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PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

Καλό Καλοκαίρι!

Η “Ε” πάει διακοπές...

Θα είμαστε πάλι μαζί σας την 1η Σεπτεμβρίου
ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Η Ελλάδα τίμησε τον Κύπρο 
Νικολαΐδη στο Λονδίνο

n ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΑΠΕΝΕΙΜΕ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

n N.ΔΕΝΔΙΑΣ: “Ο Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙΜΑ ΤΟΝ
ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ».

n ΚΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: “ΝΟΙΩΘΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΧΩΡΕΣ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΜΒΡΥΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΗΜΑΙΑ” ΣΕΛΙΔΑ 2



Κ
ατά τη διάρκεια τελετής, την

Παρασκευή 22 Ιουλίου, στην

Πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο,

ο διακεκριμένος εμβρυολόγος καθη-

γητής Κύπρος Νικολαΐδης τιμήθη-

κε με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγ-

ματος του Φοίνικος. Το διάσημο

επέδωσε, εκ μέρους της Προέ-

δρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο

Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-

διας. 

Κατά την ομιλία του ο Υπουργός

εξήρε το έργο του Κύπρου Νικολαΐ-

δη, ο οποίος «έχει κερδίσει επάξια

τον τίτλο του θεμελιωτή της εμβρυι-

κής ιατρικής» και «τιμά τον όρκο του

Ιπποκράτη μέσα από την ιατρική αλλά

και το πλούσιο φιλανθρωπικό του

έργο», όπως είπε. 

Αναφερόμενος στο έργο του, ο κ.

Δένδιας τόνισε ότι το ίδρυμα του

Κύπρου Νικολαΐδη, Fetal Medical

Foundation, έχει χρηματοδοτήσει τη

λειτουργία κέντρων εμβρυικής ιατρι-

κής και σε αναπτυσσόμενες χώρες,

όπως η Ζιμπάμπουε ή η Ρουάντα,

έχει χορηγήσει υποτροφίες σε πάνω

από 150 Έλληνες γιατρούς και έχει

δωρίσει εξοπλισμό στη Μονάδα Εμ-

βρυομητρικής Ιατρικής του Νοσοκο-

μείου Αττικόν. 

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην

συνεργασία του Ιδρύματος με το 

Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνον-

τας πως «έχει δρομολογηθεί η σύστα-

ση Μονάδων Ιατρικής Εμβρύου σε

οκτώ επιπλέον χώρες στο πλαίσιο της

Αναπτυξιακής Βοήθειας του Υπουρ-

γείου (Hellenic Aid)».

Ο Κύπρος Νικολαΐδης αποδέχτηκε

συγκινημένος τη διάκριση «ως από-

δειξη της Ελληνικής κυβέρνησης να

στηρίξει και να δείξει την αγάπη της

στους γιατρούς όλου του κόσμου που

έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην

ιατρική, στους γιατρούς που δεν απο-

δέχονται την τραγική πραγματικότητα

πως κάθε ένα λεπτό, κάπου στον

κόσμο, μια γυναίκα πεθαίνει σαν απο-

τέλεσμα της κύησης ή του τοκετού και

ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των

θανάτων θα μπορούσαν να απο-φευχθ-

ούν». 

«Αποδέχομαι αυτή τη μεγάλη τιμή

σαν νέα πρόκληση για να συνεχίσω

το επιστημονικό μου έργο», είπε, ενώ

αναφερόμενος στη συνεργασία με το

Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε:

«Νοιώθω ιδιαίτερα περήφανος διότι

σε όλες αυτές τις χώρες, τα κέντρα

της Ιατρικής Εμβρύου θα έχουν

από έξω την ελληνική σημαία». 

Τέλος, ευχαρίστησε τον κύριο Δέν-

δια, τον οποίο αποκάλεσε «πατριώτη»

που αγωνίζεται σθεναρά για τα δίκαια

της Κύπρου. 

