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Τα Συμπεράσματα της
Συνόδου Κορυφής και
ο... περιφερόμενος Τατάρ

Στην Ορθόδοξη Πίστη βαπτίστηκαν 14 νεαροί
ενήλικες από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα
n ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΝΥΦΩΝΑ ΤΣΙΜΑΛΗ

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Το 60% των Βρετανών βουλευτών
έλαβε επιστολή εναντίον
της διχοτόμησης της Κύπρου
l ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
l ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 1974
ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ:

«Δεν αίρονται τα μέτρα
πριν τις 19 Ιουλίου»
n ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗ
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

Πιθανόν να μη χρειάζεται τρίτη δόση
για το εμβόλιο της AstraZeneca
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΠΑΛΕΨΕ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΑΤΗ ΝΟΣΟ

Αντίο,
στο καλό,
Κώστα
Χρήστου
n Η ΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ &
ΚΗΔΕΙΑΣ, ΣΕΛΙΔΑ 12

ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ «ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σαφή μηνύματα της Ευρ. Ένωσης
προς Τουρκία για ΑΟΖ και Κυπριακό

n «ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΟ»
n ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
n ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ: «Η ΕΕ ΔΕΝ ΘΑ
ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΠΟΤΕ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ»

n ΜΠΑΧΤΣΕΛΙ:
«Η ΕΕ ΜΑΣ

ΑΦΗΣΕ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ»
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ «ΣΚΕΨΕΙΣ» ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΟΥ… ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ

Απαράδεκτη θα ήταν αναφορά περί «αυτοδιοικούμενων περιοχών», διαμηνύει ο Αναστασιάδης
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

«Βαθμοί ελευθερίας» για τους
εμβολιασμένους στην Ελλάδα
n ΚΙΝΗΤΡΟ 150 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-25 ΕΤΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 9
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ:

«Δεν αίρονται τα μέτρα πριν τις 19 Ιουλίου»
Ο

νέος υπουργός Υγείας της Βρετανίας Σάτζιντ Τζάβιντ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η βρετανική κυβέρνηση αποφά-σισε
να μην προβεί σε άρση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού πριν από τις 19 Ιουλίου.
Ο κ. Τζάβιντ τόνισε ότι καταληκτική ημερομηνία
του «οδικού χάρτη» και της εξόδου από το lockdown
παραμένει αμετακλήτως η 19η Ιουλίου. «Δεν υπάρχει
επιστροφή, ούτε πισωγύρισμα», τόνισε. «Απόλυτη
προτεραιότητα μου είναι επάνοδος στην κανονικότητα».
Σύμφωνα με τις Οδηγίες της κυβέρνησης, όλοι οι
περιορισμοί στις κοινωνικές συναναστροφές θα αρθούν. Ο αριθμητικός
περιορισμός συγκεντρώσεων σε σπίτια, τόπους συνάθροισης και χώρους διασκέδασης και εκδηλώσεων θα καταργηθούν πλήρως.
Οι ιδιοκτήτες καταστημέτων διασκέδασης θα μπορούν να καθορίζουν
δικούς τους κανονισμούς σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πελατών
τους, όπως προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ,
αλλά αυτό δεν θα αποτελεί νομική υποχρέωση των ιδιοκτητών.
Σε σχέση με τη μάσκα, η απόφαση μάλλον θα είναι σε επίπεδο συμβουλευτικό. Θα ενθαρρύνονται, για παράδειγμα, να κάνουν χρήση της μάσκας σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή σε χώρους συγχρωτισμού.

Αυξάνονται τα κρούσματα,
αλλά και οι εμβολιασμοί
Τα κρούσματα από την μεταδοτική
ινδική μετάλλαξη αυξάνονται τελευταίως, ξεπερνώντας τις 20 χιλιάδες
ημερησίως, λόγω της ινδικής μετάλλαξης. Οι Αρχές, ωστόσο, δεν φαίνεται να ανησυχούν πολύ, αφού τα
κρούσματα είναι ήπια ένεκα των εμβολιασμών.
Οι θάνατοι δεν αυξάνονται με την
ίδια «ταχύτητα», ούτε οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.
Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ δείχνει πως πλέον λιγότεροι από ένας στους χίλιους φορείς κορωνοϊού στην Αγγλία χάνουν τη ζωή
τους, συγκεκριμένα ποσοστό 0,085%.
Αυτή η μείωση του ρυθμού θνησιμότητας των λοιμώξεων αποδίδεται
από τους ερευνητές στα εμβόλια.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δεύτερη δόση του εμβολίου έχει κάνει
πλέον περίπου το 64% των ενηλίκων, που αντιστοιχεί περίπου στο μισό
του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Την πρώτη δόση έχει κάνει το
σχεδόν το 85% των ενηλίκων.

Τα παθιασμένα φιλιά του Χάνκοκ τον
οδήγησαν σε παραίτηση (ή απομάκρυνση)
Η

«παράνομη» ερωτική σχέση ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ και τη σύμβουλό του Τζίνα Κολαντάντζελο τον οδήγησε εκτός κυβέρνησης.
Η αποκάλυψη της εφημερίδας «SUN»
φωτογραφιών του υπουργού στο γραφείο του να φιλάει παθιασμένα την επίσης
παντρεμένη σύμβουλό του, τον ανάγκασε τελικά να υποβάλει παραίτηση, ενώ
στο διαδίκτυο κυκλοφορούσε ήδη και το
επιβαρυντικό βίντεο από τους χαριεντισμούς του παράνομου ζευγαριού.
Ο 42χρονος πολιτικός, που είναι πατέρας τριών παιδιών, αρχικά ζήτησε συγγνώμη
γιατί δεν… τήρησε τα μέτρα για την απόσταση, πράγμα που αποδέχθηκε ο πρωθυπουργός και το θέμα θεωρήθηκε λήξαν για
τον Μπόρις Τζόνσον.
Μετά όμως το σάλο που ξεσηκώθηκε φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός τον υποχρέωσε να
παραιτηθεί αντί να τον διώξει. Αυτό συνάγεται από μετέπειτα δηλώσεις του Μπόρις Τζόνσον, που είπε ότι... διάβασε τις επικρίσεις
την Παρασκευή και το Σάββατο διόρισε νέο
Υπουργό. Αυτή η δήλωση ερμηνεύθηκε από
όλους ως εξαναγκασμός σε παραίτηση.
Στην επιστολή παραίτησης ο Χάνκοκ αναφέρει ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι ειλικρινής με τον κόσμο που «έχει θυσιάσει τόσα
πολλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας» και
να παραδέχεται τα λάθη της όταν τον απογοητεύει.
«Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα θα
ήταν να αποσπάσει η ιδιωτική μου ζωή την
προσοχή από την εστιασμένη μας προσπάθεια να βγούμε από την κρίση… Θέλω να
επαναλάβω ότι λυπάμαι πολύ που παραβίασα
την οδηγία και να ζητήσω συγγνώμη στην
οικογένειά μου και τους αγαπημένους μου
για όσα τους προξένησα. Επίσης αυτή τη
στιγμή έχω ανάγκη να βρίσκομαι με τα παιδιά μου», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο Χάνκοκ.
Στην απάντησή του, ο Μπόρις Τζόνσον
αναφέρει ότι λυπάται που έλαβε αυτήν την
επιστολή.
«Θα πρέπει να είστε πολύ υπερήφανος

Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕ
ΤΙΣ… ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
μάδες, ωστόσο πρόκειται για πραγματικό
έρωτα.
Σημειώνεται ότι η 43χρονη ερωμένη του
πρώην υπουργού Υγείας της Βρετανίας είναι
παντρεμένη με τον εκατομμυριούχο ιδρυτή
της εταιρείας Oliver Bonas και δεν είναι
ακόμα σαφές εάν παραμένει με τον σύζυγό
της ή εάν έχει πάρει και αυτή την απόφαση
να χωρίσει, για να ζήσει τον νέο της έρωτα
με τον Χάνκοκ.

Νέος υπουργός Υγείας
ο Σατζίντ Τζάβιντ
για τις υπηρεσίες σας», ανέφερε ανταπαντώντας, δηλώνοντας «ευγνώμων» για τη
στήριξη που έλαβε από τον Χάνκοκ. «Πιστεύω
ότι η συνεισφορά σας στον λαό δεν έχει
τελειώσει», πρόσθεσε.
Όπως γράφει η «Daily Mail», πριν υποβάλλει την παραίτησή του ο πρώην υπουργός είχε ανακοινώσει ήδη στη γυναίκα του
ότι την αφήνει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα,
ο Χάνκοκ ανακοίνωσε την απόφασή του στη
σύζυγό του το βράδυ της Πέμπτης, όταν
έμαθε ότι η σχέση του με την Κολαντάντζελο θα αποκαλυπτόταν την επόμενη μέρα.
To παθιασμένο τετ-α-τετ που κατέγραψε
κάμερα μέσα σε γραφείο στο υπουργείο
Υγείας πραγματοποιήθηκε τον περασμένο
μήνα, όταν ακόμα ίσχυαν πιο αυστηροί κανόνες στη Βρετανία περί τήρησης αποστάσεων
για τον περιορισμό της Covid-19. Πότε ξεκίνησε
όμως ο ερωτικός δεσμός του Χάνκοκ με την
παλιά του φίλη, με την οποία γνωρίστηκε
πολλά χρόνια πριν στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης;
Σύμφωνα με φίλους του παραιτηθέντα
υπουργού και της συμβούλου του που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, η παράνομη
σχέση ξεκίνησε πριν από μόλις τρεις εβδο-
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Το 60% των Βρετανών
βουλευτών έλαβε επιστολή
εναντίον της διχοτόμησης
της Κύπρου
Περίπου το 60% των Βρετανών Βουλευτών έχουν λάβει μηνύματα από πολίτες της περιφέρειάς τους για το Κυπριακό στο πλαίσιο
της διαφωτιστικής εκστρατείας #HandsOffCyprus («Κάτω τα Χέρια
από την Κύπρο») της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου.
Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες χιλιάδες ομογενείς και φίλοι της
Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αξιοποιήσει την ευκαιρία που
τους παρέχει η Ομοσπονδία να στείλουν με εύκολο τρόπο ένα email
στον τοπικό Βουλευτή τους, προτρέποντάς τους να διατρανώσουν
την αντίθεσή τους στα τουρκικά σχέδια διχοτόμησης. Οι Βουλευτές
που έχουν λάβει το μήνυμα καλύπτουν από τα βόρεια της Σκωτίας,
στο Αμπερντίν, έως τα νότια της Αγγλίας. Μεγάλος αριθμός εξ αυτών
των βουλευτών έχει απαντήσει με θετικό τρόπο, με δήλωση υποστήριξης προς μια δίκαιη λύση του Κυπριακού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επικοινωνίας με τον Βουλευτή τους στον σύνδεσμο www.cypriotfederation.org.uk/mp
Παράλληλα, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία οργανώνει τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, στις 7.15μμ, κοινοβουλευτική συζήτηση με αφορμή την τουρκική εισβολή του 1974. Λόγω πανδημίας, η εκδήλωση,
που συνδιοργανώνεται με τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Κύπρο, θα γίνει διαδικτυακά, με πρόσβαση μέσω του
συνδέσμου www.cypriotfederation.org.uk/parliament
Μεταξύ των ομιλητών θα περιλαμβάνονται ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης
Φωτίου, η Υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Γουέντι Μόρτον, ο σκιώδης Υφυπουργός Εξωτερικών των Εργατικών Φάμπιαν
Χάμιλτον, εκπρόσωποι των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και του
Εθνικού Κόμματος Σκωτίας, καθώς και πολλοί άλλοι βουλευτές.
Την Κυριακή 18 Ιουλίου, η Ομοσπονδία διοργανώνει μνημόσυνο
για τους πεσόντες το 1974 υπερασπιστές της Κύπρου, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτα, με
ομιλίες από τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Ην. Βασίλειο Ανδρέα Κακουρή και του Προέδρου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστου Καραολή. Το μνημόσυνο θα τελεστεί
στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Wightman
Road) στο βόρειο Λονδίνο.
(Ίδε και αγγλικές ανακοινώσεις, σελίδα 22)

Ο γιός του περιβόητου λόρδου Μπέθελ
στο σκάνδαλο Χάνκοκ

Με συνοπτικές διαδικασίες ο Μπόρις Τζόνσον αντικατέστησε τον Ματ Χάνκοκ με τον
πρώην υπουργό Οικονομικών Σατζίντ Τζάβιντ στο υπουργείο Υγείας, μετά την παραίτηση του τελευταίου, όπως ανακοίνωσε
το γραφείο του πρωθυπουργού το Σάββατο.
Θυμίζουμε πως ο Τζάβιντ παραιτήθηκε
πέρυσι από την κυβέρνηση, όταν αρνήθηκε
να αποπέμψει τους πολιτικούς συμβούλους
του, όπως του είχε ζητήσει ο Τζόνσον και
ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον τότε
ισχυρότατο σύμβουλο του Μπόρις, Ντόμινικ Κάμινγκς.

Θυμάστε τον περιβόητο φλεγματικό λόρδο Νίκολας Μπέθελ που διετέλεσε δεύτερος πρόεδρος της υποτιθέμενης ομάδας «Φίλων της Κύπρου» (κοινοβουλευτικών και λόρδων) της περιβόητης δικοινοτικής, διζωνικής Επιτροπής, που καταρτίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1974 από τους
Κώστα Καρρά και τον τελευταίο κυβερνήτη της αποικίας μας (Κύπρου)
σερ Χιού Φούτ. Με γραμματέα – σήμερα - την persona non grata για την
ηγεσία της παροικίας Εργατική ακτιβίστρια Μαίρη Σάουθκοτ;
Εκείνο τον λόρδο Νίκολας Μπέθελ, που ανέλαβε πρόεδρος των «φίλων»
μετά τον θάνατο του σερ Χιού Φούτ, και ο οποίος πήγε στην Κύπρο το
1993 και μας υπέδειξε ωμά και κυνικά να ξεχάσουμε το δίκαιο και να παραδοθούμε στον Αττίλα. Έγραψε τότε στις 28.9.1993 πρωτοσέλιδα ο συνάδελφος Κώστας Βενιζέλος στην «Σημερινή» για την συνάντηση του (λόρδου Μπέθελ) με τον πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη, και τις βρετανικές κυνικές του υποδείξεις να δεχθούμε τις πραγματικότητες και τη λύση που απαιτεί η Τουρκία.
Ε, λοιπόν τώρα με το σκάνδαλο του παραιτηθέντος Βρετανού Υπ. Υγείας
που ρεζιλεύτηκε, όταν πιάστηκε να αγκαλιάζει την φίλη του και να παραβιάζει τους κανονισμούς για τον κορωνοϊό, βγήκαν στη φόρα και αποκαλύψεις για συνεργασίες του Ματ Χάνκοκ με τον γιό του λόρδου, Τζέιμς Νίκολας Μπέθελ, με ανορθόδοξες ενέργειες παραβιάζοντας θεσμικούς κανόνες κτλ. Ο οποίος είναι και μέλος της βρετανικής κυβέρνησης
διατηρώντας το πόστο του Parliamentary Under-Secretary of State for
Innovation. Τις αποκαλύψεις έκαναν οι «Κυριακάτικοι Τάιμς» 27.6.2021.
(https://www.thetimes.co.uk/article/lord-bethell-faces-inquiry-over-sponsorship-of-parliamentary-pass-for-matt-hancocks-lover-wp5qmf359)
Η διαφθορά δυστυχώς δεν έχει όρια ούτε σύνορα...
Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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Η Αγγλία το πήρε
ήδη το Ευρωπαϊκό...

Εντάξει, νίκησαν μια «ψοφισμένη» Γερμανία, μπρά-

™∂ ∂∆√πª√∆∏∆∞ ∆∞ µƒ∂∆∞¡π∫∞ ∫√ªª∞∆∞
∂¡Θεωρούν
√æ∂παπό
∂∫§√°ø¡
βο τους!
τώρα οι διάφοροι σχολιαστές

και οι... «ειδικοί αναλυτές», που πάντα κάνουν προ«λύσης» δύο κρατών. Το φερέφωνό της Άγκυια ψύχραιμη ανάλυση των Συμπερασμάτων
τα στην Τουρκία, με αλλαγή της νομοθεσίας κ.λπ.
βλέψεις και πάντα πέφτουν έξω, ότι το Ευρωπαϊκό
Η Άγκυρα δεν είναι διατεθειμένη ν’ αλλάξει οτιρας στην Κύπρο, ο άσχετος Τατάρ, το διατυμπάνιζε
της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. την περαΠρωτάθλημα είναι ήδη... δικό τους!
δήποτε, άρα το θέμα παραμένει στάσιμο.
σε όλους τους τόνους. Ότι η λύση ομοσπονδίας
σμένη εβδομάδα, δείχνει ότι η Τουρκία δεν πήρε
Ας ξεπεράσουν πρώτα την Ουκρανία το Σάββατο
είναι ανέφικτη, ότι υπάρχουν στην Κύπρο δύο
αυτά που ήθελε και «εκβίαζε» να αποσπάσει.
Ερντογάν προσπάθησε με διάφορα τεχνάστη Ρώμη και μετά να μιλούν. Κάποτε αυτοί οι σχο«κυρίαρχα κράτη», που πρέπει ν’ αναγνωριστούν
Βέβαια, δεν έπεσε και στον πάτο, αφού οι Ευρωσματα πριν τη Σύνοδο Κορυφής να δημιλιαστές φτάνουν και ξεπερνούν και το... μεγάλο αστέρι
μαζί και να δημιουργήσουν μια «ομπρέλα» συνερπαίοι ηγέτες δεν έχουν το σθένος και την τόλμη
ουργήσει ένα ευνοϊκό
γι’
αυτόν
κλίμα.
Τηλεφωτου ΡΙΚ στα ποδοσφαιρικά,
τον Ανδρέα Πογιατζή, που
¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Brexit ÌÂ ÂÈÏÔºπ§∂§∂À£∂ƒ√π:
γασίας... Απαίτησε ν’ αλλάξουν τα Ψηφίσματα
να τρίξουν δυνατά τα δόντια, αλλά από την άλλη
νικές συνομιλίες μεÁ¤˜
τονÌ›·
Μακρόν,
τον
οποίο
καθύβριόταν
τον
ακούς
απλώς…
σπάζεις
την τηλεόραση και
«·ÍÈﬁÈÛÙË» Û˘ÌÊˆÓ›· ÂÍﬁ‰Ô˘ ·ﬁ
του ΟΗΕ και να γίνονται οι συνομιλίες σε άλλη
δεν έγινε κι αυτό που πιθανόν – ή έτσι λεγόταν –
«£∞
À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂
ζε, συνάντηση με Μητσοτάκη, με τον οποίο δεν
κινδυνεύει
η
σωματική
ακεραιότητα
των γύρω σου...
ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÂ ·˘Ù‹, ÚÔ·Ó‹Áβάση. Φυσικά, κανείς δεν ενστερνίστηκε αυτές
ότι επεδίωκε η Μέρκελ. Σαφώς, το προσφυήθελε να βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο, απόσυρση των
∞¡∞∫§∏™∏
∆√À
∞ƒ£ƒ√À
50
ÁÂÈÏÂ Ô ∆˙¤ÚÂÌÈ ∫ﬁÚÌÈÓ ÂÊﬁÛÔÓ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ
τις απόψεις.
γικό/μεταναστευτικό και ο «φόβος» των Ευρωερευνητικών πλοίων του από το Αιγαίο και την
∫∞π
∞∫Àƒø™∏
∆√À
BREXIT»
∫ﬁÌÌ· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ›
Î˘‚¤ÚÓËÛË
παίων ηγετών για τις «επιπτώσεις» του «μετρίακυπριακή ΑΟΖ, επαφές
με την Αίγυπτο,
διαλ- ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÎÏÔταν πήγε, μάλιστα, ο Τατάρ στις Βρυξέλλες
Á¤˜ Ô˘,
ﬁˆ˜ Â›Â,
ı· Á›ÓÔ˘Ó
σε» κάπως τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
λακτική δήθεν στάση
στο Λιβυκό,
συνάντηση
με·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔως «περιφερόμενους κλόουν» για να συνανÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ﬁˆ˜ Ë ‰ËÌﬁÛÈ· ˘ÁÂ›·, Ë
δίνοντας χρόνο και χρήμα για αντιμετώπιση του
Μπάιντεν κ.λπ. ΤιÚ·.
κατάφερε; Στην ουσία τίποτα.
τήσει τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, τού είπε ότι η λύση πρέÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛË˜.
προβλήματος. Αν είχαν τόλμη ατσάλινη οι «27»
ÔÌÈÏ›·Κορυφής
ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ
™˘ÓÔÌÔΔιότι
οι αποφάσεις ™Â
τηςÌÈ·
Συνόδου
της ÙË˜πει
να εξευρεθεί στη βάση «της κυριαρχικής ισότηÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜
ÔÈÌ·ÓÙÈÎﬁ,
™Â ﬁ,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Brexit Ô Î. ∆˙ﬁÓÛÔÓ ÂÈκαι αυτοί που εν πολλοίς «επιβάλλουν» τις απο25ης
Μαρτίου
2021
για
κυρώσεις
δεν
αποσύρτας
και
της
διζωνικότητας»,
διότι
στην
Κύπρο
ÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎﬁ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ÙË˜ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜.
Ì¤ÓÂÈ
ﬁÙÈ ‰ÂÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
φάσεις στην Ε.Ε., θα μπορούσαν να γονατίσουν
θηκαν. Παραμένουν
σε
ισχύ
και
αυτό
αναφέρε«υπάρχουν
δύο
λαοί
και
δύο
κράτη».
Δεν
απαίτησε
ÚÔÂÎÏÔÁÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô Î. ∫ﬁÚÌÈÓ Â›Â
Ακούω αρκετούς να λένε και να γράφουν διάφορα
την Τουρκία και να συμπεριφερθούν όπως η νέα
Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ı·
ται ρητώς στα νέα Συμπεράσματα
της περασμένης
αλλαγή
των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ αυτή τη φορά
ﬁÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Â›Ó·È Ë
για την πανδημία και κυρίως για όσους δεν εμβολιάκυβέρνηση στις ΗΠΑ και, κυρίως, όπως το Κοεβδομάδας.
ÈÔεμβολίου
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜
ËÌ¤δεν τον... σήκωνε να χαλάσει το κλίμα για την
·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ no deal Î·È ¤ÂÈÙ· Ë–ÂÍ·ÛÊ¿ζονται. ΓιαÍÂÎ·ı·Ú›ÛÔ˘Ó
τους αρνητές του
και ÎÚ›ÛÈÌÂ˜
τους... ψεκαγκρέσο. Μπαίνουν, όμως, οικονομικά συμφέροΤουρκία – αλλά μίλησε για διζωνική λύση που θα
Ì¤Û·θεωρούν
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.
υσικά, και η ÏÈÛË
άτυπη
Πενταμερής
για το Κυσμένους.ÚÂ˜
Οι ÛÙ·
πρώτοι
ότι το εμβόλιο είναι
‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ÚﬁˆÚˆÓ
ÂÎÏÔÁÒÓ.
ντα στη μέση και «θολώνουν» κάπως τα νερά...
προέλθει από τα «δύο κράτη». Αυτό έλεγαν πάντα
ˆÛÙﬁÛÔ,
·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË
πριακό κατά ένα∫·ÙËÁﬁÚËÛÂ
μέρος στη «βελτίωση»
της
επικίνδυνο ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È,
για την υγεία
τους καιﬁÙÈ
οιËδεύτεροι
οπταÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ
ªﬁÚÈ˜
και έτσι ερμήνευαν τη Διζωνική.
ουσία, φυσικά, είναι ότι σ’ αυτή την περίπτωεικόνας της Τουρκίας απέβλεπε, ανεξάρτητα από
ÎÈÓËıÂ› ÁÈ·
ÚﬁÎÏËÛË
ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂ
σιάζονταιı·
συνωμοσίες
γιαÙËÓ
απάλειψη
του ανθρώπινου
∆˙ﬁÓÛÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ﬁÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó
ση η Τουρκία δεν πέτυχε αυτό που ήθελε και
το τι βάζουν στο τραπέζι. Θέλουν να φαίνονται
δική μας θεώρηση – που την αποδέχεται
γένους... ÚﬁÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
¤Ó· Brexit ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
μετά μανίας επεδίωκε ο Ερντογάν. Η Τελωνειαότι έχουν διάθεση για... διάλογο, έστω και κωφών.
ÎÏËÛË˜
ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘
50, ‰ËÏ·‰‹
όλος ο κόσμος
– είναι
διαφορετική.
Η λύσηÙË˜ ·Î‡Úˆ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ
ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘,
‰ËΌπως ÙÔ
καιÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
να το κάνουμε,
αμφότεροι
συνιστούν
·ÚﬁÛÎÔÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌﬁÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ô˘
κή Ένωση και λεγόμενος εκσυγχρονισμός της
θα είναι συνέχεια
–
ÛË˜της
ÙÔ˘Κυπριακής
Brexit, ÛÙÈ˜Δημοκρατίας
ÂﬁÌÂÓÂ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.
εβαίως, η περιθωριοποίηση της Κύπρου στο
κίνδυνο
για
τους
πολλούς.
Δικαίωμά
τους
να
ορίζουν
Ï·‰‹
ÌÂÙ¿
·ﬁ
ÙË
19Ë,
ËÌ¤Ú·
Î·Ù¿
ÙËÓ
ÔÔ›·
ı· ˆÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜
παραπέμπεται στο μέλλον και με ένα σωρό όρους
άραÂÍ‹Áδεν υπάρχουν
υφιστάμενα
κράτη» πουÂÙÔÈÌﬁÙËÙ·
θέμα των ευρωτουρκικών σχέσεων είναι
∂Ó«δύο
Ùˆ ÌÂÙ·Í‡,
ÛÂ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹
τη ζωή τους
όπωςÌÂ
θέλουν,
έχουν κανένα
Û‡ÌÊˆÓ·
ÙÔÓ Ó¤Ôαλλά
ÓﬁÌÔδεν
Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
ı·
ÁÂÈÏÂ
ÌÈ·
ÛÂÈÚ¿
Ì¤ÙÚˆÓ
ÚÔÛÙ·Û›·˜
ÂÚκαι προϋποθέσεις.
θαÙˆÓ
«παραχωρήσουν»
την κυριαρχία τους στο νέο
πάγια τακτική της Τουρκίας. Δεν το πέτυχε. ΕισέδικαίωμαÚ¤ÂÈ
να ορίζουν
και τη ζωή
τη
δική μας.
ı¤ÙÂÈ
ÙÔ˘˜
™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜
Î·È
Ô
ªﬁÚÈ˜
Ó·
˙ËÙ‹ÛÂÈ
Ó¤·
·Ó·‚ÔÏ‹
ÙÔ˘
Brexit,
Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.
κράτος και η λύση ομοσπονδίας πρέπει να συνάβαλε παράνομα στην
κυπριακή ΑΟΖ. Η Κύπρος
ρώτον, να δείξει «καλή διαγωγή» στην ΑναΌλες οιÂÊﬁÛÔÓ
κυβερνήσεις
προσπαθούν
να Û˘ÌÊˆÓ›·
πείσουν αρ-ÌÂ
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ
∆˙ﬁÓÛÔÓ.
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Â›Â ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘Ú™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜
ÎÈÓÂ›Ù·È
δειÎ·È
μεÛ˘το Διεθνές
Δίκαιο √και
να κατοχυρώνονται
δεν έχει τη στρατιωτική
δύναμη – όπωςÙﬁÓÔ˘˜
η Ελλάτολική Μεσόγειο, δηλαδή να αποφύγει τη
νητές
και
ψεκασμένους
να
ευεργετηθούν
από
την αναÙÔ˘˜
∂˘Úˆ·›Ô˘˜.
ÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ﬁÙÈ
Î·Ù¿ ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ
‰È¿ÚΔικαιώματα
και οι Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜
πολιÓ¤ÓÙÂ˘ÍË
Ô˘ ¤¯ÂÈεπικράτειά
·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈπλήρως
ÛÙÔÓ «-τα Ανθρώπινα
– να περιφρουρήσει
τη θαλάσσια
δημιουργία
εντάσεων£˘·ÙÂ›ÚˆÓ
στην περιοχή.
Τι σημαίνει
√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜
Û˘ÓÔ‰Â˘ﬁÙ·Ó
·ﬁ ÙÔÓδα
∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓﬁ
κάλυψη της√ÈΕπιστήμης,
για να
αντιμετωπιστεί
ο
ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÂ˜
ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜
ÙˆÓ
ÂÎÏÔτικές ελευθερίες.
Πολιτική
ισότητα;ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ναι. Όλοι οιÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÎÂÈ·˜
ÙË˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜
Και όμως, η Τουρκία
αναγκάστηκε
να αποχωρήGuardian»
Ë ËÁ¤ÙÈ‰·
ÙˆÓ ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ
¢Ëαυτό;
Να μη ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë,
συνεχίσει τις ÙÔÓ
παράνομες
επεμβάÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ
¡ÔÌÈÎﬁ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ
Î. ™¿ÎËτης.
∫Â¯·ÁÈﬁÁÏÔ˘
κίνδυνος από την πανδημία που σκόρπισε τόσους
ÁÒÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂ
πολίτες να είναι
ίσοι απέναντι
στον ı·
νόμο
και να
σει, έστω και προσωρινά,
έστω
‚Ô˘Ï›Ô˘
Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË
ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ›
ÛÂθανάτους.
˙Ëσεις
στηνÙÔ˘
ΑΟΖ
της Κυπριακής
ΔημοÌÔÎÚ·ÙÒÓ
∆˙Ôπροσχηματικά.
™Ô˘›ÓÛÔÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Â‚·ÈÎ·Èκαι
ÙÔÓέρευνες
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË
°ÈÒÚÁÔ
¶··ÁÈ·ÓﬁÔ˘ÏÔ.
Πραγματικά, η προσπάθεια «πειθούς» είναι
έχουν
τα
ίδια
δικαιώματα
και
υποχρεώσεις.
Δεν
·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.
Γιατί; Διότι η Κυπριακή
κρατίας.
Ù‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓﬁÙËÙ·
ÒÓÂÈ Δημοκρατία
ﬁÙÈ ÙÔ ÎﬁÌÌ·έπαιξε
ÙË˜ ı·σωστά
Ù·¯ıÂ› ˘¤Ú ÙË˜ ·Ó¿τεράστια,
πρωτόγνωρη.
Η ενημέρωση για τις συνέμπορεί ένας Τούρκος να έχει πέντε ψήφους και
τα χαρτιά της στην Ευρώπη – πάντα σε συνερεύτερον, αυτός ο... εκσυγχρονισμός, η ανάπειες
από
τον
κορωνοϊό
είναι
πλήρης. Μέσα Μαζικής
¢∏§ø™∂π™
∆∏™ ¡∂∞™ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ ∫√ªπ™π√¡:
ένας Έλληνας της Κύπρου μία! Πολιτική ισότηγασία με την Ελλάδα – και έμεινε σταθερή στη
πτυξη δηλαδή της Τελωνειακής Ένωσης, να
Ενημέρωσης, μέτρα, παραδειγματισμός από πολιτιτα
των
δύο
περιφερειών
σε
εσωτερικά
θέματα
θέση της. Παράλληλα, ανέπτυξε δίκτυο συνερεφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια,
κούς και επιστήμονες, που πρώτοι έσπευσαν να εμβοτης αρμοδιότητάς τους, ναι. Όπως συμβαίνει στη
γασιών με τις γειτονικές χώρες, ώστε να εξουλένε στην Τουρκία ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
λιαστούν, επαρκής προμήθεια και παροχή ΔΩΡΕΑΝ
Βρετανία με τη Σκωτία χαρακτηριστικά.
δετερωθεί η προσπάθεια της Τουρκίας για «Μεσοδεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Αν δεν την
ªÂ ·ÈÛÈﬁ‰ÔÍÂ˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ¿ÓÔÈεμβολίων, τα πάντα στη διάθεση των πολιτών. Νυχγειακή Διάσκεψη» με αποκλεισμό της ΚυπριαΕ.Ε. το ξεκαθάρισε πως η λύση των δύο
αναγνωρίζει η Τουρκία, είναι δικό της πρόβλημα.
Í·Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù·
θημερόν για έναν και πλέον χρόνο παρακολουθούμε
κής Δημοκρατίας και συμμετοχή σ’ αυτήν των
κρατών είναι απαράδεκτη. Αν δεχτεί η Ε.Ε.
·ÌÊﬁÙÂÚ·
Ù· ™¯ÔÏÂ›· ÊÔÈ.Ì. - 1.00 Ì.Ì. Î·È
ÙÔ º›ÓÛÏÂ¸
ÙËÓ
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ıÌﬁ ∞.
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ÚÔÈÎÈ·Î¿ ∂ÏÏËÓÈυνεπώς, όσες... τεχνικές συνομιλίες κι αν γίδιαλέξεις,
αναλύσεις
από™Â
καθηγητές
Πανεπιστημίων,
«δύο κοινοτήτων» της Κύπρου. Η ενόραση του
κάτι τέτοιο, θ’ ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου.
ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·ﬁ ÙÔ ¡ËÈ·Áˆ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ (6-8απο
Ì.Ì.)κορυφαίους
Î·È ÙÔ ™¿‚- επιστήμονες.
∆Ô ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ∆ÂÎ¿
™¯ÔÏÂ›·
ª¿ÓÔÚ
ÃÈÏÏ
(Úˆ›
™·‚νουν μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας γι’ αυτό το θέμα,
Νίκου Χριστοδουλίδη επί του προκειμένου επέΣυνεπώς, εμείς πρέπει συνεχώς να τονίζουμε
ÁÂ›Ô ¤ˆ˜
Level.και Κύπρο,
‚·ÙÔ (2-5 Ì.Ì.). Στη Bρετανία που ξέρουμε
Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50
‚¿ÙÔ˘) Î·È º›ÓÛÏÂ¸ (™¿‚‚·ÙÔ
στην όποια κατάληξή τους θα βρεθούν αντιμέκαιÙÔ
σεA’
Ελλάδα
δρασε ως «Προμηθέας».
στο θέμα της λύσης το ενιαίο της κυριαρχίας, τη
·ﬁÁÂ˘Ì·).
¶·ÏÈÔ›
Î·È
Ó¤ÔÈ
Ì·ıËτωποι με την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοοι κυβερνήσεις ξόδεψαν και ξοδεύουν χρήματα για να
μία ιθαγένεια και την ενότητα του κράτους. Μακάρι
™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ﬁÙÈ Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ
ίναι αυταπόδεικτο ότι οι χειρισμοί του Προέºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
κρατίας. Και ενόσω εμείς και η Ελλάδα επιμένοÙ¤˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ να μπορούσαμε να διώξουμε τα τουρκικά στραενισχύσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που πλήτδρου Αναστασιάδη και του πρωθυπουργού
¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ﬁÙÈ ÂÓυμε και τηρούμε σταθερή γραμμή, η Τουρκία δεν
ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·- τεύματα διά της ισχύος, να αποτινάξουμε τις
τονται από την πανδημία.
Μητσοτάκη κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È
ÙÈ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
μπορεί να πετύχει
τίποτα. ·Í›Â˜ ÙË˜
Ú¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔ› ÙÔ˘˜ Î·È εγγυήσεις και να φτιάχναμε ένα ενιαίο κράτος
Δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει τι
νση
και
έφεραν
αποτελέσματα.
Φυσικά,
απαι∂∂, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÂﬁÌÂÓË ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙÔ˘˜
Ô‰‹ÁËÛ·Ó
ÛÙÈ˜
Ù¿ÍÂÈ˜,
ﬁÔ˘
ιά της Τελωνειακής Ένωσης η Τουρκία ήθελε
σημαίνει
κορωνοϊός και ποιες οι συνέπειές του. Εκτός
όπου
δεν
θα
υπήρχαν
ξεχωριστές
κοινότητες,
τείται συνεχής επαγρύπνηση, διότι ο Ερντογάν
ÙË˜ ∫ÔÌÈÛÈﬁÓ
ÙË˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ºÔÓ ¡ÙÂÚ
ÚÔÌËıÂ‡ÙËÎ·Ó
‚È‚Ï›· Î·È
ÙÂÙÚ¿- αλλά μόνον ισόνομοι πολίτες, ελεύθεροι πολίτες,
να καταργηθεί και η βίζα για Τούρκους πολίτες.
κι αν ζει σε άλλο πλανήτη ή στο δάσος του... Αμαετοιμάζει νέες «κινήσεις»
στην κατεχόμενη
Κύπρο,
§¿ÈÂÓ
ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË
Û‡ÓÎ·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Î·ÓÔÓÈÎ¿
Ì·ı‹- ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνότητας, θρησκείας,
Εδώ ηÎ·Ù¿
Ευρώπη
είναι σαφώςÙË˜
διστακτική
και για
ζονίου, συντροφιά με τα πουλάκια και τα άγρια θηρία.
ιδίως στο θέμα της‰È·
δημιουργίας
ναυτικής
βάσης
ıÂÛË˜
Ù‹˜άλλους
ÂﬁÌÂÓË˜
∫ÔÌÈÛÈﬁÓ.
Ì·Ù·.
πολλούς
λόγους,
που έχουν να κάνουν
γλώσσας κ.λπ. Αν γνωρίζει κανένας κάποιο τρόπο
Τελευταίως, διάφορες κυβερνήσεις, προκειμένου
στην Καρπασία, αλλά και βάσης drones στο
Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ διατήρηση
Ù· ˘Ô„‹- της σταθε√ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜
ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÂ›ˆÓ
με∂ÚˆÙËıÂ›Û·
την τρομοκρατία
και τη
να το πετύχουμε αυτό, τότε να μας τον υποδείξει.
κατεχόμενο Λευκόνοικο.
Δεν γνωρίζουμε
ποια
να πείσουν ανεμβολίαστους, τους προσφέρουν «δώρα»
ρότητας
κοινωνίες
των
κρατών της Ευρώπης.
ªÈ¯¿ÏË˜
Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÔÊÈ·
ÚÔ˜στις
¤ÓÙ·ÍË
∫Ú¿ÙË,
Ë √‡ÚÛÔ˘Ï·
Και να μας πει και πώς θα πείσουμε διεθνώς και
θα είναι η αντίδραση
και τουŒÏÏËÓ·˜
Ισραήλ, αλλά
σίγου-- είτε μπύρες στην Αμερική και χάμπουργκερς, είτε
Ανησυχούν
για την
ανεξέλεγκτη
ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, Â›- δεν θα στρέψουμε τους πάντες εναντίον μας.
ºÔÓ
¡ÙÂÚ §¿ÈÂÓ
ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ
ﬁÙÈεισροή
Ë ∂∂ Τούρκων
ρα δεν μπορεί να ÓÙ·˜
μείνειﬁÏÔ˘˜
αδιάφορο...
χρήματα στην Ελλάδα είτε «κίνητρα ελευθερίας» για
στηνıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜
Ευρώπη και·Í›Â˜
την υπονόμευση
της κοινωνιÂ ﬁÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÂÍÂ¤¯ÂÈ
Î·È Î·ÓﬁÓÂ˜ ÔÈ
τους εμβολιασμένους, τα λεγόμενα προνόμια.
ι στόχοι μας για απαλλαγή από την τουρκιΤουρκία προσπαθούσε
πάντοτε καιÙˆÓ
ιδίως
κής συνοχής.
Πόσες
φορές
ο Ερντογάν κάλεσε
Ù¿ÛÂˆÓναGCSE
Î·È A’ Level την
ÛÙËÓ
κή κατοχή και για εξεύρεση μιας λύσης δίκαιΚι όμως, βρίσκονται κόμματα και πολιτικοί που
ÔÔ›Â˜
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
·ÏÏ¿ÍÂÈ,
ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜
τώρα με τον Τατάρ,
χρησιμοποιήσει
Τούρκους και μουσουλμάνους που κατοικούν
∂ÏÏËÓÈÎ‹ ως
°ÏÒÛÛ·
‹Ù·Ó
ης, λειτουργικής, που να «στέκει» στην Ευρώπη,
ισχυρίζονται ότι πρέπει να γίνουν άλλες ενέργειες για
ηγεσία
της Τ/κ κοινότητας
πιόνια
τηςÂÍ·ÈÚÂÙÈγια να
ﬁÙÈ ÂÓ·ﬁÎÂÈÙ·È ÛÙ· ˘Ô„‹ÊÈ· ∫Ú¿ÙË Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó
ﬁÙÈ ·ÊÂÓﬁ˜
στην Ευρώπη, να ξεσηκωθούν κατά των κυβερÎ¿, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜
Î¿ıÂ ÚÔÛ‰Ôμπορούν να επιτευχθούν αν είμαστε συνεπείς
τους στρατηγικούς
της στόχους
στην
να πειστούν οι ανεμβολίαστοι και όχι με... δωροδοκία.
ÙÈ˜ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ﬁÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿πετύχει
ÛÂ ·˘Ù¤˜.
νήσεων των χωρών όπου διαμένουν, με γελοίες
Î›·.Ο έλεγχος της Κύπρου μέσω
σε αρχές, αν οι θέσεις μας είναι βασισμένες στον
Ανατολική
Μεσόγειο.
Όχι με... διακρίσεις, δήθεν, εμβολιασμένων και ανεμ∂È‰ÈÎ¿ ήÁÈ·
ÙËÓκάποιοι
∆Ô˘ÚÎ›·
ÙﬁÓÈÛÂ
ﬁÙÈ Ù·οÙÂÏÂ˘Ù·›·
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
αφορμές
γιατί
ηγέτες
– όπως
Γάλλος ¯ÚﬁÓÈ·
∂È‰ÈÎ¿
ÛÙÔείναι
ª¿ÓÔÚ
ÃÈÏÏ, ÛÙÈ˜ διεθνή νόμο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και πείμιας λύσης «τουρκικής
κοπής»
απαραίτητος
βολίαστων!!!
‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ
Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÏÏ¿,
ﬁˆ˜–Â›Â
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, «Ì¿ÏÏÔÓ
Μακρόν και Î¿ÙÈ
ο Αυστριακός
Κουρτζ
επικρίνουν
ÙÔ 94,4%
ÙˆÓ θουμε για τις προθέσεις και επιδιώξεις μας. Προγι’ αυτά τα σχέδια.ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜
Δοκιμάζει GCSE
διάφορες
τακτικές.
Πώς θα γίνει αυτό δεν μας λένε! Απλώς, «πετούν»
ÙÔ
·ÓÙ›ıÂÙÔ
•ÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ ‰Â ﬁÙÈ ÂÓ·ﬁÎÂÈÙ·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜
σφόδρα
τηνÛ˘Ì‚·›ÓÂÈ».
τουρκική πολιτική.
Πρώτα με την κάλυψη
της¤Ï·‚·Ó
«διζωνικής
λύσης»,
·È‰ÈÒÓ
– ÌÂ ÙÔ
Ó¤Ô Û‡- πάντων, αν αποδείξουμε ότι η αυτοκτονία δεν
κάτι και ό,τι γίνει. Δεν έχουν τι να πουν. Aντιπολίτευση
Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó
ﬁÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó
ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜
·Í›Â˜, – σύμφωνα
πειτα, το θέμα
της βίζας Ó·
γιαÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó
Τούρκους υπηκόπου οδηγούσε
με τις δικές –τους
ερ- 5 είναι στις προθέσεις μας.
ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜
‚·ıÌﬁ
να γίνεται και όποιον πάρει ο Χάρος...
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜,
ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜
¢ÈÎ·›Ô˘,
¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜
Î·Èκαι
ÙˆÓόρους¤ˆ˜
ους το συνήρτησαν
οι Ευρωπαίοι
με τιςÙË˜
δημομηνείες
– σε
συνο9. συγκεκαλυμμένη
™ÙÔ ∞’ Level ¤Ú·Û·Ó
ﬁÏÔÈ
ΗΡΑ
ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ
ÂÏÂ˘ıÂÚÈÒÓ.
O ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ª. ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ
μοσπονδία και τώρα
με απευθείας
τηςÓ·
κρατικές ελευθερίες
και τα Ανθρώπινα ΔικαιώμαÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ÌÂ ÙÔπροβολή
50% ·˘ÙÒÓ

