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Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΕΞ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩς ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΔΕΝΔΙΑΣ: «Διαμετρικά αντίθετες
οι θέσεις μας με την Τουρκία»

Ο Τατάρ, τα «δικαιώματα»
των εποίκων και
οι... άφωνοι δικοί μας

n «ΑΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΕ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»

ΣΕΛΙΔΑ 4
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ

Με επικές νίκες
Τσιτσιπάς
και Σάκκαρη
στα ημιτελικά
l ΣΑΚΚΑΡΗ: «ΠΑΙΖΩ
ΤΕΝΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ»
l “ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ
ΜΑΣ ΔΕΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ”

ΣΕΛΙΔΑ 11

Ανασχηματισμός στην Κύπρο μετά
την εκλογή προέδρου Βουλής
l Ο Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΛΕΙ ΑΔΑΜΟΥ ΓΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΤΣΗΣ
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«ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΗΣ ΑΝΟΗΣΙΑΣ»

Ο Μητσοτάκης προανήγγειλε
«προνόμια» από το φθινόπωρο
για εμβολιασθέντες
n ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ
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n ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: “ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο
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ΔΙΠΛΑΝΟΣ ΜΑΣ”

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΧΟΝΤΡΑ
ΚΑΙ ΑΝΕΝΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

«Απαγορεύουν» τις καλοκαιρινές
διακοπές εκτός Βρετανίας!!!
n «ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ» ΜΟΝΟ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
n ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ…
“STAY HOME”
n Η ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΙΝΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ ΤΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
n ΑΝΤΙ ΓΙΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ,
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Η ΠΛΗΡΗΣ
ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
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ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ «ΓΙΑΒΟΥΖ» ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Οι Τούρκοι σχεδιάζουν έρευνες στα
οικόπεδα 13 και 11 της κυπριακής ΑΟΖ

n ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ «ΨΥΧΡΕΣ Ή ΘΕΡΜΕΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ»
n Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΟΗΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
n ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΧΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΝΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

«Απαγορεύουν» τις καλοκαιρινές
διακοπές εκτός Βρετανίας!!!

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο

ργή και αγανάκτηση επικρατεί στους
πολίτες της Βρετανίας η ύπουλη προσπάθεια της βρετανικής κυβέρνησης να
τους αποτρέψει από το να απολαύσουν
τις καλοκαιρινές διακοπές τους στο εξωτερικό. Με ένα σωρό μέτρα και υπουργικές συμβουλές, που έχουν χαρακτήρα
«πλαγίας υποταγής», προτρέπουν τον
κόσμο να κάνει διακοπές εντός της χώρας,
προφανώς για να δώσουν ώθηση στα βρετανικά τουριστικά θέρετρα και να συγκρατήσουν «τουριστικά έξοδα» - συνάλλαγμα
εντός της χώρας, ώστε να τονωθεί η οικονομία.
Ο στόχος της βρετανικής κυβέρνησης να
«κλείσει» τους πολίτες μέσα στα βρετανικά
σύνορα είναι κατανοητός. Θα μπορούσε, όμως,
να λεχθεί ευθαρσώς και έντιμα και όχι να
βρίσκουν οι υπουργοί ένα σωρό ανόητες δικαι
ολογίες για να θέτουν χώρες με μηδενικά
σχεδόν κρούσματα, όπως η Μάλτα, στην
«πορτοκαλί» λίστα, ώστε οι διακοπές των
απλών πολιτών να τίθενται έμμεσα υπό απαγό
ρευση λόγω της καραντίνας και του υψηλού
κόστους των τεστ.
Δικαίως διερωτήθηκε στη Βουλή ο πρώην
υπουργός Μεταφορών Chris Grayling, γιατί
η Μάλτα, για παράδειγμα, δεν συμπεριελή
φθη στην «πράσινη» λίστα αφού έχει σχεδόν
μηδενικά κρούσματα κορωνοϊού και το 75%
του πληθυσμού της είναι εμβολιασμένο.
Η απάντηση του υπουργού Υγείας Matt
Hancock ήταν «άνω ποταμών», μια από τις
πιο ανόητες ατάκες που ακούστηκαν ποτέ στη
Βουλή των Κοινοτήτων. «Βλέπουμε», είπε,
«τα υπέρ και τα κατά και όλα τίθενται ενώπιον
υπουργών… ισοζυγισμένα»!!!

O Matt
Hancock

πει να καταλάβουν ότι υπάρχουν προφανώς
κάποιοι κίνδυνοι επειδή το φαινόμενο είναι
δυναμικό. «Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα θα αποφασίσουν να μείνουν
στη χώρα τους», κατέληξε.
Η περίπτωση της Πορτογαλίας προφανώς
έγινε για παραδειγματισμό. Από τις 17 Μαΐου,
η Πορτογαλία ήταν η μόνη χώρα της Ευρω
παϊκής Ένωσης μεταξύ των λίγων χωρών και
εδαφών που εξαιρούνταν από το μέτρο της
καραντίνας κατά την επιστροφή των ταξι
διωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τρεις εβδομάδες μετά, οι Βρετανοί τουρίστες
στην Πορτογαλία, έσπευσαν να επιστρέψουν
στη χώρα τους, πριν την επαναφορά του μέ
τρου της καραντίνας. Το περασμένο Σαββα
τοκύριακο, οι αναχωρήσεις επιταχύνθηκαν,
γεγονός που προκάλεσε ουρές στο αεροδρό
μιο Φάρο, στην τουριστική περιοχή του Αλγκάρ

Χάος στα αεροδρόμια της Πορτογαλίας το Σαββατοκύριακο με τους Βρετανούς.
Νωρίτερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος
George Eustice, προέτρεψε τους Βρετανούς
«να κάνουν διακοπές στη χώρα τους και
να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό, εκτός
αν είναι απολύτως απαραίτητο».
Ο υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι οι άν
θρωποι πρέπει να γνωρίζουν τους «κινδύ
νους» που ενέχει ένα ταξίδι εκτός του Ηνω
μένου Βασιλείου, θέτοντας ως παράδειγμα
την Πορτογαλία, η οποία βγήκε και από την
«πράσινη» λίστα της κυβέρνησης.
«Θα μείνω στο σπίτι μου. Δεν έχω καμία
πρόθεση να ταξιδέψω ή να κάνω διακοπές
στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι», είπε προ
σθέτοντας πως μερικοί άνθρωποι μπορεί να
επιλέξουν διακοπές στο εξωτερικό, αλλά πρέ

βε, στη νότια Πορτογαλία, έναν ιδιαίτερα δημο
φιλή προορισμό στους Βρετανούς παραθε
ριστές. Μόνο το Σάββατο, περίπου 10.000
Βρετανοί αναχώρησαν από το αεροδρόμιο
Φάρο.

Η ΙΝΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ
Η κυβέρνηση, και ειδικά ο Μπόρις Τζόνσον, ευθύνονται για τη διασπορά της ινδικής
μετάλλαξης «Δέλτα» στη χώρα. Η ολιγωρία
επί 14 ημέρες να θέσουν την Ινδία στην
κόκκινη λίστα επέφερε αύξηση των κρουσμάτων κατά 60%. Από τις 9 έως τις 23 Μαΐου
εισέρρευσαν στη χώρα 20 χιλιάδες ταξιδιώτες
από την Ινδία, οι οποίοι κυκλοφορούσαν με
μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς έλεγχο.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Το όριο
της ελευθερίας των επιλογών
μας είναι ο διπλανός μας»
Κατά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου τοποθετήθηκε σαφώς και απεριφράστως για τα ατομικά
συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και για τις συζητήσεις που
γίνονται τελευταίως επί του θέματος.
Η κα Σακελλαροπούλου, και υπό την προηγούμενη ιδιότητά της ως
ανώτατη Δικαστικός (Πρόεδρος του Συμουλίου Επικρατείας) ξεκαθάρισε
ότι: «Πέρα από την προστασία της δημόσιας υγείας, το Σύνταγμα κατά
κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε
κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. Άρα το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας, είναι ο διπλανός μας. Είναι ο άλλος. Επομένως είναι πολύ εσφαλμένη αυτή η αντιμετώπιση και δεν νομίζω
ότι υποστηρίζεται σοβαρά από συνταγματολόγους. Ιδιαίτερα μάλιστα για ανθρώπους που λειτουργούν, δουλεύουν και επηρεάζουν
πάρα πολύ πληθυσμό». Και πρόσθεσε:

Ο πρωθυπουργός Τζόνσον σκόπευε να
κάνει επίσημη επίσκεψη στην Ινδία εκείνες τις
μέρες και δεν ήθελε, σύμφωνα με τα αγγλικά
ΜΜΕ, να… προσβάλει τον Ινδό ομόλογό του!!!
Ως αποτέλεσμα, ενώ τα κρούσματα στις αρχές
Μαΐου ήταν γύρω στις 2,500 ημερησίως με
καθοδική πορεία, τώρα ξεπερνούν τις 6,000.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΡΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ –
«ΖΟΦΕΡΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
Δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις Βρετανών
υπουργών σχετικά με την πλήρη άρση των
περιοριστικών μέτρων στις 21 Ιουνίου, όπως
είχε προγραμματιστεί από τις 22 Φεβρουα
ρίου. Οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις
14 Ιουνίου. Οι δύο ανώτατοι ιατρικοί σύμβου
λοι της κυβέρνησης ενημέρωσαν τους αρμό
διους υπουργούς ότι η επιδημιολογική κατά
σταση στη χώρα είναι «αρκετά ζοφερή».
Ο καθηγητής Chris Whitty και ο Sir Patrick
Vallance εξέφρασαν ανησυχία για την ταχύτητα
εξάπλωσης της ινδικής μετάλλαξης, η οποία,
λένε, είναι πολύ μεταδοτική και γα την οποία
δεν εξασφαλίζεται 100% προστασία από τα
εμβόλια.
Οι δύο Επιστημονικοί Σύμβουλοι εξέφρα
σαν την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει
καθυστέρηση στην άρση των μέτρων, ώστε
να εμβολιαστούν περισσότερα άτομα.
Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουν λάβει
τουλάχιστο μία δόση του εμβολίου το 77%
των ενηλίκων, με το 54% να έλαβε και τις δύο
δόσεις. Παρόμοια είναι η εικόνα και στις άλλες
τρεις περιοχές του Η.Β.
Σχετικά με τις 21 Ιουνίου και κατά πόσο η
καθυστέρηση θα είναι για δύο εβδομάδες ή
για δύο μήνες, ο υπουργός Περιβάλλοντος G.
Eustice τόνισε ότι η κυβέρνηση «δεν αποκλείει τίποτα».
Πληροφόρησε ότι στις 14 Ιουνίου θα γίνει
η τελική αξιολόγηση των δεδομένων. Θέλου
με, είπε, να δούμε πόσοι εισάγονται στα νοσο
κομεία και ιδιαίτερα να διαπιστώσουμε κατά
πόσο αυτοί που έχουν εμβολιάστηκαν και με
τις δύο δόσεις του εμβολίου έχουν αποκτήσει
ανοσία έναντι της νέας μετάλλαξης.
Παρά τις ανησυχίες, ο Μπόρις Τζόνσον είχε
δηλώσει πριν μια βδομάδα ότι τα σχέδια
προχωρούν κανονικά, αλλά προειδοποίησε
ότι τα δεδομένα είναι ασαφή.

«Όσο περισσότερο ερχόμαστε σε επαφή με ευπαθείς ομάδες ή με ευρύτερες κατηγορίες του πληθυσμού τόσο τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και
σίγουρα είναι μια συζήτηση το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, αλλά η επιβολή υποχρεώσεων προκειμένου να μην θίξουμε
ακριβώς αυτή την έννοια κοινωνικής αλληλεγγύης και της αίσθησης
της κοινωνικής ευθύνης, νομίζω ότι είναι αυτονόητη. Και γι΄αυτό έχει
γίνει αυτή η συζήτηση και σε άλλες χώρες από ό,τι έχω δει. Ας ελπίσου-με
ότι θα συνειδητοποιήσουν όλοι, ότι ο μόνος δρόμος για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι ο εμβολιασμός, ώστε να ανακτήσουμε αυτά τα οποία στερηθήκαμε τόσο καιρό και να έχουμε και μία ασφάλεια για το μέλλον. Γιατί
κανείς δεν μπορεί να μας υποσχεθεί κάτι για επόμενα κύματα, όπως οι
ερευνητές λένε – ω μη γένοιτο – για το φθινόπωρο».
Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης σημείωσε, ότι «οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας είναι αναμφισβήτητα θετικές. Έχουμε διαπιστώσει τις
τελευταίες εβδομάδες μια σημαντική μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων, μια ταχύτατη αποκλιμάκωση στον αριθμό των νοσηλειών αλλά και
στους διασωληνωμένους συμπολίτες μας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στις
αρχές του περασμένου μήνα οι διασωληνωμένοι συμπολίτες στην πατρίδα
μας είχαν ξεπεράσει τους 800, σήμερα είναι λίγο κάτω από τους 370 και
εκτιμούμε ότι αυτή η αποκλιμάκωση, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα
συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες.
Είναι βέβαια, λυπηρό, το γεγονός, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συμπολιτών μας που νοσηλεύονται, που ασθενούν βαριά στις εντατικές
μας και που δυστυχώς, κάποιοι από αυτούς χάνουν και τη ζωή τους, είναι
συμπολίτες μας οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι και οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα τους τελευταίους μήνες να εμβολιαστούν καθώς είναι μεγαλύτερης
ηλικίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε».
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η διαδικασία
«Ελευθερία» προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς, «σταθερά στους
100.000 εμβολιασμούς την ημέρα, 1% του πληθυσμού εμβολιάζεται
κάθε μέρα, 6.200.000 εμβόλια έχουν γίνει στην πατρίδα μας, παραπάνω από 4.000.000 συμπολίτες μας έχουν λάβει ήδη την πρώτη
δόση».
Υπογράμμισε την ανάγκη «να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση έτσι ώστε
να μπορέσουμε, από τη μία να χτίσουμε το τείχος ανοσίας, στο οποίο πια
πλησιάζουμε με τους ρυθμούς που κινούμαστε και από την άλλη να εξασφαλίσουμε ότι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυτή η πτωτική τάση
θα συνεχίζεται, ο τουρισμός μας θα λειτουργήσει κανονικά. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και θα μπορέσει και η οικονομία να ανακάμψει
ταχύτατα όπως προβλέπουμε».
Πρόσθεσε, ότι «μέρος αυτής της συζήτησης έχει να κάνει και με τις διευκολύνσεις. Προτιμώ αυτόν τον όρο από τον όρο προνόμια – οι ελευθερίες
που μπορεί να έχουν οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας. Θεωρώ ότι αυτή
η συζήτηση θα ανοίξει σύντομα. Θα ανοίξει από πλευράς κυβέρνησης από
την στιγμή που όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν την δυνατότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να έχουν πρόσβαση σε ένα εμβόλιο, θεωρώ
απολύτως λογικό όμως, όπως ήδη συμβαίνει, π.χ. με το ψηφιακό πιστοποιητικό, αρκεί η απόδειξη του εμβολιασμού, ενώ σε άλλη περίπτωση πρέπει κάποιος να κάνει συνέχεια ένα τεστ για να αποδεικνύει ότι είναι αρνητικός».
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Ανασχηματισμός στην Κύπρο μετά
την εκλογή προέδρου Βουλής
Ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης επιβεβαίωσε τις…διαρροές περί περιορισμένου κυβερνητικού ανασχηματισμού,
σε μια προσπάθεια να περιλάβει στην
κυβέρνηση άτομα και από την αντιπολίτευση. Ο Πρόεδρος προκρίνει κυβέρνηση ευρείας αποδοχής αλλά, όπως φαίνεται, συναντά άρνηση από τα κυριότερα
κόμματα της αντιπολίτευσης.
Σε δηλώσεις του την Τρίτη, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης έσπευσε να τονίσει ότι «μετά
την εκλογή Προέδρου της Βουλής, θεωρώ
καθήκον μου να καλέσω τους αρχηγούς για
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο μιας ευρύτερα αποδεχτής κυβέρνησης για να βρούμε
συγκλίσεις και να επιτύχουμε στόχους που
έχουν τεθεί». Σημειώσε ότι όταν θα αποφα
σίσει, θα ανακοινώσει τα ονόματα.
Στόχος του Προέδρου είναι η δημιουργία
μιας κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής, με
συμμετοχή ατόμων προερχόμενα από κόμ
ματα της αντιπολίτευσης ή άτομα που ανή
κουν ιδεολογικά σε άλλο χώρο, αλλά δεν
έχουν αυστηρή κομματική ταυτότητα, όπως
επίσης και προσωπικότητες ευρύτερης απο
δοχής, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συναίνε
σης και συνεργασίας για καυτά θέματα που
απασχολούν έντονα την κοινωνία. Τα πάντα
είναι ρευστά και όλα θα κριθούν σήμερα Πέμ
πτη με την ανάδειξη του νέου Πρόεδρου της
Βουλής.
Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είναι όπως
όλα δείχνουν ο πρώτος του Υπουργικού που
έχει εκφράσει πρόθεση αποχώρησης από
το κυβερνητικό σχήμα. Ο Υπουργός Υγείας
έχει εκφράσει την πρόθεσή του προς τον
Πρόεδρο χωρίς όμως να έχει τεθεί οτιδήπο
τε γραπτώς.
Ένα όνομα που «παίζει» για το εν λόγω

Ο Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΛΕΙ ΑΔΑΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΤΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΦ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΖΕΡΒΑΚΗ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

Άριστες οι σχέσεις
Κύπρου Αιγύπτου και
στον στρατιωτικό τομέα
Στο εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων της Κύπρου και της
Αιγύπτου, μετά και τις συναντήσεις που είχε με τον Υπουργό
Άμυνας της Αιγύπτου, Στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκι και τον Αρχηγό
των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Μοχάμεντ
Φαρίντ Χεγκάζι, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στην Αλεξάνδρ
εια, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης.

Υπουργείο και πολύ θα ήθελε ο Πρόεδρος,
είναι αυτό του Αδάμου Αδάμου, οποίος ήταν
βουλευτής του ΑΚΕΛ και ομόφωνα αντικα
τέστησε τον Δ. Συλλούρη στην προεδρία
της Βουλής. Όμως, ο Γενικός Γραμματέας
του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού απέκλεισε
το ενδεχόμενο το κόμμα του να συναινέσει
σε συμμετοχή δικών του στελεχών στην
κυβέρνηση. Ούτε ακόμα και συνεργαζομέ
νων με το ΑΚΕΛ προσώπων, προειδοποιώντας
ότι όσοι από τις «Νέες Δυνάμεις» συμπο
ρεύτηκαν μαζί με την Αριστερά τόσα χρόνια,
«θα κριθούν από τον κόσμο» αν …γίνουν
υπουργοί. Η λέξη «κριθούν» έχει άλλο…
νόημα στη γλώσσα του ΑΚΕΛ.
Ένα άλλο ενδεχόμενο που φαντάζει πι
θανόν είναι να υπάρξει συμμετοχή προσώπου

στην κυβέρνηση από τη Δημοκρατική Παρά
ταξη του Μάριου Καρογιάν, ώστε να κλείσουν
και εκεί κάποιες… πληγές. Σε τέτοια περίπτω
ση δεν αποκλείεται ο Άγγελος Βότσης,
πρώην βουλευτής του ΔΗ.ΚΟ και νυν συνερ
γασθείς με την ΔΗ.ΠΑ, αλλά μη εκλεγείς στη
Λεμεσό λόγω του ότι ο Μάριος Καρογιάν
κράτησε ως αρχηγός κόμματος την έδρα εκεί,
να προταθεί ως υπουργός Υγείας. Όλα, όμως,
θα εξαρτηθούν από την εκλογή του προέ
δρου της Βουλής και τα «παζάρια» που θα
γίνουν την τελευταία στιγμή.
Στο κάδρο της ευρύτερης ανανέωσης
μπαίνουν και οι διορισμοί των νέων Διοικη
τικών Συμβουλίων σε Ημικρατικούς Οργα
νισμούς και Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας,
οι οποίοι θα γίνουν τον επόμενο μήνα.

Διώχνουν γιατρούς για καταχρήσεις στο ΓΕΣΥ
Μεγαλώνει ο αριθμός των επαγ
γελματιών υγείας που τίθενται
εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας
λόγω καταχρήσεων. Ο Οργανι
σμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)
έχει προχωρήσει στην αναστολή
των συμβάσεων ενός ειδικού για
τρού, μιας εταιρείας παροχής
υπηρεσιών ψυχολογίας, ενός κλι
νικού εργαστηρίου και ενός φαρ
μακείου και οι υποθέσεις αυτές
βρίσκονται επίσημα υπό έρευνα,
ενώ τερματίστηκε η σύμβαση
δεύτερου κλινικού εργαστηρίου
το οποίο βγήκε οριστικά εκτός
ΓεΣΥ.
Στο μικροσκόπιο του ΟΑΥ
βρίσκονται κι άλλες υποθέσεις
και δεν αποκλείεται το επόμενο
διάστημα να προκύψουν και νέες
αναστολές συμβάσεων ή ακόμα
και νέες αποβολές παρόχων από
το Σύστημα.
Στη συντριπτική τους πλειοψη
φία οι συγκεκριμένοι πάροχοι,
απαιτούσαν από τον ΟΑΥ αποζη
μιώσεις για υπηρεσίες τις οποίες,
όπως αποδείχτηκε εκ των υστέ
ρων, δεν προσέφεραν ποτέ σε
δικαιούχους τους. Στη μια περίπτω
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ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ…

ση, η αναφορά στον ΟΑΥ έγινε
από τον ίδιο δικαιούχο οποίος
μετά την επίσκεψη του στον συγκε
κριμένο πάροχο, διάβασε προ
σεκτικά το ηλεκτρονικό μήνυμα
που έλαβε από το ΓεΣΥ στο ηλε
κτρονικό του ταχυδρομείο, και
διαπίστωσε ότι ο επαγγελματίας
είχε καταχωρήσει ιατρικές πρά
ξεις στις οποίες ο ίδιος δεν είχε
ποτέ υποβληθεί.
Σε δεύτερη περίπτωση, πά
ροχος είχε καταχωρήσει στο λογι

σμικό του ΓεΣΥ απαίτηση για
αποζημίωση για υπηρεσίες που
είχε προσφέρει, ωστόσο από τη
διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι κατά
τον συγκεκριμένο χρόνο, ο επαγ
γελματίας δεν είχε δεχθεί επίσκεψη
από κανένα δικαιούχο του Συστή
ματος και λόγω της φύσης του
επαγγέλματος του, δεν ήταν δυνατό
να εξυπηρετήσει το οποιοδήπο
τε άτομο, εξ αποστάσεως.
«Η συνεργασία των δικαιούχων
του ΓεΣΥ, δηλαδή των συμπο-

λιτών μας, στην προσπάθεια μας
για εντοπισμό όσων καταχρώνται
του Συστήματος, είναι απαραίτητη»,
τόνισε ο αναπληρωτής γενικός
διευθυντής του ΟΑΥ, Άθως Τσινωντίδης. Η μάχη κατά των
καταχρήσεων, είπε, «πρέπει να
είναι υπόθεση όλων μας διότι το
ΓεΣΥ ανήκει σε όλους μας», και
υπενθύμισε ότι «μετά από την
επίσκεψη μας είτε σε γιατρό, είτε
σε φαρμακείο ή σε άλλο πάροχο,
λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου επίσημη αναφορά
για τις καταχωρήσεις που έγιναν
από τον επαγγελματία στο λογισμικό του ΓεΣΥ. Εάν όλοι συνεργαστούμε, παρακολουθούμε αυτά
τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνουμε και ενημερώνουμε αμέσως τον ΟΑΥ, τότε σίγουρα, με
πολύ πιο μεγάλη ταχύτητα, ο ΟΑΥ
θα είναι σε θέση να εντοπίσει
αυτούς τους παρόχους και να
προχωρήσει, εάν κριθεί απαραίτητο, στην επιβολή κυρώσεων».
Για όσο διαρκεί η έρευνα οι διε
ρευνώμενοι δεν θα μπορούν να
εργάζονται εντός ΓεΣΥ.

Ο Στρατηγός Ζερβάκης μίλησε για τις άριστες σχέσεις μεταξύ
των χωρών, οι οποίες χρονολογούνται από την ίδρυση της Κυ
πριακής Δημοκρατίας, και σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα οι
σχέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αναβαθμιστεί.
«Κατά την επίσκεψη μου επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο
των σχέσεων, η συναντίληψη για τις απειλές κατά της ασφάλειας
και σταθερότητας στην περιοχή, έγινε σαφής αναφορά ότι οι συνεργασίες αυτές δεν καταφέρονται εναντίον άλλου, επισημαίνοντας
ωστόσο ότι, οι υβριδικές ενέργειες ενός συγκεκριμένου δρώντα
στην περιοχή θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Καταγράφηκε επίσης
η σαφής υποστήριξη της Αιγύπτου στις θέσεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
»Τέλος σημειώνω ότι ως Εθνική Φρουρά, συμμετέχουμε σε ένα
ευρύ πλέγμα διεθνών στρατιωτικών συνεργασιών, συμβάλλοντας ενεργά στην κοινή επιδίωξη για την εμπέδωση της ασφάλειας και σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο, επισημαίνοντας τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και η Αίγυπτος στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή»,
τόνισε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «στις συναντήσεις αυτές ανταλλάξαμε απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή της Αν.
Μεσογείου, καθώς και για θέματα κοινού ενδιαφέροντος που
άπτονται της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, συζητήθηκε η πρόοδος υλοποίησης των Διμερών και Πολυμερών Προγραμμάτων Αμυντικής Συνεργασίας και
ειδικότερα η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών μας
σε κοινές ασκήσεις το προσεχές διάστημα, ενώ καταγράφηκε και
η κοινή βούληση για εμβάθυνση και επέκταση της συνεργασίας
μας».

Συνάντηση και με Πατριάρχη Θεόδωρο
στην Αλεξάνδρεια
Επίσης, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Δημό
κριτος Ζερβάκης, είχε συνάντηση και με τον Πατριάρχη Αλεξαν
δρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄, στην Αλεξάνδρεια, έδρα
του Πατριαρχείου.
Ο Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης ευχαρίστησε τον Αλε
ξανδρινό Προκαθήμενο για τη θερμή υποδοχή και τον ενημέρω
σε για τις συναντήσεις που είχε στο Κάιρο με τον Υπουργό Άμυνας
της Αιγύπτου Στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκι και τον ομόλογό του,
Αρχηγό των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστράτηγο
Μοχάμεντ Φαρίντ Χεγκάζι.

