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PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
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∏ 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

ΦΩΤΟ: Π.ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

Συνάντηση Αναστασιάδη 
με Γ.Γ. ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

ΣΕΛΙΔΑ 5
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Α
νάστατη η Ομογένεια στις ΗΠΑ, έντονη

δυσαρέσκεια στις κυβερνήσεις Ελλά-

δας και Κύπρου και αλγεινή εντύπωση

στον απανταχού Ελληνισμό και σε όσους

εξακολουθούν να επιμένουν Χριστιανικά

και Ορθόδοξα για την πισώπλατη μαχαι-

ριά προς την Κυπριακή Δημοκρατία από

την ενέργεια του Αρχιεπισκόπου Αμερι-

κής Ελπιδοφόρου – προφανώς με εντολή

του Οικουμενικού Πατριαρχείου – να πα-

ραστεί στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέν-

τρου» στη Νέα Υόρκη, όπου επίσημος καλε-

σμένος ήταν και ο κατοχικός ηγέτης και

λεγόμενος πρόεδρος του κατοχικού καθε-

στώτος της Κύπρου Ερσίν Τατάρ. Τα εγκαίνια

τέλεσε ο πρόεδρος Ερντογάν ομού με τον

ακατανόητο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-

τέρες.

Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο

το γεγονός και  έστειλαν φωτογραφίες στα

μέσα ενημέρωσης που  εκθέτουν τον Αρχιεπίσκο-

πο, καθώς εκτός από τον Ερντογάν φαίνεται

ότι … «ευλόγησε» και τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν

Τατάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ελπιδοφό-

ρος απέρριψε με απαράδεκτο τρόπο όλες τις

εκκλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της

κυπριακής να μην πάει στα εγκαίνια του Τουρ-

κικού Κέντρου. Αγνόησε επίσης όλες τις εκκλή-

σεις της Ομογένειας να μην παραστεί στην

τουρκική φιέστα, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα

τα συμφέροντα της Ελλάδας αλλά και της

Κύπρου και δείχνοντας ότι δεν…ενοχλείται

από την προώθηση του ψευδοκράτους και τη

διχοτόμηση του νησιού.

Επέλεξε ο Αρχιεπίσκοπος – ακόμη μία φορά

– να προκαλέσει τα πατριωτικά αισθήματα της

Ομογένειας, τη στιγμή που η Τουρκία μόλις

πρόσφατα επιχείρησε να αμφισβητήσει και

την… Κρήτη, ετοιμάζει μπαράζ προκλήσεων

στο Αιγαίο, στην ΑΟΖ της Κύπρου και ειδικά

στην Αμμόχωστο.

Προφανώς, όλες αυτές οι άθλιες πράξεις

της Τουρκίας είναι «ψιλά» γράμματα για τον

Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος τηρεί μία

απαράδεκτη τακτική για να εξευμενίσει τον

Ερντογάν, πιστεύοντας ότι  θα τον βοηθήσει

να εκλεγεί Οικουμενικός Πατριάρχης στο μέλ-

λον. (Ως γνωστόν, ο κ. Βαρθολομαίος είναι

πλέον πολύ ηλικιωμένος και θα έπρεπε να

είχε ήδη παραιτηθεί. Κάποιες από τις  ενέρ-

γειές του τα τελευταία χρόνια δεν τον τιμούν

και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην

Ορθοδοξία).

Ο κ. Ελπιδοφόρος ξεχνά  ότι ο Ερντογάν

βρίσκεται στην πεντάδα των αυταρχικών ηγε-

τών που παραβιάζουν ασύστολα τα ανθρώπινα

δικαιώματα στην Τουρκία, στην κατεχόμενη

Κύπρο, στο Κουρδιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία,

στη Λιβύη και σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την ομογεγειακή διαδικτυακή

εφημερίδα «Hellenic Journal», πολλοί εκκλησια-

στικοί και ομογενειακοί παράγοντες εξέφρα-

σαν την οργή τους για την ενέργεια του Αρχιε-

πισκόπου.

Ένας εξ αυτών είπε ότι «ελπίζαμε ότι θα

είχαμε έναν Ορθόδοξο ιεράρχη που θα υπο-

στηρίζει τα εθνικά θέματα και απογοητε-

υθήκαμε»...

ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ

Το «Τουρκικό Κτήριο», ουρανοξύστης 36

ορόφων και ύψους 171 μέτρων, βρίσκεται

απέναντι από το κεντρικό κτίριο του ΟΗΕ. Στο

κτίριο στεγάζονται το προξενείο της Τουρκίας

στη Νέα Υόρκη και η μόνιμη αντιπροσωπεία

της στα Ηνωμένα Έθνη. Ένας όροφος του

κτηρίου έχει παραχωρηθεί στο ψευδοκράτος,

καθώς ως παράνομη οντότητα δεν μπορεί να

έχει αυτόνομη παρουσία στο εξωτερικό. Δεν

είναι γνωστό τι θα στεγαστεί στον όροφο που

έχει παραχωρηθεί στο ψευδοκράτος, το οποίο

έχει «μόνιμη αντιπροσωπεία», μη αναγνωρι-

σμένη από κανέναν πλην της Τουρκίας.

Κατά την ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος

χαρακτήρισε το κτήριο «αριστούργημα» και

σημείωσε πως αποτελεί ορόσημο με αφορμή

τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση

της Τουρκικής Δημοκρατίας. 

Ο Ελπιδοφόρος είχε συνάντηση στο συγκε-

κριμένο κτήριο με τον Υφυπουργό Εξωτερ-

ικών της Τουρκίας , Yavuz Selim.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 

-ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Σύμφωνα με έγκυρες (αυτή την ώρα) πληρο-

φορίες, μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, ο

Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ακύρωσε

τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπι-

δοφόρο, επικαλούμενος το «βεβαρημένο»

πρόγραμμά του.

Σύμφωνα με ελλαδικά ΜΜΕ, την απόφα-

ση του Προέδρου Αναστασιάδη ακολουθεί και

ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-

τάκης, ο οποίος ακύρωσε με την σειρά και

εκείνος την συνάντηση του με τον κ. Ελπιδο-

φόρο, που επρόκειτο να γίνει αύριο Παρασ-

κευή στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Δυστυχώς,

όμως, αναγκαστικά ο Έλληνας πρωθυπουρ-

γός θα συνευρεθεί στο ίδιο χώρο με τον κ.

Ελπιδοφόρο κατά την επίσκεψή του στο

«Ground Zero», εκεί όπου πραγματοποιήθη-

καν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Θα

είναι εκεί και ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος θα…

ξεναγήσει τον κ. Μητσοτάκη στον  Ιερό Ναό

Αγίου Νικολάου, που πρόσφατα άνοιξε εκ νέου

τις πύλες του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις μεγαλύτε-

ρες εβραϊκές οργανώσεις της Νέας Υόρκης

απέρριψαν την πρόσκληση του Ερντογάν για

συνάντηση.  

Η δε Αρμενική Οργάνωση ANCA κατήγγει-

λε τη συμπεριφορά του Αρχειπισκόπου Ελπι-

δοφόρου, σημειώνοντας σχετικά:

«Με το κατεστημένο της Ουάσιγκτον να

του έχει γυρίσει πλάτη (τα γεράκια, τα πε-

ριστέρια και όλοι ενδιάμεσα) – και ενώ ανα-

ζητά απεγνωσμένα συμμάχους – ο Ερ-

ντ-ογάν στρατολογεί διπλωμάτες από το

Αζερμπαϊτζάν, εκπροσώπους της παρά-

νομης τουρκικής κατοχικής δύναμης στην

Κύπρο και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

γι’ αυτή τη σκηνοθετημένη φωτογραφία

στη Νέα Υόρκη».

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΨΕΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ»

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας

είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γενικής

Συνέλευσης του ΟΗΕ, Abdulla Shahid, όπου

συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής

αλλαγής και της πανδημίας, καθώς και ο ρόλος

του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση τους.

Στη συνάντηση αυτή, τόνισε επίσης την

ανάγκη τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, συμπε-

ριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας

από όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της

Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε

για τις θέσεις της χώρας μας, καθώς και για

την τουρκική παραβατική συμπεριφορά.

Παρατήρησε με νόημα ότι, ακριβώς απέ-

ναντι από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών,

εγκαινιάστηκε το «Τουρκικό σπίτι». Πρόσθε-

σε, όμως, ότι η Τουρκία, η οποία «κόπτεται»

για την εικόνα της στον ΟΗΕ με την κατα-

σκευή ενός επιβλητικού κτιρίου, συνεχίζει ακά-

θεκτη να παραβιάζει κατάφορα τον Χάρτη του

ΟΗΕ εκτοξεύοντας απειλή πολέμου εναντίον

της Ελλάδας, εφόσον η Αθήνα εφαρμόσει το

νόμιμο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της

υδάτων.

ΑΝΑΣΤΑΤΗ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΩΠΛΑΤΗ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δίπλα-δίπλα

με τον Τατάρ επευφημούν τον Ερντογάν!!!

Γλυκά από την Πόλη
στον Μπακογιάννη 

ο Ιμάμογλου
Την πεποίθηση ότι η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη μπο-

ρούν να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας, φιλίας και αλληλο-

κατανόησης και να προχωρήσουν από κοινού στην επίλυση

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Τουρκία,

αλλά και εκείνων που υπερβαίνουν τα σύνορα των δύο χωρών,

εξέφρασαν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων Κώστας Μπακο-

γιάννης και Εκρέμ Ιμάμογλου αντίστοιχα μετά την συνάντησή

τους στο δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε από

διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα ύστερα από επίσημη

πρόσκληση του κ. Μπακογιάννη ως ανταπόδοση της επίσκεψ-

ης του τελευταίου στην τουρκική πόλη, τον περασμένο Μάιο,

όπου οι δύο δήμαρχοι είχαν υπογράψει μνημόνιο κατανόη-

σης και συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού και του

τουρισμού.

O δήμαρχος Κωνσταντινούπολης δεν πήγε με άδεια χέρια

στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα μετά τι δηλώσεις, οι δύο άνδρ-

ες προχώρησαν στην εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων.

Ο κ. Μπακογιάννης προσέφερε στον προσκεκλημένο του

ένα αγαλματίδιο με το σύμβολο της αρχαίας Αθήνας, μια

ασημένια κουκουβάγια και ένα οικογενειακό κειμήλιο, μια

μικρή προσωπογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου, υπενθ-

υμίζοντας στον κ. Ιμάμογλου ότι το 1934 είχε προτείνει τον

Κεμάλ Ατατούρκ για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 

Ο Τούρκος δήμαρχος προσέφερε από την πλευρά του έναν

ζωγραφικό πίνακα που αναπαριστά ένα κεφάλι αλόγου που

περιστοιχίζεται από τουρκικές ευχές για υγεία και ευημερία,

ένα βιβλίο - τουριστικό οδηγό της Κωνσταντινούπολης και

ένα μεγάλο κουτί με ανατολίτικα γλυκά.

Eπικαιρότητα
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Άποψη - Σχόλια

Στο εθνικό κατευόδιο του Μίκη Θεο-

δωράκη παρατήρησα ότι οι ανα-

ρίθμητες νεκρολογίες του χωρίζον-

ταν σε δυο κατηγορίες. Εκείνες που

αναδείκνυαν την προσωπικότητα,

το μέγεθος και το ταλέντο, τις αντιφ-

άσεις και τις μεταβολές του, πάνω

από εφήμερους κι αδιάφορους για

τη στιγμή διαχωρισμούς. Κι εκείνες

που αγωνίζονταν να αποδείξουν, να

θυμίσουν ή να δοξάσουν πόσο αρι-

στερός υπήρξε ο εκλιπών. 

Οι πρώτες μιλούσαν για τον άν-

θρωπο που έφυγε. Οι δεύτερες για

την Αριστερά – περιττό να προσθέ-

σω πως ήταν γραμμένες από αρι-

στερούς... 

Οι νεκρολογίες αυτές μου θύμισαν

έναν παλιό φίλο που έλεγε ότι οι συ-

ζητήσεις με τους αριστερούς είναι

βαρετές γιατί πάντα καταλήγουν να

μιλούν για την Αριστερά, δηλαδή για

τους εαυτούς τους. 

Βεβαίως ο μακαρίτης έβαλε το χερά-

κι του. Διαμήνυσε ότι ήθελε «να πεθά-

νει σαν κομμουνιστής». Προσωπικά

δεν ξέρω πώς πεθαίνουν οι κομμου-

νιστές – διαφορετικά από τους άλ-

λους ανθρώπους; 

Και χάραξε στον τάφο του «Πολέ-

μησε τον Δεκέμβρη» – αν και δεν αντι-

λαμβάνομαι το «ανδραγάθημα» να

πάρει κανείς μέρος σε μια καταστρ-

οφική εμφύλια σύγκρουση και μάλι-

στα με τους χαμένους. 

Ό,τι κι αν έγινε όμως, ο άνθρωπος

έφυγε όπως ήθελε. Δικαίωμά του. 

Σε αυτούς που έμειναν, προσμε-

τράται ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ο

οποίος ενθυμούμενος την «αριστε-

ροσύνη» του Θεοδωράκη (ίσως για

να θυμίσει και τη δική του...) απο-

φάνθηκε: 

- Δεν μπορεί ένας καλλιτεχνης να

μην ανήκει στην Αριστερά. Δεν έχω

δει πολλούς δεξιούς καλλιτέχνες της

προκοπής! 

Εγώ πάλι πιστοποιητικά πολιτικών

φρονημάτων δεν εκδίδω, αλλά αν

συγκριθεί ο «αριστερός» Κραουνάκης

με τον «δεξιό» Χατζιδάκι ή τον «δεξιό»

Ξαρχάκο, μάλλον θα γελούν και οι

παρτιτούρες. 

Πέρα από την ανθρώπινη βλακεία,

αυτό που διαμορφώνει τέτοιες απο-

φάνσεις είναι η μύχια πεποίθηση ότι

η Αριστερά δεν είναι μια πολιτική

ταυτότητα σαν τις άλλες, αλλά απο-

τελεί κάτι υπέρτερο κι ευγενέστερο.

Κι ότι οι αριστεροί δεν είναι απλώς

διαφορετικοί από τους δεξιούς ή τους

κεντρώους, αλλά καλύτεροι. 

Ένα είδος «ιδεολογικής αριστείας»,

η οποία απονέμεται κάθε φορά που

προσέρχεσαι στην κάλπη ήλες κάποια

μπαρούφα – αρκεί να διαλέγεις το

σωστό κόμμα και την καλή μπαρ-

ούφα. 

Και η οποία διαμορφώνει τον διαρ-

κή αυτοθαυμασμό, την αυτοεπιβε-

βαίωση και την αυταρέσκεια μιας

παράταξης, ακόμη κι όταν συνήθως

κυκλοφορεί στο δρομολόγιο «μουρ-

μούρα - μανούρα - Χασούρα» χωρίς

επιστροφή. Αλλά πάντα με μια πει-

σματική ευτυχία να είσαι αριστερός. 

Αυτή η αντίληψη της Αριστεράς

ως «αριστεία της πολιτικής», δεν

ξέρω πώς έχει προκύψει. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θυμά-

μαι να καταγράφεται κάποια εκκω-

φαντική «αριστερή επιτυχία». Αντι-

θέτως μετράμε αρκετά αριστερά ανε-

λεύθερα πειράματα με αναρίθμητες

φυλακές, στρατόπεδα, στερήσεις,

καταστολές και πολλά εκατομμύρια

νεκρούς. 

Σε εθνικό επίπεδο, η Αριστερά ήταν

πάντα μια δευτερεύουσα και μάλλον

περιχαρακωμένη πολιτική παράταξη. 

Στα περίπου εκατό χρόνια της

ελληνικής ιστορίας της έπαιξε κεν-

τρικό εθνικό ρόλο μόνο το διάστημα

1943-1949 (με τα γνωστά αποτελέ-

σματα...) και το διάστημα 2012-2019

(με τα επίσης γνωστά αποτελέσμα-

τα...). 

Το υπόλοιπο διάστημα έκανε

«αγώνες». Παντός είδους και μετα-

βαλλόμενης σημασίας... 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το αρι-

στερό Πάνθεον είναι ένα ατελείωτο

«μαρτυρολόγιο ηρώων» που διώχθη-

καν, φυλακίστηκαν ή εκτελέστηκαν,

αλλά δεν περιλαμβάνει ούτε έναν

κυβερνήτη που να βελτίωσε τη ζωή

του ελληνικού λαού ή να έσπρωξε

μπροστά το Έθνος και την Πατρίδα.

Στον Βενιζέλο και τον Καραμανλή, ο

αντίλογος είναι ο Μπελογιάννης. 

Είναι άξιον περιεργείας, λοιπόν,

από πού προκύπτει ότι η «αριστε-

ροσύνη» αποτελεί παράσημο σε

σύγκριση με άλλες πολιτικές ταυ-

τότητες. 

Τη στιγμή μάλιστα που η δημο-

κρατία στηρίζεται ακριβώς στην πολι-

τική, ιδεολογική και ηθική ισοδυναμία

όσων δραστηριοποιούνται στους

κόλπους της. Για τον απλούστατο

λόγο ότι εκείνη αποτελεί τον μονα-

δικό μηχανισμό νομιμοποίησης και

δικαίωσης όσων πολιτεύονται. Στη

δημοκρατία κανείς δεν νομιμοποιεί,

ούτε δικαιώνει τον εαυτό του. 

Θα μου πείτε ενδεχομένως ότι «η

πεισματική ευτυχία να είσαι αριστε-

ρός» δεν είναι παρά η προσπάθεια

να διατηρηθεί ζωντανή και να προ-

στατευτεί μια πολιτική ταυτότητα που

έζησε σε δύσκολες συνθήκες από

ήττα σε ήττα ΚΙ από καταστροφή σε

καταστροφή. 

Οτι τελικά δεν είναι παρά η άμυνα

στη διάψευση κι η περι φρούρηση

μιας αμφίβολης επαγγελίας. 

Ενδεχομένως. Ταυτοχρόνως όμως

η ευτυχία του αριστερού έχει ως αντίτι-

μο τη δυστυχία του. 

Διότι η αυταρέσκεια κι η αυτοδι-

καίωση είναι οι βασικοί παράγοντες

που εμποδίζουν την Αριστερά να

αμφιβάλλει, να αναρωτηθεί, να συμ-

βαδίσει με τη σύγχρονη κοινωνία και

τον κόσμο. Τα ξέρει όλα, σωστά κι

από πριν. 

Ενίοτε προσαρμόζεται – συνήθως

μετά από μια ήττα, όπως με τη Βάρ-

κιζα το 1945 ή την «κωλοτούμπα» το

2015. Αλλά ποτέ δεν αλλάζει επί της

ουσίας. 

Κι αυτό δεν αφορά μόνο τα κομ-

μουνιστικά κόμματα ή όσα τέλος πάν-

των έχουν απομείνει. 

Υποθέτω ότι στην περίπτωσή τους

εξακολουθεί να ισχύει ο ξεκαρδιστικός

αφορισμός του γάλλου κομμουνιστή

ηγέτη Ζορζ Μαρσέ, ο οποίος τη δεκα-

ετία του 1970 δήλωνε ότι «το Κομ-

μουνιστικό Κόμμα δεν αλλάζει κι ούτε

θα αλλάξει ποτέ. Είναι υπέρ της αλλα-

γής!». 

Αλλά καταφανώς δυσκολεύονται

ακόμη και πιο ατυπικοί αριστεροί

σχηματισμοί, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι

Podemos. 

Οι δικοί μας ειδικότερα βρίσκον-

ται στο εθνικό προσκήνιο από το

2012 και σχεδόν σε μια δεκαετία που

ακολούθησε η πολιτική ρητορική, η

σκέψη κι η αισθητική τους δεν έχουν

μετακινηθεί ούτε ένα εκατοστό. 

Ο Φίλης ή ο Τσακαλώτος εξακο-

λουθούν να διακινούν αφορισμούς

και θέσφατα που ελάχιστη επαφή

έχουν με τη σύγχρονη πραγμα-

τικότητα. Οριακά μπολιάστηκαν με

λίγη πασοκική μπαγαμποντιά τύπου

Σπίρτζη ή Ραγκούση. 

Διότι η δυστυχία της Αριστεράς

είναι τελικά η ακινησία της Αριστε-

ράς. Ο φόβος πως αν πάψει να είναι

ακίνητη, πως αν αλλάξει, θα πάψει

να υπάρχει. 

Το γράψαμε ξανά, το υπερτονίζουμε και τώρα. Η κοινή συνάντηση Αναστασιάδη – Τα-

τάρ με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του διεθνούς Οργανι-

σμού στη Νέα Υόρκη, είναι μία τελείως λανθασένη κίνηση. Υπό όποια μορφή κι αν γίνεται,

τυπική, άτυπη, σε γεύμα ή πρόγευμα, ο στόχος της Τουρκίας είναι σταδιακά να εξισώσει

τον κατοχικό ηγέτη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στη Γ.Σ. συμμετέχουν μόνον αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, όχι ηγέτες κοινοτήτων,

ούτε εκπρόσωποι παρανόμων οντοτήτων. Υπάρχουν 365 μέρες τον χρόνο, πολλοί άλ-

λοι χώροι στην Ευρώπη, όπου στεγάζεται ο ΟΗΕ επίσης, θα μπορούσε η συνάντηση αυ-

τή να γίνει σε άλλο χρόνο, σε διάφορετικό τόπο. 

Στόχος των Τούρκων δεν είναι για να βγει κάτι από αυτή τη συνάντηση. Αφού το λένε

δημοσίως και κατά κόρον, εξηγούν τα σχέδιά τους, τι δεν καταλαβαίνουμε; Ο ίδιος ο

Ερντογάν – για πρώτη φορά – ζήτησε κατά την ομιλία του στη Γ.Σ. να δοθεί το δικαίωμα

και στον κατοχικό Τατάρ να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση ως... «ισότιμος ηγέτης ενός από

τους δύο λαούς στην Κύπρο». Απαίτησε να ακουστεί η φωνή Τατάρ, διότι «εκπροσωπεί

κι αυτός κράτος». 

Το δε αντηχείο Ερντογάν, ο υποτελής, ανιστόρητος και θρασύς Τατάρ, σε δηλώσεις του

είπε ότι βρίσκεται στα Ηνωμένα Έθνη ζητώντας να «γίνει σεβαστό το αίτημά του να έχει

ίσο λόγο στη διεθνή σκηνή, από την ίδια πλατφόρμα όπως ο Αναστασιάδης, δηλαδή τη

Γ.Σ. του ΟΗΕ»! Και επανέλαβε τα επιχειρήματα Ερντογάν για τα δικαιώματα της Τουρκίας,

που «έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο». Προπαγανδίζει ασύστολα παντού

ο Τατάρ και μιλά για «αποκατάσταση της ισορροπίας, που διαταράχθηκε το 1963-74»! 

Η«ισότιμη μεταχείριση» που απαιτεί η Άγκυρα για τον εγκάθετό της είναι καλά σχεδια-

σμένη. Βλέπει ο νόμιμος Πρόεδρος Αναστασιάδης τον Γ.Γ. για 20 λεπτά, ο ίδιος χρό-

νος διατίθεται και για τον Τατάρ. Έχει αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ η Κυπριακή Δημοκρατία,

τώρα ο Ερντογάν παραχωρεί ολόκληρο όροφο στον ουρανοξύστη της Τουρκίας στη Νέα

Υόρκη για να έχει «αντιπροσωπεία» και το ψευδοκράτος, ανεξάρτητα του αν δεν ανα-

γνωρίζεται. Ελπίζουν ότι σιγά-σιγά (με τις...ευλογίες και του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφό-

ρου), θα έρθει η εξίσωση!

Είναι, λοιπόν, λάθος η συνάντηση στο περιθώριο της Γ.Σ., ιδίως τώρα που στα φανερά

πλέον οι Τούρκοι διατυμπανίζουν στην διά πασών τις προθέσεις τους. Το να μας «κατη-

γορήσουν» ότι αρνούμεθα να πάμε σε συνάντηση που μας καλεί ο Γ.Γ. (αν μας καλεί), δεν

ισχύει, διότι αυτά τα θέματα κανονίζονται στο παρασκήνιο και μετά ακολουθεί πρόσκληση.

Αλλά, ακόμα κι αν η πρόσκληση προέρχεται χωρίς προηγούμενες διαβουλεύσεις (πράγ-

μα απίθανο), τι κακό θα γίνει, δηλαδή; Θα μας «κατηγορήσουν» ότι... αρνούμεθα τον διά-

λογο για να συζητήσουμε τη λύση δύο κρατών; Αστεία πράγματα!

Και αφού ο ανιστόρητος Τατάρ μιλά για «ισορροπία που διαταράχθηκε το 1963-74», ευ-

καιρία για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να προβάλει ξανά την πρότασή του για επάνο-

δο στο Σύνταγμα του 1960, με όλες τις πρόνοιές του. 

Οσοι αναφέρονται σε πολιτικές και νομικές δυσκολίες, δεν ξέρουν τι λένε. (Ένας μάλι-

στα δικηγόρος στην Κύπρο ανέφερε ως... νομικό εμπόδιο ότι θα χάσουν τη δουλειά

τους κάποιοι που κατέχουν θέσεις οι οποίες προορίζονταν για τους Τ/κ, όπως ο Βοηθός

Γενικού Εισαγγελέα!!!). Οι εγγυήσεις του 1960 είναι συγκεκριμένες, αφορούν την προ-

στασία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως οντότητας και τίποτε άλλο. Δικαίωμα μονομερούς

επέμβασης δεν υφίσταται και αυτό πρώτος ο Γλαύκος Κληρίδης το είχε αναφέρει. Ναι, τρω-

τά, και πολλά μάλιστα, υπάρχουν στο Σύνταγμα του 1960, αλλά δεν συγκρίνονται με την

τωρινή κατάσταση κατοχής ή με λύση διχοτόμησης που προτείνουν οι Τούρκοι. Ακόμα και

η λύση ΔΔΟ, όπως οι Τούρκοι την ερμηνεύουν και την επιδιώκουν από το 1980 και μετά,

πάλι σε διχοτόμηση οδηγεί.