Μ

Ο

∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»
O

Η «πειθώ»
στους... ψεκασμένους

Φ

Η

Η

Β

Π
Δ

√Àƒ™√À§∞ §∞ØπØ∂¡:
«∏ ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È
Σ ÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜»

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ Î·È º›ÓÛÏÂ¸
∂•∞πƒ∂∆π∫∏ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ™∆π™ ∂•∂∆∞™∂π™ GCSE & A’ LEVEL

Η

Ε

Δ

Η

Ο
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★
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★
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ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ «ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σαφή μηνύματα της Ευρ. Ένωσης προς Τουρκία για ΑΟΖ και Κυπριακό
Ξ

εκάθαρο μήνυμα έστειλαν οι 27 ηγέτες της Ευρώπης προς την Τουρκία
όσν αφορά τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας στα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής ότι αυτές εξαρτώνται από τη συμπεριφορά
της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο
(δηλαδή την κυπριακή ΑΟΖ) και τη στάση της στο Κυπριακό.
Οι «27», ναι μεν τάχθηκαν υπέρ της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη
Τουρκία, μέσω της λεγόμενης «θετικής
ατζέντας», ωστόσο, έθεσαν μία σοβαρή
προϋπόθεση: αυτήν της μόνιμης αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Τα Συμπεράσματα, μάλιστα, αφού
σημειώνουν το στρατηγικό ενδιαφέρον της
ΕΕ για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, χαιρετίζουν την αποκλιμάκωση της έντασης, υπογραμμίζοντας όμως ότι πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με τη δήλωση των μελών του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021.
Τον περασμένο Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο είχε καλέσει την Τουρκία να
απέχει από νέες προκλήσεις ή μονομερείς
ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ενώ προειδοποιούσε την Άγκυρα για
την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση τέτοιας ενέργειας, τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών-μελών της, καθώς και
για να διαφυλάξει την περιφερειακή σταθερότητα.
Επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του Μαρτίου, στην ουσία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιβεβαιώνουν τον σταδιακό και αναστρέψιμο χαρακτήρα της αναθέρμανσης των
σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.
Σε σχέση με τη θετική ατζέντα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής
ένωσης ΕΕ – Τουρκίας. Και αυτό, όπως
τονίζουν τα Συμπεράσματα, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν τρέχουσες δυσκολίες
στην εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης,
διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Με αυτό τον
τρόπο, τα συμπεράσματα «φωτογραφίζουν»,
στην ουσία, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Το μόνο ουσιαστικό κέρδος που αποκόμισε η Άγκυρα αφορά στο προσφυγικό, για
το οποίο η Κομισιόν προτείνει τη διάθεση
από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 3,5 δισ.
ευρώ στην Τουρκία για τη χρηματοδότηση
της διαβίωσης των περίπου 4 εκατομμυρίων
προσφύγων από τη Συρία μέχρι το 2024.
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως και
γι’ αυτό το θέμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν την Κομισιόν να υποβάλει επίσημη
πρόταση, προκειμένου να εξεταστεί στο
Συμβούλιο.
Οι «27» αναφέρθηκαν, επίσης, στο
θέμα του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην
Τουρκία.
Σύμφωνα με τα Συμπεράσματα, η στόχευση πολιτικών κομμάτων, υπερασπιστών
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης αντιβαίνουν των
υποχρεώσεων της Τουρκίας να σέβεται τη
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των γυναικών. Ο διάλογος για
τέτοια θέματα παραμένει αναπόσπαστο
μέρος της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας, επεσήμαναν οι «27».

Δεν έγινε το «δικό» της Μέρκελ
Ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Τούρκου
προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η
Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ,
ήθελε πιο… θετική τη «θετική ατζέντα», αλ-

παραπέμπουν τα τωρινά - της 25ης Μαρτίου 2021», εξήγησε.
Σημειώνεται, ανέφερε, «πως, προκειμένου να υπάρξει η όποια προοπτική
εκσυγχρονισμού της Τελωνειακής Ένωσης, θα πρέπει η Τουρκία να υλοποιήσει τις απορρέουσες υποχρεώσεις έναντι του συνόλου των Κρατών Μελών της
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου».
«Συνεπώς, η συζήτηση για τυχόν εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης μετατίθεται για το μέλλον και υπό την πιο πάνω προϋπόθεση, ενώ πρόσθετα σημειώνεται πως απαιτείται ομοφωνία σε επίπεδο
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τα όποια περαιτέρω βήματα στο θέμα της Τελωνειακής
Ένωσης», σημείωσε.

Ενοχλημένη η Άγκυρα,
λάβρος ο Μπαχτσελί βλέπει
συνωμοσία της ΕΕ...
λά και μεγαλύτερη πρόοδο στις συνομιλίες
για την τελωνειακή ένωση ΕΕ – Τουρκίας,
αυτή τη φορά, δεν «της πέρασε».
Αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο, η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι η κατάσταση δεν είναι πια τόσο σοβαρή όσο πριν λίγο καιρό και ότι πιστεύει πως θα συνεχιστεί έτσι.
Παρά τις προσπάθειες της Μέρκελ, οι
Ευρωπαίοι ομόλογοί της δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν περισσότερες ενέργειες για
την τελωνειακή ένωση ΕΕ - Τουρκίας, με
την Γερμανίδα καγκελάριο να «αναγκάζεται» να δηλώσει ότι πρέπει προηγουμένως
να διασφαλιστεί πως μία τέτοια τελωνειακή ένωση θα εφαρμοστεί από όλα
τα κράτη μέλη – δηλαδή, από την Ελλάδα και την Κύπρο, κάτι που, προς το
παρόν, είναι αδύνατον.

Μακρόν: «Σε επιφυλακή
όλο το καλοκαίρι»...
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως οι εντάσεις με την Τουρκία
έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες,
«αλλά θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».
Προσέθεσε, μάλιστα, «θα συνεχίσουμε
να είμαστε προσεκτικοί όλο το καλοκαίρι
και σε πλήρη στήριξη της Ελλάδας και
της Κύπρου», σημειώνοντας παράλληλα
ότι η ΕΕ «επαναδεσμεύεται» σε μια «συνεργασία» με την Τουρκία στο θέμα των προσφύγων.

Λάιεν: «Ποτέ δύο κράτη»
Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις με την
Τουρκία έχουν βελτιωθεί πρόσφατα, όπως
ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της
Συνόδου Κορυφής, είναι «απογοητευτικό»
– όπως είπε χαρακτηριστικά – το γεγονός
ότι υπάρχει «λίγη ή καθόλου πρόοδος
όσον αφορά στην Κύπρο».
Ειδικότερα η πρόεδρος της Κομισιόν
σημείωσε ότι «η ΕΕ δεν θα δεχθεί ποτέ
λύση δύο κρατών για την Κύπρο».
Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν συνομίλησε
τηλεφωνικά στην αρχή της εβδομάδας με
τον Ερντογάν και του μετέφερε ένα πολύ
ξεκάθαρο μήνυμα για την επικείμενη επίσκεψή του στην Κύπρο.
«Γνωρίζουμε ότι σε λίγο καιρό, στις 20
Ιουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Κύπρο και του είπα ότι αυτό είναι
ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για εμάς. Τόνισα
ότι είμαστε ξεκάθαροι ότι θα παρακολουθήσουμε την πορεία αυτής της επίσκεψης».

Ικανοποίηση Μητσοτάκη
Την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρ-

νησης για το κείμενο Συμπερασμάτων της
Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για την Τουρκία,
εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Καλύπτει πλήρως τις θέσεις της Ελλάδας», σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας πως «ο πυρήνας της διττής προσέγγισης προς την Τουρκία εμπερικλείεται στο εδάφιο, όπου γίνεται λόγος για προώθηση της θετικής ατζέντας με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό, δηλώνοντας
ικανοποιημένος που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται λύση του
Κυπριακού πέρα από το πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, για διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία.
Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας
με την Ελλάδα ή την Κύπρο θα έχει επίπτωση και στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Αναστασιάδης: «Non starter
η λύση δύο κρατών»
Ικανοποίηση για την αλληλεγγύη και τη
στήριξη των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αποτυπώνεται στα υιοθετηθέντα Συμπεράσματα που υιοθέτησε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εξέφρασε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.
Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι κατά τη διάρκεια του γεύματος, παρουσία του ΓΓ του
ΟΗΕ, «είχα την ευκαιρία με εκτεταμένη παρέμβασή μου, να επισημάνω μια σειρά έκνομων ενεργειών της Τουρκίας, όπως τις
παραβιάσεις της Διεθνούς Συνθήκης για το
Δίκαιο της Θάλασσας και μιλούμε πάντα για
την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα
επιχειρούμενα νέα τετελεσμένα επί του εδάφους με την αλλοίωση του καθεστώτος της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, τη
δημιουργία αεροπορικής βάσης για μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Λευκόνοικο, καθώς
και την πρόθεση κατασκευής ναυτικής
στρατιωτικής βάσης στο Τρίκωμο».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε συγκεκριμένες αναφορές στα Συμπεράσματα, οι οποίες και «και πρέπει να υπογραμμιστούν», όπως είπε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «επαναλαμβάνεται η αμετάκλητη προσήλωση της ΕΕ στην
επίλυση του Κυπριακού στη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά
Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και του
ΣΑ του ΟΗΕ, με ρητή αναφορά στο Ψήφισμα 1251, απορρίπτοντας έτσι τη θέση της
τουρκικής πλευράς, και μιλώ και της τουρκοκυπριακής βεβαίως, για τη λύση δύο κρατών».
Τονίζεται, συνέχισε, «η σημασία διατήρησης του καθεστώτος των Βαρωσίων

και καλείται η Τουρκία να επιδείξει σεβασμό στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά
και να αποφύγει οποιεσδήποτε ενέργειες που θα έρχονται σε αντίθεση με τα
ψηφίσματα 550 και 789».
Καταγράφεται, ανέφερε, «το στρατηγικό
ενδιαφέρον της Ένωσης για ένα σταθερό
και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική
Μεσόγειο, σημειώνοντας πως η αποκλιμάκωση θα πρέπει να διατηρηθεί, σύμφωνα με τη δήλωση της 25ης Μαρτίου 2021».
Δηλαδή, διευκρίνισε, «να είναι μια σταθερή και όχι επίκαιρη χάριν σκοπιμοτήτων
αποκλιμάκωση των εκνόμων ενεργειών είτε
στο Αιγαίο είτε στην ΑΟΖ της Κύπρου όσον
αφορά τη θάλασσα, και όσον αφορά το έδαφος τις έκνομες ενέργειες σε ότι αφορά το
καθεστώς της Αμμοχώστου».
Είναι, είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
«μια δήλωση με την οποία ρητά αναφέρεται πως σε περίπτωση που η Τουρκία προβεί εκ νέου σε κλιμάκωση μέσω παράνομων ή μονομερών ενεργειών, η Ένωση θα
μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα μέσα και
τις επιλογές που έχει στη διάθεση της – την
εργαλειοθήκη δηλαδή - για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ιδίας, αλλά και των
Κρατών Μελών». «Μιλούμε πάντα για το
περιεχόμενο των Συμπερασμάτων - που

Η Άγκυρα, σχολιάζοντας τα Συμπεράσματα της Συνόδου, κατηγόρησε την ΕΕ
για «τακτική καθυστέρησης», κάνοντας λόγο για «κατάχρηση ένταξης στην Ένωση από ένα ή δύο κράτη-μέλη», «φωτογραφίζοντας» την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν
και πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής
Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, βλέπει… ευρωπαϊκή «συνωμοσία» κατά της
τουρκικής κυβέρνησης, ισχυριζόμενος
ότι «Η ΕΕ συνεχίζει να αντιμετωπίζει
την Τουρκία ανέντιμα και άδικα».
Ειδικότερα, ο Μπαχτσελί ισχυρίστηκε ότι
η ΕΕ εργάζεται εναντίον της Τουρκίας, συνεργαζόμενη με τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης Εθνική Συμμαχία, ο οποίος
αποτελείται κυρίως από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και το Καλό Κόμμα (IYI).
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία άφησε
την επικαιροποίηση και τη βελτίωση της
συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης στα χέρια της Ελλάδας και της ‘ελληνοκυπριακής
διοίκησης’ (σ.σ. Κυπριακή Δημοκρατία),
δεν είναι ειλικρινής, ειλικρινής ή δίκαιη και
δεν είναι καθόλου δημοκρατική», ισχυρίστηκε,
μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του
κόμματός του, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ «ΣΚΕΨΕΙΣ» ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΟΥ… ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ

Απαράδεκτη θα ήταν αναφορά περί «αυτοδιοικούμενων
περιοχών», διαμηνύει ο Αναστασιάδης
Μ

ε κατηγορηματικό τρόπο
απορρίπτει «ιδέες που
αιωρούνται» σε κύκλους των
Ηνωμένων Εθνών περί… «αυτοδιοικούμενων περιοχών» στην
Κύπρο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης.
Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες που φέρουν τα Ηνωμένα
Έθνη να επεξεργάζονται τέτοιες
επικίνδυνες ιδέες, ο πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι
«έχουν επισημανθεί όλες οι
ενδεχόμενες αναφορές ως αρνητικές. Τόσο προς την κα Λουτ
όσο και προς τον ΓΓ έχουν διαβιβαστεί οι πληροφορίες που
αιωρούνται και θέλω να πιστεύω
ότι μια ανάλογη αναφορά και
ατυχής θα ήταν και απαράδεκτη κατά κύριο λόγο. Είμαι βέβαιος ότι ο ΓΓ έλαβε υπόψη τα όσα
του έχω αναφέρει».
Η δήλωση αυτή του Προέδρου
ξεκαθαρίζει πληροφορίες επί τούτου που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες, ότι «βολιδοσκοπήθηκε» η
Ε/κ για το θέμα. Από τη δήλωση
του Προέδρου εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν έγινε βολιδοσκόπηση, αλλά ο ίδιος ο Πρόεδρος το

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
συναντήθηκε με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στις
Βρυξέλλες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.
(Φωτό: Στ. Ιωαννίδης/ΓΤΠ)

έθεσε στην κυρία Λουτ τις σχετικές «διαρροές» που ακούστηκαν
και θέλησε να αποσαφηνιστεί η
θέση του.
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να προγραμματίζει φιέστα στα
κατεχόμενα, ο κ. Αναστασιάδης
είπε «δεν γνωρίζω τι λογαριάζει να κάνει. Αυτό που ξέρω είναι
ότι η οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια θα έχει συνέπειες».

