άτυπη συνάντηση
στη Γενεύη για το Κυπριακό, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε
την Τρίτη, στο περιθώριο των
εργασιών της έκτακτης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες,
συνάντηση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κ. Ζοζέπ Μπορέλ.
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε εκ νέου έντονη ανησυχία για
τις όσες απαράδεκτες αξιώσεις

περί λύσης δύο κρατών έχει καταθέσει γραπτώς στη Γενεύη ο
Τουρκοκύπριος ηγέτης, με την
πλήρη στήριξη της Τουρκίας,
αλλά και για την πρόσφατη
απαίτηση της τουρκικής πλευράς, για αναγνώριση του κατοχικού καθεστώτος ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της
διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης εξέφρασε στον
κ. Μπορέλ την ετοιμότητά του
να ανταποκριθεί θετικά, όταν και
εφόσον προσκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ σε μια
νέα συνάντηση για την Κύπρο,
έτσι ώστε να υπάρξει κοινό έδα-

στην επιστολή του ημερομηνίας
26 Οκτωβρίου 2020, καθώς
επίσης και στα όσα η Κοινή Δήλωση της 25ης Νοεμβρίου 2019
στο Βερολίνο διαλαμβάνει.
Τόνισε περαιτέρω πως η λύση
θα πρέπει να εδράζεται στο συμφωνημένο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών και να
είναι, βεβαίως, συμβατή με το
ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ζήτησε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο όπως μεταφέρει στην τουρκική πλευρά τη θέση της ΕΕ
ως προς την ανάγκη να παραμείνει εντός του συμφωνημένου
πλαισίου και των ψηφισμάτων
των Ηνωμένων Εθνών και να
επιδείξει την ίδια με τη δική μας
πλευρά αποφασιστικότητα και
εποικοδομητική στάση, για τη
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η θετική στάση της Κύπρου στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Ιουνίου, κατά το οποίο θα συζητηθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις, θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά της Τουρκίας τόσο στο
Κυπριακό όσο και στο θέμα των
Βαρωσίων, την αποχή από προκλητικές ενέργειες σε θάλασσα
και στεριά και από την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ και όλων
των Κρατών Μελών της. Χωρίς
την ύπαρξη θετικής στάσης από
τουρκικής πλευράς, επεσήμανε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
θα ήταν αδύνατη η προσφορά
θετικής ατζέντας προς την
Τουρκία στον τομέα των ευρωτουρκικών σχέσεων».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, «σταδιακά κι άλλοι θάλαμοι COVID στα υπόλοιπα νοσηλευτήρια θα επανέλθουν όπως
ήταν προηγουμένως και στόχος είναι, βαθμιαία, να μειωθούν
περισσότερο οι νοσηλευόμενοι, νοουμένου ότι θα συνεχιστεί η
βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας που παρατηρείται στην
κοινότητα (αρ. κρουσμάτων, αθροιστική επίπτωση, ποσοστό
θετικότητας)».
Συνολικά, στα νοσηλευτήρια νοσηλεύονταν τη Δευτέρα 106
ασθενείς της νόσου COVID-19, εκ των οποίων οι 43 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες ΜΑΦ. Τα περισσότερα κρούσματα είναι στη Λευκωσία (19) και στη Λεμεσό (18).

ΣΤΟ 50% ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Ο μισός, σχεδόν, πληθυσμός της Κύπρου έχει εμβολιαστεί
κατά της COVID-19 και έχει λάβει τουλάχιστον την 1η δόση του
εμβολίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 359.952 άτομα
(ποσοστό 48,6%) έχουν λάβει μέχρι και το περασμένο Σάββατο την 1η δόση του εμβολίου και 155.192 άτομα (ποσοστό 21%)
έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα.
Σύμφωνα με το Our World In Data, στοιχεία του οποίου επικαλείται το υπουργείο Υγείας, η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη
θέση ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ ως προς τη χορήγηση δόσεων
εμβολίου, με το εμβολιαστικό πλάνο να βρίσκεται σε αρκετά
προχωρημένο στάδιο σε σχέση με άλλα κράτη της Ένωσης.
Στόχος του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού είναι να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό ανοσίας στον πληθυσμό της Κύπρου, ώστε
η χώρα να παραμείνει σε τροχιά βελτίωσης και να διασφαλιστεί
προστασία της υγείας των πολιτών. Προς επίτευξη αυτού του
στόχου, αναφέρει το Υπουργείο, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία διευθέτησης ραντεβού όλων των ατόμων ηλικίας 18 ετών
και άνω και αυτή την περίοδο δίνεται σταδιακά εκ νέου η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για όλες τις ηλικίες.
Το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης ανά ηλικιακή ομάδα αυξάνεται βαθμιαία, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα κρούσματα
ανά ηλικιακή ομάδα και να προστατεύονται οι πολίτες από σοβαρή νόσηση, γεγονός που οδήγησε σε μείωση των εισαγωγών
ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία.
Πιο συγκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα των 20-29 η εμβολιαστική κάλυψη με τουλάχιστον την 1η δόση αυξήθηκε στο
15,3%, στην ηλικιακή ομάδα των 30-39 σε 35,2%, στην ηλικιακή ομάδα των 40-49 ετών σε 52%, στην ηλικιακή ομάδα των
50-59 σε 54,8%, στην ηλικιακή ομάδα των 60-69 σε 68,5%, στην
ηλικιακή ομάδα των 70-79 ετών σε 81,9% και στα άτομα άνω
των 80 ετών σε 85,4%.
Σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη (τουλάχιστον με την
1η δόση) ανά επαρχία, την πρωτιά εξακολουθεί να έχει η επαρχία Πάφου με 50,7%. Ακολουθούν οι επαρχίες Λάρνακας και
Λευκωσίας με 47,2% και 47% αντίστοιχα, ενώ στις επαρχίες
Λεμεσού και Αμμοχώστου έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με
την 1η δόση του εμβολίου το 46,1% και το 43,8% αντίστοιχα.

Ε πικαιρότητα
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Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ – ΑΦΕΛΩΣ – ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΩΣ
ΤΟΝ «ΕΚΒΙΑΣΕ» ΕΜΜΕΣΑ Η ΜΕΓΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΕ… ΨΥΧΙΑΤΡΟ

«Μου είπε ότι θα
αυτοκτονούσε, ενώ ηταν
6 μηνών έγκυος»…
Π

υρηνική βόμβα στο Παλάτι έριξε ο «εξόριστος» στις ΗΠΑ πρίγκιπας Χάρι σε συνέντευξή του στην Όπρα Γουίνφρεϊ, που μάλιστα
είχε βιντεοσκοπηθεί πολύ πριν την κοινή του
εμφάνιση με τη σύζυγό του στο σόου της Αμερικανίδας παρουσιάστριας. Μεταξύ άλλων αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που πήραν την
απόφαση να φύγουν από τη Βρετανία, εκθέτοντας έμμεσα τη σύζυγό του, ότι τον «εκβίασε» με αυτοκτονία ενώ ήταν 6 μηνών έγκυος,
διότι δεν άντεχε άλλο την παγίδευσή της στο
κλίμα του Παλατιού(!!!) και την παραμέληση.
Δηλαδή, φοβήθηκε ότι θα έχανε τη γυναίκα του
και το παιδί του, γι’ αυτό προτίμησε να φύγει.
Επίσης, κατηγορεί ευθέως το Παλάτι ότι ευθύνεται για τον θάνατο της μητέρας του επειδή είχε
σχέση με άντρα μη λευκό. Κατηγορεί τον πατέρα
του πρίγκιπα Κάρολο ότι τον έκανε να υποφέρει
ως παιδί επειδή και εκείνος (ο Κάρολος) υπέφερε
ως παιδί. Με άλλα λόγια, κατηγορεί τον παππού
του Φίλιππο και τη γιαγιά του Βασίλισσα Ελισάβετ ότι δεν ήταν καλοί γονείς. Παράλληλα, παραδέχεται ότι ήταν μέθυσος και χρήστης ναρκωτικών!!!
Σε μια σειρά από συνεντεύξεις στην Όπρα
Γουίνφρεϊ -- στα πλαίσια μιας σειράς που έκανε
η διάσημη Αμερικανίδα σοουγούμαν με τίτλο “Ο
κρυμμένος εαυτός μου” με διάσημες προσωπικότητες του Χόλιγουντ και του κόσμου, όπου
μιλούν μπροστά στον φακό για τα ψυχολογικά
προβλήματα που έχουν -- ο Δούκας του Σάσεξ
δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ένοιωθαν
εγκαταλειμμένοι από τους συγγενείς τους και ότι
αυτός ήταν ένας από τους «κυριότερους λόγους»που οδήγησαν στην έξοδό τους από το Παλάτι και από τη χώρα.
Κάνοντας ακόμα μία πλήρη μετωπική επίθεση
εναντίον της οικογένειάς του, είπε:
«Σίγουρα τώρα κανείς δεν θα με εκφοβίσει για
να σιωπήσω», είπε, προσθέτοντας: «Νόμιζα ότι η
οικογένειά μου θα με βοηθούσε, αλλά κάθε ζήτημα,
αίτημα, προειδοποίηση, ό,τι κι αν κάναμε, απαντήθηκε με απόλυτη σιωπή, απόλυτη παραμέληση.

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ
ΟΤΙ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ… ΜΗ ΛΕΥΚΟ ΑΝΤΡΑ

ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΜΕΘΥΣΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΙΡΝΕ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ...
Ο Χάρι περιέγραψε πώς η σύζυγός του του είπε
για πρώτη φορά ότι ήθελε να αυτοκτονήσει, ενώ
ήταν έξι μήνες έγκυος με τον Άρτσι, στον δρόμο
προς το Royal Albert Hall στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του 2019, και του μίλησε για το πώς θα έδινε
τέλος στη ζωή της.

Είπε: «Η Μέγκαν αποφάσισε να μοιραστεί μαζί
μου τις αυτοκτονικές σκέψεις της και το πώς θα
τελείωνε τη ζωή της», προσθέτοντας ότι αργότερα άλλαξε γνώμη επειδή δεν ήθελε ο Χάρι να χάσει
«μια άλλη γυναίκα στη ζωή του»...
Ο Δούκας είπε ότι |η ιστορία επαναλαμβανόταν», επειδή η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν με τον
Ντόντι Αλ Φαγέντ – ο οποίος ήταν Αιγύπτιος –
όταν πέθανε το 1997, λέγοντας ότι υπήρχε πραγματικός φόβος ότι θα χάσει και τη Μέγκαν.

«Σκότωσαν τη μητέρα μου
επειδή είχε σχέση με κάποιον
που δεν ήταν λευκός»

Περάσαμε τέσσερα χρόνια προσπαθώντας να το
κάνουμε να λειτουργήσει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μείνουμε εκεί, να συνεχίσουμε με τον ρόλο
μας και να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά η Μέγκαν δυσκολευόταν πολύ... Ένοιωθε αυτό το αίσθημα ότι παγιδεύτηκε μέσα στην οικογένεια, και δεν
υπήρχε επιλογή να φύγει. Τελικά όταν πήρα αυτήν
την απόφαση για την οικογένειά μου, μου είπαν
"Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό". Δηλαδή, πόσο
κακό πρέπει να μου κάνουν μέχρι να μου επιτραπεί να αποχωρήσω;". Η Μέγκαν παραλίγο να δώσει
τέλος στη ζωή της. Δεν θα έπρεπε να φτάσει σε
αυτό το σημείο...»

Ο Χάρι είπε ότι του θύμισε τις τελευταίες εβδομάδες της μητέρας του το 1997, λέγοντας ότι ήταν
όταν ήταν 13 ετών και ακολουθούσε το φέρετρο
της μητέρας του όταν σκέφτηκε για πρώτη φορά:
«Δεν θέλω να ζω».

ΟΙ ΝΕΟΙ ΛΕΝΕ «ΟΧΙ» ΣΕ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ή ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Μόνο… «γέροι» θέλουν μοναρχία στη Βρετανία
Οι νέοι στη Βρετανία θέλουν να καταργηθεί η μοναρχία και ολοένα και περισσότεροι ζητούν ο επικεφαλής του κράτους να εκλέγεται, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, οι μεγάλοι σε ηλικία επιθυμούν τη
διατήρηση της μοναρχίας.
Σύμφωνα με έρευνα του YouGov, το 41% όσων
είναι 18 με 24 ετών δήλωσε ότι η Βρετανία θα πρέπει να έχει εκλεγμένο επικεφαλής της χώρας, έναντι του 31% που επιθυμούν να έχουν βασιλιά ή βασίλισσα. Όμως, μεταξύ όσων είναι 65 ετών και πάνω, το
81% στηρίζει τη μοναρχία – ποσοστό που δεν έχει
αλλάξει σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια.
Πρόκεται για μια αλλαγή στη στάση των νέων Βρετανών σε σχέση με δύο
χρόνια νωρίτερα, όταν το 46% είχε δηλώσει ότι προτιμά τη μοναρχία και
μόνο το 26% επιθυμούσε την κατάργησή της.
Οι τελευταίοι μήνες ήταν δύσκολοι για το βασιλικό οίκο της Βρετανίας μετά
τα «καραγκιοζιλίκια» με τους πρίγκιπες και τις νύφες, μετά τον θάνατο του

99χρονου συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, του
πρίγκιπα Φίλιππου τον Απρίλιο, και την κρίση που
δημιουργήθηκε στην οικογένεια όταν ο πρίγκιπας Χάρι
και η Αμερικανίδα σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ έδωσαν συνέντευξη στην Όπρα Ουίνφρεϊ τον Μάρτιο.
Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, οι νεότεροι Βρετανοί
έχουν πιο θετική άποψη για τον Χάρι και τη Μέγκαν σε
σχέση με όσους είναι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι
στην πλειοψηφία τους έχουν αρνητική άποψη για το
ζευγάρι.
Αν και δεν υπάρχει πιθανότητα κατάργησης της μοναρχίας για όσο διάστημα βρίσκεται στον θρόνο η βασίλισσα Ελισάβετ, η βασιλική οικογένεια ανησυχεί για τη
μείωση της δημοτικότητάς της μεταξύ των νεότερων Βρετανών.
Η έρευνα, που διενεργήθηκε σε 4.870 ενήλικες, βρήκε ότι το 53% όσων
είναι 25 με 49 ετών τάσσεται υπέρ της μοναρχίας, μείωση πέντε ποσοστιαίων
μονάδων σε σχέση με αντίστοιχη δημοσκόπηση του 2019, ενώ η στήριξη
σε έναν εκλεγμένο αρχηγό κράτους σημείωσε αύξηση τεσσάρων μονάδων.

«Η ιστορία επαναλαμβανόταν», είπε στην Όπρα.
«Η μητέρα μου κυνηγήθηκε μέχρι τον θάνατό της
ενώ ήταν σε σχέση με κάποιον που δεν ήταν λευκός. Και τώρα δείτε τι συνέβη. Θα ήταν δραματικό
να χάσω άλλη μια γυναίκα στη ζωή μου. Σαν να
μεγαλώνει η λίστα».
Ο Δούκας ομολόγησε ακόμα ότι κατέφυγε στο
αλκοόλ και τα ναρκωτικά για να αντιμετωπίσει τον
θάνατο της μητέρας του, λέγοντας ότι το να βρίσκεται στο Λονδίνο είναι «σκανδάλη» για το «άγχος»
του, και περιγράφει πως εξακολουθεί να στοιχειώνεται από τον «ήχο των οπλών του αλόγου» την ώρα
που περνούσε το φέρετρο της μητέρας του.

Η επίθεση στον πατέρα του,
πρίγκιπα Κάρολο
Ο Χάρι κατηγόρησε ακόμα τον πατέρα του πρίγκιπα Κάρολο και τον τρόπο που εκείνος τους μεγάλωσε .
«Ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός, έλεγε και
σε μένα και στον Γουίλιαμ: "Λοιπόν, ήταν έτσι για
μένα, έτσι θα είναι και για σένα". Αυτό δεν έχει
νόημα. Ακριβώς επειδή εσύ υπέφερες, δεν σημαίνει
ότι και τα παιδιά σου πρέπει να υποφέρουν. Στην
πραγματικότητα, το αντίθετο. Εάν υπέφερες, κάνε
ό,τι μπορείς για να βεβαιωθείς ότι οποιεσδήποτε
αρνητικές εμπειρίες κι αν είχες, θα κάνεις το σωστό
για τα παιδιά σου».

Δεν μετανιώνει που πήγε
στο Λος Άντζελες
Ο Χάρι επέμεινε ότι «δεν μετανιώνει» για την
απόφασή του να μεταναστεύσει στο Λος Άντζελες,
αναφέροντας ότι πιστεύει ότι η Νταϊάνα «με βοήθησε να έρθω εδώ» και ότι «η επιμονή της Μέγκαν
να κάνω ψυχοθεραπεία, με βοήθησε να μπορώ να
αναλάβω οτιδήποτε, ακόμα και το να συμφιλιωθώ
με την οικογένειά μου».

Ε πικαιρότητα
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ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ) ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ…
ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ!

Κυρώσεις στη χώρααεροπειρατή
Ο

ι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της
ΕΕ υιοθέτησαν ομόφωνα συμπεράσματα
με τα οποία δίνουν εντολή για επιπλέον κυρώσεις,
μεταξύ των οποίων και στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας μετά το
συμβάν της εκτροπής της πτήσης της Ryanair
Αθήνα - Βίλνιους στο Μίνσκ για να συλληφθεί
δημοσιογράφος από το καθεστώς Λουκασένκο.
Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Ρομάν Προτασέβιτς, 26 ετών, και η σύντροφός του, η Σοφία
Σαπέγκα, επέβαιναν την Κυριακή σε Boeing 737
της Ryanair που εκτελούσε πτήση από την Αθήνα
στο Βίλνιους όταν εξετράπη στο Μινσκ, την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, με πρόφαση πληροφορία για βόμβα που αποδείχθηκε ψευδής. Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο. Ο νεαρός, που κρατείται
στο Μινσκ, έκανε «ομολογίες» σε βίντεο που μεταδόθηκε από τη λευκορωσική κρατική τηλεόραση.

εναέριο χώρο της ΕΕ από την εταιρεία Belarusian
Airlines και για την πρόληψη της πρόσβασης της σε
αερολιμένες της ΕΕ σε αυτές τις αερογραμμές,
– στέκεται με αλληλεγγύη προς τη Λετονία μετά
την απέλαση Λετονών διπλωματών.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί στενά
το θέμα», καταλήγει το κείμενο των συμπερασμάτων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΡΛ ΜΙΣΕΛ
ΚΑΙ ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΛΑΪΕΝ
Το καθεστώς της Λευκορωσίας διέπραξε αεροπειρατεία και έπαιξε "ρώσικη ρουλέτα" με τις ζωές
αθώων πολιτών, τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά το πέρας των
εργασιών της πρώτης μέρας της Συνόδου των 27
στις Βρυξέλλες.
Παρομοίως, η Πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι

Ο Ρομάν Προτάσεβιτς με
εμφανή τα σημάδια
κακομεταχείρισης,
εμφανίστηκε να
“ομολογεί”...

Οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ αποφάσισαν τη Δευτέρα το βράδυ να κλείσουν τον εναέριο χώρο τους στη Λευκορωσία. Συνέστησαν επίσης
στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.
Η απόφαση που υιοθετήθηκε είναι η ακόλουθη:
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει έντονα
τον εξαναγκασμό σε προσγείωση της πτήσης της
Ryanair στο Μίνσκ της Λευκορωσίας στις 23 Μαΐου,
θέττοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της αεροπορίας
και την σύλληψη από τις Αρχές της Λευκορωσίας
του δημοσιογράφου Ρομάν Πρατάσεβιτς και της
Σοφία Σαπέκγα.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά:
– την άμεση απελευθέρωση των Ρομάν Πρατάσεβιτς και της Σοφία Σαπέκγα και την εγγύηση της
ελευθερίας μετακίνησής τους,
– καλεί το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) να διερευνήσει επειγόντως το απαράδεκτο και πρωτοφανές συμβάν,
– καλεί το Συμβούλιο των κρατών μελών να εγκρίνει
πρόσθετες καταχωρήσεις σε καταλόγους το συντομότερο δυνατό βάσει του σχετικού πλαισίου κυρώσεων
– καλεί το Συμβούλιο να επιβάλει πρόσθετες στοχευμένες κυρώσεις και τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την
Κομισιόν να παρουσιάσουν προτάσεις χωρίς καθυστέρηση προς αυτόν τον σκοπό,
– καλεί τους αερομεταφορείς που εδρεύουν στην
ΕΕ να αποφύγουν τις υπερπτήσεις πάνω από τη
Λευκορωσίας
– καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τα απαραίτητα
μέτρα για την απαγόρευση της πτήσεων από τον

οι ηγέτες αποφάσισαν να απαντήσουν με ισχύ ενάντια στο καθεστώς, με κλείσιμο του εναέριου χώρου
της ΕΕ, καλώντας τις αεροπορικές της ΕΕ να μην
πετάνε πάνω από το έδαφος της Λευκορωσίας, ενώ
νέες πρόσθετες οικονομικές κυρώσεις θα παρουσιαστούν σύντομα. Ο εναέριος χώρος της Λευκορωσίας δεν είναι πια ασφαλής, επεσήμανε η Πρόεδρος Φον Ντερ Λάιεν και ξεκαθάρισε ότι το καθεστώς χρησιμοποίησε με κακόβουλο τρόπο τις διαδικασίες της πολιτικής αεροπορίας για να πετύχει
το σκοπό του, ενώ η χρήση του στρατιωτικού αεροσκάφους δεν ήταν δικαιολογημένη.
«Ο Λουκασένκο και το καθεστώς του θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες. Θα ασκήσουμε πίεση
στο καθεστώς έως ότου αρχίσει να σέβεται την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία
της γνώμης. Οι Πρατάσεβιτς και Σαπέγκα πρέπει να
απελευθερωθούν αμέσως. Οι Αρχές της Λευκορωσίας είναι πλήρως υπεύθυνες για την υγεία τους»,
τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

ΜΠΑΪΝΤΕΝ:
«ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΣΥΜΒΑΝ»
Ο Τζο Μπάιντεν καταδίκασε τη «σκανδαλώδη»
εκτροπή ευρωπαϊκού αεροσκάφους που εκτελούσε
πτήση από την Αθήνα προς το Βίλνιους από τις λευκορωσικές Αρχές στο Μινσκ για να συλληφθεί αντίπαλος του καθεστώτος του Αλεξάντρ Λουκασένκο,
που ο Αμερικανός πρόεδρος αξίωσε να αφεθεί
ελεύθε-ρος αμέσως.
«Αυτό το σκανδαλώδες συμβάν και το βίντεο στο
οποίο ο κ. Προτασέβιτς μοιάζει να μιλά πιεζόμενος

ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ
είναι επονείδιστες επιθέσεις στην πολιτική διαφωνία
και στην ελευθερία του Τύπου», πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν, τασσόμενος υπέρ των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ σε βάρος της Λευκορωσίας και καλώντας
να αφεθεί ελεύθερος ο αντιφρονών.
Οι ΗΠΑ «ενώνουν τη φωνή τους με αυτές που
απευθύνουν έκκληση να διενεργηθεί διεθνής έρευνα» για τα γεγονότα, ενώ ο Αερικανός πρόεδρος
«χαιρετίζει την είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και άλλα
μέτρα» και σημειώνει πως «ζήτησα από την ομάδα
μου να εξετάσει τις προσήκουσες επιλογές ώστε οι
υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν, σε στενό συντονισμό
με την ΕΕ, άλλους συμμάχους και εταίρους και διεθνείς οργανισμούς».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
«ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ»
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός, λέγοντας:
«Είναι πράξη η οποία ισοδυναμεί ουσιαστικά με
κρατική αεροπειρατεία, δεν αρκεί μόνο να παραμείνουμε σε φραστικές καταδίκες, η ΕΕ θα πρέπει
να υιοθετήσει το συντομότερο δυνατόν ένα νέο πλέγμα ισχυρών κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας έτσι
ώστε να στείλει ένα μήνυμα ότι τέτοιες πρακτικές δεν
μπορούν και δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές στην
ευρωπαϊκή ήπειρο».

