
ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

Φλέγεται η Αττική, η φωτιά
στις παρυφές της Αθήνας
n ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ 

ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

n ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3
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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

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αρχίζει η τρίτη δόση εμβολίου
τον Σεπτέμβριο

l ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΥΟΥΣ 
ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Εκστρατεία ομογενών Γερουσιαστών
και Βουλευτών από 28 χώρες για

προώθηση των θέσεων της Ελλάδος

l ΥΦ. ΑΜΥΝΗΣ ΑΛΚ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ: «Η ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΚΛΗΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΕΣ

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 9

Ε/Κύπριοι, Κούρδοι και Αρμένιοι της
Βρετανίας 

σε διαμαρτυρία
εναντίον της
Τουρκίας έξω

από την Downing Street
ΣΕΛΙΔΑ 18

Οι υποχωρήσεις, η αξιοπιστία
και οι σειρήνες της 

άνευ όρων παράδοσης
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ

Με την ανώτατη διάκριση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας τιμήθηκε ο Κύπρος Νικολαϊδης

n Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ 
-- ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ

n Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: ΚΑΛΕΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ «27» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Δύο κράτη της περιοχής
συνέβαλαν ουσιαστικά στη Δήλωση του Σ.Α.

και στην Απόφαση των 27 για την Αμμόχωστο»
n ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΒΕΤΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ

ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ

n ΠΟΥΤΙΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ: «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ
– ΛΥΣΗ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΗΕ»

ΣΕΛΙΔΑ 5

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

™˘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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Σύμφωνα με  δημοσίευμα αγγλικής

εφημερίδας, οι Υγειονομικές Αρχές της

Βρετανίας καταρτίζουν πρόγραμμα

ενισχυτικών τρίτων δόσεων του εμβολίου

κατά του COVID19, το οποίο  σχεδιάζεται

να ξεκινήσει την 6η Σεπτεμβρίου και να

έχει ολοκληρωθεί περί τις αρχές του Δεκεμ-

βρίου, αν όλα πάνε με τις προβλέψεις του

σχεδίου. Υπολογίζεται ότι περίπου 32

άτομα θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα

αυτό. Στη διενέργεια των εμβολιασμών,

επιπρόσθετα με τα εμβολιαστικά κέντρα

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα συμμε-

τέχουν και πάνω από 2,000 φαρμακεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εμβολιασθέν-

τες με τουλάχιστο μία δόση θα αγγίξουν εντός

των ημερών το 90% του ενήλικου πληθυσμού

της χώρας. Δύο δόσεις έχει λάβει το 74% των

ενηλίκων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες,

λόγω της ταχαίως μεταδιδόμενης μετάλλα-

ξης Δέλτα, για να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη

ανοσία αγέλης θα πρέπει να εμβολιαστεί πλή-

ρως το 80-85% του πληθυσμού.

ΠΡΟΣ ΕΓΚΥΟΥΣ: «ΤΡΕΞΤΕ 

ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ»

Η επικεφαλής των μαιών της Αγγλίας απηύθυ-

νε έκκληση στις συναδέλφους της να ενθαρ-

ρύνουν τις έγκυες γυναίκες, που έχουν μέχρι

στιγμής εμβολιαστεί σε μικρό ποσοστό, να

κάνουν το εμβόλιο κατά της covid-19, έπειτα

από μια έρευνα του πανεπιστημίου της Οξ-

φόρδης που δείχνει την επιδείνωση των συμ-

πτωμάτων τους στην παραλλαγή Δέλτα.

«Το εμβόλιο Covid-19 μπορεί να σας κρα-

τήσει, εσάς, το μωρό σας και τους δικούς σας

σε ασφάλεια και εκτός του νοσοκομείου», είπε

η Ζακλίν Ντάκλεϊ-Μπεντ, υπεύθυνη των

μαιών για την Αγγλία κι ενώ ένα μικρό ποσο-

στό εγκύων γυναικών έχει προς το παρόν

κάνει το εμβόλιο.

Σε μια ανοικτή επιστολή προς τις συναδέλ-

φους της και τις ενδιαφερόμενες γυναίκες,

«κάλεσε τις έγκυες να λάβουν μέτρα για να

προστατεύσουν τους εαυτούς τους και το μωρό

τους», υπογραμμίζοντας πως «το εμβόλιο

σώζει ζωές».

Η προειδοποίηση αυτή απευθύνεται μετά

τη δημοσίευση, την περασμένη εβδομάδα,

μιας «ανησυχητικής» έρευνας του πανεπι-

στημίου της Οξφόρδης, που καταδείκνυε ότι

το 99% των εγκύων γυναικών που είχαν εισα-

χθεί στο νοσοκομείο λόγω του ιού δεν είχε

εμβολιαστεί και ότι μια έγκυος γυναίκα στις 10

που νοσηλεύονται έχει ανάγκη νοσηλείας σε

ΜΕΘ.

«Αποτελεί ένα πολύ καλό νέο ότι τόσες λίγες

έγκυες γυναίκες που είχαν εμβολιαστεί εισήχθη-

σαν σε νοσοκομείο με Covid-19», τόνισε η

καθηγήτρια Μάριαν Νάιτ, επικεφαλής της έρευ-

νας, κρίνοντας πως είναι «εντούτοις πολύ

ανησυχητικό να διαπιστώνουμε ότι οι εισα-

γωγές εγκύων στο νοσοκομείο λόγω Covid

καταγράφουν άνοδο και μοιάζει να πλήττον-

ται σοβαρότερα από την παραλλαγή Δέλτα».

Σύμφωνα με την ίδια, 200 έγκυες εισήχθη-

σαν σε νοσοκομείο με τον κοροναϊό μονάχα

την περασμένη εβδομάδα.

Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας κι

έως τις 11 Ιουλίου, 3.371 έγκυες εισήχθησαν

σε νοσοκομείο με συμπτώματα της νόσου. Η

σοβαρότητα της κατάστασής τους οξύνθηκε

με την παραλλαγή Δέλτα, περιγράφεται στην

έρευνα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Αρχής Υγείας

της Αγγλίας, που δημοσιεύτηκαν στις 22 Ιου-

λίου, περίπου 51.700 έγκυες έχουν λάβει την

πρώτη δόση και 20.600 και τη δεύτερη.

Πρόκειται για έναν αριθμό που απέχει πολύ

από τις 606.500 έγκυες που καταγράφηκαν

στην Αγγλία το 2020-2021 βάσει των μητρώων

των γιατρών που τις έχουν αναλάβει.

Αρχίζει η τρίτη δόση εμβολίου τον Σεπτέμβριο «ΤΑΪΖΟΥΝ» ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ 

ΕΝΩ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΗΞΕΡΕ ΤΙ ΕΚΑΝΕ...

Μέγκαν και Χάρι  σχεδίαζαν
πώς να αποκτήσουν κι άλλα

εκατομμύρια πριν φύγουν
από το Παλάτι

ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΠΙΖΝΕΣ

ΚΑΙ ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ

Μεθοδευμένα, απ΄ό,τι φαίνεται, η Αμερικανίδα σύζυγος του
πρίγκιπα Χάρι βάλθηκε από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη
βασιλική οικογένεια να εκμεταλλευτή τη θέση της και να κάνει
μπίζνες,  χρησιμοποιώντας τους βασιλικούς τίτλους. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μέγκαν είχε σχεδιάσει τη «φυγή»

τους από το παλάτι πολύ πριν πουν το οριστικό «αντίο». Βασι-

κά, ανέμενε να γεννηθεί το πρώτο τους παιδί και μετά να...δρά-

σει.

Η Μέγκαν Μαρκλ πριν ακόμα παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρι

ήταν οικονομικά ανεξάρτητη, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία

περίπου 5 εκατ. δολάρια. 

Ο πρίγκιπας Χάρι διέθετε από την πλευρά του περιουσία

περίπου 20 εκατ. δολάρια με τον κύριο όγκο να αφορά αποτα-

μιευτικό λογαριασμό που του είχε αφήσει η μητέρα του, Πρι-

γκίπισσα Νταϊάνα. 

Με το λεγόμενο Megxit, το ζευγάρι εγκατέλειψε και όσα αφο-

ρούν την περιουσία του Παλατιού, αλλά με αυτή τους την επι-

λογή τελικά αξιοποίησαν στο έπακρο και ορισμένα πλεονεκτή-

ματα που απέκτησαν.

Σύμφωνα με την «Celebrity Net Worth», η καθαρή περιου-

σία του ζευγαριού από τον Μάρτιο του 2021 ήταν περίπου 60

εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτό είναι μόνο η «κορυφή του παγό-

βουνου». Αφού απέφυγε τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, το ζευ-

γάρι υπέγραψε συμφωνία 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το

Netflix για την παραγωγή διαφόρων project που περιλαμβάνουν

από παιδικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ μέχρι ταινίες μεγάλου

μήκους. Εισέπραξαν επίσης 18 εκατομμύρια δολάρια για τριετές

συμφωνία podcasting με το Spotify.

Αφού εγκατέλειψαν τη βασιλική ζωή το 2020, έφυγαν από το

αρχοντικό τους στην Αγγλία και αγόρασαν ένα ακίνητο αξίας 14,7

εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Η αγορά

τους αυτή έγινε με στεγαστικό δάνειο 9,5 εκατομμυρίων δολα-

ρίων, όπως δείχνουν τα δημόσια αρχεία.

Στις αρχές του Ιουλίου έγινε γνωστό πως η Μαρκλ συμφώνησε

(έναντι αδράς αμοιβής) να γράψει και για τη ζωή της στο Παλά-

τι, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι θα γράψει σχετικό βιβλίο

και ο Χάρι – εννοείται πως πρόκειται για deal που θα τους αποδώσει

εκατομμύρια.

Το «Daily Beast» έγραψε πως οι δυο τους είχαν αρχίσει τις

διαδικασίες που θα τους έκαναν εκατομμυριούχους, μετά την

έξοδό τους από το Μπάκιγχαμ, χρόνια πριν πουν το «αντίο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η σύζυγός

του περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση

της 33χρονης στο Instagram. Μάλιστα, περιμένει να φέρει στον

κόσμο το μωρό της τον Δεκέμβριο.

Στην ανάρτηση, που έκανε η πρωθυπουργική σύζυγος Κάρι

Σίμοντς, αποκάλυψε επίσης ότι στις αρχές του έτους είχε μία απο-

βολή που της ράγισε την καρδιά.

«Περιμένουμε το μωρό μας αυτά τα Χριστούγεννα. Στην αρχή

του έτους, είχα μια αποβολή που με πόνεσε. Αισθάνομαι απίστευ-

τα ευλογημένη που είμαι ξανά έγκυος. Τα θέματα γονιμότητας μπο-

ρεί να είναι πραγματικά δύσκολα για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτε-

ρα όταν σε πλατφόρμες όπως το Instagram μπορεί να φαίνεται ότι

όλα πάνε καλά. Βρήκα μια πραγματική παρηγοριά ακούγοντας ανθ-

ρώπους που είχαν επίσης βιώσει την απώλεια ενός μωρού, οπότε

ελπίζω ότι με κάποιον πολύ μικρό τρόπο αυτό θα μπορούσε να

βοηθήσει και άλλους», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει ήδη ένα παιδί, τον Ουίλφρεντ,

που ήρθε στον κόσμο τον Απρίλιο του 2020. 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός και η Κάρι Σίμοντς έδωσαν στον

γιο τους αυτό το όνομα προς τιμή δύο εκ των γιατρών της μονά-

δας εντατικής θεραπείας που έσωσαν τη ζωή του Μπόρις Τζόν-

σον, καθώς έδινε μάχη με τις επιπλοκές του κορωνοϊού.

Ξανά έγκυος η σύζυγος του Μπόρις

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΥΟΥΣ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
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ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ

Φλέγεται η Αττική, η φωτιά 
στις παρυφές της Αθήνας

Αληθινή κόλαση πυρός στην Αττι-

κή, η φωτιά έφθασε στις παρυ-

φές της Αθήνας καίοντας σπίτια, δάση

και ό,τι έβρισκε μπροστά της. Η πυρ-

καγιά ξέσπασε την Τρίτη το πρωί στη

Βαρυμπόμπη Αττικής και επεκτά-

θηκε ραγδαία στις γύρω περιοχές. Ο

κόσμος καθηλωμένος στους δείκτες

της τηλεόρασης παρακολουθεί με

αγωνία τη συντονισμένη προσπάθ-

εια εκατοντάδων πυροσβεστών και

εθελοντών, δεκάδων εναέριων μέσων

για να τεθεί υπό έλεγχο η πύρινη

λαίλαπα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι την προη-

γούμενη βδομάδα εντός 48 ωρών είχαν

ξεσπάσει στην Ελλάδα 116 πυρκαγιές.

Εκτός της τεράστιας καταστροφής στην

Αττική, μεγάλες εκτάσεις παραδόθηκαν

στις φλόγες στη Μεσσηνία, τη Ρόδο, την

Κω, την Εύβοια, τον Έβρο και αλλού.

Τις τελευταίες μέρες η Ελλάδα και η

Κύπρος είναι ένα αληθινό καμίνι. Η θερ-

μοκρασία έφτασε σχεδόν σε όλες τις

περιοχές στους 44Ο βαθμούς Κελσίου.

Η πυρκαγιά της Αττικής επεκτάθηκε

στο τρίγωνο των οικισμών Αδάμες, Βαρυ-

μπόμπη και Θρακομακεδόνες. Οι φλό-

γες πέρασαν ακόμα και το ρέμα της Χελι-

δονούς και υπάρχουν καμένες περιοχές

μέχρι το ύψος της Λυκόβρυσης.

Στο παραπάνω τρίγωνο υπάρχουν

δεκάδες μεγάλες εστίες που προσπαθούν

να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές

δυνάμεις και να τις κρατήσουν στην

περίμετρο. Θετικό είναι ότι οι άνεμοι δεν

είναι δυνατοί, κάτι που αφήνει ελπίδες

ότι η πυρκαγιά θα κρατηθεί στα όριά της

και θα ελεγχθεί τις επόμενες ώρες.

Η πυρκαγιά έκαψε δεκάδες σπίτια και

απείλησε ανθρώπινες ζωές, ενώ όλη η

περιοχή εκκενώθηκε, με τις αναζωπυ-

ρώσεις να είναι συνεχείς κατά τη διάρ-

κεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφ-

ορίες, η εικόνα σε αυτό το μέτωπο είναι

καλύτερη, με τις αρμόδιες Αρχές να εκ-

φράζουν την αισιοδοξία τους για την εξέ-

λιξη της φωτιάς.

Στην περιοχή επιχειρούν 520 πυρο-

σβέστες, με 17 ομάδες πεζοπόρων

τμημάτων και 150 οχήματα.

Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί και περ-

ιοδικά θα επιχειρήσουν 5 αεροσκάφη

και 9 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχει ο

Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμή-

ματα και εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Συνδράμουν επίσης η ΕΛ.ΑΣ., πολυ-

άριθμες εθελοντικές ομάδες καθώς και

υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Χθες Τετάρτη το πρωί αναχώρησε

από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας

με C130, 20μελής ομάδα Κυπρίων πυρ-

οσβεστών με δύο πυροσβεστικά οχή-

ματα και επικεφαλή Βοηθό Διευθυντή

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως επίσης

20μελή ομάδα της Πολιτικής Άμυνας με

προσωπικό εξοπλισμό τους για βοήθ-

εια στις προσπάθειες κατάσβεσης των

πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ –

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑ

Ένα είναι το ενεργό μέτωπο στην

Βαρυμπόμπη, όπως ανέφερε ο υφυ-

πουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος

Χαρδαλιάς, το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως το ξημέ-

ρωμα μάς βρήκε ουσιαστικά με ένα ενε-

ργό μέτωπο και τα υπόλοιπα τρία σε

ύφεση.

«Οι άνδρες της Πυροσβεστικής προ-

σπαθούν να δώσουν το καλύτερο τους

εαυτό. Το θερμικό φορτίο είναι μεγάλο.

Με τη δουλειά που έγινε από τα πεζοπόρα

τμήματα καταφέραμε και μειώσαμε τα

μέτωπα», ανέφερε ο υφυπουργός.

Μητσοτάκης: Εξαιρετικά δύσκολη η

πυρκαγιά σε συνθήκες ακραίου

καύσωνα

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ

στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυρ-

οσβεστικού Σώματος. Αντιμετωπίσαμε

μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά σε συνθή-

κες ακραίου καύσωνα. Μέχρι στιγμής

δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης

ζωής, οι εκκενώσεις έγιναν με υποδειγ-

ματικό τρόπο», δήλωσε ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις

πρώτες δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη

που πραγματοποιήθηκε στο κινητό

συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστι-

κής, στη Βαρυμπόμπη.

«Τα δύσκολα είναι μπροστά μας»,

είπε ο κ. Μητσοτάκης και ζήτησε απ'

όλους να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Οι τρεις παράγοντες που 

έκαναν τη φωτιά να εξαπλωθεί

Τι συνέβαλε στην εξάπλωση της πυρ-

καγιάς στη Βαρυμπόμπη εξήγησε ο

καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Κατα-

στροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Σημειώνεται πως ο κ. Λέκκας βρέθη-

κε αμέσως στην πυρόπληκτη περιοχή.

«Εκτός από τις κλιματολογικές συνθ-

ήκες (χαμηλή σχετική υγρασία και υψηλές

θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διά-

στημα) ο καθηγητής επισημαίνει τρεις

επιπλέον παράγοντες που επέδρασαν

καταλυτικά στην ανάπτυξη της πυρκα-

γιάς» σε ανακοίνωσή του.

Οι τρεις παράγοντες είναι οι εξής:

1. Ο χαρακτήρας μικτής ζώνης της

περιοχής που είναι οικιστική και δασι-

κή

2. Το υψηλό φορτίο καύσιμης ύλης

3. Η μορφολογία της περιοχής, η

οποία σε μεγάλη κλίμακα προσομοιά-

ζει με χοάνη μεταξύ Πάρνηθας και Πεν-

τέλης

«Ο συνδυασμός των παραπάνω οδήγ-

ησε, σύμφωνα με τα πρώτα συμπερά-

σματα του καθηγητή, στην ταχεία και

καταστροφική εξάπλωση της πυρκαγιάς

σε μία περιοχή περιβαλλοντικά κομβι-

κή για το λεκανοπέδιο», σημείωσε ο κ.

Λέκκας.

Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Βρετανίας και Ελλά-

δας στο μέτωπο της εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων

διακίνησης ανθρώπων με σκοπό την παράνομη μετανά-

στευση, συμφώνησαν – εκτός των άλλων – ο υπουργός

Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η υπο-

υργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Πρίτι Πατέλ,

οι οποίοι είχαν συνάντηση την Τρίτη, στο κτίριο της Κατεχάκη

στην Αθήνα.

Οι δυο πλευρές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την

αύξηση των μεταναστευτικών ροών από το Αφγανιστάν στα

ανατολικά σύνορα της Τουρκίας, ενώ στο πλαίσιο της

ενίσχυσης της συνεργασίας συμφώνησαν επίσης στην παρο-

χή τεχνογνωσίας, στην ανταλλαγή πρακτικών και επιτόπιων

επισκέψεων-συναντήσεων εμπειρογνωμόνων σε Ελλάδα

και Βρετανία, καθώς και συνδιοργάνωση εκπαιδεύσεων με

έμφαση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήμα-

τος, της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.

Στη συνάντηση από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο

προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας

Συνόρων, υποστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο επικεφα-

λής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγος Πέ-

τρος Τζεφέρης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς

Αστυνομικής Συνεργασίας, αστυνομικός διευθυντής Ιωάν-

νης Σταυρακάκης, ο σύμβουλος του υπουργού  Δρ Τριαν-

τάφυλλος Καρατράντος, καθώς και ανώτεροι αξιωματικοί

του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΙΤΙ ΠΑΤΕΛ

Ελλάδα-Βρετανία ενισχύουν τη συνεργασία

τους για καταπολέμηση του εγκλήματος και

της παράνομης μετανάστευσης
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Άποψη - Σχόλια

Από τη στιγμή που επιλέξαμε τη διαπραγμά-

τευση ως τη μόνη οδό επίλυσης του Κυπρια-

κού, ήταν και είναι αναμενόμενο ότι εμείς πρώτοι

θέλουμε τις συνομιλίες για λύση του εθνικού μας

προβλήματος και είναι απολύτως φυσιολογικό και

άκρως λογικό να ενεργούμε προς αυτήν την κατεύθυ-

νση. Και είναι διαπιστωμένο ότι όσες συνομιλίες

έγιναν για το Κυπριακό, από το 1974 και εντεύθεν,

εμείς, η ελληνοκυπριακή πλευρά, τις προκαλούσαμε.

Με δικές μας ενέργειες, επιμονή και διπλωματικές

κινήσεις έγιναν όλες οι συνομιλίες στο Κυπριακό.

Ητουρκική πλευρά ποτέ δεν ανέλαβε έστω και

μία πρωτοβουλία για σύγκληση διαπραγμα-

τεύσεων. «Συρόταν» σ’ αυτές, συμμετείχε όταν

εξυπηρετούνταν οι στόχοι της Άγκυρας, κυρίως ανα-

φορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν απαιτούσε

κάτι από την Ευρώπη το «εξαργύρωνε» με υποσχέ-

σεις ότι θα... συμβάλει θετικά στις συνομιλίες για το

Κυπριακό και έδινε «διαταγή» στους υποτακτικούς

της στα κατεχόμενα να συνομιλούν απλώς για να

προωθούν θέσεις παγίωσης των τετελεσμένων και

βαθμηδόν να αλλάζουν την ουσία του προβλήμα-

τος, που από θέμα εισβολής – κατοχής μετατράπη-

κε εν πολλοίς σε δικοινοτική διαφορά. Την ίδια ώρα,

η Τουρκία εισέπραττε τα «εύσημα» ότι... συμβάλλει

στη λύση του Κυπριακού. 

Κανείς Πρόεδρος έως τώρα δεν θέλησε να υπάρχει

«διαπραγματευτικό κενό». Λένε ότι οσάκις υπήρ-

ξε απουσία συνομιλιών, η Τουρκία εκμεταλλευόταν

το κενό αυτό για να προωθήσει νέα τετελεσμένα και

να παγιώσει τη διχοτόμηση! Ψευδές. Δικαιολο-

γούνται να ισχυρίζονται κάτι τέτοιο οι αδαείς περί

του Κυπριακού. Όσοι, όμως, βρίσκονται στην πολι-

τική κονίστρα, δεν έχουν δικαίωμα να εκστομίζουν

τέτοιες ανοησίες. Κι αν είναι σε θέσεις πολιτικής

ευθύνης οι προβάλλοντες τέτοιους ισχυρισμούς,

απλώς δεν ξέρουν τι λένε ή εξυπηρετούν άλλους

σκοπούς. Να υπενθυμίσουμε ότι το ψευδοκράτος

ανακηρύχθηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1983, ενώ

ήταν σε εξέλιξη πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών

για το Κυπριακό και εκ του σύνεγγυς συνομιλίες του

εκπροσώου του Γ.Γ. του ΟΗΕ με τον Πρόεδρο Σπ.

Κυπριανού και τον Τ/κ ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς. Δεν

υπήρχε κανένα διαπραγματευτικό κενό. 

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αρκετά παρα-

δείγματα από το 1979 και εντεύθεν. Απλώς ανα-

φέρουμε τις συνομιλίες στο Κραν Μοντάνα το 2017.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε μια ιστορική

υποχώρηση και δέχθηκε σύγκληση Πενταμερούς

Διάσκεψης, όπως ήταν πάγιο αίτημα των Τούρκων

και το οποίο όλοι οι προηγούμενοι Πρόεδροι της

Κυπριακής Δημοκρατίας απέρριπταν. Και όμως, ο

Νίκος Αναστασιάδης συναίνεσε στην Πενταμερή,

πήγε σ’ αυτήν με καλή θέληση και πολιτική βούληση

να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα. Ξεπέρασε «κόκ-

κινες γραμμές», προέβη σε απαράδεκτες υποχωρή-

σεις, ευελπιστώντας ότι θα βρισκόταν μια άκρη και

θα ξεκινούσαν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Δυστυχώς, η Τουρκία έμεινε αμετακίνηση στις θέσεις

της. Ο Ακιντζί στο Κραν Μοντάνα ήταν ανύπαρκ-

τος. Δεν του επιτρεπόταν να μιλήσει καν. Ο Τούρ-

κος ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου ήταν εκεί με ρητές εντο-

λές από τον Ερντογάν ή να επιβληθεί λύση τουρ-

κικών προδιαγραφών με κατοχύρωση των τουρ-

κικών εγγυήσεων εσαεί και της παραμονής τουρ-

κικών στρατευμάτων στο νησί ή να ναυαγήσει η

Πενταμερής. 

Από τη στιγμή που η Ε/κ πλευρά και η Ελλάδα

δεν δέχτηκαν αυτόν τον εξανδραποδισμό, τον

εξευτελισμό, η Πενταμερής δεν προχώρησε, διότι

ο Τσαβούσογλου αυτές τις εντολές είχε από τον Ερν-

τογάν. Το ομολόγησε ο ίδιος σε κατ’ ιδίαν συνομιλία

που είχε με έναν από τους εμπλεκομένους... Τα χέρια

του ήταν δεμένα...

Παρένθεση: Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης και ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς

δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο την τουρκική

αδιαλλαξία, αλλά και δικούς μας, οι οποίοι επί τόπου

ενεργούσαν υποσκαπτικά στις προσπάθειές του

και έμμεσα βοηθούσαν την Τουρκία στα σχέδιά της.

Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ήταν η υπόσκαψη που

πολιτικός αρχηγός Ε/κ κόμματος χαρακτήρισε τη

στάση ενός εξ αυτών ως «περίπου εκπροσώπου

της Τουρκίας»... 

Φαίνεται λοιπόν περίτρανα ότι οι υποχωρήσεις

όχι μόνον δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα,

αλλά αντίθετα απομακρύνουν ολοένα και περισ-

σότερο τη λύση. Η τουρκική πλευρά βλέποντας ότι

η σκληρή τακτική της αποδίδει και μας αναγκάζει

σε συνεχείς οπισθοδρομήσεις, αναβαθμίζει τις θέσεις

της, επαναπαύεται σε αυτά που «κέρδισε» και ανα-

μένει την ολοκληρωτική κατάρρευσή μας στο πεδίο

των συνομιλιών. Επί του εδάφους, όμως, λύση δεν

βρίσκεται. Οι Ελληνοκύπριοι οι οποίοι θα κληθούν

να εγκρίνουν τη λύση, είναι σίγουρο ότι όπως το

2004 θα την απορρίψουν διά παντός.

Στη Γενεύη αποδείχθηκε περίτρανα αυτό που

ισχυριζόμαστε. Οι Τούρκοι «ενθυλάκωσαν» όσα

«πέτυχαν» και προχώρησαν στο διά ταύτα, που

ήταν πάντοτε ο συγκεκριμένος στόχος τους. Δύο

κράτη υπό τη σκέπη συνομοσπονδίας, ώστε να μη

«χάνεται» ο τουρκικός έλεγχος επί ολοκλήρου του

νησιού. Κυρίως, να υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος

της Τουρκίας στις ενεργειακές πηγές της Κύπρου

και ευρύτερα. 

ΟΤσαβούσογλου δήλωσε πρόσφατα ότι, αν υπάρ-

ξει συνεννόηση στο θέμα του φυσικού αερίου,

τότε λύθηκε το 50% του Κυπριακού. Δηλαδή, να

ορίζει η Άγκυρα πώς θα γίνει η εκμετάλλευση του

φυσικού πλούτου της Κύπρου μέσω του «βέτο» των

Τ/κ, οι οποίοι με τη λεγόμενη «πολιτική ισότητα»,

θα μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν οποι-

αδήποτε συνεργασία με κράτη της περιοχής, με διε-

θνείς εταιρείες κ.λπ. Η Άγκυρα θα έχει και λόγο στα

σχέδιά μας για μεταφορά του φυσικού αερίου της

Ανατολικής Μεσογείου (δηλαδή και του Ισραήλ και

της Αιγύπτου) στην Ευρώπη. Απορρίπτουν τον

αγωγό EastMed, απαιτώντας αυτός να περάσει από

τουρκικό έδαφος, κόντρα στη θέληση της ίδιας της

Ε.Ε., των ΗΠΑ και των κρατών της περιοχής. 

Αν, παρ’ ελπίδα, ακόμη και στο πλαίσιο της φαν-

τασίας γίνει κάτι τέτοιο, η Κύπρος θα αφεθεί

μόνη και έρημη, με το Ισραήλ και την Αίγυπτο να

τραβούν τον δικό τους δρόμο. Το κυπριακό φυσικό

αέριο δεν είναι εμπορεύσιμο. Μόνο με συνέργειες

κρατών της περιοχής αποκτά αξία.