Όπως έγραψε ο «Φιλελεύθερος» σε άρθρο του με τίτλο
«Εκχωρούν κυριαρχία στους
Τ/κ – Δώρα για “καλόπιασμα”
Άγκυρας», με στόχο να «ενθαρρυνθεί» η τουρκική πλευρά και να
«διασκεδαστούν ανησυχίες» των
Τουρκοκυπρίων, η Γραμματεία των
Ηνωμένων Εθνών προσανατολίζεται να περιλάβει στην έκθεση Καλών Υπηρεσιών για το Κυπριακό, που θα κατατεθεί εντός

Ιουλίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας,
αναφορά σε «αυτοδιοικούμενες
περιοχές».
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εφημερίδας, ενόψει
τούτου, η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Τζέιν
Χολ Λουτ, έχει βολιδοσκοπήσει
σχετικά τη Λευκωσία για την πρόθεση του Διεθνούς Οργανισμού.
Η βολιδοσκόπηση έγινε κατά τη
διάρκεια της συνάντησης της κας
Λουτ με τον πρόεδρο Αναστασιάδη
και τους συνεργάτες του, την περασμένη βδομάδα, και η αντίδραση της Λευκωσίας ήταν έντονη.
Υποδείχθηκε προς την κα Λουτ
ότι μια τέτοια διατύπωση δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την
ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία
σημείωσε πως τέτοιες αναφορές
ενθαρρύνουν την κατοχική Τουρκία
να μη συνεργαστεί για την επίτευξη συμφωνίας.
Η αντίδραση της Λευκωσίας
έγκειται στο γεγονός ότι δίνεται εν
πολλοίς στην τουρκική πλευρά ένα
καθεστώς, το οποίο ενδεχομένως,
σύμφωνα με τις δρομολογούμενες συζητήσεις, να εξασφάλιζε μετά
την επίτευξη μιας λύσης.
Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του «Φ», η αξιωματούχος
του Διεθνούς Οργανισμού έκανε
αναφορά πως θα τονίζεται παράλληλα με τις «αυτοδιοικούμενες περιοχές» πως δεν θα τίθεται θέμα
αναγνώρισης δεύτερου κράτους
στο νησί.
Το τι θα γίνει τελικά, θα φανεί
όταν οριστικοποιηθεί το κείμενο
της έκθεσης, στην οποία αναμένεται ότι θα περιγράφονται και τα
όσα διαδραματίσθηκαν στη διάρκεια της άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, στη
Γενεύη, από τις 27-29 Απριλίου.
Τα Ηνωμένα Εθνη προφανώς
θα κριθούν και από τον τρόπο που
θα παρουσιάσουν τη στάση της
τουρκικής πλευράς στη Γενεύη και
την κατάθεση εγγράφου στο οποίο
σε έξι σημεία περιέγραφε τη θέση
για λύση δύο κρατών.
Είναι σαφές πως σε αυτήν τη
φάση, δεν αναμένονται εξελίξεις
κι όλα παραπέμπονται για τον
Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, στο
περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων
του Προέδρου και παρατήρηση
δημοσιογράφου ότι ο Τούρκος
πρόεδρος φαίνεται να προγραμματίζει φιέστα στα κατεχόμενα, ο
κ. Αναστασιάδης είπε «δεν γνωρίζω
τι λογαριάζει να κάνει. Αυτό που
ξέρω είναι ότι η οποιαδήποτε έκνομη
ενέργεια θα έχει συνέπειες».
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Το ΑΚΕΛ εκλέγει νέο
Γενικό Γραμματέα
ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟΣ
Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τον νέο Γενικό Γραμματέα του Κόμματος εκλέγει αυτό το
Σαββατοκύριακο το 23ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 2 - 4 Ιουλίου.
Το Συνέδριο, ως το ανώτατο σώμα του ΑΚΕΛ με τη συμμετοχή
πέραν των 1200 εκλεγμένων αντιπροσώπων από όλη την Κύπρο
θα προβεί σε ανασκόπηση της πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του τόπου και θα διαμορφώσει τις κατευθύνσεις
και τις θέσεις του Κόμματος για τα επόμενα χρόνια.
Παράλληλα το Συνέδριο θα εκλέξει την νέα Κεντρική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου που θα καθοδηγούν το
Κόμμα για την επόμενη πενταετία.
Μάλιστα κρίνεται σημαντικός ο ρόλος της νέας Κεντρικής Επιτροπής, καθώς όπως είναι γνωστό ο Άντρος Κυπριανού δεν
επαναδιεκδικεί την θέση του Γενικού Γραμματέα και θα κληθεί
να εκλέξει τον Νέο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, με τα ονόματα
των Στέφανου Στεφάνου και Γιώργου Λουκαΐδη να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στο παρασκήνιο. Επικρατέστερος θεωρείται ο πρώτος. Ενδιαφέρον για τη θέση του ΓΓ επιδεικνύει, απ’
ό,τι γράφεται, και ο βουλευτής Χρήστος Χριστοφίδης.
Σημειώνεται ότι για να έχει δικαίωμα κάποιος να υποβάλει
υποψηφιότητα η να προταθεί για Γενικός Γραμματέας του κόμματος θα πρέπει πρώτα να εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» και θα ξεκινήσει το πρωί της
Παρασκευής με εναρκτήρια ομιλία του απερχόμενου ΓΓ του κόμματος, Άντρου Κυπριανού.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα υπάρξει συζήτηση πάνω στις
θεματικές του συνεδρίου, αλλά και στις εισηγήσεις και προτάσεις
των μελών και στελεχών του κόμματος όπως αυτές εκφράστηκαν
στα πλαίσια του Προσυνεδριακού διαλόγου που διήρκησε από
τις 7 - 28 Ιουνίου.
Οι διεργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν το Σάββατο, με
την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής να είναι προγραμματισμένη
για το απόγευμα της 3ης Ιουλίου.
Την τρίτη και τελευταία μέρα του συνεδρίου θα υπάρξει η ανακοίνωση της νέας Κεντρικής Επιτροπής και συζήτηση ενώ ακολούθως η νέα Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει για την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα με την όποια θα ολοκληρωθούν
οι εργασίες του Συνεδρίου.

Γεωτρύπανο της ExxonMobil στην
κυπριακή ΑΟΖ από Νοέμβριο
Περί τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο μπαίνει ξανά γεωτρύπανο στην
κυπριακή ΑΟΖ, αυτή τη φορά στο τεμάχιο 10 από την εταιρεία
ExxonMobil, δήλωσε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νατάσα Πηλείδου.
Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, η Υπουργός ανέφερε πως σε σχέση με το
ενεργειακό πρόγραμμα έχουμε δουλέψει πολύ εντατικά μαζί με
την ExxonMobil η οποία είναι η πρώτη εταιρεία που θα προχωρήσει με γεώτρηση στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ μέσα προς
το τέλος του έτους.
Όπως είπε η κ. Πηλείδου, έχει ήδη υπογραφεί το συμβόλαιο
με το γεωτρύπανο και βρισκόμαστε στη διαδικασία έκδοσης των
απαραίτητων αδειών, οι οποίες είναι τυπικές και δεν αναμένεται
να καθυστερήσουν.
Πρόσθεσε πως έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στην Κύπρο
εμπειρογνώμονες από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες για να λάβουν
μέρος στη διαδικασία των γεωτρήσεων.
«Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, ελπίζουμε πως δεν θα έχουμε
εκπλήξεις και δεν αναμένουμε εκπλήξεις όσον αφορά το θέμα
της Πανδημίας. Αναμένουμε Νοέμβριο με Δεκέμβριο το πολύ να
ξεκινήσει ξανά το γεωτρητικό πρόγραμμα, θα ακολουθήσει η ΕΝΙ
ΤΟΤΑL, με την οποία επίσης γίνονται διαβουλεύσεις και προχωρούμε με τον σχεδιασμό», είπε.
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ο κράτος δεν θα προχωρήσει σε νέα μέτρα
που θα αποστερήσουν την ελευθερία των
πολιτών, ωστόσο, όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο εμβολιασμός είναι καθήκον
πατριωτικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο
Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη σύσκεψη που είχε με
την επιστημονική συμβουλευτική ομάδα για τον
κορωνοϊό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κληθείς
να σχολιάσει το θέμα της αύξησης των κρουσμάτων και ερωτηθείς τι θα αποφασιστεί περαιτέρω,
είπε:
«Βεβαίως δεν είναι εδώ που θα αποφασιστεί
κατά τη σημερινή συνεδρία με τους επιστήμονες.
Οι αποφάσεις θα ληφθούν αφού εξετάσει μια διυπουργική επιτροπή τα κίνητρα και τα αντικίνητρα
που πρέπει να δοθούν.
Η διαπίστωση είναι μια. Ότι υπάρχει μια έξαρση
και ιδιαίτερα ο κίνδυνος προέρχεται από τη μετάλλαξη Δέλτα του ιού.
»Αυτό το οποίο απαιτείται, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι ανεξαίρετα, είναι ο εμβολιασμός.
Οι νέοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι
άτρωτοι. Μαγκιά δεν είναι να μην εμβολιάζεσαι,
μαγκιά είναι να εμβολιάζεσαι και να προστατεύεσαι.
»Δεν μπορεί το 70% κάτω των 40 χρόνων να
είναι ανεμβολίαστοι. Δεν επιτρέπεται να αγνοούν
ότι 9 στους 10 που εισάγονται στα νοσηλευτήρια
είναι ανεμβολίαστοι. Είναι μια εκ των ων ουκ άνευ
πράξη που οφείλουν να λάβουν όλοι υπόψη και
απευθύνομαι και προς επαγγελματίες είτε της βιομηχανίας σίτισης είτε της ξενοδοχειακής ή της
νοσηλευτικής. Γενικότερα, οφείλει ο καθένας να
συνειδητοποιήσει τις ευθύνες απέναντι στους
συμπολίτες του.
»Δεν είναι διατεθειμένο το κράτος να προχωρήσει σε νέα μέτρα που θα αποστερήσουν την ελευθερία. Αρκετές θυσίες υπέστη ο κόσμος, αρκετές
οικονομικές θυσίες έχουν υποστεί πολλοί. Όμως,
αν θέλουμε να προστατεύσουμε και την υγεία που
είναι το πρώτιστο, και την οικονομία που είναι
συνακόλουθο θα πρέπει επιτέλους όλοι μα όλοι να
συνειδητοποιήσουμε ότι είναι καθήκον πατριωτικό
ο εμβολισμός και η διαφώτιση».
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχει το
δικαίωμα για μη εμβολιασμό, ο Πρόεδρος απάντησε «το δικαίωμα είναι δεδομένο, όμως, πρέπει
να καταλάβετε».
Σε ερώτηση αν υπάρχει η σκέψη να φέρουν
ειδικό βραχιολάκι οι μη εμβολιασμένοι, ο Πρόεδρος είπε «θα το σκεφτούμε».
Τέλος, ερωτηθείς αν τίθεται θέμα εντατικοποίησης
των ελέγχων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι
«όλα θα ληφθούν υπόψη και όλα θα εφαρμοστούν».

Το 90% των νοσούντων
στην Κύπρο είναι ανεμβολίαστοι…
Ανησυχία για το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμών
των νεαρών ηλικιών επικρατεί στην Κύπρο, με
αποτέλεσμα των 90% των νοσούντων με κορωνοϊό να είναι νεαρά ανεμβολίαστα άτομα.
Στο 63,6% έφτασε το ποσοστό του πληθυσμού που εμβολιάστηκε με την 1η δόση των
εμβολίων κατά της COVID-19 και, παράλληλα,
ποσοστό 47,8% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως με το μονοδοσικό εμβόλιο της
Johnson&Johnson ή και με τις δύο δόσεις των

Κ υπριακή Ε πικαιρότητα
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Δεν είναι
μαγκιά να μην εμβολιάζεσαι»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προεδρεύει σύσκεψης με την
επιδημιολογική συμβουλευτική ομάδα για τον κορωνοϊό. (Φωτό: Στ. Ιωαννίδης/ΓΤΠ).
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εμβολίων της AstraZeneca, της Moderna και
της Pfizer/BioNTech.
Παρά την αύξηση στην εμβολιαστική κάλυψη,
το ποσοστό των εμβολιασμένων ατόμων στις ηλικιακές ομάδες των 18-19 και 20-29 ετών παραμένει αρκετά χαμηλό. Μόλις το 27,3% των ατόμων
18-19 ετών έχουν λάβει τουλάχιστον την 1η δόση
του εμβολίου, ενώ στις ηλικίες 20-29 η εμβολιαστική κάλυψη έφτασε το 35,1%.
Υπενθυμίζεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά την
προηγούμενη εβδομάδα ήταν 25,8% και 32,9%.
Σταθερά κινείται ο εμβολιασμός των ηλικιών 3039, με το ποσοστό να βρίσκεται στο 52,3%. Στις
ηλικιακές ομάδες των 40-49, 50-59 και 60-69, το
ποσοστό εμβολιασμού είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχοντας φτάσει στο 72,5%, 71,6% και 81,6%
αντίστοιχα. Ακόμα υψηλότερο είναι το ποσοστό
στις ηλικίες 70-79 (91,3%) και 80 ετών και άνω
(91,8%).
Η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στα άτομα άνω
των 40 ετών οδήγησε σε μεγάλη μείωση στον
αριθμό των κρουσμάτων σε αυτές τις ηλικίες, με
την προσοχή να στρέφεται αυτή την περίοδο στα
άτομα ηλικίας 18-39 ετών.
Το τελευταίο διάστημα, πέραν του 75% των
θετικών περιστατικών που ανιχνεύονται είναι
άτομα κάτω των 40 ετών, εκ των οποίων το 43%
είναι άτομα ηλικίας 18-39, χωρίς εμβολιαστικό
ιστορικό.
Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι και
στις νοσηλείες, καταγράφεται αύξηση των περιστατικών ατόμων νεαρής ηλικίας, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρή νοσηρότητα και σε αρκετές
περιπτώσεις χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδες
Αυξημένης Φροντίδας ή Εντατικής Θεραπείας.
Η διάμεση ηλικία των νοσηλευόμενων είναι τα
54 έτη και ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ατόμων που νοσηλεύονται δεν έχουν εμβολιαστεί.

Θρησκευτικό μνημόσυνο ΕΔΕΚ ΗΒ
για τους πεσόντες το 1974
Λάβαμε την ακόλουθη πρόσκληση:
Η ΕΔΕΚ Η.Β σε συνεργασία με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών (ΕΣΠΑ) τελούν Εθνικό Μνημόσυνο των
2850 ηρώων που έπεσαν υπερασπιζόμενοι τη Δημοκρατία και την Ελευθερία της Κύπρου τον Αύγουστο του 1974, καθώς και
δέηση διακρίβωσης της τύχης των αγοουμένων, την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021 στην εκκλησία Παναγίας στο Wood Green, και
σας προσκαλεί όπως τιμήσετε την εκδήλωση με την παρουσία σας. Στην εκδήλωση αυτή επίσης θα τιμηθεί η οικογένεια του Θεολόγου Παπαπαύλου. Λόγω των εκτάκτων μέτρων δεν θα γίνει κατάθεση στεφάνων.
Μιχάλης Κασιής
Στέλιος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ
Πρόεδρος ΕΣΠΑ

Άρχισαν οι εμβολιασμοί για τις
ηλικίες 16-17 ετών στην Κύπρο
Την έναρξη των εμβολιασμών ατόμων ηλικίας
16 και 17 ετών ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας
Κύπρου, σε μια προσπάθεια περαιτέρω θωράκισης της δημόσιας υγείας απέναντι στην Covid-19
και λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις της Παι-
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διατρικής Εταιρείας Κύπρου.
Οι εμβολιασμοί των ατόμων της ηλικιακής ομάδας 16-17 θα γίνονται με εμβόλια τεχνολογίας
mRNA ( PFIZER) κατόπιν ραντεβού μέσω της
Πύλης Εμβολιασμού. Η Πύλη Εμβολιασμού για
διευθέτηση ραντεβού για τα άτομα άνω των 16
ετών άνοιξε από χθες Τετάρτη, 30 Ιουνίου, και
θα παραμείνει ανοικτή χωρίς χρονικό περιορισμό. Το ραντεβού μέσω της Πύλης Εμβολιασμού μπορεί να διευθετείται είτε από τους γονείς
/ νόμιμους κηδεμόνες είτε από τον Προσωπικό
Ιατρό/Παιδίατρο σε συνεννόηση με τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες των παιδιών.
Η απόφαση για εμβολιαστική θωράκιση των ηλικιών 16 και 17 ετών ελήφθη αφού εξετάστηκαν τα
πρόσφατα δεδομένα της Ομάδας Ιχνηλάτησης, με
βάση τα οποία ποσοστό σχεδόν 30% των κρουσμάτων είναι ηλικίας 18 ετών και κάτω, ιδιαίτερα
έφηβοι ηλικίας 15-18 ετών, οι οποίοι έχουν έντονη
κοινωνική δραστηριότητα και αυξημένο αριθμό
επαφών. Σύμφωνα δε με τα επιστημονικά στοιχεία,
τα χαρακτηριστικά που εκδηλώνει ο ιός στους έφηβους (μεταδοτικότητα, διασπορά, συμπτωματολογία κ.ο.κ.) είναι πανομοιότυπα με εκείνα που
παρουσιάζονται στους ενήλικες.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας Κύπρου, για τους παραπάνω λόγους
και για να διασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί μια νέα
έξαρση του ιού στην κοινότητα και θα θωρακιστούν
οι νεαρότερες ηλικίες και, κατ’ επέκταση, το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, προτρέπονται οι γονείς/κηδεμόνες μετά από συζήτηση με τα
παιδιά τους, να συναινέσουν στον εμβολιασμό
τους. Ενόψει δε και της επανέναρξης της σχολικής
χρονιάς τον Σεπτέμβριο, ο έγκαιρος εμβολιασμός
των παιδιών θα συμβάλει στην απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, με τη φυσική παρουσία των
μαθητών.

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
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Ανάκαμψη με 31 δις ευρώ

Τριάντα ένα δις ευρώ θα μοιράσει το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το οποίο προβλέπει 108 επενδύσεις και 67 μεταρρυθμίσεις,
οι οποίες συνοδεύονται από επιπλέον ορόσημα και στόχους, που πρέπει
να υλοποιηθούν μέχρι το 2026. Το κόστος των έργων ανέρχεται συνολικά σε 31.164 δις ευρώ, από τα οποία τα 11.770 δις ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από επιδοτήσεις και τα 12.728 δις ευρώ από δάνεια. Για το
2021, η Ελλάδα αναμένει συνολικά γύρω στα 8 δις ευρώ. Σύμφωνα με
κυβερνητικούς κύκλους, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα συμβάλλει στην
αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2026 και θα δημιουργήσει 180.000 θέσεις εργασίας.

Ένας Καραμανλής για τα μεγάλα έργα
Αν όμως ο νυν και πρώην πρωθυπουργός είχαν δυσκολίες επαφής και
επικοινωνίας, δεν συμβαίνει το ίδιο με τον έτερο Κώστα Καραμανλή, του
Αχιλλέα. Ο υπουργός Υποδομών χαίρει της πλήρους εμπιστοσύνης του
Κυρ. Μητσοτάκη και όπως ο ίδιος έχει μεταφέρει αυθορμήτως, εξελίσσεται σε έναν από τους αποτελεσματικότερους υπουργούς της κυβέρνησης.
Και δικαίως, αφού αυτή την ώρα «τρέχει» το μεγαλύτερο σχέδιο δημοσίων
έργων από το 2004, ύψους 13 δις ευρώ, εκ των οποίων ήδη έργα ύψους
4 δις ευρώ βρίσκονται σε διαδικασία εκτέλεσης. Μεταξύ αυτών, η Γραμμή 4 του Μετρό, ύψους 1,3 δις ευρώ, η ολοκλήρωση του Ε65, ύψους 440
εκατ. ευρώ, η σύνδεση Ακτίου-Αμβρακίας, ύψους 150 εκατ. ευρώ, το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη, ύψους 500 εκατ. ευρώ, καθώς και
αντιπλημμυρικά έργα, ύψους 350 εκατ. Ευρώ…
Επίσης, ξεμπλόκαρε τον πολύπαθο δρόμο Πύργου-Πάτρας, όπως και
τον ΒΟΑΚ, και πλέον το μεγάλο του στοίχημα είναι η δρομολόγηση των
μεγάλων σιδηροδρομικών έργων και συγκεκριμένα η «ανάκτηση» κατ’
αρχήν του δικτύου που βασανίζεται από συχνές ζημιές, η πλήρης ηλεκτροκίνησή του και ο εκσυγχρονισμός της γραμμής Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Αλεξανδρούπολης-Ευξείνου Πόντου, ως ανταγωνιστικού δικτύου τρένων και λιμανιών απέναντι στα στενά του Βοσπόρου. Και μαζί η προέκταση του Προαστιακού προς Λαύριο και Ραφήνα. Φιλοδοξία του υπουργού Υποδομών είναι να βάλει τη δική του σφραγίδα στις υποδομές της
Ελλάδας και ιδιαιτέρως να σηματοδοτήσει τα «έργα νέας γενιάς», που
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ίσως στο βάθος του μυαλού του να χαράσσει πορεία παράλληλη με εκείνη του θείου, που πρώτα διακρίθηκε ως
υπουργός Δημοσίων Έργων και μετά για όλα τα άλλα. Άλλωστε, όπως
όλα δείχνουν, προσεχώς θα είναι ο μόνος εκπρόσωπος της ευρύτερης
οικογένειας του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο πολιτικό σύστημα, με όποιες υποχρεώσεις αυτό συνεπάγεται.

Αλλαγή στην ηγεσία της Δικαιοσύνης…
…αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Νέος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ο μέχρι τώρα αντιπρόεδρος Δημήτρης Σκαλτσούνης, ο οποίος διαδέχεται τη Μαίρη Σαρπ. Στον Άρειο Πάγο, Πρόεδρος αναλαμβάνει η Μαρία Γεωργίου, η οποία διαδέχεται την Αγγελική
Αλειφεροπούλου. Ευχή, η απόδοση Δικαιοσύνης να είναι ο μοναδικός
στόχος της αποστολής τους. Για να βρίσκει το δίκιο του ο Έλληνας πολίτης,
είτε είναι επώνυμος, είτε ανώνυμος.

Τρίζει το Ευρώ;
Αυτόματα προκύπτει το ερώτημα, όταν ακούς τον τίτλο της ημερίδας
που διοργάνωσε το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Η Ανθεκτικότητα του Ευρώ». Ποιος, άραγε, ο λόγος
που… επιλέχθηκε ως θέμα το αν αντέχει το Ευρώ; Προέκυψε κάποιο
πρόβλημα; Δόθηκε μια εξήγηση, ότι έπρεπε να φανεί κατά πόσο η Ευρωζώνη είναι πλέον πιο… έμπειρη να αντιμετωπίσει τις όποιες αναταραχές.
Η αφορμή ήταν η μελέτη του οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν. Στη
συζήτηση μετείχαν ο Πρύτανης και Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης,
ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Γιώργος Αλογοσκούφης, η Καθηγήτρια Ελένη Λουρή, ο Καθηγητής Πλούταρχος Σακελλάρης και ο Νίκος Βέττας, Πρόεδρος του ΙΟΒΕ.

Αποτίμηση των Πρεσπών!
Μια γεύση για το πώς αποτιμάται στην Ελλάδα και στη Βόρεια Μακεδονία η περιβόητη Συμφωνία των Πρεσπών δίνει η έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από τον Konrad Adenauer Stiftung (KAS) και υλοποιήθηκε
από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ!
Στην Ελλάδα, το 35,5% εκτιμά ότι είναι επωφελής, το 26% ούτε επωφελής ούτε επιζήμια και το 35,5% επιζήμια. Στη Βόρεια Μακεδονία το 81%
τη θεωρεί επωφελή, το 7,5% ούτε επωφελή ούτε επιζήμια και το 9% επιζήμια!

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

Η επίθεση με καυστικό υγρό στη
Μονή Πετράκη, αναδεικνύει τον προβληματικό
τρόπο επιλογής των ιερωμένων
Φ

ασαρίες, αντεγκλήσεις, καυγάδες,
συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας πιστών και λαϊκών, καθώς και
ανώνυμες προκηρύξεις κατά αρχιερέων
και αρχιμανδριτών, έχουν καταγραφεί στα
50 χρόνια λειτουργίας του κτιρίου του
Συνοδικού Μεγάρου στην ιστορική Μονή
Πετράκη. Επίθεση με καυστικό υγρό καταγράφεται για πρώτη φορά από το 1850,
στα δεδομένα της ιστορίας της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος.
Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Δύο αρχιερείς, ο Μητροπολίτης Γουμενίσσης
κ. Δημήτριος, πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, αλλά και ο Μητροπολίτης
Κηφισίας κ. Κύριλλος, περιγράφουν τη φρίκη
που έζησαν, ενώ ο Μητροπολίτης Πειραιώς
κ. Σεραφείμ μιλάει για τις βελτιώσεις που
πρέπει να γίνουν στα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια. Πάνω απ’ όλα, όμως, φαίνεται ότι
τίθεται πλέον ξεκάθαρα και σε όλους τους
τόνους το ζήτημα της επιλογής των προσώπων
που οδηγούνται στην ιεροσύνη.

«Τώρα θα δείτε» - Η φρίκη
«Προήδρευα του δικαστηρίου εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο, με βάση τον
νόμο (……), ήταν φοβερό αυτό που ζήσαμε.
Η απρόσμενη ένταση και έκταση της φρίκης.
Λάβαμε όλοι μια αίσθηση της κακίας του αλάστορος κατά πρόσωπο», αφηγείται ο κ.
Δημήτριος, ενώ ο κ. Κύριλλος, για τον οποίο
υπήρχε η μεγαλύτερη ανησυχία κυρίως για
τα μάτια του, θυμάται: «Ήταν σε πλήρη
συνείδηση για τα όσα έκανε. Παρακολουθούσε τη διαδικασία και όταν του ανακοίνωσε την απόφαση το δικαστήριο φώναζε: “Είστε
μιλημένοι από τον Βεροίας. Πάρτε για να με
θυμάστε”. Φοβήθηκα για τα μάτια μου. Έριξα
νερό στο πρόσωπό μου. Δεν έχασα ποτέ την
όρασή μου. Και ευχαριστώ τους γιατρούς του
Λαϊκού Νοσοκομείου για τις υπεράνθρωπες
προσπάθειές τους, όπως και τους γιατρούς
του “Γεννηματάς”».

Από τη Λιβύη στη Βέροια
Προερχόμενος από τον Νομό Σερρών, ο
Αρχιμανδρίτης χειροτονήθηκε για να υπηρετήσει δίπλα στον Μητροπολίτη Τριπόλεως

και Λιβύης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
κ. Θεοφύλακτο. Μια Μητρόπολη που συστάθηκε μόλις το 2004. Η πτώση του Καντάφι
και τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν
και εκτυλίσσονται, προκάλεσαν πολλά προβλήματα στην περιοχή και ο Μητροπολίτης
μαζί με τον Αρχιμανδρίτη, επέστρεψαν στην
πατρίδα τους.
Ο Αρχιμανδρίτης, αρχικά τοποθετήθηκε
στη Μητρόπολη Γόρτυνος, η οποία στερείται
κληρικών, καθώς διαποιμένει τους πιστούς
πολλών και μικρών χωριών. Το 2014 μετατίθεται στη Μητρόπολη Βεροίας, καθώς ο κ.
Θεοφύλακτος συνδέεται με τον Μητροπολίτη
Βεροίας κ. Παντελεήμονα, καθώς και ο ίδιος
είχε υπηρετήσει ως κληρικός στην περιοχή.
Γεννημένος στην Εξοχή Πιερίας, διατηρεί
σχέσεις με τον Μητροπολίτη Κίτρους και
Κατερίνης κ. Γεώργιο, πνευματικό ανάστημα
του Μητροπολίτη Βεροίας. Και έτσι, ο Αρχιμανδρίτης βρέθηκε, από το 2014, να υπηρετεί σε χωριό του Νομού Ημαθίας έως το
2018, που παραπέμφθηκε στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο με διάφορες κατηγορίες.
«Σκοπεύω να κινηθώ ποινικά προσωπικά κατά του δράστη. Όχι για λόγους εκδικητικότητας, αλλά για λόγους πρόληψης και
σωφρονισμού. Για την αποτροπή τέτοιων
φαινομένων στο μέλλον», δηλώνει ο Μητροπολίτης Κηφισίας.

«Πρέπει να προσέχουμε…»
Ένα σχεδόν 24ωρο μετά το γεγονός που
συγκλόνισε την κοινωνία, άρχισε να τίθεται

ένα μείζον ζήτημα: Πώς και ποιοι χειροτονούνται κληρικοί. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, με δημόσια τοποθέτησή του, επεσήμανε ότι: «Πρώτοι εμείς οι
αρχιερείς πρέπει να προσέχουμε ποιους
χειροτονούμε και κατά πόσον έχουν τις
κανονικές και ψυχολογικές προϋποθέσεις για να γίνονται κληρικοί…».
Επιπλέον ψυχιατρικές πιστοποιήσεις ζητεί
και ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ,
ενώ ο Μητροπολίτης Κηφισίας τονίζει ότι:
«Απ’ όλη αυτήν την περιπέτεια την οποία ζω,
δοξάζω τον Θεό που είχε αίσιο τέλος. Έχω
όμως έντονο προβληματισμό ως αρχιερέας,
για τις προϋποθέσεις κατά τη διαδικασία επιλογής και χειροτονίας των κληρικών. Το
γεγονός ότι σε πολλές περιοχές υπάρχουν
κενά στις ενορίες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να
χειροτονούμε άκριτα».
Ο Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων
είναι μέλος της 12μελούς Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου, εκ των οποίων 7 είναι μέλη του
2ου Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Με γραπτή δήλωσή του, 24 ώρες μετά τα γεγονότα, δήλωσε γραπτώς τον «βαθύτατο στεναγμό» του… Περιγράφει την πορεία του
κληρικού από τη Λιβύη στη Βέροια έως το
2018 και τονίζει ότι «το Επισκοπικό Δικαστήριο του 2019 έκρινε αυτόν ένοχον και
παρέπεμψεν την υπόθεσίν του αρμόδιο Συνοδικό Δικαστήριο. Από της θέσεώς του σε αργία
το 2018, εγκατέλειψε τη Βέροια, κατοίκων
έκτοτε και καθόσον γνωρίζω σε χωριό της
Νιγρίτης Σερρών».

Το 65% των Ελλήνων υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού
Την άποψη ότι ο εμβολιασμός κατά
Μπροστά με 16,4%
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΩΝ ΖΗΤΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ
του κορωνοϊού πρέπει να είναι υποη Νέα Δημοκρατία
χρεωτικός φαίνεται πώς εκφράζει η πλειοψηφία των πολιτών.
Σημαντικό προβάδισμα καταγράφεται υπέρ της κυβέρνησης έναντι
Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc για το «ΘΕΜΑ», το
του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα δημοσκόπηση της Marc, με τη Νέα Δημοκρατία να
65% των πολιτών πιστεύει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβοπροηγείται με 16,4 μονάδες.
λιασμός, ενώ ζητούν απομάκρυνση ή μετάθεση για τους «αρνητές».
Με αναγωγή μάλιστα επί των εγκύρων η απόσταση που χωρίζει τα
Συγκεκριμένα, δυο στους τρεις πολίτες , ήτοι σε ποσοστό 64,8%,
δύο μεγάλύτερα κόμματα φτάνει στις 17,2 ποσοστιαίες μονάδες και είναι
τάσσονται υπέρ της άποψης ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβουπερδιπλάσια από τη διαφορά των 8,32 μονάδων που είχαν στις βουλιασμός σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών όπως είναι οι υγειονομικοί,
λευτικές εκλογές του 2019. Επιπλέον, το 53,4% θεωρεί τον Κυριάκο
οι εργαζόμενοι στα γηροκομεία, οι αστυνομικοί και γενικά όσοι
Μητσοτάκη έως τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, την ώρα που ο
έρχονται σε επαφή με ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Στον αντίποΑλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 25,8%.
δα μόνο το 32,6% των ερωτηθέντων τάχθηκε κατά της υποχρεωτικόΣχετικά με τα υπόλοιπα κόμματα, στην πρόθεση ψήφου το Κίνημα
τητας.
Αλλαγής με 6,4% είναι στην 3η θέση, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ 5,5%, η
Επιπλέον πάνω από το 50% θεωρεί ότι όσοι αρνούνται να κάνουν
Ελληνική Λύση 3,5% και το ΜέΡΑ25 3%.
το εμβόλιο θα πρέπει είτε να απομακρύνονται από τη δουλειά τους
Όλες οι δημοσκοπήσεις της εποχής καταμετρούν τις ίδιες περίπου
(9,6%) είτε να παίρνουν μετάθεση σε άλλο πόστο ή υπηρεσία που
αποστάσεις μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύοντας ότι κάτι έχει αλλάδεν θα έχουν επαφή με το κοινό (45,8%).
ξει για τα καλά στους Έλληνες ψηφοφόρους.