Ο Έλληνας Πρέσβης Ιωάννης

Ραπτάκης τόνισε πως «είναι τιμή για

τη χώρα μας ο τρόπος που ασκεί την

ιατρική και η αφοσίωσή του σε αυτήν…

Πάρα πολλά παιδιά οφείλουν ότι είναι

εν ζωή στην έρευνα του καθηγητή

Κύπρου Νικολαΐδη».
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Η Ελλάδα τίμησε τον Κύπρο
Νικολαΐδη στο Λονδίνο



Εκδηλώσεις μνήμης χρέους

και τιμής με αφορμή τη

συμπλήρωση 48 χρόνων από το

προδοτικό πραξικόπημα και την

τουρκική εισβολή το μαύρο καλο-

καίρι του 1974 στην Κύπρο, πραγ-

ματοποίησε ο Σύλλογος Κυπρίων

Νομού Λάρισας, έχοντας στο πλε-

υρό του τις πολιτικές, αστυνομι-

κές, στρατιωτικές και εκκλησια-

στικές αρχές της Πόλης του Νομού

και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με Εθνικό

μνημόσυνο για τους πεσόντες και

παράκληση για την διακρίβωση της

τύχης των αγνοουμένων, επιστρο-

φή των προσφύγων στις πατρο-

γονικές τους εστίες και εκδίωξη του

τούρκου εισβολέα από τα πατρώα

εδάφη, στον Ιερό Ναό Προφήτη

Ηλία της Λάρισας, χοροστατώντος

του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη

Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερω-

νύμου. ο Σεβασμιότατος, σε σύντομη

ομιλία του δήλωσε συνοδοιπόρος

και συμπαραστάτης στον αγώνα

του Κυπριακού Ελληνισμού για λευ-

τεριά και δικαίωση. 

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν

ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλό-

γου Λάρισας κ. Τρύφωνας Τσά-

τσαρος, ο οποίος στην ομιλία του

μεταξύ άλλων, τόνισε: «…Πολλά

θα μπορούσε να πει κανείς για όσα

προηγήθηκαν και ακολούθησαν της

βάρβαρης εισβολής των Τούρκων

στα πλαίσια του ΑΤΤΙΛΑ Ι και του

ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ. Για τραγικά λάθη, παρ-

αλείψεις, ατολμία, αδράνεια και φυσι-

κά σκοπιμότητες, που συνέδραμαν

στην επέλευση του ακρωτηριασμού

της Κύπρου. Όλα αυτά έχουν ειπωθ-

εί και θα συνεχίζουν να ειπώνονται

εις το διηνεκές, και ο καθένας μας,

με την αναπόφευκτη υποκειμενικότητα

της κρίσης του, θα τοποθετηθεί ιστο-

ρικά αντιστοίχως. Υπάρχει όμως

και μια διάσταση που δεν επιδέχε-

ται καμίας υποκειμενικής προσέγ-

γισης. Και η διάσταση αυτή αφορά

στην απαράμιλλη  ανδρεία που επέ-

δειξαν κάποιοι εκείνες τις ώρες. Που

δεν δείλιασαν εμπρός στην βαρ-

βαρότητα ή ακόμη και την υπεροπ-

λία του εχθρού, που δεν φοβήθη-

καν τον θάνατο. Που δεν ζύγισαν

συμφέροντα, σκοπιμότητες ή προ-

σωπικές αγκυλώσεις. Που ιεράρ-

χησαν την προάσπιση της πατρίδας

ως σημαντικότερη από τη ζωή τους.

Τους ανθρώπους αυτούς τους τιμούμε

και ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ !...»

Και κατέληξε: «Η Κύπρος δεν

κείται μακράν... Αντιθέτως, βρίσκε-

ται τόσο πλησίον στη σκέψη μας και

στη ψυχή μας, ώστε ο πόνος του

ακρωτηριασμού της, της συνεχιζό-

μενης κατοχής της, να μας είναι

ανυπόφορος…

Καλή Λευτεριά λοιπόν στην Κύπρο

μας και ας είναι Αθάνατοι στη μνήμη

μας όλοι όσοι έχασαν ηρωικά τη

ζωή τους τις μαύρες ημέρες του βάρ-

βαρου Αττίλα…».

ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση

και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο

των πεσόντων Ελλαδιτών και Ελλή-

νων Κυπρίων στους Εθνικούς

Αγώνες, που αναγέρθηκε πριν 27

χρόνια από τον Σύλλογο Κυπρίων,

στην Πλατεία Αγαμέμνονα Μπλά-

να.