Επέστη, λοιπόν, η στιγμή να αλλάξουμε τακτική Φτάνει πια να προσερχόμαστε σε διά-

λογο χάριν του διαλόγου. Και έμμεσα να «νομιμοποιούμε» τις τουρκικές παρανοϊκές

προτάσεις. Ναι, είναι δύσκολο να φαινόμαστε ότι αρνούμεθα κάθε συνάντηση για το Κυ-

πριακό. Όμως, είναι πιο επώδυνο να συρόμαστε σε άγονο διάλογο και να καμωνόμαστε

ότι υπάρχουν συνομιλίες. Διάλογος να υπάρξει μόνον αν γίνουν ουσιαστικές διαπραγμα-

τεύσεις εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Διαφορετικά, ο οποιοσδήποτε «διάλογος

κωφών» απομακρύνει ακόμα περισσότερο τη λύση.

«Ε»

Υ.Γ.: Η απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη να μη συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ελπι-

δοφόρο είναι ορθότατη. Εμμέσως αυτή τη στάση κράτησε και ο Μητσοτάκης, διότι ακύρ-

ωσε μετάβασή του στην Αρχιεπισκοπή, αλλά αναγκαστικά θα συναντηθεί με τον Ελπιδο-

φόρο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Πρέπει να καταλάβει ο κ. Ελπιδοφόρος – και ο κάθε

Φαναριώτης – ότι όταν «ευλογείς» διά της παρουσίας σου αυτούς που απεργάζονται τη

συρρίκνωση της πατρίδας του, ότι αποδέχεσαι με έμμεσο έστω τρόπο την ιδιότητα που

προβάλλει για τον εαυτό του ο κατοχικός ηγέτης και αδιαφορείς για τα Δίκαια του Ελληνι-

σμού, διότι... υπερτερεί η Σχολή της Χάλκης, τότε χάνεις και τον όποιο σεβασμό τρέφει κά-

ποιος προς το ιερατικό σχήμα που σε περιβάλλει. Το Φανάρι στάθηκε όρθιο με τη διαχρ-

ονική στήριξη του ελληνικού κράτους. Με την πίστη των Ελλήνων Ορθοδόξων απανταχού

της γης στέκει εκεί που είναι. Δυστυχώς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει χάσει από την

αδιαμφισβήτητη αίγλη που είχε και την πνευματική του διάσταση. Ίσως η μόνη λύση να

είναι η μεταφορά της ‘Εδρας του αλλού, στο Άγιο Όρος πιθανόν. Το έλεγε αυτό πριν χρό-

νια ο μακαριστός Όμηρος Χαπίπης, φαινόταν παράξενο και άκαιρο, αλλά είχε δίκαιο.

«Ε»

Α Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ Η

Η δυστυχία να είσαι αριστερός Η συνάντηση στον ΟΗΕ, η ομιλία 
Ερντογάν και τα λανθασμένα μηνύματα

Του Ι.Κ. Πρετεντέρη
Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», Σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου 2021 



Συνάντηση Αναστασιάδη με ΓΓ ΟΗΕ Οι Τούρκοι της Κύπρου
δεν θέλουν επιστροφή

στο 1960
Η «Ε/κ διοίκηση», κατά την έκφρασή του, γνωρίζει πολύ καλά,

όπως όλοι, ότι δεν υπάρχει πλέον επιστροφή στην Κυπριακή

Δημοκρατία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο κ. Όζερσαϊ είπε ότι η πρόταση αυτή

του Προέδρου Αναστασιάδη έγινε είτε για εξισορρόπηση της

«διαφορετικής πολιτικής» που έθεσαν επί τάπητος οι Τουρ-

κοκύπριοι κατά την νέα περίοδο, είτε για να γίνει μια απαντητι-

κή κίνηση.

«Είναι μια κίνηση που επινοήθηκε λέγοντας ως ελληνοκ-

υπριακή πλευρά να περάσω σε μιαν πιο σκληρή ρητορική, να

ψηλώσω τον πήχη, ούτως ώστε αν αύριο τεθεί θέμα παζαρέ-

ματος, να υποχωρήσω από το σημείο της Κυπριακής Δημο-

κρατίας», εκτίμησε.

Η άποψη που έθεσε επί τάπητος η τουρκοκυπριακή πλευρά

και η Τουρκία λέγοντας λύση δύο κρατών, δεν σκοπεύει να

ψηλώσει τον πήχη, πρόσθεσε ο κ. Οζερρσάι λέγοντας ότι η ε/κ

πλευρά δεν το κατάλαβε αυτό. «Ήταν προσεγγίσεις που στό-

χευαν να δημιουργήσουν κομμάτι παζαρέματος οι αναφορές για

κυριαρχία, συνομοσπονδία ή πρώτα να αναγνωριστεί η ΤΔΒΚ

για 24 ώρες και αναλόγως θα υπάρξει λύση, που από καιρού

εις καιρό έθετε επί τάπητος ο ιδρυτικός πρόεδρος της δημο-

κρατίας Ρ. Ντενκτάς. Θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό το να

έκανε αυτή την κίνηση η ελληνοκυπριακή πλευρά έναντι μιας

τέτοιας προσέγγισης».

Κάνοντας λόγο για «νέα κατάσταση» που δημιούργησε ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Κουντρέτ Οζερσάι υποστήριξε

ότι ο ε/κ ηγέτης, όπως αναφέρθηκε στον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας, έδωσε το μήνυμα ότι ήταν έτοιμος να συζητήσει μια

άλλη λύση εκτός της ομοσπονδίας, απλώς για να φύγει από τις

διαπραγματεύσεις και να σώσει την κατάσταση και άνοιξε ο ίδιος

το Κουτί της Πανδώρας.

«Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν έθεσαν επί τά-

πητος την εναλλακτική λύση που υπέβαλαν για να αυξήσουν το

παζάρεμα και να την αποσύρουν αργότερα, επειδή η ελληνο-

κυπριακή πλευρά δεν είναι έτοιμη να μοιραστεί την διοίκηση και

τον πλούτο. Πρέπει να το δει αυτό η ελληνοκυπριακή ηγεσία.

Είχε μιαν σκέψη την οποία έκρυβε η ελληνοκυπριακή ηγεσία

ερχόμενη τόσα χρόνια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δια-

πραγματευόμενη για ομοσπονδία πάντα την διαπραγματευόταν

ως επιστροφή στην Κυπριακή Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Κατά τον κ. Οζερσάι, ο μυστικός στόχος στο παρασκήνιο σχε-

διάστηκε ως επιστροφή στην Κυπριακή Δημοκρατία που βρίσκε-

ται στα χέρια των Ε/κ ούτως ή άλλως.

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Επικαιρότητα

Ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε στις

21 Σεπτεμβρίου, συνάντηση με τον Γενικό

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντό-

νιο Γκουτέρες, στο Γραφείο του Γ.Γ., στη

Νέα Υόρκη.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, ο

Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστο-

δουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.

Μάριος Πελεκάνος, ο Μόνιμος Αντιπρό-

σωπος της Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη

κ. Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου και το Μέλος

του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου

κ. Παντελής Παντελίδης.

Μετά τη συνάντηση, που διήρκησε περίπου

20 λεπτά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε

δηλώσεις του είπε ότι «η συνάντηση με τον

ΓΓ έγινε σε ένα δημιουργικό κλίμα.

Έχουμε παραθέσει τις απόψεις, τις θέσεις

και πώς θα μπορούσε να επαναρχίσει ένας

δημιουργικός διάλογος χωρίς προαπαιτούμενα.

Έχω αναπτύξει κάποιες θέσεις και ιδέες και

έχουμε συμφωνήσει ότι τα όσα αφορούν το

Κυπριακό θα συζητηθούν και κατά το γεύμα

που θα έχουμε στις 27 του μηνός με τον κ.

Τατάρ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε κατ́ ευχήν,

έτσι ώστε να υπάρχει μια νέα προοπτική για

την Κύπρο».

Στη συνάντηση της 27ης Σεπτεμβρίου θα

συζητηθεί η πάρα πέρα πορεία του Κυ-πρια-

κού με τον διορισμό νέου αντιπροσώπου του

Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών

να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Αυτό που προκύπτει από τη συνάντηση

ΠτΔ – ΓΓ ΟΗΕ είναι πως το κύριο θέμα στο

γεύμα της 27ης Σεπτεμβρίου θα είναι ο διο-

ρισμός νέου αντιπροσώπου στο Κυπριακό.

Με δύο επιλογές να βρίσκονται στο τραπέζι:

1. Να είναι ειδικός αντιπρόσωπος, του

οποίου ο διορισμός θα περάσει μέσα από το

Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως για παράδειγ-

μα ήταν ο Νορβηγός Έσπεν Μπαρθ Άιντε,

ή

2. Να προχωρεί ο ΓΓ ΟΗΕ σε απευθείας

επιλογή και να είναι προσωπικός απεστα-

λμένος, όπως ήταν η Τζέιν Χολ Λουτ.

Σ’ ό,τι αφορά την πρώτη επιλογή αυτή δεν

αποκλείεται να αντιμετωπίσει την αντίδραση

της τουρκικής πλευράς λόγω του ότι ο διορι-

σμός θα περάσει μέσα από το Συμβούλιο

Ασφαλείας και ως εκ τούτου θα δεσμεύεται

και από τις σχετικές αποφάσεις.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΦΩΝΗ ΒΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΥΒΡΙΣΤΗ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ» ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«Όποιος ευτελίζει τα ιερά και τα όσια του
λαού, ευτελίζει τον ίδιο τον λαό»

Α
νοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα

Παπδόπουλο έστειλε η πρόεδρος της επαρχιακής επι-

τροπής ΓΟΔΗΚ Μόρφου-Λεμεσού, Χριστίνα Γεωργίου Ζαμ-

πακκίδου, εκφράζοντας την διαφωνία της για τη θέση του

προέδρου του κόμματος σε σχέση με τα έργα του καθηγητή

Γιώργου Γαβριήλ. (Ο κύριος αυτό, όντας καθηγητής που

πληρώνεται από το Δημόσιο, είχε σχεδιάσει και κυκλοφορή-

σει «έργα» του που μεταξύ άλλων παρουσιάζουν τον Ιησού

Χριστό ολόσωμο και γυμνό, με τα γεννητικά του όργανα να

«υπερτονίζονται» ευλογώντας τον κόσμο. Επίσης, παρουσίαζε

άλλες προσωπικότητες να τους ουρεί ένας σκύλος…)

Στην επιστολή της, την οποία ανήρτησε και στον προσωπικό της

λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρει ότι «η πρόε-

δρος και τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής Γ.Ο.ΔΗ.Κ Μόρφου -

Λεμεσού επιθυμούν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους εκφράζοντας

την έντονη διαφωνία τους απέναντι στην απόφασή σας σχετικά με

το θέμα της δίωξης Γαβριήλ».

«Η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της έκφρασης,

δεν είναι αόριστη και ούτε μπορεί να καταπατά θεσμούς και

αξίες που για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού είναι ιερά», ανα-

φέρει και προσθέτει: «’Αντιδημοκρατικό» και ‘Αντιευρωπαϊκό’, δεν

είναι να διώκεται κάποιος που εξευτελίζει τα ιερά και τα όσια, αλλά

να εξευτελίζεται ένας ολόκληρος λαός στον βωμό της όποιας ‘Τέχνης’

διά μέσου και των αποφάσεων των πολιτικών κομμάτων, που θα

έπρεπε να στηρίζουν και να υποστηρίζουν τους πολίτες που τους

εμπιστεύονται και όχι να υποστηρίζουν απλώς την ανάγκη τους για

ψήφους!

Θα έπρεπε να γνωρίζετε πως εκείνο που χαρακτηρίζει και προσ-

διορίζει τον αρχαίο ελληνισμό, είναι η αίσθηση και η βίωση του μέτρ-

ου και της αρμονίας όχι μόνο στην Τέχνη αλλά και στην πολιτική,

κοινωνική και ατομική ζωή.

Η ύβρις, αγαπητέ Νικόλα, ήταν η βασική αντίληψη της κοσμοθ-

εωρίας των αρχαίων Ελλήνων και είναι ύβρις η αλαζονική και προ-

σβλητική συμπεριφορά του κυρίου που με τόσο σθένος υπερασπι-

στήκατε εσείς αλλά και η αγαπητή κυρία Ερωτοκρίτου, η οποία μάλι-

στα ανέφερε πως «η ιστορία θα κρίνει τα έργα του»!!!

Ως στέλεχος του Δημοκρατικού Κόμματος και ως Πρόεδρος της

ΓΟ.ΔΗ.Κ Μόρφου Λεμεσού και έχοντας πλήρη σεβασμό στις αξίες

και τις αρχές με τις οποίες έχω μεγαλώσει και ως Χριστιανή Ορθό-

δοξη που πιστεύει και σέβεται το πρόσωπο που με τόση αναίδεια

προβάλλει ως τέχνη ο λεγόμενος εικαστικός, αρνούμαι να υπερα-

σπιστώ  και να ενστερνιστώ τις θέσεις σας στο εν λόγω θέμα και το

ίδιο πράττουν και όλα τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής της οποίας

προεδρεύω», καταλήγει.

Είχε προηγηθεί μια ακατανόητη ανακοίνωση του ΔΗ.ΚΟ που

ανέφερε τα εξής:

«Το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί απαράδεκτη, αυταρχική και

λανθασμένη την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρή-

σει σε δίωξη του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, για πίνακες που

ζωγράφισε στον ελεύθερο του χρόνο και όχι εν ώρα καθήκον-

τος».

Στην ανακοίνωσή του το ΔΗΚΟ τονίζει ότι η συνταγματικά κατοχυ-

ρωμένη ελευθερία της έκφρασης σε οποιαδήποτε μορφή, αποτε-

λεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που έχει ο κάθε πολίτης και

το οποίο πρέπει να είναι σεβαστό.

Προσθέτει ότι αυτή η έκφραση δεν μπορεί να διώκεται και τα

θεσμικά όργανα του κράτους δεν μπορούν να μετατρέπονται σε

εργαλεία καταπάτησης της ελευθερίας καλλιτεχνικής έκφρασης.

Εξάλλου σημειώνει ότι η δίωξη Γαβριήλ στέλνει εντελώς λανθα-

σμένα, αντιδημοκρατικά και αντιευρωπαϊκά μηνύματα στην ευρύτε-

ρη κοινωνία και η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αποσύρει τις κατη-

γορίες.

Με τις ύβρεις του «καθηγητή» συντάχθηκαν και ένα-δυο άλλα

κόμματα και τελικά απεσύρθη η δίωξη κατά του κ. Γαβριήλ, οποίος

θα συνεχίσει να πληρώνεται από το κράτος για να βρίζει και να

διδάσκει τα παιδιά «καλλιτεχνική» έκφραση αυτής της μορφής!!!



Λάβαμε την ακόλουθη ανα-

κοίνωση από τον π. Ιωσήφ

Παλιούρα:

Την Πέμπτη 16η Σεπτεμβρίου
2021, είχαμε την ευλογία να έχου-
με μαζί μας, στην Κοινότητα μας,
τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκο-
πο Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
ταννίας κ. κ. Νικήτα.

Ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον
καθιερωμένο Αγιασμό και εναπό-
θεσε τον θεμέλιο λίθο για την
επέκταση του Ιερού μας Ναού
και την κατασκευή Κοινοτικής
αίθουσας. 

Είναι το μεγαλύτερο έργο στην
ιστορία των 30 χρονών ζωής και

παρουσίας της κοινότητας μας.
Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός,

με τις ευλογίες των Αγίων Δώδε-
κα Αποστόλων να μας προστα-
τεύσει και να μας αξιώσει σύντο-

μα να αποπερατώσουμε και να
χαρούμε κι αυτό του έργο. 

Με την ευκαιρία των ονομα-
στηρίων του Σεβασμιωτάτου,
(την προηγουμένη ημέρα 15η
Σεπτεμβρίου 2021), η Κοινότ-

ητα μας προσέφερε Λουλούδια
και μια ονομαστήρια τούρτα. 

Οι δε κηδεμόνες της Εκκλησίας
μας προσέφεραν μεσημεριανό
φαγητό σε κοντινό εστιατόριο. 

Χρειαζόμαστε την υποστήρι-

ξη όλης της Παροικίας για να
καταφέρουμε να αποπερατώ-
σουμε σύντομα τις εργασίες και
να χαρούμε αλλά και να αρχίσου-
με να χρησιμοποιούμε την αί-
θουσα.

Επαναπατρίζεται στην
Ελλάδα ο 

π. Παύλος Γρηγορίου της
Εκκλησίας Αγίου Ιωάννου
Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:

Ο πατήρ Παύλος Γρηγορίου, μετά από δώδεκα και πλέον

χρόνια ευόρκου υπηρεσίας στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου

του Βαπτιστού - Haringey, επαναπατρίζεται στις 4 Οκτω-

βρίου για να συνεχίσει τη διακονία του στην Εκκλησία της

Ελλάδος. 

Μετά την τελευταία του Θεία Λειτουργία στον Ιερό μας

Ναό, την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, θα δεχθεί ευχές για το και-

νούριο κεφάλαιο της ιερατικής του ζωής στην Αίθουσα

Εκδηλώσεων του Ιερού Ναού, όπου η Κοινότητα θα παρ-

αθέσει κέρασμα για όσους επιθυμούν να τον χαιρετήσουν

προσωπικώς.

------------------------

After more than twelve years of faithful service, Father

Pavlos Grigoriou, Parish Priest of St John the Baptist- Haringey,

returns to his homeland on 4th October to continue his min-

istry in the Church of Greece. Following his last Holy Liturgy

at our Church on Sunday 3rd October, he will be receiving

wishes for the new chapter of his priestly life in the Parish

Hall. The Community will be offering treats to all those wish-

ing to greet him in person. 
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Θεμέλιος Λίθος επέκτασης της εκκλησίας των 
Δώδεκα Αποστόλων από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα

Ο Αγιασμός στο Ελληνικό σχολείο
του Αγίου Νικολάου Acton

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το κουδούνι στο ΕΠΣ του Αγίου Νικολάου χτύπησε το Σάββατο 18
Σεπτεμβρίου 2021 νωρίς το πρωί και στον προαύλιο χώρο του σχολείου
συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί μαθητές, καινούριοι και παλιοί, γονείς και
εκπαιδευτικοί για να παρακολουθήσουν τον καθιερωμένο Αγιασμό.

Ο αιδεσιμότατος π. Σταύρος ευλόγησε όλα τα παιδιά και τους δασ-
κάλους και στη συνέχεια η Διευθύντρια του σχολείου κα Ελευθερία Ξενο-
φώντος καλωσόρισε τους μαθητές και ευχήθηκε σε όλους μια καλή και
δημιουργική σχολική χρονιά. Εξέφρασε δε στην ομιλία της τη χαρά για
την επιστροφή των σχολείων στην κανονικότητα και στη διά ζώσης διδα-
σκαλία, ενώ τόνισε την αξία της συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και γονέων
αλλά και την ανάγκη συνέχισης εφαρμογής των μέτρων προστασίας από
τον κορωνοϊό.

Στη συνέχεια ακολούθησε στον προαύλιο χώρο σύντομη γνωριμία
εκπαιδευτικών και γονέων του σχολείου και προσφέρθηκαν καφές, χει-
ροποίητα γλυκίσματα και αλμυρές λιχουδιές.

Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΠΣ
του Αγ. Νικολάου για τη συνεισφορά του και ευχόμαστε σε όλους μια
Καλή και Ευλογημένη σχολική χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα!



Στη Νέα Υόρκη μεταφέρεται το διπλω-

ματικό «παιχνίδι», μετά την επιτ-

υχημένη συνεδρίαση των EUMED9 στην

Ελλάδα, που έφερε μεγάλους ξένους ηγέ-

τες στην Αθήνα και η οποία συνοδεύτηκε

από την «Διακήρυξη των Αθηνών για την

Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον στη

Μεσόγειο», καθώς και από την κοινή πολι-

τική απόφαση με σαφείς αναφορές στα

τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο

και στο προσφυγικό-Μεταναστευτικό.

Από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στις Ηνω-

μένες Πολιτείες, για την ετήσια Γενική Συνέ-

λευση του ΟΗΕ. Η Συνέλευση θα έχει φέτος

«υβριδική» μορφή και οι αρχηγοί κρατών και

κυβερνήσεων μπορούν να επιλέξουν αν θα

μεταβούν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών

ή αν θα στείλουν μαγνητοσκοπημένο μή-

νυμα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επιλέγει

την αυτοπρόσωπη παρουσία, που θα συνδυα-

στεί με κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ξένους ηγέ-

τες, όχι όμως και με τον Τζο Μπάιντεν, καθώς

επιδιώκει η πρώτη συνάντηση με τον Πρόε-

δρο των ΗΠΑ να γίνει στην Ουάσινγκτον, σε

μια οργανωμένη κυβερνητική αποστολή τον

χειμώνα. 

Θα έχει προηγηθεί, εξάλλου, η επίσκεψη

κλιμακίου Ελλήνων υπουργών, υπό τον

συντονισμό του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου

Δένδια, στην Ουάσινγκτον στις 14 Οκτω-

βρίου και η υπογραφή της ανανεωμένης

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνερ-

γασίας Ελλάδας και ΗΠΑ (MDCA), που θα

διευρύνει και θα ενισχύσει τη συμμαχία των

δύο κρατών. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτε-

ρικών θα συμμετάσχει επίσης στον στρατη-

γικό διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, ο οποίος θα

λάβει χώρα για πρώτη φορά διά ζώσης μετά

τον Οκτώβριο του 2019, οπότε είχε πραγ-

ματοποιηθεί στην Αθήνα, με το State Depart-

ment να έχει τον συντονισμό του διαλόγου

από την αμερικανική πλευρά.

Έκθεση 
Από τη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης θα ταξιδέψει στο Παρίσι, όπου τη Δευ-

τέρα 27 Σεπτεμβρίου θα παραστεί στα εγκαίνια

της Έκθεσης στο Μουσείο του Λούβρου, με

θέμα τη γέννηση της Σύγχρονης Ελλάδας

(1675-1919), με την ευκαιρία των 200 χρό-

νων από την Ελληνική Επανάσταση. Στη

Γαλλία θα έχει συνάντηση και με τον Εμα-

νουέλ Μακρόν, που θα παραθέσει δείπνο

στην ελληνική κυβερνητική αποστολή, στην

οποία θα συμμετέχουν και οι κ.κ. Κικίλιας

και Μενδώνη. 

Ο διπλωματικός Μαραθώνιος του Σεπτεμ-

βρίου θα κλείσει στην Κρήτη, που θα φιλο-

ξενήσει τη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρω-

παϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στις ΗΠΑ, ο Έλληνες πρωθυπουργός θα

συμμετάσχει στο δείπνο που οργανώνει ο

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σαρλ Μισέλ, για επιλεγμένη ομάδα ηγετών,

ενώ από τις επιβεβαιωμένες μέχρι στιγμής

συναντήσεις, ξεχωρίζουν αυτές με τον Γενικό

Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

και τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβου-

λίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει ακόμα

επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο

Ground Zero, το σημείο δηλαδή όπου μέχρι

πριν από 20 χρόνια και την τότε τρομοκρα-

τική επίθεση έστεκαν οι Δίδυμοι Πύργοι. Θα

δει από κοντά και την πρόοδο αποκατάστα-

σης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, ο

οποίος καταστράφηκε από τις επιθέσεις και

αναμένεται να λειτουργήσει ξανά εντός του

2021, με υψηλή εκπροσώπηση της ελληνι-

κής κυβέρνησης στα θυρανοίξια του ναού. 

Ομογένεια

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης,

συναντήσεις με μέλη και εκπροσώπους της

Ομογένειας – με την οργάνωση The Hellenic

Initiative να παίζει σημαντικό ρόλο – και φυσι-

κά, συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερι-

κής κ. Ελπιδοφόρο. Ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης θα συνομιλήσει και με κορυφαία στε-

λέχη μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, ενώ

θα δει κατ’ ιδίαν τον Πρόεδρο της Microsoft

Μπραντ Σμιθ, με τον οποίο έχει αναπτύξει

μια πολύ καλή προσωπική σχέση. 

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός

προχωρά στην επένδυση σε data centers

στην Αττική, αλλά και στη χορηγία για ψη-

φιακή ξενάγηση στην Αρχαία Ολυμπία.

Την Παρασκευή (24/9) ο Έλληνας πρωθυ-

πουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου

αναμένεται να θίξει μια σειρά από καίρια ζη-

τήματα, από την κλιματική κρίση και τις γεν-

ναίες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η

Ελλάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την

ταχεία απολιγνιτοποίηση, μέχρι τις εξελίξεις

στην Ανατολική Μεσόγειο και των συνεργα-

σιών και συμμαχιών στις οποίες πρωταγω-

νιστεί η Ελλάδα. 

Διπλωματικός Μαραθώνιος 
Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

O Άγιος Νικόλαος ξανά 

στο σημείο μηδέν!

«Ο Άγιος Νικόλαος ήταν ο μόνος ναός που καταστράφηκε την 11η

Σεπτεμβρίου και έπρεπε να αναστηθεί, γιατί οι ζωές που χάθηκαν άξι-

ζαν ένα κενοτάφιο μνήμης. Με τις εξαιρετικές προσπάθειες των “Φίλων

του Αγίου Νικολάου”, μιας ομάδας κορυφαίων προσωπικοτήτων της

Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας, καταφέραμε –ακόμα και εν μέσω

πανδημίας– να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα κεφάλαια για την

αποπεράτωση του έργου της ανέγερσης του Ναού, πάνω από 95 εκ.

δολάρια και να σπάσουμε τη σιωπή τριών και πλέον ετών στο σημείο

μηδέν. Με τον ήχο της δραστηριότητας και της προόδου, η Ομογέ-

νεια της Αμερικής, μπορούμε πλέον να είμαστε υπερήφανοι για ένα

επίτευγμα που έτυχε σε μας, καθώς ήμασταν η μικρή εκκλησία που

μαρτύρησε μαζί με χιλιάδες συνανθρώπους μας την 11η Σεπτεμβρίου

2001. Ωστόσο, δεν πιστεύω πως πρόκειται για καθαρή σύμπτωση.

Ως Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής-Επαρχίας του Οικου-

μενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, έχουμε τώρα μια εξέχου-

σα θέση στην αμερικανική δημόσια συνείδηση, που είναι πολύ μεγαλύτε-

ρη από όσα υποδηλώνουν τα αριθμητικά μεγέθη μας στο έθνος. Μία

Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι αυτό

που θα στέκεται στο Σημείο Μηδέν, ως το μοναδικό σύμβολο θρη-

σκευτικής πίστης, σε αυτό το ιερό έδαφος. Καθώς περνούν οι μήνες

και τελικά ανοίγει το εθνικό προσκύνημα, για λατρεία, το βάρος της

σημασίας του δεν αφορά μόνο την Ομογένεια, αλλά όλους τους Αμε-

ρικανούς και ουσιαστικά όλο τον κόσμο», δήλωσε πρόσφατα ο

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. 