Επικαιρότητα
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«Βαθμοί ελευθερίας» για τους
εμβολιασμένους στην Ελλάδα
Η

Ελλάδα προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς στον εμβολιασμό
του συνολικού πληθυσμού της χώρας, γεγονός που επιτρέπει στη χώρα
να άρει αρκετά από τα περιοριστικά
μέτρα κατά του κορωνοϊού και να
οδεύσει βαθμηδόν προς πλήρη κανονικότητα.
Η αρχή έγινε με την άρση του μέτρου της νυχτερινής απαγόρευσης
της κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ
από την περασμένη Δευτέρα.
Επίσης, εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι από την υποχρέωση διενέργειας self- test σε χώρους εργασίας και οι αθλούμενοι σε γυμναστήρια, 15 ημέρες μετά από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού (και της δεύτερης δόσης εφόσον πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων).
– Αλλάζει το πρωτόκολλο στην
εστίαση καθώς αυξάνεται το ανώτατο όριο παρουσίας στο τραπέζι, από
6 που ίσχυε ως χθες στα 10 άτομα ανά
τραπέζι.
– Στους οργανωμένους χώρους δεξιώσεων το ανώτατο όριο ατόμων θα
είναι 300 άτομα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και με τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.
– Στις οργανωμένες πλαζ ορίζεται
μέγιστος αριθμός εκατόν 120 ατόμων
ανά 1.000 τ.μ. επιφανείας παραλίας
με ελεγχόμενη είσοδο.

Προνόμια εμβολιασμένων
από 15 Ιουλίου

Τον διαχωρισμό των χώρων διασκέδασης σε χώρους αμιγώς για εμβολιασμένους και σε μεικτούς χώρους ανακοίνωσαν ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο
υλοποίησης της σύστασης της Επιτροπής Βιοηθικής και σε συνεργασία με την
Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.
Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για
τρεις στόχους:
Πρώτον, να εξυπηρετηθεί το μεγάλο
εγχείρημα του εμβολιασμού. Δεύτερον,
να δημιουργήσουμε ένα συνολικό πλέγμα προστασίας της δημόσιας υγείας σε
χώρους όπου υφίσταται υψηλός συγχρωτισμός. Τρίτον, να αποκατασταθεί σταδιακά η ελευθερία όσων έχουν εμβολιαστεί.
Η κυβέρνηση υιοθετεί τις προτάσεις
της Επιτροπής Βιοηθικής που έχει τρεις
πυλώνες, συνέχισε ο υπουργός:
– Πειθώ προς τους εμβολιασμούς
– Διευκόλυνση όσων είναι ήδη εμβολιασμένοι
– Υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών
σε κάποιες κατηγορίες

Αμιγείς και μεικτοί χώροι
Καθιερώνονται δύο τρόποι λειτουργίας
ανοικτών και κλειστών επιχειρήσεων:
Θα έχουμε κλειστούς χώρους όπως
εστιατόρια, θέατρα και ανοιχτούς χώρους όπου θα υπάρχει διαβάθμιση. Οι
χώροι θα είναι αμιγώς εμβολιασμένων
είτε μεικτοί χώροι.
Στους αμιγείς χώρους θα επιτρέπονται μόνο οι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν

νοσήσει, ενώ στους μεικτούς και όσοι
έχουν κάνει τεστ.
Σύμφωνα με τον υπουργό, εναπόκειται στον ίδιο επιχειρηματία να επιλέξει
αν στην επιχείρησή του θα δέχεται εμβολιασμένους και νοσήσαντες ή εάν θα
δέχεται και τον λοιπό πληθυσμό μετά
από διενέργεια τεστ.
Η δήλωση των επιχειρηματιών θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα και θα υφίσταται ειδική σήμανση.
Σε ό,τι αφορά στα γήπεδα θα λειτουργήσουν μόνο με την παρουσία φιλάθλων που έχουν αποκτήσει ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή έχουν αποδεδειγμένα
νοσήσει τους τελευταίους έξι μήνες.
Α. Αμιγείς χώροι
Χώροι συνάθροισης στους οποίους
έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει
ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με
δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό
εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή
έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι (6) μήνες.
Β. Μεικτοί χώροι
Χώροι συνάθροισης στους οποίους
έχουν πρόσβαση όσοι έχουν αποκτήσει
ανοσία, δηλαδή έχουν εμβολιαστεί με
δύο δόσεις εμβολίου ή με μονοδοσικό
εμβόλιο, και έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τον τελικό εμβολιασμό τους, ή
έχουν αποδεδειγμένα νοσήσει τους τελευταίους έξι (6) μήνες ή έχουν υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης της νόσου
COVID-19 (PCR test ή rapid test) με αρ-

νητικό αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες
48 ώρες.
Όλοι οι χώροι συναθροίσεων που μπορούν να υποδέχονται κοινό δηλώνονται,
κατ’ επιλογή, ως αμιγείς (από τις 15 Ιουλίου και εντεύθεν) ή ως μεικτοί, σε ειδική πλατφόρμα, και φέρουν ειδική σήμανση στην είσοδό τους.

Κίνητρο για τους νέους
τα 150 ευρώ
Ικανοποιητική είναι η ανταπόκριση
των νέων ηλικίας 18-25 ετών στην «Κάρτα Ελευθερίας» που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
μέσω της οποίας παρέχεται το κουπόνι
των 150 ευρώ.
Μετά την ανακοίνωση της επιδότησης
των νέων οι συμμετοχές στο εμβολιαστικό πρόγραμμα υπερδιπλασιάστηκαν
καθώς τη Δευτέρα μόνο κλείστηκαν 18.000
ραντεβού.
Tο «Freedom Pass» είναι μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ για
την οποία κάθε νέος 18-25 θα μπορεί να
λαμβάνει μετά την πρώτη δόση του εμβολίου και θα καλύπτει έξοδα για ξενοδοχεία, είσοδο σε χώρους πολιτισμού
κ.ά.


ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Πιθανόν να μη χρειάζεται τρίτη
δόση για το εμβόλιο της
AstraZeneca
Η απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος
στο εμβόλιο της AstraZeneca ενισχύεται όταν χορηγηθεί μια τρίτη, ενισχυτική δόση, αναφέρουν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, επισημαίνοντας ωστόσο πως μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη τέτοιων επαναληπτικών
δόσεων.
Η μελέτη της Οξφόρδης, η οποία εξετάζει 90 εθελοντές που έλαβαν τρίτη δόση, έδειξε ότι η η δόση αυτή όντως αυξάνει τόσο τα αντισώματα όσο
και την απόκριση των Τ-κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος.
Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τη χορήγηση
ενισχυτικών δόσεων στην περίπτωση που η βρετανική κυβέρνηση αποφασίσει για νέο γύρο εμβολιασμών από το φθινόπωρο.
Τα ευρήματα της μελέτης, τα οποία προς το παρόν είναι διαθέσιμα μόνο ως προδημοσίευση,
δείχνουν επίσης να διαψεύδουν τις ανησυχίες ότι
τα εμβόλια ιικού φορέα, όπως τα εμβόλια της Astra
και της Johnson & Johnson, θα έχαναν την αποτελεσματικότητά τους στην περίπτωση επαναληπτικών εμβολίων, καθώς οι λήπτες θα μπορούσαν να παράγουν αντισώματα κατά των ίδιων

των ιών που περιέχονται στα εμβόλια.
«Υπήρχαν κάποιες ανησυχίες ότι δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το εμβόλιο ως
ενισχυτική δόση, σίγουρα όμως τα δεδομένα δεν
δείχνουν κάτι τέτοιο», δήλωσε στο Reuters η Τερέσα Λαμπ του Ινστιτούτου «Τζένερ» της Οξφόρφης, μέλος της ερευνητικής ομάδας.
Ωστόσο, η τρίτη δόση μπορεί να μην χρειαστεί,
αφού ο αρχικός εμβολιασμός προσφέρει επαρκή
προστασία από τα σημερινά στελέχη του κορωνοϊού, επισήμανε ο Άντριου Πόλαρντ, διευθυντής της Ομάδας Εμβολίων στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης.
«Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χορηγήσουμε ενισχυτική δόση αν ήταν απαραίτητο […] δεν
έχουμε όμως καμία ένδειξη ότι όντως χρειάζεται»,
διευκρίνισε ο καθηγητής.
«Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε υψηλά
επίπεδα προστασίας στον βρετανικό πληθυσμό,
χωρίς ενδείξεις ότι η προστασία αυτή φθίνει, το να
χορηγήσουμε τρίτη δόση την ώρα που άλλες χώρες έχουν μηδέν δόσεις θα ήταν απαράδεκτο»,
εξήγησε.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από την
κυβέρνηση, καθώς το ποσοστό των νέων
ηλικίας 18-25 που είχαν προσέλθει έως
τώρα να εμβολιαστούν ήταν ιδιαίτερα
χαμηλό, προκαλώντας εύλογη ανησυχία,
καθώς παράλληλα έχει εμφανιστεί και ο
κίνδυνος της μετάλλαξης «Δέλτα» που
όλες οι έρευνες δείχνουν πως χτυπάει
περισσότερο τις νεότερες ηλικίες και ειδικά τους ανεμβολίαστους.
Σύμφωνα με πληροφορίες στις εν λόγω ηλικίες (18-25) είχε προσέλθει έως
τώρα μόλις το 18,2%, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να δοθεί επιπλέον
κίνητρο.
«Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να
στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους»,
είπε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας
και τόνισε ότι η προπληρωμένη κάρτα
έχει να κάνει με την προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά σε καίρια σημεία,
στην ψυχαγωγία και στις διακοπές, στις
μετακινήσεις, όπου δηλαδή οι νέοι προσπαθούν να χαρούν τις διακοπές τους
και συνεπώς, τους δίνεται κίνητρο και
παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια
να προχωρήσει ακόμα καλύτερα ο εμβολιασμός.
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&KDPSLRQVKLSV  2YHU WKH FRPLQJ ZHHNV %HOOHYHXH 0RUWODNHV ZLOO EH KRVWLQJ PDQ\ VLPLODU
PDWFKHVZLWKQXPHURXVFOLHQWVLQDLGRI*R%H\RQG

%DPERV &KDUDODPERXVWKHORFDO (QILHOG 6RXWKJDWH03 LV NLQGO\RIIHULQJKLVWLPH DQGVXSSRUWWR
WKH HYHQW DQG FRPPHQWHG “I am pleased to be able to support this Charity Football Match in
conjunction with Belleveue Mortlakes on 22nd July. The Go Beyond Charity do excellent work in
providing many disadvantaged children with the chance to benefit from some positive time away
and I am happy to highlight their cause.”
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UXQ DURXQG LQ JUHHQ ZLGH RSHQ VSDFHV RIWHQ IRU WKH ILUVW WLPH LQ WKHLU OLYHV  :KLOVW WKHUH WKHVH
FKLOGUHQ FDQOHWRIIVWHDP PDNHQHZ IULHQGVEXLOG WKHLU FRQILGHQFH KDYHIXQDQGXOWLPDWHO\EXLOG
VRPHSRVLWLYHFKLOGKRRGPHPRULHV


*R %H\RQG LV D FKDULW\ JLYLQJ EUHDNV WKDW ODVW D OLIHWLPH  (DFK \HDU *R %H\RQG QHHGV WR UDLVH
PLOOLRQV DQG WKHLU IXQGUDLVLQJ HIIRUWV DUH DFWLYHO\ VXSSRUWHG E\ WKHLU SDWURQV ZKR LQFOXGH .DWH
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:KLOVW FKLOGUHQ DUH FXUUHQWO\ EHLQJ SXVKHG IXUWKHU LQWR SRYHUW\ *R %H\RQG LV WKH FKDULW\ JLYLQJ
FKLOGUHQ DQG \RXQJ SHRSOH DFURVV WKH 8. ZKR H[SHULHQFH VHULRXV FKDOOHQJHV LQ WKHLU OLYHV WKH
FKDQFH IRU D EUHDN WKDW ODVWV D OLIHWLPH $ EUHDN WKDW LQVSLUHV WKHP WR JR EH\RQG DQ\WKLQJ WKDW
VWDQGVEHWZHHQWKHPDQGWKHLUEULJKWHVWIXWXUH

7KH 0DWFK LV EHLQJ KHOG DW WKH )RRWEDOO 3LWFKHV LQ 7UHQW 3DUN *ROI &OXE NLFNLQJ RII DW DURXQG
SPRQ7KXUVGD\QG-XO\
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ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ ΓΙΑ ΤΑ
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τιμήθηκε από το Ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών
η Ομογενής εκπαιδευτικός
στις ΗΠΑ Στέλλα Κοκόλη
Μια μεγάλη Κυρία, μια μεγάλη Ελληνίδα της ομογενειακής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, την Στέλλα Κοκόλη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, τίμησε ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Γιάννης Χρυσουλάκης, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου Εξωτερικών, ως ελάχιστη αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς της
στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση και στον Ομογενειακό Ελληνισμό,
απονέμοντάς της το βραβείο του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανίδων
(Hellenic American Women's Council - HAWC), στο πλαίσιο συνεδρίου που οργάνωσε το HAWC στις Σπέτσες για τα 200 χρόνια από
την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Στην ομιλία του, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, ο Γενικός Γραμματέας κ.
Χρυσουλάκης χαρακτήρισε «αξιέπαινο και ανεκτίμητο» το έργο της
Στέλλας Κοκόλη, καθώς και «ουσιαστικό και ενεργό» τον ρόλο που
έχει διαδραματίσει στα δρώμενα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
των ΗΠΑ, «χωρίς να παρεκκλίνει ούτε στιγμή από τις θεμελιώδεις
αρχές της ελληνικής παράδοσης, τις οποίες ακολουθεί σε όλη της την
πορεία ως εκπαιδευτικός και άνθρωπος».
Το όνομά της, τόνισε ο κ. Χρυσουλάκης, είναι γνωστό σε όλη την
ομογένεια. «Είναι η Ελληνίδα της Αμερικής, που τιμά την ελληνική
καταγωγή της. Η εκπαιδευτικός, η οποία με την αδιάλειπτη προσφορά της θυμίζει σε όλους μας, πως Έλληνας δεν γεννιέσαι, αλλά
πρωτίστως γίνεσαι με τη βοήθεια των δασκάλων σου».
Μιλώντας για το ειδικό βάρος και τη συμβολή της τιμώμενης
Ελληνίδας στα ελληνικά εκπαιδευτικά θέματα των ομογενών της Αμερικής, ο κ. Χρυσουλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Στέλλα Κοκόλη
είναι ένα όνομα από τα πρώτα που μαθαίνεις, όταν έρχεσαι στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να αναλάβεις να υπηρετήσεις την εθνική υπόθεση του Ομογενειακού Ελληνισμού. Αναπόφευκτη η αναφορά στην ακάματη εκπαιδευτικό, όταν ενημερώνεσαι για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση των ομογενών. Σημαντική παράλειψη η λήψη
αποφάσεων για την ομογενειακή παιδεία, αν δεν έχει τεθεί σοβαρά
υπόψη της πολιτικής ηγεσίας η γνώμη της Προέδρου της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Αμερικής».
«Ως Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, αλλά και ως άνθρωπος» – συνέχισε ο κ. Χρυσουλάκης –
«θαυμάζω την εκπαιδευτικό Στέλλα Κοκόλη. Αναγνωρίζω τη δημιουργικότητα, κοινωνική ευαισθησία και γενναιοδωρία της. Εκτιμώ την
επιμονή της στη νοηματοδότηση της ομογενειακής παιδείας με τις
οικουμενικές αρχές του ελληνορθόδοξου πολιτισμού. Σέβομαι τη σταθερή της προσήλωση σε εκείνο που θεωρώ ως την κεντρική ιδέα της
παροικιακής ζωής των όπου γης Ελλήνων. Υπάρχουμε ως εστία
Ελληνισμού, γιατί συνυπάρχουμε στην παροικία», υπογράμμισε ο κ.
Χρυσουλάκης κλείνοντας την ομιλία του.

Ομογένεια
Το ελληνικό σχολείο Potters Bar
μετακομίζει σε άλλο σχολικό κτήριο
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Δελτίο Τύπου της Επιτροπής
Γονέων του ελληνικού σχολείου
Potters Bar, αναφέρει:
Το ελληνικό σχολείο Potters Bar
μετακομίζει σε ένα νέο, υπερσύγχρονο σχολικό κτήριο από
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (2021),
το Dame Alice Owen's School.
Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ελληνικής Γλώσσας του Hertfordshire
(Greek Language Educational
Establishment (GLEE) of Hertfordshire) γνωστό και ως Greek School
of Potters Bar θα μετακινηθεί σε
ένα νέο σχολικό χώρο - το Dame
Alice Owen's School, στο Dugdale
Hill, της περιοχής Potters Bar.
Το Ελληνικό Σχολείο του Potters
Bar ιδρύθηκε το 1979 και στην
πλειονότητα των 42 ετών του υπηρετεί την τοπική ελληνική και ελληνοκυπριακή κοινότητα από τη σημερινή του έδρα στο Oakmere Primary
School. Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου το Ελληνικό Σχολείο
του Potters Bar έχει δώσει σε χιλιάδες παιδιά την ευκαιρία να μάθουν την ελληνική γλώσσα, τον
πολιτισμό και τη παράδοση, εγγράφοντας μαθητές από την παιδική
ηλικία έως το GCSE και το A'Level.
Το σχολείο λειτουργεί ανεξάρτητα ως εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα και διοικείται από την
Επιτροπή Γονέων (Διαχειριστών).
Ο πρόεδρος, Μάριος Αρτέμη,
σχολίασε: «Χιλιάδες νέοι Έλληνες
και Ελληνοκύπριοι θα έχουν πολλές και έντονες αναμνήσεις από τη
σημερινή τοποθεσία του σχολείου
μας, ωστόσο είμαστε ενθουσιασμένοι που η νέα μας έδρα, με φανταστικές, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, θα μας επιτρέψει να
συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε
και να επεκτείνουμε τη μεγάλη κληρονομιά του ιδρυτή και τέως διευθυντή μας κ. Θράσου Ναδιώτη
που απεβίωσε τον περασμένο
Δεκέμβριο».
Η νυν διευθύντρια, κ. Στέλλα
Ναδιώτη, σημείωσε: «Στόχος μας
πάντοτε είναι να προσφέρουμε το
καλύτερο δυνατό στους μαθητές
του σχολείου μας, και πιστεύω
πραγματικά ότι η νέα μας συνεργασία με το σχολείο της Dame Alice
Owen θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα υψηλά
πρότυπα εκπαίδευσης».
Η Jackie Campbell, υπεύθυνη Διαχείρισης στο Dame Alice
Owen's, τόνισε: «To Dame Alice
Owen's είναι ένα εκτεταμένο και
άρτια εξοπλισμένο σχολικό κτήριο. Βασικός στόχος μου είναι η χρηστή διαχείριση και η επωφελής
χρήση του χώρου αυτoύ με τρόπο
που να εξυπηρετεί την τοπική κοινότητα και να συμβάλλει στην ανάπτυξή της. Ανυπομονούμε να οικοδομήσουμε μια μακροχρόνια συνεργασία με το Ελληνικό Σχολείο
Potters Bar».
Για πληροφορίες και εγγραφές,
στείλτε μήνυμα στο email: info@
greek schoolpottersbar.org
Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τον: Andrew Pantelli - Γραμματέα, Email: info@greekschool

Dame Alice Owen’s teaching block - external

blished in 1979 and for the majority of its 42 years has been serving the local Greek and Cypriot
community from its current locaDame Alice Owen’s
tion at Oakmere Primary School.
school the new home for
Throughout that time the Greek
Potters Bar Greek School
School of Potters Bar has given
thousands of children the opporThe Greek School of Potters
tunity to learn the Greek language,
Bar moves to a new state of the
culture and traditions, enrolling
art facility at Dame Alice Owen’s
children from Nursery age through
School.
to GCSE and A. Level.
As of September 2021 - The
The school operates indepenGreek Language Dame
Educational
Alice Owen’s Teaching block internal
dently as a registered charity and
Establishment of Hertfordshire
is governed by the Committee of
(G.L.E.E), also known as “The
Trustees. Chairman, Marios Artemi,
Greek School of Potters Bar” will
commented «Countless young
be moving to a new home - Dame
Greeks and Greek-Cypriots will
Alice Owen’s School in Dugdale
have so many fond memories from
Hill, Potters Bar.
our school’s current location, howThe Greek School was esta-

pottersbar.org
Tel: +447935921982
----------------------------------

ever we are excited that our new
home, with fantastic, new state of
the art facilities, will enable us to
continue to develop and build on
the great legacy of our late founder
and headmaster Mr ThrasosNadiotis
who sadly passed away last
December».
The current head teacher, Mrs
Stella Nadiotis, noted – «our goal
is always to do what’s best for its
studentsand I truly believe that our
new partnership with Dame Alice
Owen’s school will help us continue to achieve our long-term goals
and high standards».
Business Manager at Dame
Alice Owen’s, Jackie Campbell,
said: «Dame Alice Owen’s is such
an expansive well-equipped site,
and one of my key objectives is to
ensure that we maximise the use
of the facility in a purposeful way
and in a way that serves and adds
value to the local community. We
very much look forward to building a long-lasting partnership with
the Greek School of Potters Bar».
For information on registrations
please email: info@greekschoolpottersbar.org
For more information please
contact: Andrew Pantelli - Secretary
Email: info@greekschoolpottersbar.org
Tel: +447935921982

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση
μιας (1) θέσης Γραφέα/ Δακτυλογράφου για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο
μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2084,32.
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, βοηθός
γραφείου, αρχειοθέτηση, οικονομικά, προξενικά και γενικά γραφειακά καθήκοντα.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
• Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν
• Πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο μπορεί να
υποβληθεί σε συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (όπως Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, λευκό ποινικό μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά) καθώς και δύο συστατικές επιστολές είτε ηλεκτρονικά,
στο cyprusinuk@mfa.gov.cy είτε ταχυδρομικώς, στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
(ΘέσηΓραφέα/Δακτυλογράφου)
High Commission of the Republic of Cyprus
13, St James's Square, London SW1Y 4LB
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 12/07/2021. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα
γίνουν αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε
άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή/και μετέπειτα).

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ + FUNERAL ANNOUNCEMENT +

Κώστας Χρήστου

(Από τον Άγιο Θεόδωρο Αγρού)
Απεβίωσε την περασμένη Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 74 ετών, ο
συμπατριώτης μας Κώστας Χρήστου, ο οποίος καταγόταν από το χωριό Άγιος
Θεόδωρος Αγρού. Ο θάνατος τον βρήκε στο σπίτι του στο βόρειο Λονδίνο,
περιτριγυρισμένον από την οικογένειά του.
Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Ειρηνούλα (Ρούλλα), τα παιδιά του Νικολέτα,
Παύλο, Στέλλα και Ανδρέα, τους γαμπρούς του Αντώνη και Γιώργο, τις νύφες του Παναγιώτα και Άννα και 12 εγγόνια.
Ο αείμνηστος Κώστας μετανάστευσε στο Λονδίνο το 1976 προς αναζήτηση
μιας καλύτερης ζωής. Δημιούργησε τη δική του πολυμελή οικογένεια και με
σκληρή δουλειά, αφοσίωση και εντιμότητα κατάφερε να αναγιώσει και μορφώσει τα παιδιά του και να δημιουργήσει τις συνθήκες μιας άνετης διαβίωσης. Ευτύχησε να δει όλα του τα παιδιά αποκατεστημένα και να απολαμβάνει την αγάπη των 12 εγγονιών του, για τα οποία ήταν ο λατρεμένος παππούς.
Ο μακαριστός Κώστας ήταν ένας μετρημένος και σοβαρός κύριος, δεμένος
με τις παραδόσεις της γενέτειράς του Κύπρου, ευσεβής και απλός άνθρωπος, που, έχοντας δίπλα του μια καλοκάγαθη σύζυγο, ήταν προσηλωμένος
σε αρχές και αξίες που δεν εγκατέλειψε ποτέ. Επισκεπτόταν τακτικά την
Κύπρο, όπου διατηρούσε εξοχικό σπίτι, και την Ελλάδα. Ήταν περήφανος
για την εθνική του καταγωγή, για τις ρίζες του, που φρόντισε να μεταλαμπαδεύσει και στα παιδιά και εγγόνια του.
Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού από όσους ήταν φίλοι του. Θα
λείψει αφάνταστα από την οικογένειά του, όμως θα λείψει πολύ και από την
ομάδα «Κάθε Παρασκευή», τους φίλους του, με τους οποίους βρισκόταν τακτικά και περνούσε ευχάριστες ώρες με φαγητό και… επεισοδιακή πιλότα.
Ιδιαίτερη αγάπη έτρεφε ο Κώστας για την κηπουρική. Περνούσε πολλές
ώρες στον κήπο του και στο εφαπτόμενο με αυτόν χωράφι του (allotment),
όπου καλλιεργούσε με μεράκι λαχανικά, για τα οποία παινευόταν και φρόντιζε να τα μοιράζεται και με άλλους. Ήταν φιλόξενος οικογενειάρχης, το σπίτι
του ήταν πάντα ανοικτό για τους φίλους του.
Τελευταίως, και για κάποια χρόνια, ο Κώστας υπέφερε από μορφή της επάρατης νόσου. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο, έκανε θεραπείες και κατάφερνε να βγει νικητής. Είχε πείσμα και θέληση για τη ζωή, έκανε αρκετές θυσίες
για να στέκει όρθιος και να συνεχίζει την καθημερινότητά του. Πάλεψε πολύ,
έως ότου ήλθε η μοιραία στιγμή που δεν μπόρεσε να αποφύγει.

Η κηδεία του αείμνηστου Κώστα θα τελεσθεί την Τετάρτη, 7 Ιουλίου, στη 1μμ, από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green (Trinity Road, London N22 4LB). Θα ακολουθήσει (γύρω στις 2.30μμ) η ταφή στο Κοιμητήριο του New Southgate (Brunswick Park Road, London N11 1JJ). Παρηγοριά θα δοθεί αμέσως μετά την ταφή στο παρακείμενο Ariana Banqueting
Hall, North London Business Park, Oakleigh Road South, London
N11 1GN.
Σε όλες τις τελετές θα τηρηθούν τα δέοντα μέτρα για τον κορωνοϊό.
Εισφορές εις μνήμην του Κώστα Χρήστου μπορούν να γίνονται υπέρ του
MYELOMA.ORG.UK.
Οι τεθλιμμένοι,
Σύζυγος Ειρηνούλα (Ρούλλα)
Παιδιά: Νικολέτα, Παύλος, Στέλλα και Ανδρέας
Γαμπροί: Αντώνης και Γιώργος,
Νύφες: Παναγιώτα και Άννα
Εγγόνια: Παναγιώτης, Κωνσταντίνος, Κυριακή, Ειρήνη, Κατερίνα, Αμέλια,
Χρήστος, Κωνσταντίνος, Ελίνα, Ηλιάνα, Μαρία και Εύα
Λοιποί συγγενείς

Costas Christou
(From Ayios Theodoros Agrou)
It is with great sadness and the heaviest heart that we announce the passing
of our beloved husband, father and grandfather Costas Christou. He passed
away peacefully at home at the age of 74 with his family by his side on Saturday
26th June 2021. He leaves behind his adoring wife Irenoulla, children Nikoletta
and Andonis, Paul and Panayiota, Stella and George, and Andy and Anna, and
his 12 grandchildren Panayiotis, Constantinos, Kyriaki, Erini, Katerina, Amelia,
Christo, Constantinos, Elina, Iliana, Maria and Eva who were his heart and soul.
He was born and raised in Cyprus in Ayios Theodoros tou Agrou and came to
London in 1976. He worked tirelessly for his family, and he had a large circle of
friends and was loved by all who knew him. He was at his happiest with his family around him especially his grandchildren in particular while on holiday. He enjoyed gardening and spent a lot of time in his allotment.
He will be laid to rest on Wednesday 7th July 2021 at 1pm at St Mary's
church, 22 Trinity Road, N22 4LB. Following the church service there will
be a burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ from approximately 2:30pm. Following the burial the
wake will be held at Ariana Banqueting Hall, North London Business Park,
Oakleigh Road South/Brunswick Park Road, London N11 1GN. Social distancing will be adhered to at both the church and the wake with both indoor and
outdoor areas. For those who wish to come and pay their respects, you will be
warmly welcomed.
The family would request a donation to myeloma.org.uk instead of flowers.

Επικαιρότητα
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Στην Ορθόδοξη Πίστη
βαπτίστηκαν 14 ενήλικες νεαροί
από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα
Τ

ην Ορθόδοξη Πίστη ασπάστηκαν14
ενήλικες της Βρετανίας, οι οποίοι
την περασμένη βδομάδα έλαβαν τη
χάρη του Μυστηρίου της Βαπτίσεως,
το οποίο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας.
Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, την οποία υπογράφει ο Λούης
Λοΐζου, Άρχων του Οικουμενικού Θρόνου.
Οι 14 νεαροί μυήθηκαν στην Ορθόδοξη Πίστη παρακολουθώντας διαδικτυακά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας
Zoom, στο πλαίσιο συγκεκριμένης, λόγω της πανδημίας, ιεραποστολικής διακονίας, που χάραξε και κατηύθυνε, εδώ
και ενάμιση χρόνο, ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας.
Οι σπόροι αυτής της διαδικτυακής δια-

By: Louis Loizou
Archon Ostiarios
Over the past year and a half, His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira
and Great Britain has actively sought out
ways to grow his Archdiocese, even while
the churches were closed and his faithful were in lockdown. As the whole world
begins to emerge from the pandemic, albeit slowly, the seeds of ministry that have
been planted by His Eminence are starting to bloom in the United Kingdom.