Οφωνές που ακούγονται για να δώσουμε στην

Τουρκία ως κίνητρο για τη λύση το φυσικό αέριο,

στο τέλος, αν ω μη γένοιτο «στραβωθούμε» και πάρ-

ουμε αυτόν τον δρόμο, η Κύπρος τετέλεσται. Και ο

Ελληνισμός του νησιού θα περάσει τη μεγαλύτερη

δοκιμασία στην ιστορία του. 

Συνεπώς, ο δρόμος της «υποταγής» δεν είναι επι-

λογή για σώφρονες πολιτικούς και νουνεχείς

Έλληνες της Κύπρου. Διότι περί υποταγής πρό-

κειται όταν καλείσαι να πάρεις μέρος σε συνομιλίες

υποκύπτοντας εκ των προτέρων στις τουρκικές

αξιώσεις και όρους. Αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες

για λύση, πρέπει να προσέλθουμε σε διαπραγμα-

τεύσεις με καθαρότητα θέσεων και με αξιοπρέπεια.

Αν οδηγηθούμε σ’ αυτές ως επαίτες και μίζεροι, μίζε-

ροι θα παραμείνουμε μια ζωή. Και υποτακτικοί. 

Αυτήν την περίοδο ειδικά, η αξιοπιστία της κυ-

πριακής κυβέρνησης στο διεθνές πεδίο είναι

σε υψηλά επίπεδα. Αυτό αποδείχθηκε και στο Συμ-

βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή

Ένωση για το θέμα του Βαρωσιού. Μόνον μια αξιό-

πιστη κυβέρνηση θα τύγχανε τόσης στήριξης κόν-

τρα στην Τουρκία καις τις βρετανικές μεθοδεύσεις.

Μπορεί η Τουρκία να είναι ισχυρή στρατιωτικά χώρα

και η Κύπρος να μην έχει τις δυνάμεις από μόνη της

να αντιπαραταχθεί μαζί της, όμως στη σημερινή

εποχή δεν είναι μόνον η στρατιωτική υπεροχή που

παίζει ρόλο στη διαμόρφωση εξελίξεων. Αν ήταν

έτσι, τότε το Κυπριακό δεν θα υπήρχε για 47 χρό-

νια. Η Τουρκία ισχυρίστηκε ότι το «έλυσε» το 1974.

Όμως, υπάρχει, είναι μια ανοιχτή διεθνής πληγή. 

Στις μέρες μας και άλλες παράμετροι παίζουν

ρόλο. Η διπλωματία, οι ισχυρές διπλωματικές

σχέσεις και οι συμμαχίες διαδραματίζουν σημαν-

τικό ρόλο. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν τα είχε

αυτά, θα την καταβρόχθιζε η Τουρκία προ πολλού.

Αν η Κύπρος δεν είχε ως βασικό της στήριγμα το

Διεθνές Δίκαιο, την Ελλάδα στο πλευρό της, την

Ομογένεια συμπαραστάτη και επιφανείς ξένους

φίλους, όπως ο Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ,

να στηρίζουν τον δίκαιο αγώνα της, θα είχε ήδη γίνει

προτεκτοράτο της Τουρκίας. Αν δεν υπήρχαν τα

Ψηφίσματα του ΟΗΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία

δεν ήταν μέλος της Ε.Ε., ίσως σήμερα στην Κύπρο

να αναγνωρίζονταν δύο κράτη..

ΟΠρόεδρος Αναστασιάδης έχει καθήκον να προ-

σπαθεί συνεχώς για εξεύρεση λύσης. Το πλαίσιο

είναι γνωστό, αλλά χωρίς περιεχόμενο είναι άχρη-

στο. Σημασία έχουν οι πτυχές της λύσης. Εξάλλου,

τη λεγόμενη «Διζωνική» ο καθένας την ερμηνεύει

όπως θέλει. Οι Τούρκοι έδιναν πάντα την ερμηνεία

της διχοτόμησης. Μπορεί και άλλοι αυτή την κατάλ-

ηξη να έχουν κατά νου. Για εμάς, διζωνική σημαίνει

ένα και μοναδικό κυρίαρχο κράτος, με δύο διαφο-

ρετικές, αυτοδιοικούμενες περιοχές, οι οποίες θα

είναι πολιτικά ίσες όσον αφορά τις αρμοδιότητές

τους, όπως συμβαίνει με το Ηνωμένο Βασίλειο και

κυρίως με τη Σκωτία. Όλοι οι πολίτες έχουν μία ψήφο

ο καθένας και να εκλέγουν όποιον θέλουν για να

τους κυβερνά, χωρίς φυλετικούς και ρατσιστικούς

διαχωρισμούς και διακρίσεις. Πολιτική ισότητα των

πολιτών εξυπακούει ίσα βάρη και ίσες υποχρεώσεις.

Ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης, σεβασμός

στις παραδόσεις και καταβολές του ενός απέναντι

στον άλλον. Ένα κράτος λειτουργικό, με την αρχή

της επικαιρικότητας σε πρώτο βαθμό, αλλά όχι υπε-

ράνω του ομοσπονδιακού Συντάγματος και των

Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Κράτος Ανεξάρτητο από

ξένους κηδεμόνες, εγγυήσεις και αναγκαστική πα-

ρουσία ξένου στρατού. Η μόνη δέσμευση του κρά-

τους να είναι η συμμετοχή του στην Ευρ.Ένωση.

ΟΠρόεδρος Αναστασιάδης, τώρα που «έπαθε

και έμαθε», που γνώρισε από πρώτο χέρι την

τουρκική αδιαλλαξία και αδηφαγία, πρέπει να προ-

σέλθει σε συνομιλίες – και να κάνει το παν γι’ αυτό

– με οδηγό του το Διεθνές Δίκαιο. Να αξιώσει πρώτα

απ’ όλα συζήτηση της διεθνούς πτυχής του Κυ-

πριακού και να απαιτήσει συμφωνία επ’ αυτού

πρώτα. Όχι παράλληλη συζήτηση της εσωτερικής

πτυχής. Αν δεν συμφωνηθεί η αποχώρηση του τουρ-

κικού στρατού, η κατάργηση των εγγυήσεων και το

θέμα των εποίκων, για ποιες εσωτερικές πτυχές θα

μιλάμε; Οι συγκλίσεις που υπήρξαν να παραμείνουν.

Οι μονομερείς όμως υποχωρήσεις της Ε/κ πλευράς,

από την εποχή του Χριστόφια, να αποσυρθούν. 

Την ίδια στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία να θω-

ρακίσει την άμυνά της, να μην είναι φτερό στον

άνεμο. Η στάθμευση ελληνικών μαχητικών στην

Πάφο και η στρατιωτική συνεργασία με γειτονικές

χώρες είναι μονόδρομος.  Επικεντρώνουμε όλες

τις προσπάθειές μας στον πολιτικό / διπλωματικό

τομέα, αλλά δεν παραμελούμε και την ίδια τη φυσι-

κή μας ύπαρξη. 

“Ε”

«Παρέλαση» υποψηφίων προέδρων για το 2023
Άρχισε η «παρέλαση» υποψηφίων προέδρων για το 2023: Ο κάθε επίδοξος «εθνοσωτήρ-

ας» θα πρέπει να υποβάλλει δημοσίως λεπτομερή πρόταση πώς θα δουλέψει το νέο κράτος-
μαριονέτα που οραματίζεται!

Στον χθεσινό Κυριακάτικο Τύπο είδαμε και διαβάσαμε συνεντεύξεις και «βαρύγδουπες»
δηλώσεις από πλειάδα ατόμων που λένε ότι θέλουν να μάς «σώσουν» από την κατοχή.

Ο καθένας από αυτούς συναγωνίζεται όλους τους υπόλοιπους πόσα πιο πολλά θα δώσει
στον Τούρκο για να «δουλέψει» η ΔΔΟ με πολιτική ισότητα. Επί της ουσίας όλοι αυτοί οι «εθνο-
σωτήρες» εννοούν δύο αυτόνομα κυρίαρχα εθνικά κράτη κάτω από ένα πέπλο Συνομοσπονδίας.
Mε απόλυτο βέτο του Τουρκικού Συνιστώντος κράτους πάνω σε όλες τις κεντρικές αποφάσεις.

Μα αγαπητοί μου, τέτοια εθνοσωτήρια «λύση» υπογρά-φει και η γιαγιά μου. Αφού δεν έμει-
νε οτιδήποτε άλλο να δώσετε στον Τούρκο: Γη, ύδωρ και διάλυση της Κυπριακής Δημοκρ-
ατίας. Αυτό θέλετε, αλλά δεν το λέτε για να μην σας πά-ρουν με τις πέτρες.

Mε απλά λόγια, εισηγείστε ένα κράτος-μαριονέτα και ένα κράτος-προτεκτοράτο υπό τον
άμεσο έλεγχο της Ισλαμικής Τουρκίας, που θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην
Τουρκοποίηση της Κύπρου!

Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Οι υποχωρήσεις, η αξιοπι-
στία και οι σειρήνες της άνευ

όρων παράδοσης



Σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξή του στην “Cyprus Times’,

ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρι-

στοδουλίδης αναφέρεται στα παρασκήνια της λήψεως της απο-

φάσεως για την  καταδικαστική Δήλωση του Προέδρου του Συμβου-

λίου Ασφαλείας για την Αμμόχωστο καθώς και για τη Δήλωση των

«27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς να κατονομάζει, αναφέρθη-

κε σε δύο κράτη της περιοχής, με τα οποία συνεργάζεται η Κύ-

προς, τα οποία «βοήθησαν ουσιαστικά». Προφανώς υπονοεί το

Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μιλά για ενέργειες που

έγιναν και δεν είδαν το φως της δημοσιότητος. Τονίζει ότι στις διε-

θνείς σχέσεις δεν ήταν εύκολο να υπερνικηθούν διάφορα εθνικά

συμφέροντα κρατών. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση η πρωτοφανής διε-

θνής στήριξη που πέτυχε η Κύπρος, ανεξάρτητα αν στα κομματι-

κά...καφενεία υπάρχει η παραίσθηση ότι όλα γίνονται...αυτόματα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης προαναγγέλλει βέτο της Κύπρου στην ΕΕ

για την θετική ατζέντα της Τουρκίας, αν η τελευταία δεν άρει τις παρά-

νομες ενέργειές της στο Βαρώσι.

Το σημαντικότερο όλων είναι η αναφορά του στη θεσμοθέτηση

της περιφερειακής συνεργασίας των κρατών της περιοχής. Αυτό,

που παίρνει σάρκα και οστά με δημιουργία Μόνιμης Γραμματείας

στη Λευκωσία, έρχεται να εξουδετερώσει στην ουσία την πρόταση

της Τουρκία για Μεσογειακή Διάσκεψη με αποκλεισμό της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας από αυτή.

Αναφερόμενος στις μελλοντικές ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας,

ο κ. Χριστοδουλίδης είπε:

«Από την αρχή είχαμε αναφέρει ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που

έχουμε στη διάθεσή μας που περιορίζονται σε πολιτικά, διπλωματικά και

νομικά, για να αντιμετωπίσουμε από τη μια τις τουρκικές ενέργειες, που

βασικό στόχο έχουν να προωθήσουν μια άλλη μορφή λύσης του Κυπρ-

ιακού, και από την άλλη να δημιουργηθούν συνθήκες για επανέναρξη

ουσιαστικών συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Το περ-

ιεχόμενο της Προεδρικής Δήλωσης, οι διεργασίες που προηγήθηκαν και

η στήριξη που εξασφαλίσαμε, έφεραν ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα σε σχέση

με το περιεχόμενό της. Στηριζόμενοι στην προεδρική δήλωση, εξασφ-

αλίσαμε τη δήλωση των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ και ακολούθως το περ-

ιεχόμενο του Ψηφίσματος για ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής

Δύναμης στην Κύπρο. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Τίποτα δεν είναι εύκο-

λο και δεδομένο, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τα διαθέσιμα μέσα αλλά και

ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που είναι μια αναθεωρητική Τουρκία

που εκδηλώνει μια άνευ προηγουμένου προκλητικότητα με διάφορους

τρόπους και σε διάφορα επίπεδα, ενώ την ίδια στιγμή εργαλειοποιεί τόν

ανθρώπινο πόνο μέσα από το μεταναστευτικό και έχει ιδιαίτερες σχέσεις

με κάποια από τα κράτη της διεθνούς κοινότητας».

Εύστοχα απαντά ο υπουργός Εξωτερικών και για την αξία των

Ψηφισμάτων:

«Σκεφτείτε να μην είχαμε αυτή την ξεκάθαρη αντίδραση από πλευράς

διεθνούς κοινότητας και πόσο πιο δύσκολη θα ήταν η θέση μας και πώς

θα το ερμήνευε η Τουρκία. Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και με

τον τρόπο που εκδηλώνεται ενισχύει την προσπάθεια προς επίτευξη των

στόχων που σας προανέφερα και παρά τις δυσκολίες και τα περιορισμέ-

να μέσα, συνεχίζουμε. Πρόκειται για εργαλεία που αξιοποιούμε για να

ενισχύσουν την προσπάθειά μας. Ξέρετε, κάποια θέματα μπορεί στο εσω-

τερικό να θεωρούνται δεδομένα αλλά με τον τρόπο που λειτουργεί το διε-

θνές σύστημα δεν είναι σε καμία απολύτως περίπτωση δεδομένα. Χρει-

άζεται μεγάλη προσπάθεια, χτίσιμο σχέσεων που απαιτεί πολλή και

συστηματική δουλειά και πολλά άλλα που στις πλείστες των περιπτώσεων

δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας».

Σχετικά με τη στάση της Κύπρου στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ο

κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει:

«Τα εθνικά συμφέροντα των Κρατών Μελών είναι εκείνα που πάντοτε

καθορίζουν τη στάση τους στα διάφορα θέματα συζήτησης στην ΕΕ, ειδι-

κά των μεγάλων και ισχυρών Κρατών Μελών. Έχω πει πολλές φορές, και

δημόσια μάλιστα, ότι η ΕΕ δεν είναι μια «Κοινωνία Αγγέλων». Μέσα σε

αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη αντίδραση των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ

δεν ήταν ούτε δεδομένη ούτε μια εύκολη προσπάθεια. Χρειάστηκε πολλή

δουλειά και αξιοποιήθηκε κεφάλαιο που είχαμε μέσα από τις ενέργειές

μας και τις σχέσεις που χτίζουμε εδώ και καιρό. Για παράδειγμα, ενώ οι

παράγραφοι της κοινής δήλωσης που αφορούσαν την καταδίκη των ενε-

ργειών της Τουρκίας συμφωνήθηκαν πολύ γρήγορα, η τελευταία διατακ-

τική παράγραφος χρειάστηκε πολλές ώρες και μέρες, δύσκολης και έντον-

ης διαπραγμάτευσης και διεργασιών. Κάποια εκ των Κρατών Μελών με

ιδιαίτερη ευαισθησία στην Τουρκία, λόγω ακριβώς εθνικών συμφερόν-

των, δεν ήθελαν καμία αναφορά σε ενδεχόμενη συγκεκριμένη αντίδραση

της ΕΕ αν η Τουρκία δεν προχωρήσει σε ανάκληση της απόφασής της.

Λόγω της μεγάλης, διψήφιου αριθμού υποστήριξης που είχαμε από Κρατών

Μελών της ΕΕ που έκαναν παρέμβαση, χωρίς αυτό να ήταν δεδομένο,

αλλά και εμπλοκής τρίτων κρατών, καταλήξαμε στην συγκεκριμένη ανα-

φορά στην τελευταία παράγραφο. Η προσπάθεια συνεχίζεται ακόμα και

τώρα που μιλάμε. Ξέρετε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ δικαίωμα

αρνησικυρίας έχουν μόνο τα 5 Μόνιμα Μέλη. Στην ΕΕ έχουν τα 27 Κράτη

Μέλη. Πολλές φορές η προσπάθεια στην ΕΕ είναι ακόμα πιο δύσκολη και

επαναλαμβάνω, κάποια θέματα που στο εσωτερικό θεωρούνται δεδομέ-

να, στον κόσμο των διεθνών σχέσεων, και στην προκειμένη περίπτωση

της ΕΕ, δεν είναι δεδομένα γιατί εκείνο που υπερισχύει και καθορίζει τις

θέσεις των ΚΜ είναι πρωτίστως το εθνικό τους συμφέρον και για κάποια

Κράτη Μέλη η Τουρκία, ανάμεσα σε άλλα, είναι ισχυρός οικονομικός,

εμπορικός και στρατιωτικός εταίρος».

Αναφερόμενος στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ, ξεκαθ-

άρισε ότι το βέτο είναι μονόδρομος:

«Ως έχουν τα δεδομένα δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε θετική ατζέν-

τα για την Τουρκία. Και για να πάω πίσω στις αντιδράσεις που είχαμε είτε

με την Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, είτε με τη δήλω-

ση των 27, έχουν τη σημασία τους και σε αυτό το θέμα αφού η ύπαρξη

και το περιεχόμενό τους είναι σαφές και ξεκάθαρο, και δεν μπορούν να

μας ζητήσουν να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για θετική ατζέντα με τα

δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και όπως αυτά περιγράφονται στις

Δηλώσεις που προανέφερα. Εκτιμώ ότι το όλο θέμα που αφορά την

Τουρκία, το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων, ο ρόλος της στο Κυπρ-

ιακό και οι ενέργειές της στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, θα

απασχολήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα την ΕΕ σε διάφορα επίπε-

δα, είτε στο επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων είτε σε υπουρ-

γικό επίπεδο».

Όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, ο κ. Χριστοδουλίδης

τονιζει:

«Η περιφερειακή συνεργασία στην πράξη και με ουσία είναι ένας βασικός

πυλώνας της εξωτερικής μας πολιτικής και εργαζόμαστε συστηματικά

προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι θετικό ότι όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη

έχουν την ίδια πεποίθηση και από κοινού εργαζόμαστε προς συγκεκρι-

μένες κατευθύνσεις και με κοινούς στόχους. Είναι επίσης σημαντικό να

αναφέρω ότι αυτές οι συνεργασίες έχουν αντίκτυπο και στις προσπάθει-

ές μας που αφορούν το Κυπριακό, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τις προ-

σπάθειες της Τουρκίας για περαιτέρω τετελεσμένα και να επαναρχίσει ο

διάλογος στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Χωρίς να αναφερθώ

ονομαστικά, υπήρξε ουσιαστική συμβολή από δυο Κράτη της περιοχής

με τα οποία συνεργαζόμαστε, στο τελικό προϊόν που επιτεύχθηκε στην

προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας και την κοινή δήλωση των

27 Κρατών Μελών της ΕΕ. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί, αν δεν

είχαμε αυτή τη στήριξη, τα τελικά αποτελέσματα σε σχέση με το περιεχό-

μενο των δυο αντιδράσεων που σας προανέφερα, ενδεχομένως να ήταν

διαφορετικό».

«Όσον αφορά στη Γραμματεία, ναι είναι ένας στόχος που ήδη άρχισε

να υλοποιείται. Αποσκοπούμε να θεσμοθετήσουμε τη συνεργασία μας, να

υπάρχει σαφώς καλύτερη υλοποίηση των όσων συμφωνούνται, να αξιο-

ποιήσουμε όλες τις προοπτικές και να δούμε περισσότερα απτά αποτε-

λέσματα. Όλα αυτά θα μας φέρουν και πιο κοντά στην υλοποίηση του

μακροπρόθεσμου οράματός μας για να τεθούν τα θεμέλια, όταν και όποτε

οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέπουν, για την σύσταση ενός περιφερεια-

κού οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην περιοχή, στη

βάση μιας θετικής προσέγγισης και χωρίς τους όποιους αποκλεισμούς.

Σκεφτείτε τη σύσταση του Ενεργειακού Φόρουμ στο Κάιρο με τη συμμε-

τοχή τόσων Κρατών και το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει σε διεθνές

επίπεδο. Αν κάποιος μιλούσε για κάτι τέτοιο πριν 10 χρόνια θα τον χαρ-

ακτήριζαν, δικαίως, ως ονειροπόλο. Σήμερα, όμως, είναι γεγονός».

«Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τη Γραμματεία να αναφέρω επίσης

ότι όλα τα Κράτη έχουν ορίσει εθνικούς εκπροσώπους, έχουμε προχωρή-

σει στην πρόσληψη τριών εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται αποκλει-

στικά με τα θέματα που σας προανέφερα ενώ είμαστε και σε επαφή με την

ΕΕ, διερευνώντας τρόπους ενεργούς εμπλοκής της αφού η ανάπτυξη και

ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας εξυπηρετεί, ανάμεσα σε άλλα,

και διακηρυγμένους στόχους της Ένωσης».

Σχετικά με τη στάση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης ο κ. Χρι-

στοδουλίδης είπε:

«Επενδύουμε εδώ και κάποια χρόνια στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ στη

βάση μιας θετικής προσέγγισης και όχι εις βάρος των σχέσεών μας με

άλλα Κράτη. Και υπάρχουν απτές συγκεκριμένες εξελίξεις που αποδεικ-

νύουν την ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων με τις ΗΠΑ σε όλα τα επίπε-

δα. Και όπως σας ανέφερα και προηγουμένως η πρωταγωνιστική τους

εμπλοκή στις πρόσφατες συζητήσεις στο ΣΑ είναι μια θετική εξέλιξη και

γνωρίζοντας τα διαμειφθέντα, καθοριστικής σημασίας για το τελικό απο-

τέλεσμα. Δεν θα προέτρεχα να βγάλω τελικά αποτελέσματα και να κάνω

ασφαλείς εκτιμήσεις. Με βεβαιότητα εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η

σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά το Κυπριακό και

επιδεικνύει αυξημένο ενδιαφέρον. Τίποτα δεν είναι όμως δεδομένο και η

μοναδική επιλογή για εμάς είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια προς

όλες τις κατευθύνσεις και αξιοποιώντας ό,τι μέσο έχουμε στην διάθεσή

μας, εργαζόμενοι παράλληλα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των διαθ-

έσιμων μας μέσων. Και η πολυεπίπεδη ενίσχυση των σχέσεών μας με τις

ΗΠΑ είναι μια συνειδητή επιλογή».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

Απαντητική επιστολή στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο

Αναστασιάδη απέστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην οποία καυτηριάζει

τις τουρκικές προκλήσεις και ανακοινώσεις για την περίκλειστη περιοχή

των Βαρωσίων.

«Έχω διαβάσει με προσοχή την επιστολή σας, ημερομηνίας 14 Μαΐου

2021 που ακολούθησε της άτυπης συνάντησης, 5+ΗΕ, στη Γενεύη, στις

27-29 Απριλίου, 2021, και το μήνυμα της 5ης Ιουλίου 2021, στα οποία

εκφράζεται ανησυχία για πιθανή αλλαγή του στάτους κβο των Βαρωσίων

και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε ό,τι αφορά την προοπτική επίτε-

υξης μιας συνολικής, βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό», ανα-

φέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ρωσίας και χαρακτηρίζει απαρά-

δεκτες της τουρκικές ενέργειες.

«Θεωρούμε απαράδεκτες τις μονομερείς ενέργειες που παρα-

βιάζουν τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των

ΗΕ», υπογραμμίζει ο Βλ. Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισημαίνει επίσης ότι «η Ρωσική Ομοσπονδία

στηρίζει με συνέπεια μια λύση στο Κυπριακό, εντός του γνωστού πλαισίου

του διεθνούς δικαίου το οποίο έχει τεθεί από τις αποφάσεις του Συμβου-

λίου Ασφαλείας και προνοούν λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας

με μια διεθνή νομική προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια ιθαγένεια».

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ «27» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Δύο κράτη της περιοχής 
συνέβαλαν ουσιαστικά  στην Προεδρική Δήλωση του
Σ.Α και στην Απόφαση των 27 για την Αμμόχωστο»
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Άνοιξε την περασμένη Δευτέρα στην Κύπρο

η Πύλη Εμβολιασμού για προγραμματισμό ρα-

ντεβού κατά της Covid-19 για την ηλικιακή ομάδα

12-15 ετών. Προηγήθηκε έγκριση του υπουργι-

κού συμβουλίου για επέκταση του εμβολιασμού

στα παιδιά 12-15 ετών, λαμβάνοντας υπόψη τις

συστάσεις της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου

και της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτρο-

πής, σε μία προσπάθεια για αύξηση της εμβο-

λιαστικής θωράκισης του πληθυσμού κατά του

κορονοϊού.

Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης, το

υπουργείο Υγείας  ενημέρωσε ότι τα ραντεβού

γίνονται από τους γονείς των παιδιών.

– Κατά την προέλευσή τους στα Κέντρα Εμβο-

λιασμού για τη χορήγηση της πρώτης δόσης του

εμβολίου, οι ανήλικοι θα πρέπει να προσκομίζουν

τα εξής αποδεικτικά:

1. Έντυπο Γραπτής Συγκατάθεσης Γονέων/

Κηδεμόνων για Εμβολιασμό Ανηλίκου με Εμβό-

λιο για COVID-19 υπογεγραμμένο και από τους

δύο γονείς/κηδεμόνες, εκτός και αν νομικά (με

προσκόμιση σχετικής απόφασης δικαστηρίου)

κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Το Έντυπο θα

πρέπει να παραδίδεται στα Κέντρα Εμβολιασμού

κατά την προσέλευσή τους.

2. Έγγραφο ταυτοποίησης του ανηλίκου (π.χ.

ταυτότητα, διαβατήριο, Δελτίο Εγγραφής Αλλο-

δαπού, κ.λπ.).

3. Σε περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται

από τους γονείς/κηδεμόνες (ή έναν εκ των δύο),

αυτοί θα πρέπει να παρουσιάζουν έγγραφο ταυ-

τοποίησης. Το Έντυπο παρουσιάζεται στους λει-

τουργούς του Κέντρου Εμβολιασμού για σκο-

πούς ταυτοποίησης.

– Κατά την προσέλευσή τους στο Κέντρο Εμβο-

λιασμού για τη χορήγηση της δεύτερης δόσης,

οι ανήλικοι θα πρέπει να προσκομίζουν ταυτότ-

ητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης για

σκοπούς επαλήθευσης των στοιχείων τους.

– Κατά τον εμβολιασμό του, τόσο κατά την

πρώτη δόση όσο και κατά τη δεύτερη, ο ανήλι-

κος δύναται να συνοδεύεται από κάποιον ενήλι-

κο, πέραν από τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες

του.  

Άρχισε στην Κύπρο ο εμβολιασμός
παιδιών άνω των 12 ετών

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Οι ΗΠΑ καλούν την Τουρκία να επιτρέψει
το άνοιγμα της Σχολής της Χάλκης

Μήνυμα στην τουρκική κυβέρνηση για την επα-

νέναρξη της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της

Χάλκης, εξέπεμψαν οι ΗΠΑ τη Δευτέρα, με αφορμή

την 50ή επέτειο από το κλείσιμο της Σχολής από

τους Τούρκους.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντι-

πάρτμεντ Νεντ Πράις, «οι Ηνωμένες Πολιτείες

συνεχίζουν να παροτρύνουν την τουρκική κυβέρ-

νηση να σεβαστεί το δικαίωμα στη θρησκευτική ελε-

υθερία, όπως κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Δια-

κήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και να επι-

τρέψει την επανέναρξη της Θεολογικής Σχολής της

Χάλκης. Επιπλέον, καλούμε την κυβέρνηση της

Τουρκίας να επιτρέψει σε όλες τις θρησκευτικές ομά-

δες να εκπαιδεύσουν ξανά τους κληρικούς τους στη

χώρα».

Στην ανακοίνωση του, ο εκπρόσωπος του Στέιτ

Ντιπάρτμεντ υπενθυμίζει ότι η σημερινή μέρα σημα-

τοδοτεί 50 χρόνια από τότε που το Συνταγματικό

Δικαστήριο της Τουρκίας έκρινε ότι όλα τα ιδρύμα-

τα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει είτε να εθνι-

κοποιηθούν είτε να κλείσουν.

Όπως σημείωσε, «η Θεολογική Σχολή της Χάλ-

κης λειτούργησε για 127 χρόνια και το κλείσιμό της

στερεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μία σχολή

κατάρτισης για τους ορθόδοξους κληρικούς στην

Τουρκία, το σπίτι της για 1690 χρόνια. Από το κλείσι-

μο της Χάλκης και μετά, όσοι επιθυμούν να γίνουν

Ορθόδοξοι κληρικοί αναγκάστηκαν να πάνε στο εξω-

τερικό για την εκπαίδευσή τους».



