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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το “ΟΧΙ” Αναστασιάδη
στη διχοτόμηση και στον
οθωμανικό Ερντογανισμό

ΣΕΛΙΔΑ 4

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Κάθε περήφανος
λαός δεν ανέχεται την υποδούλωση»
n «ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ»
n «ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΕΝΤΙΜΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΚΑΘΕ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μην ξεχάσετε σήμερα να
πάρετε το δικό σας μολύβι ή
στυλό για να ψηφίσετε
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ ΤΖΑΚ ΣΤΡΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Απαράδεκτο
ένας τέως Βρετανός ΥΠΕΞ να υποστηρίζει
παραβίαση των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ»
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ
ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ;;;

«Περήφανο εγγόνι» των Οθωμανών
που κατέκτησαν την Κύπρο
το 1571 μ.Χ., δηλώνει ο Τατάρ…
l «ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ/Κ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Ελλάδα-Κύπρος εκτός
της «πράσινης» λίστας
n ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ 17 ΜΑΪΟΥ ΑΛΛΑ
ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
n ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

l ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ 97
ΧΙΛΙΑΔΕΣ Τ/Κ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ;»

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Η Ομογένεια στη Βρετανία γιόρτασε
πιο ελεύθερα το Ορθόδοξο Πάσχα

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής Φεραίος και η εποχή του

n Γράφει: Χάρης Μεττής

n ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΤΟ HARTLEPOOL
n ΑΜΦΙΒΟΛΗ Η ΚΑΘΑΡΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΣΕΛΙΔΑ 9

Οι θαλασσόλυκοι της Επανάστασης

n Γράφει: Σεραφείμ Καραχάλιος

Στον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Wood Green της Ακολουθίας του Επιταφίου προέστη
ο Μητροπολίτης Κολωνείας Αθανάσιος, συμπαραστατούμενος από τον ιερό κλήρο.
Στην Ακολουθία παρέστησαν ο συμπατριώτης μας βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους
και ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής.

ΣΕΛΙΔΑ 11

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS
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e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com

™∂ ∂∆√πª√∆∏∆∞ ∆∞ µƒ∂∆∞¡π∫∞ ∫√ªª∞∆∞ ∂¡ √æ∂π ∂∫§√°ø¡

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES
URGENTLYREQUIRED
REQUIRED
PROPERTIES UNRGENTLY
From
houses
fromstudios
studiosto
toThree
three Bedroom
bedroom houses
2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
020 7502 1713
EMAIL: info@anthealettings.com
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Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ
ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Ελλάδα-Κύπρος εκτός
της «πράσινης» λίστας
Ε

ντός της εβδομάδος, πιθανότατα αύριο Παρασκευή (7/5), η βρετανική κυβέρνηση θα
ανακοινώσει τη λίστα χωρών προς τις οποίες
θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα οι κάτοικοι
της Βρετανίας μετά τις 17 Μαϊου, καθώς και τα
κριτήρια και τους κανονισμούς που θα ισχύουν
για τους ταξιδιώτες. Η κατηγοριοποίηση των
χωρών στον κατάλογο που θα δημοσιοποιηθεί
βασίζεται σε τέσσερα κριτήρια. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό του πληθυσμού της
κάθε χώρας που έχει εμβολιαστεί, το ποσοστό
μολύνσεων, τυχόν μεταλλάξεις του κορωνοϊού
και την ικανότητα ιχνηλάτησης κάθε χώρας.
Όπως έχει προαναγγελθεί, θα υπάρχουν τρεις
κατηγορίες χωρών, η πράσινη, η πορτοκαλί και η
κόκκινη. Όσοι ταξιδεύουν από τις «πράσινες» χώρες
προς τη Βρετανία θα χρειάζεται να υποβάλλονται
σε δύο διαγνωστικά τεστ, ένα προ της αναχώρησης
και ένα μετά από την άφιξη. Για τις αφίξεις από τις
«πορτοκαλί» χώρες θα προβλέπονται τρία τεστ και
απομόνωση δέκα ημερών κατ’ οίκον και για όσους
ταξιδεύουν από «κόκκινες» χώρες επίσης τρία τεστ
και δεκαήμερη καραντίνα, αλλά σε προεπιλεγμένο
ξενοδοχείο.
Πληροφορίες του βρετανικού Τύπου αναφέρουν
ότι πολύ λίγες χώρες θα είναι στην πράσινη κατηγορία από τις 17 Μαΐου. Το Γιβραλτάρ, το Ισραήλ
και η Μάλτα θεωρούνται σίγουρα πράσινες χώρες,
καθώς πληρούν τα κριτήρια του προχωρημένου
προγράμματος εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
και των λίγων κρουσμάτων.
Άλλες χώρες που θεωρείται ότι θα μπορούσαν
να είναι στην πράσινη λίστα είναι η Πορτογαλία, η
Ισλανδία, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το
Μαρόκο, οι Σεϋχέλλες και νησιώτικα κράτη της Καραϊβικής.
Τα ελληνικά και τα ισπανικά νησιά αναμένεται να

μείνουν εκτός της «πράσινης» ταξιδιωτικής λίστας,
παρά το γεγονός ότι έχουν μικρότερο αριθμό κρουσμάτων από ό,τι οι άλλες περιοχές.
Η Κύπρος, σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές και ταξιδιωτικούς πράκτορες αναμένεται να είναι επίσης στην πορτοκαλί λίστα.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ορισμένες «πορτοκαλί» χώρες θα προαχθούν στην πράσινη λίστα
εντός του Ιουνίου, καθώς η επανεξέταση των δεδομένων θα γίνεται μάλλον ανά τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, στα ενδεικτικά παράδειγμα «πορτοκαλί» χωρών
που θα γίνουν «πράσινες» η εφημερίδα «Daily
Telegraph» κατονομάζει μόνο τις Ισπανία, Ελλάδα και Γαλλία.
Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι
πράγματι θα υπάρξει «κάποιο άνοιγμα» στις 17
Μαΐου, όπως ορίζεται από τον οδικό χάρτη άρσης
των περιορισμών που έχει παρουσιάσει, αλλά προειδοποίησε πως οι κινήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην υπάρξει «εισροή της νόσου»
από άλλες χώρες προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρας είπε
στον ίδιο τόνο ότι «το πραγματικά σημαντικό πράγμα είναι να μην προχωρήσουμε υπερβολικά γρήγορα και διακινδυνεύσουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει». Κάλεσε δε τους Βρετανούς να περιμένουν μέχρι τις ανακοινώσεις πριν κάνουν κρατήσεις
για διακοπές στο εξωτερικό.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
Σύμφωνα με τον «οδικό χάρτη» της βρετανικής
κυβέρνησης, στις 21 Ιουνίου 2021 όλα τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό καταργούνται.
Τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως καταγράφονται
τον τελευταίο καιρό, βαίνουν ταχέως μειούμενα. Τα
κρούσματα είναι κάτω από 1500 ημερησίως, οι θάνα-

τοι κάτω από 20 (τη Δευτέρα μόνο ένας θάνατος)
και οι διασωληνωμένοι κάτω από 200.
Ο καθηγητής Νιλ Φέργκιουσον του Imperial
College του Λονδίνου, εκ των επιστημονικών
συμβούλων της βρετανικής κυβέρνησης, δήλωσε
αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα είναι «πολύ πιο
φυσιολογικά» αυτό το καλοκαίρι.
Όπως είπε, ο κίνδυνος από τα ταξίδια έγκειται
στις μετακινήσεις προς και από χώρες με πολύ
μεγαλύτερη διασπορά του κορωνοϊού από ό,τι στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Είπε επίσης ότι ο κίνδυνος για ένα σοβαρό τρίτο
κύμα της πανδημίας στη Βρετανία μειώνεται, αν και
προειδοποίησε ότι παραλλαγές του κορωνοϊού αν-

Θανατηφόρο μαχαίρωμα 21χρονου στο
κατάστημα της Apple στο Brent Cross

θεκτικές στα εμβόλια συνιστούν «μεγάλη ανησυχία»
και θα μπορούσαν να προξενήσουν ένα μεγάλο
τρίτο κύμα το φθινόπωρο. Για τον λόγο αυτό, συμπλήρωσε, είναι αναγκαίο να χορηγηθεί στον πληθυσμό μία τρίτη ενισχυτική δόση των εμβολίων
που θα μπορούν να αντιμετωπίζουν τις επικίνδυνες
παραλλαγές.
Οι εμβολιασμοί προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς. Πάνω από 50 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη
λάβει μία ή και τις δύο δόσεις του εμβολίου.
Ο πρωθυπουργός Τζόνσον είπε ότι οι πιθανότητες να καταργηθούν όλα τα μέτρα στις 21 Ιουνίου
είναι πάρα πολύ μεγάλες με βάση τα δεδομένα όπως
καταγράφονται καθημερινά.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
Στη Βρετανία διεξάγονται σήμερα Δημοτικές Εκλογές καθώς και εκλογές στη
Σκωτία και στην Ουαλία για ανάδειξη Τοπικών Κοινοβουλίων. Στο Λονδίνο γίνονται εκλογές μόνο για τον κεντρικό Δήμο της πρωτεύουσας, ανάδειξη Δημάρχου και
25μελούς Κοινοτικής Συνέλευσης.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, στην Σκωτία και
στην αναπληρωματική βουλευτική εκλογή στο κάστρο των Εργατικών Hartlepool.
Στην Σκωτία το Εθνικό Κόμμα της Νίκολα Στέρζιον (SNP) δεν αναμένεται να
κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία. Πιθανή φαίνεται η συνεργασία με τους Πράσινους
για σχηματισμό τοπικής κυβέρνησης.
Εκεί, βέβαια, που θα γίνει «σεισμός» είναι στο Hartlepool. Εκλογική περιφέρειαπροπύργιο του Εργατικού Κόμματος, η οποία από το 1964 εκλέγει Εργατικό βουλευτή. Σήμερα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ο υποψήφιος του Συντηρητικού

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, στο γνωστό εμπορικό
κέντρο Brent Cross, ύστερα από επίθεση με μαχαίρι στο
κατάστημα της Apple.
Θύμα της επίθεσης 21χρονος άντρας που μαχαιρώθηκε και πέθανε ύστερα από καβγά.
Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις 18χρονων,
ύστερα από το φονικό συμβάν.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα, λίγο μετά τις
6.30μμ, ενώ – όπως φάνηκε σε βίντεο και φωτογραφίες –

ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος για να διαφύγει τον κίνδυνο.
Όπως φαίνεται από το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε
στα κοινωνικά δίκτυα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κατάστημα της Apple στο γνωστό εμπορικό κέντρο.
Περιπολικά και ασθενοφόρα βρέθηκαν στην έσπευσαν
περιοχή για αντιμετώπιση του περιστατικού.
Προβληματισμό προκαλούν οι επιθέσεις με μαχαίρι στη
βρετανική πρωτεύουσα, καθώς τους τελευταίους τέσσερις
μήνες 12 έφηβοι μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου.

Κόοματος, Jill Mortimer, προηγείται του Εργατικού ανθυποψηφίου του κατά 17%
(50% με 33% αντίστοιχα). Οι Πράσινοι είναι στο 3% και οι Φιλελεύθεροι στο 1%.
Σημειώνεται ότι στο δημοψήφισμα του 2016 οι κάτοικοι του Hartlepool ψήφισαν
κατά 70% υπέρ του Brexit.
Στις Γενικές Εκλογές του 2019 ο Εργατικός υποψήφιος εξελέγη με 37% έναντι
28% του Συντηρητικού υποψηφίου.
Στην ίδια περιοχή η δημοτικότητα του πρωθυπουργού Τζόνσον είναι 51% έναντι 22 του αρχηγού των Εργατικών Σερ Κίαρ Στάρμερ.
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Το «ΟΧΙ» Αναστασιάδη στη διχοτόμηση
και στον οθωμανικό Ερντογανισμό
™

Τ

ο σκηνικό στην Γενεύη την περασμένη εβδομάδα ήταν γνωστό. Οι
Τούρκοι το διαλαλούσαν παντού. Ήθελαν να πάμε στη Διάσκεψη και χωρίς
οποιαδήποτε, έστω, διαπραγμάτευση,
να δεχτούμε την αναγνώριση του ψευδοκράτους, να νομιμοποιήσουμε τη
διχοτόμηση και τα τετελεσμένα της τουρκικής κατοχής με τα χέρια ψηλά και το
στόμα κλειστό.

Ε

κείνο που δεν γνωρίζαμε είναι ότι
Άγκυρα και Τατάρ θα απαιτούσαν
από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να πάει πίσω στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να προτείνει την υιοθέτηση
Ψηφίσματος για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό, ομολογουμένως, ξέφυγε και
της φαντασίας μας!

Ε

πί της ουσίας: Η τουρκική πρόταση
για λύση δύο κρατών τώρα απλώς
τέθηκε «μπροστά» στη Γενεύη, ενώ σε
όλες τις προηγούμενες ενδοκυπριακές
συνομιλίες, από το 1983 και μετά, ακολουθούσε. Δηλαδή, μέσω των διαπραγματεύσεων για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, επεδίωκαν η κατάληξη να ήταν τα «δύο κράτη». Εμείς μιλούμε
για Διζωνική έχοντας ως βασικό στόχο
την επανένωση του νησιού (της μετεξελιγμένης, καλύτερα, Κυπριακής Δημοκρατίας), ενώ η τουρκική πλευρά μιλούσε
και επεδίωκε ένα νέο «συνιδρυτικό κράτος». Δεν αποδεχόταν ότι το νέο κράτος
θα είναι συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά στόχευε αυτό να προκύψει
από «παρθενογένεση». Άρα, δύο «προϋπάρχοντα κυρίαρχα κράτη» συνεργάζονται για να ιδρύσουν ένα νέο, όπως η
πρώην Τσεχοσλοβακία που αργότερα
διαλύθηκε νομίμως, ο καθένας πήρε την
κυριαρχία του, την οποία είχε αρχικά
παραχωρήσει, και έφυγε «κανονικά και
με τον νόμο».

Β

εβαίως, στην περίπτωσή μας οι
Τούρκοι απαιτούν και πολλά άλλα
εξίσου σοβαρά θέματα, όπως παρουσία
στρατού, εγγυήσεων, εκ περιτροπής
Προεδρία και βέτο σε όλες τις αποφάσεις εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, το νέο κράτος να
είναι όμηρος των ορέξεων και των συμφερόντων της Άγκυρας.

Τ

ονίζουμε, στη Γενεύη οι στόχοι αυτοί
προτάχθηκαν. Εξάλλου, μας το υπέδειξε και ο λεγόμενος «πρωθυπουργός»
των κατεχομένων, Ερσάν Σανέρ, ο οποίος
με δηλώσεις του στο «Μπαϊράκ»... απόρησε γιατί αντέδρασαν οι Ελληνοκύπριοι,
υποδεικνύοντας ότι «δεν είναι η πρώτη
φορά που η Τ/κ πλευρά έθεσε κάτι τέτοιο
στο τραπέζι». Πάντα, λοιπόν, ο στόχος
τους αυτός ήταν, αλλά φαίνεται ότι τώρα

★
★

στην Πενταμερή της Γενεύης κάποιοι
δικοί μας... έμπειροι, αλλά αφελείς, νόμιζαν ότι με το να δεχτούμε «πολιτική ισότητα» ή να δώσουμε το φυσικό αέριο
στην Τουρκία θα... λυγίσουμε τους Τούρκους. Τόση ελαφρότητα!!! Και έχουμε
τους Τ/κ κατοχικούς ηγέτες από την άλλη
να δηλώνουν «περήφανα εγγόνια» του
σφαγέα Λαλά Μουσταφά και ότι «την
κυριαρχία τους την πήραν από το 1571
μ.Χ. και δεν πέφτει λόγος στον υπερόπτη Αναστασιάδη να τη συζητά».

Ο

Νίκος Αναστασιάδης, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
– μέλους της Ε.Ε., αλλά και ως ο εκλελεγμένος αρχηγός της ελληνοκυπριακής κοινότητας, πολύ ορθά πρόταξε ΟΧΙ
στα τουρκικά σχέδια, αρνήθηκε να αποδεχτεί τη διχοτόμηση της Κύπρου και
να υποδουλώσει τον Κυπριακό Ελληνισμό στον οθωμανικούς οραματισμούς
του Ερντογάν. Πήγε πολύ καλά προετοιμασμένος στη Γενεύη, είχε πλήρη
συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και επέδειξε θάρρος και αποφασιστικότητα. Απέδειξε ότι διέθετε την πολιτική βούληση να συζητήσει τη λύση στο
πλαίσιο ενός έντιμου συμβιβασμού.
Συνοδευόταν και από τους αρχηγούς
των πολιτικών κομμάτων, ώστε, αν χρειαζόταν, να ληφθούν επιτόπου αποφάσεις και να μην υπήρχε χρονικό εμπόδιο.

Δ

ικαιολογημένα ως ένα σημείο κάποιοι διερωτώνται αν θα έπρεπε να
πάμε στην Πενταμερή της Γενεύης από
τη στιγμή που δεν υπήρχε συμφωνία
για κοινή βάση και ότι με τη συμμετοχή
μας επιτρέψαμε στους Τούρκους να
θέσουν στο τραπέζι τον στόχο τους για
δύο κράτη. Λογική η σκέψη, τα ερωτήματα και οι απορίες.

Π

έραν του ότι κατά τη γνώμη μας η
λύση «δύο κρατών» στην ουσία
πάντα ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
δεν ήταν εύκολο να αρνηθεί συμμετοχή.
Εν όψει, μάλιστα, του Συμβουλίου Κορυφής της Ε.Ε. τον Ιούνιο, αν αρνείτο να
πάει στη Γενεύη, η Τουρκία και οι διάφοροι «καλοθελητές» στην Ευρώπη θα
έλεγαν ότι οι Ελληνοκύπριοι αρνούνται,
έστω και ατύπως, να συνομιλήσουν. Θα
έβρισκαν ευκαιρία, δηλαδή, να κάνουν
το άσπρο μαύρο για να δικαιολογήσουν
την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι ο Ν.
Αναστασιάδης προσπαθεί παντοιοτρόπως εδώ και τρία χρόνια να γίνουν συνομιλίες, αλλά τις απέφευγε η Τουρκία.

Α

πό την άλλη, μια προσεκτική μελέτη
του Κυπριακού από το 1977 και
εντεύθεν, δείχνει ότι κανένας Πρόεδρος
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– από τον Μακάριο έως τον σημερινό –
δεν αρνήθηκε συνομιλίες, έστω κι αν δεν
υπήρχε συμφωνημένη βάση ή ήταν προδιαγεγραμμένη η αποτυχία τους. Αν
αρνούμασταν επί Σπύρου Κυπριανού
τον Γενάρη του 1985 συνομιλίες στη Νέα
Υόρκη, ίσως το ψευδοκράτος να είχε
άλλη αντιμετώπιση. Αν αρνούμασταν
επί Κληρίδη να πάμε στην Κοπεγχάγη
τον Δεκέμβριο του 2002, ή επί Τάσσου
στη Χάγη το 2003, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα ήταν – ίσως – σήμερα
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν
αυτών, υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων συμμετοχής μας σε συνομιλίες όπου
δεν υπήρχε κοινή βάση. Επί Μακαρίου,
όταν ο Τάσσος πήγε ως συνομιλητής
στη Βιέννη και έδωσε χάρτη. Τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1984
κατά τις «εκ του σύνεγγυς» συνομιλίες
στη Νέα Υόρκη επί Σπ. Κυπριανού. Τον
Φεβρουάριο του 1990 η τουρκική πλευρά έθεσε απαράδεκτους όρους και όμως,
ο Βασιλείου μετέβη στη Νέα Υόρκη. Στο
Τράουτμπεκ της Νέας Υόρκης το 1997
και στο Μοντρέ της Ελβετίας την ίδια
χρονιά. Ο Ντενκτάς, τότε, απαιτούσε
λύση συνομοσπονδίας δύο κρατών.
Αργότερα, ούτε ο Τάσσος ούτε ο Χριστόφιας αρνήθηκαν συνομιλίες, παρόλο που ο διάδοχος τού Ντενκτάς, ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, ήταν κομιστής των προτάσεων της Άγκυρας. Ο Τάσσος «δεινοπάθησε» επί τέσσερις ώρες να πείσει
τον Ταλάτ στις 6 Ιουλίου 2006 να δεχτεί
να μπει στο κοινό ανακοινωθέν η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, απλά ως
τίτλος. Ο δε Χριστόφιας, στα μέσα της
θητείας του, επέστρεψε στον Ταλάτ τις
προτάσεις του ως απαράδεκτες.

Σ

ημασία έχει σε αυτές τις περιπτώσεις, στις συναντήσεις για το Κυπριακό, να είσαι σταθερός στις θέσεις
αρχών για τη λύση του Κυπριακού και
πειστικός στα επιχειρήματά σου. Το θηρίο δεν «ημερεύει» με υποχωρήσεις ούτε η λύση έρχεται κοντά όταν κατά... παράδοση η μία πλευρά ενδίδει.

Τ

α γεωπολιτικά δεδομένα αλλάζουν
συνεχώς. Η Τουρκία δεν είναι πανίσχυρη. Είναι πιο ευάλωτη απ’ ό,τι νομίζουν μερικοί. Ο χρόνος άρχισε να μετρά
εναντίον του Ερντογάν. Ναί, θέλουμε
λύση... χθες. Αλλά μπροστά στο δίλημμα
υποδούλωσης στις οθωμανικές επιδιώξεις της Άγκυρας και τη μή λύση προτιμούμε το δεύτερο, που τουλάχιστον
μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να ελπίζουμε σε λύση.
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ΠΑΡΑΣΙΤΑ
m

Άνοιξε η πλατφόρμα εμβολιασμού για τις ηλικίες 30-39 στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα. Και ξαφνικά έπεσε το σύστημα λόγω... υπερφόρτωσης!
Διότι, είπε ο υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, μπήκαν ταυτόχρονα στην πλατφόρμα πολλά άτομα!
Καλά, είναι δικαιολογία αυτή; Τι; Δεν θα έσπευδαν οι πολίτες να κλείσουν ραντεβού εμβολιασμού από την πρώτη στιγμή; Σε άλλες χώρες, με πληθυσμό εκατομμυρίων, γιατί δεν πέφτει το σύστημα; Κι εκεί παρατηρείται ανάλογο φαινόμενο!

m

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε ανακοινώσει από τις 22
Φεβρουαρίου έναν «οδικό χάρτη» εξόδου από την πανδημία, ο οποίος περιελάμβανε τέσσερα στάδια, απόστασης πέντε εβδομάδων μεταξύ τους. Το τελευταίο στάδιο είναι στις 21 Ιουνίου 2021, κατά το οποίο – όπως δήλωσε τότε – θα
καταργηθούν ΟΛΑ τα μέτρα.
Φυσικά, υπογράμμισε ότι αυτή η προσεκτική έξοδος από το lockdown θα συναρτάται πάντοτε από τα δεδομένα που θα υπάρχουν για τον κορωνοϊό. Ήταν σαφέστατος ο πρωθυπουργός.
Τώρα, έρχονται δημοσιογράφοι και τον ρωτούν αν θα καταργηθεί και η απόσταση «ένα μέτρο συν» μετά τις 21 Ιουνίου. Δεν κατάλαβαν, δηλαδή, ότι και η
«κοινωνική απόσταση» συμπεριλαμβάνεται στο «ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ καταργούνται».
Νομίζατε ότι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα υπάρχουν δημοσιογράφοι «της
δεκάρας»; Εδώ να δείτε...

m

Έχουν «φαγωθεί» για το ποιος πλήρωσε την «ανακαίνιση» της πρωθυπουργικής κατοικίας. Ο Μπόρις απάντησε ότι αυτός τελικά κάλυψε τα έξοδα.
«Ναι», ρωτούν, «αλλά ποιος πλήρωσε αρχικά τον λογαριασμό;»
Δηλαδή, ύψιστο θέμα τώρα στη Βρετανία είναι η ανακαίνιση της πρωθυπουργικής κατοικίας; Αυτό είναι το... μεγάααλο πρόβλημα της χώρας;
Και επιμένουν οι Εργατικοί!!!! Τυχαίο, νομίζετε, ότι θα πάθουν πανωλεθρία στην
αναπληρωματική βουλευτική εκλογή στο Hartlepool, την οποία κατέχουν οι Εργατικοί για 60 χρόνια (από το 1964), αλλά σήμερα φαίνεται να τη χάνουν, αφού προηγούνται οι Συντηρητικοί κατά 17%!!!

m

Στις 5 Μαΐου 2010 διεπράχθη ένα αποτρόπαιο, βάρβαρο έγκλημα στην Αθήνα.
Αναρχοφασίστες αριστεροί έκαψαν ζωντανούς τρεις εργαζόμενους στην Τράπεζα Μαρφίν κοντά στο Σύνταγμα. Μια από τα θύματα της θηριωδίας αυτής ήταν
έγκυος γυναίκα. Έγκλημά τους ότι... εργάζονταν και δεν έκαναν απεργία. Οι δράστες έριξαν βόμβες μολότοφ και βενζίνη και φώναζαν «να καούν, να καούν». Κλήθηκαν πυροσβεστικά οχήματα, αλλά οι θρασύδειλοι βάρβαροι δολοφόνοι τα εμπόδισαν να πλησιάσουν, ώστε να ολοκληρωθεί μετά βεβαιότητας το έγκλημά τους!
Σήμερα, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άνοιξε ξανά τον φάκελο του αποτρόπαιου εγκλήματος. Όλοι ελπίζουν να βρεθούν αυτοί οι αναρχικοί εγκληματίες και
να πληρώσουν παραδειγματικά για τις δολοφονίες.

m

Ο κατοχικός ηγέτης Τατάρ βρίζει συνεχώς τους Ελληνοκύπριους, βρίζει τους
ήρωες αγωνιστές της ΕΟΚΑ, αποκαλώντας τους «τρομοκράτες» και προσπαθεί
με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία να ρίξει δηλητήριο στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Τόσο είναι το μένος του, το μίσος του εναντίον
των Ελλήνων της Κύπρου, που μας κατηγορεί ακόμα και για... γενοκτονία.
Απορώ: Στην Ε/κ κοινότητα δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία, κόμματα, να απαντήσουν, να υπερασπιστούν τη μνήμη των απαγχονισθέντων ηρώων του Εθνικοαπελευθερωτικού μας Αγώνα και να βάλουν στη θέση του αυτόν τον πιστό λειτουργό
της τουρκικής κατοχής;

m

Νέα θεωρία άρχισε να σερβίρει ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Τ/κ Νιαζί Κιζίλγουρεκ για τη λύση του Κυπριακού. Η Κύπρος δεν μπορεί – γράφει σε άρθρο του
– να γίνει Αλεξανδρέττα μέσω της λύσης συνομοσπονδίας. Οι προτάσεις της Τουρκίας
στο Κυπριακό συμπίπτουν απόλυτα με την περίπτωση της Αλεξανδρέττας το 1939,
όπου Συρία, Λίβανος και Αλεξανδρέττα σχημάτισαν συνομοσπονδία με εγγυητές
την Τουρκία και τη Γαλλία. Δύο χρόνια μετά, η Τουρκία προσάρτησε την Αλεξανδρέττα χωρίς να αντιδράσει η εγγυήτρια Γαλλία, διότι – λέει ο Νιαζί – προσδοκούσε
σε στήριξη της Τουρκίας απέναντι στη ναζιστική Γερμανία.
Τώρα, υπονοεί, αν γίνει συνομοσπονδία στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα μπορέσει να προσαρτήσει το νησί, επειδή η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε. και επειδή θα
αντιδράσουν οι... Τουρκοκύπριοι!!!
Βλέπετε «αριστοτεχνική» υποστήριξη των επιδιώξεων της Άγκυρας, της διχοτόμησης, από έναν ευρωβουλευτή της Κυπριακής Δημοκρατίας;

m

Ο Αβέρωφ πήγε σήμερα στην Αθήνα για να συναντήσει τον πρωθυπουργό Κ.
Μητσοτάκη για να συζητήσουν για το Κυπριακό και να τον ευχαριστήσει, τάχα,
για την στήριξη στη Γενεύη!!!
Μήπως ο πραγματικός λόγος της επίσκεψης είναι να του εισηγηθεί να παύσει τον
ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια διότι… χαλάει το κλίμα με την Τουρκία;
Το ίδιο δεν έκανε ο Αβέρωφ και πρόσφατα, πριν την Πενταμερή, όταν συνάντησε τον Βέμπερ και βγήκε η πιο… χλιαρή ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος για την Τουρκία, με καμία αναφορά στο Κυπριακό!!!