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

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

ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Αισιοδοξία για την πανδημία
αλλά και αυστηροί έλεγχοι

Μέγα λάθος, Σεβασμιώτατε Ελπιδοφόρε…
Αντιλαμβανόμαστε την υποχρέωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.
Ελπιδοφόρου, ως Τούρκου πολίτη, αλλά και ως υπαγόμενου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Τούρκου πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον και να παραστεί σε γεύμα ιφτάρ, που παρέθεσε προς τιμήν θρησκευτικών λειτουργών. Όμως και αυτή η παρουσία παρεξηγείται, αν δεν συνοδεύεται από ξεκάθαρες τοποθετήσεις για όσα
υφίσταται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και για τη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης, επικεφαλής της οποίας ήταν ο κ. Ελπιδοφόρος. Γιατί διαφορετικά, η παρουσία του σε τέτοιες εκδηλώσεις γίνεται αντικείμενο προπαγανδιστικής εκμετάλλευσης από τους Τούρκους, ενώ υποσκάπτεται και
το κύρος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στο ποίμνιό του, που αποτελείται
από Έλληνες και Κύπριους της Διασποράς…

Τα βλέμμα στο Ζάππειο
Μια ιδιαίτερα σημαντική και λαμπρή εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 27 Μαΐου, στο Ζάππειο, με υψηλούς προσκεκλημένους. Πρόκειται για την τελετή για την επέτειο των 40 ετών συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Στην τελετή, παρουσία της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, θα μιλήσουν
ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, οι οποίοι θα βρίσκονται στην Αθήνα. Θα μεταδοθούν επίσης τα μηνύματα της Προέδρου της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα, η χώρα του οποίου ασκεί το τρέχον εξάμηνο την
εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
τελετή θα ανοίξει με ομιλία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έχει αναλάβει επικεφαλής της ελληνικής πρωτοβουλίας για τη Διάσκεψη, ενώ πρόσφατα παρουσίασε την ελληνική πρόταση και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η δε επιλογή του Ζαππείου ως χώρου
διεξαγωγής δεν έγινε τυχαία. Εκεί υπεγράφη, στις 28 Μαΐου 1979, από
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η ιστορική Συνθήκη Ένταξης της Ελλάδας
στην τότε ΕΟΚ.

Απεβίωσε ο Νίκος Πάλλης
Απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών ο επιχειρηματίας Νίκος Πάλλης, σύζυγος
επί μισό και πλέον αιώνα της πρώην υπουργού Φάνης Πάλλη-Πετραλιά.
ήταν ο παλαιότερος έμπορος της οδού Ερμού. Εμβληματική φυσιογνωμία
στο ισόγειο του καταστήματος της Ερμού 8, ήταν πάντοτε εκεί για να
εξυπηρετήσει τον κόσμο και ιδίως τους μαθητές. ήταν γνωστός για το
αστείρευτο χιούμορ του. Πολύ μορφωμένος ο ίδιος, πολύγλωσσος, του
άρεσε ιδιαίτερα να διαβάζει, να καινοτομεί, να μεταδίδει γνώσεις. ήταν
πρωτοπόρος στις εισαγωγές στα είδη χαρτοπωλείου και στα σχολικά και
εποχικά είδη που έφερνε από το εξωτερικό. Το «Πάλλης 1870» ήταν το
πιο γνωστό χαρτοπωλείο της Αθήνας. Γενιές και γενιές παιδιών έχουν
γράψει στα περίφημα τετράδια του «Πάλλη». Για τη συνεισφορά του στο
εμπόριο βραβεύθηκε πλειστάκις, ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για πολλά χρόνια. Η μεγάλη του αγάπη
ήταν η θάλασσα. ήταν χειμερινός κολυμβητής, με λατρεία στις ερημικές
ακρογιαλιές της Ελλάδας. Με τη Φάνη Πάλλη-Πετραλιά απέκτησαν 4 παιδιά και 11 εγγόνια.

Μέτρα για την κλιματική αλλαγή, εδώ και
τώρα
Τον κώδωνα του κινδύνου για τις δραματικές επιπτώσεις, οικονομικές
αλλά και κοινωνικές, που έχει επιφέρει στον πλανήτη μας η κλιματική αλλαγή, έκρουσε ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος, μιλώντας σε διαδικτυακό επιστημονικό συμπόσιο, με θέμα:
«Οι Κλιματικές Θεωρίες μετά τον Αριστοτέλη: Κλιματική Αλλαγή και Αβεβαιότητα». Υπογράμμισε δε την ανάγκη να ληφθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να αναστραφεί το κλίμα και
να μη συνεχιστεί η επιδείνωση της κατάστασης. «Οι συνθήκες αβεβαιότητας για το μέλλον του ανθρώπου και της ανθρωπότητας, λόγω της προϊούσας οικολογικής ανισορροπίας στον πλανήτη, έχουν τις ρίζες τους από
τη μια πλευρά στις οικονομικές επιπτώσεις της παγκοσμίως, οι οποίες
επιβαρύνουν δραματικά την παγκόσμια οικονομική κρίση και τις εξ αυτής
προκύπτουσες ανισότητες», τόνισε και πρόσθεσε: «Ανισότητες, οι οποίες
εξανεμίζουν το κατά κεφαλήν εισόδημα και γιγαντώνουν τις διαστάσεις
της φτώχειας, με όλες τις εντεύθεν “εκρήξεις”, που κάθε άλλο παρά διευκολύνουν τις συνθήκες ομαλής κοινωνικής ζωής. Και, από την άλλη πλευρά, στην εφιαλτική, κυριολεκτικώς, επιδείνωση των συνθηκών ζωής, κυρίως
στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και στις οικονομικώς ασθενέστερες
χώρες». Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Από τα αποτελέσματα της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες, αντίστοιχες, εκτιμήσεις στη
διεθνή βιβλιογραφία, προκύπτει ότι, σε αμιγώς οικονομικό επίπεδο, το
κόστος της ανθρωπογενούς κλιματικής μεταβολής για την Ελλάδα, ως το
τέλος του 21ου αιώνα – φυσικά εάν δεν γίνει καμία παρέμβαση – θα ανέβει στο εξωφρενικό ποσό των 700 δις ευρώ. Δηλαδή, το κόστος στην Ελλάδα θα είναι περισσότερο από το διπλάσιο του εξωτερικού μας χρέους!
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το κόστος αυτό θα μειωθεί περίπου στο μισό,
εάν γίνει μια συστηματική προσαρμογή ολόκληρης της χώρας στα νέα
δεδομένα, στην νέα κατάσταση».

Φ.Χαρ.

Π

αρά την αισιοδοξία για την πορεία
και την ταχύτητα της ανάκαμψης, η
πολιτική ανησυχία για την πορεία της
πανδημίας κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου, είναι υπαρκτή. Κατά βάση
εντοπίζεται στα ενδεχόμενα τοπικών εξάρσεων σε τουριστικούς προορισμούς, σε
συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που
παρατηρούνται στις παραδόσεις εμβολίων,
τα οποία προορίζονται για την ταχεία κάλυψη των πληθυσμών στα νησιά, όπως
εκείνο της Johnson & Johnson.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προβλήματα στην παράδοση του συγκεκριμένου
σκευάσματος, οδηγεί σε μία καθυστέρηση
τουλάχιστον δύο εβδομάδων στην εμβολιαστική κάλυψη των νησιών.
Ο προβληματισμός είχε ενταθεί και λόγω
της δυστοκίας στην επίτευξη μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας για το πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού και ενώ η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Βεβαίως, την περασμένη
Πέμπτη (20/5) το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρήκαν τη «χρυσή τομή»,
η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής τη Δευτέρα
(24/5) και Τρίτη (25/5) οριστικοποίησε τη
συμφωνία, που αναμένεται να ψηφιστεί στις

αρχές Ιουνίου από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής.
Όπως, πάντως, σημειώνεται από στελέχη
του Μεγάρου Μαξίμου, αν δεν υπάρξει δραματική εξέλιξη λόγω κάποιας ανεξέλεγκτης
μετάλλαξης του κορωνοϊού, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής στα απαγορευτικά και στο
κλείσιμο οικονομικών δραστηριοτήτων. Παρ’
όλα αυτά, η ανησυχία για τη μη τήρηση των
μέτρων, οδηγεί σε εντατικοποίηση ελέγχων,
ενώ έχουν δοθεί οδηγίες για την επιβολή

προστίμων ή ακόμη και κλείσιμο καταστημάτων εστίασης, όπου παρατηρούνται παραβάσεις.
Παράλληλα, ήδη επιχειρείται ένας προγραμματισμός για τη δύσκολη φθινοπωρινή
περίοδο, καθώς είναι ακόμη ασαφές σε ποιες
περιπτώσεις και πότε θα απαιτηθεί μια τρίτη
δόση εμβολιασμού, ή και για το πότε θα κινηθούν οι διαδικασίες για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό συγκεκριμένων επαγγελματικών
κατηγοριών.

Στην Ελλάδα ο Τσαβούσογλου στις 31 Μαΐου
Την επόμενη Δευτέρα θα επισκεφτεί την Ελλάδα ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως
μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της
«YeniSafak», ο Τούρκος ΥΠΕΞ
θα πάει στην Ελλάδα την προσεχή Δευτέρα 31 Μαϊου προκειμένου να έχει συνάντηση με
τον Νίκο Δένδια.
Σκοπός της συνάντησης θα
είναι η συνέχεια των συζητήσεων
που ξεκίνησαν οι δύο πλευρές
στην Άγκυρα, αλλά και η προε-

τοιμασία ενδεχόμενης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν
στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο
της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες, ο κ. Τσαβούσογλου θα ταξιδέψει στα Χανιά της
Κρήτης, όπου θα βρίσκεται και
ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, οπότε πιθανολογείται ότι θα δεχτεί τον κ. Τσαβούσογλου, ίσως σε ανταποδοτική χειρονομία της συνάντησης
Ερντογάν - Δένδια στην Άγκυρα.

Το πρώτο Rafale της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας
Το πρώτο Rafale με τα ελληνικά χρώματα
είναι γεγονός. Σε ένα διθέσιο αεροσκάφος με
αριθμό «Β305», μπήκε το ελληνικό εθνόσημο,
όπως έχουν όλα τα μαχητικά αεροσκάφη της
Πολεμικής Αεροπορίας και η Ελληνική Πολεμική Μοίρα Rafale στην Τανάγρα είναι έτοιμη
να το υποδεχτεί σε λίγες εβδομάδες.
Προηγουμένως αναμένεται να ολοκληρώσει
τις δοκιμές από τους Γάλλους, ενώ ήδη ετοιμάζεται και το δεύτερο.
Συνολικά αναμένονται στην Ελλάδα 18 αεροπλάνα, 11 μεταχειρισμένα και 7 ολοκαίνουργια, σε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά
προγράμματα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που θα ολοκληρωθεί ταχύτατα.
Με την προσγείωση των πρώτων Rafale και
με την αναβάθμιση των αεροσκαφών Mirage
2000-5 έχει «αναστηθεί» και πάλι η αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Ε πικαιρότητα
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΞ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ

ΛΑΒΡΟΦ: Απορρίπτει τουρκικές
εγγυήσεις στο Κυπριακό
Α

πορρίπτει τις εγγυήσεις της Τουρκίας στο Κυπριακό ο υπουργός
Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ. Κατά την κοινή συνάντησή του
με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια στο Σότσι (Εύξεινος Πόντος) της
Ρωσίας και τις κοινές δηλώσεις που
ακολούθησαν, ο Ρώσος ΥΠΕΞ ήταν ξεκάθαρος. Εξέφρασε τη ρωσική ετοιμότητα για διαμεσολάβηση στο Κυπριακό
στο πλαίσιο των αρχών του ΣΑ του
ΟΗΕ, ενώ υπογράμμισε τη ρωσική θέση για κατάργηση των εγγυήσεων και
τη μεταβίβασή τους στα πέντε μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών.

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
«Η ρωσική θέση συνίσταται στην ανάγκη εξεύρεσης διευθέτησης βάσει των υφιστάμενων ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία προϋποθέτουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη δημιουργία μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας. Αυτή είναι η εντολή που καθοδηγεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και
εκείνους στους οποίους ανέθεσε συγκεκριμένα να χειριστούν το Κυπριακό», είπε
ο κ. Λαβρόφ.
Από πλευράς του ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον κ. Λαβρόφ σχετικά με τις συνο-

μιλίες στη Γενεύη για το Κυπριακό και ευχαρίστησε τη Ρωσία για την στήριξή της τόσο σε ό,τι αφορά το Κυπριακό όσο και σε
ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο της Θάλασσας και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
Παράλληλα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξήρε την προσήλωση της Ρωσίας
στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και χαρακτήρισε τεράστιας
σημασίας τον ρόλο της Μόσχας στη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.
Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τις ανησυχίες
του για την σταθερότητα της περιοχής που
απειλείται από το γεγονός ότι η Τουρκία
προβάλλεται ως διάδοχος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και ως ηγέτης και
προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων.
Ο κ. Λαβρόφ χαρακτήρισε την Ελλάδα
ως έναν από τους σημαντικούς εταίρους
της Ρωσίας στην Ευρώπη.
«Η Ελλάδα είναι ένας από τους σημαντικούς εταίρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ευρώπη. Φέτος, ο ελληνικός
λαός γιόρτασε μια σημαντική ημερομηνία,
τα 200 χρόνια από την έναρξη του εθνικού
απελευθερωτικού αγώνα. Μπορούμε με
βεβαιότητα να πούμε ότι αυτή είναι μια κοι-
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νή μας γιορτή».
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Ρωσίας, με τον κ. Δένδια να τονίζει ότι
«επιθυμία της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
της ελληνικής κυβέρνησης, είναι η σχέση
μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας να επανέλθει
στο επίπεδο που βρισκόταν και όχι να διολισθήσει σε περαιτέρω επιδείνωση».
Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το
αμοιβαίο ενδιαφέρον για την επέκταση των
σχέσεων, την υλοποίηση κοινών έργων
στο εμπόριο και τις επενδύσεις, τον επιστημονικό, ενεργειακό τομέα και την επανάληψη των τουριστικών ροών. Υποστηρίχθηκε, δε, η σύγκληση των ομάδων
εργασίας της Μικτής Ελληνορωσικής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας, ώστε να συνέλθει σε ολομέλεια το
συντομότερο δυνατό εφέτος.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στις
πολιτιστικές και ανθρωπιστικές ανταλλαγές που αναπτύσσονται θετικά και συμφώνησε ότι το Κοινό Έτος Ιστορίας που
υλοποιείται φέτος υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Β.Πούτιν
και του πρωθυπουργού της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κυρ. Μητσοτάκη θα δώσει
επιπλέον ώθηση στις επαφές μεταξύ των
ανθρώπων, ενώ η υλοποίηση περισσότερων από 120 εκδηλώσεων, «θα συμβάλει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης και
της αμοιβαίας κατανόησης, της φιλίας μεταξύ των λαών μας».
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα
αποτελέσματα των συνομιλιών και από το
γεγονός ότι οι Έλληνες εταίροι είναι καταρχήν διατεθειμένοι να προωθήσουμε περαιτέρω τη διμερή συνεργασία σε διάφορους τομείς», κατέληξε ο Ρώσος υπουργός
Εξωτερικών.
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Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής - Φεραίος και η εποχή του
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ
Δύο χρόνια, εξάλλου, αργότερα, και συγκεκριμένα μετά το τέλος του Ρωσοτουρκικού
πολέμου (1787-1792) και την διμερή υπογραφή της «Συνθήκης του Ιασίου» (9/1/1792,
ν.η.), αλλά και πριν, όταν η Ρωσία και η
Τουρκία υπέγραψαν ανακωχή (11/8/1791),
ο Κατσώνης, μόλις πληροφορήθηκε την υπογραφή για την ανακωχή, καίτοι ανώτερος
αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, προέβη
στη δήλωση: «Αν η Αυτοκράτειρα σύναψε την
ειρήνην της, ο Κατσώνης δεν υπέγραψε ακόμα
την ιδικήν του».
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Τον δε Μάιο 1792, μετά την υπογραφή και
της εν λόγω Συνθήκης, εξέδωσε την διακήρυξη (μανιφέστο) με τίτλο «Φανέρωσις
του εξοχωτάτου χιλιάρχου και ιππέος Λάμπρου Κατσώνη», αφενός διαμαρτυρόμενος
για την υπογραφή της Ρωσοτουρκικής ειρήνης και αφετέρου κατηγορώντας τη Ρωσία
επειδή είχε αγνοήσει τους Έλληνες και τον
αγώνα τους για εθνική ελευθερία. Με το αναμενόμενο, βέβαια, αποτέλεσμα να του αφαιρεθούν από την Αικατερίνη Β΄ όχι μόνο τα
ως άνω αξιώματα [=χιλίαρχος, ιππέας], αλλά
και η χρήση της Ρωσικής σημαίας στα καράβια που διοικούσε, ένα προνόμιο, μάλιστα,
αυτό το οποίο διαλάμβανε η «Συνθήκη του
Κιουτσιούκ Καϊναρτσιή» (21/7/1774) για τα
πλοία με Έλληνα κυβερνήτη.
Ο Ρήγας βρισκόταν, βέβαια, τότε στη
Βλαχία, όμως θα πληροφορήθηκε τα πάντα
όταν ξαναγύρισε στη Βιέννη το 1796. Όπως
δε στις Ελληνικές παροικίες στη Βιέννη και
σε άλλα κέντρα της Ευρώπης, έτσι ασφαλώς
και στη Βλαχία ο Ρήγας θα είχε εγκαταλείψει
κάθε ελπίδα για Ρωσική συμπαράσταση και
θα έγινε γαλλόφιλος. Αυτό, άλλωστε, φαίνεται και από την ακόλουθη έκθεση του Αυστριακού Προξένου στο Βουκουρέστι
Merkelius, ημερομηνίας 4/8/1796, προς τον
Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας στη Βιέννη Pergen: «Ένας κάποιος γραμματικός Ρήγας
ξεκίνησε από εδώ για τη Βιέννη, όπου σκοπεύει να τυπώσει έναν ελληνικό γεωγραφικό
χάρτη. Πρόκειται για ύποπτο πρόσωπο. Αυτός
ο Ρήγας έχει πολλές φιλίες με τους εδώ Γάλλους και με τον μυστικό απεσταλμένο Gaudin…».
Ο Υπουργός, όμως, παρόλο που έφτασε
στα χέρια του η εν λόγω έκθεση στις 27/8/1796,
ο δε Ρήγας είχε ήδη φτάσει στη Βιέννη, δεν
προέβη στη σύλληψή του προφανώς θέλοντας προηγουμένως να παρακολουθήσει εκ
του σύνεγγυς την δραστηριότητά του, τον
άφησε ελεύθερο να τυπώσει όχι μόνο την
«Χάρτα» και τα υπόλοιπα βιβλία του, κυρίως
όμως και προπάντων το «Επαναστατικό
Μανιφέστο», το οποίο περιλάμβανε την «Προκήρυξη», «Τα Δίκαια του Ανθρώπου» το
«Σύνταγμα» και τα «Πατριωτικά Τραγούδια»
του «Θούριος» και «Ύμνος Πατριωτικός».
Ήταν δε τότε που στους Ελληνικούς κύκλους της Βιέννης τραγουδούσαν τα τραγουδούσαν στις συγκεντρώσεις τους, δίνοντας, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στους πρώτους και πανελλήνιους πια, θα λέγαμε, στίχους από τον «Θούριο»:
«Ως πότε, παλληκάρια, να ζούμε στα
στενά,
μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες,
στα βουνά;
Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν
κλαδιά,
να φεύγωμ’ απ’ τον κόσμον, για την
πικρή σκλαβιά;
Να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και
γονείς,

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους
τους συγγενείς;
Καλλιό ’ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και
φυλακή!»
Από την άλλη, επίσης, μεριά υπήρχε διάχυτη
η αντίληψη αναφορικά με την ανάληψη επαναστατικού αγώνα από τους Έλληνες χωρίς
συμμάχους, ότι οι «φρόνιμοι» θα τους αποκαλούσαν τρελούς, όπως ακριβώς το διατύπωσε όταν πια η Επανάσταση είχε πετύχει ο
εικοσάχρονος τότε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
(γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 1790, οι δε γονείς
του, έχοντας κι εκείνοι την απόλυτη πεποίθηση ότι οι Ρώσοι θα τους ελευθέρωναν, του
έδωσαν το όνομα του Θεόδωρου Ορλόφ,
ενός από τα τρία αδέλφια, οι οποίοι οδήγησαν ένα μικρό ρωσικό στόλο στα αποτυχημένα
στο τέλος περιβόητα Ορλοφικά του 1770).
Εικοσάχρονος το 1790, συγκεκριμένα, ο μετέπειτα θρυλικός Γέρος του Μοριά θα θυμόταν ασφαλώς τη γενική εκείνη απογοήτευση
όταν η Ρωσία είχε συμμαχήσει με τους Οθωμανούς και τους Αυστριακούς εναντίον της
Γαλλίας του Ναπολέοντα και στη συνέχεια
υπέγραψε την ως άνω ανακωχή, για να διατυπώσει τις σκέψεις του σε ομιλία του το 1838
στην Πνύκα Αθηνών, όταν πια η Επανάσταση είχε πετύχει εξ ιδίων και όχι χάρη στους
Ρώσους. Είπε δε, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:
«Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την επανάστασιν δεν εσυλλογισθήκαμε, ούτε πόσοι
είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρματα, ούτε
ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και
τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε,
‘‘πού πάτε εδώ να πολρμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα [=πολεμικά κράβια];’’,
αλλά ως μία βροχή, έπεσε σε όλους μας η
επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και
οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό τον σκοπό και εκάμαμε την επανάστασιν. Ο κόσμος μάς έλεγε τρελούς· εμείς
αν δεν είμεθα τρελοί, δεν εκάναμεν την επανάστασιν, διατί ηθέλαμεν συλλογισθεί πρώτον
διά πολεμοφόδια, καβαλλαρία μας, πυροβολικό μας, πυριτοθήκες μας, τα μαγαζιά
μας, ηθέλαμεν λογαριάσει την δύναμιν την
εδικήν μας, την τουρκικήν δύναμιν. Τώρα
όπου ενικήσαμεν, όπου ετελειώσαμεν με το
καλό τον πόλεμό μας, μακαριζόμεθα,
επαινώμεθα· αν δεν ευτυχούσαμεν, ηθέλαμεν τρώγει κατάρες και αναθέματα».
Ήταν, λοιπόν, και ο Ρήγας Βελεστινλής ο
Φεραίος ένας από εκείνους τους εμπόρους
και πεπαιδευμένος, άλλωστε, σε σύγκριση
με πλείστους άλλους εκεί συμπατριώτες του,
ο οποίος, όταν βρέθηκε ανάμεσα στους κύκλους εκείνους της Βιέννης στην πρώτη του
και μόλις εξάμηνη εκεί παραμονή του, όταν
αποφάσισε και αυτός ότι η επανάσταση εναντίον της Οθωμανικής δουλείας ήταν πια όχι
μόνο απαραίτητη αλλά και επείγουσα.
Η επιστροφή του, όμως, και πάλι στη
Βλαχία και η παραμονή του εκεί για πέντε
και πλέον χρόνια καθυστέρησε την επαναστατική του δραστηριότητα μέχρι την επάνοδό του και πάλι στη Βιέννη τον Αύγουστο
του 1796 φέρνοντας μαζί του και μεγάλο
μέρος των χειρογράφων του για τα βιβλία
που θα εξέδιδε εκεί. Γι’ αυτό, άλλωστε, και
παραθέσαμε το ως άνω απόσπασμα από την
ομιλία του Κολοκοτρώνη, ο οποίος θα είχε
πληροφορηθεί το τραγικό τέλος του Πρωτομάρτυρα Ρήγα, ίσως δε και τα υβριστικά σχόλια του Περδικάρη, ο οποίος, αφού πρώτα
διατύπωσε την άποψη ότι «το κίνημά του, ο
σκοπός, ο τρόπος δεν ημπορούσε κατ’ ουδένα τρόπον να λάβη καλήν και ωφέλιμον έκβασιν» πρόσθεσε και το ακόλουθο λιβελλο-

