
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Με γιορτή και βραβεύσεις το τέλος της σχολικής χρονιάς
στο Μάνορ Χιλλ
και το Φίνσλεϋ

n ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΓΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-13

Στη φωτό (Π. ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ)

“Τα Ναυτάκια”, από τάξη του Κατώτε-

ρου Νηπιαγωγείου 

του Μάνορ Χιλλ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1078            ΠΕΜΠΤΗ 15  IOYΛIOY 2021 ΤΙΜΗ: £1,00

    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

          
  

     

   
  

    
 

     

2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4   C O L E S G R E E N
R D ,   N W 2   7 H D ,   L o n d o n

= e m a i l :
m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  
w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ εναντίον
του τουρκικού ανοίγματος

των Βαρωσίων 
l ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΚΑΙ
ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΜΕ ΜΠΟΡΕΛ ΚΑΙ ΥΠΕΞ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΔΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΟΥΕΝΤΙ ΜΟΡΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΤΖΕΡ ΓΚΕΪΛ

Η Βρετανία υποστηρίζει 
πλήρως τα Ψηφίσματα 541 και
550 του Συμβουλίου Ασφαλείας
l ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ «ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ» ΠΟΥ
ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Υποχρεωτικός 
ο εμβολιασμός στους 

υγειονομικούς»
l ΟΣΟΙ ΔΕΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΘΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ
ΑΝΕΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ

l ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 8

Θα μείνει η Ευρώπη
«θεατής» της νέας 

εισβολής στην Κύπρο; 
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Η.Β.

n 19 Ιουλίου, 7.15μμ: Διαδικτυακή συνάντηση 
με Βρετανούς βουλευτές

n 18 Ιουλίου, 10.45πμ: Εθνικό Μνημόσυνο πεσόντων
(Άγιος Ιωάννης- Wightman Rd)

n ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ: «Η Ανθρωπότητα 
να τερματίσει τη βίαιη διχοτόμηση της Κύπρου»

ΣΕΛΙΔΑ 3 & 22

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΛΛΑ 

ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Προβλέπεται έξαρση της
πανδημίας τον Αύγουστο
n ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (ΤΟΥ SAGE) ΚΑΛΟΥΝ

ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ
ΣΧΕΔΙΟ «ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

n ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Η ΜΑΣΚΑ ΣΕ ΤΡΕΝΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

n ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΑΝΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ ΔΙΑ ΜΑΖΙΚΗΣ

ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΪΟ»...

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill

e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com

    
     

  

 
 

      

            

              

       

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

¶ ¤ Ì  Ù Ë  1 2  ™ Â  Ù Â Ì ‚ Ú › Ô ˘  2 0 1 9

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÏËÚÔÊfiÚËÛË:
∏ ∞˘ÙÔ‡ ™Â‚·ÛÌÈfiÙË˜ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ.

µÚÂÙ·Ó›·˜ Î.Î. ¡ÈÎ‹Ù·˜ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ
ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯ˆÙ¿ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ

ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi,
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙË˜ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜.

√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓfi
ÙÔ  ̆∂˘Á¤ÓÈÔ ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¡ÔÌÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ™¿ÎË ∫Â¯·ÁÈfiÁÏÔ˘
Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ.

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

∞¡∞∫§∏™∏ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 50
∫∞π ∞∫Àƒø™∏ ∆√À BREXIT»

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ Î·È º›ÓÛÏÂ¸
ªÂ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÂ  ̃ÚÔÔÙÈÎ¤  ̃¿ÓÔÈ-

Í·Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù·
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ÚÔÈÎÈ·Î¿ ∂ÏÏËÓÈ-
Î¿ ™¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ (Úˆ› ™·‚-
‚¿ÙÔ˘) Î·È º›ÓÛÏÂ¸ (™¿‚‚·ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì·). ¶·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·-
Ú¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔ› ÙÔ˘˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, fiÔ˘
ÚÔÌËıÂ‡ÙËÎ·Ó ‚È‚Ï›· Î·È ÙÂÙÚ¿-
‰È· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ Ì·ı‹-
Ì·Ù·.

√ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹  ̃ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÂ›̂ Ó
ªÈ¯¿ÏË˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ̄ ÚÔÓÈ¿, Â›-
Â fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂ-
Ù¿ÛÂˆÓ GCSE Î·È A’ Level ÛÙËÓ
∂ÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-
Î¿, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Î¿ıÂ ÚÔÛ‰Ô-
Î›·. 

∂È‰ÈÎ¿ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ, ÛÙÈ˜
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ GCSE ÙÔ 94,4% ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ¤Ï·‚·Ó – ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡-
ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ – ‚·ıÌfi 5
¤ˆ˜ 9. ™ÙÔ ∞’ Level ¤Ú·Û·Ó fiÏÔÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙÔ 50% ·˘ÙÒÓ Ó·

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ıÌfi ∞.
∆Ô ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ∆Â-

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

.Ì. - 1.00 Ì.Ì. Î·È ÙÔ º›ÓÛÏÂ¸ ÙËÓ
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ (6-8 Ì.Ì.) Î·È ÙÔ ™¿‚-
‚·ÙÔ (2-5 Ì.Ì.). 

™Â ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· ™¯ÔÏÂ›· ÊÔÈ-
ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¡ËÈ·Áˆ-
ÁÂ›Ô ¤ˆ˜ ÙÔ A’ Level.

∂•∞πƒ∂∆π∫∏ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ™∆π™ ∂•∂∆∞™∂π™ GCSE & A’ LEVEL

O ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ª. ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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Μπορεί η βρετανική κυβέρνηση να χαλα-
ρώνει όλα τα περιοριστικά μέτρα στην

Αγγλία από τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου, (πλην της
υποχρέωσης για υποχρεωτική απομόνωση
σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο
κρούσμα), όμως, οι επιστήμονες προειδο-
ποιούν ότι ένα τρίτο κύμα κορωνοϊού αναμέ-
νεται τον Αύγουστο, οι συνέπειες του οποίου
θα φανούν στις αρχές Σεπτεμβρίου με αύξηση
των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, καλούν την κυβέρνηση να έχει
έτοιμο ένα «έκτακτο σχέδιο ανάγκης» για αντι-
μετώπιση της κατάστασης με επαναφορά
κάποιων από τα περιοριστικά μέτρα.

Η κυβέρνηση Τζόνσον, πάντως, τονίζει ότι η

άρση των μέτρων είναι μη αναστρέψιμη αλλά

συμβουλεύει τους πολίτες να εξακολουθήσουν να

είναι προσεκτικοί προτρέποντάς τους για χρήση

της μάσκας και αποφυγή συχρωτισμού.

Μια άλλη ομάδα επιστημόνων (μέσω της περ-

ιοδικής ιατρικής επιθεώρησης «The Lancet») κατ-

ηγορεί την κυβέρνηση ότι με την κατάργηση των

μέτρων θέλει να πετύχει «ανοσία της αγέλης»

ανάμεσα στον πληθυσμό διά της μαζικής μόλ-

υνσης από τον ϊό, ενέργεια που την χαρακτηρίζει

«εγκληματική» διότι είναι «αντι-επιστημονική και

μη ηθική».

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόν-
σον προέτρεψε τους πολίτες στην Αγγλία να...

«προχωρήσουν με προσοχή», όταν αρθούν τα

περισσότερα μέτρα για την Covid-19 στις 19 Ιου-
λίου, τονίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να επι-

στρέψει αυτομάτως στη ζωή όπως ήταν πριν από

την πανδημία.

«Δεν μπορώ να το πω αρκετά δυνατά, με αρκε-

τή έμφαση: αυτή η πανδημία δεν έχει τελειώσει»,

δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στη συνέν-

τευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Για να κάνουμε αυτά τα βήματα πρέπει να είμα-

στε προσεκτικοί και να έχουμε εμβολιαστεί», υπο-

γράμμισε.

Αναφερόμενος στην τηλεργασία, ο Τζόνσον

είπε ότι δεν αναμένει να επιστρέψουν όλοι οι εργα-

ζόμενοι στα γραφεία τους από την επόμενη Δευ-

τέρα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι η

άρση των μέτρων, όπως προβλέπεται από τον

οδικό χάρτη που σχεδίασε η κυβέρνησή του, θα

είναι μη αναστρέψιμη. Παράλληλα όμως προει-

δοποίησε τους πολίτες ότι η άρση αυτή δεν θα

πρέπει να εκληφθεί ως σήμα για ξέφρενους πανη-

γυρισμούς. «Η στρατηγική μας θα δουλέψει μόνο

αν οι άνθρωποι είναι προσεκτικοί», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου,

Σάτζιντ Τζάβιντ, είπε πως καταργούνται στην

Αγγλία σχεδόν όλοι οι νομικοί περιορισμοί κατά

της πανδημίας, πλην της υποχρέωσης απομό-
νωσης σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιω-
μένο φορέα.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων ο κ. Τζά-

βιντ αιτιολόγησε την απόφαση, που έχει γίνει δεκτή

με επιφυλάξεις και προειδοποιήσεις από επιστή-

μονες, λέγοντας ότι με βάση τα δεδομένα δεν

πιστεύει ότι η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση

των κρουσμάτων θα θέσει το σύστημα υγείας NHS

υπό μη διαχειρίσιμη πίεση.

Στο ερώτημα γιατί επιλέγεται αυτή η στιγμή, ενώ

τα κρούσματα αυξάνονται σημαντικά κάθε μέρα,

ο Υπουργός Υγείας είπε ότι δεν θα υπάρξει «τέλεια»

στιγμή για την πλήρη άρση των μέτρων διότι ο

κορωνοϊός «δεν πρόκειται να εξαλειφθεί».
Συμπλήρωσε ότι οι σχολικές διακοπές και το

καλοκαίρι προσφέρουν την καλύτερη ευκαιρία για

επιστροφή στην κανονικότητα, σε συνδυασμό με

την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος.

Μαζί με την κατάργηση του ορισμού στον αριθμό

των πολιτών που μπορούν να συναντώνται σε

κλειστούς χώρους, την κατάργηση των ορίων χω-

ρητικότητας σε μαζικές εκδηλώσεις και στην εστία-

ση, ο κ. Τζάβιντ ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι
θα πρέπει να αρχίσουν «σταδιακά» να επι-
στρέφουν στοn χώρο εργασίας τους αν εργά-
ζονταν από το σπίτι.

Η νομική υποχρέωση χρήσης μάσκας σε κλει-

στούς χώρους επίσης αίρεται, αλλά, όπως είπε ο

υπουργός, «θα αναμένεται και θα συστήνεται»
η χρήση της σε κλειστούς χώρους, στα μέσα
συγκοινωνίας και σε συνθήκες συνωστισμού.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και οι διορ-

γανωτές μεγάλων εκδηλώσεων θα ενθαρρύνονται
να θέτουν ως όρο εισόδου την εμφάνιση «δια-
βατηρίων Covid», δηλαδή πιστοποιητικών πλή-

ρους εμβολιασμού ή αρνητικών τεστ ή αποδεικ-

τικού ανάρρωσης από τον κορωνοϊό σε περι-

στάσεις «υψηλού ρίσκου».

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ:
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
Η χρήση μάσκας θα παραμείνει υποχρεω-

τική στα μέσα μαζικής μεταφοράς του Λον-
δίνου και μετά τις 19 Ιουλίου, ανακοίνωσε  ο Δή-

μαρχος της πόλης, Σαντίκ Καν.
Η υπηρεσία Μεταφορών του Λονδίνου (TfL),

στην οποία προεδρεύει ο εκάστοτε  Δήμαρχος,

θα συνεχίσει να απαιτεί την κάλυψη του προσώπου

σε επιβάτες λεωφορείων, τρένων και άλλων μέσων

μαζικής μεταφοράς για να αποτρέψει την εξά-

πλωση του ιού.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να παραμείνω αδρα-

νής και να θέσω τους Λονδρέζους και την ανά-

καμψη της πόλης μας σε κίνδυνο», δήλωσε ο Καν

σε ανακοίνωσή του.

«Γι‘ αυτόν τον λόγο, μετά από προσεκτική εξέ-

ταση, αποφάσισα να ζητήσω από την TfL να διατ-

ηρήσει την απαίτηση στους επιβάτες να φορούν

κάλυμμα προσώπου σε όλες τις υπηρεσίες της TfL

όταν αλλάξουν οι εθνικοί κανονισμοί», συμπλή-

ρωσε.

Ο αριθμός των επιβατών στο δίκτυο του μετρό

ανέρχεται περίπου στο 40-45% σε σύγκριση με

τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ το αντίστοιχο

ποσοστό στα λεωφορεία φτάνει περίπου στο 60-

65%.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ
Η Πρώτη Υπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτ-

ζιον, ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα

19 Ιουλίου θα υπάρξει χαλάρωση των μέτρων

κατά της πανδημίας, με υπαγωγή της χώρας στο

«Επίπεδο 0» ως προς τους περιορισμούς.

Τόνισε, όμως, ότι η πλήρης άρση των περιορ-

ισμών θα έθετε σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους πολίτες,

ιδίως τους πιο ευπαθείς. Ως εκ τούτου, διατηρ-

είται για παράδειγμα υποχρεωτική από τον νόμο

η χρήση μάσκας σε στεγασμένους χώρους και σε

σημεία με συνωστισμό.

Η κ. Στέρτζιον είπε στους Σκωτσέζους Βου-

λευτές πως η προσεκτική προσέγγιση «αποσκο-

πεί στο να διασφαλίσουμε πως ο ρυθμός χαλάρ-

ωσης των περιορισμών είναι λογικός, υπό το φως

της πρόκλησης που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε

από την μετάλλαξη Δέλτα».

ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του βρετανικού

κράτους, γνωστό ως SAGE, καλεί την κυβέρνηση

να εκπονήσει επειγόντως «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγ-

κης» για επαναφορά περιοριστικών μέτρων τον

Αύγουστο εάν τα ημερήσια κρούσματα αυξηθούν

επικίνδυνα, ώστε να αποφευχθεί η εκδήλωση

τρίτου κύματος το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Στα Πρακτικά συνεδρίασης του SAGE στις 7

Ιουλίου, που είδαν το φως της δημοσιότητος, απε-

υθύνεται προειδοποίηση προς τους υπουργούς

να είναι έτοιμοι για επιβολή, άμεσα, μέτρων εάν

η αύξηση των κρουσμάτων θα είναι τέτοια που

θα οδηγήσει σε εισαγωγές στα νοσοκομεία 1,000

και 2,000 ασθενών και οι θάνατοι φθάσουν τους

100 και τους 200 την ημέρα.

Το SAGE συμβουλεύει την κυβέρνηση να

«σπεύσει βραδέως» στον στόχο επιστροφής στην

κανονικότητα διατηρώντας την υποχρεωτική χρήση

μάσκας στα ΜΜΜ, τη διατήρηση των αποστά-

σεων και τον περιορισμών συναντήσεων των

πολιτών ή συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρο-

υς.

Μια άλλη ομάδα 1,200 επιστημόνων και για-

τρών υπογράφει άρθρο που δημοσιεύθηκε στο

έγκυρο εβδομαδιαίο ιατρικό περιοδικό «The

Lancet», με το οποίο χαρακτηρίζει την στρατηγι-

κή της κυβέρνησης Τζόνσον για «επίτευξη ανοσίας

της αγέλης διά μαζικής μόλυνσης» ως αντι-επι-

στημονική και μη ηθική.

Μάλιστα, ο Διευθυντής του περιοδικού, Richard

Horton, γράφει ότι ο ανώτατος Ιατρικός Σύμβου-

λος του κράτους, Chris Whitty, «ηθελημένα δια-

στρέβλωνε επιστημονικές απόψεις για τον κορ-

ωνοϊό με το επιχείρημα ότι υπάρχει ευρύτερη στήρ-

ιξη στις προσεγγίσεις και αποφάσεις του πρωθυ-

πουργού Τζόνσον για τη διαχείριση της πανδημίας»

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Προβλέπεται έξαρση της 
πανδημίας τον Αύγουστο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΔΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΟΥΕΝΤΙ ΜΟΡΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΤΖΕΡ ΓΚΕΪΛ

Η Βρετανία υποστηρίζει πλήρως
τα Ψηφίσματα 541 και 550 

του Συμβουλίου Ασφαλείας
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ «ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ» ΠΟΥ
ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

Η Βρετανία, διά της υφυπουργού Εξωτερικών Wendy Morton,
δηλώνει εμφαντικά ότι «εξακολουθεί να στηρίζει πλήρως τα Ψηφίσμα-

τα 541 και 550 για την Κύπρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ»

και ότι δεν αναγνωρίζει τη λεγόμενη «Τουρκική Δημοκρατία Βο-

ρείου Κύπρου».

Ως γνωστόν, τα Ψηφίσματα 541 (1983) και 550 (1984) είναι τα

ισχυρότερα Ψηφίσματα που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία μετά

το 1974 από τα Ηνωμένα Έθνη. Με βάση αυτά τα Ψηφίσματα κατα-

δικάζεται απεριφράστως η ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ισχυρ-

οποιείται πολιτικά και νομικά η διεθνής υπόσταση της Κυπριακής

Δημοκρατίας και προνοείται η επιστροφή του Βαρωσιού στους

νόμιμους ιδιοκτήτες του, ανεξάρτητα από την πορεία επίλυση του

Κυπριακού.

Αυτά τα ισχυρά Ψηφίσματα η Τουρκία προσπάθησε τελευταίως

(από την εποχή Ακιντζί) να παραμερίσει αλλά ματαίως. Προσέκρ-

ουσε σε άρνηση των μελών του Σ. Α., τα οποία ενημερώθηκαν

σωστά και δεόντως από την κυπριακή κυβέρνηση.

Σε επιστολή της προς τον επικεφαλής της Διακομματικής Κοι-

νοβουλευτικής Επιτροπής (APPG) για την Κύπρο, σερ Ρότζερ
Γκέιλ, η αρμόδια για την Ευρώπη υφυπουργός παρέχει τη διαβε-

βαίωση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «συνεχίζει να υποστηρίζει μια

λύση εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών βασισμένη

στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπον-

δίας». 

Η κα Μόρτον αναφέρει ότι «εναπόκειται στον Ελληνοκύπριο και

στον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αποφασίσουν επί των λεπτομερειών

μιας λύσης», καθώς και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να

παρέχει υποστήριξη στη διαδικασία υπό τα Ηνωμένα Έθνη. Υπο-

γραμμίζει ότι στην άτυπη Πενταμερή του Απριλίου ο κ. Ράαμπ
κατέστησε σαφή τη βρετανική θέση επί της λύσης του Κυπριακού

και παρότρυνε όλες τις πλευρές να επιδείξουν «ευελιξία και
συμβιβασμό» για να βρουν μια λύση «εντός των παραμέτρ-
ων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Προσθέτει ότι η θέση αυτή είχε διατυπωθεί και σε επαφές με τις

πλευρές πριν από την άτυπη πενταμερή. «Συνεχίζουμε επίσης να

καθιστούμε σαφή τη θέση μας σε συζητήσεις με τους Τούρκους

ομολόγους μας».

Αναφερόμενη σε παρατήρηση του σερ Ρότζερ ότι τού προκα-

λούν ανησυχία τοποθετήσεις της βρετανικής κυβέρνησης περί τερ-

ματισμού της «ούτω καλουμένης απομόνωσης» της τουρκο-

κυπριακής κοινότητας, που δεν οφείλεται παρά στην τουρκική

εισβολή και κατοχή, η Υφυπουργός Εξωτερικών τονίζει αρχικά ότι

η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για μη αναγνώριση του ψευδο-

κράτους δεν έχει αλλάξει. 

Προσθέτει ότι εντός των περιορισμών των ψηφισμάτων 541 και

550, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να υποστηρίζει «πρέποντα
μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της απομόνωσης της τουρ-
κοκυπριακής κοινότητας, αν και ο πιο βιώσιμος τρόπος αντι-
μετώπισης του θέματος της απομόνωσης κοινοτήτων είναι
μέσω μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης»

Στην επιστολή του προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ

Ράαμπ ο φιλοκύπριος βουλευτής των Συντηρητικών σερ Ρότζερ

τόνιζε ότι για την APPG «δεν υπάρχει εναλλακτική» της επανέ-

νωσης του νησιού στη βάση των ψηφισμάτων των Ην. Εθνών,

δηλαδή ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Σημείωνε επίσης

ότι η βρετανική κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει με κάθε ευκαι-

ρία, τόσο δημοσίως όσο και κατ’ ιδίαν, τη στήριξή της στη συμ-

φωνημένη βάση λύσης.

Ο απίστευτος συνωστισμός που παρατηρήθηκε το Σαββατοκύριακο του τελικού του Ευρω-
παϊκού πρωταθλήματος ήταν το... “καμπανάκι κινδύνου” μαζικής εξάπλωσης του ιού.



Υπάρχουν ιστορικά γεγονότα που ξεχωρίζουν

στην συλλογική μνήμη ως γεγονότα θριάμβου

και χαράς, γεγονότα που συλλογικά αναγνω-

ρίζουμε ως άξια μνήμης και εορτασμού. Υπάρχουν

όμως και ιστορικά γεγονότα, τα οποία ανακα-

λούμε στην συλλογική μνήμη λόγω των πληγών

που άνοιξαν στον νου και στην καρδιά μας,

λόγω του πόνου και του θυμού που περνούν

από γενιά σε γενιά. Τέτοια γεγονότα δεν σβή-

νουν από την ιστορική μνήμη, ούτε περνούν

στην ιστορική λήθη.

Εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου Ελλη-

νοκύπριοι συγκροτούν την πλειοψηφία των κοι-

νοτήτων μας, η καρδιά και ο νους μας ταξι-

δεύουν στην Κύπρο κάθε Ιούλιο, καθώς οδυνηρά

ανακαλούμε στη μνήμη την βίαιη εισβολή των

Τουρκικών στρατευμάτων πριν από 47 χρόνια.

Έκτοτε το νησί της Αφροδίτης παραμένει διηρ-

ημένο και πληγωμένο, καθώς μεγάλο κομμάτι

του βρίσκεται υπό ξένη κατοχή. 

Ωστόσο την οδύνη των πληγών της εισβο-

λής βιώνουν εντονώτερα οι οικογένειες που

θρηνούν μέχρι και σήμερα την απώλεια υιών

και θυγατέρων που ενδόξως αγωνίστηκαν προς

υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της πατρίδας

τους και θυσίασαν το ύψιστο αγαθό της ζωής

τους για τη γενέτειρά τους. Η συλλογική μνήμη

διατηρεί ζωντανή την θύμηση της ηρωικής τους

θυσίας, αλλά και όλα τα συγκλονιστικά γεγονό-

τα εκείνων των τραγικών ημερών. Σήμερα,

θυμόμαστε τους αγνοουμένους και προ-

σευχόμαστε για την ανάρρησή τους, δίνοντας

φωνή στην διακαή μας επιθυμία για απαντή-

σεις και δικαιοσύνη.  

Τηρώντας ευλαβικά τις τραγικές αυτές
μνήμες, φέρουμε την ευθύνη, ως Εκκλησία,
ως κοινότητα, αλλά και ως άνθρωποι, να
απευθύνουμε έκκληση στην ανθρωπότητα
να διορθώσει την αδικία και να τερματίσει
την βίαιη διχοτόμηση κράτους ανεξάρτητου.
Εκείνοι που εγγυήθηκαν και υποσχέθηκαν
ότι η Κύπρος θα παρέμενε ελεύθερη, ανε-

ξάρτητη και ενωμένη, οφείλουν να βγουν
μπροστά και να τιμήσουν τις δεσμεύσεις
των υποσχέσεων και των εγγυήσεών τους. 

Έθνη που μιλούν για δικαιοσύνη, ελευθερία,

αλήθεια, ειρήνη, σταθερότητα και για άλλα

υψηλά και ευγενή ιδανικά, δεν είναι δυνατόν να

αδρανούν και να έχουν ήσυχη την συνείδησή

τους, ενώ η αδικία δεν έχει ακόμη θεραπευθεί.

Η Εκκλησία δεν πρεσβεύει την εκδίκηση, τον

θυμό ή την ανταπόδοση. Ωστόσο, η Εκκλησία

είναι η φωνή της Αληθείας, ο ασφαλής λιμένας

της ανθρώπινης ελευθερίας και ο φάρος της

θείας δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, καλεί όλα τα

πνευματικά της τέκνα, αλλά και όλη την ανθρω-

πότητα να διορθώσει τα λάθη και να θεραπεύσει

τις αμαρτίες του παρελθόντος.

Το Τείχος του Βερολίνου έπεσε χρόνια πριν

και το Σιδηρούν Παραπέτασμα δεν υπάρχει

πλέον. Γιατί πρέπει η Κύπρος να είναι ακόμη

διηρημένη και διχοτομημένη, παραδομένη στην

επώδυνη μέγγενη της αδικίας; Η ακεραιότητα

της αλήθειας και της δικαιοσύνης καταστρατη-

γείται, εάν παρέχονται σε κάποιους ως προνό-

μια, ενώ στερούνται από άλλους.  

Αγαπητοί μου εν Κυρίω, μη λησμονείτε ότι

πρωτίστως και προπαντός είμαστε τέκνα της

Εκκλησίας και εν Κυρίω υπάρχει πάντα η ελπίδα.

Οφείλουμε, λοιπόν, να παραμερίσουμε ό,τι μας

χωρίζει και να γίνουμε μια φωνή, μια καρδιά και

ένας νους και μόνο τότε, ως ομολογητές της

πίστης, της ελπίδας και της αγάπης που τρέ-

φει ο Χριστός στις καρδιές μας, θα μπορέσο-

υμε να υπερβούμε τα όρια των κοινοτήτων μας,

να κοινωνήσουμε την αλήθεια της ιστορίας μας

και να μοιραστούμε τον πόνο που ακόμα μας

βαραίνει. Μόνο όταν σταθούμε ενωμένοι, θα

ατενίσουμε την αλλαγή, που όλοι εκ βαθέων

λαχταρούμε, να πραγματώνεται εντός του ιστο-

ρικού χρόνου. 

Αυτή την Κυριακή, όταν θα λειτουργηθ-
ούμε και θα αναπέμψουμε τις ετήσιες επι-
μνημόσυνες δεήσεις μας, όπως πράττουμε
κάθε καλοκαίρι, ας επικαλεστούμε ταπεινά
η χάρη του Θεού να καθοδηγήσει την καρ-
διά και το νου μας, ώστε να εξευρεθεί η ορθή,
η πρέπουσα και η αναγκαία λύση για μια
Κύπρο ελεύθερη και ενωμένη. 

Είθε ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές των ηρώων

που ανδρείως θυσίασαν τη ζωή τους, προα-

σπίζοντας αλήθεια και τιμή. Είθε ο Κύριος, η

Ζωή και η Ανάσταση, να τους χαρίζει την ειρήνη

στη Βασιλεία Του, να ενισχύει και να παρηγο-

ρεί εκείνους που ακόμη θρηνούν. Αιωνία η

μνήμη των ηρώων και είθε να αξιωθούμε μια

Κύπρο ανεξάρτητη στις ημέρες μας, ώστε οι

επερχόμενες γενεές να έχουν μια νέα επέτειο,

επέτειο χαράς να εορτάζουν κάθε χρόνο.

Ευχόμενος σε όλους εσάς υγεία και την

ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την

ζώσα ελπίδα όλων μας, διατελώ μετά πολλών

ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Ιουλίος 2021

Μετά Πατρικών ευχών,
+ Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 

Μεγάλης Βρεταννίας 

ΝΙΚΗΤΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 

ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΝΙΚΗΤΑΣ: «Η Ανθρωπότητα να τερματίσει
τη βίαιη διχοτόμηση της Κύπρου»

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3Oμογένεια

Μνημόσυνα και έρανος 
σε όλους τους ναούς της

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
για την Κύπρο

Από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων λάβαμε την ακόλουθη
ανακοίνωση:

Την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021 να τελεσθούν σε όλους τους

Ιερούς Ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, πάνδημα Μνημόσυνα

για τους νεκρούς της Κυπριακής Τραγωδίας του Ιουλίου-Αυγούστου

1974 λόγω της εισβολής και συνεχόμενης κατοχής του βόρειου

τμήματος της Μεγαλονήσου.

Την ίδια ημέρα να περιαχθεί δίσκος, σε κάθε κοινότητα
της Ι. Αρχιεπισκοπής, υπέρ της στήριξης και οικονομικής
ενίσχυσης των πληγέντων της πρόσφατης καταστροφικής
πυρκαϊάς στην Κύπρο.

Το προϊόν του δίσκου θα αποσταλεί στα γραφεία της Ιεράς

Αρχιεπισκοπής το συντομότερο δυνατόν. 

«ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ
ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΙΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ»



ΗΟρθόδοξη Εκκλησία μας στη Βρετανία σε γενικές γραμμές τήρησε – και
τηρεί – τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό που ισχύουν σ’ αυτή τη

χώρα. Απ’ ό,τι γνωρίζουμε, οι οδηγίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου
ήταν εξ αρχής σαφείς και αυστηρές. Όμως, και οι κατά τόπους Ιερατικώς
Προϊστάμενοι και τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια επέδειξαν ζήλο και αίσθημα
ευθύνης έναντι των πιστών, εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα. Βέβαια, μικρές
«εξαιρέσεις» υπήρξαν, αλλά η γενική εικόνα ήταν πολύ ικανοποιητική.