Άποψη - Σχόλια
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Ο Τατάρ, τα «δικαιώματα» των εποίκων Προεδρία της Βουλής: Υποψηφιότητες για το θεαθήναι
και οι... άφωνοι δικοί μας ™ τ

Ε

νώ η Τουρκία καλλιεργεί ένα κλίμα περιθωριοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις
γενικότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ίδια στιγμή προαναγγέλλει νέα εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ, δυστυχώς η πολιτική ηγεσία στην Κύπρο περί άλλα τυρβάζει. Τους απασχολούν ολοκληρωτικά η προεδρία της Βουλής, το πόρισμα για τα «χρυσά διαβατήρια», ο ανασχηματισμός και αν θα βγει και πότε η μάσκα.
αι, σημαντικά είναι και αυτά τα θέματα – καμία αντίρρηση – αλλά δεν είναι τα ύψιστα μπροστά στα όσα μηχανορραφούνται και βαθμηδόν προωθούνται από την Τουρκία. Βλέπουμε
συνεχώς την Άγκυρα να κάνει βήματα βελτίωσης των σχέσεών της με χώρες που ακόμα και
πρόσφατα ο Ερντογάν καθύβριζε τους ηγέτες τους. Το αν θα πετύχει να ξεγελάσει και πάλι, είναι
άλλο θέμα. Κάνει, όμως, έστω και προσχηματικές κινήσεις για να δημιουργεί μια εικόνα κράτους διαλλακτικού, χώρας που θέλει τον διάλογο κ.λπ. Ακόμα και τον... «φρενοβλαβή» - κατά
τον Ερντογάν – Μακρόν προσπαθεί να προσεγγίσει. Τείνει χείρα συνεργασίας προς τον... «δικτάτορα» Αλ Σίσι, θα συνομιλήσει με τον Μπάιντεν που έχει... «βαμμένα στο αίμα» τα χέρια του
– όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος.
την Αθήνα, ο Τσαβούσογλου γίνεται δεκτός με... αγκαλιές. Ναι, οι διαφορές εξακολουθούν
να υφίστανται, αλλά υφίσταται και η εικόνα. Στη Βόρεια Μακεδονία η Τουρκία χρηματοδοτεί
αποσχιστικά κινήματα Αλβανών, για να «θολώσει» τη συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα.
σφαλώς, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Κύριος λόγος ο Μπάιντεν και δευτερευόντως η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. Το αν θα πετύχει τους στόχους της η Τουρκία εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Σημαντικό ρόλο αποτροπής παίζει η Ελλάδα και μετά η Κύπρος. Η κυβέρνηση
της Αθήνας διακατέχεται από «μηδενική αφέλεια». Το πιστώνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη
και αναμένουμε την επαλήθευση όταν θα έλθουν τα δύσκολα.
την Κύπρο η κυβέρνηση Αναστασιάδη «διαβάζει» σωστά τις εξελίξεις και δραστηριοποιείται. Ειδικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης πρωτοπορεί σε ενέργειες στο
εξωτερικό, όπου φροντίζει να ακούγεται η φωνή της Κυπριακής Δημοκρατίας και να είναι παρούσα στο «κάδρο» η Κύπρος. Όμως, μέχρις ενός σημείου μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να
επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις. Ναι, υπάρχουν δυνατότητες στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.
και έχει ρόλο η Κύπρος στις περιφερειακές συνεργασίες που ανέπτυξε. Όμως, δεν μπορεί να
είναι μόνη.
Τουρκία σαφώς έχει ξεγράψει την πιθανότητα «λύσης» του Κυπριακού. Θέλει να υπογράψουμε τη διχοτόμηση και την αναγνώριση των τετελεσμένων της κατοχής. Εμείς επιμένουμε σε λύση και καλά κάνουμε. Για να είμαστε, όμως, πειστικοί και αποτελεσματικοί στα δίκαια
αιτήματά μας, δεν μπορούμε να κωφεύουμε ή να κλείνουμε τα μάτια στις συνεχείς τουρκικές
προκλήσεις, ακόμα και στις φραστικές επιθέσεις είτε της Άγκυρας είτε του «ογλανιού» της στην
Κύπρο. Όταν αφήνονται αναπάντητες οι λεκτικές επιθέσεις, ακόμα και οι τερατώδεις ανοησίες
Τατάρ, μπορεί να ερμηνευθεί και ως άρνησή μας στην επιθυμία για λύση.
αι δεν πρέπει να απαντούν μόνον ο Πρόεδρος ή η κυβέρνηση. Μεγαλύτερη σημασία έχει
αν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων ορθώνει ανάστημα και δίνει πειστικές απαντήσεις.
ίλησε ο Τατάρ και είπε ότι είναι «περήφανο εγγόνι» του Λαλά Μουσταφά, που αιματοκύλησε
και κατέκτησε την Κύπρο το 1571. Ποιος του απάντησε; Βρέθηκε κάποιος να τον βάλει στη
θέση του και να του μάθει Ιστορία; Να του υποδείξει ποίων είναι... «εγγόνι»;
ατηγόρησε την ΕΟΚΑ ότι έκανε γενοκτονία εναντίον των Τ/κ. Του εξήγησε κάποιος ότι ο
αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν αντι-αποικιοκρατικός και – αντίθετα – οι Τ/κ ήταν αυτοί που ήθελαν
να παραμείνει η Κύπρος αποικία; Ότι οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ μάχονταν εναντίον των Άγγλων
και όχι κατά των Τ/κ;
Τατάρ καθημερινά προκαλεί με ένα σωρό τερατώδη ψέματα και παράλογες απαιτήσεις.
Σωστά, δεν θα τον ακολουθήσουμε στις ανοησίες. Όμως, όταν συνεχώς σιωπούμε, ο απλός
πολίτης που ακούει, αναλογίζεται, συγχύζεται, αισθάνεται μειωμένος και του «αφαιρούνται» οι
όποιες αντιστάσεις. Στο τέλος, «συμβιβάζεται» μ’ αυτά που ακούει και τα... συνηθίζει.
ρόσφατο παράδειγμα η αξίωση του Τατάρ να νομιμοποιήσει η Κυπριακή Δημοκρτιά τους
παράνομους έποικους, επιτρέποντάς τους να κυκλοφορούν ελεύθερα καις στις περιοχές
που ελέγχει το νόμιμο κράτος. Δεν πρέπει – είπε ο κατοχικός ηγέτης – να γίνονται διακρίσεις
αυτή την εποχή, δεν είναι αποδεκτό και αντίκεται στα... ανθρώπινα δικαιώματα!
οιος Κύπριος πολιτικός βγήκε να του απαντήσει; Να του πει ότι ο εποικισμός θεωρείται
έγκλημα πολέμου και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα; ΟΥΔΕΙΣ!
εν θα εκπλαγούμε αν αύριο βγουν οι... αξιοθρήνητοι τού «Ως Δαμέ» και αγωνιστούν για τα
δικαιώματα των εποίκων!!! Ούτε αν θέσει θέμα στη Βουλή συγκεκριμένη βουλευτής, για να
καταργηθούν οι... διακρίσεις!
ν όλα τα κόμματα ξεσηκώνονταν με αυτές τις δηλώσεις Τατάρ και του «έκλειναν» το στόμα
με επιχειρήματα, το μήνυμα θα δινόταν ξεκάθαρα. Αν οι πολιτικοί αρχηγοί απαντήσουν στην
Άγκυρα και στις απειλές που εκτοξεύει καθημερινά, θα έπαιρναν το μήνυμα αυτοί που πρέπει
ότι οι Ε/κ δεν υποκύπτουν και ότι τα τουρκικά σχέδια θα καταστούν ανέφικτα. Δεν αρκεί μόνο
να το λέει ο Αναστασιάδης και ο Χριστοδουλίδης. Πρέπει ν’ αρθρώσει φωνή και το σύνολο των
πολιτικών κομμάτων.
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Υ.Γ.: Η Τουρκία προμήθευσε το ψευδοκράτος αυτή την εβδομάδα με 50,000 κινεζικά εμβόλια.
Την ίδια στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία – την οποία κατηγορούν και δεν αναγνωρίζουν – τους
προμήθευσε επίσης εμβόλια που αγόρασε το κράτος από την Ε.Ε. Δηλαδή, οι Τ/κ από τη μια
θέλουν να παίρνουν από το νόμιμο κράτος, που δεν αναγνωρίζουν, και παράλληλα να παίρνουν και από την Τουρκία. Σε όλα τα θέματα, αυτή είναι η... φιλοσοφία τους.

“Ε”

★
★

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

αν αύριο θα διαβάζονται αυτές οι γραμμές, το όνομα
του προσώπου που θα αναδειχθεί στην προεδρία
της Βουλής θα είναι ήδη γνωστό. Επομένως, ό,τι και
να γράψουμε τώρα είναι στο επίπεδο των προβλέψεων και εκτιμήσεων, με κίνδυνο να διαψευστούμε.
Να κάνουμε λάθος στις εκτιμήσεις μας. Ο Μάριος
Καρογιάν έλεγε ότι δεν ήταν αυτοσκοπός του να εισέλθει στη Βουλή με την υποβολή υποψηφιότητας.
Είχε, μάλιστα, υποσχεθεί ότι αν εκλεγόταν, θα άφηνε
τη θέση του στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα. Γι’
αυτό και ο Άγγελος Βότσης τη νύχτα της 30ης Μαΐου
πανηγύριζε έξαλλα... Τελικά, ο Μάριος δεν παραιτήθηκε... Δεν έχει σημασία ο λόγος. Πάντα κάτι θα
βρισκόταν... Τώρα δηλώνει ότι δεν είναι αυτοσκοπός
η προεδρία της Βουλής... Κατά τη γνώμη μας, ίσως
συγκεντρώνει τις πιο πολλές πιθανότητες, αφού
βολεύει πολλούς η ανάδειξή του στην προεδρία εκτός
από το ΔΗΚΟ. Συν τοις άλλοις, υπήρξε και πρόεδρος του Σώματος, έχει εμπειρία, το ΑΚΕΛ τον ξαναψήφισε το 2008, με τον ΔΗΣΥ συνεργάστηκε για να
κερδίσει τις προεδρικές το 2013, δεν είναι εριστικός
ούτε ακραίος.
Όμως, τα πράγματα καμιά φορά δεν εξελίσσονται όπως λογικά φαίνονται. Γίνονται καραμπόλες,
«εκβιασμοί» και παίζονται «βρώμικα» παιχνίδια.
Όπως έκανε ο Συλλούρης το 2016 και βρήκε πρόεδρος.
Ο Αβέρωφ πρότεινε την Αννίτα Δημητρίου. Διαθέτει μυαλό ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ και, κυρίως, πονηριά. Δεν νομίζουμε να πιστεύει ότι είναι σοβαρή

πρόταση. Το ότι προβάλλεται ως προσόν η γυναικεία της φύση και το νεαρό της ηλικίας της, αυτομάτως υποβαθμίζει την υποψηφιότητα. Αν εκλεγεί η
Αννίτα – ενδεχόμενο απίθανο κατά τη γνώμη μας –
τότε ο Αβέρωφ θα είναι διπλά χαμένος. Πρώτον διότι
«φόρτωσε» το κράτος με ένα ακατάλληλο άτομο και,
δεύτερον, γιατί μειώνονται οι πιθανότητες του ιδίου
να διεκδικήσει την προεδρία του κράτους το 2023.
Συνεπώς, ο ΔΗΣΥ – αν επιμείνει μέχρι τέλους για
Αννίτα – χάνει και αυτό εξυπηρετεί τα γενικότερα
σχέδια άλλων την προεδρία της Βουλής.
Στον Αβέρωφ «συμφέρει» να εκλεγεί ο Άντρος
Κυπριανού. Το ΑΚΕΛ θα έχει τη δεύτερη πολιτειακή
θέση στην Κυπριακή Δημοκρατία, με έναν «εκπαραθυρωθέντα» πολιτικό αρχηγό, ο οποίος δεν θα τολμήσει να βάλει υποψηφιότητα για Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Νικόλας, όμως, θα είναι «επικίνδυνος»
για τον Αβέρωφ αν είναι πρόεδρος της Βουλής.
Συνεπώς, ίσως σκεφτεί να μην επιμείνει μέχρι τέλους για Αννίτα.
Και εδώ υπεισέρχονται οι υποψηφιότητες των
μικρών κομμάτων. Από καραμπόλα, δηλαδή, να
εκλεγεί ο Σιζόπουλος ή ο Θεοπέμπτου, με τον Καρογιάν να είναι φαβορί (Φανταστείτε εκλογή Θεοπέμπτου και την Αλεξάνδρα να μιλάει από θέση
αρχηγού κόμματος!!!)
Φυσικά, παίζονται και άλλα σενάρια, πιθανολογούμενα αλλά και... πρωτόγνωρα!

m

τά είναι ωσεί παρούσα στην Ελλάδα. Δεν άκουσε για
Μνημόνια και γιατί μέχρι το 2010 πληρώνονταν τόσα
λεφτά στο ΕΣΥ; Ας ρωτήσει τον Λοβέρδο να της πει ότι
τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και οι κλεψιές από καταβολής
ελληνικού κράτους γίνονταν στον τομέα της Υγείας. Ίσως
και το μισό από το 7,2% να το «έτρωγαν» σε... προμήθειες και κλεψιές.

ΗΡΑ

παραλειπόμενα...

«Καλό είναι να μείνει ο πολιτισμός της μάσκας»,
είπε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας, Χαράλαμπος
Γώγος του Πανεπιστημίου Πατρών.
Εμείς θυμόμαστε τον κ. Γώγο πριν από έναν και πλέον
χρόνο (και άλλους συναδέλφους του) να... επιχειρηματολογούν κατά της μάσκας. Βασικό τους επιχείρημα ότι
θα δίνει την αίσθηση προστασίας και θα παραμελούνται
τα άλλα προφυλακτικά μέτρα...
Τώρα, όλοι υπέρμαχοι της μάσκας!!!

m

Σωστά σκέφτεται η ελληνική κυβέρνηση να υπάρχουν
«προνόμια» ή περισσότερες «διευκολύνσεις», κατά
τον Μητσοτάκη, στους εμβολιασθέντες. Όσοι εμμέσως ή
αμέσως θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων, επειδή για τον
έναν ή τον άλλο λόγο είναι αρνητές του εμβολίου, να συνειδητοποιήσουν ότι θα έχουν «συνέπειες». Το δικαίωμα στη
ζωή είναι το ύψιστο ατομικό συνταγματικό δικαίωμα σε κάθε
κράτος εκτός από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας
Κορέας και το πάλαι ποτέ βάρβαρο ISIS.
Μπορεί, βεβαίως, να βρεθεί κανένας... συνταγματολόγος
στην Κύπρο και να «γνωματεύσει» διαφορετικά!

m

Η αρχηγός του ΚΙΝΑΛ (ντρέπονται για το ΠΑΣΟΚ
και άλλαξαν όνομα), Φώφη Γεννηματά, επικρίνει
την κυβέρνηση ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΥ (Εθνικό
Σύστημα Υγείας) από 7,2% του ΑΕΠ το 2010, έπεσε στο
5% σήμερα.
Μάλλον από το 2010 έως σήμερα η κυρία Γεννημα-

★
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Ο Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου, Σάββας
Περδίος, ήρθε στο Λονδίνο για να πείσει τους Βρετανούς ότι η Κύπρος είναι ασφαλής χώρα για τουρισμό. Καμία
επαφή με την Παροικία, που είναι τροφοδότης της Κύπρου
σε τουρίστες από το Η.Β., ανεξάρτητα από «πορτοκαλί» ή
«πράσινη» λίστα! Τι να του πεις;

m

Πέντε νοσηλεύτριες στην Κύπρο αρνήθηκαν να
εκτελέσουν τα καθήκοντα εμβολιασμού διότι... πειθάρχησαν, τάχα, στη συντεχνία τους, ότι ο χώρος που
εργάζονταν δεν ήταν ασφαλής! Ασκήθηκε πειθαρχική
έρευνα εναντίον τους. Πολύ ορθά έπραξε το Υπουργείο.
Και για τούτο, η συντεχνία κήρυξε 12ωρη απεργία!
Πρώτον, ποιος «πληροφόρησε» τη συντεχνία;
Ασφαλώς οι νοσηλεύτριες. Δεύτερον, σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, η απεργία στρέφεται απευθείας εναντίον των πολιτών. Εκδικούνται τους απλούς ανθρώπους.
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ε προαναγγελία ερευνών στην
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας
από τουρκικά ερευνητικά σκάφη προσπαθούν να εκβιάσουν τις εξελίξεις
στο Κυπριακό οι Τούρκοι, προειδοποιώντας μάλιστα για «ψυχρές ή θερμές συγκρούσεις».
Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας
Φατίχ Ντονμέζ, μιλώντας στην 4η Τουρ
κική Σύνοδο Ενέργειας και Φυσικών Πηγών,
είπε ότι στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν
ορισμένες θετικές εξελίξεις στο θέμα των
ερευνών φυσικού αερίου και οι εργασίες
συνεχίζονται. Και πρόσθεσε πως το γεω
τρύπανο Γιαβούζ, αφού ολοκληρώσει τις
εργασίες συντήρησής του θα ξεκινήσει
γεώτρηση.
«Στη Μεσόγειο κάναμε 8 γεωτρήσεις,
έχουμε μεγάλη εμπειρία. Ο αριθμός του
στόλου μας έχει αυξηθεί. Καθημερινά επιταχύνουμε την εργασία μας», ανέφερε.
Στην ίδια Σύνοδο, ο «υπουργός
Oικονομικών και Eνέργειας» στα κατεχό
μενα Ερχάν Αρικλί ισχυρίστηκε ότι η
Τουρκία και το ψευδοκράτος έχουν δι
καιώματα στα οικόπεδα 13 και 11 της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο ψευδοϋπουργός Ερχάν Αρικλί είπε
ότι «όλες οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου εκτός της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ
έχουν ένα κοινό παρονομαστή: πώς να
οικοδομήσουν μια Ανατολική Μεσόγειο
χωρίς την Τουρκία, πώς να μην επωφεληθεί η Τουρκία από αυτά τα πλούτη, πώς
να αφήσουν την Τουρκία εκτός, αυτό λογαριάζουν».
Υποστήριξε πως οι συμφωνίες συνερ
γασίας στον τομέα της ενέργειας και της
άμυνας που υπέγραψε η Κυπριακή Δημο
κρατία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ είναι
αποτέλεσμα των προσπαθειών των
Ελληνοκυπρίων να κρατήσουν την Τουρ
κία εκτός, προσθέτοντας ότι αυτές οι πο
λιτικές ενθαρρύνονται και από τα μεγάλα
κράτη.
Ο Ερχάν Αρικλί ισχυρίστηκε ότι η
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ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΓΙΑΒΟΥΖ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Οι Τούρκοι σχεδιάζουν έρευνες στα
οικόπεδα 13 και 11 της κυπριακής ΑΟΖ

Η επιστολή αποτελεί μέρος της εκστρα
τείας της τουρκικής πλευράς για να πείσει
πως οι μέχρι τώρα οι συζητήσεις έχουν
ολοκληρώσει τον κύκλο τους και πως τώρα
θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή πλεύσης,
στη βάση των πραγματικοτήτων.
Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέ
ρουν πως το Φόρεϊν Όφις επιχειρεί σε
επαφές που έχουν αξιωματούχοι του με
Αμερικανούς να πείσει την Ουάσινγκτον
να μην είναι τόσο κάθετη στο θέμα της δι
ζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό
έγινε και μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ... ΚΟΣΜΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΩΣΙΟΥ

Τουρκία και το ψευδοκράτος έχουν δι
καιώματα στα οικόπεδα 13 και 11 της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπως τόνισε,
ως απάντηση η Τουρκία έκανε δύο κινή
σεις.
Η πρώτη κίνηση ήταν η «συμφωνία
αδειοδότησης με την “ΤΔΒΚ”» με την οποία
η Τουρκία ξεκίνησε έρευνες στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου.
Η δεύτερη κίνηση ήταν η συμφωνία με
τη Λιβύη. «Αυτό είναι το εμπόδιο που τέθηκε μπροστά στον East Med. Με αυτές τις
δύο κινήσεις η Τουρκία έδειξε ότι είναι ένας
ισχυρός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο και έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι δεν
μπορεί να γίνει κίνηση χωρίς την Τουρκία»,
ανέφερε.
Τέλος, είπε ότι οι δραστηριότητες

ερευνών υδρογονανθράκων στην πε
ριοχή τέθηκαν σε αναστολή αμοιβαία,
προσθέτοντας ότι με την έναρξή τους εν
δέχεται να υπάρξουν «ψυχρές ή θερμές»
συγκρούσεις.

ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Την αναγνώριση του ψευδοκράτους,
ζητά εκβιαστικά από τον ΟΗΕ, ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θέτοντάς το ως προϋπόθε
ση για να συνεχιστούν οι συνομιλίες για
το Κυπριακό.
Με επιστολές του προς τους ομολόγο
υς του των πέντε μονίμων μελών του
Συμβουλίου Ασφαλείας ( με κοινοποίηση
προς τον Γ.Γ. του ΟΗΕ), ο Τσαβούσο

Campaign by the National Federation
of Cypriots UK against Turkey’s
“two state solution”
APPEAL TO THE GREEK CYPRIOT COMMUNITY TO URGE BRITISH MPs
TO SPEAK UP FOR CYPRUS AND OPPOSE PARTITION
This July marks 47 years since Turkey illegally invaded
and occupied over a third of Cyprus. Now, Turkey is actively
pushing for the permanent partition of the island. Cyprus
needs all the support it can get from the UK, especially from
Members of Parliament. You can help ensure that your lo
cal MP is speaking up for Cyprus and opposing Turkey's
partition plans. Click the button below to email your MP, it
takes less than 30 seconds. It's time that Turkey finally takes
its #HandsOffCyprus.

Turkey's partition plans
The recent informal 5+UN meeting on Cyprus in Gene
va at the end of April, concluded with "not yet enough com
mon ground for the resumption of negotiations", in the words
of the United Nations Secretary General (UNSG). During
his final comments at the informal meeting, the UNSG out
lined that the Greek Cypriot position was for reunification
"based on a bizonal, bicommunal federation with political
equality on the basis of relevant United Nations Security
Council resolutions". He said that the Turkish Cypriot posi
tion was "two states cooperating with each other". In fact,
just several weeks ago President Erdogan of Turkey said
about Cyprus, "there is no longer any solution but a two
state solution".

Despite Turkey's partition plans, the UN Secretary Gen
eral said that he would not give up on efforts to reach a so
lution to the Cyprus issue. He said that he will “fight for the
security and wellbeing of Cypriots… who deserve to live in
peace and prosperity together.”
Our message is simple: reunification in line with UN res
olutions is the only solution for Cyprus to end Turkey's on
going occupation. We want peace not partition.
Turkey's push for permanent partition comes just months
after the illegal 'opening' of part of the Varosi beachfront,
as well as Turkey's illegal attempts to drill for hydrocarbons
in the Republic of Cyprus' Exclusive Economic Zone (EEZ).
British MPs, must speak out against Turkey's illegal ac
tions against Cyprus. They, and the UK Government, must
unequivocally tell Turkey to take its #HandsOffCyprus.

What can I do?
We have created a userfriendly email template (which
you can amend), on our website (www.cypriotfedera
tion.org.uk/mp), allowing you to automatically email your
local MP in just 30 seconds. The email urges your MP to
speak up for Cyprus, advocate for reunification and oppose
partition.

γλου, ζητά την αναγνώριση του ίσου
διεθνούς καθεστώτος και της κυριαρχίας των Τουρκοκυπρίων.
Στη δισέλιδη επιστολή του, ημερο
μηνίας 24 Μαΐου, ο Τούρκος αξιωματούχος,
ζητά την ανατροπή της υφιστάμενης βά
σης συνομιλιών και επιμένει σε λύση δυο
κρατών.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η επιστολή
του κατοχικού ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, πρ
ος τον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ημερομηνίας 18 Μαΐου. Η επιστο
λή Τατάρ, έκτασης έξι σελίδων, καταπιά
νεται με το παρελθόν και την ιστορία του
Κυπριακού και επαναλαμβάνει τη θέση
για αναγνώριση του ψευδοκράτους.
Στην επιστολή Τσαβούσογλου σημειώ
νεται πως «η αμοιβαία αναγνώριση της
ίσης κυριαρχίας θα βοηθούσε τις πλευρές
να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τους, να
δημιουργήσουν προσδοκίες για το μέλλον, παρέχοντας μια σταθερή αφετηρία
σε μια νέα διαδικασία προς μια διαρκή και
βιώσιμη διευθέτηση».