«Ο Pήγας Φεραίος ψάλλει τον Θούριο του Aγώνα».
Aντίγραφο μιας από τις σκηνές της Eλληνικής
Eπανάστασης του Peter von Hess (1792-1871), με
τις οποίες ο Λουδοβίκος Α΄ της Bαυαρίας (18251848) διακόσμησε τα ανάκτορα του Mονάχου.
Δωρεά Aντωνίου και Eλένης Xρηστομάνου (ΓΕ
8993) στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Μουσείο
Μπενάκη, Αθήνα.
γράφημα για τον Ρήγα, ο οποίος, είπε, ήταν
«άσωτος και φαυλόβιος και φιλοκερδής και
αισχροκερδής και φιλόδοξος!»
Και δεν ήταν μόνο ο Περδικάρης, ο οποίος
διαφωνούσε ριζικά με τις επαναστατικές διακηρύξεις του Ρήγα. Διαφωνούσε, επίσης, και
ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, ο οποίος είτε
μετά από εντολή του Σουλτάνου, είτε όπως
οι πλείστοι τότε Φαναριώτες και άλλοι Αρχιερείς και λαϊκοί πρόκριτοι ανά την Ελλάδα,
πίστευε ότι ένα επαναστατικό τότε κίνημα
θα αποτύγχανε, με αποτέλεσμα την απάνθρωπη εκδικητική μανία των Σουλτάτων και
των πασάδων τους και με τραγικά πάντοτε
θύματα, ως συνήθως, όχι μόνο τους ίδιους
αλλά και τον άοπλο κι εντελώς απροετοίμαστο Ελληνικό λαό. Υπάρχει, όμως, στο σημείο
αυτό ένα αγεφύρωτο χάσμα απόψεων αναφορικά με το αν πράγματι ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ είχε αφορίσει τον Ρήγα ή απλά είχε
μόνο συμβουλεύσει τους λοιπούς κατά τόπους Αρχιερείς του να μην ενθαρρύνουν την
κυκλοφορία των επαναστατικών εντύπων
του Ρήγα, όπως φαίνεται, για παράδειγμα,
στην επιστολή, ημερομηνίας 1η Δεκεμβρίου
1798, την οποία έστειλε προς τον καταγόμενο από τη Νάξο Μητροπολίτη Σμύρνης και
μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Άνθιμο Γ΄ [(1762-1842), Πατριάρχης (18221824) διαδεχθείς τον Ευγένιο Β΄ (1780-1822),
ο οποίος διαδέχθηκε τον Γρηγόριο Ε΄, διετέλεσε δε Πατριάρχης 10/4/1821 --μέχρι τον
θάνατό του από δυσεντερία στις 27/7/1822].
Παρόμοια, όμως, επιστολή εστάλη και στον
Μητροπολίτη Παροναξίας Νεόφυτο, πιθανότατα δε και σε άλλους Μητροπολίτες.
Να σημειώσουμε, όμως, εδώ ότι η εν λόγω
επιστολή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
Εγκύκλιος Πατριαρχική, όπως την ερμήνευσαν αρκετοί μεταγενέστεροι ιστορικοί, αλλά
απλά και μόνο ως μια απόρρητη μάλλον

συμβουλή του Γρηγορίου Ε΄ προς τους Αρχιερείς, των οποίων και αυτή ακόμα η ζωή εξαρτάτο αποκλειστικά και μόνο από τις αποφάσεις του Σουλτάνου και των πασάδων του αν
έκριναν ότι οποιοδήποτε γραπτό κείμενο αποτελούσε κίνδυνο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει δε η εν λόγω προσωπική επιστολή ως εξής:
«Διά της παρούσης ημετέρας πατριαρχικής
επιστολής […] γράφομεν τη αρχιερωσύνη σου
να επαγρυπνής εις όλα τα μέρη της επαρχίας
σου, με ακριβείς ερεύνας και εξετάσεις, όταν
εμφανισθή τοιούτον σύνταγμα, ως άνωθεν,
εις τύπον ή χειρόγραφον, να συνάξης άπαντα
τα διασπειρόμενα, και να τα εξαποστέλλης εις
ημάς εν τάχει, μη επιμένων τα πλείονα, αλλ’
αμέσως όσα αν εμπίπτωσι, κατά μικρόν να
εξαποστέλλης. Και πρόσεχε, αδελφέ, ίνα μη
φανής παραμελών εις την τοιαύτην ποιμαντικήν και άγρυπνόν σου ταύτην αρχιερατικὴν
επιστασίαν, και εκ της επαρχίας σου εμφανισθή τοιούτον σύνταγμα διασπειρόμενον και
δεν το φανερώσης προς ημάς και εξαποστείλης
τα τοιαύτα, αλλά δι’ άλλου τινός ή σταλθή
ενταύθα ή ακουσθή, ότι αποδεικνύεις σεαυτόν ανίκανον, και του ποιμαντικού χρέους
ελλειπέστατον και αγρήγορον, και εκ τούτου
υποπίπτεις εις ανυποληψίαν και ποινήν παρά
Θεού και της εκκλησίας, εξ αποφάσεως.
»Όθεν εντελλόμεθά σοι σφοδρώς να εγρηγορής όλαις δυνάμεσιν, εν πάσι τοις μέρεσι
της επαρχίας σου, και κώμαις και χωρίοις
παραλίοις και μεσογείοις, να μη παρεμπέση
τοιούτον σύνταγμα εις ανάγνωσιν τω χριστιανικώ εμπιστευθέντι σοι λαώ, όπερ να μη
εμφανισθή πρώτον τη αρχιερωσύνη σου, ότι
πλήρες υπάρχει σαθρότητος εκ των θολερών
αυτού εννοιών, τοις δόγμασι της ορθοδόξου
ημών πίστεως εναντιούμενον. Ούτω ποίησον
και μη άλλως, εξ αποφάσεως, ίνα και η του
Θεού χάρις είη μετά της αρχιερωσύνης σου!»

Υπάρχει, εξάλλου, η αλληλογραφία μεταξύ
του Πρέσβη της Αυστρίας στην Κωνσταντινούπολη von Herbert-Rathkeal και του
Υπουργού του των Εξωτερικών στη Βιέννη
vonGobenzl, από την οποία πληροφορούμαστε τις ακόλουθες ενδιαφέρουσες προσπάθειες του Γρηγορίου Ε΄ να σώσει από
σίγουρο θάνατο τον Ρήγα και τους συντρόφους του. Πληροφορεί, συγκεκριμένα,
τον Πρέσβη του ο Υπουργός ότι ο Ρήγας και
οι επτά σύντροφοί του είχαν παραδοθεί από
τους Αυστριακούς στους Τούρκους και βρίσκονται ήδη στο Βελιγράδι. Οπότε ο Πρέσβης
απαντά ότι ο Πατριάρχης τον επισκέφθηκε
ακριβώς γι’ αυτό το θέμα. Εισηγείται δε ο
Πρέσβης να μεσολαβήσει ο Υπουργός ώστε
οι ως άνω κρατούμενοι να μην δικαστούν
από τον πασά του Βελιγραδίου, αλλά να μεταφερθούν στην Κωνσταντινούπολη και να
παραδοθούν στον Πατριάρχη «αρχηγόν όντα
του έθνους, ιεράρχην συνετόν, πολέμιον των
γαλλικών αρχών, και είπερ τινά ενδιαφερόμενον υπέρ της συντηρήσεως της τάξεως, και
του χωρισμού του πλήθους των αθώων από
του μικρού αριθμού των ενόχων». Πρόσθεσε
δε, μάλιστα, ότι «το διάβημα τούτο ήρεσεν εις
τον διερμηνέα της Πύλης Κωνσταντίνον
Υψηλάντην, όστις υπεσχέθη ν’ ακολουθήση
αυτό, καθ’ όσον εξήρτητο απ’ αυτόν».
Ο Υπουργός, όμως των Εξωτερικών της
Αυστρίας ήταν ακριβώς εκείνος, ο οποίος
είχε αφενός δώσει εντολή να συλληφθεί ο
Ρήγας και οι σύντροφοί του στην Τεργέστη,
να μεταφερθούν μετά στη Βιέννη και από
εκεί να παραδοθούν στους Τούρκους. Πώς,
λοιπόν θα ήταν δυνατό να δεχθεί την ανθρωπιστική εκείνη πρωτοβουλία του Πρέσβη του; Το χειρότερο, όμως, στην περίπτωση αυτή είναι η εσφαλμένη άποψη δικών μας
και ξένων ότι ο ιερομάρτυρας Γρηγόριος Ε΄
όχι μόνο αναθεμάτισε τον Ρήγα και τους
συντρόφους του, αλλά ήθελε τάχα και τον
θάνατό τους!
Σημείωση: Ο ως άνω Κωνσταντίνος
Υψηλάντης (1760-24/6/1816 Κίεβο) ήταν
γιος του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Το 1796
διορίστηκε Μέγας Διερμηνέας της Πύλης, το
δε 1802 διαδέχθηκε τον ηγεμόνα της Βλαχίας
Μιχαήλ Δράκο Σούτσο, καθαιρέθηκε όμως
το 1806 επειδή συνεργάστηκε με τους Ρώσους στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο (18061812), αποτέλεσμα του οποίου ήταν ότι η
Τουρκία, με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου
(24/5/1812), υποχρεώθηκε να παραδώσει τη
Βεσσαραβία στους Ρώσους. Κατάφερε, πάντως, ο Υψηλάντης να δραπετεύσει και πήγε
με την οικογένειά του στο Κίεβο, όπου και
απεβίωσε, οι δε Τούρκοι, σε αντίποινα, αποκεφάλισαν τον πατέρα του, ο οποίος ζούσε
τότε στην Κωνσταντινούπολη. Τρεις, όμως,
γιοι του Κωνσταντίνου διακρίθηκαν τόσο για
τον ηγετικό τους ρόλο στη Φιλική Εταιρεία,
όσο και για τη συμβολή τους στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τον Αλέξανδρο, τον Δημήτριο
και τον Νικόλαο.
Όσο, μάλιστα, αφορά τη σύλληψη του
Ρήγα και των συντρόφων του, το πιθανότερο είναι ότι πρέπει να είχε άμεση σχέση με
τις δύο επαναστατικές προκηρύξεις του Ρήγα,
δηλαδή το «Επαναστατικό Μανιφέστο» και
την «Προκήρυξη», οι οποίες τυπώθηκαν από
τους αδελφούς Πούλιου στη Βιέννη σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και στάλθηκαν στον
έμπορο Αντώνη Νιώτη στην Τεργέστη με
σκοπό να τα παραδώσει στον επίσης έμπορο Αντώνιο Κορωνιό, με τον οποίο στη
συνέχεια ο Ρήγας και οι συνεργάτες τους,
μεταξύ των οποίων και ο Χριστόφορος Περραιβός, θα τις προωθούσαν αυτοπροσώπως
στην Ελλάδα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
Ο Ιωάννης Ξύκης γεννήθηκε στο χωριό Δυο
Βουνά της Φθιώτιδας το 1757 ή κατά άλλους το
1763. Γονείς του ήταν ο Κώστας Ξύκης και η
Τριανταφυλλιά, ενώ το προσωνύμιο «Δυοβουνιώτης» (εξαιτίας της ονομασίας του τόπου του),
αντικατέστησε το Ξύκης κι εν τέλει του έμεινε!

Ι στορικές Μ νήμες
ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι απελευθερωτές
οπλαρχηγοί της Ρούμελης!

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Ο μικρός Ιωάννης ζούσε απλά στο χωριό του
ως βοσκός, έως ότου ένα μοιραίο γεγονός ήρθε
να του αλλάξει τη ζωή. Στην ευαίσθητη ηλικία των
13 ετών βρήκε τον πατέρα του κρεμασμένο από
τους Τούρκους και ορκίστηκε εκδίκηση! Κατέφυγε
αμέσως στα βουνά, έγινε κλέφτης και ανδρώθηκε
σιγά σιγά στο αρματολίκι του Ανδρέα Βερούση,
πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου!
Νεαρός ακόμη πολέμησε ηρωικά τους Τουρκαλβανούς, μετά το ξέσπασμα των Ορλωφικών, το
1770, ενώ οι πολεμικές του ικανότητες του έδωσαν ένα χρόνο αργότερα την αρχηγία στο αρματολίκι της Μπουδουνίτσας. Ύστερα από το σκληρό
κυνήγι που εξαπέλυσε ο Αλή Πασάς εναντίον των
κλεφτών το 1806, ο Δυουβουνιώτης αναγκάζεται
να μείνει για έξι χρόνια στα Επτάνησα. Θα γυρίσει
όμως στη Ρούμελη πιο αποφασισμένος και πιο
ισχυρός από ποτέ! Ξαναπιάνει το αρματολίκι της
Μπουδουνίτσας, αναγκάζει τον Πασά να του παραχωρήσει τα αρματολίκια της Άμφισσας, της Αταλάντης και της Λαμίας, νυμφεύεται τη κόρη μιας
πλούσιας οικογένειας αποκτώντας έναν γιό και
σχηματίζει γύρω του ένα υπολογίσιμο σώμα ικανών
πολεμιστών!
Το 1820, μυείται στη Φιλική Εταιρεία και πλέον
δεν τον σταματά τίποτα για να σηκώσει τη σημαία
της Επανάστασης στη κεντρική Ρούμελη! Κυριεύει
το κάστρο της Μενδενίτσας, απελευθερώνει τα
χωριά της περιοχής και στις 8 Απριλίου 1821, παρότι ο γιός του κρατείται όμηρος στα χέρια του Αλή
Πασά, ο οποίος απειλεί να τον σκοτώσει, και υψώνει
τη σημαία με τον Σταυρό στη πόλη της Λαμίας!
Λίγες μέρες αργότερα, σε συνεννόηση με τον Αθανάσιο Διάκο επιχειρούν την παρεμπόδιση του
οθωμανικού στρατού από τα στενά της Αλαμάνας.
Έρχεται σε επαφή με τον Πανουργιά και τους άνδρες του, αμύνονται σθεναρά εναντίον των τυράννων και καταλαμβάνουν τη Γραβιά!
Ζωτικής σημασίας για τους οπλαρχηγούς της
Ανατολικής Στερεάς γίνεται πλέον ο τρόπος και ο
τόπους που θα αντιμετωπίσουν τον απίστευτο σε
αριθμό και οπλισμό στρατό του Μπεϊράν Πασά,
ο οποίος κατευθύνεται στη Λιβαδειά. Στη σύσκεψη
των οπλαρχηγών επικράτησε το ευφυέστατο
στρατηγικό σχέδιο του γερό-Δυοβουνιώτη. Οι 2.000
Έλληνες κατανεμήθηκαν σωστά στο δασώδες
πεδίο των Βασιλικών Φθιώτιδας και με τακτικούς
ελιγμούς επιχειρούν αιφνιδιασμό των επερχόμενων 7.000 Τούρκων. Οι Έλληνες πλευροκόπησαν
αλύπητα τους εχθρούς, το ιππικό των οποίων αδυνατούσε να δράσει, εξαιτίας της στενότητας του
πεδίου της μάχης, με αποτέλεσμα να τραπούν πανικόβλητοι σε φυγή, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς
και πολύτιμα λάφυρα στους επαναστάτες.
Η συντριβή των Οθωμανών και η περίλαμπρη νίκη των Ελλήνων, θεωρείται μια από τις
σημαντικότερες μάχες του αγώνα αφού εκεί
διαλύθηκε μία επίλεκτη αντίπαλη στρατιά και
απομακρύνθηκε ο κίνδυνος της συντριβής των
Ελλήνων στη Πελοπόννησο! Εκ των διακριθέντων στη μάχη της 26ης Αυγούστου 1821 και ο
γιός του Δυοβουνιώτη, ο Γεώργιος, που είχε
δραπετεύσει από τα χέρια του Πασά νωρίτερα!
Την επόμενη χρονιά ο Δυοβουνιώτης αντιμετώπισε

Ιωάννης Δυοβουνιώτης
εξίσου ηρωικά τη στρατιά του Δράμαλη, μαζί με
τον Ανδρούτσο, τον Κοντογιάννη, τον Σκαλτσοδήμο και άλλους. Στα σκληρά χρόνια του
εμφυλίου πολέμου, ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης απέφυγε να πάρει μέρος και δεν συμμετείχε στα πολιτικά τεκταινόμενα. Στα 65 του χρόνια, του απονεμήθηκε τιμητικά ο βαθμός του στρατηγού. Αποσύρθηκε κατά τα τελευταία χρόνια της Επανάστασης
στο χωριό του, σε μεγάλη πια ηλικία, γεμάτος υπερηφάνεια και τιμή για τη συμμετοχή του στην μεγάλη εθνική αφύπνιση. Απεβίωσε το 1831.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
Ο Δημήτριος Ξηρός γεννήθηκε στο χωριό Δρέμισα το 1759 ή κατά άλλους το 1767. Ο πατέρας
του, Ξηροδημήτρης, ήταν κτηνοτρόφος και προεστός της περιοχής. Η προέλευση του ονόματός
του αποτελεί προϊόν παρεξήγησης. Λέγεται πως
κατά τη διάρκεια της βάπτισής του, ο νονός του,
σε μια παρανόηση , νόμισε το μωρό για κορίτσι και
το βάπτισε Πανωραία! Οι θεοσεβούμενοι, όμως,
γονείς του όχι απλώς δεν αρνήθηκαν να αλλάξουν
το όνομα, το οποίο αντί για Πανωραία το έκαναν
Πανουργιάς, αλλά το υιοθέτησαν και σαν επίσημο
πλέον επίθετο της οικογένειας!
Στην εφηβική του ηλικία, ο Πανουργιάς ερωτεύεται μια κοπέλα, την οποία όμως κυνηγούσε
ένας Τούρκος μπέης. Ο Πανουργιάς τον σκοτώνει,
αλλά συλλαμβάνεται γρήγορα και καταδικάζεται
σε θάνατο δι΄ απαγχονισμού! Θα σωθεί όμως τελικά, χάριν στη μεσολάβηση ενός Τούρκου και κατόπιν θα γίνει κλέφτης στα βουνά της Στερεάς! Εκεί
θα συνεργαστεί με τον θρυλικό Ανδρέα Βερούση
(πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου) και θα λάβει
μέρος στα Ορλωφικά, όπου θα διακριθούν οι θαυμαστές του στρατιωτικές ικανότητες και η γενναιότητά του! Μετά τον θάνατο του Βερούση, ο Πανουργιάς αναλαμβάνει εντονότερη δράση και αρχίζει
να γίνεται επικίνδυνος για τους εχθρούς της Ελλάδος. Έτσι, ο Αλή Πασάς για να απαλλαγεί από την
παρουσία του αποφασίζει να του παραχωρήσει το
αρματολίκι της Άμφισσας, το 1813, έτσι ώστε να
τον ελέγχει, ενώ αργότερα συλλαμβάνει την οικογένειά του στα Γιάννενα, πράγμα που έκανε τον
Πανουργιά να παραδοθεί και έως το 1820 να ζει
υπό τη σκιά του τυράννου της Ηπείρου.

Δημήτριος Πανουργιάς
Καταφέρνει όμως να δραπετεύσει από τα Γιάννενα και μετά από κόπους και βάσανα να καταφθάσει στη Φωκίδα και να γίνει και αυτός με τη σειρά του μέλος της Φιλικής Εταιρείας! Παθιάζεται με
τα επαναστατικά μηνύματα, στρατολογεί πολλούς
συντοπίτες του και στις 24 Μαρτίου 1821 υψώνει
το λάβαρο του αγώνα στη Παρνασσίδα. Τρείς μέρες αργότερα, με πρωτοβουλία του αγωνιστή,
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συγκεντρώνονται πολλοί οπλαρχηγοί έξω από τα
Σάλωνα (Άμφισσα) και αρχίζει η πολιορκία της πόλης.
Οι Τούρκοι παραδίδονται στις 10 Απριλίου, ύστερα από λίγες μέρες μάχης κι έτσι οι Έλληνες γιόρτασαν το πρώτο ελεύθερο Πάσχα, ύστερα από τέσσερις αιώνες σκλαβιάς! Στη συνέχεια ο γηραιός
οπλαρχηγός και τα παλληκάρια του, ρίχτηκαν στη
μάχη της Αλαμάνας, στο χάνι της Γραβιάς και στη
μάχη των Βασιλικών. Όλοι οι άνδρες του Πανουργιά πολεμούσαν με γενναιότητα και ενθουσιασμό,
βλέποντας τον αρχηγό τους πάντοτε μπροστάρη
και εμψυχωτή! Φρόντισε ο ίδιος προσωπικά να
αφήσει νηστική τη στρατιά του Δράμαλη, η οποία
όταν κατέφθασε στη Πελοπόννησο αποδεκατίστηκε,
αφού κατέκαψε όλα τα σιτηρά και τους καρπούς
από τα δέντρα.
Η τουρκική μανία ζητούσε όμως να ξεσπάσει
επάνω του και στις 14 Ιουλίου 1824 η στρατιά του
Αμπάζ Πασά, ορμά εναντίον του! Ο Πανουργιάς
τσακίζει και αυτό το βαρβαρικό κύμα και η φήμη
του εξαπλώνεται παντού, ενώ στη μάχη διακρίνεται και ο γιός του Νάκος! Στα δύσκολα χρόνια του
εμφυλίου, ο Πανουργιάς δεν λαμβάνει μέρος, παρότι σιωπηρά είναι με το μέρος των καπεταναίων.
Ύστερα, το 1826, με την Επανάσταση να φθάνει
στο τέλος της, αποσύρεται για λίγο διάστημα στη
Κέρκυρα, ενώ μόλις επιστρέφει αναλαμβάνει την
εκπροσώπηση της Φωκίδας στις Εθνοσυνελεύσεις,
τόσο επί Καποδίστρια, όσο και επί Όθωνα.
Γέρος πια, το 1833, λαμβάνει μέρος σε μια επιτροπή που εξέταζε την προσφορά των αγωνιστών
κατά την Επανάσταση και μετά το πέρας των εργασιών αποσύρεται στην Άμφισσα όπου και θα
αφήσει τη τελευταία του πνοή στις 4 Αυγούστου
1834.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Eπιστολές - Γνώμες
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Προσωρινότητα...
ΜΠολλά 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
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O Sir Alan Duncan για Μαυρίκιο,
η γενοκτονία στην Ναμίμπια και εμείς...
Σ

τις Μαΐου 2021 δημοσίευσα στο Sigmalive
την είδηση (από την βρετανική εφημερίδα «Guardian») ότι «τα Ηνωμένα Έθνη
προτιμούν τον έλεγχο του Μαυρίκιου για τα
νησιά Chagos απορρίπτοντας γραμματόσημα που εκδίδει το ΗΒ».