Σε μια σεμνή και συγκινητική τελετή στο Προ-

εδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος

Νίκος Αναστασιάδης απέδωσε την ανώτατη τιμή

του Κυπριακού κράτους στον παγκοσμίου φήμης

καθηγητή Κύπρο Νικολαΐδη. Του απένειμε τον

Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Μακαρίου Γ΄, «ως

ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και εκτίμησης της

πολύτιμης επιστημονικής, ανθρωπιστικής και

κοινωνικής προσφοράς του».

Η ύψιστη αυτή τιμή απονέμεται κατά κανόνα εις

αρχηγούς κυβερνήσεων και μόνο σε εξαιρετικές περ-

ιπτώσεις σε διακεκριμένες προσωπικότητες με σημαν-

τική προσφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία ή την

ανθρωπότητα», ανέφερε ο Πρόεδρος . Στην τελετή

παρέστησαν υπουργοί και αρχηγοί κομμάτων.

Η ενέργεια αυτή του Νίκου Αναστασιάδη έχει

ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος για πολλούς λόγους, γνω-

στούς και άγνωστους στο ευρύ κοινό. Ο ίδιος ο Πρόε-

δρος, παρόλο που δεν είχε ποτέ ιδιαίτερες προσω-

πικές ή πολιτικές σχέσεις με τον Κύπρο Νικολαΐ-

δη, τελευταίως, με τη δοκιμασία της υγείας του τελευ-

ταίου, είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ και ήταν σε επι-

κοινωνία μαζί του. Ο Κύπρος Νικολαΐδης είναι εκτιμ-

ητής του έργου του προέδρου και ιδιαίτερα για τις

θέσεις του στο εθνικό θέμα κι όχι μόνο.

Στην ομιλία του ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε

μεταξύ άλλων:

«Ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμ-

βάνοντας υπόψη την ανεκτίμητη προσφορά, του

Καθηγητή Κύπρου Νικολαΐδη στην προαγωγή του

τομέα της υγείας και ιδιαίτερα του πεδίου της εμβρυ-

ϊκής ιατρικής, αποφάσισα πως η μόνη επάξια τιμή

προς τον ανά το παγκόσμιο γνωστό επιστήμονα ήταν

η απονομή του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος Μακα-

ρίου Γ'.

Τα όσα εν συνεχεία θα παραθέσω είμαι βέβαιος

πως επιβεβαιώνουν την ορθότητα της αποφάσεως.

Ο Κύπρος Νικολαΐδης, αναγνωρίζοντας, πρωτίστως,

ως υψηλό λειτούργημα την ιατρική επιστήμη, έταξε

εαυτόν με αφοσίωση, πάθος και συνέπεια εις την

υπηρεσία της.

Παραμένοντας ασυμβίβαστος με την ιδέα του θανά-

του κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού,

αρνούμενος, δηλαδή, να αποδεχθεί να χάνονται ζωές

στην προσπάθεια να χαριστεί ζωή, αφιέρωσε τη

μακρά επιστημονική του διαδρομή, ενάντια στην περ-

ιγεννητική θνησιμότητα.

Μέσα στα πλαίσια που έταξε ως στόχο ζωής, ανέ-

πτυξε ένα πρωτοποριακό ερευνητικό και κλινικό έργο,

σχετικό με τον εντοπισμό σημαντικών προγεννητικών

εμβρυικών ανωμαλιών και επιπλοκών της κύησης,

καθιερώνοντας αναγνωρισμένες διαγνωστικές και

θεραπευτικές μεθόδους στην εμβρυομητρική ιατρι-

κή, συνδέοντας άρρηκτα το όνομά του, με την ενδο-

σκοπική απόφραξη της τραχείας και όλες τις μεθό-

δους πρόγνωσης του συνδρόμου down, με την αυχε-

νική διαφάνεια να αναγνωρίζεται ως η κορυφαία ια-

τρική ανακάλυψη των τελευταίων 30 χρόνων.

Την ίδια στιγμή, σε συνδυασμό με τη συνδρομή

του στην οργάνωση τμημάτων ιατρικών σχολών, τον

μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων και δημο-

σιεύσεων, τον συντονισμό σημαντικού αριθμού βι-

βλίων, οδήγησαν στην αλματώδη πρόοδο της προ-

γεννητικής ιατρικής, διανοίγοντας έτσι τους ορίζον-

τες στον επαναστατικό τομέα της εμβρυικής χει-

ρουργικής.

Η πολυδιάστατη εμβέλεια της προσωπικότητας

του Καθηγητή Κύπρου Νικολαΐδη, πέραν από τις

καινοτόμες ανακαλύψεις προεκτείνεται και σε ένα

ακόμη άξονα: Στο όραμά του, το οποίο μετουσιώνει

στην πράξη, να καταστήσει την εμβρυική ιατρική

προσβάσιμη σε κάθε γυναίκα του πλανήτη.

Αντιλαμβανόμενος, ότι η επιτυχία των δικών του

κατακτήσεων αποκτά ουσιαστική σημασία μόνο όταν

αποδίδει πολλαπλασιαστικά οφέλη, έθεσε ως στόχο

την επένδυση στην έρευνα, τη διάδοση της γνώσης

και την εκπαίδευση των επόμενων γενεών ιατρών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με δική του πρωτο-

βουλία δημιουργήθηκε το 1995, το μη κερδοσκοπικό

Ίδρυμα Εμβρυικής Ιατρικής, στο πλαίσιο της λειτο-

υργίας του οποίου, μεταξύ άλλων:

(α) Επενδύονται ετησίως σημαντικά ποσά σε ερευ-

νητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αξίζει να

σημειωθεί ότι στα χρόνια λειτουργίας του, έχει διαθ-

έσει πέραν των 45 εκατομμυρίων στερλινών προς

τον σκοπό αυτό.

(β) Χορηγούνται υποτροφίες σε εκπαιδευόμε-

νους ιατρούς από διάφορες χώρες, με στόχο την

κατάρτισή τους στην εμβρυϊκή ιατρική και την εφαρ-

μογή των γνώσεων τους ανά το παγκόσμιο. Έχει

αναφερθεί ότι σε πέραν των 50 χωρών έχουν πραγ-

ματοποιηθεί ανάλογα προγράμματα χάρη σε αυτές

τις πρωτοβουλίες.

(γ) Πραγματοποιείται το Παγκόσμιο Συνέδριο στην

Εμβρυική Ιατρική.

(δ) Προσφέρονται δωρεάν διαδικτυακά μαθήμα-

τα σε επαγγελματίες υγείας και υποψηφίους γονείς.

Επιπλέον, αποσκοπώντας στην ποιοτική φρον-

τίδα των εγκύων, συντέλεσε στη δημιουργία του

σύγχρονου Κέντρου Εμβρυικής Ιατρικής, στο Πανε-

πιστημιακό Νοσοκομείο του Southend.

Επιπρόσθετα, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Εμβρυι-

κής Ιατρικής του Καθηγητή, χρηματοδότησε τη δημιο-

υργία του Fetal Medicine Research Institute στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του King's College, το

οποίο είναι προσβάσιμο σε όλες τις γυναίκες της

Αγγλίας μέσω του εθνικού συστήματος υγείας της

χώρας.

Ένα Ινστιτούτο, το οποίο επιμελήθηκε προσωπι-

κά ο Κύπρος Νικολαΐδης, και το οποίο αποτελεί την

αιχμή του δόρατος, όσον αφορά την άρτια κλινική

εκπαίδευση επιστημόνων υγείας σε σύγχρονες μεθ-

όδους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.

Αναλόγως σημαίνουσα είναι και η εκστρατεία που

ανέπτυξε για την εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευ-

τών σε υποανάπτυκτες χώρες, όπως η Ρουάντα και

η Ζιμπάμπουε, που παρουσιάζουν υψηλή ενδομ-

ητρική και περιγεννητική θνησιμότητα, μεριμνώντας

για την εκεί δημιουργία Κέντρων Εμβρυικής Ιατρι-

κής.

Αναμφίβολα, επίκεντρο του εύρους της εν λόγω

υψηλής, συνειδητής και ανιδιοτελούς προσφοράς

του Καθηγητή, δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί

η ιδιαίτερη πατρίδα του.

Θα ήθελα να επισημάνω, ανάμεσα σε άλλα, τη

σημαίνουσα συνεργασία του Ιδρύματος Εμβρυικής

Ιατρικής με τη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του

Μακάριου Νοσοκομείου.

Στη βάση της συνεργασίας αυτής, η Κλινική, ως

κέντρο παραπομπής και αναφοράς των περιστα-

τικών που άπτονται της εμβρυικής ιατρικής στην

πατρίδα μας, κατάφερε να εκσυγχρονίσει τη λειτο-

υργία της και να ανταποκριθεί με επάρκεια σε περ-

ιπτώσεις κύησης υψηλού κινδύνου.

Θέλω ακόμα να σημειώσω ότι με δωρεά του Κύ-

πρου Νικολαΐδη, ο εξοπλισμός του Τμήματος Υπε-

ρήχων και Εμβρυομητρικής Ιατρικής της κλινικής,

ενισχύθηκε πρόσφατα με υπερσύγχρονο μηχάνημα

υπερήχων.

Είναι με βάση αυτή τη σημαντική προσφορά και

αναγνωρίζοντας την υψηλή συμβολή του Καθηγητή,

που σε ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης για το

έργο του, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Μαι-

ευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του Μακάριου

Νοσοκομείου Δρος Χριστοφίδη Αγαθοκλή, το 

Υπουργείο Υγείας και ο Οργανισμός Κρατικών Υπη-

ρεσιών Υγείας, ενέκριναν την ονοματοδοσία του Μαι-

ευτηρίου Ι της κλινικής, σε πτέρυγα “Καθηγητής

Κύπρος Νικολαΐδης”.

Είναι στο ίδιο πλαίσιο που τα εξαιρετικά επαγγε-

λματικά επιτεύγματα και η ουσιαστική δράση του,

όσον αφορά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης

προς όφελος της ανθρωπότητας, έτυχαν, διαχρονι-

κά, πληθώρας τιμητικών διακρίσεων και διεθνούς

αναγνώρισης.

Αξίζει να σημειώσω ότι ο Καθηγητής είναι Διδάκ-

τωρ σε κορυφαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, ενώ

εξέχουσα ανάμεσα στις διακρίσεις του, είναι η πρό-

σφατη εκλογή του, ως μέλους της Εθνικής Ακαδ-

ημίας Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Μια εκ των υψηλότερων τιμών διεθνώς στον τομέα

της ιατρικής, το μέγεθος της οποίας καθίσταται

μεγαλύτερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκαταλέγε-

ται ανάμεσα στους μόλις δέκα κλινικούς ιατρούς, που

εκλέγονται στην Ακαδημία οι οποίοι, να σημειωθεί,

διατηρούν την έδρα τους στην Αμερική και δεν είναι

Αμερικανοί πολίτες.

Στην εντυπωσιακή επιστημονική του πορεία, ο

άνθρωπος, ο οραματιστής επιστήμονας Κύπρος

Νικολαΐδης, συνύφασε την επιτυχημένη διαδρομή

του με δεκάδες χιλιάδες περιστατικά, άμεσα συνδε-

δεμένα με το θαύμα της ζωής.

Και καταφέρνοντας να γεφυρώσει τον θάνατο με

τη ζωή, συνεχίζει να αποτελεί την ελπίδα και την

προσδοκία χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούν

να γίνουν γονείς.

Είναι στο πλαίσιο αυτό που κέρδισε δικαίως, τον

τίτλο του θεμελιωτή και της παγκόσμιας αυθεντίας

στον προγεννητικό έλεγχο και την ενδομήτρια ιατρ-

ική κερδίζοντας, παράλληλα, τον στοχευμένο χαρ-

ακτηρισμό του «miracle maker», δηλαδή του θαυμα-

τοποιού.

Κύριε Νικολαΐδη, αγαπητέ μου Κύπρο, υπηρ-

ετώντας με χαρακτηριστικό πάθος την ανθρώπινη

ύπαρξη πριν από τη γέννηση, η συνολική σταδιο-

δρομία και το έργο που πετύχατε, τιμά, πρωτίστως,

εσάς τον ίδιο, την επιστήμη σας, αλλά και το εξίσου

σημαντικό ή σημαντικότερο την ιδιαίτερη πατρίδα

σας, την Κύπρο.

Διακρινόμενος από ήθος, ταπεινότητα αλλά και

την περηφάνια με την οποία επιλέγετε όσο ψηλά κι

αν έχετε φτάσει να παραμένετε πάντα ο Κύπρος

Νικολαΐδης από τον Άγιο Δημητριανό της Πάφου,

αποτελείτε τον καλύτερο πρεσβευτή, ό,τι καλύτερο

μπορεί να αποδώσει η μικρή μας πατρίδα, σε ολόκ-

ληρο τον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες,

αλλά και την επιτυχία, με σεμνότητα και εντιμότητα,

αποτελείτε πρότυπο, και έμπνευση για κάθε λειτο-

υργό της ιατρικής επιστήμης.

Ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης είπε πως:

“Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν

ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος”. Εσείς κατα-

ξιωθήκατε γνωρίζοντας τον 'Ανθρωπο από την αρχή

της δημιουργίας του.

Η εν λόγω ύψιστη διάκριση που σας αποδίδει

σήμερα η Κυπριακή Πολιτεία, η δική σας πατρίδα,

αποτελεί την υπέρτατη έκφραση σεβασμού, εκτίμησης

και αναγνώρισης από την πατρίδα σας στην τερά-

στια συνολική προσφορά σας προς την ανθρωπότ-

ητα, από την οποία θα επωφελούνται και όλες οι

μεταγενέστερες γενεές.

Για τούτο και επιτρέψετέ μου να σας συγχαρώ για

άλλη μια φορά για την τιμή και υπερηφάνεια που

δώσατε και δίδετε μέσα από το έργο και την προ-

σφορά σας στην ιδιαίτερή σας πατρίδα, την Κυπρ-

ιακή Δημοκρατία.

Εκφράζω τις ευγνώμονες ευχαριστίες της Πολι-

τείας, αλλά και την περηφάνια που ανέδειξε ένα τέτοιο

επιστήμονα».

Από την πλευρά του ο Δρ Νικολαΐδης εξέφρασε

θερμές ευχαριστίες και είπε, μεταξύ άλλων, ότι «προ-

σλαμβάνω τη μεγάλη τιμή ως ένδειξη αγάπης και

υποστήριξης στους γιατρούς όλου του κόσμου που

έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπηρεσία των

γυναικών και των νεογέννητων παιδιών. Σε αυτούς

που δεν συμβιβάζονται με την τραγική πραγματικότητα

πως κάθε ένα λεπτό, μια γυναίκα κάπου στον κόσμο

πεθαίνει ως αποτέλεσμα επιπλοκής της κύησης ή

του τοκετού και ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των

θανάτων μπορούν να αποφευχθούν. Στους γιατρ-

ούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για τη μείω-

ση της περιγεννητικής θνησιμότητας, της πρόβλεψ-

ης και πρόληψης του προώρου τοκετού, συγγενών

ανωμαλιών, πλακουντιακής ανεπάρκειας» και άλλων.

Πρόσθεσε ότι η σημερινή τιμή αποτελεί πρό-

κληση για τον ίδιο να συνεχίσει το έργο του για την

εκπαίδευση γιατρών σε όλο τον κόσμο και για την

προώθηση της έρευνας στον τομέα της ιατρικής του

εμβρύου.

Συγκινημένος ανέφερε ότι παρά τα 50 χρόνια που

διαβιεί στο εξωτερικό, όσα χρόνια και αν περάσουν,

οι ρίζες του είναι στην Κύπρο.

Τέλος ευχήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

και σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, υγεία και

δύναμη σημειώνοντας ότι «θέλω να εργαστείτε

μαζί για τον κοινό αγώνα, αυτή τη στιγμή, ενάν-

τια στον κορωνοϊό, να στηρίξετε τη Στέλλα Κυ-

ριακίδου και τον νέο Υπουργό Υγείας σε αυτό

τον αγώνα, αλλά και για τη μισή μου καταγωγή,

την Αμμόχωστο, να συνεργαστείτε και να αγω-

νιστείτε μαζί για να αποφύγουμε τη μόνιμη διχοτό-

μηση της πατρίδας μας».

ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ

Με την ανώτατη διάκριση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας τιμήθηκε ο Κύπρος Νικολαΐδης
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ΕΛΛΑΔΑ: «Στην Θράκη επικρατεί πλήρης ισονομία και
προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητας»

Τις τουρκικές μομφές για τη μουσουλμανική μειονότητα στη

Θράκη αντικρούει ο ελληνικό ΥΠΕΞ, μέσω ανακοίνωσής του.

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά σε τουρκικές αιτιάσεις για

εκπαιδευτικά ζητήματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη

Θράκη και διευκρινίζει: Η Τουρκία διαστρεβλώνει την πραγμα-

τικότητα με αβάσιμες κατηγορίες και ψευδείς ειδήσεις.

Με ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών

ισχυρίζεται ότι έκλεισαν περισσότερα από τα μισά δημοτικά

σχολεία της μουσουλμανικής μειονότητας και ο αριθμός τους

μειώθηκε σε 103. Υποστηρίζει δε πως η ελληνική πλευρά κλείνει

τα δημοτικά σχολεία με το πρόσχημα της έλλειψης μαθητών και

αγνοεί τις ανάγκες για το άνοιγμα νέου μειονοτικού δευτερο-

βάθμιου σχολείου και παραβιάζει τα δικαιώματα εκπαίδευσης

των παιδιών που ανήκουν σε μειονότητες με διάφορες δικαιο-

λογίες. Η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για παραβίαση της Συνθ-

ήκης της Λωζάνης και κάνει λόγο για πολιτικές «καταπίεσης»

στη Δυτική Θράκη στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η ελληνική πλευρά απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές.

Η Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία, συνεχίζει να εφαρμόζει

πιστά τις προβλέψεις της συνθήκης της Λωζάννης.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους αναφέρει η Αθήνα στην

απάντησή της.

Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αριθμεί περίπου

120.000 μέλη, ενώ η ελληνική στην Τουρκία έχει συρρικνωθεί

σε μόλις 3.000, την στιγμή που την εποχή της Λωζάννης ήταν

ισάριθμες (δηλαδή υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη και 120

χιλιάδες Έλληνες).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στη Θράκη θα λειτουργή-

σουν άνω των 100 μειονοτικών δημοτικών ενώ στην Κων-

σταντινούπολη μόνον 3.

Ως γνωστό, κριτήριο αναστολής λειτουργίας σχολείων στην

Ελλάδα είναι η μη συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού 9 μαθη-

τών. Πέραν των 12 μειονοτικών, μόνο στην περιφέρεια Ανατο-

λικής Μακεδονίας και Θράκης ανεστάλη η λειτουργία ακόμη 24

δημόσιων δημοτικών σχολείων. Γεγονός που αναδεικνύει ίση

και όχι διακριτική μεταχείριση μειονοτικών μαθητών στην Ελλά-

δα.

Επιπλέον, οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουρ-

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορούσαν τα δημόσια σχο-

λεία, ενώ συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν

τα μειονοτικά σχολεία έγιναν με κριτήριο τον σεβασμό στη Συνθ-

ήκη της Λωζάννης και, φυσικά, στον ειδικό χαρακτήρα των σχο-

λείων αυτών. Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις όχι μόνο δεν εισά-

γουν διάκριση εις βάρος των μειονοτικών σχολείων αλλά αντίθ-

ετα εκπληρώνουν την υποχρέωση της Ελλάδας για την δια-

τήρηση του ειδικού καθεστώτος τους.

Η Ελληνική Δημοκρατία, κράτος δικαίου, προστατεύει στο

ακέραιο και εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθε-

ρίες του συνόλου των πολιτών της.

Η Τουρκία κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση όσον αφορά

την μη εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με 643 αποφάσεις, η εκτέ-

λεση των οποίων εκκρεμεί.

Μονόδρομος ο ανασχηματισμός

Η αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό της ελληνικής κυβέρν-

ησης έχει σημάνει προ πολλού. Οι δυσλειτουργίες, τα λάθη, οι αποτ-

υχίες και η καταφανής έλλειψη συντονισμού εδώ και μεγάλο χρονικό

διάστημα, έχουν καταστήσει αναπόφευκτες τις αλλαγές. Η δυσφορία,

η απογοήτευση και η χαμηλή αποδοχή βασικών υπουργών στην

ελληνική κοινωνία, τις έχει κάνει αναγκαίες. Ο φάκελος με την πλήρη

σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκεται σε περίοπτη θέση

πάνω στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί ο πρωθυπο-

υργός να μην αρέσκεται στις συχνές αλλαγές – όπως λένε στενοί συνε-

ργάτες του – ωστόσο στην παρούσα φάση δεν έχει περιθώρια επι-

λογών, ο ανασχηματισμός είναι... μονόδρομος! Και όπως αναφέρουν

πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, θα λάβει τις τελικές αποφά-

σεις του στη διάρκεια των διακοπών του στην Κρήτη. Με την προο-

πτική, οι επίσημες ανακοινώσεις να γίνουν αρχές Σεπτεμβρίου, λίγο

πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ή μία-δυο εβδο-

μάδες αργότερα. Το έργο του Κυρ. Μητσοτάκη σε αυτόν τον πρώτο

ουσιαστικά ανασχηματισμό – τις προηγούμενες δύο είχε κάνει μεμο-

νωμένες διορθωτικές κινήσεις – κάθε άλλο παρά εύκολο θα είναι. 

Δύο κράτη στην Κύπρο, 

ο στόχος του Ερντογάν!

Κάθε άλλο παρά κρύβει τις προθέσεις του ο Σουλτάνος της Τουρκίας.

Ετοιμάζει νέα επέμβαση στην Κύπρο, με σχέδιο την Αμμόχωστο, μετά

το χαλί που έστρωσε η Άγκυρα, με την εισβολή του 1974 και οδηγεί

στη δημιουργία δύο κρατών, αφήνοντας ανοιχτό το δρόμο για τη...

συνέχεια! Που είναι η άλωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Κύπρου μας. Δεν είναι

άμοιροι ευθυνών εκείνοι που ανέλαβαν, με την ψήφο του λαού, την

κυβέρνηση της Μεγαλονήσου μας, που κατέχει πολύ σημαντική γεω-

στρατηγική θέση και τεράστια και ανεξάντλητα πετρελαϊκά κοιτάσμα-

τα. Δεν δουλεύει στα τυφλά η Άγκυρα. Είναι μόνιμος στόχος όλων των

τουρκικών κυβερνήσεων. Πρώτο βήμα η Κύπρος και μετά θα μπουν

στο στόχαστρο τα ελληνικά νησιά, που απέχουν λίγα μίλια από τα

τουρκικά σύνορα, με πρώτη επιδίωξη την αποστρατιωτικοποίηση των

νησιών μας. Η Αθήνα το έχει πάρει χαμπάρι; Ή θα τρέχουμε κατόπιν

εορτής, με την Αμερική και να την Ευρώπη να σφυρίζουν αδιάφορα,

προτείνοντας να δώσουμε «κάτι» στην Τουρκία και να τα βρούμε;

291.000 άνθρωποι τον χρόνο χάνουν 

τη ζωή τους λόγω αλκοόλ!

Με βάση στοιχεία του 2016, το 5,5% όλων των θανάτων στην Ευρ-

ωπαϊκή Ένωση σχετιζόταν με την κατανάλωση αλκοόλ. Σε απόλυτο-

υς αριθμούς, 291.000 άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας

είτε ασθενειών που σχετίζονται με το αλκοόλ, είτε συνεπειών που

σχετίζονται με το αλκοόλ, όπως ένα σοβαρό δυστύχημα ή μία λογο-

μαχία που καταλήγει σε χειροδικία. Η μεγαλύτερη κατηγορία θανά-

των που αποδίδονται στο αλκοόλ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-

νισμό Υγείας, σχετίζεται με τον καρκίνο. Περίπου 800 άνθρωποι την

ημέρα χάνουν τη ζωή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το αλκοόλ,

όμως οι αιτίες διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα. 

Το άξιζε...

Το 99ο Ανώτατο Συμβούλιο της ΑΗΕΡΑ, που έγινε στην Αθήνα,

βράβευσε για την κοινωνική προσφορά του τον Βαγγέλη Μαρινάκη,

ο οποίος συμμετείχε ως βασικός δωρητής στη δημιουργία της «Έδρας

Μιλτιάδη Μαρινάκη για την Νεοελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό»,

στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο. Η έδρα πήρε

το όνομα του πατέρα του, ο οποίος ήταν γνωστός φιλάνθρωπος και

«ενέπνευσε στον Β. Μαρινάκη την αγάπη για τον συνάνθρωπο και

το καθήκον απέναντι στην ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό».

Πετά η Mytilineos!

Χρονιά με ρεκόρ κερδοφορίας θα είναι το 2021, εκτιμά ο Ευάγγε-

λος Μυτιληναίος. Απόδειξη, το ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα

καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 77 εκατομμύρια Ευρώ, αυξημένο κατά

11% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ο κύκλος εργα-

σιών και τα κέρδη προ φόρων το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανήλθαν

σε 994 εκατομμύρια ευρώ και 156 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα,

αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

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

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας υποδεχό-

μαστε στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι πολύ σημαν-

τικό για εμάς να μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με

την πατρίδα, να κρατάτε ζωντανό το πνεύμα του

Ελληνισμού, να εξασκείτε τη γλώσσα. Να γνωρίζε-

τε ότι πάντα θα σας υποδεχόμαστε με αγάπη, με

χαμόγελο», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης υποδεχόμενος, στο Μέγαρο Μαξίμου,

τις νέες και τους νέους που συμμετέχουν στην Τρι-

μερή Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου

για θέματα Αποδήμων του Προγράμματος «Νόστος».

«Ο παγκόσμιος Ελληνισμός είναι μια πολύ

μεγάλη δύναμη για τη χώρα μας -- πιστεύω σε ένα

βαθμό ακόμα αναξιοποίητη --  και ελπίζω και εύχο-

μαι η δική σας η γενιά να έχει ακόμα πιο στενούς

δεσμούς με την πατρίδα. Νομίζω ότι θα κρατήσε-

τε μέσα σας πολύ όμορφες στιγμές από αυτό το

ταξίδι», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ξεναγώντας την

αποστολή στους χώρους του Μεγάρου Μαξίμου

και στο γραφείο του. «Εδώ περνάω πάρα πολλές

ώρες της ημέρας. Τα έργα τα οποία βλέπετε είναι

Ελλήνων καλλιτεχνών, τα οποία μας έχουν ευγενώς

παραχωρήσει είτε οι ίδιοι είτε μέσω της Εθνικής

Πινακοθήκης και σκοπεύουμε να τα ανανεώνουμε

σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να δίνο-

υμε μία ευκαιρία σε όποιον μπαίνει στο Μέγαρο

Μαξίμου να έχει μία εξοικείωση με τον σύγχρονο

ελληνικό πολιτισμό».

Ο Πρωθυπουργός στη συνομιλία του με τα μέλη

της αποστολής αναφέρθηκε και στις σχέσεις των

τριών χωρών οι οποίες, όπως τόνισε, βρίσκονται

σε εξαιρετικό επίπεδο. «Οι σχέσεις σε πολιτικό

επίπεδο είναι πάρα πολύ στενές, όπως ξέρετε.

Αλλά έχει μεγάλη σημασία τρεις χώρες της Ανα-

τολικής Μεσογείου να μπορούμε να ενισχύουμε

και τους δεσμούς σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών,

ειδικά για τη νέα γενιά», υπογράμμισε. 

Σημειώνεται δε ότι έχει προηγηθεί επίσκεψη

των νέων που βρέθηκαν στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο

και αμέσως μετά θα πήγαιναν στην Κύπρο.

«Για εμάς η γλώσσα είναι

πάρα πολύ σημαντική»

«Για εμάς η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντι-

κή. Αυτό το οποίο ενθαρρύνω και τον Υπουργό

είναι να χρησιμοποιήσουμε και τα νέα εργαλεία,

τη νέα τεχνολογία, ώστε να μπορέσουμε να σας

βοηθήσουμε να μιλάτε καλύτερα τα ελληνικά. Και

πια η εκμάθηση της γλώσσας δεν γίνεται μόνο με

τον παραδοσιακό τρόπο. Με πολύ ωραία και-

νούργια ψηφιακά εργαλεία, όχι μόνο με την πλα-

τφόρμα «staellinika». Yπάρχουν κι άλλες αντίστοιχες

πλατφόρμες, ιδιωτικές. Θα σας συνιστούσα πραγ-

ματικά, όποτε έχετε την ευκαιρία να εξασκήστε, να

μη διστάζετε να το κάνετε. Βέβαια, η καλύτερη εξάσ-

κηση, την οποία μπορείτε να κάνετε, είναι να έρχε-

στε εδώ ή να έχετε φίλους που μιλάνε Ελληνικά

και να επιδιώκετε πάντα όσο κι αν μερικές φορές

μπορεί να σας είναι δύσκολο, να μιλάτε τη γλώσσα.