Τα δώρα του Χατζηδάκη

Πόσα λεφτά λέτε να είναι; Αρκετά, θα σκεφτούν κάποιοι. Τίποτα

ψίχουλα, θα πουν άλλοι. Θα κάθονται οι εργαζόμενοι και θα «τρέχουν»

τα μπόνους που θα μοιράσει ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζη-

δάκης, φυσικά με το «ok» του αφεντικού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Άνοιξε τα χαρτιά του ο Υπουργός Εργασίας και στο άκουσμα των…

δωρεών, του ετήσιου οφέλους από τη μείωση των ασφαλιστικών εισ-

φορών, έμειναν άφωνοι οι εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, το συνολικό

ετήσιο όφελος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι 160

ευρώ το χρόνο για εργαζόμενο με μηνιαίο μεικτό (πάντα) μισθό 700

ευρώ. Το όφελος για μισθωτούς με απολαβές 1.000 ευρώ είναι 365

ευρώ το χρόνο, για μισθό 1.200 ευρώ το όφελος είναι 389 ευρώ και

για μισθό 2.000 Ευρώ 691 ευρώ το χρόνο! Ούτε ζητιάνοι να ήταν οι

εργαζόμενοι, κύριε Μητσοτάκη… 

Λείπει πολύ…

Είκοσι δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από την απώλεια του Γιάννου

Κρανιδιώτη, ενός σπουδαίου πολιτικού, που άφησε το στίγμα του

στην ελληνική και κυπριακή εξωτερική πολιτική. Αν δεν έχανε τόσο

άδικα τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα με το Falcon το 1999, θα

προσέφερε πολλά και στην Ελλάδα και στην ιδιαίτερη πατρίδα του,

την Κύπρο… Μαζί του έφυγαν ο γιος του Νικόλας και άλλοι πέντε άν-

θρωποι… Αιωνία τους η μνήμη…

Θέλουν νίκη των Σοσιαλιστών!

Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν με

καλό μάτι την προοπτική στις επικείμενες εκλογές στη Γερμανία να

κερδίσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και όχι το Χριστιανοδημοκρατικό, με

το οποίο η Νέα Δημοκρατία είναι στα αδελφά κόμματα του Ευρωπαϊ-

κού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ). 

Υπάρχει εξήγηση. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν

(θέλουν να ελπίζουν για την ακρίβεια…) ότι αν αναλάβουν την εξου-

σία οι Σοσιαλιστές, δεν θα επιμείνουν στη συνέχιση της σκληρής περ-

ιοριστικής πολιτικής, που είχε επιβάλλει στην Ευρώπη η Άνγκελα Μέρ-

κελ τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Και ως εκ τούτου, η κυβέρ-

νηση δεν θα χρειαστεί από το 2023 να εφαρμόσει νέα μέτρα. Το…

πρόβλημα είναι ότι η Ιστορία έχει δείξει ότι η πολιτική της Γερμανίας

δεν αλλάζει ανάλογα με το κόμμα που έχει την εξουσία…

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”

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Το πρωί της Παρασκευής 17/9,

η οικογένεια Αντετοκούνμπο, ο
Γιάννης,  η μητέρα του Βερόνικα
και ο αδελφός του Άλεξ, πέρασε το

κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου

και συναντήθηκε με την Πρόεδρο

της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου. Η συνάν-

τηση πραγματοποιήθηκε με μικρή

καθυστέρηση σε σχέση με την αρχι-

κή ανακοίνωση. Ο Γιάννης Αντετο-

κούνμπο, στον διάλογο που είχε με

την Κατερίνα Σακελλαροπούλου ζή-

τησε συγγνώμη λέγοντας: «Έχω τα

παιδιά, είχα και προπόνηση στις

8:30», με την Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας να τον δικαιολογεί προσθέ-

τοντας ότι «σήμερα έχουμε και την

κίνηση λόγω της συνόδου EUMED9». 

«Νοιώθαμε πάντα Έλληνες και η

εξέλιξη αυτή (σ.σ. με την πολιτο-

γράφηση) αποτελεί απλά μια σφρα-

γίδα», συνέχισε ο Γιάννης Αντετο-

κούνμπο με την Κατερίνα Σακελ-

λλαροπούλου να προσθέτει: «Ξέρω

ότι πάντα νοιώθατε Έλληνες»,

συγχαίροντας την κυρία Βερόνικα

για τα παιδιά της. 

Ο πρωταθλητής στο ΝΒΑ πρό-

σθεσε ακόμη: «Είναι ιστορικό ότι

είσαστε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρ-

ος της Δημοκρατίας και ευχαριστώ

που μας καλέσατε σαν οικογένεια.

Πάντα Έλληνες νοιώθαμε, πήγαμε

σε ελληνικό σχολείο, ξέρουμε ελληνι-

κά, ξέρουμε την ελληνική κουλτούρα

και αυτό έβαλε τη σφραγίδα. Πάντα

ένοιωθα πατρίδα την Ελλάδα».

«Πάντα μπορεί κανείς να έχει και

μια δεύτερη ή τρίτη πατρίδα», απάν-

τησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

και πρόσθεσε: 

«Είστε πρότυπο για όλα τα παι-

διά. Το να έχουν τα παιδιά τη φωτο-

γραφία σου στο δωμάτιό τους είναι

ένα βάρος, αλλά αυτό το κερδίζει

κανείς με την παρουσία του και το

ύφος του. Αυτό το παίρνει κανείς από

το σπίτι του. Σας τιμούν ιδιαίτερα όλα

αυτά».

«Πάντα Έλληνες νοιώθαμε»
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Συναντήσεις Φωτίου με Βρετανούς 
βουλευτές, τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων 
και επαφές με παροικιακές οργανώσεις

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στο Λονδίνου

του Προεδρικού Επιτρόπου Φώτη Φωτίου

ήταν υπερπλήρες. Πέραν των συναντήσεων

που αναφέρονται σε άλλες σελίδες, των επι-

σκέψεων και των συνεντεύξεων που έδωσε,

την Τρίτη συναντήθηκε στη Βουλή των Κοινο-

τήτων με τρεις Βρετανούς βουλευτές, τον Roger

Gale (Συντηρητικό), τον Fabian Hamilton

(Εργατικό και Σκιώδη υπουργό) και τον Alyn

Smith (του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας

SNP). Σημαντική, επίσης, ήταν η συνάντηση

που είχε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξω-

τερικών Υποθέσεων του Βρετανικού Κοινο-

βουλίου Tom Tugendhat. Χθες Τετάρτη ανα-

μενόταν να έχει και συνάντηση στο Foreign

Office με την υπουργό Ευρώπης Wendy Morton.

Στις συναντήσεις του ο κ. Φωτίου συνοδευό-

ταν από τον Ύπατο Αρμοστή Ανδρέα Κακου-

ρή και τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας

Χρήστο Καραολή.

Ο κ. Φωτίου ενημέρωσε του Βρετανούς πολι-

τικούς για το Κυπριακό και τις απαράδεκτες

τουρκικές προτάσεις για επιβολή λύσης διχοτόμ-

ησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόνισε ότι

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η Ε/κ πλευρά

δεν πρόκειται να αποδεχθούν τέτοια λύση ούτε

συζητούν διχοτόμηση του νησιού. 

Ο κ. Φωτίου ενημέρωσε τους συνομιλητές

του για το θέμα των αγνοουμένων και τις δυσκολίες

που προβάλλει η Τουρκία για τη διακρίβωση

της τύχης τους. Ζήτησε από του βουλευτές να

συνδράμουν και αυτοί με όποιο τρόπο μπο-

ρούν ώστε να καταστεί δυνατόν να μάθουν οι

συγγενείς για την τύχη των αγαπημένων τους

προσώπων έπειτα από 47 χρόνια, κάτι που

έγινε αποδεκτό.

Η συνάντηση με τον 

Αρχιεπίσκοπο Νικήτα

Ενωρίς το απόγευμα της Τρίτης ο κ. Φωτίου

έγινε δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατεί-

ρων Νικήτα στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής.

Παρόντες επίσης ο Κύπριος πρέσβης κ. Α.

Κακουρής, ο Γενικός Πρόξενος Θ. Γκότσης και

ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Χρ.

Καραολής. Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλικό

κλίμα και ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τον κ.

Φωτίου για θέματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας

στη Βρετανία. Ευχαρίστησε δε την κυπριακή

κυβέρνηση για τη βοήθεια που προσφέρει προς

την Ομογένεια.

Άλλες επαφές

Το περασμένο Σάββατο το απόγευμα ο κ.

Φωτίου είχε συναντήσεις με αντιπροσωπείες

της Νεολαίας της ΕΚΟ, του Συνδέσμου Ριζο-

καρπάσου (ίδε είδηση στα Αγγλικά σε άλλη

στήλη) και της Επιτροπής Συγγενών Αγνοο-

υμένων Η.Β. Την Κυριακή παρακολούθησε τη

Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της Παναγίας

στο Wood Green, όπου μίλησε και προς το

εκκλησίασμα.

Με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

του Βρετανικού Κοινοβουλίου Tom Tugendhat

Με τον Sir Roger Gale των Συντηρητικών

Με τον βουλευτή Fabian Hamilton των Εργατικών

Με τον Alyn Smith (του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας SNP)
Από τη συνάντηση του κ. Φωτίου με τη Νεολαία ΝΕΠΟΜΑΚ. Παρόντες επίσης, ο πρέσβης Α. Κακουρής, Ο Γ. Πρόξενος Θ. Γκότσης,

ο Πρόεδρος της ΕΚΟ Χρ. Καραολής και ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπαευριπίδης.

Από τη συνάντηση του κ. Φωτίου με την Επιτροπή Συγγενών Αγνοουμένων στο Η.Β.

Στην Παναγία του Wood Green Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ.Νικήτα



Με την έναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς οι εκπαιδευ-

τικοί του Μάνορ Χιλλ παρακο-
λούθησαν το πρωινό του Σαββά-
του, 18 Σεπτεμβρίου 2021, το
πρώτο από μια σειρά ωριαίων
σεμιναρίων που θα διεξαχθούν
στο Σχολείο το τρέχον ακαδημαϊ-
κό έτος.

Στόχος των σεμιναρίων είναι,
αφενός, η επιμόρφωση και η ενημέρ-
ωση των εκπαιδευτικών πάνω σε
πρακτικές που θα συμβάλλουν στην
πιο αποτελεσματική διδασκαλία της
Νέας Ελληνικής γλώσσας και, αφε-
τέρου, η ανταλλαγή απόψεων και
επικοινωνία με στόχο τη βελτίωση
του παραγόμενου έργου εντός της
τάξης με βάση το ισχύον Αναλυτικό
Πρόγραμμα.

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου
η εκπαιδευτικός Σοφία Μπονοβό-
λια συζήτησε τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να εφαρμόσο-
υμε τους στόχους του Αναλυτικού

Προγράμματος για τα Ελληνικά παρ-
οικιακά σχολεία (ΚΕΑ), αξιοποιώντας
τα διδακτικά εγχειρίδια που χρησι-
μοποιούνται για τη διδασκαλία στο
Δημοτικό, συγκεκριμένα το «Μαθαί-

νω Ελληνικά» και «Μαργαρίτα». 

Επισήμανε την ανάγκη εξοικείω-
σης των μαθητών με τον προφορ-
ικό ρόλο και την προσεκτική οργά-
νωση των διδακτικών ενοτήτων, έτσι
ώστε να είναι διαδραστικές και στοχευ-
μένες. Στη συνέχεια ζήτησε από τους
εκπαιδευτικούς να εργαστούν ανά
ομάδες για να συζητήσουν πώς μπο-
ρούν να διδάξουν συγκεκριμένα γραμ-
ματικά φαινόμενα με βάση τα διδακ-
τικά βοηθήματα.Τέλος, έκανε ανα-
φορά στη δυνατότητα που έχουν όλοι
οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν και
να ενημερώνονται και εκτός σχο-
λείου μέσα από σελίδες που έχουν
δημιουργηθεί.

Στο δεύτερο μέρος του σεμινα-
ρίου η εκπαιδευτικός Δρ Κατερίνα
Παπακωνσταντίνου παρουσίασε

το νέο διδακτικό υλικό, που δημι-
ουργήθηκε σε συνεργασία με την εκ-
παιδευτικό Ειρήνη Αβραμίδου, και
αξιοποιείται στις τρεις τελευταίες
τάξεις του δημοτικού στο Μάνορ Χιλλ.
Το υλικό αυτό δίνει έμφαση στην πα-
ραγωγή προφορικού λόγου από τους
μαθητές, όπως και την εκμάθηση και
ανακύκλωση φράσεων που εμπλου-
τίζονται σταδιακά με νέο λεξιλόγιο.
Παρουσίασε το σκεπτικό πίσω από
τη συγκεκριμένη διδακτική προσέγ-
γιση, ενώ πρότεινε μια σειρά δρα-
στηριοτήτων που μπορεί να οργα-
νώσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη
προκειμένου να κάνει τη διδακτική
διαδικασία πιο διαδραστική.

Το σεμινάριο στέφθηκε με επιτ-
υχία καθώς οι εκπαιδευτικοί έδειξαν
ενδιαφέρον και φεύγοντας συζητούσαν
ποιες από τις προτάσεις θα εφαρ-
μόσουν στο μάθημά τους.

Το σεμινάριο παρακολούθησε και
η νέα Συντονίστρια Εκπαίδευσης της
Ελλάδας κυρία Ειρήνη Βερώνη.

Στο σχολείο Μάνορ Χιλλ ξεκίνησαν εκπαιδευτικά
σεμινάρια για τους διδάσκοντες
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Με τους Εκπαιδευτικούς Φορείς της Ομογένειας

στη Βρετανία συναντήθηκε στα γραφεία της ΚΕΑ

την περασμένη Δευτέρα ο Επίτροπος Προεδρίας

της Κύπρου Φώτης Φωτίου. 

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Παναγιώτης

Γιακουμής εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων

Γονέων (ΣΕΓ), ο Μιχάλης Έλληνας από τα Σχο-

λεία Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ, ο Μιχάλης Τζανάκ-

ης εκ μέρους του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβου-

λίου της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και ο Κώστας

Λαδάς από το Σχολείο East Barnet. Παρόντες ήταν

επίσης η Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτι-

κής Αποστολής Βασιλική Κούμα και ο Γενικός Πρό-

ξενος της Κύπρου Θεόδωρος Γκότσης.

Οι εκπρόσωποι των Φορέων ευχαρίστησαν κατ’α-

ρχάς, την Κυπριακή Πολιτεία για την ουσιαστική και

πολύτιμη βοήθεια που παρέχει προς τα ελληνικά

παροικιακά σχολεία, ιδιαίτερα αυτή την τελευταία

περίοδο λόγω της πανδημίας. 

Ακολούθως, διεξήχθη μια εποικοδομητική συζήτ-

ηση για θέματα που άπτονται της ελληνικής εκπαίδευ-

σης στη Βρετανία. 

Ο κ. Φωτίου ενημερώθηκε για τη λειτουργία των

σχολείων και άκουσε πρακτικές εισηγήσεις σχετι-

κά με την απόσπαση από την Κύπρο προσοντούχων

εκπαιδευτικών. Παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες εξεύ-

ρεσης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι οποίες στο

άμεσο μέλλον θα επαυξηθούν λόγω των περιορι-

σμών εγκατάστασης στη Βρετανία εκπαιδευτικών

από Ελλάδα και Κύπρο ένεκα του Brexit. 

Τονίστηκε η ανάγκη ενεργούς συνεργασίας των

Υπηρεσιών Αποδήμων της Κύπρου και της Ελλά-

δας και των αντίστοιχων Υπουργείων Παιδείας,

ώστε ο Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό να αντι-

κρίζεται ενιαία και το Ελληνικό Κράτος να επανα-

ρχίσει τη βοήθεια προς τα σχολεία της αποδημίας,

η οποία διεκόπη πριν 10 χρόνια λόγω της οικονο-

μικής κατάστασης στη χώρα.

Ο Προεδρικός Επίτροπος ανέλαβε να μεταφέ-

ρει τις εισηγήσεις των Φορέων και υποσχέθηκε να

δράσει και ο ίδιος υπό τη θεσμική του ιδιότητα προς

αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, ο κ. Φωτίου επαίνεσε την Παροικία για τις

προσπάθειές της στον τομέα της Παιδείας, υπο-

γραμμίζοντας ότι είναι ένα έργο ιερό που αξίζει κάθε

βοήθειας.

Συνάντηση Φώτη Φωτίου με τους 
Εκπαιδευτικούς Φορείς της Παροικίας



Με τον καθιερωμένο Αγιασμό για την ένα-

ρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς

συνεχίστηκαν για δεύτερη βδομάδα τα μαθή-

ματα στο ομογενειακό Ελληνικό Σχολείο Μάνορ

Χιλλ του βορείου Λονδίνου. Τον Αγιασμό, το

περασμένο Σάββατο το πρωί,  τέλεσε ο αιδε-

σιμολογιώτατος Ιωσήφ Παλιούρας, ιερατικός

προϊστάμενος του Ιερού Ναού των Δώδεκα

Αποστόλων. Την τελετή τίμησε με την παρου-

σία του ο Προεδρικός Επίτροπος της Κύπρου,

αρμόδιος για τους Αποδήμους κ. Φώτης Φωτίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

Παρέστησαν επίσης, ο Ύπατος Αρμοστής της

Κύπρου κ. Ανδρέας Κακουρής, ο Γενικός Πρό-

ξενος Θεόδωρος Γκότσης, ο πρόεδρος της Εθνι-

κής Κυπριακής Ομοσπονδίας κ. Χρήστος Καρα-

ολής, η προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτι-

κής Αποστολής κα Βασιλική Κούμα και η νέα

Συντονίστρια Εκπαίδευσης της Ελλάδος κα Ειρήνη

Βερώνη. Την τελετή παρακολούθησαν επίσης

δεκάδες γονείς των παιδιών.

Ο Αγιασμός έλαβε χώραν στον προαύλιο χώρο

του σχολείου, όπου συγκεντρώθηκαν οι εκατον-

τάδες των μαθητών και των εκπαιδευτικών του

Μάνορ Χιλλ. Μετά την τελετή ο πατήρ Ιωσήφ

απηύθυνε τις ευχές της Εκκλησίες και του ιδίου για

μια ευλογημένη και καρποφόρα νέα χρονιά.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο διευθυ-

ντής του Μάνορ Χιλλ Μιχάλης Έλληνας, ο οποίος

είπε ότι η χρονιά άρχισε με ευοίωνες προοπτικές.

Ευχαρίστησε θερμά τον κ. Φωτίου για την παρου-

σία του καθώς και τους άλλους επίσημους παρι-

σταμένους. Εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες

προς το κυπριακό κράτος για την αμέριστη βοή-

θεια που προσφέρει στα παροικιακά σχολεία, ιδίως

κατά τον τελευταίο χρόνο προς αντιμετώπιση των

συνεπειών της πανδημίας.

Ο κ. Φωτίου σε σύντομο χαιρετισμό του εξέ-

φρασε συγκίνηση για την επίσκεψή του στο Μάνορ

Χιλλ, λέγοντας ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από

όσα βίωσε. Τόνισε ότι η βοήθεια της κυπριακής

κυβέρνησης θα συνεχιστεί απρόσκοπτα διότι έχει

τεράστια σημασία τα παιδιά μας να κρατηθούν στις

ρίζες μας και να γαλουχηθούν με τις αξίες της

Ελληνικής Παιδείας.

Μετά την τελετή παρατέθηκε δεξίωση προς τους

επίσημους καλεσμένους, την οποία ετοίμασε ο

Σύνδεσμος Μητέρων.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΝΣΛΕΫ

Ο Αγιασμός στο ομογενειακό σχολείο Φίνσλεϋ

τελέστηκε το περασμένο Σάββατο το απόγευμα

από τον Μητροπολίτη Κολωνείας Αθανάσιο. Παρέ-

στη η προϊσταμένη της ΚΕΑ κα Βασιλική Κούμα.

Στην τελετή, που έγινε σε εξωτερικό καλυμμένο

χώρο, παρευρέθηκαν και αρκετοί γονείς.

Ο διευθυντής του Φίνσλεϋ Μιχάλης Έλληνας

ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Αθανάσιο, οποίος

Δεκάδες γονείς συνόδευσαν τα παιδιά τους στην τελετή του Αγιασμού για την έναρξη της χρονιάς στο Μάνορ Χιλλ. Παρών και ο Προεδρικός Επίτροπος Φ. Φωτίου, που απηύθυνε συγκινημένος χαιρετισμό
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Αγιασμός στο Μάνορ Χιλλ       

Τον Αγιασμό στο Μάνορ Χιλλ τέλεσε ο αιδεσιμολογιότατος Ιωσήφ Παλιούρας, ιερατικώς προϊστάμενος 

του Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων.

Ο διευθυντής του Σχολείου καλωσορίζει στο Μάνορ Χιλλ τους επίσημους.



τελεί κάθε χρόνο τον Αγιασμό στο Σχολείο. Επίσης,

ευχαρίστησε την κυρία Κούμα για την άψογη συνε-

ργασία.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στους μαθητές και

τους δασκάλους κάθε καλό για τη νέα χρονιά και

είπε ότι η Εκκλησία ευλογεί το ιερό έργο της Παι-

δείας.

Η προϊσταμένη της ΚΕΑ απηύθυνε ευχές στα

παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για μια ομαλή σχο-

λική χρονιά, μακριά από τις περυσινές δυσκολίες

φοίτησης λόγω του κορωνοϊού. Διαβεβαίωσε ότι

το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου θα συνεχίσει

την αρωγή προς τα παροικιακά σχολεία της Βρε-

τανίας και τόνισε ότι η ίδια θα είναι πάντοτε στο

πλευρό των εκπαιδευτικών και των γονιών για μια

γόνιμη και αποτελεσματική χρονιά.

Μετά τον Αγιασμό η Σχολική Επιτροπή ετοίμα-

σε σουβλάκια για όλους.

Η Προϊσταμένη της ΚΕΑ κα Βασιλική Κούμα απευθύνει χαιρετισμό μετά τον Αγιασμό, ευχόμενη

μια καρποφόρα νέα χρονιά.

Τον Αγιασμό στο Φίνσλεϋ τέλεσε ο Μητροπολίτης Κολωνείας Αθανάσιος. 

Στον Αγιασμό στο σχολείο Φίνσλεϋ παρέστησαν και πολλοί γονείς

Μετά τον Αγιασμό η Σχολική Επιτροπή του Φίνσλεϋ ετοίμασε σουβλάκια για όλους.

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 11Ομογένεια
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«Θέλουμε να βρούμε μια λύση στη βάση

των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφα-

λείας των Ηνωμένων Εθνών, που να τερματίζει

τη κατοχή, μια λύση η οποία να αφήνει τη Κύ-

προ μακριά από εξαρτήσεις, εγγυήσεις και

στρατεύματα κατοχής. Αυτή τη λύση θέλουμε

εμείς και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει

δηλώσει ότι θα παρακαθίσει σε τριμερή συνάν-

τηση με τον Γενικού Γραμματέα ΗΕ και τον κ.

Τατάρ. Προσωπικά πιστεύω όμως ότι με αυτές

τις θέσεις που προβάλλουν η Τουρκική πλευ-

ρά, δεν νοιώθω ότι μπορεί να υπάρξουν θετι-

κά βήματα. Μακάρι να υπάρξει διαφοροποίηση

της τουρκικής αδιαλλαξίας».

Τα πιο πάνω τόνισε σε συνέντευξη του στην

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ο κ. Φώτης Φωτίου, Επίτροπος

Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέμα-

τα Αποδήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που

επισκέφθηκε τις τελευταίες μέρες το Λονδίνο, όπου

είχε διάφορες συναντήσεις και επαφές για θέμα-

τα της αρμοδιότητάς του. 

Με τον κ. Φωτίου οι συνεργάτες της «Ε» Φανούλα

Αργυρού και Νίκος Παπαδόπουλος είχαν μαζί

του το περασμένο Σάββατο (18/9/21) μια ενδια-

φέρουσα αποκλειστική συνέντευξη. Παρόντες

κατά τη συνέντευξη και ο Ύπατος Αρμοστής της

Κύπρου στο Λονδίνο κ. Ανδρέας Κακουρής και

ο Γενικός Πρόξενος κ. Θεόδωρος Γκότσης. 

Για τις επαφές του εδώ στο Λονδίνο ο κ. Φωτίου

είπε:

«Μετά από δύο χρόνια που δεν μπορέσαμε να

επισκεφθούμε την παροικία μας στη Βρετανία,

έχουμε προετοιμάσει ένα μεγάλο πρόγραμμα. Ξεκι-

νήσαμε με επαφές με την Εθνική Ομοσπονδία την

Παρασκευή, το Σάββατο στο ελληνικό σχολείο του

Μάνορ Χιλλ για την έναρξη της νέας σχολικής χρο-

νιάς με τον αγιασμό. Πραγματικά θέλω να πω ότι

νοιώθω συγκινημένος για το τι είδα μπροστά μου

στο Μάνορ Χιλλ, με όλα αυτά τα παιδιά και τους

γονείς να είναι παρόντες. Και προσπάθειά μας

είναι να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά στις ρίζες τους.

Να γνωρίσουν την ιστορία τους, να γνωρίσουν

την ελληνική γλώσσα, που για μένα είναι καθορι-

στικής σημασίας για να συνεχίσει να υπάρχει από-

δημος Ελληνισμός».

«Φεύγοντας από το σχολείο», συνέχισε ο κ.