“Ε”

★
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ΚΑΡΠΑΖΟ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΓΙΝΕ Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ… ΔΕΝΔΙΑ

Αποχώρηση των μισθοφόρων της Τουρκίας
από τη Λιβύη ζήτησε η Λίβυα ΥΠΕΞ
Τ

ην αποχώρηση ξένων δυνάμεων και
μισθοφόρων από τη Λιβύη με τη συνδρομή και της Τουρκίας, ζήτησε η Λίβυα
υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Μοχάμεντ
ελ-Μανγκούς από τον Τούρκο ομόλογό
της Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος
την παρακολουθούσε αμήχανος…
Πολυμελής αντιπροσωπεία της τουρκικής
κυβέρνησης, με επικεφαλής τους Μεβλούτ
Τσαβούσογλου και Χουλουσί Ακάρ πραγματοποίησε επίσκεψη στη Λιβύη.
Οι Τούρκοι υπουργοί Εξωτερικών και
Άμυνας αντίστοιχα, συναντήθηκαν με τους
Λίβυους ομολόγους τους και συζήτησαν για
τη συνεργασία των δυο χωρών σε διάφορους τομείς, ενώ έθεσαν στο τραπέζι και το
θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου.
«Η Λιβύη είναι μια ιερή χώρα για εμάς. Ως
Τουρκία, υιοθετούσαμε πάντα την αρχή της
προστασίας της ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της πολιτικής ενότητας της Λιβύης. Είμαστε πάντα δίπλα στον
λαό της Λιβύης και στις νόμιμες κυβερνήσεις
της, κατά τη διάρκεια των δύσκολων καιρών
της. Στη διάρκεια των επιθέσεων στην Τρίπολη,
η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης απηύθυνε
έκκληση για βοήθεια σε ορισμένες χώρες.
Μόνο η Τουρκία απάντησε θετικά σε αυτό το
κάλεσμα. Η υποστήριξη που παρείχαμε απέτρεψε τον εμφύλιο πόλεμο, τις αδελφικές
συγκρούσεις και την ανθρώπινη τραγωδία»,
ανέφερε ο Τσαβούσογλου στη συνέντευξη

Τύπου με την Λίβυα ομόλογό του.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε
πως συζήτησε με τη Λίβυα ομόλογό του το
ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου για τα
θαλάσσια σύνορα των δυο χωρών και τα
επόμενα βήματα που θα κάνουν γι’ αυτό.
Δήλωσε, ακόμα, ότι συζήτησαν για την οικονομική συνεργασία των δυο χωρών, τις
επενδύσεις της Τουρκίας στη Λιβύη και τις
διμερείς εμπορικές σχέσεις, ενώ αξιολόγησαν το ζήτημα της επιστροφής του τουρκικού ιδιωτικού τομέα στη Λιβύη.
H Λίβυα υπουργός Εξωτερικών Νάιλα
Μοχάμεντ ελ-Μανγκούς – που δεν αναφέρθηκε καθόλου στο τουρκολιβυκό μνημόνιο – ζήτησε την αποχώρηση των ξένων

δυνάμεων από το έδαφος της χώρας, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι τουρκικές
δυνάμεις.
Κατά τις κοινές τους δηλώσεις η ΥΠΕΞ
της Λιβύης ανέφερε σύμφωνα με το «Libya
Review»:
«Υπογραμμίζουμε το σημαντικό ρόλο
της Τουρκίας στον τερματισμό του πολέμου και για τη διατήρηση της εκεχειρίας. Καλούμε την Τουρκία να κάνει βήματα στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των συμπερασμάτων της συνόδου του Βερολίνου και των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Καλούμε την
Τουρκία να συνεργαστεί μαζί μας για να
τερματιστεί η παρουσία ξένων δυνάμεων
και μισθοφόρων στη Λιβύη».

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΑΓΓΛΙΔΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ:

«Η βασιλεία στη Βρετανία οδεύει προς το τέλος της»
«Δεν είμαι σίγουρη εάν ο
Γουίλιαμ θα καθίσει στον θρόνο του βασιλιά. Έρχεται το τέλος
μιας εποχής», τόνισε η Χίλαρι
Μαντέλ που απέσπασε το Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 2006, ενώ το 2014 έλαβε τη διάκριση της Dame από
τον πρίγκιπα Κάρολο.
Ανταρσίες, εσωτερικοί τριγμοί, σκάνδαλα, αναταράσσουν
το παλάτι, με τις ρωγμές από τις
δονήσεις στο Μπάκιγχαμ να
δημιουργούν το ερώτημα εάν ο
κόσμος βρίσκεται μπροστά στο
τέλος της μοναρχίας…
Για τη διάσημη, βραβευμένη
Βρετανίδα συγγραφέα, Χίλαρι
Μαντέλ, που γνωρίζει σε βάθος
τα θέματα του Παλατιού και έχει
αποσπάσει διακρίσεις από τη
βασιλική οικογένεια, το ερώτημα
αποτελεί πια πιθανό σενάριο.
Όπως εξηγεί, είναι πολύ πιθανό η βασιλική οικογένεια να
οδηγηθεί στο τέλος της και ο
πρίγκιπας Γουίλιαμ να μην
προφτάσει να γίνει βασιλιάς.
«Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος. Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμη
θα κρατήσει ο θεσμός», δήλωσε η καταξιωμένη συγγραφέας
στη βρετανική εφημερίδα «Telegraph».

«Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΓΙΑΤΙ...
ΤΟ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ»!!!
«Δεν είμαι σίγουρη εάν ο
Γουίλιαμ θα καθίσει στον θρόνο
του βασιλιά. Έρχεται το τέλος
μιας εποχής», τόνισε, ακόμη, η
Μαντέλ που απέσπασε το Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 2006, ενώ το 2014 έλα-

βε τη διάκριση της Dame από
τον πρίγκιπα Κάρολο.
Η συγγραφέας αναρωτήθηκε, μάλιστα, αν η βασίλισσα Ελισάβετ είναι «το μόνο πρόσωπο
που πιστεύει πραγματικά στη μοναρχία».

«Μακάρι η βασίλισσα να μπορούσε να αποποιηθεί των καθηκόντων της… Καταλαβαίνω ότι
θεωρεί τη βασιλεία ιερό καθήκον, οι υπόλοιποι όμως το θεωρούμε δουλειά, από την οποία
θα πρέπει να είναι κανείς σε θέση να αποσυρθεί», συμπλήρωσε η συγγραφέας.
«Η βασίλισσα πιστεύει ότι δεν
μπορεί να σταματήσει να είναι
μονάρχης και πως το υποσχέθηκε στον Θεό. Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, όμως, βλέπει τη
βασιλική οικογένεια ως ένα προϊόν επίδειξης. Είμαι σίγουρη
πως κάτι τέτοιο δεν πιστεύει η
βασίλισσα», επεσήμανε ακόμη.
Σχολίασε, επίσης, στη συνέντευξή της ότι η μοναρχία έχει πέσει στην «παγίδα» του φαύλου
κύκλου της αυτοτιμωρίας.
Η Μαντέλ, η πρώτη γυναίκα
που κέρδισε δύο φορές το Βραβείο Booker, για το καλύτερο
μυθιστόρημα της χρονιάς στο
Ηνωμένο Βασίλειο, επεσήμανε
ακόμη ότι το ενδιαφέρον του κόσμου να δει μια γυναίκα της βασιλικής οικογένειας να στέκεται
στα σκαλιά νοσοκομείου με το
νεογέννητο μωρό της έχει πια
ξεθωριάσει.
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ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ
ΤΖΑΚ ΣΤΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Απαράδεκτο ένας τέως
Βρετανός ΥΠΕΞ να υποστηρίζει παραβίαση
των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ»
Άρθρο του Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Ηνωμένο Βασίλειο Ανδρέα Κακουρή με το οποίο επιχειρηματολογεί υπέρ της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κύπρο και
τονίζει την ανάγκη σεβασμού των ψηφισμάτων των Ηνωμένων
Εθνών, φιλοξενεί η «Daily Telegraph».
Το άρθρο του Υπάτου Αρμοστή έρχεται ως απάντηση σε άρθρο του
Τζακ Στρo στην ίδια εφημερίδα λίγο πριν από την άτυπη πενταμερή στη
Γενεύη, στο οποίο ο Βρετανός πρώην Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε
πως χωρίς λύση δύο κρατών στο τραπέζι, δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις.
Ο κ. Κακουρής σημειώνει ότι θα ανέμενε από έναν πρώην Υπουργό
Εξωτερικών, όταν διατυπώνει προσωπικές απόψεις να τις στηρίζει «σε
θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου».
Επισημαίνει δε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας με υποχρέωση να υποστηρίζει τη Χάρτα των Ηνωμένων
Εθνών και τα ψηφίσματα του οργανισμού, πέρα από την ιδιότητα της
εγγυήτριας δύναμης στην Κύπρο.
Ο Κύπριος διπλωμάτης τονίζει επίσης ότι ο κ. Στρo παρέλειψε στο
άρθρο του να αναφερθεί στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή της Κύπρου,
στην παρουσία άνω των 35.000 Τούρκων στρατιωτών στο νησί και στον
εκτοπισμό 200.000 πολιτών από τις εστίες τους.
«Αυτό είναι το στάτους κβο που ο κ. Στρo θέλει να νομιμοποιήσει μέσω
της διχοτόμησης. Προτείνει στην ουσία η κυβέρνηση του Ην. Βασιλείου
(...) να παραβιάσει ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ην. Εθνών
– ψηφίσματα τα οποία καταδίκασαν και κήρυξαν την οντότητα στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου ως νομικά άκυρη, καλώντας όλα τα κράτη να μην
την αναγνωρίσουν, διευκολύνουν ή με οποιοδήποτε τρόπο βοηθήσουν»,
σημειώνει ο κ. Κακουρής.
Τονίζει δε προς το βρετανικό αναγνωστικό κοινό ότι η μόνη χώρα που
παραβιάζει αυτές τις ξεκάθαρες θέσεις της διεθνούς κοινότητας είναι η
Τουρκία, οι θέσεις της οποίας υπέρ της διχοτόμησης μέσω δύο κρατών
ταιριάζει με τη θέση του κ. Στρo.
Σχολιάζοντας την αναφορά Στρo περί μεταμέλειας που συνέβαλε στην
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, ο κ. Κακουρής διερωτάται
αν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών αντικειμενικά υποστηρίζει την τιμωρία
χωρών και των επιλογών των λαών τους για το μέλλον τους ως καλή εξωτερική πολιτική.
Τονίζει δε πως σήμερα όλοι οι Κύπριοι, ανεξαρτήτως της κοινότητας
στην οποία ανήκουν, απολαμβάνουν ως άτομα τα δικαιώματα και τα οφέλη
της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ.
Ο κ. Κακουρής καταλήγει σημειώνοντας ότι τα συμφέροντα του κυπριακού λαού βρίσκονται στην καρδιά της προσέγγισης του Προέδρου
Αναστασιάδη καθ´ όλες τις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού, περιλαμβανομένων των άτυπων συνομιλιών στη Γενεύη.
«Η ξεκάθαρη και απερίφραστη δέσμευσή του σε μια λύση εντός των
διεθνώς συμφωνηθέντων παραμέτρων μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και μία διεθνή προσωπικότητα,
με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας των ΗΕ, είναι ακλόνητη», γράφει ο Κύπριος Ύπατος Αρμοστής.
Κλείνει δε το άρθρο του σημειώνοντας ότι η λύση εντός αυτού του
πλαισίου θα ήταν προς το βέλτιστο συμφέρον όχι μόνο του κυπριακού
λαού και της ευρύτερη πως περιοχής, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ε πικαιρότητα

6 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ;;;

Περήφανο εγγόνι των Οθωμανών που κατέκτησαν
την Κύπρο το 1571μ.Χ., δηλώνει ο Τατάρ…
Τ

ην Οθωμανική καταγωγή του
ανασύρει ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν
Τατάρ για να δηλώσει «περήφανο εγγόνι αυτών που κατέκτησαν
την Κύπρο» (αιματοκύλησαν για
την ακρίβεια) το 1571μ.Χ.
Απαντώντας στο πασχαλινό μήνυμα του Προέδρου Αναστασιάδη,
ο κατοχικός ηγέτης μίλησε για «αναχρονιστική και απολυταρχική νοοτροπία» και ανέφερε πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσέβαλε τους
Τ/κ αποκαλώντας τους «πολίτες
μας». «Η διεθνής κοινότητα και ο κ.
Αναστασιάδης πρέπει να γνωρίζουν
ότι οι Τ/κ δεν είναι μειοψηφία και
πολίτες της ε/κ πλευράς, αλλά είναι
πολίτες της ελεύθερης και κυρίαρχης ΤΔΒΚ», επεσήμανε ο Τατάρ,
αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.
(Λες και το σύνολο των Τ/κ που
απέκτησαν διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολιτικές
ταυτότητες δεν είναι πολίτες του
νόμιμου κράτους αλλά… εξωγήινοι!).
Είπε ακόμη πως «η πρόταση που
έχουμε βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι προς όφελος
της Κύπρου και της περιοχής και
είναι η πιο ρεαλιστική λύση».
Πρόσθεσε πως ενώ η πρότασή
του για λύση βασισμένη στη συνεργασία δυο ισότιμων κυρίαρχων
κρατών, που παρουσίασε κατά την
άτυπη διάσκεψη στη Γενεύη, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, η ε/κ

πλευρά «προσπαθεί να εξαπατήσει την κοινή γνώμη μέσω μιας μαύρης προπαγάνδας βασισμένης σε
ψέματα και συκοφαντίες».
Είπε πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «θα πρέπει να κοιτάξει στον
καθρέφτη για να δει ποιός είναι υπερόπτης» και σημείωσε πως «είμαστε περήφανοι που είμαστε Τούρκοι, τα εγγόνια των Οθωμανών που
κατέκτησαν την Κύπρο το 1571 και
την έκαναν μια τουρκική πατρίδα».
Υποστήριξε πως η πρόταση που
κατέθεσε στη Γενεύη αντιπροσωπεύει τη θέληση της πλειοψηφίας
των Τ/κ, σημειώνοντας πως υποστηρίζεται επίσης από την Τουρκία,
τη μεγαλύτερη και πιο ισχυρή χώρα
στην περιοχή, όπως είπε. (Για ποι-

ους Τουρκοκύπριους μιλά; Αφού
η πλειοψηφία αυτών που τον
ψήφισαν με αφόρητες πιέσεις
από την Άγκυρα είναι έποικοι).
«Ενώ εμείς, η τουρκική πλευρά,
απαιτήσαμε σεβασμό και ισότιμο
καθεστώς και κυριαρχία, που είναι
το κεκτημένο δικαίωμα στη Γενεύη,
ο κ. Αναστασιάδης υπερασπίστηκε
τον Ελληνισμό της Κύπρου και επαίνεσε την τρομοκρατική οργάνωση
ΕΟΚΑ και εισηγήθηκε να γίνουμε
μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
που έχει μετατραπεί σε ελληνικό
κράτος, ως μειοψηφία. Εάν υπάρχει
υπεροψία, αυτό είναι», πρόσθεσε.
(Η ΕΟΚΑ ήταν εθνικο-απελευθερωτική οργάνωση εναντίον της
αγγλικής αποικιοκρατίας, την

οποία υποστήριζαν οι Τούρκοι
γι΄αυτό και το 1955-59 συνεργάστηκαν με τους Άγγλους για να
μείνει υποδουλωμένη η Κύπρος).
Ανέφερε πως οι Τ/κ τον «εξέλεξαν πρόεδρό» τους, κατά την έκφρασή του, επειδή αυτός έφερε στο
προσκήνιο το μοντέλο λύσης που
βασίζεται σε δυο κυρίαρχα ισότιμα
κράτη. (Αν δεν υπήρχε ο Ερντογάν ο Τατάρ δεν θα έβλεπε ποτέ
«εξουσία»).
Κάλεσε την ΕΕ να τηρήσει, όπως
είπε, τις υποσχέσεις της που έδωσε
μετά το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν και να τερματίσει τη στάση
της υπέρ των Ε/κ.
Σημείωσε πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως η λύση
πρέπει να προνοεί την άρση των
εγγυήσεων και την αποχώρηση των
Τούρκων στρατιωτών από την Κύπρο,
για να επισημάνει πως αυτό είναι
ένα όνειρο που δεν θα πραγματοποιηθεί.
«Τα αποτελεσματικά και ντε φάκτο
εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας,
η παρουσία Τούρκων στρατιωτών
στην Κύπρο αποτελούν την κόκκινη
γραμμή μας και δεν είναι ποτέ δυνατόν
για εμάς να τα εγκαταλείψουμε»,
ανέφερε.
Είπε πως η παρουσίαση της πρότασής του για λύση στη βάση δυο
ισότιμων κυρίαρχων κρατών είναι
κομβικό σημείο και πως οι διαπραγματεύσεις για ομοσπονδία,
που διαρκούν για πέραν του μισού
αιώνα, και «δεν ήσαν επιτυχείς
και έχουν τερματιστεί».
Έκανε λόγο για «τέρατα με ένα
δόντι» που ενεργούν χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους και
μεθόδους, για να διαταράξουν την
ενότητα και την αλληλεγγύη τους.
«Είμαστε έτοιμοι για αυτό, και δεν
ανησυχούμε. Γιατί η μητέρα πατρίδα
Τουρκία είναι μαζί μας με όλη της τη
δύναμη και θα συνεχίσουμε να περπατούμε μαζί σε αυτό το μονοπάτι.
Δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό
τον δρόμο», σημείωσε.

«ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ» ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Απαντώντας στο γελοίο επιχείρημα του κατοχικού ηγέτη, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης του έδωσε μια
εύστοχη απάντηση: «Θα ήθελα να
πω και κάτι, διότι ακούγοντας τον
κ. Τατάρ με εξέπληξε. Ένα από
τα επιχειρήματα που ανέπτυσσαν
κατά τη διάρκεια της συνόδου
στη Γενεύη ήταν ότι είναι συνιδρυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την άλλη, θεώρησε ότι
πρόσβαλα τους Τουρκοκύπριους διότι τους αποκάλεσα συμπολίτες μου. Ένα θα ήθελα να τον
ρωτήσω: 97 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι που έχουν την κυπριακή ταυτότητα, το κυπριακό διαβατήριο και απολαμβάνουν όσα
και οι Κύπριοι Ευρωπαίοι πολίτες,
πρέπει να ντρέπονται; Πόσο περισσότερο πρέπει να ντρέπονται μέλη των συνεργατών του που έχουν
την κυπριακή ταυτότητα ή το κυπριακό διαβατήριο; Δεν θέλω να
εμπλακώ σε αντιπαραθέσεις, αλλά
η υπομονή έχει τα όρια της».
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Πέθανε ο κορυφαίος ποιητής της
Κύπρου Μιχάλης Πασιαρδής
Απεβίωσε ο μεγάλος ποιητής της
Κύπρου Μιχάλης Πασιαρδής σε
ηλικία 80 ετών. Ο Πασιαρδής καθόρισε με την ποιητική του γραφή, γεμάτη
λυρισμό, φιλοσοφική διαύγεια και μια
ρέουσα εσωτερική θλίψη τόσο για την
πατρίδα όσο και τη μοίρα του ανθρώπου, την ποίηση μετά την Ανεξαρτησία και κατέχει πια μια περίοπτη
θέση στο πάνθεο των μεγαλύτερων
ποιητών που γέννησε η Κύπρος. Έγραφε άλλοτε τη νεοελληνική, άλλοτε
στο κυπριακό ιδίωμα πάντα με την
ίδια επιτυχία, ενώ διακρίθηκε ιδιαίτερα και στη συγγραφή θεατρικών
έργων.
Γεννήθηκε στο Τσέρι το 1941. Έκανε τις γυμνασιακές του σπουδές
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Εργάστηκε ως Λειτουργός Προγραμμάτων
στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ, όπου μέχρι πρόσφατα διατηρούσε δική του
πολιτιστική εκπομπή. Ποιήματά του μελοποιήθηκαν και ακόμη τραγουδιούνται.
Η τουρκική εισβολή αποτέλεσε για τον Πασιαρδή ένα τραγικό σύνορο με το χρόνο, και διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ποιητική του,
αισθητικά και θεματολογικά, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια μετά την
εισβολή. Ο Πασιαρδής τραγούδησε πάνω στα ερείπια που άφησε η προδοσία και η τουρκική θηριωδία, τον πόνο του τόπου, με τρόπο λυγμικό,
και καίριο. Θεωρούσε ότι από το 1974 και εντεύθεν ο χρόνος για την
Κύπρο μετρούσε πια διαφορετικά, μέχρι να απελευθερωθεί. «Ζούμε σε
μια σχισμή του χρόνου», έλεγε χαρακτηριστικά.
Στη συλλογή του «Δρόμος της Ποίησης», 1976 γράφει το μνημειώδες
ποίημα του «Είμαστε Έλληνες», το οποίο συγκλονίζει με τις αλήθειες
που εκφέρει.
Ποιητικές συλλογές του Πασιαρδή: «Ποιήματα» (1962), «Ποιήματα
II» (1964), «Ποιήματα III» (1967), «Ο δρόμος της ποίησης» (1970),
«Δια-στάσεις» (1972), «Ο δρόμος της ποίησης Β΄» (1976), «Ο δρόμος της ποίησης Γ΄» (1977), «Πέντε Κύκλοι» (1981), «Ερημίων
Στυλίτης» (1981), «Πάροδος» (1981), «Συμβάντα» (1984), «Τα λαδοφάναρα της σιωπής» (1996), «Ο κύκλος τ’ αδιεξόδου και της εξόδου» (1996), «Τετράστιχα» (1999), «Τζιυπριανός» (2014), «Τετράστιχα Β΄» (2016).
Τα πιο γνωστά θεατρικά έργα του είναι: «Γιαλλουρού» (1961), «Το
νερόν του Δρόπη» (1968), «Μιαν φοράν σ’ ένα χωρκό» (1969), «Στα
χώματα της Μεσαρκάς» (1970), «O Θησέας στην κοιλιά του Μινώταυρου» (1973), τα οποία είτε μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνο είτε ανεβάστηκαν στη σκηνή.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ):
– Κρατικό Βραβείο Ποίησης, 1972
– Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου του Θ.Ο.Κ., 2015
– Αριστείο Γραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2016

Τα περισσότερα θύματα COVID
στην Κύπρο άτομα 30-39 ετών
Τα περισσότερα κρούσματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες δεκατέσσερις ημέρες στην κοινότητα (11 - 24 Απριλίου) αφορούν τις ηλικίες
20-29 και 30-39 (1919 και 1894 κρούσματα αντίστοιχα) ενώ ακολουθεί
η ηλικιακή ομάδα των 40-49 με 1641 επιβεβαιωμένα περιστατικά.
Αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα
το Υπουργείο Υγείας με τα στατιστικά δεδομένα της πανδημίας μέχρι τις
24 Απριλίου.
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις μελέτες και τα δεδομένα από άλλες
χώρες ότι ο εμβολιασμός σε συνδυασμό με την τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων, προστατεύουν από τη νόσηση και μειώνουν το ρίσκο
σοβαρής νόσηση και νοσηλείας, αφού σταθερή γενικά είναι η αθροιστική επίπτωση στις ηλικίες άνω των 70 ετών.
Συνολικά τις τελευταίες 14 ημέρες καταγράφηκαν 10.173 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19:
– Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν τα 34 έτη.
– 51,4% αφορά σε γυναίκες (5.227 κρούσματα) και 48,5% σε άνδρες
(4.937 κρούσματα).
Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 0,8% ήταν περιπτώσεις με
πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 99,2% αφορά σε περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης.
Μεταξύ 10.173 περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν από την
11η Απριλίου, 2021, το 51,4% αφορά σε γυναίκες (5.227 κρούσματα) και
το 48,5% σε άνδρες (4.937 κρούσματα), ενώ για 9 περιπτώσεις (0,1%)
η πληροφορία δεν ήταν διαθέσιμη.
Η διάμεση ηλικία όλων των περιπτώσεων COVID-19 των τελευταίων
14 ημερών είναι τα 34 έτη.
Τις τελευταίες 14 ημέρες το 25,9% (ν=2.639) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση, ενώ το 74,1% (ν=7.534) ανέφερε
τουλάχιστον ένα σύμπτωμα. Σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα νοσήματα,
1.991 άτομα με COVID-19 (19,6%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο
νόσημα.
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Κάθε περήφανος λαός
δεν ανέχεται την υποδούλωση»
Ο

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης απευθυνόμενος στον
λαό με Πασχαλινό Μήνυμά του, καθιστά σαφές
πως παρά την στασιμότητα που επικρατεί στο
Εθνικό μας πρόβλημα, «ο αγώνας για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας
θα συνεχιστεί και θα ενταθεί με το ίδιο πείσμα
που χαρακτηρίζει κάθε περήφανο λαό που δεν
ανέχεται την υποδούλωση».
Αναφέρεται στην τουρκική αδιαλλαξία στην
Γενεύη κάνοντας λόγω για υπεροψία όσων
οραματίζονται μια νέα οθωμανική αυτοκρατορία ενώ την ίδια στιγμή σημειώνει πως τα όσα
κατατέθηκαν στην Ελβετία φανερώνουν την
διαχρονική στόχευση της Άγκυρας που αφορά
στη διχοτόμηση της Κύπρου είτε τη μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε προτεκτοράτο της Τουρκίας.
Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και
στα όσα βιώνουμε λόγω πανδημίας εκφράζοντας την ευχή να είναι η τελευταία Ανάσταση που γιορτάζει η Κύπρος υπό αυτές τις συνθήκες.

Αυτούσιο το μήνυμα του ΠτΔ:
«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά.
Απευθύνομαι σήμερα προς την κάθε μία και τον
κάθε ένα από εσάς για να σας εκφράσω τις θερμότερες μου ευχές για προσωπική υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
Για να εκφράσω την ευχή να είναι η τελευταία
Ανάσταση του Κυρίου που γιορτάζουμε κάτω από
τη δοκιμασία που η πανδημία επέβαλε στην ανθρωπότητα.
Για να στείλω την ίδια ώρα το μήνυμα πως ο
αγώνας για την απελευθέρωση και επανένωση
της πατρίδας μας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί με
το ίδιο πείσμα που χαρακτηρίζει κάθε περήφανο
λαό που δεν ανέχεται την υποδούλωση.
Μόλις προ μερικών 24ώρων βιώσαμε για άλλη
μια φορά την τουρκική αδιαλλαξία. Για άλλη μια
φορά γίναμε μάρτυρες της υπεροψίας όσων οραματίζονται μια νέα οθωμανική αυτοκρατορία.
Κατά την άτυπη σύνοδο της Γενεύης, η Τουρκία
και η τουρκοκυπριακή ηγεσία κατέγραψαν μια νέα
«ιστορική», όπως την αποκάλεσαν, επίδοση.
Περιφρονώντας τον Καταστατικό Χάρτη, τα
ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, περιφρονώντας την ΕΕ ζήτησαν από τον ΓΓ των ΗΕ να
γίνει συνεργός στις δικές τους έκνομες ενέργειες
αξιώνοντας αναγνώριση κυριαρχίας του υποτελούς στην Τουρκία μορφώματος.
Μια αξίωση που δεν είναι μόνο ενάντια στο διεθνές δίκαιο και τους όρους εντολής του ΓΓ, αλλά
και ξεκάθαρα αντίθετη στη βούληση της πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων.
Με αποφασιστικότητα και τεκμηρίωση απαντήσαμε στα όσα διαστρεβλωτικά επιχείρησε να παρουσιάσει η τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά, αποδεικνύοντας πως διαθέτουμε όχι μόνο
την πολιτική βούληση, αλλά και τη θέληση να εργαστούμε προκειμένου να πετύχουμε μια λύση που
θα φέρει, επιτέλους, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Κύπρο και την περιοχή.
Με επίκληση αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, των αμετάθετων θέσεων της ΕΕ, της σωρείας καταδικαστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά
και των όσων κατά καιρούς έχουν συμφωνηθεί
μεταξύ των μερών, αποδείξαμε τη δική μας ταύτιση με το διεθνές δίκαιο και τα καλώς νοούμενα

συμφέροντα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Την ίδια ώρα, απευθυνθήκαμε στα πέντε Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και την ΕΕ,
επιτυγχάνοντας καθοριστικές παρεμβάσεις, αποτρέποντας έτσι την επιδιωκόμενη εκτροπή και το
ναυάγιο της νέας διερευνητικής πρωτοβουλίας του
ΓΓ των ΗΕ.
Μετά το τέλος της διάσκεψης δήλωσα ικανοποίηση για την επιτυχή διαχείριση της νέας κρίσης.
Θα ευχόμουν να ήμουν σε θέση να εξέφραζα
ικανοποίησή για τα θετικά αποτελέσματα της συνόδου. Δυστυχώς, η τουρκοκυπριακή ηγεσία, καθοδηγούμενη από την Τουρκία δεν το επέτρεψε.
Τα όσα απαράδεκτα κατέθεσε γραπτώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αποδεικνύουν για άλλη μια φορά
τους πραγματικούς στόχους της Τουρκίας, στόχοι
που είναι διαχρονικοί και σκοπό έχουν είτε τη
διχοτόμηση της Κύπρου είτε τη μετατροπή της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε προτεκτοράτο της
Τουρκίας.
Θέλω με έμφαση να καταστήσω σαφές προς
κάθε κατεύθυνση πως όσο επιθυμούμε ένα έντιμο συμβιβασμό, άλλο τόσο είμαστε αποφασισμένοι να απορρίψουμε κάθε πρόταση ή προσπάθεια νομιμοποίησης των νέων εκνόμων ενεργειών
της Τουρκίας.
Δεν παραγνωρίζω τις προκλήσεις και τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε
όπως, όμως, και δεν αγνοώ ότι το διεθνές και το
ευρωπαϊκό δίκαιο προσφέρουν ως ασπίδα προστασίας.
Προς ενεργοποίηση της ειρηνικής επιλογής που
μας προσφέρεται θα αξιοποιήσουμε κάθε ευρωπαϊκό και διεθνές βήμα, θα κινητοποιήσουμε κάθε
φιλική χώρα.
Πέραν των διαβημάτων που προβήκαμε ευρισκόμενοι στη Γενεύη, την ερχόμενη Παρασκευή
και το Σάββατο, συμμετέχοντας στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πραγματοποιείται στην Πορτογαλία, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους
Ευρωπαίους ηγέτες για τις νέες τουρκικές προκλήσεις.
Ενώ τις επόμενες των εβδομάδων θα επιδοθούμε σε διεθνή εκστρατεία για την ανάγκη σεβασμού και υλοποίησης των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των όρων εντολής του ΓΓ του
ΟΗΕ.
Είμαι βέβαιος πως αυτές τις δύσκολες ώρες που
η πατρίδα μας περνά, θα έχω την ομόθυμη στήριξη των πολιτικών δυνάμεων, με τις οποίες θα
βρίσκομαι σε συνεχή διαβούλευση.
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,
Θέλω να σας βεβαιώσω για πολλοστή φορά
πως αμετάθετος στόχος και όραμα μου παραμένει η εξεύρεση μιας λύσης που δεν θα παρεκκλίνει
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των ευρωπαϊκών
αρχών, που θα οδηγεί σε ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, στη βάση των όσων έχουν συμφωνηθεί, μακριά από ξένες εξαρτήσεις και στρατούς κατοχής.
Ένα κράτος που οι πρόνοιες λειτουργίας του θα
το καθιστούν βιώσιμο, με πλήρη διασφάλιση των
ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων του συνόλου του λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Συμπατριώτες Τουρκοκύπριοι,
Το στάτους κβο δεν είναι μόνο απαράδεκτο και
για τις δύο κοινότητες. Το χείριστο είναι πως δεν
οδηγεί σε μια λύση, που όλοι μαζί, ως Ευρωπαίοι
πολίτες, θα μπορούμε να απολαύσουμε τα αγαθά
της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας.
Γι’ αυτό και με όλο τον σεβασμό σας καλώ ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη για τη δική μας πατρίδα,
την Κύπρο, που αγαπήσαμε και αγαπούμε.