Επισπεύδουν τα έργα στο Βαρώσι οι
Τούρκοι για άνογμα της περιοχής, κατά
παράβαση των αποφάσεων του ΟΗΕ.
Έτοιμο σχεδόν είναι το νέο κομμάτι της
παραλίας της Χρυσής Ακτής που εκτείνεται
προς το ξενοδοχείο «Venus» και θα κα
ταστεί προσβάσιμο για το κοινό, στην πε
ρίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.
Το κομμάτι της παραλίας που θα ανοιχθ
εί είναι αυτό που ο Τούρκος Πρόεδρος,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επισκε
φθεί στις 15 Νοεμβρίου του 2020, όπου
και έφαγε μαζί με το ζεύγος Τατάρ στο κιό
σκι που ειδικά είχε κατασκευαστεί για εκείνη
την επίσκεψη. Το κιόσκι βρίσκεται ακόμη
εκεί.
Στον διάδρομο που έχει κατασκευαστεί
προς την παραλία έχουν φυτευτεί φοίνι
κες, ενώ δεξιά κατασκευάστηκε και ανα
ψυκτήριο – καντίνα που ακόμη δεν λει
τουργεί.
Στην παραλία έχουν τοποθετηθεί ομ
πρέλες με κρεβατάκια θάλασσας. Ο χώ
ρος είναι προσβάσιμος αλλά όχι ακόμα
προς χρήση.
Στους δρόμους που είναι ανοικτοί και
προσβάσιμοι στην περίκλειστη πόλη της
Αμμοχώστου, υπάρχουν ποδηλάτες και
αρκετοί «αστυνομικοί», όπως και κάμε
ρες παρακολούθησης παντού. Έχει γίνει
καθαρισμός από φυτά, χόρτα και δέντρα,
αρκετών προσόψεων σπιτιών.
Πλέον η πρόσβαση δεν επιτρέπεται σε
κανένα κτίριο. Έχουν τοποθετηθεί παν
τού ξύλινοι πάσσαλοι με σκοινιά.
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Ο Απόστολος Βαρνάβας
και η Εκκλησία της Κύπρου
Σ

τις 11 Ιουνίου, η Εκκλησία της Κύπρου γιορτάζει τη μνήμη του ιδρυτή και πολιούχου
της, του Αποστόλου Βαρνάβα. Η ημέρα του
Αποστόλου Βαρνάβα καθιερώθηκε στο Λονδίνο και ως Ημέρα της Κύπρου. Γι΄αυτό και
στον ομώνυμο ιερό ναό στο Wood Green του
βορείου Λονδίνου γίνονται εκδηλώσεις για να
τιμηθεί ο Άγιος και το νησί μας.
Γράφει
ο καθηγητής
Ζανέττος
Τοφαλλής

Το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου βρίσκεται κο
ντά στην Αμμόχωστο, ανάμεσα στα χωριά Έγκωμη,
Άγιος Σέργιος, Λιμνιά και Στύλλους, περίπου μισό
μίλι από την ιστορική Σαλαμίνα και την προϊστο
ρική Αλάσια. Εδώ και 47 χρόνια το ιστορικό αυτό
μοναστήρι βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και λει
τουργεί τα τελευταία χρόνια ως μουσείο εικόνων.
Το επισκέπτονται πολλοί, δικοί μας και ξένοι.
Ο Απόστολος Βαρνάβας γεννήθηκε στην Κύπρο
τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Ήταν Εβραϊκής καταγωγής και
το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωσής ή Ιωσήφ.
Μετονομάστηκε σε Βαρνάβα, που πάει να πει
"γιος της χαράς και της παρηγορίας". Ακολούθη
σε τον Χριστό και έγινε ένας από τους μαθητές
του. Ο Βαρνάβας θεωρείται ίσος των 12 και πρώτος
μεταξύ των 70 Αποστόλων.
Μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου του Πρω
τομάρτυρα, ο Βαρνάβας στάλθηκε από τους Απο
στόλους στην Αντιόχεια της Συρίας για να κηρύξει

τον λόγο του Θεού. Εκεί άρχισε και το αποστολικό
του έργο. Στη συνέχεια, ταξιδεύει μαζί με τον Από
στολο Παύλο και τον ανιψιό του Μάρκο, τον Ευαγ
γελιστή, στη Μικρά Ασία και την Κύπρο όπου και
κηρύσσουν το Ευαγγέλιο. Παίρνει μέρος στην Απο
στολική Σύνοδο. Στη συνέχεια, επιστρέφει στην
Κύπρο με τον Ευαγγελιστή Μάρκο.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Βαρνάβας βα
σανίστηκε και λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από
τους Εβραίους στη Σαλαμίνα. Ας σημειωθεί ότι με
τά τον διωγμό των Εβραίων από τους Ρωμαίους
κατακτητές, πολλοί Εβραίοι μετοίκησαν στην Κύπρο
και δη στην Σαλαμίνα. Οι μαθητές του και ο Μάρ
κος τον έθαψαν κρυφά σε ένα ρωμαϊκό τάφο και
έφυγαν από το νησί κυνηγημένοι. Μαζί με το λείψα
νο τού Αποστόλου Βαρνάβα έθαψαν και το χει
ρόγραφο ευαγγέλιο του Ματθαίου, ενός από τους
τέσσερις Ευαγγελιστές.
Ο Απόστολος Βαρνάβας θεωρείται ο ιδρυτής
και θεμελιωτής της Εκκλησίας της Κύπρου. Σε αυ
τόν επίσης χρωστά η Εκκλησία της Κύπρου το
Αυτοκέφαλό της. Όταν το 488 μ.Χ., το Πατριαρχείο
Αντιοχείας προσπαθούσε να υποτάξει την Εκκλησία
της Κύπρου, ο Απόστολος Βαρνάβας, εμφανίστηκε
στο όνειρο του τότε Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ανθεμίου και του υπέδειξε τον τόπο που ήταν θαμ
μένος. Ο Ανθέμιος αναζήτησε και βρήκε τον τάφο
και το λείψανο του Αποστόλου κάτω από μια χα
ρουπιά κοντά στη Σαλαμίνα. Πάνω στο στήθος
του Βαρνάβα βρήκε το ιδιόγραφο Ιερό Ευαγγέλιο
του Ευαγγελιστή Ματθαίου.
Ο Ανθέμιος δεν έχασε καιρό. Πήρε το Ευαγγέ

λιο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε
δεκτός από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ζήνωνα,
από τον οποίο ζήτησε προστασία και επικύρωση
του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο
Αυτοκράτορας έδωσε τότε εντολή για σύγκληση
έκτακτης Οικουμενικής Συνόδου στην Κωνσταν
τινούπολη, το 488μ.Χ., στην οποία κλήθηκαν και
Επίτροποι του Πατριαρχείου Αντιοχείας.
Η Σύνοδος έθεσε οριστικά τέρμα στην αμφι
σβήτηση του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της
Κύπρου, επικυρώνοντας την Αποστολικότητα και
το Αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας.
Ο Ανθέμιος, θέλοντας να δείξει την ευγνωμοσύνη
του προς τον αυτοκράτορα, του χάρισε το ιδιόχει
ρα γραμμένο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Με τη σει
ρά του, ο Ζήνωνας χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο
Κύπρου και τους διαδόχους του, τα ακόλουθα αυ
τοκρατορικά προνόμια:
α) να φορεί κόκκινο μανδύα στις επίσημες

τελετές,
β) να κρατεί αυτοκρατορικό σκήπτρο αντί
για τη συνηθισμένη ποιμαντορική ράβδο και
γ) να υπογράφει με κόκκινο μελάνι.
Κάτι που γίνεται μέχρι τις ημέρες μας.
Στο μέρος όπου βρέθηκε το λείψανο του Απο
στόλου Βαρνάβα, κοντά στη Σαλαμίνα, κτίστηκε
μοναστήρι αφιερωμένο στον Απόστολο και ιδρυ
τή της Εκκλησίας της Κύπρου. Σήμερα το Μονα
στήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, όπως και το 37%
της Κύπρου είναι σκλαβωμένα στους Τούρκους.
Ζητάμε τη χάρη του Αποστόλου Βαρνάβα – που
και αυτός προδόθηκε και λιθοβολήθηκε από τους
ομόθρησκούς του – να φωτίσει τους αρχηγούς των
δύο κοινοτήτων και τον Κυπριακό λαό να παρα
μείνει σταθερά ενωμένος για την ελευθερία και την
επανένωση της πατρίδας μας που θα είναι πα
τρίδα για όλους τους νόμιμους κατοίκους της, Ε/Κ,
Τ/Κ, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜOY
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ
ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
08η Ἰουνίου Τρίτη.
_Ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα ὥρα 5.00 μ.μ.
_Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ὥρα 6.00 – 8.30 μ.μ.
09η Ἰουνίου Τετάρτη.
_Ἑσπερινός τῆς Ἀναλήψεως ὥρα 6.00 μ.μ.
10η Ἰουνίου Πέμπτη. Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου.
_Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.
11η Ἰουνίου Παρασκευή. Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.
_Τήν παραμονή (10/6) θά τελεσθεῖ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία,
ὥρα 6.00 – 7.30 μ.μ.
_Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς θά τελεσθοῦν Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί Ἀρτοκλασία,
ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι.
_Προσευχή καί ἱκεσία γιά τούς δωρητές, ἑορταστές, ἀφιερωτές, ἐπιτρόπους, ἀνακαινιστές,
ψάλτες, συνδρομητές, βοηθούς τοῦ Ναοῦ, διδάσκοντες, διδασκομένους, κηδεμόνες, χο
ρηγούς, προστάτες καί εὐεργέτες τῆς κοινότητος καί τῶν Ἱδρυμάτων αὐτῆς.
_Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, οἱ ὁποῖες θά τελεσθοῦν στόν φερώνυμο Ναό τοῦ Ἀποστόλου
Βαρνάβα, θά προεξάρχει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κολωνείας κ. Ἀθανάσιος,
συμπαραστατούμενος ἀπό ἱερεῖς καί διακόνους.
12η Ἰουνίου Σάββατο.
_Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ.
13η Ἰουνίου
Κυριακή τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου. ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ
Ναός Ἀποστόλου Βαρνάβα ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.
_Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, Ἀρτοκλασία καί δέηση γιά τήν Κύπρο, τούς Ἄρχοντες
καί τόν λαό της.
_Τόν πανηγυρικό λόγο τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς
Κύπρου κ. Ἀνδρέας Κακουρῆς

&(+, (&) ,#,#.
#' (-* , *&+
'

* (' ,"

(' #,#('+

& *$ ,
(',"%1

'

#* ,
#' (-*

#,
#%%#'!

'( %('! , *& (&&#,& ',

' *!1 (+,
, ' #'!

& %%

'

(

'#,
, 2
" *! + 2

-+#' ++ ' *!1 (+,
, ' #'! " *! +

) '
) '

'#,

$
1

,
) '

"

) $/" 0 %
)
1 0 %

) '
$
1 0 %

"

0 %

Ελλάδα

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

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

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΤΗΣ ΑΝΟΗΣΙΑΣ

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Αποχαιρετά την πολιτική και αφιερώνεται
στο ίδρυμά του ο Αντώνης Σαμαράς
Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική πριν από τις
επόμενες εκλογές έχει λάβει, σύμφωνα με πληροφορίες από το περι
βάλλον του, ο Αντώνης Σαμαράς. Έχουν ενημερωθεί σχετικά –διά της
πλαγίας οδού– και στο Μέγαρο Μαξίμου. Το 2023, όταν λήγει συνταγμα
τικά η θητεία της σημερινής κυβέρνησης και ανοίγει ο δρόμος για νέα προ
σφυγή στις κάλπες, ο πρώην πρωθυπουργός θα διανύει το 72ο έτος της
ηλικίας του και, όπως λένε συνομιλητές του, θεωρεί πως ό,τι είχε να προ
σφέρει στην Ελλάδα και στην παράταξη, το έπραξε και με το παραπάνω.
Πρόθεσή του είναι τα επόμενα χρόνια να ασχοληθεί ενεργά και επιστα
μένα με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση του ιδρύματος που φέρει
το όνομά του, βασικός σκοπός του οποίου θα είναι η έρευνα, η μελέτη και
η προβολή του έργου του στη διάρκεια της παρουσίας του στον πολιτικό
στίβο. Για τον λόγο αυτό, θα μεταφέρει στο ίδρυμα όλο το αρχείο του, που
αποτελείται από εκατοντάδες φακέλους και χιλιάδες έγγραφα και ντοκο
υμέντα, που έχουν να κάνουν με γεγονότα και πρόσωπα της ιστορίας της
Ελλάδας τα τελευταία 50 χρόνια. Ο Αντώνης Σαμαράς εκτιμά (προσδο
κά) ότι μέσω του ιδρύματος θα καταφέρει να ενισχύσει την πολιτική υστε
ροφημία του και παράλληλα να ανασκευάσει (διορθώσει) ορισμένες πτυχές
της πολυτάραχης πολιτικής διαδρομής του. Στο μεταξύ, από την πλευρά
του πρώην πρωθυπουργού δεν υπάρχει ούτε επιβεβαίωση, αλλά ούτε
και διάψευση σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι πρόθεσή
του είναι να απέχει από την ψηφοφορία στη Βουλή για την κύρωση των
Μνημονίων με τα Σκόπια. Πληροφορίες που έχουν ως πηγή παράγοντες
του Μεγάρου Μαξίμου και δεν είναι σαφές αν στηρίζονται σε πραγματικά
δεδομένα ή πρόκειται για… μύχιους πόθους.

Οι Πομάκοι και οι Ρομά τα έψαλαν άγρια
στον Τσαβούσογλου
Τα άκουσε για τα καλά από τους Πομάκους και τους Ρομά ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την… «ιδιωτική»
επίσκεψή του στη Θράκη. Του είπαν έξω από τα δόντια ότι είναι ανε
πιθύμητος στα χωριά τους, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πομάκων και ο Πολι
τιστικός Σύλλογος Πομάκων Ξάνθης. «Τις τελευταίες δεκαετίες, οι Πομά
κοι και οι Ρομά της Θράκης υφίστανται μια πολιτισμική και γλωσσική γενοκ
τονία από εγκάθετους της Τουρκίας». Και διεμήνυσαν ότι «τουρκική μει
ονότητα δεν υπάρχει».

Από το Ζάππειο στους Med7
Μετά την πανθομολογούμενη άριστη οργάνωση της εκδήλωσης για τα
40 χρόνια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της έναρξης του
διαλόγου πολιτών για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ο Μιλτιάδ
ης Βαρβιτσιώτης άρχισε «να τρέχει» νέο project: την προετοιμασία της
Συνόδου Κορυφής των Med7, των επτά ευρωπαϊκών χωρών της Μεσο
γείου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβρ
ιο στα Χανιά. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέμα
τα θα υποδεχθεί αύριο Παρασκευή 11/6 στην Αθήνα τους ομολόγους του
από τη Γαλλία (θέση που κατέχει ο στενός συνεργάτης του Προέδρου
Μακρόν και πρώην sherpa του, ο Κλεμάν Μπον), την Ιταλία, την Ισπανία,
την Πορτογαλία και την Μάλτα, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών της
Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη (καθώς εκεί δεν υπάρχει διακριτό χαρτοφυ
λάκιο για θέματα Ευρώπης).

Γκρίνιες για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
Προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και συζητιέται μέχρι και σήμερα η απου
σία του μεγαλύτερου φιλέλληνα της εποχής μας, γερουσιαστή Ρόμπερτ
Μενέντεζ, από τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου στην Αμερική. Ποιος
απέκλεισε τον γερουσιαστή; Ποιος δεν κάλεσε, άραγε, τον μεγαλύτερο
υποστηρικτή της Ελλάδας και της Κύπρου στις εκδηλώσεις για την επέ
τειο της Ελληνικής Επανάστασης; Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρ
ος; Κάποιος μεγαλόσχημος από το περιβάλλον του; Και δεν ομιλούμε για
τον π. Αλέξανδρο Καρλούτσο, ο οποίος έχει δείξει ποικιλοτρόπως τη γνή
σια υποστήριξή του στον Ρόμπερτ Μενέντζ. Το θέμα είναι σοβαρό και προ
στίθεται στα πολλά που έχουν γίνει μεταξύ της Ομογένειας και της Εκκλησίας
στις ΗΠΑ.

Στο λαθρεμπόριο και το… καφεδάκι!
«Η καφεστίαση μετά το άνοιγμα της αγοράς» ήταν το θέμα του Coffee
Business Forum 2021 και το… λαβράκι που βγήκε ήταν ότι και στον χώρο
αυτό, το λαθρεμπόριο δηλώνει «παρών». Οι απώλειες μόνο από τον Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης ανέρχονται σε τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ευρώ το
χρόνο. «Οι μεγαλύτερες ποσότητες λαθραίων διακινούνται από χώρες
που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που δείχνει προβλήματα
στους ελέγχους, με συγκεκριμένες ποσότητες που εισάγονται λαθραία να
πωλούνται χωρίς τιμολόγια, αλλά και να διακινούνται από τα καταστήμα
τα εστίασης χωρίς νόμιμες διαδικασίες», σύμφωνα με τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Ένωσης Καφέ Γιάννο Β. Μπενόπουλο. Η Ελλάδα είναι στην
17η θέση στον κόσμο στην κατά κεφαλήν κατανάλωση καφέ, με 5,4 κιλά
τον χρόνο! Από την ποσότητα αυτή, το 60% καταναλώνεται στο σπίτι (αξία
κατανάλωσης 400 εκατομμύρια ευρώ) και το 40% εκτός σπιτιού (αξία 3
δις ευρώ). Οι πωλήσεις σε όγκο στην Ελλάδα το πρώτο τετράμηνο του
έτους, ήταν: espresso 11,5%, φίλτρου 19,1%, στιγμιαίος 22,2% και ελληνικός
47,2%.

Φ.Χαρ.

Ο Μητσοτάκης προανήγγειλε «προνόμια»
από το φθινόπωρο για εμβολιασθέντες
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή κατά
τη συζήτηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID19, προανήγγειλε ότι όσοι θα είναι
εμβολιασμένοι από το φθινόπωρο θα έχουν
κάποια προνόμια. Τόνισε συγκεκριμένα: «Η
συζήτηση σχετικά με τα προνόμια για τους
εμβολιασμένους θα ξεκινήσει σύντομα και
συγκεκριμένα όταν όλοι οι πολίτες θα μπο
ρούν να έχουν πρόσβαση στα εμβό
λια….Ουδείς το φθινόπωρο δεν θα μπορεί
να απαγορέψει σε έναν, παραδείγματος χάριν,
επιχειρηματία της εστίασης να δέχεται μόνο
εμβολιασμένους στο μαγαζί του».
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, έχουν
ξεπεράσει τους 6 εκατ. εμβολιασμούς, καθώς
ο αριθμός των εμβολίων κινείται στις 100.000
την ημέρα.
«Είναι ένα πανελλήνιο εγχείρημα χωρίς
προηγούμενο που συνδυάζει την ταχύτητα
με το χαμόγελο», σχολίασε ο πρωθυπουργός
προσθέτοντας πως η «Γαλάζια Ελευθερία»
έρχεται να μεγεθύνει την εμβέλεια του πιστο
ποιητικού εμβολιασμού.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως είναι ακα
τανόητο στον ίδιο γιατί μερικές περιοχές υστε

ρούν στον ποσοστό εμβολιασμού, καλώντας
τις τοπικές κοινότητες να βοηθήσουν στην
εθνική προσπάθεια που γίνεται.
«Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός
πως τα κρούσματα μειώνονται, οι εισαγωγές
μειώνονται με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα.
Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία όσων
νοσηλεύονται σε ΜΕΘ – πλην 5 ασθενώνδεν έχουν εμβολιαστεί από επιλογή», τόνισε
ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας πως όμως υπάρχουν
και θετικά. Στις αρχές Απριλίου οι διασωλ
ηνωμένοι ήταν 800, ενώ τώρα έχουν πέσει
κάτω από τους 360 και αυτό οφείλεται σε

έναν βασικό λόγο, τον εμβολιασμό.
Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την
απίστευτη πρόοδο του ψηφιακού μηχανι
σμού, επισημαίνοντας πως με το ψηφιακό
πιστοποιητικό η χώρα μας είναι έτοιμη για
την επόμενη ημέρα, μιας και η χρήση του
είναι πολύ εύκολη. Ήδη μάλιστα το έχουν
χρησιμοποιήσει 230.000 πολίτες.
Η Επιτροπή Βιοηθικής θα συνεδριάσει
και η κυβέρνηση θα αποφασίσει με γνώμο
να τη δημόσια υγεία. Για τους υπόλοιπους
τομείς η ίδια η ζωή και πραγματικότητα θα…
διευκολύνσεις για πολίτες εμβολιασμένους,
είπε ο πρωθυπουργός αφήνοντας ξεκάθα
ρα να εννοηθεί ότι αφενός θα γίνει υποχρ
εωτικός ο εμβολιασμός για συγκεκριμένα
τμήματα του πληθυσμού και αφετέρου θα
υπάρξει «αυτορρύθμιση» καθώς ο μη εμβο
λιασμένος ενδεχομένως να έχει συνέπειες
που δεν θα πηγάζουν από κάποιο νόμο αλλά
θα είναι αποτέλεσμα των κανόνων της αγο
ράς.
Τέλος ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι μια νίκη
συλλογική και κάλεσε το εμβόλιο της
ανοσίας να γίνει αντίδοτο ανοησίας.

Ψηφίζεται το Εργατικό Νομοσχέδιο Χατζηδάκη – εναρμονισμένο
με την ΕΕ – που βάζει φρένο στην ασυδοσία των συνδικαλιστών
Τ

ο νέο Εργατικό Νομοσχέδιο του
αρμόδιου υπουργού Κωστή
Χατζηδάκη αναμένεται να ψηφιστεί
στην Ολομέλεια της Βουλής την
Πέμπτη 17 Ιουνίου. Αντιδρώντας
στο σχέδιο νόμου, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
κήρυξαν πανελλαδική απεργία στις
10 Ιουνίου.
Ο υπουργός Εργασίας με συνέν
τευξή του στο «Βήμα της Κυριακής»
κάνει λόγο για πολιτική – θεατρική πα
ράσταση αναφερόμενος στη στάση
του ΣΥΡΙΖΑ ενώ για τις αντιδράσεις
των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε
σχέση με τη διευθέτηση του χρόνου
εργασίας και την κατάργηση του 8ω
ρου θέτει το ερώτημα: «Ποιος μπορεί, άραγε, να πιστέψει ότι θα ήταν
δυνατόν να καταργηθεί το 8ωρο σε μια
χώρα της ΕΕ;».
Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
εστιάστηκαν κυρίως στα όσα αναφέ
ρει ο κ. Χατζηδάκης για τις απεργίες
και τη λειτουργία του συνδικαλιστικού
κινήματος, με τους πολέμιους του νο
μοσχεδίου να μιλούν για «γύψο» σε
δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δι
καιώματα που καθιστούν στην πράξη
απαγορευμένη την απεργία.
«Δεν έχουμε δικές μας πατέντες.
Φέρνουμε ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν
σε όλη σχεδόν την ΕΕ. Μπορεί ορισμένοι συνδικαλιστές να ενοχλούνται
γιατί εισάγουμε ηλεκτρονικά μητρώα,
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και γενικότερα μέτρα διαφάνειας στο συνδικαλισμό […] Ενώ, επίσης καταργούμε τη
χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών
οργανώσεων από εργοδότες (ιδιώτες
ή δημόσιο) και από κόμματα. Αν αυτό
είναι το πρόβλημά τους θα ήταν εντιμότερο να το πουν […]», αναφέρει

«ΑΛΛΟ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ»
χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας
Για τις ρυθμίσεις αναφορικά με τις
απεργίες, ο κ. Χατζηδάκης λέει μεταξύ
άλλων ότι αποσκοπούν στη διαφά
νεια, τους καθαρούς κανόνες, την
ενίσχυση της αξιοπιστίας του συνδι
καλισμού και ότι υπάρχει η πρόβλεψη
της αστικής ευθύνης για όσους συνδι
καλιστές παρανομούν, χρησιμοποι
ώντας τη φράση «άλλο απεργία και
άλλο παρανομία».
«Είναι άραγε σεβασμός απέναντι
στη Δικαιοσύνη και στο κοινωνικό σύνολο μια απεργία που κηρύσσεται παράνομη και καταχρηστική από ένα δικαστήριο να επαναπροκηρύσσεται
αμέσως από ένα δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο; Αφού έχει κηρυχθεί παράνομη ας επαναπροκηρυχθεί
από τους ίδιους. Αλλά τηρώντας τους
κανόνες που προβλέπονται από τους
νόμους. Που είναι νόμοι κράτους-μέλους της ΕΕ. Για τον ίδιο λόγο προβλέπουμε και αστική ευθύνη όσων
συνδικαλιστών προβαίνουν σε παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια μιας
απεργίας. […] Διότι άλλο απεργία και
άλλο παρανομία», δηλώνει ο κ. Χα
τζηδάκης.
Οι βασικότερες τομές του νομο

σχεδίου είναι:
• Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρ
τας εργασίας με την οποία αντιμε
τωπίζονται η μαύρη εργασία και οι αδή
λωτες υπερωρίες.
• Η σύσταση της Επιθεώρησης Ερ
γασίας ως ανεξάρτητης διοικητικής
αρχής.
• Η θέσπιση νέων αδειών για τους
γονείς και φροντιστές, όπως η άδεια
14 ημερών για τους νέους πατέρες και
η επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ γονι
κή άδεια και για τους δύο γονείς.
• Η δυνατότητα εφαρμογής του συ
στήματος διευθέτησης του χρόνου ερ
γασίας και ύστερα από αίτηση του ερ
γαζομένου.
• Η προστασία του κοινωνικού συνό
λου από τις απεργίες στην κοινή ωφ
έλεια της οικονομίας με την υποχρέω
ση παροχής εγγυημένης υπηρεσίας
(1/3 της συνήθως παρεχόμενης).
• Η λήψη μέτρων για διαφάνεια στο
συνδικαλισμό (δυνατότητα συμμε
τοχής των εργαζομένων εξ’ αποστά
σεως, εγγραφή των συνδικαλιστικών
οργανώσεων σε μητρώα)
• Η απαγόρευση της ενίσχυσης συν
δικαλιστικών οργανώσεων από ερ
γοδότες και κόμματα.

• Η απαγόρευση επαναπροκήρυ
ξης απεργίας που έχει κριθεί παρά
νομη από τη Δικαιοσύνη, από τη δευ
τεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλι
στική οργάνωση.
• Η θέσπιση αστικής ευθύνης για
συνδικαλιστές οι οποίοι ασκούν βία ή
γενικότερα προβαίνουν σε παράνο
μες πράξεις κατά τη διάρκεια απερ
γιών.
• Η λήψη μέτρων, προληπτικών και
κατασταλτικών, για την αντιμετώπιση
της βίας και παρενόχλησης στην ερ
γασία, μεταξύ άλλων με την κύρωση
της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργά
νωσης Εργασίας.
• Η κύρωση της Σύμβασης 187 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για
την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
• Η θέσπιση του δικαιώματος απο
σύνδεσης στην τηλεργασία.
• Η καθιέρωση πλαισίου προστασίας
και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων για
τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλα
τφόρμες.
• Η αύξηση των επιτρεπόμενων
υπερωριών σύμφωνα με τα ισχύον
τα στην ΕΕ.
• Η διεύρυνση των κλάδων στους
οποίους επιτρέπεται η λειτουργία τις
Κυριακές σύμφωνα με τα ισχύοντα
στις χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα τις Με
σογειακές.
• Η διεύρυνση της προστασίας των
εργαζομένων από άκυρες απολύσεις
και η θέσπιση δυνατότητας επιπλέον
(τριπλάσιας) αποζημίωσης, αντί επα
ναπρόσληψης, στις υπόλοιπες περι
πτώσεις.
• Η αύξηση της αποζημίωσης απόλυ
σης για τους εργατοτεχνίτες και εξίσω
ση με εκείνη των υπαλλήλων.
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Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΕΞ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩς ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΔΕΝΔΙΑΣ: «Διαμετρικά αντίθετες
οι θέσεις μας με την Τουρκία»
Σ

αφή προειδοποίηση προς την
Άγκυρα εξέφρασε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
τονίζοντας ότι «εφόσον η Τουρκία
επιστρέψει σε προκλητική συμπεριφορά, όπως έκανε μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο, τότε το ενδεχόμενο λήψης περιοριστικών μέτρων πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι».
Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι η Ελλά
δα είναι υπέρ μιας θετικής ατζέντας, στις

σχέσεις ΕΕΤουρκίας, η οποία, θα πρέ
πει να είναι σταδιακή, αναλογική και ανα
στρέψιμη, εφόσον η Τουρκία αποφεύγει
την ένταση και την κλιμάκωση.
Ο υπουργός Εξωτερικών σε συνέν
τευξή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» είπε ότι «και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
στην Αθήνα, επιβεβαιώθηκε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουμε διαμετρικά αν-

τίθετες απόψεις επί ιδιαίτερα σημαντικών
ζητημάτων».
«Έθεσα στο τραπέζι επιτακτικά όλα
τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις μας με την Τουρκία»,
σημείωσε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε
πως κυρίως επιβεβαιώθηκε ότι η Ελλά
δα παραμένει σταθερή στις θέσεις της
οι οποίες εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο.
«Αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά
πως και στη γειτονική μας χώρα γνωρίζουν

Η Επιτροπή της Βουλής θετική
σε εξοπλιστικά προγράμματα
Τη θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπ
λιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλή
νων έλαβαν η ενεργοποίηση των προγραμμάτων «Προμήθεια Κατευθυνόμενων Βλημάτων Α-Τ-KORNET-Ε» επ’ ωφελεία του Στρα
τού Ξηράς και «Ενσωμάτωση του IFF MODE 5 στα συστήματα
RADAR του ΣΑΕ (Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου)»,επ’
ωφελεία της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά από σχετική ενημέρω
ση των μελών της από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Στρατηγό
Αλκιβιάδη Στεφανή (φωτό).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, συμμετείχαν επίσης ο υπαρχηγός
ΓΕΕΘΑ αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, ως εκπρόσωπος
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Γεώργιος
Μπλιούμης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Γεν. Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επεν
δύσεων(ΓΔΑΕΕ), αντιναύαρχος(Μ)ε.α. Αριστείδης Αλεξόπουλος.