Γιατί μέσα από την άσκηση τελικά, την εξάσκηση,

έρχεται η εξοικείωση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης συζητώντας παράλληλα με τους νέους για

τα εμβληματικά ιστορικά μνημεία που θα επισκε-

φθούν κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Τους νέους συνόδευαν, κατά την επίσκεψή τους

στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών,

αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Κωνσταν-

τίνος Βλάσης, ο Επίτροπος της Κυπριακής Προ-

εδρίας αρμόδιος για Ανθρωπιστικά Θέματα και

Θέματα Αποδήμων, Φώτης Φωτίου και ο Γενικός

Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας

Διπλωματίας, Ιωάννης Χρυσουλάκης.

Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με νέους του
προγράμματος «Νόστος»



Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9Επικαιρότητα

Ηοριοθέτηση των θαλασσίων

ζωνών μεταξύ Ελλάδας και

Τουρκίας θα πρέπει να πραγματο-

ποιηθεί μέσα από διάλογο και με

βάση το Διεθνές Δίκαιο, ήταν το μήν-

υμα που εξέπεμψαν εκπρόσωποι

της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου,

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ακαδ-

ημαϊκής κοινότητας, αλλά και ομο-

γενείς  βουλευτές και γερουσιαστές

μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβου-

λευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.

Δ.Ε.Ε.) --της οργάνωσης δηλαδή που

απαρτίζεται από τους Έλληνες ομο-

γενείς βουλευτές και γερουσιαστές

που έχουν εκλεγεί σε 28 κράτη  -- κατά

τη διάρκεια του συνεδρίου με θέμα

«Δίκαιο της Θάλασσας και οι θέσεις

Ελλάδας και Τουρκίας στην οριοθέ-

τηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο»

που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα

στο Καστελόριζο. Το συνέδριο διορ-

γάνωσε η Παγκόσμια Διακοινοβου-

λευτική Ένωση Ελληνισμού (Πα.Δ.

Ε.Ε.), σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την υπο-

στήριξη της Γενικής Γραμματείας

Απόδημου Ελληνισμού και Δημό-

σιας Διπλωματίας του Υπουργείου

Εξωτερικών.

Τις κεντρικές ομιλίες πραγματοποίησαν
ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείο
Εξωτερικών, ο  Γεώργιος Ι. Νούλας,

Διεθνολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αιγαίου και Δικηγόρος της Πα.Δ.Ε.Ε. &
Νομικός Σύμβουλος και ο Άγγελος

Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας & Θρη-
σκευμάτων και Καθηγητής Διεθνούς
Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, ενώ
χαιρετισμό απηύθυναν ο Λεωνίδας

Ραπτάκης, Γερουσιαστής του Rhode
Island και Πρόεδρος της Πα.Δ.Ε.Ε., ο
Σάββας Αναστασιάδης, Πρόεδρος της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνι-
σμού της Διασποράς, ο Αλκιβιάδης

Στεφανής, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας,
ο Αντιπεριφερειαρχης Κώστας Χρυ-

σοχοΐδης ως εκπρόσωπος του Περι-
φερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατ-

ζημάρκου, ο Στράτος Αμύγδαλος,

Αντιδήμαρχος Μεγίστης (Καστελόρι-
ζου), ο Demetriεs Grimes, βετεράνος
διοικητής του Αμερικανικού Ναυτικού.
Μήνυμα απέστειλε επίσης ο τ. ΠτΔ  κ.Πρ.

Παυλόπουλος.

Ο κ. Χρυσουλάκης αφού τόνισε ότι η
Ελλάδα έχει επικυρώσει τη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας (UNCLOS) από το 1995,
υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες συμφ-
ωνίες της χώρας μας με την Ιταλία και
την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των
Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών
τους απέδειξε ότι τα κράτη της Μεσο-
γείου σέβονται το Διεθνές Δίκαιο. «Στην

περίπτωση της Τουρκίας, ωστόσο, βλέ-

πουμε επίμονες, παράνομες και επιθε-

τικές δραστηριότητες εναντίον της Ελλά-

δας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσό-

γειο και εναντίον της Κύπρου στην Ανα-

τολική Μεσόγειο.  Η Ελλάδα δηλώνει σε

όλους τους τόνους ότι οι συγκεκριμένοι

τουρκικοί ισχυρισμοί ολοφάνερα παρ-

αβλέπουν τα ipso facto και ab initio κυρ-

ιαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε εκείνη

τη θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, με

βάση την καθιερωμένη αρχή του δικαίου

της θάλασσας, νησιά, ανεξαρτήτως του

μεγέθους τους, όπως αυτό το όμορφο

νησί που μας φιλοξενεί σήμερα, έχουν

πλήρες δικαίωμα σε δική τους αιγιαλίτι-

δα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και Αποκλει-

στική Οικονομική Ζώνη, όπως και κάθε

έδαφος». 

«Ιδίως όσον αφορά το Καστελόριζο»,

συνέχισε, «απορρίπτουμε τα τουρκικά

επιχειρήματα και η θέση μας είναι ξεκά-

θαρη: το Καστελόριζο δεν είναι ''500 χιλι-

όμετρα μακριά από την ηπειρωτική Ελλά-

δα'' ούτε ''γεωπολιτική ανωμαλία'' ή ένα

''μικροσκοπικό νησί που δημιουργεί

προβλήματα'', όπως επανειλημμένα 

έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Το νησί

απολαμβάνει πλήρως απαραβίαστα

δικαιώματα που προκύπτουν από το

Δίκαιο της Θάλασσας και τα οποία η

Κυβέρνησή μας θα υπερασπιστεί ενάν-

τια σε κάθε πρόκληση. Επομένως, η

παρουσία μας σήμερα δεν είναι απλά

συμβολική, είναι μια δήλωση για την

ενότητα της χώρας μας από τον Βορρά

έως τον Νότο, από την Ανατολή έως τη

Δύση, που αποτελεί ασπίδα για την προ-

στασία της χώρας μας, ενώ ταυτοχρό-

νως σηματοδοτεί την αφοσίωσή μας για

ειρήνη και σταθερότητα».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Χρυσουλάκης
επισήμανε ότι «έχουμε επανειλημμένα

επιδείξει την ετοιμότητά μας για την

επίλυση κάθε προβλήματος με τους γείτο-

νές μας, σχετικά με την οριοθέτηση των

θαλασσίων περιοχών στο Αιγαίο και την

Ανατολική Μεσόγειο, μέσω διαλόγου και

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι

υπό συνθήκες στρατιωτικής πίεσης και

απειλών. Η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή

σε μια θετική ατζέντα και επικεντρώνει

τις προσπάθειές της στο να συμβάλει

στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερ-

ότητα, διαφυλάσσοντας, παράλληλα, τα

κυριαρχικά της δικαιώματα και συμ-

φέροντα».

Ο κ. Νούλας από την πλευρά του
τόνισε ότι «είναι  αλήθεια ότι το 2020

διαφοροποιήθηκε η ελληνική στάση ένα-

ντι των προκλήσεων της Τουρκίας και

συγκεκριμένα έγινε σωστή αξιοποίηση

του ευρωπαϊκού κεκτημένου που οδήγ-

ησε στην αναγνώριση του Έβρου και

του Αιγαίου ως ανατολικού άκρου της

Ευρώπης και όχι απλώς ως ελληνο-

τουρκικών συνόρων. Η Ελλάδα δεν έχει

λόγους να βάζει στο τραπέζι θέματα με

την Τουρκία, η οποία θέτει ιστορικά

συνεχώς θέματα προς επίλυση, αμφι-

σβητώντας ευθέως κυριαρχικά δικαιώ-

ματα της Ελλάδας, τα οποία είναι απολύτως

κατοχυρωμένα από νομικά δεσμευτικά

κείμενα. Άλλωστε και η ρητορική της

Άγκυρας για αναθεώρηση των νομικών

κειμένων που δεσμεύουν Ελλάδα και

Τουρκία, αποδεικνύει χωρίς καμία αμφι-

βολία ευθεία διάθεση της Τουρκίας να

μην εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο και τις

συνθήκες που τη δεσμεύουν. Η Ελλά-

δα απολύτως δικαιολογημένα ανα-

γνωρίζει με την Τουρκία μόνο μία διαφο-

ρά προς επίλυση με τρόπο ειρηνικό και

νομικά δεσμευτικό και για τις δύο χώρες,

όπως οι διεθνείς συμβάσεις και το Δίκαιο

της Θάλασσας ρητώς και αδιαμφισβή-

τητα ορίζουν».

Ο κ. Συρίγος,  με τη σειρά του, προέ-
βη σε μία χρονολογική αποτύπωση της
εξέλιξης των τουρκικών διεκδικήσεων
στην Ανατολική Μεσόγειο από το 2004
μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε στις προ-
τάσεις της Άγκυρας για οριοθέτηση
θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο, τον
Λίβανο και το Ισραήλ και εστίασε στο
τουρκολυβικό μνημόνιο οριοθέτησης
ΑΟΖ. «Για την Τουρκία η υπογραφή μιας

τέτοιας συμφωνίας αποτελούσε στρα-

τηγική κίνηση», τόνισε, «καθώς έως

τώρα έδινε τη δική της ερμηνεία σε υφι-

στάμενα νομικά καθεστώτα που είχαν

συσταθεί στο παρελθόν από διεθνείς

συνθήκες. Εφ' εξής έχει τη δική της συνθ-

ήκη που προσπαθεί να δημιουργήσει

έναν νέο νομικό καθεστώς». Εδώ και
καιρό η Τουρκία έχει «αλλάξει πίστα»,
πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «καθώς

κινείται με άλλους όρους, εμφορείται

από μεγαλοιδεατικά όσο και ανεδαφικά

οράματα, θέλγεται από την ένταση, αδια-

φορεί για το διεθνές δίκαιο και δεν διστά-

ζει να χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα

όταν έχει το περιθώριο». 

Αφού αναφέρθηκε στην υπογραφή
από την Ελλάδα και την Αίγυπτο της
συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ, στις
επακόλουθες τουρκικές αντιδράσεις
αλλά και στη νέα περιφερειακή συμμαχία
που αναδείχθηκε και εναντιώνεται στις

νεο-οθωμανικές φιλοδοξίες του Ερν-

τογάν, επεκτεινόμενη από τη Γαλλία
έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο κ.
Συρίγος κατέληξε αξιολογώντας την
ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία: 

«Μολονότι η υπογραφή της συμ-

φωνίας με την Αίγυπτο προκάλεσε τη

μακροβιότερη κρίση στις ελληνοτουρ-

κικές σχέσεις, το κύριο όφελος για την

Ελλάδα είναι ότι από τον Αύγουστο του

2020 διαθέτει μία διεθνή συνθήκη που

επικαλύπτει τις θαλάσσιες περιοχές που

διεκδικεί το τουρκολυβικό μνημόνιο. Το

γεγονός αυτό δημιουργεί μία διεθνή δια-

φωνία επί θαλασσίων συνόρων που,

τεχνικά, περιορίζει τον χώρο της Τουρκίας

για ελιγμούς. Επίσης επιτρέπει την

άσκηση διπλωματικών πιέσεων. Επιπ-

λέον, η συμφωνία  με το Κάιρο θα απο-

τελέσει ένα ισχυρό διπλωματικό όπλο

σε περίπτωση που το ζήτημα των θαλασ-

σίων ζωνών παραπεμφθεί στο Διεθνές

Δικαστήριο της Χάγης. Ωστόσο, δεν

επιλύει ούτε το ζήτημα των οριοθετή-

σεων στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε τη

διαφορά με την Τουρκία. Λύση μπορεί

μόνο να βρεθεί με τη διευθέτηση όλων

των θαλασσίων συνόρων στην περιοχή.

Δεδομένου ότι δεν μπορεί να συμφω-

νηθεί οριοθέτηση εξαιτίας των  αμφι-

σβητήσεων της Τουρκίας, η μόνη λύση

είναι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο

της Χάγης».

Ο κ. Στεφανής υπογράμμισε ότι «με

αίσθημα μεγάλης τιμής και ξεχωριστής

χαράς βρέθηκα στο συνέδριο για το

Δίκαιο της Θάλασσας, σε έναν ακριτικό

τόπο που αποτελεί και ευαίσθητο σημείο

της ελληνικής επικράτειας, στο Καστελόρι-

ζο. Αναμφίβολα, το σύγχρονο Δίκαιο της

Θάλασσας λειτουργεί ως έλεγχος στην

αυθαίρετη άσκηση βίας και στην προά-

σπιση των συνόρων μας, που παράλ-

ληλα αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνο-

ρα. Τα θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώμα-

τά μας παραβιάζονται διαρκώς, εκτο-

ξεύοντας παράνομες απειλές και προω-

θώντας λανθασμένες ερμηνείες του Διε-

θνούς Δικαίου. Η Τουρκία αγνοεί κατά-

φωρα τους θεμελιώδεις κανόνες, προ-

σπαθώντας να υπονομεύσει τα θεμέλια

της σταθερότητας στην ευρύτερη περ-

ιοχή. Στην προκλητική αυτή στάση η

Πατρίδα μας απαντά με σθένος και διεκ-

δικώντας τα δικαιώματά της. Διαθέτου-

με αξιόμαχες και σκληρά εκπαιδευμέ-

νες ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες λειτο-

υργούν ως ισχυρό εργαλείο αποτροπής

ενάντια σε κάθε είδους απειλή».

O κ. Ραπτάκης, τέλος, επισήμανε ότι
«Εμείς οι εκλεγμένοι ομογενείς γερου-

σιαστές και βουλευτές, από 28 κράτη,

μέλη της ΠαΔΕΕ, θα μεταφέρουμε εκεί

όπου εκλεγόμαστε τις δίκαιες θέσεις της

Ελλάδας για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Εδώ από το Καστελόριζο ξεκινάμε, εγώ

ως Πρόεδρος της ΠαΔΕΕ αλλά και όλα

μας τα μέλη, να δώσουμε τη μάχη για

να κάνουμε γνωστό στην κοινή γνώμη

ότι η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή σε μια

θετική ατζέντα, ενώ συμβάλλει στην περι-

φερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Θα

δώσουμε ακόμα τη μάχη για να ανα-

γνωριστεί η Γενοκτονία των Ποντίων».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Εκστρατεία ομογενών Γερουσιαστών 
και Βουλευτών από 28 χώρες  για

προώθηση των θέσεων της Ελλάδος
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

Για το θέμα, όμως, που μας απασχολεί εδώ, κατά

το χρονικό εκείνο διάστημα του «Συνεδρίου της Βιέν-

νης», δηλαδή το Φθινόπωρο του 1814, όταν ο Καποδίστρ-

ιας βρισκόταν, όπως είδαμε, στη Βιέννη, τον πλησία-

σε ο διαμένων στην ίδια πόλη Άνθιμος Γαζής και τον

ενημέρωσε σχετικά με την ίδρυση και τους σκοπούς

της «Φιλομούσου Εταιρείας των Αθηνών», της οποίας

και τελούσε Επίτροπος και του ζήτησε να γίνει μέλος.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Ο Καποδίστριας, όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η

λόγω Εταιρεία βρισκόταν υπό την αιγίδα της Αγγλίας,

ανέλαβε την ίδρυση μιας άλλης και μάλιστα ομώνυμης

Εταιρείας με έδρα τη Βιέννη, συντάσσοντας ο ίδιος

στη Γαλλική γλώσσα και το ανάλογο Καταστατικό

της. Στην απόφαση, πάντως αυτή του Καποδίστρια

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι είχε και την ανάλογη

συναίνεση του Τσάρου, ο οποίος επεδίωκε να αντι-

σταθμίσει την Αγγλική επιρροή στον Ελλαδικό χώρο

όπως, άλλωστε, διαφαίνεται και από τις σημειώσεις

στην αυτοβιογραφία του στις σχετικές προτάσεις, τις

οποίες είχε υποβάλει στον Τσάρο:

«Οι Άγγλοι ίδρυσαν ήδη εν Αθήναις Εταιρείαν με τον

φαινομενικόν σκοπόν της συλλογής και της διατηρή-

σεως των αρχαιοτήτων. Ας ακολουθήσωμεν το παρά-

δειγμα τούτο, εφαρμόζοντες αυτό ουχί προκειμένου περί

του παρελθόντος, αλλά περί του παρόντος και του μέλ-

λοντος, και παρέχοντες βοήθειαν τινά εις τους πτωχούς

Έλληνας νέους τους διψώντας παιδείαν».

Το Καταστατικό αυτό του Καποδίστρια το ανέλα-

βε ο Άνθιμος Γαζής, τυπώθηκε δε σε δίγλωσσο φυλλά-

διο (Γαλλικά και Ελληνικά) και διανέμονταν στα μέλη

και σε γνωστούς αυτών. Οριζόταν, μάλιστα, ως σκοπός

και της Εταιρείας αυτής να δώσει στην αντίστοιχη

Αθηναϊκή τα αναγκαία μέσα «διά την αύξησιν και επίδο-

σιν των μαθήσεων εις την Ευρώπη Ελλάδα, διά την

έκδοσιν των κλασσικών συγγραφέων και βοήθειαν

πτωχών μαθητών, όσοι σπουδάζοσι τας επιστήμας, και

τέλος διά την ανακάλυψιν παντός είδους αρχαιοτήτων»,

καθώς και για βοήθεια ίδρυσης στο Πήλιο «ενός σχο-

λείου τακτικού κατά μίμησιν των Ακαδημιών της

Ευρώπης». Οπότε και είχε αρχίσει να δημιουργείται,

επίσης κι ένα έντονο φιλελληνικό ρεύμα με πολλά και

διακεκριμένα μέλη, τα οποία ήταν έτοιμα να προσφ-

έρουν αυτοβούλως αξιόλογα ποσά χρημάτων προς

ενίσχυση των εθνικών δραστηριοτήτων της.

Πρώτος και κορυφαίος συνδρομητής υπήρξε, φυσι-

κά, ο ίδιος ο Καποδίστριας και ακολούθησαν ο Τσά-

ρος Αλέξανδρος Α΄, ο οποίος πρόσφερε 200 Ολλαν-

δικά δουκάτα, η Τσαρίνα Ελισάβετ Αλεξέγιεβνα (1779-

1826), η οποία πρόσφερε 100, ο Μητροπολίτης Ουγγρο-

βλαχίας Ιγνάτιος (1765-1828), όπως επίσης και οι

περισσότεροι ηγεμόνες Βλαχίας και Μολδαβίας. Σύμφωνα, μάλιστα, με το Καταστατικό, οι δωρη-

τές ονομάζονταν, ανάλογα με τη χρηματική τους συνει-

σφορά, είτε Συνήγοροι είτε Ευεργέτες, οπότε και λάμ-

βαναν αντίστοιχα δαχτυλίδια, τα οποία συμβόλιζαν τη

συνεισφορά τους. Και τα μεν δαχτυλίδια των Συνηγόρ-

ων είχαν χαραγμένη μια κουκουβάγια, ενώ των Ευε-

ργετών τον Κένταυρο Χείρωνα. Μεταξύ δε των πρώτων

συνδρομητών κατονομάζονται οι έμποροι Ζηνόβιος

Πωπ, Γεώργιος Σταύρου και Ζώης Χαραμής. Ο δε

Άνθιμος Γαζής, ο οποίος διορίστηκε, όπως είπαμε,

Επίτροπος στη «Φιλόμουσον Αθηνών», αποτελούσε

κατά κάποιο τρόπο τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις

δύο Εταιρείες Βιέννης και Αθηνών, παρόλο που η

δεύτερη προτιμούσε, όπως είπαμε, να μην έχει καμία

συνεργασία με την πρώτη. Από τα έσοδα της εταιρ-

είας τα μισά δόθηκαν στον Άνθιμο Γαζή για την εκτύπω-

ση ενός λεξικού, ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιήθηκαν

για εκδόσεις βιβλίων και για υποτροφίες μαθητών από

την Ελλάδα.

Οι κινήσεις, όμως, της «Φιλομούσου Εταιρείας της

Βιέννης» έγιναν αντιληπτές και θορύβησαν την αυστρ-

ιακή αστυνομία, η οποία κι έσπευσε να ενημερώσει

σχετικά τον Μέττερνιχ. Ο οποίος, ακραίων συντηρη-

τικών διαθέσεων αν όχι και τυραννικών πεποιθήσεων

όπως ήταν ο ίδιος, ανησύχησε διαβλέποντας να υποβό-

σκει, κάτω από τους επιφανειακούς (εκπαιδευτικούς

και εν γένει πολιτιστικούς) στόχους της Εταιρείας

κάποια επικίνδυνη συνωμοτική προετοιμασία απελε-

υθερωτικού κινήματος. Ένα κίνημα, άλλωστε, το οποίο

θα βρισκόταν, συν τοις άλλοις, στον αντίποδα των

κρυφών και φανερών διπλωματικών σχέσεων, τις οποίες

διατηρούσε η Αυστρία με την Οθωμανική Αυτοκρα-

τορία. Φόβους, άλλωστε, τους οποίους ο Μέττερνιχ

κοινοποίησε και στους υπόλοιπους επίσημους συνέδρ-

ους. με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αναπόφευκτες

διπλωματικές ενστάσεις, για τις οποίες κι έκρινε σκό-

πιμο ο Καποδίστριας να διορίσει ως αντιπρόσωπό του

στην Εταιρεία τον διακεκριμένο λόγιο και μεγαλέμ-

πορο της Τεργέστης, Αλέξανδρο Βασιλείου. 

Ο Αλέξανδρος Βασιλείου (1760-1818), συγκεκρι-

μένα, καταγόταν από το Αργυρόκαστρο, επισκέφθη-

κε πλείστες όσες πόλεις της Ευρώπης: Άμστερνταμ,

Μασσαλία, Λυών, Παρίσι, Βιέννη και Τεργέστη. Στην

τελευταία δε, μάλιστα, διετέλεσε και Πρόξενος της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου και απεβίωσε λίγο

πριν κηρύξει πτώχευση. Υπήρξε, όμως, από το 1814

ενεργό μέλος και ένας από τους κατ’ εξοχή χορηγούς

της «Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης», στενός δε

επίσης συνεργάτης του Αδαμάντιου Κοραή στην έκδο-

ση και κυκλοφορία βιβλίων και άλλων εντύπων τους

προς διάθεση στον υπόδουλο ελλαδικό χώρο. Από το

1811, μάλιστα, δημοσίευε άρθρα του στο περιοδικό

«Λόγιος Ερμής», το οποίο εξέδιδε στη Βιέννη ο Άν-

θιμος Γαζής, την έκδοση του οποίου κι επιχορηγούσε

γενναιόδωρα ο Βασιλείου. Δίκαια, πάντως, και πολύ

σοφά τον είχε επιλέξει για τη διοίκηση της «Φιλο-

μούσου Εταιρείας της Βιέννης» ο Ιωάννης Καποδί-

στριας, επειδή στη διάρκεια που την διεύθυνε ο Αλέ-

ξανδρος Βασιλείου, η Εταιρεία αποδείχθηκε πλήρως

αντάξια των προσδοκιών του Καποδίστρια και της εν

γένει αποστολής της. 

Όπως, όμως, είπαμε, οι δεδηλωμένοι, έστω και αν

όχι αποκλειστικοί σκοποί των ως άνω τριών ΕΤΑΙΡΕΙών,

ήταν η όσο γίνεται καλύτερη μόρφωση των υπόδου-

λων Ελλήνων, με πρωτεργάτες διάσημους για την

εποχή εκείνη Έλληνες λόγιους της διασποράς και οικο-

νομικούς χορηγούς εξίσου αξιόλογους έμπορους, οι

οποίοι προσπαθούσαν, ο καθένας με τον τρόπο του,

να μεταδώσουν τα φώτα της ελεύθερης Ευρώπης στους

υπόδουλους συμπατριώτες τους. Μια πολιτική, άλλω-

στε, αυτή, τα θολερά νερά της οποίας, όπως είδαμε

στα προηγούμενα, είχε αναταράξει άρδην ο πρωτο-

μάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος με το επανα-

στατικό μανιφέστο του. Το οποίο, μετά τον αποτρό-

παιο θάνατό του τη εγκληματική συνεργία Τούρκων

και Αυστριακών, ώθησε μερικούς άλλους Έλληνες όχι

μόνο να μη αγνοήσουν πλήρως ή έστω να υποτιμή-

σουν, αλλά μάλλον και να τολμήσουν να αποσύρουν

το κάλυμμα της μυστικότητας των ως άνω τριών Εται-

ρειών και να μιλήσουν καθαρά και ξάστερα ιδρύον-

τας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, την επαναστατική

«Φιλική Εταιρεία» του Αλέξανδρου Υψηλάντη και

των στενών συνεργατών του, την οποία και ακριβο-

δικαίως, κατά τη γνώμη μας, χαρακτηρίζουμε στα επό-

μενα ως την ουσιαστική «Γενέτειρα και Τροφό της

Ελληνικής Επανάστασης του 1821». Είναι δε, άλλω-

στε, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, για τον οποίο προτι-

μήσαμε να παράσχουμε κάπως αναλυτικά τις εισα-

γωγικές αυτές εξιστορήσεις προκειμένου να κατανο-

ήσουμε πλήρως το πανελλήνιας εμβέλειας μεγαλείο

της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές 
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση

από την οθωμανική δουλεία
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ΙΩΣΗΠΟΣ 
ΜΟΙΣΙΟΔΑΚΑΣ

Ο Ιωάννης Μοισιόδακας γεννήθηκε πιθα-
νώς το 1725, στο χωριό Τσερναβόδα που βρίσκε-
ται κοντά στα Ρουμανο-Βουλγαρικά σύνορα,
στη νότια όχθη των εκβολών του ποταμού Δούνα-
βη. Το οικογενειακό του επίθετο παραμένει άγ-
νωστο, καθώς το «Μοισιόδαξ», δηλώνει εθνική
προέλευση, κι έτσι αποκαλούνταν οι ρουμανόφωνοι
Έλληνες που κατοικούσαν σε εκείνα τα μέρη. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Τα πρώτα του χρόνια ήταν πολύ φτωχικά,
καθώς οι γονείς του δεν είχαν τα στοιχειώδη για
την επιβίωση. Ο Ιωάννης όμως δεν ήταν ένα
απλό παιδί. Τα βιώματά του και ο τρόπος σκέψ-
ης του συνέτειναν ώστε να σφυρηλατηθεί μια
ξεχωριστή προσωπικότητα με κλίση προς την
επιστήμη. Όπως γινόταν εκείνη την εποχή για
να μάθεις γράμματα ήσουν αναγκασμένος να
ενταχθείς στο Εκκλησιαστικό σύστημα κι έτσι ο
Ιωάννης μετέβη στη Θράκη, χειροτονήθηκε διά-
κονος κι έλαβε το όνομα «Ιώσηπος». Τα ελάχι-
στα κολλυβογράμματα που διδάχθηκε, καθώς
και ο στενόμυαλος και αποκρουστικός τρόπος
διδασκαλίας των παπάδων τον απομάκρυναν
από εκεί, χωρίς όμως να του στερήσουν τη δίψα
για μάθηση και έρευνα. 

Το 1752 μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου
θα έρθει σε επαφή με τις ελληνικές του ρίζες
πλάι στον Αριστοτελιστή λόγιο Ιαννακό. Ο νε-
αρός άνδρας συνειδητοποίησε πως με τη κα-
τάλληλη διδασκαλία θα μπορέσει να αφυπνίσει
τους συμπατριώτες του, οδηγώντας τους στο
δρόμο προς την ελευθερία. Το αίτημά του για
οικονομική βοήθεια από την Ευαγγελική Σχολή
Σμύρνης για να πάει να διευρύνει τις γνώσεις
του σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, απορρί-
φθηκε από τον διευθυντή Ιερόθεο Δενδρινό,
προσκολλώντας στα συμπλέγματα του Ιερα-
τείου! Στρέφεται λοιπόν στο Άγιον Όρος και στην
Αθωνιάδα Σχολή, η οποία είχε αναδιοργανω-
θεί από έναν ευρυμαθή δάσκαλο τον Ευγένιο

Βούλγαρη. Στην Σχολή αυτή, έμεινε ως το 1755
και διδάχτηκε φιλοσοφία, φυσική, αριθμητική,
γεωμετρία, λογική και κοσμογραφία. 