Φωτίου, «θα συναντηθώ με τις επιτροπές των

συγγενών των αγνοουμένων, θα δώ τον Σύνδε-

σμο Ριζοκαρπάσου. Κάνουμε έναν τιτάνιο αγώνα

εκεί στο Ριζοκάρπασο με το σχολείο μας υπό

κατοχή, με τα προβλήματα που δημιουργούνται

από το κατοχικό καθεστώς. Θα δώ τη νεολαία της

ΝΕΠΟΜΑΚ και έχουμε προγραμματίσει επαφές

σε επίπεδο βρετανικής κυβέρνησης. Θα δούμε

την Υπουργό Ευρώπης, κα Μόρτον, θα δούμε και

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτε-ρικών της Βου-

λής, καθώς και τον πρόεδρο και μέλη της διακομ-

ματικής βουλευτικής ομάδας για την Κύπρο, με

στόχο να μιλήσουμε για τα ανθρω-πιστικά θέμα-

τα, κυρίως για τα θέματα των αγνοουμένων, ένα

θέμα που παρέμεινε για 47 χρόνια άλυτο δυστυχώς.

Και το να αναζητούμε σήμερα τους μισούς αγνο-

ούμενους μας σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.

Και το πρόβλημα αυτό το δημιουργεί η κατοχική

δύναμη και ασφαλώς θα έχουμε την ευκαιρία επι-

γραμματικά να αναπτύξουμε και τις θέσεις μας στο

Κυπριακό, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία που έχουν

συμβεί με τις προκλητικές ενέργειες των Τούρκων,

τόσο για την προώθηση της απαράδεκτης θέσης

δύο κρατών όσο και την περίκλειστη πόλη των

Βαρω-σίων».

«Θα συναντηθούμε επίσης με εβραϊκές ορ-

γανώσεις και την οργάνωση των αποδήμων της

Αιγύπτου, δύο χώρες με τις οποίες έχουμε διαχρ-

ονικές σχέσεις και έχουμε δημιουργήσει τις προϋ-

ποθέσεις για να υπάρχει συνεργασία σε τριμερές

επίπεδο, όσον αφορά σε θέματα Διασποράς. Το

“Νόστος”, το πρόγραμμα το οποίο κάνουμε μαζί

με την Αίγυπτο, είναι ένα παράδειγμα όπως και με

τις εβραϊκές οργανώσεις που γίνεται στην Αμερι-

κή, θέλουμε να είναι και εδώ, δηλαδή με ένα τρόπο

που να υπάρχει και η πολιτική διάσταση αυτής της

συνεργασίας, ιδιαίτερα σε κέντρα λήψης απόφα-

σης».

«Τέλος θα δώ και τις κυπριακές οργανώσεις

εδώ για τις επιχειρηματικές και άλλες δραστηριό-

τητες, που ζήτησαν να με δουν, γιατί στόχος είναι

να στηρίξουμε αυτές τις οργανώσεις οι οποίες

δημιουργούνται αυτή τη στιγμή για να έχουμε μια

καλύτερη οργάνωση σαν Διασπορά».

Ν. Π.: Κύριε Επίτροπε, το Κυπριακό βρίσκεται

ίσως στη χειρότερη φάση του. Ο Πρόεδρος

Αναστασιάδης δηλώνει έτοιμος για συνομιλίες,

ο Τατάρ απαντά με λύση δύο κρατών, ενώ η

Αμμόχωστος είναι προ των πυλών γενικού

εποικισμού. Πώς αναμένουμε να εξελιχθεί η

κατάσταση, πιστεύετε ότι η Τριμερής που,

όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί

τελικά στη Νέα Υόρκη θα φέρει κάποια απο-

τελέσματα;

Φ.Φ.: «Πρώτα να πούμε ότι αυτή είναι η οθω-

μανική προσέγγιση και τακτική της Τουρκίας, αλλά

και του εγκάθετού της, κυρίου Τατάρ, γιατί τον

παρακολουθούμε δυστυχώς να ακολουθεί με το

τελευταίο σίγμα τη πολιτική Ερντογάν και Τουρκίας.

Αυτά σίγουρα δεν μας δίνουν περιθώρια να νοιώ-

θουμε ότι υπάρχει μπροστά μας κάτι αισιόδοξο,

παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

έχει δηλώσει, και το δηλώνει καθημερινά, ότι είναι

έτοιμος να μπει σε διάλογο, έναν διάλογο όμως

όχι στη βάση των αξιώσεων της άλλης πλευράς

για δύο ξεχωριστά κράτη και ούτε να κάνουμε διά-

λογο τη στιγμή που γίνονται απαράδεκτες ενέρ-

γειες, ιδιαίτερα με την περίκλειστη πόλη της

Αμμοχώστου και τις εξαγγελίες και του Ερντογάν

και του Τατάρ. Νομίζω ότι αυτό το κλίμα δεν βοηθά

στο να κάτσουμε σ΄ ένα τραπέζι που όλοι το θέλου-

με στην Κύπρο, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και

πάνω απ’ όλα ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας. Επιδιώκουμε να βρούμε μια λύση στη βάση

των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των

Ηνωμένων Εθνών, που να τερματίζει τη κατοχή,

μια λύση η οποία να αφήνει τη Κύπρο μακριά από

εξαρτήσεις, εγγυήσεις και στρατεύματα κατοχής.

Αυτή τη λύση θέλουμε. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης

έχει δηλώσει ότι θα παρακαθίσει στη τριμερή διά-

σκεψη. Προσωπικά, όμως, με αυτές τις θέσεις

που προβάλλουν οι Τούρκοι, δεν νοιώθω ότι μπο-

ρεί να υπάρξουν θετικά βήματα. Μακάρι να υπάρχει

διαφοροποίηση της τουρκικής αδιαλλαξίας».

Ν. Π. : Στις16/9, κύριε Φωτίου, έγινε η συνάν-

τηση των EUMED που ήταν πολύ σημαντική

αν λάβουμε υπόψη ότι έτυχε και η διαμάχη

μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ, Αυστραλίας και ΗΒ,

τι αναμένετε εσείς από αυτή τη Σύνοδο, μπο-

ρεί να βοηθήσει στο Κυπριακό, ή τελικά θα

απομακρύνει και τις λιγοστές πιθανότητες που

έχουμε από αμερικανικής πλευράς;

Φ.Φ.: «Να πω κάτι που διάβασα σήμερα, ότι

η Τουρκία ενοχλήθηκε από τα συμπεράσματα της

χθεσινής συνόδου και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί

ιδιαίτερα οι χώρες που συμμετείχαν χθες στην

Σύνοδο είναι χώρες που στην πλειοψηφία τους

θα έλεγα έχουν δηλώσει δημόσια στήριξη στις

δίκαιες θέσεις μας όσον αφορά το Κυπριακό. Α-

σφαλώς – το έχει πει και ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας πολλές φορές – θα θέλαμε η ΕΕ να είχε

έναν πιο ενεργό, πιο έντονο ρόλο σε αυτή τη δια-

δικασία της επίλυσης του κυπριακού προβλήμα-

τος και ιδιαίτερα όταν προβάλλονται τέτοιες απα-

ράδεκτες θέσεις από την άλλη πλευρά. Ασφαλώς

είναι καλά τα ψηφίσματα, ασφαλώς είναι θετικό

το να αναφερόμαστε σε ψηφίσματα των ΗΕ και

στα πρόσφατα και στα προηγούμενα. Είναι πραγ-

ματικά ένα δυνατό χαρτί αυτό, όμως σίγουρα θα

θέλαμε να δούμε και άλλα βήματα. Μέσα από τον

διεθνή οργανισμό και την ΕΕ να πεισθεί, επιτέ-

λους, η Τουρκία ότι θα πρέπει να συνεργαστεί».

Ν.Π.: Σας ενοχλεί καθόλου η βρετανική θέση

όσον αφορά τον Κυπριακό, δηλαδή τα μασημέ-

να λόγια που συνεχώς παρουσιάζονται από

επίσημα χείλη, δεν είναι μόνο από εφημερίδες

και μετά έρχονται δήθεν να μιλούν για παρε-

ξηγήσεις;

Φ.Φ.: «Απλώς θα αναφερθώ ότι πριν από μερι-

κές μέρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάν-

τηση με τον Ύπατον Αρμοστή της Μεγάλης Βρε-

τανίας στην Κύπρο για να συζητήσουν κάποια

πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας

πρόσφατα. Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει μία

από τις τρείς εγγυήτριες δυνάμεις και έχει ρόλο

στο Κυπριακό. Στόχος και προσπάθεια δική μας

είναι να πείσουμε για το δίκαιο των θέσεων μας

τη βρετανική κυβέρνηση. Εμείς θα συνεχίσουμε

την προσπάθεια ενημέρωσης, θα πιέζουμε και θα

απαιτούμε από τη Βρετανία και από την ΕΕ, με

την καλή έννοια να απαιτούμε, να στηρίξουν το

σωστό. Και, ασφαλώς, τις διαδικασίες στη βάση

των ψηφισμάτων των ΗΕ».

Παρέμβαση Φ.Α.: – Εγώ θα ήθελα να προ-

σθέσω κάτι για το Joint Declaration που ανα-

κοινώθηκε χθες, 8σέλιδη, για την 8η συνάντηση

της EUMED. Έχω προσέξει ότι όσον αφορά το

Αφγανιστάν έχουν αναφερθεί σε εμπορία ναρ-

κωτικών και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιώμα-

τα και πολλά και διάφορα. Όμως, δεν έχουν ανα-

φερθεί καθόλου στην Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε

τους αγνοούμενους, εξαφανισθέντες, έχουμε τους

εγκλωβισμένους, έχουμε π.χ. και το πιο σοβαρό

που πρέπει να ενδιαφέρει όλες αυτές τις χώρες

ότι 110 χιλιόμετρα απέχει ο πυρηνικός σταθμός

στο Ακκουγιού που ετοιμάζει η Τουρκία με τη Ρωσία

και δεν μιλά κανένας για αυτό το θέμα. Είναι απίστευ-

το δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αυτά έξω τα υπό-

λοιπα. Ο στρατός κατοχής που πρέπει να φύγει

και το ένα και το άλλο, παρ’ όλα ταύτα έχουν τονίσει

την πίστη τους στην λύση της ΔΔΟ.

Για το θέμα των Αγνοουμένων κύριε Φωτίου,

είναι οξύμωρο – κατ’ ελάχιστον – μετά την ΕΕ

και την ΚΔ η μεγαλύτερη χρηματοδότης της

ΔΕΑ να είναι η Τουρκία, πώς μπορούμε να το

ανεχόμαστε;

Φ.Φ.: «Η Τουρκία δίνει 100,000 το χρόνο και

ο λόγος που τα δίνει είναι γιατί θέλει να σκεπάσει

τις ευθύνες της με μια ετήσια χορηγία. Η ΕΕ δίνει

περίπου δυόμιση εκατομμύρια και τα τελευταία

χρόνια τρία εκατομμύρια ενώ η ΚΔ, πέραν από

την οικονομική εισφορά που δίνουμε κάθε χρόνο,

πληρώνει και σε άλλα επίπεδα και στηρίζει το έργο

της ΔΕΑ με ουκ ολίγα χρήματα».

«Πριν να απαντήσω στην ερώτηση, αυτή τη

στιγμή υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κατα-

δικάζει την Τουρκία , έχει επιδικάσει και αποζη-

μιώσεις, και για το θέμα των Αγνοουμένων».

Φ.Α.: Ναι, η υπόθεση Βαρνάβα...

Φ.Φ.:«Σωστά, 90 εκατομμύρια, τα οποία αρνείται

η Τουρκία και είναι γι’ αυτό που το Συμβούλιο 

Υπουργών της Ευρώπης κάθε χρόνο υπενθυμίζει

τις υποχρεώσεις της Τουρκίας και υπενθυμίζει όχι

μόνο για αποζημίωση, είναι το τελευταίο, υπεν-

θυμίζει ότι πρέπει να κάμει τέτοιες ενέργειες για

να λυθεί αυτό το ανθρωπιστικό θέμα των Αγνο-

ουμένων. Εδώ η Τουρκία έχει διαπράξει δύο εγκλή-

ματα όσον αφορά τους Αγνοούμενους. Το ένα

έγινε το 1974 γιατί ο τρόπος που χάθηκαν και πολί-

τες και εθνοφρουροί και γυναικόπαιδα, εδώ στον

κατάλογο των αγνοουμένων υπήρχαν 30 παιδιά,

ηλικίας 4, 5, 7, 8 χρονών, ο τρόπος που εξα-

φανίστηκαν ή δολοφονήθηκαν ήταν απαράδε-

κτος, ήταν άγριος, τους έχουν βάλει σε ομαδικούς

τάφους. Οι περισυλλογές των νεκρών μας έγιναν

την περίοδο Ιουλίου, Αυγούστου, και χρησιμο-

ποιήθηκαν σε κάποιες από αυτές τις περισυλλο-

γές και αιχμάλωτοι Ελληνοκύπριοι. Γι’ αυτό και

στους φακέλους μας υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες

που είναι αξιόπιστες. Γίνονταν οι περισυλλογές,

τους έπαιρναν, τούς έθαβαν και αυτή τη στιγμή

δεν λένε πού είναι αυτοί οι ομαδικοί τάφοι. Ήλθαν

μετά το 1990, το δεύτερο μάλλον μεγάλο έγκλημα

πολέμου – γιατί είναι έγκλημα πολέμου το θέμα

των αγνοουμένων – και μετακίνησαν οστά. Έχουν

μετακινήσει οστά από τους αρχικούς χώρους ταφής

και τα έχουν πάρει, δεν ξέρει κανένας πού, και

αυτή τη στιγμή στους πρωτογενείς τάφους τι

βρίσκουμε; Βρήκαμε ένα δόντι, βρήκαμε ένα νύχι

για να δώσουμε σε συγγενείς, πάμε στις κηδείες

και βλέπεις εκεί το μικρό φέρετρο να έχει δύο τρία

κοκαλάκια μέσα. Και τα δίνεις σε αυτή τη μάνα.

Παρεμπιπτόντως, μητέρες και πατεράδες λίγοι

είναι εν ζωή. Εγώ δεν θα ξεχάσω, πήγα σε μια

κηδεία να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση, και η

μάνα μού λέει “γιέ μου, εγώ περίμενα τούτη τη

στιγμή, παρακαλούσα το Θεό να μην πεθάνω για

να θάψω το γιό μου, τώρα Tον παρακαλώ να πάω

μαζί του”. Τούτος είναι ο πόνος της μάνας. Που

ας είναι και με ένα κοκκαλάκι, ένοιωθε την ανα-

κούφιση ότι τουλάχιστον έκαμε μια κηδεία. Έχει

όμως άλλες 800 τέτοιες περιπτώσεις. Που ακόμα

δεν έχουμε εντοπίσει τίποτε. Δεν έχει διευκρινι-

στεί η τύχη τους. Πεθαίνουν οι γονείς και πεθαί-

νουν τώρα και τα αδέλφια. Και μένουν η δεύτερη

και τρίτη γενιά πλέον. Θα βλέπουν μόνο αδελφό-

τεκνα να είναι εκεί να θάβουν τους θείους και τους

παππούδες τους. Αυτή η κατάσταση μετά από 47

χρόνια δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Και είναι

πρόκληση για την ίδια την διεθνή κοινότητα. Είναι

πρόκληση και ντροπή για την διεθνή κοινότητα

γιατί το θέμα των αγνοουμένων είναι ανθρωπι-

στικό δεν είναι πολιτικό και έπρεπε να βρουν τους

τρόπους να πιέσουν και να πείσουν την κατοχική

δύναμη. Εσκεμμένα η Τουρκία δεν δίνει πληρο-

φορίες, εσκεμμένα δεν θέλει να επιλυθεί το θέμα

των αγνοουμένων. Εδώ η ΕΕ, που δίνει τούτη τη

χορηγία, έπρεπε να ζητεί από την Τουρκία εξηγή-

σεις».

Φ.Α – Εμείς τι κάνουμε για να τους πιέσουμε

να το κάνουν;

Φ.Φ.: «Αυτό κάνουμε, σε όλα τα επίπεδα. Η

Αμερική, η οποία μπορεί, η Μεγάλη Βρετανία ξέρε-

τε ότι είναι μία από τις χώρες που θα μπορούσε,

λόγω των σχέσεων που έχουν με την Τουρκία, να

πίεζε προς την σωστή κατεύθυνση. Θα τα θίξω

εγώ σε όλους που θα δω την Τρίτη και Τετάρτη.

Πιστεύω ότι μπορούν να πιέσουν την Τουρκία.

Δεν μπορεί από την άλλη τούτη η κατάσταση να

συνεχίσει γιατί ο χρόνος είναι ο αδυσώπητος εχθ-

ρός μας αυτή τη στιγμή. Πεθαίνουν δυστυχώς και

οι τελευταίοι μάρτυρες. Ή Ελληνοκύπριοι είναι ή

Τουρκοκύπριοι, κάποιοι έρχονται και μας λένε

κάποιες πληροφορίες. Μερικές είναι σωστές,

κάποιες είναι λάθος. Αλλά όλοι αυτοί οι πληροφ-

οριοδότες πεθαίνουν σιγά-σιγά…»

«Τώρα, η ΔΕΑ είναι μια δικοινοτική επιτροπή,

ένας εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής πλε-

υράς, ένας της Τουρκοκυπριακής και ένα τρίτο

μέλος. Πολλές φορές διαφωνήσαμε και για τη λει-

τουργία της ΔΕΑ την οποία εμείς στηρίζουμε. Θέλο-

υμε να υπάρχει ΔΕΑ, αλλά να κάνει το έργον της

σωστά, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το μόνον εργα-

λείο που έχουμε για να λυθεί το θέμα μας. Όμως,

δεν μπορεί π.χ. το τρίτο μέλος να μην είναι έντο-

νο σε κάποια θέματα. Δεν μπορεί να μας κοροϊ-

δεύει η Τουρκία εδώ και χρόνια και να δίνει υποσχέ-

σεις ότι θα δώσει τα αρχεία της, θα ανοίξει τα

αρχεία της και να υπάρχει αυτή η κοροϊδία. Έχει

υποχρέωση το τρίτο μέλος, που εκπροσωπεί τα

Ηνωμένα Έθνη, τη διεθνή κοινότητα, να απαιτεί

εντόνως κάποια θέματα».

Φ.Α – Αυτός ήταν και ο λόγος που έγιναν την

δεκαετία του 1980 τότε για να υποστηριχτεί και

προστατευτεί η Τουρκία.

Φ.Φ: «Αν δείτε, το 1981 δημιουργήθηκε η ΔΕΑ

και στην ουσία λειτούργησε και άρχισε να κάμνει

εκταφές το 2005. Πέρασαν 25 χρόνια για να πει-

σθούν οι Τούρκοι ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι εκτα-

φές. Από την άλλη, και αυτό το μήνυμα θέλω να

το στείλω, γιατί κατηγορούμαστε ότι κάμνουμε

προπαγάνδα για τους Ελληνοκύπριους και τους

Ελλαδίτες αγνοούμενους. Δεν είναι έτσι. H κυβέρν-

ηση, και η εκάστοτε κυβέρνηση, έκαμαν και κάμ-

νουν ό,τι είναι δυνατόν να εντοπιστούν και Τουρ-

κοκύπριοι αγνοούμενοι. Γιατί εγώ νοιώθω, ζώντας

τούτο το θέμα των Αγνοουμένων, ότι ο πόνος είναι

ο ίδιος και της Τ/κ μάνας και της Ε/κ. Επειδή κατ-

ηγορούμαστε από την άλλη πλευρά ότι προωθ-

ούμε μόνο το θέμα των Ελληνοκυπρίων . Όχι εμείς

συνεχίζουμε και με τους ίδιους ρυθμούς κάμνο-

υμε τον ίδιο αγώνα για να εντοπιστούν, αν και οι

περισσότεροι Τουρκοκύπριοι έχουν εντοπιστεί,

είναι αγνοούμενοι του 1963/64».

Φ.Α – Πάντως, κύριε Φωτίου, συμφωνώ ότι

είναι ανθρωπιστικό το θέμα αλλά ταυτόχρονα

είναι και πολιτικό, γιατί υπάρχουν και οι εγκλημα-

τικές ενοχές της Τουρκίας και όσων ευθύνον-

ται για τις δολοφονίες.

Φ.Φ.: «Σωστά, και οι εκτελέσεις και οι δολοφ-

ονίες. Δηλαδή, ένα είναι να πολεμήσει ένας στρ-

ατιώτης και να πέσει στη μάχη και άλλο είναι να

παίρνεις το όπλο και να το βάλλεις στο στόμα και

να τον δολοφονείς εν ψυχρώ, και άλλο είναι να

τον βασανίζεις και μετά να τον σκοτώνεις. Είναι

εγκλήματα αυτά, γι΄αυτό και έχω μιλήσει για εγκλή-

ματα πολέμου. Όταν δείτε ακόμα και άμαχους το

πώς, μπροστά σε δικούς τους ανθρώπους, δολο-

φονούνταν εκείνη την περίοδο με άγριο τρόπο,

έπειτα από άγρια βασανιστήρια, αυτά είναι εγκλή-

ματα πολέμου. Εμείς έχουμε όλες τις λεπτομέρ-

ειες σε φακέλους που προκύπτουν από μαρτυρίες

ανθρώπων που έζησαν τέτοιες καταστάσεις και

έτυχε να ξεφύγουν...»

Ν.Π.: Κύριε Φωτίου, μας ακούνε οι ξένοι; Δηλα-

δή είμαι σίγουρος ότι όλοι όλα αυτά χρόνια τα

λέμε αυτά, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε

να πείσουμε τους άλλους ότι αυτά είναι βαρ-

βαρότητα, όπως και έγραψε η «SUN” το 1974

– «BARBARIANS».

Φ.Φ.: «Μου κάνεις μια ερώτηση που πολύ θα

ήθελα να σου την απαντήσω θετικά. Δηλαδή, με

τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε τουλάχιστον να τους

πούμε ότι για το Κυπριακό πρέπει να κάμετε κάτι

περισσότερο, το ίδιο και με τους Αγνοούμενους.

Που εδώ υπάρχει και η ανθρωπιστική πτυχή, αλλά

πάλι δεν ευαισθητοποιούνται κάποιοι. Στην Αμε-

ρική υπήρχε ευαισθητοποίηση όταν στον αρχικό

κατάλογο είχαμε και πέντε Κύπριους μεν αλλά

Αμερικάνους υπηκόους. Εκεί έφθασαν κάποιοι

φίλοι της Κύπρου Γερουσιαστές και έκαναν και

νόμο. Και όταν ήταν ο Μενέντεζ στην Κύπρο τελευ-

ταία, εγώ του έδωσα και επιστολή για το θέμα των

Αγνοουμένων, για να γίνει μια προσπάθεια ξανά

από το Κογκρέσο με κάποιο τρόπο ώστε να υπάρ-

ξει ευαισθητοποίησης για να πιεσθεί η Τουρκία.

Αλλά, δυστυχώς, θα το επαναλάβω, νοιώθω ότι

ο χρόνος είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να έχου-

με αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο για το θέμα του Κυ-

πριακού, αλλά και για το θέμα των Αγνοουμένων».

Ν.Π.: Πρόσφατα βγήκαν στην επιφάνεια τρα-

γικές ιστορίες για λείψανα που είχαν θαφτεί

με λανθασμένα ονόματα, όπως αυτό του Στέ-

λιου Πασιά. Μετά από 47 χρόνια και μετά από

όλες τις διακυβερνήσεις τι έχετε να πείτε κύριε

Φωτίου στον απλό Λαό και ιδιαίτερα σε αυτούς

που πιθανόν να αντιμετωπίσουν παρόμοιο

τραγικό συμβάν;

Φ.Φ.: «Κατ’ αρχάς εγώ τόλμησα, για λάθη που

έγιναν τότε, και είπα ένα μεγάλο Συγγνώμη. Και

το ίδιο Συγγνώμη το είπε και ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας στους συγγενείς, αλλά ιδιαίτερα όταν στον

Τύμβο βάζαμε στεφάνια για 40 χρόνια και από

κάτω είχε 15 πεθαμένα παλληκάρια. Όπως και

σε άλλους ομαδικούς τάφους, σωρεία ομαδικών

τάφων. Δυστυχώς, το 1974 στα κοιμητήρια Λακα-

τάμιας και Κωνσταντίνου και Ελένης έγιναν ανορ-

θόδοξες ταφές. Με λάθη. Έφερναν τους πεθαμέ-

νους, τους έθαβαν και έβαζαν έναν σταυρό “Άγνω-

στος”. Το 1979-81 η ΕΛΔΥΚ τότε έκαμε εκταφές,

έστειλε οστά στην Ελλάδα, τα οποία φάνηκε ότι

ήσαν όλα λανθασμένα όλα. Ακόμα κάποια περι-

μένουμε να έλθουν πίσω, κάποια τα πήραν στον

Τύμβο και τα ψέκαζαν με χημικά και αυτή τη στιγ-

μή δεν μπορούμε να εντοπίσουμε γενετικό υλικό.

Έγιναν και κάποια λάθη, δηλαδή θάφτηκαν γύρω

στους 24-25 νεκρούς μας στο κοιμητήριο Λακα-

τάμιας, όπου ήσαν και στον κατάλογο των Αγνο-

ουμένων. Μια τέτοια υπόθεση ήταν αυτή του Πασιά.

Και το δικαστήριο ΕΔΑΔ είπε ότι ευθύνεται περισ-

σότερο η Κυπριακή Κυβέρνηση που – όταν το

1993 κυκλοφόρησε ένα έγγραφο και έλεγε για

τούτες τις 25 περιπτώσεις, ότι εκείνη την περίο-

δο τουλάχιστον έπρεπε να ενημερώσουμε τους

συγγενείς. Έπρεπε να ενημερωθούν οι συγγενείς

τότε, ότι δεν είναι αγνοούμενοι, αλλά πεσόντες.

Φυσικά, όλες οι εκταφές έγιναν στο κοιμητήριο

Λακατάμιας και στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Το

2000 ολοκληρώθηκε, ήταν ένα πρόγραμμα της

κυβέρνησης Κληρίδη, για να γίνουν εκταφές στις

ελεύθερες περιοχές και τα οστά δόθηκαν σε όλους

τους συγγενείς. Όμως σίγουρα κάποια λάθη εκείνης

της περιόδου προκάλεσαν τεράστιο πόνο στους

συγγενείς. Όπως η υπόθεση Πασιά».

Ν.Π. Είπατε προηγουμένως ότι περίπου οι

μισοί ταυτοποιήθηκαν, τι προβλέπουμε για

τους υπόλοιπους;

Φ.Φ.: «Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος δεδομένου

ότι όταν δει κάποιος τα τελευταία δύο τρία χρόνια

τα στατιστικά στοιχεία της ΔΕΑ θα δει ότι τα ποσο-

στά επιτυχίας των εκταφών όπου εντοπίζονται

οστά, είναι γύρω στο 10-15%. Αντιλαμβάνεστε τι

σημαίνει τούτο. Ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνει

κάτι συναρπαστικό, με την έννοια να πειστεί η

Τουρκία να δώσει τις πληροφορίες για να ανοίξουν

ομαδικοί τάφοι, εκεί θα είναι η διαφορά».