Λίγα λόγια για την μαύρη επέτειο

απηύθυνε και ο πρόσεδρος του

Συλλόγου Κυπρίων κ. Αυγουστή:

«…Η σεμνή σημερινή τελετή δεν

αποτελεί απλώς και μόνο απόδο-

ση οφειλόμενης τιμής, αλλά είναι

και πολύτιμο μάθημα για όλους εμάς

που στο ήθος και στο παράδειγμα

των ηρώων μας αναγνωρίζουμε τα

διδάγματα της ιστορίας μας ως ζώσα

μνήμη και βίωμα. Αυτή είναι, ακρι-

βώς, και η διαχρονική σημασία της

φράσης, σύμβολο για την τραγωδία

της Κύπρου: «Δεν ξεχνώ».

Δεν ξεχνούμε διότι δεν έχουμε

δικαίωμα να ξεχάσουμε ή να ολι-

γωρήσουμε μπροστά στον αδυ-

σώπητο χρόνο, που παγιώνει και

διαιωνίζει τα τετελεσμένα του Ατ-

τίλα.

Στόχος μας μια δίκαιη και βιώσιμη

λύση χωρίς στρατεύματα κατοχής

και αναχρονιστικές εγγυήσεις, μια

λύση σύμφωνη με τα ψηφίσματα

των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές

και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια λύση που πρώτα και κύρια θα

διασφαλίζει την επιβίωση του Ελληνι-

σμού στην εσχατιά της Ανατολικής

Μεσογείου όπου ταχθήκαμε…»

Ακολούθησε κατάθεση στεφά-

νων από τους εκπροσώπους των

Αρχών, πολιτικών, θρησκευτικών

και στρατιωτικών της Περιφέρειας,

ως και Συλλόγων και Οργανώσεων.

Η τελετή έκλεισε με ενός λεπτού

σιγή και τον Εθνικό Ύμνο. Τιμές

απέδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου

Λαρισαίων.  

Εθνικό μνημόσυνο στη Λάρισα για
τους πεσόντες το 1974 στην Κύπρο
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Τρύφωνας Τσάτσαρος:  «Η Κύπρος δεν κείται μακράν... 

Αντιθέτως, βρίσκεται τόσο πλησίον στη σκέψη μας και στη

ψυχή μας, ώστε ο πόνος του ακρωτηριασμού της, της

συνεχιζόμενης κατοχής της, να μας είναι ανυπόφορος ….».

Μνημόσυνο στο Μπέρμιγχαμ 
υπέρ των θυμάτων της τουρκικής
εισβολής του 1974 στην Κύπρο

Ιερό  Μνημόσυνο πάντων των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισα-

μένων και ευκλεώς πεσόντων και υπό των πολεμίων αναιρεθέντων κατά

την Τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου και της 14ης Αυγούστου 1974,

ετελέσθη στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ.

Της Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου προεξήρχε ο Θεο-

φιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος.

Ο Θεοφιλέστατος στην ομιλία του αναφέρθηκε στους αγώνες των

υπερασπιστών της πατρίδος και της Ορθοδόξου πίστεως που έπεσαν

ηρωικά το 1974.

Στη συνέχεια κατετέθησαν στεφάνια στη μνήμη των ηρώων από τους

Επιτίμους Προξένους Ελλάδος και Κύπρου, εκπροσώπους διαφόρων

φορέων και οργανισμών της πόλεως, ενώ στεφάνι  εκ του Σεβασμιωτά-

του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, κατέ-

θεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος.



Ο Γενικός Γραμματέας Απόδη-

μου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπ-

λωματίας του Υπουργείου Εξωτε-

ρικών, Ιωάννης Χρυσουλάκης,

συμμετείχε με χαιρετισμό του στην

εκδήλωση, στη Σύρο, στις 23 Ιου-

λίου 2022,  για την παρουσίαση

της έκθεσης «ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21

– Η Πλωτή Έκθεση», η οποία επι-

σκέπτεται 15 ιστορικά νησιά του

Αιγαίου και αναδεικνύει το ναυτικό

Αγώνα του ’21, τόσο με αυθεντικά

κειμήλια όσο και με ψηφιακές εφα-

ρμογές. 