Φίλες και φίλοι,
Πέραν του αγώνα επιβίωσης της πατρίδας μας,
δίνουμε και μια άλλη μάχη. Τη μάχη διαφύλαξης
της υγείας και επιβίωσης των συνανθρώπων μας.
Μια μάχη που χάρη στην επιστημονική κοινότητα φαίνεται να κερδίζουμε. Οι δοκιμασίες που
περάσαμε και περνούμε θα είναι σύντομα ένα εφιαλτικό παρελθόν.
Παρά ταύτα, η ελάχιστη απόσταση που μας
χωρίζει από την απαλλαγή από την πανδημία, δεν
επιτρέπει εφησυχασμό.
Γι’ αυτό καλώ όλες και όλους να επιδείξουν το
ίδιο αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης που επέτρεψε στη χώρα μας, σε σχέση με άλλες, να αντιμετωπίσει την κρίση με ελάχιστες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και οικονομικές επιπτώσεις.
Ένα αίσθημα αλληλεγγύης που υπαγορεύει να
τηρούμε τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, αλλά
και, εξίσου σημαντικό, να αξιοποιήσουμε το δώρο
της επιστήμης: τον εμβολιασμό.
Είναι πια παγκόσμια παραδεκτό πως ο εμβολιασμός είναι το όπλο αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας.
Ο εμβολιασμός, όχι μόνο προστατεύει ζωές και
την υγεία μας, αλλά και διασφαλίζει τον σύντομο
τερματισμό των δοκιμασιών που περάσαμε και
περνούμε.
Αυτή την ώρα η σκέψη μου στρέφεται σε όσους
έχασαν αγαπημένους τους και σε όσους υποφέρουν νοσηλευόμενοι.

Τους εκφράζω με σεβασμό την απεριόριστη
συμπάθεια μου, ευχόμενος ο Αναστάς Χριστός να
τους δίνει δύναμη.
Την ίδια ώρα, εκ μέρους της Πολιτείας και του
ιδίου προσωπικά θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι έδωσαν και δίνουν τη μάχη
στην πρώτη γραμμή παραγνωρίζοντας κινδύνους, οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις.
Φίλες και φίλοι της πρώτης γραμμής, θέλω να
ξέρετε πως η πατρίδα και η κοινωνία σάς ευγνωμονούν.
Το μήνυμα της Ανάστασης ας αποτελέσει πηγή
πίστης και δύναμης. Ας αποτελέσει την πηγή
ενίσχυσης της θέλησης μας για την ανανεωμένη
προσπάθεια που καταβάλλουμε για την ασφάλεια
και την ευημερία στη χώρα μας.
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά».
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

«Θα πετύχουμε ρωμαλέα ανάκαμψη»

Η μισή Ελλάδα είναι στο κόκκινο

Περισσότεροι από 10.000 συνάνθρωποί μας «έφυγαν» λόγω του
κορωνοϊού, από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα. «Έφυγαν»
χωρίς κανέναν δικό τους άνθρωπο να τους κρατά το χέρι στις τελευταίες τους στιγμές στο κρεβάτι του νοσοκομείου, χωρίς να μπορούν
οι συγγενείς και οι φίλοι να τους αποχαιρετήσουν στο τελευταίο τους
ταξίδι. Τραγικές οι στιγμές για τις οικογένειες των θανόντων, όταν μαθαίνουν ότι ο άνθρωπός τους τυλίγεται ολόγυμνος με ένα είδους σελοφάν, τοποθετείται σε ένα μεταλλικό φέρετρο που σφραγίζεται ερμητικά και στη συνέχεια θάβεται ως «μιαρός» σε ειδικό τμήμα του
νεκροταφείου. Μόνο τον Απρίλιο (μέχρι τις 28) καταγράφηκαν 2.225
θάνατοι, από τους οποίους οι 780 στο διάστημα 19/4 – 28/4. Και η
καταγραφή συνεχίζεται… μέχρι να εμβολιασθεί τουλάχιστον το 70%
του πληθυσμού και να αποκτηθεί η λεγόμενη «ανοσία της αγέλης».
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, αν και έχουν περάσει παραπάνω από
τρεις μήνες από τότε που ξεκίνησε ο εμβολιασμός, βλέπουμε 1 στους
4 ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ Covid, να είναι άνω των 75
ετών, γιατί, ενώ είχαν την ευκαιρία να εμβολιαστούν δεν το έκαναν,
είτε γιατί αμέλησαν, είτε γιατί φοβήθηκαν και έτσι σήμερα κινδυνεύουν
να χαθούν ή και χάνονται. Μέχρι τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου
3 εκατομμύρια εμβολιασμοί, από τους οποίους οι 900.000 αφορούν
τη δεύτερη δόση. Σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη, η μισή Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στο «βαθύ κόκκινο». Σε πολλές περιοχές της
χώρας, ο μέσος εβδομαδιαίος όρος των νέων κρουσμάτων ξεπερνά
τα 30 νέα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού την ημέρα.

Φτώχυνε η Κύπρος,
«έφυγε» και ο Λυσσαρίδης
Ο ένας μετά τον άλλο «φεύγουν» οι πρωταγωνιστές της ΕΟΚΑ και
του αγώνα για μια Κύπρο ελεύθερη, με ακατάλυτους τους ιστορικούς
δεσμούς με την Ελλάδα. Ενός αγώνα με μπροστάρη τον Διγενή και
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο και από κοντά τον Τάσσο Παπαδόπουλο, που είχε πει: «Παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα». Ήταν η απόρριψη του Σχεδίου Ανάν, κόντρα στη θέληση των
μεγάλων δυνάμεων.
Αυτές τις μέρες αποχαιρέτισε την Κύπρο ο ακατάβλητος μαχητής
Βάσος Λυσσαρίδης, ο «γιατρός», όπως τον αποκαλούσαν όλοι, στην
Κύπρο και στην Ελλάδα. Πλήρης ημερών, χωρίς όμως να δει να γίνεται πραγματικότητα το όραμα της ελεύθερης Κύπρου, για το οποίο
πάλεψε όλη τη ζωή του. Ήταν από εκείνους που αντιτάχθηκαν στις
Συμφωνίες «Ζυρίχης» και «Λονδίνου», οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο
γι’ αυτό που ζει σήμερα η Κύπρος μας. Με τον Τούρκο να έχει πατήσει πόδι, με τις πλάτες των… συμμάχων μας…

289 δις ευρώ χρωστάει
η Γερμανία στην Ελλάδα
Η Χίλντε Σραμ, κόρη του Άλμπερτ Σπέερ, αρχιτέκτονα του Χίτλερ,
που στη δίκη της Νυρεμβέργης καταδικάστηκε σε 20ετή φυλάκιση,
πρωτοστατεί στην πρωτοβουλία «Σεβασμός για την Ελλάδα», που
ξεκίνησε το 2015, ασκώντας έντονη κριτική στη γερμανική κυβέρνηση για τη στάση της έναντι της Ελλάδας, στην κρίση χρέους. Απορρίπτει το πάγιο επιχείρημα της Γερμανίας, ότι το θέμα είναι λήξαν.
«Δεν μπορεί ένα θέμα να θεωρείται λήξαν, επειδή το λέει η μία πλευρά», τονίζει η Σραμ. Και επισημαίνει: «Ούτε νομικά είναι λήξαν, υπάρχουν αντίθετες θέσεις νομικών», παραπέμποντας στην σχετική γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Μπούντεσταγκ. Οι
αξιώσεις της Ελλάδας ανέρχονται σε 289 δις ευρώ, όμως στην επίσημη
ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας, που επιδόθηκε στο γερμανικό
υπουργείο Εξωτερικών, δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό. Και αυτό
αφήνει περιθώρια συνεννόησης με τη Γερμανία. «Για μένα, είναι σημαντικό να υπάρξει συμφωνία σε μια φόρμουλα, ότι η Γερμανία αναγνωρίζει πως υπάρχει ένα ανοικτό χρέος και θα πρέπει να εξεταστεί
πως και τι είδους αποζημιώσεις συνεπάγεται αυτό στις σημερινές
συνθήκες», υποστηρίζει η Σραμ.

Ακούει κανείς;
«Ο αργός ρυθμός των εμβολιασμών στην Ευρώπη, θα εμποδίσει
την οικονομία να ανοίξει γρήγορα. Ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα,
που στηρίζονται στον τουρισμό, ο εμβολιασμός είναι κρίσιμης σημασίας
για την οικονομία. Δεν μπορείς να ανοίξεις την οικονομία, χωρίς εμβολιασμό. Οι κλάδοι του τουρισμού δεν μπορούν να ανακάμψουν, αν
δεν εμβολιαστούν όλοι», επισημαίνει ο Πίτερ Σπίγκελ, διευθυντής των
«Financial Times», ο οποίος θα συμμετάσχει στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα γίνει στην Αθήνα, από 10 μέχρι 15 Μαΐου.

Φ.Χαρ.

«Τ

ώρα είναι η ώρα να τα κάνουμε όλα».
Σε αυτήν τη φράση – καταστάλαγμα της πρόσφατης, τη Μεγάλη Δευτέρα,
συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα
– συμπυκνώνεται η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης των επόμενων μηνών.
Το έναυσμα για μια δυναμική στροφή στην
Οικονομία προσέφεραν, τόσο η επιτυχημένη,
σε καιρούς ιδιαίτερα αβέβαιους, αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της πολύπαθης Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 1,4 δις ευρώ και
η βεβαιότητα πια ότι το Ταμείο Ανάκαμψης λειτουργεί ως ισχυρή και διεθνώς αποδεκτή
εγγύηση για την επερχόμενη αναγέννηση της
ελληνικής οικονομίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά και την
ανασκόπηση και αξιολόγηση των εγχώριων
και διεθνών οικονομικών συνθηκών που είχε
με τον Γιάννη Στουρνάρα, δηλώνει βέβαιος
πια, ότι μετά την πανδημία «μπορούμε να
επιτύχουμε ρωμαλέα ανάκαμψη», «ικανή
να αλλάξει όλη τη δομή της ελληνικής οικονομίας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρό δεκαετές αναπτυξιακό
άλμα».
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, παρότι δεν
κρύβει το βάρος της τρεχούσης πανδημικής
περιόδου, αναγνωρίζοντας ότι και ο Μάιος θα
είναι δύσκολος μήνας, πιστεύει ακράδαντα ότι
«η υγειονομική περιπέτεια, κυρίως μέσω των
μαζικών εμβολιασμών, οδεύει προς το τέλος

της» και επιπλέον εκτιμά ότι «τόσο η κοινωνία όσο και η οικονομία, κινούνται πια
εκτός COVID-19», δείχνουν ή καλύτερα συμπεριφέρονται σαν να έχουν προσπεράσει την
όποια αρνητική επίδραση του πανδημικού
φαινομένου και τους κινδύνους που αυτό μεταφέρει.

Στην Ελληνική Βουλή
κρίσιμα νομοσχέδια
Έτσι, δεν κρύβει ότι το επόμενο διάστημα,
μετά τις διακοπές του Πάσχα, θα έλθουν προς
διαβούλευση και ψήφιση στην Ελληνική Βουλή
κρίσιμα νομοσχέδια, όπως το εργασιακό και
εκείνο που εισάγει το κεφαλαιοποιητικό
σύστημα στις επικουρικές συντάξεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ανεδαφι-

κή την κριτική του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, για τις αλλαγές στο εργασιακό,
θεωρεί την αγορά εργασίας αρρύθμιστη και
αποδιοργανωμένη εν τοις πράγμασι στα
χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης και
σημειώνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν
οι σύγχρονες προκλήσεις, όπως αυτή της
τηλεργασίας και της αποσύνδεσης των
εργαζομένων στο σπίτι από τον υπολογιστή. Ακόμη, εκτιμά ότι το κεφαλαιοποιητικό
σύστημα που θα προσφερθεί ως επιλογή
στους νέους εργαζόμενους, θα οδηγήσει αμέσως στη συσσώρευση αποταμιευτικών κεφαλαίων, τα οποία θα επενδυθούν, με αρχές και
κανόνες, στην ελληνική οικονομία και θα προσθέσουν δυνατότητες στην προσπάθεια κάλυψης του επενδυτικού κενού.

1821 – O ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αλέξανδρος Υψηλάντης: Το Κίνημα του Βλαδιμηρέσκου
Ο

Υψηλάντης ελπίζει ακόμα στον Οβρένοβιτς. Φαντάζεται ότι το
κίνημα του Βλαδιμηρέσκου μπορεί να τον παρασύρει. Στέλνει τώρα
το κείμενο της συνθήκης, με τον Αριστείδη Παπά, να το υπογράψει.
Αποφασίζουν να περάσει ο ηρωικός αυτός απόστολος στο Αδά Καλέ,
νησάκι στο Δούναβη κι από εκεί, διά Βουλγαρίας, στη Σερβία. Αλλά τα
πράγματα σφίγγουν πολύ τώρα. Ο φοβερός Χουρσίτ, ο ερημωτής της
Σερβίας, παίρνει στα χέρια του τον αγώνα κατά του Αλή πασά. Και
φοβούνται ότι θα τον εξοντώσει γρήγορα. Οι Άγγλοι κινούν επιτήδεια
στα μάτια του σουλτάνου το φάντασμα του εσωτερικού κινδύνου. Τον
συνδυάζουν με το δυνάμωμα του ρωσικού στρατού στον Προύθο και
με την πίεση του πρεσβευτού Στροφανόφ να λύσει τα εκκρεμή ζητήματα.

Του ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ
Ο Υψηλάντης είχε κάθε μέρα συνεντεύξεις με τον διοικητή της Βεσσαραβίας Ιντζόφ, που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περιπλοκής. Αλλά την απόφαση του αρχηγού να κινηθεί αμέσως στις ηγεμονίες, δυνάμωσε η ελπίδα
ότι άμα εισβάλει αυτός, θ’ αποφασίσουν οι εταίροι να επαναστατήσουν στην
Κωνσταντινούπολη και οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι του Μωριά θα εμψυχωθούν και θα ριχτούν στον αγώνα. Ίσως ν’ άφηνε τους δισταγμούς του κι ο
Οβρένοβιτς.
Αλλά τον Υψηλάντη πιέζει τώρα και η παραλυσία των Φιλικών στις ηγεμονίες, ο τρόπος της στρατολογίας και η άλλη των ανεπιτήδεια ενέργεια. Ο
Ρίζος Νερουλάς του γράφει τρομαγμένος: «Το άτακτον κίνημα της καταγραφής γίνεται ημέρα τη ημέρα ατακτότερον, έφθασεν εις σημείον να μάθουν
το μυστήριον της Φιλικής Εταιρείας και αυτά τα μικρά παιδιά. Δεν άφησαν
μήτε φούρναρη, μήτε μπακάλη που να μην τον κατέγραψαν. Το μυστικόν της
αδελφότητος έγινε γνωστόν εις όλους τους εντοπίους». Του στέλνει και δεύτερο γράμμα: «Προς Θεού», του λέει, «δώσατε σφοδράν προσταγήν να φερθούν με φρόνησιν και μυστικότητα, τουλάχιστον εις το εξής, μέχρι της ρητής
εκείνης ημέρας. Καμία από τας διαταγάς σας δεν εμπήκεν εις τάξιν. Ο Καραβιάς ήρχισεν εις το Γαλάτσι ν’ ατακτεί, τον καταγγέλλει ο Τοπουντζής ότι έχει
αχρείους σκοπούς».
Επιτέλους του γράφει ο ίδιος ο Σούτσος: «Μεγάλη αταξία τρέχει εις τα
εδώ. Επί ματαίως εξοδεύονται χρήματα, δημιουργούντα θόρυβον πολύν. Οι
ενεργούντες αναφανδόν την στρατολογίαν έφεραν ολεθρίαν εκφαύλισιν του
όλου πράγματος». Και σαν να μην ήσαν αρκετά όλ’ αυτά, είδησις φθάνει ότι
δεν είναι απίθανο, σύμφωνα με αποφάσεις του ανακτοβουλίου στην Πετρ-

ούπολη, ν’ ανακαλέσουν την άδεια ή και να συλλάβουν ακόμα τον Υψηλάντη.
Ο καιρός δεν περιμένει πια. Ο αρχηγός, με τα δυο του αδέρφια, τον Γεώργιο και τον Νικόλαο, τον Μάνο Καντακουζηνό, τον Πολωνό αξιωματικό
Γαρνόφσκυ και ολίγους άλλους, διαβαίνουν το απόγευμα της 22ας Φεβρουαρίου 1821 τον παγωμένο Προύθο. Οι Έλληνες έριχναν τον κύβο. Την ίδια
μέρα, ο ανυπόμονος Καραβιάς έβαζε μαχαίρι στο Γαλάτσι: Έσφαξε εκατόν
εξήντα Τούρκους. Η εθνική επανάσταση δεν ήταν όνειρο πια. Η ιδέα του
Σκουφά ντύνεται την τραγική πορφύρα των αιμάτων...

Ε πικαιρότητα
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Μην ξεχάσετε σήμερα
να πάρετε το δικό σας μολύβι
ή στυλό για να ψηφίσετε
Οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που διεξάγονται σήμερα στη Βρετανία, 6 Μαϊου, γίνονται υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες
λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό. Σχετικά με
τους υποψηφίου και το εκλογικό σύστημα γράψαμε την περασμένη βδομάδα, ιδιαίτερα για την εκλογή Δημάρχου και της
25μελούς Κοινοτικής Συνέλευσης του Λονδίνου. Κάθε ψηφοφόρος θα ψηφίσει σε τρία διαφορετικά ψηφοδέλτια, όπως είχαμε αναφέρει. Ακολουθείται ένα μεικτό σύστημα εκλογής, το πλειοψηφικό στις 14 διευρυμένες εκλογικές περιφέρειες και 11 μέλη
που εκλέγονται με αναλογικό σύστημα (εκλογικό μέτρο 5%).
Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις
10 το βράδυ. Δικαίωμα ψήφου έχουν και όλοι οι κάτοικοι που
προέρχονται από χώρες της ΕΕ, οι οποίοι αν και δεν έχουν βρετανική υπηκοότητα, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη Βρετανία.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι λόγω του κορωνοϊού, οι εκλογείς θα πρέπει να πάρουν μαζί τους το δικό τους μολύβι ή
στυλό για να ψηφίσουν. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή, μολύβια
και στυλό στα εκλογικά τμήματα, όπως συνηθίζεται σε κάθε
εκλογική αναμέτρηση.
Επίσης,
-Όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να φορούν απαραιτήτως μάσκα
για να τους επιτραπεί η είσοδος στο εκλογικό τμήμα, εκτός εάν
έχουν νόμιμη άδεια εξαίρεσης.
-Θα υπάρχει επιτόπου ειδικό αντισηπτικό υγρό για τα χέρια.
- Θα τηρείται το μέτρο της κοινωνικής απόστασης.
Τα αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινωθούν επίσημα
αύριο Παρασκευή, 7 Μαϊου και η ανακήρυξη του Δημάρχου του
Λονδίνου θα γίνει το Σάββατο.
Όπως κάθε φορά, από απόψε αργά το βράδυ θα γίνει γνωστό το αποτέλεσμα των εκλογών.
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Η Ομογένεια στη Βρετανία γιόρτασε
πιο ελεύθερα το Ορθόδοξο Πάσχα
Με ευλάβεια και τηρώντας τα
μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού, η Ορθόδοξη Ομογένεια στη Βρετανία γιόρτασε και
φέτος το Πάσχα των Ελλήνων
μέσα σε διαφορετικές συνθήκες
λόγω της πανδημίας. Πιο… ελεύθερη φέτος η κατάσταση σε σύγκριση με πέρσι όσον αφορά την
προσέλευση των πιστών στους
ιερούς ναούς, αλλά πάντοτε με
περιορισμούς.
Η ημέρα του Ορθόδοξου
Πάσχα είχε αυτή τη χρονιά ένα
μήνα διαφορά από το Πάσχα των
Καθολικών και των Αγγλικανών.
(Βλέπετε, οι Χριστιανοί δεν
μπορούν για λόγους… Αστρονομίας και Μαθηματικών να
συμφωνήσουν σε ενιαίο εορτασμό, την ίδια ημερομηνία,
της μεγαλύτερης γιορτής της
Χριστιανοσύνης!!! Και αυτοί
που μπορούν να πάρουν τις
αποφάσεις, οι επικεφαλής των
Εκκλησιών, παραμένουν αδρανείς και έτσι «διαιρείται» η πίστη
και οι πιστοί για ένα θέμα που
δεν είναι ούτε δογματικό ούτε
κατ΄ουσίαν εκκλησιαστικό…)
Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι

Μεγάλη Παρασκευή, εκκλησία της Παναγίας στο Wood
Green: Διακρίνονται ο βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους, ο
πρόεδρος της ΕΚΟ Χρήστος Καραολής και ο πρόεδρος των
Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων και πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αποστόλου Βαρνάβα Μάριος Μηναΐδης.

οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ήταν εργάσιμες στη Βρετανία, ο κόσμος κατέκλυσε τις
εκκλησίες. Ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο η προσέλευση ήταν αθρόα.
Στους περισσότερους ιερούς
ναούς – όχι σε όλους – τηρήθη-

µ∞ƒø™I

κε το μέτρο της κοινωνικής απόστασης. Παντού, όμως, όλοι φορούσαν προστατευτική μάσκα και
υπήρξε τάξη και σεβασμούς του
ιερού χώρου. Οι εκκλησιαστικοί
Επίτροποι φρόντισαν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο με ευγένεια
και κατανόηση. Σε όσους δεν

επετράπη να εισέλθουν στους
ναούς, παρέμειναν στον προαύλιο χώρο. Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν έγινε περιφορά του
Επιταφίου εκτός ναών αλλά εντός,
στους περισσότερους τουλάχιστον. Σε κάποιες εκκλησίες παραλείφθηκε εντελώς η περιφορά
για καθαρά πρακτικούς λόγους.
Το Μεγάλο Σάββατο στις πιο
πολλές εκκλησίες έγιναν δύο αναστάσιμες λειτουργίες σε διαφορετικές ώρες, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό
πιστών να εκκλησιαστούν.
Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων
είχε προετοιμάσει σύντομο τελετουργικό ώστε να καταστεί δυνατή η τέλεση δύο λειτουργιών. Από
τις πληροφορίες που έχουμε,
μεγάλη ήταν η προσέλευση στις
εκκλησίες νεαρών συμπατριωτών
μας αλλά και αποδήμων Ορθοδόξων από άλλες χώρες (Ρουμάνοι, Βούλγαροι κ.ά.). Αυτό αποδεικνύει ότι η νεολαία της Ομογένειάς μας δεν απομακρύνεται
από την πίστη αλλά νοιώθει τη
Χριστιανοσύνη ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς της.