Με τις πνευματικές του ικανότητες και τις
γνώσεις του να είναι σε άρτιο επίπεδο, ο Ιώσηπος
προετοιμαζόταν για το μεγάλο ταξίδι στη θά-
λασσα της γνώσης. Αφού συγκέντρωσε χρή-
ματα, εργαζόμενος ως δάσκαλος σε νησιά του
Αιγαίου, το 1759 μεταβαίνει στην Πάδοβα και
παρακολουθεί μαθήματα στην Ιατροφιλοσοφι-
κή σχολή έως το 1762. Εκεί διδάσκεται ανώτε-
ρα μαθήματα πειραματικής φιλοσοφίας, αστρ-
ονομία, μετεωρολογία, έρχεται σε επαφή με το
κίνημα του Διαφωτισμού, γνωρίζει νεότερες επι-
στήμες και βρίσκει απαντήσεις σε ερωτήματα
που τον απασχολούσαν. 

Ο Ιώσηπος με έντονη κλίση προς τον γραπτό
λόγο, αναφέρθηκε στα προβλήματα παιδείας
που αντιμετωπίζουν οι υπόδουλοι Έλληνες και
το 1762 εξέδωσε στα ελληνικά την «Ηθική Φι-

λοσοφία» του Ludovico Antonio Muratori,

ένα έργο που διατρανώνει τις ανάγκες για πο-
λιτισμική ανανέωση και αφύπνιση των Ελλήνων!
Το 1765 αναλαμβάνει δάσκαλος και σχολάρχης
στην Αυθεντική Σχολή στο Ιάσιο κατόπιν πρόσ-
κλησης του ηγεμόνα της Μολδαβίας, Γρηγο-

ρίου Αλεξάνδρου Γκίκα. Πέραν από το μορ-
φωτικό του λειτούργημα, θα ασχοληθεί και με τη
συγγραφή παιδαγωγικών κειμένων, επιστημο-
νικών εγχειριδίων και ανέκδοτων έργων, γραμ-
μένα στην αρχαίζουσα, παρότι ο ίδιος δίδασκε
στη νεοελληνική. Οι βαθύτατα ελληνικές και φι-
λελεύθερες θέσεις του, αλλά και η πίστη του στην
ηλιοκεντρική θεωρία και στη Φυσική του Νεύτω-

να, τον έφεραν σε σύγκρουση με την Εκκλησία,

με αποτέλεσμα να μείνει άνεργος και να αφορ-
ιστεί από τον πατριάρχη Γρηγόριο Ε'.  Και όλα
αυτά επειδή δεν δίδασκε τα εβραιοχριστιανικά
παραμύθια που ήθελε το κατεστημένο! 

Παρά ταύτα ο Ιώσηπος συνέχισε το συγγρα-
φικό του έργο στη Βενετία το 1779, ενώ το 1781
μεταβαίνει στο Βουκουρέστι και αναλαμβάνει δι-
δάσκαλος και καθοδηγητής των γιών του πρίγκι-
πα Αλέξανδρου Υψηλάντη. Το 1784 με τη βοή-
θεια Ελλήνων τυπογράφων, εκδίδει ένα μικρό
φυλλάδιο, τις «Σημειώσεις Φυσιολογικαί», το
οποίο θα αποτελέσει και το τελευταίο του έργο.
Φυτοζωούσε ως οικοδιδάσκαλος λαμβάνοντας
πολύ λίγα χρήματα ως το τέλος της ζωής του,
το 1804. Ο Μοισιόδακας ήταν ένας άνθρωπος
με αγάπη για την Ελλάδα, τη γνώση και την επι-
στήμη. Τέθηκε αντιμέτωπος με τη μιζέρια και τη
στενοκεφαλιά και ανέδειξε το αρχαίο ελληνικό
πνεύμα και τα έργα του Αριστοτέλη και του Ισο-
κράτη. «Ένας από τους πνευματικούς πρωτερ-

γάτες της αφύπνισης του Γένους υπήρξε ούτος

ο ανήρ», όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης στον
λόγο του προς τους φοιτητές της Αθήνας, το
1838. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ

Ο Βασίλειος Γεωργαντάς ή Καρρές γεν-
νήθηκε το 1762 στο ορεινό Πλωμάρι της Λέ-
σβου. Γονείς του ο Ιωάννης και η Αμυρίσσα

Γεωργαντά ή Καρρέ, έμαθε τα πρώτα του γράμ-
ματα στο χωριό του. Σε ηλικία 17 ετών γίνεται
καλόγηρος στο Άγιο Όρος και λίγους μήνες με-
τά στέλνεται νεωκόρος στο Αγιορείτικο Μετόχι
του Αγίου Νικολάου στις Κυδωνίες. Εκεί ηγούμε-
νος βρισκόταν ο θείος του, ο οποίος θα τον χει-
ροτονήσει διάκονο με το όνομα «Βενιαμίν» και
θα παρακολουθήσει μαθήματα στη σχολή ενός
πρόκριτου της περιοχής. Οι επιδόσεις του Βε-
νιαμίν ήσαν εξαιρετικές κι έτσι στάλθηκε για πε-
ραιτέρω σπουδές στη Πάτμο και στη Χίο, κατά
το διάστημα 1786-1788. Το 1789 επιστρέφει στις
Κυδωνίες και γίνεται δάσκαλος στη σχολή που
πριν από λίγα χρόνια ήταν μαθητής.

Οι πλούσιοι επιχειρηματίες της περιοχής, εκ-
τιμώντας το ταλέντο του και την καλή του επι-
στημονική κατάρτιση συνέδραμαν ώστε το 1790
να μεταβεί στη Πολυτεχνική Σχολή του Παρι-
σιού. Εκεί διδάχθηκε θετικές επιστήμες και ήρ-
θε σε επαφή με τον κύκλο των Ελλήνων λογίων,
γνωρίζοντας και τον Αδαμάντιο Κοραή! 

Αναπτύσσει τις θεωρητικές του γνώσεις, ενώ
αρθρογραφεί πατριωτικούς λόγους στον «Λό-

γιο Ερμή». Μετά την ολοκλήρωση των σπου-
δών του, θα μεταβεί για ένα χρόνο στην Αγγλία,

επισκεπτόμενος το Γκρίνουιτς, διδασκόμενος
αστρονομία και μετεωρολογία. 

Το 1799 επιστρέφει στις Κυδωνίες, οργανώνει
εκ νέου τη σχολή, την οποία μετονόμασε σε
«Ακαδημία», το 1803, και αποτέλεσε το σημαν-
τικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ανατολής! Εκεί
παραδίδει μαθήματα Πλατωνικής ηθικής και με-
ταφυσικής, άλγεβρα, γεωμετρία, φυσική και
αστρονομία.  Εισήγαγε μάλιστα κι ένα πρωτο-
γενές φυσικό και μεταφυσικό στοιχείο, το «Παν-
ταχηκίνητον», με το οποίο επιχειρούσε να γνωρίσει
τον Θεό. Άπιαστος στη μεταδοτικότητα και άφ-

ταστος σε επιστημοσύνη, ο Λέσβιος συμπλήρ-
ωνε πάντοτε τις διδαχές του με τη διεξαγωγή
των απαραίτητων αποδεικτικών πειραμάτων!
Έτη φωτός μπροστά από την εποχή του! Φοιτ-
ητές συνέρρεαν από όλα τα μέρη της Βαλκανι-
κής για να τον παρακολουθήσουν. Οι διδα-
σκαλίες του, όμως, δεν άρεσαν στο Πατριαρχείο,
το οποίο τον κατηγόρησε ως άθεο και αρνητή
της Αγίας Γραφής! 

Ο δυστυχής Λέσβιος, έπεσε θύμα της βά-
ναυσης επίθεσης των αμόρφωτων ρασοφόρ-
ων, ενώ μάλιστα δέχθηκε απειλές για τη ζωή
του! Εξαιτίας των συνεχιζόμενων αντιδράσεων
ο Βενιαμίν πηγαίνει στη Μυτιλήνη να ιδρύσει
σχολή, όμως δέχθηκε κι εκεί το ανελέητο κυνή-
γι της Εκκλησίας κι έτσι το 1817 δέχεται πρόσ-
κληση να αναλάβει την αναδιοργάνωση και
διεύθυνση της Ακαδημίας του Βουκουρεστίου.
Κατά την παραμονή του εκεί, ο Λέσβιος θα μυηθ-
εί στη Φιλική Εταιρεία και θα ορκίσει τη ζωή του
στην υπηρεσία της Ελλάδας! 

Το 1820 μεταβαίνει καθηγητής στην Ευαγγε-
λική Σχολή της Σμύρνης, απεσταλμένος της Φι-
λικής Εταιρείας, ξεσηκώνοντας τη νεολαία στον
υπέρ πατρίδος αγώνα! Περιοδεύει στις Σπέτσες,
στην Ύδρα και στα Ψαρά, ενώ έρχεται συγχρ-
όνως σε επαφή με οποιονδήποτε μπορούσε να
του φανεί χρήσιμος, προκειμένου να συγκεν-
τρώσει χρήματα και πολεμοφόδια για την επα-
νάσταση! Λαμβάνει μέρος στις Εθνοσυνελεύσεις
το 1821 και το 1823 κι εκλέγεται στην εννιαμε-
λή Επιτροπή για τη σύνταξη προσωρινής ποι-
νικής νομοθεσίας. Παράλληλα συμμετέχει ενε-
ργά στις συζητήσεις και παροτρύνει την κυβέρ-
νηση για δημιουργία ανώτερης σχολής ευρω-
παϊκών προδιαγραφών στο Άργος! Η δράση του
εξαίρετου αυτού πατριώτη καθηγητή ανακό-
πτεται τον Σεπτέμβριο του 1824 στο Ναύπλιο,
όταν θα αποβιώσει από τύφο. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Υπόδειγμα διδασκάλων
του Ελληνισμού

Βενιαμίν ο Λέσβιος



ΜΕΡΟΣ Α'

Είναι δυστυχώς γεγονός ότι άνθρωποι στην

Ελλάδα, που κατά τα άλλα έχουν καλές, υπο-

στηρικτικές και ειλικρινείς θέσεις για το Κυπρ-

ιακό, δεν γνωρίζουν (δεν ξέρω αν αγνοούν σκό-

πιμα) σοβαρές ιστορικές λεπτομέρειες περί αυ-

τού.

Μία τέτοια παραπληροφόρηση που χρησιμο-

ποιείται ακόμα είναι ότι η Δι-κοινοτική, Δι-ζωνική

Ομοσπονδία ήταν δημιούργημα του Δρα Χένρι Κίσιν-

γκερ! Οι καταβολές της ΔΔΟ όπως έχει τεκμηριωθ-

εί με ιστορικά πρωτογενή βρετανικά έγγραφα εδώ

και χρόνια είναι βρετανο-τουρκικές και καμία σχέ-

ση είχε ο Δρ. Κίσινγκερ ή το αμερικανικό Στέιτ Ντι-

πάρτμεντ. Τόσο ο Κίσινγκερ όσο και το Στέιτ Ντι-

πάρτμεντ ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια την πο-

λιτική του Λονδίνου σε σχέση με το Κυπριακό.

Ο Δρ Κίσινγκερ διετέλεσε Σύμβουλος Εθνικής

Ασφαλείας, από Ιανουάριο 1969 μέχρι Νοέμβριο

1975 και Υπουργός. Εξωτερικών από Σεπτέμβριο

1973 – Ιανουάριο 1977. Για να δούμε πού... χωρεί

ο Κίσινγκερ σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Οι καταβολές της ΔΔΟ 

Νοέμβριος 1956 – Έκθεση Δρα Νιχάτ Ερίμ για

επανάκτηση (ολόκληρης) της Κύπρου.

19 Δεκεμβρίου 1956 - Δήλωση Βρετανού Υπο-

υργού Αποικιών στη Βουλή των Κοινοτήτων θεμε-

λιώνοντας την δι-κοινοτικότητα αναγνωρίζοντας

ξεχωριστή αυτοδιάθεση στο 18% των Τουρκοκ-

υπρίων και η διχοτόμηση να μην αποκλείεται σε τε-

λική λύση.

1957 – Οι Τούρκοι απαίτησαν ΔΥΟ ΖΩΝΕΣ στην

Κύπρο. Οι Βρετανοί αναγνώριζαν ότι αυτό σήμαινε

συνομοσπονδία.

1958 – Οι Βρετανοί ενημέρωσαν τον Αμερικανό

ΥΠΕΞ Ντάλλες ότι δεν μπορούσαν να μην ικανο-

ποιήσουν τους Τούρκους, τους το είχαν υποσχε-

θεί. Και αυτό γιατί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ (και το ΝΑΤΟ)

το 1957 είχε απορρίψει τα βρετανικά σχέδια για

διχοτόμηση.

3.1.1964 Το Φόρεϊν Όφις ετοιμάζει σχέδια ανασύστα-

σης της ΚΔ σε Ομοσπονδία με δύο συνιστώντα

κράτη, ένα ελληνικό και ένα τουρκικό. 16.1.1964 ο

Ραούφ Ντενκτάς απαιτεί γεωγραφική ομοσπονδία.

Απρίλιος (1964) οι Τ/κ εξέδωσα έγγραφα για νέο

Ομοσπονδιακό σύνταγμα με Νότια Κύπρο και Βόρ-

εια Κύπρο. Το Τμήμα Σχεδιασμού του Φ.Ο τον Φε-

βρουάριο 1964 ετοίμασε σχέδιο για το μέλλον της

Κύπρου. Πώς θα πραγματοποιείτο μια τουρκική ει-

σβολή, αφού απέκοπταν τον ομφάλιο λώρο Κύ-

πρου Ελλάδας και χρησιμοποιούσαν τον 6ο Αμερ-

ικανό Στόλο και το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό να

παρεμπόδιζαν την Ελλάδα από να επέμβει. Ο επί

κεφαλής του Τμήματος Σχεδιασμού ήταν ο Σερ

Κρίσπιν Τίκελ, ο οποίος βρίσκεται εν ζωή, ο μετέ-

πειτα αντιπρόσωπος του ΗΒ στον ΟΗΕ υπεύθυνος

για το διζωνικό ψήφισμα 649 το 1990 και ο οποίος

αντικαταστάθηκε από τον Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ.

Το σχέδιο αναφερόταν σε τρείς πιθανές λύσεις

με εδαφικό διαχωρισμό. Διχοτόμηση μέσω διπλής

΄Ενωσης, διχοτόμηση μέσω ομοσπονδίας – συνο-

μοσπονδίας, καντόνια...

Και κατέληγε:

«...Ότι και να συμβεί είναι σίγουρο ότι η σημε-

ρινή μετακίνηση πληθυσμού θα συνεχιστεί με

τους Τούρκους να μαζεύονται στη βόρεια πλε-

υρά του νησιού. ΄Οσο πιο πολύ επιτυγχάνεται

αυτό, τόσο πιο ενδεικτική και αποδεκτή θα είναι

η λύση του είδους...»

Πραξικόπημα, αλλά εμείς να μην

γνωρίζουμε τίποτα!

Στις 20 Αυγούστου 1964 Φ.Ο : «...Μπορεί να έλ-

θει η στιγμή όπου ένα επιτυχημένο πραξικό-

πημα, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια πρ-

αγματική λύση... αυτό μπορεί να γίνει κατορ-

θωτό μόνο αν έχουμε χέρι εμείς και οι Αμερικα-

νοί. Εμείς δεν πρέπει να γνωρίζουμε προκατα-

βολικώς τίποτα για το πραξικόπημα (θα είναι

πραγματικά πολύ ανεπιθύμητο αν γνωρίζαμε) ,

όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσου-

με γρήγορα έτσι και λάβει χώρα...»

Σεπτέμβριος 1964 - Σχέδια για υποδοχή προσ-

φύγων στις βρετανικές βάσεις σε περίπτωση εισ-

βολής. Αναθεωρήθηκαν το 1968 εφαρμόστηκαν το

1974.

1968 – Σχέδιο για διάσωση Μακαρίου σε πε-

ρίπτωση που ζητούσε προστασία. Εκτελέστηκε το

1974.

Ιανουάριος 1974 – η κυβέρνηση Ετσεβίτ απαι-

τούσε γεωγραφική ομοσπονδία και δύο κράτη.

Συνταγματάρχης G. Stocker, στρατιωτικός ακό-

λουθος στην βρετ. Υπ. Αρμοστεία Απρίλιος 1974

για λύση:

«...θα χρειαστεί τρομερή πολιτική ικανότητα

και κάποια κύρια χειρουργική επέμβαση, φο-

βάμαι πολύ δύσκολου χαρακτήρα. Ο Πρόε-

δρος Μακάριος πρέπει να φύγει... Η Ένωση πρέ-

πει να εξουδετερωθεί. Αυτό θα χρειαστεί μια 

αποφασιστική αντιμετώπιση από την Αθήνα και

πρέπει να αποχωρήσουν τόσο οι Έλληνες δι-

δάσκαλοι όσο και οι Έλληνες αξιωματικοί από

την Εθνική Φρουρά...».

15 Ιουλίου 1974 – Πραξικόπημα, μετάβαση Αρχ.

Μακαρίου στο Λονδίνο– 17 Ιουλίου συνεννόηση

Μακαρίου βρετ. Πρωθυπουργού Γουίλσον ο πρώτος

θα κατηγορούσε την Ελλάδα ως εισβολέα στην

ομιλία του στον ΟΗΕ – συνεννόηση Μακαρίου και

βρετ. ΥΠΕΞ Κάλλαχαν ότι η συνεργασία Βρε-

τανίας/Τουρκίας θα ήταν «με την έγκριση» του Μα-

καρίου καθώς ο τελευταίος είχε την ψευδαίσθηση

ότι ο Ετσεβίτ (θα εισέβαλε ουσιαστικά) για να τον

αποκαταστήσει ως Πρόεδρο! 17 Ιουλίου Ετσεβίτ και

κουστωδία στο 10 Ντάουνινγκ Στριτ ο τελευταίος 

εξηγεί στους Βρετανούς τα σχέδια εισβολής που θα

περιλάμβαναν και την Αμμόχωστο. Παίρνει το πρά-

σινο φώς της «εγγυήτριας» Βρετανίας.

Πού υπήρχε ο Δρ. Κίσινγκερ σε όλες αυτές

τις διευθετήσεις και σχέδια;

18 Ιουλίου 1974 Ο Αμερικανός Τζόζεφ Σίσκο στο

Λονδίνο, ο Ετσεβίτ του εξήγησε ότι επεδίωκε δύο

αυτόνομες προσωρινές κυβερνήσεις στην Κύπρο

με νέο νομικό καθεστώς και του τόνισε «Μην μας

σταματήσετε όπως μας κάνατε το 1964».

18 Ιουλίου 1974 – ΔΙΑΦΩΝΙΑ 

Δρα Henry Kissinger με Βρετανούς

για την επιστροφή Μακαρίου

Ο Κίσινγκερ προειδοποίησε το Λονδίνο ότι δεν

συμφωνούσε με την συνεννόηση τους με τον Ετσεβίτ

(για εισβολή), ότι οι αμερικανικές ενέργειες περιο-

ρίζονταν σε διπλωματικά βήματα . Η αμερικανική

ανησυχία ήταν να εμποδιστούν ρωσικά στρατεύματα

από το να πάνε στο νησί... Δεν ήταν αντίθετος με

την αποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών αλλά

όχι πριν προηγηθεί μια συνταγματική λύσης γιατί

μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνη αλλαγή στο

ισοζύγιο δυνάμεων στην Κύπρο. Δίχως την δυνα-

τή παρουσία κάποιων Ελλήνων αξιωματικών, αυξανό-

ταν η πιθανότητα ταραχών.... Ο Κίσινγκερ τους είπε

οι ίδιοι (Βρετανοί) μπορούσαν να τροποποιήσουν

τα πράγματα με μια εναλλακτική λύση που να αποκ-

λείει το Μακάριο και τον Σαμψών. Π.χ. με τον Κληρίδη.

Αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά οι Έλληνες να εγκατέ-

λειπαν το Σαμψών και οι Βρετανοί και Τούρκοι το

Μακάριο. Για τους Τούρκους αυτό δεν θα ήταν και

μεγάλη θυσία καθώς ποτέ τους δεν τον εμπιστεύθηκαν.

Ο Κισινγκερ αμφέβαλλε κατά πόσο οι Κύπριοι θα

δεχόντουσαν πίσω τον Μακάριο υπό τις παρούσες

συνθήκες, ως ένα ανδρείκελο των Τούρκων (guise

of a Turkish stooge)...και ανησυχούσε, ότι οι Βρε-

τανοί δεσμεύονταν πέραν του δέοντος, χωρίς να

μπορούν να υπολογίζουν τις πιο μακροπρόθεσμες

συνέπειες.

Ο Κισινγκερ θεωρούσε το Μακάριο «ανδρείκελο

των Τούρκων» προφανώς γιατί είχε δώσει την συγκα-

τάθεσή του στον Κάλλαχαν στις 17/7 για την συνε-

ργασία Τουρκίας/Βρετανίας (εισβολή).

Την ίδια μέρα ο σύμβουλος του πρωθυπουργού

λόρδος Bridges ενημέρωσε το Παλάτι. 'Εγραψε με-

ταξύ άλλων:

«Η αμερικανική στάση υπήρξε μάλλον απογοη-

τευτική. Παρόλο που ο υπ. Εξωτερικών (Callaghan)

και ο Δρ. Κίσινγκερ ήσαν σε συχνή τηλεφωνική επι-

κοινωνία, οι Αμερικανοί μας θέλουν να πάμε σιγά

σιγά στα Ηνωμένα Έθνη... Όμως ο Δρ. Κισινγκερ

συμφώνησε να στείλει τον κ. Σίσκο ... για συνομιλίες

μαζί μας και τον Τούρκο πρωθυπουργό. Ελπίζουμε

να πεισθεί να πάει στην Αθήνα, και έτσι να φέρο-

υμε τους Αμερικανούς κανονικά μέσα στο παιχνίδι...» 

19 Ιουλίου 1974, ακόμα μια μαρτυρία από τον

λόρδο Bridges :

«... Υπήρξαν ορισμένες μικρές διαφωνίες μεταξύ

μας και των Αμερικανών για τον Μακάριο και πώς

τον χειριζόμαστε... Εκείνο που ο Δρ. Κίσινγκερ δεν

φαίνεται να αντιλαμβάνεται σήμερα είναι ότι το πρ-

αξικόπημα στην Κύπρο αφαίρεσε την όποια σταθ-

ερότητα είχε παραμείνει από τις Συμφωνίες Ζυρίχης

και Λονδίνου. Εκείνη η σταθερότητα υπήρξε αρκε-

τά εύθραυστη τα τελευταία δέκα χρόνια. Το βασικό

ερώτημα τώρα είναι: Μπορούμε να μπαλώσουμε

τις παλαιές συνθήκες; Μου φαίνεται ότι, απ΄ό,τι άκου-

σα για τις απόψεις του... ο Δρ. Κίσινγκερ ίσως να

βλέπει επιφανειακά την κατάσταση. Αν θέλει να

μπαλώσει τις σημερινές συνθήκες, θα πρέπει να

ενεργήσει πολύ πιο δυναμικά ...υπάρχει μια νέα

κύρια πηγή αστάθειας, και η προσφορά πρώτων

βοηθειών σύντομα θα καταστεί αδύνατη...»

Η διαφωνία Kissinger/Callaghan θα δημο-

σιευόταν τους "Financial Times" αλλά απο-

τράπηκε τη τελευταία στιγμή με επέμβαση από

αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού...

22 Ιουλίου 1974 – Καθοδήγηση Φόρειν ́ Οφις πρ-

ος Κάλλαχαν πριν την Γενεύη 1. Επιλογή λύσης

απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τα σχέδια τους από

το 1955 για διχοτόμηση, ή ομοσπονδιακή λύση,

γεωγραφικό διαχωρισμό, δημιουργία δύο διζωνικών

συνιστώντων ομόσπονδων κρατών. 

Τα κέρδη της Τουρκίας από την Γενεύη 1: υπο-

γραφή εγγράφου από τους τρείς υπ. Εξωτερικών

των «εγγυητριών» δυνάμεων αναγνωρίζοντας στην

Κύπρο δύο αυτόνομες διοικήσεις, δίχως να αναφ-

έρονται σε εισβολή, τουρκικά κατοχικά στρατεύμα-

τα και αυτά καθώς ο Αττίλας προέλαυνε ασταμάτ-

ητος επί του εδάφους...

Πηγές στο βιβλίο της γράφουσας « Διζωνική vs

Δημοκρατία 1955-2019».

Το Β' στην επόμενη έκδοση.

Καμία σχέση Κίσινγκερ στην αρχιτεκτονική

της βρετανο-τουρκικής ΔΔΟ

Οι σκεφτικοί γνωρίζουν
Της ξενιτιάς τον πλούσιο σκέψου ως φτωχό... σαν είδες...

Όπως σπουργίτη ξεπετά στις μακρινές πατρίδες. 

Συχνά είν’τα μάτια του θολά – σαν πάει, όταν γυρίζει, 

κι ο άνεμος τ΄αχνάρια του σε σκόνη ξανεμίζει. 

Στα ξένα μένει άγνωστος. Στα δύο είν’ μοιρασμένος

και όπως ακλάδευτο δεντρί, γερνάει ξεχασμένος. 

Το άχαρο, το γκριζωπό, τον θρέφει, τον κοιμίζει. 

Και όπου σκεφτεί το γαλανό – με όνειρα σεργιανίζει.

Κανένας άλλος δεν θα ιδεί της ζήσης του τα πάθη, 

εκτός αυτού που ήθελε, στην ξενιτιά εχάθη. 

Της μιας πατρίδας γαλανό το φως να μας θαμπώνει, 

της άλλης γκριζοπράσινο... Δουλειά και πάντα μόνοι...

Και μέσ’ τις δύο ξαγρυπνώ... λέω, δύο πατρίδες πόνος.

Λέω δύο πατρίδες βάσανο, παντού ξένος και μόνος!

Μερσίνη MacFarland

12 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021Eπιστολές - Γνώμες

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Χάρτης Δώρου Άλαστου. Η διχοτόμηση

και η ομοσπονδία με δύο χωριστά κράτη 

με το 38% του κυπριακού εδάφους να δοθεί 

στους Τούρκους, συζητείτο έντονα για 

οκτώ χρόνια στο Λονδίνο (Φόρεϊν Όφις) 

1956-1964.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

(τελευταίον)

Οι Τούρκοι πλησίαζαν αργά-αργά αλλά
σταθερά. Πρόσεξα όμως, όπως και ο Γιώρ-

γος Δικωμίτης, ότι ο όγκος της εχθρικής
δύναμης μειωνόταν σημαντικά σε βάθος 300
περίπου μέτρων. Ανησύχησα! Συζητώντας
το θέμα με τον Δικωμίτη καταλήξαμε στο
συμπέρασμα ότι ένα μάλλον σημαντικό μέ-
ρος των τουρκικών δυνάμεων προχωρούσε
βορειότερα από τις θέσεις μας, με στόχο να
μάς κυκλώσουν και να ρίχνουν εναντίον μας
από την ψηλότερη κορυφή του βουνού, στις
χαμηλότερες πλαγιές του οποίου είχαμε τις
θέσεις μας.

[Ενημέρωσα μέσω ασυρμάτου τον διοικη-
τή μας για τις τρομερές εξελίξεις στο μέτωπό
μας. Η διαταγή του ήταν να παραμείνουμε
μεν στις θέσεις μας, αλλά να μην ανοίξουμε
πρώτοι πυρ εναντίον των Τούρκων, γιατί πι-
θανότατα επιχειρούν να μάς τρομοκρατή-
σουν για να το βάλουμε στα πόδια...]

Φώναξα αμέσως τον συμπολεμιστή μου
ανθυπολοχαγό Παπατρύφωνος Τρύφω-

να, τον χειριστή του οπλοπολυβόλου 
Μπρεν της ομάδας μου και τον γεμιστή του.
Τους οδήγησα αμέσως στην κορυφή του
υψώματος. Μείναμε και οι τέσσερις μας άφω-
νοι, μόλις αντικρίσαμε στην κορυφή του απέ-
ναντί μας υψώματος πλήθος πλήρως εξοπ-
λισμένων Τούρκων στρατιωτών, έτοιμους
σχεδόν να προελάσουν στο δικό μας ύψω-
μα. Ο ανώτερος μάλιστα αξιωματικός τους
έδινε τις τελευταίες οδηγίες από την ψηλό-
τερη κορυφή εκείνου του υψώματος! Τον είχα
βάλει στο στόχαστρό μου και ανέμενα τις κι-
νήσεις του...