µ∞ƒø™I

πλέον πολύ καλά, μετά την επίσκεψή
μου στην ‘Αγκυρα, τις θέσεις μας και τις
“ κόκκινες γραμμές” μας και ότι στέλνουμε τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση
μηνύματα στην άλλη πλευρά, ώστε να
μην υπάρχει η οποιαδήποτε παρανόηση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά και
τονίζει πως ακόμη και αν δεν μπορούμε
να συμφωνήσουμε με την Τουρκία οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς.
«Εκτιμώ επίσης ότι στην Τουρκία αντιλαμβάνονται σήμερα ότι η Ελλάδα, με
αυτοπεποίθηση και με ενεργή εξωτερική πολιτική, έχει αναβαθμισμένο ρόλο
στην ευρύτερη περιοχή, όπως αποδεικνύεται από τις συνεργασίες μας και
τις συμμαχίες μας. Ένας ρόλος που δεν
περιορίζεται στο πλαίσιο της Ε.Ε. και του
ΝΑΤΟ, αλλά εκτείνεται πέραν αυτών».
Ο κ. Δένδιας επισημαίνει ότι με τον κ.
Τσαβούσογλου δεν έκρυψαν ποτέ ότι
διατηρούν φιλικές σχέσεις, όμως «δεν

πρέπει να συγχέουμε το υπηρεσιακό με
το προσωπικό, αλλά ούτε βεβαίως να
έχουμε την αυταπάτη ότι μία καλή προσωπική σχέση μπορεί από μόνη της να
βοηθήσει στη μείωση των εντάσεων».
Ο κ. Δένδιας επισημαίνει πως ο εξο
πλισμός της Τουρκίας με συστήματα, τα
οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποι
ηθούν σε επιθετικές ενέργειες και που
μπορούν να ανατρέψουν την ισορροπία
δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο,
αποτελεί πηγή ανησυχίας τόσο για την
Ελλάδα, όσο και για το σύνολο των
λοιπών χωρών της περιοχής.
«Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα ενισχύει
την συνεργασία της με πλείστες χώρες
της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου, οι οποίες εκφράζουν τις ίδιες ανησυχίες για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας», σημείωσε αλλά πρό
σθεσε πως οι συμμαχίες της Ελλάδας
δεν στρέφονται εναντίον κανενός.

Estates
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΕΝΙΣ
ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη
στα ημιτελικά
με επικές νίκες!

Νομίζω ότι θα ακουστεί λίγο περίεργο, έπαιξα
καλά αλλά όχι το καλύτερο τένις που θα μπορούσα.
Το σημαντικό είναι ότι βρήκα τρόπο να κλείσω το
ματς παρά το άγχος. Είμαι πολύ χαρούμενη.
Είναι μία καλή στιγμή και για μένα. Έχω πολύ καλά παραδείγματα από τους Έλληνες τενίστες. Δεν
θέλω να βάζω πίεση στον εαυτό μου. Την Ελλάδα την αγαπώ. Είναι ίσως ο σημαντικότερος
λόγος που παίζω τένις μετά την οικογένειά μου.
Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες, είναι σημαντική η
υποστήριξή τους».
Ενώ μιλώντας στα ελληνικά μέσα από το γήπε

Ο

λοι οι Έλληνες αισθάνονται υπερηφάνεια
για τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Μαρία
Σάκαρη που γράφουν ιστορία στο φημισμένο
τουρνουά τένις της Γαλλίας, το Ρολάν Γκαρός.
Ο Τσιτσιπάς με μια επική εμφάνιση νίκησε τον
Ρώσο «απόλυτο εχθρό του» την Τρίτη, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Μαρία Σάκαρη τη Δευτέρα, με μια
σπουδαία εμφάνιση νίκησε τη νούμερο 5 στην
παγκόσμια κατάταξη Αμερικανίδα Σοφία Κένιν
και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου χθες
το απόγευμα, ξεπέρασε και το εμπόδιο της Πολωνέζας Ίγκα Σβιόντεκ με το εμφαντικό 2-0 (64, 6-4) για να “κλείσει” τη θέση της στα ημιτελικά της Παρασκευής.
Ο Στέφανος (νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη)
και η Μαρία (νο 18), βρίσκονται και οι δύο ένα βή
μα πριν τον τελικό του μεγάλου τουρνουά του «Ρο
λάν Γκαρός», γράφοντας μια νέα χρυσή σελίδα
στην ιστορία του ελληνικού τένις, όπου για πρώτη
φορά έχουμε παρουσία και στους Άνδρες και στις
Γυναίκες και μάλιστα τόσο ψηλά. Ιδιαίτερα η Μα
ρία αστειευόμενη ζήτησε... συγγνώμη από τη μητέρα
της Αγγελική Κανελλοπούλου, αφού έχει κατα
ρρίψει όλα τα δικά της ρεκόρ.

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με έξοχη απόδοση σε
όλους τους μέχρι τώρα αγώνες του, απέκλεισε με
30 σετ τον «αιώνιο εχθρό» του, τον Ρώσο Ντανίλ
Μεντβέντεφ την Τρίτη το απόγευμα στα προημι
τελικά και σήμερα το απόγευμα αντιμετωπίζει για
μια θέση στον τελικό τον Γερμανό Αλεξάντερ Σβέρεφ.
Ο Στέφανος είχε βρεθεί στα ημιτελικά και στο
προηγούμενο «Ρολάν Γκαρός» και δείχνει έτοιμος
για το μεγάλο βήμα – τον τελικό σε ένα από τα πέν

τε «γκραν σλαμ» της χρονιάς.
Μετά τον αγώνα του με τον Μεντβέντεφ, ο Στέφ
ανος Τσιτσιπάς δήλωσε χαρούμενος.
«Έπαιζα απέναντι σε έναν από τους καλύτερους παίκτες και προσπάθησα να παίξω το παιχνίδι
μου σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αισθανόμουν ότι έπαιζα καλά... Νομίζω ότι η εμφάνιση ήταν
πραγματικά μια από τις καλύτερες που έχω κάνει
εδώ στο χώμα του Παρισιού. Πραγματικά μου επανέρχονται οι ωραίες μνήμες που έχω από όσα έχω
ζήσει εδώ και προσπαθώ να φτάσω, όσο γίνεται
πιο μακριά», συμπλήρωσε.

Τρέλανε το Παρίσι η Μαρία …
Εκείνη όμως που έχει εξελιχθεί στη μεγάλη «έκ
πληξη» της διοργάνωσης είναι η Ελληνίδα πρω
ταθλήτρια Μαρία Σάκκαρη, η οποία καταρρίπτει
τα «ελληνικά» ρεκόρ στο γυναικείο τένις το ένα με
τά το άλλο. Η 25χρονη τενίστρια ισοπέδωσε με 6
1, 63 την Σοφία Κενίν, Νο. 5 στην παγκόσμια κα
τάταξη και περσινή φιναλίστ στο τουρνουά τη Δευ
τέρα και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καρι
έρα της στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. Εκεί,
χθες το απόγευμα, επιβεβαιώνοντας την φόρμα
της, «τελείωσε» και την Πολωνέζα Ίγκα Σβιόντεκ,
την κάτοχο του τίτλου από πέρυσι, με 20 σετ, παίρ
νοντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό της Παρα
σκευής, όπου θα παίξει κόντρα στην Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, νο 33 της κατάταξης.
Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ μετά τον αγώνα εναν
τίον της Κένιν η εκπληκτική Μαρία τόνισε:
«Έχω μείνει άφωνη. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τουρνουά. Αγαπώ το Παρίσι. Περνάω υπέροχα. Δεν θέλω να φύγω. Θα δοκιμάσω να μείνω
μέχρι το τέλος. Απολαμβάνω το παιχνίδι μου και τις
στιγμές που είμαι στο γήπεδο…ήμουν έτοιμη για
μία μάχη. Ήρθα, έπαιξα και κέρδισα.

δο μετά την πρόκρισή της στα ημιτελικά, συνδυά
ζοντας την νίκη της με την νίκη του Στέφανου είπε
προς τους Έλληνες:
«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Έλληνες που είναι εδώ και που μας
βλέπουν από την τηλεόραση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και την ομάδα μου.
Ελπίζω να αργήσουμε να γυρίσουμε και να μας
υποδεχτείτε με μεγάλη αγάπη».
Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία και Στέφανε.
Καλή επιτυχία και μακάρι να σας καμαρώσουμε
και τους δύο στους τελικούς!

12 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας
Βελεστινλής - Φεραίος
και η εποχή του
ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
(τελευταίον)
Ως Οθωμανοί, λοιπόν, υπήκοοι, ο ηλικίας
41 ετών Ρήγας Φεραίος και οι επτά σύντρ
οφοί του: Ευστράτιος Αργέντης (31 ετών,
έμπορος από την Χίο), Δημήτριος Νικολίδης
(32 ετών, γιατρός από τα Ιωάννινα), Αντώνιος
Κορωνιός (27 ετών, έμπορος και λόγιος από
τη Χίο), Ιωάννης Καρατζάς (31 ετών, λόγιος
από τη Λευκωσία της Κύπρου), Θεοχάρης
Γεωργίου Τουρούντζιας (22 ετών, έμπορος
από τη Σιάτιστα Κοζάνης), Ιωάννης Εμμα
νουήλ (24 ετών, φοιτητής της ιατρικής από
την Καστοριά) και Παναγιώτης Εμμανο
υήλ (22 ετών, αδερφός του προηγούμενου
και υπάλληλος του ως άνω Ευστράτιου Αργέν
τη), με συνοδεία των Αυστριακών αρχών
(έπειτα από κοπιαστικό ταξίδι μιας ολό
κληρης εβδομάδας μέσω Σεμλίνου και μετά
με ποταμόπλοιο), παραδόθηκαν στους Τούρ
κους του Βελιγραδίου στις 10 Μαΐου 1798
και φυλακίστηκαν σε ένα παραποτάμιο φρού
ριο κοντά στο Βελιγράδι.
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Το δε μόνο παρήγορο στη διάρκεια των
τελευταίων εκείνων οδυνηρών ημερών της
ζωής τους ήταν να θυμούνται και να τρα
γουδούν τον «ΎμνονΠατριωτικόντηςΕλλάδοςκαιόληςτηςΓραικίαςπροςξαναπόκ-

τησιντηςαυτώνΕλευθερίας»:
«Όλαταέθνηπολεμούν
καιστουςτυράννουςτουςορμούν,
εκδίκησινγυρεύουν
καιτουςεξολοθρεύουν·
καιτρέχουνγιατηνδόξαν
μεχαράστηφωτιά.
Έτζικιεμείς,ώαδελφοί,
νασηκωθούμενμεορμή,
εκδίκησινζητούντες,
Τυράννουςαπολούντες,
γιατηνΕλευθερίαν
μεχαρά,μπρεπαιδιά!»
Στη φυλακή, όμως, εκείνη, σύμφωνα πά
ντοτε με τα διασωζόμενα επίσημα Αυστρια
κά έγγραφα, υποβλήθηκαν σε ακατάπαυστα
βασανιστήρια και, στο τέλος, μετά και πάλι
από εντολή του αιμοδιψή σουλτάνου Σελήμ
Γ΄ ότι θα εκτελούνταν χωρίς δίκη, στραγ
γαλίστηκαν από τους εξίσου αιμοχαρείς δεσμο
φύλακές τους στις 24 Ιουνίου του 1798, τα
δε σώματά τους ρίχτηκαν ως σκουπίδια στον
ποταμό Δούναβη, με την παραπλανητική
δικαιολογία που κυκλοφόρησαν οι Τούρκοι,
ότι πνίγηκαν προσπαθώντας τάχα να δραπε
τεύσουν.
Από τα γραπτά έργα του Ρήγα, ο «Θούριός»του είχε εκτιμηθεί δεόντως από όλους,
όσοι ασχολήθηκαν σοβαρά με την προσω
πικότητα του μεγάλου αυτού εθναπόστολου
του Γένους των Ελλήνων.
Θεωρούμε, λοιπόν, σκόπιμο να παραθέ
σουμε ως κατακλείδα της σύντομης αυτής
αναφοράς μας στον Ρήγα μερικά χαρακτη

Ι στορικές Μ νήμες
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Πύργος Νεμποΐσα: Στον Πύργο αυτό, που ήταν ένα παραποτάμιο φρούριο του
Βελιγραδίου – υπάρχει και σήμερα – είχαν φυλακίσει οι Οθωμανοί-Τούρκοι τον
41 ετών Ρήγα Φεραίο-Βελεστινλή και άλλους επτά συντρόφους του (ανάμεσα
τους ένας Κύπριος, ένας Σιατιστινός και δυο Καστοριανοί) στις 10 Μαΐου
1798. Εκεί μετά απο πολλά και σκληρά βασανιστήρια, στις 24 Ιουνίου του
1798 τους στραγγάλισαν και πέταξαν τα σώματα τους στο Δούναβη ποταμό
σύμφωνα με τα επίσημα Αυστριακά έγγραφα.
ριστικά σχόλια και πληροφορίες για το εξαί

καταστράφηκαν, όπως επίσης και τα 200 από

ρετο αυτό ποίημα. Το πρωτότυπο του οποίου

τους κατόχους τους για λόγους ασφάλειας.

δεν σώθηκε επειδή από τις τρεις χιλιάδες

Έγινε, όμως, γνωστός ο «Θούριος»στην

αντίτυπα της πρώτης έκδοσής του το 1797

Ευρώπη το 1825 μετά την έκδοση που έκανε

μόνο τα 200 διασώθηκαν, τα δε υπόλοιπα

ο Γάλλος Κλόντ Φοριέλ με εισαγωγή και

κατασχέθηκαν από τις Αυστριακές Αρχές και

γαλλική μετάφραση.
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Ο Γάλλος ιστορικός François Pouqeville
είχε γράψει για τον «Θούριο»ότι: «...Οι
Έλληνες πολεμούσαν έχοντας στα χείλη τους
τις τρομερές στροφές του Ρήγα...»· ο αγωνι
στής του 1821 Γεώργιος Τερτσέτης, χαρα
κτήρισε τον «Θούριο»ως «το ιερότερο άσμα
της φυλής μας»· στη μάχη στο Δραγατσάνι,
οι Ιερολοχίτες μάχονταν τραγουδώντας τον
«Θούριο»· στην Κύπρο, στα Οκτωβριανά
του 1931, οι διαδηλωτές τραγουδούσαν τον
«Θούριο»· ο δε θρυλικός Γέρος του Μοριά
είχε πει για τον Ρήγα και τα γραπτά του:
«Εστάθηομεγαλύτεροςευεργέτηςτηςφυλής
μας.Τομελάνιτουθαείναιπολύτιμοενώπιον
τουΘεού,όσοτοαίματουάγιο».
Ο εθνικός, όμως, ποιητής της Ρωσίας και
μέγας φιλέλληνας Αλέξανδρος Σεργκέγε
βιτς Πούσκιν (17991837), στο πιο κάτω
ποίημά του, το οποίο συνέθεσε το 1829, επι
λέγει από τη χορεία των ποιητών κι εξισώνει
σε ποιητική αξία τρεις υμνητές της αθάνα
της Ελλάδας: τον Τυρταίο, τον Βύρωνα και
τον Ρήγα!
«ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ!»
«ΕμπρόςΕλλάδα,τοωσαννά!
Δεντρέφειςάδικαελπίδες·
καιταπανάρχαιαβουνά,
Όλυμπος,Πίνδος,οιΘερμοπύλες,
σειούνεαγέρωχατιςασπίδες.
Στηδοξασμένητουςτησκιά
ξυπνάειτώραηλευτεριάσου,
Αθήνα,μάρμαραιερά,
τουΠερικλήκαιτουΘησέα
τάφοικαικόκκαλασεπτά.

www.constantina-avraamides.com
www
.constantina-avraamides.com
constantina.av@gmail.com
+447842415835

Χώραηρώωνκαιθεών,
σπάσεταβάρβαραδεσμάσου!
Μετατραγούδιατωνποιητών:
Τυρταίου,ΒύρωνακαιΡήγα,
φλόγακαιφωςολόγυράσου!»
Μάρτιος 2021
ΤΕΛΟΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ
Ο Παναγιώτης Γιατράκος γεννήθηκε στα 1790
στην Άρνα Λακωνίας, της επαρχίας του Μυστρά.
Προέρχεται από γνωστή οικογένεια της Μάνης, με
σημαντική συμβολή προεπαναστατικά. Όπως και
αρκετοί πρόγονοί του, ο Παναγιώτης ασχολήθηκε
από μικρός με την ιατρική και σε εφηβική ηλικία
μάλιστα την σπούδασε στην Πάντοβα της Ιταλίας.

Ι στορικές Μ νήμες
ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Δύο μεγάλοι Μανιάτες
καπεταναίοι!

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Το 1817 περνάει στη Ζάκυνθο και κατατάσσε
ται σε βρετανικό στρατιωτικό σώμα. Στα επόμενα
χρόνια δραστηριοποιήθηκε πολύ ως γιατρός με
μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα ίδρυσε σχολείο Ιατρο
χειρουργικής στη Σπάρτη, διδάσκοντας διάφορες
τεχνικές πρώτων βοηθειών, ενώ παράλληλα αν
τιμετώπιζε με αυτοπεποίθηση και δεξιοτεχνία βα
ρύτατες ασθένειες εκείνης της εποχής όπως κα
ταρράκτη, εξαρθρήματα και κατάγματα!
Η πρώτη αγάπη όμως του ενθουσιώδους αυ
τού Σπαρτιάτη είναι η πατρίδα! Έτσι, το 1818 μυείται
στη Φιλική Εταιρεία από τον Παπαφλέσσα και
προετοιμάζεται για τον μεγάλο ξεσηκωμό! Ο με
γαλύτερος από τους τέσσερις αδερφούς του, γε
νάρχης της οικογένειας, συγκέντρωσε τα παλ
ληκάρια του και στις 8 Απριλίου του 1821 μαζί με
τον Κολοκοτρώνη και άλλους οπλαρχηγούς πήγε
στο πρώτο στρατόπεδο της Πελοποννήσου, στα
Βέρβαινα της Κυνουρίας, για να πείσουν τους Υ
δραίους να συμμετάσχουν στον αγώνα και να ορ
γανωθούν όλοι μαζί.
Δραστήριος και φιλόπατρις, διέπρεψε στην απε
λευθέρωση της Τριπολιτσάς μαζί με τους χίλιους
Μανιάτες του! Στην πρώτη Πελοποννησιακή Γε
ρουσία, που προήλθε από τη συνέλευση του Άρ
γους τον Δεκέμβριο του 1821, συμμετείχε ως μέ
λος. Αργότερα παίρνει μέρος στην πολιορκία του
Ναυπλίου, πολεμάει στην Κόρινθο και βρίσκεται
ανάμεσα σε εκείνους που υπέγραψαν τη συμ
φωνία παράδοσης των ελληνικών αυτών περιοχών
από τον Κιαμήλ Μπέη.
Ολόκληρη την άνοιξη του 1822 βρίσκεται να βο
ηθάει τους συμπατριώτες του σε εκστρατεία στο
Κομπότι και στη μάχη του Πέτα στην Ήπειρο και
το καλοκαίρι συμμετείχε στο σχέδιο αντιμετώπι
σης του Δράμαλη! Με την είσοδο των Αιγυπτίων
στο πόλεμο, ο Γιατράκος αναλαμβάνει με επτακό
σιους άνδρες να υπερασπίσει το Νεόκαστρο. Πα
ρά την ηρωική προσπάθεια, το φρούριο παραδίδεται
στον Ιμπραήμ στις 11 Μαϊου 1825 και ο Γιατράκος
συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Μένει κρατούμε
νος των ΤουρκοΑιγυπτίων για τέσσερις μήνες,
ώσπου γίνεται ανταλλαγή με δύο Τούρκους Πα
σάδες που είχαν συλλάβει οι στρατιώτες του στο
Ναύπλιο!
Παρόλα αυτά η επιμονή του και η ατσάλινη θέλη
σή του για ελευθερία δεν τον αφήνει στιγμή μα
κριά από τις συμπλοκές. Όντας γενικός αρχηγός
του Μεσσηνιακού κόλπου, διηύθυνε τις μάχες στη
Βέργα και στα Δολιανά. Πολέμησε και στο Με
σολόγγι, βοηθώντας τους αδερφούς του και ελε
υθερώνοντας δεκάδες γυναικόπαιδα. Έχοντας λά
βει μέρος ήδη στα πολιτικά τεκταινόμενα, ο εμφύλιος
θα βρει τον ίδιο και την οικογένειά του στο πλευρό
της κυβέρνησης Κουντουριώτη. Η περίοδος Καποδίστρια τον άφησε μάλλον αδιάφορο, ενώ αφο
σιώθηκε πλήρως στον βασιλιά Όθωνα, μετά τον
ερχομό του τελευταίου. Το 1834 μάλιστα συνετέ
λεσε στη καταστολή της αντιβαυαρικής εξέγερσης
και εννέα χρόνια μετά ορίστηκε γερουσιαστής, εκ
τελώντας με νηφαλιότητα και σύνεση το έργο του.
Δεν σταμάτησε να προσφέρει στη πατρίδα.
Απεβίωσε στην Αθήνα το 1851 σε ηλικία 61 ετών.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Παναγιώτης Γιατράκος

ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης γεννήθηκε το 1765
στην Αρεόπολη, πρωτεύουσα της Μάνης. Γόνος
αριστοκρατικής και της πιο γνωστής οικογένειας
της Μάνης με μακρά ιστορική παράδοση. Πατέ
ρας του ήταν ο Πιέρρος Μαυρομιχάλης και μητέρα
του η Κατερίνα Κουτσογρηγοράκου, κόρη ια
τρού και προύχοντα της Μάνης. Από την παιδική
του ηλικία φάνηκαν οι αρχηγικές του ικανότητες.
Όταν η Υψηλή Πύλη εξαπέλυσε σκληρό κυνηγητό
εναντίον των Ελλήνων κλεφτών, ο μικρός Πέτρος
με απόλυτη μυστικότητα φυγάδευσε εκατοντάδες
προς τα γαλλοκρατούμενα τότε Επτάνησα. Λέγε
ται μάλιστα πως ήρθε σε επαφή μέχρι και με τον
Ναπολέοντα!
Παντρεύεται την Άννα Μπενάκη, κόρη του ξα
κουστού προύχοντα της Καλαμάτας, Παναγιώτη
Μπενάκη και κάνουν πέντε γιούς και τρείς κόρες.
Η δύναμη και η φήμη του είχαν εξαπλωθεί τόσο,
που στα 1814 οι Οθωμανοί του εμπιστεύονται την
θέση του Μπέη της Μάνης, εξ ου και το όνομα «Πετρόμπεης».
Στις 2 Αυγούστου 1818, ο 53χρονος Μαυρο
μιχάλης γίνεται μέλος της Φιλικής Εταιρείας και
υπόσχεται να δώσει στον αγώνα χιλιάδες γρόσια
και οπλοφόρους. Όλο τον χειμώνα του 1821, προ
ετοιμαζόταν για τον επικείμενο αγώνα. Διατηρεί ως
πρόφαση τον τίτλο του Μπέη, για να μη γίνει αν
τιληπτός από τον Σουλτάνο και στις 17 Μαρτίου
1821 υψώνει το λάβαρο της Εθνεγερσίας στην Αρ
εόπολη. Πέντε μέρες αργότερα, επικεφαλής πέν
τε χιλιάδων Μανιατών απελευθερώνει την Καλα
μάτα! Στις 25 Μαρτίου προεδρεύει της «Μεσσηνιακής
Γερουσίας» κι εκδίδει ιστορική διακήρυξη προς τις
Ευρωπαϊκές αυλές, την οποία υπέγραψαν όλα τα
μέλη και η οποία δημοσιεύεται στις αμερικανικές
εφημερίδες, με τη βοήθεια του φιλέλληνα καθη
γητή του Χάρβαρντ, Έντουαρτ Έβερετ!
Εξ αρχής ο Πετρόμπεης εμπλέκεται τόσο στα
στρατιωτικά, όσο και στα πολιτικά πράγματα της
Επανάστασης. Στα πολιτικά, εκλέγεται πρόεδρος
της Πελοποννησιακής Γερουσίας, έπειτα από τη
Συνέλευση των Καλτεζών. Η Α' Εθνοσυνέλευση
της Επιδαύρου, τον βρίσκει αντιπρόεδρο του Βου
λευτικού, ενώ στα 1823 αναλαμβάνει πρόεδρος
του Βουλετικού και του Εκτελεστικού της προ
σωρινής κυβέρνησης. Αξιόλογη υπήρξε η δράση
του και στις μάχες, παίρνοντας μέρος στην άλω