Estates

∂¡√π∫π∞™∂π™

∑∏∆√À¡∆∞π:
™¶π∆π∞ ‹ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞
ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈÎ›·ÛË
ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜
- ∂°°À∏ª∂¡∞ ∂¡√π∫π∞ ·ﬁ 1 Ì¤¯ÚÈ 3 ¯ÚﬁÓÈ· ✻✻✻

¢∂¡ Ãƒ∂ø¡√Àª∂ ∆√À™
π¢π√∫∆∏∆∂™✻✻✻

176 TOLLINGTON PARK, FINSBURY PARK, LONDON N4 3JA
ñ TEL:

020 7263 8100

www.marathonfood.co.uk

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Ο

Ανδρέας Μιαούλης γεννήθηκε το 1769 στα
Φύλλα Ευβοίας, τόπο καταγωγής των προγόνων του. Πατέρας του ήταν ο Δημήτρης
Βώκος και μητέρα του η Ανδριανή Βόχα. Ο διορισμένος από τον σουλτάνο τοπικός Πασάς
της Εύβοιας, βίασε τη θεία του (αδερφή του πατέρα του) και ο πατέρας του Ανδρέα ορκίστηκε
να πάρει εκδίκηση και να αποκαταστήσει την
τιμή της οικογένειάς του.
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ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι θαλασσόλυκοι
της Επανάστασης

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Την εκδίκηση όμως την πήρε ο έφηβος γιός του!
Αφού προσέφερε ως δώρο στον Πασά τα καλύτερα ψάρια της περιοχής, κέρδισε την εκτίμησή του
και επάνω σε μια συνομιλία τους τον μαχαίρωσε
και τον σκότωσε! Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφορμή να μετακομίσει όλη η οικογένεια του Ανδρέα
στην Ύδρα, κάτι που τους έδωσε παράλληλα την
ευκαιρία να νομιμοποιήσουν τις ναυτικές τους δουλειές. Εργάστηκε από μικρός στα πλοία του πατέρα του και αποκόμισε το παρατσούκλι «Μιαούλης» από τους ναύτες του πληρώματος, καθώς
ενώ έδινε το πρόσταγμα να κινηθούν τα πλοία
φώναζε: «με μια ούλοι», δηλαδή «με μιας όλοι μαζί»
για να διατηρείται σταθερός ρυθμός. Έκτοτε διατηρήθηκε σαν προσωνύμιο.
Για πολλά χρόνια οι οικονομικές του δραστηριότητες προεκτείνονταν σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Το 1802, σε ηλικία 33 ετών, ο Ανδρέας
Μιαούλης, σπάει το ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλλαν οι Άγγλοι στους Γάλλους, εξαιτίας των Ναπολεόντειων πολέμων.
Ο Υδραίος καπετάνιος περίμενε την κατάλληλη
στιγμή και εισέρχονταν στις γαλλικές ακτές, πουλώντας φαγώσιμο εμπόρευμα με αντάλλαγμα πολλά χρυσά φράγκα. Κάποια στιγμή όμως οι Βρετανοί τον πιάνουν επ' αυτοφώρω, τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν στον ναύαρχο Νέλσον. Ακολουθεί η εξής στιχομυθία:
– Νέλσον: «Είσαι Έλληνας;»
– Μιαούλης: «Μάλιστα, ναύαρχέ μου».
– Νέλσον: «Γνωρίζεις ότι εδώ έχω επιβάλει αποκλεισμό;»
– Μιαούλης: «Το γνωρίζω καλά, ναύαρχε μου».
– Νέλσον: «Και γιατί τον σπας;»
– Μιαούλης: «Για το κέρδος μου»
– Νέλσον: «Αν ήσουν στη θέση μου, τι θα έκανες;»
– Μιαούλης: «Θα σε κρέμαγα ανάποδα, ναύαρχε μου»
Ο Νέλσον, θαυμάζοντας την ειλικρίνεια και την
τόλμη του τον άφησε να φύγει. Πλείστες παρόμοιες περιπέτειες, ιδιαίτερα επικίνδυνες είχε να
επιδείξει το βιογραφικό του Μιαούλη ως το 1815.
Ένα χρόνο αργότερα, όντας πια αρκετά πλούσιος,
εγκαθίσταται μόνιμα στην Ύδρα, παραδίδοντας
τις επιχειρήσεις στο γιό του.
Παρότι αρχικά αντιτάχθηκε στην επανάσταση,
θεωρώντας τους Έλληνες ανέτοιμους, το επαναστατικό ρεύμα τον ώθησε τελικά να θέσει τον εαυτό του και ολόκληρη την περιουσία του στη διάθεση της πατρίδος! Τον Ιανουάριο του 1822, εκλέχθηκε ναύαρχος του στόλου της Ύδρας και ένα
μήνα αργότερα, στη ναυμαχία της Πάτρας, θεωρήθηκε ο εγκέφαλος της νίκης των Ελλήνων επί
των Οθωμανών. Τον Νοέμβριο του 1822, οι Έλληνες
καταλαμβάνουν το Ναύπλιο και ο Μιαούλης αναλαμβάνει να μεταφέρει με ασφάλεια τον άμαχο τουρκικό πληθυσμό στα παράλια της Μικράς Ασίας,
γεγονός που υποδηλώνει έναν εξαιρετικό ανθρωπισμό. Θα ακολουθήσουν σκληρότατες ναυμαχίες
με τους Τούρκους. Στη μεγαλύτερη έως τότε θαλάσσια συμπλοκή, τη ναυμαχία του Γέροντα (Αύγουστος 1824), ο Μιαούλης και άλλοι καπεταναίοι τρέ-

Κωνσταντίνος Κανάρης
πουν σε φυγή τις
πολλαπλάσιες
τούρκο-αιγυπτιακές δυνάμεις του
Ισμαήλ, αποτρέποντας έτσι εχθρική απόβαση
στη Σάμο, καθυστερώντας παράλληλα την αποβίβαση του Ιμπραήμ στη Πελοπόννησο. Η
φήμη του Ανδρέα,
είχε πλέον εξαπλωθεί!
Άρτιος γνώστης του επαγγέλματος, σπάει τον
αποκλεισμό του Μεσολογγίου τον Ιανουάριο του
1826 και ανεφοδιάζει την πόλη. Τα μάτια του όμως
αντικρίζουν μια απελπιστική κατάσταση! Μετά τη
καταστροφή και την ηρωική έξοδο, ο Μιαούλης μεταφέρεται στη Μυτιλήνη και πολεμάει γενναία τον
Τουρκικό στόλο, έχοντας παρ' όλα αυτά πολλές
απώλειες.
Οι Άγγλοι, όμως, εκβιάζοντας την Ελλάδα με το
θέμα του δανείου, ζητούν να διοριστεί ναύαρχος
του ελληνικού στόλου ο Κόχραν και να απομακρυνθεί άμεσα ο Μιαούλης, πράγμα που έγινε! Η
ασυνεννοησία της κυβέρνησης και ο ελληνικός
εμφύλιος δρομολογούν με τέτοιο τρόπο τα γεγονότα που δεν αφήνουν αδιάφορο τον Υδραίο
καπετάνιο. Το 1827 αρχίζει η ανάμειξή του στη πολιτική και τον διχασμό. Με την έλευσή του, ο Καποδίστριας τού δείχνει εμπιστοσύνη, τον επαναφέρει στη θέση του ναυάρχου και του αναθέτει
την επιβολή της τάξης, της πειθαρχίας και την καταπολέμηση της πειρατείας, αποστολή που ο Μιαούλης πετυχαίνει με ευκολία μέσα σε λίγους μήνες. Το 1829 περνά στο αντί-Καποδιστριακό στρατόπεδο και αντιτάσσεται στη στοχοποίηση των
Υδραίων προκρίτων από τον Κυβερνήτη. Συμμετέχει σε αντικυβερνητικές εξεγέρσεις και καταλαμβάνει, το 1831, τον ναύσταθμο στου Πόρου,
ανατινάσσοντας τη φρεγάτα «Ελλάς» και την κορβέτα «Ύδρα». Η τρομερή αυτή εμφύλια κόντρα θα
λήξει λίγες μέρες μετά, ύστερα από τον θάνατο του
Καποδίστρια, όμως οι πολιτικές μηχανορραφίες
δεν θα σταματήσουν.

Ανδρέας Μιαούλης
Ο Μιαούλης,
αντελήφθη το λάθος του και έζησε
με τύψεις σε όλη
του την υπόλοιπη
ζωή. Το 1833 θα
εκμυστηρευτεί
στον Σπυρίδωνα Τρικούπη
πως, αν εκείνη
την περίοδο τον
είχε στο πλάι του
να τον συμβουλεύει, δεν θα έκαιγε τα πλοία. Αυτά
δυστυχώς γεννούν οι κόντρες και οι σπαραγμοί μεταξύ αδελφών.
Παρά ταύτα, η προσφορά του Ανδρέα Βώκου
στην επανάσταση υπήρξε μνημειώδης! Τη Κυριακή της 11ης Ιουνίου του 1835, ο Μιαούλης περνάει στο πάνθεον των ηρώων, ανήμπορος να νικήσει την φυματίωση που τον ταλαιπωρούσε. Ενταφιάστηκε στον Πειραιά, πλάι στον τόπο ταφής του
αρχαίου Έλληνα Θεμιστοκλή και η ακτή πήρε
προς τιμήν, το όνομά του! ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΝΑΡΗΣ
Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε στα Ψαρά το 1793. Ο μικρότερος γιός του Μιχαήλ Κανάρη και της Μαρώς Μπουρέκα, έδειξε από μικρός ιδιαίτερη κλίση προς τη ναυτική τέχνη. Έμεινε ορφανός, ήδη από πολύ μικρός, κι έτσι άρχισε
να δουλεύει στα καράβια του θείου του (αδελφού
της μητέρας του). Έκανε πολλά εμπορικά ταξίδια.
Από την Οδησσό ως τα δυτικότερα παράλια της
Μεσογείου.
Σε ηλικία 20 χρονών, ύστερα από τον θάνατο
του θείου του, ο Κωνσταντίνος αναλαμβάνει καπετάνιος των πλοίων. Ενθουσιάζεται ιδιαίτερα,
ακούγοντας τα ελληνικά επαναστατικά κελεύσματα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εντάσσεται στα πυρπολικά. Το βαρβαρικό ασκέρι του Καρά
Αλή κατακαίει το νησί της Χίου και σφαγιάζει ολόκληρο τον πληθυσμό του νησιού, ως αντίποινα,
για την ένταξη στην επανάσταση, τον Μάρτιο του
1822. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη συγκλονίζεται,
ενώ στις φλέβες όσων Ελλήνων δεν φοβήθηκαν,

έρεε αίμα εκδικητικό!
Η απόφαση των επαναστατών για αντίποινα
ήταν ριψοκίνδυνη. Ο Μιαούλης ανταποκρίνεται θετικά, όμως πολλοί οπλαρχηγοί λιποψυχούν. Έτσι
γίνεται πρόταση στον Κωνσταντίνο Κανάρη, του
οποίου οι καταδρομικές επιχειρήσεις στη θάλασσα άρχισαν να γίνονται γνωστές. Όταν τον κάλεσαν να του ανακοινώσουν το σχέδιο, εκείνος απάντησε απλά: «Ευχαριστώ πολύ! Είμαι έτοιμος!».
Η παράτολμη επιχείρηση ξεκινά τον Αύγουστο
του 1822. Δύο Ελληνικά πυρπολικά υπό την ηγεσία
του Κανάρη και του μπουρλοτιέρη Ανδρέα Πιπίνου
ξεκινούν το βράδυ και πλησιάζουν τις δύο πελώριες τουρκικές αρμάδες του Καρά Αλή. Στο λιμάνι
της Χίου επικρατεί νηνεμία, ενώ οι Οθωμανοί εορτάζουν στο καράβι το Μπαϊράμι, με φώτα, τραγούδια και άφθονη οινοποσία. Η επίθεση πρέπει
να είναι τύπου hit and run. «Κωσταντή, απόψε
πρέπει να πεθάνεις!», αναλογίζεται ο Έλληνας
ήρωας! Ο Κανάρης και τα παλληκάρια του πλησιάζουν, τοποθετούν το μπουρλότο και μέσα σε λίγα
λεπτά ο Καρά Αλή και δύο χιλιάδες Οθωμανοί, θα
βρουν μαρτυρικό θάνατο και το μεγάλο πλοίο θα
γίνει παρανάλωμα του πυρός! «Ορίστε το δώρο
μου για την εορτή σας!», είπε φεύγοντας. Παρότι κινδύνευσε να σκοτωθεί, ο ίδιος και τα παλληκάρια του, τελικά επέστρεψαν στα Ψαρά σώοι
και αβλαβείς και τελέστηκε δοξολογία στο ναό του
Αγίου Νικολάου.
Το ηθικό των Ελλήνων αναπτερώθηκε! Όλη η
Ευρώπη υποκλίθηκε. Στους κύκλους συζητούσαν
για έναν υπεράνθρωπο ναυτικό που ονομάζεται
Kanaris! Η δράση του όμως δεν σταματάει εκεί!
Ενώ στην Ελλάδα μαίνεται ο εμφύλιος πόλεμος,
ο Σουλτάνος ετοιμάζει συντονισμένη δράση για να
καταπνίξει την επανάσταση. Έτσι από την πόλη
της Αλεξάνδρειας, 60 Αιγυπτιακά πλοία θα πλεύσουν
προς την Ελλάδα, όπου θα ενωθούν με τις τουρκικές δυνάμεις με στόχο την συντριβή κάθε αντίστασης. Ο Κανάρης θα αποτολμήσει το απονενοημένο! Μαζί με τον πλοίαρχο Μανώλη Τομπάζη και άλλους πυρπολητές, κατευθύνονται στην
Αίγυπτο, τον Αύγουστο του 1825, με διττό στόχο.
Να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο και να σταματήσουν το λαθρεμπόριο των Γάλλων, που ήταν εις
βάρος των Ελλήνων. Εισβάλλει στο λιμάνι, υψώνει
για αντιπερισπασμό τη ρωσική σημαία και στρέφει το κανόνι εναντίον των Αιγυπτίων. Όμως, ο
άνεμος δεν ήταν με το μέρος του και οι Γάλλοι τον
αντιλαμβάνονται, ρίχνοντας εναντίον του. Τελικά
οι Έλληνες έφυγαν, χωρίς να πετύχουν τον στόχο
τους, όμως έδωσαν απίστευτο θάρρος στους επαναστάτες. Και πάλι όλη η Ευρώπη μιλάει για τον
Κανάρη!
Αργότερα θα εμπλακεί στην πολιτική, όχι όμως
στον εμφύλιο. Από το 1827, έως τον θάνατό του
Καποδίστρια, ο Κανάρης ήταν με το μέρος του.
Όταν ο κυβερνήτης πέθανε, ιδιώτευσε για λίγο καιρό στη Σύρο. Έκτοτε ανέλαβε ενεργότερο ρόλο
στα πολιτικά τεκταινόμενα της χώρας. Μετά τη
στέψη του Όθωνα θα διοριστεί ναύαρχος. Συμμετέχει ενεργά στα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου
του 1843, και στη διεκδίκηση Συντάγματος. Ανά
διαστήματα και σε συνολική διάρκεια 2 ετών και 3
μηνών αναλαμβάνει πρωθυπουργός του κράτους! Αργότερα, το 1862, εκείνος μαζί με άλλα μέλη
της πολιτικής επιτροπής θα μεταβεί στη Δανία,
όπου θα ζητήσει από τον βασιλιά Γεώργιο Α' να
αναλάβει τη διοίκηση της Ελλάδας. Ο «γέρος Ναύαρχος», όπως έμεινε γνωστός, θα πάρει μέρος
στις κυβερνήσεις ως σύμβουλος και η γνώμη του
θα είναι πάντοτε βαρυσήμαντη.
Το 1877 έρχεται το τέλος. Ο Κανάρης, όντας
υπηρεσιακός προσωρινός πρωθυπουργός μιας
οικουμενικής κυβέρνησης, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στην Αθήνα, στις 2 Σεπτεμβρίου. Ο ήρωας αυτός δοξάστηκε όσο ζούσε,
καθώς και μετά τον θάνατό του. Η συνεισφορά του
στον αγώνα υπήρξε σημαντικότατη! Στο Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο, μια ασημένια λήκυθος φέρει
την καρδιά του! ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ι στορικές Μ νήμες

12 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής Φεραίος και η εποχή του
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ
Τα λέμε δε αυτά, όχι τόσο για να απαλλά
ξουμε τον Μαυρογένη από κάθε πιθανή ή
απίθανη κατηγορία εναντίον του, επειδή, από
την άλλη μεριά, υπάρχουν και πολλοί άλλοι,
οι οποίοι του πλέκουν το εγκώμιο. Για παρά
δειγμα, ο ΑγγλοΟλλανδός Thomas Hope
(17691831), τραπεζίτης, φιλόσοφος, συλλέκ
της έργων τέχνης και συγγραφέας, ο οποίος
γνώρισε προσωπικά τον Μαυρογένη, έγρα
ψε κι εξέδωσε το 1819 το μυθιστόρημα
«Anastasius, or Memoirs of a Modern Greek»,
το οποίο είχε μια τέτοια καταπληκτική επι
τυχία ώστε οι σύγχρονοί του το θεώρησαν
εφάμιλλο, αν όχι και ανώτερο, των έργων
του Λόρδου Βύρωνα.
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Συγκεκριμένα δε, η πρώτη και στη συνέχεια
η δεύτερη έκδοση του έργου αυτού εξαν
τλήθηκε μέσα σε 24 ώρες, εκδίδεται, μάλι
στα, και κυκλοφορεί μέχρι σήμερα. Βασικός
δε ήρωας του μυθιστορήματος δεν είναι άλλος
από τον Νικόλαο Μαυρογένη, στο ενερ
γητικό του οποίου, όπως έχουμε ήδη ανα
φέρει, είναι και το γεγονός ότι ένα από τα
εννέα παιδιά, τα οποία απέκτησε με τη σύζυγό
του τη Μαριορή Σκαναβή, η Ευφροσύνη
(;1829) [ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Νέγρης, Καϊμακάμης Μολδοβλαχίας, καρατο
μήθηκε από τους Τούρκους το 1822] είχε
μετατρέψει το σπίτι της στην Κωνσταντι
νούπολη σε κέντρο κρυφών συναντήσεων
των μελών της Φιλικής Εταιρείας, ενώ ταυ
τόχρονα έκρυβε εκεί όπλα και εγχειρίδια για
τους αγωνιστές. Να μην ξεχνάμε δε, επίσης,
ότι το 1788 ο πατέρας της μητέρας της, ο
Δημήτριος Σκαναβής, ο γιος του ο Μιχαήλ, ο γαμπρός του ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, ο θείος της μητέρας της, ο Ζαννής Σκαναβής και οι τρεις γιοι του: Κωνσταντίνος, Αλέξανδρος και Δημήτριος, είχαν
όλοι καρατομηθεί με διαταγή του αιμοβό
ρου Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Α΄. Και
όλες αυτές τις λεπτομέρειες τις γνώριζε,
βέβαια, όχι μόνο ο Νικόλαος Μαυρογένης,
η σύζυγός του και τα εννιά τους παιδιά, αλλά
και ο γραμματικός του ο Ρήγας Βελεστινλής, όπως επίσης και οι πάντες στη Φαναρ
ιώτικη κοινωνία της εποχής.
Ο Νικόλαος Μαυρογένης δεν ανήκε, βέβαια,
στις γνωστές Φαναριώτικες οικογένειες και
γι’ αυτό, άλλωστε, είχε γίνει στόχος κάθε
είδους δυσμενών σχολίων σε βάρος του.
Χωρίς, βέβαια, με αυτό να θέλουμε να τον
απαλλάξουμε από ιστορικά εξακριβωμένες
δυσμενείς πληροφορίες για την εν γένει δρα
στηριότητά του ως ανώτερος λειτουργός στην
υπηρεσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
τη λαιμητόμο, την αγχόνη και τα βασανι
στήρια της οποίας, όμως, γνώριζε πολύ καλά
και, μάλιστα, όπως είδαμε, από πρώτο χέρι.
Την κατακόρυφη, πάντως, ανάδειξή του σε
έναν από τους ισχυρότερους τότε παράγον
τες στα δρώμενα κυρίως των Βαλκανίων όφει
λε στον Αλγερινής καταγωγής πρώην πειρ
ατή και στη συνέχεια πανίσχυρο πασά Χασάν
Τζεζάερλη (171319/3/1790), τον τροπαιο
φόρο στη ναυμαχία εναντίον των αδελφών
Ορλόφ στην Πελοπόννησο το 1770. Ο οποίος,
μετά που τον είχε γνωρίσει στην Πάρο, εκτίμησε
τόσο πολύ τα προσόντα του ως ναυτικού,
ώστε τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη,
όπου και μεσολάβησε επιτυχώς να διοριστεί
αρχικά ως Δραγουμάνος του στόλου και, όταν
ο Τζεζάερλη έγινε Μέγας Βεζίρης το 1786,
έπεισε τον Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Α΄
(17741789) να διοριστεί ο Μαυρογένης
ηγεμόνας της Βλαχίας σε αντικατάσταση του

Μιχαήλ Σούτσου.
Οι Φαναριώτες, όμως, οι οποίοι ζήλευαν
τον Μαυρογένη για την τόσο απότομη από
κτηση του μεγάλου εκείνου αξιώματος, το
οποίο θεωρούσαν ως αποκλειστικά δικό τους
αξίωμα, είχαν προσφέρει στον Σουλτάνο ένα
τεράστιο χρηματικό ποσό για να αποτρέψουν
τον εν λόγω διορισμό. Η δε ζήλια τους εκείνη
μετατράπηκε, επίσης, και σε πλήρη απέχ
θεια και μίσος σε βάρος του όταν, ευθύς μετά
την τελετή ενθρόνισής του ως ηγεμόνα της
Βλαχίας και την έξοδό του από το παλάτι, ο
σιδηροδέσμιος αντίπαλός του ο Τσελεμπή
Πετράκης, ο οποίος εκλιπαρούσε να αφε
θεί ελεύθερος, διατάχθηκε να γονατίσει και
να φιλήσει τα πόδια του αλόγου του Μαυ
ρογένη. Ταυτόχρονα δε και ο Τζεζάερλη, ο
οποίος παρακολουθούσε την όλη σκηνή, διέ
ταξε τον αποκεφαλισμό του Πετράκη και το
κομμένο κεφάλι ρίφθηκε αμέσως στα πόδια
του αλόγου του Μαυρογένη.
Η συμπεριφορά, άλλωστε, πλείστων όσων
Φαναριωτών της ανώτερης τάξης δεν διέ
φερε και πολύ, κάποτε, από εκείνη των Σουλ
τάνων και των πασάδων του. Ταυτόχρονα,
όμως, και όλοι αυτοί, είτε Σουλτάνοι και
πασάδες, είτε Έλληνες και λοιποί ηγεμόνες
και άρχοντες με ανώτατα αξιώματα και πλούτη,
θα κατέληγαν κάποτε, αρκεί να το αποφάσι
ζε ο Τύραννός, δηλαδή ο Σουλτάνος ή ο πασάς
κ.λπ., και οι ίδιοι σε ένα τέτοιου είδους άδοξο
και οπωσδήποτε οδυνηρό κι εξευτελιστικό
τέλος, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Ρήγας
στο πιο κάτω απόσπασμα από τον «Θούριό»
του, όπου και κατονομάζει, μάλιστα, έξι
Έλληνες, για τους πέντε από τους οποίους
έχουμε ήδη παραθέσει μερικές συγκεκριμέ
νες λεπτομέρειες:
«Τι σ’ ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη
σκλαβιά;
Στοχάσου πως σε ψένουν καθ’ ώραν
στη φωτιά.
Βεζίρης, Δραγουμάνος, Αφέντης κι αν
σταθής,
ο Τύραννος αδίκως σε κάμει να
χαθής·
δουλεύεις όλ’ ημέρα σε ό,τι κι αν σοι
πή,
κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου
να πιή.
Ο Σούτσος, ο Μουρούζης, Πετράκης,
Σκαναβής,
Γκίκας και Μαυρογένης, καθρέπτης
είν’ να δής.
Ανδρείοι, καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί,
σκοτώθηκαν, κι αγάδες, με άδικον
σπαθί·
κι αμέτρητ’ άλλοι τόσοι, και Τούρκοι
και Ρωμιοί,
ζωήν και πλούτον χάνουν, χωρίς
καμιά ’φορμή.»
Από τους αναφερόμενους στο πιο πάνω
απόσπασμα, ο έκτος διάσημος Έλληνας είναι
ο Σκαναβής, ο οποίος ανήκε, επίσης, σε μια
από τις επιφανέστερες οικογένειες της Κων
σταντινούπολης στην περίοδο, τουλάχιστον,
που μας ενδιαφέρει εδώ άμεσα. Πρόκειται,
συγκεκριμένα, για μια οικογένεια καταγό
μενη μακροχρόνια από τη Χίο, με πρώτη γρα
πτή αναφορά για τη δράση της το 1607 και
το 1650. Αρχίζοντας, όμως, εμείς από τον
18ο αιώνα, βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο
Σκαναβή, ο οποίος εγκαθίσταται μόνιμα
(άγνωστο πότε ακριβώς) στην Κωνσταντι
νούπολη και τον ακολουθούν μετά από λίγο
οι δύο γιοι του, ο Δημήτριος και ο Ζαννής.
Οι οποίοι κατόρθωσαν, στη συνέχεια, να
διαχειρίζονται τα οικονομικά της Εσμά Σουλτάνας (14/3/172613/8/1788), κόρης του
Σουλτάνου Αχμέτ Γ΄ [(16731736), σουλ
τάνος (17031730)] και ετεροθαλούς αδελ
φής των Σουλτάνων Μουσταφά Γ΄ (1757
1774) και Abdul Hamit Α΄ (17741789) [Ο

σουλτάνος Αχμέτ Γ΄, όπως συνέβαινε και με
άλλους Σουλτάνους, είχε 21 συζύγους, τα δε
τρία εν λόγω παιδιά του γεννήθηκαν από δια
φορετική το καθένα μητέρα].
Οι αδελφοί, όμως, Δημήτριος και Ζαννής
Σκαναβή, όπως ήδη αναφέραμε, όπως επίσης
και άλλα πέντε μέλη των οικογενειών τους,
αποκεφαλίστηκαν το 1788 μετά από διατα
γή του σουλτάνου Abdul Hamit Α΄ πιθανό
τατα για να δημεύσει τα αμέτρητα πλούτη
τους. Γαμπρός, όμως, του Δημητρίου Σκα
ναβή ήταν, επίσης, και ο Νικόλαος Μαυρουδής (είχε νυμφευτεί την Μαρία Δημητρίου
Σκαναβή, με την οποία και απέκτησε εννέα
παιδιά), ο οποίος θα γλύτωσε τότε χάρη στον
φίλο και προστάτη του, τον Μέγα Οσμάν
Τζεζάερλη. Όταν, όμως, ο Τζεζάερλης είχε
αποθάνει στις 19 Μαρτίου 1790 και ο Μαυ
ρογένης βρέθηκε έξι μήνες αργότερα στο
στόχαστρο του Σουλτάνου, καρατομήθηκε
και αυτός και, μάλιστα, πολύ μακριά από το
σπίτι και την οικογένειά Εξακολούθησε, όμως,
επίσης η εναντίον των Σκαναβήδων θανατ
ηφόρα συμπεριφορά των Τούρκων, όταν το
1822 αποκεφάλισαν, με εντολή του Σουλτά
νου Μαχμούτ Β΄ (17851839, σουλτάνος
18081839), τον μικρότερο γιο του Δημητρίου
Σκαναβή, τον Νικόλαο. Ο οποίος, μετά τον
αποκεφαλισμό του πατέρα του, πήγε στην
Αυστρία, επέστρεψε, όμως, και πάλι στην
Κωνσταντινούπολη, έγινε Στρατιωτικός Διοι
κητής και στη συνέχεια Καϊμακάμης στη
Βλαχία, καρατομήθηκε, όμως, το 1822. Στη
δε «Σφαγή της Χίου» το ίδιο έτος, θανατώθη
καν επίσης οι σύζυγοι των θυγατέρων του
Ζαννή Σκαναβή, ο Ευστράτιος Μαυροκορδάτος (σύζυγος της Λούλας), και ο Θεόδωρος Νεγρεπόντης (σύζυγος της Ζαμπε
λούς).
Η στενή, άλλωστε, φιλία Μαυρογένη και
Τζεζάερλη φαίνεται καθαρά και από τις ακό
λουθες λεπτομέρειες: Όταν, συγκεκριμένα,
ο Τζεζάερλη, ως αρχηγός τότε του Οθωμα
νικού στόλου (Καπουδάν πασάς), είχε κατα
τροπώσει, το 1770, τις πενιχρές εκείνες δυνά
μεις των αδελφών Ορλόφ στην Πελοπόννησο
και, στη συνέχεια, σκόπευε να καταστρέψει
πλήρως τα Ψαρά για τη συμμετοχή τους στα
Ορλοφικά, επενέβη και τον μετέπεισε ο Μαυ
ρογένης. Το δε 1775, με εντολή του Σουλτά
νου και κατόπιν εισήγησης, βέβαια, του Τζε
ζάερλη, ο Μαυρογένης μετέβη στη Μάνη για
να διαπραγματευθεί μια συμβιβαστική λύση
σχετικά με τη φορολογία. Επίσης δε, να υπαχ
θεί η Μάνη στον Καπουδάν πασά, να διο
ρισθεί ένας Μπέης από τις εκεί πλούσιες οικο
γένειες και να καταπολεμηθούν οι τρομερές
δραστηριότητες των Τουρκαλβανικών ληστρι
κών ομάδων, οι οποίες δρούσαν αδέσποτες
στον Μοριά.
Στο δημοσιευόμενο στη συνέχεια από
σπασμα από τον «Θούριό» του (στίχοι 87
94), ο Ρήγας αναφέρεται, ονομαστικά και σ’
έναν ανώτερο Τούρκο στρατιωτικό ηγέτη,
τον «Πασβαντζόγλου» (Οσμάν Πασβάνογλου), με τον οποίο συνδέεται άμεσα τόσο
ο Ρήγας όσο, βέβαια, και ο Μαυρογένης. Ο
Πασβάνογλου (175827/1/1897), συγκεκρι
μένα, καταγόταν από τη Βοσνία, άρχισε δε
την στρατιωτική σταδιοδρομία του ως μισθο
φόρος του τότε ηγεμόνα της Βλαχίας Νικό
λαου Μαυρογένη. Στη διάρκεια, όμως, του
«Πολέμου των Τριών Ιμπερίων» (17871792),
ο Πασμάνογλου αρνήθηκε να υπακούσει σε
κάποια εντολή του Μαυρογένη ως αρχηγού
τότε του Οθωμανικού στρατού, τον ανέμενε
οπωσδήποτε η θανατική ποινή. Κατόρθωσε,
όμως, να δραπετεύσει κι έπεσε στα χέρια του
Ρήγα, ο οποίος διοικούσε τότε την επαρχία
της Κραϊόβας. Ο οποίος όχι μόνο δεν τον
παρέδωσε στον Μαυρογένη, αλλά και τον
βοήθησε να καταφύγει στο Βιδίνιο κι έτσι να
σωθεί. Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο Πασβάνογ

λου «ηυγνωμόνει προς τον Ρήγαν, καθό σωτήρα
του εις την εποχήν, κατά την οποίαν επεβουλεύθη από τον Ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαον Μαυρογένην», όπως αναφέρει ο ιστορικός
Ιωάννης Φιλήμων στο έργο του «Δοκίμιον
Φιλικής Εταιρείας» (Ναύπλιο το 1834). Έχει
δε το εν λόγω απόσπασμα ως εξής:
«Τι στέκεις, Πασβαντζόγλου, τόσον
εκστατικός;
Τινάξου στο Μπαλκάνι, φώλιασε σαν
αϊτός!
Τους μπούφους και κοράκους καθόλου
μην ψηφάς,
με το ραγιά ενώσου, αν θέλης να
νικάς!
Σιλίστρια και Μπραΐλα, Σμαήλι και
Κιλί,
Μπενδέρι και Χοτίνι εσένα προσκαλεί.
Στρατεύματά σου στείλε κι εκείνα
προσκυνούν,
γιατί στην τυραννίαν να ζήσουν δεν
μπορούν!»
Στη συνέχεια, πάντως, ο Πασβάνογλου
εξελίχθηκε σε έναν ακατάσχετο επαναστάτη
εναντίον της εξουσίας του Σουλτάνου Σελίμ
Γ΄ και γενικά της Οθωμανικής παρουσίας
στα Βαλκάνια. Τόσο δε πολύ είχε αυξηθεί η
δύναμή του, ώστε το 1793 είχε υπό την εξου
σία του όλη την περιοχή του Δούναβη μέχρι
τον Αίμο, και από το Βελιγράδι μέχρι τη
Βάρνα. Το έτος, όμως εκείνο, εκστρατεύον
τας εναντίον του πασά του Βελιγραδίου
ηττήθηκε. Ο Σουλτάνος, όμως, αντί να τον
καρατομήσει, ζήτησε και πέτυχε την άμεση
συνεργασία του εναντίον των Ευρωπαϊκών
υπερδυνάμεων, και αυτό, βέβαια, σε βάρος
των φιλόδοξων βλέψεων των Ελλήνων για
συμπαράστασή του σε περίπτωση εξέγερσής
των εναντίον της Οθωμανικής κυριαρχίας.
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, σε πόσο μεγά
λο βαθμό είχε γνωρίσει ο Ρήγας την επικρα
τούσα τότε κατάσταση όχι μόνο στα Βαλ
κάνια, αλλά και στην εν γένει υπόλοιπη
Ευρώπη. Οπότε, λοιπόν, μετά την συντρι
πτική, όπως είπαμε, ήττα του Οθωμανικού
στρατού στη μάχη στο Calapat (26/7/1790)
και τον εν συνεχεία αποκεφαλισμό του Νικό
λαου Μαυρογένη (30/9/1790), ο Ρήγας μετέ
βη στη Βιέννη το 1790 συνοδεύοντας, ως
γραμματικός, όπως είπαμε, τον Ελληνικής
μάλλον καταγωγής Αυστριακό βαρόνο de
Langenfeld Χριστόδουλο Κιρλιανού, ο
οποίος και τον έφερε σε άμεση επαφή με
άλλους εξέχοντες εκεί ομογενείς. Την δε Βιέν
νη ο Ρήγας σκόπευε να την κάμει πια το κέν
τρο των περαιτέρω δραστηριοτήτων του.