Ν.Π.: Η παροικία μας, κύριε Επίτροπε, μπήκε

εδώ και αρκετά χρόνια στην εποχή των νέων

γενεών. Τι έχει κάνει η Κύπρος για να συνεχίσει

τις επαφές και σχέσεις της νέας γενεάς Απο-

δήμων με την πατρίδα;

Φ.Φ.: «Το μεγαλύτερο ποσοστό από τον προϋ-

πολογισμό που έχει η Υπηρεσία μας για τους

Απόδημους πάει στη νέα γενιά. Γιατί το λέω, γιατί

συμφωνώ, τούτοι είναι οι αυριανοί ηγέτες τόσο

των παροικιακών μας οργανώσεων αλλά αυτά

είναι και τα παιδιά που μπορούν να διεκδικήσουν

και θέσεις στα πολιτειακά αξιώματα στις χώρες

που ζουν. Έχουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια προ-

γράμματα για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας

εξ αποστάσεως. Προς τούτο έχουμε συνεργασίες

με πανεπιστήμια της Κύπρου με online μαθήμα-

τα. Επίσης, έχουμε το πρόγραμμα που παίρνο-

υμε κάθε χρόνο γύρω στους 200-300 νέους στην

Κύπρο από όλο τον κόσμο, επί τόπου να μάθουν

τη Γλώσσα και την Ιστορία μας. Να πάνε στα Φυλα-

κισμένα Μνήματα, να πάνε στον Τύμβο της Μακε-

δονίτισσας, να πάνε επισκέψεις σε διάφορους

τόπους. Η προσπάθεια όλων μας – και του συνερ-

γαζόμενου Υπουργείου Παιδείας – είναι να κρα-

τήσουμε τη νέα γενιά κοντά στις ρίζες μας».

Φ.Α: Να συμπληρώσω σε όλα αυτά, και εύχο-

μαι να έχετε κάθε επιτυχία όσον αφορά την

νεολαία του εξωτερικού, πρέπει να επενδύσετε

για την διαφώτιση και στο Κυπριακό. Γιατί

δυστυχώς η τουρκική προπαγάνδα είναι τόσο

άγρια, τόσα ψέματα που ακόμα και δικοί μας,

επειδή δεν έχουν γνώση των πραγματικών

γεγονότων, πάνε να πιστέψουν την τουρκική

προπαγάνδα, όπως βλέπουμε στα social media

κτλ. Και προσπάθησε να τους πείσεις μετά ότι

δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Φ.Φ.: «Και για τούτο, για τη νεολαία μας στο

εξωτερικό, έχουμε ετοιμάσει συγκεκριμένα έγγρ-

αφα, ανοίξαμε μια γραμμή για δελτία Τύπου, ετοι-

μάσαμε κάτι για τους Αγνοούμενους, το οποίο είναι

σε 4 γλώσσες και θα το στείλουμε και στην Υπάτη

Αρμοστεία. Θα σταλεί και στα Μέσα Ενημέρω-

σης. Παρόμοια ετοιμάζουμε πάρα πολλά και για

το Κυπριακό».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «Ε” ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ: «Με τις θέσεις που προβάλλουν οι Τούρκοι
δεν μπορεί να υπάρξουν θετικά βήματα στο Κυπριακό»

«Ο χρόνος είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, 

όχι μόνο για το Κυπριακό, αλλά και για το θέμα των Αγνοουμένων»

«Στόχος και προσπάθειά μας είναι να πείσουμε τη βρετανική

κυβέρνηση για το δίκαιο των θέσεών μας»

«Προσπάθειά μας είναι να κρατήσουμε τη νέα γενιά

αποδήμων κοντά στις ρίζες τους»

Ο κ. Φωτίου παραχωρεί συνέντευξη στους Νίκο Παπαδόπουλου και Φανούλα Αργυρού για την 

εφημερίδα «Ελευθερία». Παρόντες επίσης στη συνέντευξη, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου 

κ. Ανδρέας Κακουρής και ο Γενικός Πρόξενος κ. Θεόδωρος Γκότσης.

ΦΩΤΟ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

Η έναρξη της επίσκεψης στο Λονδίνο του Προε-

δρικού Επιτρόπου της Κύπρου κ. Φώτη Φωτίου,

αρμόδιου για τους Αποδήμους, έγινε διά συνάν-

τησης με τους αξιωματούχους της Εθνικής Κυ-

πριακής Ομοσπονδίας Η. Β. 

Στο δείπνο εργασίας που του παρέθεσε η Εθνι-

κή Ομοσπονδία παρακάθησαν, επίσης, ο Ύπα-

τος Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής, ο βου-

λευτής του Εργατικού Κόμματος Πάμπος Χαρ-

αλάμπους, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου κ.

Θεόδωρος Γκότσης και ο πρόεδρος της Νεο-

λαίας (ΝΕΠΟΜΑΚ) Χρήστος Τιούτον. 

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν

γενικότερα την κυπριακή Διασπορά και ειδικότε-

ρα την Ομογένεια της Βρετανίας. Οι αξιωματούχοι

της ΕΚΟ ενημέρωσαν τον κ. Φωτίου για τα τε-

κταινόμενα στην Παροικία, τις προγραμματι-

σμένες δράσεις καθώς και την κατάσταση που

επικρατεί μετά το Brexit και τις δυσκολίες που

επέφερε η πανδημία γενικά στη χώρα, αλλά και

στην κοινοτική ζωή.

Ο Προεδρικός Επίτροπος μετέφερε τους χαι-

ρετισμούς του Προέδρου Αναστασιάδη προς

τους συμπατριώτες μας και με τη σειρά του ανα-

φέρθηκε στο έργο της Υπηρεσίας του. Τόνισε τη

στενή επαφή που έχει με το οργανωμένο κίνημα

των Αποδήμων, το οποίο χαρακτήρισε πρω-

τοπόρο στους αγώνες της πατρίδας για δικαίω-

ση. Αναφέρθηκε επίσης στα οφέλη από την συντο-

νισμένη δράση Κύπρου και Ελλάδας με την 

Εβραϊκή, την Αιγυπτιακή και την Αρμένικη Δια-

σπορά.

Συνάντηση Προεδρικού Επιτρόπου 

με Εθνική Ομοσπονδία Η.Β.



ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ 

|ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Α΄

«Μεγαλειότατε! Εάν αφ’ ενός ελυπήθην, διότι η Υ.

Μεγαλειότης αποδοκιμάζει την αρξαμένην παρ’ εμού

επανάστασιν• αφ’ ετέρου όμως .χαίρω βλέπων ότι η Υ.

Μεγαλειότης ουχί μόνον αναγνωρίζει το δίκαιον της

κοινής των Ελλήνων επιθυμίας, αφ’ ής και εγώ ωρμήθην,

αλλά πρόθυμος δείκνυται, ίνα μεσολαβήση υπέρ τούτων

προς την οθωμανικήν Πύλην. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Εντεύθεν δε, ως και εκ της αποφάσεως, ήν έχει η Υ.

Μεγαλειότης, όπως διατηρήση την μετά της Τουρκίας

ειρήνην, εξάγω, ότι η Υ. Μεγαλειότης μόνον το μέσον

αποδοκιμάζει ουχί δε και την αίτησιν των Ελλήνων•

και επειδή, προκειμένου περί πατρίδος, ουδόλως περί

εμαυτού σκέπτομαι, μετά προθυμίας αναδέχομαι την

ευθύνην του κινήματος όλην, και συγκατανεύω προς

την κατάπαυσιν τούτου. Αλλ’ ότε, ως η Υ. Μεγαλειό-

της ουδόλως αμφιβάλλει, αι μεν διαπραγματεύσεις,

ικανώς δύσκολοι ούσαι, πολύν απαιτούσι καιρόν• οι

δε Έλληνες, κινήσαντες τέως τον πόλεμον, και δυνά-

μεις συγκροτημένας έχουσι, και αδιάσειστον την απόφ-

ασιν, όπως τύχωσι της αυτονομίας εαυτών, εν τοιαύτη

περιστάσει αδύνατος αποβαίνει η κατάθεσις των όπλων,

ειμή διά των ακολούθων όρων, ούς υποβάλλω τη Υ.

Μεγαλειότητι εν ονόματι αυτών, παρακαλών•

Αον. Ίνα χορηγηθώσι προς εμέ τα μέσα της εις την

Ελλάδα ασφαλούς καταβάσεως μεθ’ όλων, όσων έχω

στρατευμάτων•

Βον. Δοθώσι τοις. Έλλησι τέσσαρα φρούρια, δύο

κατά την Πελοπόννησον και δύο κατά την Στερεάν, εξ

ών λογισθήσεται έν [=ένα] το της Πρεβέζης•

Γον. Ως βάσις των διαπραγματεύσεων ληφθή η αυτο-

νομία της Πελοποννήσου, όλης της Στερεάς και των

Νήσων, κεκινημένων ήδη όλων των μερών αυτών.

Ταύτά εισι τα ζητήματα, άπερ προτείνω ενδίδων εις

την θέλησιν της Υ. Μεγαλειότητος. Εάν μη παραδεχθώσιν,

ως στρατιώτης της πατρίδος μου εξακολουθήσω τον

πόλεμον και επιδιώξω τον υπέρ αυτής θάνατον. Εωσού

δε λάβω την απάντησιν της Υ. Μεγαλειότητος, θέλω

μένειν ωχυρωμένος εν τοις ορεινοίς της Βλαχίας, ουδέν

κατά των Τούρκων επιχειρών, ειμή εν τη περιπτώσει,

καθ’ ήν εκείνοι κινήσωσι κατ’ εμού.»

Απάντηση, βέβαια, δεν πήρε ο Υψηλάντης από

τον Τσάρο είτε απευθείας είτε μέσω του Καποδί-

στρια. Ο οποίος, όμως, Καποδίστριας δεν θα στα-

μάτησε ποτέ, ως Υπουργός των Εξωτερικών της

Ρωσίας, να παροτρύνει τον τσάρο Αλέξανδρο Α΄ να

φανεί όσο γίνεται πιο ευνοϊκός στο θέμα της απελε-

υθέρωσης της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό. 

Ούτε, όμως, κι έχουμε εμείς οποιαδήποτε αμφι-

βολία ότι σε όλη του τη ζωή είχε τηρήσει πλήρως αυτά

που έγραφε σε επιστολή του, ημερομηνίας 19 Ιανου-

αρίου 1820, προς τον Ρώσο πρεσβευτή στο Λονδίνο

Lieven: 

«Είμαι αποφασισμένος να μην εγκαταλείψω ποτέ

την υπεράσπιση των συμφερόντων της πατρίδος μου.

Καμιά θεώρηση των πραγμάτων, οποιαδήποτε κι αν

είναι αυτή, δεν θα μπορούσε να με επηρεάσει, ώστε να

αδιαφορήσω για τα καθήκοντα αυτά που μου επιβάλ-

λει η τιμή μου. Τι νόημα και ποια χρησιμότητα θα είχε

για μένα η υψηλή εύνοια που με τιμά ο αυτοκράτορας,

εάν δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή την

εύνοια, για να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους (τους

συμπατριώτες μου), στους οποίους αποκλειστικά ανήκω

με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου».       

Αυτά, άλλωστε, τα γνώριζε και ο διαβόητος Μέτ-

τερνιχ, ο οποίος μισούσε θανάσιμα τον Καποδίστρ-

ια, όπως βλέπουμε και από τα πιο κάτω πικρόχολα

σχόλιά του, δημοσιευμένα στα «Απομνημονεύματά»

του, στα οποία και τονίζει, συν τοις άλλοις και τα ακό-

λουθα: 

«Ο Καποδίστριας κλωθογυρίζει, όπως ο διάολος

γύρω στο λιβάνι, αλλά βρίσκεται κιόλας μέσα του και

δεν μπορεί να κάνει τίποτα». (10/1/1821). 

«Τα ψυχικά συναισθήματα του αυτοκράτορα Αλε-

ξάνδρου έχουν πολύ αλλάξει απέναντι στον Καποδί-

στρια και σκέφτομαι πως κι εγώ έχω συμβάλει σ’ αυτό

κατά πολύ. Το χάσμα μεταξύ στον Καποδίστρια και

στον αυτοκράτορα μεγαλώνει συνεχώς». (7/2/1821).

«Κανένας δεν πιστεύει ότι ανάμεσα στον τσάρο Αλέ-

ξανδρο και σε μένα δεν υπάρχει μια βαθιά και από-

λυτη συνεννόηση. Η επιρροή μου στους τέσσερις τελευ-

ταίους μήνες θριάμβευσε. Το άστρο του πρώτου υπουρ-

γού της Ρωσίας αρχίζει να δύει. Ο πρώτος υπουργός

της Ρωσίας βρίσκεται σε δυσμένεια». [αυτά στη διάρ-

κεια του Συνεδρίου του Λάϋμπαχ).

Ο ως ανω ηχηρότατος, όμως, κόλαφος, τον οποίο

εδέχθη καταπρόσωπον ο Υψηλάντης, δεν επέπρωτο

να είναι, δυστυχώς, και ο μόνος. 

Ακολούθησε και ο κάπως αμφιλεγόμενος «αφο-

ρισμός» από τον ιερομάρτυρα Οικουμενικό Πα-

τριάρχη Γρηγόριο Ε΄. 

Το κείμενο αυτό του «αφορισμού» υποτίθεται ότι

θα στελνότανε στη συνέχεια σε όλους γενικά τους Αρχιε-

ρείς, ενώ εστάλη μόνο στον Μητροπολίτη Ουγγροβ-

λαχίας Ιγνάτιο, ο οποίος είχε καταφύγει για λόγους

υγείας στην Πίζα της Ιταλίας.

Το δε μακροσκελές κείμενο του εν λόγω αφορι-

σμού, το πραγματικό περιεχόμενο του οποίου απασχο-

λεί τους ιστορικούς, έχει ως εξής: 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο Αλ. Υψηλάντης περνά τον ποταμό Προύθο και υψώνει το Λάβαρο του Ιερού Λόχου
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ο Γεώργιος Αθανασιάδης γεννήθηκε στη Σμύρνη

τον μάρτιο του 1793. ο πατέρας του Χατζή Αθανά-

σιος Ματθαίος, καταγόταν από τη λάστα της κα-

ρύταινας και κατέφυγε με τη γυναίκα του στη Σμύρνη,

για να γλυτώσει τις σφαγές των τούρκων. Έτσι, ο μι-

κρός Γεώργιος είχε την ευκαιρία να μάθει γράμματα

σε σχολείο στη Σμύρνη και να διδαχθεί πέραν των

Ελληνικών, τουρκικά, Ιταλικά και λίγα Γαλλικά. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

ο Αθανασιάδης ήταν άσσος στα μαθηματικά και

είχε έφεση στις εμπορικές δραστηριότητες. Δεν άρ-

γησε λοιπόν να μεταβεί από τη Σμύρνη, στην τεργέ-

στη κι από εκεί στην Αλεξάνδρεια, ερχόμενος σε επα-

φή με σημαντικές προσωπικότητες της ναυτιλίας και

των τεχνών. Έγινε Διευθύνων Σύμβουλος σε έναν

από τους πλουσιότερους επιχειρηματικούς οίκους της

Αιγύπτου, του οίκου μπογόζη και καλογιάννη κι έτσι,

το 1816 οι ιδιοκτήτες τον αποστέλλουν στη Ζάκυνθο,

ως αποκλειστικό αντιπρόσωπο των εκεί δραστηριο-

τήτων τους. Στο σπίτι που διέμενε στο νησί, τον επι-

σκέφθηκε ο ιατρός Καλύβας, που ήδη ήταν μέλος της

Φιλικής Εταιρείας. ο Αθανασιάδης, που δεν ξέχασε

ποτέ τις ιστορίες του πατέρα του για τη βαρβαρότητα

των μουσουλμάνων και το άφθονο αίμα που χύθηκε

από τους προγόνους του για την ελευθερία, μυήθηκε

και ορκίστηκε πίστη, λαμβάνοντας τον βαθμό του «Ιε-

ρέα κατηχητή»! Από τότε αφιερώθηκε η ζωή του στην

Ελλάδα και μόνο! 

Στη Ζάκυνθο ήρθε σε επαφή με τον Κολοκοτρώνη

και τον Νικηταρά και η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλη

τη Πελοπόννησο. τον μάρτιο του ‘21, με το ξέσπα-

σμα της Επανάστασης, ο Αθανασιάδης υπηρέτησε

υπασπιστής του γιού του κολοκοτρώνη, Πάνου, και

ρίχτηκε με ενθουσιασμό στις μάχες! το κοφτερό μυαλό

του χρησίμευσε πολύ στις στρατηγικές νίκες των εξε-

γερμένων. Επειδή γνώριζε γράμματα, βρισκόταν

συνεχώς στο πλευρό του νικηταρά, γράφοντας για

λογαριασμό του τις επιστολές και συμβουλεύοντάς

τον πάντοτε σε θέματα τακτικής και οργάνωσης! 

τόσο σημαντικός υπήρξε ο Αθανασιάδης, που οι

Πελοποννήσιοι οπλαρχηγοί στη πλειοψηφία τους, έλε-

γαν: «Ο Νικήτας είναι το θεριό! Μα ο Αθανασιάδ-

ης είναι ο νους!» Έλαβε μάλιστα το παρατσούκλι

«Καπετάν Τζώρτζης», από τα παλικάρια! 

μετά το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων, ο Αθα-

νασιάδης ασχολήθηκε με τη πολιτική, τιμήθηκε με τον

βαθμό του ταγματάρχη για τη συνεισφορά του στην

Επανάσταση και έλαβε το «μετάλλιο του αγώνα»! 

κατά τη δεκαετία του 1830, διορίστηκε Γενικός Πρό-

ξενος της Ελλάδας στο Ιάσιο και στο Γαλάτσι, κατα-

γράφοντας παράλληλα τις μνήμες του από τις θρυλι-

κές εκείνες μάχες όπου έλαβε μέρος. το 1841, γίνε-

ται μέλος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και ασχο-

λείται με την ανάγνωση λογοτεχνικών και ιστορικών

βιβλίων. ο σπουδαίος αυτός αγωνιστής επέστρεψε

στη Σμύρνη και πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι

του, το 1865. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ

ο Θεόδωρος Βαλλιάνος γεννήθηκε το 1799, στο

τανγκαρόγκ της ρωσίας. καταγόταν από εύπορη οι-

κογένεια της κεφαλονιάς η οποία μετακόμισε στη

ρωσία, κάπου στα τέλη του 18ου αιώνα, κυνηγημένη

από τη μανία και το μίσος των οθωμανών. ο Θεό-

δωρος πήγε σε ρωσικό σχολείο, όμως μάθαινε πα-

ράλληλα και Ελληνικά από το σπίτι, που μιλούσαν οι

συγγενείς του. Πολυτάλαντος και δραστήριος, ασχο-

λήθηκε με τη Θεολογία και τη λογοτεχνία, ενώ στα δε-

καοκτώ του χρόνια εισήλθε στη Στρατιωτική Ακαδημία

του τσαρικού Στρατού, στην Αγία Πετρούπολη! 

υπηρετεί τα ρωσικά στρατεύματα, παρακολουθεί

μαθήματα αρχιτεκτονικής και φτάνει να λάβει το βαθμό

του λοχαγού του μηχανικού, το 1820! ο Βαλλιάνος

δεν είναι δυνατόν να μείνει άπραγος στο εθνικό κέ-

λευσμα της ελευθερίας που έρχεται από τον νότο.

Έχοντας μια υπέρλαμπρα στρωμένη καριέρα αξιω-

ματικού μπροστά του, τα παρατάει όλα, σηκώνει και

το παραμικρό του περιουσιακό στοιχείο και σπεύδει

στο ιερό καθήκον, για να πολεμήσει για την αιώνια

Πατρίδα! Αρχές του 1822 αποβιβάζεται στην κεφα-

λονιά, προχωρά ταχύτατα στη συγκρότηση στρατιω-

τικού σώματος, εξοπλίζει τους νησιώτες με όπλα που

έφερε από τη ρωσία και σκορπά όλα του τα χρήματα

για τις ανάγκες του στόλου. 

Συμμετέχει στις μάχες εναντίον του Γιουσούφ Πα-

σά στη Πάτρα και διακρίνεται στη δεύτερη πολιορκία

του μεσολογγίου, το 1823, συγκρουόμενος με τις

υπέρτερες δυνάμεις του Σκόδρα Πασά! Όντας ο πλέον

εξειδικευμένος, ορίζεται από τη προσωρινή Διοίκηση,

διοικητής μηχανικού και Πυροβολικού στο ναύπλιο,

το 1824. με μεγάλη ευχαρίστηση ο Βαλλιάνος γκρε-

μίζει το παλάτι του Αγά Πασά και στη θέση του κα-

τασκευάζει στρατώνες, υδραγωγεία, εργαστήρια βιο-

τεχνίας, αποθήκες και σχεδιάζει τη κατασκευή του

Βουλευτηρίου! 

με τον ερχομό του Καποδίστρια, ο Βαλλιάνος γίνε-

ται αντισυνταγματάρχης, διευθυντής του μηχανικού

και υπεύθυνος του οπλοστασίου. με το διάταγμα του

κυβερνήτη, της 28ης Ιουλίου 1828, γίνεται ο βασικός

Έλληνας μηχανικός στο σώμα των οχυρωματοποιών

αρχιτεκτόνων μαζί με τους Σταυρίδη, Καλλέργη, Μα-

νιτάκη και Ησαΐα! η εμπιστοσύνη που του έδειχνε ο

καποδίστριας ήταν τέτοια, που του ανέθεσε αμέσως

να αναλάβει την ηγεσία του νεοϊδρυθέντος κεντρικού

Πολεμικού Σχολείου (της τότε Σχολής Ευελπίδων)! με

τη δολοφονία του κυβερνήτη, ο Βαλλιάνος θεωρείται

ύποπτος, φιλο-ρώσος και απομακρύνεται από την

ενεργό υπηρεσία. 

οι Βαυαροί όμως γρήγορα κατάλαβαν πως στην

Ελλάδα δεν βρίσκεις εύκολα τόσο καταρτισμένους

ανθρώπους. με εντολή του Όθωνα διορίζεται πρό-

ξενος Θεσσαλονίκης για έξι χρόνια, ενώ το 1841 ανα-

λαμβάνει καθήκοντα στο Δικαστικό Σώμα του υπουρ-

γείου Στρατιωτικών. 

ο Θεόδωρος Βαλλιάνος δεν έπαψε ποτέ να ασχο-

λείται με τη Θεολογία και τη λογοτεχνία. το 1850-1851,

έγραψε θρησκευτικές μελέτες και μετέφρασε λογο-

τεχνικά κείμενα! ο μεγάλος αυτός Έλλην προσέφερε

τις πολύτιμες υπηρεσίες του στη Πατρίδα και η ψυχή

του αναπαύθηκε το 1857, στην Αθήνα. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Οι απόδημοι επιστρέφουν
για το ιερό καθήκον!

Γεώργιος Αθανσσιάδης Θεόδωρος Βαλλιάνος



Οπρώην Τούρκος Υπ. Εξωτερικών Αχμέτ Ντα-

βούτογλου στο βιβλίο του «Στρατηγικό Βά-

θος»: «Ακόμη και να μη ζούσε ούτε ένας Τούρκος
στην Κύπρο, για την Τουρκία υπάρχει Κυπριακό
και δεν θα παραιτηθεί από αυτό».

οι τούρκοι θέλουν την κύπρο ολόκληρη. Συνεχίζουν

πιστοί στο σχέδιο που τους κατέθεσε το νοέμβριο

του 1956 ο Δρ Νιχάτ Ερίμ για επανάκτηση της κύπρ-

ου. Έχει επιβεβαιωθεί ότι η τουρκία συνεχίζει την πο-

λιτική της έναντι της κύπρου βασισμένη στις παρα-

καταθήκες και σχέδια του Δρος νιχάτΕρίμ. Εκείνο το

σχέδιο ήταν και παραμένει το «κοράνι» τους για το

νησί μας.

Άλλο να το λέμε εμείς, βέβαια, άλλο να το λένε οι

ίδιοι οι τούρκοι, αλλά άλλο και πάλι να το λένε οι

«σύμμαχοι» τους Βρετανοί. ηθικοί αυτουργοί της  κα-

τάντιας της κυπριακής Δημοκρατίας. μέχρι σήμερα.

το αιματηρό καλοκαίρι του 1974, μεταξύ πρώτης

και δεύτερης τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο/Αύγου-

στο (1974) ο τότε Σοσιαλιστής υπ. Εξωτερικών και

κοινοπολιτείας της «εγγυήτριας» Βρετανίας James

Callaghan (πέθανε το 2005), ο οποίος συνηγόρησε,

με τον Σοσιαλιστή τούρκο Πρωθυπουργό Bulent

Ecevit (πέθανε το 2006) για την εισβολή στην κυ-

πριακή Δημοκρατία το 1974 για νέα συνταγματική

τάξη στο νησί, ζήτησε από τον Sir Michael Carver

(πέθανε το 2001) την προσωπική του άποψη για το

μέλλον της κύπρου. Βασισμένη, του είπε, στην προ-

σωπική του πείρα ως, πρώτος Διοικητής της λεγό-

μενης Αγγλο-τουρκο-ελληνικής δύναμης εκεχειρίας

και στην συνέχεια ως Αναπληρωτής Διοικητής και 

πρωταγωνιστής στην ίδρυση της ουνΦΙκυΠ στην

κύπρο το 1964.

ο Sir Michael Carver από το 1973 μέχρι το 1976

υπηρέτησε ως Chief of Defence Staff (δηλαδή ως ο

επαγγελματίας επικεφαλής όλων των τριών ενόπλων

δυνάμεων, κάτω από την Α.μ. τη Βασίλισσα και ως

Πρόεδρος της Επιτροπής Chiefs of Staff Committee.

Γνώριζε την κύπρο πολύ καλά, καθώς αργότερα

υπήρξε και ο βιογράφος του Field Marshal Harding,

ο οποίος προτού αναλάβει ως κυβερνήτης στην

αποικία κύπρο υπηρέτησε ως Chief of the Imperial

General Staff. Aντικαταστάθηκε (ο Field Marshal

Harding) από τον τελευταίο κυβερνήτη Sir Hugh Foot.