Φωνάξαμε δυνατά για να κάνουμε φανε-
ρή την παρουσία μας στο ύψωμα, ίσως προ-
καλέσουμε σύγχιση και φόβο στους Τούρ-
κους. Όμως ο αξιωματικός τους είχε πάρει
ήδη κατάλληλη θέση στην κορυφή του υψώμα-
τος κι ήταν έτοιμος να δώσει το τελικό πα-
ράγγελμα για επίθεση!

Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας βρον-
τερός πυροβολισμός, που τάραξε το ήρεμο
αλλά ανήσυχο σκηνικό της αφόρητης προ-
σμονής, που επικρατούσε στην πρώτη 
γραμμή του μετώπου στην περιοχή μας εδώ
και αρκετή ώρα. Ο Τούρκος αξιωματικός φά-
νηκε να χάνει την ισορροπία του και να τρε-
κλίζει σαν μεθυσμένος. Αφού έκανε ένα δυο
γύρους στο σημείο που βρισκόταν, έπεσε
με ορμή στο κενό! [Διανύοντας δε με μεγάλη
ταχύτητα την απόσταση των 50 περίπου
μέτρων από το ύψος της κορυφής, όπου βρι-
σκόταν, μέχρι τη βάση του βουνού, έπεσε
φαρδύς στο έδαφος. Ένας βαρύγδουπος
ήχος ακολούθησε την πτώση του!]

Ο κύβος είχε ριφθεί. Απ’ άκρου σ’ άκρον
του μετώπου κελάιδησαν τα πολυβόλα και
τα ελαφρότερα αυτόματα όπλα των αντιπά-
λων, ενώ τα τουρκικά άρματα μάχης ξερ-
νούσαν από το απέναντι ύψωμα καυτά βλή-
ματα και πυρωμένο μολύβι. Η κόλαση του
πυρός σκέπασε ασφυκτικά την γύρω περ-
ιοχή. Το κανονίδι κράτησε μέχρις αργά το
απόγευμα. Οι άντρες μας όμως, με τη βοή-
θεια λίγων αντρών του λόχου υποστήριξης
του 366 ΤΕ, κράτησαν ανέπαφες τις θέσεις
τους. Δεν επέτρεψαν στους Τούρκους να 
προχωρήσουν ούτε ένα βήμα προς το μέρ-
ος μας.

Στη διάρκεια της πολεμικής αυτής επιχείρη-
σης εμείς χάσαμε τρία παλικάρια, των οποίων
τιμούμε σήμερα τη μνήμη: τον Κώστα Πίττα,

τον Μιχαλάκη Σκουφάρη και τον Γιάννη

Ελευθερίου. Είχαμε και αρκετούς τραυμα-
τισμούς. Οι Τούρκοι όμως έπαθαν πανωλε-
θρία. Είχαν δεκάδες νεκρούς και πάρα πολ-
λούς τραυματίες. Γι’ αυτό και αποφάσισαν

να υποχωρήσουν... Δεν το έβαλαν όμως κά-
τω. Επανήλθαν, πολύ πιο αποφασισμένοι,
και την επόμενη μέρα, Πέμπτη 1η Αυγούστου
1974, επιδιώκοντας εκδίκηση. Δυστυχώς,
όμως, γι αυτούς, είχαν και πάλι την ίδια τύχη!

Το απίστευτο όμως επίτευγμα αυτής της
ανέλπιστης νικηφόρας αναμέτρησής μας με
τους Τούρκους αμαυρώθηκε τελικά και μάς
προκάλεσε οδύνη και αηδία! 

Αμέσως μετά το πέρας της νικηφόρας αν-
τιπαράθεσής μας με τον εχθρό, μάς δόθηκε
διαταγή να υποχωρήσουμε, εγκαταλείπον-
τας στους Τούρκους τις θέσεις, που με τις
θυσίες τόσων συμπολεμιστών μας υπερα-

σπιστήκαμε! Η προδοσία έκανε πια φανερή
την εμφάνισή της!

Όμως, χάρη στη δυναμική μου αντίδρα-
ση, στην ανοιχτή μου σύγκρουση με τη
Διοίκηση και την πεισματική μου άρνηση να
υπακούσω στην προδοτική διαταγή που έλα-
βα, έγινε τελικά κατορθωτή η παράδοση των
θέσεών μας σε άλλη δική μας στρατιωτική
δύναμη.

Πώς όμως να διαγραφεί η προδοσία που
βιώσαμε;

(γ) Η κατάληψη τουρκικών αρμάτων

μάχης στον Πενταδάκτυλο

Μετά τη νικηφόρα μάχη μας με τους Τούρ-
κους εισβλολείς πήραμε εντολή να επαν-
δρώσουμε φυλάκια στην κορυφή «Κυπα-
ρισσόβουνος». Ο κίνδυνος, που πρόβαλλε
πιο έντονος μετά την αποτυχία των Τούρκων
να μάς αντιμετωπίσουν στις μάχες Αγριδακίου
– Συσκλήπου, ήταν οφθαλμοφανής. Θα
επιχειρούσαν τώρα να προωθηθούν προς
τη διάβαση Λάρνακα Λαπήθου - Βασίλειας
με άρματα μάχης, μέσω του δασικού δρό-
μου Κυπαρισσόβουνου - Κόρνου. Οι δυνά-
μεις μας, λοιπόν, πήραν θέσεις στις παρ-
υφές του βουνού, παράλληλα με τον δασικό
δρόμο μαζί με άντρες του 366 ΤΕ και 316
ΤΕ...

Δυστυχώς όμως εμείς δεν είχαμε στη διά-
θεσή μας ούτε άρματα ούτε καν αντιαρμα-
τικό εξοπλισμό... Πώς θα μπορούσαμε να
αντιμετωπίσουμε τα τουρκικά τανκς, αν επιχει-
ρούσαν προέλαση;

Για τον λόγο αυτό το Μηχανικό μας ναρ-
κοθέτησε σε δυο σημεία τον δασικό αυτό δρ-
όμο. Και ευτυχώς! Γιατί, λίγες μόνο ώρες
αργότερα οι Τούρκοι, για πρώτη φορά, επιχείρη-
σαν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας να πραγ-
ματοποιήσουν προέλαση. Για καλή μας,
όμως, τύχη, το προπορευόμενο άρμα τους
Μ47, αμερικανικής κατασκευής, πάτησε μια
από τις νάρκες, έγινε έκρηξη και ακινητο-
ποιήθηκε... Έτσι καταλάβαμε τελικά δυο ετοι-
μοπόλεμα τουρκικά άρματα μάχης και άλλα
δύο, που είχαν υποστεί ζημιές...

Ο ενθουσιασμός όλων μας ήταν απε-
ρίγραπτος! Αλλά, ύστερα από τον αδόκητο
και άδικο χαμό, από έκρηξη στο ναρκοπέ-
διο, του συγχωριανού, ξάδελφου και μαθη-
τή μου Παναγιώτη Αβραάμ, καθώς το Μηχα-
νικό περισυνέλεγε τις νάρκες, η χαρά μας
μετατράπηκε σε ασήκωτο πένθος...

Οι Τούρκοι ωστόσο, για άλλη μια φορά,
απέτυχαν να υλοποιήσουν τον σκοπό τους
στο δικό μας μέτωπο.

(δ) Προσπάθειες απεγκλωβισμού πα-

γιδευθέντων στρατιωτών μας

Μια άλλη πολύ επικίνδυνη νυκτερινή απο-
στολή μας, που επαναλήφθηκε αρκετές φο-

ρές μεταξύ 9 και 15 Αυγούστου, ήταν η ανα-
ζήτηση εγκλωβισθέντων στρατιωτών μας
στα μετόπισθεν του εχθρού.

[Από τις μαρτυρίες ελάχιστων από αυ-
τούς, που κατάφεραν, ύστερα από πολλές
μέρες προσπαθειών, να απεγκλωβιστούν
μόνοι τους, φαινόταν ότι υπήρχε ένας σημαν-
τικός αριθμός στρατιωτών μας, που είχαν
πράγματι αποκοπεί μέσα στην κατεχόμενη
γη μας και εγκλωβίστηκαν πίσω από τις 
γραμμές των Τούρκων].

Κάθε βράδυ κατεβαίναμε αθόρυβα πολύ
χαμηλά στους πρόποδες του Κυπαρισσό-
βουνου, και πραγματοποιούσαμε, μέσα από
άγνωστα υπόγεια περάσματα, νυκτερινές
διεισδύσεις στα μετόπισθεν των εχθρικών
θέσεων. Αναζητούσαμε στρατιώτες, που
είχαν εγκλωβιστεί πίσω από τις γραμμές των
Τούρκων... Σε μερικές περιπτώσεις βλέπα-
με κάποιους μέσα στο σκοτάδι να κινούνται
σαν φαντάσματα! Μόλις όμως μάς αντιλαμ-
βάνονταν, ακόμα και από μακριά, απομα-
κρύνονταν φοβισμένοι... Νόμιζαν προφανώς
ότι ήμασταν Τούρκοι και έτρεχαν να σω-
θούν...

Βρήκαμε ωστόσο πολλά νωπά αποτσίγα-
ρα και εντοπίσαμε εγκαταλειμμένο στρα-
τιωτικό εξοπλισμό (παγούρια, κράνη, κου-
τιά κονσέρβων κλπ.) σε θέσεις, όπου πιθα-
νότατα είχαν κρυφθεί κάποιοι εγκλωβισθέν-
τες για να φάνε ή να κοιμηθούν...

Θυμούμαι ακόμα με δέος εκείνες τις πα-
ράτολμες αποστολές. Κρίμα, γιατί όλες εκείνες
οι ριψοκίνδυνες προσπάθειές μας απο-
δείχτηκαν τελικά μάταιες...

(ε) Ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης

σχεδίου τελικής υποχώρησης

Η τελευταία, επικίνδυνη αλλά ανεπιθύμητη
και μισητή αποστολή, μάς είχε ανατεθεί στις
15 Αυγούστου 1974. Είναι η αποστολή, που
σήμανε το οριστικό τέλος της παρουσίας μας
στην πατρώα γη!

Ανενόχλητη και μόνη κυρίαρχη στους
κυπριακούς αιθέρες η τουρκική πολεμική αε-
ροπορία, πραγματοποίησε στις 14 Αυγού-

στου 1974 ολοήμερους τρομερούς και ανε-
λέητους βομβαρδισμούς εναντίον όλων ανε-
ξαίρετα των χωριών, που βρίσκονταν επί της
κεντρικής οδικής αρτυρίας Λευκωσίας - Κε-
ρύνειας μέσω Γερολάκκου και Μύρτου. Α-
φού ισοπέδωνε διαδοχικά το ένα μετά το άλ-
λο τα χωριά αυτά, ακολουθούσε άγριος βομ-
βαρδισμός και κατάληψή τους από τα τουρ-
κικά άρματα μάχης, χωρίς ούτε κι αυτά να
βρίσκουν την παραμικρή αντίσταση.

Η Εθνική Φρουρά δεν διέθετε, δυστυχώς,
ούτε πολεμικά αεροπλάνα ούτε σύγχρονα
άρματα μάχης.

[Παρόλον τούτο, έστω μόνο με τα ελάχι-
στα πεπαλαιωμένα προπολεμικά τανκς, που
ήταν διαθέσιμα και παρά το γεγονός ότι δεν
υπήρχαν δυνατότητες να αντιμετωπίσουν
με αξιώσεις τα πάμπολλα σύγχρονα και τε-
ράστια τουρκικά άρματα, σε μερικές περι-
πτώσεις είχαν γίνει στα πεδία των συγκρ-
ούσεων τρομερές αρματομαχίες.]

[Επιπρόσθετα ούτε η Ελλάδα δεν κατέ-
στη δυνατό, δυστυχώς, να στηρίξει την Κύπρο
με αεροπορική κάλυψη στις δύσκολες εκείνες
ώρες της δοκιμασίας της. Δυστυχώς, η απο-
στολή καταδρομέων από την Κρήτη είχε άδο-
ξο τέλος. Ύστερα από ασυνεννοησία, ένα
αεροπλάνο από αυτά που τους μετέφεραν,
καταρρίφθηκε από φίλια πυρά κοντά στο αε-
ροδρόμιο Λευκωσίας! Οι επιζήσαντες ενίσχυσαν
την άμυνα της Κύπρου... Επιπλέον οι άν-
τρες της ΕΛΔΥΚ πολέμησαν με αυτοθυσία
και κατάφεραν να κρατήσουν το αεροδρό-
μιο.]

Έτσι, ως το τέλος της ημέρας, οι Τούρκοι
είχαν καταλάβει τον κύριο δρόμο Λευκωσίας
- Κερύνειας μέχρι την Μύρτου. Ευτυχώς δεν
είχαν προλάβει να προχωρήσουν περισσό-
τερο και να ολοκληρώσουν τον κλοιό, που
επιδίωκαν!

Επομένως ο διαγραφόμενος κίνδυνος να
εγκλωβισθούν άμεσα πίσω από τις γραμμές
των Τούρκων, όλες οι φίλιες δυνάμεις, που
βρίσκονταν σε αποστολές στην επαρχία Κε-
ρύνειας, είχε τώρα αναβληθεί για λίγες ώρ-
ες. Υπήρχε, ευτυχώς, ένα μικρό παράθυρο
ελπίδας...

Όλες οι στρατιωτικές μας δυνάμεις, πε-
ζοπόρες και μηχανοκίνητες, είχαν μια και
μόνη δυνατή ευκαιρία διαφυγής: την εν λό-
γω διάβαση στα βορειοδυτικά της Μύρτου!
΄Επρεπε όμως να κινηθούν ταχύτατα στη
διάρκεια της νύχτας, πριν ξημερώσει η επό-
μενη μέρα. Γιατί το πρωί η τουρκική αερο-
πορία και τα άρματα μάχης θα συνέχιζαν τη
δράση τους...

Οι υπεύθυνοι ανώτεροι αξιωματικοί μας
ήσαν οπωσδήποτε ενήμεροι για τον άμεσο
και φοβερό αυτό κίνδυνο, που αντιμετωπίζαμε.
[Οι ελάχιστες όντως δυνατότητες διαφυγής,
που υπήρχαν τώρα, έπρε-πε να αξιοποιη-
θούν πάραυτα και αποτελεσματικά προτού
χαράξει το φως!]

Το απόγευμα της 15ης Αυγούστου 1974
οι διοικητές του του 366 ΤΕ και 316 ΤΕ, με
κάλεσαν στο «Διοικητήριο». Με πληροφό-
ρησαν ότι δόθηκε διαταγή για γενική υποχώρη-
ση. Προτού δε οι ίδιοι αναχωρήσουν, με μι-
κρό στρατιωτικό όχημα, για το δάσος Διο-
ρίου, έξω από τον διαγραφόμενο τουρκικό
κλοιό, μού ανέθεσαν το οδυνηρό καθήκον
να αναλάβω εγώ την οργάνωση της διαφυ-
γής των αντρών των ταγμάτων τους!

Με λεπτομερή προγραμματισμό της νυκτε-
ρινής μας διαδρομής και συντονισμό με ό-
λους τους επικεφαλής ομάδων, διμοιριών
και λόχων και ύστερα από ατέλειωτες ώρες
αγωνίας και απερίγραπτες περιπέτειες και
δυσκολίες καταφέραμε, τελικά, να διασω-
θούμε.

Πονάμε, όμως, μέχρι σήμερα, γιατί, με αυ-
τή μας την αναγκαστική υποχώρηση, αφή-

σαμε πίσω μας, στα βέβηλα χέρια των Τούρ-
κων, την καθαγιασμένη γη των πατέρων μας.
Εγκαταλείψαμε τα ιερά χώματά μας, που εξα-
κολουθούν ακόμα, εδώ και 47 χρόνια, να τα
κρατούν αλαζονικά οι εισβολείς, να τα πα-
τούν βάναυσα με τη βάρβαρη μπότα τους
και να τα μολύνουν!

Ατιμώρητο έγκλημα πολέμου
η τουρκική εισβολή στην

Κύπρο 

Τα εγκλήματα πολέμου, που διέπραξε η
Τουρκία με τόση θρασύτητα εναντίον της μι-
κρής και ανυπεράσπιστης Κύπρου το 1974
όχι μόνο μένουν ακόμα ατιμώρητα αλλά –
μέσα από τα χρόνια – τείνουν σχεδόν να δια-
γραφούν. Οι δολοφονίες απλών πολιτών, η
παρεμπόδιση της εξιχνίασης της τύχης των
αγνοουμένων μας, τα άγρια βασανιστήρια
των αιχμαλώτων, οι βάρβαροι και φρικτοί
βιασμοί γυναικών, η παράνομη κατοχή και
χρήση των εδαφών, των σπιτιών και των πε-
ριουσιών μας, η βεβήλωση των ιερών και
οσίων μας, η καταστροφή του πολιτισμού
μας και η μετατροπή των εκκλησιών μας σε
κέντρα διασκεδάσεων ή σχολές χορού και
αποθήκες αποτελούν μερικές μόνον πτυχές
του κακουργήματος πολέμου, για το οποίο
πρέπει η Τουρκία να λογοδοτήσει.

Εμείς έχουμε καθήκον να αναδείξουμε το
θέμα αυτό ακόμα πιο έντονα και να αγωνι-
στούμε δυναμικά για την τιμωρία της Το-
υρκίας, που το διέπραξε.

Επίλογος 

Ελπίζω η περιδιάβασή μας στα θλιβερά
ιστορικά γεγονότα του 1974 να έχει ήδη ξυπνή-
σει μέσα μας τη δύναμη και τη θέληση να
αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, που έχο-
υμε στη διάθεσή μας, ώστε:

•   Να μην επιτρέψουμε στη λήθη να δια-
δεχθεί τη μνήμη!

•   Να ζωντανέψουμε το σύνθημα «ΔΕΝ
ΞΕΧΝΩ» και να το κάνουμε ξανά σημαία του
αγώνα μας.

•   Να μην αφήσουμε να ξεθωριάσουν οι
θύμισες!

•   Να εμποδίσουμε την υπομονή να εξα-
σθενήσει!

•   Να μην επιτρέψουμε να υπάρξει ξανά
διχόνοια και διχασμός μεταξύ μας, που οδ-
ηγούν πάντα σε αδελφοκτόνες αντιπαραθ-
έσεις.

•   Να διεκδικούμε ακατάπαυστα με πίστη
και πάθος τα δίκαιά μας.

•   Να απαιτούμε την ασφαλή επιστροφή
μας στις πατρογονικές μας εστίες και τις πε-
ριουσίες μας.

•   Να συνεχίσουμε ειρηνικά μεν αλλά
μαχητικά και αποφασιστικά τον ειρηνικό μας
αγώνα για την απελευθέρωση και επιστρο-
φή μας στην κατεχόμενη γη μας. [Όχι με πό-
λεμο, γιατί ο πόλεμος είναι κατάρα και αφή-
νει πάντα πίσω του μόνο ηττημένους, θά-
νατο, πόνο, όλεθρο και καταστροφή].

Σάββας Παυλίδης

ΤΕΛΟΣ

[Εκφωνήθηκε στις 10 Ιουλίου 2021 στα πλαίσια

της εκδήλωσης (μέσω Zoom) της θλιβερής επε-

τείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το

1974 από το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο

Αγίου Γεωργίου Kingston]

Αφήγηση Σάββα Παυλίδη για 
τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο

Ο Σάββας Παυλίδης

Γιάννης Ελευθερίου, από την Πεντάγια

Μόρφου, που έπεσε ηρωικά στις μάχες 

Αγριδακίου - Συσκλήπου στις 31 Ιουλίου ‘74

Παναγιώτης Αβραάμ, από τον Λάρνακα της

Λαπήθου, που έπεσε σε ώρα καθήκοντος

κατά την αποναρκοθέτηση του ναρκοπεδίου

στη διασταύρωση Κυπαρισσόβουνου - 

Κόρνου στον Πενταδάκτυλο στις 8

Αυγούστου 1974.
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Το τέλος του

εμπορίου
Αν και υπήρξα έμπορος επί πενήντα χρόνια, τώρα πλέον κατάλα-

βα το άσκοπον και καταχρηστικόν του επαγγέλματος. Πολύ σωστά
εξαιρετικός φίλος μου, προσκείμενος στην Αριστερά, με ρώτησε κατ’
επανάληψιν: «Τι έκανες στη ζωή σου, τι παρήγαγες;» Με αποστό-
μωσε, με κόλλησε στον τοίχο και δεν μπορούσα να πάρω ανάσα,
έπαθα δύσπνοια. Και έχει δίκιο, αυτό κατάλαβα μετά μισόν αιώνα και
ομολογώ δάκρυσα και μετανόησα. Τώρα, στα 72 μου συνειδητοποίησα
ότι το εμπόριο δεν προσφέρει τίποτα, μηδέν από μηδέν ίσον μηδέν.
Έλεγαν οι άφρονες πρόγονοί μας ότι οι Έλληνες ήταν ατσίδες και δια-
κινούσαν τα εμπορεύματα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γής. Παρα-
γωγικότης μηδέν. Μπορεί να σου βγαίνει ο πάτος να τρέχεις για πατά-
τες στην Αίγυπτο, για αυτοκίνητα στην Ιαπωνία και για αρώματα στην
Γαλλία, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι μηδενικό.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Συμπαρίσταμαι και εγώ στην άποψη του φίλου μου και συντρέχω
στην κατακραυγή των εμπόρων από πλευράς παραγωγικότητας και
ανακράζω με στεντόρεια φωνή: σταματήστε το εμπόριο, κλείστε τα
μαγαζιά, φυλακίστε τους μαγαζάτορες ως καταχραστές του τιμίου
ιδρώτα των Δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί κυρίως εστιάζεται η κλοπή
και η εκμετάλλευση.

Ανοίγεις το πρωί το μαγαζί και περιμένεις να έρθουν τα πρώτα
θύματα. Μπαίνουν μέσα, διαλέγουν το είδος που τους ενδιαφέρει και
το πληρώνουν στην τιμή που συμφέρει τον ιδιοκτήτη της επιχείρη-
σης. Απλά και κατανοητά πράγματα. Ξετομαριάζεις δηλαδή τον πελάτη,
ανεξέλεγκτος και αδηφάγος. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει
μόνον ακόρεστη δίψα για κέρδος και εκμετάλλευση. Χρόοονια τώρα
τα λέει η σοφή Αριστερά αλλά δεν γίνεται κατανοητή λόγω του ύψους
των νοημάτων που εκφράζει. 

Ήρθε πλέον η ώρα να καταγραφεί η αθλιότητα του εμπορίου και
με έναν απλό νόμο να κλείσουν όλα τα καταστήματα. Μέχρις ενός.
Super Market, Mini Market, μανάβικα, χασάπικα και είδη οικοδομών.
Θέλεις, ας πούμε, ένα κουστούμι και κατασκευάζεται στη Κομοτηνή.
Παίρνεις το τραίνο και καταπλέεις στο εργοστάσιο, το αγοράζεις και
επιστρέφεις αυθημερόν, καθότι έχουμε και τραίνα υψηλών ταχυτή-
των που δεν κάνουν περισσότερο από 19 ώρες από την Αθήνα στην
Ροδόπη. Τελείωσε, απέφυγες το κέρδος του αισχρού μεσάζοντος.
Θέλεις ασπιρίνες; Αμέσως στην Αθήνα, παίρνεις το κουτί και επι-
στρέφεις στο νησί σου. Θέλεις μία κονσέρβα με νόστιμες σαρδέλες,
κανένα πρόβήμα, το ΚΤΕΛ θα σε μεταφέρει στο Ναύπλιο και την ίδια
μέρα θα γυρίσεις. Αυτό διευκολύνει κυρίως τους κατοίκους του Έβρου.
Είναι ευκολότατος ο τρόπος να αγοράζουμε απ' ευθείας από τα εργο-
στάσια και να απομονώσουμε τους εμπόρους. Αριστερά, καημένε,
αριστερά και φρέσκες ιδέες σαν τον κοπανιστό αέρα, ακόμα πιο φρέ-
σκες, αρκεί βέβαια εσύ να μισθοδοτείσαι καθ' εκάστην πρώτην του
μηνός από το σφριγηλό Δημόσιο και να παρευρίσκεσαι κάθε Τρίτη
στην εργασία σου. Και πάλι βέβαια, αν θέλεις! Εμείς δεν πιέζουμε
κανέναν, να υπάρχει και μιά λογική. 

Βέβαια δεν μιλάμε για τα καλοκαίρια, το Πάσχα και τα Χριστούγεν-
να, αυτό θα χαρακτηριζόταν βάναυση εκμετάλλευση του εργαζομέ-
νου και κάτι τέτοια δεν τα συγχωρεί η υπερήφανη διανόηση της αρι-
στεράς, της χαλαρότητας και της προόδου. Μύγα στο σπαθί δεν δεχό-
μαστε. Νυν υπέρ πάντων κρεβάτι με στρώμα Istikbal. Κάνεις έναν
ύπνο τέτοιον, που κοιμάσαι με δήμαρχο τον Μπακογιάννη και ξυπνάς
με τον Μεχμέτ Αγά. Ναι, τόσο απλά και κατανοητά, αρκεί να συντρίψου-
με το εμπόριο, το αίσχος του εμπορίου.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Πρέπει να ήταν καλοκαίρι ή φθινόπωρο του

1977 ή ‘78 όταν στα γραφεία της «Παροικιακής»

έφθασε ένα τηλεφώνημα που ζητούσε μια συνάν-

τηση γνωριμίας. Διευθετήθηκε με μεγάλη προθυ-

μία ο χρόνος και ο τόπος – στα γραφεία της εφη-

μερίδας – της συνάντησης που ζητούσε το ξεχωρ-

ιστό εκείνο τηλεφώνημα. Ξεχωριστό για το λόγο

τον οποίο γινόταν, για μια εντύπωση ιδιαιτερότη-

τας που άφηνε και έναν βαθμό ανθρώπινης ζε-

στασιάς που εξέπεμπε. Το όνομα του ανθρώπου

στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής: Ανδρέας

Χατζησαββής.

Γράφει ο 
Κυριάκος Τσιούπρας

Μην παρασυρθείτε από το τί σημαίνει σήμερα

αυτό το όνομα. Τότε, για μας τουλάχιστον, ήταν

τελείως άγνωστο. Περιττό να πούμε ότι, και για

τους λόγους που αναφέρουμε πιο πάνω, και για

το ότι δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις των Συναν-

τήσεων Γνωριμίας, προσβλέπαμε με ιδιαίτερο εν-

διαφέρον στην αιτούμενη συνάντηση.

'Έφθασε, βέβαια, ο χρόνος. 'Ενας ευθυτενής

νέος των 20-22 χρόνων. Ελαφρό χαμόγελο. Με

τον τρόπο που έπαιρνε το κάθισμα του άφηνε την

εντύπωση ότι «ήξερε τί ήθελε». 'Οσο και να επεδίω-

κε να μάθει για μας και την εφημερίδα, περισσό-

τερο ήθελε να γνωστοποιήσει τις δικές του ιδιαίτε-

ρες σκέψεις. (Θυμούμαι τέτοιες λεπτομέρειες δι-

ότι επρόκειτο για μια συνάντηση που μου άφησε

πολύ ζωντανές εντυπώσεις).

Για την εφημερίδα ήξερε αρκετά πράγματα αλ-

λά ήθελε να μάθει περισσότερα. Τόνισε τον ρόλο

της στη ζωή της παροικίας, κάτι που μας προκά-

λεσε ιδιαίτερη ικανοποίηση.

Και τα δικά του; Ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές

σπουδές και οι ερωτήσεις μας αφορούσαν τον

επαγγελματικό προσανατολισμό του. 'Οχι, μας

λέει, με ένα ύφος ήρεμο και καθοριστικό: «Θέλω

να γίνω ιερέας».

Δεν μπορούσαμε να αποκρύψουμε την έκ-

πληξη μας. Κάτι, βέβαια, που περίμενε και ο ίδιος

και με μια ηρεμία πνεύματος και σαφή βεβαιότη-

τα ανέλυσε με τον δικό του τρόπον τον εκκλησια-

στικό προσανατολισμό του. Το ιδιαίτερα ενδιαφέ-

ρον στοιχείο στις σκέψεις του ήταν ότι έβλεπε τις

προθέσεις του άμεσα σχετισμένες με την παροι-

κιακή πραγματικότητα. «Είναι τόσα πολλά που

μπορεί να κάμει ένας ιερέας προς το καλό της πα-

ροικίας», είπε σαν γενικό συμπέρασμα.