κονίας, άρχισαν να βλαστούν, να ανθίζουν
και να αποδίδουν καρπούς.
Τον συντονισμό της όλης προσπάθειας καθώς και την υλοποίηση του Θρησκευτικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Σπουδών ανέλαβε ο Αρχιμανδρίτης Νύφων Τσιμαλής, Διευθυντής του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου. Ομιλητές κάθε
Τρίτη, εκτός από τον ίδιο, ήταν Θεολόγοι
και άλλοι μελετητές της Ορθόδοξης Πίστης.
Επίσης, ο πανοσιολογιώτατος Νύφων
πραγματοποιούσε κάθε Πέμπτη διαδικτυακά μαθήματα Κατήχησης, με πρωτοβουλία του Καθεδρικού Ναού Αγίας Σοφίας στο Bayswater του κεντρικού Λονδίνου.
Ο κύκλος Σπουδών και Κατήχησης
διήρκησε περίπου έξι μήνες. Ενεγράφησαν συνολικά περίπου 500 πρόσωπα
(άνδρες και γυναίκες) και από αυτούς παρακολουθούσαν τα μαθήματα κάθε φορά γύρω στα 200 έως 400 άτομα.Οι βαπτισθέντες ανήκουν σε διάφορες εθνικότητες, κυρίως όμως είναι βρετανικής

This was especially present on Saturday, June 26, 2021, as Archbishop Nikitas baptised and chrismated twelve adults
into the Greek Orthodox faith at Saint
Nektarios Church in Battersea, London.
That following day, His Eminence presided
over the Divine Liturgy at The Cathedral
of Divine Wisdom, during which he also
chrismated and received two more young
adults. This occasion marked the first time
that the Archdiocese collectively welcomed into its embrace so many individuals at once.
This momentous event in the life of the
church is a direct result of the missionoriented spirit of Archbishop Nikitas. Since
March of last year, His Eminence has
continuously called upon the clergy and
lay faithful to assist in developing and
growing the ministries of the Archdiocese,
each according to their gifts, in order to
address the challenges being faced in
the United Kingdom.
While respecting health and safety pro-

καταγωγής.
Παραθέτουμε κατωτέρω τη σχετική
ανακοίνωση στα αγγλικά:

Archbishop Nikitas
baptized 14 young adults
into the Orthodox Faith

tocols, Archbishop Nikitas remained present in the day-to-day lives of his flock
through his consistent presence, many
times virtual, at each of the meetings,
events and gatherings of the Archdiocese
throughout the pandemic. He encouraged his clergy and lay leaders to do the
same, and one of the most significant results came from a five-month catechetical course via Zoom entitled, Discover
Orthodoxy. In fact, it was through this new
program of the Archdiocese that the 14
people mentioned above were newly received into the Orthodox Church. The online ministry itself was coordinated by the
V. Rev. Archimandrite Nephon Tsimalis,
Director of the Office of the Archbishop,
through the historic Cathedral of Divine
Wisdom in Bayswater, London.
The Archdiocese also launched other

online programs, during this time, centered on increasing the religious literacy
of its faithful. A formal Religious Education curriculum was provided for the youth
and a more lecture-oriented program was
offered to the adults, which featured a diverse group of Orthodox scholars and
theologians from all over the world to discuss critical topics related to Orthodoxy
and Hellenism. Each week, these pro-

grams brought together hundreds of people.
During each of these online programs,
Archbishop Nikitas regularly promoted
perhaps the dearest ministry to him personally, the Archdiocesan food bank
housed at Saint Nektarios Church in Battersea. The food bank functions underthe selfless leadership of the Rev. Fr.
Christodoulos Christodoulou, aided by a

team of extremely dedicated and capable volunteers. This charitable work has
rallied the Hellenic communities of London in a special way and, in turn, has unified their collective efforts into a vibrant
philanthropic ministry.
All of this, of course, brings to mind the
pioneering ministry and philanthropic legacy of Archbishop Nikitas, especially while
he served the Orthodox Church in Hong
Kong. And now, as the Archbishop of Thyateira and Great Britain, he continues to
teach, to feed, to protect, and to inspire
everyone he encounters, both Orthodox
and non-Orthodox alike.
The work of the Orthodox Church in
the United Kingdom, under both the leadership of Archbishop Nikitas and the spiritual guidance of the Ecumenical Patriarchate, has most certainly become a
Spiritual Spring. For more information
about ministries and to get involved, please
visit www.thyateira.org.uk.

Ι στορικές Μ νήμες
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

O έντεχνος λόγος και οι δημώδεις
παραδόσεις για την Άλωση
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Ο Δούκας αναφέρει δε, συν τοις άλλοις,
και την θαρραλέα απάντηση που φέρεται
ότι είχε δώσει ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στον Μωάμεθ
όταν του ζητήθηκε να παραδώσει την Πόλη
αμαχητί: «Το δε την πόλιν σοι δούναι, ούτ’
εμόν εστιν ούτ’ άλλου των κατοικούντων
εν ταύτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτο
προαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισό
μεθα της ζωής ημών».
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Μια απάντηση, που θα την ζήλευε ο
κάθε μεγάλος Λεωνίδας της ανθρωπό
τητας και την οποία έφερε ως παράδειγ

μα, τέσσερις σχεδόν αιώνες αργότερα, ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν δικαιο
λόγησε στους ξένους την Ελληνική Επα
νάσταση του 1821 ως δίκαιη και επιβε
βλημένη πράξη, με το ατράνταχτο επιχεί
ρημα ότι η Ελλάδα υπήρξε θύμα βίαιης
υποταγής και όχι παθητικής από μέρους
των Ελλήνων συνθηκολόγησης επειδή: «ο
βασιλεύς μας εσκοτώθη, συνθήκην δεν
έκαμε, η φρουρά του πολεμά ακόμη και
το φρούριό του αντιστέκεται! Εμείς, καπι
τάν Χάμιλτον, ποτέ δεν εκάμαμε συμβι
βασμό με τους Τούρκους!»
Γιατί «συμβιβασμός» σήμαινε δειλία κι
ηττοπάθεια και συνεπώς εθελούσια υπο
ταγή. Και «βασιλεύς» για τους θρυλικούς
αγωνιστές του Εικοσιένα δεν ήταν άλλος
από τον Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο,
τον «μαρμαρωμένο βασιλιά» της παρά
δοσης, τον ηρωικώς αγωνισθέντα κι ευκλεώς

πεσόντα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης
την Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, την αποφράδα
εκείνη ημέρα του μαρτυρικού αλλά πάν
τοτε, και κάτω ακόμη από τις πιο αντίξο
ες συνθήκες, αναγεννώμενου Γένους των
Ελλήνων. Τον οποίο Βασιλιά, στα μύχια
της καρδιάς μας, αναμένουμε να κάνει και
πάλι το θαύμα του:
"Κι ο βασιλές θα σηκωθεί
την σπάθα του να δράξει
και, στρατηγός μας, θε να μβεί
στο πρώτο του βασίλειο
τον Τούρκο να χτυπήσει.
Και χτυπαχτύπα, θα τον πα’
μακρά να τον πετάξει,
πίσω στην Κόκκινη Μηλιά,
και πίσ' από τον ήλιο,
που πια να μη γυρίσει".
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ɈȸȵYIANIS CHRISTODOULOU FOUNDATION
Charity number: 1166731
PRESS RELEASE

Remarkable support by Anna Vissi, Amara and Elysium Hotels for the gala dinner
on the 8th of July in support of all 9 special needs schools in Cyprus
As the preparation of the exclusive event being organized by Mr John Christodoulou and The Yianis
Christodoulou Foundation for the benefit of the children attending all 9 special needs public schools in
Cyprus in cooperation with the relevant WĂƌĞŶƚƐ͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ǁĞǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƚŚĂŶŬĂůůĐŽŵƉĂŶŝĞƐĂŶĚ
individuals for their warm support.
We are honored by the voluntary participation of the exceptional singer and beloved Anna Vissi who will
sing at the charity event with no fee.
Our deepest gratitude is also expressed to the Amara Hotel for the kind offer to donate the catering
services for the gala dinner at no cost.
Both Amara and Elysium Hotels have also offered a voucher for a weekend accommodation and spa
treatment for 2 people to be auctioned on the evening. Mr Christodoulou personally and The Yianis
Christodoulou Foundation would like to express their appreciation for this gesture. Mr Christodoulou has
ƐĂŝĚƚŚĂƚ͚ĨŽƌƐƵĐŚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂůůĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĂƌĞǀĂůƵĂďůĞĂŶĚŵƵĐŚĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚ, showing that Cypriots
can join forces to support all 9 special needs schools where all the money collected will be donated͛͘
A special thank you is also addressed to Limassol Marina for hosting yacht Zeus free.
Further to the above, and as the YCF is open to more sponsors, we wanted to express our great
appreciation to the following for their support:

Alassia NewShips Management Inc.
Amara Hotel
Bank of Cyprus
Canary Riverside Hotel (Auction prize)
Christian Moore (Auction prize)
Cyprus Seeds (Collaborators)
David Coulthard (Auction prize)
Digital Tree Ltd
Elysium Hotel
Heathgrove Estates Ltd
H.S. Data Ltd
IMH Ltd
Iron FX

ɈȸȵYIANIS CHRISTODOULOU FOUND

ON

Charity number: 1166731
1. David Coulthard: Karting lessons and dinner for two in Monaco with David Coulthard who will be
present at the evening
2. Marina Vernicos: Limited Edition photograph by Marina Vernicos to be given in person on the night
3. Anna Vissi: Dinner and night out with Mr John Christodoulou and Anna Vissi in Monaco
4. Christian Moore: Signed poster by Roger Moore, as James Bond 007
5. Amara and Elysium Hotel: Ϯ ŶŝŐŚƚƐ͛ ǁĞĞŬĞŶĚ Ɛtay and Spa Treatment for 2 people at Amara Hotel
Limassol and another 2 ŶŝŐŚƚƐ͛ ǁĞĞŬĞŶĚ ƐƚĂǇ ĂŶĚ ƐƉĂ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ Ϯ ƉĞŽƉůĞ Ăƚ Elysium Hotel
Paphos
6. Yianis Group: Weekend stay for two in the presidential suite of the Canary Riverside Plaza hotel in
London, UK
7. JETSHUTTLE: Private 2 seats on board a private jet (Citation X) for a weekend round trip from
Larnaca to Mykonos valid until 31st of August 2021
The Yianis Christodoulou Foundation focuses predominately on vulnerable children and covers all funds of
various projects
t for the benefit of children in need. It is noted that all operational costs of the foundation
are fully covered by the Yianis Group and Mr Christodoulou.
The charity gala will take place on the 8th of July in Cyprus, on the yacht Zeus. John Christodoulou and The
Yianis Christodoulou Foundation have taken the initiative to support special needs schools in Cyprus to
upgrade their facilities and improve the services provided to disabled children. This follows the
cooperation of the Foundation with several special schools last year as part of the Pancyprian Special
School Competition entitled HANDS UP FOR ALL. During our previous work undertaken we realised the
emerging need to respond to the specific requirements of children with disabilities or special needs.
Therefore, the aim of this event will be to support all 9 special needs public schools in Cyprus.
&Žƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ dŚĞ ͚zŝĂŶŝƐ ŚƌŝƐƚŽĚŽƵůŽƵ &ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ͕͛ ƉůĞĂƐĞ ǀŝƐŝƚ ƚŚĞ ǁĞďƐŝƚĞ Ăƚ
https://www.yianischristodouloufoundation.com/. You can also visit the social media on Facebook:
as
the
Instagram
https://www.facebook.com/YCFoundationCy/
and
as
well
https://www.instagram.com/ycf_cyprus

JETSHUTTLE
KEO
Limassol Marina
Marina Vernicos Photography (Auction prize)
Marketway Ltd
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΡΑΓΚΟΣ
Ο Ιωάννης Ράγκος γεννήθηκε το 1790 στο
Σύντεκνο της επαρχίας Βάλτου, το σημερινό Πατιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας. Ήταν γιός ενός γνωστού αρματολού, του Γεώργιου Ράγκου με συνεχή
δράση εναντίον των Οθωμανών. Μεγάλωσε, όπως
πολλοί αγωνιστές, μέσα στη φτώχεια και από πολύ
μικρός έγινε κλέφτης.

Ι στορικές Μ νήμες
ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι αντιπρόσωποι των όπλων!

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Κυνηγημένος από τους κατακτητές, αιχμαλωτίστηκε στα χέρια του Αλή Πασά σε ηλικία δεκαοκτώ ετών. Ο τύραννος της Ηπείρου φόνευσε
τα μέλη της οικογένειάς του Ράγκου, αφήνοντας
ζωντανό τον ίδιο, εκτιμώντας πιθανώς τις ικανότητές του.
Φεύγοντας από τα Γιάννενα, ο Ράγκος μυείται
στη Φιλική Εταιρεία, κάπου στα 1819, υποσχόμενος να βοηθήσει στον ξεσηκωμό του γένους. Ένα
χρόνο μετά, ξεσπά ο φοβερός πόλεμος ανάμεσα
στον Σουλτάνο και τον Αλή και ο Ράγκος – προκειμένου να είναι πανέτοιμος για τον αμέσως μετά εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα – σκαρφίζεται
ένα έξυπνο τέχνασμα. Προσποιούμενος πως προστρέχει στην Ήπειρο, προς ενίσχυση του Αλή,
μαζεύει πολεμικό υλικό και άνδρες με το πλευρό
του και αφού εμπαίζει άπαντες, τελικά θα συνεννοηθεί με έναν Σουλιώτη καπετάνιο, τον Γώγο
Μπακόλα και θα συνασπισθούν μαζί εναντίον των
Τούρκων στη μάχη στον Σταυρό. Αργότερα θα
δώσει ένα μεγάλο μέρος των δυνάμεών του για
την παράδοση πολλών κάστρων, πίσω στους εξεγερμένους και ανυπότακτους Σουλιώτες!
Το 1822 ορίζεται αρχηγός της εκστρατείας στη
Θεσσαλία και πολεμώντας μαζί με τον Καραϊσκάκη
θα διακριθεί σε πολλές μάχες! Παρ' όλα αυτά, ένα
χρόνο μετά κατ' εντολή της κυβέρνησης Μαυροκορδάτου, με την οποία διατηρούσε καλές σχέσεις, θα καταδιώξει τον πρώην συμπολεμιστή του,
τον οποίο οι πολιτικοί θεωρούσαν αποστάτη! Η
ικανότητά του να προσαρμόζεται σε καταστάσεις
και η επιτήδεια φιλία του με τους πολιτικάντηδες
της εποχής, γρήγορα τον κατέταξαν σε μια από τις
πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του αγώνα.
Εξ άλλου, οι εμφύλιοι πόλεμοι και ο οφθαλμός αντί οφθαλμού είναι το αγαπημένο σπορ των Ελλήνων από αρχαιοτάτων χρόνων. Σημασία έχει πως
στο κάλεσμα της πατρίδας εναντίον των εχθρών,
ποτέ δεν κώφευσε.
Έτσι, στον κίνδυνο ολοκληρωτικού αφανισμού
του Μεσολογγίου από τους χιλιάδες βαρβάρους
του Ομέρ, ο Ράγκος με τις λιγοστές δυνάμεις του,
απέτρεψε τη καταστροφή, σώζοντας πολλούς αγωνιστές από τις σφαγές και τα βασανιστήρια το 1824!
Για την υπηρεσία του αυτή, του παραχωρήθηκε το
αρματολίκι των Αγράφων και ο βαθμός του στρατηγού.
Στις εθνοσυνελεύσεις που ακολούθησαν ο Ράγκος συμμετείχε ως αντιπρόσωπος των όπλων
των αρχηγών της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας!
Επί Καποδίστρια, τιμήθηκε με τη θέση του
συνταγματάρχη των ελαφρών ταγμάτων της Ανατολικής Στερεάς.
Στα χρόνια που ακολούθησαν από τη δολοφονία του Κυβερνήτη και την άφιξη του Όθωνα, ο
Ράγκος παραμερίστηκε και φυλακίστηκε, εξαιτίας
της εχθρικής του στάσης απέναντι στους Βαυαρούς.
Επί Γεωργίου Α', αποκαταστάθηκε κάπως η τιμή του, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του διέ-

“Ελλάς ευγνωμονούσα” - ο περίφημος πίνακας του Θεόδωρου Βρυζάκη.
Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών
μενε στο Μεσολόγγι, απασχολημένος με τα τοπικά πολιτικά πράγματα του Αιτωλικού. Απεβίωσε
το 1870 σε ηλικία ογδόντα ετών.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΣΤΑΪΚΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Στάικος Σταϊκόπουλος γεννήθηκε στη Ζάτουνα της Γορτυνίας στην Αρκαδία το έτος 1798.
Ο πατέρας του Παναγιώτης Σταϊκόπουλος ήταν
κρεοπώλης.
Ο μικρός Στάικος με έφεση στην επιχειρηματικότητα ασχολήθηκε με το εμπόριο δερμάτων από
μικρή ηλικία και κατάφερε να εξελιχθεί. Σε ηλικία
είκοσι ετών μεταβαίνει στην Ύδρα για να αναλάβει διοικητικά καθήκοντα και να επεκτείνει την οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας και επεξεργασίας
δερμάτων.
Το 1818, ήταν ένα έτος που πολλοί Έλληνες
απαντούσαν στο εθνεγερτηριο καλεσμα της Φιλικής Εταιρείας κι έτσι και ο Στάικος, από την Ύδρα
που βρισκόταν, ορκίστηκε πίστη στον αγώνα για
τη πατρίδα!
Με το ξέσπασμα της Επανάστασης ο Σταικόπουλος δίνει ολόκληρη τη περιουσία του και συγκροτεί δικό του στρατιωτικό σώμα με σκοπό να μεταβεί στο Άργος και να αμυνθεί στον Κεχαγιάμπεη.
Τη νύχτα της 29ης Νοεμβρίου 1822, ο ίδιος και οι
άνδρες του, εκμεταλλευόμενοι μια σύσκεψη που
είχαν οι Τούρκοι, ορμούν μπροστά για να καταλάβουν το κάστρο του Παλαμηδίου. Πράγμα παράτολμο και επικίνδυνο, μιας και το συγκεκριμένο κάστρο αποτελούσε ένα από το ισχυρότερα Οθωμανικά φρούρια της Ανατολικής Μεσογείου! Οι άνδρες του έστησαν σκάλες και ανέβηκαν 216 μέτρα,
πάνω σε απόκρημνα βράχια και κατάφεραν τελικά να φθάσουν και να το καταλάβουν!
Οι ελάχιστες αψιμαχίες που ακολούθησαν, έφε-
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ραν νικητές τους ελευθερωτές Έλληνες! Ο ίδιος ο
Στάικος, ανιδιοτελής και ευπατρίδης, δεν καταδέχθηκε να πάρει κανένα λάφυρο από τους Τούρκους που αποχωρούσαν! Για τον θρίαμβο αυτό, η
προσωρινή Διοίκηση τον προβίβασε από χιλίαρχο
σε στρατηγό!
Τον Απρίλιο του 1823 συμμετέχει στη Β' Εθνοσυνέλευση του Άστρους και σαν έμπειρος και ικανός
στρατηγός πήγε να πολιορκήσει και το κάστρο της
Ακροκορίνθου. Ύστερα από λυσσαλέες μάχες με
τον εχθρό, το κάστρο παραδίδεται στα χέρια του
ήρωα τον Οκτώβριο! Ο Αρκάς πολεμιστής συγκρούστηκε και με τις δυνάμεις του Ιμπραήμ, το
1825, τις οποίες αποδεκάτισε, συλλαμβάνοντας
μάλιστα και τριάντα αιχμαλώτους!
Με την άφιξη του Όθωνα, ο Σταϊκόπουλος υποβιβάστηκε σε αντισυνταγματάρχη, αφού στράφηκε καθαρά μαινόμενος εναντίον των Βαυαρών. Στα
χρόνια που ακολούθησαν ο ήρωας της επανάστασης υπέφερε από βαριά μελαγχολία, ενώ ζούσε
πάμπτωχος, αφού τά‘χε δώσει όλα για την Ελλάδα.
Το 1833 οι Βαυαρικές Αρχές τον συνέλαβαν με
την κατηγορία του ταραξία και τον έκλεισαν στη
φυλακή. Οι κακουχίες και η πείνα εξάντλησαν παντελώς την ήδη κλονισμένη υγεία του Στάικου με
αποτέλεσμα να αποβιώσει στις φυλακές του Ναυπλίου στις 21 Φεβρουαρίου 1835, αφήνοντας πίσω
τη γυναίκα του Κατερίνα και την αγαπημένη του
κόρη Ζαχαρούλα.
Οι απλοί πολίτες, αναγνωρίζοντας την προσφορά του σταυραετού της ελευθερίας, ανέλαβαν τα
έξοδα της κηδείας του και από τότε έως και τις ημέρες μας η πόλη του Ναυπλίου τιμά πανηγυρικά τη
μνήμη του τρανού πορθητή.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Eπιστολές - Γνώμες
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Η Κύπρος, δυστυχώς, δεν έπαυσε ποτέ να είναι
βρετανική αποικία, παρόλη την ούτω καλούμενη
«Ανεξαρτησία» της το 1960. Το Ηνωμένο Βασίλειο
διατήρησε τον ρόλο του «αστυνόμου» στη μοίρα
της νήσου με την υποτακτική στάση όλων των κυπριακών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Eξαίρεση o μ.
Σπύρος Κυπριανού, ο οποίος αντιδρούσε όσο μπορούσε κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν.
Εξ ού και η επέμβασή του, σύμφωνα με δηλώσεις
του Υπουργού των Εξωτερικών τότε, Γιώργου
Ιακώβου, σε τηλεοπτική συζήτηση, ότι το λεκτικό
που έχει το ψήφισμα 550/1984 οφείλεται εν μέρει
και στις επίμονες επεμβάσεις της κυβέρνησης Κυπριανού. Το Λονδίνο παραμένει μέχρι σήμερα ο
“penholder” όλων των εγγράφων και ψηφισμάτων
για το Κυπριακό. Αποκλειστικότητά του!! Καμία αντίδραση από τη Λευκωσία! Νέο-αποικισμός στη τέλειά του μορφή!
Φθάσαμε πια στο σημείο το πρόβλημα όχι μόνο
να μην αναφέρεται ως συνεχιζόμενη τουρκική εισβολή και κατοχή, με πρόσφυγες, αγνοούμενους,
βιασμούς εκατοντάδων, (οι εγκλωβισμένοι δεν είναι
πλέον πρόβλημα, «εξαφανίστηκαν»), αλλά το πώς
θα καταφέρουν την δική μας πλευρά, το θύμα, να
αναγνωρίσει τα τετελεσμένα των δύο βάρβαρων εισβολών. Και να δεχθεί ως συνέταιρο τον θύτη του.
Έτσι, οι «γραμματείς και φαρισαίοι» του Φόρεϊν Όφις προσπαθούν αφενός να φέρουν εις πέρας, σε τελικό στάδιο πλέον, τους πάγιους στόχους των με
την Τουρκία και, αφετέρου, να βοηθήσουν και τους
δικούς μας «αποτυχημένους κομπάρσους», που
στην πραγματικότητα καλούνται να συμφωνήσουν
στην αναγνώριση. Οι δηλώσεις των είναι αποκαλυπτικές. Αλλά, ανίκανοι να αλλάξουν γραμμή συνεχίζουν
να εμπαίζουν το λαό ενσυνείδητα οδεύοντας προς
την καταστροφή. Να εκτελέσουν ομαδικά την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της διαιρετικής, απάνθρωπης βρετανο-τουρκικής δι-κοινοτικής, δι-ζωνικής
ομοσπονδίας που σχεδίασαν Λονδίνο και Άγκυρα
από το 1956… Γιατί, δεν πιστεύω να είναι τόσο βλάκες που να μην αντιλαμβάνονται εδώ και 47 χρόνια
τα βρετανικά και τουρκικά σχέδια έστω και να μην…
διάβασαν Δρα Νιχάτ Ερίμ !

Τζέιν Χολ Λουτ και
«αυτοδιοικούμενες περιοχές»
Έτσι τώρα …»κατήχησαν» και την Αμερικανίδα
κα Λούτ, όπως έκαναν παλαιότερα με όλους τους
προκατόχους της, καθώς το Κυπριακό ήταν και παραμένει θέμα του Φόρεϊν Όφις. Να μας μιλά τώρα
και αυτή σαν κουρδισμένη «κλόουν» για «αυτοδιοικούμενες περιοχές» (βλέπε αλλιώς δύο κράτη)
αφού όμως τα έχει συζητήσει ήδη με την κυπριακή
ηγεσία. (Κώστα Βενιζέλου «Φ» 27.6.2021 «Εκχωρούν κυριαρχία στους Τ/κ - Δώρα για «καλόπιασμα»
Άγκυρας»). Γιατί τίποτα δεν προωθούν οι μάστορες Βρετανοί αν δεν τα έχουν πρώτα συζητήσει με
τους δικούς μας… Όπως έκαναν και με τον Αρχ.
Μακάριο στις 17 Ιουλίου 1974 (συνάντηση με τότε
Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Τζέιμς Κάλλαχαν) όταν πήραν την «έγκρισή» του για συνεργασία με τον Μπουλέντ Ετσεβίτ για την τουρκική εισβολή… (Βλέπε «Διζωνική vs Δημοκρατία 19552019» Φ.Α.)
Και ιδού και η υποταγή Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη μέσω twitter 25.6.2021. «Επαναλαμβάνω τη δέσμευσή μου στον ΓΓ του ΟΗΕ για άμεση
έναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μιας λειτουργικής διευθέτησης, που να συνεπάγεται την εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
μια Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική
ισότητα στη βάση των ψηφισμάτων του ΣΑ του
ΟΗΕ». Ουσιαστικά η χρήση της λέξης “evolution”
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Η βρετανική διζωνική εκτέλεση
της Κυπριακής Δημοκρατίας
Δυστυχώς, για δεκαετίες οι αποτυχημένες πολιτικές κομματικές ηγεσίες στη μακαρία νήσο κορόιδευαν τον λαό ως προς την … ερμηνεία της «πολιτικής» ισότητας. Και ας είναι το νησί γεμάτο από κορυφαίους δικηγόρους, οι περισσότεροι απόφοιτοι
βρετανικών πανεπιστημίων. Όπως ακριβώς μέχρι
σήμερα συνεχίζουν να προσποιούνται ότι ακόμα
δεν κατάλαβαν… τι πράγματι σημαίνει ΔΔΟ! Με το
κορύφωμα του εμπαιγμού κάποιοι μάλιστα να την
υποστηρίζουν με ένα… ανύπαρκτο «σωστό περιεχόμενο»! Αποφεύγοντας να παραδεχθούν την πραγματική της ερμηνεία, τα λάθη των, της ασυγχώρητες υποχωρήσεις σε θέματα εθνικού συμφέροντος
και να παραιτηθούν ομαδικά!
Τα μασούν και τα αναμασούν μη έχοντας τη τόλμη να πουν καθαρά ότι συζητούν συνομοσπονδία
δύο κρατών, όπως ζητούν οι Τούρκοι και οι Βρετανοί. Δηλαδή, το θέατρο του παραλόγου εξελίχθηκε
κανονικά. Ό,τι απαίτησε το Φόρεϊν Όφις μέσω του

Το βρετανικό έγγραφο του 1957 στο οποίο αναφέρεται ότι οι Τούρκοι πίστευαν πως με
λίγη συνεργασία από τους Ελληνοκύπριους θα μπορούσαν να κατορθώσουν τις δύο
ζώνες στην Κύπρο…(Βιβλίο «Διζωνική vs Δημοκρατία 1955-2019» Φ.Α.)
στην ρατσιστική, διαιρετική βρετανο-τουρκική ΔΔΟ,
(εξέλιξη) είναι ευφημισμός για να μεταμφιέσει την
αλλά πάει και πιο πέρα, όταν είπε (προφανώς για
προτεινόμενη εκτέλεση της Κυπριακής Δημοκρνα πείσει!): «Θα μπορούσε να συζητηθεί χαλαρή ή
ατίας.
αποκεντρωμένη ομοσπονδία για την Κύπρο, όμως
Θυμίζω ότι το Φόρεϊν Όφις δια του Υπ. Αρμοστού
δεν θα ξεφεύγει του πλαισίου της διζωνικής, δικοιτου κ. Στίβεν Λίλλι είχε ανοίξει το δρόμο της αναγνοτικής ομοσπονδίας» («Αλήθεια», 19.11.2020).
νώρισης των τουρκικών απαιτήσεων για δύο κράτη
Δηλαδή αναγνώριση των τετελεσμένων των δύο τομε τις δηλώσεις του στις 12.11.2020 στον τηλεουρκικών εισβολών με συνομοσπονδία δύο κρατών
πτικό σταθμό «Αλφα». Ο κ. Λίλλι είχε δώσει την καμε την ραχοκοκαλιά της διαιρετικής βρετανο-τουρτευθυντήρια προς Νίκο Αναστασιάδη να βρει τρόκικής ΔΔΟ!
πο να προσεγγίσει τον Ερσίν Τατάρ με τα δύο κράτη.
Η ε/κ πλευρά να διαβεβαιώσει την τ/κ ότι πραγμαΗ πολιτική ισότητα τικά είναι δεσμευμένη στην ΔΔΟ και την πολιτική
Ντάγκλας
Χερντ 1992
ισότητα των δύο κοινοτήτων… Ένας τρόπος, κατά
τους Τούρκους, είναι με δύο χωριστά και ίσα κράτη.
Τι είπε ο τότε Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών
«Αυτό βεβαίως είναι απόλυτα εφικτό να επιτευχθεί
και Κοινοπολιτείας Ντάγκλας Χερντ στις 3 Ιουνίου
μέσα σε μια ομοσπονδία… μια ομοσπονδιακή φόρ1992 στη Βουλή των Κοινοτήτων; Επί Γ. Βασιλείου
μουλα, όπου οι δύο κοινότητες πραγματικά μοιράκαι αφού πέρασαν το περιβόητο ψήφισμα του ΣΑ
ζονται την εξουσία ως ίσες» είχε προτρέψει ο κ. Λίλλι.
750/92 με τις εγκληματικές υποχωρήσεις Γ.Β, ο
Δηλαδή συνομοσπονδία, όπως ακριβώς είχαν
οποίος έκανε ότι του ζητούσαν οι Βρετανοί, και που
υπόψη των οι Τούρκοι από το 1957 όταν το είπαν
παραπέμπει στην ΄Εκθεση του ΓΓ που ξεκαθάρισε
των Βρετανών. Και το μνημειώδες στα βρετανικά
από τότε τι σημαίνει πολιτική ισότητα – δύο κράτη;
ιστορικά έγγραφα στο θέμα αυτό είναι ότι οι Τούρ«… Όλες οι πλευρές έχουν επικυρώσει τις ιδέες
κοι «πίστευαν ότι δοσμένης κάποιας συνεργασίας
που περιλαμβάνει το ψήφισμα του ΣΑ 750…αναγμε τους Ελληνοκύπριους θα κατάφερναν τις δύο
νωρίζουμε μία Κύπρο στην οποία υπάρχουν δύο
ζώνες»!
κοινότητες και όπως όλοι αποδέχονται, αυτές οι
Έξι ημέρες, λοιπόν, μετά τις «εντολές» του Φόρκοινότητες έχουν πολιτική ισότητα». («… All sides
εϊν Όφις μέσω του Αρμοστού Στίβεν Λίλλι, ήλθαν
have now endorsed the ideas set out in Security
ως… διαβεβαίωση προς τον εξοχότατο και τους
Council resolution 750… we recognise one Cyprus
Τούρκους οι δηλώσεις του Υπ. Εξωτερικών της ΚΔ
in which there are two communities and, as everyone accepts, those communities are of political
Νίκου Αναστασιάδη από τον ραδιοσταθμό «Αστρα»
equality»).
18.11.2020. Ότι όχι μόνον η Ε/κ πλευρά επιμένει

Ο λόρδος Hurd of Westwell (Douglas
Hurd) ο οποίος υπηρέτησε στις Συντηρητικές κυβερνήσεις της μ. Margaret
Thatcher και του John Major από το
1979-1995)

εντολοδόχου του κ. Λίλλι, το πήρε. Τώρα έβαλαν και
την κα Λούτ στο «τσίρκο», στην κούρσα της εκτέλεσης της ΚΔ μέσω της ΔΔΟ.
Το 2011 είχα εκδώσει στο βιβλίο «Η διζωνική εκτέλεση της ΚΔ 1955-2011» με τις ιστορικές καταβολές της ΔΔΟ από τα βρετανικά επίσημα αρχεία
στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο. Με ανανεωμένη έκδοση το 2019 ως «Διζωνική vs Δημοκρατία 19552019». Δυστυχώς η γνώση για τους «πολιτικούς»
της μακαρίας νήσου δεν υπήρξε ποτέ δύναμη για
την σωτηρία της ημέτερης μου πατρίδας…
«… Η ελληνική πλευρά έχει χάσει το παιχνίδι κι
αυτό όχι γιατί χάθηκαν ευκαιρίες, όπως υποστηρίζεται
από κύκλους εντός και εκτός Κύπρου, αλλά επειδή
έστειλε στα αζήτητα την ουσία του Κυπριακού. Μετά από κάθε αποτυχία, η επόμενη προσπάθεια ξεκινά πιο κοντά στις τουρκικές επιδιώξεις. Από την
«πολιτική ισότητα» στην «κυριαρχική ισότητα», από
τη «διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία», η οποία ήταν
τουρκική απαίτηση, στα «δύο κράτη». Δεν είναι
τυχαίο που οι διάφοροι που επιχειρούν να μεσολαβήσουν, όπως η Γραμματεία του ΟΗΕ και το Φόρεϊν Όφις, προσπαθούν να «παντρέψουν» τις εκατέρωθεν θέσεις, βρίσκοντας ως μέση οδό τη συνομοσπονδία. Αυτό, δηλαδή, που επιδιώκουν οι Τούρκοι.» (Κώστας Βενιζέλος «Φ»).
Αυτό ακριβώς που, όπως προανέφερα είχαν
στόχο οι Τούρκοι από το 1957. Πόσο σοφός υπήρξε ο μ. Δάσκαλος Νεοκλής Σαρρής ο οποίος, είχε
προβλέψει το «Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα κάνουν τους Έλληνες να σκέπτονται σαν Τούρκοι
και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μας ήττα».
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Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική είναι ταγμένη
να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Στο σύγχρονο
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αυτό σημαίνει
ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να αναπτύσσεται σε ένα ευρύτατο φάσμα, που εκτείνεται από
την παραδοσιακή διπλωματία και την καλλιέργεια των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με άλλες
χώρες μέχρι τη συμμετοχή της χώρας μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς. Η χώρα μας έχει άποψη και αναπτύσσει
πρωτοβουλίες σε όλα τα μεγάλα παγκόσμια ζητήματα. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται, επίσης,
οι εθνικές μας θέσεις στα σημαντικά θέματα που
αποτελούν προτεραιότητα για την εξωτερική μας
πολιτική.

Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική,
οι Διεθνείς Οργανισμοί και
η τουρκική προκλητικότητα

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com

Αυτές είναι γενικά οι κατευθυντήριες γραμμές
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σύμφωνα με
όσα υποστηρίζει το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών με σχετική ανακοίνωση του. Ωστόσο, από
την θεωρία στην πράξη υπάρχει μια τεράστια
ειδοποιός διαφορά. Από τον Έβρο μέχρι το Κρητικό Πέλαγος (με την υπογραφή του «πειρατικού» τουρκολιβυκού μνημονίου) κι από τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το Καστελόριζο,
την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, απλώνεται το φάντασμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η
τουρκική απειλή σε βάρος της Ελλάδας και της
Κύπρου δεν αποτελεί σχήμα λόγου ή προπαγανδιστικό τέχνασμα με στόχο τον εκφοβισμό και

την «εσωτερική κατανάλωση». Είναι πραγματική και εκδηλώνεται καθημερινά σε όλα τα μέτωπα. Όλα αυτά είναι για την αναθεωρητική Τουρκία
«ανοιχτά ζητήματα προς επίλυση» και συνθέτουν, κατά την πάγια θέση της, το φάσμα των
ελληνοτουρκικών διαφορών, αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για μονομερείς παράνομες
διεκδικήσεις της.

Εμείς από την πλευρά μας απλώς παρακολουθούμε, εκδίδουμε ανακοινώσεις και διαμαρτυρόμαστε, με την Διεθνή Κοινότητα να αδιαφορεί γι΄αυτήν την τεράστια πρόκληση. Που εκδηλώνεται και στην πράξη με συγκεκριμένες ενέργειες.
Και τρυπάνια έβαλαν οι Τούρκοι στα δικά μας
νερά και ψαράδες κυνηγούν σε διεθνή ύδατα στην
Κύπρο, και τα κατεχόμενα τα μετέτρεψαν σε άλλη
μια επαρχία της Τουρκίας και την Αγιά Σοφιά
μετέτρεψαν σε τζαμί κι σε άλλα πολλά απαράδεκτα προχώρησαν. Και κανένας δεν κάνει κάτι
το ουσιαστικό προκειμένου η Τουρκία να πάψει
να λειτουργεί πειρατικά….
Μόλις προχθές οι «Αρχές» του ψευδοκράτους (σίγουρα με εντολή της Άγκυρας), προχώρησαν στη σύλληψη αλιευτικού σκάφους κυπριακής εταιρείας το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα και
το ρυμούλκησαν προς το κατεχόμενο λιμάνι της
Κερύνειας. Διαμαρτυρηθήκαμε παντού! Σε διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση! Τίποτε το ουσιαστικό δεν προέκυψε. Στο ίδιο τσουβάλι θύτες και θύματα! Τα Ηνωμένα Έθνη, από
ιδρύσεως τους έως και τις μέρες μας, άλλες φορές
συγκεκαλυμμένα και άλλες φορές εντελώς απροκάλυπτα, εκτελούν εντολές άνωθεν με θύματα
τους μικρούς και ανυπεράσπιστους λαούς! Για
τους μικρούς απλώς εκδίδουν ψηφίσματα τα
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οποία μένουν πάντα ανεκτέλεστα! Ποιά δημοκρατία, ποιά ισότητα, ποιά δικαιοσύνη και ποιά
ελευθερία… Όσοι δεν μπορούν να υπερασπιστούν μόνοι τους το πάτριο έδαφος διαμαρτύρονται και εκλιπαρούν για βοήθεια που ποτέ δεν
έρχεται!
Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν, δυστυχώς, και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταγγέλλουμε τους
Τούρκους παντού κι αδιάλειπτα στην Ευρώπη.
Το μόνο όμως που εισπράττουμε είναι απλές ανακοινώσεις και υποσχέσεις ψεύτικες. Με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο το καθεστώς Ερντογάν όχι μόνο
καταφέρνει να επιβιώνει, αλλά με πρόσχημα το
μεταναστευτικό καταφέρνει να μαζεύει χρήμα
(κατ' έτος η Τουρκία βάζει στα ταμεία της 15 δισ.
ευρώ μόνο από τους πρόσφυγες), δίνοντάς μας
ως αντάλλαγμα, όποτε γουστάρει φυσικά, «ήσυχα
καλοκαίρια». Το πόσο ήσυχα θα είναι το αντιληφθήκαμε ήδη με τη σύλληψη προχθές του κυπριακού αλιευτικού.
Συμπέρασμα! Οι ισορροπίες μεταξύ Ε. Ε. και
Τουρκίας κάθε μέρα κρύβουν και μια έκπληξη.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας όχι μόνο δεν σκέπτονται
κάποια μέτρα κατά της Τουρκίας αλλά, αντίθετα,
ετοιμάζονται να δώσουν στον νεοσουλτάνο (ο
οποίος ήδη προγραμματίζει παράνομη επίσκεψη
στις 20 Ιουλίου στα κατεχόμενα) περισσότερα
χρήματα!
Υστερόγραφο: Ας έχουμε κι αυτό υπόψη μας:
Με τις περισσότερες χώρες της περιοχής – από
το Ισραήλ έως τη Σαουδική Αραβία – να στέκονται απέναντι στην Άγκυρα εξαιτίας κυρίως της
προκλητικής συμπεριφοράς του Ερντογάν, δεν
του μένει παρά να επιδιώκει με ολοένα μεγαλύτερη επιμονή κέρδη στα μέτωπα με την Κύπρο και
την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε!

Estates
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Η πλευρίτιδα ως
απειλή της ζωής
Οι γιατροί είναι σαφείς και κάθετοι, μία πλευρίτιδα μπορεί να στοιχίσει
ακόμη και την ζωή στον ασθενή. Μπορεί να προέλθει είτε από κρύωμα είτε από ένα απλό βήξιμο. Ο κ. Μητσοτάκης ως σώφρων άνθρωπος προσπαθεί να προφυλαχθεί από τυχαία γεγονότα και βηξίματα
ανθρώπων. Δεν είμαστε τώρα για κατακλίσεις, αντιβιοτικά, πιθανόν
δε ακόμη και παρακεντίσεις των πλευρών και των πνευμονικών τοιχωμάτων. Ενδέχεται να υπάρχουν μόνιμες βλάβες τόσο στην υγεία όσο
και στην πολιτική.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Όμως τα πιο επικίνδυνα σταγονίδια είναι αυτά που πετάγονται από
το στόμα του κ. Δημητρίου Κουτσούμπα. Δεν ξέρεις τι μικρόβια μπορείς να αρπάξεις από την φαρυγγίτιδα του Μήτσου. Αδιανόητον, θα
αντιμετωπίσεις παλουκοφόρους ευγενείς νεαρούς με κόκκινες σημαίες
που θα συνταράξουν ακόμη και τον ύπνο σου. Είναι γενναίοι σαν τους
Σπαρτιάτες που δεν θέλησε να τα βάλει μαζί τους ούτε ο Φίλιππος.
Σκληρά και αποφασισμένα καρύδια.
Πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός συνέταξε με τον κ. Χατζηδάκη τον
νέο εργατικό νόμο που θα βάλει τα πράγματα στη σειρά και την ουρά
των εργοδοτών στα σκέλια. Πήρες υπάλληλο; Αν σε κατηγορήσει για
παρενόχληση, στερείσαι του δικαιώματος της απόλυσης μέχρι να αποδείξεις εσύ στο δικαστήριο ότι δεν τον παρενόχλησες. Η υπόθεση
μπορεί να κρατήσει δέκα χρόνια, εσύ εκεί, στο καθήκον των πληρωμών και των νομίμων αδειών, κιχ να μην ακούσω, καταλάβατε; Κιχ.
Άντε μπράβο, παραέγινε το κακό με τους εργοδότες. Η Κυβέρνηση
σκέπτεται να απαγορεύσει τις απολύσεις και να επιβάλει διά νόμου
τις αθρόες προσλήψεις. Δεν είναι άσχημη ιδέα και προ πάντων φιλολαϊκή και αντιφασιστική. Τι θα πεί απόλυση, ο εργαζόμενος δεν έχει
ανάγκες; Άρα, πρέπει να πληρωθεί μέχρις αιμοπτύσεως του εργοδότη.
Η Κυβέρνηση πρέπει μάλλον να σκεφθεί την κατάργηση των εργοδοτών και την άμεση φυλάκισή τους σε φυλακές υψίστης ασφαλείας.
Είναι ο δρόμος που ακολούθησε ο Εμβέρ Χότζα και χόρτασαν οι Αλβανοί ψωμί στο εξωτερικό. Μέχρι κρουασάν έτρωγαν στην Γερμανία!
Απαγορεύτηκε η απόλυση του συζύγου όταν γεννήσει η σύζυγος.
Κι αυτό σωστό, μόνον που θα έπρεπε να επεκταθεί και στον Μπατζανάκη, τον Ξάδερφο, τον Πεθερό, την ανεψιά και τους βλάμηδες του
γάμου. Ή θα κάνουμε δουλειές σωστές ή θα μας κοροϊδεύουν οι οπαδοί του Κιμ Ιλ Ούν. Φανταστικό παλικάρι, θεριοκομμένο.
Οι εργάτες θα παίρνουν τις ίδιες αποζημιώσεις με τους υπαλλήλους! Εδώ κι αν είναι επιτυχία, αρκεί να υπάρχουν οι εργοδότες για
να τις πληρώνουν, οι οποίοι τελικά δεν είναι στο σύστημα και τόσο
αναγκαίοι. Τώρα, όταν θα πρέπει να τελειώσει την επαγγελματική του
καριέρα ένας βιομήχανος, πού θα βρίσκει τα λεφτά για να αποζημιώσει
τόσους εργάτες, δεν μας νοιάζει, ας το σκεφτόταν πρίν γίνει βιομήχανος.
Τον ίδιον μπορεί να τον αποζημιώσει ο Διευθυντής των φυλακών, διότι
έχω ακούσει ότι αυτοί οι διευθυντές είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες.
Μόνη παράλειψη του νομοσχεδίου η μη πρόβλεψη γρονθοκοπήματος του εργοδότη από τον εργαζόμενο με όριο τα τρία κατάγματα
της κάτω γνάθου. Να υπάρχει και ένας περιορισμός!
Τελικά, ο κ. Μητσοτάκης καλά κάνει και εξολοθρεύει τους αιμοσταγείς Βιομήχανους, θέλεις να βήξει ολόκληρος ο Περισσός και να μείνουμε χωρίς Κυβέρνηση; Άντε μην φταρνιστεί κι ο Αλέξης και γεμίσουν
τα νοσοκομεία από υπουργούς, άντε μπράβο!!! Ζήτω η εργατιά.
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«Μάχαιραν δώσεις, μάχαιραν
λάβεις», κύριε Άντρο Κυπριανού
Κύριε Διευθυντά,
Στην Κύπρο μας – όση απέμεινε από τη
δράση «εθνικοφρόνων» και «πατριωτών» –
η μονοτονία και η ανιαρότητα είναι άγνωστες.
Η ζωή είναι μια επεισοδιακή σειρά, όπως μια
κινηματογραφική ταινία με συνεχείς ανατροπές και εκπλήξεις, που κρατούν αμείωτο το
ενδιαφέρον των Ευρωπαίων εταίρων μας
και των ξένων. Πολλές φορές και οι προβλέψεις έμπειρων εκλογολόγων βγαίνουν
λανθασμένες.
Έτσι είχαμε τις βουλευτικές εκλογές. Εδώ
έλαμψε το πολιτικό ταλέντο του Αβέρωφ Νεοφύτου. Με τα γλυκά του λόγια, όπως οι σειρήνες της «Οδύσσειας», κατάφερε να ξεγελάσει την κυρία Ελένη Θεοχάρους και τον κ.
Σιζόπουλο. Τους έταξε κάτι σοβαρό, αλλά τους εγκατέλειψε στον μισό δρόμο. Είχαμε και
τις ανατροπές. Είδαμε γνωστούς πολιτικούς
να χάνουν. Ο κ. Βότσης δοκίμασε πολλά, αλλά έχασε και αυτά που είχε – που δεν ήταν
και λίγα. Το βουλευτιλίκι έχει πολλά αγαθά.
Ήρθε όμως και η μεγάλη ανατροπή με θύμα
τον κορυφαίο πολιτικό (όπως πίστευαν πολλοί οπαδοί του), που την εποχή του πνευματικού του πατέρα Δημήτρη Χριστόφια, θεωρείτο ο καλύτερος και δημοφιλέστερος πολιτικός – δηλαδή τον Άντρο Κυπριανού.
Ο αξιότιμος κύριος Κυπριανού κατάφερε
στο παρελθόν, με τη βοήθεια του Δημήτρη
Χριστόφια, να πάρει το χρίσμα του Γ.Γ. του
κόμματός του και να το στερήσει από έναν
ικανό πολιτικό ηγέτη, τον Νίκο Κατσουρίδη,
που πραγματικά ήταν απαραίτητος στο ΑΚΕΛ.
Ο Άντρος Κυπριανού, ακολούθησε τον
Αισώπειο μύθο και όπως ο κόρακας πίστεψε ότι ήταν αετός, έτσι την έπαθε κι αυτός.
Έπρεπε να είχε μάθει ο αξιότιμος αυτός
κύριος από το μάθημα που του πρόσφερε ο
Αβέρωφ Νεοφύτου, όταν αυτός υποστήριξε
για την προεδρία της Βουλής τον Δ. Συλλούρη,
που προερχόταν από τον ΔΗΣΥ. Έτσι, με την
ίδια λογική έπρεπε να είχαν υποστηρίξει στις
προεδρικές εκλογές τον Γιώργο Λιλλήκα που
προερχόταν από το ΑΚΕΛ. Δεν ακολούθησε αυτή τη λογική, αλλά επέμεινε να κάνει
αυτό που ήθελε και δοκίμασε το ίδιο πράγ-

μα δύο φορές και απέτυχε οικτρά.
Έτσι, ο ηγέτης του ΑΚΕΛ με τις πράξεις
του εξασθένησε το κόμμα του και έκανε το
αντίπαλο κόμμα πανίσχυρο!!! Μπορεί να
διαπνέεται από... χριστιανικά ιδεώδη και να
αγαπά τους εχθρούς του... Πάντως, αυτός
ο... μέγας πολιτικός κατάφερε να γίνει ο μεγαλύτερος «ευεργέτης» των αντιπάλων του.
Αφού τον ξεγέλεσαν οι κύριοι Αβέρωφ Νεοφύτου και Καρογιάν, αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα του, όχι από ευθιξία – κατά
τη γνώμη μου – αλλά πιεζόμενος από τους
«μνηστήρες» της θέσης του.
Η τιμωρία του αξιότιμου αυτού κυρίου αποδεικνύει ότι τα άδικα ουκ ευλογώνται και ότι
«μάχαιρα δώσεις, μάχαιραν θα λάβεις». Οι
δε ψηφοφόροι, που έχουν ως μόνον οδηγόν
τους τον τυφλό κομματισμό, στο τέλος τιμωρούνται όπως την έπαθαν και οι Κύπριοι, οι οποίοι βρέθηκαν στο έλεος των Τούρκων, δεν ξέρουν τι να κάνουν και ένας θεός
μόνον ξέρει τι τους περιμένει να πάουν ακόμα.
Όταν κοιτάξουμε με ειλικρίνεια την νεώτερη ιστορία μας, θα δούμε καθαρά ότι οι τραγωδίες του τόπου μας οφείλονται, κυρίως,
στο γεγονός ότι οι περισσότεροι ηγέτες μας
ενδιαφέρονται για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και το στενό κομματικό συμφέρον
και όχι για το καλό του τόπου. Φαίνεται ότι ο
λαός – στην πλειοψηφία του – πολιτικά είναι
«καθυστερημένος».
Αφού είδαμε τις περιπέτειες στο ΑΚΕΛ,
ας δούμε τι γίνεται στον ΔΗΣΥ και την κυβέρνησή του. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, που
είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στο βόλεμα «ημετέρων», κατάφερε να μετατρέψει τη μισή
Κύπρο που απέμεινε σε... μεγάλη χώρα.
Φαίνεται σε υπουργούς, κάθε λογής συμβούλους, διευθυντές, επιτρόπους κ.λπ. έχουμε
ξεπεράσει και χώρες που έχουν πληθυσμό
εκατομμυρίων.
Η κυβέρνηση είναι γεμάτη μεγάλους «μαθηματικούς». Ξεπέρασαν στις εξισώσεις και
τον Αϊνστάιν, αφού κατάφεραν να εξισώσουν
τα πέντα διαβατήρια που έδωσε ο Τάσος και
τα 150 που έδωσε ο Χριστόφιας με τα εφτά

χιλιάδες που έδωσε ο Νίκος Αναστασιάδης.
Τώρα ο Πρόεδρος και οι συνεργάτες του, με
τη βοήθεια του κ. Γκουτέρες, ετοιμάζονται
να... τετραγωνίσουν τον κύκλο και μάλλον
θα το πετύχουν.
Έτσι έφτασε και η Σύνοδος Κορυφής των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Φαινόταν πως θα είναι μια ανιαρή
συνάθροιση, όπως γίνεται συνήθως. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρουσιάστηκε –
όπως συνηθίζει – με τρόπο βλοσυρό και σοβαρό και συνάρπασε τους πάντες με τις βαρυσήμαντες δηλώσεις του και τους πύρινους λόγους του. Κατακεραύνωσε την
Τουρκία και όσους εισηγούνται τη λύση των
δύο κρατών. Είπεν επίσης ότι δεν θα δεχτεί
κατ’ ουδένα λόγο να γίνει η Κυπριακή Δημοκρατία «ελληνοκυπριακή κοινότητα». Ξαφνικά, έγινε η ανατροπή και η έκπληξη. Εμφανίστηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ. Τατάρ, ο υπέρμαχος της λύσης δύο κρατών,
στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες... Μάλιστα, διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη. Στο πρόγευμα ο Τατάρ συναντήθηκε με τον κ. Μητσοτάκη και
κουβέντιασαν για το Κυπριακό...
Πώς μπορεί να εξηγηθεί η εμφάνιση του
ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας στο
ίδιο ξενοδοχείο όπου διαμένουν αρχηγοί
κρατών της Ε.Ε.; Δεν τον κάλεσε κανένας,
αλλά πήγε εκεί για να συναντήσει κι εκείνος
τον Γ.Γ. του ΟΗΕ. Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν,
που είναι ηγέτης εκατομμυρίων Κούρδων
στην Τουρκία, όχι μόνον δεν συναντάται με
τον κ. Γκουτέρες, αλλά βρίσκεται για χρόνια
στις τουρκικές φυλακές και καμία από τις
«δημοκρατικές χώρες» που κόπτονται, τάχα,
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ενδιαφέρεται.
Γιατί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν διαμαρτυρήθηκε; Η κυπριακή κυβέρνηση έπρεπε να αντιδράσει στη συνάντηση του Τατάρ
με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Να απαγορευτεί ο συνδικαλισμός στην Ελληνική Αστυνομία
Κύριε Διευθυντά,
Πριν από πολλά χρόνια, φοιτητής της Νομικής εξεταζόταν στην Εγκληματολογία από τον αξέχαστο δάσκαλο Κ. Γαρδίκα. Ρωτήθηκε ποια είναι τα
προσόντα που πρέπει να έχει ένας άριστος αστυνομικός. Ο φοιτητής ψέλλισε… αυτοσχεδιασμούς. Ο καθηγητής εξιστόρησε τα προσόντα που είχε
περιλάβει στον Β’ Τόμο της Εγκληματολογίας του (Αστυνομικοί 1961 σελ.16):
«Απαιτείται ακμή σωματικών και ψυχικών δυνάμεων, σωφροσύνη, εγκράτεια, νηφαλιότης, χαρακτήρας αδωροδόκητος, ευσυνειδησία, παρατηρητικότης , ερευνητικότης, μνήμη, ευθυκρισία, δεξιότης, ευστροφία πνεύματος, πρόνοια, δραστηριότης, αποφασιστικότης, επιβλητική εμφάνιση, γνώση
και πείρα των ανθρώπων και του εν τη κοινωνία βίου αυτών, γενικαί γνώσεις
των αιτίων και της τελέσεως των εγκλημάτων, ιδία δε της ληστείας, ψευδορκίας, εμπρησμού, κιβδηλείας, διαρρήξεων κ.λ.π, γνώση περί του ψυχικού βίου των εγκληματιών, Αστικού και Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και της τέχνης της ανιχνεύσεως των εγκλημάτων, διασφαλίσεως
ιχνών κ.ά.».
Αφήνω τον αναγνώστη να συμπεράνει πόσοι από τους 55.000 έχουν
τα ανωτέρω προσόντα. Για τις πρόσφατες απίστευτες δηλώσεις συνδικαλιστού για τον πιλότο: «Είναι βλάκας, δεν θα πήγαινε ούτε 4 χρόνια φυλακή», θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι. Οι ατέλειωτες ώρες εμφάνισης συνδικαλιστών στην TV είναι όχι μόνο πρόκληση αλλά και εξωφρενική σπατάλη

χρόνου που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη χιλιάδων κακοποιών
που άφησε ο ανεκδιήγητος Παρασκευόπουλος. Ο τελευταίος έδεσε τα χέρια των Εισαγγελέων και τώρα οι πολίτες είναι απροστάτευτοι και κινδυνεύουν.
Αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη ο συνδικαλισμός της
Αστυνομίας και η παρουσίαση των συνδικαλιστών κάθε μέρα στα κανάλια.
Ο εκάστοτε εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας είναι ο μόνο αρμόδιος για
να κάνει δηλώσεις. Όπου υπήρξε συνδικαλισμός τα τελευταία 50 χρόνια,
ταυτίστηκε με τη λούφα και την παραλυσία. Ο συνδικαλισμός εντάσσεται
σε κομματικές τοποθετήσεις και γι’ αυτό το αρ. 29 παρ. 3 του Συντάγματος
αναφέρει ότι: «Απαγορεύονται οι εκδηλώσεις υπέρ η κατά πολιτικού κόμματος σε όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας».
Το κρίμα το έχουν οι πολιτικοί που διόρισαν (για τα ψηφουλάκια) 55.000
αστυνομικούς ενώ οι απαραίτητοι είναι μόλις 5.500. Εν κατακλείδι, είναι
επιβεβλημένο να απαγορευτεί ο συνδικαλισμός στην ΕΛ. ΑΣ όπως άλλωστε και στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Αναμένω με ενδιαφέρον το σχόλιο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος – Αθήνα
email: info@tralaw.gr

- Γνώμες
√ÚıÔ‰ÔÍ›·
Eπιστολές

24ñ∂§∂À£∂ƒπ∞
Πέμπτη
1η Ιουλίου 2021

¶¤ÌÙË 12ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019
● 19

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
H
¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜
⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡
∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞
Η Κύπρος
στην
Παλιγγενεσία
του
1821-1829
∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·; ∏
ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ . ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