Όμως «άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα
δε Θεός κελεύει!». Στη Βιέννη, πάντως, επρό
κειτο ν’ ανοίξουν τα μάτια του για καλά και
να δει τον κόσμο από μια διαφορετική οπτι
κή γωνία, έστω και αν θα έμενε τότε εκεί μόνο
για έξι μήνες.
Στη Βιέννη, συγκεκριμένα, συνεργάτες
του Ρήγα ήταν κυρίως Έλληνες έμποροι ή
σπουδαστές, μεταξύ των οποίων σημαντική
θέση κατείχαν οι τυπογράφοι «Αδελφοί
Μαρκίδες Πούλιου», όπως υπογράφονταν,
οι οποίοι κατάγονταν από τη Σιάτιστα της
Μακεδονίας, με αντίστοιχα ονόματα Πούλιος
ο ένας και Γεώργιος ο άλλος. Είχαν δε εγκα
τασταθεί στη Βιέννη το 1776, όπου βρισκό
ταν ήδη και ο έμπορος πατέρας τους Μάρκος Πούλιου. Απέκτησαν, μάλιστα, την αυ
στριακή υπηκοότητα κι εργάζονταν ο μεν
Πούλιος ως εφοριακός υπάλληλος (είχε προη
γουμένως λατινίσει το Πούλιος σε Πόπλιος
για να συγκαλύπτει τις επαναστατικές του
δραστηριότητες), ο δε Γεώργιος ως εμπορο
μεσίτης ανατολικών ειδών. Από το 1790,
όμως, και μετά ασχολήθηκαν μόνιμα πια με
την τυπογραφία, αρχικά και για δύο χρόνια
ως υπάλληλοι στο τυπογραφείο του Ιωσήφ
Μπαουμάιστερ και, στη συνέχεια, ως διευ
θυντές του τυπογραφείου. Από δε το 1791
μέχρι το 1797 επιμελήθηκαν την έκδοση και
κυκλοφορία 56 ελληνικών βιβλίων, τα περ
ισσότερα, μάλιστα, με την εκδοτική ένδειξη
«Παρά Μαρκίδ. Πούλιου» ή «Παρά τοις αυταδέλφοις Μαρκίδ. Πούλιου».
Στο τυπογραφείο, σημειωτέον, των αδελ
φών Πούλιου είχε εκδοθεί, στην περίοδο
17901797, και η πρώτη γνωστή ελληνική
εφημερίδα με τίτλο «Εφημερίς», η οποία και
κυκλοφορούσε ευρύτατα κάθε Τρίτη και Πέμ
πτη, η δε γλώσσα των κειμένων της ήταν η
κοινή δημοτική με στοιχεία, όμως, της καθα
ρεύουσας και ιδιωματισμούς. Κυκλοφόρη
σε, όμως, και μία παρόμοιας εμβέλειας σερ
βική εφημερίδα στα σέρβικα, όμως αυτή μόνο
για δύο χρόνια (14/3/179131/12/1792).
Εκείνο, όμως, που ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτε
ρα είναι το συγγραφικό του έργο και συγκε
κριμένα τα βιβλία που εξέδωσε χάρη στη
στενή συνεργασία του με τους αδελφούς
Πούλιου.
Στο τυπογραφείο των οποίων και τύπωσε
ήδη το 1790, δηλαδή κατά την πρώτη ολιγόχρ
ονη παραμονή του στη Βιέννη, δύο βιβλία
του ή μάλλον μεταφράσεις από τα Γαλλικά,
το «Φυσικής Απάνθισμα» και «Το σχολείον
των ντελικάτων εραστών».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Eπιστολές - Γνώμες

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Το Τσέρνομπιλ
και το Ακουγιού
Θυμήθηκε ο Έλληνας Υπ. Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την
επέτειο του Τσερνόμπιλ και την προειδοποίηση για τον
κίνδυνο που διατρέχει άμεσα η Κύπρος και η πέριξ περιοχή
με το ρωσο-τουρκικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακουγιού
της Τουρκίας. Απέναντι από την κατεχόμενη Κερύνεια.
Έγραψε στο τουίτερ του ο Δένδιας:
«Η καταστροφή του Τσερνόμπιλ, το μεγαλύτερο πυρηνικό δυστύχημα στην Ιστορία, είναι διαρκής υπόμνηση για
τους κινδύνους που ελλοχεύουν και σήμερα. ΄Όπως έχω
επισημάνει, η Τουρκία πρέπει να συνεννοηθεί με τις γειτονικές χώρες για το υπό κατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο
στο Ακουγιού».
Τι Ελβετίες και τι παραμύθια για δύο ή τρία ή δέκα κράτη
στην Κύπρο. Τι διζωνικές ή τριζωνικές θα υπάρξουν αν, ω
μη γένοιτο, προκύψει ένα δυστύχημα στο πυρηνικό ρωσοτουρκικό εργοστάσιο στο Ακουγιού;
Γιατί κανένας υπουργός στην Κύπρο δεν μιλά για τον μέγα αυτό κίνδυνο που διατρέχει η Κύπρος; Τι φοβούνται ότι
θα ενοχλήσουν, την Ρωσία ή τους γενοκτόνους Τούρκους;

Φ.ΑΡΓΥΡΟΥ

«Ευτυχής και Δυστυχής»
Μη μου χαλάς τα κέφια μου, μην λέεις παραπάνω,
είμαι Ευτυχής και Δυστυχής – σταμάτα να με ενοχλείς,
με τη ζωή που κάνω!
Μελέτησα, δοκίμασα, πράξεις και θεωρίες,
δύσκολο πράγμα η ζωή – και η Εβδόμη Εντολή,
χωρίς παρανομίες!
Μαγκιά δεν αγοράζεται, πουλιέται ή μετριέται,
την έχει ο Μάγκας μέσα του – στες φλέβες και στο αίμα του,
την φέρνει σαν γεννιέται!
Άδικα βασανίζεσαι, εσύ και ο εαυτός σου,
να με ξεμπλέξεις δεν μπορείς – μάταια πάσχεις προσπαθείς,
χαμένος ο καιρός σου!
Έτσι μ’ αρέσει η ζωή, θέλω να την γλεντήσω,
όσο υπάρχω και μπορώ – τες νύχτες θα κυκλοφορώ,
αμαρτωλά θα ζήσω!
Ξεκάθαρο το μήνυμα, κόντρα να μην μου βγαίνεις,
θα υποφέεις, θα πονάς – ζωή σου θα την τυραννάς,
όσο θα επιμένεις!!!
Ειρήναρχος Στεφάνου

FULL TIME LIVΕ-ΙΝ
CARER NEEDED
Looking for a kind, warm, caring individual
to care for our 80 year old mum living with
advanced Alzheimers and Parkinsons as well
as companionship for our 81 year old dad
who is full of life.
The successful candidate will need to have
a good grasp of the Greek Cypriot language
so as to communicate with our parents.
Experience in caring for a person with
Alzheimer's essential, alongside the ability
to carry out household chores (ie: cleaning,
cooking, washing) to a high standard.
This is a full time live-in role and the
successful candidate will receive full board
and lodgings along with a negotiable salary.
All applicants, please contact Maria on

07866527665
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Ξεφτιλίζοντας την ΚΔ και τους πολίτες της,
ανατρέποντας τις δημοκρατικές αξίες...
Ε

νώ γράφεται το άρθρο αυτό (Τρίτη
27.4.2021) ο Πρόεδρος και o Υπ. Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και
η συνοδεία των βρίσκονται ήδη στην
Ελβετία, αλλά, ως «μουχτάρης» των Ε/κ
ο πρώτος και «ιγκόγνιτο» να πούμε ο
δεύτερος. Όπως καθόρισε η «κηδεμόνας» Βρετανία. Απούσα η ΚΔ εφόσον δεν
την αναγνωρίζει η ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ κατοχική Τουρκία και συνηγορεί η «εγγυήτρια» Βρετανία. Η οποία από τις δεκαετίες του1950 και 1960 σχεδίασε την μοίρα
της Κύπρου και εκτέλεσε με την Τουρκία
το 1974...

Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου
Για εβδομάδες στην ΚΔ κορόιδευαν τον
λαό ότι η ΕΕ θα λάμβανε μέρος στην «Πενταμερή». Και όμως, η διοργανώτρια Βρετανία το είχε προεξοφλήσει σε απαντητική
επιστολή προς την γράφουσα από τον Μάρτιο του 2021 ότι η ΕΕ δεν θα λάμβανε μέρος. Μετά από δεκαετίες τελικά κάποιοι κατάλαβαν επιτέλους και τον δουλικό ρόλο του
εκάστοτε ΓΓ του ΟΗΕ προς τους Βρετανούς.
Οι οποίοι γράφουν τα πάντα για το Κυπριακό στον ΟΗΕ. Ψηφίσματα, σχέδια, αποφάσεις, και τα επιβάλουν για εκτέλεση στον εκάστοτε υπηρέτη τους ΓΓ. Σήμερα είναι ο Αντόνιο Γκουτέρες. Αύριο θα είναι άλλος...
Και όμως, μετά από 47 ολόκληρα χρόνια
αντί να δουν τις πραγματικότητες, τη συνεχιζόμενη ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ, και τα δικά
των λάθη και απαράδεκτες παραχωρήσεις
και υποχωρήσεις, ακόμα συνεχίζουν, κομματικοί ηγετίσκοι και κυβερνώντες να εμπαίζουν τον λαό, ως προς τις ερμηνείες συγκεκριμένων βρετανικών ψηφισμάτων του ΣΑ.
Τα οποία διαδοχικά και υποτακτικά δέχθηκαν όταν τα έγραψαν οι Βρετανοί... Και όλα
αυτά για να δίνουν άλλοθι στα ασυγχώρητα
λάθη των. Στην ατολμία των να ψηλώνουν
το κεφάλι στις ξένες απαιτήσεις εις βάρος
της πατρίδας τους. Έτοιμοι να περιφρονούν,
να αγνοούν τους δικούς των ανθρώπους για
δικαιοσύνη, για επιστροφή, για απελευθέρωση και να συνηγορούν με τους αυτουργούς στην ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ των Τούρκων ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝ για τα εγκλήματά τους. Στέκονται
πλάι στους ξένους, αντί να γίνονται ασπίδα
για τα δίκαια των ανθρώπων που εκπροσωπούν και της πατρίδας που ορκίζονται να
υποστηρίζουν!
Ο Δρ Κλέαρχος Α. Κυριακίδης με σωρεία
άρθρων του στην «Σημερινή» εξήγησε και
αυτός το πραγματικό λόγο για τις διάφορες
«Πενταμερείς» στην ιστορία του Κυπριακού.
Το «Δόγμα Μακμιλλαν» καλά κρατεί, ζωντανό και προχωρεί. Ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο
ούτε η Τουρκία θέλουν οποιοδήποτε άλλο
να αναμειχθεί στις διαπραγματεύσεις. Εκτός
των «δύο κοινοτήτων» και τις τρείς εγγυήτριες
δυνάμεις. Η κάθε μια με τις ασήκωτες ευθύνες
της.
Την δεκαετία του 1950, του 1960 αλλά και

ται ότι όλα θα βρουν τον δρόμο τους, όλα...
διορθώνονταν με την ένταξη της ΚΔ στην
ΕΕ! Ζήτω!
Τέτοιες ψευδαισθήσεις ανέπτυξαν στον
κόσμο, ανιστόρητες θέσεις προώθησαν για
να πείσουν, τον πάντα ευκολόπιστο και πάντα προδομένο λαό (κατά μ. Θεμιστοκλή Δέρβη). ΄Όπως ακριβώς τη διγλωσσία με την
απαρτχάιντ Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία...
Ούτε ένα βέτο δεν τόλμησαν μέχρι σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια να βάλουν ως ίσα
μέλη της ΕΕ εναντίον της Τουρκίας! Κακής

«Σε λίγα χρόνια οι
Τούρκοι θα κάνουν
τους Έλληνες να
σκέπτονται σαν
Τούρκοι».
Δρ Ν. Σαρρής

αρχής γενομένης με την απίστευτη δήλωση

το 1974, όπως έγραψα και στο βιβλίο μου
«Διζωνική vs Δημοκρατία» 2019, το ΗΒ και
η Τουρκία εμπόδισαν το ΝΑΤΟ (αντίθετα με
τις απόψεις κάποιων άλλων) να αναμειχθεί
στο Κυπριακό. Τώρα μπλόκαραν επιτυχώς
την ΕΕ. Με την ανοχή της κυπριακής και ελλαδικής ηγεσίας.
Το άρθρο του Δρα Κυριακίδη στην «Σημερινή» 21 Ιουλίου 2020 «Το “Δόγμα Macmillan”
και η υπονόμευση της ΚΔ στην εποχή του
κορωνοϊού» ήταν πολύ κατατοπιστικό. Υπενθυμίζω τα τρία συμπεράσματα του.
«...(1) Τα δύο κύρια θεμέλια του “Δόγματος Macmillan” αποτελούν τα ραγισμένα βρετανικά “θεμέλια” του λεγόμενου “Κυπριακού”. Με την ίδια λογική, οι τέσσερεις τουρκικοί «τοίχοι» του “Κυπριακού” είναι η κατοχή, η εθνοκάθαρση, ο αποικισμός και η
εκμετάλλευση των κατεχόμενων εδαφών της
ΚΔ. Και η “στέγη” αποτελείται από τον ΟΗΕ,
ο οποίος απέτυχε να αποτρέψει την κατασκευή αυτού του τερατουργήματος και επιδιώκει να το νομιμοποιήσει μέσω της προτεινόμενης “ΔΔΟ”. Επομένως, το “Κυπριακό”
δεν είναι μόνον “ένα πρόβλημα εισβολής και
κατοχής”, όπως λέγεται. Είναι πολύ πιο βαθύ.
»...(2) Μέσω του διαιρετικού “Δόγματος
Macmillan” και του νεο-αποικιακού ρόλου
του στον ΟΗΕ, το ΗΒ συνεχίζει να διαμορφώνει το πεπρωμένο της ΚΔ, ενός κράτους
μέλους της ΕΕ... παρά το γεγονός ότι το ΗΒ
αποχώρησε από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου
2020...
»...(3) Ως αποτέλεσμα των διαχωριστικών
ενεργειών του ΟΗΕ, η ΚΔ υπονομεύεται, οι
πολίτες της ξεφτιλίζονται και οι δημοκρατικές αξίες ανατρέπονται. Αυτή η κατάσταση
πραγμάτων είναι ή δεν είναι άδικη;»
Δυστυχώς στην Κύπρο επικρατεί μια τρελή νοοτροπία. Να βασίζονται πάντα πάνω
σε άλλους, σε ξένους να έλθουν να σώσουν
τα πράγματα! Έτσι έγινε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάμαι λίγο πριν το δημοψήφισμα του 2004 σε κάποια διαμαρτυρία
στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, να ακούω
εξωφρενικά πράγματα από ανθρώπους της
«πολιτικής ζωής». Να αυτό-καθησυχάζον-

διαδικασίες της κατοχικής Τουρκίας που από

του μ. Τάσου Παπαδόπουλου ότι «τα βέτο
δεν είναι για τους μικρούς» υποτιμώντας έτσι
από μόνος του τα δικαιώματα της ΚΔ στην
ΕΕ. Προεξοφλώντας ότι κατά την δική του
προεδρία η ΚΔ, κατά τα άλλα ισότιμο πλήρες μέλος της ΕΕ, δεν θα εξασκούσε το δικαίωμά της να θέσει βέτο στις ενταξιακές
το 1974 κατέχει διά δύο βάρβαρων εισβολών
τη μισή μας πατρίδα!
Σχετικό το άρθρο του αγαπητού Σάββα
Ιακωβίδη «Γιατί η Αθήνα και η Λευκωσία
υπέκυψαν στους Αγγλο-Τούρκους;»
(26.4.2021).
Σήμερα, ξεφτιλισμένοι, υποταγμένοι όχι
για πρώτη φορά, πορεύθηκαν ξανά στην
Ελβετία όπως διέταξε και τους θέλουν Φόρεϊν Όφις και ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ.
Αφού δέχθηκαν να τους ξεφτιλίσουν ακόμα
και θρησκευτικώς... Θυμίζοντας αλυσοδεμένους δούλους με το κεφάλι κάτω, ο ένας
πίσω από τον άλλο...
Μας το ομολόγησε ο πολύς Sir Alan Duncan
στο νέο του βιβλίο με την γεμάτη χολή και
εκδίκηση δήλωσή του ότι «they cannot push
us around so rudely – or indeed at all»!!! Και
αυτό γιατί... τόλμησαν, Αναστασιάδης/Χριστοδουλίδης να παραπονεθούν για τις θέσεις του έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας...
Τι αναμένει ένας από την νέα βρετανοτουρκική «Πενταμερή» δίχως την ΚΔ αλλά
με δύο μουχτάρηδες των δύο κοινοτήτων;
Εξαιρουμένης της ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, αποχώρησης των κουβαλητών και κατοχικών στρατευμάτων, εγκλημάτων
δολοφονιών, βιασμών, ξεριζωμού;
Ένα... καλάθι προσπαθειών για νομιμοποίηση/αναγνώριση του ψευδοκράτος, του
παράνομου αεροδρομίου της κατεχόμενης
Τύμπου, από τα ίδια τα θύματα! Γιατί η «εγγυήτρια» Βρετανία δεν μπορεί, της το απαγορεύσουν δύο δικαστικές αποφάσεις στο
Λονδίνο. Αυτή είναι η ατιμωτική προσδοκία
στους στόχους του Φόρεϊν Όφις. Από το
1976. (Προστέθηκαν και η μοιρασιά της ΑΟΖ
και ο αγωγός μέσω Τουρκίας).
Το είχε πει ο αείμνηστος Δρ Νεοκλής Σαρρής: Βρετανοί και Τούρκοι τα καταφέρνουν
με δικούς μας «οργανωμένους στρατιώτες»
στην υπηρεσία της βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας...

Eπιστολές - Γνώμες
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Lockdown. Ε, και;
Το τι βλακείες ακούω τον τελευταίο καιρό με την πανδημία δεν λέγεται. Ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ. Άλλoς ότι δεν πάει καλά
η οικονομία, άλλος ότι θα πεινάσουμε και άλλος πως δεν θα έχουμε
λεφτά.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Για σοβαρευτείτε λίγο, παρακαλώ, δεν χρειάζεται τόσος παλιμπαιδισμός και κουταμάρα. Έκλεισε η εστίαση, κλείσαν τα καφενεία, σφάλισαν τα υφασματάδικα και τα βιβλιοπωλεία, εντάξει, και τι έγινε, βρε
ανόητοι, μήπως στενοχωρέθηκαν οι βιβλιόφιλοι και οι μουσικόφιλοι;
Είναι τόσο λίγοι που ανήκουν στην εκατομμυριοστή μονάδα. Ποιος
διαβάζει την σήμερον ημέραν εκτός από κάτι βαρεμένους με γυαλάκια και τρύπια παντελόνια; Κανένας άλλος έξυπνος νομοταγής πολίτης
δεν πιάνει βιβλίο στα χέρια του, φοβάται τις μολύνσεις και τα εγκαύματα. Ααα μα δα, μας πρήξατε με τους σαχλάκηδες, τους δήθεν διανοούμενους, σταματήστε πιά.
Θα μου πείτε, έκλεισαν τα καφενεία. Σκασίλα μας, τον παραγγέλνουμε στο σπίτι μεταφορά, λεφτά έχουμε και σε κέρματα και κυρίως
σε χαρτονομίσματα των 50. Ο μισθός μας τρέχει ακατάπαυστα, τα
δημόσια ταμεία έπαθαν ακράτεια και ρέουν άφθονα λεφτά στις τσέπες των Δημοσίων υπαλλήλων και των ωσαύτως συνταξιούχων.
Αδυνατώ με το φτωχό μου μυαλό να καταλάβω το πρόβλημα που
προβάλουν μερικοί, ακατανόητο και επιβλαβές στον ήσυχον ρούν της
ζωής μας. Ακατανόητο τελείως. Πεινάνε – λέει – οι σερβιτόροι, οι ηθοποιοί και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ειδών κιγκαλερίας. Καλά να
κάνουν και ωσαύτως να πάθουν, ας είχαν λίγο μυαλό να διορίζονταν
και να μην αιθεροβατούσαν με τρελές ιδέες του τύπου επιχειρείν και
καριερίζειν. Άρπα την τώρα μια πανδημία και σωριάστηκες κάτω σαν
χάρτινος πύργος, κουκούτσι μυαλό! Είδατε κανέναν Δημόσιο υπάλληλο να πεινάει; Όχι.
Βέβαια, τόσα χρόνια τώρα γδέρνατε τους φιλήσυχους Δημοσίους
υπαλλήλους, που με αυταπάρνηση και ηρωισμό περίμεναν κάθε μέρα
από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι να χτυπήσει το κουδούνι παύσης
των ονείρων και των ούζων. Ύστερα ξεχύνονταν ελεύθεροι στους
δρόμους και τις λεωφόρους προς την οικογενειακή εστία που υπήρξε και θεά των αρχαίων Ελλήνων με τεράστια επιτυχία στα δώματα
του Ολύμπου σε ύψος 2.917μ. Τόσο ψηλά, να κοιτάζεις κάτω και να
σου κόβεται η ανάσα.
Η Κυβέρνηση, μέσα στο πνεύμα του αλτρουισμού, σκέπτεται να
συνεχίσει την μισθοδοσία των Δημοσίων Υπαλλήλων χωρίς την υποχρεωτική παρουσία στην υπηρεσία και αντ’ αυτών να προσλάβει ισάριθμους νέους υπαλλήλους. Δεν πρέπει να πάρει πίσω το δικαίωμα
της μόνιμης αργίας που καθιέρωσε το ευλογημένο Lockdown. Πήρατε τώρα το μάθημά σας; Άντε μπράβο, καλά παιδιά, διορίστε τώρα
τα δικά σας βλαστάρια στο ρωμαλέο ελληνικό Δημόσιο και αφήστε
την πανδημία να αλωνίζει στου κασίδη το κεφάλι.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τους βλάκες και με την κοσσιά να τους κόβεις, δεκαπλάσιοι θα φυτρώνουν, η βλακεία πολλαπλασιάζεται όπως η Λερναία Ύδρα. Αφήστε τους ηλίθιους να ονειρεύονται κέρδη και επιχειρήσεις και εσείς ζήστε σαν Μαθουσάλες
στην υπηρεσία σας. Από κεκτημένη ταχύτητα και δικαίωμα θα τους
κατηγορείτε από πάνω ότι εκείνοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, σάς
κλέβουν.Πιάνει το κόλπο, το προβοκατόρικο σύστημα ανθεί εδώ και
χιλιάδες χρόνια, μην το προσπερνάτε. Στην πατρίδα μας η λέξη ιδιώτης
είναι στην ίδια έννοια με την Αγγλική Idiot= βλάκας. Επιχειρηματίας
ίσον βλάξ, είναι ο ίδιος που θα πληρώνει πάντα τους μισθούς σας,
τους φόρους σας και τα ασφάλιστρά σας και θα είναι πάντα τόσο βλάξ,
που θα δέχεται να τον βρίζετε ως κλέφτη. Οι δε εκζητούντες το Δημόσιον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού, ακόμη και παραθαλάσσιας
βίλας. Ή, έστω και μέσα στον έλατο, θα το ανεχθούμε!