Στην παρούσα χρονική περίοδο και ιδίως μετά τις 19 Ιουλίου, τα περιορ-
ιστικά μέτρα καταργούνται και ισχύουν πλέον οι κυβερνητικές συμβουλές
προς τους πολίτες. Κίνητρο γι’ αυτή την εξέλιξη προς την κανονικότητα είναι
ασφαλώς ο εμβολιασμός, που στη Βρετανία βρίσκεται σε πολύ υψηλότερα
επίπεδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Τα εμβόλια είναι μια ισχυρή ασπίδα
προστασίας από τη μόλυνση και τις επώδυνες συνέπειές της. Οι επιστή-
μονες σε όλες τις χώρες συμφωνούν ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά
και επιβάλλεται να χορηγηθούν σε όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό και οι κυβερ-
νήσεις κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, ώστε όλος ο κόσμος να έχει δωρεάν πρό-
σβαση στα εμβόλια.

Δυστυχώς, πριν λίγο καιρό η αρμόδια Βρετανική Αρχή (Public Health
England) είχε «κρούσει καμπανάκι» για την ελληνική Ομογένεια στην Αγγλία,
ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων που – με βάση
τα στοιχεία – δεν δείχνουν προθυμία να εμβολιαστούν!!! Και η Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Η.Β. είχε ετοιμάσει ειδικά φιλμάκια με Ομογενείς ια-
τρούς – επιστήμονες, οι οποίοι καλούσαν τους συμπατριώτες μας να προ-

σέλθουν άφοβα για εμβολιασμό.
Βεβαίως, ρόλο σ’ αυτή την εκστρατεία καθολικού εμβολιασμού της Ομο-

γένειας – μεγάλο μάλιστα – έχει και η Εκκλησία μας, της οποίας ο λόγος για
μεγάλο μέρος των συμπατριωτών μας είναι σεβαστός και παρηγορητικός.
Οι κατά τόπους ιερωμένοι, που είναι σε άμεση επαφή με το ποίμνιό τους,
μπορούν πιο αποτελεσματικά ίσως να διαφωτίσουν και να παροτρύνουν
τους πιστούς προς τη σωστή κατεύθυνση. Γίνεται  όμως;

Γεννάται, φυσιολογικά, και το ερώτημα αν μέσα στους κόλπους της Εκκλη-
σίας των Θυατείρων υπάρχουν αρνητές του εμβολίου. Θέλουμε να πιστεύο-
υμε ότι δεν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Ότι όλοι οι ιερωμένοι, αλλά
και οι κατά ενορίαν Εκκλησιαστικοί Επίτροποι, είναι άπαντες εμβολιασμέ-
νοι. Διότι πρώτοι αυτοί πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. Πρώτος είχε εμβο-
λιαστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Το ίδιο και οι άλλοι επικεφαλής των
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Το Πατριαρχείο Μόσχας βγήκε μπροστά και  είπε
ότι η άρνηση εμβολιασμού είναι αμαρτία.

Πρέπει, λοιπόν, να ξέρουμε αν σήμερα υπάρχουν ιερωμένοι μας της Αρχιε-
πισκοπής Θυατείρων (αλλά και λαϊκοί Επίτροποι), που είναι ανεμβολίαστοι
εξακολουθούν να ιερουργούν και να τελούν Μυστήρια! Τουλάχιστον να απο-
φεύγουμε τον εκκλησιασμό σ’ αυτούς τους ιερούς ναούς. Θέμα «προσω-
πικών δεδομένων» είναι αστείο να θέτουν κάποιοι, διότι είναι ζήτημα που
αφορά τη δημόσια υγεία. Αναμένουμε από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων να
ενεργήσει δεόντως και να πληροφορήσει σχετικώς την Παροικία μας.

“Ε”

Πετούν την
μπάλα 

στην κερκίδα...
Τελείωσε και το ΕυρωπαΪκό Πρωτάθλημα Ποδο-

σφαίρου, το γνωστό Euro. Η Αγγλία δεν στέφθηκε
πρωταθλήτρια, παρόλο που ΟΛΑ ήταν υπέρ της. Οι
συγκυρίες ήταν τέτοιες – ιδίως μετά που απέκλεισαν
τη Γερμανία – ώστε σχεδόν όλοι θεωρούσαν – και
δικαίως – την αγγλική ομάδα φαβορί. Κάποιοι, βέβαια,
Άγγλοι σχολιαστές έβλεπαν την Αγγλία πρωταθλήτρια
πριν καν αρχίσουν οι αγώνες... αλλά αυτό είναι μια
άλλη ιστορία!

«Θεοποίησαν» τον προπονητή Gareth Southgate,
«ανέβασαν» τους ποδοσφαιριστές σε επίπεδο περίπου
άτρωτο και ήλθαν όλα ανάποδα στον τελικό. Η Ιταλία
έπαιξε καλύτερα. Αλλά όταν φτάσεις στην παράταση
και ιδίως στα πέναλτι, δεν έχει σημασία ποιος έπαιξε
καλύτερα. Όλα παίζονται. Ρόλο διαδραματίζει ο προ-
πονητής, ο καλός τερματοφύλακας και οι ψύχραιμοι
ποδοσφαιριστές.

Προπονητές δεν είμαστε, ούτε ποδοσφαιρικοί αναλυ-
τές, αλλά κάποια πράγματα είναι και θέμα κοινής λογι-
κής, ειδικά σε όσους έχουν «κάποια ιδέα» από ποδό-
σφαιρο. Την πρώτη ευθύνη τη φέρει ασφαλώς ο προ-
πονητής Southgate με τις επιλογές του. Άφησε την
κύρια ευθύνη τού τελευταίο πέναλτι, τις προσδοκίες
55 χρόνων ενός κράτους διψασμένου για τίτλο, σε
έναν 18χρονο, άπειρο, νεαρό ποδοσφαιριστή. Όσο
καλός κι αν είναι, δεν γίνεται να τον ρίχνεις στην
«πυρά».

Έπειτα, ανέθεσε την εκτέλεση πέναλτι σε δύο άλ-
λους παίκτες, που τους έβαλε στο παιχνίδι λίγα μόλις
λεπτά πριν λήξει ο αγώνας. Δεν πρόλαβαν καν να
ζεσταθούν! Να... κλωτσήσουν την μπάλα.

Βέβαια, το όλο θέμα, τα λάθη του προπονητή, τα
επεσκίασαν ανάρμοστα σχόλια μερικών ανεγκέφα-
λων οπαδών εναντίον των τριών ποδοσφαιριστών
που αστόχησαν και έτυχε να είναι έγχρωμοι. Έγινε
πλήρης αποπροσανατολισμός από το κύριο αίτιο της
αποτυχίας. Ναι, είναι ρατσιστικά τα σχόλια αυτά. Αλλά
πόσοι τα έγραψαν; Πέντε, δέκα, άντε 200. Αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει ρατσισμός σε ολόκληρη την κοινωνία και
γίνεται το κύριο θέμα συζήτησης, αντί οι πραγματικές
αιτίες της αποτυχίας; Και γιατί δεν υπήρξε, ας πούμε,
ανάλογος ρατσισμός όταν ο Sterling εκμαίευσε ανύπαρ-
κτο πέναλτι με τη Δανία και με αυτόν τον τρόπο πήρε
την πρόκριση η Αγγλία;

Οι φανατικοί οπαδοί «τυφλώνονται» και ξεσπούν
όπου λάχει και σε ό,τι βρουν μπροστά τους. Το ίδιο
και χειρότερα δεν συμπεριφέρθηκαν και στον... λευκό
David Beckham όταν έκανε εκείνο το σκόπιμο φάουλ
/ χτύπημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και απεβλήθη; Για
μήνες μετά, όπου έπαιζε, τον γιουχάιζαν. Ήταν ρατσι-
σμός; Όχι. Φανατισμός ανεγκεφάλων ήταν.

Σκόπιμα, λοιπόν, διογκώνεται το θέμα για τη συμπε-
ριφορά μερικών ανόητων για να «σκεπαστούν» άλλα
προβλήματα. Και κυρίως  αυτό του προπονητή. Το
ότι ανέλαβε την ευθύνη τι έγινε;

Έπειτα, πήραν μήπως τόση έκταση τα αχαρακτή-
ριστα επεισόδια Άγγλων οπαδών εναντίον Ιταλών
φιλάθλων; Οι τραμπουκισμοί, οι ξυλοδαρμοί, για τους
οποίους η ΟΥΕΦΑ επιβάλλει πρόστιμο στην Αγγλική
Ομοσπονδία; Όχι!

Διότι όλοι συζητούν για τα ρατσιστικά σχόλια μιας
ανόητης θλιβερής  μειοψηφίας!

ΗΡΑ
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Άποψη - Σχόλια

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Είναι όλοι οι ιερείς της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων εμβολιασμένοι;

Θα μείνει η Ευρώπη «θεατής» 
της νέας εισβολής στην Κύπρο;

Ετοιμάζεται με μεγάλη κουστωδία κυβερνητικών,
αυλικών και άλλων διασήμων συνοδών να

εισβάλει ξανά στην Κύπρο ο επικεφαλής του ιμπε-
ριαλιστικού κράτους της Τουρκίας. Αυτή τη φορά,
ο νεο-σουλτάνος δεν επιδιώκει μόνο να αποδείξει
την απόλυτη επικυριαρχία του στα κατεχόμενα,
αλλά στόχο έχει επίσης να μετατρέψει το βόρειο
τουρκοκρατούμενο μέρος της Κύπρου σε ορμητήριό
του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διοργανώνει εορτασμούς μεγαλοπρεπείς. Δεν
έχει... εμπιστοσύνη στα... αδέλφια του, τους

Τουρκοκύπριους, ότι θα τα οργανώσουν όλα «σωστά»,
γι’ αυτό είχε στείλει ενωρίτερα ως προπομπούς
δύο υπουργούς – τον Τσαβούσογλου και τον αντι-
πρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης – να επιβλέ-
ψουν τα πάντα!

Ακόμα και τον δημοφιλή στο... φιλοθεάμον κοινό
της Ελλάδας, τον γνωστό παραγωγό του real-

ity “Survivor”, Ατζούν Ιλιτζαλί, επιστράτευσε, ώστε
να λάβει μέρος στον φιλικό αγώνα διασήμων με
Τούρκους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, στα
πλαίσια του «Διεθνούς Φεστιβάλ Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Βόρειας Κύπρου». Τι λέει ο ΣΚΑΪ
Ελλάδος;

Βεβαίως, στόχος του Ερντογάν και του εθνικι-
στή συμμάχου του Μπαχτσελί (κι αυτός θα πα-

ραστεί στα τουρκικά πανηγύρια) είναι να «τονώσει»
και να ενισχύσει το κύρος του στο εσωτερικό της
Τουρκίας, να αποπροσανατολίσει τον λαό του από
τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Να
προσδώσει αίγλη σε έναν ψευτοπρόεδρο, που σέρ-
νεται σαν χαμαιλέοντας στα πανάκριβα προεδρι-
κά παλάτια της Τουρκίας και δηλώνει «περήφανο
εγγόνι» του σφαγέα Τούρκου βάρβαρου Λαλά Μου-
σταφά...

ΗΚύπρος για τον Ερντογάν είναι αρένα επίδει-
ξης δύναμης. Ποσώς τον ενδιαφέρουν οι Τουρ-

κοκύπριοι ή μια λύση στο Κυπριακό, διά της οποίας

δεν θα ασκεί έλεγχο εφ’ ολοκλήρου του νησιού και
δεν θα την χρησιμοποιεί για να είναι «παίκτης»
στον υποθαλάσσιο πλούτο της ευρύτερης περιο-
χής, αναγκάζοντας Ισραήλ, Αίγυπτο και Ελλάδα να
παίρνουν την «άδειά» του για την εκμετάλλευση
κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Χρειάζεται την κατεχόμενη Κύπρο ο Ερντογάν
για να διατηρεί μια «καθαρή» βάση στρατιωτι-

κής επόπτευσης της περιοχής. Και χρειάζεται το
Κυπριακό άλυτο προς το παρόν, για να λαμβάνει
οφέλη ως... αντιπαροχή σε «κούφιες» υποσχέσεις
που δίνει, κυρίως στην Ευρώπη.

Ηπρόκληση της παράνομης εισβολής Ερντο-
γάν στην Κύπρο τις επόμενες μέρες είναι τερά-

στια, πρωτίστως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γρά-
φει στα παλιά του τα παπούτσια ευρωπαϊκές προ-
ειδοποιήσεις, Συμπεράσματα Συνόδων Κορυφής,
προτροπές της ηγεσίας της ΕΕ και άλλων ηγετών,
περιφρονεί υποτιμητικά τους πάντες. Θα εξαγγείλει
άνοιγμα του Βαρωσιού υπό ψεύτικο μανδύα «νομιμό-
τητας», δηλαδή κάλεσμα προς Βαρωσιώτες να...
αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους αλλά και ανα-
γνώριση ότι ο πραγματικός «ιδιοκτήτης» της γης
είναι το... ΕΒΚΑΦ. Θα ταΐσει κουτόχορτο τους
ΝΑΤΟϊκούς ότι φτιάχνει, τάχα, Ναυτική Βάση και
Βάση Drones για τις ανάγκες και της Συμμαχίας!

Θα προβάλει ξανά την πρότασή του για «Μεσο-
γειακή Διάσκεψη», αποκλείοντας όμως τη

συμμετοχή  της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαιτώντας
να λάβουν σ’ αυτή μέρος οι δύο κοινότητες ισοτίμως.

Με τις ενέργειές του ο Ερντογάν δεν χτυπά μόνο
την Κυπριακή Δημοκρατία. Φασκελώνει και

την Ελλάδα, υποδεικνύοντάς της ότι δεν έχει λόγο
και ρόλο στην Κύπρο. Προκαλεί την ίδια την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, λέγοντάς της ότι είναι ανίσχυρη
να προστατεύσει ένα κράτος-μέλος της, ότι ορρω-
δεί μπροστά στη «Μεγάλη» Τουρκία.

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα νέα τετελε-
σμένα; Ναι, μπορούμε. Πρώτον, η Κυπριακή

Δημοκρατία, η κυβέρνηση και το σύνολο των πολι-
τικών δυνάμεων να αντιδράσουν άμεσα. Ν’ αφή-
σουν τις... αναλύσεις της «μπακίρας» και τα αυτο-
γκόλ και να δηλώσουν ανυπότακτοι στα νέα τουρ-
κικά τετελεσμένα. Ν’ αφήσουν τις μικροπολιτικές
αηδίες και τις μωρίες των κομματικών συμφερόν-
των και να αρθρώσουν λόγο σοβαρό, αποφασι-
στικό και αμετάθετο. Δυστυχώς, παρατηρούμε να
κυριαρχεί ως τώρα μια απάθεια παράδοσης στη
μοίρα! Φαίνεται ότι μόνο ο Νίκος Χριστοδουλίδης
αγωνίζεται στις Βρυξέλλες εναντίον των σχεδίων
του Ερντογάν.

Δεύτερον, επίσημα, επιτακτικά, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης

να ζητήσουν έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και
να κάνουν επίσημο διάβημα στον Πρόεδρο Μπά-
ιντεν.

ΟΕρντογάν μάλλον θα εξαγγείλει και νέες έρευ-
νες στην κυπριακή ΑΟΖ, ειδικά σε αδειοδο-

τηθέντα από την κυπριακή κυβέρνηση οικόπεδα.
Δεν έχουμε άλλη οδό παρά να δηλώσουμε κι εμείς
ότι οι νόμιμες έρευνες και γεωτρήσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν κανονικά και να καλέσουμε τους Αμε-
ρικανούς και τους Γάλλους να προστατεύσουν  τις
εταιρείες τους στην περιοχή μας. Έχουν κι αυτοί
συμφέροντα, τα οποία συμπίπτουν με τα δικά μας.
Παράλληλα, το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να είναι
σε εγρήγορση στην κυπριακή ΑΟΖ.

Δεν έχουμε περιθώρια εφησυχασμού και...
αναλύσεων θεωρητικών. Το άμεσο που έχου-

με να επιδείξουμε ως Κύπρος είναι η αντίδραση.
Η σιωπή σ’ αυτή την περίπτωση είναι υποτέλεια,
αποδοχή των τετελεσμένων και... παράδοση. Δεν
έχουμε τέτοιο δικαίωμα.

“Ε”

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα



Σαφή – και πάλι – προειδοποίηση
προς την Τουρκία να αποφύγει

οποιαδήποτε αλλαγή της ισχύουσας
κατάστασης στο Βαρώσι, που θα μπο-
ρούσε να είναι αντίθετη με τα Ψηφίσμα-
τα του ΟΗΕ, απηύθυνε το Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, που συνήλθε τη
Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Το Συμβούλιο
θεωρεί μια τέτοια ενέργεια ως «πρό-
κληση».

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος, Ζοζέπ Μπο-
ρέλ, μιλώντας στον Τύπο μετά τη Σύνο-

δο δήλωσε: «Ανησυχούμε για την κατά-

σταση στην περιοχή των Βαρωσίων. Η

ΕΕ μέσω της προέδρου της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής και του προέδρου του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαίωσε

επανειλημμένα το καθεστώς των Βαρω-

σίων και ζήτησε από τις τουρκικές αρχές

να μην διαμορφώσουν μια κατάσταση

που θα μπορούσε να είναι αντίθετη με

τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών».

Οπως τόνισε, «το καθεστώς των Βαρ-

ωσίων ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα

του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-

μένων Εθνών. Και είναι σημαντικό, καθώς

οι δύο Ευρωπαίοι πρόεδροι έχουν απε-

υθυνθεί απευθείας στο ανώτατο επίπε-

δο στις αρχές της Τουρκίας, να απο-

φύγουν προκλητικές ενέργειες».

«Προτεραιότητά μας είναι να επικεν-

τρωθούμε στην πραγματοποίηση συνο-

μιλιών για την επίλυση του Κυπριακού»,

είπε, απορρίπτοντας τη λύση «δύο

κρατών» που προωθεί η Τουρκία.

Κατά τη Σύνοδο του Συμβουλίου Εξω-

τερικών Υποθέσεων, ο Υπουργός Εξω-

τερικών Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτ-

ησε την άμεση αντίδραση και άσκηση

πιέσεων προς τον Τούρκο Πρόεδρο για

αποτροπή υλοποίησης νέων τετελε-

σμένων στην Αμμόχωστο και ζήτησε

από τους Ευρωπαίους ομολόγους την

παρέμβαση των χωρών τους αλλά και

της ίδιας της ΕΕ πριν την προγραμμα-

τισμένη για τις 20 Ιουλίου άφιξη του

Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα, με

την προσοχή να στρέφεται κυρίως προς

χώρες που θα μπορούσαν να ασκήσουν

επιρροή προς την Τουρκία, όπως είναι

η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. 

Πριν από τη Σύνοδο, οι Υπουργοί

Εξωτερικών Ελλάδας, Νίκος Δένδιας,
και Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχαν

συνάντηση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο

Μπορέλ. Οι δύο υπουργοί ζήτησαν από

τον Ευρωπαίο αξιωματούχο όπως οι

Βρυξέλλες κινηθούν άμεσα και στο υψηλό-

τερο επίπεδο για αποτροπή των τουρ-

κικών σχεδιασμών, προσθέτοντας πως

η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση σε

περίπτωση που ο Τούρκος Πρόεδρος

δεν συμμορφωθεί.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ 

ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΕΞ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χρι-

στοδουλίδης, στο περιθώριο του Συμβου-

λίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλ-

λες είχε σημαντικές επαφές με τους Υ-

πουργούς Εξωτερικών Γαλλίας,
Αιγύπτου, Ισραήλ και Ινδίας.

Στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξω-

τερικών της Γαλλίας (καθώς η Γαλλία

έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφα-

λείας κατά τον τρέχοντα μήνα) έγινε

συντονισμός σε σχέση με ενέργειες που

θα αναλάβουν οι Γάλλοι πριν από τις

20/7, και σε περίπτωση που αυτές δεν

έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα σε

σχέση με επίσκεψη Ερντογάν, ποιες

ενέργειες θα γίνουν στο πλαίσιο ΕΕ και

Σ.Α. του ΟΗΕ.

Για το Κυπριακό και την Αμμόχωστο

ο Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε

τηλεφωνικά και με τον Ινδό ομόλογό του,

η χώρα του οποίου αναλαμβάνει την

Προεδρία του ΣΑ για τον μήνα Αύγου-

στο.

Παράλληλα, ο Κύπριος ΥΠΕΞ είχε

εγκάρδια συνάντηση στις Βρυξέλλες με

τον νέο Ισραηλινό ομόλογό του, Γιαϊρ
Λαπίντ. Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν

να συναντηθούν πολύ σύντομα και να

εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση

της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ

Κύπρου και Ισραήλ.

Επίσης, ο κ. Χριστοδουλίδης συναν-

τήθηκε με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ. Σύμφω-

να με διπλωματική πηγή, ο τελευταίος

εκφράστηκε με πολύ θετικά λόγια για το

ρόλο της Κύπρου στην περιοχή, ενώ

αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του στον

αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας.

ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ
Ο ΝΕΟ-ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ 

Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν ακούει κανέ-

να και δήλωσε ότι είναι αποφασισμένος

να προχωρήσει με τους παράνομους

σχεδιασμού του στα κατεχόμενα. 

Δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής

εφημερίδας “Γενί Ντουζέν” έκανε λόγο

για προσφώνησης λεγόμενης «βουλής»

στα κατεχόμενα. Μίας κίνησης η οποία

πρώτη φορά θα γίνει από πλευράς Τούρ-

κου Προέδρου και εκτιμάται ότι έχει ιδιαίτε-

ρα συμβολικό χαρακτήρα στο πλαίσιο

των κινήσεων που γίνονται για ενίσχυση

του κατοχικού καθεστώτος. 

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην επι-

κείμενη επίσκεψη Ερντογάν και γρά-

φει ότι αναμένεται να δώσει μηνύματα

στήριξης στη λύση δύο κρατών, να στα-

θεί ενάντια στην ομοσπονδιακή λύση

που προτάσσουν ΕΕ και ΗΕ και να υπο-

γραμμίσει την ανεξαρτησία και κυριαρ-

χία του «κράτους» της «ΤΔΒΚ», όπως

αποκαλείται το ψευδοκράτος.

Αναφέρει δε ότι, λέγεται πως φέρνει

στο προσκήνιο νέες πρωτοβουλίες/βήμα-

τα που θα αφορούν το Βαρώσι όπως

τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής από

στρατιωτική σε πολιτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γράφει,

ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να προ-

βεί σε δηλώσεις και για το στρατιωτικό

αεροδρόμιο στο κατεχόμενο Λευκόνοι-

κο ως βάση drones αλλά και για την ναυ-

τική βάση στο Τρίκωμο.

Ο Ερντογάν αποστέλλει 
drones στα Κατεχόμενα 

πριν την επέτειο της εισβολής

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την Κυ-

ριακή 18 Ιουλίου και δύο μέρες πριν από

την επέτειο της εισβολής και τη φιέστα

Ερντογάν στα Βαρώσια, 15 με 20 drones

θα μεταφερθούν για μόνιμη εγκατάσταση

στην παράνομη βάση στο Λευκόνοικο.

Τα περισσότερα καθοδηγούνται εξ

αποστάσεως, όπως το Bayraktar TB2,

ενώ άλλα drones που είναι αυτόνομα,

χρησιμοποιούν αλγόριθμους και μπο-

ρούν να κλειδώσουν στόχους.

Όπως είπε ο ηγέτης του ψευδοκρά-

τους, Ερσίν Τατάρ, «όσο συνεχίζουν
να εξοπλίζονται, πρέπει να ληφθούν
κάποια στρατιωτικά μέτρα, όπως είναι
τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της

Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε

προαναγγείλει ότι ετοιμάζει αεροπορι-

κή βάση για drones, ακόμη και οπλι-

σμένα στα Κατεχόμενα.

«Τώρα υπάρχουν δύο αεροδρό-
μια στην Κύπρο: το ένα είναι το Ερκάν,
το οποίο είναι γνωστό σε όλους τους
πολίτες μας στην Τουρκία, και το άλλο
ήταν εκεί από πριν, φυσικά, αλλά
τώρα μιλάμε για μια αλλαγή με νέο
όνομα και κυρίως με το δικό μας SİHAs
και μια περιοχή όπου θα βρίσκονται
τα UAV μας. Γιατί κινητοποιούμαστε
τόσο πολύ; Γιατί πρέπει να είμαστε
ισχυροί σε κάθε επίθεση που μπο-
ρεί να συμβεί στην περιοχή. Για να
είμαστε ισχυροί, θα πρέπει να υπάρ-
χουμε πάντα στον αέρα, στη γη, στη
θάλασσα», ανέφερε ο Ερντογάν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ εναντίον του τουρκικού
ανοίγματος των Βαρωσίων

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Επικαιρότητα

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Κύπρου είχαν συνάντηση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ.

Η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υπουργό
Εξωτερικών της Γαλλίας Jean-Yves Le Drian 

 
 
 

 
  
  

 

10 χρόνια από το έγκλημα στο Μαρί…
Δέκα χρόνια από τη φονική έκρηξη στο Μαρί, ξύπνησαν Οι

μαύρες μνήμες από το ξημέρωμα της 11ης Ιουλίου του 2011.

Για κάποιους οι μνήμες δεν έσβησαν ποτέ. Ούτε θα σβήσουν…

Την περασμένη Κυριακή τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των 13

μαρτύρων, που βρήκαν τραγικό θάνατο από την έκρηξη στον νεόδ-

μητο Ιερό Ναό των Κυπρίων Νεομαρτύρων που ανεγέρθηκε στον

χώρο της έκρηξης στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης».

Η μητέρα των αδικοχαμένων διδύμων Χρίστου και Μίλτου, κυρία

Πόπη Χριστοφόρου, δήλωσε: 

«Τα συναισθήματα και οι μνήμες μας δεν θα σταματήσουν ποτέ.

Εκείνο που θα ήθελα εγώ σαν Πόπη να βγάλω προς τα έξω, είναι

τούτη η αμέλεια και τούτη η ανευθυνότητα, να σταματήσει. Η έλλειψη

συντονισμού, η έλλειψη γνώσης, προκάλεσαν την έκρηξη και τη

δολοφονία 13 ανθρώπων».

Η κυρία Πόπη περιγράφοντας τα όσα έμειναν στη μνήμη της χα-

ραγμένα από εκείνη τη θλιβερή ημέρα σημείωσε: «Όταν βγήκα

πάνω, είδα κομμάτια από ανθρώπινα σώματα σκορπισμένα, παπούτσια,

ρούχα, σάρκες, αλλά πιο πολλά έμεινε μέσα εκείνη η μυρωδιά. Δεν

μπορεί να σταματήσει και να φύγει ποτέ η μυρωδιά από το θανα-

τικό. Ξυπνούσαν όλες οι αισθήσεις… η ακοή, τα μάτια, η γεύση. Ερ-

χόταν μέσα στο στόμα σου η γεύση από το κάρβουνο… Τι να πρω-

τοθυμηθώ για τα 10 χρόνια που έχουν περάσει; Δολοφόνησαν 13

ανθρώπους εν καιρώ ειρήνης».

Αναφερομένη στην Εκκλησία των Κυπρίων Νεομαρτύρων, η

οποία χτίστηκε εντός της βάσης και αποτελεί φωτεινό φάρο και πνε-

υματικό λιμάνι, η κυρία Πόπη είπε: «Συγκέντρωσα όλες μου τις δυνά-

μεις για τη θεμελίωση της εκκλησίας. Η εκκλησία χτίστηκε τα τελευ-

ταία 5 χρόνια και είναι αφιερωμένη στους Κύπριους Νεομάρτυρες.

Οι Κύπριοι Νεομάρτυρες κατά κάποιο τρόπο είναι ξεχασμένοι, δεν

τους γνωρίζει ο περισσότερες κόσμος, όμως είναι ισάξιοι με τους

Αγίους, διότι έχυσαν κι αυτοί το αίμα για την πίστη και την πατρίδα

τους».

«Οι Κύπριοι Νεομάρτυρες είναι ιστορικά από το 1453 μέχρι τη

συντέλεια των αιώνων. Έχουμε καθημερινά ανθρώπους, απλούς

πολίτες και ιερείς που μαρτυρούν για την πίστη τους. Η Εκκλησία

είναι θεμελιωμένη στον τόπο του μαρτυρίου, στον τόπο της θυσίας

(στο σημείο της μοιραίας έκρηξης). Κι έτσι ο χώρος εκεί μεταμορ-

φώθηκε από χώρος τραγωδίας και κολάσεως, σε έναν φωτεινό φάρο

και σε ένα πνευματικό λιμάνι που οποιοσδήποτε μπορεί να πάει εκεί

να ανάψει ένα κεράσι και να αντλήσει δύναμη», εξήγησε.