Η έκθεση διοργανώνεται από

την  Ιστορική και Εθνολογική Εται-

ρεία της Ελλάδος   ̶ Εθνικό Ιστορι-

κό Μουσείο, το Κοινωφελές Ίδρυ-

μα «Μαρία Τσάκος»   ̶Διεθνές Κέν-

τρο Ναυτικής Έρευνας και Παρά-

δοσης και την  Τράπεζα Πειραιώς.

Πρόκειται για την τελευταία δράση

του Μνημονίου Συνεργασίας της

Γενικής Γραμματείας Απόδημου

Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλω-

ματίας με την Τράπεζα Πειραιώς.  

Στον χαιρετισμό του ο κ. Χρυ-

σουλάκης  σημείωσε, μεταξύ άλλων,

ότι η Ελλάδα και η Θάλασσα είναι

δύο έννοιες αξεχώριστες ήδη από

την Αρχαιότητα και αναφέρθηκε

στο ρόλο που διαδραμάτισαν τα

ελληνικά πλοία κατά τη διάρκεια

της Παλιγγενεσίας, ένα ρόλο κα-

θοριστικό για την έκβαση του Αγώνα,

καθώς το Ναυτικό των Ελλήνων

συγκροτήθηκε κυρίως από εμπο-

ρικά πλοία της εποχής και έδωσε

πλεονέκτημα στους επαναστατ-

ημένους Έλληνες. Οι πλοιοκτήτες

της εποχής διέθεσαν τα εμπορικά

τους για τον ιερό σκοπό της απε-

λευθέρωσης, ενώ οι Έλληνες έμπο-

ροι ναυτικοί, που μετέφεραν αγαθά

από τη Μαύρη Θάλασσα σε όλη

τη Μεσόγειο και ως τα λιμάνια της

Δυτικής Ευρώπης, με τα κέρδη

τους ενίσχυαν τόσο την προετοι-

μασία όσο και τον ίδιο τον Αγώνα

και ανακούφιζαν τους υπόδουλο-

υς Έλληνες καλύπτοντας τις ανάγ-

κες τους. 

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμ-

ματέας, «όλα αυτά ξαναζωντα-

νεύουν μέσα από τα ιστορικά κει-

μήλια και το αρχειακό υλικό που

εκτίθενται στο ιστιοφόρο της Έκθ-

εσης που ταξιδεύει τη Μνήμη και

την Ιστορία μας διαπλέοντας το

Αιγαίο». 

Ο κ. Χρυσουλάκης εξέφρασε την

πεποίθηση ότι η Μνήμη και η Ιστο-

ρία μας οδηγούν σε πρόοδο, και-

νοτομία, ενότητα, ασφάλεια και

ευχήθηκε το ιστορικό μας παρε-

λθόν να αποτελεί αφορμή για συνεχή

και ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγμα-

τα στο παρόν και το μέλλον.

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου

Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλω-

ματίας του Υπουργείου Εξωτερι-

κών, σε όλη τη διάρκεια του επε-

τειακού έτους, συνετέλεσε ώστε ο

Απόδημος Ελληνισμός, εν μέσω

πανδημίας,  να γιορτάσει  τα 200

χρόνια από  το 1821 υποστηρίζοντας

και προωθώντας 220 «ψηφιακές

επετειακές εκδηλώσεις» με πε-

ρισσότερες από 180.000 αποστο-

λές σε φορείς του Απόδημου Ελληνι-

σμού.   
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

«ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21
– Η Πλωτή Έκθεση» 



Την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022, απεβίωσε λόγω επώδυνου επιθετι-

κού καρκίνου σε ηλικία 84 ετών, η ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΗ ΜΕΤΤΗ. Εγκαταλείπει

δε τον επί 65 συνεχή χρόνια και ηλικίας 88 ετών σύζυγό της Χάρη Μεττή,

την ηλικίας 64 ετών έγγαμη θυγατέρα τους Άννα, τρία εγγόνια και τρία δι-

σέγγονα.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΗ ΜΕΤΤΗ 

Η εκλιπούσα ΣΤΕΛΛΑ είχε γεννηθεί στη Δρομολαξιά Λάρνακας, απ’ όπου

καταγόταν ο πατέρας της, Αθανάσιος Χριστοφή, ενώ η μητέρα της, η Άννα,

καταγόταν από τη Φιλιά Μόρφου, το χωριό δηλαδή του Χάρη Μεττή, εξ ού

και η γνωριμία τους στο Λονδίνο, όπου η οικογένεια Χριστοφή είχε μετα-

ναστεύσει, μαζί με την ηλικίας τότε του ενός έτους Στέλλα το 1938 και όπου

έζησε πια για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Και όμως, γνώριζε, μι-

λούσε κι έγραφε σωστά τόσο την κοινή Ελληνική, όσο και το Ελληνοκ-

υπριακό γλωσσικό ιδίωμα. 