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
ση της Τριπολιτσάς. Το θέρος του 1822 θα τσακίσει
με τους άνδρες του τον Δράμαλη στους Μύλους
και τον Νοέμβριο θα σπεύσει στο Μεσολόγγι με
500 παλληκάρια για να βοηθήσει τους πολιορκ
ημένους. Κατά τη διάρκεια των μαχών, ο Πετρό
μπεης έζησε την απώλεια δύο γιών του, του Ηλία
και του Ιωάννη!
Παρά την ισχυρή ανάμειξη στα πολιτικά και τις
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διάχυτες καχυποψίες προς το πρόσωπό του, οι
Μανιάτες του Πετρόμπεη σοφά απείχαν από τις
εμφύλιες συγκρούσεις κι αυτό αποδείχθηκε από
την νικηφόρα άμυνα με σφοδρό πυρ, που αντέ
ταξαν στις ΤουρκοΑιγυπτιακές δυνάμεις του Ιμπρ
αήμ το 1825. Την άνοιξη του 1827, ο Μαυρομιχάλης
αποδέχεται την απόφαση της Επιτροπής, να κα
λέσουν στην Ελλάδα τον Καποδίστρια επικεφα
λής του κράτους. Οι αγαθές σχέσεις του κυβερνήτη
με τους Μαυρομιχαλαίους δεν κράτησαν όμως για
πολύ. Η τάξη, η κεντρική διοίκηση και η οργανω
μένη φορολογία που ήθελε να εγκαταστήσει ο Κα
ποδίστριας, αποτέλεσαν απειλή για την οικογένεια
του Πετρόμπεη που θεωρούσαν πως θα έχαναν
τα προνόμιά τους στη Λακωνία.
Έτσι, το Πάσχα του 1830, ο Τζανής, αδερφός
του Πετρόμπεη ξεσηκώνει όλη τη Μάνη εναντίον
του Κυβερνήτη, κηρύσσοντας αποστασία. Ο Πε
τρόμπεης συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στην Α
κροναυπλία με τη κατηγορία της προδοσίας. Αυτό
σήμαινε βεντέτα κι έτσι οι ΑγγλοΓάλλοι που επιθυ
μούσαν νεκρό τον Καποδίστρια, όπλισαν τα χέ
ρια των Μαυρομιχαλαίων και δύο μέλη της οικο
γένειας τον δολοφόνησαν στο Ναύπλιο το 1831.
Ένα χρόνο μετά, με διαταγή του αδερφού του Κα
ποδίστρια, Αυγουστίνου, ο Πετρόμπεης αποφυ
λακίζεται! Έκτοτε θα γίνει συγκαταβατικότερος έτσι
ώστε να μη ξεσπάσει νέος εμφύλιος, όμως δεν θα
σταματήσει την ενασχόλησή του με την πολιτική.
Διορίζεται πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρ
ατείας και μετά το 1843 Γερουσιαστής.
Ο Πετρόμπεης, που έδωσε μεγάλο μέρος της
περιουσίας του στον αγώνα, θρηνώντας δύο γιούς
και πολλά άλλα μέλη της οικογένειας τιμήθηκε με
το βαθμό του Αντιστρατηγού από το έθνος. Άφη
σε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα στις 17 Ια
νουαρίου 1848 και κηδεύτηκε με πολλές τιμές.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Eπιστολές - Γνώμες
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το οδόφραγμα του ξενοδοχείου Λήδρα Πάλας, πλάι στην κατοικία του Έλληνα Πρέσβη στη Λευκωσία, γράφτηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της νήσου Κύπρου, επί Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Τούρκοι και οι συνοδοιπόροι τους θέλουν να τη σβήσουμε από τη
μνήμη μας. Όμως, ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ.
Για χρόνια μετά το 1974 ο τόπος καθιερώθηκε
για διαμαρτυρίες για το Κυπριακό. 17,000 βρεθή
καμε εκεί εναντίον των «Ιδεών Γκάλι». Μητέρες
Αγνοουμένων με τις φωτογραφίες των συγγενών
τους εκεί. Όμως, το 1996, μετά τις δολοφονίες του
Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού στην Δερύνεια,
καθιερώθηκε αυτόβουλα, μια συστηματική, ομα
δική, εβδομαδιαία διαφώτιση των ξένων για το
δράμα των Αγνοουμένων μας, από μαυροφορε
μένες Μητέρες με τη συμπαράσταση προσφυ
γικών σωματείων. Κάθε Σαββατοκύριακο οι Μητέ
ρες εκεί. Με τις φωτογραφίες των παιδιών, συζύγων,
αδελφών τους. Διαφωτίζοντας τους ξένους, του
ρίστες, που έφθαναν εκεί με λεωφορεία για να πε
ράσουν στα κατεχόμενα, για τις πραγματικότητες
του Κυπριακού. Για τους βιασμούς, για τους 1619
αγνοούμενους, την συνεχιζόμενη εισβολή και κα
τοχή. Τις κλεμμένες μας περιουσίες. Που δεν γνώ
ριζαν οι άνθρωποι. Διένεμαν διαφωτιστικά φυλ
λάδια σε διάφορες γλώσσες με το πραγματικό ιστο
ρικό του Κυπριακού...
Τέτοια ήταν η αποτελεσματικότητα της ζωντα
νής διαφώτισης που έκαναν κάθε Σαββατοκύρια
κο οι Μητέρες των Αγνοουμένων, που ο Ραούφ
Ντενκτάς είχε ομολογήσει ότι τους στοίχιζε πολ
λές εκατοντάδες χιλιάδες λίρες που τελικά υπο
λογίζονταν σε εκατομμύρια. Ζητούσε την απο
μάκρυνσή τους. Εφόσον πολλοί ξένοι όταν ενη
μερώνονταν, έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο με
της Μανάδες, συγκινημένοι αρνούνταν να προ
χωρήσουν προς τα κλεμμένα μας.
Οι μαυροφορεμένες Μάνες των Αγνοουμένων
έκαναν όσα δεν έκαναν κυπριακές κυβερνήσεις,
με ανύπαρκτη διαφώτιση εντός και εκτός Κύπρου
για το δράμα της πατρίδας μας. Ξένοι δημοσιο
γράφοι από όλο τον κόσμο κατέφθαναν για να
καλύψουν τις δραστηριότητές των μαυροφορεμέ
νων Μητέρων, ξένοι βουλευτές, λόγω ακριβώς της
αποτελεσματικότητάς των. Της γυμνής προβολής
των τουρκικών εγκλημάτων. Από όλη την Ελλά
δα, την Βόρειο Ήπειρο, έρχονταν να τους συμπα
ρασταθούν με κοινές εκδηλώσεις...
Ένα χρόνο πριν το δημοψήφισμα για το
απαρτχάιντ βρετανοτουρκικό «Σχέδιο Ανάν/Χά
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Λήδρα Πάλας: Το οδόφραγμα των
Μανάδων των Αγνοουμένων 1996-2003
«Ηαλήθειαείναιαδιαμφισβήτητη.Ηκακίαμπορείνατης
επιτίθεται,ηάγνοιαμπορείνατηνειρωνεύεται,όμωςστοτέλος,
νατηνεκεί».(«Thetruthisincontrovertible.Malicemayattackit,
ignorancemayderideit,butintheend,thereitis»).
WinstonChurchill

νεϊ», στις 23 Απριλίου 2003 ο κατοχικός ηγέτης
Ραούφ Ντενκτάς αποφάσισε μονομερώς και άνοι
ξε το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία
που τόσο τους ενοχλούσε ψυχικά και πρωτίστως
οικονομικά! Για να ακολουθήσουν ανοίγματα και
σε άλλα οδοφράγματα προς όφελος των Τουρ
κοκυπρίων και της Τουρκίας. Δυστυχώς, δίχως
καμία άμεση και δραστική αντίσταση από την τό
τε κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου. Για να

Χαρά μου
Παιδί στ’ αστέρια σ’ έψαχνα, στον ουρανό κοιτούσα.
Με ζέστη και στις παγωνιές εσένανε ζητούσα.
Με πεταλούδες έτρεχα και με πουλιά στα κλώνια,
σε πεδιάδες κι αμμουδιές λευκές, όπως τα χιόνια.
Απεγνωσμένη έψαχνα από πρωί ως βράδυ.
Έτρεχα, δεν σε πρόφθαινα, σ’ έκρυβε το σκοτάδι.
Δεν ήξερα τότε, χαρά, κοντά μου πως γυρνούσες,
τώρα γνωρίζω, είν’ αργά, είσαι πολύ μακριά μου.
Σε τρόμαξαν τα γηρατειά και μ’ άφησες, Χαρά μου.
Μερσίνη MacFarland

ανοίξουν και άλλα αμέσως μετά και κατά την διάρ
κεια άλλων Προέδρων διαχρονικά...
Η αναγκαστική επίδειξη ταυτότητας από τους
Ελληνοκυπρίους προς τις κατοχικές “Αρχές” για
να επισκεφθούν τα κατεχόμενα εδάφη, δεν απο
τέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα. Σύμφωνα με
στοιχεία της εποχής, μόνο τις πρώτες 15 ημέρες
260 χιλιάδες Ε/κ επισκέφθηκαν τα κατεχόμενα.
Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης Τάσσου
Παπαδόπουλου, ήρθε μέσω του τότε Κυβερνητι
κού Εκπροσώπου, Κύπρου Χρυσοστομίδη, ο
οποίος είχε δηλώσει ότι το τείχος δεν έχει πέσει
και ότι το Κυπριακό δεν είχε επιλυθεί.
Μετά από τέσσερις ημέρες, δηλαδή στις 27 Απρι
λίου 2003, ακολούθησε η διάνοιξη των οδοφραγ
μάτων Στροβιλιών και Περγάμου. Σε λιγότερο από
ένα μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 19 Μαΐου 2003,
θα άνοιγε και το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου...
Το 2003, όμως ήλθε και το κτύπημα των μαυρ
οφορεμένων Μητέρων. Τις απέκλεισαν από το
οδόφραγμα. ΄Οπως ακριβώς ήθελε ο Ραούφ Ντεν
κτάς. Ενοχλούσε η παρουσία τους τόσο τους Τούρ
κους όσο και άλλους, περιλαμβανομένων και δικών
μας γιατί απέρριπταν και την ΔΔΟ βλέπετε. (Όπως
ενοχλούσε κάποτε και μια πολύμηνη επιτυχής δια
μαρτυρία ομογενών στο Λονδίνο έξω από την
τουρκική Πρεσβεία, μέχρι που μπήκαν θεοί και
δαίμονες να την σταματήσουν και εκείνη).
Και ξεκίνησαν να τρέχουν έκτοτε πρόσφυγες και

μη Ελληνοκύπριοι να δείχνουν το διαβατήριο και
την ταυτότητά τους στις κατοχικές «Aρχές» για να
... ψωνίζουν από τους Τούρκους, να παίζουν σαν
τρελοί στα καζίνο των κατεχομένων με διανυχτε
ρεύσεις. Ανώνυμοι και ΕΠΩΝΥΜΟΙ, τους γνωρίζουν
οι φρουροί...
Έτσι φθάσαμε «αισίως» πλέον ξανά (2021) σε
μια νέα αλαζονική επιστροφή προς τα κατεχόμε
να με το διαβατήριο στο χέρι! Ξανά με το νέο άνοιγ
μα των οδοφραγμάτων (είχαν κλείσει λόγω κορω
νοϊού) για να κεραστούν λουκουμάδες και Turkish
delight και να τους καλωσορίσουν οι Τουρκοκύπριοι
με... κόκκινο χαλί! Τι αίσχος, τι ντροπή. Τι ταπείνωση
του Ελληνισμού...
Το άρθρο του συνάδελφου Άριστου Μιχαηλίδη
στον «Φιλελεύθερο» στις 6.6.2021 με τίτλο «Τα
οδοφράγματα, τα χαμόγελα και «η βίαιη, αυτα
ρχική και αντιδημοκρατική απομόνωση» κατα
γράφει την ακατανόμαστη συμπεριφορά δικών
μας. Έγραψε μεταξύ άλλων:
«Διάβαζα τα συγκινητικά κείμενα των οπαδών
των οδοφραγμάτων και με έπιασε απόγνωση. Δεν
έχουμε σωτηρία. Τόση αλλοτρίωση μόνο σε λα
ούς που εξαφανίστηκαν εντοπίζεται στην Ιστορία.
Μια από τις αρχηγούς έγραφε πως περπάτησε
παντού και τους υποδέχονταν “με πλατύ φιλικό
χαμόγελο και ευχές καλωσορίσματος”. Λες κι ακό
μα προσπαθούν να πείσουν τους άλλους – έπει
σαν τους εαυτούς τους από καιρό – ότι στην άλλη
πλευρά δεν είναι τίποτα τέρατα, είναι άνθρωποι
που χαμογελούν... “Ποτέ πια να μη ζήσουμε τέ
τοια βίαιη, αυταρχική και αντιδημοκρατική απομό
νωση”. Κάπως έτσι τα έλεγαν όλοι. Η βίαιη, αυτα
ρχική και αντιδημοκρατική απομόνωση δεν πι
στεύουν ότι υπάρχει επειδή υπάρχει κατοχή. Ούτε
που περνά από το μυαλό τους. Είναι ο Αναστα
σιάδης που την επέβαλε. Τον λένε και “διχοτο
μιάδη”. Τον νόμιμο Πρόεδρο, όχι τους παράνο
μους του κατοχικού καθεστώτος. Όχι τους δικτά
τορες της Τουρκίας και τον στρατό τους...
Ιδού, λοιπόν, τα αποτελέσματα όλων αυτών των
θεατρινισμών και των επιπόλαιων πολιτικών. Τα
περιγράφει ο Τσαβούσογλου με επιστολή στα πέν
τε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ζητά
να αναγνωριστεί “ίσο διεθνές καθεστώς” Ελληνο
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων και μετά που θα ανα
γνωριστεί να συζητηθούν οι μελλοντικές σχέσεις
των “δυο ανεξαρτήτων κρατών” σε θέματα περι
ουσιακού, ασφάλειας, συνοριακών διευθετήσεων
καθώς και τις σχέσεις με την ΕΕ “και λαμβάνον
τας υπόψη τις πραγματικότητες στο νησί”. Αυτές
είναι οι πραγματικότητες. Η ομαλότητα των οδο
φραγμάτων. Η αποδοχή και η συνεργασία των δυο
κρατιδίων. Κι αντί να είναι κατηγορούμενοι αυτοί
που μας έφεραν σε αυτά τα αποτελέσματα, εμφ
ανίζονται και κατήγοροι. Μιλούν για επανένωση
και εμπράκτως παίζουν στους ρυθμούς της Άγκυρ
ας και δημιουργούν πραγματικότητες διαχωρισμού
και δυο κρατών. Αντί να απολογούνται ζητούν και
τα ρέστα. Θράσος, αφέλεια, ασυνειδησία. Όλα μαζί
απλωμένα σε κόκκινο τουρκικό χαλί»...
Σήμερα πόσοι θυμούνται άραγε την προσφο
ρά των μαυροφορεμένων Μανάδων; Των ηρωίδων
Ελληνίδων Μητέρων της Αντίστασης του 1974;
Εκείνων που μαρτύρησαν εν ψυχρώ δολοφονίες,
βαρβαρότητες των Τούρκων κατακτητών και ως
εκ θαύματος έζησαν για να συνεχίζουν να ξεσκε
πάζουν τα εγκλήματα του κατακτητή της μισής μας
πατρίδας; Για να περπατήσουμε ελεύθεροι ξανά
στα κατεχόμενα μας εδάφη. Όσοι δεν γονατίζουμε
στον Αττίλα με διαβατήριο ...
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¶·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ⁄„ˆÛË˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙËÓ 14ËÓ
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡
·ﬁ ÙÔ στην
¤ÙÔ˜ 628
Ì.Ã.
300 χρόνια. Το ότι™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
υπάρχει σήμερα
υφήλιο
Κύριε Διευθυντά,
∫·Ïﬁ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÂÌÂ›˜
μια ένωση κρατών, μια όαση δημοκρατίας, ελευ
ΟªÂÙ¿
Κ. Καραμανλής
από
το χωριό
του·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
ÙÔ 1960 Ô ›‰ÈÔ˜ξεκίνησε
ÛÔ˘‰·›Ô˜
(Î·Ù¿
Ù· ¿ÏÏ·)
ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ﬁÙÈ ÚÔËÁ‹ıË Î·È
θερίας και
είναι
ένα θαύμα.
Είναι Î·È
το ακρι
«άγνωστος
μεταξύÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜
αγνώστων, χωρίς
τίτλους·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜,
και
Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿
Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿
·-ισονομίας
¿ÏÏË
⁄„ˆÛÈ˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
∑ˆαπόÔÔÈÔ‡
τα δικτατορικά/ολοκληρωτικά
περγαμηνές»,
όπως έλεγε
ο ίδιος, με στόχο
της
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ
ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡
¤ıÓÔ˘˜
ÁÈ· Ó· βώς
ÙÔ˘˜ αντίθετο
˙ËÙ‹™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ó·ﬁ ÙˆÓ πÂÂ› ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿
Û˘ÁÁÓÒÌË
ÁÈ·Ù›,της
ÌÂΕλλάδος.
ÙÔ Û‡ÓıËÌ·
ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜καθεστώτα
·ﬁÏ˘ÙË˜ της Β.ÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ
Κορέας, Λευκορωσίας,
Κίνας
ζωής
του ν’ αλλάξει
τη μοίρα
Το 1961
ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
Î·È ÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›,
Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â
ÔÏﬁÎÏËÚÂ˜
∞ÌÂÚÈÎ·Εξάλλου, όσον
αφορά τις αναρίθμητες
επι
πέτυχε
να υπογράψει
η Ελλάδα
την πρώτη
Συμ ÁÂÓÈ¤˜κ.λ.π.
∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜.
ÓÒÓ Ô˘
·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó
ÌÂ ÙÔΕΟΚ.
Û‡ÓıËÌ·
·˘Ùﬁ.
∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ
Ì¿ÏÈÛÙ·θα ήταν ·˘ÙÔ‡
δοτήσεις,
χρήσιμο ένας οικονομολόγος να
φωνία
Συνδέσεως
με την τότε
Όμως,
η ένταξη
ÛÙÔ αντιμετώπιζε
ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Ó·
ÚÔÙÂ›ÓÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜
ﬁ¯È ·ÏÒ˜
τα ποσά αυτά από την ένταξή
μας
αυτή
σοβαρά
εμπόδια
αφού πολιτιÁÔÓÂ›˜αθροίσει
°Ú¿ÊÂÈ
Ô μέχρι
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡Óσήμερα (πακέτα Ντελόρ κ.λ.π.). ¢·Ì·ÛÎËÓﬁ˜
κές δυνάμεις (ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ) είχαν εναντιωθεί,
ıËÌ·, ·ÏÏ¿, ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂπˆ·ÓÓ›‰Ë˜,των
Η κορυφαία όμως πράξη αντιμετώπισης
με σύνθημα : «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο».
Ú›·˜ Î·È ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ·˘ÛÙËÚﬁÙËÙ·˜, ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚË
ıÂÔÏfiÁÔ˜
συνεπειών της πανδημίας ήταν η έγκριση
(Ιούλιος
Στο
εξωτερικό
πολλοί
θεωρούσαν
την
Ελλάδα
οικο
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·.
2020)
του
ποσού
των
750
δις.
ευρώ
και
την
ανε
νομικό
βάρος
και
εφοβούντο
ότι
η
Ευρώπη
θα
ÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
¶ﬁÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó· Ô ˘ÌÓˆ‰ﬁ˜
κτίμητη
συμβολή
του
Ταμείου
Ανάκαμψης.
Φυσι
επωμίζετο
τα ελληνοτουρκικά
προβλήματα
και το ÙˆÓ ¯›˘˜. °ÂÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂ·ﬁÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›·
Ó· ‹Ù·Ó Î·È
ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ
κά, δενÙË˜
πρέπει ναıÔ˜
αγνοούμε
την δωρεάν
ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘διανομή
∆ÈÌ›Ô˘
Κυπριακό.
Ο Γερμανός
καγκελάριος
Σμίτ«Ëόταν
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹
·È‰·ÁˆÁÈÎ‹
Ì¿˜ Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ
÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹”
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡,ζωές
ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
εκατομμύρια
απο
·ﬁÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”,
Ô˘μας
Ï¤ÂÈείπε:
ÛÙÔ ·È‰›
Ó· Î¿ÓÂÈ ﬁ,ÙÈεμβολίων
ı¤ÏÂÈ, ‰Ë-για να σωθούν
πληροφορήθηκε
το αίτημα
«Η Ελλάδα
·Á›·ÛÂ
Ô ∫‡ÚÈÔ˜
ËÌÒÓ
πËÛÔ‡˜
ÛÙÔΕυρώπη
·È‰› ¤Ó·Ó
ÎﬁÛÌÔ
ÙÔ˘, Ì¤Û·
ÓÔÈÒ- τραγικές
φεύγοντας
καταστάσεις
(βλ.
Ινδία).
θαÌÈÔ˘ÚÁÂ›
μπει στην
πάνω
απόÁ‡Úˆ
το πτώμα
μου».ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √
ıÂÈ Ó·
Â›Ó·Èπου
¯·Ì¤ÓÔ».
ªÂ ¿ÏÏ·
ÏﬁÁÈ·,
ÙÔ ·È‰›
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Τεράστια
Ó· Í¤ÚÂÈ ήταν η συμβολή της Ε.Ε. στα εθνικά
Είναι
ο ίδιος
αργότερα
είπε ότι
«στην
Ευρώπη
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úﬁ˜, Ô Ê‡Ï·Í
ÔÈ·
Â›Ó·ÈηÙ·Ελλάδα,
ﬁÚÈ· Ì¤Û·
ÛÙ· ÔÔ›·
ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›.
θέματα¢È·αφού αυτά¿ÛË˜
θεωρήθηκαν
ευρωπαϊκά
κι έτσι
δεν
μπήκε
μπήκε
ο Καραμανλής».
ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜.
™Ù·˘Úﬁ˜,
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô,
ﬁÔ˘
η επεκτατική / αναθεωρητική
δέχτηκε™Ù·˘ισχυ
Ë ˆÚ·ÈﬁÙË˜Τουρκία
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
Ακόμα και μετά την επικύρωση της συμφωνίας
‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ﬁÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›.
‚·ÛÈÏÂÒÓ
ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
ρότατο ράπισμα.Úﬁ˜,
Δυστυχώς,
είμαστε
καταδικα
για ένταξη (Ιούνιος 1979) ο Α. Παπανδρέου αντι
°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, ﬁÌˆ˜, ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ Ù·
ÈÛÙÒÓ
ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
σμένοι να έχουμε™Ù·˘Úﬁ˜,
ένα γείτονα
ύπουλο,
ειδικευμέ
δρούσε, αντιπαρατιθέμενος με τον Κ. Καραμανλή
ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ
™Ù·˘Úﬁ˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰ﬁÍ· Î·È ÙˆÓ
νο στις γενοκτονίες και που δεν σέβεται καμία συν
στη
Βουλή.
Δυστυχώς,
οι
πολιτικοί
μας
είναι
επιρ
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈ‰·ÈÌﬁÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».
θήκη.
Είναι γνωστό πως η αχαριστία είναι χειρό
ρεπείς
καιÙËÓ
έχουν
στο DNA τους
τον εμφύλιο
και τις
‚¤˜ ÁÈ·
Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË.
¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ
ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ·
¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
τερη της ανθρωποκτονίας.
διαμάχες.
Η γενιά
των εφήβων
του 1979 αδημο
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿
·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜
·ÔÙ˘¯›·˜.
ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
Ας είμαστε,
λοιπόν, ευγνώμονες
στον Καρα
νούσε
συναντήσει
ευρωπαϊκή
μοίρα·˘Ù¿;
ενός ∂›Ó·È ÔÏÏ¿.
∞˜ να
·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ
·ﬁ την
Ù· ıÂÙÈÎ¿.
¶ÔÈ· Â›Ó·È
∞˜
ÛÙËÓ
¶·Ï·È¿
¢È·ı‹ÎË
μανλή‹ ÂÈμε την ανέγερση ενός
ανδριάντα
ή... ανά
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
Ù·κοινωνίας
ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿.
∆·είχε
ÈÔ δει
ÁÓˆÛÙ¿
Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË
έθνους
και μιας
που
τουςÂ›Ó·È
γονείς
™ÙÔÓ του.
¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ﬁÔ˘ ÂÙ¤‹ Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ﬁˆ˜
Â›Ó·È
ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘
‰›ÓÂÙ·È
βοντας
ένα κερί στη 1)
μνήμη
και‚Ú¿‚Â˘ÛË
παππούδες
να είναι εξουθενωμένοι
από
πολέ
ıËÛ·Ó oÈ ¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈ ∞‰¿Ì
ÛÙÔÓπραξικοπήματα,
Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹δικτατορίες,
ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜,
ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›Γεώργιος Τρανταλίδης
μους,
χρεωκοπίες
Î·È ∂‡· ·ﬁ ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ £Âﬁ,
ÛÂαπό
Î¿ÔÈ·
·ÌÔÈ‚‹.
καιÛÙ·Ù·È
κυρίως
τον¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹
εμφύλιο, που
μας πήγε πίσω
– Αθήνα
Â˘ÚÈÛÎﬁÙ·ÓΔικηγόρος
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÔ‡
ÙÔ
∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ˘ÏÈÎ‹, ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔ«Í‡ÏÔ ÙË˜ ∑ˆ‹˜».
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È, ﬁÌˆ˜, Î·È ËıÈÎ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î¿ÔÈÔ˘
2) ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÎÙ‡Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜) ‹ ÌÔËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ ı¿ÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î¿ÔÈÔ˘, Ë
Ï·ÛÛ· Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË ÂÈ˜ ‰‡Ô ‰È¿
ÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË) ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ÔÈÓ· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜ ÊÂ‡Η
Παγκόσμια
Ημέρα
Περιβάλλοντος
2021,
θα
πρέπει
να
αποτελέσει
την απαρχή της διεθÎ›ÏÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜, ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ë ËıÈÎ‹ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÁÔÓÙ·˜ ·ﬁ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÙ˘νούς δεκαετίας δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτωντων ΗνωμέÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·, Ô ¤·ÈÓÔ˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÈÔ ¿ÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ.
νων Εθνών (UN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
οικοσυστημάτων, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη της θάλασσας.
‡„ˆÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ‰È·
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜
‹
·ÎﬁÌ·
Î·È
Î¿ÔÈ·
·‡ÍËÛË
ÌÈÛıÔ‡.
À¿Ú¯Ô˘Ó
ÙÂΟι βιολογικοί πόροι και η ποικιλία τους, τα αγαθά που εξασφαλίζουν και οι υπηρεσίες των
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ÏÈÎ¿
ÔÏÏÔ›
ÙÚﬁÔÈ ÁÈ· Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ»
Î·ÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜,
ÌÂ ÙËÓ
φυσικών
οικοσυστημάτων
συνιστούν
παράγοντες
πρωταρχικής
σημασίας για την επιβίωση
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ ·ﬁ Ù· Ê›ÁÂÓÈÎ‹
Î·È ıÂÙÈÎ‹
ÛËÌ·Û›·,
‚¤‚·È·, ÙË˜
Ï¤ÍË˜.
του είδους
μας και
την ανάπτυξη
των
πολιτισμών μας.
‰È·, ÏﬁÁˆ ÙË˜ ·ÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˜
∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ
ÙÒÚ·
Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ τα
Â›Ó·È
ÛˆÛÙﬁ Ó·
Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
Ο αέρας που
αναπνέουμε,
τρόφιμα
που
καταναλώνουμε, το νερό που πίνουμε και το
ÙÔÓ £Âﬁ. ∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ ÌﬁÓÔ ÂÎÂ›Î·ÓÂ›˜
ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜.
·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
ÙÈ˜ ÂÚÈκλίμα που
κάνει τον πλανήτη
μαςªÂβιώσιμο,
όλα προϋποθέτουν
υγιή οικοσυστήματα. Είναι η
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
ώρα ναÂÎÂ›ÓÂ˜
κάνουμε
πράσινες
τις γειτονιές
και τις
πόλεις
μας, να καθαρίσουμε τις θάλασσες, τα
ÙÒÛÂÈ˜
ﬁÔ˘
¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜
Ú¿ÍÂÈ˜,
‰ËÏ·‰‹
Ú¿ÍÂÈ˜
¯¿ÏÎÈÓÔ ﬁÊÈ, ﬁ¯È ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ.
ποτάμια,
τις λίμνες.
Με γνώμονα
τηνÔ ευεξία
μας και τη
ανάπτυξη αλλάζουμε τις διαﬁÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È
Î¿ÔÈÔ˜
ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ
ÌÈ·βιώσιμη
Ù¤∂ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ ﬁÊÈ˜
τροφικές
συνήθειες
και ερχόμαστε
σε αρμονία
με τη∂Óφύση.
ÙÔÈ·
Ú¿ÍË.μας
∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ
·ÎÚÈ‚Ò˜
ﬁÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓË
Ú¿ÍË;
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘ ∫˘Η περιπέτεια
παραγόντων
που ευνοούν
παγκόσμια τις κλιματικές αλλαÓÔÔ‡ÌÂ
Ú¿ÍË Ô˘αντιμετώπισης
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜των
ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜
ÓﬁÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ
Î¿Ú›Ô˘.
γές άρχισε το 1997 με το πρωτόκολλο του Κιότο που άνοιξε το δρόμο για την προστασία του
ÔÈ· ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜. ∫È ·˘Ùﬁ ‰ÈﬁÙÈ Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
περιβάλλοντος.Η αφύπνιση των χωρών μετά από 24 χρόνια είναι άκρως
επιβεβλημένη
∏ ¶ÚÒÙË
⁄„ˆÛÈ˜και
ÂÈÊ¤ÚÂÈ ¯›ÏÈ· Ì‡ÚÈ· Î·Î¿, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα περιορισμού των «αερίων θερμοκηπίου».
ÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
Ë ·ÓËıÈÎﬁÙËÙ· (‰ËÏ. ¤Ó·˜ ‚›Ô˜ ·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
Ο πόλεμος κατά των κλιματικών αλλαγών είναι μπροστά μας, όσες μάχες και αν χάνονται
ÔÏÏ¿
Ô‰˘ÓËÚ¿
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
Â·ÎﬁÏÔ˘ı·.
√
¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜
›Ûˆ˜
ÙÚﬁÔ˜
∏ ⁄„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
οι πολίτες δεν πρέπει να απογοητεύονται και να συνεχίζουν να πιέζουν
τις κυβερνήσεις
τουςÌÂ
ÙÔ
ÂÍ‹˜
ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜:
Ô˘
ÌÔÚÂ›
Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
Ë
·ÓÔÌ›·
Î·È
Ë
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÁÂÓÈÎ¿
για ένα νέο Κιότο και την στήριξη της συμφωνίας του Παρισιού, όπου όλες οι χώρες – κράτη
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
ÙÔ˘
·Ó¿ÚÌÔÛÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Â›Ó·È ËΒραζιλία,
ÎÔÏ·ÎÂ›·.Κίνα,
ªÂ ¿ÏÏ·
ÏﬁÁÈ·,
·ÓÙ› θα συμφωνήσουν
του ΟΗΕ (μαζί
με Αυστραλία,
Ινδία
και ΗΠΑ),
και θα δεσμευÔÔ›Ô˘
Ë
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹
ÂÔÚÙ‹
ÙÈÌ¿ÁÈ·
ÙÈÌˆÚ›·,
·Ú·‚¿ÙË˜
·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎﬁÌ·
τούν
για τη Ôσωτηρία
τουÓ·
Πλανήτη.
·ﬁ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
Ì·˜, ÌÂÙ¿
κλιματική
αλλαγή
είναι έναÂ˘·Ú¤ÛÎÂÈ·
σημαντικόÎ·È
παγκόσμιο
ζήτημα πουÙ·È
επηρεάζει
τους πάντες
και
Î·ÈΗÌÂ
ÙÚﬁÔ˘˜ Ô˘
Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
¤ÁÎÚÈÛË. √ˆÛÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
τα
πάντα.
‰‹ÔÙÂ Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÓﬁÌÔ˘ ‹ Î·ÓﬁÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈÙËÓ 21ËΣεραφείμ
ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË
ÙÔÓ ÃÚÈΚερασιώτης
ÌˆÚÂ›Ù·È.
ÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁ ·ﬁ ÙËÓ
ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘.
Μαθηματικός
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
∆Ô ¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã. ÂÎÏ‹ıË ·ﬁ ÙÔ˘˜