 
  
 

 

 



Πρωτοφανείς αντικυβερνητι-

κές διαδηλώσεις, με συνθή-

ματα «Ελευθερία!» και «Κάτω η

δικτατορία!» ξέσπασαν Κυριακή

σε πολλές πόλεις της Κούβας, η

οποία βιώνει τη χειρότερη οικο-

νομική της κρίση τα τελευταία 30

χρόνια.

Οργανωμένες κυρίως διά των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτές

οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν αυθόρμ-

ητα την Κυριακή το πρωί, ένα εξαι-

ρετικά σπάνιο γεγονός σε αυτήν τη

χώρα που κυβερνάται από το Κομ-

μουνιστικό Κόμμα (PCC), και οι μόνες

συγκεντρώσεις που έχουν άδεια διε-

ξαγωγής είναι στις περισσότερες

περιπτώσεις αυτές του κόμματος.

«Κάτω η δικτατορία!», «Να

φύγουν!», ή ακόμη «Πατρίδα και

ζωή!» (σ.σ. ο τίτλος αμφιλεγόμενου

τραγουδιού), φώναζαν αρκετές χιλιά-

δες διαδηλωτές στο Σαν Αντόνιο ντε

Λος Μπάνος, μικρή πόλη 50.000

κατοίκων περίπου 30 χλμ από την

Αβάνα.

«Ελευθερία!» φώναζαν μερικές

εκατοντάδες άλλοι διαδηλωτές στο

Μαλεσόν, τη διάσημη παράκτια λεω-

φόρο της Αβάνας.

Διαδηλώσεις έγιναν σε άλλες πε-

ριοχές και μεταδόθηκαν ζωντανά

μέσω facebook ή twitter, σε αυτήν

τη χώρα όπου το ασύρματο διαδίκτυο

έφτασε μόλις στα τέλη του 2018.

Αντι-διαδήλωση…

Στο Σαν Αντόνιο ντε Λος Μπάνος,

στρατιωτικές και αστυνομικές δυνά-

μεις είχαν αναπτυχθεί κατά τη διάρ-

κεια της ημέρας, κάνοντας αισθητή

την παρουσία τους στην πόλη, σημείω-

σαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού

Πρακτορείου.

Ο νέος Κουβανός πρόεδρος και

επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμ-

ματος, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ταξίδε-

ψε στην πόλη, συνοδευόμενος από

ακτιβιστές του κόμματος που δια-

δήλωναν φωνάζοντας «Ζήτω η Κού-

βα!» και «Ζήτω ο Φιντέλ!», ενώ στον

δρόμο, κάτοικοι της περιοχής συνέχι-

σαν να διαδηλώνουν με συνθήμα-

τα ενάντια στην οικονομική κρίση.

Τζιπ των ειδικών δυνάμεων, με

πολυβόλα τοποθετημένα στο πίσω

μέρος των οχημάτων, είχαν ανα-

πτυχθεί στην Αβάνα και ο Ντίας-

Κανέλ κάλεσε τους υποστηρικτές

του κόμματος να αντιμετωπίσουν

«προκλήσεις».

Άρετε πρώτα 
το εμπάργκο

Η πανδημία της Covid-19 έχει

βυθίσει την Κούβα σε σοβαρή οικο-

νομική κρίση. Καθημερινά, Κουβα-

νοί αναγκάζονται να περιμένουν πολ-

λές ώρες σε ουρές για να προμη-

θευτούν τρόφιμα και βρίσκονται

επίσης αντιμέτωποι με ελλείψεις

φαρμάκων, γεγονός που έχει προ-

καλέσει μεγάλη κοινωνική ανατα-

ραχή. 

Η Κούβα κατέγραψε νέο ρεκόρ

6.923 κρουσμάτων (238.491 από

την αρχή της πανδημίας) και 47 θανά-

των της Covid-19 σε 24 ώρες (1.537

συνολικά).

«Αυτοί οι αριθμοί που αυξάνον-

ται καθημερινά προκαλούν ανησυ-

χία», ανέφερε ο επικεφαλής επιδη-

μιολόγος του υπουργείου Υγείας,

Φρανσίσκο Ντουράν, κατά την τακ-

τική συνέντευξη Τύπου.

Οι οικονομικές δυσκολίες έχουν

οδηγήσει τις Αρχές να διακόπτουν

την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια

της ημέρας σε μεγάλο τμήμα της

νησιωτικής χώρας.

«Η κατάσταση στον τομέα της ενέρ-

γειας φαίνεται να έχει οξύνει τα πνεύμα-

τα εδώ», παραδέχτηκε σε δημοσιο-

γράφους ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ,

επιρρίπτοντας ευθύνες στις αμερι-

κανικές κυρώσεις – που επιβλήθη-

καν από τον πρώην πρόεδρο των

ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και παρα-

μένουν σε ισχύ από τον διάδοχό του

Τζο Μπάιντεν – την ευθύνη για την

κρίση. «Αν θέλετε οι άνθρωποι να

ζουν καλύτερα, άρετε πρώτα το εμπάρ-

γκο, που επιβλήθηκε από το 1962

και βρίσκεται μέχρι σήμερα σε ισχύ»,

πρόσθεσε.

«Υπάρχει μια κουβανο-αμερικα-

νική μαφία που πληρώνει πολύ καλά

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (…)

Χρησιμοποίησε ως πρόσχημα την

κατάσταση στην Κούβα και κάλεσε

σε διαδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες

της χώρας», είπε ο Κουβανός πρόε-

δρος.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι «οι άν-

θρωποι κατέβηκαν στον δρόμο για

να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους»,

μιλώντας για «αποπροσανατολι-
σμένους επαναστάτες»...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΚΡΟΝ

ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Μόνο εμβολιασμένοι 
ή με αρνητικό τεστ θα…

«κυκλοφορούν» οι Γάλλοι
ΟΣΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΔΕΝ

ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ…

Από την επόμενη εβδομάδα, 21 Ιουλίου, όσοι επιθυμούν

να παραστούν σε εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν

περισσότεροι από 50 άνθρωποι θα πρέπει να είναι εφοδια-

σμένοι με πιστοποιητικό υγείας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της

Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Από τον Αύγουστο, τα πιστο-

ποιητικά θα είναι επίσης αναγκαία για να έχει κανείς πρό-

σβαση σε μπαρ, εστιατόρια, αεροπλάνα και τρένα.

Προκειμένου να αναχαιτιστεί η αναζωπύρωση της παν-

δημίας, ο εμβολιασμός για τον νέο κορωνοϊό θα καταστεί

υποχρεωτικός για όλο το υγειονομικό προσωπικό, αλλά και

για όσους εργαζόμενους έρχονται σε επαφή με ευάλωτους

ασθενείς.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου οι Αρχές θα ξεκινήσουν να ελέγχουν

αν τηρήθηκε το μέτρο και θα επιβάλλουν τις ανάλογες κυρώσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι θα εφαρμοστεί απαγόρ-

ευση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Μαρ-

τινίκα και το νησί Ρεϊνιόν.

Ο Μακρόν είπε ότι τα εμβόλια θα καταστούν υποχρεωτικά

για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και όποι-

ος θέλει να πάει στον κινηματογράφο, σε ένα εστιατόριο ή να

ταξιδέψει με τρένο ή λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει πιστο-

ποιητικό ότι έχει εμβολιαστεί ή να έχει αρνητικό τεστ. Πρό-

σθεσε ότι το κράτος θα σταματήσει να πληρώνει για τα τεστ

από το φθινόπωρο, εκτός και αν συνταγογραφούνται από

γιατρό.

Ο υπουργός Υγείας της Γαλλίας διευκρίνισε, εξάλλου, ότι

οι υγειονομικοί που δεν θα εμβολιαστούν δεν θα επιτρέπεται

να πάνε στη δουλειά τους, ούτε θα πληρώνονται μετά τις 15

Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι LCI ο Ολιβιέ

Βεράν τόνισε ότι ήταν ζωτικής σημασίας να επιβληθούν

υποχρεωτικά μέτρα, δεδομένου ότι η παραλλαγή Δέλτα του

νέου κορονοϊού είναι ιδιαίτερα μεταδοτική.

Πρωτοφανείς αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
Κούβα για «κατάργηση της δικτατορίας»
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Διαβάστε
την ηλεκτρονική έκδοση

κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο:

020 7195 1787 - 8

Πολίτες βαδίζουν έξω από το κτίριο του Καπιτωλίου, στην Αβάνα, στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της
κυβέρνησης εν μέσω ξεσπάσματος της πανδημίας 



Autumn Gardens     

Care Homes and Day Care Services for Older People 
Nursing, Dementia and Residential Care

We specialise in the care of Greek and Greek Cypriot community. To �nd out 
more about our care homes based in Southgate and Winchmore Hill, visit 

autumn-gardens.com

Anastasia Lodge

Με περηφάνια σας ανακοινώνουμε ότι οι Οίκοι 
Ευγηρίας Autumn Gardens και Anastasia Lodge έχουν 
αναγνωριστεί με τα Βραβεία Κοινωνικής φροντίδας 
GHP στη Βρετανία για το 2021.

Το Autumn Gardens κέρδισε το βραβείο “Leading 
Provider of Elderly Nursing Care, 2021, London”  για τις 
παροχές νοσηλευτικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και 
το Anastasia Lodge κέρδισε το βραβείο “Best Person-
Centered Specialist Care Provider, London” για την 
παροχή ατομικής φροντίδας.
 
Αυτά τα βραβεία επαινούν εκείνους που επιδεικνύουν 
πάθος για τη δουλειά που κάνουν και μεγάλη 
ενσυναίσθηση προς τα άτομα που φροντίζουν. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών, είναι επιτακτική 

ανάγκη αυτοί που δεσμεύονται να παρέχουν υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας να διασφαλίζουν ότι θα το κάνουν 
σε εξαιρετικό επίπεδο και τα Βραβεία Κοινωνικής 
Φροντίδας, που διοργανώνονται από την Global 
Health & Pharma, ανταμείβουν όσους προσπαθούν 
να βοηθήσουν και να προστατεύσουν τα πιο ευάλωτα 
μέλη της κοινωνίας μας.
 

«Οι διαμένοντες στους οίκους μας είναι σαν 
οικογένεια για εμάς και αυτό το βραβείο 
αντικατοπτρίζει την αφοσίωση και τη 
δέσμευση του προσωπικού μας να παρέχει 
το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας για την 
κοινότητά μας. Μπράβο σε όλη την ομάδα, 
σας αξίζει!», είπε η διευθύντρια.

Βραβευμένοι Οίκοι Ευγηρίας!
Ευχαριστούμε όλους όσους έχουν 

υποστηρίξει τους δύο οίκους 
ευγηρίας, τους διαμένοντες και το 

προσωπικό μας κατά τον τελευταίο 
χρόνο.

 
Αυτά τα βραβεία για το 2021 
είναι ένα υπέροχο επίτευγμα! 

Αναγνωριζόμαστε για την ποιότητα 
της φροντίδας που παρέχουμε και 

για τον επαγγελματισμό μας.

Autumn G      
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Υποχρεωτικός ο
εμβολιασμός στους υγειονομικούς»
Τέσσερα μέτρα για την πανδημία ανα-

κοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας
Κυριάκος Μητσοτάκης, με πρώτο τον υποχρ-
εωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών και
των εργαζόμενων στις μονάδες φροντίδας
ηλικιωμένων. Μάλιστα, για τους εργαζόμε-
νους στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
προβλέπεται ότι θα τεθούν σε αναστολή
εργασίας εφόσον επιμείνουν να μην εμβο-
λιασθούν.

Τα τέσσερα μέτρα, όπως τα ανακοίνωσε ο κ.

Μητσοτάκης είναι: 

1. Καθίσταται υποχρεωτικός ο άμεσος εμβο-
λιασμός των εργαζόμενων σε μονάδες φρον-
τίδας ηλικιωμένων, που είναι και η πιο ευπαθ-
ής κατηγορία. Όσοι δεν το πράξουν θα τεθ-
ούν σε αναστολή εργασίας από την 16η
Αυγούστου και μετά. Γιατί δεν γίνεται αυτοί οι

οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύουν εκείνους

που κινδυνεύουν περισσότερο, να είναι οι ίδιοι

πιθανοί φορείς αυτού του κινδύνου.

2. Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο υποχρεω-
τικός εμβολιασμός θα ισχύσει και για τους
υγειονομικούς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, ένας ανεμ-

βολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει έναν ανο-

σοκατεσταλμένο καρκινοπαθή ασθενή. Είμαι

σίγουρος ότι με αυτήν την απόφαση συμφωνεί

το μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και ζητώ από

όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν χωρίς αστε-

ρίσκους και επιφυλάξεις.

3. Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τις Ένοπ-
λες Δυνάμεις. Στο εξής, μόνιμοι και στρα-
τεύσιμοι θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά και
κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα στις μονά-
δες τους. Όποτε το θελήσουν οι πρώτοι και με

τη στράτευσή τους οι δεύτεροι. Κι αυτό γιατί η

ζωή στο στράτευμα είναι από τη φύση της ομα-

δική και συνεπώς ο συγχρωτισμός είναι αναπόφ-

ευκτος.

4. Από την Παρασκευή και μέχρι τα τέλη
Αυγούστου, όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα
διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα,
θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολια-
σμένους. Και με αυξημένο, αλλά προκαθορι-

σμένο, αριθμό επισκεπτών. Τότε θα λειτουργεί

και η ψηφιακή εφαρμογή που θα πιστοποιεί εύκο-

λα αν ο πολίτης έχει εμβολιαστεί. Είναι μία πρακ-

τική που ακολουθούν ήδη χώρες όπως η Δανία,

η Γερμανία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο.

Αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια του καλοκαιρ-

ιού η ψυχαγωγία, είτε σε ανοικτούς είτε σε κλει-

στούς χώρους, θα αφορά μόνο καθήμενους
και όχι όρθιους, ώστε να μην ευνοείται η μετά-

δοση του ιού. Τα καταστήματα θα έχουν, πλέον,

τη δυνατότητα περισσότερων τραπεζοκαθισμά-

των. Όμως και οι έλεγχοι θα είναι πολύ αυστηρ-

οί.

Οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης, σύμφωνα με

τον Έλληνα πρωθυπουργό, έχουν ως στόχο «να

περιορίσουν την εξάπλωση του ιού πριν, ενδεχο-

μένως, πολιορκήσει ξανά το Σύστημα Υγείας, να

αποδώσουν ξανά στους εμβολιασμένους τα

δικαιώματά τους και να ωθήσουν προς το εμβό-

λιο όσους ακόμη το σκέφτονται».

«Οι ελευθερίες θα αποκαθίστανται στα-
διακά με διαβατήριο το εμβόλιο και σταθερ-
ούς τους βασικούς κανόνες: μάσκα όταν είμα-
στε με άλλους, ακόμη κι έξω, ατομική υγιει-
νή και πολλά test. Ενώ η Πολιτεία θα βρίσκε-
ται σε επιφυλακή, ώστε να παρακολουθεί
τοπικές εξάρσεις, την ετοιμότητα των νοσο-
κομείων και την τήρηση των μέτρων».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Καθώς οι επιστή-

μονες προειδοποιούν ότι σε λίγο όλοι ή θα εμβο-

λιαστούμε ή θα νοσήσουμε, η λύση είναι μία: αυτό

το τέλος να έρθει χωρίς άλλον πόνο. Την υπο-

δεικνύουν, άλλωστε, και όσοι σήμερα δίνουν τον

αγώνα τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας,

που κατά 99% είναι ανεμβολίαστοι. Συνεπώς,

τον δρόμο δεν δείχνει ο πανικός, αλλά ο εμβο-

λιασμός. Η χώρα δεν θα ξανακλείσει από τη στάση

ορισμένων. Θα δώσει ελευθερία στους πολλούς.

Και προστασία σε όλους. Γιατί δεν κινδυνεύει η

Ελλάδα, αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλληνες».

«Ύστερα από ενάμιση χρόνο κανείς δεν μπο-

ρεί να ισχυριστεί πια ότι δεν ξέρει για τον κορω-

νοϊό. Από την πρώτη στιγμή, η Πολιτεία ξεδίπλω-

σε αλλεπάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης υπό

τις οδηγίες των ειδικών. Προσάρμοζε, κάθε φορά,

τις πολιτικές της στις εξάρσεις του ιού, στηρίζον-

τας παράλληλα την κοινωνία και την οικονομία.

Θωράκισε το Σύστημα Υγείας, αλλά και τους

πολίτες, με εκατομμύρια δωρεάν τεστ. Και βέβαια,

εξασφάλισε εμβόλια για όλους, μ’ ένα καινοτόμο

ψηφιακό σύστημα».

«Στόχος είναι ο επίλογος της πανδημίας να μη

γίνει πρόλογος μιας νέας δοκιμασίας το Φθινό-

πωρο. Μπορούμε, λοιπόν, να κλείσουμε από

σήμερα, και γρήγορα, το τελευταίο κεφάλαιο της

υγειονομικής κρίσης. Βάζοντας ο καθένας την

υπογραφή του με το δικό του χέρι. Αρκεί στο ένα

μπράτσο να έχει το εμβόλιο της Ελευθερίας»,

κατέληξε στο μήνυμα του ο κ. Μητσοτάκης

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Αυστηρές ποινές

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας έδωσε

διευκρινίσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβο-

λιασμό των υγειονομικών.

Όπως εξήγησε ο υπουργός: «Έως τις 16

Αυγούστου το υγειονομικό προσωπικό πρέπει

να έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολιασμού.

Όποιος αρνείται να εμβολιαστεί ή δεν ολοκληρώνει

τον εμβολιαστικό κύκλο θα απέχει από την εργασία

του χωρίς αποδοχές».

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ακόμα ότι ο εμβολια-

σμός καθίσταται υποχρεωτικός όλου του προ-

σωπικού – υγειονομικού, διοικητικού και λοιπού

– των ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων φρον-

τίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ΑΜΕΑ.

Δίδεται η δυνατότητα δημόσιοι φορείς (μονά-

δες φροντίδας ηλικιωμένων και νοσοκομεία) να

προσλαμβάνουν με ταχείες διαδικασίες προ-

σωπικό ορισμένου χρόνου σε αναπλήρωση

όσων δεν εμβολιάζονται.

Δημιουργούνται τριμελείς επιτροπές από ιατρ-

ούς του ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς, ανά υγειο-

νομική περιφέρεια, που θα αξιολογούν αιτήμα-

τα εκ μέρους των υπόχρεων για απαλλαγή από

τον εμβολιασμό για αποδεδειγμένους λόγους

υγείας, κατόπιν ειδικής λίστας εξαιρέσεων που

θα προσδιορίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολια-

σμών.

Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων

50.000 ευρώ πρόστιμο στη δομή και σε περίπτω-

ση δεύτερης παράβασης 200.000 ευρώ πρό-

στιμο.

Ο υπουργός τόνισε ότι θα έρθει νομοθετική

ρύθμιση έτσι ώστε οι δημόσιοι φορείς να προ-

σλαμβάνουν προσωπικό σε αναπλήρωση όσων

δεν εμβολιάζονται.

Εθνικότητα: «Μακεδόνας» ο Ζάεφ

Σε λίγο θα μας ζητούν να πανηγυρίζουμε σε εθνικό επίπεδο, επειδή ο

Ζόραν Ζάεφ έκανε αίτηση για να του εκδοθεί διαβατήριο με το νέο όνομα

της χώρας του. Φυσικά, όλοι ξεχνούν να πουν ότι αυτό αποτελεί βασική

υποχρέωση της χώρας του και από τη Συμφωνία των Πρεσπών δόθηκαν

γενναιόδωρες προθεσμίες για τη συμμόρφωση, σε επίσημα τουλάχιστον

έγγραφα. Και κυρίως, ας υπενθυμίσουμε σε εκείνους που πανηγυρίζουν

και θεωρούν ότι έτσι… δικαιώνεται η Συμφωνία που υπέγραψαν, ότι το

διαβατήριο στη δεύτερη σελίδα του, αναφέρει ως εθνικότητα «Μακεδό-

νας», με την προσθήκη «πολίτης της Δημοκρατίας Βόρειας Μακεδονίας».

Αυτό δηλαδή, που θέλαμε να αποτρέψουμε από το 1991, να καταγράφ-

εται η «μακεδονική» εθνότητα, θα είναι πλέον ο κανόνας, και μάλιστα με

την υπογραφή της Ελλάδας…

«Αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Καποδίστριας, 
η Ελλάδα δεν θα είχε καταλήξει σε μοναρχία!

«Ο Ιωάννης Καποδίστριας αφιέρωσε, κυριολεκτικώς, τον εαυτό του

στον ιερό σκοπό της δημιουργίας, εκ του μηδενός, σύγχρονου ελληνικού

κράτους, βάζοντας τις βάσεις για μιαν Ελλάδα αντάξια του παρελθόντος

της, αλλά και της προοπτικής της. Ακαταπόνητος και αποφασιστικός, εργά-

σθηκε “με λογισμό και μ’ όνειρο”, για να θυμηθούμε τον στίχο του Διον-

υσίου Σολωμού στους “Ελεύθερους Πολιορκημένους”. Μόλις τριάμισι χρό-

νια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831,

η δολοφονία του στο Ναύπλιο, καθαρώς πολιτική δολοφονία, από τον

Κωνσταντίνο και τον Γιώργο Μαυρομιχάλη –και εκείνους βεβαίως που

κρύβονταν πίσω τους, ως ηθικοί αυτουργοί, εντός και εκτός Ελλάδας–

έβαλε θλιβερό τέλος στο μεγαλόπνοο έργο του και βύθισε τον ελληνικό

λαό σε βαρύ πένθος. Εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας

και εάν είχε ολοκληρώσει τη θητεία του και το έργο του, μάλλον η Ελλά-

δα δεν θα είχε καταλήξει να δεχθεί το καθεστώς μοναρχίας που εγκαθι-

δρύθηκε με την έλευση του Όθωνος. Στην Ελλάδα, μάλλον θα είχε εμπε-

δωθεί μια δημοκρατική διακυβέρνηση, εναρμονισμένη με τη βούληση και

τη νοοτροπία των Ελλήνων, όπως αυτή είχε διαφανεί καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του Αγώνα, μετά  την Εθνεγερσία του 1821. Υπό τις συνθήκες αυτές,

η μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια, ιδίως κατά τη σημερινή, πολλαπλώς

κρίσιμη συγκυρία, δεν ανήκει μόνο στην Ιστορία. Αποτελεί, για όλους μας,

δείκτη πορείας, προκειμένου να αντιληφθούμε, καθένας στο μέτρο που

του αναλογεί, για την Ελλάδα μας, αυτό που συμπυκνώνει καιρίως ένας

στίχος του Ιωάννη Πολέμη: “Τί έχασε, τι έχει, τι της πρέπει”», τόνισε ο

πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος,

στην ομιλία του στο Επιστημονικό Συνέδριο του Δήμου Λευκάδας και του

Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας, με θέμα: «Η Ιστορική Διαδρομή του Ιωάν-

νη Καποδίστρια».

Κατερίνα Σακελλαροπούλου:  
«Δεν εκπροσωπώ καμία παράταξη, 
αλλά όλους τους Έλληνες»

Ξάφνιασε, θα μπορούσε να πει κανείς, η δήλωση της Κατερίνας Σακελ-

λαροπούλου, κατά την τελετή της αναγόρευσής της σε επίτιμη διδάκτορα

της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου: «Ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας, όπως και ο δικαστής, οφείλει να ακούει όλες τις πλευρές,

να συνθέτει τις διαφορές. Δεν εκπροσωπεί καμία παράταξη, αλλά όλους

τους Έλληνες. Ως Πρόεδρος, παραμένω στο τέλος της ημέρας, όπως ακρ-

ιβώς και στη δικαστική μου διαδρομή: ένας δημόσιος λειτουργός, προ-

σηλωμένος στο γενικό και στο εθνικό συμφέρον». Και κατέληξε συμπερ-

αίνοντας: «Στο πολίτευμά μας, ο ρόλος του Προέδρου δεν είναι εκτελε-

στικός. Ο συμβολισμός, εν τούτοις, που παράγει ο λόγος του, το ύφος και

το ήθος στην εκπλήρωση του καθήκοντός του, είναι πολύ σημαντικός». 

Κίνητρο κατά της φοροδιαφυγής η… λοταρία!

Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής η ελληνική κυβέρνηση, επιστρατεύει και

τη… λοταρία! Ως κίνητρο για να ζητούν απόδειξη οι φορολογούμενοι από

τους κλάδους στους οποίους γίνεται πάρτι, στο υπουργείο Οικονομικών

εξετάζουν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι… νικητές της… φορολοταρίας

και να κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Σήμερα, 1.000 φορολογούμενοι

κερδίζουν από 1.000 ευρώ κάθε μήνα, με το συνολικό κόστος να ανέρχε-

ται σε 1.000.000 ευρώ. Στο τραπέζι είναι η πρόταση από 1 μέχρι 5 φορ-

ολογούμενοι να κερδίζουν από 100.000 ευρώ. Οι… κλάδοι της μεγάλης

φοροδιαφυγής, είναι: εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες υγείας, συνε-

ργεία αυτοκινήτων, επισκευές ακινήτων, κομμωτήρια, ταξιδιωτικές υπηρ-

εσίες, μικρά καταστήματα τροφίμων, δικηγόροι, γυμναστήρια, υδραυλι-

κοί, ελαιοχρωματιστές και όσοι απασχολούνται στην οικοδομή.

Ανακάλυψαν κοιτάσματα χρυσού…

…οι φαρμακοβιομηχανίες με τον κορωνοϊό. Τρέχουν να προλάβουν

ποια θα είναι η πρώτη που θα κατασκευάσει το… υπερεμβόλιο, το οποίο

θα μας προστατεύει από όλες τις μεταλλάξεις, κάθε μορφής κορωνοϊού.

Σίγουρα θα έχουν ετοιμάσει και το σχετικό διαφημιστικό σποτ. Πάλι χαμέ-

νοι οι πολίτες. Για την υγεία σου τρέχουμε, φροντίζουμε… Μέρα-νύχτα…

Ε, κάτι δεν πρέπει να πληρώσεις; Τζάμπα θα δουλεύουμε για τη δική σου

σωτηρία;

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Ακαδημαϊκός Θ. Τάσιος: «Εγώ θα πληρώσω για να μην πεθάνεις…»
Ως «οργανωμένη ομάδα τεραστίων διαστάσεων», που απειλεί τα δικαιώμα-

τα όλων μας χαρακτήρισε τους αρνητές των εμβολίων ο ακαδημαϊκός Θεοδό-
σης Τάσιος. «Αρνούνται την αγάπη, αρνούνται να ενδιαφερθούν για τον συνά-

νθρωπό τους, ακόμη και εκτός Covid. Δεν μπορώ να δεχθώ την άποψη “δικό

μου είναι το σώμα, ό,τι θέλω το κάνω”. Για παράδειγμα κάποιος που παίρνει

ουσίες, εγώ θα κινδυνεύσω από τη συμπεριφορά του κι εγώ θα πληρώσω για

την απεξάρτησή του. Επομένως, “εσύ τη βρίσκεις κι εγώ τη χάνω”», είπε.

«Απείρως σοβαρότερα είναι τα πράγματα με το εμβόλιο κατά το κορωνο-

ϊού. Εάν οι συνέπειες του μη εμβολιασμού αφορούσαν αποκλειστικά εσένα,

τότε να το συζητούσα το προσωπικό σου δικαίωμα, αλλά αφορούν κυρίως

εμένα», είπε χαρακτηριστικά. «Μην αγαπάς τον πλησίον σου. Αλλά να συμβά-

λεις στον θάνατό του; Έλεος», διερωτήθηκε και επικαλέστηκε δυο βασικούς

λόγους, στους οποίους στηρίζει τη θέση του κατά των αρνητών.

«Πρώτον με τη σίγουρη αρρώστια σου, εγώ θα πληρώσω για να μην πεθά-

νεις και να γίνεις καλά. Και δεύτερον και κυριότερο, υπάρχει ένα λάθος μεγά-

λο λογικής. Δεν πρόκειται για το σώμα σου. Προσφέρεις ξενοδοχειακές υπηρε-

σίες στον ιό: “έλα να σε φιλοξενήσω, έλα να κάνεις μεταλλάξεις, να δυναμώσεις,

να διαιωνιστείς, έλα να απειλήσεις αυτούς τους ηλίθιους τους υπόλοιπους.

Γίνονται “ξενοδόχοι του θανάτου”. Αυτό δεν το δέχομαι», σημείωσε.

Τόνισε ότι οι αρνητές, αρνούνται την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. «Εάν

είχαν αγάπη, δεν θα προσέφεραν στον εχθρό φιλοξενία, δεν μας αγαπάνε.