το αναβαθμισμένο στάτους του Sir Michael Carver

το 1974 συν οι γνώσεις του για την κύπρο πιστεύε-

ται ότι προσθέτουν επιπρόσθετη βαρύτητα στις θέ-

σεις του.

Ο Sir Michael Carver του απάντησε με εξασέ-

λιδη επιστολή ημερ. 2 Αυγούστου 1974. Ανέφερε

κάποιες λανθασμένες απόψεις μεν, δεν παρέ-

λειψε δε να αναφέρει και τα παρακάτω.

κατ’ αρχήν στην απάντησή του, ο Sir Michael Carver

έγραψε (στον Callaghan) ότι οι απόψεις του ήσαν 

χρωματισμένες τόσο από το ενδιαφέρον του (για την

κύπρο) όσο και από τις επαφές του που έκτοτε δια-

τήρησε στο νησί, και επίσης από την βαθιά γνώση

του που είχε για το πρόβλημα της Βορείου Ιρλανδίας,

το οποίο είναι παρόμοιο έγραψε, σε κάποιες περι-

πτώσεις.

«Από το 1960, οι περισσότεροι Βρετανοί τείνουν
να συμφωνούν με τους Τούρκους επειδή τους
ήσαν “πιστοί” κατά την διάρκεια της ΕΟΚΑ και
της έκτακτης ανάγκης, ως η μειονότητα και οι κα-
ταπιεσμένοι (underdog). Οι Τούρκοι πήραν μερίδιο
της αντιπροσωπείας τους σε όλα τα τμήματα της
Κυβέρνησης (ΚΔ) και στη Δημόσια Υπηρεσία κατά
πολύ περισσότερο απ΄ό,τι αναλογούσε σ΄αυτούς
τόσο σε σχέση με το πληθυσμιακό τους εκτόπι-
σμα όσο και τη μόρφωση και ικανότητά τους – πε-
ρίπου 30%. Παρόλα αυτά, ποτέ τους δεν προ-
σπάθησαν να κάνουν το Σύνταγμα να δουλέψει
θετικά ως μια μηχανή για τη διοίκηση και ανά-
πτυξη της Κύπρου, ως μια οντότητα για το συμφέ-
ρον ολόκληρης της Κύπρου. Απλά χρησιμοποίησαν
τη θέση τους αρνητικά, να βάζουν βέτο σε όλα,

όσο μικρό και να ήταν κάτι για το οποίο έφερναν έν-
σταση.

Αυτό ήταν που οδήγησε τον Μακάριο να προτείνει
τις τροποποιήσεις στο σύνταγμα το 1963...»

«Τουρκική πολιτική__Η πολιτική της Άγκυρας
από το 1964 ήταν να υπερβάλει για την κατάστα-
ση των Τουρκοκυπρίων, να κατηγορεί για μη συνε-

ργασία μαζί τους και για κατάσταση πολιορκίας
τους τον Μακάριο, ειδικά και γενικά τους
Ελληνοκύπριους. Κατά καιρούς έχουν (οι Τούρ-
κοι/Άγκυρα) επιβάλει την προσφυγοποίηση των Τ/κ
σε γκέτο με την ελπίδα ότι σταδιακά αυτό θα οδηγή-
σει στην διχοτόμηση ή τουλάχιστον σε μια κυρίαρχη
περιοχή τουρκικής βάσης. Τώρα την έχουν πάρει διά
της βίας των όπλων...»

«Τουρκικοί στόχοι__ Είμαι πεπεισμένος ότι οι
Τούρκοι δεν δίνουν πεντάρα για τα πραγματικά
συμφέροντα των Τουρκοκύπριων... Εθνική περ-
ηφάνια. Η Κύπρος ήταν δική τους. Όταν φύγαμε, έπρε-
πε (λένε) να τους επιστρεφόταν...»

"Turkish Aims__ I am convinced that the Turks do
not care tuppence for the real interests of the Turk-
ish Cypriots... National pride. Cyprus was theirs. When
we left, it should have reverted to them..."

1970 – Τι δήλωσε ο Α' Γραμματέας της

τουρκικής πρεσβείας στη Λευκωσία 

προς Βρετανό αξιωματούχο

«Η Τουρκία ήταν απλά αποφασισμένη για στρ-

ατηγικούς λόγους να εμποδίσει την Κύπρο να με-
τατραπεί σε ελληνικό νησί. Δεν είχαν κανένα 
πραγματικό ενδιαφέρον για την κοινότητα καθ΄εαυ-
τή – εκτός αυτού ο κόσμος ήταν γεμάτος από
σκορ-πισμένες τουρκικές κοινότητες – και γι΄αυ-
τό είχαν αφήσει τον Ντενκτάς να χειρίζεται τις
συνομιλίες για την τουρκοκυπριακή κοινότητα»

(Βιβλίο γράφουσας «TopSecret», εκδόσεις Γερμανός

2004 κεντρική διανομή εκδοτικός οίκος «Δίας»).

και η τελευταία λέξη του Sir Michael Carver στην

απαντητική επιστολή του προς τον Βρετ. υπ. Εξω-

τερικών και κοινοπολιτείας James Callaghan:

Τελευταία Λέξη

«Οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι σημαίνει η λέξη συμβι-
βασμός.  Η Ιστορία τους δίδαξε πως δεν μπο-
ρούν να τα βγάλουν πέρα σε εξυπνάδα ή σε συζή-
τηση με τους Έλληνες. Η μόνη τους ελπίδα βρίσκε-
ται στην πεισματική τους άρνηση να μετακινη-
θούν, όσο καιρό και αν χρειαστεί να περιμένουν
για αποτελέσματα και όσο και να υποφέρουν ανα-
μένοντας».

«Final Word... The Turks do not know the mean-
ing of the word compromise. History has taught them
that they cannot compete in wits or in argument with
the Greeks. Their only hope resides in a stubborn re-
fusal to budge, however long they may have to wait
for results and however much they may suffer in the
process».

και η δική μας τελευταία λέξη: τι κρίμα, τι ειρωνεία,

οι εχθροί να αναγνωρίζουν το δίκαιό μας και τη δύνα-

μή μας, αλλά εμείς να τα χαραμίζουμε, αποδεχόμε-

νοι στα σχέδιά τους, όπως τόσο προνοητικά είχε

δηλώσει ο αείμνηστος Δρ Νεοκλής Σαρρής... 

«Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα κάνουν τους Έλληνες
να σκέπτονται σαν Τούρκοι και αυτή θα είναι η
μεγαλύτερη μας ήττα». 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ήττα από την υποταγή

δικών μας, μάλιστα δίχως καμία εξουσιοδότηση από

τον λαό, στην βρετανο-τουρκική ρατσιστική, διαιρε-

τική διάλυση της κΔ μέσω Δικοινοτικής Διζωνικής

ομοσπονδίας... 

Για να θυμηθούμε επίσης και τον στοχαστή και λό-

γιο Περικλή Γιαννόπουλο, που έλεγε και εκείνος:

«Ελληνική φυλή, ο μεγαλύτερος εχθρός σου είναι
ο εαυτός σου»...

Οι Τούρκοι θέλουν όλη την Κύπρο
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Άκης: Το αγκάθι του
ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ

Κύριε Διευθυντά,

η έκπτωση ενός πολιτικού οφείλεται σε συγκε-

κριμένα αίτια και ο συγκεκριμένος  είναι παράδειγ-

μα προς αποφυγήν. ο Ανδρέας φέρεται να δηλώνει

εξ ευηθείας το 1990 (στη σύνοδο Πεντελικού) με

απίστευτη εμμονή στην προώθηση του διεφθαρμέ-

νου Άκη τα εξής: «Αν δεν βγει ο Άκης, διαλύω το

ΠΑΣοκ και πάω για νέο κόμμα». Φυσικά ουδείς

εχέφρων νοιάστηκε για τις επιδόσεις του στο... ζεϊ-

μπέκικο (με τους κάφρους να τον χειροκροτούν),

όμως το Πανελλήνιο νοιάστηκε για το ότι ποτέ οι χρυ-

σές μίζες των δις δεν επεστράφησαν στον δημόσιο

κορβανά.

ο πάλαι ποτέ κραταιός, πανίσχυρος υπουργός,

ο επονομαζόμενος και «σοσιαλιστής της σαμπά-

νιας» έπινε εις υγείαν των κορόϊδων του ελληνικού

λαού. το 1996 έφθασε στο απίστευτο σημείο να διεκ-

δικεί την πρωθυπουργία. τον μάρτιο 2013 καταδι-

κάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών για νομιμοποίηση εσό-

δων από παράνομη δραστηριότητα, παθητική δωρο-

δοκία, φορολογικές παραβάσεις, ανακριβή δήλωση

«πόθεν έσχες», κ.λ.π. τον οκτώβριο του 2013 κατα-

δικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για τις «χρυσές μίζες»,

χωρίς όμως να καταδικαστούν και οι συνεργοί του

αφού γνώριζαν τι συμβαίνει στο παρασκήνιο (π.χ.

στρατηγοί).

Δυστυχώς, ουδέποτε ο ανεκδιήγητος Σημίτης ομο-

λόγησε δημόσια ότι έβλεπε τις μίζες του Άκη, Παπαν-

τωνίου, κ.λπ. να περνούν και δυστυχώς κανένας

στρατηγός δεν προέβη σε αποκαλύψεις παρά το ότι

χάθηκαν 134 πιλότοι από ελλείψεις ανταλλακτικών,

κ.λ.π.

οι αστρονομικές μίζες, ο προκλητικός βίος, η

απληστία του, η διαφθορά του, η εξαχρείωση, η σκαν-

δαλώδης πολυτέλεια/χλιδή στο γάμο (Παρίσι) συ-

νετέλεσαν στο να αποτελέσει στίγμα και κατάρα για

το ΠΑΣοκ-κΙνΑλ.

Δυστυχώς, η λίστα των απάτριδων μιζαδόρων

στο ΠΑΣοκ είναι μακρά: Άκης, Παπαντωνίου,

Σμπώκος, μαντέλης, τσουκάτος, κ.λπ. οι χρυσές

μίζες όλων αυτών, έφεραν τα καταραμένα μνημόνια

για να υποφέρει όλος ο ελληνικός λαός. και σαν να

μην έφταναν οι μίζες, το ΠΑΣοκ έλαβε αμαρτωλά

δάνεια 400 εκ. από κρατικές τράπεζες χωρίς να τα

επιστρέψει. η Γεννηματά ώφειλε να παρακρατεί το

80% από τους μισθούς των βουλευτών της, προ-

κειμένου να επιστραφούν στο δημόσιο κορβανά.

Δυστυχώς, ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη εν ονόματι

του κόμματος για τα εγκλήματα κατά του λαού. 

οι τωρινοί πολιτικοί πρέπει να παρακολουθήσουν

εντατικά μαθήματα Ιστορίας έτσι ώστε να γνωρίζουν

ποιοί άφησαν γυμνές τις Ένοπλες Δυνάμεις προ-

κειμένου οι απάτριδες να ενθυλακώσουν δις, όπερ

και συνιστά εθνική προδοσία. Ας γίνουν λοιπόν διδάγ-

ματα τα ανωτέρω για τους σημερινούς πολιτικούς

και ας έχουν κατά νουν το του Ευριπίδη : «Όλβιος

(ευτυχής ) όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν.» Αιδώς

Αργείοι!

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών

Ο Δρ İsmail Nihat Erim υπηρετήσας και ως 
ο 13ος Πρωθυπουργός της Τουρκίας 
δολοφονήθηκε στις 19 Ιουλίου 1980 

στην Κωνσταντινούπολη. Ο Sir Michael Carver το 1967



ο ευρωβουλευτής του ΑκΕλ, νιαζί κιζίλγιουρεκ, έσπευσε να

«αξιοποιήσει» τους αδέξιους χειρισμούς του υπουργείου Παιδείας,

με το σχίσιμο της σελίδας και την απόσυρση του βιβλίου Αγγλικών,

όπου υπήρχαν οι επίμαχες αναφορές στον Ατατούρκ, θέτοντας το

θέμα στην Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού

κοινοβουλίου. Θα καταγγείλει, λέει, το υπουργείο Παιδείας της

κυπριακής Δημοκρατίας για «υψηλούς εθνικιστικούς τόνους» στο

θέμα του βιβλίου με τον Ατατούρκ. 

Αλλά δεν είδαμε τον κ. κιζίλγιουρεκ να καταγγέλλει και τους 

άκρατους εθνικιστικούς τόνους του τατάρ, ο οποίος επανειλημμέ-

να έχει δηλώσει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τουρκίας. ούτε

τον είδαμε να καταγγέλλει την τουρκία για αλλοίωση του δημο-

γραφικού χαρακτήρα των κατεχομένων και καταπίεση των τουρ-

κοκυπρίων, ούτε να καταγγέλλει τη σταδιακή απορρόφηση των

κατεχομένων από την τουρκία. 

Ενοχλήθηκε για το ατυχές σχίσιμο της σελίδας του βιβλίου για

τον Ατατούρκ, αλλά δεν έχει καταγγείλει ποτέ την μόνιμη πρακτι-

κή του κατοχικού καθεστώτος να σχίζει τις «ανεπιθύμητες» σελίδες

από τα βιβλία των εγκλωβισμένων μαθητών.

οι επιλεκτικές ευαισθησίες του τουρκοκύπριου ευρωβουλευτή

έχουν, προφανώς, άμεση συνάφεια με την εξυπηρέτηση των κομ-

ματικών σκοπιμοτήτων του ΑκΕλ, που επιχειρεί να εμφανίσει την

κυβέρνηση της κυπριακής Δημοκρατίας ως εθνικιστική, φασιστι-

κή, οπισθοδρομική, αντιδραστική, αντιδημοκρατική.

Θυμίζουμε ότι στις αρχές μαρτίου 2020, όταν ο εφιάλτης του

κορωνοϊού χτυπούσε και την πόρτα της κύπρου, ο κ. κιζίλγιουρ-

εκ, μαζί με τον επίσης ευρωβουλευτή του ΑκΕλ Γιώργο Γεωργίου,

με «κατεπείγουσα ερώτηση» προς την κομισιόν, κατήγγειλαν την

κυβέρνηση της κυπριακής Δημοκρατίας για μονομερές κλείσιμο

τεσσάρων οδοφραγμάτων ως μέτρο κατά της εξάπλωσης της παν-

δημίας.  

και μάλιστα, ο κ. κιζίλγιουρεκ είχε παρευρεθεί και στη γνωστή

διαδήλωση της 7ης μαρτίου 2020 στο οδόφραγμα της οδού λή-

δρας, κατά την οποία Ελληνοκύπριοι διαδηλωτές επιτέθηκαν βίαια

εναντίον αστυνομικών και στρατιωτών που επάνδρωναν το οδό-

φραγμα. ο κ. κιζίλγιουρεκ εμφανίστηκε τότε έχοντας υψωμένη τη

γροθιά του, για να εκφράσει τη στήριξή του στους διαδηλωτές. η

δραματική συνέχεια, με την θανατηφόρα επέλαση του κορωνοϊού,

δικαίωσε την τότε απόφαση της κυβέρνησης. Ωστόσο δεν είδαμε

ποτέ ούτε τον κ. κιζίλγιουρεκ ούτε τον κ. Γεωργίου να απολογούνται

για το ατόπημά τους.

(Από τη «Σημερινή»)

Μόνο τον Ατατούρκ είδε;

Μένω μόνη...
Ότι έχεις φύγει, στη σιγή το μαρτυρούν οι αισθήσεις,

αυτές που γδέρνουν την ψυχή, γεννώντας παραισθήσεις.

μα εγώ δεν θέλω να δεχτώ εσέ πως έχω χάσει.

Σπρώχνω τον πόνο μου η φτωχή, να τρέξει να σε φτάσει.

Περνώντας χίλια βάσανα, πλανιέμαι στα σκοτάδια, 

κραυγές μου έμειναν ηχώ, γιατί η ζωή μου είν’ άδεια.

νοιώθω και πως κρυστάλλωσαν οι χτύποι στην καρδιά μου. 

μερόνυχτα σε αναζητώ, άστρο στην ερημιά μου. 

λυσσομανάει ο άνεμος... η λύπη με πληγώνει, 

γιατί σε βλέπω στα όνειρα και ξύπνια μένω μόνη.

Μερσίνη MacFarland

Της Λευτεριάς ο Υφαντής
Ένα αφιέρωμα μνήμης και τιμής στον αείμνηστο

φιλοπάτρη αγωνιστή Κυριάκο Χριστοδούλου 
– δέκα χρόνια από την εκδημία του

το προσφυγόπουλο από τον Άγιο Αμβρόσιο της κερύνειας, 

που αντάμωσα τρομαγμένο στους ελαιώνες της ορμήδεις. 

Αυτός... ήταν ο κυριάκος, ο ήρωας του παραμυθιού!

ο μικρός με τις φωτογραφίες και τους τίτλους του σπιτιού...

τα ιερά κειμήλιά του που κρατούσε αγκαλιά. 

Ό,τι μπόρεσε να πάρει απ΄τη χαμένη του φωλιά. 

– Βλέπεις, μου λέει... Αυτό είναι το σπίτι μου, το πατρογονικό μου. 

τον Άγιο Αμβρόσιο τον ξέρεις; Εκεί είναι το χωριό μου!

– του Χριστοδούλου κυριάκος... 

μ’ ένα λυγμό ψιθυριστά μου είπε τ’ όνομά του.

και στάλες δάκρυα καυτά βρέξαν τα μάγουλά του.

και ύστερα... κάτω απ’ της ελιάς τον ίσκιο, έγειρε να κοιμηθεί... 

μα ύπνος δεν ήρθε να τον πάρει στο χωριό του να βρεθεί. 

– μανούλα, κλείνω τα μάτια μα στ’ αλήθεια δεν κοιμάμαι,

αύριο, σαν ξημερώσει, θέλω στο σπίτι μας να πάμε.

– ναι, παιδί μου... Αύριο! της επιστροφής το αύριο...

Που δεν λέει να χαράξει...

κι ο ποιητής... το καντήλι της ελπίδας, με τον στίχο θα ανάψει!

κρίμα... η Δύσα έκρυψε τον ήλιο και απλώθη σκοτεινά, 

να μην μπορούν να γυρίσουν στη φωλιά τους τα πουλιά.

κι ο κυριάκος... πρόωρα άνοιξε τα φτερά του, 

εις το ατλάζι τ’ ουρανού, να κτίσει τη φωλιά του.

Εκεί που δεν υπάρχουν ισχυροί ούτε καμία παρεμβολή,

το δίκαιο να σκιάζει, το αίτημα της προσφυγιάς να το παραγωνιάζει.

της λευτεριάς ο υφαντής 

στον αργαλειό της προσμονής υφαίνει τα όνειρά μας. 

Για λευτεριά και επιστροφή, στα μέρη τα δικά μας. 

του κυριάκου η μορφή, αυτή η άδολη ψυχή, θα βρίσκεται μαζί μας. 

Πυξίδα στην πορεία μας, λουλούδι στην αυλή μας.

της προσφυγιάς τον καημό με πυθαγόρειο ειρμό, 

προσπάθησα να γράψω.

Στη μνήμη του κυριάκου μας, ένα κερί ν’ ανάψω.

Αιωνία του η μνήμη. 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας

Ξεριζωμένη Λεμονιά
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Πολύ συχνά γίνομαι αποδέκτης μηνυμά-

των από αναγνώστες που σχολιάζουν τα

κείμενα που δημοσιεύω στα έντυπα και ηλεκ-

τρονικά μέσα. τα σχόλια τους είναι κατά το

πλείστον θετικά κι αυτό σίγουρα με ικανο-

ποιεί και με ενθαρρύνει για να συνεχίσω να

γράφω. κάθε κριτική είναι πάντα καλο-

δεχούμενη, αρκεί να είναι καλοπροαίρετη. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Πιο συχνά επικοινωνεί μαζί μου ο Γιώρ-

γος Στουκογιώργος που διαβάζει τα σημειώμα-

τα μου στην τοπική συνώνυμη εφημερίδα

«Ελευθερία». Πρόκειται για ένα ξεχωριστό

άνθρωπο, που γνωρίζει ιστορία με ευαι-

σθησίες γύρω από τα εθνικά, τοπικά και κοι-

νωνικά θέματα (συγγραφέας τεσσάρων υπέρ-

οχων βιβλίων με αναφορά στη γενέτειρα του

και τον αθλητισμό), που τίμησε πολλές φορές

την Ελλάδα με τις αθλητικές επιδόσεις και

τις πολυποίκιλες δράσεις του.

Σήμερα θα αναφερθώ στα σχόλια του γνω-

στού σε όλους μας λαρισαίου επιχειρηματία

στον χώρο της ένδυσης, Χρήστου κόκκο-

βα. ο κ. κόκκοβας μού τηλεφώνησε με αφο-

ρμή το σημείωμα-αφιέρωμα που έγραψα (το

διάβασε επίσης στην «Ελευθερία»), με τίτλο

«τρία χρόνια από τη Συμφωνία των Πρε-

σπών». υποσχέθηκα να τον επισκεφθώ στο

γραφείο του, κάτι που υλοποίησα τις αμέ-

σως επόμενες μέρες.

η εντύπωση που απεκόμισα από τη συνο-

μιλία που είχα μαζί του είναι ότι ο κ. κόκκο-

βας είναι ένας μορφωμένος (παρά το γεγονός

ότι φοίτησε μόνο στο δημοτικό σχολείο –

ωστόσο τα παλιά χρόνια το δημοτικό ισοδ-

υναμούσε με πανεπιστήμιο, στο γραφείο του

υπάρχει βιβλιοθήκη με εξαιρετικά βιβλία!)

και ξεχωριστός άνθρωπος, που παρακολο-

υθεί τα γεγονότα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και

νοιάζεται για το μέλλον του τόπου μας. η

κουβέντα μας μπήκε γρήγορα στον λόγο

που απετέλεσε αφορμή της συνάντησης μας.

οι «Βόρειοι μακεδόνες», μου είπε, είναι

κατά το πλείστον Ελληνικής καταγωγής! Επι-

καλέσθηκε μάλιστα συγκεκριμένα παρα-

δείγματα. Ήταν λίγα χρόνια πριν η ομο-

σπονδιακή λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκο-

σλαβία – σπαρασσόμενη από εθνικισμούς

που οδήγησαν στις αιματηρές συγκρούσεις

κυρίως στην κροατία, στη Βοσνία & Ερζε-

γοβίνη και στο κόσοβο και στον βομβαρδι-

σμό της «μικρής» Γιουγκοσλαβίας από το

νΑτο το 1999 – διελύθη στα εξ ων συνε-

τέθη. κι έτσι ξεφύτρωσαν διάφορα κράτη και

ψευδοκράτη, μεταξύ των οποίων και το ψευ-

δοκράτος της «μακεδονίας», δημιούργημα

του Στρατάρχη τίτο (αρχιτέκτονα της δεύτε-

ρης Γιουγκοσλαβίας, μιας σοσιαλιστικής ομο-

σπονδίας, που διήρκεσε από τον νοέμβρ-

ιο του 1942 έως τον Απρίλιο του 1992), με

την Ελλάδα, προκειμένου να μη διασαλευ-

τούν οι σχέσεις μας με το νΑτο, να το απο-

δέχεται αδιαμαρτύρητα. μια ζωή οι καρπα-

ζοεισπράκτορες της Δύσης είμαστε!

Εκείνη τα χρόνια ο κ. κόκκοβας επισκε-

πτόταν συχνά τα Σκόπια για να συναντήσει

φίλους του, με τους οποίους διατηρούσε

πολύ φιλικές σχέσεις. Συχνά στην παρέα

τους ήταν και Σκοπιανοί ελληνικής καταγω-

γής, ένας μάλιστα από αυτούς του διηγήθηκε

την προσωπική του ιστορία. Βρέθηκε στα

Σκόπια κατά τη διάρκεια του εμφυλίου (με

το παιδομάζωμα των κομμουνιστών)! Δημό-

πουλος ήταν το όνομα του και οι Σκοπιανοί,

με το έτσι θέλω τον ονόμασαν Δημόφσκι!

και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν αμέτρη-

τα. τώρα καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, πόσο

μακεδόνες είναι οι Σκοπιανοί...

η ξένη προπαγάνδα, δυστυχώς και με τη

δική μας ένοχη ανοχή, έκανε για πολλοστή

φορά το «θαύμα» της! η Αθήνα με την πολι-

τική της έχει εγκληματήσει απέναντι σε μεγά-

λες ομάδες Ελλήνων που ζουν εντός και

εκτός εθνικής επικράτειας. «Χαρίσαμε» τους

ανθρώπους μας στη ξένη προπαγάνδα!

«Χαρίσαμε» μεγάλο μέρος της μουσουλμα-

νικής μειονότητας της Θράκης στην τουρκία.

κάπως έτσι αφήσαμε στη μοίρα τους τους

Έλληνες της κύπρου και της Βορείου ηπείρ-

ου, οι οποίοι παρά ταύτα, σε πείσμα των και-

ρών, και παρά τις μεγάλες πιέσεις που δέχθη-

καν και δέχονται, διατήρησαν και διατηρούν

αναλλοίωτη την εθνική τους ταυτότητα!

Συμπέρασμα: Αν οι Σκοπιανοί επιμένουν

να υποστηρίζουν ότι είναι μακεδόνες, η μόνη

λογική λύση στο «σκοπιανό» είναι να ενσω-

ματωθούν στη φυσική τους πατρίδα, την

Ελλάδα. Διότι, όταν δηλώνεις μακεδόνας,

αναγκαστικά είσαι και Έλληνας!

Η Αθήνα με την πολιτική της έχει εγκληματήσει
απέναντι σε μεγάλες ομάδες Ελλήνων 

που ζουν εντός και εκτός εθνικής επικράτειας

Άσπρη περιστέρα
μάνα με γέννησε κι εμέ, μητέρας γάλα ήπια, 

άνθρωπος είμαι σαν κι εσάς – μ’ αίσθημα πόνου και χαράς,

κι έχω καρδιά στα στήθια!

Στον πόνο εμεγάλωσα, στην πίκρα και στο δάκρυ, 

μονάχος πάντα στη ζωή – χωρίς αγάπη και στοργή, 

ζητώντας κάποια άκρη!

Γιατί μ’ αρνήθηκες, Ζωή, και ψεύτρα κοινωνία, 

πάντα να ζω στην απονιά – αίσθημα κρύο, χειμωνιά, 

μέσα στη δυστυχία!