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ Η ΑΦΡΙΚΗ ΜΑΣ ΒΑΖΕΙ ΓΥΑΛΙΑ!

Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου
Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Παγκόσμιας
Ταχυδρομικής Ένωσης των Ηνωμένων Εθνών
(UN's UPU Universal Postal Union) σύστησε
όπως τερματιστεί η αναγνώριση γραμματοσήμων που εκδίδει η βρετανική Αρχή στα νησιά
του Μαυρίκιου ( του Αρχιπελάγους Tσάγκος
(Chagos Islands) και ότι σύντομα θα είναι άκυρα, έγραψε η εφημερίδα.
Το συμβούλιο του UPU μετά τις δικαστικές
αποφάσεις εισηγήθηκε στις 192 χώρες μέλη του
να «σταματήσουν την αναγνώριση, διαμονή και
αποστολή γραμματοσήμων που εκδίδονται στην
περιοχή με την ονομασία «Βρετανική Περιοχή
Ινδικού Ωκεανού» ( British Indian Ocean Territory).
Και ότι το Κογκρέσο της οργάνωσης θα θέσει
σε ψηφοφορία το θέμα το ερχόμενο καλοκαίρι.
Και έγραψα πως, υπολογίζοντας ότι και η
Αρχή Ταχυδρομείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα
περιλαμβάνονται στις 192 χώρες μέλη του UPU,
έχει ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετηθούν στην
εισήγηση του UPU. Ακόμα δεν ακούσαμε την
θέση της Αρχής Ταχυδρομείων της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Σήμερα επανέρχομαι για να προσθέσω τις
τρείς αναφορές του Sir Alan Duncan για το θέμα, στο πρόσφατο βιβλίο του (Ο Sir Alan Duncan
υπηρετούσε τότε ως Υφυπουργός Εξωτερικών
στο Φόρεϊν Όφις). Οι αναφορές του αποτελούν
μια ενυπόγραφη εικόνα/μαρτυρία, για το πόσο
περιφρονητικά, αλαζονικά και υπεροπτικά, οι
Βρετανοί, πρώην και νυν αποικιοκράτες αξιωματούχοι του Φόρεϊν Όφις, συνεχίζουν δυστυχώς
να αντιμετωπίζουν τους λαούς που εκμεταλλεύθηκαν για δεκαετίες. Και τις χώρες τους ως
αποικίες, με διάφορους τρόπους.
17 Νοεμβρίου 2016 – Ο Sir Alan Duncan
απαντούσε σε ερώτηση του Συντηρητικού βουλευτή Andrew Rosindell (η στάση του οποίου
είναι υποκριτική – το ελάχιστον – εφόσον κατά
τα άλλα είναι υποστηρικτής και ηγετική μορφή
στο Κοινοβούλιο υπέρ του ψευδοκράτους) για
τα νησιά του Αρχιπελάγους Tσάγκος. Έγραψε
γι΄αυτόν ο Ντάνκαν: «Ο εν λόγω βουλευτής και
η Αριστερά είναι ενωμένοι στο να επικρίνουν
την μεταφορά που κάναμε των κατοίκων από
τις νήσους όπως το Diego Garcia προς το τέλος της δεκαετίας του 1960. Ελάχιστοι από αυτούς (τους κατοίκους) έχουν οποιαδήποτε γνήσια επιθυμία να ζήσουν στα νησιά, και δεν θα
έχουν ούτε φροντίδα ούτε προμήθειες. Είναι
τρέλα. Αλλά είναι ακόμα μια μέρα για παράλογη
αγανάκτηση στην οποία επιδίδονται οι Εργατικοί όπως την Emily Thornberry» (Το 2016 η Ε.
Τhornberry υπηρετούσε ως Σκιώδης Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας).
16 Ιανουαρίου 2018 – Εδώ ο Sir Alan Duncan
ξεδιάντροπα παραδέχεται την απάνθρωπη πολιτική τους.
«...Μετακομίσαμε τον μικρό πληθυσμό τους
την δεκαετία του 1960, αλλά δεν τους επιτρέπουμε να επιστρέψουν. Λέμε ότι μπορούν να

Τα τέσσερα από τα πέντε γεροντάκια της Κένυας έξω από
το Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο

επιστρέψουν όταν παύσουμε να τις χρησιμοποιούμε για αμυντικούς σκοπούς, όμως νομίζω
άλλος γνήσιος λόγος είναι ότι έτσι και ξανακατοικηθούν, θα χρειαστεί να ξοδέψουμε χρήματα, σύμφωνα με τον περί Υπεράκτιων Περιοχών
Νόμο (Overseas Territories Act) για να “εκπληρούμε τις λογικές τους ανάγκες”...»
26 Φεβρουαρίου 2019: «Η ομάδα του Φόρεϊν Όφις με ενημέρωσε για την απόφαση του
Διεθνούς Δικαστηρίου (International Court if
Justice) για τα νησιά Τσιάγκος, η οποία δεν είναι
καθόλου απόφαση (judgement), παρά τις επιθυμίες και ισχυρισμούς όσων συμμετέχουν στην
εκστρατεία – είναι μια άποψη (opinion), η οποία
δεν ζητεί από εμάς να κάνουμε οτιδήποτε διαφορετικό».
Για τις αναφορές του στο Κυπριακό και στη
πενταμερή του Κράν Μοντανά όπου ηγήθηκε
30μελή βρετανική αποστολή, έγραψα στο άρθρο μου στις 19/4/2021: «Αποκαλύψεις Ντάνκαν στο νέο του βιβλίο για Κραν Μοντανά, Αναστασιάδη & Τουρκία».

Ναμίμπια
Στις 21.5.2021 δημοσίευσα την είδηση από
τους «Times» του Λονδίνου για την απόφαση
της Γερμανίας, μετά από ένα αιώνα ουσιαστικά, να αποζημιώσει για την γενοκτονία που διέπραξε στη Ναμίμπια το 1904. Όταν εξόντωσε
κοντά 75,000 ιθαγενείς ως αποικιοκρατική δύναμη.
Από πείνα, αφυδάτωση, ασθένειες, υπερκόπωση, στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ξυλοδαρμούς και εκτελέσεις...
Η Ναμίμπια είναι ένα μικρό έθνος στην νοτιοδυτική Αφρική, στην ακτογραμμή του Ατλαντικού Ωκεανού. Συνορεύει με την Μποτσουάνα,
Ζάμπια και Ζιμπάμπουε. Κέρδισε την ανεξαρτησία της από την Νότιο Αφρική στις 21 Μαρτίου
1990. Πήρε τ΄όνομά της από την έρημο Namib.

Γερμανικές αποζημιώσεις για Ελλάδα
– Βρετανικές αποζημιώσεις
για ΕΟΚΑ 1955-59
Γράφονται αυτά σήμερα για να τα βλέπουν
οι δικοί μας, Ελλάδας και Κύπρου. Αυτοί που
τρέχουν σέρνοντας και γλείφοντας να παίρνουν
εντολές από την βρετανική Υπάτη Αρμοστεία
στη Λευκωσία για το πώς να διαλύσουν την πατρίδα τους.
Αφενός, οι Ελλαδίτες αδελφοί που «κοιμούνται
με τα τσαρούχια και τρέμουν ακόμα και να ψελλίσουν τη λέξη αποζημίωση στους μισέλληνες
Γερμανούς», κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό
φίλου.
Και αφετέρου, οι εκ Κύπρου Έλληνες αδελ-

φοί, οι οποίοι, παρ’ όλη τη μόρφωσή τους και
την οικονομική τους ευμάρεια, για δεκαετίες δεν
τόλμησαν ούτε διανοήθηκαν καν να ενάγουν
τους Βρετανούς για τα βασανιστήρια που υπέστησαν κατά τον ενωτικό αγώνα 1955-59. Παρά μόνο ξεμύτισαν όταν άνοιξαν πλέον τον
δρόμο τα πέντε αμόρφωτα, φτωχά, γεροντάκια
από την Κένυα. Που έγραψαν ιστορία ανεπανάληπτη, όταν εξέθεσαν το Φόρεϊν Όφις στο δικαστήριο για την απάνθρωπη πολιτική του. Και
ανάγκασαν τον τότε Υπουργό Εξωτερικών και
Κοινοπολιτείας William Hague να βγει στο εδώλιο
και να παραδεχθεί ότι διεπράχθησαν εγκλήματα, ότι υπήρχαν εκατομμύρια έγγραφα της Αποικιοκρατίας για τις πρώην αποικίες, που τα είχαν
ήδη στο δρόμο για τον φούρνο. Και να τα αποδεσμεύσουν. Τότε μόνο βγήκαν οι δικοί μας στην
Κύπρο να ζητήσουν... αποζημιώσεις. Όταν όλη
τη δουλειά την έκαναν τα φτωχά και αμόρφωτα
γεροντάκια της Κένυας, κάποια από τα οποία
μάλιστα απεβίωσαν προτού χαρούν τη νίκη
τους...
Τους χρωστούν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ 195559, όσοι έλαβαν αποζημιώσεις από το βρετανικό κράτος, κάθε χρόνο να τους τιμούν και να
τους θυμούνται με μνημόσυνο...

Σήμερα, για δεύτερη φορά
η Αφρική μάς φόρεσε γυαλιά!
Πότε άραγε Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησαν αποζημιώσεις από την Τουρκία;
Η υπόθεση της Ναμίμπιας παραπέμπει στο άρθρο του Δρα Κλέαρχου Α. Κυριακίδη που αναρτήθηκε λίγο πριν τη Διάσκεψη στο Κράν Μοντανά, στις 17.6.2017, στην ιστοσελίδα www.agora-dialogue.com για «Αποζημιώσεις και Θεραπείες». Και συγκεκριμένα στην Ερώτηση 7, στην
οποία ο Δρ. Κυριακίδης υπέβαλε σχετικά ερωτήματα προς τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου οι οποίες ως «δημοκρατικές και ευρωπαϊκές χώρες» δεν είχαν μέχρι σήμερα την ευαισθησία και υποχρέωση να απαντήσουν:
«...7.1 Σέβονται τα τέσσερα μέρη (Κυπριακή
Δημοκρατία, Ελλάδα, Τουρκία και ΗΒ) την αρχή
για αποζημιώσεις στις οποίες αναφέρεται στη
σελίδα 29 της απόφασής του το Μόνιμο Διεθνές Δικαστήριο στην υπόθεση Chorzow Factory (Merits) case 1928;
7.2 Σε περίπτωση «διευθέτησης» του Κυπριακού προβλήματος θα αναγκάζεται η Τουρκία
ή άλλο κράτος νομικά να προσφέρει αποζημιώσεις μαζί με άλλες θεραπείες για παραβίαση
των προνοιών των Συμβάσεων της Γενεύης...
Αν ναι, τι αποζημιώσεις και θεραπείες θα προσφερθούν και από ποίους και αν όχι, γιατί όχι;...»

Eκλεκτές Συνεργασίες

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά στις
κυπριακές βουλευτικές εκλογές

Η Λύση είναι στην ουσία,
διότι αυτή μετράει
Αυτό που χρειαζόμαστε στο Κυπριακό είναι ενότητα στις θέσεις
μας. Είμαστε μια χούφτα άνθρωποι και είμαστε κατακερματισμένοι
στις απόψεις μας για το Κυπριακό, ποιον να ακούσουν οι ξένοι και
πόσο σοβαρά να τον πάρουν αφού εμείς οι ίδιοι αδυνατούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά;

Γράφει η

Πολύμνια Λευτέρη
Αριστίνδην Υποψήφια Βουλευτής
Λευκωσίας, ΔΗΚΟ
Αν η ονομασία της λύσης μας μπερδεύει και μας διχάζει, ας περάσουμε στην ουσία. Να βρούμε πρώτα τι μας ενώνει, να ξεκαθαρίσουμε πού συμφωνούμε.
Πώς γράφεις ένα κείμενο, ένα ποίημα, μια μελέτη μια ομιλία και
ακολούθως βάζεις τον τίτλο, κάπως έτσι.
Πάμε λοιπόν να δούμε πού μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε:
Είναι κανείς που διαφωνεί με την:
– Αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων;
– Την αποχώρηση των Εποίκων;
– Ότι ο νόμιμος ιδιοκτήτης και όχι ο σφετεριστής χρήστης, θα πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο στην απόφαση αν θα επιστρέψει στην
περιουσία του ή και πώς θέλει να τη διαχειριστεί;
– Διακρίβωση των Συνθηκών Εξαφάνισης και της Τύχης των Αγνοουμένων;
– Ασφαλή Επιστροφή Προσφύγων στις Εστίες και τις Περιουσίες
τους;
– Διασφάλιση της μετεξέλιξης της Κυπριακής Δημοκρατίας;
– Πλήρη Σεβασμό της Ανεξαρτησίας και της Εδαφικής Ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας;
– Είναι κανείς που αποδέχεται να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των
νομίμων κατοίκων του τόπου με βάση την καταγωγή τους; Αν είναι
Κερυνιώτες να έχουν λιγότερα δικαιώματα, αν είναι Αμμοχωστιανοί
άλλα και αν είναι Λευκωσιάτες άλλα;
Εάν, λοιπόν, καταλήξουμε σε τι συμφωνούμε, ότι δηλαδή επιμένουμε ομόφωνα στα πιο πάνω, τι θα μας πουν οι ξένοι; Γιατί εμμένετε επί των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου; Γιατί επιμένετε να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα
στον τόπο σας; Γιατί θέλετε να είστε ίσοι Ευρωπαίοι πολίτες και να
απολαμβάνετε τα ίδια αγαθά με όλους του υπόλοιπους Ευρωπαίους;
Γιατί δεν αφήνουμε τους τίτλους, τα ονόματα και τις διχογνωμίες
στην άκρη, και να συμφωνήσουμε επί των αρχών; Αντί να μας απασχολεί το όνομα, να μας μπερδεύει και να μας διχάζει, να σταθούμε στην
ουσία.
Προσωπικά δεν στέκομαι στο όνομα, αλλά στην ουσία. Το ΔΗΚΟ
από το 2017 ανέπτυξε και παρουσίασε τη Νέα Στρατηγική στο Κυπριακό, προτάσσοντας την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την υποχωρητική και κατευναστική μας στάση έναντι της Τουρκίας, η οποία με τις
μονομερείς και εχθρικές της ενέργειες ουσιαστικά μάς έλυσε τα χέρια. Ο στόχος δεν αλλάζει και παραμένει εσαεί η απελευθέρωση. Αλλάζει η στρατηγική και ο τρόπος υλοποίησης του στόχου. Λογικό, αφού
50 χρόνια πια η στρατηγική του εξευμενισμού και των υποχωρήσεων
μάς απομακρύνουν από το στόχο.
Καιρός να υιοθετήσουμε νέες μεθόδους επίτευξης του ίδιου στόχου.
Και αφού βλέπουμε ότι τα ΗΕ τηρούν ίσες αποστάσεις και δεν καταγγέλλουν την Τουρκία για τις παραβιάσεις και την προκλητική της
συμπεριφορά, οι διπλωματικές μας προσπάθειες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν.
Η νέα στρατηγική κάνει λόγο για πρόκληση πολιτικού και οικονομικού κόστους στην Τουρκία. Για ενίσχυση συμμαχιών που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση με ασφάλεια των ενεργειακών μας πόρων.
Για ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης.
Τους απόδημους μας, γιατί τους ξεχάσαμε, γιατί τους εγκαταλείψαμε,
ενώ εκείνοι είναι που βρίσκονται πιο κοντά σε ξένα κέντρα λήψης αποφάσεων;
Ο Πενταδάκτυλος ντύνεται τον μανδύα της σκόνης, χαμηλώνει τα
μάτια, ντρέπεται για εμάς. Ντρέπεται για όλη την Ευρώπη. Ατιμάζουν
τον τόπο μας κάθε μέρα μπροστά στα μάτια μας κι εμείς απλά κοιτάμε παθητικά χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ούτε να μας βλέπει θέλει πια,
ούτε να τον βλέπουμε.
Κλείνω τα μάτια και βλέπω την πατρίδα μου ελεύθερη.
Τα ανοίγω και βλέπω την τουρκική σημαία απέναντι, τον συνοικισμό δίπλα, άμοιρο κόσμο να προσπαθεί να περάσει συρματοπλέγματα, τούρκικα φυλάκια, απειλές, εκφοβισμούς, ανασφάλεια για το
αύριο, θλίψη, απογοήτευση, ντροπή.
Μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε τον σκοπό, όταν συμφωνήσουμε ότι εχθρός είναι η Τουρκία.
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ε την αποχή δεν αλλάζει ο κόσμος.
Μπορούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία με την ψήφο μας, επιβραβεύοντας το ήθος,την προσφορά και
την αποτελεσματικότητα. Η κρίση της
πανδημίας έχει επιταχύνει τη μετάβαση από την αλήθεια στην εικονική πραγματικότητα και από την δια ζώσης στην
εξ αποστάσεως πολιτική.