√Úıﬁ‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
EÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùﬁ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ΜΕΡΟΣ
8ον ÁÂÁÔÓﬁ˜ ÙË˜
¶·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ⁄„ˆÛË˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Γεώργιος Καραϊσκάκης
(1780-1827).
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡Γεννήθηκε
ÙËÓ 14ËÓ
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘
ÙÔ ¤ÙÔ˜ 628ΣτραÌ.Ã.
στο Μαυρομάτι Καρδίτσας
της·ﬁ
Θεσσαλίας.
∫·Ïﬁ
Â›Ó·È
Ó·
ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ
ÂÌÂ›˜
τηγός, περίφημος για την ανδρεία του και για τις
ªÂÙ¿ ÙÔ 1960 Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ (Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›
ﬁÙÈ ÚÔËÁ‹ıË
Î·È
πολλές μάχες του εναντίον
των Τούρκων.
«Χυνόταν
Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·¿ÏÏË ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆπρώτος στον εχθρό, παρασύροντας με το παράÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ó·ﬁ ÙˆÓ πÂδειγμά του κι αυτούς τους κιοτήδες». Σωτήρας του
ÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Â› ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜
Έθνους στην πολύκροτη
εκστρατεία του
στη
ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
Î·È
ÙË˜Ρούμελη,
ÌËÙÚﬁ˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏﬁÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ήταν η μεγαλύτερη,·˘ÙÔ‡
ίσως, ∞Á›·˜
στρατιωτική
ιδιοφυΐα στον
∂Ï¤ÓË˜.
ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùﬁ. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
του 1821. Ακαταπόνητος, παρότι άρρωστος,
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜
ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜αγώνα
ﬁ¯È ·ÏÒ˜
(Απ.Ó·19:11-15)
°Ú¿ÊÂÈ Ô
γενναίος,
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡Ó-υψώθηκε ως σύμβολο λεβεντιάς και θυσίας.
¢·Ì·ÛÎËÓﬁ˜
ıËÌ·,λευκό
·ÏÏ¿,ίππο,
·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂ- «Ο Καραϊσκάκης και
Είδα
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
Ú›·˜
Î·È ÙË˜
·˘ÛÙËÚﬁÙËÙ·˜, ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚË
Να
βοσκά
εις ·ﬁÏ˘ÙË˜
το κήπο μου,
ο τρομαγμένος στρατιώτης»
ıÂÔÏfiÁÔ˜
Â›Ó·Èάτι
Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·.
Ένα
με καθαρή καρδιά,
τον Καραϊσκάκη
ένα από
τα παλιÿÛˆ˜
ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓΜια
ÌÂ φορά
ÙËÓ πλησιάζει¶ﬁÛÔ
Χωρίς
τον·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ευγενή τουÂÎÂ›ÓË˜
αναβάτη…
ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó·
Ô ˘ÌÓˆ‰ﬁ˜
κάρια του,
για∂ÎÎÏËÛ›·˜
πρώτη φορά
να πολεμήσει
και
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ
ÙÔ Ì¤ÁÂΕκεί,
εις τοÂÏÂ˘ıÂÚ›·
λιβάδι Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜.
·ﬁÏ˘ÙË
°Â-που πήγεÙË˜
ıÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Του
νου
μου, αποζήτησα
τρομαγμένο
ÓÈÎ¿,
Ë ÛˆÛÙ‹
·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ Ì¿˜ Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹”
ÙË˜ τού είπε:
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡,
ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
Τον
Άξιο Βασιλέα,
·ﬁÏ˘ÙË˜
÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘ Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ ﬁ,ÙÈ ı¤ÏÂÈ,
‰Ë- τα πράγματα
– Στρατηγέ,
άρχισαν
να γίνονται
πολύ
·Á›·ÛÂ
Ô
∫‡ÚÈÔ˜
ËÌÒÓ
πËÛÔ‡˜
Με
την
Βασιλική
διαδοχή
αίματος…
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎﬁÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÓÔÈÒδύσκολα.
ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ». ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ÙÔ ·È‰› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·
Í¤ÚÂÈ
– Γιατί
μωρέ; Τον ρώτησε ο στρατηγός.
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úﬁ˜, Ô Ê‡Ï·Í
Με
ήρεμη
επαγρύπνηση
καρδιάς,
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ﬁÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›.
¢È·– Να,
οι Τούρκοι έφτασαν πολύ κοντά μας.
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úﬁ˜,
Ένα
άκουσμα γεννήθηκε!
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ Ó· Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô,
ΚαιﬁÔ˘
ο Καραϊσκάκης
με χαμόγελο
τού είπε: ™Ù·˘Ë ˆÚ·ÈﬁÙË˜
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
Ήσουν Εσύ, Κύριε
‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ﬁÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›.
– Μα κι εμείς τώρα
είμαστε
πολύ, ÙÔ
πάρα
πολύ κοντά
Úﬁ˜,
‚·ÛÈÏÂÒÓ
ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
Ο αληθώς
°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, ﬁÌˆ˜, ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙﬁ˜
·ﬁ
Ù·φοβάσαι;™Ù·˘Úﬁ˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
τους.
Γιατί
Άξιος Αναβάτης…
ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ
™Ù·˘Úﬁ˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰ﬁÍ· Î·È ÙˆÓ
αγωνιστές
ÙÈ˜μέσω
‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÙÈÌˆÚ›Â˜
ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈ- Κύπριοι
‰·ÈÌﬁÓˆÓ
ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».
Εν
βροντής
καιÁÈ·
καταιγίδος
‚¤˜
ÁÈ·
ÙËÓ
Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË.
¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ
ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ·
του
Καραϊσκάκη
Κύριε,
¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
Â›‰Ëτου
ÊÔ‚ÂÚ¿
·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜
·ÔÙ˘¯›·˜.
Επί
ευγενούς
Σου ίππου,
Πάνω από χίλιους ÙÔ˘
εθελοντές
Κύπριους
αγωνιστές
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
∞˜με
·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ
·ﬁ Ù· ıÂÙÈÎ¿.
ÔÏÏ¿. ∞˜
Εσύ,
το Παντοδύναμο
ξίφος,¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ∂›Ó·Èβρίσκουμε
κοντά στους
Κολοκοτρωναίους,
τους
ΚαραϊÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
Ù· ÈÔ
‚·ÛÈÎ¿. ∆· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ ÂÈανά
χείρας, τον
Λόγο,
σκάκηδες και τους Μακρυγιάννηδες κατά τα έτη 1821 1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ﬁÔ˘ ÂÙ¤‚Ú¿‚Â˘ÛË
‹ Î·Ï‡ÙÂÚ·Θεός
ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô
Που
ο Παντοδύναμος
Πατήρ,ﬁˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
1829.
ıËÛ·Ó oÈ ¶ÚˆÙﬁÏ·ÛÙÔÈ ∞‰¿Ì
Έκρινε
ΆξιοΑρνίον
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ
Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›Ορισμένοι από τους
αγωνιστές
του ΣτρατÎ·È Κύπριους
∂‡· ·ﬁ ÙÔÓ
¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ
£Âﬁ,
Προς
θυσίαν.
ÛÙ·Ù·È
ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹.
ηγού
Γεωργίου
Καραϊσκάκη
είναι
οι
ακόλουθοι:
Â˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó
ÛÙÔ
Î¤ÓÙÚÔ
∞˘ÙÔ‡
ÙÔ
Jo
Μαρινάκη
∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ˘ÏÈÎ‹, ﬁˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔ1) Ιωάννης Γεωργίου,
Καταγόταν από την
«Í‡ÏÔ Κύπριος.
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‡Μελανδρυία της επαρχίας
Κερύνειας.
Υπηρέτησε
υπό
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜) ‹ ÌÔËÛÂ ÔΚαραϊσκάκη
ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ
∂Ú˘ıÚ¿
ı¿τις διαταγές του Στρατηγού
στις
εκστρατείες
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î¿ÔÈÔ˘, Ë
Ï·ÛÛ·
Î·È(όπου
Â¯ˆÚ›ÛıË
ÂÈ˜ ‰‡Ôο ‰È¿
στον
Φάληρο
σκοτώθηκε
ΚαÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË) ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
Î·ÈΠειραιά
ÔÈ- και στο
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜ ÊÂ‡ραϊσκάκης)
και
τραυματίστηκε
στην
αριστερή
πλευρά.
Στο
βάραθρο
τωνﬁˆ˜
χρόνων
τριγυρνάς,
Î›ÏÔ˘˜
ÙÚﬁÔ˘˜,
Â›Ó·Èθα
Ë ËıÈÎ‹
ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÁÔÓÙ·˜ ·ﬁ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÙ˘Χρήστος
Μιχαήλου, Κύπριος. Υπηρέτησε από
για
πες, ψυχή μου,
πώς αντέχεις,
ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·,
Ô ¤·ÈÓÔ˜,
ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È2)ÈÔ
¿ÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ.
την αρχή του
τον Καραϊσκάκη.
αξιωμαβουβή,
κρυμμένη Ëστην
οικουμένη,
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹,
ÙÈÌËÙÈÎ‹
‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜
‹ αγώνα υπό
3) ∂›ÛË˜,
Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜Ως
ŸÊÈ˜
Ô˘
ζωής
τ’
απρόβλεπτα
να
ξεπερνάς,
τικός,
πήρε
μέρος
σε
πολλές
σημαντικές
μάχες
και
εκστρα‡„ˆÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ,
‰È·
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎﬁÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂνα
δέχεσαι
να ταÁÈ·
υποφέρεις.
τείες.ÌÂΚάτοχος
πιστοποιητικών.
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È
ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ÏÈÎ¿
ÔÏÏÔ›και
ÙÚﬁÔÈ
Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ» Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜,
ÙËÓ σχετικών
ÔÈ ÔÔ›ÔÈΚύπριος.
Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ
Ù·στην
Ê›3) Γεώργιος Φιλίππου,
Έλαβε ·ﬁ
μέρος
ÁÂÓÈÎ‹ Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·, ‚¤‚·È·, ÙË˜ Ï¤ÍË˜.
Κι ενώ εγώ – το σώμα σου – γκρινιάζοντας
‰È·,
ÏﬁÁˆ
ÙË˜
·ÈÛÙ›·˜
ÙˆÓ
ÚÔ˜
εκστρατεία
στην
Αττική,
στις
μάχες
της
Αθήνας
και
στο
∂Ú¯ﬁÌ·ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙﬁ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
κραυγάζω, δεν αντέχω στα πάθη,
ÙÔÓη£Âﬁ.
∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ
ÌﬁÓÔ ÂÎÂ›Φάληρο,
όπου
επήλθε
καταστροφή
με
τον
θάνατο
του
Î·ÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈεσύ με σπρώχνεις στοργικά να συνεχίζω...
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
Καραϊσκάκη.
ÂÎÂ›ÓÂ˜ ﬁÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
ΗÙÒÛÂÈ˜
ζήση, λες
μου, είν’ τα όσα περνάς,
¯¿ÏÎÈÓÔ ﬁÊÈ, ﬁ¯È ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ.
Φίλιππος
Κωνσταντινίδης (1800-1883). «Εκ
ﬁÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ4)ÌÈ·
Ù¤πρέπει σαν άνθρωπος
∂ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ ﬁÊÈ˜
Λάρνακος,
την σημαίανÙÔÓ
του ™Ù·˘Úﬁ
εν ΕλλάδιÙÔ˘
Αγώνος
ÙÔÈ· Ú¿ÍË.
∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ﬁÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈﬁÔÈÓË Ú¿ÍË;
∂Ó-ετέθη υπό
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ
∫˘εμπρός
να προχωράς.
ÓÔÔ‡ÌÂ Ú¿ÍË Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ
Î¿του Καραϊσκάκη.
Λοχίας
επί
Καποδιστρίου
και
λοχαγός
Ú›Ô˘.
ÔÈ·γρήγορα
ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘
Â›‰Ô˘˜.Σβήνουν
∫È ·˘Ùﬁ ‰ÈﬁÙÈ
Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›·επί
‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
Όθωνος. Εις Κύπρος επέστρεψεν όταν τα πάντα εν
Διότι
τελειώνεις.
τα φώτα
∏ ¶ÚÒÙË
⁄„ˆÛÈ˜«Νέον
ÂÈÊ¤ÚÂÈ
¯›ÏÈ·
Ì‡ÚÈ·
Î·Î¿,
ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ
Â›Ó·È
Ë
·ÎÔÏ·Û›·,
Ελλάδι
έβαινον κατ’ ευχήν»
(Βλέπε, εφημερίδα
- που πέσει η αυλαία κι είν’ όλα σκοτεινά.
ÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
Ë ·ÓËıÈÎﬁÙËÙ·
(‰ËÏ. ¤Ó·˜
‚›Ô˜ ·ÎﬁÏ·ÛÙÔ˜), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
Με
σένα, εγώ, ζήσης
αντέχω
Κίτιον», 29/10-11-1883).
τα
πάθη,
λάθη, τα
παν – δεινά.
ÔÏÏ¿
Ô‰˘ÓËÚ¿
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿
Â·ÎﬁÏÔ˘ı·. √ ¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜5)ÙÚﬁÔ˜
∏ ⁄„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È
ÌÂ
Ιωάννης Σταυριανός,
Κύπριος
(1804-1887).
ΕγενΜοίρας
προβλήματα
σε γήινων
χίμαιραÎ·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÍ‹˜ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ
ÁÂÁÔÓﬁ˜:
Ô˘ ÌÔÚÂ›
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ›
Ë ·ÓÔÌ›·
νήθηÁÂÓÈÎ¿
εις Λόφου τηςÙÔεπαρχίας
Λεμεσού.
Εμυήθη στην
√Κατετάγη
ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
ÙÔ˘
–·Ó¿ÚÌÔÛÙË
μαζί περνάμε
ζήσης τα εφήμερα.
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·,
Φιλική ·ÓÙ›
Εταιρεία το 1823.
εις το σώμα του ΚαπεÔÔ›Ô˘
Ë
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹
ÂÔÚÙ‹
ÙÈÌ¿Κανείς
δεν
τα
ορίζει.
ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·,
·ÎﬁÌ· Κυπρίου και ο Σταυριανός εδιορίσθη «Μπουτάν Τζώρτζη
·ﬁ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ÌÂÙ¿
Τύχη
τα έχειÔ˘
δώσει.
Î·È ÌÂσού
ÙÚﬁÔ˘˜
Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ¤ÁÎÚÈÛË.
√ˆÛ-το 1825.Ù·È
λουκτζής»
Κατετάγη εις τον Τακτικόν Στρατόν,
ÙË˜
ÌËÙÚﬁ˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
Εγώ
η
ψυχή
–
μόνον
σού
καθορίζω,
‰‹ÔÙÂ Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÓﬁÌÔ˘ ‹ Î·ÓﬁÓÔ˜ Ú¤ÂÈ
ÙÈ- εξόπλισε εφτά άντρες, τέσσερις Κυπρίους
όπουÓ·
«αφού
ÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈΑδιατίμητος,
Θεού
τη
γνώση.
ÌˆÚÂ›Ù·È.
και τρεις Κρητικούς,
έσπευσε ·ﬁ
στηνÙËÓ
επαναστατημένη
ÛÙÈ·ÓÈÛÌﬁ
ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
Μερσίνη MacFarland
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
Ελλάδα». Άφησε απομνημονεύματα,
τα
οποία·ﬁ
εξεδόθη∆Ô ¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã. ÂÎÏ‹ıË
ÙÔ˘˜

Ο Έφιππος Αξίας

Τα παν-δεινά

∂›ÛË˜ ÛÙÔÓ ∆¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢Èﬁ˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜ Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
ÏﬁÊÔ˜ ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.
∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙﬁÙÂ 80
ÂÙÒÓ, ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·ﬁ ÙÔÓ £Âﬁ
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚﬁÓ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛıË ﬁÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úﬁ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
Á˘Ó·ÈÎﬁ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
Ó·Ô‡˜, ﬁˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·, ﬁÏÔ˜
Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·ÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ﬁÏÔÈ Ó·
‰Ô˘ÓΚαραϊσκάκη»
ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
Πίνακας του Αλέξανδρου Ησαΐα «Ο Θάνατος του Γεωργίου
- Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθήνας πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
∞˘ÙﬁÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
1822 και προσέφυγεν εν αυτή τη Ελλάδα, όπου ενωθείς
σαν από την Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών: «ΙωάνŸÏÔ˜ Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ÙﬁÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡με τους τότε υπάρχοντας οπλαρχηγούς, επολέμη με μέγινου Σταυριανού Πραγματεία των περιπετειών του βίου
ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
«™ÒÛÔÓ
∫‡ÚÈÂαναλυτικά
ÙÔÓ Ï·ﬁÓτις
ÛÔ˘επιχειÎ·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ
ÙËÓ και προθυμίαν
στον ζήλον
και ως τοιούτος διά της αξιόμου»∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ:
(Αθήνα, 1982).
Περιγράφει
∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó
ÛÔ˘,
Ó›Î·˜
ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ
Î·Ù¿
‚·Ú‚¿ÚˆÓ
τητός‰ˆÚÔ‡του εβραβεύθη™Ù·˘ÚÔ‡
με τον βαθμόν
πεντηκοντάρχου,
ρήσεις
στην Αττική
από
τον Αύγουστο
του 1825
μέχρι
Ô˘του
Â›Ó·È
Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈÎ·È1827,
ÙÔ ÛÔÓ
Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ,
‰È· ÙÔ˘
™Ù·˘ÚÔ‡
ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
προμηθεύων διά τους
τα αναγκαία ∞ﬁ
πολέμου
τον ÌÂÓÔ˜
Μάιο του
στις
οποίες έλαβε
μέρος
και ο ίδιος
ÓÂ υπ’
ÛÙÈ˜αυτόν
14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
ÙﬁÙÂ
εις όλον το διάστημα
του ιερού
αγώνος
μας. Πακαι συγκεκριμένα
τις μάχες
Αθήνας,
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ
Ë ÂÔÚÙ‹
·˘Ù‹.
Î›ÓÈÔ ÙÔΚαμαÂÚ›ÊËÌÔπάντοτε
ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÎ·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙË˜ ƒÒÌË˜
Ó· ÙÔ˘˜
‚ÔË- Χαϊδαρίου,
ρευρέθη δε
ανεξαιρέτως και εις τας εξής μάχας. Εις τας
τερού και
Πειραιώς. Εις
μεγάλην καταστροφήν
των «¢È¿Ù·ÁÌ·
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·
∞ÓÂı‹ÛÂÈ
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿
Ó·την
··ÏÏ·∏ ¢Â‡ÙÂÚË
Αθήνας, ειςÙË˜
τον χαλασμόν
του αοιδήμου ⁄„ˆÛÈ˜
Γ. Καραϊσκάκη
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜
ÁÔ‡Ó
·ﬁ παρά
ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ
ª·Í¤Ελλήνων
τω Φαλήρω,
συνελήφθη
αιχμάλωτος.Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜».
A˘Ùﬁ
ÂÛ‹Ì·ÓÂ
ÙËÓ
ÓÙÈÔ,
Ô
ÔÔ›Ô˜
ˆ˜
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
και
αλλαχόθεν,
πάντοτε
ως
αξιωματικός
παρά
των τότε
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον θανάσιμο τραυματισμό του
·‡ÛÈÓ
ÙˆÓ
‰ÈˆÁÌÒÓ
Î·Ù¿
ÙË˜
ÙÔ˘˜
Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ.
√
ª·Í¤οπλαρχηγών
θεωρούμενος.
∏
⁄„ˆÛÈ˜
·˘Ù‹
ÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη και την καταστροφή
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜
ÙﬁÛÔ λοιπόν
ÓÙÈÔ˜
ﬁÌˆ˜
Â›¯Â
ÛÙÚ·Ùﬁ
˘ÂÚÙÚÈÎ·È
∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡
¤ÁÈÓÂ
ÙÔ
Ως
τοιούτον
γνωρίζοντες
τον
ειρημένον,
του
των ελληνικών στρατευμάτων στη μάχη του Ανάλατου,
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¤ÙÔ˜
628Ì.Ã.
ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡δίδομεν
το
παρόν
μας
διά
να
του
χρησιμεύσει
όθεν
δει.
στα περίχωρα της Αθήνας, όπου και ο ίδιος αιχμαÏ‹. ∂›ÛË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ‰È·ŸÙ·Ó ÏÔÈﬁÓ Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÔÏË
Î·È Απριλίου
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 1844
14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
Εν Αθήναις
τη 17η
λωτίστηκε. Περιγράφει με συγκλονιστικέςÙ¿ÁÌ·Ù·
λεπτομέρειες
˘¤Ú ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Â˘ÚÈÛÎﬁŸˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓΠ.
Μαυρομιχάλης
ΧατζηΧρήστος
τα
βασανιστήρια
και
τις
εκτελέσεις
των
Ελλήνων
αιχμαλώτων
Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
Δήμος Τζήλιος Ανδρέας Λόντος».
από τους
στρατιώτες
του Κιουταχή και αναφέρει την
ÂÂÈ‰‹
ÂÁÓÒÚÈ˙Â
ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ﬁ
∏ ∞Á›·
∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
απρόσμενη
του από Î·È
Αρβανίτη μπέη
που τον
ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡διάσωσή
ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ
ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
∞Á›Ô˘˜ ∆ﬁÔ˘˜
«Ο Κύριος Μιχαήλ Κύπριος κατά το 1826 εστάθη και
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË
ÛÙÔÓ £Âﬁ
διάλεξε για υπηρέτη
του.ÙˆÓ ÃÚÈ‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
ÛÙÈ·ÓÒÓ
Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ
Ó· ÓÈÎ‹- μάρτυρας
οδηγίαν μου Μαγκατζής
με δέκα
περισσό√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜
ÙË˜την
ÌËÙ¤Ú·˜
Ο Σταυριανός
υπήρξε αυτόπτης
της δολο-ﬁıÔ˜υπό
∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã.
ÔÈκαι
¶¤ÚÛÂ˜
ÂÂÛÂÈ
ÙÔÓτου
ª·Í¤ÓÙÈÔ.
ªÂÁ¿ÏÔ˘
‹Ù·Ó
τερους στρατιώτες
και
εις
την
εκστρατείαν
του
Καραϊφονίας
Καραϊσκάκη από αδελφοκτόνοÙÔ˘
ελληνικό
χέρι.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
Ù¤ıËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÓ· ÌÂÙ·‚Â› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜
σκάκη∆ﬁÔ˘˜,
ηκολούθησε και
εστάθη με όληνºÂ‡την
Γράφει:
ÌˆÓευρέθη
Î·È Ù·καιÎ·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó.
ÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎﬁÔ˘ ∫·ÈÛ·Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› γενναιότητα
Ô˘ ÂÚ¿ÙËπάντοτε ÁÔÓÙ·˜
και μάλιστα
επληγώθη
εις Δίστομον
‹Ú·Ó
Ì·˙› ÙÔ˘˜
Î·È ÙÔÓ
«Ο Καραϊσκάκης άμα διέταξεν τον υπερασπιστήν του
ÚÂ›·˜ ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
υπό των εχθρών. ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
να καταδιώξη τους
ιππείς, έστρεψεν οπίσω, απο∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â›‰Âδύο
ÔÊı·ÏÌÔÊ··Á›Ô˘˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó·
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó
ÛÙËÓ ﬁÏË ∫ÙËÛÈΕν Ναυπλίω, τη 15η
Μαρτίου 1832
μακρυνθείς
της
μάνδρας
ικανόν
διάστημα.
Τότε
είδον
ÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ﬁÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùﬁ˜
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ› ‰È· ÙÔÓ ˘ÈﬁÓ ÙË˜ Î·È
ÊﬁÓÙ·.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿Ο
Εκατόνταρχος
εκπυρσοκρότησιν
από
του ημετέρου
στρατού
και
ÙÔ˘,
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ όπλου
ÛÙ·˘ÚÔ‡
ÊˆÙÂÈﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∂›ÛË˜
ÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜
Óﬁ
ÛÙÔÓ
Ô˘Ú·Óﬁ, Ô˘ανεμείχθη
¤ÊÂÚÂ Î·È
ευθύς
ο πυροβολήσας
εις τον στρατόν.
‹ıÂÏÂ Ó·Αυτός
‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ Γιαννάκης Καρογήσος»
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙËÓ
ÂÈÁÚ·Ê‹
ÛÙ· ÂÏÏËπÔÚ‰¿ÓË
ÔÙ·ÌÔ‡.
ήτο ÊˆÙÂÈÓ‹Ó
ο επικατάρατος
δολοφόνος
του Καραΐσκου.
Οι οφθαλÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
ÓÈÎ¿
ÁÚ¿ÌÌ·Ù·
«∂Ó
∆Ô‡Ùˆ
¡›Î·».
«Αναφορά
∆Ô δολοφό¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔμοί των συντρόφων μου εν ριπή διέτρεξαν τον
∆ﬁÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
Ó‡ÎÙ·,
Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
ÂÊ¿ÓË
Ô›ËÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ιωάννου
ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ
Γεωργίου, Κυπρίου, χρηματίσαντος κατά τον
νο∆ËÓ
και τον
αρχηγόν
και
Î·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úﬁ ÛÙËÓ ∫ˆÓÔ ÃÚÈÛÙﬁ˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÛË‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘
ÀÈÔ‡
ÙË˜.
ιερόν
αγώνα
με τον βαθμό του υποχιλιάρχου κατά τα εις
– Είδες το όπλον όπου έπεσεν πλησίον του ΚαραΐσÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔÓ ÙÔÔı¤ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ﬁˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó·χείρας
·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
του επίσημα έγγραφα
της Κυβερνήσεως
Ελλάκου; Εκείνος όπου έφευγεν τον εβάρεσεν!
ÙËÛÂ ÛÙÔÓ
Ó·ﬁ ÙË˜ ∞Á›·˜της
™ÔÊ›·˜.
ÙÔ
Â›‰Â ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙﬁÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
δος,
εβδομηκονταετούς
ήδη
κατά
την
ηλικία
γέροντος,
– Τον είδα,
του είπον, και στρέφω
√ Ï·ﬁ˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹
Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ
ÙÔÓ τους
ÙÔ˘οφθαλμούς
∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
κατοίκου Αθηνών, πληγωθέντος
ειςÙÔ˘
την ™Ù·˘ÚÔ‡
αριστερά του
ÙÔ ∆›ÌÈÔ •‡ÏÔ
¿Úμου. Είδα τον
Καραΐσκον
δύο∫˘Ú›Ô˘
εκ δεξιών
™Ù·˘ÚﬁÓ,
ﬁˆ˜
ÙÔÓ Â›‰Â κρατώντας
ÊˆÙÂÈÓﬁ τον,ÙÔ˘
Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ‹ποδός
και
εις
το
1826
εν
Πειραιά
με
τον
Καραϊσκάκην,
¯ÈÛÂ
Ó·
„¿ÏÏÂÈ
«∫‡ÚÈÂ
ÂÏ¤ËÛÔÓ».
και δύο
εξ αριστερών
και τον
μετέφερονÛÂÈ
εις Î·È
το στρατοÎ·È
Ó· ÙÔÓ
ÎÚ·Ù¿ ÛÙËÓ
ÚÒÙË
¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
πληγωμένον εις την∏αριστερήν
πλευράνÛ˘Ó¤ÂÛÂ
του σώματός
‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË
Î·È
ÁÚ·ÌÌ‹
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. ∆ÔÓ
ÈÛÙÒÓ.
πεδαρχείον...»
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
™Ù·˘ÚﬁÓ ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÔÓﬁÌ·ÛÂ «Ï¿∂›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ ﬁÙÈτου.
Ô ·˘ÙÔÎÚ¿∞ﬁ
ÙﬁÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
Πιστοποιητικά
‚·ÚÔ». ªÂ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË
ÙÔ˘ ™Ù·˘ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Óﬁ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜
136 Ì.Ã.
Ελήφθη
τη 22α Μαΐου
1865».
·ﬁ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚﬁˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙﬁÔ ÙË˜ ™Ù·‡ÚˆΑντώνης
Κυριάκος Γεωργίου
«Πιστοποιούμεν
οι υποφαινόμενοι ενÛË˜
συνειδήσει
ότι ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÙ¿ÙÔ˘˜
Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
ÂÎÂ›
Καλοψιδιώτης
ο Γεώργιος
Φιλίππου
άμα
ήχησεν
ο
υπέρ
της
Ελλάδος
ÎﬁÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜
Ó·ﬁ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›Κύπριος
Ιστορικός
– Ερευνητής
πόλεμος
εγκατέλειψεν
την
πατρώαν
του
Κύπρον
από
το
313Ì.Ã. ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ §È∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.
ÙË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.
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E
™
E Σ
¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
Ήβη Μελεάγρου – Αντ. Û¯¤‰ÈÔ
Ιντιάνος– –™˘Ó¿ÓÙËÛË
Κ. Προύσης –
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979
ÎÏÂÎÙ¤˜ ˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
κλεκτές υνεργασίες

Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021

Α. Κυπρολέων – Κ. Κλεάνθους – Κ. Πουλχερίου
ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Μέρος
21oν ÛÙÔÓ √∏∂
™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô
°ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
ΉβηÙË˜
Μελεάγρου
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂ(1928 - )
ÚÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
«™·˜
Î·ÏÒ
Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ
Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÁÈ· ÙËÓ
Η Ήβη
Μελεάγρου
γεννήθηκε
στη Λευκωσία
Â›ÙÂ˘ÍË,
ﬁÛÔσπούδασε
ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·,
Ï‡ÛË˜
ÙÔ˘
το 1928 και
στη ΓαλλικήÌÈ·˜
Σχολή
Καλο∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›γραιών στη Λευκωσία. Είναι ανιψιά του λογοτέχνη
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÂÈ˜ ˘ÂÚ„ËÊ›και πρώην
υπουργού™·˜
τηςÎ·ÏÒ
Ελλάδας
Λουκή
Ακρίτα.
Û·ÙÂ
Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ.
Ó· ÌËÓ
·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
Ï¤Συνέχισε
τις σπουδές
με ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ
αλληλογραφία
με το
ÔÓ
ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
¤ÁÎÏËÌ· ÙÔτης
ÔÔ›Ô
ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
Πανεπιστήμιο
τουÙˆÓ
Λονδίνου.
ÂÓﬁ˜
ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
ÙË˜Δίδαξε
ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜
ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ›
ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹
ÙË˜...
την αγγλική
γλώσσα
σε σχολεία
της Μέσης
∆Ô ∫˘ÚÈ·Îﬁ
Úﬁ‚ÏËÌ· ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÛÙËÓστο
Ô˘Û›·
ÙÔ˘ ‰È·Παιδείας
και αργότερα
εργάστηκε
ΡαδιοφωÊÔÚ¿
ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ
∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
Î·È
ÙˆÓ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘νικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).
Ú›ˆÓ. ∂›Ó·È Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
Ήταν για δώδεκα χρόνια (1960-72) εκδότρια του
Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆπεριοδικού
«Κυπριακά
ΣυμμετείχεÙˆÓ
σε
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÙˆÓ Χρονικά».
·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
πολλά
λογοτεχνικά
συνέδρια
σε
διάφορα
μέρη
της
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿ÚΕυρώπης.
ÍÂÈ
ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·ÓÂÓˆıÂ›
Ô Ï·ﬁ˜
ÙË˜... ανήκει στους Κύπριους λογοΗ Ήβη
Μελεάγρου
∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ γενιάς.
Î·È ÙÔ˘ Το
Ï·Ô‡
ÙË˜ ‰È·Î˘τέχνες
της μεταπολεμικής
σύνολο
του
‚Â‡ÔÓÙ·È.
Â›ÛË˜ Î·ÈμεÙÔτην
Î‡ÚÔ˜
ÙˆÓ
έργου της∞ÏÏ¿
είναι‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È
στενά συνδεδεμένο
ιστορία
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ Ï·ﬁ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈτης πατρίδας της από την ανεξαρτητοποίηση του
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘νησιού
του 1960Î·Èως
την εισβολή
του Αττίλα
τη
ıÂÚ›·,
‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË
·ÓıÚÒÈÓË
·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.
∆·και
∏Óˆσύγχρονη
πραγματικότητα.
Ì¤Ó·
ŒıÓË ı·
·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
Στράφηκε
προς ÂÚÒÙËÌ·».
τη λογοτεχνία από τα μαθητικά
∞˘Ùﬁ
Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
∑‹ÙËÛÂ
Â›ÛË˜
ÙÂıÂ›
˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹στο
ÂÔÙÂ›·,
της
χρόνια,
τηνË ∫‡ÚÔ˜
πρώτηÓ·της
εμφάνιση
χώρο
·ﬁ
Ù·
∏ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË,
ÁÈ·
ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ
των γραμμάτων όμως πραγματοποίησε το·ÓıÚˆ1951
›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
ÙË˜, Ì¤Û·
ÛÙ·
από τις
σελίδες τηςﬁÏˆÓ
εβδομαδιαίας
έκδοσης
«ΠρωÏ·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·τεύουσα» και του λογοτεχνικού περιοδικού «ΚυÙ· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
πριακά
Γράμματα»,
όπου
δημοσίευσε
σειρά
διη™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
1978
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÌÂ ÙÔÓ
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
γημάτων,
από
τα
οποία
το
«Φουρνάδικο»
τιμήθη∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â ﬁÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
·ﬁ ÙÔÓ √∏∂.
9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
ÙÔ˘ √∏∂
κε™ÙÈ˜
με το
βραβείο 1978
του Πνευματικού
Ομίλου
Κύ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ
ÙÔ
æ‹ÊÈÛÌ·
33/15
ﬁÔ˘
˙ËÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓ
πρου. Με το ίδιο βραβείο τιμήθηκε ξανά το¿ÌÂÛË
1957
·Ô¯ÒÚËÛË
ﬁÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÓﬁÏˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·Èενώ
ÙË˜
για τη νουβέλα
«ΤοÍ¤ÓˆÓ
σπίτι
του Σολωμού»,
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·ﬁ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
πήρε επίσης το κυπριακό Κρατικό Βραβείο Μυθ∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ιστορήματος
(1969) γιαÎ·Ù¿
το μυθιστόρημα
«ΑνατοÙˆÓ
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
ÙÚﬁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ
Î·È
λική
Μεσόγειος»,
το
Α΄
κυπριακό
Κρατικό
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ, ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂.Βρα∞ÎÔβείο Μυθιστορήματος
(1982)
την «ΠροτελευÏÔ‡ıËÛÂ
ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË
ÛÙÔγια
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘
ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ταία√∏∂
εποχή».
ÁÈ·Υπήρξε
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.
ιδρυτικό
μέλος της (ελληνικής)
Εται-

ρείας Συγγραφέων,
είναι γνωστή
σε διεθνές
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ –ενώ
∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ
™¯¤‰ÈÔ
επίπεδο,
όχι
μόνο
για
το
πεζογραφικό
αλλά
και για
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
το
δοκιμιακό
της
έργο
που
βρίσκεται
σε
πολλά
ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
έντυπα,
ελληνικά
κυπριακά,
καθώς
επίσης για
ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡,
Ô˘και
ﬁˆ˜
·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, σχετικά
ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿
ÙË˜
την πολιτική
της δραστηριότητα
με τοÎ·È
δράμα
µÚÂÙ·Ó›·˜.
της Κύπρου.
™ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ
– Û¯¤‰ÈÔ
Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
·ÓÙ¤‰Ú·Εξέδωσε
επίσης
τα διηγήματα
«Πόλη ανώνυμη»,
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
τη νουβέλα «Συνομιλίες με τον Che», και τα διη‹Ù·Ó Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
γήματα
«Στον Ωκεάνιο Βυθό».
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§ ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
Αντώνης Ιντιάνος
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
(1899ÛÙ·
- 1968)
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜
∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚËÛ·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·ﬁ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂΟ Αντώνης Ιντιάνος γεννήθηκε το 1899 και ο
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ôπατέρας ﬁ,ÙÈ
του¤Ù˘¯Â
καταγόταν
από
ΠεριστερωνοÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó
Ë ∫‡ÚÔ˜
ÌÂ την
ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ·
ÙË˜ 33Ë˜
πηγή (επαρχία
Αμμοχώστου)
μητέρα του από
™˘Óﬁ‰Ô˘
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ και
ÙÔ˘η√∏∂».
°Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
τη√Λεμεσό.
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹
Ú¤ÂÈ
·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ
Û˘ÓÔÌÈΜετά τιςÏÂ˘Ú¿
σπουδές
τουÓ·στο
ΓυμνάσιοÛÂ
Λεμεσού
Ï›Â˜
ÂÊﬁÛÔÓ
·˘Ù¤˜
ı·
‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó,
ﬁˆ˜
ÚÔÓÔÂ›
Î·È ÙÔ
και την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας σπούδαÏ·›ÛÈÔ, ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
σε νομικά στο Λονδίνο στο Middle Temple και λίγο
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
αργότερα σπούδασε φιλολογία στο πανεπιστήμιο
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·Úτης Οξφόρδης.
ÓËÙÈÎ¿
ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».
ΜεÚﬁÂ‰ÚÔ˜
την επιστροφή
του
στην§˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜,
Κύπρο εργάστηκε
√
ÙË˜ ∂¢∂∫,
µ¿ÛÔ˜
·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¿).