Η ΣΤΕΛΛΑ σπούδασε την τέχνη της κοπτικής και ραπτικής σε Κολλέγιο

του Λονδίνου, γνωρίστηκε δε με τον μέλλοντα σύζυγό της σε επίσκεψη

του στο Λονδίνο, όπου ζούσε η αδελφή του η Ελένη και ο θείος τους ο

Τιμόθεος Κωνσταντίνου, αδελφός της μητέρας τους Θεογνωσίας.

Στο διαμέρισμα, όμως, στην περιοχή του Waterloo Νοτίου Λονδίνου,

όπου ζούσε τότε η ΣΤΕΛΛΑ με την οικογένειά της, η Ελένη έμεινε μαζί της

για αρκετό καιρό στο ίδιο δωμάτιο, οπότε και συνδέθηκαν οι δυο τους με

πολύ στενή και αιώνια φιλία. Όταν δε ο Χάρης Μεττής, φοιτητής τότε ακό-

μα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισκέφθηκε την αδελφή του την Ελένη

στο Λονδίνο, εκείνη ορθά και σοφά επέμεινε ότι η ΣΤΕΛΛΑ θα ήταν η μο-

ναδική σύζυγος στη ζωή του. Όπως  πράγματι και έγινε το 1958. Μετά δε

από ένα έτος, ως επίσημα πια γαμήλιο ζευγάρι, ο Χάρης υπηρέτησε για

μια χρονιά ως φιλόλογος καθηγητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας.

Τελικά, όμως, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο και να ζήσουν

μόνιμα πια μαζί με τους γονείς της στο Λονδίνο, όπου ο Χάρης θα έκανε

μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Και αυτό, μά-

λιστα, επειδή ο πατέρας της, ο Αθανάσιος Χριστοφή, ο οποίος ήταν ιδιοκ-

τήτης ωραίου εστιατορίου στην περιοχή του Paddington κεντρικού Λον-

δίνου, είχε υποσχεθεί, όπως πράγματι και το έπραξε, να καλύπτει όλα 

τους τα έξοδα.

Την αείμνηστη πια σήμερα ΣΤΕΛΛΑ την διέκρινε μια ανυπολόγιστης

αξίας καλοσύνη, αξιοπρέπεια, οικογενειακή θαλπωρή, φιλανθρωπικά αι-

σθήματα και μοναδικής σημασίας αγάπη και αφοσίωση στο σύζυγό της,

ο οποίος και της οφείλει τα πάντα στη μακροχρόνια συζυγική τους ζωή.

Όλα δε, άλλωστε, τα γραπτά έργα του θα ήταν όντως αδύνατο να ολοκ-

ληρωθούν και να τυπωθούν χωρίς τη συνεχή βοήθειά της στα από κάθε

άποψη πρακτικής φύσης προβλήματα του computer, για παράδειγμα, για

τα οποία ο σύζυγός της είναι εντελώς ανίδεος.

Να, λοιπόν, γιατί ο ανίατα πια θλιμμένος Χάρης Μεττής ζει μόνο με τη

θερμουργό ανάμνησή της, κι εύχεται από τα βάθη της πληγωμένης του

καρδιάς: ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ, αξιοσέβαστη και πολυαγαπημένη από

όλους, όσοι είχαν το εξαιρετικό προνόμιο να σε γνωρίσουν από κοντά,

να σε εκτιμήσουν, να γευθούν την άδολη καλοσύνη σου και ποτέ πια να

μη σε λησμονήσουν, ΣΤΕΛΛΑ!        