Μπορεί και να μας θεωρούν κορόιδα», τόνισε. Επισήμανε ότι μερικοί από

αυτούς τους ανθρώπους είναι «τόσο σαλεμένοι που δεν κουβεντιάζουν και

επομένως υπάρχει πρόβλημα ψυχολογίας», ενώ υπάρχει και ένα σημαν-

τικότατο ποσοστό από αυτούς που αρνούνται την επιστήμη.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι δεν είναι μακριά η απόφαση για υποχρεωτικούς

εμβολιασμούς, λέγοντας πως σε διαφορετική περίπτωση «αυτοκτονούμε»,
καθώς «μεγάλες μάζες βρίσκονται σε οικτρά πλάνη».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Τάσιος είπε πως εάν πρόκειται να

εμφανιστούν αγανακτισμένοι, «τώρα αγανακτισμένοι θα είμαστε εμείς». «Αν

η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού αγανακτήσει για τον συνεχιζό-

μενο κίνδυνο που του δημιουργούν οι ανεμβολίαστοι, αλλοίμονό μας. Ευτυχώς,

βλέπω ότι δεν έχει αγανακτήσει ακόμη. Θα συμβούν πολύ άσχημα πράγμα-

τα που απεύχομαι, ειδικά όταν κινδυνεύει η ζωή των παιδιών μου και σε βλέπω

εσένα να είσαι “τραλαλά – τραλαλά” διότι σου είπε η κουμπάρα της ανιψιάς

ότι κάτι έγινε στην Ιρλανδία».

Όπως είπε, τώρα, εν ονόματι της αγάπης, της ενσυναίσθησης και της θρη-

σκείας, «περιμένουμε την επόμενη Κυριακή για εγκύκλιο από την Εκκλησία

ότι είναι μεγάλη αμαρτία να μην εμβολιάζεσαι», όπως δήλωσε πρόσφατα στο

Πρώτο Πρόγραμμα και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Χρυσόστομος.
Ζήτησε να υπάρξει ανάλογη κίνηση και από την ΓΣΕΕ, η οποία να καλεί

σε αγώνα ενάντια στο ταξικό πρόσημο της πανδημίας, «η οποία σκοτώνει
τον φτωχό, τον εργάτη, τον απληροφόρητο, που είναι υποχρεωμένος
να συνωστίζεται στα λεωφορεία».
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Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνω-
ση: 

Το Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 ήταν

μέρα γιορτής, χαράς και συγκίνησης,

αφού ολοκληρώθηκε το τρέχον σχολικό

έτος για τους δασκάλους και μαθητές

του ΕΠΣ του ΑγίουΝικολάου. Τα παιδιά

ήρθαν από νωρίς στο σχολείο για να

πάρουν τα ενδεικτικά τους και να αποχαι-

ρετήσουν τους φίλους τους και τους δασ-

κάλους τους. 

Στη συνέχεια, στον προαύλιο χώρο

οι μαθητές μικροί και μεγάλοι χωρισμέ-

νοι ανά τάξη διασκέδασαν συμμετέχοντας

σε κοινά παιχνίδια και αθλητικές δρα-

στηριότητε. Τέλος, ακολούθησε η απο-

νομή των πτυχίων στους αριστούχους

μαθητές των επιπέδων GCSE & A.LEVEL

και στους αριστούχους των επιπέδων

Α1, Α2, Β1, Β2 & Γ1 Ελληνομάθειας.

Η ημέρα αυτή χαράς και συγκίνησης

δεν θα μπορούσε να κλείσει παρά με

τον καλύτερο τρόπο, με το ψήσιμο ελληνι-

κού παραδοσιακού σουβλακιού. Στην

αυλή του σχολείου ψήθηκαν λαχταρι-

στά, πεντανόστιμα σουβλάκια που ετοίμα-

σε το προσωπικό του Just Greek Sou-
vlaki – Watford. Τους ευχαριστούμε

από καρδιάς για αυτή τους την προ-

σφορά και αξίζει να σημειωθεί ότι τα

έσοδα διατέθηκαν για τις ανάγκες του

σχολείου μας.

Η Διευθύνση & το Εκπαιδευτικό
προσωπικό του Σχολείου εύχονται
σε όλους Καλό Καλοκαίρι και Όμορ-
φες Διακοπές!!!

Λήξη των μαθημάτων στο σχολείο Αγίου Νικολάου Acton
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Με γιορτή και βραβεύσεις 
το τέλος της σχολικής

χρονιάς στο Μάνορ Χιλλ
και το Φίνσλεϋ

Το τέλος μιας δύσκολης και με εμπόδια σχολικής χρονιάς επή-

λθε, στα περισσότερα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας, το περ-

ασμένο Σάββατο 10 Ιουλίου. Μια χρονιά που σημαδεύτηκε κατά ένα

μέρος με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με μέτρα προφύλαξης από

τον κορωνοϊό και με αρκετές απουσίες, περιοδικώς, μαθητών και

εκπαιδευτικών λόγω υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (Σελ. 10-13): 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

Παρά ταύτα, τα σχολεία, στην πλειοψηφία τους, κρατήθηκαν ζωντανά

και ακμαία και η ελληνική εκπαίδευση δεν σταμάτησε. Συνεχίστηκε είτε

διά ζώσης είτε διαδικτυακά αλλά πάντα με αποτελεσματικότητα για την

ελληνική μόρφωση των παιδιών της Ομογένειας.

ΤΟ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ

Την τελευταία ημέρα της χρονιάς στο Μάνορ Χιλλ σημάδεψε μια πλούσια

δράση. Κατ’ αρχάς ήταν η τελική γιορτή του σχολείου. Λόγω των μέτρων

κατά του κορωνοϊού, αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τάξεις στην αίθουσα

τελετών του σχολείου, όπου μπόρεσαν και την παρακολούθησαν οι γονείς

συγκεκριμένων τμημάτων κάθε φορά. 

Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή καλύπτοντας πλήρως τον ανώτατο

επιτρεπόμενο αριθμό θεατών, όλοι με μάσκες και αποστάσεις. Οι μαθη-

τές, από το Νηπιαγωγείο μέχρι την Ε’ τάξη παρουσίασαν επί σκηνής ένα

εύθυμο καλοκαιρινό πρόγραμμα, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων

τους.

Μετά το πέρας του προγράμματος όλο το σχολείο συγκεντρώθηκε στον

προαύλιο χώρο, όπου έγινε επίδοση των Πιστοποιητικών GCSE και A.

Level στους περσινούς επιτυχόντες μαθητές.

Επίσης, βραβεύτηκαν από τον Διευθυντή Μιχάλη Έλληνα 60 και πλέον

παιδιά για ανελλιπή ή τακτικότατη φοίτηση στο σχολείο.

Στον ίδιο χώρο ακολούθησε κλήρωση λαχείου με δώρο ένα Playstation

5. Ταυτόχρονα η Επιτροπή Γονέων έψησε σουβλάκια, τα οποία «τιμήθη-

καν» δεόντως.

Το Μάνορ Χιλλ ανοίγει για το επόμενο σχολικό έτος το Σάββατο

11 Σεπτεμβρίου 2021.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΝΣΛΕΫ

Η σχολική χρονιά στο ελληνικό σχολείο Φίνσλεϋ περατώθηκε το περα-

σμένο Σάββατο 10 Ιουλίου. Χαρακτηριστικό τής τελευταίας ημέρας το καλ-

λιτεχνικό πρόγραμμα της τελικής γιορτής και οι βραβεύσεις μαθητών.

Η γιορτή έγινε κατά τάξεις στο μεγάλο χωλ του σχολείου, όπου προ-

σήλθε κατά ομάδες περιορισμένος αριθμός γονιών λόγω των μέτρων για

την πανδημία, πάντοτε με προφυλάξεις αλλά με ζεστή καρδιά. Τα παιδιά

παρουσίασαν σκετσάκια, τραγούδια και χορούς που τους δίδαξαν οι δά-

σκαλοί τους.

Μετά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα όλες οι τάξεις συγκεντρώθηκαν στον

υπαίθριο χώρο του σχολείου για το… δεύτερο μέρος του προγράμματος.

Εκεί επιδόθηκαν τα Πιστοποιητικά GCSE και A.Level στους περσινούς

μαθητές καθώς και δώρα για τα παιδιά που φοίτησαν στο σχολείο ανελ-

λιπώς ή με ελάχιστες απουσίες (μέχρι τρεις).

Τα Πιστοποιητικά και τα βραβεία επέδωσε ο κ. Λεωνίδας Λαζαρή από

το Chris Lazari Foundation, που επιχορήγησε μέρος των εξόδων λει-

τουργίας του σχολείου. 

Ο Διευθυντής Μιχάλης Έλληνας ευχαρίστησε θερμά τον φιλανθρωπικό

οργανισμό Chris Lazari για την εισφορά του καθώς και για το γενικότερο

φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί.

Ακολούθως παρατέθηκε δεξίωση που ετοίμασε ο Σύνδεσμος Γονέων.

Όλοι μαθητές έλαβαν Ενδεικτικό προόδου του έτους και ανανέωσαν το

ραντεβού τους για το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021.

(ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13)

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΦΙΝΣΛΕΫ

Η Προδημοτική έτοιμη να παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Την κατευθύνει η Μουσικοδιδασκάλισσα Σωτηρία Αϊβατζίδη.

Νηπιαγωγείο

Παιδιά του Φίνσλεϋ που βραβεύτηκαν για τακτικότατη φοίτηση στο σχολείο.

Μετά τις βραβεύσεις ακολούθησε δεξίωση.
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Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΦΙΝΣΛΕΫ

Παιδιά του GCSE και του A. Level με τα Πιστοποιητικά τους. Μαζί τους ο Λεωνίδας Λαζαρή, ο Διευθυντής
του σχολείου και οι καθηγήτριες Κατερίνα Παπακωνσταντίνου και Ελευθερία Ξενοφώντος. «Ο παγωταζής» από την Δ΄τάξη

«Χασάπικο» , από την Ε΄τάξη Ζεϊμπέκικο από παιδιά του GCSE

Οι τάξεις Β’ και Γ’

Η Α’ Τάξη Πολλοί γονείς, αλλά τηρουμένων των αποστάσεων, παρακολούθησαν τη γιορτή



Η ΣΧΟΛ ΙΚΗ Γ ΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΜΑΝΟΡ Χ ΙΛΛ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 1312 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ομογένεια

Η Α’ Τάξη με τις μουσικοδιδασκάλισσες Σ. Αϊβατζίδη και Σοφία Δουκλιά (στην κιθάρα). Η Δ’ Τάξη σε μουσικοχορευτικό θέμα

Τα παιδάκια του Νηπιαγωγείου πάνε... Μεξικό!

Τα παιδιά της Προδημοτικής

ΠΑΝΩ¨Τα παιδιά της Β’ Τάξης

ΔΕΞΙΑ¨Η Ε’ Τάξη

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν για τακτικότατη φοίτηση

Μαθητές και μαθήτριες του GCSE και A. Level, κρατώντας τα Πιστοποιητικά τους, με τον Διευθυντή 

και τις καθηγήτριές τους. Στο προαύλιο του σχολείου όπου έγινε η κλήρωση του λαχείου και παρατέθηκε δεξίωση

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: Μετά το lockdown,
«περιπετειώδες» ταξίδι στην

Κύπρο μέσω Ελλάδας...
Στο πνεύμα της εποχής το θεατρικό που παρουσίασαν τα τμήματα της Γ΄τάξης, το οποίο έγρα-

ψαν οι δασκάλες τους.

Μετά την άρση των περιορισμών στη Βρετανία, δύο παιδιά αποφασίζουν να ταξιδέψουν από το

Λονδίνο για το σπίτι τους στην Πάφο. Όμως, το αεροπλάνο, αντί να κατευθυνθεί απ’ ευθείας στον

προορισμό του, πέρασε πρώτα από την Ελλάδα. Επισκέφθηκε διάφορες πόλεις και νησιά, μέρη

με μοναδική ομορφιά. Συνάντησαν διάφορα πρόσωπα που τους μίλησαν για την ιστορία, γεωγρ-

αφία, πολιτισμό και τις μουσικές του κάθε τόπου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κυκλάδες, Κρήτη, Ιόνια

νησιά, με τη Θεά Αθηνά να κάνει την εμφάνισή της αλλά και την… τραγουδίστρια Στέλλα Κονιτο-

πούλου, τον Νίκο Ξυλούρη, τον Μανώλη Χιώτη και άλλους. Σε κάθε τόπο οι δασκάλες μουσικής

έπαιζαν και τραγουδούσαν χαρακτηριστικά τοπικά τραγούδια. Ακολούθως πηγαίνουν στη Λάρνα-

κα, όπου τους «παρέλαβε» η… Κυριακού Πελαγία με το «είπα σου χτενίστου λλίο», περνούν από

τη Λεμεσό όπου ο Μιχάλης Βιολάρης τραγουδά το «μια Λεμεσιανή» και στο τέλος φτάνουν στην

Πάφο, στον προορισμό τους. Εκεί τους υποδέχεται η Θεά Αφροδίτη η Κύπριδα και επιτέλους κατα-

λήγουν στο σπίτι τους….
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Στην Κωνσταντινούπολη, η Ελισάβετ Λομάκα

γνώρισε τον Λουδοβίκο Σενιέ, υπάλληλο Γάλλων

εμπόρων και, στη συνέχεια Πρόξενο εκεί της Γαλλίας,

τον οποίο και παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 1754.

Το 1765, όμως, η οικογένεια έφυγαν από την Κων-

σταντινούπολη κι εγκαταστάθηκαν μόνιμα πια στο

Παρίσι. Απέκτησαν δε οκτώ παιδιά (4 αγόρια και 4

κορίτσια), από τα οποία ο διάσημος Ελληνογάλλος

ποιητής Αντρέ Σενιέ (1762-1794) ήταν το 7ο και ο

επίσης Ελληνογάλλος ποιητής και θεατρικός συγγρ-

αφέας Ιωσήφ Σενιέ (1764-1811) το 8ο στη σειρά γέν-

νησής τους.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Στο Παρίσι η Ελισάβετ Σάντη Σενιέ ανέπτυξε μια

πλούσια δραστηριότητα μεταξύ των λογοτεχνικών και

πνευματικών κύκλων. Έγραψε η ίδια διάφορα κείμε-

να, ιστορικά, λαογραφικά και άλλα, μέρος των οποίων

εξεδόθη στο Παρίσι το 1879 με τίτλο «Ελληνικαί Επι-

στολαί Ελισάβετ Σενιέ μετά του βίου αυτής». Ταυ-

τόχρονα, όμως, συνέβαλε τα μέγιστα στη διαμόρφω-

ση του χαρακτήρα των παιδιών της, κυρίως δε στο

έργο γενικά του Αντρέ Σενιέ, στον οποίο ενέπνευσε

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ειλικρινή αγάπη για την

Ελληνική Αρχαιότητα. Έχοντας, μάλιστα, πραγματι-

κή συναίσθηση της ελληνικής του καταγωγής από τη

μητέρα του, συνήθιζε να αυτοαποκαλείται «ο Βυζαν-

τινός Γάλλος», ενώ το έμβλημά του ήταν: «Πάνω σε

νέες σκέψεις φτιάχνουμε αρχαίους στίχους». Ο δε

μικρότερος αδελφός του, ο Ιωσήφ Σενιέ, ήταν ένθε-

ρμος υποστηρικτής της Γαλλικής Επανάστασης και

υπηρέτησε σε διάφορα αξιώματα. Έγραψε, όμως, τρα-

γωδίες και πατριωτικά τραγούδια, το δε 1803 εξελέγη

μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας.

Μεταξύ, όμως, των άλλων πολύτιμων δραστηριο-

τήτων της Ελισάβετ Σενιέ, εκείνο το οποίο μας ενδια-

φέρει εδώ ιδιαίτερα είναι ότι το 1781 είχε ιδρύσει πνε-

υματικό σαλόνι, στο οποίο σύχναζαν προσωπικότητες

των γραμμάτων και των τεχνών και το οποίο αποτέ-

λεσε σημαντικό πνευματικό σχολείο για όλα τα παι-

διά της, τα οποία βρίσκονταν εν ζωή προτού εκείνη

αποβιώσει. Με εξαίρεση μόνο έναν: Τον ποιητή Αντρέ

Σενιέ, ο οποίος καταδικάστηκε από το επαναστατικό

δικαστήριο σε θάνατο και καρατομήθηκε στη Βανσέν

στις 20 Ιουλίου 1794. Ο οποίος, όμως, στη φυλακή

πριν την εκτέλεσή του, είχε γράψει μερικά από τα

καλύτερα έργα του, τις υπέροχες «Ωδές» και τους ισά-

ξιους «Ιάμβους» του. Θα ήταν δε αναμφίβολα ο τρα-

γικός εκείνος θάνατος του παιδιού της, ο οποίος την

οδήγησε στη συνέχεια να μετατρέψει τις συγκεντρώσεις

της εκείνες σε κρυφές συναντήσεις με αποκλειστικό

πλέον σκοπό την όσο γίνεται εκπαίδευση των Ελλή-

νων ώστε να μπορέσουν επιτέλους να επιδιώξουν επιτ-

υχώς την απελευθέρωσή τους. Γι’ αυτό, άλλωστε, και

θεωρείται από πολλούς ότι υπήρξε η πραγματική δημι-

ουργός της μυστικής οργάνωσης «Ελληνόγλωσσον

Ξενοδοχείον», το οποίο ιδρύθηκε μεν επίσημα το 1809

από τον Γρηγόριο Ζαλύκη (Θεσσαλονίκη 1785-Παρίσι

1827), αλλά ανεπίσημα και όμως δημιουργικά, ίσως

δε αμέσως μετά το τραγικό τέλος του Ρήγα και των

συντρόφων του. Μια τραγωδία, άλλωστε, η οποία είχε

συνταράξει ολόκληρη τότε την Ευρώπη, όταν μάλι-

στα οι δύο πιο μισητοί εχθροί των Γάλλων του αήτ-

τητου τότε Ναπολέοντα ήταν όχι μόνο η Οθωμανική

Αυτοκρατορία αλλά και η Αυτοκρατορία της Αυστρίας. 

Ένας αξιόλογος αριθμός Ελλήνων, οι οποίοι είτε

διέμεναν στο Παρίσι, είτε διέρχονταν απ’ αυτό, μυήθη-

καν στην οργάνωση από τον Ζαλύκη, ο οποίος επεξέ-

τεινε τις σχετικές ενέργειες και δραστηριότητές του

και σε άλλα κέντρα του Ελληνισμού. Γι’ αυτό, άλλω-

στε, και υπήρχαν δύο κατάλογοι ή κώδικες εγγραφών,

ένας «εσωτερικός», όσων δηλαδή διέμεναν στο Παρίσι,

και ένας «εξωτερικός, όσων διέμεναν εκτός Παρισιού

και απλώς διέρχονταν από αυτό. Με βάση δε τον αριθμό

εγγραφής τους, έπαιρναν και το κωδικοποιημένο συνω-

μοτικό σημείο με το οποίο αναγνωρίζονταν μεταξύ

τους.

Οι κατηχούμενοι, αφού ορκίζονταν ενώπιον επιτρ-

οπής ότι θα τηρούσαν μυστικό τον σκοπό της Εταιρ-

είας και ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αφενός

για τη διάδοση των ιδεών της και αφετέρου για την

πραγματοποίηση του πραγματικού σκοπού της, έπαι-

ρναν ένα χρυσό δαχτυλίδι, πανομοιότυπο για όλους,

το «χρυσόβουλο», στο οποίο ήταν χαραγμένο το

έμβλημά της: Δύο χέρια σφιχτά συνδεδεμένα και,

κυκλικά γύρω απ’ αυτά, τα τέσσερα κεφαλαία γράμ-

ματα «Φ.Ε.Δ.Α.», δηλαδή «Φιλίας Ελληνικής Δεσμός

Άλυτος» ή «Φιλικός Ελληνικός Δεσμός Άλυτος».

Μέλος του «Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου ήταν,

ευθύς εξαρχής, όπως είπαμε, και o καταγόμενος από

τα Ιωάννινα Αθανάσιος Τσακάλωφ (1788-1851), ο

οποίος είχε έρθει στο Παρίσι για να σπουδάσει φυσι-

κές επιστήμες. Συμμετείχε δε, μάλιστα, και στην πεν-

ταμελή επιτροπή, η οποία συνέταξε το Καταστατικό

της οργάνωσης και αποδείχθηκε ιδιαίτερα δραστή-

ριος στη διάδοση των σκοπών της σε κέντρα του Ελληνι-

σμού εκτός Παρισιού και, κυρίως, στις παραδουνά-

βιες ηγεμονίες Βλαχία και Μολδαβία, και στη Ρωσία.

Πολύ ενεργό, επίσης, ρόλο διαδραμάτισε και  ο Δημή-

τριος Κομνηνός, ο οποίος επί Γερακάρη φυγαδεύτηκε

από τη Μάνη και πήγε στην Κορσική. Στον οποίο,

μάλιστα, ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ είχε απονείμει τον τίτλο

του πρίγκιπα, αφού τον είχε αναγνωρίσει ως τελευ-

ταίο απόγονο του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας

Δαβίδ Κομνηνού. Αυτός, λοιπόν, στην Κορσική είχε

συνάψει στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του

Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ο οποίος Βοναπάρτης, μάλι-

στα, σύχναζε στις αίθουσες της αδελφής του Δημητρίου

Κομνηνού, της μαντάμ Περμόν στο Παρίσι, την οποία

είχε ζητήσει και σε γάμο!

Ο Ναπολέων Α’, λοιπόν, μέσω τόσο του Gouffier,

όσο και του Δημητρίου Κομνηνού, όχι μόνο ενημε-

ρώθηκε για τους σκοπούς του «Ελληνόγλωσσου Ξενο-

δοχείου», αλλά και το περιέβαλε με την προστασία

του και πληροφορείτο κάθε ενέργειά του. Δεν είναι

απίθανο, βέβαια, το σχετικό ενδιαφέρον του Ναπο-

λέοντα να μην ήταν ανιδιοτελές, αλλά να εξυπηρε-

τούσε τα πολιτικά και γεωπολιτικά σχέδια της Γαλλι-

κής κυβέρνησης. Το 1810, άλλωστε με απόφασή του

Ναπολέοντα, Γάλλοι αξιωματικοί στην Κωνσταντι-

νούπολη και στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να προε-

τοίμασαν σχέδιο εκστρατείας κατά της Τουρκίας, ενώ

ήδη το «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο» είχε στείλει, προ-

φανώς δε με έξοδα και χρηματοδότηση της γαλλικής

κυβέρνησης, 40.000 τουφέκια προς τους Έλληνες

κατοίκους των ορεινών περιοχών της Ηπείρου, της

Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, με τους οποίους

βρίσκονταν σε συνεχή διαρκή συνεννόηση. Η απο-

στολή αυτής της σημαντικής ποσότητας όπλων είναι

το πιο πρακτικά αξιόλογο έργο του «Ελληνόγλωσσου

Ξενοδοχείου». Η εκστρατεία, πάντως, των Γάλλων

κατά της Τουρκίας τελικά ματαιώθηκε εξαιτίας του

πολέμου των εναντίον της Ρωσίας.

Μετά την πτώση του Ναπολέοντα, το «Ελληνό-

γλωσσο Ξενοδοχείο», το οποίο μέχρι τότε διατηρούσε

«κατάστημα» στην οδό Μονσιέ του προαστίου Σαιν

Ζερμαίν, άρχισε να παρακμάζει, όχι μόνο επειδή στε-

ρήθηκε την υψηλή προστασία του Ναπολέοντα, αλλά

και διότι οι Βουρβόνοι, οι οποίοι επανήλθαν στην εξου-

σία, δεν έβλεπαν ευνοϊκά τις μυστικές Εταιρείες, τις

οποίες καταδίωκε, άλλωστε, και η «Ιερή Συμμαχία».

Οπότε και ο Ζαλύκης αναγκάσθηκε να μετοικήσει για

ένα χρονικό διάστημα στο Λονδίνο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές 
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση

από την οθωμανική δουλεία

Ο Αθανάσιος 

Τσακάλωφ
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ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΒΕΪΚΟΣ

ο Λάμπρος Βέικος γεννήθηκε κάπου στις

αρχές της δεκαετίας του 1780. Γόνος σπουδαίας

στρατιωτικής ηπειρώτικης οικογένειας από το

νικολίτσι της Πρεβεζας. Ανατράφηκε στα σκληρά

χρόνια του διωγμού των Σουλιωτών. ο πατέ-

ρας του, Βέικος Ζορμπάς, αρχηγός φάρας Σου-

λιωτών, πολέμησε με αγριότητα τους οθωμα-

νούς και πέθανε μαχόμενος στη μάχη στο κούγκι. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

κατά την Σουλιώτικη παράδοση, ο γιός του,

κληρονόμησε ως επίθετο το όνομά του. ο νεα-

ρός λάμπρος, όμως, δεν κληρονόμησε μόνο το

όνομα του πατέρα του, αλλά και την ανδρεία

του! το 1803, όταν ο Αλή Πασάς κυρίευσε το

Σούλι, ο λάμπρος κατέφυγε στη κέρκυρα και

υπηρέτησε πρώτα στα αγγλικά και ύστερα τα

γαλλικά στρατεύματα. Παράλληλα ανέλαβε την

αρχηγία της οικογένειας των Ζορμπαίων. το

1820, ο Βέικος και οι Σουλιώτες συμμαχούν με

τον Σουλτάνο, εναντίον του Αλή Πασά, με απο-

κλειστικό στόχο να τους δοθεί πίσω η γη τους

ως αντάλλαγμα.

Φυσικά οι τούρκοι αθέτησαν την υπόσχεσή

τους κι έτσι, ο Βέικος με τον Μπότσαρη, κατα-

λαμβάνουν με τα όπλα το Σούλι και το 1821 ο

πρώτος καταλαμβάνει το φρούριο της κιάφας.

Ένα χρόνο μετά όμως, οι υπέρτερες δυνάμεις

του Χουρσίτ ανακαταλαμβάνουν το Σούλι και

ο Βέικος με τους άνδρες του καταφεύγουν στα

Επτάνησα. Από κει ο ηπειρώτης οπλαρχηγός

μεταβαίνει στη Δυτική Ελλάδα για να βοηθήσει

τα αδέρφια του στον ξεσηκωμό! 

τον Αύγουστο του 1823 πολεμάει γενναία,

δίπλα στον συμπατριώτη και φίλο του Μάρκο

Μπότσαρη στη μάχη στο κεφαλόβρυσο. την

ίδια χρονιά θα πάρει μέρος σε μάχες στο Αγρίνιο

και στην Άμπλιανη. το 1824 ο Βέικος θα μετα-

βεί στη Πελοπόννησο και θα γνωριστεί με σπου-

δαίες μορφές του αγώνα. 

η ώρα του να δείξει για τα καλά τα δόντια του

στους εχθρούς ήρθε τον Ιούνιο του 1825, όταν

με τους Σουλιώτες του εισέρχεται στο πολιορ-

κούμενο μεσολόγγι. 

η πόλη βρίσκεται σε θλιβερή κατάσταση και

ο λάμπρος οργανώνει την άμυνα και τονώνει

με κάθε μέσο το ηθικό των λιμοκτονούντων Ελλή-

νων. Όταν ο Κιουταχής σφίγγει τον κλοιό, κά-

νει μια δελεαστική πρόταση στον Βέικο για συνθη-

κολόγηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. με υπε-

ρηφάνεια και πατριωτισμό, ο ηπειρώτης του

απαντά: «Θα είμαστε μισητοί από τον Θεό αν

σου παραδοθούμε. Στείλε όσο ασκέρι θες.

Εμάς μας τελείωσαν τα φυσέκια. Η όρεξή μας

όμως να σκοτώνουμε Τούρκους δεν λιγό-

στεψε!» 

Ακολούθησε η θρυλική έξοδος με τους 350

Σουλιώτες να ρίχνονται στη φωτιά, λίγοι εναν-

τίον πολλών! 

οι νεότεροι ιστορικοί περιγράφουν τον Βέικο

ως έναν μοναδικό επαναστάτη, ιδιαίτερα ευπα-

ρουσίαστο και γεμάτο πυγμή! 

Ασταμάτητος, πολεμιστής από παιδί θα ακο-

λουθήσει τον Καραϊσκάκη στην εκστρατεία του

στη Στερεά και θα διακριθεί στη φημισμένη μάχη

της Αράχωβας τον νοέμβριο του 1826.

το μοιραίο τέλος θα έρθει τον Απρίλιο του

1827. Πολλοί επαναστάτες, συναντούν ηρωικά

μαχόμενοι τον θάνατο. ο λάμπρος, παρότι αν-

τιλαμβάνεται τι επρόκειτο να συμβεί, δεν κατε-

βάζει ούτε δευτερόλεπτο το σπαθί του. Εμψύχω-

νε τα παλληκάρια μέχρι την ύστατη ώρα. λίγα

λεπτά πριν τον χαμό του, έβγαλε τα άρματά του

και τα έδωσε σε έναν από τους ψυχογιούς του.

«Πάρτα, παιδί μου, και τράβα τα στη φαμίλια

μου να τα πουλήσουν και νάχουν τροφή για

λίγες μέρες, γιατί εμείς δεν ξαναγυρνάμε»! 