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

∂›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 ∞›Με αφορμή τον φετινό διαγωνισμό και όλους τους
δάκι και την Κωχ, το φόρεμα που φόρεσε το βράδυ του
Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈτελευταίους διαγωνισμούς της Eurovision, στους
διαγωνισμού, δεν ήταν ένα ένδυμα απλής επίδειξης,
ÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈοποίους Ελλάδα και Κύπρος συμμετέχουν, φέρνω
αλλά ένδειξη πένθους
και θρήνου. ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.
‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ
στη μνήμη μας την παρουσία μας στον διαγωνισμό
Η τουρκική τηλεόραση
δεν∂Ï¤ÓË,
μετέδωσε
∏ ∞Á›·
Ô˘την
‹ÙÔελληνική
ÙﬁÙÂ 80
του 1976, μια συμμετοχή για την οποία μόνο περσυμμετοχή και εκείνηÂÙÒÓ,
την ώρα
μετέδωσε πρόγραμμα
με
ÊˆÙÈÛıÂ›Û·
·ﬁ ÙÔÓ £Âﬁ
ηφάνια μπορούμε να νοιώθουμε. Πέρα από την εικότον χορό της κοιλιάς.
Η
Ελλάδα
πήρε
την
13η
θέση
το
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚﬁÓ ÙÔ˘ ∫˘να του διαγωνισμού το 1976, η ελληνική συμμετοχή
διαγωνισμό, συγκεντρώνοντας
μόλις
20
βαθμούς,
Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ôοι
με την Μαρίζα Κωχ είχε άρωμα Πατρίδας. Τότε οι
οκτώ εκ των οποίωνÛÙ·˘ÚÔ‡˜
ήταν από τη
Γαλλία.
Επίσης,
έλαβε
ÙˆÓ
ÏËÛÙÒÓ.
∞Ó·ÁÓˆάνθρωποι της τέχνης, σε αντίθεση με σήμερα, είχαν
Ú›ÛıË
ﬁÌˆ˜ Ôαπό
™Ù·˘Úﬁ˜
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
πέντε από την Ιταλία,
τέσσερις
την Ισλανδία,
δύο
πατριωτισμό και σεβασμό στον ελληνικό πολιτισμό
ÌÂαπό
ÙËÓτην
ÙÔÔı¤ÙËÛ‹
∆Ô˘ΗÂ›
ÓÂÎÚ¿˜
από το Βέλγιο κι έναν
Πορτογαλία.
θέση
ήταν
και δεν φοβόντουσαν να το δείξουν ακόμη και σε διεÁ˘Ó·ÈÎﬁ˜ ÙËÓ
·Ó¤ÛÙËÛÂ.
το τελευταίο που απασχολούσε
τουςÔÔ›·Ó
συμμετέχοντες
στην
θνές επίπεδο. Ας δούμε όμως τι έγινε τότε… ΑναªÂ
‰ÈÎ¿
ÙË˜
¯Ú‹Ì·Ù·
Î·ıÒ˜
Î·È
ελληνική αποστολή.
δημοσιεύω από την «Πεμπτουσία» με τη γραφίδα
ÙÔ˘τους
˘ÈÔ‡
ÙË˜Ελλάδα,
·Ó‹ÁÂÈÚÂ
ÔÏÏÔ‡˜
Κατά την επιστροφή
στην
ο Μάνος
Χατ
του Γεωργίου Τάσιου, τ. Προέδρου της Πανελλήνιας
ﬁˆ˜ ÙË˜στον
∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜,
ÙË˜
ζιδάκις με επιστολή Ó·Ô‡˜,
που απέστειλε
Τύπο ξεκαθάρ
Ομοσπονδίας Συλλόγου Μακεδόνων και Προέδρου
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹ισε:
Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη.
ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹«Διάβασα πολλές επικρίσεις εναντίον της Ραδιοφω
ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
νίας, για το ότι δεν εναρμονίστηκε με το επίπεδο της
ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Δρ Αυγουστίνος
Eurovision και για το ότι δεν έγινε “δημοκρατικότερα” η
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·, ﬁÏÔ˜
(Ντίνος) Αυγουστή
επιλογή, ώστε “να πετύχουμε”. Πουθενά δεν διάβασα τη
Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·Αναπλ. Καθηγητής
μόνη, τη μία και τη ÛıÂ›.
σωστή¢È¿
άποψη.
Ότι δεν διαθέτουμε
Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
ﬁÏÔÈ Ó·
Παν/μιο Θεσσαλίας
ηλίθιο τραγούδι και είμαστε
μια™Ù·˘Úﬁ
χώρα που
έχει τεράστια
‰Ô˘Ó ÙÔÓ
Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
και αξιόλογη μουσική
παράδοση. ª·Î¿ÚÈÔ˜
Λάβαμε μέρος,
διότι
Από το Μονάγρι
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ
‡„ˆÛÂÓ
έπρεπε
να
δηλώσουμε
παρουσία.
Διαλέξαμε
ένα
τρα
Λεμεσού
∞˘ÙﬁÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
γούδι
που
μας
ταιριάζει
και
δεν
μας
έκαμε
εκ
των
υστέρ
ŸÏÔ˜ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÙﬁÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡a.avgoustis@hotmail.com
ων να ντραπούμε. ΑνÚÈÂ
πετυχαίναμε,
ÂÏ¤ËÛÔÓ».ίσως να ντρεπόμουν,
∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ ÙËÓ
μια κι εγώ προσωπικά∏σαν
υπεύθυνος,
πρώτη
φορά
‡„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹ ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
Το 1976 η Ελλάδα
επανεμφανιστεί
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó
ÛÔ˘,αποφάσισε
Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜να‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ
Î·Ù¿στο
‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡™Ù·˘ÚÔ‡
Ô˘
Â›Ó·È
Ë
ÚÒÙË,
¤ÁÈσυνειδητοποίησα
το
επίπεδο
του
θορυβώδους
αυτού
διαγωνισμό
τηςÙÔEurovision
μετά την
της προη
ÌÂÓÔ˜ Î·È
ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ,
‰È· αποχή
ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
διαγωνισμού»…. ÓÂ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞ﬁ ÙﬁÙÂ
γούμενης χρονιάς, όταν θέλησε να καταγγείλει τον Αττίλα
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ
Ë ÂÔÚÙ‹
·˘Ù‹.που να
Î›ÓÈÔ
ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÛÙËÓ
ÂÎÎÏËÎ·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙË˜και
ƒÒÌË˜
Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËΑλήθεια,
υπάρχουν
τέτοια μεγέθη
σήμερα
στην Κύπρο
την παρθενική
εμφάνιση
της Τουρκίας
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ·
∞ÓÂ- να μη σωπαίνουν έναντι οποιουδήπο
ı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ó· ··ÏÏ·έχουν
το
θάρρος
στο θεσμό. Το τραγούδι της δεύτερης συμμετοχής ήταν
∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÙË˜ καιροσκοπισμού;
ÁÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ª·Í¤τε πρόσκαιρου
Στη σημερινή Eurovision
επιλογή του Μάνου Χατζιδάκι ως διευθυντή του Τρίτου
ÙÔ˘με∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùﬁπερισσότερο
ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓδιαγωνίζονται
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
τα
εσώρουχα τους και τα
Προγράμματος. Επρόκειτο για ένα μοιρολόι της μαυρο
·‡ÛÈÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·Ù¿ ÙË˜
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ. √ ª·Í¤∏
⁄„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
σατανικά τους μηνύματα παρά με τη φωνή τους….
Θυμίζω
φορεμένης Μαρίζας Κωχ που μιλούσε για την στρατιω
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙﬁÛÔ
ÓÙÈÔ˜ ﬁÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùﬁ ˘ÂÚÙÚÈÎ·È
∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡
¤ÁÈÓÂ ÙÔ
ότι η ημικατεχόμενη Κύπρος μετέχει στο διαγωνισμό
τική εισβολή και το δράμα του Κυπριακού λαού.
Το
«Πανα
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¤ÙÔ˜το628Ì.Ã.
ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ωσάν να πρόκειται για
νησί των
Σεϋχελλών!
γιά μου
– Παναγιά
μου», προκάλεσε θύελλα
αντιδρά
Ï‹. ∂›ÛË˜
ÂÍ¤‰ˆÛÂ Î·È
¿ÏÏ· ‰È·ŸÙ·Ó
ÏÔÈﬁÓ
Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÔÏË
Î·È
¿ÏÈ
ÛÙÈ˜
14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
Στίχοι τραγουδιού:
σεων καιÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
τάραξε τα
της Eurovision.Ù¿ÁÌ·Ù· ˘¤Ú ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â
ÙÔ˘νερά
Î·È Â˘ÚÈÛÎﬁŸˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓΗ
Μαρίζα
Κωχ,
σε
συνέντευξη
της
αποκάλυψε
το
πα
Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
ρασκήνιο
της ανάθεσης
από τον Μάνο Χατζιδάκι, που
Παναγιά μου, Παναγιά μου
ÂÂÈ‰‹
ÂÁÓÒÚÈ˙Â
ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ﬁ
∏ τότε.
∞Á›·Όλα
∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
ήτανÛÙÚ·ÙÔ‡
ο διευθυντής
Τρίτου Προγράμματος
Κάμπος γεμάτος πορτοκάλια, όι-όι μάνα μ’
ÙÔ˘
ÙÔ˘,του
ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ
Î·È
ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
έγιναν μέσα σε
ένα £Âﬁ
βράδυ,
ο ∆ﬁÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË
ÛÙÔÓ
ÙˆÓόταν
ÃÚÈ-την πήρε τηλέφωνο
Που πέρα ως πέρα απλώνετ’ η ελιά
‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
Χατζιδάκις
είπε ξεκάθαρα
γιαﬁıÔ˜ ÙË˜
ÛÙÈ·ÓÒÓ
Ó·και
ÙÔÓτης
‚ÔËı‹ÛÂÈ
Ó· ÓÈÎ‹-να φύγει√αμέσως
Γύρω
χρυσίζουν τ’∆Ô
ακρογιάλια,
όι-όι
μάνα μ’ÂÂÌÂÁ¿ÏÔ˜
ÌËÙ¤Ú·˜
¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã.
ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜
τηνÙÔÓ
Χάγη
μαζί με ένα λαούτο μόνο. Ήθελε
τραγούδι∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó
ÛÂÈ
ª·Í¤ÓÙÈÔ.
ÙÔ˘το
ªÂÁ¿ÏÔ˘
Ù¤ıËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡μέσα
σε ένα
γιαÙÔ˘
να προλάβουν
κατοχυρώσουν
∫·Ù¿
ÙË βράδυ,
‰È‹ÁËÛË
ÈÛÙÔÚÈ- ναÓ·
ÌÂÙ·‚Â› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜
Και∆ﬁÔ˘˜,
σε θαμπώνει,
θαμπώνει
η αντηλιά
ÌˆÓ
Î·È Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó.
ºÂ‡ÎÔ‡
∫·ÈÛ·την ∂˘ÛÂ‚›Ô˘,
συμμετοχήÂÈÛÎﬁÔ˘
της Ελλάδας
στο διαγωνισμό.
Μαζί με ÂÎÂ› Ô˘Στον
Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ
ÂÚ¿ÙËτόπο αυτό ÁÔÓÙ·˜
όταν θα‹Ú·Ó
πάτε, όι-όι
μ’ ÙÔÓ
Ì·˙› μάνα
ÙÔ˘˜ Î·È
ÚÂ›·˜
ÙË˜ Ροζάκη,
¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜,
Ô ª¤Á·˜
τον Μάικ
έγραψαν
μέσα από το
το ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ
ÛÂτηλέφωνο
Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó·
ΣκηνέςÙÔ˘˜
αν δείτε,∆›ÌÈÔ
αν δείτε
στη σειρά
™Ù·˘Úﬁ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â›‰Âμου
ÔÊı·ÏÌÔÊ··Á›Ô˘˜
Î·Èπερ
ÈÂÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
Î·È Ó·
τραγούδι «Παναγιά
– Παναγιά μου».
Όταν το
Δεν θα ‘ναι καμπινγκ
για τουρίστες,
όι-όι μάνα
μ’
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó
ÛÙËÓ ﬁÏË
∫ÙËÛÈÓÒ˜,
Î·ıÒ˜
ﬁÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùﬁ˜
ιεχόμενο
τουÎ·È
τραγουδιού
έγινε γνωστό, ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ›
οι Τούρκοι που‰È· ÙÔÓ ˘ÈﬁÓ ÙË˜ Î·È
ÊﬁÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔ˘,
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô
ÊˆÙÂÈﬁÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∂›ÛË˜
ζούσαν
μόνιμαÙÔ˘
εκεί,ÛÙ·˘ÚÔ‡
έκαναν συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
Θα ‘ναι μονάχα,ÙˆÚ
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Ô˘Ú·Óﬁ,
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ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
ενάντια στη συμμετοχή της χώρας
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜
ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
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Παναγιά
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ÊˆÙÂÈÓ‹Ó
ÂÈÁÚ·Ê‹
ÂÏÏË- Κωχ πÔÚ‰¿ÓË
ÔÙ·ÌÔ‡.
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η Μαρίζα
απτόητη βγήκε
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ
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ÓÈÎ¿
ÁÚ¿ÌÌ·Ù·
«∂Ó
∆Ô‡Ùˆ
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να τραγουδήσει στη σκηνή, ενώ την συμβούλευαν
να Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔ∆ﬁÙÂ
ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜
‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
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ÀÈÔ‡ ÙË˜. την καρδιά μου
της. Οι διοργανωτές, την πληροφόρησαν‚Ô‹ıÂÈ·
λίγα δευτερό
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
Î·È
ÙÔÓ
ÙÔÔı¤ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ﬁˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
Κι αν δείτε ερείπια γκρεμισμένα, όι-όι μάνα
μ’
λεπτα πριν εμφανιστεί, ότι υπήρχε ελεύθερος σκοπευ
ÙËÛÂ ÛÙÔÓ Ó·ﬁ ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
ÙÔ Â›‰Â ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙﬁÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
Δεν
θα
‘ναι
απ’
άλλες,
απ’
άλλες
εποχές
τής απέναντι της με εντολή, αν χρειαστεί, να την πυρο
Ï·ﬁ˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔÓ
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ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜Θα
Î·Ù·ÛÙ‹‘ναι
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μύρια
χαλάσματα
του χτες
απειλές και βρέθηκε στην σκηνή τραγουδώντας ένα μοι
¯ÈÛÂ Ó· „¿ÏÏÂÈ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
Î·È
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ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
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ÁÚ·ÌÌ‹
ÛÙÚ·ÙÔ‡τιςÙÔ˘.
∆ÔÓ τωνÈÛÙÒÓ.
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κυπριακό
λαό.
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⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
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Ó·ﬁ
ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ
ÙË˜
∞ÊÚÔ‰›παρηγόρα
μου...
θος μαςÂÍ¤‰ˆÛ·Ó
για την Κύπρο».
σύμφωνα
μεÎ·ıÒ˜
τον Χατζι
313Ì.Ã.
Ì·˙› ÌÂΔιότι,
ÙÔÓ §È∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡.
ÙË˜
Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ·
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Τελευταία
περιδίνηση...
Βλέπετε είμαστε περικυκλωμένοι από αγράμματους και, κυρίως,
βλαχαδερά. Στείλαμε στο πανηγύρι της Eurovision κι εμείς ένα τρα
γούδι, μην τυχόν και χάσουμε την ευκαιρία να δείξουμε την αγραμ
ματοσύνη μας, συνυφασμένη με την μυτζήθρα Κολωνακίου και την
γραβιέρα Εκάλης. Αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν σε events, και έχουν
budget για να κάνουν ένα καλό roster. Μεγάλες διάνοιες, εμβριθείς
γνώσεις σε παϊδάκια γάλακτος Γλασκώβης. Εκεί γίνονται οι νοστιμό
τερες κεφαλογραβιέρες, απόγονοι βλέπετε των τυροκόμων του Μετσό
βου Σκωτίας.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Βάλαμε τίτλο του βλαχοτράγουδου «Last Dance», και νομίσαμε ότι
πατήσαμε το αυγό και φθάσαμε τον ουρανό. Χαρές και ανυπομο
νησία πριν τον διαγωνισμό μέχρι βλαχοτυρομένης κραιπάλης. Μυρίζα
με όλοι βουστίνα Αμφιλοχίας και καμαρώναμε σαν Κόμητες του Έσσεξ.
Ήρθε και μας η ώρα μας και τραγουδήσαμε το γελιοτράγουδό μας
και ήρθαμε δέκατοι. Πάλι καμαρώναμε γιατί σταθήκαμε επάξια δίπλα
στα άλλα κασεροτράγουδα στην αγγλική γλώσσα. Οι Άγγλοι τραγου
δήσανε στην δική τους γλώσσα και ήταν βεβαίως πολύ υπερήφανοι
που τραγούδησαν σχεδόν και όλοι οι άλλοι στην δική τους αρχον
τοχωριάτικη γλώσσα. Δεν πήραν κανέναν βαθμό, αλλά τι να τον κάνουν,
αφού όλοι οι άλλοι διαγωνιζόμενοι διαγωνίζονταν με την δική τους
γλώσσα του βουνού και της στάνης. Γίδινο, άπαχο, υγιεινό τυρί της
Ουαλίας.
Και για να μην κουραζόμαστε θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι
δύο λέξεις του καταδικού μας τραγουδιού ήταν αμφότερες ελληνικές.
Η λέξη last προέρχεται από την ομόηχες λέξεις «τελευταίος» και «ελάχι
στος», το δε Dance από την ελληνικότατη λέξη «δινεύομαι», δηλαδή
περιστρέφομαι εξ ου και η δίνη και η περιδίνηση. Αυτό δεν κάνουμε
στον χορό; Περιστρεφόμαστε. Επειδή όμως οι παρατρεχάμενοι περί
τα ευρωπαϊκά πράγματα στις εύπορες περιοχές της Κηφισιάς και του
Χαλανδρίου είναι βαρέως αγράμματοι, στείλαμε το ελληνικό τραγούδι
μέσω τυροκομίας και Μολδοβλαχίας. «Last Dance», που λέτε, και να
γελάει ο ''πάσα'' πικραμένος, να χρησιμοποιείται στα σαλόνια του Λον
δίνου σαν ανέκδοτο για τους αγράμματους Έλληνες, να γελάει και ο
τελευταίος Λόρδος απόγονος της αγελαδοτροφίας της Σκωτίας εις
βάρος μας.
Πιστεύω πως δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να εμπαίζουμε την φήμη
των τεραστίων προγόνων μας με το επίτευγμά τους αυτό της τελειω
τάτης γλώσσας μας με αηδιαστικά άσματα μεταφρασμένα στην αγγλι
κή μέσω Αραχώβης και Γρεβενών. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε
πως και το Βιεννέζικο Βάλς που με περίσσια χάρη χορεύουν και τα
άλλα βλαχαδερά της Βιέννης, κι αυτό Ελληνική λέξη είναι. Προέρχε
ται από το ελληνικότατο ρήμα «βαλίζομαι», τουτέστιν περιστρέφομαι.
Δηλαδή, στα βιεννέζικα σαλόνια βαλίζονται και χορεύουν Ελληνικούς
χορούς οι εκεί περεπιδημούντες χωρικοί των αυστριακών βουστασίων.
Άρα, η τυροκομία αναδεικνύεται κατ εξοχήν επάγγελμα αριστοκρατών
χορευτών. Προτείνω οι παραγωγοί γραβιέρας και μυτζήθρας να ανα
γορεύονται σε δούκες και βαρώνους άπαχης γίδινης φέτας.
Επιτέλους να πάρει το κασέρι την θέση που του πρέπει και που
στερείται εδώ και πολλά χρόνια. Last Dance. Ζήτωσαν τα βλαχαδε
ρά!!!
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Στην Κύπρο του «δεν ξεχνώ»
ξεχνούν εύκολα
Κύριε Διευθυντά,
Στην Κύπρο μας, σε όση απέμεινε, είχα
με και τις βουλευτικές εκλογές ή κατ’ άλ
λους «βολευτικές», αφού οι τυχεροί βο
λεύονται σε μια καλή δουλειά με πολύ
καλό μισθό για πέντε ολόκληρα χρόνια.
Αυτός είναι και ο λόγος που για 56 θέσεις
στη Βουλή, οι υποψήφιοι «μνηστήρες»
συνήθως είναι περισσότεροι από 600! Δι
καιολογημένα, λοιπόν, οι εκλεγέντες τυχε
ροί γιορτάζουν την εκλογή τους με μεγά
λο ενθουσιασμό. Αλλά πάντα υπάρχουν
και αυτοί που έχουν άλλη γνώμη.
Στον τόπο του «Δεν Ξεχνώ» περισσό
τεροι του ενός τρίτου των ψηφοφόρων
ξέχασαν να ψηφίσουν. Πιθανόν να σκέ
πτονται χριστιανικά και να μη μεριμνούν
για την αύριον. Μπορεί οι περισσότεροι
να ξέχασαν την εισβολή και την κατοχή,
μπορεί να ξέχασαν ότι πριν λίγα χρόνια
είχαν ηγέτες τον Σπύρο Κυπριανού και
τον Τάσσο Παπαδόπουλο και πολλές ελ
πίδες για το μέλλον, αλλά γνωρίζουν άρι
στα πού υπάρχουν καλά εστιατόρια, τα
βέρνες, ψαροταβέρνες και άλλα κέντρα
αναψυχής. Έτσι, ακολουθούν το «ό,τι έρ
τει στον παπά ας έρτει τζιαι στον χόντζια».
Νίκη ή ήττα στις εκλογές – στις περισ
σότερες περιπτώσεις τις βουλευτικές –
είναι ζήτημα ερμηνείας. Αν, για παρά
δειγμα, τα το αποτέλεσμα των εκλογών
για το ΑΚΕΛ το κοιτάξουμε από την πλε
υρά του ότι κατάφερε να διατηρηθεί ως
το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, χάνοντας
μόνο μια βουλευτική έδρα, δεν είναι δα
και το τέλος του κόσμου για το κόμμα. Δεν
είναι μια φοβερή καταστροφή.
Αυτός που την έπαθε είναι ο Γ.Γ. Άν
τρος Κυπριανού, επειδή για καιρό τώρα,
ανεξαρτήτως των εκλογών, μερικοί συνε
ργάτες του ζητούσαν αλλαγή στην ηγεσία
του κόμματος. Τώρα, βρήκαν την κατάλ
ληλη στιγμή για να τον ανατρέψουν. Αυτός
μαζί με τον μακαρίτη τον Δημήτρη Χρι
στόφια, έσωσαν κάποτε τον Νίκο Ανα
στασιάδη με τις στραβοτιμονιές τους και
τον έκαναν μεγάλο και τρανό. Ο ΔΗΣΥ