Είναι βαρύς κι ασήκωτος, της μοναξιάς ο πόνος, 

βραχνάς, καημός αβάσταχτος – πληγή καρδιάς αγιάτρευτος,

στον κόσμο νά’σαι μόνος!

Γυρίζω εδώ, πετώ εκεί, στη Γη και στον Αέρα, 

ψάχνω ζωής να δω το φως – κυνηγημένος σαν λαγός,

να βρω μιαν άσπρη μέρα!

να δω καθάριους ουρανούς, θάλασσες με γαλήνη, 

μέρες χωρίς νεροποντές – αστροπελέκια και βροντές, 

Αγάπη και Ειρήνη!

Ίσως αυτή νά’ναι σιμά, μπορεί και νά’ναι πέρα.

Ελπίζω όμως να τη βρω – γι’ αυτά θα ψάχνω όσο ζω, 

να λυτρωθώ μια μέρα!

νά’ρθει σε μένα η χαρά, η Άσπρη Περιστέρα, 

να χτίσει μέσα μου φωλιά – με της Ελιάς της τα κλαδιά, 

Ελπίδα από τα πέρα!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
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«Ο Τατάρ, το Βαρώσι και 
οι πραγματικοί ιδιοκτήτες»
Κύριε Διευθυντά,

Πριν λίγες μέρες ο τουρκοκύπριος ηγέτης,

ο λεγόμενος «πρόεδρος» της «τουρκικής Δημο-

κρατίας Βορείου κύπρου», κ. τατάρ, είπεν ότι

το Βαρώσι ήταν εκεί όπου έζησαν οι πρόγονοι

των τουρκοκυπρίων και έτσι ανήκει σ’ αυτούς,

τους απογόνους τους. Φυσικά, όπως λέει μια

παροιμία των παλιών «Όποιος εν αντρέπεται,

ο κόσμος εν δικός του» και όλα είναι δικά τους. 

Όσο κι αν τα λόγια του κ. τατάρ φαίνονται

παράξενα, είναι σωστά – λέει την αλήθεια –

επειδή οι πρόγονοί του ήταν Ελληνοκύπριοι

εξισλαμισθέντες. την εποχή της τουρκοκρατίας

στην κύπρο βασίλευε – όπως δεν έπαψε να

μας λέει ο Ερντογάν – ο παραδοσιακός τουρ-

κικός... «ανθρωπισμός». Δηλαδή, με «ψύλλου

πήδημα» έδερναν, βασάνιζαν, σούβλιζαν, έκαι-

γαν ζωντανούς και δολοφονούσαν τους ραγιά-

δες με τον άγριο τρόπο. 

το παράξενο είναι όλη αυτή η τραυματική

και πικρότατη εμπειρία δεν στάθηκε αρκετή για

να νουθετήσει τους απανταχού Έλληνες σε

Ελλάδα και κϋπρο, που δεν χάνουν και δεν

έχασαν ευκαιρία να ξαναδοκιμάσουν τον παρ-

αδοσιακό τούρκικο «ανθρωπισμό» και η κύ-

προς κινδυνεύει τώρα με αφανισμό. Αυτοί που

μας οδήγησαν στα δόντια των τούρκικων λύκων

ήταν – ακόμα πιο παράξενο – «εθνικόφρονες»

Έλληνες, οι οποίοι περηφανεύονται για τα

«πατριωτικά» τους αισθήματα και τα «εθνικά»

τους ιδανικά, όπως η ΕοκΑ Β’. 

τώρα με τον θάνατο τού μίκη Θεοδωράκη

επέστρεψαν πάμπολλες πικρές αναμνήσεις

για τη δράση των «εθνικοφρόνων» κομμάτων

και κυβερνήσεων στην Ελλάδα, που ο καθη-

γητής Ιωάννης κορνιάκης ονόμασε «πνευμα-

τικούς απογόνους των δολοφόνων του Ιωάν-

νη καποδίστρια», ενώ ο μεγάλος συγγραφέας

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, προηγουμένως,

τους αποκάλεσε «δουλοπάροικους των ξένων». 

οι «εθνικόφρονες» αυτοί οδήγησαν τον

Ελληνισμό σε καταστροφικές περιπέτειες, για

να εξυπηρετήσουν τα αγγλο-αμερικανικά συμ-

φέροντα και καταπολέμησαν με τον πιο άγριο

τρόπο τους πνευματικούς ανθρώπους που

αγωνίζονταν να δημιουργήσουν μια Ελλάδα

άξια της Ιστορίας της και των προγόνων της.

τι έκαναν; Δημιούργησαν ένα τέρας, ένα εγκλημα-

τικό κράτος δίπλα τους, που οι καλοί μας

«σύμμαχοι» της Δύσης ονόμασαν τουρκία...

της πρόσφεραν θυσία και τη μισή κύπρο. το

περίεργο είναι ότι οι «εθνικόφρονες» της κύ-

πρου έκαναν και αιματηρό αγώνα... για να

ενωθούν με την Ελλάδα!!! ο μίκης Θεοδωράκης

έγινε πασίγνωστος ανά την υφήλιο ότι ήταν κι

αυτός ένα θύμα των «πατριωτών» που ανέφε-

ρα προηγουμένως. 

Δεν χρειαζόμαστε εδώ να διαβάσουμε Ιστο-

ρία, επειδή είμαστε μέρος της δικής μας, και

τα αφ’ εαυτών φανερά δεν χρειάζονται από-

δειξη. Αλλά ας πάω πίσω στα λεγόμενα του

τατάρ, όπου οι εξοχώτατοι κύριοι, ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης, ο Αβέρωφ νεοφύτου και

ο νίκος Χριστοδουλίδης, περιεργότατα, δεν τα

σχολίασαν καθόλου ή όσο έπρεπε. Σκέπτον-

ται, λέει, να ξαναρχίσουν το γιαλαλέλι των συνο-

μιλιών με τον τατάρ και δυσικά πώς θα κατα-

φέρουν να εξασφαλίσουν το 1.2 δισ. ευρώ από

την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βολέψουν τυχόν

εναπομείναντες «ευπαθείς» ομάδες «ημετέ-

ρων».

Αφού και ο «ήρωάς» μας, Αβέρωφ νεοφύτου,

ο οποίος είχε εξαφανιστεί ή πέσει σε θερινή

νάρκη, μόλις επανεμφανίστηκε το ζήτημα απο-

ρρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 1,2

δισεκατομμυρίων ευρώ, πετάχτηκε πάνω γεμά-

τος σθένος και νεότητα και άρχισε να οργώνει

την κύπρο, κυριολεκτικά από τη μια άκρη στην

άλλη, σε πολιτείες και χωριά για να μη χαθούν

τα λεφτά. Για ανθρωπιστικούς λόγους, δηλα-

δή, για τις ευπαθείς ομάδες «ημετέρων» προ-

ορίζονται. 

Έτσι, τα πιο πολλά που παθαίνουμε είναι

από το ξερό μας το κεφάλι, το οποίο τόσα έπαθε

αλλά μυαλό δεν έβαλε. το 1878 όταν ήρθαν

στην κύπρο οι Άγγλοι, χάθηκε φυσικά ο τούρ-

κικος «ανθρωπισμός», αλλά έμειναν οι εξι-

σλαμισθέντες Ελληνοκύπριοι, που λέγονταν

«λινομπάμπατζιοι» και ζητούσαν επίμονα να

επιστρέψουν στην ορθόδοξη πίστη των προγό-

νων τους. Εκ πρώτης όψεως για κάποιον παρά-

ξενο και όχι τόσο χριστιανικό τρόπο, ο τότε

Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος (είχε το όνομα,

αλλά όχι και τη χάρη), αρνήθηκε και δεν δέχθη-

κε να τους βαφτίσει χριστιανούς. Φαινόταν

παράξενη η πράξη του, αλλά μετ’ ου πολύ, οι

Άγγλοι τον πήραν στην Αγγλία, όπου δέχτηκε

πολλές τιμές – τον δέχτηκε και η Βασίλισσα

Βικτωρία – και τον πήγαν στην οξφόρδη, όπου

το ομώνυμο Πανεπιστήμιο τον έκανε και επίτι-

μο διδάκτορα Θεολογίας. με άλλα λόγια, εξυπη-

ρετούσε το αγγλικό δόγμα τού «διαίρε και βασίλε-

υε». 

Αν έκλεινε το πρόβλημα των τουρκοκυπρίων,

δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. οι εθνικό-

φρονες με πρωταγωστή την Εκκλησία της

κύπρου, συνέχισαν το ίδιο πράγμα και διαι-

ρούν τον λαό σε «πρόβατα και ερίφια» και οι

πνευματικοί μας πατέρες ενδιαφέρονται περ-

ισσότερο για τα επίγεια. Αγνόησαν εντελώς

τους λεγόμενους τουρκοκυπρίους, αντί να τους

φέρουν πίσω σαν απολωλότα πρόβατα στις

ελληνικές τους ρίζες και μας οδήγησαν στα

πρόθυρα της καταστροφής σήμερα, από την

οποία μόνον ένας Θεός ξέρεις πώς θα σωθ-

ούμε. 

Φυσικά, περισσότερο φταίμε εμείς, ο λαός,

που εμπιστευόμαστε την τύχη μας, ό,τι πολύτι-

μο έχουμε – τη ζωή μας – σε δημαγωγούς και

μάλιστα εν γνώσει μας. τους γνωρίζουμε αυτούς

που ψηφίζουμε. Δεν σκεφτόμαστε πού καταν-

τήσαμε εμείς που είχαμε προγόνους σοφούς,

οι οποίοι σκέφτονταν τα πάντα και τέτοιους δεν

ξαναγέννησε ο πλανήτης μας. Στην ανοησία

είμαστε πρώτοι σε Ελλάδα και κύπρο. 

Όταν βλέπουμε πού καταντήσαμε, έρχεται

στον νου το πάντα επίκαιρο ποίημα του Γεωρ-

γίου Σουρή, που ταιριάζει τόσο πολύ για τη

σημερινή Ελλάδα και περισσότερο για εμάς

τους κυπρίους: 

«Δυστυχία σου, Ελλάς, 

με τα τέκνα που γεννάς.

Ω Ελλάς, ηρώων χώρα, 

τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα;» 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Να διδάσκονται στα σχολεία μας 
τα εγκλήματα του Κεμάλ Ατατούρκ, για 

να γνωρίζουν την αλήθεια τα παιδιά μας»
Φίλοι αναγνώστες της «Ε»,

το βιβλίο της Αγγλικής, το οποίο επαινούσε τον

χειρότερο σφαγέα των Ελλήνων – φυσικά και των

Αρμενίων – δεν έπρεπε να αποσυρθεί από τα σχο-

λεία μας. Έπρεπε να μείνει, οι δάσκαλοι όμως έπρε-

πε να εξηγούν στα παιδιά ποιος πραγματικά ήταν

ο κεμάλ Πασάς, κατόπιν Ατατούρκ. Ότι ήταν ένας

γενοκτόνος που έσφαξε τους Έλληνες του Πόντου

και της Ιωνίας, έκαψε τη Σμύρνη με δικές τους δια-

ταγές και δεν έμεινε γυναίκα που να μη τη βιάσουν. 

Όταν ο κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα,

τον πρώτο «άνθρωπο» που πήγε να δει ήταν ο

τοπάλ οσμάν, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος ληστής

που έσφαξε τους Αρμενίους και τον ρώτησε τι θέλει

για να σφάξει και τους Έλληνες του Πόντου. ο

οσμάν τού είπε: «Θέλω χρήματα και όπλα και πε-

ρισσότερους άντρες, αλλά προπαντός θέλω την

υπόσχεσή σου ότι δεν θα με κατηγορήσουν ύστε-

ρα και ότι δεν θα με δικάσουν» (διότι είχαν αρχίσει

οι δίκες στην κωνσταντινούπολη εναντίον των νεο-

τούρκων που άρχισαν την πρώτη γενοκτονία). τότε

ο κεμάλ Πασάς του απάντησε: «Θα τα έχεις όλα». 

Έτσι ξανάρχισε η σφαγή του ελληνικού πληθυ-

σμού του Πόντου. οι άντρες του τοπάλ οσμάν

έμπαιναν στα χωριά και τις πόλεις και τους έσφα-

ζαν όλους – άντρες, γυναίκες και παιδιά. τις πιο

όμορφες γυναίκες και κορίτσια τις βίαζαν επανει-

λημμένα και μετά τις σκότωναν. ο κόσμος τότε

έμπαινε στις εκκλησίες νομίζοντας ότι θα γλυτώσει

τη σφαγή, αλλά οι κεμαλιστές και οι άντρες του

τοπάλ οσμάν έκλειναν τις πόρτες, έβαζαν φωτιά

και τους έκαιγαν ζωντανούς. Άλλοι χώνονταν σε

σπήλαια, αλλά όταν τους έβρισκαν, έφραζαν και

έβαζαν φωτιά στο στόμιο της σπηλιάς και ο κα-

πνός που έμπαινε μέσα, τους έπνιγε και πέθαιναν

από ασφυξία όλοι. Άρα, οι πρώτοι που χρησιμο-

ποίησαν δηλητηριώδη αέρια ήταν οι τούρκοι και

όχι οι ναζί! Φυσικά, ο θάνατος με τον τούρκικο

τρόπο ήταν πιο φρικτός ακόμα και από τα δηλητη-

ριώδη αέρια των ναζί. 

Αυτά θα έπρεπε να πουν οι δάσκαλοι στα παι-

διά μας, για να μάθουν την ιστορία των γενοκτο-

νιών που υποστήκαμε από τον κεμάλ. Επειδή το

βιβλίο αυτό που επαινούσε τον γενοκτόνο κεμάλ

ήταν των Αγγλικών, να εξηγηθεί και ο άτιμος ρόλος

που έπαιξαν οι Άγγλοι τότε που βοηθούσαν τον

κεμάλ με όπλα και χρήματα και να εξηγήσουν το

έγκλημα που έκαναν και οι Σοβιετικοί, οι οποίοι

πρώτοι αυτοί βοήθησαν τον Ατατούρκ με όπλα και

χρήματα, ενώ γνώριζαν ότι γινόταν γενοκτονία εναν-

τίον των Ελλήνων, διότι είχαν στείλει εκεί έναν

συνταγματάρχη, ο οποίος τα είχε καταγράψει όλα

στον Πόντο και το πώς γινόταν η σφαγή του άμαχου

πληθυσμού. Επίσης, είχαν αποσύρει τον ρώσικο

στρατό από τις περιοχές των Αρμενίων όπου είχαν

γλυτώσει σ’ αυτές οι Αρμένιοι. τότε μπήκαν εκεί οι

κεμαλιστές και με διαταγές του κεμάλ τους έσφα-

ξαν όλους – παιδιά, νήπια, άντρες, γυναίκες και

κανένας δεν γλύτωσε...

Αυτός ήταν, λοιπόν, ο μουσταφά κεμάλ Ατα-

τούρκ. Αυτά έπρεπε να εξηγήσουν οι δάσκαλοι στα

κυπριόπουλα, ώστε να ξέρουν τι είναι οι τούρκοι

κεμαλιστές και ο Ατατούρκ. μετά το 1923 διέταξε

ότι όλες οι εθνότητες που ζούσαν στον τόπο που

ονόμασε τουρκία, καταργούνταν, ότι όλοι στο εξής

έγιναν τούρκοι και πρέπει να μάθουν την τουρκι-

κή γλώσσα (που αυτός έφτιαξε, επειδή δεν υπήρχε

τουρκική γραπτή γλώσσα μέχρι τότε). Είναι γνω-

στό ότι δεν υπάρχει μνημείο πριν το 1930 στην

τουρκία του Ατατούρκ που να είναι γραμμένο στην

τουρκική γλώσσα. τους διέταξε όλους να δοξάζουν

τους τούρκους και τον τουρκισμό και αποφάσισε

και διέταξε πάλι ν’ αλλάξουν τα ονόματα των χω-

ριών και των πόλεων των μη τουρκικών πληθυ-

σμών, δηλαδή των κούρδων, των λαζών, των τσερ-

κέζων και όλων των άλλων και φυσικά των ελληνικών. 

οι κούρδοι δεν το αποδέχτηκαν και επανα-

στάτησαν γι’ αυτόν τον λόγο, διότι τους είχαν υποσχε-

θεί ότι δεν θα τους έκαναν αυτό και έτσι άρχισε τη

σφαγή εναντίον τους με τις ίδιες μεθόδους που

χρησιμοποίησαν οι νεότουρκοι και ο ίδιος ο κεμάλ.

τους Αρμένιους τους έβαζαν να περπατούν σε πο-

ρείες θανάτου από τον βορρά προς τον νότο, προς

την έρημο της Συρίας μέχρι θανάτου. υπήρχαν

περιπτώσεις, όταν τα μωρά έκλαιγαν από την πείνα,

οι τούρκοι έλεγαν στις μητέρες τους να τους τα

δώσουν για να τα ταΐσουν, τάχα, αλλά τα έβαζαν

σε στοίβες και τα έκαιγαν ζωντανά. 

μια τέτοια ιστορία ενός κοριτσιού που δεν τους

το έδωσε η μάνα του, αλλά το έχωσε σε μια στοίβα

σκοτωμένων γυναικών και το βρήκε κάποιος και

το πήρε στη Βηρυττό. μετά, όταν μεγάλωσε το

κορίτσι, παντρεύτηκε έναν Αρμένιο που δούλευε

στον Αμερικανικό Σταθμό στη βόρεια κύπρο και

στην εισβολή των τούρκων, όταν κατάλαβαν πως

ήταν Αρμένιοι, δεν ήθελαν να τους αποζημιώσουν

για το σπίτι τους στην κερύνεια. Είχαν όμως αγγλι-

κά διαβατήρια και έγραψαν στο Φόρεϊν Όφις, αλλά

δεν τους βοήθησαν . η «Sunday Independent»

πριν μερικά χρόνια έγραψε την ιστορία αυτής της

γυναίκας. 

τους κούρδους, όμως, εκτός από τις σφαγές

που τους έκαναν κατά χιλιάδες, τους έβαζαν να

περπατούν πορείες θανάτου από τα ανατολικά

προς τα δυτικά, πάνω από τα πανύψηλα βουνά

του ταύρου και οι περισσότεροι πέθαναν από την

κόπωση και το κρύο. Πολύ λίγοι έφτασαν στον προ-

ορισμό τους. Όσοι δεν μπορούσαν να περπατή-

σουν και έμεναν πίσω, τους λόγχιζαν ή τους έριχναν

στους τεράστιους γκρεμούς – άντρες, γυναίκες και

παιδιά – φυσικά, με τις διαταγές του Ατατούρκ (του

λεγόμενου «πατέρα» των τούρκων). Ως σήμερα

συνεχίζεται η γενοκτονία του κουρδικού Έθνους

– όχι μειονότητα όπως συνηθίζουν να τους απο-

καλούν στην κύπρο και την Ελλάδα. 

ναι, αυτά πρέπει να εξηγήσουν οι δάσκαλοί μας

σε αγγλικά, ελληνικά και στο μάθημα της Ιστορίας. 

Άρα, ο κεμάλ Ατατούρκ ήταν μεγάλος ρατσιστής

και οι συμπατριώτες μας Ελληνοκύπριοι μουσου-

λμάνοι (που τους ανάγκασαν να γίνουν οι οθω-

μανοί), αν δεν θέλουν να είναι ρατσιστές, πρέπει

να καταστρέψουν τα πολλά αγάλματα και προτο-

μές αυτού του ρατσιστή – γενοκτόνου κεμάλ Ατα-

τούρκ και να πάνε να κάνουν εξετάσεις DNA, όπως

έκαναν εκατομμύρια τούρκοι από την λεγόμενη

τουρκία, για να δουν ότι δεν είναι τούρκοι, αλλά

Έλληνες εξισλαμισθέντες. Βρήκαν δηλαδή ότι είναι

ρωμιοί... Έλληνες. 

Διατελώ,

Γιάννης τσαγγάρης



ΜΕΡΟΣ 15ον

«Φάλαγγα Κυπρίων 

Αγωνιστών 

στο Μεσολόγγι»

οι κύπριοι πολέμησαν με ηρωϊσμό στο μεσολόγ-

γι. ορισμένοι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 

1) Γιάννης Πασαπόρτης. κύπριος, από την

κοίλη της Πάφου. Έφυγε από την κύπρο και πήγε

στην επαναστατημένη Ελλάδα για να αγωνιστεί

υπέρ της ελευθερίας. Έλαβε μέρος στον Αγώνα

και ειδικά στην πολιορκόα και ηρωική έξοδο του

μεσολογίου, από την οποία επέζησε. 

(Βλέπε, «Κύπριοι Αγωνιστές», Λοΐζου Φιλίππου,

Λευκωσία 1953). 

Όταν επανήλθε στην κύπρο και πήγε στο χωριό

του, φορούσε φουστανέλα και τσαρούχια, προ-

καλώντας τον θαυμασμό των χωριανών του, στους

οποίους διηγείτο με περηφάνια τις θυσίες και τους

αγώνες του καθώς και τι υπέφεραν κατά την πολιο-

ρκία του μεσολογγίου, όπου τρέφονταν για ημέρ-

ες από τα υπολείμματα ενός γαϊδάρου. 

Αυτός ο κύπριος αγωνιστής έχαιρε μεγάλου

σεβασμού από τους χωριανούς του, γιατί ήταν

υπόδειγμα τιμιότητας και φιλοπατρίας. Ήταν ευσε-

βέστατος χριστιανός και συνήθιζε να ψάλλει κατά

τις προηγιασμένες το «κατευθυνθήτω η προ-

σευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν Σου». ο Γιάννης

πέθανε το 1890. Από τους αγώνες του εμπνεύστηκαν

οι χωριανοί και οι απόγονοί του, ακολουθώντας

τον δρόμο της τιής και της ανδρείας που τους χάρ-

ισε εκείνος. 

(Βλέπε Εφημερίδα «Πάφος», αρ. 481, 3 Οκτω-

βρίου 1940, άρθρο του Λοΐζου Φιλίππου):

η παράδοση που διασώζεται στην κοίλη, ανα-

φέρει ότι αποτελούσε το αντικείμενο του θαυμα-

σμού των συγχωριανών του, εις τους οποίους

διηγείτο με εύλογον υπερηφάνειαν τας θυσίας και

τους αγώνας του. τους έκαμνε λόγον για την φοβε-

ράν πείναν από την οποίαν υπέφεραν κατά την

πολιορκίαν του μεσολογγίου... 

κατά αγαθή συγκυρίαν εσώθη μέχρι τις μέρες

μας ένα κειμήλιο από τα προσωπικά αντικείμενα

του κυπρίου αγωνιστή – ένας «χειρόμυλος» –

που πέρασε από γενιά σε γενιά και σήμερα ανή-

κει στην απόγονο τού Πασαπόρτη, Κλεοπάτρα

Χρ. Σοφιανού. ο «μύλος» ένα από τα ελάχιστα

αντικείμενα κυπρίων Αγωνιστών του 1821 που

έχουν διασωθεί, παραχωρήθηκε από την ιδιο-

κτήτρια με μακροχρόνιο δανεισμό και εκτίθεται

στο Βυζαντινό μουσείο του Ιδρύματος Αρχιε-

πισκόπου μακαρίου Γ’ στη λευκωσία. Παρότι οι

νοικοκυρές της οικογενείας Πασαπόρτη τον χρη-

σιμοποιούσαν στην κουζίνα τους στην κοίλη, δεν

ήταν ένας απλός οικιακός μύλος. τον χρησιμο-

ποιούσε ο Αγωνιστής για να αλέθει την πυρίτιδα

για το καρυοφίλι του (που δυστυχώς χάθηκε στο

πέρασμα του χρόνου). 

(Βλέπε, Πέτρου Παπαπολυβίου «200 Χρόνια

από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 – Το τί-

μημα και η συμβολή της Κύπρου», τεύχος 2ο,

σελίδα 32, Βιβλιοθήκη «Φιλελεύθερου»). 

2) Χριστόδουλος Χατζηκοκκινόφτας, κύ-

πριος από την τσάδα της Πάφου. Πολέμησε στην

πολιορκία και την Έξοδο του μεσολογγίου και

επέζησε. 

3) Παντελής Γεωργίου Ορφανός. κύπριος.

υπαξιωματικός Β’. Πολέμησε στο μεσολόγγι,

πληγώθηκε όμως σε δύο μεριές (Α.μ. 357 ΑΧΕΒ). 

το όνομά του είναι χαραγμένο στο μνημείο των

κυπρίων αγωνιστών στην Ιερά Πόλη του μεσο-

λογγίου. 

4) Θεόφιλος (Θεοφύλακτος) Θησεύς. Αρχι-

μανδρίτης από τον Στρόβολο λευκωσίας. Φιλικός,

αγωνιστής. Έφτασε στον βαθμό του αντιστρα-

τήγου. Αξιωματικός Δ’ τάξεως, με πλούσια αγω-

νιστική δραστηριότητα. Πολεμώντας στο μεσολόγ-

γι, έχασε το αριστερό του χέρι (Α.μ. 508 ΑΧΕΒ).

«Αποδεικτικόν 9049

Ο κύριος Θεόφιλος Θησεύς, Αρχιμανδρίτης, εξ

περιβλέπτου οικογενείας της Νήσου Κύπρου

καταγόμενος, απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας της

Ελλάδος ιερού αγώνος επαρουσιάσθη πρόθυμος

εις το στάδιον των πολέμων και προσφέρων εις

την πατρίδα και τον βραχίονά του και παν άλλον

είδος θυσίας εις Αυτήν, εγένετο ωφέλιμος και

εφείλκυσεν την προσοχήν και αγάπην των ειλι-

κρινών πατριωτών. Τα είδαμεν οι υποφαινόμενοι,

άλλος εις την Πολιορκίαν του Μεσολογγίου και

έτερος αλλαχού, αγωνιζόμενον. Διά τούτο το

συνειδός μας επιβάλλει το χρέος να τον συνο-

δεύσωμεν με το παρόν, όπως κατά την μαρτυρίαν

μας του χρησιμεύση όπως και όπου ανήκει. 