Έπεσε νεκρός από εχθρικά πυρά στη μάχη

του Αναλάτου (κάπου στη σημερινή νέα Σμύρνη

Αττικής). οι Αθηναίοι δόξασαν τον ηπειρώτη

ήρωα, δίνοντας το όνομά του σε μια συνοικία

στη καλλιθέα, ενώ το κράτος για να τον τιμήσει

έδωσε στους απογόνους του κάποιες εκτάσεις

γης, κοντά στο Γαλάτσι, στο περιώνυμο Άλσος

Βέικου. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΝΟΤΗΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

ο Παναγιώτης Μπότσαρης γεννήθηκε στα

Σουλιωτοχώρια το 1756. Δευτερότοκος γιός του

Γιώργη Μπότσαρη και θείος του Μάρκου, από

την πιο ξακουστή οικογένεια της ηπείρου, των

μποτσαραίων! 

Αναθρεμμένος σε οικογένεια με σκληρούς πο-

λεμιστές, ο νότης, όπως τον αποκαλούσαν από

μικρό, μάθαινε το ντουφέκι, την αγριότητα των

καταστάσεων και την ιστορία των παππούδων

του. 

Όταν το 1803, ο τύραννος της ηπείρου, κυρίευ-

σε το Σούλι, πολλές αντάρτικες ομάδες κατέφυγαν

προς διάφορες κατευθύνσεις, κυρίως στο Ιό-

νιο. η οικογένεια του νότη μπότσαρη όμως,

μαζί με 160 Σουλιώτες, έπεσε στη καλοστημένη

παγίδα του Αλή. τον Ιανουάριο του 1804 επτά

χιλιάδες τουρκαλβανοί του Πασά, περικυκλώνουν

τα γύρω βουνά και αναγκάζουν τον μπότσαρη

σε οχύρωση στα βράχια, πάνω στην Ιερά μο-

νή Σέλτσου. Παρότι θεονήστικοι και με λιγοστό

οπλισμό, οι Σουλιώτες καταφέρνουν να αμυν-

θούν με επιτυχία για τρεις ολόκληρους μήνες.

Εξαγριωμένος ο Αλής, διέταξε ενίσχυση δύο χι-

λιάδων επιπλέον Αλβανών και ύστερα από τη

προδοσία ενός ντόπιου Έλληνα, οι ορδές του

Πασά εισβάλλουν στο μοναστήρι. 

η άνιση μάχη που ακολούθησε ήταν φονικό-

τατη. η σύζυγος, ο γιός, τα ανίψια και άλλα μέλη

της οικογένειας του μπότσαρη κατασφάχθη-

καν! 

η ηρωική κόρη του πολέμαρχου, Λενιώ, έμει-

νε στην ιστορία για την αυτοθυσία της. Πο-

λεμώντας ως το τέλος, όρμησε στα βαθιά νερά

του Αχελώου, όπου έγινε ο υγρός τάφος της. 

«Τούρκοι, παλιοζαγάρια. 

Εγώ είμαι η Λένω Μπότσαρη, 

του Νότη θυγατέρα, 

και ζωντανή δεν πιάνομαι 

εις των Τούρκων τα χέρια». 

ο ίδιος ο μπότσαρης, πνιγμένος στο αίμα,

διάτρητος από τις πληγές και κατάμαυρος από

το μπαρούτι, αιχμαλωτίστηκε και φυλακίστηκε

ετοιμοθάνατος στις φυλακές της κλεισούρας.

Απτόητος όμως, αφού έγινε καλά, κατάφερε με-

τά από ένα χρόνο να αποδράσει. Απέφυγε την

ενέδρα θανάτου που του έστησε ο τεπελενλής

στη λάρισα, κατευθύνθηκε στη κέρκυρα και

οργάνωσε στρατιωτικά τους συμπατριώτες του.

το 1809, μετά το θάνατο του αδερφού του,

Κίτσου, αναλαμβάνει αρχηγός των μποτσαρ-

αίων. ορμά με τους άνδρες του προς ενίσχυση

του μεσολογγίου και γίνεται μπροστάρης στη

δεύτερη ηρωική έξοδο, το 1826. 

λαμβάνει μέρος σε πολλές συγκρούσεις και

το 1827 πολεμά με αυταπάρνηση στο Δίστομο,

όπου και τραυματίζεται. Γηραιός πια, λυσσα-

λέος όμως καθώς πρόκειται για την Πατρίδα!

Στην πολιορκία και την άλωση της ναυπά-

κτου το 1829, ο νότης μπότσαρης ήταν ο καλύτε-

ρος πολεμιστής, φονεύοντας εκατοντάδες βαρ-

βάρους, αποτελώντας παράλληλα το αποκο-

ρύφωμα του στρατηγικού νου των Ελλήνων! 

με το πέρας των μαχών ο μπότσαρης συμμε-

τείχε στις Εθνοσυνελεύσεις και στα πολιτικά τεκ-

ταινόμενα της χώρας. 

Επί Όθωνα τού αποδόθηκε τιμητικά ο βαθμός

του υποστράτηγου και το κράτος τού παρα-

χώρησε ένα μικρό σπίτι στη ναύπακτο, όπου

σήμερα μια απλή πλάκα θυμίζει την παρουσία

του στην πόλη.

ο σπουδαίος αυτός αγωνιστής άφησε την τε-

λευταία του πνοή, το 1841, σε ηλικία 84 ετών. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Οι πολεμιστές της
Ηπείρου

Ο Λάμπρος Βέικος      Ο Νότης Μπότσαρης



«Ο κατευναστής είναι αυτός

που τρέφει έναν κροκόδειλο --

ελπίζοντας ότι θα τον φάει 

τελευταίο»
Winston Churchill

ο σημερινός διαπραγματευτής της ε/κ κοινό-

τητας, κ. Ανδρέας μαυρογιάννης, μιλώντας στις

29.6.2021 σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο λευ-

κωσίας, δήλωσε μεταξύ άλλων :

«Ανησυχώ πάρα πολύ ότι αν δεν γίνει κάτι

χτες, πολύ σύντομα θα είναι πάρα πολύ αργά

και για την Αμμόχωστο και για την κατεχόμενη

μας περιοχή, και για τη λύση του κυπριακού.

Αυτό που συμβαίνει είναι δραματικό, είναι ίσως

η τελική φάση της πλήρους καταστροφής των

προοπτικών και της λύσης και της επανένωσης

του τόπου. Αυτό που επιζητούν και η τουρκία

και οι εκπρόσωποι του ψευδοκράτους, ως πρώτη

τους προτεραιότητα, δεν είναι τα δυο χωριστά

κράτη στην κύπρο αλλά δυο οντότητες, οι οποίες

θέτουν από κοινού κάποιες συγκεκριμένες αρ-

μοδιότητες και ιδιαίτερα θέματα εξωτερικής εκ-

προσώπησης στην ΕΕ, ούτως ώστε αφενός να

έχουν την ανεξαρτησία τους, και αφετέρου να

μπορεί η τουρκία να ελέγχει και το σύνολο της

κύπρου και να έχει και χέρι και λόγο στα της

ΕΕ… μετά την ανάδειξη του Ερσίν τατάρ, μας

είχαν μιλήσει για δυο κράτη και μετά δοκίμασαν

να μας παρουσιάσουν ως υποχώρηση το ότι λέ-

νε μεν για δυο κράτη, αλλά θα μπορούσε να ήταν

και κυριαρχική ισότητα… είναι ένα μόρφωμα

που θα θέσει από κοινού κάποιες πολύ συγκε-

κριμένες αρμοδιότητες και το οποίο όταν θα κα-

ταρρεύσει… και δεν θα υπάρχει δυνατότητα

επανόδου στο status quo ante».

ο κ. μαυρογιάννης επίσης έκανε λόγο για

«μεγάλη αποτυχία του αφηγήματός μας» που

πρέπει να μας απασχολήσει.

Όσα είπε ο Α. μαυρογιάννης δεν συνάδουν

ούτε για...αστείο με όσα αράδιασε στους πρό-

σφυγες κερυνειώτες σε συγκέντρωση κερυνει-

ωτών προσφύγων και εκτοπισμένων στο Πολι-

τιστικό Ίδρυμα καραβά όταν πρωτο-διορίστηκε

συνομιλητής για το κυπριακό.

με επιστολή του προς τον κ. μαυρογιάννη,

με αφορμή την επιστροφή του ως διαπραγμα-

τευτή στο κυπριακό και μάλιστα σε ένα νέο κύκλο

συνομιλιών μέσω «Πενταμερούς», του οποίου

όχι μόνο προβλεπτή αλλά και προδιαγεγραμ-

μένη είναι η κατάληξη με νέες καταστροφικές

υποχωρήσεις της δικής μας πλευράς, ο Πρόε-

δρος του ιστορικού προσφυγικού Σωματείου

«Αδούλωτη κερύνεια» Ιωάννης Σιεκέρσαββας,

ημερ. 12.2.2021, του θύμισε τι τους είχε διαβε-

βαιώσει για τα οποία τον κρατούν υπόλογο για

τις υποσχέσεις του εκείνες.

«οι νέες συνομιλίες θα αποσκοπούν στην επι-

στροφή των προσφύγων ανεξάρτητα πώς θα

ονομάζεται η λύση. Δικοινοτική Διζωνική ομο-

σπονδία και επιστροφή των προσφύγων παν-

τρεύονται και εγώ θα τα παντρέψω. Αν μάλιστα

φθάσουμε σε σημείο που αυτό δεν θα μπορεί

να γίνει, θα καταγγείλω την εξέλιξη και θα πα-

ραιτηθώ από τη θέση του διαπραγματευτή».

υπήρξε και δεύτερη, απαντητική επιστολή της

«Αδούλωτης κερύνειας» προς τον κ. Α. μαυρο-

γιάννη ημερ. 13.4.2021 σε δική του επιστολή

ημερ. 16.2.2021 επιμένοντας στον «λόον του

αδρώπου»… δηλ., στη παραίτησή του, εφόσον,

όπως έγραψε η Αδούλωτη κερύνεια, «εμείς με

τα δεδομένα που γνωρίζουμε ήδη αποτελεί σύγκλι-

ση στις συνομιλίες ότι λύση ΔΔο και επιστροφή

των προσφύγων δεν «παντρεύονται».

Όμως, ο κ. μαυρογιάννης πρώτος γνώριζε,

ως διαπραγματευτής, ότι η ΔΔο δεν επιτρέπει

επιστροφή των προσφύγων! το κατέγραψαν οι

Βρετανοί και στα ψηφίσματα του Σ.Α όπως το

750/92, το οποίο ξεκαθάρισε και απέκλεισε από

τότε, με τις υποχωρήσεις Γ. Βασιλείου, την μη

ΕΠΙΣτροΦη τΩν κΕρυνΕΙΩτΩν και όχι μό-

νον. η επιστροφή κερυνειωτών βέβαια είχε τε-

θεί υπό αμφισβήτηση από το 1977…

το ψήφισμα 750 της 10ης Απριλίου 1992, 

αφού επαναβεβαιώνει στη δεύτερή του παρά-

γραφο τα ψηφίσματά του 649/90 και 716/91 και

αφού γράφει ότι η λύση θα πρέπει να βασίζεται

(υποτίθεται) σε ένα κράτος με μία κυριαρχία

κ.λπ., προχωρεί και προσθέτει την προϋπόθε-

ση ότι αυτό θα αποτελείται από δύο πολιτικά ισό-

τιμες κοινότητες, όπως καθορίζεται στην πα-

ράγραφο 11 της έκθεσης του Γ.Γ. του οηΕ

(S/23780) σε μια Δικοινοτική Διζωνική ομο-

σπονδία… Στην οποία φανερώνεται η σκευωρία

εις βάρος των προσφύγων και δη των κερυνειω-

τών, όταν εξηγεί ακριβώς τι επιβεβαίωσε το Σ.Α.

ως προς την ερμηνεία της πολιτικής ισότητας:

«Αν και πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση 

αριθμητική συμμετοχή σε όλα τα τμήματα της

ομόσπονδης κυβέρνησης και της διαχείρισης,

θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται inter alia με διά-

φορους τρόπους: Απαραίτητο όπως, για έγκρι-

ση ή τροποποίηση του ομόσπονδου συντάγ-

ματος του κράτους της κύπρου, αυτό γίνεται με

έγκριση αμφοτέρων των κοινοτήτων. Στην απο-

τελεσματική συμμετοχή αμφοτέρων των κοινο-

τήτων σε όλα τα όργανα και αποφάσεις της ομό-

σπονδης κυβέρνησης. Σε ασφαλιστικές δικλεί-

δες, ούτως ώστε η ομόσπονδη κυβέρνηση να

μην έχει την εξουσία να υιοθετήσει οποιαδήπο-

τε μέτρα εναντίον των συμφερόντων της άλλης

κοινότητας και στην ισότητα και ίδιες εξουσίες

και αρμοδιότητες των δύο ομόσπονδων κρα-

τών».

Καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού 
και ιδιοκτησία γης

Στη δε παράγραφο 20 τονίζεται: «η διζω-

νικότητα της ομοσπονδίας αντικατοπτρίζεται στο

γεγονός ότι το κάθε ομόσπονδο κράτος θα δι-

οικείται από μια κοινότητα, η οποία θα έχει εγ-

γυημένη καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και

ιδιοκτησία γης στην περιοχή της. Αντικατοπτρίζεται,

επίσης, με το γεγονός ότι δεν θα επιτρέπεται

στην ομόσπονδη κυβέρνηση να καταπατά τις

αρμοδιότητες των ομόσπονδων κρατών, ούτε

το ένα ομόσπονδο κράτος να καταπατά τις εξου-

σίες και αρμοδιότητες του άλλου κράτους».

Εφόσον το κάθε ομόσπονδο κράτος θα έχει

εγγυημένη καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και

ιδιοκτησία γης στη περιοχή του, πώς θα ... «πάν-

τρευε» ο κ. μαυρογιάννης την ΔΔο με την επι-

στροφή των προσφύγων;

Σήμερα, τα όσα δήλωσε στην εκδήλωση στο

Πανεπιστήμιο λευκωσίας ο κ. μαυρογιάννης,

ότι ζητούν οι τούρκοι, συμβαδίζουν με την έκ-

θεση του ΓΓ του οηΕ το 1992 στο ψήφισμα

750/92 και με όλες τις μέχρι σήμερα απαιτήσεις

των τούρκων, οι οποίοι από το 1964 ζητούσαν

δύο κράτη. με τις υποχωρήσεις των δικών μας,

φθά-σαμε στο σημερινό ελεεινό σημείο απελ-

πισίας να μην ξέρουν οι αποτυχημένες μας

ηγεσίες τι να κάνουν! Αλλά να μην έχει κανένας

την τόλμη να σταθεί στο ύψος του. Απαιτώντας

ΑΠΕλΕυΘΕρΩΣη, κρΑτοΣ ΔΙκΑΙου, μΕ το

κυΠρΙΑκο ΩΣ ΘΕμΑ ΕΙΣΒοληΣ κΑΙ κΑτοΧηΣ.

και τούρκοι/Βρετανοί μας εκμεταλλεύονται.

«Αυτό-διοικούμενες 
περιοχές»

«Ατυχή και απαράδεκτη» χαρακτήρισε στις

28.6.2021 την αναφορά της κας τζέιν Χολ λούτ

για «αυτοδιοικούμενες περιοχές» (“self-governing”)

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. νίκος Ανα-

στασιάδης. Έχει απόλυτο δίκαιο. καταρχήν η

ελληνική μετάφραση του αγγλικού “self-gov-

erning areas” δεν είναι «αυτό-διοικούμενες πε-

ριοχές» αλλά «αυτό-κυβερνώμενες περιοχές».

οι «αυτό-διοικούμενες περιοχές» μεταφράζον-

ται ως «self-administered areas».

με άλλα λόγια οι Βρετανοί προσπαθούν να

βρουν τρόπους παίζοντας με λέξεις (εποικο-

δομητικών ασαφειών συνέχεια ) για να λυγίζουν

την κυπριακή Δημοκρατία να δεχθεί να χωρέ-

σουν τα δύο κράτη (προτροπή Βρετ. υπ. Αρ-

μοστή Στίβεν λίλλυ/Φόρεϊν Όφις) σε μια συνο-

μοσπονδία δύο κρατών όπως απαιτούν οι τούρ-

κοι! Για να ελέγχουν όλο το νησί, φθάνοντας στο

τέλος της εκτέλεσης της κΔ κατά Δρα νιχάτΕρίμ…

«Κυριαρχική ισότητα»

η «κυριαρχική ισότητα» συμπίπτει στα πλαίσια

των δύο κρατών όπως ζητούσαν οι τούρκοι από

το 1964.

Έκθεση Γκάλο Πλάζα
Στις παραγράφους 74 και 149 της Έκθεσής

του το 1965 ο κ. Πλάζα συνοψίζοντας τις απαι-

τήσεις του Δρα κουτσιούκ έγραψε (74) «η κά-

θε μια από τις δύο ξεχωριστές κοινοτικές περ-

ιοχές θα απολαμβάνει «αυτό-κυβέρνηση» (“self-

government”) σε όλα τα θέματα εκτός των ομο-

σπονδιακών…

(149) « οι τ/κ προσβλέπουν σε ένα ομό-

σπονδο σύστημα στο οποίο θα υπάρχουν αυ-

τόνομα τ/κ και Ε/κ κράτη. η ύπαρξη των οποίων

θα δημιουργηθεί με ένα γεωγραφικό διαχωρι-

σμό…».

Βλέπουμε λοιπόν, ότι η «αυτο-κυβέρνηση»

(“self-government” της κας λούτ/Φόρεϊν Όφις)

πάει χέρι με χέρι με τα «δύο κράτη» με μια «ομο-

σπονδιακή» ομπρέλα.

Όταν, λοιπόν, ο κ. μαυρογιάννης ομολογεί

δημοσίως «μεγάλη αποτυχία του αφηγήματός

μας», αυτό θα πρέπει να τον απασχολήσει ΔΙΠλΑ:

Για τις ευθύνες του ως διαπραγματευτή τόσα 

χρόνια και για όσα ενσυνείδητα και αστήρικτα

υποσχέθηκε στους κερυνειώτες.

Ο «λόος του αδρώπου» λοιπόν, αλλιώς
ευθιξία, για όσα λέγονται και δεν τηρούνται…

Ανδρέας Μαυρογιάννης,
ΔΔΟ/δύο κράτη, 

Κερυνειώτες και ευθιξία
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Πυρκαγιές… στο ίδιο

έργο θεατές
οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές ανέ-

δειξαν για ακόμη μια φορά την έλλειψη πρόληψης,

την ανεπάρκεια του συστήματος και τη δυσκολία

ως λαός να μαθαίνουμε από τα παθήματα μας,

ιδιαίτερα μετά τα συμβάντα στην περιοχή Σολέας

το 2016. οι απαράδεκτες συμπεριφορές κάποιων

συνανθρώπων μας είχαν για ακόμα μια φορά κα-

ταστροφικές συνέπειες. 

Γράφει ο 

Μιχάλης 

Δαμιανός

Αντιπρόεδρος Δηκο 

Πρέπει να γίνει κατανοητό όμως, πως λόγω του

θερμού κλίματος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μή-

νες, οι πυρκαγιές στην κύπρο είναι αναπόφευκτες.

Για να περιοριστούν οι πιθανότητες επανάληψης

των πρόσφατων καταστρεπτικών φαινομένων, πρέ-

πει ως πολιτεία να κινηθούμε ως εξής:

– Πρέπει να βελτιωθεί η παιδεία σε ό,τι αφορά

στην προστασία των δασών. Ξενίζει το γεγονός ότι

συνάνθρωποι μας ακόμη καψαλίζουν χόρτα το κα-

λοκαίρι. Ξενίζει επίσης ότι κάποιοι νέοι μας εν-

δεχομένως να θεωρούν ότι η φωτιά μπορεί να είναι

πράξη εκδίκησης προς τα Σώματα Ασφαλείας.

– Πρέπει οι ποινές για πρόκληση πυρκαγιάς να

είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικές. Αρχές και δικαστήρια

πρέπει να δείξουν μηδενική ανοχή στον οποιον-

δήποτε θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περ-

ιουσίες, φυσικό περιβάλλον.

– το κλειδί όμως είναι σίγουρα η πρόληψη. Αφ-

ού κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες ενός πύρινου

πολέμου, που στο πέρασμα του καταστρέφει τον

τόπο μας, τις περιουσίες μας και παίρνει ζωές αθώων

ανθρώπων, τότε δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια.

Ας ενισχύσουμε τις δυνάμεις πυρόσβεσης, για να

είμαστε αυτάρκεις στην αντιμετώπιση της πύρινης

λαίλαπας. Αυτός πρέπει να είναι και ο κύριος στόχος

της κυβέρνησης και σε αυτόν τον στόχο θα πρέπει

να επικεντρώνονται οι προσπάθειες.

κυβέρνηση και Πολιτεία πρέπει να εισακούσουν

τις εισηγήσεις των ειδικών για ενίσχυση των μέσων

πυρόσβεσης, όποιες και να είναι αυτές. ο ρόλος

της αντιπολίτευσης, αφού δεν μπορούν οι ίδιες οι

πολιτικές δυνάμεις που την απαρτίζουν να υλο-

ποιήσουν την οποιαδήποτε στρατηγική, είναι να 

πιέσει για να υπάρξουν επαρκή κονδύλια στον επό-

μενο προϋπολογισμό του κράτους, τον οκτώβριο,

για την ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης.

Ας ευχηθούμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέρ-

γειες έτσι ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μας βρει

πιο έτοιμους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών

και να μην συζητούμε ξανά τι πήγε λάθος.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

«Κάθε βράδυ βρυχάται η γη

και οι απόκοσμες κραυγές της

τρομάζουν τις κοιμισμένες αναμνή-

σεις...

Κάθε βράδυ βρυχάται η γη

και οι απόκοσμες κραυγές της

προσπαθούν να μας ξυπνήσουν

τους εφιάλτες...»

(Στίχοι ποιήτριας Δέσπως Πηλαβάκη,

από το ποίημά της «Ξεστρατίσαμε»)

Εφιαλτικές πράγματι είναι οι ανα-
μνήσεις που ξυπνούν κάθε καλο-

καίρι τούτες οι μέρες του Ιούλη και του
Αυγούστου, γιατί αναξέουν τις αι-
μάσσουσες ακόμα πληγές μας και
ξυπνούν μέσα μας οδυνηρές κι ά-
σβηστες μνήμες. Θύμισες που τρυ-
πούν σαν αιχμές φαρμακερού δόρα-
τος τον νου και την καρδιά μας, ανα-
βιώνοντας τόσες και τόσες απερί-
γραπτες δοκιμασίες και θλίψεις, που
είχαμε την κακή τύχη να βιώσουμε το
1974 στην αγαπημένη ιδιαίτερη πα-
τρίδα μας Κύπρο.

μνήμες, που ταξιδεύουν δακρυσμέ-

νες στις απότομες πλαγιές και τις απά-

τητες βουνοκορφές του κατεχόμενου Πεν-

ταδάκτυλου, στην κερύνεια, την μόρ-

φου και την Αμμόχωστο και ανεμίζουν τα

μαντήλια του πόνου και της απόγνωσής

μας για να χαιρετίσουν τα σκλαβωμένα

χώματά μας.

μνήμες, που ξυπνούν μέσα μας τρα-

γικά βιώματα, τη φωτιά του πολέμου, τον

όλεθρο και τον θάνατο, που γευτήκαμε

στα μαρμαρένια αλώνια του άνισου και

προδομένου αγώνα μας ενάντια στον

τούρκο εισβολέα και κατακτητή. Πονάει

ακόμα αθεράπευτα, βαθειά μέσα μας, η

ανείπωτη θλίψη και ο απερίγραπτος πό-

νος για την ηρωική πτώση τόσων και τό-

σων λαμπρών παλικαριών, που πολέ-

μησαν δίπλα μας με ασύλληπτο θάρ-

ρος και αυταπάρνηση. Bρέθηκαν μοι-

ραία μέσα στην κόλαση του πυρός της

«καιομένης καμίνου», και άφησαν εκεί,

στον βωμό της θυσίας για την πανώρια

λευτεριά, την τελευταία τους πνοή! Αποτίου-

με τον οφειλόμενο φόρο τιμής στη μνήμη

τους!

Θα προσπαθήσω να κάνω νοερά μια

πονεμένη περιδιάβαση στις προσωπι-

κές μου τραγικές θύμισες από την βάρ-

βαρη τουρκική εισβολή στην κύπρο στις

20 του Ιούλη του 1974, που ακολούθη-

σε, ως αναπόφευκτη συνέπεια, το προ-

δοτικό πραξικόπημα της Χούντας των

Αθηνών στις 15 του Ιούλη 1974.

τα βιώματα εκείνα, που περιγράφον-

ται αναλυτικά στο βιβλίο μου «49 μΕρΕΣ

Στην κολΑΣη», αποτυπώθηκαν

ανεξίτηλα μέσα μου και – σαν αγιάτρευ-

το σαράκι – μού τρώνε ακατάπαυστα τα

σωθικά εδώ και 47ολόκληρα χρόνια...

Η κατάσταση 
στην Κύπρο πριν 

από το πραξικόπημα

Για σκοπούς ενημέρωσης και προς

καλύτερη κατανόηση, πρέπει να αναφέ-

ρω ότι μετά την λήξη του απελευθερω-

τικού αγώνα των κυπρίων του 1955-59

επιβλήθηκε το Σύνταγμα Ζυρίχης–λον-

δίνου, που έδωσε υπερ-προνόμια και δι-

καιώματα «βέτο» στην τουρκοκυπριακή

μειονότητα του 18% του πληθυσμού της

κύπρου. Αυτό οδήγησε σε παράλυση

του κράτους, σε έντονες διακοινοτικές

διαφορές και σοβαρές ένοπλες συγ-

κρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και το-

υρκοκυπρίων το 1963-64. 

Έκτοτε, με υποδαύλιση από μέρους

της Αγγλίας και φανερή στήριξη της 

τουρκίας, αναβίωσε έντονα η επιδίωξη

της διχοτόμησης της κύπρου, παλαιό-

τερο αίτημα μιας μικρής μειοψηφίας εθ-

νικιστών τουρκοκυπρίων.

Επιπρόσθετα, οι πιο πάνω θλιβερές

συνθήκες έγιναν αφορμή να διαχωρι-

σθούν οι αγωνιστές της ΕοκΑ 1955-59

και η κυπριακή κοινωνία σε δύο αντι-

μαχόμενα στρατόπεδα: Από τη μια 

στους έντονους επικριτές της ανθενω-

τικής λύσης Ζυρίχης - λοδίνου, όπως την

χαρακτήριζε το αντικυβερνητικό μέτω-

πο, που κατηγορούσε τον μακάριο και

την τεράστια πλειοψηφία των υποστηρ-

ικτών του ανάμεσα στον κυπριακό λαό,

ότι απεμπόλησαν τον ενωτικό αγώνα της

κύπρου. και από την άλλη στους μετρ-

ιοπαθείς αποδέκτες της εφικτής λύσης,

που είχεν οδηγήσει στην ίδρυση της ανε-

ξάρτητης κυπριακής Δημοκρατίας.

Έκτοτε είχαν αρχίσει ουσιαστικά οι με-

γάλες αντιθέσεις και οι διχασμοί μεταξύ

φιλοκυβερνητικών μακαριακών δυνά-

μεων και αντικυβερνητικών γριβικών

δυνάμεων, που αυτοαποκαλούνταν «ενω-

τική παράταξη» και κατηγορούσαν τους

αντιπάλους τους ως ανθενωτικούς.

οι αντιθέσεις αυτές οξύνονταν στα-

διακά μέχρι τη λήξη της δεκαετίας του

1970. κορυφώθηκαν δε την περίοδο

1971-74. τότε ήταν που ιδρύθηκε και έδρ-

ασε από τη μια η παράνομη οργάνωση

ΕοκΑ Β΄, εκ μέρους των αντικυβερν-

ητικών δυνάμεων, και συστάθηκε από

την άλλη το Εφεδρικό Σώμα της Αστυ-

νομίας, εκ μέρους της κυβέρνησης, 

προς αντιμετώπιση των παρανομιών της

ΕοκΑ Β΄.

οι αντίπαλες αυτές δυνάμεις είχαν έν-

τονες συγκρούσεις μεταξύ τους, που έφ-

θαναν συχνά σε ακρότητες και τρομο-

κρατούσαν τους φιλειρηνικούς πολίτες.

η ΕοκΑ Β΄ ενεργούσε με την καθο-

δήγηση μερικών Ελλαδιτών αξιωματικών

της κυπριακής Εθνικής Φρουράς, που

ήταν όργανα της Χούντας των Αθηνών.

οι ίδιοι αξιωματικοί έκαναν καθημερινά

πλύση εγκεφάλου στους στρατευμέ-

νους εθνοφρουρούς και τους φανάτιζαν

εναντίον του μακαρίου και των οπαδών

του.

η παράνομη δράση της ΕοκΑ Β΄ επε-

κτάθηκε επικίνδυνα και απειλούσε την

εύρυθμη λειτουργία του κράτους και την

ομαλότητα της καθημερινής ζωής. Προ-

χώρησε στη διενέργεια αδελφοκτόνων

δολοφονιών «εν ψυχρώ» αριθμού δημο-

κρατικών πολιτών και σε επιθέσεις εναν-

τίον αστυνομικών, ανατινάξεις αστυνο-

μικών σταθμών επιδρομές εναντίον 

στρατοπέδων για την κλοπή όπλων και

πυρομαχικών κ.ά.