στην πραγματικότητα είναι το μεγαλύτε
ρο κόμμα στην Κύπρο χάρη σ’ αυτούς
τους δύο ηγέτες του ΑΚΕΛ, αλλά φάνηκε
αχάριστος. Θα θυμίσω σ’ αυτούς που
ξέχασαν ότι την εποχή της προεδρίας του
Τάσσου ο κ. Αναστασιάδης βρισκόταν σε
τόσο δύσκολη θέση, που ζητούσε τη συνε
ργασία και βοήθεια του Γ. Ομήρου και της
ΕΔΕΚ για να σωθεί. Τελικά, δύο «από
μηχανής θεοί», ο Δημ. Χριστόφιας και ο
Άντρ. Κυπριανού όχι μόνον τον έσωσαν,
αλλά τον έκαναν ό,τι είναι σήμερα.
Στο νησί του «Δεν Ξεχνώ», πολύ εύκο
λα ξεχνούν. Προφανώς η κυβέρνηση Ανα
στασιάδη και ο Αβέρωφ Νεοφύτου πε
ρίμεναν ότι τα πολλά σκάνδαλα θα προ
καλούσαν τσουνάμι μεγάλης καταστρο
φής, που θα παράσερνε τα πάντα – και
το κόμμα τους. Το αποτέλεσμα των εκλο
γών αναμφίβολα – έστω κι αν έχασαν μία
έδρα κι αυτοί – ήταν... σωτήριο. «Από
στύλο στύλον άνεση», έλεγαν οι παλιοί.
Τους δίνει και χρόνο να σκεφτούν κανέ
να ακόμα κόλπο.
Όπως είναι γνωστόν, ο τυφλός κομ
ματισμός είναι νεοελληνική αρρώστεια,
που λίγο ή πολύ την έχουμε στα γονίδιά
μας. Άδικα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και
ο Αβέρωφ Νεοφύτου κακομελετούσαν και
ανησυχούσαν, αφού ήξεραν πόσο χου
βαρντάς είναι ο Πρόεδρος και έχει προ
τεραιότητα το βόλεμα «ημετέρων». Λογι
κά ή απλά και ταπεινά, κατά Αβέρωφ Νε
οφύτου, δεν έπρεπε να αναμένουν με
γάλη ζημιά από τα σκάνδαλα. Εξάλλου ο
κυπριακός λαός θεωρεί τα σκάνδαλα και
τη διαφθορά φυσικότατο μέρος του καθη
μερινού βίου. Θα ταραχθεί αν δει το αν
τίθετο.
Αν η κυβέρνηση επηρέασε κάπως το
αποτέλεσμα, αυτό δεν είναι η ευγλωττία
του Προέδρου, των υπουργών και των
ενοίκων του Προεδρικού, αλλά τα δισε
κατομμύρια που υπόσχονταν. Δεν πρέ
πει να ξεχνάμε τον παρά που είναι η αχίλ
λειος πτέρνα μας, η αδυναμία μας, που
μας οδηγεί στην απώλεια και τον αφανι

σμό. Είμαστε ένας λαός άκρως παραδό
πιστος και ό,τι κάνουμε το συνδέουμε με
το προσωπικό μας συμφέρον και όχι το
συμφέρον όλων,.
Το ΔΗΚΟ, κατά τη δική μου γνώμη, δεν
έπαθε μεγάλη ζημιά. Η διάσπαση, λογι
κά, ήταν αναμενόμενη. Είναι απλούστα
τα το χάσμα μεταξύ των γενεών, τρόπον
τινά, του ΔΗΚΟ. Η «παλιά φρουρά» δεν
μπόρεσε να κρατηθεί στην κορυφή και
προσπαθεί να προκόψει με νέο σχήμα.
Δεν νομίζω να πέτυχαν τη μεγάλη επιτ
υχία με τη ΔΗΠΑ, αφού έτσι κι αλλιώς αυ
τοί που εξελέγησαν βουλευτές θα εκλέ
γονταν και στο παλιό τους κόμμα, ενώ στο
νέο είχαν απώλειες. Με νέο κομματικό
μηχανισμό παλαιών προσώπων, το μέλ
λον τους είναι αβέβαιον επειδή, δυστυχώς,
υπάρχουν τα καταραμένα τα γηρατειά...
Όλα περνούν χωρίς επιστροφή.
Η προσοχή μας έπρεπε να βρίσκεται
αλλού και να μην προσπαθούμε να πα
ρουσιάσουμε την Κύπρο ως μια μεγάλη
χώρα. Είμαστε, όσον αφορά τον πληθυ
σμό, μια μικρή πόλη της Ευρώπης ή ένα
«χωριό» της Κίνας ή της Ινδίας. Πρέπει
να καταλάβουμε επιτέλους ότι το κλειδί
της επιβίωσης του Ελληνισμού στην Κύπρο
βρίσκεται στη μητέρα πατρίδα Ελλάδα και
τους αδελφούς μας Έλληνες. Δυστυχώς,
το μέλλον μας είναι σκοτεινό και η τύχη
μας δυσοίωνη, όσο βλέπουμε τους πολι
τικούς μας εκεί με αγκαλιές και φιλιά με
τους εχθρούς μας Τούρκους. Είναι πολύ
πιθανόν οι «αδελφοί» μας να μας ξανα
εγκαταλείψουν χάριν των συμφερόντων
του ΝΑΤΟ και του «ελεύθερου κόσμου».
Όπως πιστοποίησε πολύ σωστά ο καθη
γητής κ. Κορνιλάκης, οι πολιτικοί της Ελλά
δας ανέκαθεν είναι αφοσιωμένοι πάντα
στην εξυπηρέτηση των Αγγλοαμερικανών
και πρόσφατα και των Γερμανών. Εκεί
έπρεπε να είχε γίνει απελευθερωτικός
αγώνας για τη σωτηρία του Ελληνισμού
και όχι στην Κύπρο.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Την ευαρέσκειά Σου ικετεύουμε
Επί του ανθισμένου τάπητος
Της δόξης, λιβάδι πιστών,
Εις χορευτική σύναξη
Με ευθυμία και φλάουτο,
Χαρά και ντέφι,
Όλοι εμείς Ω Κύριε
Δια την ευαρέσκεια Σου
Ικετεύουμε.
Με γιρλάντες και κορδέλες
Εις μαλλιά μας να ανεμίζουν,
Πανηγυρίζουμε προς ευαρέσκεια Σου
Όλοι εμείς,
Τραγουδούμε με χαρά
Που ριζώνει ευγνωμοσύνη.

Αγνά Σε καλούμε
Όλοι εμείς Ω Κύριε,
Εσένα που έδωσες ζωή
Στον κόσμο
Καιζώσα καρδιακή χαρά,
Ανταποκρινόμενοι,
Υποκλινόμαστε άπαντες,

Ω Κύριε
Και προσευχόμαστε
Δια την ευαρέσκειά Σου.

Jo-Anne Μαρινάκη

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Η προεδρία, η Αννίτα
κι εμείς καλώς
σας ήβραμεν
Για να πω το ήμαρτον μου, τα ενθουσιώδη σχόλια για
την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου για την προε
δρία της Βουλής, μου φάνηκαν εξ αρχής υπερβολικά. Αλλά,
εντάξει, είναι η επιλογή ενός κόμματος, κι ας είναι το με
γαλύτερο, κι από τη στιγμή που δεν πρόκειται για διορι
σμό αλλά για εκλογή, δεν μας πέφτει λόγος. Θα ψηφίσουν
οι βουλευτές και θα κρίνουμε. Σοβάρεψαν, όμως, τα πρά
ματα.
Γράφει ο Άριστος Μιχαηλίδης
(από τον «Φιλελεύθερο»)
Διαβάζω εγκωμιαστικά σχόλια ως να έφερε ο Αβέρωφ
Νεοφύτου από το Διάστημα την ιδανική για το δεύτερο
αξίωμα του κυπριακού κράτους. Ακόμα και μια συνήθως
αυστηρότατη δημοσιογράφος του ραδιοφώνου έλεγε χτες
στον συνομιλητή της του κυβερνώντος κόμματος, «είναι
πολύ καλή επιλογή, αλλά δεν κάνατε διαβουλεύσεις»…
Αυτό είναι το πρόβλημα, να προηγηθούν διαβουλεύσεις
για να ψηφιστεί, μη χάσουμε τέτοια ευκαιρία.
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, πρέπει πρώτα
να σκεφτούμε τι Πρόεδρο Βουλής χρειαζόμαστε, τι χρειά
ζεται ο τόπος, δηλαδή, όχι τι χρειάζεται ο Αβέρωφ ή κα
θένας μας ξεχωριστά. Πόσο πολιτικό βάρος έχει, πόσο εκ
τόπισμα, για να γεμίσει την καρέκλα.
Τι έκανε, λοιπόν, η κ. Δημητρίου στα πέντε χρόνια της
κοινοβουλευτικής θητείας της; Δεν προκάλεσε, δεν καυ
γάδισε, ήταν πιστή στις κομματικές γραμμές, ήταν ευγε
νική, χαμογελαστή, σχεδόν αθόρυβη. Και καλή Γραμμα
τέας στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Αυτά ήταν ίσως
αρκετά για να κερδίσει συμπάθειες και να αναδειχθεί πρώτη
σε σταυρούς προτίμησης ανά επαρχία. Αλλά, ξεχώρισε
για κάτι άλλο που της έδωσε προσωπικότητα ηγέτη; Προ
έδρου; Είναι αρκετή η ευγένεια της και η συμπάθεια που
κερδίζει για να είναι Πρόεδρος της Βουλής; Είναι αρκετό
για να διευθύνει το νομοθετικό σώμα και να κυβερνά τον
τόπο όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;
Ακόμα και το ότι προβλήθηκε πως προτείνεται λόγω
φύλου μπορεί και να δείχνει την απουσία άλλων επιχειρη
μάτων.
«Θα έπρεπε να προτείνεται, ακριβώς επειδή είναι άξια
και όχι λόγω φύλου. Αυτό είναι σεξιστικό και θεωρώ ότι
μειώνει και την ίδια», δήλωνε προχτές η διευθύντρια του
Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου,
Σουζάνα Παύλου. Ακριβώς έτσι. Η κ. Δημητρίου είναι σίγου
ρα θετικό στοιχείο ως βουλευτής, έδειξε ήθος, ήταν εργα
τική, είναι νέα, είναι συμπαθέστατη. Αλλά, δεν είδαμε στην
προηγούμενη πενταετία κάτι άλλο πέραν αυτών για να την
θεωρούμε και ιδανική να βγάλει την πολιτική από τη μι
ζέρια και την απαξίωσή της.
Ακριβώς στην αντίθετη όψη του νομίσματος είναι και
όσοι κομματικοί αρχηγοί ετοιμάζονται παρασκηνιακά για
να θέσουν τις υποψηφιότητες τους. Πλην του Χαράλαμ
που Θεοπέμπτου, που βρίσκεται στην ίδια όψη μαζί με
την Αννίτα Δημητρίου. Όμως, οι άλλοι αρχηγοί, που δια
θέτουν το πολιτικό εκτόπισμα, δεν διαθέτουν την ανα
γκαία για την εποχή συναίνεση, εμπιστοσύνη, ευρύτερη
εκτίμηση των πολιτών.
Υπάρχουν βουλευτές και βουλεύτριες, που διαθέτουν
και την εκτίμηση και το πολιτικό βάρος για να αναλάβουν
αυτόν τον θεσμό. Πρέπει, όμως, να ξεπεραστούν τα κομ
ματικά παίγνια κι οι προσωπικές ατζέντες και να δοθεί από
όλα τα κόμματα προτεραιότητα στις ανάγκες του τόπου
και της εποχής για να τους δοθεί η ευκαιρία.

Eπιστολές - Γνώμες
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829
ΜΕΡΟΣ 5ον
Ο Ανδρέας Κάλβος (Ιωαννίδης) (Ζάκυνθ
ος 1792 – Αγγλία 1869), μεγάλος Εθνικός
Έλληνας ποιητής. Περιφημότερες είναι οι
ωδές του «Ο Ωκεανός», «Ο Φιλόπατρις»,
«Εις τον Ιερόν Λόχον» και τα «Ηφαίστεια».
Ο Κάλβος αφιέρωσε στη θυσία της Κύπρ
ου το 1821 τον δεύτερο στίχο της 23ης στρ
οφής της ωδής «Ηφαίστεια» στη σειρά των
Ωδών του 1826.
«Διά σας ηρώων κοπάδια,
δεν φθάνει η Χίος, η Κύπρος.
Των Κυδωνίων δεν φθάνουσιν
Της Κάσσου και της Κρήτης
η κατοικία...»
Η Ωδή «Ηφαίστεια» είναι μια μεγαλόστομη
βροντερή έκρηξη πόνου, οργής, πάθους για
τις θηριώδεις σφαγές και λεηλασίες που σκόρ
πιζαν γλεντώντας σαδιστικά τα τουρκικά στίφη
στα νησιά μας – Χίο, Κύπρο, Κυδωνία Μικράς
Ασίας, Κάσο στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη
και σε άλλα μέρη της ελληνικής γης μας.
Στοχάζεται ο ποιητής τον Τούρκο μακε
λάρη, που χοροπηδά από χαρά και αγαλ
λίαση για τους αδικοσκοτωμούς και τους
ποταμούς αιμάτων από τα κορμιά αθώων
παιδιών, απροστάτευτων γυναικών και ηλι
κιωμένων. Το πανολέθριο έργο τους το θαύμα
ζαν κομπαστικά ως ένα έργο... ηρώων. Γι’
αυτό ο ποιητής αρχίζει την πιο πάνω στρο
φή με τον στίχο «Διά σας ηρώων κοπάδια».
Η Κύπρος, έγραψε ο βάρδος της Βασίλης
Μιχαηλίδης, στην πρώτη στροφή του Κυπρ
ιακού Έπους «Η 9η Ιουλίου 1821» που ενσα
ρκώνει αδρά και ανάγλυφα το δικό μας δράμα
το 1821:
«...Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι εφυσούσαν
τζι αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να
κρυφοσυννεφκιάζη
τζαι που τες τέσσερεις μερκές τα
νέφη εκουβαλούσαν,
ώστι να κάμουν τον τζαιρόν ν' αρτζιεύκη να στοιβάζη,
είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι η
Τζιύπρου το κρυφόν της
μεσ' στους ανέμους τους κρυφούς
είσιεν το μερτικόν της...»
Δεν είχε όμως τότε η Κύπρος την ίδια φρι
κιαστική τύχη που είχαν η Χίος και τα Ψαρά.
Τα τουρκικά σπαθιά δεν θέρισαν στην Κύπρο
με τον ίδιο ολοσχερή τρόπο. Οι κάτοικοί της
δεν μαρτύρησαν σύσσωμοι ως άνθρωπος.
Αλήθεια – θανάτωσαν τους αρχιερείς και τους
προεστούς της – ιερωμένους και μη – τον
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, κρεμώντας
τον από έναν πλάτανο στην πλατεία του Σερ
αγιού στη Λευκωσία κι αποκεφάλισαν τους
άλλους τρεις Μητροπολίτες στον ίδιο τόπο,
με τόσους άλλους κληρικούς, βαθμούχους
και πολιτικούς άρχοντες του λαού, τους κοτ
ζαμπάτζηδες, πραμματευτάδες, αλλά και
φτωχούς ανθρώπους του λαού. Λεηλάτησαν
και άρπαξαν το βιός των εκκλησιών και του
λαού, αλλά δεν έσφαξαν χωρίς διάκριση κι

«Μετά την καταστροφή των Ψαρών», Ν. Γύζη.
Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών
εξαίρεση τον πληθυσμό καιδ εν την έσυραν
κοπαδιαστά αιχμάλωτο στο εσωτερικό της
Ανατολίας με σκοπό να τους χρησιμοποιή
σει ως σκλάβους αυτούς και τα παιδιά τους
και τους απογόνους τους στον αίωνα τον
άπαντα.
Το κυπριακό δράμα είχε γνωσθεί στη Δύση
από τους πρώτους μήνες από δικούς μας
και ξένους περαστικούς ή μόνιμους κατοίκο
υς του νησιού, που έφυγαν ή φυγαδεύτηκαν
ευθύς μετά τις εκτελέσεις και τις λεηλασίες.
Δεν είχαν, βεβαίως, να διηγηθούν κάτι παρ
όμοιο με το ολοκαύτωμα της Χίου ή το ξερίζω
μα των Ψαρών. Η κυπριακή περιπέτεια ήταν,
όμως, μια μεγάλη και ολόλαμπρη θυσία!
Μια δυνατή τυπική έκκληση, όχι όμως μια
ζωντανή, γιομάτη έξαρση και φλογερή δια
μαρτυρία για το δράμα της Κύπρου. Τα δρα
ματικά γεγονότα της Χίου συνδυασμένα με
το ηρωϊκό μεγαλούργημα του Κωνσταντίνου
Κανάρη προκαλούσαν μια ξέχειλη συγκίνηση
που αναστάτωνε ως τα μύχια τον συναισθ
ηματικό κόσμο της ανθρωπότητας.
Έτσι δόθηκε προτεραιότητα για μια έντονη
προβολή στην εξύμνησή τους από τη νεο
ελληνική Μούσα που άρχιζε μόλις τώρα το
δημιουργικό της έργο. Μα και το δράμα της
κυπριακής συμφοράς δεν ξεχάστηκε. Βρήκε
μια «μικρή γωνιά» στον κόσμο των αισθ
ημάτων του Ανδρέα Κάλβου δίπλα από το
φρικτό πάθος της Χίου.
«Διά σας ηρώων κοπάδια,
δεν φθάνει η Χίος, η Κύπρος...»
(Βλέπε «Κυπριακά Χρονικά», 1961, Αντ.
Κ. Ιντιάνος).
Επιστολή του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου...
18 Φεβρουαρίου 1824
«...Η Διοίκησίς δύναται να ωφεληθή από
τα μέσα του και να αποκτήσει δι’ εαυτού την
εύνοιαν και συνδρομήν πολλών σημαντικών
ανθρώπων εις την Ευρώπην. Διά τούτο είναι

καλόν να το χαϊδεύη και να μην το οπλίση.
Υποβάλλομεν δε να καταντήση εις συνθήκας
με το Τάγμα τούτο. Ας μην αλησμονήση να
απαιτήση δικαιώματα δι’ όλους τους ομογενείς, όσοι θελήσουν να έμβουν εις το τάγμα
τούτο και προ πάντων διά τους κατοίκους
χριστιανούς του παραχωρηθέντος νησίου.
Η αναβίωσις του τάγματος τούτου δεν ημπορεί να διαρκέση και θέλουν δοθή ογλήγορα
περιστάσεις, αι οποίαι να αναδείξουν και αύθις
της Ελλάδος κυρίαν του παραχωρηθέντος
νησίου, το οποίον διά πολλούς λόγους πρέπει να είναι εις τα άκρα της Ελλάδος, καθώς
είναι η Ρόδος, ή και αυτή η πολυπαθής Χίος.
Πολλοί ενέκριναν και την Κύπρον, αλλά τούτο
είναι βασίλειον και όταν καλώς οργανωθή,
δεν είναι πλέον εύκολον να αποσπαθή από
των ξένων την εξουσίαν...»
(ΓΑΚ, Αρχείον Αλεξάνδρου Μαυροκο
ρδάτου, αριθμ. 1011).
Το 1827 ο πρώτος Κυβερνήτης Ιωάννης
Καποδίστριας (Κύπριος στην καταγωγή)
περιέλαβε την Κύπρο και την Χίο στις εθνι
κές διεκδικήσεις τού υπό δημιουργία ελληνι
κού κράτους. Το οποίο, όπως τόνισε ο Ιωάν
νης Καποδίστριας της Ελλάδος «θα στηριχθή εις το εκχυθέν αίμα της Κύπρου, της
Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και εις τους άλλους πολλούς κατά
γην και κατά θάλασσαν αγώνες...»

ΠΗΓΕΣ/ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. «Κυπριακά Χρονικά», Λευκωσία 1961.
2. «Η Κύπρος εις τον Αγώνα του 1821»,
Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτη, Αθήνα 1971.
3. Άπαντα Ανδρέα Κάλβου «Η Λύρα – Λυρ
ικά», Εισαγωγή – επιμέλεια Σπύρου Μυλω
νά, 4η έκδοση, Εκδόσεις «Κερύνεια», Λευ
κωσία 1988.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιφιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
Μάνος Κράλης – ΝίκηÛ¯¤‰ÈÔ
Λαδάκη
Φιλίππου –
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
– ™˘Ó¿ÓÙËÛË
™.Ταλιαδώρος
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - –¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Πάνος
Γιάννης1979
Οικονομίδης
ÎÏÂÎÙ¤˜ ˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
κλεκτές υνεργασίες

18 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

Μέρος 18ον
∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂

Μάνος Κράλης
™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒ(1914 – 1989)
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
Î·ÈΟ
ÛÂΜάνος
ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜του
– Ì¤ÏË
·Ó¿ÊÂΚράλης¤ÎÎÏËÛË
(το πραγματικό
όνομα
ήταν
ÚÂ
Ù·
·ÎﬁÏÔ˘ı·:
Γιώργος Μίνωος), γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1914.
«™·˜ Î·ÏÒ
Ó·Παγκύπριο
Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂΔιδασκαλείο
Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÙËÓ
Σπούδασε
στο
και στοÁÈ·Διδα
Â›ÙÂ˘ÍË,
ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ
ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·,
ÌÈ·˜ ως
Ï‡ÛË˜
ÙÔ˘
σκαλικό Κολλέγιο
Μόρφου
και εργάστηκε
δάσκα
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ
ÌÂ Ù· „ËÊ›λος σε διάφορα
Δημοτικά σχολεία.
Την ίδια εποχή
έστελ
ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ, Ù·
ÔÔ›· ÛÂÈ˜και
˘ÂÚ„ËÊ›νε συνεργασίες
σε διάφορες
εφημερίδες
περιοδι
Û·ÙÂ
κά. Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ. ™·˜ Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ Ï¤ÔÓ ÙÔ
¤ÁÎÏËÌ·
ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ
‚¿ÚÔ˜
Ο ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
Κράλης ήταν
επηρεασμένος
από τους ÛÂ
Έλληνες
ÂÓﬁ˜
ÌÈÎÚÔ‡
Ì¤ÏÔ˘˜
ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ,
ÁÈ·Ù›
·ÓÔ¯‹
ποιητές της δεκαετίας του 1920 και ιδιαίτερα από
την
ÙË˜
ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜
ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ›
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹και
ÙË˜...
ποίηση
του Τέλλου
ΆγραÌÂ
(18991944)
στην ηλικία
∆Ô22
∫˘ÚÈ·Îﬁ
‰ÂÓ Â›Ó·È
Ô˘Û›·
‰È·των
ετών, τοÚﬁ‚ÏËÌ·
1936, εξέδωσε
τηνÛÙËÓ
πρώτη
τουÙÔ˘
ποιητι
ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘κή συλλογή, «Ταξίδι στη γυμνή χρονιά».
Ú›ˆÓ. ∂›Ó·È Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
Στη συνέχεια ο Κράλης είχε ανανεωτικές διαθέσεις
Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆκαι εγκατέλειψε το μέτρο και την ομοιοκαταληξία και
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
υιοθέτησε τον ελεύθερο στίχο.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿ÚΤο 1938 εξέδωσε τη δεύτερη ποιητική του εργασία
ÍÂÈ ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·«Φθινόπωρο στην κόλαση», ενώ λίγο αργότερα εξέ
ÓÂÓˆıÂ› Ô Ï·ﬁ˜ ÙË˜...
δωσε την τρίτη και πιο ώριμη συλλογή του «Επιτά∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ‰È·Î˘φιος του πληρώματος», γιατί είχε επηρεαστεί από
‚Â‡ÔÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
την ποίηση του Άγγλου Τ. Σ. Έλιοτ και του Γιώργου
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ Ï·ﬁ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈΣεφέρη.
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘Το χουντικό πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή το
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆ1974
καθώς
ο τραγικός
θάνατος
κόρης τουÙÔ˘;
τον
Ì¤Ó· ŒıÓË
ı·και
·ÚıÔ‡Ó
ÛÙÔ ‡„Ô˜
ÙˆÓ της
ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ
επηρέασαν
όταν
έγραφε
τις
ποιητικές
του
συλλογές
∞˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».
«Γεύση
και «Εντάφιον
έαρ».
∑‹ÙËÛÂθανάτου»
Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜
Ó· ÙÂıÂ› ˘ﬁ
‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
Τον
μεγάλο
του
πόνο
για
την
τραγωδία
της·ÓıÚˆΚύπρ
·ﬁ Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ
ου
από
την
τουρκική
εισβολή
τον
βλέπουμε
στους
πιο
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜, Ì¤Û· ÛÙ·
κάτω στίχους
του (από
το ποίημα
«Γεύση
Ï·›ÛÈ·
ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜
Ï‡ÛË˜,
‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜
ÛÙ·θανάτου»):
„ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
Η πλατεία
ήταν1978
έρημη
εκείνη τη ÌÂ
νύχτα
™ÙÈ˜
6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
Με τα κλειστά
περίπτερα,
τις ξεσκισμένες
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ,
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
Â·Ó¤Ï·‚Â
ﬁÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
αφίσες.
·ﬁ ÙÔÓ √∏∂.
Μύριζε
καμένο 1978
ρούχο,
στάχτη,
πυρκαγιά.
™ÙÈ˜
9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
Ë °ÂÓÈÎ‹
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
ÙÔ˘ √∏∂
Πηγαίναμε
μαζί μα
οι λέξεις
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ
ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ·
33/15
ﬁÔ˘ στέγνωσαν
˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ στα
¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛËχείλη.
ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓﬁÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·ﬁ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
Μόνο∑ËÙÔ‡ÛÂ
κοινό σημείο
ήταν ο Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
φόβος
∫‡ÚÔ˘.
Â›ÛË˜επαφής
ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û·
ο πρωτόπλαστος,
απροσδιόριστος
ÙˆÓΕκείνος
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Î·È
φόβος
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ,
˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔΠουÚÔÛÊ˘Á‹
γνώρισεÎ·È
ο άνθρωπος
ένα χωράφι
ÏÔ‡ıËÛÂ
Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔσ’™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂτριβόλων.
·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ
ÁÈ·πίκρας
ÙËÓ ∫‡ÚÔ.
Μετρούσαμε
τους„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
οβολούς της
μας
σκαλίζαμε
την
τέφρα*
της
ψυχής.
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ
Κι άξαφνα πέρασαν με ορμή, μουγκρίζοντας
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
Τα στρατιωτικά αυτοκίνητα,
ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
κατάφορτα κλαδιά των ευκαλύπτων
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
κι ακακίες,
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
Κι εχάθηκαν γοργά σ’ ένα πυκνό σκοτάδι.
µÚÂÙ·Ó›·˜.
Όμως σ’ αυτό το ελάχιστο διάστημα, για λίγα
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·δευτερόλεπτα μονάχα
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
Το μάτι πρόφτασε να ιδεί στο δυνατό το φως
‹Ù·Ó Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
των προβολέων
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§ ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤Ένα
κεφάλι
που·ﬁ
με ανάστροφη
ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔεφηβικό,
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
ματιά
εκοίταζε
το
χάος
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
Τα στιβαγμένα
σώματα
κομμάτια.
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜
ÚÔÛÊ˘Á¤˜
ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚËΤι γρήγορα
που χάθηκαν
τα νέα
παιÛ·Ó –¤ÓÔ¯Ë
ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜
·ﬁ Ù· τούτα
„ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘
¢ÈÂδιά
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔΑπροετοίμαστα
θάνατο,
αυτό τοÙË˜
είδος
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó
ﬁ,ÙÈ ¤Ù˘¯Â για
Ë ∫‡ÚÔ˜
ÌÂ ÙÔγι’æ‹ÊÈÛÌ·
33Ë˜
θανάτου...
™˘Óﬁ‰Ô˘ ÙË˜του
°ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».
Ο°Ï·‡ÎÔ˜
Μάνος Κράλης
πέθανε
τοÙÔ˘
1989.
√
∫ÏËÚ›‰Ë˜,
ËÁ¤ÙË˜
¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈΝίκη
- Φιλίππου
Ï›Â˜ ÂÊﬁÛÔÓ
·˘Ù¤˜Λαδάκη
ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó,
ﬁˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ, ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘- °ÂÓÈÎÔ‡
(1937
2003)°Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Η Νίκη
Λαδάκη-Φιλίππου
γεννήθηκε στη
Λευκωσία
Ú¤ÂÈ
Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ›
ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÒÛÙÂ
Ù· ·Úτο
1937.
Μετά
τις
Γυμνασιακές
της
σπουδές
στο
ÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂπήγε
ıÂÙÈÎ¿».
Λονδίνο
όπου σπούδασε
Εμπορικά
και στη συνέχεια
√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜
§˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜,
·ÂÎ¿-