Με το τέλος της τόσο ενδιαφέρουσας εκείνης

συνάντησης πρέπει να πούμε ότι δεν πεισθήκα-

με για το βάσιμο της επιχειρηματολογίας τού φι-

λοξενουμένου μας. Πεισθήκαμε, όμως, για την

αγνότητα των προθέσεων του, τη σοβαρότητα

των σκέψεων και την αποφασιστικότητα των

σχεδίων του. Ουσιαστικά από την πρώτη εκείνη

συνάντηση, πρέπει να πω ότι εγκαινιάσθηκε με-

ταξύ μας μια ανωτέρου επιπέδου ανθρώπινη σχέ-

ση με βαθύ σεβασμό, εκ μέρους μου, στο ευρύ

εκκλησιαστικό του έργο και μεγάλη εκτίμηση για

την πλούσια και ποικίλη προσφορά του στην πα-

ροικία.

Δεν πέρασε, βέβαια, πολύς χρόνος και ο Ανδρέας

Χατζησαββής βρήκε τη θέση του στις γραμμές

του Ιερατείου της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και

Μ.Βρετανίας. Με αμεσότερη αποστολική ευθύνη,

κατά σειράν σε αριθμό εκκλησιών προτού ανα-

λάβει ως τακτικός εφημέριος στην εκκλησία του

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, μια από τις μεγαλύτερες

της παροικίας.

Δεν είναι πρόθεση μας και, βέβαια, ούτε η αρ-

μοδιότητα μας να μιλήσουμε για το εκκλησιαστικό

κεφάλαιο προσφοράς του Ανδρέα Χατζησαββή.

Δεν διστάζουμε, όμως, να αναφερθούμε στην γε-

νικότερη ιερατική του προσφορά και να τη χαρ-

ακτηρίσουμε ευρύτατη και αξιοσέβαστη. Οπωσ-

δήποτε ανάμεσα στους πρώτους στις γνωριμίες

του και στις επαφές του με την παροικία. Ανάμε-

σα στους πρώτους που θα ενδιαφερθεί και να πρ-

οστρέξει μόλις μάθει κάτι το ατυχές ή και για μια

απλή ταλαιπωρία σε μια οικογένεια ή σε ένα συμπα-

τριώτη. Ανάμεσα στους πρώτους στα νοσοκομεία

ή άλλα ιδρύματα για τους ασθενείς και για κάποι-

ον που περνά τις τελευταίες του στιγμές. Ανάμε-

σα στους πρώτους ιερωμένους στα κοιμητήρια

για τα καθιερωμένα μνημόσυνα και άλλες επί τό-

που θρησκευτικές οφειλές. Πιστεύουμε ειλικρινά

ότι ανήκει στην πολύ μικρή εκείνη ομάδα των

συμπατριωτών μας που είναι σε θέση να δώσουν

υπεύθυνη, αντιπροσωπευτική εικόνα σε θέματα

τα οποία αφορούν την υγεία και την κοινωνική κα-

τάσταση της παροικίας.

Επανέρχομαι στα αρχικά σημεία αυτού του κει-

μένου για να καταλάβουμε καλύτερα τις σκέψεις

και τις προθέσεις του ανθρώπου στον οποίο ανα-

φέρεται. Ομολογώ ότι τώρα καταλαβαίνω στην

πληρότητα τους τα όσα είχε πει σ'εκείνη την συνάν-

τηση πριν τόσα χρόνια ο Ανδρέας και τα οποία

μου φάνηκαν «εκτός χρόνου» για ένα εικοσάχρο-

νο νέο και «εκτός τόπου» για μια κοινωνική 

πραγματικότητα που του πρόσφερε τόσες και τό-

σες δυνατότητες.

Μας βοηθά σε αυτή τη βαθύτερη κατανόηση η

πρόσφατη επιστολή του Ανδρέα Χατζησαββή στον

Τύπο την οποία θα χαρακτήριζα ευαγγελικό κήρυ-

γμα για την παροικία. «Σαν μετανάστες είχαμε

όλοι την έγνοια της παροικίας για να μην αφο-

μοιωθούμε και χάσουμε την ιδιαίτερη ταυτότητα

μας. Εργαστήκαμε όλοι για να κρατήσουμε τη

γλώσσα μας, τα ήθη και έθιμα μας, τις παραδό-

σεις των προγόνων μας».

Απλό αλλά τόσο ισχυρό το μήνυμα και για τον

νεαρό τότε Ανδρέα Χατζησαββή: Προτιμώ τη

συμβολή μου σ' αυτόν τον «υπέρ πάντων αγώνα»

στον οποίο ένας μπορεί να προσφέρει τόσα πολ-

λά από τη θέση του ιερωμένου.

Τόσα άλλα βαθυστόχαστα και βαρυσήμαντα

μηνύματα από την επιστολή. Ανάμεσα τους και

εκείνο των δραματικών εμπειριών για μια οικογέ-

νεια όπου ένα μέλος της βρίσκεται κοντά στο τέ-

λος της ζωής του. Τυγχάνει να μήν είμαι ξένος 

προς αυτές τις εμπειρίες που δεν μπορούν παρά

να είναι δύσκολες, πικρές και καταθλιπτικές. Με

τον ίδιο τον Ανδρέα, όμως, στο βαθύ θεραπευ-

τικό πνεύμα της ιεροσύνης και τη Μαρία, μια ευ-

ρυμαθή και μεγαλόψυχη σύζυγο και μητέρα, το

όλο θέμα πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια του

ανθρωπίνου ρεαλισμού.

Φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Χατζησαββής

αφήνοντας πολλά διδακτικά μηνύματα. Φεύγει

σαν πιστός υπηρέτης του αποστολικού έργου,

του καλού και του δικαίου.

Ανδρέας Χατζησαββής

Κύριε Διευθυντά,

Για να απαλλαγούν οι αγώνες από την αισχρή εμπορευματοποίηση,
που πολλαπλασιάζεται από τετραετία σε τετραετία – με αποκορύφω-
μα το εξοργιστικό αλισιβερίσι της Ατλάντας – κρίνεται απαραίτητη η
μόνιμη τέλεση των Ο.Α. στην Ελλάδα. Μακάρι να παίξει η χώρα μας
ρόλο πλαστικού χειρουργού και ανορθωτή των ολυμπιακών ρυτίδων.
Οι Ολυμπιακοί αποτελούσαν στην ουσία τους μια ακόμα έκφραση πο-
λιτισμού, αφού οι αθλητές δεν αγωνίζονταν για χρήμα και αμοιβές και
«πριμ», αλλά μοναδικό έπαθλο κάθε αγώνα ήταν ένας κότινος, ένα
κλαδί αγριελιάς. Κι αυτό ακριβώς αποτελούσε την ειδοποιό διαφορά
των Ελλήνων από τους βαρβάρους. Διαφορά, που την «ανακάλυψε»
έκπληκτος ο Πέρσης στρατηγός Τριτανχαίμης, όταν ύστερ’ απ’ την ελ-
ληνική νίκη στο Αρτεμίσιο (480 π.Χ) άκουσε Έλληνες αυτομόλους να
διηγούνται πως οι συμπατριώτες του αγωνίζονταν στην Ολυμπία μό-
νο για ένα δάφνινο στεφάνι. Και, τότε, είπε ο βάρβαρος στον αρχι-
στράτηγό του: «Αλίμονο, Μαρδόνιε, με ποιους άντρες μας έφερες να
πολεμήσουμε που δεν αγωνίζονται για χρήματα αλλά για την αρετή!»
(«Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησομένους ημέας,
οί ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιεύνται, αλλά περί αρετής!»). Αυτή
η αρετή – η αριστεία, όχι μόνο η σωματική αλλά προπάντων η ηθική
και πνευματική και πολιτική – ήταν το μέγα «δέον» των Ελλήνων…

Επιπροσθέτως: οι Ολυμπιακοί δεν ήταν άμοιροι πολιτισμικών ακόμη
και πολιτικών «παραμέτρων». Γεγονός πανελλήνιας σημασίας και
ομοψυχίας, «εκοσμείτο» και με άλλες εκδηλώσεις που αφορούσαν
«παν το ελλαδικόν». Στα Ολύμπια τιμήθηκε ο Πλάτων και σπουδαίοι
ρήτορες- ο Γοργίας, ο Ιππίας, ο Λυσίας- αγόρευσαν προς τους παν-
ηγυριστές από τον οπισθόδρομο του περικαλλούς ναού του Δία. Το
σημαντικό σ’ εκείνες τις Ολυμπιακές ρητορείες είναι πως, όλες συνηγο-
ρούσαν για την ειρήνευση και συνεννόηση των Ελλήνων, που – πα-
λιά μας τέχνη….- δεν έπαυαν ν’ αλληλομάχονται.

Οι Ολυμπιακοί του 384 έγιναν 3 χρόνια μετά την επαίσχυντη «Ανταλ-

κίδειο ειρήνη», την συμφωνία που υπέγραψε ο Σπαρτιάτης ναύαρχος
Ανταλκίδας με τον Αρταξέρξη και που έκανε τον Πέρση βασιλιά διαιτ-
ητή των ελληνικών υποθέσεων και διενέξεων. Στους Ολυμπιακούς
εκείνους κυριαρχούσε η αγανάκτηση για την άθλια «ειρήνη». Στο σωζό-
μενο μέρος του λόγου του, ο Λυσίας λέει πως «ο Ηρακλής, από αγάπη
για τους Έλληνες, ίδρυσε τον (ολυμπιακόν) αγώνα – αγώνα επίδειξ-
ης σωματικών χαρισμάτων, πλούτου και σοφίας στον ωραιότατο αυ-
τόν τόπο της Ελλάδος», πιστεύοντας πως « η συνάθροιση αυτή θα
γίνει, για τους Έλληνες, αρχή της μεταξύ τους φιλίας» («ηγήσατο γαρ
τον ενθάδε σύλλογον αρχήν γενήσεσθαι τοις Έλλησι της προς αλλή-
λους φιλίας»). Και ο Λυσίας τόνιζε το αυτονόητο: πως για την «άχλια
κατάσταση» της Ελλάδας δεν φταίει η αδυναμία των πόλεων – κρατών
της, αλλά « οι διαφωνίες και οι φιλονικίες μας» («δια στάσιν και την
προς αλλήλους φιλονικίαν»). Και πως πρέπει « να πάψουν τον με-
ταξύ μας πόλεμο και, ομόψυχα, να φροντίσουμε για τη σωτηρία μας
• και για μεν το παρελθόν να ντρεπόμαστε, για δε το μέλλον να φοβό-
μαστε. («.. περί μεν των παρεληληθότων αισχύνεσθαι περί δε των
μελλόντων έσεσθαι δεδιέναι»).

Ένα τέτοιο μήνυμα «ιεράς εκεχειρίας (όπως τω καιρώ εκείνω) δεν
θα ήταν η σημαντικότερη συμβολή στους Ολυμπιακούς κάθε φορά;
Μήνυμα, όχι μόνο προς τους Έλληνες, βέβαια, αλλά και προς όλους
τους εγκαταβιούντες σ’ αυτόν τον καταματωμένο πλανήτη – «ειρήνη
επ’ ειρήνη τοις μακράν και τοις εγγύς ούσιν») (Ησαϊας ΝΖ’, 19). Ένα
μήνυμα ντροπής για το παρελθόν, ελπίδας για το μέλλον. Όχι όμως,
με λόγους κενούς και πομφολυγώδεις , όπως γίνεται πάντα από τους
«λέγοντες ειρήνη, ειρήνη – και πού εστίν ειρήνη;» (Ιερεμίας ΣΤ’, 14).
Αλλά ένα μήνυμα – πράξη – αληθινό έπαθλο αρετής. Είθε να εισα-
κουσθεί η έκκληση για μόνιμη τέλεση των Ο.Α. στην γενέτειρα τους.
Οψόμεθα!

Γεώργιος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος – Πειραιάς

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μόνιμα στην Ελλάδα
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Ήταν ένα ζεστό πρωινό του Ιουλίου

όταν, επιστρέφοντας από το ετήσιο μνημό-

συνο του Ήρωα στρατηγού Γεωργίου

Κατσάνη στο Σιδηρόκαστρο, επικοινώνησα

τηλεφωνικά με το Γραφείο του Αρχηγείου

Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στη Λάρισα,

προκειμένου να διευθετηθεί μια συνάν-

τηση μου με το τον Αρχηγό ΑΤΑ Αντι-

πτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά. Δεν

πέρασαν ούτε τριάντα λεπτά της ώρας και

με ενημέρωσαν ότι η συνάντηση μπορ-

ούσε να πραγματοποιηθεί το επόμενο

πρωινό. «Αυτές τις μέρες είμαστε κάπως

“ήσυχοι”», μου είπε ο Αρχηγός, μπαίνον-

τας στο γραφείο του. «Οι Τούρκοι έχουν

μπαϊράμι!» Σε διαφορετική περίπτωση οι

αναχαιτίσεις των τουρκικών μαχητικών

που ακατάπαυστα παραβιάζουν τον εθνικό

εναέριο χώρο της πατρίδας μας δεν αφή-

νουν κανένα περιθώριο χαλάρωσης. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγρα-

φεί η ζεστή υποδοχή στο γραφείο του

Αρχηγού. Γνώριζα εκ των προτέρων ότι

επρόκειτο να συναντήσω έναν ιδιαιτέρως

χαρισματικό άνθρωπο, ωστόσο αυτό που

εισέπραξα ήταν κάτι το ξεχωριστό. Η απλό-

τητα του, η ηρεμία του, η σοβαρότητα του,

ο επαγγελματισμός και η τεράστια αυτο-

πεποίθηση του είναι σπάνια χαρίσματα τα

οποία είναι δυσεύρετα στις μέρες μας. 

Το μεγαλείο της οικογένειας Μπουρο-

λιά με καταγωγή από την Κρήτη δεν μπο-

ρεί να περιγραφεί με λόγια… Ένοιωσα

δέος όταν μου είπε πως και ο πατέρας του

ήταν χειριστής πολεμικών αεροσκαφών

και έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος!

Θαυμάζω τους Έλληνες πιλότους του είπα,

είναι ό,τι πιο σπουδαίο έχει να επιδείξει η

πατρίδα μας σήμερα. Απλά κάνουμε το

καθήκον μας, ήταν η απάντηση του! Η

ταπεινότητα σε όλο το μεγαλείο της. 

Μιλήσαμε για αρκετή ώρα και έλυσα

πολλές απορίες που με βασάνιζαν ζώντας

κάποιες δυσάρεστες εμπειρίες από τη δρα-

στηριότητα των τουρκικών βομβαρδιστικών

το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Με συνό-

δευσε ο ίδιος μέχρι τον χώρο των Ιστορι-

κών εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής

Αεροπορίας. Μαζί μας και η ανθυπασπι-

στής Χρυσάνθη Αργυροπούλου που με

ιδιαίτερη χαρά έκανε τη σχετική ενημέ-

ρωση-ξενάγηση. Περάσαμε μπροστά απ΄

όλα τα εκθέματα. 

«F-104 ήταν τα αεροπλάνα που μας

επιτέθηκαν την πρώτη μέρα του πολέ-

μου», του είπα και ευθύς μου δείχνει το

αεροπλάνο που βρίσκεται στο βάθος της

αίθουσας εκθεμάτων. «Αυτό είναι», μου

είπε! Με προέτρεψε να μπω στο πιλο-

τήριο, ανέβηκα τη σκάλα, κάθισα στο κάθι-

σμα του χειριστή, το περιεργάστηκα, είδα

τα πολυβόλα του! Ταξίδεψα 47 ολόκληρα

χρόνια στο παρελθόν! Ανατρίχιασα….. 

Διαβάζουμε στο σχετικό ένθετο αναφο-

ράς Ιστορικών εκθεμάτων Αεροπορίας:

«Ο παρών χώρος αποτελεί για την πόλη

της Λάρισας έναν εκθεσιακό χώρο δια-

φύλαξης ιστορικών αντικειμένων αερο-

πορικού ενδιαφέροντος, υψηλής σημασίας

για τη διατήρηση της ένδοξης παράδοσης

του αεροπορικού όπλου. Η συλλογή απο-

δεικνύει την προσφορά τη Τακτικής Αερ-

οπορίας και της ΠΑ γενικότερα και στοχεύει

στην ενίσχυση της αγάπης των επερχό-

μενων γενεών για την αεροπορική ιδέα

και το αεροπορικό μεγαλείο…». Και παρα-

κάτω γίνεται αναφορά στην αποστολή του

Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, που είναι

η προάσπιση των κυριαρχικών δικαιω-

μάτων, η διασφάλιση της αεράμυνας της

πατρίδας μας, η απόκτηση και διατήρη-

ση του αεροπορικού έλεγχου στην πε-

ριοχή επιχειρήσεων και η υποστήριξη των

άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων

στη συλλογική προσπάθεια για την εξα-

σφάλιση και διατήρηση της εθνικής μας

κυριαρχίας.

Μια εθνική κυριαρχία που τα σύνορα

της ακουμπούν μέχρι της ανατολίτες εσχα-

τιές του Ελληνισμού, την ημικατεχόμενη

Κύπρο. Και είναι απολύτως βέβαιο, πως,

αν παραστεί ανάγκη, θα ακουστεί πάνω

από την Μεγαλόνησο ο «ήχος ελευθερίας»

των ελληνικών μαχητικών και όχι το «Η

Κύπρος κείται μακράν»! Σήμερα στην

Πολεμική μας αεροπορία υπηρετούν σπου-

δαίοι άνθρωποι με άριστη από κάθε πλε-

υρά κατάρτιση που διακατέχονται από

υψηλό αίσθημα πατριωτισμού και ύψιστη

ευθύνη. Πατριωτισμός που φτάνει και ξεπε-

ρνά τα όρια της πλήρους αυταπάρνησης,

κι αυτό φαίνεται μέσα από την καθημερι-

νή δοκιμασία και τις πρωτιές που κατα-

κτούν σε όλες τις δύσκολες αποστολές

τους και στον ακήρυκτο πόλεμο του Αιγαίου.

Διότι, ας μη γελιόμαστε, το να αναχαιτίζεις

ακατάπαυστα τα τουρκικά μαχητικά που

εξακολουθητικά παραβιάζουν τα εθνικά

μας σύνορα δεν είναι καθόλου απλή υπόθ-

εση. Απόδειξη οι δεκάδες Ιπτάμενοι μας

που έδωσαν τη ζωή τους για το μεγαλείο

της Ελλάδας, τιμώντας τα ένδοξα φτερά

της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Εκείνοι οι Αθάνατοι, οι οποίοι απο-

γειώθηκαν για το αιώνιο ταξίδι, αφήνον-

τας πίσω τους κληρονομιά ατελεύτητη…..

Εκείνοι οι οποίοι, όπως διαβάζουμε και το

σχετικό ένθετο, απογειώθηκαν για το αιώνιο

ταξίδι, που πετούν ακόμη ανάμεσα μας

και μας γεννούν το αίσθημα της υπερη-

φάνειας αλλά και του χρέους να φανούμε

αντάξιοι όσων μας κληροδότησαν…. 

Υστερόγραφο: Τιμή μεγάλη για μένα

το ξεχωριστό δώρο με τον Δαίδαλο και τον

Ίκαρο με σχετική αφιέρωση που πήρα

από τα χέρια του Αρχηγού Μπουρολιά.

Πολλές θερμές ευχαριστίες στον Αρχηγό

ΑΤΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπο-

υρολιά και όλους τους συνεργάτες του γι΄

αυτόν τον τεράστιο ιστορικό θησαυρό που

μας κληροδότησαν….. 

Χώρος Ιστορικών εκθεμάτων Αρχηγείου Τακτικής

Αεροπορίας «Μορφές Αεροπορικού Πνεύματος»
Συλλογισμός

Γνώρισα έναν άνθρωπο, στο πρόσωπο τον είδα, 

νάναι μονάχος στη ζωή, ωσάν πεντάρφανο παιδί, 

μέλλον χωρίς ελπίδα!

Κάθισα και ρωτήθηκα, ποιος από εμάς τους δύο,

έχει τα περισσότερα, της πλάσης τα ανώτερα, 

σ’ αυτόν εδώ τον βίο!

Ήτανε δικά μου όλα της ζωής τα αγαθά,

σ’ αυτόν ανήκαν μόνο – κάτι ψίχουλα με πόνο, 

πίκρες, βάσανα πολλά!

Παράπονα δεν έκανε ποτέ του σε κανένα

για μένα εχαιρότανε – πάντοτε μου ευχότανε,

να ζω ευτυχισμένα!

Στα μάτια σαν με κοίταζε, με την ψυχή μιλούσε, 

με γλύκα και χαμόγελα – απέφευγε πικρόλογα,

θερμά με χαιρετούσε!

Σαν ιερός πνευματικός μου χάριζε γαλήνη, 

τό’νοιωθα μέσα μου βαθειά – η σκέψη μου κι η καρδιά

πλημμύριζαν ειρήνη!

Κεντρίστηκε ο Συλλογισμός – 

συγκλόνισε «τω πνεύματι πτωχός»,

αισθήματα και σκέψεις. 

Μού’γινε δάσκαλος σοφός – ηγέτης μου και οδηγός, 

σε πράξεις και σε λέξεις!

Ασήμαντος συνάνθρωπος και περιφρονημένος, 

πολλά διδάσκει στη ζωή – τρελός και νούσιμος μαζί,

της Μοίρας ο Χαμένος!

Ειρήναρχος Στεφάνου

Ο Αιώνιος Κύκλος
Το να αγαπήσεις

Και να αγαπηθείς

Από τον Κύριο,

Είναι επιστροφή

Εις τον οίκο σου!

Εις αιώνιος κύκλος ύπαρξης,

Απ' αρχής της ζωής

Του ανθρώπου εις την Γη.

Ένα κύκλωμα ανέλιξης

Των του Αγίου Πατρός,

Εις το μεγαλείο

Της δημιουργίας Του,

Όπου οι χαριτόβρυτοι αιώνες

Έχουν κρατηθεί

Από την Ιεράν Άκτιστον Καρδίαν,

Καθώς η αιωνιότης κινείται

Εις διάστασιν που μόνο

Δι' αδιάλειπτου προσευχής δικαιοσύνης

Ονειρευόμεθα να κατανοήσομεν

Το σχέδιο του Αγίου Πατρός.

Ο Κύριος ημών,

Ο ενσαρκωθείς Μεσσίας,

Υπεκλίθει εις την θέλησιν

Του Πατρός,

Προς Δόξαν του ανθρώπου

Μέχρις των εσχάτων χρόνων.

***

«Η Αγάπη, αληθώς, 

Είναι η μεγίστη των δωρεών

Που ο Άγιος Πατήρ ημών

Μας έχει απονείμει.»

Αμήν

Jo-Anne Colombo-Marinakis
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ΜΕΡΟΣ 12ον

«Μυστική εκστρατεία 

στην Κύπρο - 1826»

Η εκστρατεία της Κύπρου επραγματοποιήθη τελι-

κά τον Μάρτιο του 1826 ουχί διά κυβερνητικής πρω-

τοβουλίας, αλλά υπό αυθαιρέτως ενεργούντων οπλα-

ρχηγών και καπεταναίων, υπό την ηγεσίαν του Χα-

τζηΜιχαήλου Ταηλάνου, του Βάσου Μαυροβου-

νιώτη και του Νικολάου Κριεζιώτη, μετά των οποίων

συνηργάζετο ο Κύπριος Κυπριανός Βικέντιος, ως

και με 12 πλοία Σπεττσιώτικα μετά 800 ανδρών. Οι

δε λοιποί έμειναν ενταύθα και πρώτον απεβιβάσθη-

σαν εις το νότιον μέρος της Κύπρου. Άμα τη εξόδω

αυτών συνήφθη μάχη μετά των εκεί Τούρκων, εις ην

μάχην εφονεύθησαν πολλοί Τούρκοι και υπεχώρη-

σαν. Εις την νήσον αυτήν κατώρθωσαν να πληρώσω-

σιν τα πλοία τροφών και πολεμοφοδίων, αλλά καθ’

όν χρόνον ταύτα ελάμβανον χώραν, εχθρικόν πλοίον

ανεχώρησεν και διευθύνθη εις την Βηρυττόν και ειδο-

ποίησεν ότι ο Κριεζιώτης και Βάσος μετά μεγάλου

αριθμού στρατιωτιών λεηλατούσε την Κύπρο και οσο-

νούπω φθάνουσιν και εις Βηρυττόν, διότι ο μόνος

σκοπός ην η παραλαβή τροφών και πολεμοφοδίων.

Στις 17 Μαρτίου 1826, η Τουρκική Φρουρά που

είχε διατεθεί για την φύλαξιν του τόπου, δεν δίστασε

να επιτεθή εναντίον τους, ανα και ολιγάριθμη και η

μάχη έγινε σφοδρότερη όταν έφτασαν εσπευσμένως

από την Αμμόχωστο διακόσιοι άνδρες. Σε λίγες ώρες

οι Τούρκοι λύγισαν, εγκατέλειψαν τον αγώνα και ετράπ-

ησαν εις άτακτον φυγήν. Οι απώλειές των σε νεκρ-

ούς, τραυματίες και αιχμαλώτους υπολογίζονται σε

δεκαπέντε άτομα και στους επιδρομείς περιήλθαν

πολλά πολεμοφόδια. Οι Έλληνες μετά τη φονική αυτή

σύγκροση επιβιβάσθηκαν στα πλοία τους, συναπο-

κομίζοντας πολλά λάφυρα, ενώ η απροσδόκητη αυτή

επιδρομή έθεσε τους Τούρκους σε συναγερμό. Η μανία

τους για αντίποινα εναντίον του ελληνικού πληθυ-

σμού θα ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε θλιβερά

γεγονότα, αν η σωφροσύνη και η ορθή αντιμετώπι-

ση της κατάστασης από τον διοικητή του αιγυπτιακού

στρατού που βρισκόταν στο νησί, δεν κατόρθωνε να

διατηρήσει την τάξη και την ηρεμία στον πληθυσμό.

Τις ίδιες μέρες, ένας Έλληνας κουρσάρος με ρώσικη

σημαία στο πλοίο του, πλησίασε τις ακτές της Λάρ-

νακας και απαίτησε προμήθειες από τα ελλισμένα

γαλλικά και αυστριακά πλοία (Κρατικά Αρχεία Χάγης,

Φακ. 107, αρ. 4). 

Πρ. Παυλόπουλος: «Η Εθνεγερσία του 1821

συνεχίζεται στη μαρτυρική Κύπρο...»

Η Εθνεγερσία του 1821 διακόσια χρόνια μετά

συνεχίζεται στη μαρτυρική Κύπρο και θα συνεχίζεται

έως ότου απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό το

τελευταίο υπόδουλο τμήμα του Ελληνισμού, ανέφε-

ρε ο τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Πρ.

Παυλόπουλος, στον χαιρετισμό του κατά τις εορτα-

στικές εκδηλώσεις της επετείου της Μάχης της Αγίας

Νάπας το 1826. (Στην αγία Νάπα, στις 17 Μαρτίου

2021). 

«...Γιορτάζοντας σήμερα μαζί σας, στα αιματο-

βαμμένα χώρα της μαρτυρικής Κύπρου την επέτειο

των 200 ετών από την Εθνεγερσία του 1821 και με

αφορμή την ιστορική μάχη της Αγίας Νάπας, την 17η

Μαρτίου 1826, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως

Έλληνας από εδώ βλέπω πλατύτερα τον τόπο μας

και ακούω καθάρια και δυνατή σαν ήχο προαιώνιας

καμπάνας τη φωνή της Πατρίδας», είπε ο κ. Παυλό-

πουλος. 

Ανέφερε πως η Μάχη της Αγίας Νάπας την 17η

Μαρτίου 1826 μας διδάσκει με αφετηρία την Κύπρο

ότι στους αγώνες για την ελευθερία, η οποία είναι βιω-

ματική για εμάς τους Έλληνες, αφού μόνον ελεύθερ-

οι μπορούμε να υπερασπισθούμε την αξία μας και να

αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας, η Ελλάδα είναι

ΜΙΑ, ενιαία και αδιαίρετη. 

«Αυτόν τον αναλλοίωτο ελληνικό χαρακτήρα της

Μεγαλονήσου κατά τη διάρκεια τριών αιώνων Τουρ-

κοκραίας, αλλά και τους ακατάλυτους δεσμούς των

Κυπρίων με τον ελληνικό κορμό είναι που μαρτυρεί

η αποβίβαση Ελλήνων επαναστατών στα νοτιοανα-

τολικά παράλια της Κύπρου, ην 17η Μαρτίου 1826,

με στόχο την εξασφάλιση προμηθειών για τις ανάγ-

κες του Αγώνα», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε πως ο Ελληνισμός στις κρίσιμες ώρες τηρεί

στο ακέραιο το καθήκον της αρραγούς ενότητας. Είναι

τότε, ανέφερε, που ακόμα και η θάλασσα δεν χωρίζει

τις στεριές, μα γίνεται το υγρό στοιχείο που ανοίγει

δρόμους για την υπεράσπιση της πατρίδας. 