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Η Πενταμερής της Γενεύης
και τα παρεπόμενα
Κύριε Διευθυντά,
Τελείωσε αισίως και η περιπέτεια της
Πενταμερούς στη Γενεύη, ακόμα μια κυπριακή «επιτυχία» της διπλωματίας μας
και ιδιαίτερα του Προέδρου Αναστασιάδη.
Το ρεκόρ του βασιλιά της Ηπείρου, Πύρρου, σε «πύρρειες νίκες» το έχουμε περάσει κατά πολύ. Η Κυπριακή Διπλωματία
έχει πετύχει τόσες «νίκες», που είναι αδύνατον να τις μετρήσουμε. Όπως έλεγε ένας
ποιητής: «Πόσες είχε δεν εγνώριζε, την άμμο ποιος μετράει;».
Αυτή η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως κυβέρνηση επιτυχιών, αλλά και ευελιξίας, επειδή καταφέρνει να κερδίζει ένα σωρό αποφάσεις για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας,
αλλά για κάποιο λόγο πάντα αναβάλλεται
η επιβολή τους. Στο τέλος αποφασίζεται
ότι η επιβολή κυρώσεων εναντίον της
Τουρκίας θα αποφασιστεί στην επόμενη
συνεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το
«γιαλέλι του αράπη» συνεχίζεται. Ο Πρόεδρος, ο ΥΠΕΞ μας και ο... «ήρωάς» μας
Αβέρωφ Νεοφύτου τις θεωρούν... μεγάλες νίκες!!! Φυσικά, «ουδέν κακόν αμιγές
καλού», αφού ο Πρόεδρος με τη συνοδεία
του είδε και νέα μέρη της Ελβετίας, δοκίμασαν νέα κουζίνα και έτυχαν καλής περιποίησης. Δεν φαντάζομαι, επειδή ήταν Αγία
Εβδομάδα, να νήστεψαν. Όπως λένε «ο
ασθενής και οδοιπορών εξαιρείται και αμαρτία ουκ έχει».
Εκ πρώτης όψεως, η Πενταμερής έγινε
την λανθασμένη στιγμή και με τον λανθασμένο τρόπο, χωρίς προετοιμασία, την
στιγμή που η τουρκική πλευρά για αρκετό
καιρό τώρα λέει καθαρά και δίχως υπαινιγμούς τι θέλει και τι σκοπεύει. Ο Γ.Γ. του
ΟΗΕ ήξερε καλά τις θέσεις της Τουρκίας
και, φυσικά, το γεγονός ότι πλησιάζουν
βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο και ο
Πρόεδρος – αν και είναι ευέλικτος – δεν
μπορεί να υποχωρήσει και να χάσει το κόμμα του ψήφους. Όλοι γνωρίζουν ότι η πλευρά μας βάλε, βάλε νερό στο κρασί της, το
έχει κάνει κι αυτό νερό. Έτσι ο Πρόεδρος
παρουσιάστηκε δυναμικός. Παράξενα πράγ-

ματα επειδή, ως νομικός, έπρεπε να γνωρίζει
ότι δημιουργείται νέο προηγούμενο. Τώρα,
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπαίνει
και το θέμα των «δύο κρατών».
Γνωρίζουμε από την ιστορία μας ότι είναι
ανεξερεύνητοι αι βουλαί των Κυπρίων –
λαού και ηγετών. Πολλά περίεργα πράγματα όταν εξεταστούν πιο βαθιά, ανακαλύπτεται ότι υπήρχε κάποιος «ξένος δάκτυλος» από πίσω. Έτυχε στις προηγούμενες μέρες να είναι η επέτειος του
Δημοψηφίσματος για το Σχέδιο Ανάν το
2004, όταν ο Κυπριακός λαός άκουσε τον
Τάσσο Παπαδόπουλο και το απέρριψε.
Μετά όμως εξέλεξε Προέδρους τον Δημήτρη
Χριστόφια και τον Νίκο Αναστασιάδη, πιστούς υποστηρικτές του Σχεδίου Ανάν!!!
Πρέπει να τα υπενθυμίζουμε αυτά στον
λαό, μήπως και ξυπνήσει λίγο, ότι αυτοί
που μιούν και αλληλοφορτώνουν την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας είναι
τα δύο μεγαλύτερα κόμματα και οι υποστηρικτές τους. Αυτοί είναι και υπεύθυνοι
για την υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κοινότητα ή πλευρά. Ο Τάσσος
κατάφερε να κρατήσει την Κυπριακή Δημοκρατία ψηλά και έχαιρε του σεβασμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ.
Δεν υπάρχει τίποτα που δεν έχει κάποια
λογική εξήγηση. Άλλωστε οι νόμοι της φύσης
στην διάρκεια δις ή τρις εκατομμυρίων χρόνων έχουν καταστεί απλοί και λογικοί. Γιατί
είχαμε μία Πενταμερή μέσα στις Άγιες μέρες, όπου τον πρώτο λόγο είχαν οι Εγγυήτριες Δυνάμεις και η Κυπριακή Δημοκρατία
υποβαθμίστηκε σε «κοινότητα»; Με απαίτηση
της τουρκικής πλευράς βγήκε έξω, χωρίς
πολλές διαδικασίες, και η Ευρ. Ένωση;
Γιατί συνέβη αυτό το παράξενο πράγμα;
Η μόνη εξήγηση είναι ότι ο καλότατος
κύριος Γκουτέρες, ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, ως από
μηχανής θεός επενέβη για να βγάλει τον
Νίκο Αναστασιάδη έξω από όλες τις φασαρίες όλων των σκανδάλων που ταλανίζουν την κυπριακή κυβέρνηση και το κόμμα του. Έβαζαν ό,τι παρανομία και σκάνδαλο συνέβαινε κάτω από το χαλί. Στο τέλος παραφούσκωσε και χύθηκαν όλα έξω

και δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Κερδοσκοπία σε τουρκοκυπριακές περιουσίες,
βόλεμα, «χρυσά διαβατήρια» και χίλια δυο
άλλα.
Ο αξιότιμος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κούσιος ισχυριζόταν ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη ήταν αθώα, αλλά την
παρέσυραν ο Τάσσος Παπαδόπουλος και
ο Δημήτρης Χριστόφιας, που άρχισαν
πρώτοι το πρόγραμμα των διαβατηρίων.
Τι βγήκε τώρα; Ο Τάσσος είχε παραχωρήσει
μόνον πέντε διαβατήρια και ο Χριστόφιας
128 σε ξένους επενδυτές. Η κυβέρνηση
Αναστασιάδη στην υπόθεση των «χρυσών
διαβατηρίων» έχει παραχωρήσει... 6,528!!!
Δεν μπορείτε παρά να θαυμάσετε τη... φιλαλήθεια και ειλικρίνεια του κ. Κούσιου, του
Προέδρου Αναστασιάδη και των συνεργατών του. Χρειάζονται όλοι συγχαρητήρια και περισσότερο αυτοί που τους έβαλαν στην εξουσία και περιμένουν προκοπή...
Έτσι βρέθηκε η δήθεν κρίσιμη και σημαντική Πενταμερής της Γενεύης για να βγάλει, έστω και προσωρινά, την κυβέρνηση
από τα αδιέξοδά της και να δώσει ευκαιρία στον πολυμήχανο Πρόεδρο Αναστασιάδη να βρει κάποιο διέξοδο.
Στην ιστορία μας, το «εθνικό» μας ζήτημα, είτε ως Ένωση με την Ελλάδα, είτε
απελευθέρωση είτε επανένωση της Κύπρου, βοήθησε πολύ τους εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσόντες ηγέτες μας να βγουν
από τα αδιέξοδα που οι ίδιοι δημιούργησαν.
Εδώ στην Αγγλία ο πρωθυπουργός ξόδεψε μερικές χιλιάδες λίρες τελευταία για
να διορθώσει το σπίτι του και γίνεται χαμός.
Στις ειδήσεις έγινε πρώτο θέμα. Στην Κύπρο
γίνονται φοβερά σκάνδαλα και ο λαός κοιμάται ήσυχος, αφού έχει αρκετό κρέας για
σούβλες και άφθονη ζιβανία.
Φαίνεται ότι εδώ που φτάσαμε, από δική μας υπαιτιότητα, αφού δεχόμαστε όλα
τα κακά χωρίς διαμαρτυρία, «μαγκόννα εν
μας σώζει».
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Ένα Πνευματικό Ταξίδι
«Παράτεινον το έλεός Σου
Τοις γιγνώσκουσί Σε…»
Η μεγαλειότης της Αγάπης Σου
Διά τους ανθρώπους Κύριε,
Αναφλέγει τη μεγαλοσύνη Σου,
Ταπεινώνει τον συνειδητοποιημένο νου,
Με γνώριμη ειρήνη και φροντίδα.
Εις τα έναστρα φαράγγια των Ουρανών,
Πλήθος μικροσκοπικών σωματιδίων,
Ευθυγραμμίζεται μετά των αγίων,
Εις μελωδία χρώματος, πέραν του χρόνου,
Εις μανδύα ομορφιάς και ευθύτητος,
όπου αγγελικές χορωδίες

ψάλλουν προς το θείον
Με υποβλητική
Πυθαγόρεια αρμονία και δύναμη,
Με φωτοστέφανα, άρπες
Και κωδωνίσκους να ηχούν:
«Ωσαννά εις την όλη δόξα
Ωσαννά εν τοις υψίστοις
Ο Αγαπημένος έρχεται…
Ιδού ήγγικεν η ώρα,
Αλληλούια Αλληλούια
Οι άγιοι των Ουρανών ψάλλουν
Ευλογημένο το Όνομά Σου».
Jo-Anne Μαρινάκη
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Βάσος Λυσσαρίδης: «Αν εθελούσια
δεν γονατίσεις, ούτε νεκρό δεν
μπορούν να σε γονατίσουν»
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Του Έρωτα...
Η δυσκολότερη αποστολή,
Η ύστατη , η τελευταία δοκιμή,
Τα άλλα όλα,
Απλώς προετοιμασία.
Οι νέοι, οι αρχάριοι,
Και όσοι δεν γνωρίζουν Τον έρωτα,
Πρέπει να τον μάθουν,
Με όλο τους το είναι,
Με όλες τις δυνάμεις,
Της μοναχικής, φοβισμένης,
Καρδιάς τους που πάλει,
Με παλμούς Εκστατικούς,
Και προσμονή
Των δονήσεων,
Που ο έρωτας προσφέρει
Σε κάθε νεανική καρδιά.
Μα, ας μάθουν επίσης
Ν’ αγαπούν...
Γιατί, ακόμα κι αν νικιέσαι στη ζωή,
Ας είναι κάθε φορά,
Από μεγαλύτερα πράγματα...
Ο έρωτας είναι μια σπάνια ευκαιρία
Να ωριμάσεις, να αποκτήσεις
Υπόσταση δική σου,
Να κάνεις τον κόσμο καλύτερο,
Να γίνεις εσύ ο Κόσμος,
Για χάρη του άλλου που αγαπάς.
Πάρε τον έρωτα στα σοβαρά,
Με δύναμη και θέληση,
Μάθε να τον σπουδάζεις.
Οι άνθρωποι έχουν παρεξηγήσει,
Όπως και τόσα άλλα,
Ποια η θέση του έρωτα στη ζωή.
Τον νομίζουν παιχνίδι
Και διασκέδαση,
Χωρίς σπουδή, χωρίς σεβασμό,
Αλλά ας μάθουν επιτέλους
Ότι τίποτα δεν προσφέρει
Μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία
Από τη σπουδή και το σεβασμό,
Για όλα τα άγνωστα,
Για όλα τα μικρά,
Ακόμη και τ’ ασήμαντα,
Που γίνονται γνωστά, μεγάλα και σημαντικά!
Γιατί ο έρωτας,
Είναι η πιο ακραία μορφή
Έκφρασης χαράς και ευτυχίας,
Που δεν μπορεί παρά
Ν’ αποτελεί σπουδή
Για τη φιλοσοφία,
Όπως κι ο θάνατος.
Επειδή ο έρωτας παρακάμπτει τον θάνατο,
Τον μπερδεύει, δημιουργεί
Μια αίσθηση αθανασίας…
Αθανασίας του είδους
Του ανθρώπου!
Τα μοναχικά ταξίδια,
Η πιο βαθιά εμπειρία κάθε δημιουργού ,
Είναι γένους θηλυκού,
Λόγω αποδοχής, εισδοχής και κυοφορίας.
Κάθε τρομακτικό βίωμα
Είναι κατά βάθος έρημο και αβοήθητο
Και περιμένει εμάς για παρέα…
Αισιοδοξούμε γιατί γνωρίζουμε,
Πως ο έρωτας Ξαναφέρνει την Άνοιξη,
Και η γη αποστηθίζει ποιηματάκια!
Είναι έργο τέχνης,
Εξισορρόπησης, ουσίας, δικαιοσύνης
Και καθησυχασμού.
Ούτε μαύρο, ούτε ρόδινα,
Μονάχα άποψη, όπως περίπου
Η θρησκεία,
Η επιστήμη και η Πολιτική.
Το μόνο που τον Διακρίνει
Από άλλες βιοτικές Αντιλήψεις
Είναι ότι δεν είναι Γέννημα
Των καιρών και Εμφανίζεται
Ως κοσμοθεωρία Ύστατου στόχου,
Ανέκαθεν…

Αλέξανδρος Μαρινάκης

«Αν εθνικισμός είναι να σέβεσαι
την εθνότητα όλων και να
διαφυλάττεις την δική σου,
τότε δηλώνω αδιόρθωτος
εθνικιστής»

Ο Βάσος Λυσσαρίδης, γνωστός σε όλους
μας με την ταυτότητα «Γιατρός», ταξίδεψε για
τους ουρανούς τρεις βδομάδες πριν κλείσει τα
101 του χρόνια. Αγωνιστής, δημοκράτης,
μαχητικός, ευφυής, δημιουργικός, απροσκύνητος και αγονάτιστος πατριώτης, σπουδαίος
ποιητής και ζωγράφος, έχαιρε εκτίμησης από
όλους, ενέπνεε γενεές Ελλήνων και δικαίως
κατέκτησε μια εξέχουσα θέση στο Πάνθεον των
Μεγάλων Ανδρών της σύγχρονης Ιστορίας μας.

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Ήταν βουλευτής από το 1960 μέχρι το 2006,
ενώ διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής από το 1985 έως το 1991. Ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Κίνημα ΕΔΕΚ το 1969 και παρέμεινε
πρόεδρός του ως το 2002. Έκτοτε ήταν επίτιμος πρόεδρος του Κινήματος.
Ο Βάσος Λυσσαρίδης συνέδεσε το όνομα
του με όλες τις μεγάλες ιστορικές στιγμές της
Κύπρου και δεν έπαψε ούτε στιγμή να μάχεται για τα δίκαια του Κυπριακού ελληνισμού
στη δύσκολη και μεγάλη μάχη του να κρατήσει ελεύθερες τις δικές του Θερμοπύλες.
Αγωνίστηκε με πάθος, αλλά και με όραμα και
διορατικότητα και έδειξε από νωρίς το μαχητικό
του πνεύμα λαμβάνοντας μέρος στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 19551959 πρώτα, και ύστερα στην αγγλική πρωτεύουσα εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του
στην υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης –
Λονδίνου, που έθεταν την ταφόπλακα στα όνειρα του Κυπριακού Ελληνισμού για Ένωση με
την μάνα Ελλάδα. Στις 19 Φεβρουαρίου 1959
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θα υπέγραφε,
τελικώς, τις Συμφωνίες. Το ζήτημα «είχε λυθεί».
Εκεί αναφέρεται ότι ο Ε. Αβέρωφ είπε αυτολεξεί στην κυπριακή αντιπροσωπεία: «Το αίμα
της Κύπρου επί των χειρών σας. Ως ελληνική
κυβέρνησις σας δηλώ ότι αυτό αποτελεί το
άκρον άωτον των προσπαθειών μας. Ως εδώ
και μη παρέκει». Ο Αβέρωφ, ως γνωστόν, ήταν
τότε το δεξί χέρι του «εθνάρχη» Κωνσταντίνου
Καραμανλή!
Τέσσερα χρόνια ο Λυσσαρίδης αργότερα θα
βρεθεί και πάλιν στην πρώτη γραμμή να υπερασπίζεται ενόπλως με τις ομάδες του την
νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία από τους
Τούρκους στασιαστές. Την 15η Ιουλίου 1974
θα τον βρούμε στην εμπροσθοφυλακή απέναντι στους άφρονες πραξικοπηματίες και τους
παρασυρμένους συνοδοιπόρους τους (τους
«χρήσιμους ηλίθιους», όπως αποκαλούσε ο
ίδιος τους γνήσιους πατριώτες που παρασύρθηκαν από τους ελάχιστους συνειδητούς συνεργάτες της Χούντας που ηγήθηκαν του πραξικοπήματος στην Κύπρο). Στις 30 Αυγούστου
1974 θα γίνει στόχος δολοφονικής απόπειρας,
στην οποία σκοτώθηκε ο Οργανωτικός Γραμματέας της νεολαίας του Κινήματος του, Δώρος
Λοΐζου. Ήταν σίγουρα μια περίοδος που σημάδεψε ανεξίτηλα την προσωπική του διαδρομή.
Ένας εμφύλιος πόλεμος δίχως νικητές και
ηττημένους, με μόνη χαμένη την μικρή θαλασσοδαρμένη ιδιαίτερη πατρίδα μας.
Αποστομώνει εκείνους τους μεταπράτες των
διεθνοφασιστικών αξιώσεων που έκαναν τα

πάντα προκειμένου να επιβάλουν το ανελεύθερο
σχέδιο Ανάν: «Δεν θα αυτοκτονήσουμε για να
μη μας δολοφονήσουν. Θα αγωνιστούμε με
πάθος και σωφροσύνη για λεύτερη πατρίδα…
Θα σταθούμε όρθιοι και θα παλέψουμε…. Θα
ήταν τραγικό να παραμείνουμε η τελευταία γενιά
Ελληνοκυπρίων σε αυτόν τον τόπο, γιατί τότε
θα είμαστε καταραμένη γενιά».
Αρνείται να αποδεχθεί τη ρατσιστική λύση
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας: «Μια
βιώσιμη και λειτουργική λύση πρέπει να διασφαλίζει τις βασικές ελευθερίες και να σέβεται
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να ισχύει στην
Κύπρο ό,τι ισχύει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να προβλέπει ενότητα χώρου, κράτους, θεσμών και οικονομίας… Δεν νοείται λύση
με διαχωριστικά φυλετικά στοιχεία και περιορισμούς. Δεν νοείται λύση με εγγυήσεις και
εξάρτηση από τρίτες δυνάμεις, καθώς αυτό
ισοδυναμεί με υπονόμευση της λαϊκής κυριαρχίας. Χαμένη ευκαιρία είναι η απουσία ορθής
στρατηγικής… Θα πρέπει να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό στη σωστή του βάση
από διακοινοτική διαφορά σε θέμα εισβολής
και συνεχιζόμενης κατοχής… Αποτελεί αφέλεια
ότι η προσφορά οποιονδήποτε παραχωρήσεων προς τους Τουρκοκύπριους θα οδηγήσει σε λύση. Η επιλογή είναι ή προσαρμογή
προς τις τουρκικές απαιτήσεις και μετατροπή
της Κύπρου σε κηδεμονευόμενο μεταποικιοκρατικό μόρφωμα της Τουρκίας ή στρατηγική
που να καθιστά τους τουρκικούς στόχους ανέφικτους ή οδυνηρούς για τις ευρύτερες προοπτικές της Τουρκίας, κυρίως τις Ευρωπαϊκές».
Η άποψη του για την ελληνοτουρκική φιλία:
«Θέλουμε φιλία με όλους τους λαούς. Συμπάσχουμε με τον Τούρκο κρατούμενο στα λευκά
κελιά. Όμως, φιλία σημαίνει σεβασμό των
εθνικών δικαιωμάτων και των διεθνών συνθηκών. Μονόπλευρη φιλία ισοδυναμεί με εθελοδουλία. Είναι αυταπάτη να στηριζόμαστε στη
δήθεν καλή θέληση της Τουρκίας και μάλιστα
με την σημερινή της ηγεσία. Η Τουρκία δυστυχώς
εννοεί την φιλία ως προσαρμογή προς τις παράλογες και παράνομες τουρκικές αξιώσεις».
Και η παρακαταθήκη του: «H ιατρική σκέψη
μάς δίδαξε πως χωρίς διάγνωση πραγματικοτήτων δεν υπάρχει επαρκής θεραπευτική αγωγή.
Πως τα λάθη όταν συγκαλύπτονται, βρυκολακιάζουν. Πως μόνο η εμμονή στην αποκάλυψη
της αλήθειας οδηγεί σε κάθαρση και θεραπεία...
Αισθάνομαι άβολα όταν ο πατριωτισμός λοιδορείται και η αναφορά στις ρίζες προβάλλεται ως σοβινισμός…
»Σήμερα επιβάλλεται μια νέα πανεθνική
στρατηγική, γιατί ο Τουρκικός επεκτατισμός
απειλεί τον Ελληνισμό στο σύνολο του. Απειλεί με διχοτόμηση και συγκυριαρχία το Αιγαίο,
με Κυπροποίηση τη Θράκη, με Ιμβροποίηση

την Κύπρο… Εμείς κανενός τα νόμιμα δικαιώματα δεν αμφισβητούμε, αλλά και σε κανέναν δεν
εκχωρούμε τα δικά μας. Διχοτόμηση και συγκυριαρχία στο Αιγαίο, Κυπροποίηση στη Θράκη,
Ιμβροποίηση στην Κύπρο σημαίνουν χάσιμο
εδαφών, χάσιμο κυριαρχίας, εθνικό διαμελισμό. Λιγότερη Ελλάδα, περιορισμένος Ελληνισμός, περιορισμένη κρατική – εθνική και λαϊκή
κυριαρχία.
»Δεν υπάρχει δικαιολογητικό απουσίας από
εθνικούς αγώνες. Ούτε ο θάνατος. Ούτε υπάρχουν
ιδεολογικά σύνορα στον αγώνα για λευτεριά.
Θα το επαναλάβω. Στην Κύπρο των απροσκύνητων απαγχονισμένων. Στην Κύπρο που
κρατάει ακριβά τ΄αχνάρια του Κανάρη στη Λάπηθο. Στην Κύπρο, που κρατάει ζωντανό το
όραμα του Παλληκαρίδη. Στην Κύπρο του πάθους των πολλών και της απάθειας των ολίγων.
Στην Κύπρο που το όνειρο ξεψυχά στο συρματόπλεγμα της ντροπής και ξαναζωντανεύει
στον Πενταδάκτυλο. Στην Κύπρο της αντίστασης και της περηφάνιας, όπως την κατέγραψε
πρόσφατα ο λαός μας με το ΟΧΙ του Στην Κύπρο
που στους τοίχους της γράφτηκε η ιστορία με
μελάνι και αίμα και που αυτή τη φορά δεν την
έγραψαν μόνο παιδιά, αναμένεται η λύτρωση.
Κι εγώ με την δανεική φλόγα των παιδιών θα
βρίσκομαι στα μετερίζια. Ζωντανός ή νεκρός
θα συνεχίσω τον αγώνα ως την δικαίωση. Ωσότου μεταβώ ή μεταβείτε λεύτεροι στον λεύτερο
Πενταδάκτυλο. Αυτό είναι το μόνιμο συμβόλαιο
μου με το έθνος».
Συγκλονιστική ήταν η ομιλία σε Διεθνές
Συνέδριο στην Αθήνα με θέμα: «Τρεις Γενοκτονίες μια στρατηγική» (17 Σεπτεμβρίου 2010),
όπου είπε μεταξύ άλλων: «… Η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή και η απάθεια διευκολύνει
την συνέχιση. Όταν γυρίζω πίσω, χάνω την
πυξίδα και τον χρόνο, τη γλώσσα, τη φυλή, την
εθνότητα, γιατί κοινός ο πόνος, κοινή η οργή,
κι η εμμονή για δικαίωση. Σαμψούντα, Άδανα,
Σμύρνη, Κερύνεια με κυνηγούν και στερεότυπα καταγράφω. Αν ξεχάσω την Αμισό, τη
Σάντα, την Κόνικα, τη Σασσούν, το Ασσυριακό
Khoy, τη Σμύρνη θα’ χω ενταφιάσει την αξιοπρέπεια μου. Αν παραγνωρίσω την Ποντιακή
κραυγή “Μ΄αοιλή εμάς και βάϊ εμάς, η Ρωμανίαν
πάρθεν”, τους σταυρωμένους νέο-Σπάρτακους που μεταθανάτια σταυρώνουν τους σταυρωτήδες θα΄χω χάσει τον αυτοσεβασμό μου...».
Και η συμβουλή προς τους σημερινούς πολιτικούς: «Σε χώρες με προβλήματα, όπως η
Κύπρος και η Ελλάδα, χρειάζεται ένα μέτωπο,
το τονίζω και πάλι, πανεθνικής στρατηγικής.
Κάθε πολιτικός έχει την ευθύνη να στρέφεται
σε μια πολιτική, η οποία να μην εξυπηρετεί κομματικές ή μικροκομματικές σκοπιμότητες».
Υστερόγραφο: Θυμάμαι που τον ρώτησα
(1996 σε επίσκεψη του στη Λάρισα μετά από
δική μου πρωτοβουλία ως πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Λάρισας για να γιορτάσουμε το έπος της ΕΟΚΑ), αν ο Μακάριος έκανε
λάθη. «Ασφαλώς», μου απάντησε. «Ο Μακάριος, πάντα ζητούσε τη γνώμη μου, αλλά στο
τέλος έκανε πάντα αυτό που ήθελε ο ίδιος...»
Ο Μακάριος άκουγε τους πάντες αλλά αποφάσιζε πάντα μόνος του...

- Γνώμες
√ÚıÔ‰ÔÍ›·
Eπιστολές
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¶¤ÌÙË Πέμπτη
12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
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H ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡
Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία
∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·; ∏
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞
ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ . ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

√Úıﬁ‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
∂√ƒ∆∞∑∂TAI
EÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùﬁ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ÙË˜
¶·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ⁄„ˆÛË˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙËÓ 14ËÓ
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ﬁ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 628 Ì.Ã.
το νησί τους θα γινόταν σύντομα
λοί Κύπριοι που γλύτωσαν από τους
ΜΕΡΟΣ 1ον
∫·Ïﬁ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÂÌÂ›˜
διωγμούς
στην
ΕλΛΗΝΙΚΟ!!!
ªÂÙ¿ ÙÔ 1960 Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ (Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ﬁÙÈ
ÚÔËÁ‹ıË
Î·ÈΚύπρο και κατάφεραν
λέξη Παλιγγενεσία
αποδίδει
Dr Spook,
‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜
Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜,
·να ∆ÈÌ›Ô˘
διαφύγουν
από το νησί, έφτασαν
Το θέμα της συμμετοχής των¿ÏÏË
Κυπρίων
⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘
Î·È ∑ˆπλήρως τη
Μεγάλη
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È
ÂÓÒÈÔÓ
ÙÔ˘Επανάστα∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜
Ó· ÙÔ˘˜Επανάσταση
˙ËÙ‹ÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡
ÛÙÔεπαναστατημένη
Ó·ﬁ ÙˆÓ πÂστην
Ελλάδα, όπου
στην ÁÈ·
Ελληνική
του
1821ÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Â› ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿σηÛÂÈ
του
Γένους
το 1821,
τουÌÂ
ανεπα‚·ıÂÈ¿
Û˘ÁÁÓÒÌË
ÁÈ·Ù›,
ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜
σχημάτισαν «Σώμα Κυπρίων Αγωνι1829 είναι ανάγκη να εξετασθεί επιÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÚÔ˜ ÙÔαγώνα
·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â
νάληπτου
εκείνου
που ανέ- ÔÏﬁÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·στών» και πολέμησαν υπό τη σημαία
σταμένα, διότι δείχνει το φρόνημα
·˘ÙÔ‡των
∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜.
ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùﬁ. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·

™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

του 1821-1829

Η

∂›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‹.