Επιπλέον, η ΕοκΑ Β΄ συνέλαβε έναν

υπουργό της κυβέρνησης μακαρίου,

τον μακαριστό Βάκη, με σκοπό την εξα-

σφάλιση ανταλλαγμάτων. Ενέπλεξε επίσης

στη διαμάχη της με την κυβέρνηση και

τους τρεις μητροπολίτες της κύπρου.

τους έστρεψε εναντίον του μακαρίου.

Προκάλεσε έτσι πάρα πολύ έντονες αν-

τιθέσεις μεταξύ των πιστών και αφόρη-

τη εκκλησιαστική κρίση.

Αποκορύφωμα της παράνομης δρά-

σης της ΕοκΑ Β΄ υπήρξαν δυο απο-

τυχημένες δολοφονικές απόπειρες εναν-

τίον του ίδιου του Προέδρου της Δημοκ-

ρατίας Αρχιεπισκόπου μακαρίου.

με αιχμή του δόρατος τους άντρες του

Εφεδρικού Σώματος της Αστυνομίας οι

φιλοκυβερνητικές δυνάμεις καταδίωκαν

παντού τους αντικαθεστωτικούς εγ-

κληματίες της ΕοκΑ Β΄. μερικές φορές

μάλιστα υπερέβαιναν τα όρια και ασκού-

σαν ακόμη και απαράδεκτη βία σε βά-

ρος συλλαμβανόμενων μελών της, για

απόσπαση πληροφοριών. κατάφεραν

δε τελικά να εντοπίσουν και να συλλά-

βουν αρκετά ηγετικά στελέχη, όπως και

σωρεία εγγράφων, που μαρτυρούσαν

την στενή συνεργασία και την καθοδή-

γηση των ηγετών της ΕοκΑ Β΄ από το

πραξικοπηματικό χουντικό καθεστώς της

Αθήνας και τους εγκάθετούς του στην

κύπρο.

Εμπεδώθηκε έτσι κλίμα πλήρους ανα-

σφάλειας και αφόρητου τρόμου ανάμε-

σα στους πολίτες. Διευρύνθηκε επίσης

το διχαστικό κλίμα και προέκυψε επικίνδυνη

εμβάθυνση της διχόνοιας μεταξύ του ελ-

ληνικού κυπριακού λαού.

Φάνηκε ωστόσο προς τα μέσα του έ-

τους 1974 ότι η φιλοκυβερνητική πλευρά

θα κατάφερνε να επιβάλει τον νόμο και

την τάξη... τότε όμως ήταν που ανέλα-

βαν αποφασιστική δράση η Χούντα των

Αθηνών και οι εγκάθετοί της στην κύπρο,

που αντέδρασαν ακραία με τη διενέργεια

του πραξικοπήματος κατά του μακαρίου

στις 15 Ιουλίου 1974...

Αυτή, δυστυχώς, ήταν η απογοητευ-

τική διχαστική εικόνα στο εσωτερικό μέ-

τωπο της κυπριακής κοινωνίας πριν από

την πραγματοποίηση του πραξικοπή-

ματος.

Προβληματισμοί για το μέλλον μετά

το πραξικόπημα

τo βράδυ της 19ης τoυ Ioύλη τoυ 1974

ξάπλωσα vα κoιμηθώ με χίλιες δυo σκέ-

ψεις στο μυαλό μου για τo αύριo. ́ Εντο-

να αντικρουόμενα συναισθήματα με βα-

σάνιζαν συνεχώς και δεν με άφηναν να

κλείσω μάτι!

Ζούσαμε ήδη την 5η μέρα από την εκ-

δήλωση του προδοτικού πραξικοπήμα-

τος της 15ης Ιουλίου, που πραγματο-

ποίησε η ελληνική Χούντα του Ιωαννίδη

με εκτελεστικό όργανο την κυπριακή Εθ-

νική Φρουρά, που ήταν ελεγχόμενη από

τους Ελλαδίτες χουντικούς αξιωματικούς,

και σε συνεργασία με την παράνομη οργά-

νωση ΕοκΑ Β΄.

κύριος στόχος του πραξικοπήματος

ήταν η ανατροπή του μακαρίου, που αν-

τιστεκόταν σθεναρά στη συμφωνία με-

ταξύ ξένων δυτικών δυνάμεων και της

Χούντας των Αθηνών να διαμοιρασθεί η

κύπρος κατά ένα ποσοστό μεταξύ Ελλά-

δας και τουρκίας με παραχώρηση στρα-

τιωτικών βάσεων στο νΑτο, ώστε οι δυο

σύμμαχοι να συνεργαστούν αναπόσπαστοι

με θέματα της συμμαχίας!

οι δυσάρεστες αυτές εξελίξεις με προ-

βλημάτιζαν όλο και περισσότερο.

Από τη μια φοβόμουνα πολύ για τις

παράλογες ενέργειες των πραξικοπ-

ηματιών και των συνοδοιπόρων τους.

Είχαν ήδη προχωρήσει σε δολοφονίες

αρκετών αντιπάλων τους. Δυστυχώς δε,

ο βαθύς διχασμός της κυπριακής κοι-

νωνίας κατέληξε σε έναν αιματηρό εμφύλιο

σπαραγμό με θύματα ανάμεσα και στις

δυο αντίπαλες παρατάξεις...

Προσωπικά, από τη δεύτερη μέρα του

πραξικοπήματος είχα ζήσει σε όλο της

το μεγαλείο αυτή τη μανία, αν και δεν είχα

καμιά απολύτως ανάμειξη στα θλιβερά

γεγονότα, που είχαν προηγηθεί του πρα-

ξικοπήματος...Είχα επιλέξει ενσυνείδητα

πλήρη αποχήαπό την αδελφοκτόνα εκείνη

διαμάχη... 

Εν τούτοις, αντιμετώπισα το τεράστιο

και εντελώς αδικαιολόγητο μίσος των πρ-

αξικοπηματιών! Είχα περιληφθεί, πρώτος

εγώ, στον κατάλογο, που περιλάμβανε

τα ονόματα όλων των συγχωριανών μου

δημοκρατικών πολιτών, που θα εκτε-

λούνταν «εν ψυχρώ», επειδή δεν συνερ-

γάστηκαν για την επικράτηση και την επι-

βολή του πραξικοπήματος στην κύπρο!

και όντως είχα οδηγηθεί για εκτέλεση «εν

ψυχρώ» στον ποταμό, νότια του χωριού

και του σπιτιού μου, περικυκλωμένος

από σαράντα περίπου άγνωστους ένο-

πλους πραξικοπηματίες, μέλη της ΕοκΑ

Β΄! με έσωσε, ευτυχώς, την τελευταία

στιγμή ο συγχωριανός μου λευτέρης 

Χριστοδούλου, που ήταν μάλιστα ο επι-

κεφαλής των πραξικοπηματιών στην πε-

ριοχή μας.

Από την άλλη έτρεμα για τυχόν υλο-

ποίηση του προβλεπτού πια ενδεχόμε-

νου πραγματοποίησης τουρκικής εισβολής

στην κύπρο και αναμετρούσα τις φοβε-

ρές συνέπειές της... 

οι σχετικές δυσάρεστες ειδήσεις από

ξένους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς

σταθμούς προ-εξοφλούσαν ότι η τουρκία

ετοιμαζόταν να επέμβει! οι μόνοι που

αδιαφορούσαν πλήρως γι’ αυτό το εν-

δεχόμενο, ήταν οι αναλαβόντες πραξι-

κοπηματικά την εξουσία στο νησί!

Γιατί άραγε;

[με τέτοιες μαύρες σκέψεις στο κεφά-

λι μου και τόσα έντονα συναισθήματα να

πλημμυρίζουν τον ψυχικό μου κόσμο

πώς ήταν δυνατό να κοιμηθώ εκείνο το

βράδυ της 19ης Ιουλίου 1974; Παρέμει-

να άγρυπνος και ανέμενα τις εξελίξεις...]

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αφήγηση Σάββα Παυλίδη για 
τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο

Ο Σάββας Παυλίδης
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Δεν πρόκειται 

περί βλακών
Εν ουδεμιά περιπτώσει πρόκειται περί βλακών. ούτε περί ηλιθίων.

με χαρά και συγκίνηση άκουσε ο λαός της Αττικής την αναγγελία των

έργων στο Ελληνικό και την Γραμμή 4. Χαρά θεού και διαβόλου.

Σύμπραξη αμφοτέρων των θρησκευτικών ιδεολογιών. η παραλιακή

θα αναπλασθεί και η κυψέλη θα αναβαθμισθεί. Χαρές τραγούδια και

πυροτεχνήματα όλη νύχτα. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

τα έργα αυτά δεν θα γίνουν στην Δεσκάτη των Γρεβενών ούτε στις

Σάπες της κομοτηνής. Είναι έργα που θα τονώσουν το παραλιακό

μέτωπο και θα εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους-καρδερίνες που

κατοικούν στις περιοχές του Γαλατσίου και του κολωνακίου. Είναι

πλέον δεδηλωμένο ότι δεν θα ασχοληθούμε με το Άκτιον της Πρε-

βάζης ούτε με την Παλιόχωρα Χανίων. Πολύ μακριά, βρε παιδί μου.

Εντοπίζουμε το ενδιαφέρον μας, όπως εδώ και εκατό χρόνια, στην

συμβολή των οδών Πατησίων και Ιουλιανού. Πέραν τέτοιων συμβο-

λικών διασταυρώσεων απεκδυόμεθα πάσης ευθύνης και σπατάλης

χρημάτων. 

τελείωσε, η Φλώρινα και τα Δίκαια του Έβρου μπορούν από τούδε

να χαρακτηρίζονται ως ξένα εδάφη. μπορεί ο Βενιζέλος να χρησιμο-

ποίησε την βία κατά των Βουλγάρων αλλά εμείς δεν θέλουμε πλέον

εχθροπραξίες με τους φιλήσυχους γειτόνους μας. Πάρτε τα και αφή-

στε μας να οργανώσουμε τα κάτω Πετράλωνα και τις κουκουβάου-

νες. τόποι ιστορικοί, αν σκεφτεί κανείς πως εκεί ξεκίνησε την καριέρα

του ο Βασίλης καράς. τα λαϊκά άσματα της ξενητειάς, της κακομοι-

ριάς και της τσικουδιάς στα Σεπόλια ήταν εμπνευσμένα και όχι στα

Σέρβια κοζάνης.

Στην Αττική θα πέσει το εκατομμύριο και στην καστοριά λίγη βροχή

κατά τους χειμερινούς μήνες. κάτι περισσότερο νομίζω πως θα ήταν

υπερβολή. μέχρις εκεί φτάνει το μαραμένο μυαλουδάκι των υπο-

υργών και των χιλιάδων ψηφοφόρων τους.

Σε ελάχιστα χρόνια το λεκανοπέδιο θα φιλοξενεί περίπου οκτώ εκα-

τομμύρια δυστυχισμένες και ανύποπτες ψυχές. Εκεί θα γεννιούνται,

θα κλωσάνε και θα πεθαίνουν οι απόγονοι του λεωνίδα και του Παυ-

σανία.

η οικονομική ζωή της χώρας θα ξεκινάει στο μπογιάτι και θα τελειώνει

στον Σκαραμαγκά και οι αναπνοές των Αθηναίων θα ξεκινάνε με

εισπνοή και θα καταλήγουνε με εκπνοή στο Σισμανόγλειο Πνευμο-

νολογικό νοσοκομείο. η Αττική τείνει να γίνει πιο πυκνοκατοικημένη

και από το Χόνγκ κόνγκ. τους φάγαμε κι αυτούς, τι άλλο θέλετε λοιπόν;

η επένδυση του Ελληνικού θα ήταν εθνικά περισσότερο ωφέλιμη

στην κεραμωτή της καβάλας, όπως και τα χρήματα για την γραμμή

4 θα ήταν επωφελέστερο να χρησιμοποιηθούν στην σιδηροδρομική

σύνδεση της ηγουμενίτσας με την καλαμπάκα. τίποτα δεν είναι τυχαίο,

η εδαφική συρρίκνωση είναι το υφέρπον πρόγραμμα και μάλιστα σε

άγνοια ακόμη και υπουργών. μας πείθουν και μας υποψιάζουν οι

καθημερινές ραδιοφωνικές ενημερώσεις για την κίνηση στην Πανόρ-

μου και στην Χαμοστέρνας. με την κίνηση στο Αγρίνιο και στην Εγνατία

οδό ας ασχοληθεί η Αλβανική κυβέρνηση. η Γαλατσίου και η Φει-

διππίδου βρίσκονται στο μικροσκόπιο της τροχαίας, η κατερίνη και

η καλαμάτα είναι αμφότερες εγγεγραμμένες εις τα αμελέτητά μας.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά, 
Πριν πολλά χρόνια έτυχε να είμαι δάσκαλος

σε χωριά της ορεινής λάρνακας, όπου πρό-

σφατα εκδηλώθηκαν οι μεγάλες πυρκαγιές. τό-

τε υπήρχαν πολλά κοπάδια αιγοπροβάτων, που

έτρωγαν πολλή από τη χαμηλή βλάστηση και

έτσι ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν αρκετά μικρός.

Επίσης, πολλοί θα θυμούνται ότι η κυβέρνηση

διόριζε φύλακες (τουρκόπουλλους), που γύρι-

ζαν τα χωράφια και κοίταζαν αν υπήρχαν παρα-

νομίες. το τμήμα Δασών είχε σε όλες τις ψηλές

βουνοκορφές προσωπικό, που ολόκληρο το ει-

κοσιτετράωρο κοίταζαν για πυρκαγιές και ειδο-

ποιούσαν εγκαίρως. τότε δεν υπήρχαν ούτε

πτητικά μέσα ούτε πυροσβεστικές νερού στα

δάση ούτε όλη η γραφειοκρατία που υπάρχει

σήμερα. το τμήμα Δασών είχε εκπαιδευμένο

προσωπικό με πολλούς εποχιακούς εργάτες,

που έσβηναν τις πυρκαγιές με μεγάλη επιτυχία,

χρησιμοποιώντας απλώς φτυάρια, κτενιές και

τσάπες. 

τι γίνεται σήμερα; Διορίζουν πολλούς και

ανώφελους. Ας όψεται το «βόλεμα» των πάν-

των, που έχει σκοπό να προσφέρει κομματικό

όφελος και γίνεται για ψηφοθηρία. Παντού βλέ-

πουμε πως ό,τι πράττει η κυβέρνηση, γίνεται

για κομματικούς σκοπούς και όχι για το κοινό

καλό. Γίνονται μεγαλόσχημοι διορισμοί, όπου

ακούγονται ωραίοι λόγοι, αυτοεπαινούνται οι

κυβερνώντες για έργο που δεν παρήγαγαν, και

όλα γίνονται με φανερό σκοπό να εξαπατήσουν

τους ανίδεους ή να εξαγοράσουν άλλους με με-

ρικά ψίχουλα, όταν οι επιτήδειοι ροκανίζουν πολ-

λές χιλιάδες ευρώ χωρίς να παράγουν έργο. 

Πολλά από τα διαφημιζόμενα έργα είναι

επικίνδυνα για το μέλλον, όταν έχουμε να αντι-

μετωπίσουμε μια τουρκία που δεν διστάζει να

διαπράξει οποιαδήποτε εγκλήματα για να εξα-

σφαλίσει ό,τι θέλει, δηλαδή να γίνει η υπερδύναμη

της περιοχής. 

Έτσι, πολλά κακά συμβαίνουν, επειδή υπάρχει

στον λαό ο τυφλός κομματισμός και οι ηγεσίες

κατέχονται από απεριόριστες φιλοδοξίες, αλλά

πολύ περιορισμένες γνώσεις ιστορίας και κοι-

νωνιολογίας, όπως λίγη σοφία και γνώση. 

Διατηρούν όμως σε πλήρη βαθμό την παρα-

δοσιακή πονηριά και την αγάπη για τον καταρ-

αμένο, τον γέριμο παρά. Είναι με λίγα λόγια,

άκρως φιλοχρήματοι. Ό,τι κάνουν, το κάνουν για

να βγάλουν λεφτά οι ίδιοι, οι συγγενείς τους και

οι φίλοι τους. 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν με μεγάλη χρη-

σιμότητα όλες τις περιοχές που είναι για χρόνια

αχρησιμοποίητες και πηγές πυρκαγιάς. τα τε-

λευταία χρόνια οι φωτιές είναι τακτικό φαινόμε-

νο στα σύνορα λεμεσού – λάρνακας από την

άγρια βλάστηση που δεν καθαρίζεται ποτέ. τώρα

προχώρησε και ψηλότερα και έκαψε και χωριά. 

Σήμερα υπάρχουν τόσα τεχνολογικά μέσα

για να μετατραπούν άχρηστοι και επικίνδυνοι

για φωτιές τόποι σε άκρως χρήσιμους και ωφέ-

λιμους χώρους. να χρησιμοποιηθούν για απο-

θήκες και να μεταφερθούν εκεί εργοστάσια που

είναι επικίνδυνα για την υγεία, όπως τα ασφα-

λτοποιεία, που σήμερα βρίσκονται σε πυκνο-

κατοικημένες αστικές περιοχές. Επίσης εργο-

στάσια που χρησιμοποιούν και επικίνδυνες ου-

σίες. 

Στα ορεινά χωριά έπρεπε να είχαν γίνει προ

πολλού αντι-πυρικά έργα. η κυβέρνηση έπρε-

πε να είχε στείλει προ πολλού ειδικούς για να

κοιτάξουν τι γίνεται στα χωριά και πώς να προ-

στατεύονται από πυρκαγιές και πλημμύρες. Για

να μεγαλώσουν τα δέντρα και αν φυτρώσουν,

θα χρειαστούν δεκάδες χρόνια. η αποφυγή του

κακού είναι αυτή που πρέπει να ζητείται παρά

η θεραπεία του κακού. η πρόληψη είναι καλύτε-

ρη από τη θεραπεία. 

Αυτό μας θυμίζει τα μεγάλα λάθη, τις μεγά-

λες αμαρτίες μας που ούτε καν προσπαθούμε

να τις διορθώσουμε κατά το δυνατόν. οι αμα-

ρτίες που διέπραξαν οι αυτοδιαφημιζόμενοι «εθ-

νικόφρονες» και «πατριώτες» που μας έκανε να

χάσουμε το καλύτερο μέρος της κύπρου. οι

πυρκαγιές μας θυμίζουν ότι επιτρέψαμε σε εγ-

κληματικά, δικά μας, στοιχεία να παραδώσουν

το βόρειο μέρος του νησιού μας στην τουρκία,

το οποίοι όπως είπαν και οι Ευρωπαίοι εταίροι

μας είναι το ωραιότερο και το καλύτερο. ο Πε-

νταδάχτυλος είναι ωραία οροσειρά. τόσον ωρ-

αία που γι’ αυτό οι βασιλιάδες της κύπρου έχτι-

ζαν εκεί τα παλάτια τους. κάτι ήξεραν όταν δεν

τα έχτιζαν στο τρώοδος, όπου θα κινδύνευαν

από δασικές πυρκαγιές... 

τα χωριά της βόρειας κύπρου όπως και αυ-

τά στην καρπασία φημίζονται για την ομορφιά

τους και την παραγωγικότητά τους. η μεσαο-

ρία, που αν «γιορκίσει η μεσαρκά τρώσιν μά-

νες τζιαι παιδκιά». η πεδιάδα της μόρφου, 

εκτός από τις φυσικές της ομορφιές, ήταν παρ-

αγωγικότητα. με τους ψευτο-πατριωτισμούς με-

ρικών, που αντί να τους τιμωρήσουμε, τους κά-

ναμε ηγέτες μας για να ολοκληρώσουν την κα-

ταστροφή.

Αν είχαμε τους κατάλληλους ηγέτες σε Ελλά-

δα και κύπρο – με γνώσεις, πατριωτισμό, αρε-

τές και αξίες – θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε

τα χαμένα, να στριμώξουμε την τουρκία. ο πάν-

τοτε επίκαιρος φιλόσοφος Πλάτων έλεγε ότι θα

ορθοποδήσει και θα προοδεύσει ένας τόπος μό-

νον όταν έχει ηγέτες σοφούς με αξίες πνευμα-

τικές και γνώση.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Πρόληψη για τις πυρκαγιές και τα 
παλάτια βασιλέων στον Πενταδάχτυλο»

Υψώνω τους 
οφθαλμούς μου
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τα ιερά όρη, με καλούν, κύριε

Από εκεί θέλει ελθεί η βοήθειά μου.

Ω Ιερουσαλήμ, 

η Αιωνία Πόλις της Ειρήνης,

Είναι υπό πίεση,

Εις το Όρος Σου τρέχουμε,

τον ιερό Σου τόπο ανάπαυσης,

Διότι Συ είσαι το καταφύγιο ημών,

Συ μόνο γνωρίζεις το βέλτιστο.

το υφαντό, κεντητό 

παραπέτασμα της Δόξης Σου,

Που κάποτε είχε σχισθεί εις δυο…

Διά της αληθούς 

ημών λυτρώσεως, 

Αποκαλύπτομε τώρα

το μεγαλείο Σου.

Εν μέσω νεφών

Θυμιάματος και προσευχής, 

Επί πτερύγων περιστεράς …

Ίνα βιώσομε τον τόπο

Αγάπης του Αγίου Πατρός!

Ω κύριε

Αληθώς Σε αναζητούμε

Εις τον ναό Σου επί της γης

μέχρι της κλήσεως ημών

Εις τον μέγα ουρανό της Δόξης,

της προελεύσεως και γεννήσεως ημών.

Jo-Anne Colombo-Marinakis

Του βίου μας κατάστιχο
Ζωή μας είναι σαν τροχός, με πολλαπλές λουρίδες,

σαν το βιβλίο ακριβώς – που γράφονται λεπτομερώς,

τα πάντα σε σελίδες!

Για να γυρίζει ομαλώς, θέλει γερές ακτίνες, 

αθόρυβα και συνεχώς – ο άξονας νά’ναι λαδερός,

ισόμετρες τες μοίρες!

υπάρχει οικογένεια, πλησίον και φιλία, 

Φύση, Αρχές και ηθική – Άγραφοι νόμοι και Γραφτοί,

κόσμος και κοινωνία!

της κριτικής η ζυγαριά – δεν είναι δόξα και λεφτά, 

απλά δικαιοσύνη!

ούτε δύο μέτρα και σταθμά – δικάζει πάντα ηθικά, 

σκέψεις και πράξεις κρίνει!

Γι’ αυτό λοιπόν προσεχτικά σ’ όλες μας τες κινήσεις, 

να μη βαρεί η ζυγαριά – πάντα στην ίδια τη μεριά, 

ζωή να τη γνωρίσεις!

Ισοζυγισμένος τροχός, παντοτινά γυρίζει, 

με ένα φύσημα απλό – παίρνει στροφές εις τον μοχλό,

το μέλλον καθορίζει!

Πραγματικά, τριγύρω μας ο πειρασμός μεγάλος,

αισθήματά μας κυβερνά – με χρήματα και αγαθά, 

εμπόδια και σάλος!

του βίου το κατάστιχο έχει πολλές χρεώσεις, 

μύριες, αμέτρητες – σαν μέρες ατελείωτες, 

πλήθος υποχρεώσεις!!!

καλλιώρα εις τον Άνθρωπο που τά’χει καταφέρει, 

να έβρει τέλος ευτυχές – σ’ αποστολές του τες πτυχές,

χωρίς να υποφέρει!

να ζει ζωή Ειρηνική – Συνείδηση Αρμονική, 

κύματα Ευτυχίας, 

ν’ αντέχει με υπομονή – ό,τι του στέλνει η ζωή,

με Πνεύμα ηρεμίας!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
23 Ιουνίου 2021



Η μεγαλύτερη
ντροπή...

15 Ιουλίου 1974 – προδοσία 

– εισβολή – κατοχή...

οι Εφιάλτες της προδοσίας τέτοιες ημέρες ξαναγυρνούν!

τα καλασνίκοφ κροταλίζουν, μέσα στ’ αυτιά μας 

αντιλαλούν!

κι η μούσα... κύπρια κόρη, μαυροντυμένη, 

μέσα στον πόνο της βυθισμένη, πάνω στις στάχτες 

να περπατά... 

μέσα στον χρόνο να ταξιδεύει, να ανιχνεύει και να ρωτά...

κι αφού απόκριση δεν παίρνει στ’ αναπάντητα «Γιατί», 

ψυχή και πνεύμα, 

στρέφει το βλέμμα στον βαθυστόχαστο ποιητή! 

Γιατί μας πρόδωσαν οι εμπόροι; ρωτά η κύπριδα σκλάβα

κόρη!

Γιατί; ρωτάνε κι οι Αποστόλοι, τα προδομένα μας παιδιά...

Που χρόνια τώρα δίνουν τη μάχη, 

κάτω στον κάμπο, στη μία μηλιά!

Γιατί; ρωτάει απ’ το θρονί της κι η κυκκώτισσα Παναγιά.

Γιατί; ρωτούν οι αγνοούμενοι απ’ την ουράνια αγκαλιά

και οι χιλιάδες ξεριζωμένοι, όπου βιώνουν την προσφυγιά. 

Γιατί; Πώς εσκλαβώθη η Αγία κύπρος; 

Πώς επροδόθη η μάνα Γη; 

Ποιοι ξεπουλήσανε την Πατρίδα;

Ποιοί μας εφέραν την εισβολή;

Γιατί; Φωνάζουν απ’ τους αιθέρες, των Αθανάτων τόσες

ψυχές,

που ως τις μέρες μας πολεμάνε στις υψηλότερες κορυφές!

Γιατί; ρωτάει κι ο λαβωμένος από τουφέκι αδελφικό!!!

Γιατί; Φωνάζει κι ο Πρόεδρός μας απ’ το καμμένο 

Προεδρικό!

Γιατί; Φωνάζει κι ο τάσος μάρκου και συννεφιάζει 

ο ουρανός!

το αγνοούμενο παλικάρι! ο ασυμβίβαστος λοχαγός!

Ποιος είν’ εκείνος που θ’απαντήσει στ’ αναπάντητα Γιατί;

43 καλοκαίρια! Ξένοι και ντόπιοι πλένουν τα χέρια!

μα το ερώτημα... Είν’ εκεί!

Ω Θεέ μου και Πατέρα! και ποιος ν’ αντέξει τέτοια ντροπή.

μια προδοσία, μια τραγωδία, πέρα για πέρα πανεθνική!

κρίμα... Αυτή η δίδυμη η σκευωρία κι ο γρίφος του Γιατί;

θα αμαυρώνει την ιστορία ως την μεγάλη ανατροπή!

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας,

Ξεριζωμένη Λεμονιά

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 19Eπιστολές - Γνώμες
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ΜΕΡΟΣ 9ον

«Μυστικές σχέσεις
Κυπρίων Αγωνιστών με
τους Υδραίους – 1821»
Ως αρχηγός της κυπριακής εξεγέρσεως ωρίσθη

κύπριος ονόματι νικόλαος Θησεύς. ούτος μετέ-

βη εις την κύπρον ως απεσταλμένος της Φιλικής

Εταιρείας διά να κηρύξη την Επανάστασιν. ο εν

λόγω Φιλικός ευθύς ως απεβιβάσθη εις λάρνα-

κα, ήρχισε τας επαναστατικάς του ενεργείας.

Εκυκλοφόρησε τας προκηρύξεις του Αλεξάνδρου

υψηλάντου και απέστειλε προς τους προκρίτους

και άλλους σημαίνοντας της μεγαλονήσου επι-

στολές, διά των οποίων τους προέτρεπε να συνε-

νωθούν μετά του λαού διά μίαν σύσσωμον εξέ-

γερσιν. η κύπρος όμως εστερείτο όχι μόνον στό-

λου, αλλά και πολεμοφοδίων. 

Διά τους λόγους τούτους, ο Θησεύς απέστειλε

μήνυμα προς τον υδραίο ναύαρχο Εμμανουήλ

τομπάζη, στον οποίον έγραφε:

«Ο Κυπρίων Θησεύς προς τους Δημογέρον-

τας Ύδρας.__ Εντιμότατοι και φιλογενείς της ενδό-

ξου νήσου Ύδρας Δημογέροντες. Η παρούσα μου

αδελφική προς την εντιμότητά σας γραφή θέλει

σας εγχειρισθή από τον γνήσιον αδελφόν μου

Θεόφιλον Θησέα, Αρχιμανδρίτην, όστις έρχεται

αυτού σκοπόν έχων της Πατρίδος την ωφέλειαν

κατά χρέος απαραίτητον όλων ημών, όσοι θέλουν

να ονομάζωνται αληθείς ‘Ελληνες. 