Γράφει
ο Ν. Σύκας
Σύμβουλος
Στρατηγικής
& Καινοτομίας
Τις προάλλες ένας φίλος υποψήφιος
Βουλευτής με ρώτησε τι άλλο θα μπορούσε
να κάνει τις τελευταίες αυτές μέρες της προεκλογικής. Η απάντηση μου ήρθε άμεσα
και αυθόρμητα: «Βγες έξω από το γραφείο, πήγαινε περιοδείες στους εμπορικούς δόμους για να δεις από πρώτο χέρι
τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πήγαινε στις γειτονιές για να
γνωρίσεις τα καθημερινά προβλήματα του
κόσμου, στις πλατείες των μεγάλων αγροτικών κέντρων και των κοινοτήτων για να
πάρεις τον παλμό της περιφέρειας. Μην
περιοριστείς στην ανακύκλωση των ίδιων
ψηφοφόρων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα,
βγες έξω στον πραγματικό κόσμο για να
πείσεις πολίτες που δηλώνουν αποχή και
αναποφάσιστοι».
Πολιτική δεν είναι μόνο οράματα, στρατηγικά σχέδια και Κυπριακό πρόβλημα. Ο
τόπος έχει ανάγκη από δημιουργικούς
πολιτικούς οι οποίοι βρίσκουν πρακτικές, καινοτόμες λύσεις στα καθημερινά
προβλήματα του κόσμου. Καινοτομία
σημαίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Η καινοτομία είναι μια διαδικασία
από τα κάτω προς τα πάνω. Σε αυτή τη
διαδικασία της συν-δημιουργίας, η δια
ζώσης, φυσική πα-ρουσία του πολιτευτή
και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η εξ αποστάσεως πολιτική απομακρύνει τον κόσμο από
την αλήθεια. Η πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μια εφαρμογή εικονικής πραγ-
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«ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ,
ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
ματικότητας όπως στην ιατρική και την
εκπαίδευση.
Ο τόπος χρειάζεται Βουλευτές, Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Κοινοτάρχες που σκέφτονται έξω από το κουτί,
που βγαίνουν από το γραφείο, που πετάγονται έξω από το κτίριο, που έχουν άμεση
και συνεχή επαφή με την κοινωνία των
πολιτών, που επισκέπτονται τακτικά τα
εργοτάξια για να δουν από πρώτο χέρι την
πορεία των έργων, που ζητούν ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα των δημοσίων
πολιτικών και τον αντίκτυπο των σχεδίων
/ προγραμμάτων, που εξετάζουν τα προβλήματα επί τόπου και δίνουν πρακτικές
λύσεις ανάλογα με την περίπτωση. Κάθε
καινοτομία είναι διαφορετική.
Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει διαρκώς να
αναρωτιέται «Πώς μπορώ αυτό να το κάνω
πιο απλό / εύκολο για τον πολίτη; Πώς
μπορώ αυτή τη διαδικασία να την κάνω πιο
γρήγορα, πιο φθηνά και πιο έξυπνα;» Η
γραφειοκρατία αποτελεί ένα διαχρονικό
πρόβλημα στον τόπο μας – περνούν βδομάδες, μήνες και χρόνια για να διεκπεραιωθεί κάτι που θα μπορούσε να γίνει μέσα
σε λίγες ώρες. Παράγεται ένας τεράστιος
και εντελώς αχρείαστος διοικητικός φόρτος – με υψηλό κόστος – που ταλαιπωρεί
αφάνταστα τους απλούς πολίτες και τον
επιχειρηματικό κόσμο. Πρέπει να γίνουμε
πιο πρακτικοί και πιο αποτελεσματικοί.
Καινοτομία σημαίνει απτά αποτελέσματα
εδώ και τώρα.
Υπάρχει κάποια κίνηση που θα μπορούσε να γίνει τις τελευταίεςμέρες και ώρες
της προεκλογικής η οποία θα έδινε δυνατή ώθηση σε οποιοδήποτε από τα πολιτικά κόμματα; Κάποια κίνηση που θα μπορούσε να διασφαλίσει την πρώτη θέση σε
ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα; Κάποια
κίνηση που θα μπορούσε να δώσει το πλεονέκτημα στη μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις
ή ακόμη να εξασφαλίσει την είσοδο στη
Βουλή σε κάποιο από τα μικρότερα κόμματα;
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Βεβαίως και υπάρχουν τέτοιες κινήσεις
στην εκλογική σκακιέρα. Χρειάζεται όμως
να ανακαλύψεις και να αξιοποιήσεις τις θετικές ασυμμετρίες οι οποίες μπορούν να αποφέρουν πολλαπλά εκλογικά οφέλη και πλεονεκτήματα. Υπάρχουν όντως τέτοιες έξυπνες
κινήσεις που μπορούν ακόμη να γίνουν και
να φέρουν τα πάνω κάτω. Το 30% του εκλογικού σώματος θα αποφασίσει τις τελευταίες μέρες και ώρες, ακόμη και τη στιγμή
της ψηφοφορίας.
Στην τελική ευθεία της προεκλογικής
υπάρχει μια ασυμμετρία καθόσον αφορά
τη δυνατότητα των πολιτικών δυνάμεων
να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Ορισμένα
ψηφοδέλτια έχουν περισσότερες πιθανότητες άντλησης από την τεράστια δεξαμενή της αδιευκρίνιστης ψήφου. Το ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε τη «δυναμική»
του φαινομένου, να προσαρμόσουμε την
στρατηγική και την τακτική μας ανάλογα,
να εντοπίσουμε την ευνοϊκή ασυμμετρία
και… Checkmate.
Μεγάλες Προσδοκίες; Όχι ακριβώς, αφού
ένα από τα πολιτικά κόμματα όντως ανακάλυψε μια τέτοια θετική ασυμμετρία πριν
περίπου 3 μήνες αλλά δεν μπόρεσε να την
αξιοποιήσει. Εάν κατάφερνε να την αξιοποιήσει, ο κομματικός χάρτης θα είχε ήδη
αλλάξει. Απομένει να δούμε κατά πόσο στα
επόμενα εικοσιτετράωρα κάποια άλλη πολιτική δύναμη θα μπορέσει να εντοπίσει και
να αξιοποιήσει μια ανάλογη ευνοϊκή ασυμμετρία και να κάνει μια κίνηση ματ στην εκλογική σκακιέρα.
Στο ρευστό και θολό εκλογικό τοπίο
υπάρχουν εκρηκτικά ρίσκα και σημαντικές ευκαιρίες που δεν φαίνονται – οι
«μαύροι κύκνοι» είναι παντού. Το ζητούμενο είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση
των ευνοϊκών ασυμμετριών (ευκαιριών)
και η αποφυγή των δυσμενών ασυμμετριών (κινδύνων). Η κάλπη δεν παίζει
ζάρια – τα πάντα θα κριθούν από τις
τελευταίες κινήσεις στην εκλογική σκακιέρα.
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Eπιστολές - Γνώμες
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Κι άλλες εμπειρίες
από την Μόσχα
Κακά τα ψέματα, αλλά η Μόσχα είναι μία υπέροχη πόλη. Χαίρεσαι να την περπατάς και να αναπνέεις τον αέρα της. Οι κεντρικοί
δρόμοι είναι τόσο μεγάλοι που αν ακουμπήσεις στον τοίχο της μιάς
πλευράς δύσκολα διακρίνεις το πρόσωπο του ανθρώπου που περπατάει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πλάτος πεζοδρομίου 12 μέτρα.
Δώδεκα από την μία πλευρά και δώδεκα από την άλλη μας δίνει τον
αριθμό 24 μέτρα σύνολο πεζοδρομίων.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Υπάρχει στο κέντρο της πόλης η οδός Αρμπάτ όπου συναντάς
λογής-λογής καλλιτέχνες. Άλλοι παίζουν θέατρο, άλλοι απαγγέλουν
ποιήματα, άλλοι παίζουν μουσική και άλλοι ζωγραφίζουν. Ένας
ζωγράφος έγραφε πως κάνει ψυχογραφήματα. Τον εμπιστεύθηκα
και κάθισα να μου κάνει το πορτραίτο. Με έβγαλε ένα κακομούτσουνο,
καταστενοχωρημένον άνθρωπο, κάτι αντίθετο από αυτό που πίστευα εγώ για τον εαυτό μου. Κι όμως, είχε δίκιο, περνούσα την πιο
δυστυχισμένη περίοδο της ζωής μου. Φοβερό χέρι, φοβερή διάγνωση, έχω το πορτραίτο τώρα στο γραφείο μου κι ακόμη δικαιώνω
τον άγνωστο εκείνον ζωγράφο.
Το ξενοδοχείο μας ήταν μπροστά σε ένα μεγάλο πάρκο και δεξιά
βρισκόταν ένα από τα επτά πασίγνωστα μεγαλειώδη κτίρια της
Μόσχα. Ένα από αυτά είναι το Πανεπιστήμιο με το όνομα του διανοητή Μιχαήλ Λεμονόσοφ.
Ένα άλλο ίδιο μεγαλειώδες είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει
μία ράμπα άφιξης των αυτοκινήτων και εκεί μπροστά μία δίφυλλη
ψηλή πόρτα πλάτους το κάθε φύλλο περίπου ενάμιση μέτρο ως
κεντρική είσοδο. Το ένα φύλλο, που ήταν ανοιχτό, το συγκρατούσε
για να μην κλείνει ένα ποδόμακτρο φθαρμένο και ξεφτισμένο, μάρτυρας πως είχε κατασκευαστεί τουλάχιστον πενήντα χρόνια πριν
την Ρώσικη Eπανάσταση. Η πόρτα από το ύψος των σαράντα εκατοστών και κάτω ήταν ολότελα σάπια, μία ασθενής κλωτσιά και το
πόδι σου θα βρισκόταν στα ενδότερα του υπουργείου της υπερδύναμης. Κανένας, ούτε ο επί τριάντα χρόνια υπουργός Γκρομύκο
είχε σκεφθεί να βάλουν στην κορυφή έναν μηχανισμό για να κλείνει
την πόρτα, ούτε να πάρουν μισό κιλό λινέλαιο να την βάψουν στο
κάτω μέρος. Σήμερα δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η είσοδος της υπερδύναμης ή αφήνουν την ατμόσφαιρα να διαρρέει ελεύθερη στο
υπουργείο που αποφάσιζε για τις τύχες των λαών. Δεν ξέρεις, κανένας κλητήρας μπορεί να το σκέφτηκε, αλλά να το απέρριψε η... Επιτροπή βάσεων πυραύλων στην Καμτσάτκα. Στο Δημόσιο υπάρχουν
πάντα οι επιτροπές που αμείβονται περισσότερο από τα έξοδα που
εγκρίνουν. Είναι πολύ αυστηροί.
Θα πρέπει να αναφερθεί πως έξω από το ξενοδοχείο μετά τις 9
το πρωί ήταν παρκαρισμένες περισσότερες από πενήντα πολυτελείς κρατικές «Βόλγα» που περίμεναν να κάνουν τον ταξιτζή στους
πελάτες του ξενοδοχείου. Ακόμη και δύο ασθενοφόρα είδα μια μέρα
να επιβιβάζουν υγιέστατους πελάτες συγκατοίκους. Μία κούρσα την
ημέρα με το αυτοκίνητο του Δημάρχου ή του Υπουργού ισοδυναμούσε με δέκα μηνιάτικους μισθούς...
Όλος ο πλούτος είχε συγκεντρωθεί στα χέρια των κρατικών
οδηγών. Στην Ρωσία δεν έβριζαν τους βιομήχανους, αλλά τους
οδηγούς και τους τροχονόμους που εκβίαζαν για δήθεν παράβαση
τους οδηγούς. Τόσο γερή ήταν η αρκούδα, που κρύωσε και ψόφησε...
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«Οι πραγματικοί Τούρκοι
στην Τουρκία είναι ελάχιστοι»
Κύριε Διευθυντά,
Οι παλιοί έλεγαν «που στύλλον στύλλον
άνεση». Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο
Αβέρωφ Νεοφύτου πρόσθεσαν και το «μαζί
θα τα καταφέρουμε», δηλαδή με τη βοήθεια καλόψυχων και ανθρωπιστικών πολιτικών, όπως η κυρία Ελένη Θεοχάρους
και ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, οι οποίοι βοήθησαν την κυβέρνηση για να ψηφιστεί ο
Προϋπολογισμός και να αποφευχθεί η
«ανθρωπιστική» καταστροφή στους βολευθέντες ευπαθείς «ημετέρους».
Πάντως, ακούγοντας την κυβέρνηση και
στον ΔΗΣΥ σχηματίζεται η εντύπωση ότι
η Κύπρος – όση έμεινε από «εθνική» και
«πατριωτική» δράση – είναι ένα... μεγάλο
κράτος, αν όχι σαν την Κίνα, τουλάχιστον
σαν τη Γαλλία και τη Γερμανία... Οι Σπύρος Κυπριανού και Τάσσος Παπαδόπουλος πέτυχαν καλή οικονομία και ευημερία,
επειδή ακριβώς ο τόπος είναι μικρός και
δεν χρειάζονται πολλές διαδικασίες για να
κρατηθεί η οικονομία, όταν γίνεται καθαρή
και τίμια δουλειά. Δημοσιογράφοι, ερευνητές και ειδικοί δεν φαίνεται να βλέπουν
πράγματα φανερά, τα οποία δεν είναι καθόλου δύσκολο να τα αντιληφθούν. Φαίνεται ότι σκέπτονται ότι αν πουν την αλήθεια, θα αναγκαστούν ν’ αναζητήσουν άλλη δουλειά κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Όπως στην ιστορία του κυνικού φιλοσόφου
Διογένη, ο σοφιστής προτιμούσε ωραίο
σπίτι και καλή τροφή κολακεύοντας τους
ισχυρούς της ημέρας, αντί να λέει την αλήθεια και να τρώει βραστά χόρτα. Έτσι, όταν
η Κύπρος απέκτησε την πολυδιαφημιζόμενη ανεξαρτησία, ελευθερία και δημοκρατία, χάθηκαν όλα αυτά και η λίγη ελευθερία που είχε ο δημοσιογραφικός κόσμος
κατά την Αποικιοκρατία. Χαρακτηριστικόν
είναι ότι πριν την «ανεξαρτησία και ελευθερία» της Κύπρου υπήρχαν αξιόλογοι, αν
όχι εξαιρετικοί, δημοσιογράφοι. Μετά την
«απελευθέρωση» της Κύπρου το 1960,
αυτό τελείωσε. Όποιος τολμούσε να μιλήσει εναντίον των ισχυρών της ημέρας κινδύνευε να χάσει τη ζωή του.
Να σας υπενθυμίσω ακόμα το παράξενο – όπως το έγραψε σε ένα έργο του ο
Ροδίτης (ο Διογένης), το οποίο έγινε και
φιλμ – όσοι Κύπριοι μπορούσαν, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, εγκατέλειπαν την

Κύπρο και οι περισσότεροι πήγαν στη χώρα
που πολεμούσαν εναντίον, την Αγγλία. Ανάμεσά τους υπήρχαν και πολλοί αγωνιστές
της ΕΟΚΑ, οι οποίοι σωστά κατάλαβαν ότι
έπεσαν θύματα της ηγεσίας τους. Αγωνίζονταν για την Ένωση με την Ελλάδα – σωστά ή λανθασμένα – και όχι για την «ελευθερία» όπου τους οδήγησαν. Κάθε λογικά
σκεπτόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει πώς τολμούν αυτοί που οδήγησαν
την Κύπρο – όπως και τα πνευματικά
τους παιδιά («κόρακος κακού κακόν ωόν»)
– να μιλούν για «αγώνα» που μας έφερε
ελευθερία και ανεξαρτησία. Οι συνθήκες
Ζυρίχης – Λονδίνου δεν μπορούσαν να
οδηγήσουν την Κύπρο αλλού, αφού έγιναν για να ικανοποιήσουν έστω και προσωρινά την επεκτατική πολιτική της
Τουρκίας.
Θα περίμενα τουλάχιστον οι συγγενείς
των αγωνιστών της ΕΟΚΑ που έχασαν την
ζωή τους, να μιλούν και να λένε την αλήθεια, δηλαδή, αν αυτοί που τους κάνουν
μνημόσυνα και πομπώδεις τελετές εκμεταλλεύονται με τον χειρότερο τρόπο τη θυσία τους. Οι συγγενείς τους σιωπούν επειδή, με τη σειρά τους, χρησιμοποίησαν τη
θυσία τους για να πάρουν ωφελήματα και
θέσεις.
Όπως έγραψα και άλλες φορές, η καλύτερη ευκαιρία που είχαν οι Κύπριοι για Ένωση με την Ελλάδα ήταν το 1915. Τότε η
Αγγλία ήταν αναγκασμένη να προσφέρει
την Κύπρο στην Ελλάδα, αλλά για τον έναν
ή τον άλλο λόγο οι ηγέτες μας και ο λαός
δεν πίεσαν την Ελλάδα. Είτε έπρεπε να
επιμείνουν, είτε να ζητήσουν ανεξαρτησία.
Απορώ πάντοτε γιατί τα ξέχασαν όλοι αυτά τα σημαντικότατα γεγονότα.
Έτσι έπαθε και το σύνθημα «Δεν Ξεχνώ»,
που ξεχάστηκε... Το βλέπει κάποιος σε μερικούς παλιούς τοίχους, όπως μερικοί δημοσιογράφοι από την Ευρώπη βλέπουν σε
μερικά χωριά της Τουρκίας τα συνθήματα
του Κεμάλ Ατατούρκ «Ένας Τούρκος αξίζει
χίλιους άλλους». Αυτό έχει κάποια δόση
αλήθειας, επειδή ο γνήσιος Τούρκος είναι
«σπάνιον είδος» στην Τουρκία και, ως γνωστόν, όλα τα σπάνια αποκτούν μεγάλη αξία.
Οι πραγματικοί Τούρκοι είναι ελάχιστοι στην
Τουρκία. Οι περισσότεροι είναι ελληνικής
καταγωγής, Κούρδοι, Ασσύριοι, Λαζοί και

Αρμένιοι, τους οποίους βάφτισαν Τούρκους.
Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπήρχε
τίποτα γραμμένο στην «τουρκική γλώσσα»
πριν το 1930. Υπήρχαν σχολεία όπου χρησιμοποιούσαν την Αραβική γλώσσα, επειδή κανονικά το Κοράνι πρέπει να διαβάζεται στα Αραβικά. Υπάρχουν κείμενα
τουρκικά, αλλά γραμμένα στην ελληνική!!!
Τίποτα άλλο, επειδή «τουρκική γλώσσα»
δεν υπήρχε. Λένε ότι στην Κύπρο οι Τουρκοκύπριοι πήγαιναν σε ελληνικά σχολεία.
Οι «έξυπνοι» ηγέτες μας, όμως, δεν λένε ότι τότε δεν υπήρχε η τουρκική γλώσσα
όπως την ξέρουμε σήμερα. Η μεγάλη πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων είναι «λινομπάμπατζιοι» - δηλαδή Ελληνοκύπριοι που
τους ανάγκασαν να γίνουν Μωαμεθανοί
κατά την Τουρκοκρατία. Η Εκκλησία μας
ανάμεσα στα αναρίθμητα λάθη της, αρνήθηκε να τους βαφτίσει και μας οδήγησε στα
σημερινά χάλια.
Οι Τούρκοι ηγέτες, αντίθετα, βάφτισαν
και βαφτίζουν τους πάντες σε Τούρκους
για ν’ αυξήσουν τον πληθυσμό τους. Ως
ένας απλός πολίτης, απορώ γιατί δεν χρησιμοποιούμε εναντίον των αγάδων της
Άγκυρας τόσα πράγματα που είναι αλήθεια. Μην ξεχνάτε πόσοι Τούρκοι είναι απόγονοι των Γενιτσάρων, που ήταν εξισλαμισμένοι Έλληνες. Δηλαδή, δεν είναι Τούρκοι, αλλά ελληνικής καταγωγής.
Όπως είπε πριν 150 χρόνια ο Εμμανουήλ Ροΐδης, μάθαμε να μας καταπατούν
οι ξένοι σαν σταφύλια στο πατητήρι. Φοβόμαστε να μιλήσουμε. Έπρεπε να πούμε
στην Τουρκία ότι δεχόμαστε όποια λύση
θέλει, αν την εφαρμόσει και στην Τουρκία,
όπου έπρεπε να υπάρχει. Πράγμα που δεν
θα δεχόταν.
Εκτός από την παραδοπιστία και τη θεσιθηρία που μας διακατέχει, χάσαμε και τη
λαλιά μας.
Οι ηγέτες μας αποκτούν μεγάλη ρητορία και γλώσσα όταν το ακροατήριο είναι
ελληνικό... Φοβούνται όμως να μιλήσουν
την αλήθεια όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά
και στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Αθανασίας το αίνιγμα
Τι είν’ η ζωή μας παρά ένα όνειρο,
που μόνοι βλέπουμε τις νύχτες – όλοι.
Απού γεννιόμαστε κι ως να πεθάνουμε,
υπάρχουν βάσανα, υπάρχουν πόνοι.
Φτιάχνουμε σχέδια και ιδέες δίνουμε,
φιλοσοφώντας τη Θεία Γνώση,
εμείς οι γήινοι – λέμε, γνωρίζουμε,
η Αθανασία πως θα μας σώσει.
Φτωχούς και πλούσιους, όλους μαζί,
μας πιάνουν όνειρα νύχτας τυφώνες
και ξύπνιους μας γυρνάνε τις αυγές,
στους ατερμάτιστους θνήσης αιώνες.
Κι ενώ συνάζουμε κάποια υλικά μας,
να ξεχωρίσουμε από τους άλλους,

θα έρθει ο Χάρος – το αφεντικό μας –
σκληρός, ν’ αρπάξει μικρούς - μεγάλους.
Θεού η φύση, πηγαινοέρχεται
κι όλα τα ανθρώπινα γράφει ή σβήνει.
Ξέρει το αίνιγμα, πλάνης τα όνειρα,
όμως στους άσκεφτους δεν τ’ αφήνει.
Απαραποίητο είν’ το μνημείο του,
Θεού το Σύμπαν στο μεγαλείο Του.
Τι είν’ η ζωή, παρά το όνειρο που δεν ορίζουμε;
Εμείς οι γήινοι, το μεγαλείο της φιλοσοφούμε...
Εδώ εμείς μύριες κουκίδες (άνθρωποι),
Αθανασίας το ουράνιο αίνιγμα λαχταρούμε.
Μερσίνη ΜacFarland

Eπιστολές - Γνώμες
Η δημοκρατική επιταγή της
Ο εχθρός μας δεν είναι
ψήφισης του νομοσχεδίου για την
ο διπλανός μας!
ψήφο των αποδήμων Ελλήνων Σ
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Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 έγινε το πρώτο βήμα
για την εφαρμογή του Συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών που
ζουν μόνιμα στο εξωτερικό να ψηφίζουν από τον
τόπο διαμονής τους στις Εθνικές εκλογές. Η ψήφιση του νόμου 4648/2019 έχει ιστορική σημασία και
αποτελεί σημαντική δημοκρατική κατάκτηση και
παρακαταθήκη για τον οικουμενικό Ελληνισμό.
Επειδή, όμως, ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού, με
τους αυστηρούς περιοριστικούς όρους που εμπεριέχει, η πλειοψηφία των ομογενών μας δεν θα
μπορεί να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.

Του Μιχάλη

Αράπη*
– LLB, LLM, MA
Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο.
Επιστημόνων ΗΒ
Αντιπρόεδρος Ελληνορθοδόξου
Κοινότητος Κάρντιφ και Νοτίου Ουαλίας

των περιορισμών, θα είναι λίγες χιλιάδες. Σε αντίθετη δε περίπτωση, αν δεν συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες 200 ψήφοι, τότε ο απόλυτος αριθμός των
πολιτών που θα ψηφίσουν θα είναι πολύ μικρότερος από εκείνο των τελευταίων Ευρωεκλογών.
Βάσει των ανωτέρω συνθηκών είναι πρόδηλη
η έκπληξη των Ελλήνων της Διασποράς για την
προσπάθεια στέρησης των δικαιωμάτων μας μέσω
αυστηρών, άδικων και προσβλητικών περιοριστικών μέτρων.
Η σπουδή αυτή προκαλεί απορία, αφού καταβάλλεται τόσο μεγάλη προσπάθεια απλά και μόνο
για να αποκλειστεί ένα τόσο μικρό σύνολο αποδήμων (λίγες χιλιάδες πολιτών όπως αναλύθηκε)
που θα μπορούσε δυνητικά να εγγραφεί στους
εκλογικούς καταλόγους.
Είναι προφανές ότι αν τα ίδια κριτήρια ισχύσουν
για τους Έλληνες πολίτες που ζουν στην Πατρίδα
μας, τότε το ποσοστό αποχής θα φθάσει σε δυσθεώρητα ύψη αφού η συντριπτική πλειοψηφία του
κόσμου δεν θα ενδιαφερθεί να εγγραφεί λόγω
κόπου και χρόνου.

Νέο νομοσχέδιο

Ταξικό πρόσημο

Η νομοθετική ρύθμιση που φέρνει προς ψήφιση η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Εσωτερικών κ.
Μάκης Βορίδης λύνει τα περισσότερα από τα προβλήματα που προκύπτουν από τον ισχύοντα νόμο.
Ουσιαστικά πρόκειται για βελτιωτική παρέμβαση
τεχνικού χαρακτήρα, αφού για λόγους συναίνεσης
δεν αγγίζονται άλλοι περιορισμοί όπως το όριο της
35ετίας που θλίβουν και απογοητεύουν μεγάλο
τμήμα της ομογένειας.
Είναι δημοκρατική υποχρέωση το νομοσχέδιο
να ψηφιστεί από τους βουλευτές όλων των κομμάτων, ώστε να μπορούμε να εξασκούμε το εκλογικό μας δικαίωμα χωρίς τους περιορισμούς του
νόμου. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε ο αριθμός των
Ελλήνων πολιτών που θα μπορεί δυνητικά να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους θα είναι πολύ
μικρός. Ωστόσο, ακόμη και από αυτούς τους πολίτες,
το ποσοστό που τελικά θα αποφασίσει να ασχοληθεί με τη χρονοβόρα διαδικασία συλλογής εγγράφων και να υποβάλει στο τέλος την αίτησή του θα
είναι πραγματικά πολύ μικρότερο.

Το τελευταίο αλλά κυριότερο ζήτημα που θίγω
επί σειρά ετών μέσω άρθρων και συνεντεύξεων
είναι το βαθιά ταξικό πρόσημο που έχουν όλα τα
προσκόμματα που μπαίνουν. Η εξάσκηση των
δημοκρατικών δικαιωμάτων πρέπει να βασίζεται
στην ισότητα. Αντιθέτως, όλη η συζήτηση και η
προάσπιση περιορισμών με έωλες προφάσεις έχει
ως υπόβαθρο οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις
σε βάρος Ελλήνων πολιτών που έχουν περιορισμένες ή μηδαμινές οικονομικές δυνατότητες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για κατάφωρη αδικία με ταξικό
πρόσημο αφού μόνο οι προνομιούχοι μπορούν να
ξοδέψουν χρήματα εν καιρώ κρίσης και πανδημίας
για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.
Με το ισχύον σύστημα εξαιτίας των περιορισμών
ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει πολλά παρά τον
νόμο του 2019. Η πρόσβαση στις κάλπες παραμένει μόνο για τους οικονομικά ευκατάστατους –
τους «έχοντες» – πολίτες δηλαδή που μπορούν
να πληρώσουν αεροπορικό εισιτήριο και να καλύψουν και άλλα έξοδα ώστε να μεταβούν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν χωρίς κανένα περιορισμό.
Έτσι αυτομάτως το ίδιο σύστημα αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα αφού στερεί επί της ουσίας από
τους «μη έχοντες» που δεν έχουν χρήματα για να
ταξιδέψουν, το θεμελιώδες δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι.
Εν κατακλείδι, για λόγους ισονομίας το σωστό,
δημοκρατικό, ηθικό και λογικό είναι όλοι οι περιορισμοί να καταργηθούν πάραυτα με την ψήφιση
του νέου νομοσχεδίου!