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ 

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΕ ΕΥΘΕΤΟ ΧΡΟΝΟ

Αναδημοσιεύει δε εδώ ένα ποίημά του για τη ΣΤΕΛΛΑ, το οποίο βρίσκε-

ται στην ποιητική του συλλογή «Ανέσπερον Φως», η οποία τυπώθηκε στο

Λονδίνο το 2014, το οποίο ποίημα φέρει τον τίτλο: 

ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ…   

Βλέπω στα μάτια σου το φως, γλυκό κι ανέσπερο,

φως ιλαρό που την καρδιά μου πλημμυρίζει,

κι όλο ποθώ να το γευτώ, δειλά, στα χείλη σου.

Το νοιώθω μέσα μου βαθιά, πυκνό κι ελεύθερο,

τον κάθε πόρο της ζωής μου να φωτίζει,

πάμφωτο φως στο μαγικό, χρυσό καντήλι σου.

Συ είσαι το φως, και δίνεις πλεύση στη ζωή μου

με κάθε λέξη, των χειλιών σου κάθε κίνηση.

Τον συνταιριάζεις τον παλμό και την πνοή μου,

την κάθε σκέψη, κάθε πράξη, κάθε θύμηση.

Και για τη λάμψη των ματιών σου, τι να πω,

που σαν τα δω να μου μιλάνε, σιωπώ.

Μια σιωπή νοσταλγική, λαχτάρας πάθος,

μού ζωντανεύουν τις αισθήσεις σα λουφάζουν.

Πήρα δρομάκια σκοτεινά, παλιό μου λάθος,

και μ’ είχαν πάει σε θηρία που κοάζουν.

Όμως στα μάτια σου, τ’ ανέσπερο το φως σου

τα λέει όλα: Ήμουνα πάντοτε δικός σου!

Χάρης Μεττής 

15 Οκτωβρίου 2013

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ +

Στέλλα Χάρη Μεττή
(Από τη Δρομολαξιά Λάρνακας)
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Κύριε Διευθυντά,

Η διαφθορά των Νεοελλήνων τα τελευταία 40 χρό-

νια οδήγησε στον εκμαυλισμό τους και στο να ταυ-

τιστούν με τους σύγχρονες Νέρωνες.  Με τους εμπρη-

σμούς στοχεύουν στην αλλαγή χρήσης γης με στόχο

την οικιστική επέκταση, σε βάρος δασικού κτημα-

τολογίου-χαρτών που κατοχυρώνουν την ιδιοκτησία

του Δημοσίου. Οι εμπρηστές είναι ανθρωπόμορφα

τέρατα δεν υπολογίζουν τη ανθρώπινη ζωή- ούτε

νοσοκομεία- ούτε παιδιά. 

Ο κακομαθημένος Νεοέλληνας σβήνει τσιγάρο

όπου βρει και οι εμπρηστές εκμεταλλεύονται το πολ-

υδαίδαλο σύστημα και τα νομοθετικά κενά (π.χ. δεν

υπάρχει κανονιστική διάταξη τι να κόβουμε από το

δάσος). Κανένας δεν νοιάστηκε να ενημερώσει τους

πολίτες/ποίμνιο  για τις ποινές κάθειρξης λόγω εμπρη-

σμού. Το αδίκημα αυτό κάποιοι πολιτικοί το είχαν

χαρακτηρίσει  πλημμέλημα. Σύμφωνα με στατιστι-

κές, αυξάνονται με γεωμετρική κλίμακα οι εμπρη-

σμοί στις προεκλογικές περιόδους. Κανείς όμως

από τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους δεν

εντοπίζει τα κίνητρα και τις αιτίες. Ο καθένας ό,τι

θέλει κάνει στο δάσος αφού η χώρα είναι ένα απέρ-

αντο τσίρκο. 

Επαναλαμβάνουμε 30 χρόνια τα ίδια. Δεν υπάρχει

στον κόσμο αντίληψη του κινδύνου. Τα αποτελέ-

σματα τραγικά: η απόλυτη κόλαση –βιβλική κατα-

στροφή - ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή-

100 χρόνια για αποκατάσταση των δασών- τοξίνες

από τα καμένα υλικά- πεύκα 200 ετών έγιναν παρ-

ανάλωμα- λειψυδρία- στάχτη οι κόποι μιας ζωής.