Φέρει γράμμα μου προς τον εκλαμπρότατον

Αρχιστράτηγον του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, αδε-

λφόν Δημήτριον Υψηλάντη. Εάν η εκλαμπρότης

του ευρίσκεται εις την νήσον σας θέλει ο ίδιος παρ-

ουσιασθή και την εγχειρίση εις την εκλαμπρότητά

του και θέλει λάβει τας εγγράφους προσταγάς του,

ελλείποντος δε της εκλαμπρότητός του, σας παρ-

ακαλώ φιλογενείς αδελφοί να στείλετε αυτό το προς

την εκλαμπρότητά του γράμμα με ταχυδρόμον να

φθάση γρήγορα. Δεν αμφιβάλλω, όθεν και κρίνω

περιττάς τας πολλάς διά τούτο παρακλήσεις, ότι

θέλετε κάμνειν τούτο μετά προθυμίας, επειδή η

προθυμία μας μεμειγμένη με την φιλογένειάν σας

κηρύττει την ελευθερίαν της Ελλάδος. 

»... Η Πατρίς μου, αδελφοί, είναι η Κύπρος και

αύτη νήσος της Ελλάδος. Ανεκδιήγητα είναι τα

δεινά και αι τυραννίαι όσας υποφέρει από τους

βαρβάρους εχθρούς η δυστυχής και ενεργήσατε

εις τούτο διά το οποίον σας παρακαλώ, καθώς και

διά την ελευθερίαν της και θέλετε έχειν την μεν

ανταμοιβήν παρά Θεού, τον δε έπαινον από όλην

την Ελλάδα και δι’ αιώνας ευγνώμονας τους δυστυχείς

Κυπρίους...»

»Ο Παντοδύναμος Θεός να σας ενδυναμώνη

και να σας δίδη τα τρόπαια κατά των αγρίων εχθ-

ρών, όπως και διά την τιμήν του γένους μας, το

οποίον, ομογενείς φίλτατοι, θέλει παραδώση τα

ένδοξα ονόματά σας εις της επερχομένης γενεάς

την ευλογίαν. Είθε γένοιτο Θεέ Βασιλεύ!

Υγιαίνετε και ευδαιμονείτε, υγείαν δίδοντες και

ευδαιμονίαν εις τους αδυνάμους αδελφούς σας,

φιλογενέστατοι.

Της Εντιμότητός σας πιστός δούλος 

και αδελφός,

Ο Κύπριος Ν. Θησεύς

Τη 3η Ιουλίου 1821».

(Βλέπε: «κυπριακά Χρονικά», Έτος Ζ’, 1930,

τεύχος Α: «η κύπρος κατά την Ελληνικήν Επα-

νάστασιν του 1821»).

Η οικογένεια Θησέα 
από τον Στρόβολο

– Κυπριανός Θησεύς: Συγγενής του Εθνο-

μάρτυρα Αρχιεπισκόπου κύπρου κυπριανού.

Πήγε στην Ελλάδα το 1821 και υπηρέτησε στον

Αγώνα. Αναμείχθηκε και σε προσπάθειες για

μυσστική εκστρατεία προς απελευθέρωση της

κύπρου μας. 

– Νικόλαος Θησεύς: Αδελφός του προηγο-

υμένου. υπηρέτησε στον Αγώνα ως αξιωματικός.

Ανέπτυξε πλουσιότατη αγωνιστική δραστηριότ-

ητα, τόσο στην κυρίως Ελλάδα όσο και στην κύπρο.

ονομάσθηκε Αξιωματικός Ε’ (Α.μ. 995 ΑΧΕΒ).

Στην κύπρο ηγήθηκε της αποτυχημένης εξεγέρ-

σεως του 1833. 

– η οικογένεια Θησέα έλκει την καταγωγή εκ

πατρός εκ Στροβόλου, μητρός δε εκ καμπιών λευ-

κωσίας. 

Ενώ εξελισσόταν η Ελληνική Επανάσταση και

παρά το πρώτο αιματοκύλισμα, οι προσπάθειες

των κυπρίων για απελευθέρωση από τον τούρ-

κο δυνάστη συνεχίστηκαν. 

Στις 5 οκτωβρίου 1821 ο νικόλαος Θησεύς με

επιστολή του προς τους άρχοντες της Ύδρας ζητεί

οικονομική βοήθεια υπό μορφή δανείου. το δάνειο

θα το χρησιμοποιούσε για την αγορά όπλων και

τη διοργάνωση της αναγκαίας δύναμης που θα

αναλάμβανε τον αγώνα. 

Στις 3 νοεμβρίου 1821, στην απάντησή τους

προς τον Θησέα οι υδραίοι εκφράζουν τη συμπά-

θειά τους για τον τίμιο σκοπό του, αλλά και τη λύπη

τους, γιατί δεν ήταν σε θέση να του παραχωρή-

σουν την οικονομική βοήθεια που ζητούσε, αφού

είχαν ήδη διαθέσει όλα τους τα αποθέματα για την

Επανάσταση. τον πληροφορούσαν, όμως, ότι

οργανώθηκε ένα νέο Πολιτικό Σώμα στην Πελοπόν-

νησο και τον συμβούλευσαν να αποταθή σ’ αυτούς. 

Σημειωτέον ότι η αλληλογραφία του κυπρια-

νού Θησέως μετά των προκρίτων της Ύδρας εξα-

κολούθησε και μετά ταύτα. τονίσαμε δε σε προη-

γούμενο κείμενο τις προσπάθειές του όπως επιτύχη

παρά των υδραίων δάνειον εκ 222,706 γροσίων

έναντι ισοπόσου χρεωστικής ομολογίας της εν

κύπρο κοινότητος. Διά επιστολής των από 3 νοεμ-

βρίου 1821 εδήλωσαν αδυναμίαν και παρέπεμε-

ψαν τον Θησέα εις την κεντρικήν κυβέρνησιν. 

Θαλάσσιος Αγώνας 
στην Κύπρο

Σημαντική ήταν η βοήθεια της Ύδρας στον εθνι-

κοαπελευθερωτικό αγώνα της κύπρου το 1821.

Θα περιορισθώ σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις

όπως αναφέρονται στα ημερολόγια και τις εκθέ-

σεις των ολλανδών προξένων στη λάρνακα, οι

οποίοι συνήθως χαρακτηρίζουν ως «κουρσάρο-

υς» τους Έλληνες ναυτικούς από την Ύδρα.

Στις 18 Δεκεμβρίου 1821 ένα μπριγκαντίνο υδρ-

αίικο στα νερά της Αμμοχώστου συνέλαβε ένα

τούρκικο πλοίο, στο οποίο επέβαιναν και δύο

Αυστριακοί ναύτες και το βύθισε αφού προηγο-

υμένως αποβιβάστηκαν σε κοντινή ακτή οι Ευρ-

ωπαίοι υπήκοοι (κρατικά Αρχεία Χάγης, φάκ. 106,

αρ. 69). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦίΑ:

1) Βασίλης Σφυρόερας «Ωδίνες και οδύνη μιας

Επανάστασης. το 1821 στην κύπρο» (υπό προ-

ετοιμασία), λευκωσία 1993.

2) Θάνου κ. Βαγενά, «Χρονικά των κυπρίων

για την Ελευθερία», Αθήνα 1954. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣτορΙκη μνημη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Προσωπογραφία του Κυπρίου αγωνιστού, Αρχιμανδρίτη Θεόφιλου ή Θεοφύλακτου

Θησέα, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.



Αγαπητή Σύνταξη της «Ε»,
οι τουρκοκύπριοι, αν και είναι εξισλαμισμέ-

νοι Έλληνες στην ολότητά τους, σχεδόν όλοι είναι

κι αυτοί – όπως οι τούρκοι της τουρκίας (μικράς

Ασίας) – υπέρ-ρατσιστές. Ενώ ζητούν δύο κράτη

στη μικρή κύπρο, δεν δίνουν το ίδιο δικαίωμα

στα εκατομμύρια των κούρδων της μικράς Ασίας,

οι οποίοι είναι στο κουρδιστάν χιλιάδες χρόνια

πριν οι τούρκοι εισβάλουν εκεί. Όταν τους ανα-

φέρεις τους κούρδους θυμώνουν («γίνονται...

τούρκοι», που λέει ο λόγος). Γιατί αυτό; Διότι

είναι ρατσιστές και θεωρούν τον εαυτό τους

ανώτερο από τους κούρδους, αφού ο κεμάλ

Αττατούρκ τους δίδασκε μια ψεύτικη ιστορία,

πως, τάχατες, όλοι οι πολιτισμοί προήλθαν από

τους τούρκους και όλες οι γλώσσες το ίδιο και

ότι τάχα οι τούρκοι είναι ανώτερη φυλή!

ο κεμάλ όταν έγραψε την τουρκική ιστορία,

τον ακολουθούσαν μερικοί λεγόμενοι «προφέ-

σορες» και ό,τι τους έλεγε, έγραφαν. Φυσικά,

ήταν όλα ψέματα. Αυτό επεσήμανε και ο πραγ-

ματικός Professor Mehet Efe Caman, που έγρ-

αψε ότι «οι περισσότεροι “τούρκοι” στην τουρκία

είμαστε Έλληνες ρωμιοί που μας ανάγκασαν να

γίνουμε μουσουλμάνοι και να τουρκοποιηθούμε».

και για εκατό χρόνια τώρα οι τούρκοι υπερ-ρα-

τσιστές διδάσκουν στα παιδιά τους μια ψεύτικη

ιστορία, που θα καταρρεύσει στο χώμα. Πριν

λίγα χρόνια, όταν άνοιξαν τα αρχεία τους, έδει-

ξαν ότι οι πραγματικοί τούρκοι που εισέβαλαν

από την κεντρική Ασία – μογγόλοι στο είδος –

είναι μόλις το 9% του σημερινού πληθυσμού στη

λεγόμενη «τουρκία», όπως την ονόμασε ο κε-

μάλ Αττατούρκ.

η οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η πιο βάρ-

βαρη όλων των αυτοκρατοριών που καταγρά-

φονται. Διέπραξε τόσες σφαγές, γενοκτονίες

εναντίον των ντόπιων, γηγενών λαών, που κα-

μιά άλλη αυτοκρατορία δεν έπραξε πριν. Γι’ αυ-

τό οι λαοί που είχαν την ατυχία να πέσουν κά-

τω από τον ζυγό τους, τους μισούν μέχρι σήμε-

ρα – από τα Αραβικά κράτη και παντού όπου

πήγαν. 

Δυστυχώς, ο γενίτσαρος ταγίπ Ερντογάν θέ-

λει να αναβιώσει αυτή τη βαρβαρότητα, αφού

έγινε οπαδός του μουσουλμανικού wannabism

(όπως του ISIS). ναι, ο Ερντογάν είναι Έλληνας

γενίτσαρος από την Ποταμιά του Πόντου. Δε-

καεφτά οικισμοί στην ίδια περιοχή είναι Έλληνες

Πόντιοι. μισεί τους Έλληνες, διότι τον εμποδίζουν

να αναβιώσει την οθωμανική Αυτοκρατορία,

δηλαδή τον βαρβαρισμό. Δυστυχώς γι’ αυτόν, ο

βαρβαρισμός δεν περνάει σήμερα. 

Για να λυθεί το κυπριακό και οι ελληνο-τουρ-

κικές διαφορές, πρέπει πρώτα η τουρκία να απο-

ναζιστικοποιηθεί, αναγνωρίζοντας όλες τις γε-

νοκτονίες και να σταματήσει να διδάσκει στα παι-

διά της ψευδο-ιστορία, όπως κάνει εδώ και εκατό

χρόνια – και ν’ αναγνωρίσουν ό,τι λένε τα τεστ

DNA, ότι δηλαδή οι περισσότεροι κάτοικοι είναι

Έλληνες στην καταγωγή. να σταματήσουν την

γενοκτονία εναντίον του κουρδικού λαού και των

άλλων λαών που ζουν στα εδάφη της σημερι-

νής τουρκίας. με άλλα λόγια, να σταματήσουν

τον υπέρ-ρατσισμό που όμοιος δεν υπήρξε στον

κόσμο και είναι χειρότερος ακόμα και από το

απαρτχάιντ της νότιας Αφρικής. 

οι τουρκοκύπριοι πρέπει να καταλάβουν κι

αυτοί ότι ζουν σε ένα ψέμα, μια ψευδο-ιστορία

που τους διδάσκουν εδώ και χρόνια, αφού είναι

και αυτοί Έλληνες, που τους ανάγκασαν να γίνουν

μουσουλμάνοι τον καιρό της οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας και να ονομαστούν τάχατες τούρκοι. 

Άρα, η πολιτική των κυβερνήσεων Ελλάδας

και κύπρου πρέπει να στοχεύει ακριβώς στην

αναγνώριση των γενοκτονιών και την αποναζι-

στικοποίηση της τουρκίας για να σταματήσει ο

ρατσισμός τους. να αφήσουν τους Έλληνες της

τουρκίας, που όπως είδαμε είναι πληθυσμιακά

οι περισσότεροι, να αποφασίσουν ελεύθερα αν

θέλουν να πάνε πίσω στις ρίζες τους. Δεν υπάρχει

άλλος τρόπος για να ζήσουν οι λαοί της περιο-

χής σε ειρήνη και δημοκρατία. το να συνομιλούν

σήμερα Ελλάδα και τουρκία δεν θα καταφέρουν

τίποτα, αν δεν γίνουν προηγουμένως αυτά που

αναφέρω παραπάνω και φυσικά αν δεν λυθεί το

κυπριακό. 

οι δύο κοινότητες δεν μπορούν να βρουν

λύση, αφού η ρατσιστική τουρκία αποφασίζει

για τους τ/κ. και όσον η τουρκία είναι ιμπερια-

λιστική και θέλει να αναβιώσει την οθωμανική

Αυτοκρατορία, δεν θα βρεθεί λύση – όπως τα

έλεγα εδώ και σαράντα χρόνια. 

Όσο για τους τ/κ φταίμε κι εμείς οι Έλληνες,

που όποιος ήταν μουσουλμάνος τον ονομάζα-

με τούρκο, αντί να προσπαθήσουμε τους εξι-

σλαμισθέντες κυπρίους να τους φέρουμε πίσω

στις ρίζες τους, που ήταν ελληνικές. Εμείς τους

ονομάζουμε «παλιότουρκους» και έτσι τους αφή-

σαμε να τους εκμεταλλεύεται η τουρκία. 

Σήμερα, η κυβέρνηση θα έπρεπε να τους κα-

λέσει να κάνουν τεστ DNA για να επιστρέψουν

στις ρίζες τους και στη θρησκεία τους.

Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

ΟΙούλιος φέρνει στη μνήμη μας εξαιρετικά
άσχημα και τραγικά γεγονότα που σημάδε-

ψαν ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία μας. Από την
Επανάσταση του 1821 έως την Μικρασιατική Εκ-
στρατεία και την καταστροφή που ακολούθησε,
τα γεγονότα στην Κύπρο του 1974, αλλά και μετέ-
πειτα. Γεγονότα που άφησαν πίσω τους πολύ
πόνο και θλίψη αβάστακτη.

Δρ Αυγουστίνος 
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής 
Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 
Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

9η Ιουλίου 1821: με εντολή της υψηλής Πύλης

απαγχονίζεται στη λευκωσία ο Αρχιεπίσκοπος κύπρ-

ου κυπριανός και δολοφονούνται σχεδόν όλοι οι μη-

τροπολίτες και Πρόκριτοι του νησιού μαζί με λαϊκούς

στο σύνολο 486. Ήταν η πρώτη κατάθεση αίματος

της κύπρου στην Επανάσταση του Γένους μετά την

θυσία του Ιωάννη καρατζά που μαρτύρησε μαζί με

τον εθνεγέρτη ρήγα Φεραίο. Θα ακολουθήσουν κι

άλλες πολλές θυσίες καθ΄ όλη τη διάρκεια της Ελληνι-

κής Επανάστασης αλλά και μεθύστρα.

15 Ιουλίου 1974: η χούντα των Αθηνών με επι-

κεφαλής και εντολοδόχο τον ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαν-

νίδη «έστρεψε» τα όπλα της Εθνοφρουράς εναντίον

του Προεδρικού μεγάρου της κυπριακής Δημοκρα-

τίας. το αδελφικό αίμα ρέει παντού στοιχειώνοντας

κάθε αγνή ελληνική ψυχή… η μόνη λέξη που δεν

ακούστηκε από την ηγεσία των πραξικοπηματιών

ήταν η λέξη «Ένωση» για την οποία «Ένωση», υποτί-

θεται, διενεργήθηκε το πραξικόπημα!

20 Ιουλίου 1974: Πέντε ακριβώς μέρες μετά, στις

20 Ιουλίου του 1974, κατά παράβαση κάθε έννοιας

διεθνούς δικαίου, η τουρκία θέτει σε εφαρμογή τα

άνομα σχέδια της για τα οποία προετοιμαζόταν χρό-

νια και περίμενε ένα δικό μας λάθος…. 

τα στίφη των βαρβάρων πατούν στα ιερά χώμα-

τα της κύπρου. Διακόσιες χιλιάδες Έλληνες εκδιώχθη-

καν από τις πατρογονικές τους εστίες και έγιναν πρό-

σφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, 4.000 δολοφο-

νήθηκαν και 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Βιασμοί,

εξανδραποδισμοί βασανισμοί και δολοφονίες εν ψυχρώ

αιχμαλώτων και αμάχων. Έτσι, κατέκτησαν το 37%

της κυπριακής γης (το 65% της καλλιεργήσιμης έκτα-

σης, το 70% του ορυκτού πλούτου, το 70% της βιο-

μηχανίας και το 80% των τουριστικών εγκαταστά-

σεων) και άλλαξαν ριζικά το δημογραφικό χαρακτήρα

των κατεχομένων. τίποτε το Ελληνικό δεν έχει μείνει

όρθιο στα κατεχόμενα. 

και η Αθήνα; η Αθήνα μεθυσμένη με το νέκταρ της

προδοσίας πανηγυρίζει για την...αναίμακτη δήθεν

επάνοδο της Δημοκρατίας! η κύπρος κείται μακράν,

μας είπε ο «εθνάρχης» καραμανλής! ο Θεός να ελε-

ήσει τον λαό σου, είπε ορθά κοφτά στον κληρίδη που

εκλιπαρούσε για στρατιωτική βοήθεια! η Ελλάδα δεν

μπορεί να υποστηρίξει στρατιωτικά την κύπρο, του

είπε την ώρα που ο υπουργός του των Εξωτερικών

Γεώργιος μαύρος δήλωνε ότι η Ελλάδα προτιμούσε

τον πόλεμο από την ταπείνωση! και ας είχε τότε και

υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη και υπερσύγχρονα

υποβρύχια που έφθασαν μια ανάσα από τις ακτές τις

κερύνειας – και με διαταγή του προδότη ναύαρχου

Πέτρου Αραπάκη επέστρεψαν στις βάσεις τους – και

ανθρώπους αποφασισμένους για κάθε θυσία!

Ατιμώρητοι έμειναν όλοι οι υπαίτιοι αυτού του στυγε-

ρού εθνικού εγκλήματος. Γκιζίκης - μπονάνος - Αρα-

πάκης και οι υπόλοιποι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί

που συναποφάσισαν την ανατροπή του μακαρίου,

οι οποίοι αντί παραδειγματικής τιμωρίας έτυχαν επι-

βράβευσης! με τους αρχηγούς των Όπλων να ανα-

δεικνύονται σε επίτιμους αρχηγούς των όπλων τους

απολαμβάνοντας πλήθος ωφελημάτων μέχρι το θάνα-

το τους! Σαν να υπήρχε ένα αόρατο χέρι που τους

προστάτεψε και τους επιβράβευσε για τις πράξεις

τους, το μακρύ χέρι των ξένων δυνάμεων… Άλλος

ένας απαγχονισμός της δικαιοσύνης συνεπεία του

οποίου δεν βρήκαμε ακόμη τον δρόμο μας…

10 Ιουλίου 2002: Εννέα ακριβώς χρόνια πριν τη

φονική έκρηξη στο μαρί, στις 10 Ιουλίου του 2002,

τα χαράματα, η κύπρος θρηνούσε και πάλιν για το

χαμό εν ώρα καθήκοντος τεσσάρων εκλεκτών μελών

της Εθνικής Φρουράς, από την πτώση του ελικο-

πτέρου που τους μετέφερε στην Πάφο για να

συντονίσουν στρατιωτική άσκηση που βρισκόταν σε

εξέλιξη. Ήταν ο Στρατηγός Ευάγγελος Φλωράκης, ο

ταξίαρχος Στυλιανός Δεμέναγας, ο υποπλοίαρχος

νικόλας Σεργίου, ο Σμηναγός Πάρης Αθανασιάδης

και ο υποσμηναγός μιχάλης Σιακαλλής. ο Στρα-

τηγός Ευάγγελος Φλωράκης υπήρξε αξιωματικός μια

ισχυρή προσωπικότητα με πλούσια στρατιωτική πείρα

και αναμφισβήτητα ηγετικά προσόντα, ένας σπου-

δαίος αξιωματικός που έβλεπε την κύπρο ως ένα

αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού, τμήμα του

οποίου τελούσε υπό τουρκική κατοχή.

11 Ιούλιου του 2011: η κύπρος ξυπνά έντρομη

από τη φονική έκρηξη στην ναυτική Βάση «Ευάγγε-

λος Φλωράκης» στο μαρί, που σκόρπισε τον όλε-

θρο και έντυσε στα μαύρα τις οικογένειες δεκατριών

τραγικών θυμάτων που έδωσαν με αυταπάρνηση την

άνιση μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε στο φορτίο των

εκρηκτικών, που οι ιδεολογικές εμμονές, η ανικανό-

τητα και η αδιαφορία των αρμοδίων άφησε εγκατα-

λελειμμένο εντός της ναυτικής Βάσης: 

Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης, Πλοίαρχος

λάμπρος λάμπρου, Πυροσβέστες Ανδρέας Παπαδό-

πουλος, Γιώργος Γιακουμή, Βασίλης κρόκου, Σπύρ-

ος τταντής, Παναγιώτης Θεοφίλου και Αδάμος Αδά-

μου, Αρχικελευστής κλεάνθης κλεάνθους, κελευ-

στής μιχάλης ηρακλέους, ναύτης Αντώνης Χαρα-

λάμπους και οι δεκαενιάχρονοι δίδυμοι ναύτες μιλτιά-

δης και Χρήστος Χριστοφόρου. η ετυμηγορία των

δικαστών που βγήκε δύο ακριβώς χρόνια μετά τη

φονική έκρηξη άφησε άφωνους τους συγγενείς των

θυμάτων! 

«Έγινε απαγχονισμός της δικαιοσύνης», δήλωσε

η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των διδύμων ναυτών

αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης από

τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

Σημειώστε ακόμα: ΠροΑνΑκρουΣμΑ της μι-

κρασιατικής καταστροφής τα Ιουλιανά του 1920. το

1920, είχαμε την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέ-

λου στη Γαλλία και τη δολοφονία του Ιωνά Δραγούμη

ως αντίποινο! ΑρΧη δεινών κι τα Ιουλιανά του 1965,

περίοδος πολιτικής ανωμαλίας που ακολούθησε την

αποπομπή της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπαν-

δρέου στις 15 Ιουλίου 1965 έως την επιβολή της δι-

κτατορίας των συνταγματαρχών που αποτέλεσε την

απαρχή των δεινών για την μαρτυρική κύπρο.. 

τη ΣκυτΑλη κρατάνε τώρα τα «Ιουλιανά» 2015,

του τσίπρα, με το παραληρηματικό δημοψήφισμα

για… κάφρους!

Υστερόγραφο: Φέτος τα πράγματα είναι ακόμη

πιο σοβαρά! Ήδη ο νέο-σουλτάνος, παρά τα όσα

πριν λίγες εβδομάδες υποσχέθηκε για ένα ήσυχο

καλοκαίρι και παρά τις δικές μας και ξένες αντι-

δράσεις, ετοιμάζει το ασκέρι του για να βρεθούν

όλοι μαζί ανήμερα της επετείου εισβολής στη

κατεχόμενη Αμμόχωστο προκειμένου να γιορτά-

σουν για πρώτη φορά στην περίκλειστη πόλη τη

νίκη του τουρκικού στρατού στον προδομένο

πόλεμο του 1974...

Ιούλιος των συμφορών«Οι Τουρκοκύπριοι είναι 
σχεδόν όλοι υπερ-ρατσιστές»

Για τους πεσόντες του 1974
Στης μοναξιάς τους τάφους τ’ απόσκια βράδια,

γλυκιά της θλίψης θ’ αντηχεί η φλογέρα. 

Σε ακρογιάλια, σε λόφους, σε λαγκάδια, 

σε σκόνη απ’ το μπαρούτι στον αγέρα.

κι οι παπαρούνες βαθυκόκκινες, 

ηρώων απογόνους θ’ αφυπνίζουν,

περήφανες – της Δόξας να θυμίζουν – 

για τους πεσόντες του 1974,

πως είν’ οι ρίζες τους ελεύθερες, κυπριακές!

Σποράς ελληνικής της προ αιώνων

έως των νεκρών του 1821...

κι ως σήμερα – ως αύριο ή παντοτινά...

Με σεβασμό

Μερσίνη MacFarland
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Χριστόδουλος Γαλατόπουλος

ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος γεννήθηκε στην Πάφο

το 1902. Επειδή η κύπρος ήταν βρετανική αποικία, οι περ-

ισσότεροι κύπριοι πήγαιναν για να σπουδάσουν είτε στην

Αγγλία ή στην Ελλάδα. Έτσι και ο Γαλατόπουλος πήγε στο

λονδίνο όπου σπούδασε νομικά και αμέσως μετά πήγε

στο Παρίσι όπου σπούδασε πολιτικές και οικονομικές επι-

στήμες.

Γύρισε στην κύπρο το 1922 και εξάσκησε το επάγγε-

λμα του δικηγόρου στην Πάφο αλλά την ίδια ώρα ανέπτυξε

έντονη πολιτική και εκπολιτιστική δράση. Εξελέγη Βουλευ-

τής Πάφου το 1930 και 1931 και κατά τα «οκτωβριανά»

1931, φυλακίστηκε από τους Άγγλους για τέσσερα χρόνια

ως υποκινητής της εξέγερσης του οκτώβρη 1931. Ήταν

αγαπητός και δημοφιλής στους συμπολίτες του στην Πάφο

που από το 1943 ώς το 1953 τον εξέλεξαν τρεις φορές

δήμαρχο, Ήταν επίσης μέλος του Εθναρχικού Συμβουλίου.

με τη λογοτεχνία ασχολήθηκε από τη δεκαετία του 1930

όταν άρχισε να στέλνει συνεργασίες σε διάφορα κυπρια-

κά έντυπα. Στις πρώτες του ποιητικές συλλογές εκφράζει

την αγάπη του για την πατρίδα και την ελευθερία, για την

φύση, για τον έρωτα και τον πόνο για την απώλεια αγαπη-

μένων προσώπων. Έγραψε τις ποιητικές συλλογές: «τα

τραγούδια της φυλακής» (1931-36), «Στύγιες κραυγές»

1938, «Carmen Undarum» 1939, «τα επιθάλμια» 1939.

ο Γαλατόπουλος έτρεφε μεγάλη εκτίμηση στον ποιητή

κωστή Παλαμά και όταν ήταν δήμαρχος Πάφου θέσπισε

το 1949 τις Παλαμικές Εορτές στην Πάφο και το λογοτεχνικό

«Βραβείο Παλαμά». Ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις

έργων του Όσκαρ ουάιλντ και τζον μίλτον. Όταν πέθαναν

και οι δυο γονείς του μέσα σε δεκαπέντε μέρες το 1935 ο

Γαλατόπουλος βρισκόταν στις κεντρικές φυλακές. 

Στο ποίημα του «Στερνές κραυγές» εκφράζει τον πόνο

και τη συγκίνησή του από το χαμό των γονιών του. 

Δίνουμε μερικούς στίχους:
Μια προσευχή απλή, θέλω να λέω,

Σ’ εσένα, ω Μάνα, μέσα στην άγρια μου τη νύχτα

Στη Μοίρα μπροστά τη χαρτορίχτρα,

Και να ψελλίζω αχνά σαν σιγοκλαίω,

Στο διψασμένο ολόφρυχτο μου στόμα

Τούτο μόνο:

«Γλυκιά μου Μάνα! Για μας αγρύπνα ακόμα!»

Θέλω τις νύχτες…

Την ώρα που όλοι μες στο σπίτι

Την προσευχή τους θα μουρμουρούν μπρος στο καντήλι

Σε κάποιον άγιο ερημίτη….

Φιλώντας το που σφόγγισε τον ίδρω της αγωνίας σου

μαντήλι,

Να σου κράζω με τ’ ολόφρυχτο μου στόμα

Τούτο μόνο:

«Γλυκιά μου Μάνα! Για μας αγρύπνα ακόμα!»

ο Γαλατόπουλος πέθανε το 1953. Πριν μερικά χρόνια,

το 2004, εκδόθηκαν τα αδημοσίευτα κείμενα του, μια εκτε-

νής ποιητική σύνθεση με τον τίτλο «Παγκόσμιο Άσμα».