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ» Î·È ﬁÙÈ «·ÓÙÈÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
·Ô‰ÂÎÙ¤˜
·Ú·‚È¿˙ÂÈ
πρώτα ωςÎ·È
δικηγόρος
καιÎ·Ù¿ÊˆÚ·
αργότεραÙ·
ως„ËÊ›ÛÌ·Ù·
μεταφραÙÔ˘
√∏∂».
στής και διερμηνέας της Κυπριακής Βουλής στη

Λευκωσία
μέχρι την
κατάργηση
της το 1931.
∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Δημοσίευσε ποιήματα
του1979
στην εφημερίδα του
–19 ª·˝Ô˘
λογοτέχνη
Νικολαΐδη
Κύπρου»
™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜Μελή
ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË
1979 Ô«Ηχώ
∫Ô˘ÚÙ της
µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì,
°.°.
καθώς
άλλεςÌÈ·
συνεργασίες
στο περιοδικό
ÙÔ˘
√∏∂,και
·Ó¤Ù˘ÍÂ
¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
ÁÈ· ÙËÓ
«Νουμάς».ÙˆÓ
Ήταν
ένας από
τους˘¤‚·ÏÂ
ιδρυτέςÌÈ·
του
πεÂ·Ó¤Ó·ÚÍË
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ.
°È’ ·˘Ùﬁ
«∏ÌÂÚ‹ÛÈ·
¢È¿Ù·ÍË»
ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Î·È ÛÙÔÓ
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ριοδικού
«Κυπριακά
Γράμματα»
και συνεργάÌÂ
Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·
ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
στηκε
στενά μεı¤Ì·Ù·
τους λογοτέχνες
Κώστα Προυσή
1.
√È
·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘
√∏∂
και Νίκο Κρανιδιώτη. ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –
Το 1937 ανακάλυψε τον τάφο του ποιητή Ανδρέα
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
Κάλβου
στο Louth,
Lincolnshire της Αγγλίας και
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁ
˙‹ÙËÌ·.
έγραψε
σχετικό δημοσίευμα
στο περιοδικό «Νέα
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ
ı¤Ì·.
Εστία».
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
ÙÔ˘Έγραψε
µ·ÚˆÛÈÔ‡.
αρκετές μελέτες όπως «Συμβολή εις
¶ÚÔÙÔ‡
·ÎﬁÌ·της
·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
την
Ιστορίαν
Κύπρου»,
«Δραγομάνοι
και
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó
¤ÓÙÔÓ·
ÙÈ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜
ÙÔ˘˜:
√ του
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Δραγομανία», «Μια ανέκδοτη σελίς
Χειρ·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
ογράφου Λεόντιου Μαχαιρά», «Μεσαιωνικές
ÌÂ ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
ταφόπετρες στην Κύπρο», «Δαμασκηνός Α΄
ﬁÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
Κύπρου» καθώς
και πληθώρα μεταφράσεων.
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
Κατά19τηª·˚Ô˘
διάρκεια
αγώνα
1955-59
Ιντιάνος
™ÙÈ˜
1979του
ÛÙËÓ
·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘ ο
µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
υπεράσπισε εθελοντικά
της ΕΟΚΑ
και
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡αγωνιστές
ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó
ÁÚ·Ù‹
Û˘ÌÊˆÓ›· ·ﬁ
‰¤Î· ÛËÌÂ›·.στη δίκη
ήταν ÛÂ
επίσης
συνήγορος
υπεράσπισης
του ήρωα
Καραολή.
∆·Μιχαλάκη
¢¤Î· ™ËÌÂ›·
ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
Πέθανε το∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
1968.
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
Κώστας
Προυσής
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.
(1911 Ó·
- 1993)
2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ
Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘Ένας άλλος πολυγραφότατος Κύπριος λογο·Ú›Ô˘ 1977.
τέχνης
ήταν και ο Κώστας Προυσής. Ο Προυσής
3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘γεννήθηκε
χωριό Αγκαστίνα
ıÂÚ›Â˜ Ó·στο
Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡. το 1911 και μετά
τις
σπουδές
του
στο
Πανεπιστήμιο
της Αθήνας
4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜
Î·È
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
Ù˘¯¤˜.
πήγε
στην Αμερική
όπου σπούδασε στο πανεπι5. ¡· ‰ÔıÂ›
ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
ÛÙËÓ
Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆστήμιο
του Σικάγου
όπου πήρε
διδακτορικό
δίπλωÁÈ·τηÙËÓ
Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
µ·ÚÒÛÈ·
μα.Ó›·˜
Κατά
δεκαετία
του 1930 καιÛÙ·
1940
δίδαξε˘ﬁ
στο
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
Γυμνάσιο
της Κερύνειας και στο Παγκύπριο Γυμνά6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔσιο και αργότερα στο Σικάγο και το 1961 είχε διοÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔριστεί
διευθυντής της Θεολογικής Σχολής «Τίμιος
ÌÈÏ›ˆÓ.
Σταυρός»
της Μασαχουσέτης.
Από το 1934 -ÙË˜
56
7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ›
ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜
εξέδιδε
το
περιοδικό
«Κυπριακά
Γράμματα»
και
∫‡ÚÔ˘.
8. ∏ το
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·,
Î˘ÚÈ·Ú¯›·,
Â‰·ÊÈÎ‹
·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
από
1940-1948 το
περιοδικό
«Κυπριακαί
ΣπουÎ·Èόπου
ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Ó·συνεργασίες
Ù‡¯Ô˘Ó Â·Úδαί»,
φιλοξένησε
εκατοντάδες
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ
ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔΚυπριών
και άλλων
λογοτεχνών.
ÙÂ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
Για ένα χρονικό διάστημα, από το 1964 ο Πρου‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ ‹ ·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
σής
ήταν και επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής
9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
Δημοκρατίας
στηÎ·È
Βοστώνη.
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹
·‰È¿ÎÔÔ.
Μερικά
από
τα
έργα του
τα ακόλουθα:
10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó
ÛÙË είναι
§Â˘ÎˆÛ›·.
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘Δημοτικής»,
1979, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ
‰È·ÎÔ‹Παλαμάς»,
‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
«Γραμματική
«Κωστής
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ
‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜της
ÛÙÔΚύπρου»,
§‹‰Ú· ¶¿«Ιστορικά ÔÈΔημοτικά
Τραγούδια
Ï·˜
˘ﬁ ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›·
ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙
¡ÙÂ ∫Ô˘«Λαογραφία
της Δωδεκανήσου»,
«Κυπριακή
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Πεζογραφία», «Έλληνες Ποιητές και ΠεζογράÓ¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙﬁÙÂ
φοι», «Πορεία Ζωής. Δοκίμια» κ.ά.
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
Ο Κώστας
Προυσής
πέθανε
το 1993. ÏÂ˘∆¿ÛÛÔ
¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Î·È ·ﬁ
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.
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ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ·Γεωργιάδης
Ô˘ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Ο Ανδρέας
Κυπρολέων ‹Ù·Ó
γενÙﬁÙÂ Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔνήθηκε στον Πεδουλά το 1904 και σπούδασε εμποÚ›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ – Ë
ρικά και λογιστική.
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ
£¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔΈζησε για
χρόνιαÙË˜
στην
Αθήνα∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
(1925 – 1945)
°Ô˘ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ
ÌÂ 20
ÙË ÛÙ¿ÛË
∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜
όπουÎ·È
εργαζόταν
λογιστής.
Τον·ÏÏ·Á‹
τραβούσε
όμως
›ÏÛÔÓ
∫¿ÏÏ·¯·Ó,ως
·Ó¤ÌÂÓ·Ó
ÌÂ ÙËÓ
ÙË˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
ÛÙ¿ÛË
ÁÈ·έβγαζε
ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
πολύ Î·È
η λογοτεχνία
και τον ίδιο
καιρό
το πεﬁÙÈ
ı·
·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
ÛÙÈ˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜του
Û·Ó
ÂÁριοδικό «Πολιτισμός». Με την επιστροφή
στην
Á˘‹ÙÚÈ·
‰‡Ó·ÌË.
¢ÂÓ
¿ÚÁËÛ·Ó
ﬁÌˆ˜
Ó·
·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
Κύπρο εργάστηκε ως καθηγητής Αγγλικών,
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
Ελληνικών και Γαλλικών στο Εμπορικό Λύκειο
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
Πεδουλά και στο Γυμνάσιο της Πόλης Χρυσοχούς.
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
Ήταν
πολυγραφότατος
και Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·
έγραψε τόσοÙˆÓ
θεατρικά
∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿
‚ÚÂÙ·έργα,Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ,
όσο και κυπριακές
νουβέλες
και μυθιστοÓÈÎÒÓ
ﬁÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ
·ﬁ¯ÚˆÌ·
ÎÈ ·Ó Â›ρήματα.
Έγραψε
τα θεατρικά
έργα: ÙÔ˘˜
«ΜιαÙˆÓ
νύχτα
¯·Ó,
Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÌÂ ÂÎÂ›Ó·
ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
∞ÌÂ-
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στο χάνι» (μονόπρακτο δράμα), «Η ζωή εν τάφω»
(μονόπρακτο δράμα), «Λευκάνθη κόρη της Κύπρου» (τραγωδία σε πέντε πράξεις) και «Το Σούλι»
(πατριωτικό δράμα).
Έγραψε επίσης
κυπριακές νουβέλες «Η
ÙÔ˘τις¢ÚÔ˜
προίκα της
Μαριάννας»,
«Ο φευγιός», «Εκ προ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
μελέτης», «Οι καμπάνες της Αγάπης», «Για τα
λημέρια του Διγενή» (παρμένη από τον ΚυÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏﬁÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
πριακό
του 1955-59),
«ΕιςÔ˘
τα Û˘ÓﬁÚÂ˘Â
φτερά της
ÙÈ˜
ÛÙÂÓ¤˜αγώνα
ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›·
ÌÂ
δόξας»,
«Η
πατρίδα
ας
του
συγχωρέσει»,
«ΕλεύÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ
Âθεροι πολιορκημένοι»,
«Η αποθέωση
της
λεÙÚÂÏ·›ˆÓ.
ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ
·Ï¿
φτεριάς»,
«Σκιρτήματα
καρδιάς»
κ.ά.
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
Κυπρολέων
πέθανε
1988. ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÙËÓΟÂÎÏÔÁÈÎ‹
ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·
Î·È το
Â˘¯‹ıËÎÂ
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
Κώστας
Κλεάνθους
™ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ
ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈﬁÚÈÛÂ ÙÔÓ
§ﬁÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ (1925
˘Ô˘ÚÁﬁ -∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
)

√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô

Ο Κώστας Κλεάνθους γεννήθηκε στη Λευ√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Ô˘στη
Â›¯·Ó
ÚÔÁÚ·ÌÌ·κωσία
το 1925 καιÛ˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
εργαζόταν
Αρχή
ΤηλεπιÙÈÛÙÂ›
ÁÈ· ÙÈ˜ 15
πÔ˘Ó›Ô˘
1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Î·ÓÔÓÈÎ¿
ÛÙË
§Â˘κοινωνιών
μέχρι
το 1985.
Από πολύ
νεαρή
ηλικία
ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌﬁÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ﬁÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıËέγραφε ποιήματα και τα δημοσίευε σε εφημερίδες
Î·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
και περιοδικά. Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜
«Σφεντόνες», «Αδελφέ μου Οσμάν» και «Σταθ·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ήκαμε
όρθιοι».
Ασχολήθηκε
τη σατιρÙË
ÁÚ·ÌÌ‹
∞ÙÙ›Ï· Û·Ó
Ù· Û‡ÓÔÚ· επίσης
ÙˆÓ ‰‡Ôμε
«ÎÚ·ÙÒÓ».
ική∆ËÓ
ποίηση
και
συμμετείχε
στην
ορχήστρα
του ΡΙΚ
›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹
ÛÙÔ
και
έγραψε
μουσική
για
διάφορα
θεατρικά
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ﬁÔ˘έργα.
‰ÈÂÎΔίνουμεÌÂÁ¿ÏÂ˜
πιο κάτω
ένα απόσπασμα
το ποίημα
‰ÈÎÔ‡ÛÂ
ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜
Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜από
ÁË˜ ÛÙÔ
µ·ÚÒÛÈ,
ﬁÙÈΝησί»
·˘Ù¤˜ ÔÈαπό
ÂÚÈÔ˘Û›Â˜
ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó
·ﬁ
τουÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ
«Πονεμένο
τη συλλογή
του «ΣταÙÔ
1571 ﬁÙ·Ó
Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
θήκαμε
όρθιοι»:
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ!
√ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜
·ﬁÊ·ÛË
Πονεμένο
νησί, στις ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜
πληγέςÂÍ¤‰ˆÛÂ
σου αλείβω
Ô˘της
˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
∂µ∫∞º.
°È· ÙËÓ
·Ú¿ÏÔÁË
·˘Ù‹
στοργήςÙÔμου
το λάδι,
αγνό
μυρωμένο.
·ﬁÊ·ÛË
·ÎﬁÌ·
Î·È
ÌÈ·
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
ÂÊËÌÂÚ›‰·
Ë
Ταπεινά προσκυνώ και μ’ ευλάβεια σκύβω
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·και το στίχο μου ολόλευκο επίδεσμο
„Â ﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙﬁÙÂ «Ë ∞ı‹δένω...
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™ﬁÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ω,
γλαυκό
μου νησί,
σου
μαδήσαν οι
Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜
∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
ανθοί.
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Καρπασία
κι Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
Αμμόχωστος,
Ë ¿ıÏÈ·
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
Ô˘ Μόρφου
ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·.Κερύνεια.
°È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÛÙÔÓ
«ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ﬁÏÂÌÔ»σου
ﬁˆ˜τώρα
ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
Η καρδιά
τα στολίδια
πενθεί
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
ÂÌ¿ÚÎÔ»,μέσα
Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó
ﬁÙÈ Â¤‚·Ïπου μαραίνονται
στην κίτρινη
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
γύμνια. ¢ÈÔ›ÎËÛË».
∆ÂÏÈÎ¿
¤ÁÈÓ·Ó ÌﬁÓÔ
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
Ματωμένη
πατρίδα
μου,
μεσ’ απ’ÛÙË
τη §Â˘Îˆφρίκη
Û›· Î·È
‰ÂÓ
¤ÊÂÚ·Ó
Î·ÌÈ¿
ÚﬁÔ‰Ô,
ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ô °.°.
του πολέμου προβάλλεις κι ενάντια στο
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘φθόνο
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹Συνεχίζεις ολόρθη για ό,τι σου ανήκει
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
τη μεγάλη
πορεία σου
μέσα στο
χρόνο.
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜
√ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó ﬁÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈΚίκα
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹
·ﬁΠουλχερίου
Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜».
™ÙËÓ- Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·,
ÛÙË
(1934
)
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ·Η«‰È˙ˆÓÈÎ‹
Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ·
«‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹
ÔÌÔÛÔÓΚίκα Πουλχερίου
γεννήθηκε
το 1934
στη
‰›·».
¶Ú¤ÂÈ Ó·Εργάστηκε
·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÌˆ˜
ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜
Â›¯Â ‹‰Ë
Λακατάμια.
ως δασκάλα
στη Δημοτι‰ËÏÒÛÂÈ
ÛÙÔ ∂ıÓÈÎﬁαπ’
Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜
κή εκπαίδευση
όπου αφυπηρέτησε
ως9 ª·ÚδιευÙ›Ô˘
1977 ﬁÙÈ
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó
ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹»
ˆ˜ Ï‡ÛËπρόεÎ·È Â›θύντρια.
Από
το 1993 ως
το 2007 υπήρξε
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Ó·
δρος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και ΝεαÎ·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
νικού Βιβλίου. Έγραψε πολλά βιβλία για παιδιά
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.

(μικρές ιστορίες, διηγηήματα, μυθιστορήματα, πα∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë
∫ÔÚ˘Ê‹˜
ÙË˜και
∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
ραμύθια
και θεατρικά
έργα)
βραβεύτηκε από
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘
1979 Û˘Ó‹ÏıÂ
ÛÙË §Ô˘Û¿Î·
ÙË˜
διάφορους
οργανισσμούς
στην Ελλάδα
και στην
∑·Ì‚›·˜
Κύπρο.Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜.
™ÙË
Ì›ÏËÛÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ﬁÔ˘«Δυο
·Ó¿Έγραψε
τα¢È¿ÛÎÂ„Ë
έργα «Σπιτοκαλυβάκι
μου»,
ÊÂÚÂ
ﬁÙÈ στρατιωτάκια»
«Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›
ÙÔ ÌﬁÓÔ κοντά
Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜
∫ÔÈÓÔσειρες
, «Πόσο
είναι
το
ÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÙË˜ ˘Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
φεγγάρι», «Τα μεγάλα παπούτσια», «Ανέβα
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
μήλο, κατέβα ρόδι»,»Τα μαγικά σκουφιά» κ.ά.
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
Το 1992
βιβλίο
της «Ηλιος και Ειρήνη» επι¤Ó·
ÎÚ¿ÙÔ˜τοÌ¤ÏÔ˜
ÙË˜...».
λέχθηκε
και
κυκλοφόρησε
σε όλες τις
χώρεςÔ˘
– μέλη
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ
æ‹ÊÈÛÌ·
˙Ëτης
Διεθνούς
Οργανωσης
Βιβλίων
για
Παιδιά
και
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
Νέους.
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
ÙËÓΤο
ÚﬁÙ·ÛË
ÙÔ˘
∫‡ÚÈÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ
Ï‹ÚË
·Ô1984 το
όνομα
της¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘
περιελήφθη
στον
Τιμητικό
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÙË˜
κατάλογο ΙΒΒΥ.Î·ÈΤο·ÊÔÏÈÛÌﬁ
2007 προτάθηκε
ως εκπρό∫‡ÚÔ˘.
σωπος της Κύπρου για το βραβείο «Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν».
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
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CYPRUS: IT’S TIME FOR
REUNIFICATION
Date: Monday 19 July, 7:15pm
Link to event:
www.cypriotfederation.org. uk/parliament
The All-Party Parliamentary Group (APPG)
for Cyprus and the National Federation of Cypriots in the UK will be hosting our annual parliamentary meeting, to mark the anniversary of
the Turkey’s illegal invasion and occupation of
Cyprus, virtually this year due to the COVID19 pandemic. The event will take place on Monday 19 July 2021 from 7:15pm and the whole
community is invited to watch the event live,
as it happens, via
www.cypriotfederation.org.uk/parliament
Speakers at the event will include the Cypriot Foreign Minister and Presidential Commissioner, as well as Minister Wendy Morton MP,
Shadow Minister Fabian Hamilton MP, Opposition Spokespersons from the SNP & Liberal
Democrats, and Parliamentarians from across
the major British political parties. The APPG
for Cyprus has long supported the reunification of Cyprus in line with UN Security Council Resolutions. The National Federation of
Cypriots in the UK proudly serves as the Secretariat for the APPG for Cyprus.
Please encourage your friends and family
to also watch the event live on Monday 19 July, as we continue the struggle for a free and
re-united Cyprus.

Thursday 1st July 2021

NATIONAL FEDERATION OF
CYPRIOTS IN THE UK:

Have you
emailed your
MP about
Cyprus yet?
Dear supporter,
Thank you for taking the time to email your MP about the
latest developments on the Cyprus issue and Turkey’s illegal partition plans for the island. Now that Turkey is actively pushing for the permanent partition of the island, we
need as many British MPs calling for an end to the Turkish
occupation of Cyprus and for the reunification of the island.
By emailing your MP, you can make a difference by en-

CHURCH MEMORIAL SERVICE TO REMEMBER THOSE WHO FELL
DEFENDING CYPRUS
Date: Sunday 18 July, 10am
Location: St John the Baptist Church, Wightman Road, London, N8 0LY
Speakers:
– His Eminence Archbishop Nikitas of Great Britain and Thyateira
– H.E. the High Commissioner of the Republic of Cyprus, Mr Andreas Kakouris
– The President of the National Federation of Cypriots in UK, Mr Christos Karaolis
On Sunday 18 July, the National Federation of Cypriots in the UK is organising a memorial service to remember those who
fell defending Cyprus during the coup d’état of 15 July 1974 and Turkish invasion of 20 July 1974. His Eminence, Archbishop
Nikitas of Great Britain and Thyateira will officiate the service and there will be speeches from the High Commissioner of the
Republic of Cyprus to the UK, Mr Andreas Kakouris and the President of the National Federation of Cypriots in the UK, Mr Christos Karaolis.

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 local 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 Geneva at the end
of April, concluded with "not yet enough common 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 outlined that the Greek Cypriot position was for reunification "based on a bi-zonal, bi-communal federation with political
equality on the basis of relevant United Nations Security Council resolutions". He said that the Turkish Cypriot position was "two states co-

operating 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 General said that
he would not give up on efforts to reach a solution 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 resolutions is
the only solution for Cyprus to end Turkey's ongoing 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 actions against
Cyprus. They, and the UK Government, must unequivocally tell Turkey
to take its #HandsOffCyprus.

suring that they understand how important the Cyprus issue is to you.
If you haven’t yet emailed your MP yet, it’s not too late
to do so. YOUR voice needs to be heard and our community needs you to play your part. Use the following link to
email your MP in less than 30 seconds:www.cypriotfederation.org.uk/mp
Over the last three weeks, thousands of people across
the UK have emailed their MP about Cyprus. Over 59% of
MPs have heard from their local constituents on the issue.
MPs from Aberdeen all the way down to Somerset have
received emails about the latest developments in Cyprus.
We've seen a large number positive responses from MPs
about their support for a reunified Cyprus, showing just how
effective emailing your MP is. If you've also received a response from your MP about the Cyprus issue, feel free to
share it with us via enquiries@cypriotfederation.org.uk

What can I do?
Αs more and more UK Cypriots email their MPs, now is
the time to make sure you and your family have made their
voices heard. We have created a user-friendly email template (which you can amend), on our website (www.cypriotfederation.org.uk/mp), allowing you to automatically email
your local MP in just 30 seconds. Our message is simple:
reunification in line with UN resolutions is the only solution
for Cyprus to end Turkey's ongoing occupation. We want
peace not partition.
Βritish MPs, must speak out against Turkey's illegal actions against Cyprus. They, and the UK Government, must
unequivocally tell Turkey to take its #HandsOffCyprus.
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THE FAMOUs CYpRIOT COOk AND REsTAURANT OWNER GEORGE psARIAs ... COOks FOR ELEFTHERIA

YIAOURTOpITTA ME sYROpI kE sTAFIDEs

ΠΕΜΠΤΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

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

21.30

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

22.40

flavours.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

Yoghurt cake with sultana syrup

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.

YIAOURTOPITTA
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This is a delicious Greek cake made with Yoghurt which makes it moist and scrumptious. The
infusion of the lemon zest, vanilla essence and
orange zest combine to make it aromatic. The addition of sultanas soaked with brandy gives it an
extra dimension and elevates it to new heights.
Serve it with fresh fruit, cream, ice cream or Yoghurt.
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Από Μέρα σε Μέρα
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
Καμώματα τζι’ Αρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο
με τη Δήμητρα Νικητάκη
Ελληνική Ταινία:
“Πικρή μου Αγάπη”
Ελληνική Ταινία:
“Ρένα, Τα Ρέστα Σου”
Ελληνική Ταινία:
“Εραστές του Μεσαίου Τοίχου”

12:00
14:00
18:00
19:00
19.30
20.05
20.30
21.20
22.50

09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
20.30
21.00
22.25

METHOD
For the sultana syrup
Soak the sultanas in brandy for at least 2 hours
or preferably overnight. In a small saucepan,
heat the sultanas, brandy and the remaining
ingredients. Bring to the boil, simmer for 2-3
minutes and set aside to cool. Remove the
cinnamon sticks and cloves.

YOGHURT CAKE
1. Preheat the oven to 180°C / 160°C fan / gas 4.
2. Lightly grease and flour the base of a 26cm
loose bottom round tin or a 24 x 35 cm cake
tin and line with greaseproof paper.
3. Place the egg yolks in a bowl and whisk until
they start to thicken. Add the caster sugar and
honey and continue to whisk until the mixture
thickens slightly and becomes pale and creamy.
4. Sift the flour, baking powder, baking soda and
salt together in a large bowl. Stir in the egg
mixture, the lemon zest, orange zest and vanilla essence. Add the butter and yoghurt and
mix well.
5. Using a clean whisk and bowl, beat up the egg
whites to the soft peak stage or mixer and fold
gently and thoroughly into the cake mixture
and pour the mixture in the prepared tin.
6. Bake the cake on the centre shelf of the oven
for 50-60 minutes until firm and springy to the
touch. To test it, insert a skewer in the centre
of the cake and if it comes out clean, the cake
is ready.
7. Remove the yiaourtopitta from the oven and let
it cool for 1-2 minutes in the tin.
8. Pour some of the sultana syrup over the cake
and allow it to soak through. Turn on to a wire

Γαλλία - Πορτογαλία Γερμανία - Ολλανδία είπαν
“αντίο” στη φάση των “16”
Στην φάση των «16» υπήρχαν οι εκπλήξεις. Η Ελβετία απέκλεισε στην διαδικασία
των πέναλτι την πρωταθλήτρια Κόσμου, Γαλλία, ενώ η Ολλανδία έμεινε εκτός από την
σκληροτράχηλη Τσεχία. Παράλληλα, εκτός
είχε μείνει και η Πρωταθλήτρια Ευρώπης,
Πορτογαλία, ενώ η Αγγλία απέκλεισε τη Γερμανία με 2-0 και στον τελευταίο αγώνα της
φάσης των “16” η Ουκρανία απέκλεισε τη
Σουηδία.
Το μεγαλύτερο παιχνίδι των προημιτελικών
είναι το Βέλγιο-Ιταλία, αύριο Παρασκευή 2
Ιουλίου.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των 8 και οι δια-

σταυρώσεις στα ημιτελικά:
Παρασκευή 2 Ιουλίου
17.00 μ.μ. Ελβετία – Ισπανία, στο Κρεστόβσκι, Αγία Πετρούπολη (1)
20.00 μ.μ. Βέλγιο – Ιταλία, στο Άλιαντς
Αρένα, Μόναχο (2)
Σάββατο 3 Ιουλίου
17.00 μ.μ. Τσεχία – Δανία, στο Ολίμπια,
Μπακού (3)
20.00 μ.μ. Oυκρανία – Αγγλία, στο Ολίμπικο, Ρώμη (4)
Στα Ημιτελικά θα διασταυρωθούν, την Τρίτη
6 Ιουλίου οι νικητές 1 και 2, ενώ την Τετάρτη
7 Ιουλίου οι νικητές 3 και 4.

rack and allow it to cool. Peel off the parchment paper and discard.
9. Serve the slices of the cake with the poached
sultanas and remaining syrup and dust with
icing sugar.
© Copyright George Psarias
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ηellenic Showroom - με τη
Σεμίνα Τσοκανά
Ελληνική Ταινία:
“Θέμα Συνείδησης”
Ελληνική Ταινία:
“Γαμπρός Με Φούντες”

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αθλητικό Σάββατο
Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
Ελληνική Ταινία:
“Αχ Αυτή η Γυναίκα Μου”
Ελληνική Ταινία:
“Γλυκιά μου Κούτση, απ’
το Χαλκούτσι”
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
τον Σάββα Ζαβρό
Ελληνική Ταινία:
“Πόθοι Στα Στάχυα”
Ελληνική Ταινία:
“Η Πολιτσμάνα”

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ
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KYΡIAKH 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Greekstories:
Αυγουστίνος Γαλιάσσος
"Ανάδειξέ το" με την
Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη
Θέατρο στην τηλεόραση:
“Ένα Εφιαλτικό Παιχνίδι”
Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

INGREDIENTS
Serves 8-10
SULTANA SYRUP
250g sultanas
125ml brandy
Juice of ½ lemon
450ml water
300g granulated sugar
1-2 cinnamon sticks, 3cm in length
5-6 cloves
½ tsp vanilla essence
YOGHURT CAKE
4 large eggs, separated
200g caster sugar
100g honey
300g plain flour
1tbsp baking powder
1 tbsp baking soda
a pinch of salt
zest of one lemon
zest of one orange
1 tbsp vanilla essence
175g unsalted butter, softened
450g Greek yoghurt
icing sugar for dusting

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις (ΡΙΚ)
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
“Γιατί Με Εγκατέλειψες”
Ελληνική Ταινία:
“Μπόνι και Κλάιντ αλά Ελληνικά”

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:
“Συνοικία Το Όνειρο”

21.30
23.00

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις (ΡΙΚ)
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
“Τα Παλικάρια Της Φακής”
Ελληνική Ταινία:
“Βαράτε Με, Αντέχω”

LGR - London Greek Radio - Weekly
programme
London Greek Radio - Weekly Broadcasting Schedule
Monday
6.00-7.00
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Breakfast
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The Big Greek
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Breakfast
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8am- RIK
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9am- ERT
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Ligo Prin To
Mesimeri
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Ligo Prin To
Mesimeri

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

11.00-12.00
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Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK
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Ligo Meta To
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Lunchtime Laika
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Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi
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Apólafsi
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Lunchtime Laika

The Cypriot Hour /
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Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

4pm- ERT

16.00-17.00

Home-Run
Drive-Time
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Drive-Time

Home-Run
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#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00-18.00
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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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