λαβε το Γένος μας για την αποκατάτους στη Ρούμελη και στην Πελοπόνκατοίκων
τηςﬁ¯È
Νήσου
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜
ÁÔÓÂ›˜
·ÏÒ˜και το αδούλωτο
στασή του μεταξύ των ελευθέρων
°Ú¿ÊÂÈ Ô
νησο.
πνεύμα
πουÛ‡Óτα εκδηλώνουν δραÓ· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜
ÌÂ ÙÔτους,
ÈÔ ¿Óˆ
¢·Ì·ÛÎËÓﬁ˜
εθνών της Γης.
προς
τη Μεγάλη Μητέρα
ıËÌ·, ·ÏÏ¿, ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡πετεύοντας
ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂΤο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
Για την
του 1821
και τους ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚË
Ú›·˜
Î·ÈΕλλάδα
ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜
·˘ÛÙËÚﬁÙËÙ·˜,
Πατρίδα Ελλάδα, η οποία έχει ανάγκη
ıÂÔÏfiÁÔ˜
της Ελλάδος και τα εις αυτό
μετέπειτα
αγώνες του Έθνους για να
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·.
της βοήθειάς τους και θα πρέπει να κινÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÂÎÂ›ÓË˜περιοχές
ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
ενσωματωθούν
οι αλύτρωτες
¶ﬁÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó·
Ô ˘ÌÓˆ‰ﬁ˜πολύτιμα ιστορικά
ευρισκόμενα
ηθεί η έρευνα και η δημοσίευση
των
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂÂÏÂ˘ıÂÚ›·
Ó· ‹Ù·Ó
Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜. °Âτου·ﬁÏ˘ÙË
στο ελληνικό
κράτος,
η ελευθερία
κυπριακά κειμήλια
σχετικών εγγράφων που υπάρχουν,
ıÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ÓÈÎ¿, Ëόπως
ÛˆÛÙ‹
Ì¿˜ Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
υπήρξε,
και·È‰·ÁˆÁÈÎ‹
καθ’ όλη τη διάρκεια
του 1821-1829
να καταρτιστεί
ένας πλήρης
κατά- ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡
·ﬁÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘ Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› ώστε
Ó· Î¿ÓÂÈ
ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰Ëτης τρισχιλιετούς ιστορίας του μια ενερ·Á›·ÛÂ
Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
λογοςÛÙÔÓ
των Κυπρίων
Αγωνιστών
της πεÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎﬁÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û·
ÔÔ›Ô ÓÔÈÒΠολύτιμα
ιστορικά
κυπριακά κειμήγητική αγωνιστική δύναμη, που ανέβαÃÚÈÛÙﬁ˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ
∞›Ì· ∆Ô˘.
√
ριόδου
1821-1829.
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ». ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ÙÔ ·È‰›
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· Í¤ÚÂÈ
λια διαθέτει
το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Ô Ê‡Ï·Í
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úﬁ˜,
σεÔÈ·
τον απαλλοτριωμένο
Â›Ó·È Ù· ﬁÚÈ· Ì¤Û·άνθρωπο
ÛÙ· ÔÔ›· στα
ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
Ó· ÎÈÓËıÂ›.
¢È·-σήμερα έρευνες
Με βάση
τις μέχρι
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜.
™Ù·˘Úﬁ˜,
της
Ελλάδας,
αναμνηστικά και κατάβασικά
δικαιώματά
του.
ÊÔÚÂÙÈÎ¿
ÓÔÈÒıÂÈ Ó·
Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó·
Â‰›Ô, ﬁÔ˘
και ·¯·Ó¤˜
δημοσιεύσεις,
παρουσιάζουμε
τον ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™Ù·˘Ë ˆÚ·ÈﬁÙË˜
λοιπα
σχετικά
με
τη συμβολή και ενερ‰ÂÓ
ÊÚ·ÁÌÔ›. ΕπαΜε ˘¿Ú¯Ô˘Ó
την έναρξηﬁÚÈ·
της‹Ελληνικής
Úﬁ˜,
‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
κατωτέρω κατάλογο Κυπρίων
αγωνιγή δράση
των Κυπρίων στην Ελληνική
°È· Ó·του
ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›,
ﬁÌˆ˜, ÙÔ ÈÔστην
¿Óˆ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ Ù·
νάστασης
1821 αφυπνίστηκε
™Ù·˘Úﬁ˜, ÈÛÙÒÓ
ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ ÙËÓ
στών, ώστε να αποτελέσει τον
κορμό
ÈÔ
¿Óˆ
Î·È
ÔÚÈÛÌ¤Ó·
ıÂÙÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›·.
∆¤ÙÔÈ·
Â›Ó·È,
ÂÎÙﬁ˜
·ﬁ
Επανάσταση
του 1821. Αναφέρουμε
™Ù·˘Úﬁ˜,
∞ÁÁ¤ÏˆÓ
Ë
‰ﬁÍ·
Î·È
ÙˆÓ
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·ÓταÛÔ˘, Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡Κύπρο η εθνική συνείδηση των Κυπρίων
για μεταγενέστερες
συμπληρώσεις.
Μετά ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË,
Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈ‰·ÈÌﬁÓˆÓ
κυριότερα:
ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ, ‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
κατά παρόμοιο τρόπο όπως και στην
το
ονοματεπώνυμο
του
Αγωνιστού,
ακο‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
«Σημαία Ελληνική Πατρίς Κύπρ¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
Κρήτη,
παρά τη γεωγραφικά μειονεκτιÎ›ÓÈÔ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÎ·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ ƒÒÌË˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËÂ›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜.
λουθεί ο τόπος της καταγωγής, εφόσον
ου»
- διαστάσεις 1,10ı‹ÛÂÈ
Χ 1,40
μ. (αρ. Ó· ··ÏÏ·ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿
ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
κή θέση
του
νησιού
μας,
που
βρίσκεται
∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·ﬁ Ù· ıÂÙÈÎ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·Èείναι
·˘Ù¿;
∂›Ó·È ÔÏÏ¿.
γνωστός.
Εδώ∞˜
παρουσιάζουμε τις
∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜
Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜
ÁÔ‡Ó
·ﬁ
ÙÔÓ
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ
ª·Í¤3654VII)(φωτό).
ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË
πολύ
μακριά από
την‚·ÛÈÎ¿.
ηπειρωτική
Ελλά·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
Ù· ÈÔ
∆· ÈÔ
ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È
Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛËπληροφορίες,
‹ ÂÈπιο ουσιώδεις
με την
ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùﬁ ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜
ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
Πολεμική
Λόχου
Κυπρίων
1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ,
ﬁÔ˘ σημαία
ÂÙ¤ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
δα.‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ﬁˆ˜ Â›Ó·È
·‡ÛÈÓ
ÙˆÓ
‰ÈˆÁÌÒÓ
Î·Ù¿
ÙË˜
ÙÔ˘˜
Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ.
√
ª·Í¤επιφύλαξη να καταρτίσουμε αργότερα
Λευτεριάς
δράσουν από την μακρινήν τουρκο∏
⁄„ˆÛÈ˜ κορώνα.
·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Εθελοντών ∞‰¿Ì
του αγώνος 1821-1829. Η
ıËÛ·Ó oÈ ¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈ
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙﬁÛÔ
ÓÙÈÔ˜ ﬁÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùﬁ ˘ÂÚÙÚÈÎ·È
∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ
Ακόμα
η
Γη
σου
τραγουδάει
τοÙÔ
ολοκληρωμένο
πλέον
«Κατάλογο
Κυκρατούμενην
νήσον
διά
να
σπεύσουν
Î·È ∂‡· ·ﬁ ÙÔÓ
¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ
Κύπριοι
αγωνιστές
στην
σημαία
αυτή£Âﬁ,
εχρησιμοποιήθη
προφÛÙ·Ù·È
ÛÂ Î¿ÔÈ·
¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹
·ÌÔÈ‚‹.
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘
ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¤ÙÔ˜
628Ì.Ã.
ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡Â˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó
ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ
∞˘ÙÔ‡
ÙÔ
«ως
πότε
παλληκάρια».
πρίων
Αγωνιστών»,
με
όλες
τις
ειδήσεις
εις
την
φωνήν
της
αγωνιζομένης
Πατρίδος.
∏Ελληνική
·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ›
Ó· Â›Ó·È ˘ÏÈÎ‹, ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔÏ‹. ∂›ÛË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ‰È·ŸÙ·Ó ÏÔÈﬁÓ
Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ανώς υπό Κυπρίων Εθελοντών,
οι οποίοι
Επανάσταση
ÔÏË Î·È ¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
ÙË˜ ∑ˆ‹˜».
γι’ÛÙËÓ
αυτούς
και τους
αγώνες τους.«Í‡ÏÔ
Ο στρα«Πιστόλα
Κυπρίου
Αγωνιστή»,
Ù¿ÁÌ·Ù· ˘¤Ú
ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘
Î·È
Â˘ÚÈÛÎﬁÚÂ› Ó· Â›Ó·È, ﬁÌˆ˜, Î·È ËıÈÎ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È
Ô˘Û›·
Î¿ÔÈÔ˘
επολέμησαν
εις
την
Ελλάδα
το
1821Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓ(1821-1829)
2) ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÎÙ‡ÙË˜4377).
∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓμήκος
ÕÏÂˆÓ,
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
¿ÏÏÔ˘ βαθμός,
Â›‰Ô˘˜) ‹ ÌÔτιωτικός
σε όσους έχουν, έχει
0,535 μ.Î·È
(αρ.
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
Είναι λευκή
σταυρόν
ËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜1829.
ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿
ı¿- με κυανούν
ÂÂÈ‰‹ ÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÚÂ›
Ó· Â›Ó·ÈΔιοίκησις,
Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Î¿ÔÈÔ˘,
Ë
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜κατά
ÙÔ˘ ·ﬁ
Κυπρίων Αγωνιστών
την
«Σεβαστή
ημείς εχάσαμεν
καθοριστεί από
την «Επιτροπή
ΕκδουΠιστόλα πυρολίθου
μακρύκαννη.
Ï·ÛÛ·
Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË
ÂÈ˜ ‰‡Ô ‰È¿
∏ ∞Á›·
∂Ï¤ÓËΣτην
ÛÙÔ˘˜ Σημαία
εις το μέσον,
φέρει δεÙÔ˘
τηνÛÙÚ·ÙÔ‡
επιγραφήν
ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ Î·È
ÔÔ›·
(·Ó·ÁÓÒÚÈÛË)
ÌÔÚÂ›
Ó·
ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È
ÌÂ
‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
Î·È
ÔÈÙË
ƒÒÌË
ÛÙÔ
µ˘˙¿ÓÙÈÔ.
ŒÎÙÈÛÂ
επανάσταση (ακριβές αντίγραφο από
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó
πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜
ÊÂ‡- μέρος
μαζί με την πατρίδα και τας οικίαςμας.
λεύσεων των Αγωνιστών» του
έτους ÔÈεις
επιφάνειά της ∞Á›Ô˘˜
αποδίδονται
ανάγ∆ﬁÔ˘˜
το αριστερόν
«ΣΗΜΕΑ
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË
ÛÙÔÓ £Âﬁξύλινη
ÙˆÓ ÃÚÈ‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜, ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ë ËıÈÎ‹ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÁÔÓÙ·˜
·ﬁ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÙ˘το γραφείο του Έλληνα Πρέσβη στη
Είδαμεν τους συγγενείς μας εσφαγμέ1865 και ο Αριθμός Μητρώου
(Α.Μ.)
λυφα
ανθέμια
και
η
κεφαλή
της
λαβής
ÛÙÈ·ÓÒÓ
Ó·
ÙÔÓ
‚ÔËı‹ÛÂÈ
Ó·
ÓÈÎ‹√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ﬁıÔ˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
ΕΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ».
∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·, Ô ¤·ÈÓÔ˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÈÔ ¿ÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ.
ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Í¤ÓÙÈÔ.
Λευκωσία).
νους και ενταύθα από της αρχής του
είναι των διαφόρων Μητρώων όπου
έχει επικάλυψινÙÔ˘
μεªÂÁ¿ÏÔ˘
αργυρές∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
συνθέσεις. ‹Ù·Ó
Ù¤ıËÛ·Ó
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡Ο
ξύλινος
ιστός
της
έχει
εις
το
κάτω
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÓ· ÌÂÙ·‚Â›
ÛÙÔ˘˜κατά
∞Á›Ô˘˜
∆ﬁÔ˘˜,ΠΗΓΕΣ
–
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ιερού
Αγώνος
αγωνιζόμενοι
τρέφομεν
κατέταξαν
τους
αξιωματικούς,
υπαξιωΤο
έφερε
Κύπριος
Αγωνιστής
τον
ÌˆÓ
Î·È
Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó. ºÂ‡‡„ˆÛÂ
Ô
ªˆ¸Û‹˜
ÛÙËÓ
¤ÚËÌÔ,
‰È·
άκρον
περόνην,
για
να
εμπηγνύεται
η
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎﬁÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎﬁÔ˘ ∫·ÈÛ·Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙËÁÔÓÙ·˜Κ.‹Ú·Ó
Ì·˙›«Χρονικό
ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
1)
ΘΑΝΟΥ
ΒΑΓΕΝΑ,
της
ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È
ÔÈ
πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
αυτάς
ελπίδας
τουÁÈ·
ν’ ανακτήσωμεν
ματικούς
και στρατιώτες
τουÓ·
Αρχείου
Αγώνα
της
Ανεξαρτησίας
και
τη
δώρηÏÈÎ¿τας
ÔÏÏÔ›
ÙÚﬁÔÈ
Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ» Î·ÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜,
ÌÂ ÙËÓ
σημαία εις την γη, εις δε
το άνω
άκρον
ÚÂ›·˜
ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜,
Ô ª¤Á·˜
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
∆›ÌÈÔ
™Ù·˘Úﬁ
ÙÔ˘
∫˘Ú›Ô˘ Î·È
ÙÔÓ
ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ
Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ
·ﬁ
Ù·
Ê›Κύπρου
–
Αγώνες
των
Κυπρίων
για
την
Î·È ıÂÙÈÎ‹
ÛËÌ·Û›·, ‚¤‚·È·, ÙË˜ Ï¤ÍË˜.
τηνÁÂÓÈÎ‹
Πατρίδαν
ελευθέραν...»
σε στον Εθνικό ·Á›Ô˘˜
Ιστορικό
Μουσείο
η οικο- Î·È Ó·
Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθή∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ·Î·È
ÈÂÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
φέρει σιδηράν λόγχην υπό
μορφήν ΣταυÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ﬁÏË ∫ÙËÛÈ‰È·,
ÏﬁÁˆ
ÙË˜
·ÈÛÙ›·˜
ÙˆÓ
ÚÔ˜
ÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ﬁÏÔ˜ Ôγένεια
ÛÙÚ·Ùﬁ˜
∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ
ÙÒÚ·
Ó· ‰Ô‡ÌÂ
Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙﬁ
Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
Ελευθερία», Αθήνα, 1954.
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ›
‰È· ÙÔÓ ˘ÈﬁÓ ÙË˜ Î·È
(Έγγραφον
προς
Εκτελεστικόν,
Γκαρφιέρο
από την Κύπρο.
κηςÓ·
(ΑΧΕΒ).
Για όσους είχαν ταξινορού, ώστε
σημαιοφόρος να υπεραÊﬁÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÓ £Âﬁ. ∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ
ÌﬁÓÔοÂÎÂ›ÙÔ˘, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÊˆÙÂÈﬁÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
∂›ÛË˜
Î·ÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜.
ªÂ
·˘Ù¤˜
ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
ÙÈ˜
ÂÚÈ2) «ΗÙˆÚ
Ελληνική
Επανάσταση του 1821
25/4/1825).
«Πορτραίτο του Αρχιεπισκόπου
μηθεί, υπάρχουν και ειδικοί φάκελοι
στο
ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
σπιστείν
αυτήν
Η
σημαία
ÓÔÈ Ô˘
ÂÎÔ›Ù·˙·Ó
Û˘ÓÂ¯Ò˜
ÙÔÓεν ανάγκη.
Óﬁ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ﬁÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
–
Έκθεση
κειμηλίων
του Εθνικού
Ιστο∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜
ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
¯¿ÏÎÈÓÔ
ﬁÊÈ,
ﬁ¯È
ÔÈ
˘ﬁÏÔÈÔÈ.
Κύπρου
όνομά τους με τα έγγραφα που υπέβααυτή μετ’ άλλων εξήκοντα
σημαιώνÂÈÁÚ·Ê‹
του
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó
ÛÙ· ÂÏÏË-Κυπριανού»
πÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.
ﬁÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤ÙˆÓ
¶ÂÚÛÒÓ
Î·È
ÙÔ˘˜
ÂÓ›ÎËÛÂ.
∂ÔÌ¤Óˆ˜
Î·È
Ô
¯¿ÏÎÈÓÔ˜
ﬁÊÈ˜
ρικού
Μουσείου
της
Ελλάδος»,
ΛευÁÚ¿ÌÌ·Ù·
«∂Ó ∆Ô‡ÙˆΕπίσης
¡›Î·». σωζόμενο
Η συμβολή των Κυπρίων στον
στο 326
Εθνικό
λαν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους στο Αρχείο
∆Ô ¤ÙÔ˜
Ì.Ã.ΙστοÂÚ·ÁÌ·ÙÔΑγώνος περισυνελέγηÓÈÎ¿
εις την
Αίθουσαν
ÙÔÈ· Ú¿ÍË. ∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ﬁÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓË Ú¿ÍË; ∂Ó∆ﬁÙÂ
ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜
‹ÚÂ
Ì·˙›
ÙÔ˘
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘ ∫˘∆ËÓ
Ó‡ÎÙ·,
Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
ÂÊ¿ÓË
κωσία, Κύπρος, 1991.
Ô›ËÛÂ
ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·
ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ
Εθνικό
Αγώνα
δεν έχει
πάρει
ρικό Μουσείο στην
Αθήνα.
Εξαιρετικής
Αγωνιστών
του ΑΧΕΒ.
Τροπαίων των Ανακτόρων, περιέλθεν
ÓÔÔ‡ÌÂ
Ú¿ÍË ακόμα
Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ˘˜
ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜
ÓﬁÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ
Î¿Î·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÛÙËÓ ∫ˆÓÚ›Ô˘.
Ô ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÛË‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙË˜.3) Γενικά
Αρχεία του Ελληνικού ΚράτηÔÈ·
θέση
τηςÎ¿ÔÈÔ˘
όπως της
αξίζει
στην
πορτραίτο του Μαρτυρικού ΑρχιεΠάνω από‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
χίλιους εθελοντές ΚυπρίÔÈÓ‹
Â›‰Ô˘˜.
∫È ·˘Ùﬁ
‰ÈﬁÙÈ Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›·
δε αργότερον εις την Ιστορικήν
Εθνο- ﬁˆ˜τέχνης
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔÓ ÙÔÔı¤ÌÂ›Ô ÙÔ˘και
™Ù·˘ÚÔ‡,
·ÎÚÈ‚Ò˜
™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
∏
¶ÚÒÙË
⁄„ˆÛÈ˜
τους,
Αθήνα.
ÂÈÊ¤ÚÂÈ
¯›ÏÈ·
Ì‡ÚÈ· Î·Î¿,
ÌÂÙ·Í‡και
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
ÙËÛÂ ÛÙÔÓ Ó·ﬁ ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
Ιστορία
της
Νεότερης
Ελλάδας
Κυπριανού,
ο οποίος
ους βρίσκουμε
κοντά στους Κολοκολογικήν Εταιρείαν και φυλάσσεται
το Î·Èπισκόπου
ÙÔ Â›‰Â ÛÙÔÓ εις
Ô˘Ú·Óﬁ
ÙÔ˘ ¤‰ˆ- Κύπρου
ÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿
(ÙﬁÔÓ
™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
ÙÔ‡
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
4)
Εθνική
Βιβλιοθήκη,
Αθήνα.
√ Ï·ﬁ˜
Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
Ë ·ÓËıÈÎﬁÙËÙ·
(‰ËÏ. ¤Ó·˜
·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜),τρωναίους,
Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
ÛÂ
ÂÓÙÔÏ‹
Ó·
Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ
ÙÔÓ
ÙÔ˘
∫˘Ú›Ô˘)
Î·ıÒ˜
Î·È
ÙÔÓ
∆¿ÊÔ
απηγχονίσθη
από
τον
Τούρκο
δυνάστη
ούτε
έχει αξιολογηθεί
μέχρι‚›Ô˜
σήμερα.
τους Καραϊσκάκηδες,
τους
Εθνικόν Ιστορικόν Μουσείον της ΕλλάÙÔ ∆›ÌÈÔ
•‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
¿ÚÔÏÏ¿
Ô‰˘ÓËÚ¿
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
Â·ÎﬁÏÔ˘ı·.
√
¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜
›Ûˆ˜
ÙÚﬁÔ˜
∏
⁄„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
ÌÂ
™Ù·˘ÚﬁÓ,
ﬁˆ˜
ÙÔÓ
Â›‰Â
ÊˆÙÂÈÓﬁ
5)
Αρχείο
του
Ελληνικού
Υπουργείου
ÙÔ˘
∫˘Ú›Ô˘
Î·È
Ó·
ÙÔ˘˜
Î·Ù·ÛÙ‹την 9η Ιουλίου 1821.
Οι τελευταίες ιστορικές έρευνες άρχιΜακρυγιάννηδες κ.λπ. κατά τα έτη 1821δος.
¯ÈÛÂ
Ó·
„¿ÏÏÂÈ
«∫‡ÚÈÂ
ÂÏ¤ËÛÔÓ».
ÙÔ
ÂÍ‹˜
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜:
Î·È
Ó·
ÙÔÓ
ÎÚ·Ù¿
ÛÙËÓ
ÚÒÙË
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÁÂÓÈÎ¿
Εξωτερικών, Αθήνα.
Προς τη Σημαία
ζαν να παρουσιάζουν πλήθος Κυπρίων
1829.
«Σημαία –ÙÔ˘
ΚύπροςÁÚ·ÌÌ‹
– Ελευθερία»
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. ∆ÔÓ
ÈÛÙÒÓ.
·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ·ÓÙ›
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Τάγμα Κυπρίων σ’ ανέμισε στον
αγωνιστών, που εγκατέλειψαν σπίτια
Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επα¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
Μια ακόμα κυπριακή πολεμική σημαία
ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎﬁÌ·

ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹ ÙÈÌ¿-

™Ù·˘ÚﬁÓ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÔÓﬁÌ·ÛÂ «Ï¿-

∂›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ ﬁÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿-

Ù·È ·ﬁ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
Ì·˜, ÌÂÙ¿ Φέρει
‚·ÚÔ».
ªÂ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ™Ù·˘- ιερόνÙÔÚ·˜
∞‰ÚÈ·Óﬁ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 136 Ì.Ã.
αγώνα.
καιÎ·È
οικογένειες
γιαÔ˘
ναÓ·
πάνε
στην Ελλάνάστασης,
σε √ˆÛδιάφορες περιοχές
του 1821-1829.
την επιγραφή
ÌÂ ÙÚﬁÔ˘˜
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ·
Î·È ¤ÁÎÚÈÛË.
ÙË˜
ÌËÙÚﬁ˜
·˘ÙÔ‡
∞Á›·˜
∂Ï¤ÓË˜,
ÚÔ‡
Î·ÙÂÙÚﬁˆÛÂ
ÙÔ˘˜
ÈÛ¯˘ÚÔÂÎ¿Ï˘„Â
ÙÔÓ ÙﬁÔ
Άγιο κειμήλιο της τιμής
στα ÙË˜ ™Ù·‡Úˆδα‰‹ÔÙÂ
ν’ αγωνισθούν
για την
ελευθερία της
αντίποινα
«Κύπρος – Ελευθερία» και εχρησιμοÔ ·Ú·‚¿ÙË˜
ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
ÓﬁÌÔ˘ ‹σημειώθηκαν
Î·ÓﬁÓÔ˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ÙÈ- κατά των ΕλλήÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈÙ¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
ÌˆÚÂ›Ù·È.
θυμητάρια.
Πατρίδας,
αφού πίστευαν πως η ελληνιπιθανώτατα
από√ τους
νων από τους Τούρκους, με εκτελέσεις
ÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁ ·ﬁποιήθη
ÙËÓ ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘.
ª¤Á·˜Κυπρί∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ τόσαÓ·ﬁ
ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
Με §Èτο μπαρούτι
στο Î·È
πανί,
εθελοντάς
που κατόρθωσαν
να απο- Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ
κή ελευθερία θα ήταν και δική τους και
αρχιερέων και σφαγές προκρίτων.
Πολ313Ì.Ã. ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó
ÙË˜ Î·ıÒ˜
ÙÔ της
¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.
∆Ô ¤ÙÔ˜
311Ì.Ã.ους
ÂÎÏ‹ıË
·ﬁ ÙÔ˘˜

∞ﬁ ÙﬁÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
·ﬁ
ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·
Ì·˜
ÙËÓ 14ËÓ
Αντώνης
Κυριάκος
Γεωργίου
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁΚαλοψιδιώτης
ÎﬁÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.
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E
™
E Σ
¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
ΛΑΪΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ: Χ. Û¯¤‰ÈÔ
Παλαίσιης,
Χ. Άζινος,
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
– ™˘Ó¿ÓÙËÛË
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
- ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
1979Καρεκλάς
Ν.Χ. Μαυρίδης,
Π. Λιασίδης,
Σέργης
ÎÏÂÎÙ¤˜
κλεκτές

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

ª∂ƒ√™13ον
60ÔÓ
Μέρος

Ε ∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂

κτός από τους δύο κορυφαίους βάρδους της
Κυπριακής ποίησης – τον Βασίλη Μιχαηλίδη και
5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
1978
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
τον™ÙÈ˜
Δημήτρη
Λιπέρτη
– ηÔ Κύπρος
έχει ναÚÔÛÊÒπαρουÓËÛÂ ÙËÓμια
33Ë
™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜
°ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
√∏∂
σιάσει
πληθώρα
από
άλλους
λαϊκούς ÙÔ˘
ποιητές
Î·È ÛÂέγραψαν
ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹
¤ÎÎÏËÛË
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
– Ì¤ÏË ή·Ó¿ÊÂπου
είτε στην
Κυπριακή
διάλεκτο
στην
ÚÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
πανελλήνια
δημοτική. Μερικοί από αυτούς που αν
και«™·˜
ούτεÎ·ÏÒ
στο Γυμνάσιο
δεν μπόρεσαν
να φοιτήσουν,
Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ
Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÁÈ· ÙËÓ
είχαν
ποιητικό
με τα ποιήματα
ή τα τραÂ›ÙÂ˘ÍË,
ﬁÛÔ ÙÔταλέντο
‰˘Ó·Ùﬁκαι
ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·,
ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜
ÙÔ˘
γούδια
τουςÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
συγκίνησανÔ˘
τον Ó·
Κυπριακό
λαό.
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ
Ù· Αρκε„ËÊ›τοί
απ’ÙˆÓ
αυτούς
τους λαϊκούς
ποιητές
ασχολούνταν
ÛÌ·Ù·
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ, Ù·
ÔÔ›· ÛÂÈ˜
˘ÂÚ„ËÊ›είτε
γεωργία ή την
Στην ποίηση
Û·ÙÂμε
Î·ÈτηÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ.
™·˜κτηνοτροφία.
Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
Ï¤τους
καταδικάζουν
κοινωνική
αδικίαÛÂ
και
την
ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
¤ÁÎÏËÌ·την
ÙÔ ÔÔ›Ô
‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ
‚¿ÚÔ˜
φτώχεια,
πολλές
φορές
εκφράζουν∂ıÓÒÓ,
τον ερωτικό
τους
ÂÓﬁ˜ ÌÈÎÚÔ‡
Ì¤ÏÔ˘˜
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
πόθο και τον καημό, άλλες φορές δίνουν συμβουÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...
λές και αλλού σατιρίζουν διάφορες καταστάσεις.
∆Ô ∫˘ÚÈ·Îﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰È·Συνεχίζει ο καθένας τους με τον δικό του τρόπο, την
ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘αρχαία Ομηρική παράδοση.
Ú›ˆÓ. ∂›Ó·È Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì·
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆΧριστόφορος
Θ. Παλαίσιης
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ(1871
Î·È ÙˆÓ–·Ú¯ÒÓ
Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
1949)
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Úαπό τους
πιοÙ·
γνωστούς
λαϊκούς
ποιητές
ÍÂÈΈνας
ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó
Ê‡ÁÔ˘Ó
ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
Î·ÙÔ¯‹˜
Î·È ήταν
Â·και
ο Χριστόφορος
ÓÂÓˆıÂ›
Ô Ï·ﬁ˜ ÙË˜...Θ. Παλαίσιης που καταγόταν από
το χωριό Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου. Ο Παλαίσι∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ‰È·Î˘ης γεννήθηκε το 1871 και πέθανε το 1949. Έγραψε δεκά‚Â‡ÔÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
δες ποιήματα σε φυλλάδια, τα οποία πουλούσε στις γιο∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ Ï·ﬁ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈρτές και στα πανηγύρια. Το 1913 εξέδωσε την ποιητική
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó·«Συλλογή
Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ
·ÁÒÓ· ÙÔ˘
ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË,
ÂÏÂ˘συλλογή:
διαφόρων
κυπριακών
ποιημάıÂÚ›·,
‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË
Î·È
·ÓıÚÒÈÓË
·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.
∆·
∏Óˆτων», το 1931 τη «Συλλογή διαφόρων εκλεκτών εθνιÌ¤Ó· ŒıÓË ı·και
·ÚıÔ‡Ó
ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ
ÙÔ˘;
κοϊστορικών
σατιρικο-ερωτικών
ανεκδότων ποι∞˘Ùﬁ
Â›Ó·È
ÙÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ
ÂÚÒÙËÌ·».
ημάτων και τραγουδιών» και το 1946 «Τα ηλιοβουτ∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ› ˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
τήματα».
·ﬁ
Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ
Δίνουμε
ένα απόσπασμα
απόÚÔÛÙ·Û›·
το ποίημαÙˆÓ
«Το·ÓıÚˆπαρά›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ
ÙË˜,
Ì¤Û· ÛÙ·
πονον
του τζιυρού»ﬁÏˆÓ
όπουÙˆÓ
ένας
πατέρας
εκφράζει
τη
θλίψη
τουÌÈ·˜
γιατί‰›Î·ÈË˜
ο γιος του
δεν ακολουθεί
το δικό
παράÏ·›ÛÈ·
Ï‡ÛË˜,
‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜
ÛÙ· του
„ËÊ›ÛÌ·δειγμα
και τις συμβουλές
Ù· ÙˆÓή∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ. του:
Εσιαίρουμουν
γιον πως
να με
™ÙÈ˜
6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘που
1978’καμα
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÌÂ είσιεν
ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ,φτάσει,
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â ﬁÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜
Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
Πως εννά
σπέρνει, να3212
γιωρκά,
·ﬁΝα
ÙÔÓμεν
√∏∂.
τον φα’ η μισταρκά
™ÙÈ˜
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
Τζιαί9 να
ψουμοχορτάσει.
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ
æ‹ÊÈÛÌ·
33/15του
ﬁÔ˘
˙ËÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ¿ÌÂÛË
ΤούτοςÙÔ
κατά
την δείξην
εννά
μου φα΄το
μάλιν
Τζι ύστερα
μου ‘ννα
κάμνει
·Ô¯ÒÚËÛË
ﬁÏˆÓ‘ποθανόνταν
ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓﬁÏˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ
Î·Èτον
ÙË˜
χαμάλην.·ÚÔ˘Û›·˜ ·ﬁ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜
Αν είεν
μάθει γράμματα
έσσω μου
να δου∫‡ÚÔ˘.
∑ËÙÔ‡ÛÂ
Â›ÛË˜ ÙËÓ τζι
ÂÂ›ÁÔ˘Û·
Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
λεύκει,
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Î·È
Ο κόσμος έθεν
ναÙËÓ
θωρεί
τζιαί
να°.°.
μας
αζουλεύκει.
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ,
˘ﬁ
·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘
ÙÔ˘
√∏∂. ∞ÎÔΤο πλάσμαν
σπίτιν δίχα
κόνÏÔ‡ıËÛÂ
ÚÔÛÊ˘Á‹τοÎ·Èαγράμματον
Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔεν’
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
νον
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
Τζιαί ξύλον απελέτζιητον πον έμπην εις τον τόρÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.
νον.....