«Η Εθνεγερσία του 1821, διακόσια χρόνια μετά,

συνεχίζεται έως ότου απελευθερωθεί από τον τουρ-

κικό ζυγό το τελευταίο υπό κατοχή τμήμα του Ελληνι-

σμού», είπε ο κ. Παυλόπουλος. 

Ο τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εξέφ-

ρασε την ευγνωμοσύνη του γιατί τού δόθηκε για ακόμα

μία φορά η ευκαιρία να προσκυνήσει «τα άγια χώμα-

τα της Κύπρου» και ν’ αναλογιστεί και το δικό του

χρέος ως Έλληνας απέναντί της. 

Όπως ανέφερε, δανείστηκε σκέψεις και λέξεις από

τον Γιώργο Σεφέρη, διαχρονικό και αυθεντικό – και

γι’ αυτό οιονεί εθνικό αφηγητή της μακραίωνης ιστο-

ρίας της Κύπρου ως αναπόσπαστου τμήματος του

Ελληνισμού μέσα στις χιλιετίες. 

«Θα’λεγα της Κύπρου ως πανάκριβου ιστορικώς

πετραδιού στο εθνικό διάδημα της Πατρίδας μας»,

είπε, προσθέτοντας: «Ξαναδιαβάζω ενώπιόν σας και

κατ’ ανάγκην επιλεκτικώς τον Γιώργο Σεφέρη...»

(Βλ. Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου, Πέμ-

πτη 17 Ιουνίου 2021, σελίδα 7).

«Για ταυτόχρονη απελευθέρωση της Κύπρου»

Οι καταδρομές συνεχίστηκαν πυκνότερες τον

Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1826, γεγονός

που πρέπει να συναφθεί με την παράτολμη απόβα-

ση καταδρομέων στην Αγία Νάπα, όπως προαναφ-

έραμε, ενώ επαναλήφθηκαν και τον Σεπτέμβριο εναν-

τίον πλοίων που μετέφεραν εμπορεύματα (Κρατικά

Αρχεία Χάγης, φακ. 107, αρ. 7, 9, 11 – 10 Απριλίου,

1η Μαΐου, 20η Ιουνίου 1826 – φακ. 207, αρ. 14, 15). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Επανά-

σταση είχαν οι προεστοί των διαφόρων περιφερειών

και οι κατά τόπους οπλαρχηγοί, οι οποίοι διηύθυναν

τις χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα

είχε αρχίσει ο θαλάσσιος αγώνας τον οποίο διηύθυ-

ναν έμπειροι ναυτικοί ηγέτες με πλοία από τρια κυρίως

νησιά – την Ύδρα, τις Σπέτσες και τα Ψαρά.

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1) Αρχείο Κοινότητας Ύδρας (1778 – 1832), τόμος

10ος, Πειραιάς (1928).

2) Μ. Καραντινός «Μια μυστική εκστρατεία στην

Κύπρο», Περιοδικό «Νεοελληνικά Γράμματα», τ. 136

(1939).

3) Εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα,

23 Νοεμβρίου 2007, με γενικό τίτλο «Ελλάς – Κύπρ-

ος, κοινοί εθνικοί αγώνες».

4) Κονιδάρης Ι. Γεράσιμος, «Ιστορικαί αναμνήσεις

από την προετοιμασίαν του Αγώνος διά την Ελευθε-

ρίαν της Κύπρου και η 7η Μαρτίου 1953», Αθήνα,

1964.

5) Ιάκωβος Ν. Τομπάζης, Αδελφοί Ιάκωβος και

Μανώλης Τομπάζης, «Συμβολή εις την Ιστορίαν της

Εθνικής Παλιγγενεσίας», Αθήνα 1902.

6) Αρχείον Κοινότητος Ύδρας, τόμος ΙΒ’, Αντ. Λιγ-

νού, Πειραιάς 1930.

7) Βασίλης Σφυρόερας, «Ωδίνες και οδύνη μιας

Επανάστασης – το 1821 στην Κύπρο», Λευκωσία

1993.

8) Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτη, καθηγητή Νεώτε-

ρης Ελληνικής Ιστορίας, «Η Κύπρος εις τον Αγώνα

του 1821», Αθήνα 1971, έκδοση Ενώσεως Κυπρίων

Ελλάδος.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Από τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου για τη Μάχη της Αγίας Νάπας
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Μαρία Αβρααμίδου

Η Μαρία Αβρααμίδου γεννήθηκε το 1939 στην Κερύνεια.
Τέλειωσε το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1957 και φοίτησε
στο Κολλέγιο Thompson στη Σκωτία, όπου παρακο-
λούθησε μαθήματα Τηλεόρασης. Εργάστηκε για σαράν-
τα περίπου χρόνια στην Τηλεόραση του Ραδιοφωνικού
Ιδρύματος Κύπρου, στην αρχή ως σκηνοθέτρια και παρα-
γωγός παιδικών προγραμμάτων και από το 1979 ως
σκηνοθέτρια θεατρικών και άλλων εκπομπών. 

Είναι κατά κύριο λόγο θεατρική συγγραφέας και αρκε-
τά από τα έργα της βραβεύτηκαν με πρώτο βραβείο από
το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και παρουσιάστηκαν
από την κύρια σκηνή (Σκληρός άγγελος, Κραυγή του

Αγαμέμνονα, Τα πράσινα ακρογιάλια) και από την Παι-
δική Σκηνή του Οργανισμού (Το παραμύθι της Τριαν-

ταφυλλένης).
Το θεατρικό της έργο Η Στέλλα Βιολάντη δεν μένει

πια εδώ παρουσιάστηκε από το θεατρικό σχήμα "ΕΝΑ".
Ο Σκληρός άγγελος παρουσιάστηκε και από την Τηλε-
όραση της ΕΤ. Αρκετά θεατρικά της έργα παρουσιάστηκαν
από την τηλεόραση του ΡΙΚ, συμπεριλαμβανομένων και
των καθημερινών σήριαλ «Άνεμοι του πάθους» και «Η

Πλατεία».

Άλλα θεατρικά της έργα είναι Ένα Σαββατοκύριακο

στην εξοχή, Η μουσική από το διπλανό δωμάτιο, Η

γριά λέαινα στο ξέφωτο του δάσους κ.ά. 
Τα έργα της Μαρίας Αβρααμίδου περιλαμβάνονται σε

δυο τόμους που εξεδόθησαν το 2001 με τίτλο «ΘΕΑΤΡΟ
Α΄» και «ΘΕΑΤΡΟ Β΄». Έχει γράψει ακόμη πληθώρα
άλλων ανέκδοτων θεατρικών: σκετς, τηλεταινίες, επετει-
ακά για την 1η Απριλίου (Ιταρένιο πουκάμισο), για την
25η Μαρτίου (Ο Κανάρης στην Κύπρο) και Χριστου-
γεννιάτικα, που μεταδόθηκαν είτε από την Τηλεόραση
είτε από θεατρικές ομάδες. 

Εξέδωσε, εκτός από δύο τόμους θεατρικών έργων
της, μια σειρά με διηγήματα με τίτλο Ο τελευταίος χωρ-

ισμός (1979) και δύο νεανικές νουβέλες που βραβεύτηκαν
στην Ελλάδα και στην Κύπρο: Γράμμα στο μοναχικό

αδελφό μου και Οι ωραίες Κυριακές. Μετά την αφυ-
πηρέτηση της από το ΡΙΚ, συνεχίζει τη συγγραφική και
σκηνοθετική της δουλειά, τόσο στο θέατρο όσο και στην
τηλεόραση. 

Η τελευταία της δουλειά είναι το νεανικό μυθιστόρημα
«Το σπίτι τον Άγγλου συνταγματάρχη». Σ’ αυτό το έργο
της αναφέρεται στη δεκαετία του 50 στην Κύπρο, όταν το
νησί ζει μέρες οργής και ξεσηκωμού. Οι Έλληνες ενώνον-
ται, οι νέοι αγωνίζονται να διώξουν τους Άγγλους κατα-
κτητές.

Η δεκαπεντάχρονη Αθηνά βλέπει την οικογένεια της
να ακολουθεί τον αγώνα. Ο αδερφός της παίρνει τα βουνά,
η αδερφή της συμπαραστέκεται στον αγώνα τους, ο πατέρ-
ας ανησυχεί, η μητέρα κλαίει. Η Αθηνά εγκαταλείπει τα
παιδικά ανέμελα της χρόνια και έρχεται αντιμέτωπη με
τον πόλεμο. Η σκέψη της στραμμένη στο γειτονικό σπίτι
των Άγγλων, με τους οποίους μέχρι χθες συμβίωναν
αρμονικά να προσπαθεί τώρα να καταλάβει αν είναι εχθ-
ροί ή φίλοι. Στο σπίτι αυτό μένει ο αγαπημένος της, ο γιος
του Άγγλου συνταγματάρχη που γι’ αυτόν νιώθει τα πρώτα
σημάδια του έρωτα.

Στο έργο της «Γράμμα στο μοναχικό αδερφό μου» βλέ-
πουμε τη ζωή ενός δεκαπεντάχρονου κοριτσιού, τους
προβληματισμούς και τις ανησυχίες της για την οικογέ-
νεια και τη ζωή, καθώς και πως την επηρεάζει η κατοχή
της Κύπρου. Η ηρωίδα βιώνει ταυτόχρονα και το δράμα
ενός νοητικά άρρωστου αδελφού. Η κατάσταση αυτή
επηρεάζει αρνητικά την οικογένεια, δημιουργώντας προ-
βλήματα και στις σχέσεις μεταξύ μητέρας και πατέρα.
Όταν η Κορίννα θα γνωρίσει έναν αξιωματικό του στρα-
τού, τον Ορέστη, θα εμφανιστούν και τα πρώτα σκιρτή-
ματα του έρωτα. Όμως, η όμορφη σχέση τους δεν κρατά
για πολύ, γιατί ο Ορέστης θυσιάζεται για την Πατρίδα! Το
μυθιστόρημα προβάλλει την αξία μιας ελεύθερης ζωής.

Στο έργο «Εκείνο το σημαδιακό καλοκαίρι» η συγγρ-
αφέας περιγράφει το θλιβερό καλοκαίρι του 1974 με την
τουρκική εισβολή. Ηρωίδα του έργου είναι η δωδεκά-
χρονη Θεοδώρα η οποία ζει με τους γονείς της και τον
αδελφό της Πάρη στο χωριό τους το Μπέλαπαϊς. Οι αξιω-
ματικοί του στρατοπέδου της περιοχής φυλακίζουν τον
Πάρη, που ήταν ανθυπολοχαγός των καταδρομών, γιατί
δεν συμφωνεί με τα καταστροφικά σχέδια τους. Ακο-
λούθησε το πραξικόπημα και η εισβολή.

Ρούλα Ιωαννίδου Σταύρου

H Ρούλα Ιωαννίδου Σταύρου γεννήθηκε το 1951 στη
Λευκωσία. Ποιήτρια, πεζογράφος και θεατρική συγγρα-
φέας. Σπούδασε ελληνική και αγγλική φιλολογία στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Αργότερα μετεκπαιδεύτηκε στο RSA
, TEFL (UK) και πήρε το δίπλωμά της με διάκριση στη
διδασκαλία. Έκανε σπουδές στη μουσική και στο πιάνο.
Ως εκπαιδευτικός, υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση και
παράλληλα σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού Κύπρου, ως ερευνήτρια, συγγραφ-
έας, ανθολόγος και επιμελήτρια εκδόσεων. Διετέλεσε
μέλος Συντακτικών Επιτροπών σε Ανθολογίες και άλλες
εκδόσεις. 

Υπηρέτησε, επίσης, ως Σύμβουλος Καθηγήτρια. Γρά-
φει ποίηση, πεζογραφία και θέατρο και έχει εκδώσει 20
βιβλία. Το λογοτεχνικό της έργο έτυχε αναγνώρισης και
τιμήθηκε με βραβεία και διακρίσεις, στην πατρίδα της και
διεθνώς, ενώ βραβεύτηκε επανειλημμένα για το σύνολο
του λογοτεχνικού της έργου και για την προσφορά της
στα Γράμματα και τον Πολιτισμό. Συνεργάζεται με έγκρι-
τα λογοτεχνικά περιοδικά στην πατρίδα της και αλλού.
Έργα της μεταφράστηκαν και δημοσιεύθηκαν σε ξένα
έγκριτα περιοδικά και ανθολογίες. Παρουσιάστηκαν,
επίσης, τόσο από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση όσο
και στη σκηνή. Μελοποιημένα ποιήματά της κυκλοφό-
ρησαν σε δίσκους. Ασχολείται, επίσης, με την εικονο-
γράφηση βιβλίου, όπου και διακρίθηκε.

Έγραψε τις πιο κάτω ποιητικές συλλογές: Ποιήματα

(1974),Τα τραγούδια της μητέρας μου (1983), Του

νησιού μου (1984), Στις διαστάσεις των χρωμάτων

(1990), Τρεις ποιητικές συνθέσεις για την Κύπρο

(1992), Γρηγορείτε (1992), Κίτρινες Κορδέλες (1998)
Εποχές με Χαϊκού (2003).

Έγραψε επίσης τα διηγήματα «Στα Μετόπισθεν» 

2001 τα παιδικά βιβλία «Η πιο ωραία γλώσσα» 1983,
«Μπλουμ» 1998 και το θεατρικό έργο «Αίθουσα Ανα-

μονής» 2003. Άλλα έργα της «Μοιρασμένη Λευκωσία»

1995, και τα έργα «Το έπος της ΕΟΚΑ» και «Ανθολό-

γιο Κειμένων για τον αγώνα της ΕΟΚΑ» (μαζί με τον
Μιχαλάκη Ι. Μαραθεύτη), «Της νήσου Κύπρου Κωπη-

λάται» 2010 και το «Ξενιτιά» 2000.
Στο έργο της «Της νήσου Κύπρου Κωπηλάται», η

θεματική του έργου εστιάζεται στην Κύπρο, τη μακραίωνη
ιστορία της, τον πανάρχαιο πολιτισμό της και τους αγώνες
του λαού της. Είναι ένα σύνθετο έργο, που φωτίζει πτυχές
σταθμούς της ιστορίας της Κύπρου και προβάλλει ιστο-
ρικές φυσιογνωμίες. Όπως σημειώνει η ίδια, η δομή και
η τεχνική του έργου παρέχουν τη δυνατότητα παρου-
σίασής του τόσο από τη σκηνή και από ανοιχτό αμφιθ-
έατρο όσο από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Τα αφηγηματικά μέρη, που αποδίδονται άλλοτε με πεζό
και άλλοτε με ποιητικό λόγο, μπορούν να μετατραπούν
σε δράση και εικόνα, ενώ οι «φωνές» προσφέρουν τη
δυνατότητα μετουσίωσης σε πρόσωπα. 

Η Ρούλα Ιωαννίδου Σταύρου απέσπασε, πρόσφατα,
το Α΄ Βραβείο στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που προ-
κήρυξε ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κυπρίων Ελλά-
δας για το διήγημά της «Συναπάντημα», ενώ το θεατρι-
κό της έργο «Την άλλη φορά» βραβεύτηκε από την
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.

Στέφανος Ζυμπουλάκης

O Στέφανος Ζυμπουλάκης γεννήθηκε στο χωριό
Πολιτικό το 1941 αλλά από βρεφική ηλικία εγκαταστά-
θηκε στην Αμμόχωστο. Σπούδασε στην Ανωτέρα Εμπο-
ρική Σχολή Αμμοχώστου και στη συνέχεια πήγε στην
Αγγλία όπου σπούδασε αρχιτεκτονικό σχέδιο και στη
συνέχεια έκανε μουσικές σπουδές. Είναι διπλωματούχος
βιολιού, κιθάρας και θεωρίας. Η μεγάλη του αγάπη για
τη μουσική ξεκίνησε στα 9 του χρόνια όταν συμμετείχε
στην ορχήστρα του Καλλιτεχνικού Ομίλου Εργαζομένων
Αμμοχώστου παίζοντας βιολί. Για 12 χρόνια δίδασκε βιολί,
κιθάρα και ακορντεόν στο Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου.

Εργάστηκε επίσης για 15 χρόνια στη Δημοτική Βιβλιο-

θήκη Αμμοχώστου με τον γνωστό λογοτέχνη Γιώργο

Φιλίππου Πιερίδη. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974
εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα όπου εργάστηκε στην εκεί
Δημοτική Βιβλιοθήκη για τα επόμενα 22 χρόνια --από το
1974 μέχρι το 1996. Παράλληλα με την μεγάλη του αγάπη
του για τη μουσική ο Ζυμπουλάκης ασχολήθηκε και με
την ποίηση και εξέδωσε αξιόλογες ποιητικές συλλογές
και δημοσίευσε πληθώρα ποιημάτων στα περιοδικά «Μόρ-

φωση», «Νεολαία», «Λογοτεχνικό Στάδιο», καθώς και
σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά τόσο της Κύπρου
όσο και του εξωτερικού.

Η πρώτη του ποιητική συλλογή «Αναζητήματα» εκδόθη-
κε το 1965. Ακολούθησαν «Λευκές αϋπνίες» 1967,
«Μεταβολισμοί» 1970,  η μελέτη για τον επίσης Αμμοχω-
στιανό ποιητή «Παύλος Μεράνος» 1971, και «Ποιήμα-

τα» 1975. Από το 1980 μέχρι το 1987 εξέδωσε σε τέσ-
σερις τόμους κριτικές μελέτες με τίτλο «Ανθολόγιο Λογο-

τεχνικής Κριτικής». Στους τέσσερις αυτούς τόμους όλες
σχεδόν οι κριτικές αφορούν το έργο των σημαντικότερ-
ων σύγχρονων Κύπριων λογοτεχνών, οι οποίοι εξέδω-
σαν έργα τους σ’ αυτή τη χρονική περίοδο. Οι τόμοι αυτοί
εκδόθηκαν από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας και
αποτελούν χρησιμότατη πηγή αναφοράς και σημαντική
προσφορά για τον ιστορικό της Κυπριακής λογοτεχνίας.

Το 1993 εξέδωσε τη συλλογή «Ιστόρημα», εμπνευ-
σμένη από το δράμα της προσφυγιάς και της τουρκικής
κατοχής. Η συλλογή αυτή είναι αφιερωμένη στον Έλληνα
τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα. Δίνουμε μερικούς στί-
χους απ’ αυτή τη συλλογή, από το ποίημα «Συνυπεύθυ-

νοι»:

Η πατρίδα μας σκότωσε από χρέος

Μας πέταξε τη λέξη του ήρωα στα μάτια

Και κόψαμε το δέντρο. 

Τούτος ο νεκρός του Ιούλη 

Που τον λένε Α.Χ.Ψ.

Είναι του χεριού μας ανδραγάθημα. 

Κείται το αίμα στους δρόμους

Στίγμα από συνείδηση το έγκλημα 

Και φωνάζει προδότες.

Ο Ζυμπουλάκης έγραψε το 1994 μια άλλη αξιόλογη
ποιητική συλλογή με τίτλο: «Χειρ Κυρίου». Η συλλογή
αυτή είναι χωρισμένη στις ενότητες: «Της Απόγνωσης»,

«Συνομιλίες της Αμμοχώστου» και «Χειρ Κυρίου».

Στην δεύτερη ενότητα «Συνομιλίες της Αμμοχώστου, ο
ποιητής ξετυλίγει το κουβάρι της μνήμης και της καρδιάς,
αναπολεί τις γειτονιές, τα σπίτια, τους κήπους με τις τριαν-
ταφυλλιές, τα πορτοκάλια, τη θάλασσα, τα βενετικά τείχη,
τη Σαλαμίνα, την ιστορία, τις σκλαβωμένες εκκλησίες…

Το 1996 έγραψε την αισθησιακή συλλογή «Ερωτικά

της Εύης», αφιερωμένη στη γυναίκα του. Στο έργο αυτό
μυθοποιεί τον έρωτα, η Εύη είναι το υπαρκτό πρόσωπο
της γυναίκας, η πηγή του έρωτα για τον ποιητή. Το 1997
έγραψε τη συλλογή «Λούλα Γιάγκου Ρώσσου», αφιε-
ρωμένη στη μητέρα του, και το 2000 «Της πίκρας μου

βιολί». Η πίκρα του ξεριζωμού και η έντονη νοσταλγία
για επιστροφή στην πόλη του Ευαγόρα – την Αμμόχω-
στο, είναι διάχυτη στο ποιητικό του έργο. Ο Ζυμπουλά-
κης έγραψε αξιόλογες ποιητικές συλλογές που διακα-
τέχονται από την αγάπη του στον συνάνθρωπο του, την
ειρήνη και τη δικαιοσύνη.

Δίκαια τιμήθηκε από διάφορους φορείς τόσο στην
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Το Ελληνικό Ινστιτούτο
Αγγλίας αναγνωρίζοντας το λογοτεχνικό του έργο του
απένειμε το 1971 το τιμητικό δίπλωμα Fellow of the Greek
Institute. Τη μεγάλη του αγάπη για την Αμμόχωστο, την
πόλη που μεγάλωσε τη βλέπουμε στους στίχους του στο
ποίημα «Της Φαμακούστας» το οποίο μελοποιήθηκε
από τον Βασίλη Χατζηλουκά και ερμήνευσε ο Κώστας

Χατζηχριστοδούλου :

Η Αμμόχωστος προσεύχεται…

Αμμόχωστος…αναπόσπαστο κομμάτι της

ψυχής μας.

Μέσα απ’ αυτήν ακούγεται η καρδιά μας. 

Οι χτύποι της είναι ζωντανοί.

Γι’ αυτήν ελπίζουμε, γι’ αυτήν αναπνέουμε, 

γι’ αυτήν υπάρχουμε.

Η Αμμόχωστος δεν είναι φάντασμα. 

Είναι υπαρκτό όνειρο.

Είναι οι ρίζες μας και η παρακαταθήκη μας.

Είναι και θα είναι το πνεύμα και το φως της

ζωής μας.

Της απλώνουμε το χέρι, την καρδιά μας 

και τραγουδάμε γι’ αυτήν.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE  í 17.50  or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)

2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).

5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜  – ∞fi ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00  ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ̄ ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)

7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂfiÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ fiÓÔÌ· : 

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 

Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
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ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk 

www.greekinstitute.co.uk

    
   

    

 

    

ktofallis@gmail.com

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 17Eκλεκτές Συνεργασίες

Μαρία Αβρααμίδου – Ρουλα Ι. Σταύρου

– Στέφανος Ζυμπουλάκης
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Greek Cypriots, Kurds and
Armenians joint protest 

in London against Turkey
The UK’s largest representative bod-

ies of Kurdish, Armenian and Cypriot

communities have visited 10 Down-

ing Street and delivered a letter de-

manding Boris Johnson take action

to stop Turkey’s military invasion of

South Kurdistan.

On 24 April 2021 – the anniversary of

the Armenian Genocide – Turkey launched

a military operation in Iraqi territory against

Kurdish forces. Turkish forces have car-

ried out aerial bombardment against civil-

ian targets, border villages and refugee

camps, killing at least three civilian refugees.

Turkey is attempting to provoke conflict

between the regional government of South

Kurdistan and local Kurdish organisa-

tions. Already, the regional government

has prevented delegations of journalists

and human rights observers to the re-

gion.

The letter is co-signed by Elif Sarican

(Co-chair of the Kurdish People’s De-

mocratic Assembly of Britain), Christos

Karaolis (President of the National Fed-

eration of Cypriots in the UK) and An-

nette Moskofian (Chair of the Armenian

National Committee UK). 

The letter states: 

“In light of Turkish support for Azer-

baijan in the 44-day war with Armenia

last year, the Turkish state’s general

stance in its bordering regions can

only be described as aggressive. Fur-

ther, persistent reports show that the

Turkish military deploys chemical

weapons and uses jihadist merce-

naries in conjunction with their own

military efforts. 

“Following Turkey's devastating in-

vasion of Cyprus in 1974, we are wor-

ried about the possibility of history

repeating itself if the UK doesn't do

more. Turkey is a fellow NATO coun-

try to the UK, and therefore these mil-

itary actions must be of concern to

the Government. 

“We urge the Government to use its

diplomatic position to stop the inva-

sion and prevent an intra-Kurdish war.

We particularly ask for the Govern-

ment to put in place sanctions to be

lifted only when Turkey ceases its mil-

itary operations in South Kurdistan.” 

Christos Tuton from the National Federation of Cypriots in the UK and Elif Sarican from

the Kurdish People’s Democratic Assembly of Britain outside 10 Downing Street. (Image

credit: Kurdish People’s Assembly)



SIAMALI

SEMOLINA CAKE WITH

SYRUP

This is a delicious semolina

cake full of flavours of vanilla

essence, mastic from Chios and

orange blossom or rose water.

This cake is mainly served in

Cyprus and the Middle East and

resembles revani. The differ-

ence between the two is that in

siamali semolina is used instead

of flour and yoghurt is added in-

stead of milk. In the revani cake,

eggs are added as well where

they are omitted in siamali cake.

INGREDIENTS

Makes 12 pieces

350g course semolina or 225g

coarse and 125g fine semoli-

na

110g sunflower oil

150g caster sugar

250g Greek yoghurt plus 2 tbsp

extra for coating

½ tsp baking soda

1 ½ tsp baking powder

1 tsp vanilla essence

½ tsp mastic from Chios, finely

crushed

4-5 tbsp orange blossom or rose

water

2 tbsp tahini or sunflower oil for

greasing

125g blanched whole almonds 

FOR THE SYRUP:

250g

caster sugar

250ml water

1 rind of lemon

1 tbsp lemon juice

cinnamon stick, 5cm long

1-2 tbsp of orange blossom or

rose water

METHOD

1. Preheat the oven to 180 °C/

160 °C fan/ gas 4.

2. Put the semolina in a large

bowl and mix well with the oil

using a wooden spatula. Add

all the other ingredients ex-

cept the tahini, the extra yo-

ghurt for coating, the almonds

and mix well until the mixture

becomes smooth.

3.

Grease a 25x35cm baking

dish with tahini or oil and

spread the mixture evenly on

it. Brush the extra yoghurt on

top of the mixture and deco-

rate with the almonds half-

bedded on top of the siamali

in lines, 5cm apart. Decorate

with more lines of almonds

keeping the lines, 5cm apart.

4. Bake in the preheated oven,

for 45-50 minutes until gold-

en brown. Remove the sia-

mali from the oven.

5. In the meantime, prepare the

syrup. In a small pan add all

the ingredients of the syrup

except the orange blossom

or rose water and bring to the

boil. Allow the syrup to boil

for 5 minutes, until the sug-

ar has dissolved, and the

syrup thickens slightly. Now,

add the orange blossom or

rose water. Set aside to cool.

6. Pour the cold syrup all over

the hot siamali, using a ladle

allowing the syrup to be ab-

sorbed slowly.

7. Cover with aluminium foil or

kitchen towel until all the syrup

is absorbs.

8. Cut the siamali into small tri-

angular or rectangular pieces

and serve.

9. Serve with kaimaki or ice-

cream. 

© Copyright  

George Psarias
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS . . .  COOKS FOR ELEFTHERIA

SIAMALI
SEMOLINA CAKE WITH SYRUP

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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: 

“Μαρία Πενταγιώτισσα”
23.00 Ελληνική Ταινία: 

“Η Διακριτική Γοητεία 
των Αρσενικών”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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
21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Είμαι Μια Δυστυχισμένη”
22.20 Ελληνική Ταινία: 

“Βέγγος, ο Τρελός Καμικάζι”
23.40 Ελληνική Ταινία: 

“Αδάμαστος” (Δρακοφοίνικας)

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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
21.15 Ελληνική Ταινία: 

“Το Θαύμα Της Μεγαλόχαρης”
22.40 Ελληνική Ταινία: 

“Σ΄Αγαπάω, Στο Τιμόνι Που 
Κρατάω”

KYΡIAKH 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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: 

“Ανάμεσα Σε Επτά Γυναίκες”

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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: 
“Η Ζωή Που Σου Έχω Δώσει”

22.45 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 10  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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 Ελληνική Ταινία: 
“Οι Προστάτες”

21.50 Ελληνική Ταινία: 
“Βέγγος Ο Ερωτιάρης”

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

19.50 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.20 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Γολγοθάς Μιας Ορφανής”

21.35 Ελληνική Ταινία: 
“Και Κλάμα Στα Σχολεία”

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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: 

“Αγάπη Και Αίμα”

23.00 Ελληνική Ταινία: 
|Ο Παρθένος”

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.
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