Αριθμός εκλογέων
Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο συνολικός αριθμός
των πολιτών στο εξωτερικό που ψήφισαν στις
Ευρω-εκλογές του Μαΐου 2019 ήταν 11,792, με την
εγγραφή σε καταλόγους να γίνεται με σαφώς λιγότερους περιορισμούς σε σχέση με τον ισχύοντα
νόμο, γίνεται αντιληπτό ότι το ενδιαφέρον για εγγραφή είναι χαμηλό. Αυτό, φυσικά, επιτείνεται από
πρακτικές δυσκολίες και έξοδα για μετάβαση από
άλλες πόλεις σε εκλογικά κέντρα κτλ. Χαρακτηριστικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχε μόνο το εκλογικό κέντρο στην Πρεσβεία μας στο Λονδίνο.
Επομένως, ο αριθμός των πολιτών που θα εγγραφούν για να ψηφίσουν στις Εθνικές εκλογές,
ακόμη και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο και γίνει άρση

* Νομικός με μεταπτυχιακά στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στον τομέα του ηλεκτρονικού
εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον Κυβερνοχώρο.

ίγουρα το θέμα των τελευταίων δεκαπέντε
μηνών που απασχολεί έντονα, σχεδόν
αποκλειστικά την παγκόσμια κοινότητα είναι
αυτό της πανδημίας του Covid-19. Δεν ξέρω
αν αυτό συμβαίνει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό κι
αλλού, στον τόπο μας πάντως κατάφεραν για
άλλη μια φορά, εξαιτίας αυτή της πανδημίας,
να μας χωρίσουν στους μεν και στους δε.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Από την μια οι απόλυτα πιστοί και πειθαρχημένοι
που εκτελούν απαρέγκλιτα τις άνωθεν εντολές και
από την άλλη εκείνοι που αρνούνται να αποδεχθούν πως όλα γίνονται για το καλό τους και προβληματίζονται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι απουσιάζει και από τους μεν και από τους δε η απόλυτη
βεβαιότητα! Ούτε αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν είναι σίγουροι για την επιλογή τους, ούτε
αυτοί που εμβολιάζονται είναι βέβαιοι για την αποτελεσματικότητα και τις όποιες βραχυπρόθεσμες
ή μακροπρόθεσμες παρενέργειες του εμβολίου.
Απλώς πιστεύουν ότι το εμβόλιο θα τους απαλλάξει από τους διάφορους περιορισμούς και θα
τους χαρίσει τη χαμένη ελευθερία τους...
Προσωπικά, όσο διαφωνώ με αυτούς που υποτιμούν την επικινδυνότητα του ιού, άλλο τόσο διαφωνώ και με εκείνους που σκέφτονται να επιβάλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Η αδιαφορία
και η άρνηση μαζί με την υγειονομική δικτατορία
αποτελούν τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.

Κάποιοι προσπαθούν να πείσουν, πρωτίστως τον
εαυτό τους, για τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν με το να εκφράζουν αντιπαλότητα εναντίον
όσων κατέληξαν στα αντίθετα συμπεράσματα.
Δεν θα συμβουλέψω ασφαλώς κανένα ούτε να
εμβολιστεί ούτε να μην εμβολιαστεί! Ούτε καν τα
παιδιά μου δεν συμβούλεψα. Ωστόσο, επειδή
δυστυχώς δεν ζούμε σε κοινωνία Αγγέλων, αλλά
σε ένα πλανήτη όπου το ψέμα και η υποκρισία κέρδισαν τη μάχη με την αξιοπρέπεια, κάθε ένας δικαιούται να έχει τις ενστάσεις, αμφιβολίες και τις απορίες του.
Και να θυμάστε ακόμη: Εχθρός μας δεν είναι ο
διπλανός μας! Εχθρός μας είναι το σάπιο σύστημα
που δημιούργησε αυτήν τη μεγάλη πανδημία για
την οποία δεκαπέντε μήνες τώρα τρέχουμε και δεν
φτάνουμε... Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Αν ποτέ ξεμπερδέψουμε δηλαδή.
Αυτά σκεφτόμουν προχτές την ώρα που περίμενα με τις ώρες στο πεζοδρόμιο, μπροστά από την
είσοδο μιας τράπεζας για να διεκπεραιώσω μια
υποχρέωση μου. Παρεμπιπτόντως, οι τράπεζες
έδιωξαν το μισό προσωπικό, έκλεισαν τα μισά και
βάλε καταστήματα τους, διέλυσαν την οικονομία
όλου του πλανήτη και τώρα απαιτούν να τις αναστήσουν αυτοί που κυριολεκτικά με την οικονομική διαχείρισή τους κατέστρεψαν! Τώρα πια γίναμε όλοι υπάλληλοι των τραπεζών, αφού όλες οι
συναλλαγές μας γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του
διαδικτύου. Διαφορετικά κάθε συναλλαγή στο ταμείο
πληρώνεται! Χώρια που για να εκτελέσεις μια τραπεζική πράξη, μπορεί να περιμένεις μια ολόκληρη
μέρα στο πεζοδρόμιο...
Υστερόγραφο: Τι πάει να πει ψεκασμένοι, κ.
Μητσοτάκη; Τέτοια λόγια απαγορεύεται να
εκστομίζονται από πρωθυπουργικά χείλη...

Όταν οι κοινοτάρχες είναι
υποψήφιοι βουλευτές…
Ορισμένοι κοινοτάρχες στην Πάφο και αλλού
είναι υποψήφιοι για τη διοίκηση της χώρας ως
βουλευτές. Είναι νέα μόδα; Τα απελπισμένα
μικρά πολιτικά κόμματα καλωσορίζουν την υποψηφιότητά τους χωρίς έρευνα. Με τέτοια πρακτική, η διαφθορά δεν θα τελειώσει ποτέ στην
Κύπρο! Η χώρα απαιτεί διαφάνεια όχι μόνο των
θεσμών αλλά και των υποψηφίων.
Αυτές ειδικά οι εκλογές θα αποφασίσουν τελικά την τύχη της Κύπρου. Η αποχή επίσης θα
αυξηθεί, αλλά και η λευκή ψήφος. Γιατί; Γιατί οι
πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον την Κομματοκρατία.
Θα ήταν ντροπή να κατηγορούμε τους πολίτες
που δεν θέλουν να ψηφίσουν ένα διεφθαρμένο σύστημα. Ζητώντας τους να ψηφίσουν ένα
κακό σύστημα γίνονται μέρος του προβλήματος και όχι η καλύτερη λύση σε μια δίκαιη Δημοκρατία.
Όταν τα πολιτικά κόμματα αρχίσουν να συμπε-

ριφέρονται σωστά προς το συμφέρον των πολιτών,
μόνο τότε οι πολίτες θα αρχίσουν να ψηφίζουν
ξανά μαζικά. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται
στη Βουλή είναι ένα παράδειγμα της αποτυχίας
τους. Προβλέπω ότι η αποχή θα φτάσει πάνω
από το 40% του εκλογικού σώματος. Εάν φτάσει το 51%, τότε απαιτούνται νέες εκλογές με
νέους υποψηφίους!
Αλλά όπως πάντα: τα πράγματα αλλάζουν
κάθε τέσσερα χρόνια και για πάντα παραμένουν
τα ίδια! Αυτές οι εκλογές δεν θα είναι διαφορετικές.
Οι πολίτες αυτή τη φορά θα ψηφίσουν για το
καλύτερο, ειλικρινές και ανεξάρτητο άτομο και
όχι για πολιτικό κόμμα. Αυτή είναι μια καλή
αρχή… σε μια Δημοκρατία!

Ανδρέας Χ. Χρυσάφης
Συγγραφέας / Καλλιτέχνης
/ Συγγραφέας Τύπου
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Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂΠερί
‰È¿ÊÔÚ·
ιοι,‚¤˜
τους
ήθελαν να ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
συλλάβουν. Έφεραν,
Κυπρίων αγωνιστών
που έλαβαν
¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿
·ÔÙ˘¯›·˜.
λοιπόν,
και ένα·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜
κανόνι και ετοίμαζαν
γενική επίθεμέρος σε χερσαίες
και ναυτικές
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ
Ù· Το
ıÂÙÈÎ¿.
Â›Ó·È ημέρ·˘Ù¿; ∂›Ó·È ÔÏÏ¿. ∞˜
ση για∞˜την
επόμενη ·ﬁ
ημέρα.
πρωί¶ÔÈ·
της άλλης
επιχειρήσεις
κατά
την
Επανάσταση
ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿
¢È·ı‹ÎË
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
Ù·
ÈÔ
‚·ÛÈÎ¿.
∆·
ÈÔ
ÁÓˆÛÙ¿
Â›Ó·È
Ë
‚Ú¿‚Â˘ÛË
‹
ÂÈας, όμως, εφάνησαν τυχαίως «σαράντα Ψαριανά
«Πιστοποιητικόν,
1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ﬁÔ˘ ÂÙ¤‚Ú¿‚Â˘ÛË
‹
Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÙÔ
‚Ú·‚Â›Ô
ﬁˆ˜
Â›Ó·È
ÂÎÂ›ÓÔ
Ô˘
‰›ÓÂÙ·È
πολεμικά καράβια», τα οποία προσωρμίσθησαν
ıËÛ·Ó oÈ ¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈ
∞‰¿Ì
Πιστοποιώ
επί τη οριζομένη
ÛÙÔÓ
Î·Ï‡ÙÂÚÔ
Ì·ıËÙ‹ Οι
ÙË˜Τούρκοι
Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜,
ÙÔ ÔÔ›Ô
Û˘Ó›- ο υποφαινόμενος
στο
λιμάνι
της Λάρνακος.
διέλυσαν
την Û˘Ó‹ıˆ˜
Î·È ∂‡·ποινή
·ﬁ ÙÔÓ
¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ
£Âﬁ,
ÛÙ·Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹.
από
τον
Ποινικόν
Νόμον
και
επί
τη
υποχρπολιορκία του Προξενείου και έτσι τα πλοία επήρÂ˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ
∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ˘ÏÈÎ‹, ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔεώσει
¿Óˆ,της
ÌÔπολιτικής
αποζημιώσεως,
ότι
ο
Κύπριος
αν τους Κυπρίους πρόσφυγες στην Ελλάδα.
«Í‡ÏÔ ÙË˜ ∑ˆ‹˜».
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È, ﬁÌˆ˜, Î·È ËıÈÎ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›·
Î¿ÔÈÔ˘ Κυπριώτης Ψαριανός υπηρέτησεν
Κωνσταντίνος
Στις 8 Ιουλίου του 1823, σημειώνει ο Γάλλος
2) ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÎÙ‡Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜)
εις τον‹ ÌÔυπέρ ανεξαρτησίας
ιερόν αγώνα
με το πυρËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜
ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿
ı¿Πρόξενος Mechain, ότι: «Η Κύπρος θα ήτο πολύ
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ πολικόν
Î¿ÔÈÔ˘,μου
Ë και παρευρέθη
εις
όλας
τας
Ï·ÛÛ· Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË ÂÈ˜κατά
‰‡Ôκαι‰È¿
ήσυχος εάν η παρουσία μίας δωδεκάδας ωπλιÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË) ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
Î·È
ÔÈρόν
λαβούσας
χώραν
εκστρατείας
κατά
των
εχθÓ·
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó
ÔÈ
πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜
ÊÂ‡σμένων ελληνικών Ψαριανών πλοίων, τα οποία
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜, ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ë ËıÈÎ‹ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÁÔÓÙ·˜
·ﬁ ÙËÓκαι
∞›Á˘ÙÔ,
ÚÔÙ˘ρών και εις το 1821
παρευρέθη
με το πλοίον
περιπολούν
περί την Κύπρον και καθ’ εκάστην κάμÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·, Ô ¤·ÈÓÔ˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂτου
Î·È κυρίου
ÈÔ ¿- Γιαννίτση,
ÒÓÂÈ
Î·È
¿ÏÈ
ÙÔÓ
∆›ÌÈÔ
™Ù·˘Úﬁ.
πρώτης τάξεως ναύτης και
νουν
δενËυπέθαλπε
την εξαγρίωσιν
τουÂ›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
Óˆ),αποβάσεις,
Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹,
ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË,
Î¿ÔÈÔ
3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
μάγερας
εις
την
περιπολίαν
της «Κασσάνδρας» και
συρφετώδους
στρατού».
[Ν. Γ. Κυρια‡„ˆÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ‰È·
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜Τουρκικού
‹ ·ÎﬁÌ· Î·È
Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË
ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂμετά
τας
εκστρατείας
έπεσεν
από το πλοίον εις την
ζή,ÏÈÎ¿
δ.π.ÔÏÏÔ›
σελίδαÙÚﬁÔÈ
15 – Κυπριακά
Χρονικά Î·ÓÂ›˜
(1930)].ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ÁÈ· Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ»
λέμβον
και
εσκοτώθη.
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ ·ﬁ Ù· Ê›Όμοιο Î·È
έγγραφο
και ‚¤‚·È·,
προς την
ÁÂÓÈÎ‹
ıÂÙÈÎ‹εστάλη
ÛËÌ·Û›·,
ÙË˜«ΕπιτροÏ¤ÍË˜.
Ο δε υιός του Γεώργιος
μεÙˆÓ
το πυρ‰È·, ÏﬁÁˆπαρευρέθη
ÙË˜ ·ÈÛÙ›·˜
ÚÔ˜
πήν ∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ
των Ψαριανών»,
που
μετάÒ˜
τηνÂ›Ó·È
καταστροφή
ÙÒÚ· Ó·
‰Ô‡ÌÂ
ÛˆÛÙﬁ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
πολικόν
μου
εις
διαφόρους
εκστρατείας
και
όταν
ÙÔÓ
£Âﬁ.
∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ
ÌﬁÓÔ
ÂÎÂ›τουÎ·ÓÂ›˜
νησιού
τους
είχαν καταφύγει
στην
Η
ÛÙÈ˜
·ÚÓËÙÈÎ¤˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜.
ªÂΑίγινα.
·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
ÙÈ˜ ÂÚÈÓÔÈ
Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó
Û˘ÓÂ¯Ò˜
ÙÔÓ
εκτυπήσαμεν
εις
το
πέλαγος
μετά
του
κυρίου
ΜικέλΕπιτροπή
στις 7 Φεβρουαρίου
απάντησεÚ¿ÍÂÈ˜,
ότι όχι ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜
ﬁÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜
¯¿ÏÎÈÓÔ
ﬁÊÈ,
ﬁ¯È και
ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ.
λη,
έπεσεν
εις
το
πέλαγος
και
επνίγη
μετά
τούτο
μόνο
δεν
ενέχονταιÓ·«Ψαριανοί»
πλοίαρχοι
στην ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤ﬁÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜
Ô ÔÔ›Ô˜
∂ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ ﬁÊÈ˜
δεν
τον ευρήκαμεν.
κίνηση
αυτή, αλλά
και ότι ·ÎÚÈ‚Ò˜
δεν είναιﬁÙ·Ó
δυνατόν
«Να
ÙÔÈ· Ú¿ÍË.
∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
Ï¤ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓË
Ú¿ÍË;
∂ÓÚÔÂÙ‡ˆÓÂ ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘ ∫˘Εις όλας
εξετέλεσαν και οι δύο ο
ÓÔÔ‡ÌÂ
Ú¿ÍË Ô˘
Û‡ÌÊˆÓ·
ÙÔ˘˜
ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ
Î¿- τας ναυμαχίας
έχωσιν
τοιούτον
σκοπόν
ούτεÌÂ
εάν
επηρεάσθησαν
Ú›Ô˘.
πατήρ
και
ο
υιός
το
καθήκον
των προς την Πατρίδα
ÔÈ· ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘
∫Èολέθριον
·˘Ùﬁ ‰ÈﬁÙÈ
Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
ν’ αποφασίσωσιν
μίαν Â›‰Ô˘˜.
τοιαύτην
επιχείρη∏
¶ÚÒÙË
⁄„ˆÛÈ˜
και
ουδεμίαν
ανταμοιβήν
έλαβον.
¯›ÏÈ· Ì‡ÚÈ·
ÌÂÙ·Í‡του
ÙˆÓέθνους».
ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
σινÂÈÊ¤ÚÂÈ
αμαυρώνουσα
τονÎ·Î¿,
χαρακτήρα
ÙÔ‡
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
Διό
δίδεται
το
παρόν
πιστοποιητικόν
προς την
Ë ·ÓËıÈÎﬁÙËÙ·
¤Ó·˜ ‚›Ô˜
·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜),
Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
(Γενικά
Αρχεία του(‰ËÏ.
Ελληνικού
Κράτους,
Συλλογή
θυγατέρα
του,
κυρ.
Δεσποινού
Κωνσταντίνου
ΚυπρÔÏÏ¿ Ô‰˘ÓËÚ¿
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Â·ÎﬁÏÔ˘ı·.
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
ÌÂ
Βλαχογιάννη:
Εκτελεστικόν,
Φάκ. 18). √ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ÙÚﬁÔ˜
ÙÔ ÂÍ‹˜ ένθα
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ιώτη,ÁÂÓÈÎ¿
ίνα της χρησιμεύση
δει. ÁÂÁÔÓﬁ˜:
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
«Ο Κύπριος Χαράλαμπος Μάλης,
√ ª¤Á·˜
Εν Αθήναις,
10 Μαΐου
1865.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÔ˘
·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·,
·ÓÙ›
διδάσκαλος,
Φιλικός, Αγωνιστής περί
ÔÔ›Ô˘
Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹Κανάρης»
ÂÔÚÙ‹ ÙÈÌ¿ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎﬁÌ·
Κωνσταντίνος
Ù·È ·ﬁ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ÌÂÙ¿
Δανείου
γιαÔ˘
τηνÓ·Απελευθέρωση
της Î·È ¤ÁÎÚÈÛË.
Î·È
ÌÂ ÙÚﬁÔ˘˜
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ·
√ˆÛ«Πιστοποιητικόν
ÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
Κύπρου
και της
Χίου» (1825)
‰‹ÔÙÂ
Ô ·Ú·‚¿ÙË˜
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
ÓﬁÌÔ˘ ‹ Î·ÓﬁÓÔ˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ÙÈ- ο υποφαινόμενος εκ Ψαρών ότι ο
Πιστοποιώ
ÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈÌˆÚÂ›Ù·È.
συμπολίτης μου Κωνσταντίνος
Κυπριώτης
υπηρέτΑπόσπασμα:
ÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁ ·ﬁ
ÙËÓ ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘.
ησε ως πυρπολιστής
εις την
εκστρατείαν
των ÙÔ˘˜
Τρι«Ο Γενεράλ δε Βιτζ είχεν ανοίξει τοιούτον δάνει- ™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
∆Ô ¤ÙÔ˜
311Ì.Ã.
ÂÎÏ‹ıË ·ﬁ

∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ ÙËÓ
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó ÛÔ˘, Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ, ‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».

∂›ÛË˜ ÛÙÔÓ ∆¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢Èﬁ˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜ Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
ÏﬁÊÔ˜ ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.
∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙﬁÙÂ 80
ÂÙÒÓ, ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·ﬁ ÙÔÓ £Âﬁ
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚﬁÓ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛıË ﬁÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úﬁ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
Á˘Ó·ÈÎﬁ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
Ó·Ô‡˜, ﬁˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·, ﬁÏÔ˜
Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·ÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ﬁÏÔÈ Ó·
‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
∞˘ÙﬁÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
ŸÏÔ˜ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÙﬁÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ﬁ ÙﬁÙÂ
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÂÔÚÙ‹ ·˘Ù‹.