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ
Στο ποίημα «Θέλουν λάδι οι τροσιοί» από την ποιηªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
τική του συλλογή «Τα ηλιοβουττήματα», ο ποιητής υπεŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
νθυμίζει ότι όταν κάποιος έχει τα μέσα ή αν μπορεί να
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
δωροδοκήσει τότε θα γίνει αυτό που επιθυμεί. Αλίμονο
ÎÔÈÓ‹ στη
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
όμως
φτωχολογιά:
µÚÂÙ·Ó›·˜.
™ÙÔ
Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
·ÓÙ¤‰Ú·Να Ï·›ÛÈÔ
γινεί μια– ευκολία
ή μιαÙÔ˘
χάρη
του φτωχού,
Û·ÓΗ¤ÓÙÔÓ·
ÙÔ ∞∫∂§
, ÙÔ ¢∏∫√
Î·Èλάδιν
Ë ∂¢∂∫
ÂÓÒ
Ô ¢∏™À
ταή τζιαί
τα χαττίρκα
εν’ το
του
τροχού.
‹Ù·Ó
Úﬁı˘ÌÔ˜
Ó· ÙÔαμάξιν
Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
Όπου
δεις έναν
τζι εν τζιυλούσιν οι τρο™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
σιοί, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§ ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤Έξερε
το ‘χουν·ﬁ
εν’ ÂÎÂ›ÓÂ˜
απένταροι,
φτωÊÂÚÂ:
«∆Ô τζιείνοι
Ï·›ÛÈÔ που
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
σιοί.
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·,
∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚËΧαράλαμπος Άζινος
Û·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·ﬁ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂ– 1979)
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡,(1905
Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó
ﬁ,ÙÈ
¤Ù˘¯Â
Ë
∫‡ÚÔ˜
ÌÂ
ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ·
ÙË˜ 33Ë˜
Ο Χαράλαμπος Άζινος γεννήθηκε
στη Φιλούσα
της
™˘Óﬁ‰Ô˘τοÙË˜
°ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
√∏∂».
Πάφου
1905
και είχε
ποιητικό ÙÔ˘
ταλέντο
από τα νεανι√ °Ï·‡ÎÔ˜
ËÁ¤ÙË˜
ÙÔ˘ ¢∏™À,στην
‰‹ÏˆÛÂ
ﬁÙÈ:
κά του
χρόνια. ∫ÏËÚ›‰Ë˜,
Το 1956 είχε
μεταναστεύσει
Αυστρ«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹
Ú¤ÂÈτοÓ·επάγγελμα
·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ
Û˘ÓÔÌÈαλία
αλλά καιÏÂ˘Ú¿
εκεί συνέχισε
του ÛÂ
ποιητάρη.
Ï›Â˜ ÂÊﬁÛÔÓ ·˘Ù¤˜
ı·από
‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó,
ﬁˆ˜μεÚÔÓÔÂ›
Î·Èκαι
ÙÔ
Κυκλοφόρησε
πάνω
100 φυλλάδια
ποιήματα
Ï·›ÛÈÔ,
˘ﬁ ÙËÓέναν
·ÈÁ›‰·
°Ú·ÌÌ·Ù¤·...
∂›Ó·È
το
1972 έβγαλε
τόμοÙÔ˘
με°ÂÓÈÎÔ‡
τίτλο «Ούλλα
τα σατυρι·ÎÚÈ‚Ò˜
ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
κά
ποιήματα».
Στην Ó·
ποίηση
του στάθηκε
του Ù·
καταÚ¤ÂÈ
Î·Ù·‚ÏËıÂ›
ÛÔ‚·Ú‹υποστηρικτής
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ
·Úπιεσμένου
εργάτη
όπως τοÓ·δείχνουν
και οιÛÂ
πιο
κάτω
ÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›·
ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘
ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó
ıÂÙÈÎ¿».
στίχοι
στο ποίημαÙË˜
«Η∂¢∂∫,
ζωγραφκιά
φτώσειας»,
όπου
√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
µ¿ÛÔ˜της
§˘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

˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
υνεργασίες

ÏÂÛÂ ÙÔ
·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ
™¯¤‰ÈÔσε
«‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ»
Î·È ﬁÙÈγια
«·ÓÙÈκαλεί
αγρότες
και εργάτες
κοινούς αγώνες
μια
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È
καλύτερη
ζωή:ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
·Ô‰ÂÎÙ¤˜
Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ
Î·Ù¿ÊˆÚ·
Ένας φτωχός
το δίτζιον
του αν πειÙ·να„ËÊ›ÛÌ·Ù·
το φωνάÙÔ˘ √∏∂». ξει,
Πάνω στο μεροκάματον το χάλιν του ν’ αλλάξει
∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Βάλλουν του τον κομμουνισμόν εις την στιγμήν
–19 ª·˝Ô˘ 1979
ροθέσιν,
Εν
‘πορσεβίκος,
βλέπετε,
εις την μέσην.
™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË
1979αντρόσιιν
Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì,
°.°.
να΄χουν
φτωχούς
μούχτιν να
ÙÔ˘Θέλουσιν
√∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ
ÌÈ·τους
¤ÓÙÔÓË
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
ÁÈ·τους
ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍËδουλεύκουν,
ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂΚαβάλλαν
τους,
να μεν
Ú‹ÛÈ·
¢È¿Ù·ÍË»πα΄στο
ÛÙÔÓ ™.σβέρκον
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Î·Èλεπτόν
ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
πεζεύκουν....
ÌÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·
ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
Για να γνωρίσεις, άδρωπε, της φτώσιας το σκο1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
λείον,
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –
Έβκαλε κάρταν, δούλεψε μέσα στο μεταλλείον...
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
Να φας ψουμίν ολόμουζος, με ττόζιν τζιαί με πρά3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁ
˙‹ÙËÌ·.
μαν,
4.Να
∆Ôπκιείς
™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ
νερόν μεı¤Ì·.
΄γιώματα, έτης ζωής το δρά5. ∂È‰ÈÎ‹μαν....
·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
ÙÔ˘Εν’
µ·ÚˆÛÈÔ‡.
εποχή να σμίξουμεν ρεσπέρηδες, αρκάτες,
¶ÚÔÙÔ‡
·ÎﬁÌ·
·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÔÈ ‰‡Ô
ËÁ¤ÙÂ˜
Να πούμεν
κάτω
ο φασισμός,
ζίφφος
οι πλουÂÍ¤ÊÚ·Û·Óτοκράτες.
¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
Νεόφυτος
Χ. Μαυρίδης
ÌÂ ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ
·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
(1912-1967)
ﬁÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
Ο Νεόφυτος Μαυρίδης καταγόταν από το χωριό Γαϊ™ÙÈ˜ 19
ª·˚Ô˘
1979της
ÛÙËÓ
·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
δουράς
(Νέα
Σπάρτη)
επαρχίας
Αμμοχώστου.
ΓενÛ˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Î·È Î·Ù¤νήθηκε
το 1912Ôκαι
πέθανε τοÌÂ1967.
Ο Μαυρίδης
ήταν
ÏËÍ·Ó ÛÂκαιÁÚ·Ù‹
Û˘ÌÊˆÓ›·
·ﬁ
‰¤Î· ποιητικές
ÛËÌÂ›·. συλλοβοσκός
γεωργός
και έγραψε
μερικές
γές για τα∆·
αγροτικά
ζητήματα,
και για το εθνικό
¢¤Î· ™ËÌÂ›·
ÙË˜καθώς
™˘ÌÊˆÓ›·˜
θέμα της Κύπρου. Ήταν λάτρης της Ένωσης της Κύ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
πρου με την Ελλάδα. Για τη βασανισμένη ζωή του φτωχο1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÛÙÈ˜
αγρότη
έγραψε τη συλλογή
«Ο φιλόσοφος
ρεσπιέρης».
15Δίνουμε
πÔ˘Ó›Ô˘ μερικούς
1979. στίχους:
2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
Είμαι
του ρεσπιέρη
τζιαί
ÁÚ·ÌÌ¤˜
ª·Î·Ú›Ô˘κόκκαλα
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÙË˜σάρκα
12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘‘γλυτώνω
που ζευκάριν πκιάννω βοσσιιτζήν
·Ú›Ô˘ 1977.
τζιαι ‘ρκάτης
πότεÎ·È
συχνά
τζι ανάρκα
3.Γίνουμαι
∆· ·ÓıÚÒÈÓ·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
ÂÏÂ˘Για
να κουτσοτρώω
ψουμίν γλυτζιύν.
ıÂÚ›Â˜
Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘ÓτοÛÂ‚·ÛÌÔ‡.

4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Από την ποιητική του συλλογή «Η Ρωμιοσύνη»
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜.
ξεσηκώνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του «Η
5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆΤζιύπρου στην μάναν της» όπου φανερώνει τον μεγάÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
λο του πόθο για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα:
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
6. ¡·
·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
Ô˘
ÌÔΕίμαι
νησίν ασάλευτον
μεσ’ του
γιαλού
τηνı·
μέσην
ÚÔ‡ÛÂ
Ó·
ı¤ÛÂÈ
ÛÂ
Î›Ó‰˘ÓÔ
ÙËÓ
¤Î‚·ÛË
ÙˆÓ
Û˘ÓÔΜε τα δικά σου χρώματα πο’ τζιείνα τ’ αγιασμένα
ÌÈÏ›ˆÓ.
Τζι
έχω γυρόν στεφάνι μου τα τζιύματα ροθέσιν
7. Τζιαί
¡· Û˘˙ËÙËıÂ›
ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜
ÙË˜
καρτερώ μερόνυχτα
με μάθκια δαρκωμένα
∫‡ÚÔ˘. που σεν τη Μάναν μου να φέρουν μιαν
Νάρτουν
8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·,
ημέραν Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Ó· Ù‡¯Ô˘Ó
Â·ÚΜήνυμαν
νεκρανάστασης,
ξεσκλαβωσιάς
αέραν...
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔΠαύλος
Λιασίδης
ÙÂ ¿ÏÏË ¯ÒÚ·
Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
(1901-1985)
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ ‹ ·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
9.H√È
‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· καταγόταν
‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Óαπό
Î·Ù¿
οικογένεια
του Παύλου
Λιασίδη
τα
ÙÚﬁÔ
Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.
Λιβάδια
τηςÛ˘ÓÂ¯‹
Λάρνακας,
αλλά όταν πέθανε η γιαγιά του,
√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
ο10.
παππούς
του ξαναπαντρεύτηκε
και εγκαταστάθηκε
15της
πÔ˘Ó›Ô˘
1979,Αμμοχώστου.
‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰È·ÎÔ‹
‰‡ÔΛιασίδης
¯ÚﬁÓˆÓ
στη™ÙÈ˜
Λύση
επαρχίας
Ο Παύλος
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓστη
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
§‹‰Ú·Πήγε
¶¿γεννήθηκε
Λύση το 1901Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜
και πέθανεÛÙÔ
το 1985.
Ï·˜ Δημοτικό
˘ﬁ ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·
ÙÔ˘ µ.°.°
√∏∂και
¶¤ÚÂ˙
¡ÙÂ ∫Ô˘στο
σχολείο μέχρι
την ÙÔ˘
Ε’ τάξη
στη συνέχεια
εξασκούσε
το επάγγελμα τουÏÂ˘Ú¿
βοσκού,·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â
του γεωργού καιÔ
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
του
Ó¤Ô˜εργάτη.
Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙﬁÙÂ
Κατείχε
ποιητική
φλέβα καιÎ·È
τοÂ›¯Â
1928·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ
έγραψε την πρώτη
‹Ù·Ó
ÀÔ˘ÚÁﬁ˜
¶ÚÔÂ‰Ú›·˜
ÙÔÓ
του
ποιητική
συλλογή «Τραγούδια
του νησιού μου».
∆¿ÛÛÔ
¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Î·È ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜
ÏÂ˘Ακολούθησαν
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó. οι πιο κάτω συλλογές: «Τα φκιόρα της
καρκιάς μου» 1933, «Χάραμαν φου» 1944, «Γέννημαν
∏ £¿ÙÛÂÚ
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
νήλιου»
1946, «ΗÂÎÏ¤ÁÂÙ·È
παραλλαγή
του τζιαιρού» 1947,
«Εντεκάμιση
η
ώρα»
1950,
«Δώδεκα
παράÛÙË
δέκα»
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜
ÂÎÏÔÁ¤˜
µÚÂ1960,
πεθάνει
ο Χάρος»
1966,
«Η Τζιύπρος
δίχως
Ù·Ó›· «Να
Î·È ÙÔ
™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ·
Î¤Ú‰ÈÛÂ
ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
·ﬁ
πούτρα»
1972,
«ΗÔ˘
σταυρωμένη
μας» 1976
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ·
ËÁ¤ÙË˜ Î·ÈΤζιύπρος
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
‹Ù·Ó
και
αέρηδες»
°È· 1978.
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÙﬁÙÂ«Νεκατωμένοι
Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó.
τουρκική εισβολή τον Ιούλη 1974 οδήγησε τον
Ú›·ΗÙË˜
∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ – Ë
Λιασίδη στην προσφυγιά (ζούσε πρόσφυγας στην Τσιακª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ôκιλερή στη Λάρνακα) και τον προσφυγικό του πόνο τον
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘βλέπουμε στους στίχους του:
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
Î·È Î¿ÔÈ·
ÛÙ¿ÛËκκιλίντζιρος
ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
Ποιος
μου το ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
λάλεν να βρεθώ
στα
ﬁÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
ÛÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁξένα
Á˘‹ÙÚÈ·
¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó
ﬁÌˆ˜ Ó·τζιαί
·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
Που ‰‡Ó·ÌË.
φόον τους
γιουρούκκηες
πόσοι σαν
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ·
ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
εμέναν
‰ÂÓ Σιιλιάες
‰È¤ÊÂÚÂ εβρεθήκαμεν
·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓστες
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ
βάσεις τους∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
Τζιονήες
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
Μμα καραόλους στο λαμπρόν που τιτσιρίζουν
∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
είες; Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·Άλλοι
που ‘ κα στες
τζ’ άλλοι μεσ’
ÓÈÎÒÓ
Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ,
ﬁÔÈÔτερατσιές
ÔÏÈÙÈÎﬁ ·ﬁ¯ÚˆÌ·
ÎÈ ·Óσε
Â›τσιατήρκα
¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ-
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Τζι’ άλλοι σε σπήλιους, ποταμούς, πουκάτω σε
γιοφύρκα.
Στο ποίημα «Βαρώσιν» στη συλλογή «Νεκατωμένοι
αέρηδες», ο Λιασίδης θυμάται με βαρύ πόνο την όμορφη κατεχόμενη πόλη
της Αμμοχώστου
ÙÔ˘
¢ÚÔ˜ και εκφράζει την
ελπίδα ότι μια μέρα θα λευτερωθεί όπως και όλα τα άλλα
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
σκλαβωμένα μέρη της πατρίδας:
Κρίμας
κάλλη
σου τζι
εμαυρογερημιάÚÈÎ·ÓÒÓ
Î·È τα
‰ÂÓτόσα
‹ıÂÏ·Ó
ÌÂ Î·Ó¤Ó·
ÏﬁÁÔ
Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
σαν,Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓﬁÚÂ˘Â ÌÂ
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜
Μάρτηες
πιον πάνω
σου
ÙËÓΝεκατσιασμένοι
™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È
ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ·
ÂÚÈÔ¯‹
ÙˆÓελοÂυρκάσαν.
ÙÚÂÏ·›ˆÓ. ŒÙÛÈ
Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ·Ï¿
Πού εν ‘ τα πορτοκκάλια σου, γιον λίρες που κρεμÓ· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
μούνταν
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆΤζι εκοτσινολοούσασιν οι κόφινοι πο’ ρκούνταν;
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
Σήμερον εν θωρείς ψυσιήν καλάθιν να γεμώσει,
™ÙÔΜήτε
Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ
ÙË˜
Ë £¿ÙÛÂÚ
‰ÈﬁÚÈÛÂ
ÙÔÓ
Τουρκούν
μεÛ˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Γρισκιανήν.
Πότ’ εννά
ξημε§ﬁÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ
ρώσει; ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.

√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È
ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
Σέργης
Καρεκλάς
√ÈΣέργης
ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ô˘ Â›¯·Ó
Ο
Γ. Καρεκλάς
γεννήθηκε
στονÚÔÁÚ·ÌÌ·Κάτω Δρυ
ÙÈÛÙÂ›
ÁÈ·
ÙÈ˜
15
πÔ˘Ó›Ô˘
1979
¿Ú¯ÈÛ·Ó
Î·ÓÔÓÈÎ¿
ÛÙËεπαγ§Â˘της επαρχίας Λάρνακας το 1891 και έκανε διάφορα
ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË
ÌﬁÓË ‰È·ÊÔÚ¿
ﬁÙÈ ÔÏ‡κουρέας,
Û‡ÓÙÔÌ·καρεκλάς
Ô‰ËÁ‹ıËγέλματα:
τσαγκάρης,
τενεκετζής,
Î·Ó ÛÂ και
Ó·˘¿ÁÈÔ.
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿
Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ›
ÙËÓ
(όπου
το επίθετο
του). Έγραψε
δεκάδες
ποιήματα
στην
κυπριακή
επηρεασμένος
από διάφορα
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙË˜ διάλεκτο
∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜
ﬁÚÔ˘˜
κοινωνικά
και γύριζε
σε διάφορα
πανηγύρια
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂγεγονότα
ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ·
Î·È Â¤ÌÂÓÂ
Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
και
τα πουλούσε.
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹
∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ».
Σε
δίστιχα του
Καρεκλάς
χρησιμοποιεί
«ευχολό∆ËÓπολλά
›‰È· ÂÔ¯‹,
ÙÔ ο∂µ∫∞º
Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ
·ÁˆÁ‹
ÛÙÔ
για»
που χρησιμοποιούνται
στην Κύπρο.
Δίνου∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ
‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ πλατιά
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
ﬁÔ˘
‰ÈÂÎμε δύο παραδείγματα:
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·ﬁ
Να σου χαρύνει ο Θεός την ακριβήν σου μάναν
ÙÔ Να
1571
ﬁÙ·Ó Ôμε
§·Ï¿
ªÔ˘ÛÙ·Ê¿
Î·Ù¤ÎÙËÛÂ
ÙËÓ
σιέρεσαι
τες χαρές
τον ακριβόν
σου τζιύ∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ!ριν
√ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ﬁÊ·ÛË
Ô˘Εν˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
ÙÔ ∂µ∫∞º.
ÙËÓπου
·Ú¿ÏÔÁË
·˘Ù‹
έσιει πλάσμαν
πα στη°È·
γην
δεν φοβάται
·ﬁÊ·ÛË ·ÎﬁÌ·
Χάρον,Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
Νιόνυφφη,
πουÙËÓ
να·ﬁÊ·ÛË
σιέρεσαιÙÔ˘
τον
πρώτον
σου
«∞¸ÓÙÏ›Î»
Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ
‰ÈÎ·ÛÙ‹
Î·È ¤ÁÚ·κουμπάρονÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙﬁÙÂ «Ë ∞ı‹„Â ﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™ﬁÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Πολλά
απόÓ·τα·Ó‹ÎÔ˘Ó
ποιήματα
του Καρεκλά
βασίζονται σε
Ú¤ÛÙÈ
Ú¤ÂÈ
ÛÙÔ˘˜
∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
δημοσιεύματα
εφημερίδων
εποχήςÔ που
έζησε.
Σε
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›·
Ô˘της
Úﬁ‚·ÏÏÂ
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
‹Ù·Ó
ένα τέτοιο ποίημα (που έγραψε το 1910) αναφέρεται στον
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
φόνο του Ονησιφόρου που έγινε στις 23 Απριλίου 1910
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡και την καταδίκη του Κυριάκου Χριστοφή από την ΧοιÓÂ˜ ÛÙÔÓύστερα
«ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ﬁÏÂÌÔ»
ﬁˆ˜
ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
ροκοιτία
από μια
ερωτική
αντιζηλία.
Ο Κυριάκος
«ÙÔ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ÂÌ¿ÚÎÔ»,
Ô˘
ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó
ﬁÙÈ ζωής
Â¤‚·Ïερωτεύεται την Ευτυχία και οι δύο δίνουν όρκο
ότι
ÏÂ «Ë
∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
θα
παραμείνουν
πιστοί¢ÈÔ›ÎËÛË».
στην αγάπη τους, όμως οι δικοί
¤ÁÈÓ·Ó
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
ÛÙË §Â˘Îˆτης∆ÂÏÈÎ¿
Ευτυχίας
τηνÌﬁÓÔ
αρραβωνιάζουν
με κάποιο Παναγή
στο
γειτονικό
Ο πικραμένος
Κυριάκος
λέει στον
Û›· Î·È ‰ÂÓΜαρώνι.
¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿
ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ô °.°.
Παναγή:
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹Άκουσε
φίλε
Παναγή,
κάτι θα
σουª·Î¿ÚÈÔ
μιλήσωÙÔ 1977
ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜»
Ô˘
Û˘ÌÊÒÓËÛÂ
ÌÂ ÙÔÓ
Και μην θαρρείς με τον θυμόν ότι θα σε υβρίσω.
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Της Ευτυχούς της έδωσα εγώ μιαν αρραβώνα
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó ﬁÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈΚι ορκίστημαν να μείνομεν πιστοί εις τον αιώνα.
Ï›Â˜Ήλθες
ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹
·ﬁ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
μέσα στα πόδια μας εσύ να μας χωρίσεις
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·,
ÛÙË
Και τώρα√ÌÔÛÔÓ‰›·˜».
σε περικαλώ,™ÙËÓ
πες μου
τι θα κερδίσεις.
Û˘ÌÊˆÓ›·
ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜
‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ
·Ó·ÊÔÚ¿
΄Πόψε το δακτυλίδιν μου θέλω να μου το στείλει
ÁÈ·Και
«‰È˙ˆÓÈÎ‹
·Ú¿
ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹
ÔÌÔÛÔÓνα μουÏ‡ÛË»
πει δεν
μ’ αγαπά
με τα δικά της
χείλη.
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
Ένα άλλο
τουÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ
αναφέρεται™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
στα αιματηρά
‰ËÏÒÛÂÈ
ÛÙÔ ποίημα
∂ıÓÈÎﬁ Î·È
ÛÙÈ˜γεγονό9 ª·Úτα
που
έγιναν
στη ΛεμεσόÙËκατά
τη γιορτή
του ΚαταÙ›Ô˘
1977
ﬁÙÈ ·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó
«¢È˙ˆÓÈÎ‹»
ˆ˜ Ï‡ÛË
Î·È Â›κλυσμού
στις 14ÛÙÔÓ
Μαϊου
1912. Τρεις
Τουρκοκύπριοι
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹
Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹
∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Ó·
ξεκίνησαν
έναν καυγά
και επιτέθηκανÔÈσεÂÚÈÔ¯¤˜
ΕλληνοκύÎ·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË
ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó
Ô˘
πριους σ’ ένα καφενείο και αμέσως διαδόθηκε το επεισόı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.
διο σε όλη την πόλη. Δίνουμε μερικούς στίχους:

∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
Άμα πληροφορήθησαν τα πράγματα πως ήσαν,
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜
Στον δρόμον ότι έβρισκαν μαζίν τους ετραβήσαν.
∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔΞύλα, λιβέρκα, σίδερα τα χέρια τους γεμώσαν
ÔÏÈÙÂ›·˜.
™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ì›ÏËÛÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ﬁÔ˘ ·Ó¿Και όλοι εις την Κουνναπιάν αμέσως εγισιώσαν.
ÊÂÚÂ
ﬁÙÈ
«Ë
·ÔÙÂÏÂ›
ÙÔφωτιάν
ÌﬁÓÔ Ì¤ÏÔ˜
ÙË˜ ∫ÔÈÓÔΕκεί άμα ∫‡ÚÔ˜
εφθάσασιν,
πάλιν
εκρούσαν
ÔÏÈÙÂ›·˜
Ô˘ τους
¤¯ÂÈ 40%
Â‰¿ÊÔ˘˜τα
ÙË˜ελεηλατούσαν.
˘Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
Κι εμπρός
ό,τιÙÔ˘
εβλέπασιν
Í¤Ó·
ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜τα
ÙË˜.
∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·
¤¯ÂÈ
Προπάντων
οι Χριστιανοί
αίματα
τους βράζαν,
Â˘ı‡ÓË
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ,
¤¯ÂÈ δεν
Â˘ı‡ÓË
·¤Ó·ÓÙÈ Û’
Θεόν·¤Ó·ÓÙÈ
ούτε Κυβέρνησιν
πλέον
λογαριάζαν.
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...».
Σ’
ένα
ποίημα
περιγράφει
την τραγική
αυτοκτονία
™ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜
ÙË˜ του
¢È¿ÛÎÂ„Ë˜
ÂÁÎÚ›ıËÎÂ
æ‹ÊÈÛÌ·
Ô˘ ˙Ëτης
Ελένης
Γιαννή Αργυρού
τοÙÔ˘
1911æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜
γιατί ο αρραβωÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
3212
νιαστικός
της™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ο Χαράλαμπος
την άφησεÂ›ÛË˜
έγκυο
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
ÙÔ˘Νικολάου
√∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
και μετά ζητούσε έτοιμο σπίτι από τους δικούς της αν
ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ôήθελαν να την παντρευτεί. Η Ελένη αυτοκτόνησε και τον
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÊÔÏÈÛÌﬁ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
επόμενο χρόνο πέθανε και ο Χαράλαμπος.
∫‡ÚÔ˘.
Ο Καρεκλάς γράφτηκε εθελοντής στον Αγγλικό στρατό και υπηρέτησε στη Μακεδονία 1917-1919.
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

Cοmmunity News

18 ● ELEFTHERIA

Thursday 6th May 2021

THE FAMoUS CYpRIoT CooK AND RESTAURANT oWNER GEoRGE pSARIAS ... CooKS FoR ELEFTHERIA

KoTopoULo ME pILAFI RIzI
CHICKEN WITH RICE pILAF

George Psarias has been a restauranteur for almost forty years. He

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ
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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

22.00

flavours.
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He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΪΟΥ

KoToPouLo Me PILAFI RIzI
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CHICKen wITH RICe PILAF

21:30

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.

InGReDIenTS
Serves 4
1 x 1.5kg free range chicken, jointed into 8 pieces
3 tbsp olive oil
2 medium onions, finely chopped
1 tbsp dried Oregano
2 garlic cloves, crushed
4 ripe medium tomatoes, roughly chopped or 1 x 400g of canned chopped
tomatoes
2 Bay leaves
400ml chicken stock or hot water
200g long grained rice, rinsed and drained
1 tbsp of fresh flat leaf parsley, chopped
Sea salt and freshly ground black pepper
Small handful of chopped fresh flat leaf parsley to garnish
MeTHoD
1. On high heat, in a large casserole fry the chicken pieces in the olive oil for
5-6 minuets until golden brown.
2. Season with salt and pepper and with a slotted spoon transfer the chicken to a plate and set aside.
3. On a medium heat, using the pan which you had used for frying the chicken, add the onions and oregano and fry for 4-5 minutes until golden. Add

22.40
23.55
12:00
14:00
18:00
19:00
19.30

the garlic and cook for 1 minute longer.
4. Stir in the chopped tomatoes, the bay leaves, the stock or water and bring
to the boil.
5. Add the chicken pieces and cook gently for 45 minutes, stirring and turning the chicken over now and then. Taste and correct the seasoning if
necessary.
6. Stir in the rice and parsley, cover and simmer gently for 20 minutes, without stirring the pilaf. Add a little water during cooking if needed.
7. Take the casserole off the heat, cover with a towel and place the lid on top
and let it stand for 5 minutes for the rice to become light and fluffy. Discard the bay leaves.
8. Arrange the chicken and rice pilaf on four serving plates, sprinkle with parsley and serve immediately with yoghurt.
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London Greek Radio - Weekly Broadcasting Schedule
Wednesday

Thursday

Friday

Monday

Tuesday

7.00-8.00

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- RIK

8.00-9.00

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

Saturday

Sunday

NEWS

The Big Greek
Breakfast

8am- RIK
9am- ERT

9am- ERT
10am- RIK

8.30am - ǹʌȩȉȘȞ
ȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢǼțțȜȘıȓĮȢ
ȂĮȢ

The Big Fat
Greek Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

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

&KLOGUHQ¶V
Programme
Followed by
Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

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

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

10am- RIK

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

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:
“Ο Δασκαλάκος Ήταν
Λεβεντιά”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Θαλασσόλυκος”
Ελληνική Ταινία: “Παρκ”

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ

LGR - London Greek Radio Weekly programme

9.00-10.00

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ενημερωτική Εκπομπή - ΡΙΚ
Βουλευτικές Εκλογές-Κύπρος
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
“Σκλάβοι Της Μοίρας”
Ελληνική Ταινία:
“Το Βλαχόμουτρο”

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

20.05
20.35
21.20
22.55

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: “Άλκηστη”
Ελληνική Ταινία:
“1968 - Η ΑΕΚ Πρωταθλήτρια
Ευρώπης στο Μπάσκετ”

KYΡIAKH 9 ΜΑΪΟΥ
11.00
18:00
19:00
19:30
21.30
21.55
23.15

Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αθλητική Κυριακή
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με τον
Βασίλη Παναγή
Ελληνική Ταινία:
“Και Δειλός Και Τολμηρός”

20:30
21:05
22.45

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:
“Δόνα Ροζίτα” του Λόρκα
Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
20.30
21.00
22.40

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
ΠΡΟΣΩΠΑ - πολιτική
επικαιρότητα
Ελληνική Ταινία:
“Ο Αετός Των Σκλαβωμένων”
Ελληνική Ταινία:
“Όλα Είναι Δρόμος”

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
20.50
22.20

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:
“Το Κανόνι Και Τ’ Αηδόνι”
Ελληνική Ταινία:
“Σταχτοπούτα”

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
21.30
22.00
23.15

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ενημερωτική Εκπομπή - ΡΙΚ
Βουλευτικές Εκλογές-Κύπρος
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
“Μια Τόσο Μακρινή Απουσία”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Ιππόλυτος και το Βιολί του”
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