Χριστάκης Γεωργίου

Ένας άλλος κύπριος πολυγραφότατος και αξιόλογος

λογοτέχνης είναι και ο Χριστάκης Γεωργίου που γεννήθη-

κε στη λεμεσό το 1929. ο Γεωργίου σπούδασε στο λον-

δίνο ιστορία και φιλολογία και με την επιστροφή του στην

κύπρο εργάστηκε ως καθηγητής της ιστορίας στην Αγγλι-

κή Σχολή λευκωσίας για 25 χρόνια (1960-1985). η λογο-

τεχνία και το θέατρο τον συγκινούσαν από τα νεανικά του

χρόνια και δημοσίευσε τα πρώτα του λογοτεχνικά κείμενα

στην εφημερίδα «νέος Δημοκράτης» όπου εργαζόταν το

1949. τα διηγήματα του εξέφραζαν τον ιδεολογικό και κοι-

νωνικό προσανατολισμό του.

Ασχολήθηκε τόσο με το διήγημα όσο και με άρθρα για

την τέχνη και έργα ξένων συγγραφέων που μετάφρασε στα

ελληνικά. υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των

Θεατρικών ομίλων οΘΑκ και Θοκ καθώς και του Διεθ-

νούς Ινστιτούτου Θεάτρου και του Θεάτρου Ένα. Πρωτο-

στάτησε επίσης στην ίδρυση του περιοδικού «κυπριακά

Χρονικά» (1960 – 1972) όπου δημοσίευσε σειρά άρθρων

και κριτικών κειμένων καθώς και στην ίδρυση της «Ένω-

σης λογοτεχνών κύπρου». ως μέλος του Διοικητικού Συμβου-

λίου του ρΙκ συνέβαλε σημαντικά στην αναβάθμιση των

προγραμμάτων της κυπριακής κρατικής ραδιοτηλεόρα-

σης.

Εξέδωσε τρεις συλλογές διηγημάτων: «Παράλληλοι»

1964, «ρωγμές» 1970, και «Επιχείρηση διάσωσης» 2006.

Εξέδωσε επίσης τα θεατρικά «οι καλόγεροι»,«Διάβρωση»

και «Παχνάλι». το 1990 βραβεύθηκε με το κρατικό βραβείο

μυθιστορήματος για το έργο του «Είκοσι χρόνια γεννητούρια»,

το οποίο μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στα αγγλικά το

1997. Άλλα μυθιστορήματά του οι «Ώρες» και το «Αρχιπέ-

λαγος». 

η Ένωση λογοτεχνών κύπρου τίμησε τον Χριστάκη

Γεωργίου με το λογοτεχνικό Βραβείο «Γ. Φ. Πιερίδης» για

την προσφορά του στην κυπριακή λογοτεχνία. 

Ειρένα Ιωαννίδου Αδαμίδου
Συγγραφέας των έργων «Το αηδόνι της Σμύρνης»

και «Δρόμοι της Ανατολής»

μια από τις πολυγραφότατες και κορυφαίες κυπρίες

λογοτέχνιδες είναι και η Ειρένα Ιωαννίδου-Αδαμίδου. Γεν-

νήθηκε στην Αμμόχωστο το 1939 και μετά το Γυμνάσιο

πήγε στη λοζάνη και στη Βιέννη όπου σπούδασε μουσική

και ξένες γλώσσες. η αγάπη της για τη λογοτεχνία και το

θέατρο ξεκίνησε από τα νεανικά της χρόνια. Άρχισε να γρά-

φει από τα 16 της χρόνια. το 1957 πήγε στη Βιέννη για

σπουδές. η παραμονή της εκεί της άφησαν αξέχαστες μνή-

μες και πάντα γράφει με νοσταλγία και πολλή αγάπη για

την Αυστριακή πρωτεύουσα και τον πολιτισμό της. Ακόμα

και μερικοί κεντρικοί ήρωες των έργων της έχουν Βιεννέ-

ζικη προέλευση όπως οι καλλιτέχνιδες (μπαλαρίνες) αδε-

λφές λίζα και μαρία που εγκαταστάθηκαν στην Αμμόχω-

στο.

η Αδαμίδου ασχολήθηκε εκτεταμένα με την πεζογρα-

φία, το θέατρο και τις μεταφράσεις γιατί κατέχει άριστα τις

πιο κάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

και Ισπανικά. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά 110 θεατρικά

έργα τα οποία πολλά απ’ αυτά παρουσιάστηκαν στο θέα-

τρο ή στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση.

Έχει στο ενεργητικό της 24 βιβλία και 60 θεατρικά έργα

από τα οποία 50 έχουν δραματοποιηθεί σε θέατρο, τηλε-

όραση και ραδιόφωνο, 5 αυτοτελείς τηλεταινίες και 7 τηλε-

οπτικές σειρές, οι οποίες έχουν μεταδοθεί από την κρατι-

κή τηλεόραση της κύπρου,της Ελλάδας και από άλλες

χώρες του εξωτερικού. Έχει γράψει επίσης τα τηλεοπτικά

σενάρια του έργου «ο κάμπος» του λουκή Ακρίτα και «Πέρα

απ’ το καλό και το κακό» του νίκου νικολαϊδη.

η Ειρένα Αδαμίδου τιμήθηκε με το 3ο Πανελλήνιο Βρα-

βείο της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών (Αθήνα

1985) για το βιβλίο της “ο Συμεός” και με το 1ο Πανελλή-

νιο Βραβείο της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών

(κύπρος 1992) για το βιβλίο της “η κόρη του Θόδωρου”.

το 1994, στη Βενεζουέλα, τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο

του Έβδομου Παγκόσμιου Διαγωνισμού του Διεθνούς Ινστι-

τούτου Θεάτρου για το έργο της «οι Ύποπτοι». το 2004

παρασημοφορήθηκε από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημο-

κρατίας για την προώθηση της ιταλικής κουλτούρας μέσω

της λογοτεχνικής μετάφρασης. τα έργα της «το αηδόνι της

Σμύρνης», «η κόρη του Θόδωρου» και ο «κροίσος και ο

ζωγράφος» που έγιναν τηλεοπτικές σειρές αγαπήθηκαν

πολύ από το κοινό και έκαναν τη συγγραφέα γνωστότατη

στην κύπρο και στην Ελλάδα.

Στο έργο «μονομαχία με τον άνεμο» η Ειρένα Αδαμίδου

παρουσιάζει τον κεντρικό ήρωα, τον Άρη, σαν έναν ένθε-

ρμο υποστηρικτή της αξιοκρατίας και ταγμένο εχθρό του

ρουσφετιού, δοξομανή και χωρίς ηθικές αναστολές προ-

κειμένου να φτάσει ψηλά η νανά, η γυναίκα του. η διαφο-

ρά αυτή των αντιλήψεων για τις ανθρώπινες αξίες και τη

ζωή, και όχι μόνο, οδηγεί το ζευγάρι στη συμβατική συμβίω-

ση. Πιστεύει ο Άρης ότι στο πρόσωπο της μανόλιας θα

βρει την αληθινή αγάπη κι έναν πολύτιμο σύμμαχο για να

συνεχίσει να είναι αυτός που η μοίρα του έταξε να είναι.

η συγγραφέας παρουσιάζει τους προβληματισμούς της

και αναρωτιέται αν ένας αξίζει να πολεμά για αρχές και ιδα-

νικά, ξέροντας ότι δεν πρόκειται να δικαιωθεί. Αν αξίζει να

υποφέρει σιωπηλά για χάρη της αξιοπρέπειας και τελικά

να θυσιάσει στον βωμό της ακόμα και την ίδια τη ζωή του.

Αν πρέπει να κάνει, συνειδητά, εχθρούς ανθρώπους που

θα ντρεπόταν να τους έχει φίλους, ή να γίνει φίλος με ισχυ-

ρούς και επικίνδυνους ανθρώπους για να μη τους κάνει

εχθρούς. Αν πρέπει να διαπρέψει και να αναγνωριστεί σε

μια ξένη χώρα ή να μείνει στην πατρίδα του και να αγωνι-

στεί ενάντια στις μετριότητες «μονομαχώντας με τον άνεμο».

Στο μυθιστόρημα «το Αηδόνι της Σμύρνης» που έγρα-

ψε η συγγραφέας το 2006, μας ταξιδεύει μελωδικά σε λατρε-

μένους τόπους και σε άλλες εποχές. Ένα κορίτσι από τη

Σμύρνη, η νίνα, με βελούδινη φωνή, μεγάλη αγάπη για το

τραγούδι και πίστη για τη ζωή, ζει τα δύσκολα χρόνια της

Σμύρνης κυνηγώντας το όνειρο της. η ιστορία δεν της στε-

ρεί το όνειρο ακόμα και μετά την καταστροφή της Σμύρ-

νης, το τραγούδι γίνεται όλο και πιο γλυκό. η νίνα, η κεν-

τρική ηρωίδα του βιβλίου, είναι το σύμβολο της ψυχικής

ελευθερίας, της ελπίδας και της αισιοδοξίας ενός ολάκερ-

ου λαού. μικρασιάτισσα, με δεύτερη πατρίδα της την κύπρο,

προσπαθεί να επιβιώσει, όπως και η μητέρα της, με σύμμαχό

της το τραγούδι, που της δίνει δύναμη να αντιμετωπίσει τις

δυσκολίες και τις αντιξοότητες της πολυτάραχης ζωής της.

το «Αηδόνι της Σμύρνης» είναι ένα κοινωνικό μυθι-

στόρημα με αναφορές σε ιστορικά γεγονότα που φιλοδο-

ξεί να τραγουδήσει και στο χαρτί τα σμυρναίικα τραγούδια.

το υπέροχο αυτό μυθιστόρημα έχει μεταφερθεί στην τηλε-

όραση και έχει προβληθεί τόσο από το ρΙκ στην κύπρο

όσο και από την Ετ3 στην Ελλάδα και άφησε άριστες και

πολύ συγκινητικές εντυπώσεις.

το 2009 η Ειρένα Αδαμίδου έγραψε το έργο «Δρόμοι

της Ανατολής». Στο έργο αυτό, η οικογένεια ενός παιδιού,

του Βασίλη Παπαμάρκου που είναι μόλις έξι χρόνων το

1876, συγκλονίζεται από ένα τραγικό γεγονός. η ψυχική

δύναμη, το πείσμα και το κοφτερό μυαλό του θα του ανοίξουν

νέους δρόμους. με σκληρή δουλειά, επίμονο αγώνα και

ανθρωπιά θα εκπληρώσει τα μεγάλα του όνειρα για ένα

καλύτερο αύριο. Στους «Δρόμους της Ανατολής», οι ήρωες

συναντώνται και δημιουργούν σχέσεις ζωής, που δυναμώνουν

στο πέρασμα του χρόνου.

τον οκτώβριο 2011 η Ειρένα Αδαμίδου εξέδωσε το νέο

της έργο με τίτλο «το Βαλς της ζωής». Στο μυθιστόρημα

αυτό που περιέχει πολλά στοιχεία από το τηλεοπτικό σενάρ-

ιο «ο κροίσος και ο ζωγράφος» η συγγραφέας αναφέρε-

ται στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τις φοβερές καταστροφ-

ές που επέφερε στην Ευρώπη. 

η κύπρος που τότε ήταν βρετανική αποικία στάθηκε

σχετικά «τυχερή» γιατί ο πόλεμος έχει χτυπήσει την πόρτα

μόνο με μερικούς βομβαρδισμούς, σχεδόν χωρίς θύματα.

Στην κύπρο, βρίσκουν καταφύγιο πολλοί πρόσφυγες από

την Αυστρία, την ουγγαρία και την Πολωνία, όπως είχαν

βρει και οι Έλληνες το 1922 μετά τη μικρασιατική κατα-

στροφή. η μοίρα ρίχνει στην Αμμόχωστο δυο Βιεννέζες

αδελφές, τη λίζα και τη μαρία, που θα συνδεθούν στενά

με πρόσωπα και καταστάσεις της πολύ μικρής κοινωνίας

της. ο νίκος ο πάμπλουτος "κροίσος" έχει σπουδάσει Ιστο-

ρία και έχει αφοσιωθεί στην έρευνα, ενώ ο φίλος του, ο

μιχάλης, που έχει σπουδάσει νομικά, αποφασίζει να γίνει

ζωγράφος. Δυο ιστορίες που άλλοτε εκτυλίσσονται παράλ-

ληλα και άλλοτε μπλέκονται μεταξύ τους με έρωτες, πάθη,

συγκρούσεις και αισθήματα αγάπης και τρυφερότητας. Ένα

οικογενειακό ταξίδι στη μαγευτική πόλη της Βιέννης θα

αλλάξει για πάντα τη ζωή της μαρίας. Εκεί θα κάνει την

οικογένειά της, μα δεν θα ξεχάσει ποτέ τις ρίζες της, την

αγάπη της για την πατρίδα της, για την καλοσύνη των Ελλή-

νων και τη γενναία τους ψυχή.

Στα μέσα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ οι κατα-

στροφές ισοπεδώνουν τη χώρα τους, οι αδελφές λίζα και

μαρία φον Βάισενμπεργκ, δύο αριστοκράτισσες κοντέσες,

εγγονές της μαρίας και μπαλαρίνες στην Όπερα της Βιέν-

νης, ακολουθώντας τη συμβουλή της γιαγιάς τους, αναζη-

τούν καταφύγιο στην κύπρο. Φτάνουν στην Αμμόχωστο

και για να βγάλουν το ψωμί τους δέχονται να εργαστούν

ως χορεύτριες στο καμπαρέ του λευτέρη με τη συμφωνία

ότι δεν θα βγαίνουν με πελάτες. 

η μαρία γνωρίζεται με τον νίκο Αντωνίου (τον πάμ-

πλουτο γιο του κροίσου) τον ερωτεύεται αλλά αυτός τελι-

κά παντρεύεται την Γεωργία και αποκτούν ένα αγόρι το

Δημήτρη. η λίζα γνωρίζεται με τον μιχάλη, τον ζωγράφο

αλλά δεν του υπόσχεται τίποτε. με το τέλος του πολέμου

οι δυο αδελφές επιστρέφουν στη Βιέννη όπου βρίσκουν το

αρχοντικό τους καταστρεμμένο από τους βομβαρδισμούς.

η μαρία ύστερα από την τραγική ερωτική της περιπέτεια

με τον κροίσο πεθαίνει υποφέροντας από φυματίωση. 

η λίζα βαριά πληγωμένη από το θάνατο της αδελφής

της επιστρέφει στην Αμμόχωστο και παντρεύεται τον μιχάλη

τον ζωγράφο και αποκτούν μια κορούλα που της δίνουν το

όνομα της μαρίας. τα δυο παιδιά (ο Δημήτρης και η μαρία)

αργότερα παντρεύονται και φεύγουν για την Αμερική για

σπουδές. η λίζα υποφέρει από καρκίνο και πεθαίνει. λίγα

χρόνια αργότερα πεθαίνει και ο μιχάλης. η υπόθεση του

μυθιστορήματος αναφέρεται και στην τουρκική εισβολή το

1974 και καταλήγει το 1983 με μια έκθεση ζωγραφικής από

έργα του μιχάλη.

το «Βαλς της ζωής» είναι ένα συγκλονιστικό μυθιστόρ-

ημα και δεν αφήνει τον αναγνώστη ασυγκίνητο. Έρωτες,

πάθη μα και πόθος, λύπη. Δυο αγαπημένες αδελφές, δυο

μοιραίοι άντρες. η αγάπη έχει πάντα δυο όψεις. η Ειρένα

Αδαμίδου σε όλα τα έργα της έχει το χάρισμα της αμεσό-

τητας, της ζωντανής επικοινωνίας και καταφέρνει να κρατά

αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνωστικού της κοινού.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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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·
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7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂfiÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
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ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ fiÓÔÌ· : 

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 
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Χριστόδουλος Γαλατόπουλος – Xριστάκης
Γεωργίου – Ειρένα Ιωαννίδου Αδαμίδου
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ARCHBISHOP’S ENCYCLICAL ON THE ANNIVERSARY OF THE JULY-AUGUST 1974 INVASION OF CYPRUS

NIKITAS: “The world to correct this injustice
and to end the forced partition of Cyprus”

Certain points in history stand out in our recol-

lection as occasions of triumph and joy, which we

collectively recognize as worthy of remembrance

and celebration, while other historical events are

remembered mainly by the scars that they have

left in our minds and on our hearts, by the pain and

anger that endure from generation to generation;

all such events do not fade from memory and can-

not be forgotten. Here in the United Kingdom,

where our community is made up of a majority of

Greek Cypriots, our hearts and minds travel to

Cyprus each July as we all recall the violent inva-

sion that was perpetrated 47 years ago by the Turk-

ish military forces. Since then, the island of Aphrodite

remains divided and scarred, with a large portion

under foreign dominion. But the deepest wounds

inflicted by the invasion were suffered by the fam-

ilies who mourn until today the loss of sons and

daughters who nobly fought to defend the inde-

pendence of their island nation, who gave their

lives in defense of their native land. The stories of

their sacrifice and the devastating events of those

tragic days are kept alive in our community’s mem-

ory. Today, we also remember and pray the miss-

ing persons.  We shall not remain silent in our pur-

suit for answers and justice.

As solemn bearers of these memories, it is our

responsibility as a Church, as a community, and

as human beings, to call upon the world to correct

this injustice and to end the forced partition of a

sovereign state. Those who guaranteed and made

promises that Cyprus would remain free, inde-

pendent and united must step forward and hon-

our the bonds of promises and commitments made.

Nations which speak of justice, freedom, truth,

peace, stability and other similar expressions of

lofty and desirable ideals, cannot also sit and re-

main idle with their conscience at ease while in-

justice stands. The Church is not an agent of re-

venge, anger or retribution. She is, though, the

voice of Truth, the harbour of ultimate human free-

dom, and the lighthouse of divine justice. In this

capacity, she calls upon all Her children and all the

world to join in unity to correct the errors and sins

of the past. The Berlin Wall fell years ago and the

Iron Curtain no longer exists. Why should Cyprus

still be separated and torn in two, left to suffer at

the hands of injustice? Truth and justice cannot

be whole as long as they are administered as priv-

ileges for some few, while others remain deprived. 

Beloved people of God, remember that we are

first and foremost children of the Church and in

Christ there is always hope. We must therefore

put aside everything that may divide us and be-

come as one voice, one heart, and one mind, and

only then, as witnesses to the faith, hope, and love

that Christ places in our hearts, will we be able to

reach out to those beyond our community in or-

der to educate about the truth of our history and

to share the pain that we also carry. Only if and

when we stand together, united, shall we see the

change we long for in our innermost being become

a reality in the history of the world. This coming

Sunday, when we attend Liturgy and conduct the

annual Memorial Services as we do every sum-

mer, let us humble ourselves and ask God to send

His grace to guide the hearts and minds of all, so

that the good, proper and necessary solution be

found for a free and united Cyprus.

May God give rest to the heroes who valiantly

gave their lives in defence of truth and honour.

May Christ, the Resurrection and Life, grant them

peace in His Kingdom and may He also give strength

and comfort to those who mourn. May their mem-

ories be eternal, and may it be granted to us to re-

ceive the blessing of an independent Cyprus dur-

ing our own days, so that generations to come will

have a new anniversary to joyfully celebrate each

year.

Wishing you health and the blessing of our Lord

Jesus Christ, our living hope, I remain with warm

wishes and blessings in the Lord and honour.

London, July 2021

Paternally yours,

+ NIKITAS

Archbishop of Thyateira 

and Great Britain

Community football club Omonia Youth

FC, sponsored by Spector, Constant &

Williams, Vas Barbers and V Jewellers,

celebrated the formal end of the 2020/21

youth football season with their tradi-

tional annual Presentation Day. The

event took place at the Radiomarathon

Centre in Enfield on Sunday 11 July. 

Over the course of the day, every

young footballer at the club was re-

warded for their efforts during the sea-

son, as team managers and coaches

were given the opportunity to review the

season with their players and their fam-

ilies. 

Contrary to recent weeks, the weath-

er was kind to the club as over 300 young

footballers celebrated their season's

achievements with their team. In addi-

tion there were individual awards for Top

Goalscorer, Most Improved Player, a

Sportsmanship award, a Wellbeing

award, Players Player of the Year and

Managers Player of the Year. 

The annual event is also an oppor-

tunity for the club to come together as

one and there are also specific, histor-

ical club awards that were awarded. 

The Andreas Kyprianou Top Goalscor-

er Award was awarded to Leo Panayiotou

who scored and amazing 25 goals in a

successful season for the Under 12

White. The award is named after former

Omonia Youth FC player and son of for-

mer chairman Kypros Kyprianou. The

award was named after Andreas as he

had completely dominated the award

during his 10 years at the club. Kypros,

who is the current chairman of the KOPA

League was in attendance to present

the award to Leo. 

The club also rewards the goalkeeper

who over the course of the season keeps

the most clean sheets and this season

the winner was Christopher Panayiotou

from the Under 16 Gold. It was a par-

ticularly successful for Christopher and

his team they finished the season as

Red Division champions.  

Finally the club awarded the Steven

Toumbas Achievement Award and this

is a very special award named in mem-

ory of one of the club's former players,

Steven Toumbas, who in December

2008 died suddenly at the tragically

young age of 20 years old. Since this

unfortunate and very sad time, the club

decided to dedicate an annual award in

memory of his name. The Steven Toum-

bas Achievement Award can go to any

player or person associated with the

club whereby nominations by managers

and subsequent review by the commit-

tee will be assessed. The award winner

receives an engraved silver salver to

keep. Steven was a high achiever in

sport, academically and also in his work

life and his contribution to the club will

always be remembered. 

This year, the Steven Toumbas award

was presented to two recipients, An-

drew Christou and Jay-Tyler Constan-

tinou. Vice-Chairs Kyri Eleftheriou and

Myri Demetriou said this:  

"This year the committee felt that,

while there were many worthy nomina-

tions, that the Steven Toumbas award

be awarded to two people. 

The first one is for a young man who

could not play football for a whole sea-

son after a crucial operation on his leg

and ongoing physiotherapy.  He has

shown incredible courage, resilience

and determination to get himself back

playing football with his team this sea-

son.  Unfortunately, he cannot be here

with us today, but I hope you agree that

Andrew Christou is a worthy recipient

of the Steven Toumbas Achievement

Award.

The next recipient has also shown

remarkable resilience as a young man

having to cope with an extraordinary

event in his young life. Losing anyone

can be a traumatic and heart wrench-

ing experience but when it is a member

of your immediate family, the feelings

are magnified. This young man has

shown incredible strength and resilience

to be a supportive member of his fam-

ily and continued to play football during

what we can only imagine to be a trag-

ically sad time. The Steven Toumbas

Achievement Award this year also goes

to Jay-Tyler Constantinou for how he

has coped and conducted himself dur-

ing a very sad time, but also as a trib-

ute to his beloved, departed but never

forgotten sister Ella who sadly passed

away in November." 

As the day drew to a close, young

footballers from different age groups en-

joyed meeting each other and playing

football with each other. Parents and

friends of the club mingled with man-

agers and committee members to en-

joy another successful Omonia Youth

FC Presentation Day. 

Should you feel enthused and want

to know more about Omonia Youth FC,

you can contact the club at omoniay-

outhfootballclub@hotmail.com, via the

contact page on the club's website

www.omoniayouthfc.com as well as fol-

lowing the club on twitter @OmoniaY-

outhFC and Instagram @omoniay-

outhfc1994.

Omonia Youth FC celebrate the end of the
season with traditional Presentation Day 

(LEFT) Club top Goalscorer: Vice-Chairs Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou alongside KOPA Chairman and former Omonia

Youth chairman Kypros Kyprianou with the winner of the 'Andreas Kyprianou Top Goalscorer Award'. RIGHT:  Club Vice-chair

Myri Demetriou with Steven Toumbas Achievement Award recipient, Jay-Tyler Constantinou



KOLOKYTHOKEFTEDES
This is a traditional Greek recipe

which is easy and economical to

make. The fritters are light and de-

licious and can be served a starter

or a part of a meze. It is also an ex-

cellent dish to serve in the summer.

INGREDIENTS

Makes 16-18

500g courgettes, about 4 large ones

onion, finely chopped

4-5 spring onions, finely chopped

½ a bunch of parsley, finely chopped

½ a bunch of mint, leaves only, fine-

ly chopped

⅓ of bunch of dill, finely chopped

Zest of 1 lemon 

½  tsp of chilli flakes, optional 

2 free-range eggs, lightly beaten 

200g feta, coarsely crumbled

200g breadcrumbs

2 tbsp olive oil 

1 tsp baking powder 

75g all-purpose flour

sea salt and freshly ground black

pepper

olive oil for frying 

TO SERVE 

Greek yoghurt or tzatziki 

METHOD

1. Wash the courgettes well and

grate them on the thick part of

the grater. Use your hands to

press the grated courgettes to

get rid of their juices. If you pre-

fer, add a little salt to the grated

courgettes, put them into a clean

tower and then squeeze out the

liquid.

2. In a large bowl, place the onion,

the spring onions, parsley, mint,

dill, lemon zest, chilli flakes if us-

ing, beaten eggs, feta, bread-

crumbs and olive oil.

3. Add the salt and pepper but be

careful not to add a lot of salt as

the feta could be very salty. Fold

the baking powder in the flour

and slowly add it to the other in-

gredients in the bowl. Mix well

with a spoon until you have a

firm mixture.

4. Leave the mixture in a fridge for

at least half an hour to firm a lit-

tle bit more.

5. Form the fritters into circular pat-

ties, 5cm long and press the top

to flatten them a little bit. 

6. Heat the olive oil in a frying pan

with a heavy base and when the

olive oil is hot enough place the

kolokythokeftedes in the frying

pan, a few at a time. Fry them

for 2 minutes on each side until

golden.

7. Remove the fritters with a slotted

spoon and place them on a

greaseproof paper to absorb any

excess oil.

8. Serve them hot accompanied with

Greek yoghurt or tzatziki.

© Copyright  George Psarias
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις (ρΙκ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική ταινία: 

“Δολοφονείστε τον Μακάριο”

23.05 ντοκυμαντέρ:
“Έτσι Προδόθηκε Η Κύπρος -

1974”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ρΙκ
15:25 καμώματα τζι’ Αρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 CYPRUS WINE FESTIVAL
21.10 Ελληνική ταινία: 

“Αττίλας 1974”

22.50 “Φάκελλος κύπρος 1974” (Α)
23.50 “Φάκελλος κύπρος 1974” (Β)

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
14:00 κύπριοι του κόσμου - ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19.30 Αύριο είναι κυριακή με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.05 με τον Φακό του Hellenic TV
20.30 κωμική Σειρά: Ακάλυπτος

21.25 ΣυνΑυλΙΑ
“Η Αγία Κύπρος”

23.55 Ελληνική ταινία: 
“ΑΙχμάλωτοι του Μίσους”

KYΡIAKH 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

11.00 μετάδοση Θείας λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:00 Αθλητική κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
21.30 Διαλέγω καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.35 Ελληνική ταινία: 

“Ο Μενούσης, ο Λεβέντης της

Ηπείρου”

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

09.30 Από μέρα σε μέρα

17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 

20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα νικολαΐδη και την ρούλα

Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 

“Ψηλά Τα Χέρια”

22.50 το ταξίδι της Ζωής με την 

Άντζη λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα

17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.30 ο Άγνωστος Πόλεμος 

στην κύπρο

22.40 Ελληνιστί κύπρος

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 

17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20.00 οι ταινίες της Εβδομάδας με 

την Άντα μουράτη

20.50 ο Φάκελλος της κύπρου - 1974

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα

17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις (ρΙκ)

21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου

21.30 ντοκΙμΑντΕρ της Βρετανικής

τηλεόρασης 

23.05 ΣυνΑυλΙΑ: “Τραγούδια της

Φωτιάς”

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others. 

Here he would like to give you a taste of his recipes.

28 April, 2003, 1:26 pm. 

Excitement,commotion, 

shouts of joy, enthusiasm.

“The gates have opened!

The gates have opened,”

calls out the exulted crowd. 

The refugees are rushing

to get ready.  

They’ll see their homes again,

they’ll walk on their land  once more,

the land they ploughed and cultivated,

the places they loved and still do. 

Yet,after so many years 

who knows what they shall find.  

“Stop! Stop! Passports, please!”

commands the guard.

“What’s he asking for now?

Passports?”

An old passenger

breaks out in disgust.

“And why, may I ask?

It’s the same Cyprus on both sides.

I’m going to my village, mister, 

to my home, 

my own house – 

the house I built with my own labour,

my own two hands and 

now I’m asked for a passport?

Mercy Lord, mercy!” 

The old passenger makes the sign of 

the cross on his chest and 

begins searching his pockets

for his passport.

The cars in a long queue, 

are stranded behind each other

like beads on a string.

The passengers hemmed in,

wait patiently.

Some are crying, some are laughing,

some are sitting quietly. 

After so many years as refugees,

the uprooted landlords are

returning to their homes 

as visitors. 

And as visitors now enforced to be,

they cannot overstay their visitor’s permit. 

They’ll be there only for a few hours,

to see and rememberonce more

their homes and land. 

To sit once more 

at the threshold of their home

if allowed to do so.

And when the time comes to part,

the time of lament and 

silent utterance,

with welled up eyes,

they will taste again

for a second time,

thebitter cup of refugeeism. 

Nina Spanovangelis 

The “Visitors”
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