Î›ÓÈÔ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÎ·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ƒÒÌË˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ó· ··ÏÏ·∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜
ÁÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ª·Í¤ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùﬁ ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
·‡ÛÈÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·Ù¿ ÙË˜
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ. √ ª·Í¤∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙﬁÛÔ
ÓÙÈÔ˜ ﬁÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùﬁ ˘ÂÚÙÚÈÎ·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
«Η
των
ÛÙËÓδόξη
¢‡ÛË, ﬁÛÔ
Î·ÈΨαρών»,
ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡του Τάσσου,
που εικονίζει
Ψαρά
Ï‹. ∂›ÛË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ
Î·È ¿ÏÏ· ‰È·-τα ηρωϊκά
ŸÙ·Ó ÏÔÈﬁÓ ÔΧαρακτικό
ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÔÏË Î·È ¿ÏÈ
ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
Ù¿ÁÌ·Ù·
˘¤Ú
ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘
Î·È
Â˘ÚÈÛÎﬁÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
∫ˆÓκέρων, ως ναύτης Α’ τάξεως και πυρπολιστής με
διά την γενναιότητά Ÿˆ˜
του και
καλή τουÔ ª¤Á·˜
διαγωγήν,
Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
ÙËÓ
όπου εστάθη έως ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
το 1828, ÙÔ
του330Ì.Ã.
δίδω ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ
κατά χρέος
το πλοίον του Ανδρέου Δομεστίνη εις την εκστραÂÂÈ‰‹ ÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÙÔ˘
·ﬁ
μουÛÙÔ˘˜
το παρόν μου αποδεικτικόν διά να του χρησιτείαν
της Ερισσούς,
με το πλοίον
∏ ∞Á›·Χ.∂Ï¤ÓË
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ
Î·È του Γεωργίου
ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
μεύση
όπου ανήκει.
Μυκέ
(Μικέλλη),
τις
την
του
Καφηρέως
με
το
πυρ∞Á›Ô˘˜
∆ﬁÔ˘˜
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË ÛÙÔÓ £Âﬁ ÙˆÓ ÃÚÈ‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
ΕνÌËÙ¤Ú·˜
Ναυπλίω, τη 15η Μαρτίου 1832,
πολικόν
τουÙÔÓ
Κωνσταντίνου
Κανάρη, ως√πυρπολιÛÙÈ·ÓÒÓ Ó·
‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÓÈÎ‹ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ﬁıÔ˜ ÙË˜
∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂÛÂÈ ÙÔÓ
Ο εκατόνταρχος
στής
ειςª·Í¤ÓÙÈÔ.
την εκστρατείαν των Τρικέρων,
δε την∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
ÙÔ˘πριν
ªÂÁ¿ÏÔ˘
‹Ù·Ó
Ù¤ıËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡∫·Ù¿του
ÙË πολέμου
‰È‹ÁËÛË τούτου
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÓ· ÌÂÙ·‚Â›
ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∆ﬁÔ˘˜,
Γιαννάκος
Κάρογλου»
παύσιν
ο δυστυχώς
ούτος σταÌˆÓ Î·È
Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó.
ºÂ‡ÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘,
ÂÈÛÎﬁÔ˘
∫·ÈÛ·Ó·πλοίου
ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ
Ô˘ ÂÚ¿ÙË– ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
λείς
με την λέμβον
του άνω
μνησθέντος
του ÂÎÂ›ΠΗΓΕΣ
ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
ÚÂ›·˜ ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
ÛÂ Ôεπνίγη
∫‡ÚÈÔ˜,εν
Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
Γ. Χ. Μυκέ προς εκτέλεσιν υπηρεσίας,
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ
∫˘Ú›Ô˘ εις
Î·Èτον
ÙÔÓ
1. Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης,
«ΗÙÔ˘
Κύπρος
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ··Á›Ô˘˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó·
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó
ÛÙËÓ
ﬁÏË
∫ÙËÛÈμέσω
της
θαλάσσης.
Αγώνα
τουÎ·È
1821», Αθήνα (1971).
ÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ﬁÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùﬁ˜
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ› ‰È· ÙÔÓ
˘ÈﬁÓ ÙË˜
ÊﬁÓÙ·.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã.
Ô ·˘ÙÔÎÚ¿Καθ’
όλον δεÙÔ˘
τοÛÙ·˘ÚÔ‡
διάστημαÊˆÙÂÈτης υπηρεσίας
έδει2. Λοΐζος
Φιλίππου,
«Κύπριοι
Αγωνισταί»,
ΛευÙÔ˘,
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô
ﬁÏÔ˘˜του
ÙÔ˘˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
∂›ÛË˜
ÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
ξεν
ανδρείαν
και Ô˘
πατριωτισμόν
και
Óﬁ ÛÙÔÓ
Ô˘Ú·Óﬁ,
¤ÊÂÚÂ Î·È απαράμιλλον
(1953).
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ›κωσία
ÛÙ· ÓÂÚ¿
ÙÔ˘
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Óκαι
ÂÈÁÚ·Ê‹
ÛÙ· ÂÏÏËευπείθειαν
ετοιμότητα
προς τουςπÔÚ‰¿ÓË
ανωτέρους
ÔÙ·ÌÔ‡. 3. Ν. Γ. Κυριαζή, «Κυπριακά Χρονικά», Λευκωσία
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «∂Ó ∆Ô‡Ùˆ ¡›Î·».
∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã.(1930).
ÂÚ·ÁÌ·ÙÔτου.
∆ﬁÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
∆ËÓ
Ó‡ÎÙ·,
Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
ÂÊ¿ÓË
Ô›ËÛÂ
ÙËÓτης
ÂÈı˘Ì›· 4.
ÙË˜
ÙËÓ ψαριανών
Προς βεβαίωσιν δε τούτων και κατ’
αίτησιν
ΓιαÌÂδράση
πλοίων
στα ανοιχτά
της
Î·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ
™Ù·˘Úﬁ
ÛÙËÓ ∫ˆÓÔ ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÛË‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙË˜.
επιζώσης θυγατρός του Μαρίας Κωνσταντίνου
Κύπρου... Βλέπε Ν.
Κοτζιάς, «Ανασκευή
της
του
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
Î·È
ÙÔÓ
ÙÔÔı¤ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ﬁˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
Κυπριώτη,
το παρόν
μου όπως της χρηΤσαμαδού Ανασκευής»,
ÙËÛÂ ÛÙÔÓΑθήνα
Ó·ﬁ ÙË˜(1858).
∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
ÙÔ Â›‰Â ÛÙÔÓαφίεμεν
Ô˘Ú·Óﬁ Î·È
ÙÔ˘ ¤‰ˆÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙﬁÔÓΔ.™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
σιμεύση
δει.
Ï·ﬁ˜ Î·È
¿ÏÈτόμος
·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
4.ÙÔÓ
Υπόμνημα
Ψαρών,
Β’ (1862).
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹ένθα
Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ
ÙÔÓ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È
∆¿ÊÔ της√Νήσου
ÙÔ ∆›ÌÈÔ
•‡ÏÔ ÙÔ˘εις
™Ù·˘ÚÔ‡
¿ÚΕν Σύρω
τη 12η
Μαΐου
1865
5.Î·Ù·ÛÙ‹Αρχεία του Γάλλου
Προξένου
Λάρνακα.
™Ù·˘ÚﬁÓ,
ﬁˆ˜
ÙÔÓ Â›‰Â
ÊˆÙÂÈÓﬁ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜
¯ÈÛÂ
Ó·
„¿ÏÏÂÈ
«∫‡ÚÈÂ
ÂÏ¤ËÛÔÓ».
Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË
Γ. Βαλέτης»
ÛÂÈ
Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·
ÙˆÓ
Mechain (1823-1826).
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË
Î·È
ÁÚ·ÌÌ‹
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘. ∆ÔÓκατά ÈÛÙÒÓ.
«Ο κύριος
Μιχαήλ Κύπριος
το 1826 έτος
6. Σπυρίδων Τρικούπης,
«ΙστορίαÛ˘Ó¤ÂÛÂ
της Ελληνι¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
™Ù·˘ÚﬁÓ
·˘ÙﬁÓ
ÙÔÓ
ÔÓﬁÌ·ÛÂ
«Ï¿∂›Ó·È
ÁÓˆÛÙﬁ
ﬁÙÈ
Ô
·˘ÙÔÎÚ¿εστάθη και υπό την οδηγίαν μου Μαγκατζής με δέκα
κής Επαναστάσεως», τόμος Γ’ (1888).
∞ﬁ ÙﬁÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
‚·ÚÔ». ªÂ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ™Ù·˘ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Óﬁ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 136 Ì.Ã.
και περισσοτέρους στρατιώτας και εις την εκστραΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
·ﬁ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚﬁˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙﬁÔ ÙË˜ ™Ù·‡Úˆτείαν
της
Χίου
ηκολούθησεν
με
συντρόφους
έως
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
Ó·
ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È
Ë ¶·ÁÙ¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
ΑντώνηςÎﬁÛÌÈÔ˜
Κυριάκος
Γεωργίου
εκεί.
Εστάθη
γενναίος εις όλας
τας μάχας
πάλιν
⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
√ ª¤Á·˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ ¤ÙÔ˜
Ó·ﬁ και
ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ
ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›Ιστορικός
– Ερευνητής
επληγώθη
και υπέφερε
μεγάλους
κινδύνους
313Ì.Ã. ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó
Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ
§È∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡.
ÙË˜ Î·ıÒ˜και
Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜. Κύπριος
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¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
Αχιλλέας Û¯¤‰ÈÔ
και Μαρία
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
– ™˘Ó¿ÓÙËÛË
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
- ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979
Πυλιώτη
- Κώστας
Μόντης
ÎÏÂÎÙ¤˜ ˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
κλεκτές υνεργασίες

Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

Μέρος 16ον
∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂

Αχιλλέας Πυλιώτης
™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒ(1923-1998)
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂΟ Αχιλλέας Πυλιώτης γεννήθηκε στο χωριό ΟρμήÚÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
δεια της επαρχίας Λάρνακας το 1923. Καταγόταν από
«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
φτωχή οικογένεια
και δεν μπόρεσε
να συνεχίσει
τις σπουÂ›ÙÂ˘ÍË,
ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ
ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·,
ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜
ÙÔ˘
δές του μετάÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
το Δημοτικό. Από
ηλικία ÌÂ
στρατεύτηκε
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
Ô˘νεαρή
Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ
Ù· „ËÊ›στον αγώνα
για κοινωνική
δικαιοσύνη
της
ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ,
Ù· ÔÔ›· και
ÛÂÈ˜λευτεριά
˘ÂÚ„ËÊ›Κύπρου
και
εντάχθηκε
στο
λαϊκό
κίνημα.
Û·ÙÂ Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ. ™·˜ Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ Ï¤Όταν
ξέσπασε
ο Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος, οÛÂ
Αχιλλέας
ÔÓ ÙÔ
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
¤ÁÎÏËÌ·
ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ
‚¿ÚÔ˜
Πυλιώτης
αντιφασιστικό
αγώνα
των
ÂÓﬁ˜
ÌÈÎÚÔ‡συμμετείχε
Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓστον
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù›
·ÓÔ¯‹
λαών
και το 1943,
ανταποκρινόμενος
στοÙË˜...
κάλεσμα της
ÙË˜
ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜
ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ›
ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹
Κ.Ε.
ΑΚΕΛ,Úﬁ‚ÏËÌ·
εντάχθηκε‰ÂÓ
στοÂ›Ó·È
Κυπριακό
Σύνταγμα
για
∆Ô του
∫˘ÚÈ·Îﬁ
ÛÙËÓ Ô˘Û›·
ÙÔ˘ ‰È·να πολεμήσει
για την
ελευθερία τωνÎ·È
λαών
μέτωπα
ÊÔÚ¿
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
ÙˆÓστα
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘Ú›ˆÓ.
∂›Ó·Èκαι
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
της Αφρικής
της Ιταλίας.
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
Î·È ı¤Ì·
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡
ÙˆÓ ·ÓıÚˆΜε το τέλος
του πολέμου,
ο Αχιλλέας
Πυλιώτης
πρω›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÙˆÓγια
·Ú¯ÒÓ
„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
τοστάτησε
στον αγώνα
την Î·È
αποστράτευση
των
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË
∫‡ÚÔοιÌÔÚÂ›
˘¿ÚΚυπρίων πολεμιστών,
τουςÛÙËÓ
οποίους
ΆγγλοιÓ·
αποικιοÍÂÈ
ÌﬁÓÔήθελαν
ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó
Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·ενάντια
Î·ÙÔ¯‹˜
Â·κράτες
να χρησιμοποιήσουν
σταÎ·È
εθνικοÓÂÓˆıÂ›
Ô
Ï·ﬁ˜
ÙË˜...
απελευθερωτικά κινήματα που ξέσπασαν μεταπολεμιÙË˜ ∫‡ÚÔ˘
Î·È συντρόφων
ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜
‰È·Î˘κά.∆·
Η ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
άρνηση του Πυλιώτη
και των
του,
τους
‚Â‡ÔÓÙ·È.
∞ÏÏ¿
‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È
Â›ÛË˜έκρινε
Î·È ÙÔτην
Î‡ÚÔ˜
ÙˆÓ
οδήγησε σε
στρατοδικείο
το οποίο
καταδίκη
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
√
∫˘ÚÈ·Îﬁ˜
Ï·ﬁ˜
Â›Ó·È
·ÔÊ·ÛÈτους από 1 με 3 χρόνια φυλάκιση με καταναγκαστικά
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘έργα στις φυλακές της Αλ Μάζα στην Αίγυπτο.
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆήταν εκεί στην Αίγυπτο που έγραψε ο Πυλιώτης τα
Ì¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
πρώτα ποιήματα του, της ποιητικής συλλογής «Αφου∞˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».
γκραστείτε». Σε αυτή τη συλλογή (εκδόθηκε το 1955),
∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ› ˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
μεταφράζει σε στρατευμένους στίχους τα προσωπικά
·ﬁ Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆτου βιώματα
από τηνﬁÏˆÓ
περίοδο
πολέμου
παράλ›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ του
ÔÏÈÙÒÓ
ÙË˜,και
Ì¤Û·
ÛÙ·
ληλα
εξυμνεί
τον
αγώνα
των
λαϊκών
κινημάτων
της ΚύÏ·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·πρου,
Ελλάδας∂ıÓÒÓ.
κι ολόκληρου του κόσμου. Δίνουμε
Ù·
ÙˆÓτης
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
κάποιους
στίχους
από
τοÛ˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
ποίημά του για
τη θυσία
του
™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978
ÌÂ ÙÔÓ
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
Μπελογιάννη.
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â ﬁÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
τα καράβια δεν είναι για καλό,
·ﬁΤούτα
ÙÔÓ √∏∂.
Τούτα
τα καράβια
δε Ëμας
φέρνουν
™ÙÈ˜
9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
1978
°ÂÓÈÎ‹
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
τηæ‹ÊÈÛÌ·
λευτεριά33/15
μας, ﬁÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ
Η λευτεριά
δεν
έρχεται
με τα καράβια,
·Ô¯ÒÚËÛË
ﬁÏˆÓ
ÙˆÓ
Í¤ÓˆÓ ÂÓﬁÏˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Δεν
κλείστηκε ποτέ
η χιλιάκριβη
στ’ αμπάρια…
Í¤ÓË˜
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜
·ÚÔ˘Û›·˜
·ﬁ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
ÙË˜
Η λευτεριά
θα Â›ÛË˜
βγει μες
απ’
τα μπράτσα
μας,
∫‡ÚÔ˘.
∑ËÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓ
ÂÂ›ÁÔ˘Û·
Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ÙˆÓΘα
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
Î·Ù¿
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ
Î·È
βγει σαν τον αχνό
μες ÙÚﬁÔ
απ’ τη γη
μας
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ,
ÙËÓ ·ÈÁ›‰·αγκομαχώντας,
ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔΓι ’αυτό την ˘ﬁ
αναδεύουμε
ÏÔ‡ıËÛÂ
ÚÔÛÊ˘Á‹
Î·È Û˘˙‹ÙËÛË
Γι αυτό
την αγαπούμε
σανÛÙÔ
τη™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ζωή μας.∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘ Η
√∏∂
ÌÂ ·›ÙËÌ·
Î·ıÔÚÈÛÌﬁ
¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
σημαίας
μαςÙÔÓ
πρέπει
να μείνει
στο κοντάρι
ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.
της καιÙˆÓ
τη νύχτα

Να φτερουγά
και να
φωτά το δρόμο
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ
– ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
™¯¤‰ÈÔ
της πάλης μας.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
Εμπρός,
ανοίχτε
τις καρδιές
σας. ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
ŒıÓË,
ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ›
˘¤‚·Ï·Ó
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
όλες
τιςﬁˆ˜
καμπάνες.
Χτυπάτε
ÙÔ˘ Χτυπάτε
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡,
Ô˘
·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
τα ταμπούρλα.
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
Φυσήξτε εγερτήριες σάλπιγγες.
µÚÂÙ·Ó›·˜.
Τα Ï·›ÛÈÔ
θούρια –των
προγόνων
μας
δεν έπαψαν
να
™ÙÔ
Û¯¤‰ÈÔ
Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
·ÓÙ¤‰Ú·μες ,στην
πνοήÎ·È
μας.
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ·ζουν
ÙÔ ∞∫∂§
ÙÔ ¢∏∫√
Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
‹Ù·Ó Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
°.°.απελευθερωτικού
ÙÔ˘ ∞∫∂§ ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘
·Ó¤Με την έναρξηÔτου
αγώνα του 1955
ÊÂÚÂ:
«∆Ô Ï·›ÛÈÔ
·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜
ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
ο Πυλιώτης
μαζί μεÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
δεκάδες άλλους
συντρόφους
του
(∞ÌÂÚÈÎ‹,
µÚÂÙ·Ó›·,
∫·Ó·‰¿) Ô˘ από
Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
συλλήφθηκαν
και φυλακίστηκαν
τους Βρετανούς
ÙÈ˜
∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜
ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó·
Â›ÙÂ Ù‹ÚËαποικιοκράτες.
Τον ίδιο χρόνο
το 1955,ŒıÓË,
το ποίημα
του
Û·Ó
¤ÓÔ¯Ë
ÛÙ¿ÛË
·Ô¯‹˜
·ﬁ
Ù·
„ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ Νεο¢ÈÂ«Το ρώτημα» βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ
ıÓÔ‡˜
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡,
λαίας στη
Βαρσοβία.Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó
ﬁ,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
Το 1959 διετέλεσε υπεύθυνος συντάκτης και αργότε™˘Óﬁ‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».
ρα διευθυντής του περιοδικού «Νέα Εποχή» που ήταν
√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
ένα λογοτεχνικό βήμα για δεκάδες ποιητές και λογοτέχνες
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονταν και ο ΘεοδόÏ›Â˜ ÂÊﬁÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, ﬁˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
σης Πιερίδης και ο Τεύκρος Ανθίας. Την ίδια ώρα ενÏ·›ÛÈÔ, ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
θάρρυνε και
πρόβαλλε
νέους να στέλνουν
·ÎÚÈ‚Ò˜
ÛÙËÓ
ÙÚ¿Â˙·εκατοντάδες
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
Ô˘
ποιήματα
και άλλες λογοτεχνικές
συνεργασίες.
Ú¤ÂÈ
Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ›
ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÒÛÙÂΤηÙ·θέση
·Úαυτή στο
περιοδικό
την κράτησε
για σχεδόν
ÓËÙÈÎ¿
ÛËÌÂ›·
ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘
Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó
ÛÂσαράντα
ıÂÙÈÎ¿».
χρόνια.
Τον ίδιο ÙË˜
χρόνο
(1959)
εξέδωσε
τη δεύτερη
ποιη√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
∂¢∂∫,
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:
ktofallis
@ gmail.com
Tofallis@greekinstitute.co.uk

www.greekinstitute.co.uk

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ» Î·È ﬁÙÈ «·ÓÙÈτική του συλλογή
«Φωνή μεσ’
απ’ τη ·Ú¯¤˜
γη μας»,
όπου
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È
ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜
Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜
‰ÈÂıÓÒ˜
περιλαμβάνει
από Î·Ù¿ÊˆÚ·
τον αντιαποικιακό
αγώνα.
·Ô‰ÂÎÙ¤˜
Î·Èβιώματα
·Ú·‚È¿˙ÂÈ
Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
Πυλιώτης ανάπτυξε επίσης δραστηριότητα στο
ÙÔ˘Ο√∏∂».
χώρο της κριτικής θεάτρου και βιβλίου, και έγινε μέλος
∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, της Καλλιτεχνικής
–19κι άλλων
ª·˝Ô˘πολιτιστικών
1979
Επιτροπής του ΘΟΚ
οργανισμών.
™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜
°ÂÓ¿ÚË 1979
∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì,
°.°.
Υπήρξε
επίσηςÙÔ˘
Γραμματέας
τουÔΚυπροσοβιετικού
ΣυνδέÙÔ˘
√∏∂,
·Ó¤Ù˘ÍÂ
ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË
ÁÈ· ÙËÓ
σμου
Φιλίας.
Ο Πυλιώτης
ήταν ο‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
στρατευμένος ποιητής
Â·Ó¤Ó·ÚÍË
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ.
°È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ
ÌÈ·για
«∏ÌÂπου μιλούσε,ÙˆÓ
έγραφε
και στιχουργούσε
με πάθος
την
Ú‹ÛÈ·
¢È¿Ù·ÍË»
ÛÙÔÓγια
™.τη∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ειρήνη,
την αγάπη
ζωή, την ελευθερία
και πίστεÌÂ
ı¤Ì·Ù·
ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
υε Ù·
ότι·ÎﬁÏÔ˘ı·
η θέση των
πνευματικών
ανθρώπων ήταν στην
1.
√È
·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘
√∏∂
ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
πρωτοπορία αυτού του αγώνα.
2.
∆· Ù¤ÛÛÂÚ·
ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –
Πέθανε
το 1998.
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁΜαρία
˙‹ÙËÌ·. Πυλιώτου
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ı¤Ì·.
(1935
-)
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
ÙÔ˘Ηµ·ÚˆÛÈÔ‡.
Μαρία Πυλιώτου (ήταν σύζυγος του Αχιλλέα Πυλιώτη)
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎﬁÌ·
·Ú¯›ÛÔ˘Óσήμερα
ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÔÈ ‰‡Ôτο
ËÁ¤ÙÂ˜
γεννήθηκε
στο κατεχόμενο
Λευκόνοικο
1935
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
από μάνα αγρότισσα και πατέρα οικοδόμο. Πέρασε
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
δύσκολα παιδικά χρόνια (ήταν η δεκαετία του Β’ ΠαγκοÌÂ ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
σμίου Πολέμου). Εργάστηκε ως δασκάλα από το 1957
ﬁÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
σε πολλά δημοτικά σχολεία της Κύπρου, ιδιαίτερα σε
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
σχολεία της υπαίθρου που πάντα προτιμούσε.
™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Από τα νεανικά
της χρόνιαÌÂ
ζωγραφίζει
και γράφει.
Από
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Î·È Î·Ù¤πολύ
νωρίς
δημοσιεύει
σε
εφημερίδες
και
περιοδικά
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·ﬁ ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.
άρθρα και μελέτες της, ποιήματα και διηγήματα της. Για
∆· ¢¤Î·
™ËÌÂ›·
ÙË˜συνεργάτιδα
™˘ÌÊˆÓ›·˜στο ραδιόπολλά χρόνια
υπήρξε
βασική
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
φωνο και την ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
τηλεόραση του
ΡΙΚ. Από την τηλεόραση
παρουσίαζε
για ένα ολόκληρο
χρόνο βιβλία
σε παιδική
1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÛÙÈ˜
εκπομπή.
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.
2.Βιβλία
µ¿ÛË ÙˆÓ
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó·από
Â›Ó·È
Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
της κυκλοφορούν
τοÔÈ
1976.
Μέχρι σήμεÁÚ·ÌÌ¤˜
ª·Î·Ú›Ô˘ –περισσότερα
¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜
12Ë˜
ºÂ‚ÚÔ˘ρα έχουν
κυκλοφορήσει
από
20 βιβλία
της
·Ú›Ô˘ 1977.
(διηγήματα,
παραμύθι, μυθιστόρημα) τα περισσότερα
3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ·
Î·È βραβεία),
ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
ÂÏÂ˘βραβευμένα
στην ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Κύπρο (κρατικά
Ελλάδα
και
ıÂÚ›Â˜
Ó·
Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
εξωτερικό από σημαντικούς φορείς -- Janusz Korczak
4. √È
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· της
Î·Ï‡„Ô˘Ó
ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜
Î·È
και
UNICEF.
Βιβλία
μεταφράστηκαν
και κυκλοφόÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
Ù˘¯¤˜.
ρησαν
στα ουκρανικά,
ρωσικά και γαλλικά.
5.Στο
¡·βιβλίο
‰ÔıÂ›της
ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
ÛÙËÓκηρύσσει
Â›ÙÂ˘ÍË
«Το κάστρο μας»
τηνÛ˘ÌÊˆελληνοÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
τουρκική φιλία και συναδέλφωση. Δυο παιδιά, ο Στάθης
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
και ο Πετρής ξεκινούν ένα βράδυ με το όνειρο και τον
6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔπόθο να περάσουν στα κατεχόμενα, στ’ αγαπημένο τους
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔχωριό. Πολύ κινδύνεψαν. Ωστόσο, η χαρά της γνωριμίας
ÌÈÏ›ˆÓ.
και της φιλίας τους με τον Ντερβίς θα τα συνοδεύει στις
7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
επόμενες
μέρες. Θα τα πείσει ακόμα πως για να υπάρ∫‡ÚÔ˘.
ξει
ελπίδα
επιστροφής
και δικαιοσύνης,
όλοι να
8. ∏
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·,
Î˘ÚÈ·Ú¯›·,
Â‰·ÊÈÎ‹πρέπει
·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
εργαστούν
αγαπημένα,
αδερφωμένα.
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·ÚΈγραψε
τη συλλογή
διηγημάτων
«Χαρούμενοι
χαρÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ
ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ ¤ÓˆÛË
ÌÂ ÔÔÈ·‰‹Ôταετοί»,
τη¯ÒÚ·
νουβέλα
«Οι λύκοι
και η ΚοκκινοσκοÙÂ ¿ÏÏË
Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÌÔÚÊ‹
υφίτσα»,
το μυθιστόρημα
«Τα δέντρα που τρέχουν»
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡
‹ ·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
Άλλα
της: «Καλημέρα,
Μαργαρίτα»,
«Λεώνη»,
9. √Èέργα
‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó
Î·Ù¿
«Περιπέτεια
στονÎ·È
Βυσσινόκηπο»,
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹
·‰È¿ÎÔÔ. κ.ά.
10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
Μόντης
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘Κώστας
1979, ‡ÛÙÂÚ·
·ﬁ ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜
(1914- 2004) ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿Ï·˜ ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘(Προτάθηκε
για το ÏÂ˘Ú¿
Βραβείο
Νόμπελ) Ô
ÂÁÈ¿Ú.
∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,Κύπριους
Ô˘ Ì¤¯ÚÈλογοÙﬁÙÂ
Ó¤Ô˜Ένας
Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜
από τους°ÂÒÚÁÈÔ˜
πολυγραφότερους
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
τέχνες που ασχολήθηκε με την ποίηση, την πεζογρα∆¿ÛÛÔ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Î·È ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘φία και το θέατρο ήταν και ο Κώστας Μόντης. ΓενÚ¿˜ Ô √Ó¿Ó.
νήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1914 στην Αμμόχωστο
∏ £¿ÙÛÂÚ
ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
και ήταν
το έκτο και
μικρότερο
παιδί του Θεόδουλου
και™ÙÈ˜
της3Καλομοίρας
Μόντη.
Ο πατέρας
τουÛÙË
καταγόª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó
‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜
ÂÎÏÔÁ¤˜
µÚÂÙ·Ó›·
Î·Èτη
ÙÔΛάπηθο
™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ· του
Î¤Ú‰ÈÛÂ
ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
·ﬁ
ταν από
και η μητέρα
(το γένος
Μπατίστα,
ÙÔ
∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ·
Ô˘ ËÁ¤ÙË˜
Î·Èτην
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Βενετσιάνικης
καταγωγής)
από
Αμμόχωστο.‹Ù·Ó
∆˙¤ËÌ˜του
∫¿ÏÏ·¯·Ó.
ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ήταν
ÛÙËÓακόμη
ÈÛÙÔÙﬁÙÂ
ΟιÔγονείς
πέθαναν °È·
όταν
ο Κώστας
Ú›·
ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜
ÂÍÂÏ¤ÁË
Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
–Ë
έφηβος,
μαθητής
στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο. Το 1932
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ
£¿ÙÛÂÚ.
∞ÚÎÂÙÔ›
∫‡ÚÈÔÈ
Ô˘ και
‹Ù·Ó
πήγε στην Αθήνα
για να
σπουδάσει
νομικά
την·Ôίδια
°Ô˘ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ
ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛËστην
ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜
∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
ώρα αρθρογραφούσε
εφημερίδα
«Ελευθερία».
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤ÚΌταν τελείωσε τις σπουδές του γύρισε στην Κύπρο το
ÓËÛË˜ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
1937 αλλά το αγγλικό αποικιακό καθεστώς δεν επιﬁÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó ÛÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁτρέπει σε πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων να
Á˘‹ÙÚÈ· ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó ﬁÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
εξασκήσουν
το δικηγορικό
επάγγελμα.
ÁÈ·
¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿,
ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË
ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
1948 αναλαμβάνει
τη διεύθυνση
της εφημερίδας
‰ÂÓΤο
‰È¤ÊÂÚÂ
·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ
∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
«Έθνος»
και
το
1955
συμμετέχει
στον
απελευθερω∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
τικό
Το 1961
διορίστηκε
ΔιευθυντήςÙˆÓ
Τουρισμού
∆·αγώνα.
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·
‚ÚÂÙ·και εργάστηκε
εκεί ﬁÔÈÔ
για 15ÔÏÈÙÈÎﬁ
χρόνια απ’
όπου και
αφυÓÈÎÒÓ
Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ,
·ﬁ¯ÚˆÌ·
ÎÈ ·Ó
Â›¯·Ó,
Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÌÂ ÂÎÂ›Ó·
ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂπηρέτησε
το 1976.
Με τη λογοτεχνία
ασχολήθηκε
από

¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 21

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

τα νεανικά του χρόνια. Εξέδωσε τα έργα: «Γκαμήλες
και άλλα διηγήματα» 1939, «Ταπεινή ζωή» (διηγήματα) 1944, «Τα τραγούδια της ταπεινής ζωής» (ποιήματα) 1954, «Στιγμές» 1958 και άλλα.
Το 1941 ίδρυσε το πρώτο επαγγελματικό θέατρο
ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
στην Κύπρο. Εξέδωσε επίσης περιοδικά με εμπορικά
∫À¶ƒ√À
∆√º∞§§∏
θέματα.
Ο Μόντης ασχολήθηκε επίσης με την κυπριακή διάÚÈÎ·ÓÒÓ
Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó
ÌÂ Î·Ó¤Ó·
λεκτο. Δίνουμε
μερικούς
στίχουςÏﬁÁÔ
απόÓ·το‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ποίημα του
ÙÈ˜
ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓﬁÚÂ˘Â ÌÂ
«ΗÛÙÂÓ¤˜
Μαυροφορεμένη»:
ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ.
ŒÙÛÈταË μμάθκια,
Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
·Ï¿
Μπορούν
κόρη μου,·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ
να κλάψουσιν
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓέτσι
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
‘που πάνω ‘π’
σιείλη; Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
ÙËÓΈκαμες
ÂÎÏÔÁÈÎ‹τζαι
ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·
Î·Èτζαι
Â˘¯‹ıËÎÂ
ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆτα μαύρα
φεντζιάζουσιν,
ÛË Ασπρίζουν,
ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ
Ô˘
Û˘Ó‰¤Ô˘Ó
εγινήκασιν ρεζίλι(ν). ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
™ÙÔΈμοιασες
Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ
ÙË˜εσούνι
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
£¿ÙÛÂÚ ‰ÈﬁÚÈÛÂ ÙÔÓ
άσιλα
με τ’Ë ανόρπιστον
§ﬁÚ‰Ô
∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ
ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
Το πρώτο
σιελιόνιν.
Φορεί
τα μαύρ’ αμμά
τα μαύραÛÂτου
√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È
·‰È¤ÍÔ‰Ô
Εμ
παραπάνω
άσπρα
‘που
το
σιόνιν.
√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˘Ο Μόντης
έγραψε
επίσης
επιθεωρήσεις
και
ÎˆÛ›·
ÌÂ ÙË ÌﬁÓË
‰È·ÊÔÚ¿
ﬁÙÈπολλές
ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ·
Ô‰ËÁ‹ıËτιμήθηκε
για την√προσφορά
του στα
νεοελληνικά
γράμÎ·Ó
ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ.
¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘
·Ú¯ÈÎ¿
Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ›
ÙËÓ
ματα με κρατικά
βραβεία το·ÏÏ¿
1968ÌÂκαι
1973 και
από
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
Î¿ÔÈÔ˘˜
ﬁÚÔ˘˜
άλλες
Λογοτεχνικές
Εταιρείες.
Θεωρείται
ένας
από
τους
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
σημαντικότερους
συγγραφείς
του«ÎÚ·ÙÒÓ».
20ου αιώνα
ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Έλληνες
Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·
ÙˆÓ ‰‡Ô
και∆ËÓ
συγκεκριμένα
περιόδου.
Πολλά
›‰È· ÂÔ¯‹,της
ÙÔ μεταπολεμικής
∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ
·ÁˆÁ‹
ÛÙÔ
από τα έργα του‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ
έχουν μεταφρασθεί
στα Αγγλικά,
Γαλ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
ﬁÔ˘ ‰ÈÂÎλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, Ολλανδικά,
Σουηδικά,
Ρωσι‰ÈÎÔ‡ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜
Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜
ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒκάÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ
και σε άλλεςﬁÙÈ
γλώσσες.
ÛÈ,
·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·ﬁ
1980
τιμήθηκε
με τον
τίτλο του «δαφνοστεφούς
ÙÔ Το
1571
ﬁÙ·Ó
Ô §·Ï¿
ªÔ˘ÛÙ·Ê¿
Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ!
√ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜
ÂÍ¤‰ˆÛÂ Ακαδημία
·ﬁÊ·ÛË
ποιητή» (Poet
Laureate) από‰ÈÎ·ÛÙ‹˜
την Παγκόσμια
Ô˘
˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
ÙÔ ∂µ∫∞º.
°È· ÙËÓ
·Ú¿ÏÔÁË
·˘Ù‹
Τεχνών
και Πολιτισμού.
Τιμήθηκε
επίσης
με διδακτο·ﬁÊ·ÛË
·ÎﬁÌ·από
Î·È ÌÈ·
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
ÂÊËÌÂÚ›‰·
Ë
ρικά Διπλώματα
τα Πανεπιστήμια
Κύπρου
και Αθή«∞¸ÓÙÏ›Î»
Î·Ù¤ÎÚÈÓÂΜέλος
ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË
ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹
¤ÁÚ·νας και εκλέχτηκε
της Ακαδημίας
τηςÎ·È
Αθήνας.
„Â
ﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
ÌÈ·το
Ù¤ÙÔÈ·
«ÏÔÁÈÎ‹»
ÙﬁÙÂ
«ËΛογο∞ı‹Προτάθηκε
επίσης και για
Βραβείο
Νόμπελ
στη
Ó·,
Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™ﬁÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘τεχνία.
Ú¤ÛÙÈ
Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
Από
την συλλογή
«Στιγμές»
δίνουμε ένα μικρό απόªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
σπασμα:
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·.
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡Όπου δεν°È·πέφτει
φως είναι·˘Ù‹
σκοτάδι,
ÓÂ˜Μα
ÛÙÔÓ
«ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ﬁÏÂÌÔ»
ﬁˆ˜
ÙÔÓ
·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
όπου δεν πέφτει σκοτάδι δεν είναι
φως.
«ÙÔΤο
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ÂÌ¿ÚÎÔ»,
Ô˘
ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó
ﬁÙÈ Â¤‚·Ïσκοτάδι είν’ αυτόφωτο,
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË».
Το φως δεν είναι.
∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌﬁÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘ÎˆΓιατί τόσα Μνημεία στον Άγνωστο Στρατιώτη
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
Κι ούτ’ ένα στον Άγνωστο Άνθρωπο;
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘Εμείς πού θα βάνουμε τα στεφάνια μας;
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹Αυτό θα το σκεφτούμε χωρίς μυαλό, χωρίς σκέψη,
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
Αυτό θα το σκεφτούμε
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
χωρίς να το σκεφτόμαστε,
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó ﬁÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈΕξ επαφής.
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·ﬁ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
Να σου √ÌÔÛÔÓ‰›·˜».
πω τι είμαστε,™ÙËÓ
φίλεÚ·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·,
μου;
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜
ÛÙË
Ταχυδακτυλουργοί
στο
φως
ήλιου·Ó·ÊÔÚ¿
είμαστε,
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓτου
˘¿Ú¯ÂÈ
ταχυδακτυλουργοί,
ÁÈ·Προδομένοι
«‰È˙ˆÓÈÎ‹ Ï‡ÛË»
·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓΠου,
απληροφόρητοι,
φοράμε
ακόμα Â›¯Â ‹‰Ë
‰›·».
¶Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÌˆ˜
ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜
Την
κόκκινη
τήβεννο
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·Úσοβαρευόμαστε
σ’ ένα
πλήθος
Ù›Ô˘Και
1977
ﬁÙÈ ·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó μπροστά
ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹»
ˆ˜ Ï‡ÛË
Î·È Â›Που τα
ξέρειÛÙÔÓ
ήδη Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹
όλα.
¯Â ‰ÔıÂ›
ÂÓÙÔÏ‹
∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Ó·
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
φοβερή τραγωδία
Κύπρου του 1974
με την
ı· Η
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
Î¿Ùˆ ·ﬁτης
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
‰ÈÔ›ÎËÛË.
τουρκική εισβολή είχε συγκλονίσει τον Κώστα Μόντη
∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
όπως και ολόκληρο τον Κυπριακό λαό. Έγραψε ποιή∆ËÓ
1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘
1979
Û˘Ó‹ÏıÂ
§Ô˘Û¿Î·
ÙË˜
ματα που
εξέφραζε τον
πόνο
και τηνÛÙË
αγωνία
του. Δυο
∑·Ì‚›·˜
Ë
¢È¿ÛÎÂ„Ë
ÙˆÓ
∞Ú¯ËÁÒÓ
∫Ú·ÙÒÓ
ÙË˜
∫ÔÈÓÔαπ’ αυτά το «Κερύνεια» και «Πενταδάκτυλος» μελοÔÏÈÙÂ›·˜.
¢È¿ÛÎÂ„Ë
Ì›ÏËÛÂ
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ﬁÔ˘ ·Ó¿-ο
ποιήθηκαν™ÙË
από
τον Μάριο
Τόκα
και τα τραγούδησε
ÊÂÚÂ
ﬁÙÈ «Ë
∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›
ÙÔ ÌﬁÓÔ
ÙË˜ ∫ÔÈÓÔΓιώργος
Νταλάρας.
Τα τραγούδια
αυτάÌ¤ÏÔ˜
κατασυγκίνησαν
ÔÏÈÙÂ›·˜
Ô˘
¤¯ÂÈ
40%
ÙÔ˘
Â‰¿ÊÔ˘˜
ÙË˜
˘Ô
Î·ÙÔ¯‹
Î·È
και αγαπήθηκαν από τον Κυπριακό λαό. Δίνουμε τους
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
στίχους του «Πενταδάκτυλου»:
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...».
Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˙ËΗ θάλασσα της Κερύνειας.
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
Η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας.
ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔΑνασήκωσε την πλάτη
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÊÔÏÈÛÌﬁ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
Και απόσεισέ τους, Πενταδάκτυλέ μου
∫‡ÚÔ˘.

Ο Μόντης πέθανε την 1η Μαρτίου
2004.
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
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t was another Sunday of celebration for community grassroots football club Omonia Youth
FC, sponsored by Spector, Constant & Williams,
Vas Barbers and V Jewellers.
By Mike Pieri
Chris and Jimmy Mousicos' Under 16 Gold, who
play in the top division, needed a win in their last
match to secure at least a share of the title. Playing at the Radiomarathon Centre in Enfield, the
club's spiritual home, the Under 16 Gold got into
their stride early on and once they scored the first
goal they ran out comprehensive winners to secure the title. It is a fabulous achievement for the
team, many of whom have been together for many
years. Louis G (2), Kristian, Ziya, Vansh and Lewie
scored the goals in a 6-1 win. After the match, manager Chris said:
"This season we started with 9 players and ended with 17. As with all of us, Covid interrupted the
season but on top of that we suffered the devastating blow of losing Ella, one of our originals' baby sister at just 13 years of age. Today was the 6month anniversary of her passing so we dedicate
this title to Ella, Jay and the family. The boys were
ruthless and as one today. Great memories."
Chairman Michael Pieri, whose own team are
in the same age group said this: "Together this
team have overcome many hurdles over the years
but they stayed true to a philosophy of wanting to
coach and develop players, playing aesthetically
pleasing football that provides them the platform
to be brave on the ball. I am very proud of their
achievement and this is a title that vindicates a
positive approach to grassroots football. Congratulations to Chris, Jimmy, the parents and of
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Omonia Youth FC celebrate Under 16
Gold champions and the end of an era

Togetherness. Application. Dedication. Passion. The Under 16 Gold are 2021 Champions!
course the players."
While one team was celebrating becoming champions, another team was also celebrating as Nick
Georgiou's Under 18 Gold completed their Omonia Youth FC journey. Playing a double header,
the Under 18 Gold lost one 2-1 match but won the
other one 3-1 to end their Omonia Youth FC careers with a win. Scorers on the day were Styli
Chrysostomou (3) and Jack Nash with Anthony

Gregori named Man of the Match.
In what was understandably an emotional day,
Nick thanked the players and their parents for their
commitment. There are players in the squad who
have been with the club since the development
stage at Under 6 and under 7. Nick said: "I am very
proud that they played so well in this last game
and I sincerely hope they continue to play the sport
as adults. I would like to thank the club, the committee and all the managers for all these years of
support. Keep up the amazing work you are doing."
Sophia and Samuel's Under 13 Girls were excellent as they showed their competitive spirit in
a very entertaining game to watch. The unity and
team spirit was evident throughout, especially the
willingness from the girls to play in different positions and do their best for the team. Despite a difficult start, the girls were able to withstand great
pressure from a team who pressed high up and
were rewarded with a goal from a great team effort. In the second half, the Under 13 Girls were
challenged to try and get the ball in the opposition's half with only two passes; this was done to
encourage them to play forward and to do so quickly to take advantage of the opposition's high pressing. They executed this very well and incorporated many of the passing exercises they have been
focussing on in training and ended up dominating
the second half. It was a brilliant team effort! Player of the Match was Anika with Gina Zavros getting the goal.
Adam Demetri and Evagoras Mandrides' Under 15 Silver played their final home game of the
season against the divisional champions with second place up for grabs. The boys were on fire from

the first whistle and totally dominated the game to
run out comfortable 5-0 winners. Goals were scored
by Nicola (2), Brodie (2) and Agim. Man of the
Match was awarded to Ru.
Tas Georgiou's Under U14 Green were only losing 1-0 at half time but an injury to the goalkeeper made the second half difficult and they eventually lost 7-1. Jamie Gordon got the only goal with
Jacob Roberts named Man of the Match.
Mike Koumi and Adam Broomfeld's Under 13
White had their final games, and with the title already secured, there was little to play and it showed!
There was a marked lack of intensity or teamwork
and when you add the fact the team tried different
formations and players in unusual positions it was
no surprise that the team's usual fluidity was missing. They lost both games: 4-2 and 3-1. The goals
were scored by Nick, Chris and Davide with Chris
and George B named Man of the Match.
Chris Gregoriou's Men's team, who are sponsored by Crown Mobile Tyres, Athletic Development Club, The Master Locksmith, and RAMEK
asset management came up against a very strong
side but ultimately lost 5-0. Dave Huntingford was
named Man of the Match for another strong performance playing as a sweeper keeper and was
solid in his handling too. Despite the defeat, the
team retained their third place in the league.
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.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

HIRINO ME PRASA

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ

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

21.30

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

23.05

PORK WITH LEEKS
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.

HIRINO ME PRASA
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16:00
15:25
18:00
19:05
20:00
21.30

This is a dish where the combination of pork and leeks makes an excellent stew. Other combinations of pork with selino (celery) and andithia (curly
endive) with avgolemono (egg and lemon sauce) are traditional stew dishes.
Leeks were once used interchangeably with onions, but they are more
delicate than onions. The ancient Greeks used them a lot for their onion
flavour. Leeks give a more suttle flavour for broth and therefore is sometimes
called the “king of the soup”.
Leeks can be used as a vegetable which accompanies other meat and
fish dishes. It is excellent simmered in butter, stewed in red wine, lightly
sauteed and then cooked in a tomato sauce. It maybe cooked and eaten
cold with a vinaigrette sauce. In Greek cuisine a leek pie, (prassopitta) is a
very popular dish.
When recipes ask for chopped leeks all you do is put the chopped leeks
in a colander set in a bowl and place them under running cold water until all
the grit settles at the bottom of the bowl. When recipes ask for sliced leeks
it is prudent to loosen the leaves gently so that the water can run right into
the vegetables.
When you buy leeks examine them and make sure the white part is firm
and smooth and the green part is fresh and very green.

22.50

(Serves 4)
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20.05
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22.40

TO GARNISH:
METHOD
1. Heat the olive oil in a large heavy based saucepan and fry the onion for
2-3 minutes or until soft and translucent.
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ηellenic Showroom - με τη
Σεμίνα Τσοκανά
Ελληνική Ταινία:
“Στον Δάσκαλο Με Αγάπη”
Ελληνική Ταινία:
“Το Μελαχροινάκι”

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
20.50
22.05

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:
“Φτωχό Μου Σπουργιτάκι”
Ελληνική Ταινία:
“Το Δίδυμο Της Συμφοράς”

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ
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:
“Δεν Πουλάω Την Καρδιά
Μου”
Ελληνική Ταινία:
“Ερωτικά Παιχνίδια”

22.00
2. Add the meat and fry over medium heat for 5 minutes, stirring frequently
until golden brown.
23.45
22.35
3. Add the celery, parsley, tomato puree dissolved in water and seasoning.
4. Cover and cook over medium heat
for 45 minutes, stirring occasionally.
5. Cut the leeks into 3cm pieces and
soak them in hot salted water for 10
minutes to get rid of their onion taste.
London Greek Radio - Weekly Broadcasting Schedule
6. Strain them in a colander. Add the
leeks in the saucepan and mix in
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
The Big Greek
The Big Greek
The Big Greek
The Big Greek
The Big Greek
The Big Greek
The Big Greek
with the meat.
7.00-8.00
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
7. Cook over medium heat for a further
The
Big
Greek
The
Big
Greek
The
Big
Greek
The
Big
Greek
The
Big
Greek
The
Big
Greek
The Big Greek
8.00-9.00
15 minutes until the meat is tender
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
and the sauce thickens.
The Big Greek
The Big Greek
The Big Greek
The Big Greek
The Big Greek
The Big Greek
9.00-10.00 The Big Fat
8. Serve with crusty bread and chilled
Greek Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
Breakfast
&KLOGUHQ¶V
dry white wine.
Programme

© Copyright George Psarias

An ancient calling

Hellas, O Hellas!
Thy Guardian Angel *

Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αθλητική Κυριακή
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με τον
Βασίλη Παναγή
Ελλ.Ταινία:
“Το Πουλί Της Κύπρου”

ΤΡΙΤΗ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ

NEWS
7am- ERT
8am- RIK

8am- RIK
9am- ERT

8.30am - ǹʌȩȉȘȞ
ȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢǼțțȜȘıȓĮȢ
ȂĮȢ

A small handful of finely chopped fresh flat- leaf parsley.

I pray O Lord,
Release the sentiments
Fluttering like a cageling
In my heart …
Open the gate to let
Freedom fly upon the
Shadow beneath Thy wing;

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:
“Σταυραετοί Στα Μετέωρα”
Κυπριακή Ταινία:
“Πανδώρα”

KYΡIAKH 30 ΜΑΪΟΥ
11.00
18:00
19:00
19:30
21.30

21:05

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:
“Και Μαζί Και Μόνος”
Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου

LGR - London Greek Radio Weekly programme

5 tbsp olive oil
1 medium onion, finely chopped
1kg lean boneless pork cut in 3cm cubes
2 tbsp finely chopped celery leaves
1 tbsp finely chopped fresh flat-leaf parsley
1 tbsp tomato puree dissolved in 350ml water
750g thin leeks, the white parts only, washed and trimmed
Sea salt and freshly ground black pepper

Hellas O Hellas!
Blessed were the heavy steps
Felt from Beloved Paul,
The Holy Book records the
Names of thy cities of old,
Walls new and used,
We visit this day …

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:
“Ένας Άντρας Με Συνείδηση”
Ελληνική Ταινία:
“Ληστές Κι Ασφα-λιστές”
Ελληνική Ταινία:
“Διαμάντια Στο Γυμνό Σου
Σώμα”

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ
12:00
14:00
18:00
19:00
19.30

20:30

22.55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ

PORK WITH LEEKS

INGREDIENTS

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Βουλευτικές Εκλογές-Κύπρος
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
“Μάθε Παιδί Μου Γράμματα”
Ελληνική Ταινία:
“Κρουαζιέρα Στη Ρόδο”

Of this ancient land stands with
Sword drawn to protect.

Jo-Anne Marinakis
*Daniel 10:20

10am- RIK

10.00-11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

11.00-12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

12.00-13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

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

13.00-14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩ
ĲȠȞǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Apogevmatini
Apólafsi

Lunchtime Laika

Apogevmatini
Apólafsi

1pm- RIK
2pm- ERT

14.00-15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

2pm- ERT

15.00-16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

16.00-17.00

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

17.00-18.00

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00-19.00

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

19.00-20.00

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

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

Music Biography

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

9pm- RIK
10pm- ERT

Monday

Lift up thine head
O ye gates of old,
Hellas, an Ancient Ark
Blest over the centuries
Whilst thy children
Pray unto eternity,
A place of rest
Amongst the saintly,
Haloed in the glow
Of Heavenly Hosts
Where in waiting
Angelic Princes bow
Before the Throne
Of Almighty God.

9am- ERT
10am- RIK

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Followed by
Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

Sunday

4pm- ERT

NEWS
4pm- ERT
5pm- RIK

5pm- RIK

7pm- ERT

21.00-22.00

#MondayMayhem

Scandalous

#WednesdayWisdom

22.00-23.00

#MondayMayhem

#TuesdayTunes

Chalara Me Styl

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SoothingSunday

10pm- ERT

Chalara Me Styl

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SoothingSunday

12am- RIK

12am- RIK

23.00-0.00

#MondayMoods

#TuesdayTunes

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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