Δυστυχώς,  στα παιδιά μας παραδίνουμε στάχτες

αντί για οξυγόνο. Άλλωστε,  μόνο το 2% αναδασώνεται

τεχνητά. Λόγω διαφθοράς οι Δήμαρχοι- Πολεοδομία

έκαναν τα στραβά μάτια επί δεκαετίες.  Όργιο αυθ-

αιρέτων από ανεγκέφαλους νεοέλληνες. Η καταρα-

μένη νομιμοποίηση αυθαιρέτων  (για τα ψηφουλά-

κια) αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία-επινόηση ενός

διεφθαρμένου κράτους. Να τονιστεί ότι ελάχιστοι

έχουν κάνει ιδιωτική ασφάλιση σε αντίθεση με όλα

τα πολιτισμένα κράτη. 

Ένα πτωχευμένο κράτος  δεν έχει την πολυτέλεια

να μοιράζει ανύπαρκτες αποζημιώσεις δις, για ζημι-

ές επειδή η πρόληψη είναι στο μηδέν και επειδή η

Πολιτική Προστασία είναι παράλυτη. Όφειλε να είχε

προβλέψει περιπολίες στρατού στα δάση με αυστηρό

έλεγχο των εισερχομένων, οπότε και θα είχαν εκμηδε-

νιστεί οι φωτιές. 

Επειδή στο σύγχρονο Ελλαδιστάν υπάρχει πλήρ-

ης παχυδερμία και αναισθησία των ταγών, ουδείς

θα καρατομηθεί από την Πολιτική Προστασία γιατί

ουδείς αναλαμβάνει την ευθύνη και ουδείς έχει τη

λεβεντιά να παραιτηθεί. Ο Υπ. Εσωτερικών πρέπει

να επιβάλει πρόστιμα σε δημάρχους για μη καθα-

ρι-σμό των δρόμων και οικοπέδων. 

Αναμένω από τους Περιφερειάρχες (στο χρονικό

πλαίσιο που ορίζει ο νόμος)την κήρυξη αναδασω-

τέων όλων  των καμένων περιοχών και την κατεδά-

φιση αυθαιρέτων στα δάση.

Γεώργιος Τρανταλίδης- Δικηγόρος

Υποδοχή τουριστών
με…. Πυρκαγιές Με το άκουσμα του θανάτου της Στέλλας Μεττή, ακούραστης και αγαπημένης

συζύγου του εκλεκτού σας συνεργάτη κ. Χάρη Μεττή, φίλου (και πρώην

συμβούλου την εποχή της ίδρυσης της Κοινότητάς μας), η Κοινότητα Αγίων

Αμβροσίου και Στυλιανού, Παρεκκλησίου Της Παναγίας Των Βλαχερνών,

Milton Keynes και Περιχώρων εκφράζει την λύπη της και εύχεται στην οικογέ-

νεια δύναμη και κουράγιο στις πολύ δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει.

Είθε οι πλημμυρισμένες από στοργή, αγάπη και αφοσίωση αναμνήσεις να

γλυκάνουν τον πόνο που περιτριγυρίζει όλους στην οικογένεια και ειδικά τον

πολύ αγαπητό μας κ. Χάρη.

Για την Κοινότητα,

Νίκη Βeales

Συλλυπητήρια

Θερμά συλλυπητήρια
Η αναγγελία του αδόκητου θανάτου της αγαπητότατης κυρίας Στέλλας, μας

συγκλόνισε βαθύτατα. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας βρίσκονται με

τον αγαπητό κ. Χάρη Μεττή, με τον οποίο συνεργαζόμαστε επί χρόνια τόσο

στην εφημερίδα όσο και στις εκδοτικές του προσπάθειες, των οποίων

καταλυτικός παράγοντας ήταν η εκλιπούσα σύζυγός του. 

Η μνήμη της θα είναι αιώνια και μακάρι ο Θεός να δώσει δύναμη στα μέλη

της οικογένειάς της, κυρίως δε στον κ. Χάρη, που θα νοιώσει ιδιαίτερα τη

μοναξιά που φέρνει η απώλεια της συντρόφου του και συμπαραστάτισσάς

του για 60 τόσα χρόνια. 

Παναγιώτης και Βασιλική Βάσσου
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