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

www.greekinstitute.co.uk

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ» Î·È ﬁÙÈ «·ÓÙÈσπούδασε Ελληνική
και Αγγλική
Φιλολογία
στην‰ÈÂıÓÒ˜
Αθήνα.
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È
ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜
Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜
·Ú¯¤˜
ΕργάστηκεÎ·È
για·Ú·‚È¿˙ÂÈ
πολλά χρόνια
ως Μορφωτική
Λειτουρ
·Ô‰ÂÎÙ¤˜
Î·Ù¿ÊˆÚ·
Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
γός√∏∂».
στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παι
ÙÔ˘
δείας απ’ όπου και αφυπηρέτησε το 1995. Από νεαρή
∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ηλικία ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία, ιδιαίτερα με την
–19 ª·˝Ô˘
ποίηση και δημοσίευσε
δεκάδες1979
συνεργασίες σε εφημε
ρίδες
περιοδικά
της Κύπρου
της Ελλάδας.
Συμμε
™ÙÈ˜και
·Ú¯¤˜
ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË
1979 Ôκαι
∫Ô˘ÚÙ
µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì,
°.°.
τείχε√∏∂,
σε πολλά
λογοτεχνικά
και σεÁÈ·
λογο
ÙÔ˘
·Ó¤Ù˘ÍÂ
ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË συνέδρια
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍË
ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ.
·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ
ÌÈ· «∏ÌÂτεχνικούς διαγωνισμούς
και °È’
τιμήθηκε
με διάφορα
βρα
Ú‹ÛÈ·
¢È¿Ù·ÍË»
ÛÙÔÓ ™.
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
βεία. Για
ένα χρονικό
διάστημα
ήτανÎ·È
αντιπρόεδρος
της
ÌÂ
Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·
ÁÈ·Λογοτεχνών
Û˘˙‹ÙËÛË: Κύπρου, Γενικός
Εθνικής
Εταιρίαςı¤Ì·Ù·
Ελλήνων
1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ·
ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
Γραμματέας
του Κυπριακού
ΠΕΝ
και μέλος σε πολ
2. ∆·
Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›·
ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –
λούς
λογοτεχνικούς
οργανισμούς.
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
Ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις και πολλά ποι
3. ∆Ôτης
∂‰·ÊÈÎﬁ
˙‹ÙËÌ·. σε διάφορες ανθολογίες.
ήματα
δημοσιεύτηκαν
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ
ı¤Ì·.
Εξέδωσε
πάνω από 14
βιβλία ποίησης και 4 δοκίμια.
5.
∂È‰ÈÎ‹
·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ·
ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
Μερικές από τις ποιητικέςÙËÓ
τηςÂÈÛÙÚÔÊ‹
συλλογές ήταν:
«Ωδές»,
ÙÔ˘
µ·ÚˆÛÈÔ‡.
«Δρόμοι
αγάπης», «Άτονα», «Επεισόδια», «Σφαγ¶ÚÔÙÔ‡
·ÎﬁÌ·«Το
·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
μένη
άνοιξη»,
όνειρο»
και «Το τραγούδι
του
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó
¤ÓÙÔÓ·
ÙÈ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜
ÙÔ˘˜:
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Πενταδάκτυλου».
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó
ÌÂÓ ÙËÓ στίχους
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
·ÏÏ¿
Δίνουμε μερικούς
απόÙË˜
το ποίημα
της «Απόψε
ÌÂ
ﬁÚÔ˘˜.
™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
που
γεννήθηκε
ο Χριστός»Ô από
τη συλλογή
«ΔρόﬁÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
μοι αγάπης»:
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Απόψε που στη Βηθλεέμ γεννήθηκε ξανά ο ΛυτρÛ˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤ωτής,
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·ﬁ ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.
Απόψε που η κακία και το ψέμα
™ËÌÂ›· ÙË˜
™˘ÌÊˆÓ›·˜
Χαθήκαν∆·εις¢¤Î·
του δρόμου
την καμπή,
Απόψε γίνου∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
άνθρωπος –με¡ÙÂÓÎÙ¿˜
δύναμη,
Με
θέληση
περίσσια,
1. ¡·
Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
Κι ορκίσου
μια αύριο καλύτερη απ’ αυτή.
15 πÔ˘Ó›Ô˘για
1979.
Κι
άστρο
της Βηθλεέμ
2. όταν
µ¿ÛËτο
ÙˆÓ
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ
Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ΣτηÁÚ·ÌÌ¤˜
φάτνη θα
σταλάξει
ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘Το ·Ú›Ô˘
δάκρυ1977.
από τα μάτια σου,
Του
δάκρυ, Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘3. ∆·λυτρωμού
·ÓıÚÒÈÓ·το
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Μην
το αφήσεις,
άνθρωπε,
να πέσει, να χαθεί,
ıÂÚ›Â˜
Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
Γιατί
αν
πέσει
πα’
στης
γης
4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Θενά
το πιεί το χόρτο,
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
Ù˘¯¤˜.
Κι
λιθόστρωτοÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆ5. αν
¡·πέσει
‰ÔıÂ› στο
ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
ΘαÓ›·˜
το χαρεί
ο διαβάτης.
ÁÈ· ÙËÓ
Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
Μ’ αν
καρδιάς
σου τις πτυχές
ÙËÓστης
·ÈÁ›‰·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
Το
δάκρυ
θα σταλάξει,
6. ¡·
·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔÓ· πως
ı¤ÛÂÈγεννήθηκε
ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ μαζί
ÙËÓ ¤Î‚·ÛË
ÙˆÓ Û˘ÓÔΘαÚÔ‡ÛÂ
νιώσεις
με το Χριστό
ÌÈÏ›ˆÓ.
Ο νέος
εαυτός σου,
7. ¡·
Û˘˙ËÙËıÂ›
ÙÔ ı¤Ì·και
·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜
ÙË˜
Και
δύναμη
και θέληση
περηφάνια περισσή
∫‡ÚÔ˘.
Θενά
σου τάξει.
8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Ó· Οκτώβριο
Ù‡¯Ô˘Ó Â·ÚΗÎ·È
Νίκη
ΛαδάκηΦιλίππου
πέθανε τον
του
ÎÒÓ
ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ ¤ÓˆÛË
ÌÂ ÔÔÈ·‰‹Ô2003
καιÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ
η κυπριακή
κυβέρνηση
αναγνωρίζοντας
τη
ÙÂ ¿ÏÏË
¯ÒÚ· Î·Èτης
ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÌÔÚÊ‹
μεγάλη
προσφορά
στα Κυπριακά
και Ελληνικά
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡
‹ ·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
Γράμματα,
ανέλαβε
την κάλυψη των δαπανών της
9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
κηδείας
της.
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.
10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· Á›ÓÔ˘Ó
ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
Πάνος
Ταλιαδώρος
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
(1909
1990)
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿Ï·˜Ο˘ﬁ
ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·
ÙÔ˘ µ.°.°
ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙
¡ÙÂ ∫Ô˘Πάνος
Ταλιαδώρος
γεννήθηκε
στο Καϊμακλί.
ÂÁÈ¿Ú.
∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
ÏÂ˘Ú¿
·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â
Ô
Εργάστηκε
ως δάσκαλος και
δημοσίευσε
ποιήματα,
°ÂÒÚÁÈÔ˜
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
Ô˘ Ì¤¯ÚÈκαι
ÙﬁÙÂ
Ó¤Ô˜
Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜
διηγήματα
και κριτικές
μελέτες
στις εφημερίδες
σε
‹Ù·Ó
ÀÔ˘ÚÁﬁ˜
¶ÚÔÂ‰Ú›·˜
Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ
περιοδικά.
Ήταν
επίσης Πρόεδρος
του ΚυπροΣοβιε
∆¿ÛÛÔ
¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Î·Èτου
·ﬁ«Βραδιές
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜
ÏÂ˘τικού Συνδέσμου.
Έργα
καλοκαιριάτιÚ¿˜
Ô √Ó¿Ó.
κες»,
«Στα παρασκήνια της αγάπης», «Η μπαλάν-

τα της∏νέας
ζωής»
κ.ά.
£¿ÙÛÂÚ
ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Στην «μπαλάντα της νέας ζωής» οραματίζεται ένα
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂκαλύτερο κόσμο όπου θα επικρατεί η ισότητα και η
Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ﬁ
δικαιοσύνη.
Δίνουμε
στίχους:
ÙÔ
∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ·
Ô˘μερικούς
ËÁ¤ÙË˜ Î·È
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ‹Ù·Ó
ÙﬁÙÂ Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔΘα ÙË˜
‘ρθει∞ÁÁÏ›·˜
μια όμορφη
Ú›·
ÂÍÂÏ¤ÁËαυγή
Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ – Ë
Όπου και να
‘ναι θα∞ÚÎÂÙÔ›
φανεί ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ôª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ
£¿ÙÛÂÚ.
Πέρα απ’ την
ανατολή
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ
ÌÂ ÙË
ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘Να
φέρει
του
ήλιου
το φωςÌÂ
που
θα τα
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ·Ó¤ÌÂÓ·Ó
ÙËÓόλα
·ÏÏ·Á‹
ÙË˜ντύσει
∫˘‚¤Ú- κάμπους,
πελάγη
και βουνά
- ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
ÓËÛË˜
Î·È Î¿ÔÈ·
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
ÛÙ¿ÛË
Σταı·
άσπρα
και στα γιορτινά
ﬁÙÈ
·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
ÛÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁΝα λάμπουνε
Á˘‹ÙÚÈ·
‰‡Ó·ÌË.παντοτινά
¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó ﬁÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
Μες¿ÏÏË
τηςÌÈ·
ατέρμονης
χαράς
το πιο
μεθύσι.
ÁÈ·
ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù›
Ë ÛÙ¿ÛË
ÙË˜γλυκό
Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
Χρόνια
και·ﬁ
χρόνια
περπατώ
‰ÂÓ
‰È¤ÊÂÚÂ
ÂÎÂ›ÓË
ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
Να σταματήσω δεν μπορώ
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
Και
προχωρώ
∆·ολοένα
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·Μες στους
ανθρώπους
απλούς
πιασμένος
ÓÈÎÒÓ
Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ,
ﬁÔÈÔτους
ÔÏÈÙÈÎﬁ
·ﬁ¯ÚˆÌ·
ÎÈ ·Ó Â›¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
χέρι χέρι.ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ-
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Τέρμα μας είναι η χαρά,
Ισότητα και λευτεριά,
Ειρήνη, πρόοδος, δουλειά,
Σε μαύρους, κίτρινους, λευκούς, σ’ όλα της γης
τα μέρη

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
Γιάννης
Σταυρινός
Οικονομίδης
∫À¶ƒ√À
∆√º∞§§∏
(1894 - 1987)

ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏﬁÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
Ο Γιάννης Σταυρινός Οικονομίδης γεννήθηκε στο
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓﬁÚÂ˘Â ÌÂ
Ριζοκάρπασο το 1894 και μετά τις Γυμνασιακές του
ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Âσπουδές ŒÙÛÈ
πήγεËστην
Αθήνα όπου σπούδασε
ÙÚÂÏ·›ˆÓ.
Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
·ÚÎ¤ÛÙËÎÂνομικά
·Ï¿
(19141917).
το επάγγελμα
δικηγόρου
Ó·
Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈΆσκησε
ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Ô˘ ÙËÓτου
Û˘ÓÂ¯¿ÚË
ÁÈ·
στην
Αμμόχωστο
για 53 χρόνια
(1919 ÛÙËÓ
1972).
Η τουρ
ÙËÓ
ÂÎÏÔÁÈÎ‹
ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·
Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ
ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆκικήÙˆÓ
εισβολή
του‰ÂÛÌÒÓ
1974 τον
βρήκε
στο χωριό
του το
Ριζο
ÛË
ÛÙÂÓÒÓ
Ô˘
Û˘Ó‰¤Ô˘Ó
ÙÈ˜ ‰‡Ô
¯ÒÚÂ˜.
κάρπασο.
Αρνήθηκε
να
το
εγκαταλείψει
και
παρέμεινε
™ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈﬁÚÈÛÂ ÙÔÓ
εκεί εγκλωβισμένος
που η∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
υγεία του επιδεινώθηκε
§ﬁÚ‰Ô
∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜μέχρι
˘Ô˘ÚÁﬁ
και μεταφέρθηκε στη Λευκωσία, όπου και πέθανε το
1987.√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
√È
ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜θεωρείται
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ô˘από
Â›¯·Ó
ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ο Οικονομίδης
ένας
τους
πρώτους
ÙÈÛÙÂ›
ÁÈ· ÙÈ˜
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979
¿Ú¯ÈÛ·Ó
Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË ιδέες
§Â˘Κύπριους
πεζογράφους.
Είχε
πολύ προοδευτικές
ÎˆÛ›·
ÌÂ ÙË
‰È·ÊÔÚ¿
ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ·του.
Ô‰ËÁ‹ıËκαι αυτό
το ÌﬁÓË
βλέπουμε
σταﬁÙÈ
πεζογραφήματα
Όταν
Î·Ó
Ó·˘¿ÁÈÔ.
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿
Â›¯Â
‰Â¯ÙÂ›
ÙËÓ
ήτανÛÂακόμα
φοιτητής
στη Νομική
Σχολή
στην
Αθήνα
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
ﬁÚÔ˘˜
το 1915 εξέδωσε
το πρώτο του·ÏÏ¿
έργοÌÂ
με Î¿ÔÈÔ˘˜
τίτλο «Τα πρώτα
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ
ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
διηγήματα».
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹
∞ÙÙ›Ï·
Û·Ó
Ù· Û‡ÓÔÚ·
ÙˆÓλογοτεχνία
‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ».
Είχε επηρεαστεί
από
τη Γαλλική
και το
∆ËÓ μετάφρασε
›‰È· ÂÔ¯‹, διηγήματα
ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ
·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
1918
του Γάλλου συγγραφέα
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ
‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ
ÙË˜την
∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
‰ÈÂÎΓκι ντε Μοπασάν.
Λίγο μετά
επιστροφήﬁÔ˘
του στην
‰ÈÎÔ‡ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜
Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜
ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒΚύπρο εξέδωσε
στην Αμμόχωστο
το περιοδικό
«Νέα
ÛÈ,
ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ
ﬁÙÈΈγραψε
·˘Ù¤˜ ÔÈτιςÂÚÈÔ˘Û›Â˜
·Ó‹Î·Ó
·ﬁ
Εποχή»
το 1921.
ποιητικές ÙÔ˘
συλλογές
«ΚομÙÔ
1571
ﬁÙ·Ó
Ô
§·Ï¿
ªÔ˘ÛÙ·Ê¿
Î·Ù¤ÎÙËÛÂ
ÙËÓ
μάτια της ψυχής μου» 1920, «Από τη μοναξιά μου»
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ!
√ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜
1923 και «Καημοί»
1930. ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ﬁÊ·ÛË
Ô˘Τον
˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
ÙÔ ∂µ∫∞º.
°È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË
τραβούσε επίσης
η πεζογραφία
και το 1937·˘Ù‹
έγρ
·ﬁÊ·ÛË
·ÎﬁÌ·
Î·È
ÌÈ·
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
Ë
αψε στην κυπριακή διάλεκτο τη συλλογήÂÊËÌÂÚ›‰·
«Κυπραίι«∞¸ÓÙÏ›Î»
Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ
ÙËÓ
·ﬁÊ·ÛË
ÙÔ˘
‰ÈÎ·ÛÙ‹
Î·È
¤ÁÚ·κα» με θέματα από την καθημερινή ζωή της κυπρια
„Â
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·την
«ÏÔÁÈÎ‹»
ÙﬁÙÂ «Ë ∞ı‹κήςﬁÙÈ
υπαίθρου
όπου μαστιγώνει
κοινωνικοοικονο
Ó·,
Ë
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,
ÙÔ
µÂÏÈÁÚ¿‰È,
Ë
™ﬁÊÈ·
Î·È
µÔ˘ÎÔ˘μική αδικία που επικρατεί. Την περίοδο τουÙÔΜεσοπο
Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
λέμου, έγραψε ακόμη δύο νουβέλες με έντονο το ερω
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
τικό στοιχείο «Μέσα στα πεύκα» και «Η περιουσία
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
του θείου», οι οποίες δημοσιεύτηκαν πολύ αργότερα,
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡τη δεκαετία του 1980, μαζί με τη δεύτερη σειρά των
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ﬁÏÂÌÔ» ﬁˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«Κυπραίικων» (1983). Σ’ ένα από τα διηγήματα του
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ Â¤‚·Ï«Μέσα ο χάρος κι έξω ο δανειστής», το οποίο έγρ
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË».
αψε το 1934, περιγράφει την κατάσταση που επικρα
∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌﬁÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘Îˆτούσε στα χωριά της Μεσαορίας και επικρίνει το άδικο
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
κοινωνικοοικονομικό καθεστώς που επικρατούσε επί
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘Αγγλοκρατίας.
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹Η πεδιάδα της Μεσαορίας ήταν ξερή και ακαλλι
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

IMAM BAYILDI

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 IOYNIOY

George Psarias has been a restauranteur for almost forty years. He
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spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also
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developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

22.50

flavours.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 IOYNIOY

Baked aubergines filled with tomatoes, onions and garlic

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others.
Here he would like to give you a taste of his recipes.

IMAM BAYILDI

21.30

BAKED AUBERGINES FILLED
WITH TOMATOES, ONIONS AND
GARLIC
This is a summer, traditional dish which uses
a lot of olive oil. It is delicious, moreish and iconic dish, full of character. This dish has Ottoman
connections, although it is also made widely in
the Middle East, Greece and Cyprus.
There are a few myths surrounding this dish.
It was reputed that an imam found it so delicious
that he ate it in excessive amounts eventually
fainted as a result. This is what is literally meant
by ‘imam bayildi’; ‘the man fainted’. Less romantic historians have suggested that he actually fainted on hearing how expensive the ingredients were
and on hearing how much precious olive oil had
gone into the dish.
The third version of the story is that the imam
married a very rich, well brought up girl in a dowry.
He was given twelve of the finest, very expensive
cups of virgin olive oil. His wife was cooking imam
bayildi every day because he liked it so much but
on the thirteeth day, there was none left and so
he could not have any and all the dowry was gone!
This dish is delicious and not very expensive
to make. It makes a splendid first course or part
of a meze.

INGREDIENTS
(Serves 6)
3 large aubergines, about 250g each, about 15cm
long
6 tbsp extra virgin olive oil
4 medium onions, peeled, thinly sliced
6 large garlic cloves, finely chopped
500g fresh, ripe tomatoes, peeled seeded and
finely chopped or 400g canned tomatoes with
their juices, chopped
1 tbsp tomato puree
A small bunch of fresh flatleaf finely chopped
parsley
1 tsp oregano
2 tsp sugar
250g feta, crumbled
Sea salt and freshly ground black pepper

METHOD
1. Preheat oven to 190⁰C/170⁰C/ gas 5.
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι ΆρώματαΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις (ΡΙΚ)
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
“180 Μοίρες”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Ξεροκέφαλος”
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Από Μέρα σε Μέρα
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
Καμώματα τζι ΆρώματαΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο
με τη Δήμητρα Νικητάκη
Ελληνική Ταινία:
“Η Τελευταία Πτήση”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Δόκτωρ Ζι-βέγγος”
Ελληνική Ταινία:
“Δεσμά Αίματος”

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
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2. Wash the aubergines, leaving the stalks on.
Peel each aubergine length ways, leaving 4
evenly spaced 2cm wide strips of peel intact.
Make 3 or 4 10cm long lengthwise slashes,
2cm apart, on the top side.
3. The aubergines which are sold today do not
need the bitter juices to be removed. If you
think that you need to do this, follow this pro
cedure:
Sprinkle the peeled flesh of the aubergines with
3 teaspoons of salt and place them in a colan
der to drain for at least half an hour to elimi
nate the bitter juices. A heavy plate can be
placed over the vegetables to quicken the
process.
An alternative way, is to sprinkle the aubergines
with salt and arrange them in a large, flat pan,
covered by 2cm depth cold water, under the
weight of a heavy casserole and left at room
temperature for at least half an hour. Then
drain, rinse and pat dry.
4. On medium heat, in a large frying pan, heat 4
tablespoons of olive oil until hot but not smok
ing and fry the aubergines for 34 minutes,
turning them over a few times until they are
soft. Take out with a slotted spoon and arrange
side by side in a large baking dish, with the
slit side up seasoned generously with salt and
pepper.
5. Over medium heat, heat the rest of the olive oil
in a heavy frying and fry the onions for 23
minutes, until soft but not brown. Add the gar
lic and stir for a minute or two until they are
aromatic. Add the tomatoes, tomato puree,

half the parsley, oregano, sugar and 100ml
water if you are using fresh tomatoes.
6. Lower the heat, cover the pan and simmer for
1520 minutes, stirring occasionally. Season
to taste and cover the pan and let the mixture
cool.
© Copyright George Psarias
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι ΆρώματαΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ηellenic Showroom  με τη
Σεμίνα Τσοκανά
Ελληνική Ταινία:
“Εκείνος Κι Εκείνη”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Γαμπρός Μου Ο Δικηγόρος”

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου  ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αθλητικό Σάββατο
Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
“Λόρδος Βύρων  Ο Μέγας Φι
λέλλην”  Theatre Lab Company
Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
Ελληνική Ταινία:
“Ο Ανθός Της Λίμνης”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Θύμιος Τά’χει 400”
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι ΆρώματαΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
την Άντα Μουράτη
Ελληνική Ταινία:
“Ο Δράκος”
Ελληνική Ταινία:
“Ο Μάγκας Με Το Τρίκυκλο”

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
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KYΡIAKH 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι ΆρώματαΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Greekstories:
Αυγουστίνος Γαλιάσσος
"Ανάδειξέ το" με την
Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη
Θέατρο στην τηλεόραση:
“Το Ζαμπελάκι”
Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου

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:
“Ο Εραστής”

21.30
23.05

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι ΆρώματαΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις (ΡΙΚ)
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
¨Ο Δραπέτης”
Ελληνική Ταινία:
“Κόσμος Και Κοσμάκης”

LGR - London Greek Radio - Weekly
programme
London Greek Radio - Weekly Broadcasting Schedule
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

NEWS

6.00-7.00

/*5¶V-XNHER[

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

/*5¶V-XNHER[

Travel Log

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

The Big Greek
Breakfast

8am- RIK
9am- ERT

9am- ERT
10am- RIK

7am- ERT

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

The Cypriot Hour /
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

4pm- ERT

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

4pm- ERT

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

9.00-10.00

10am- RIK

6pm- RIK

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

Home-Run
Drive-Time

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

#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

20.00-21.00

#MondayMayhem

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

One-Man-Show

Palia Laika

#SundayFunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00-22.00

#MondayMayhem

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00-23.00

#MondayMayhem

#TuesdayTunes

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SoothingSunday

10pm- ERT

#WindDownWednesday

Music Biography

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SoothingSunday

12am- RIK

12am- RIK

18.00-19.00

19.00-20.00

23.00-0.00

#MondayMoods

#TuesdayTunes

0.00-1.00

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00-7.00

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

RIK Broadcast

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk

6pm- RIK

8pm- ERT

LGR ± The Soundtrack of Your Culture.

103.3FM in London, on DAB+ Digital Radio in Birmingham, London, Manchester & Glasgow, on 93FM in Larnaca & Famagusta and 103.1FM in Limassol.
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