Εν Ναυπλίω, την 26ην Οβρίου 1834

Υποφαινόμενοι δε

Πάνος Ράγκος Π. Μαυρομιχάλης

Π. Νοταράς Ιωάννης Θεοτόκης

Γιαννακ. Ράγκος Χ’’Σωτ. Μήτρος

Θ. Γρίβας Κ. Μεταξάς»

5) Μιχαήλ Αντωνίου, κύπριος. Αγωνίστηκε

από τον Αύγουστο του 1828 μέχρι τον Απρίλιο

του 1833 στον τακτικό στρατό και ονομάστηκε

λοχίας. Πήρε μέρος στην εκστρατεία του 1828

στο μεσολόγγι με δίκροτον. 

«ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Ο ονομαζόμενος Μιχαήλ Αντωνίου, Κύπριος,

γεννηθείς τη 4η Φεβρουαρίου 1798, θρησκείας

Γραικός, το επάγγελμα γεωργός, υπηρέτησεν από

το 1828 Αυγούστου 29 εις το 3ον Πεζικόν Τάγμα

της Γραμμής το όλον της υπηρεσίας επί 4 μήνας

7 και ημέρας 15 ως στρατιώτης και Δεκανεύς και

ως Λοχίας. Έκαμε προς τούτοις και έως το 1829

εκστρατείαν εις Μεσολόγγιον με το Δίκροτον.

Εν Ναυπλίω τη 16η Απριλίου 1833

Δεκαέξ

1ον Βασιλικόν Ελληνικόν Τάγμα της Γραμμής»

6) Νικόλαος Χατζησάββας. Κύπριος. ο

μακεδόνας Νικόλαος Κασομούλης, που συμμε-

τείχε στην Έξοδο του μεσολογγίου, γράφει ότι

κατά τη διάρκεια της πολιορκίας ο κύπριος αγω-

νιστής πολέμησε δίπλα του, παρότι είχε επτά

τραύματα στο κορμί του!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

1) λοΐζου Φιλίππου (Πάφιος ιστορικός), «κύπρ-

ιοι Αγωνιστές», λευκωσία, 1953.

2) Θάνου κ. Βαγενά, «Χρονικά της κύπρου –

Αγώνες των κυπρίων για την Ελευθερία», έκδο-

ση υπουργείου Προεδρίας κυβερνήσεως, Γενι-

κή Διεύθυνση τύπου και Πληροφοριών, Αθήνα

1954. 

3) Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτη, καθηγητή νεω-

τέρας Ελληνικής Ιστορίας, «η κύπρος εις τον

Αγώνα του 1821», Αθήνα 1871, έκδοση Ενώσεως

κυπρίων Ελλάδος. 

4) Εφημερίδα «Πάφος», αρ. 481 (3-10-1940).

Άρθρο του λοΐζου Φιλίππου. 

5) Πέτρου Παπαπολυβίου, «200 χρόνια από

την Ελληνική Επανάσταση», λευκωσία 2021.

ΠΗΓΕΣ: 

οι πληροφορίες γι’ αυτούς έχουν ληφθεί από

το μητρώο του Ελληνικού Προξενείου κύπρου

του έτους 1866, καθώς και εις το Αρχείον Αγώνος

1821-1829, εις την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-

δας (1844-1865) εις Αθήνα. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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“Η Έξοδος του Μεσολλογίου” του Θεόδωρου Βρυζάκη (λεπτομέρεια). 

Εθνική Πινακοθήκη Ελλάδος, Αθήνα

ΙΣτορΙκη μνημη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία
του 1821-1829



Μέρος 31ον

Μιλτιάδης Μαλακάσης 
(1869 - 1943)

ο Μιλτιάδης Μαλακάσης ήταν ένας φλογερός

δημοτικιστής και μαζί με τον Κώστα Χατζόπουλο

και τον Λάμπρο Πορφύρα ίδρυσε την εταιρία «Εθνι-

κή Γλώσσα» και έκανε πολλούς αγώνες για την

προβολή και την καθιέρωση της δημοτικής. 

Γεννήθηκε στο μεσσολόγγι στις 3 μαρτίου 1869.

Ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά του Αγαμέμνονα και

της Ζωής Μαλακάση. το επώνυμο του «μαλακά-

σης» προέρχεται από τα βλάχικα που σημαίνει «τυ-

ροκόμος».

μετά το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, πήγε στην

Αθήνα το 1885 και τρία χρόνια αργότερα τo 1888,

γράφτηκε στη νομική Σχολή αλλά δεν ολοκλήρωσε

τις σπουδές του. Δημοσίευσε τα πρώτα του ποίημα-

τα το 1892 και στη συνέχεια έγραψε τα ποιήματα

«Λευκά τραγούδια» , «Ο πόνος του νου», «Ψυχή»,

«Ανοιξιάτικα», «Ανάγλυφα», «Λάμια η βασίλισ-

σα» κ.ά. στα περιοδικά «Εστία» και «Άστυ» και στην

εφημερίδα «Ακρόπολις». Αργότερα συνεργάστηκε

και με άλλα λογοτεχνικά περιοδικά όπως τα «Πανα-

θήναια», το «Περιοδικό» και «Διόνυσος».

το 1897 γνωρίστηκε στην Αθήνα με τον Ελληνο-

γάλλο συγγραφέα Ζαν Μορεάς (Ιωάννη Παπα-

διαμαντόπουλο) και διατήρησαν στενότατη φιλία.

ο μορεάς μετέφρασε ποιήματα του μαλακάση στα

Γαλλικά και ο μαλακάσης δημοσίευσε ποιήματα του

μορεά στα Ελληνικά. μερικά χρόνια αργότερα το

1908 ο μαλακάσης παντρεύτηκε την ξάδελφη του

μορεά την Ελίζα, που ήταν κόρη του πρωθυπουρ-

γού Επαμεινώνδα Δεληγιώργη.

ο μαλακάσης ήταν λυρικός ποιητής και στην

ποίηση του χρησιμοποιεί το συμβολισμό. Στα ποιή-

ματα του που είναι ερωτοτράγουδα, γράφει για τα

παιδικά του χρόνια και για τη φύση. Εμπνέεται από

τις ηρωικές αναμνήσεις του μεσολογγιού της ιδιαίτε-

ρης πατρίδας του. 

τα κυριότερα του έργα ήταν τα ακόλουθα:

«Συντρίμματα» (1899), «Η κυρά του πύργου»

(1904), «Ώρες» (1905), «Πεπρωμένα» (1909),

«Ασφόδελοι» (1918), «Μεσολογγίτικα» (1929).

«Αντίφωνα» (1931) και «Το ερωτικό» 1939 μια

συλλογή από 71 τετράστιχα ποιήματα. Στη συλλο-

γή αυτή περιγράφει την ερωτική του ζωή κατά την

περίοδο 1900 -1909.

Από το 1909 μέχρι το 1915 ζούσε στο Παρίσι και

οι Έλληνες εκεί τον εξέλεξαν Πρόεδρο του Συλλό-

γου τους. Γύρισε στην Αθήνα το 1915 και το 1917

διορίστηκε κοσμήτορας στη Βιβλιοθήκη της Βουλής

μέχρι το 1937. το 1923 τιμήθηκε με το «Εθνικό Αρι-

στείο Γραμμάτων» από το υπουργείο Παιδείας. 

Δίνουμε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Ανοι-

ξιάτικη μπόρα» από τη συλλογή «Ασφόδελοι»:

Βαριές, πλατιές οι στάλες

Πέφτουν οι μεγάλες

Της βροχής, Κι αριές

Κλάμα βουβό, και πώς αχείς!

Πώς αντηχείς

Μες στις θλιμμένες τις καρδιές!

αντάμα με σπασμένες δοξαριές

Κακές που’ ν’ οι παλιές πληγές

Και της φτωχής Απαντοχής

Οι απελπισιές!

ο μαλακάσης πέθανε στην Αθήνα στις 27 Ιανο-

υαρίου 1943. 

τα «Άπαντά» του εκδόθηκαν σε δύο τόμους από

τον Γιώργο Βαλέτα το 1964.

Άγγελος Τερζάκης 
(1909 – 1979)

ο Άγγελος Τερζάκης ήταν μετά τον Δημοσθένη

Βουτυρά ο πιο αντιπροσωπευτικός συγγραφέας

του μυθιστορήματος της ζωής των μικροαστών. Γεν-

νήθηκε στο ναύπλιο το 1909. Σπούδασε νομικά αλλά

τον τραβούσε περισσότερο η λογοτεχνία, το διή-

γημα, το μυθιστόρημα, το θέατρο και το δοκίμιο. Για

ένα χρονικό διάστημα ήταν διευθυντής των λογο-

τεχνικών περιοδικών «Πνοή», «Λόγος», «Ιδέα» και

«Εποχές» και για πολλά χρόνια συνεργαζόταν ως

κριτικός με την εφημερίδα «Το Βήμα». υπηρέτησε

επίσης στο Εθνικό θέατρο από το 1937 μέχρι το 1968

ως γραμματέας, καλλιτεχνικός διευθυντής και γενικός

διευθυντής. Παρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμμα-

τα το 1925 με τη συλλογή διηγημάτων «Ο ξεχα-
σμένος κι άλλα διηγήματα». το 1929 εξέδωσε τη

συλλογή διηγημάτων «Φθινοπωρινή συμφωνία»
και το 1943 τη συλλογή «Του έρωτα και του θανά-
του».

Έγραψε επίσης τα μυθιστορήματα «Δεσμώτες»
1932, «Η παρακμή των σκληρών» 1933, «Η μενε-
ξεδένια πολιτεία» 1937, «Η πριγκιπέσσα Ιζαμ-
πώ» 1945, «Ταξίδι με τον Έσπερο» 1946, «Δίχως
Θεό» 1951 και «Μυστική ζωή» 1957. Ασχολήθηκε

επίσης με τη συγγραφή θεατρικών έργων όπως

«Αυτοκράτωρ Μιχαήλ» 1936, «Γαμήλιο εμβα-
τήριο» 1937, «Αγνή» 1946, «Θεοφανώ» 1953 και

«Θωμάς ο δίψυχος» 1962.

Στους «Δεσμώτες» ο ήρωας του έργου ο Φώτος,

αδελφός της μαρίας περνά από διαδοχικές φάσεις

πολύ ρευστές. Από άβουλος νεαρός, υποταγμένος

στη μικροαστική του οικογενειακή μοίρα γίνεται ένας

άνθρωπος που χρησιμοποιεί την εξέγερση με τρόπο

ανώφελο. 

το έργο του «Μενεξεδένια Πολιτεία» είναι ένα

χρονικό της Αθηναϊκής ζωής δοσμένο με πολύ τρυφε-

ρότητα και άνετη αφήγηση. οι ήρωες του είναι μικρο-

αστοί, γερασμένοι και παραδομένοι στις παραδο-

σιακές προκαταλήψεις και δίπλα τους έχουν νέους

που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. ο δικηγόρος

μαλβής έχει ένα γιο κυνικό και σκληρό με ύποτπτες

σχέσεις και μια κόρη, τη Σοφία που έχει όλα τα

προσόντα της μικροαστικής καλής κοπέλας. ο βοη-

θός, παιδί και αυτός της μιζέριας, ερωτεύεται τη Σοφία

και παντρεύονται μέσα στην ασφάλεια της συνήθει-

ας και της καρτερίας.

Στην «Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ» που θεωρείται ένα

από τα καλύτερα έργα του, η υπόθεση εκτυλίσσεται

στην περίοδο της Φραγκοκρατίας. Είναι ένα ιστορι-

κό μυθιστόρημα και αναφέρεται στην εξέγερση των

Ελλήνων και των Σλάβων το 1293 που οδήγησε στην

κατάληψη του φράγκικου κάστρου της καλαμάτας.

το μυθιστόρημα έχει ήρωα ένα τολμηρό αρχοντό-

πουλο που χτυπιέται με τους Φράγκους φεουδάρχες.

κεντρικός άξονας είναι ο έρωτας ανάμεσα στην Ιζα-

μπώ, κόρη του Γουλιέλμου Βιλλαρδουίνου και του

ηγέτη της εξέγερσης, του νικηφόρου Σγουρού.

Στα περισσότερα έργα του περιγράφεται η ζωή

στις ταβέρνες, στις συνοικίες και στις φτωχογειτονι-

ές. ο συγγραφέας που κατέχει αφηγηματική ευχέ-

ρεια, ζωντανεύει αδύνατους και άβουλους ανθρώπους

που πολλές φορές οδηγούνται στην αποτυχία. οι

ήρωες του είναι δεσμώτες του πεπρωμένου τους,

είναι ευαίσθητοι, αλλά βρίσκονται σε σύγκρουση με

τον εαυτό τους και περιφέρονται αναποφάσιστοι.

Στη νουβέλα «Στοργή» ο τερζάκης γράφει για

έναν άνθρωπο που συνδέεται με μια παιδική του

φίλη την οποία συντηρεί αυτήν και την κόρη της με

πολλούς μόχθους και θυσίες. Ύστερα κάτω από το

βάρος μιας αρρώστιας, πλαστογραφεί την υπογρα-

φή του πατέρα του και με την ομολογία της πράξης

του η φίλη του την οποία στήριξε για τόσα χρόνια

τον εγκαταλείπει.

Στο έργο «Δίχως Θεό» η υπόθεση εξελίσσεται

πριν τις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. ο τερζά-

κης παρουσιάζει το δράμα ενός νέου ανθρώπου,

του μιχάλη Παραδείση, που αφιέρωσε τα τελευταία

χρόνια της νεότητας του στα δυο ορφανά ανίψια του,

του τηλέμαχου και της κλεοπάτρας. η μοναδική

ανταμοιβή των φροντίδων του ήταν ο ένας να γίνει

φανατικός κομμουνιστής και η άλλη πόρνη. ο τηλέ-

μαχος μάλιστα αποπειράται στο τέλος του βιβλίου

να δολοφονήσει τον θείο του. Στο μυθιστόρημα ο

μιχάλης Παραδείσης είναι ένας βασανισμένος άνθ-

ρωπος, ένας αδύνατος χαρακτήρας, άβουλος και ο

ακοινώνητος όπου διαψεύδονται όλα τα σχέδια και

τα όνειρα του.

Στο έργο «Μυστική ζωή» ο τερζάκης παρουσιά-

ζει δυο οικογενειακές τραγωδίες: εκείνης του μα-

θηματικού ροβιλά και της κόρης του Βένας και εκείνης

του μικροαστικού αντρόγυνου, του Βασίλη και της

κικής. 

το 1964 ο τερζάκης τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο

Δοκιμίου της ομάδας των Δώδεκα και το 1969 με το

«Αριστείο Γραμμάτων» της Ακαδημίας. το 1973 εξε-

λέγη μέλος της Ακαδημίας της Αθήνας. 

Πέθανε στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου 1979.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

     

       
        

         
  

       
       

       
       

        
        

       
     

        
      

      
      

       
       

        
   

        
       

      
        

      
        
    

        
        

       
      

   
       

       

      
   

        
       

       
      

     
     

        
      

      
        

    
      

       
     

       
 

       
            
     

        
       

     
       
        

       
         

     
       

       
        

       
     

       
       

      

       
     

     
 

    
  

        
       

       
       

      
        
       

 
    
    
       

 
       

      
      

      
        

   
       

       
      

     
  

      
  

       
      

 
       

    
        

 
      

      
    

       
        

      

     
       
      

       
  

      
   

      
        

      
          

     
      
      

     
  

   
        

        
       

        
       

      
       

        
       

       
      

         
      

      
       

        

        
         
        

      
       
       

        
        

    

    
     
         
        

         
      
      

         
       

     
      

        
       

     
       

      
       

        
         

     
       

      
       

      
      

    
      

         
        

       
        

    
        
       

    
    

      
         

        
         

       
      

     

    
       

       
       

         
         

       
       

    
       
      

      
        

     
 

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡ 
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏ 
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó

ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk 

www.greekinstitute.co.uk

    
   

    

 

    

ktofallis@gmail.com

20 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021Eκλεκτές Συνεργασίες

Μιλτιάδης Μαλακάσης 
- Άγγελος Τερζάκης
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There were plenty of good performances

last Sunday from community grass-

roots club Omonia Youth FC, who are

sponsored by Spector, Constant & Williams,

Vas Barbers and V Jewellers.  

By Mike Pieri

Kerem Denizer and Paul Pavlou's Under

12 Green gave a very good performance

this week by creating some early chances.

Training has been great this year with pass-

ing and movement being practised. 

Alex Christofi and Serkan Nihat's Under

15 White produced an amazing performance.

The boys started with a good tempo and the

passing and movement was great to watch.

Goals were scored by Yullian (4), Theo (2),

Anthony and Kapa. 

George Sammoutis and Harry Theodor-

ou's Under Silver 10 played their first game

of the season. They team were very rusty

but they got going soon enough and had a

very good second half where they showed

real resilience and belief in themselves, us-

ing what they've learned in training. The

match ended with the with lots of smiles and

belief.  

Mike Koumi, Adam Broomfield and Pany

Panayiotou's Under 14 White won 8-2 thanks

to a dominant performance playing a team

two divisions below they. The Under 14 White

scored straight from kick off and then got

very complacent and stopped playing as a

team going in to half time 3-2 up. A frank half

time team talk had the desired effect and

five unanswered second half goals saw out

the win. Goals were scored by Louis (2),

William (2), Georgie, Nick, Luca and Chris.

Man of the Match was given to Louis who

brought commitment and passion to the

game when he came on and scored two

goals.

Mario Yiasemi's Under 15 Gold came from

behind to win 4-1. A very poor first half where

the boys made plenty of mistakes was rec-

tified in the second half as the boys produced

plenty of good passing and some great fin-

ishing to score four goals in the second half

with Muzzammil and Man of the Match Deniz

scoring a brace each. 

Michael Pieri's Under 18 White suffered

a 4-1 defeat in the cup to a team from a high-

er division but the score was far from re-

flective of the performance. They should

have gone into the half time break 1-0 thanks

to an excellent 45 minutes where they cre-

ated many opportunities but an inexplicable

flag denied them registering a well-worked

goal. The second half started poorly and they

went behind and were always chasing them

game. Even so, there were plenty of posi-

tives to take. Erdal scored his second goal

in two games with Godwin named Man of

the Match. 

Chris Gregoriou's Men's Team lost their

opening match in the KOPA League to a very

strong Panathinaikos team. Andreas Kypri-

anou scored the goal.

Should you feel enthused and want

to know more about Omonia Youth

FC, you can contact the club at

omoniayouthfootballclub@hot-

mail.com, via the contact page on

the club's website www.omoniay-

outhfc.com as well as following

the club on twitter @OmoniaY-

outhFC and Instagram @omoni-

ayouthfc1994.

Good performances from
Omonia Youth FC teams 

ΑΕΚ YOUTH FC’s
NEWS

AEK u 13 continued their winning start to the season when

they beat Hendon United 6-2 in the Challenge Cup at The Hive.  

In a tight first half AEK took the lead with Sami and despite

Hendon creating chances AEK held their lead at the break. 

The second half belonged to AEK who were more clinical

and took their chances well. 

Man of the match Lucca scored four and Sami completed

the scoring in an impressive team performance for AEK.

Association of Rizokarpasso
Meeting with the Presidential

Commissioner Mr Photis Photiou

Ph. Photiou visited St Andrew the
Apostle Greek Orthodox School

Mr Photis Photiou met with the President of the

Association of Rizokarpasso Mary Karaolis and

Committee Members Yiannis Chronias, Maria

Demetriou, Andreas Gavrielides, Demetris Nico-

la to discuss issues relating to the 283 enclaved

of whom 40 are schoolchildren, (in 2005 there were

61 schoolchilden), far short of the 4,000 Greek

Cypriots in Rizokarpasso prior to the 1974 Turk-

ish invasion.  Whilst the living conditions of the en-

claved from 2000 onwards are better compared

to previous years there are still many restrictions

on their everyday lives e.g. the teachers are vet-

ted and have to be approved by the illegal regime,

books are censored etc.

Mr Photiou informed the Committee that the

Government had allocated funds for the renova-

tion of Agios Synesios church in Rizokarpasso and

for the renovation of the Municipal Market where

food is distributed to the enclaved; having to ob-

tain permission first from the illegal occupying

regime.  There is also legislation for the children

and grandchildren of the enclaved who have qual-

ified as teachers to be given priority for teaching

appointments in Rizokarpasso schools.  There are

plans for a venue to be provided where meals can

be served to the enclaved elderly and needy.   Young

couples in Rizokarpasso living with their parents

or grandparents are offered €18,000 to reno-

vate/extend their living accommodation; this will

encourage young people to stay / return to Ri-

zokarpasso.  

The Committee was informed that enclaved stu-

dent Andreas Sinainou, who graduated from the

Rizokarpasso Gymansion in 2009, continued in-

to higher education and qualified as a nurse.  An-

dreas decided to return to Rizokarpasso and is

now based there offering fantastic service being

available every day to take care of the health and

wellbeing of the enclaved in Karpasia.  Andreas

Sinainou carried out the vaccinations for all the

enclaved against Covid19. Mr Photiou said that

the Association of Rizokarpasso annual €50 Christ-

mas present and card for every student in Ri-

zokarpasso, sent since 2005, was a significant

statement of support and love for the enclaved

schoolchildren and was greatly appreciated.

We received the following Press Release:

Mr Photiou Photiou, Cyprus Presidential Com-

missioner, had a very informative, interesting and

impressive visit to St Andrew the Apostle Greek

Orthodox School, the only state funded Greek Or-

thodox Secondary School in the UK. It opened in

2013 and its first students are now in their second

year at university. Half the places are reserved for

Greek Orthodox students and half the places are

for students of all other faiths. 

Mr Photiou was shown round the school by the

Head teacher, Mrs Warwick, he went into lessons,

meeting students and teachers. He visited a num-

ber of curriculum areas; Science, Mathematics,

Art, Design Technology, Greek, Classical Studies,

Chemistry; he saw lessons ranging from begin-

ners to GCSE and «A” Level. 

Mr Photiou was accompanied by Theodoros

Gotsis, the Consul General of the UK Cyprus High

Commission, Christos Karaolis, President of the

National Federation of Cypriots in the UK and

Christos Touton, President of Nepomak. 

Mr Photiou also met Mary Karaolis, Chair of

Governors of St Andrew the Apostle School and

Anthony Easton from the Russell Education Mul-

ti Academy Trust.



TIROKAFTERI

This is a traditional recipe for
tyrokafteri but it varies from one
region to another. Kopanisti or ktip-
iti are the names given to it in some
areas in Greece and takes its name
from the cheese made in the Ae-
geon Islands, such as Cyclades
or Mykonos. It can be made with
feta but whatever soft cheese you
use this dip is creamy, peppery,
tangy and scrumptious.
INGREDIENTS

Makes 4-6 portions

3 large red peppers, washed

120ml extra-virgin olive oil, plus

extra for garnish

400g feta cheese, cut into small

pieces, not crumbled

150g strained yoghurt

1 garlic clove, crushed

½ red chilli pepper

1 tbsp red wine vinegar

¼ tsp cayenne pepper

freshly ground black pepper

½ tsp chilli flakes for garnishing

METHOD

1. Preheat the oven to 180c/160C

fan/gas 4

2. Brush the peppers with olive oil,

place on a tray and roast

in the preheated oven for

20-25 minutes, turning them

over every 10 minutes, un-

til soft and tender and the 

skin is charred and blis-

tered. Let cool.

3. In the meantime, in a medium

bowl, place the feta, strained

yoghurt, garlic, chilli pep-

per, red wine vinegar,

cayenne pepper and fresh-

ly ground pepper. You may

use a blender to combine

all the ingredients into a

creamy consistency.

4. Remove the membranes, seeds

and skins of the peppers

and discard. Squeeze with

the hands to remove ex-

cess liquid.

5. Chop the flesh and transfer to

the bowl with the other in-

gredients and mix well with

a spoon.

6. Transfer tyrokafteri to a small

bowl and drizzle with some

olive oil and sprinkle with

chilli flakes.

7. Serve with crusty bread or veg-

etable sticks, such as car-

rots and cucumbers or toast-

ed pitta bread. It can be

served as an appetiser or

as part of a meze.
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Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  
 
 

 
Lunchtime Laika  
 

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 

 
12pm- RIK 
1pm- RIK 

 
13.00-14.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 
 

 
Laiko Compoloi  
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 

 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Lunchtime Laika  
 
 
 

 
The Cypriot Hour / 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 

 
1pm- RIK 
2pm- ERT 

 
14.00-15.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Laiko Compoloi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
2pm- ERT 
 

 
15.00-16.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Laiko Compoloi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi   

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
  

 
 

4pm- ERT 

 
16.00-17.00 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 
 

 
#WeekendWindDown 
 
 

 
4pm- ERT 

 
17.00-18.00 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 

 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
 
6pm- RIK 

 

 
18.00-19.00 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 

 
Home-Run  
 
 

 
Home-Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut  

 
#WeekendWindDown  

 
6pm- RIK 

 

 
19.00-20.00 

 
#CommunityChest 

 
[W.eekly I.nformation 
& S.upport H.our] 

 
Scandalous  
                                                            
  

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#WednesdayWisdom 

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 

 
One-Man-Show 

 
Palia Laika  
 
 

 
#SundayFunday 

 
 
8pm- ERT  

 
20.00-21.00 

 
#MondayMayhem 

  

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom  

 
#ThrowbackThursday 

 
One-Man-Show 
 

 
Palia Laika 
 

 
#SundayFunday  

 
8pm- ERT  
9pm- RIK 

 
 

21.00-22.00 

 
#MondayMayhem 
 
 

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom 

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday  

 
#SaturdayShowdown   

 
#SundayFunday 

 
9pm- RIK 
10pm- ERT 

 
22.00-23.00 

 

 
#MondayMayhem 
 
 
 

 
#TuesdayTunes 

 
#WindDownWednesday    

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday   

 
#SaturdayShowdown    

 
#SoothingSunday  
 

 
10pm- ERT  

 
23.00-0.00 

 

 
#MondayMoods  
 
 

 
 #TuesdayTunes  

 
#WindDownWednesday   

 
Music Biography    

 
#FridayFunday    

 
#SaturdayShowdown    

 
#SoothingSunday  

 
12am- RIK 

 
0.00-1.00 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
12am- RIK 

 
1.00-7.00 

 
RIK Broadcast 
 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
RIK Broadcast 

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
 

 

Schedule is subject to change.   Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk  LGR  The Soundtrack of Your Culture.   
 

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

LGR - London Greek Radio

- Weekly programme

Thursday 23rd September 2021 ELEFTHERIA ● 23Cοmmunity News

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

TYROKAFTERI 
SPICY RED PEPPER AND FETA DIP

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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
21.20 Ελληνική ταινία: 

Κατάχρησις Εξουσίας
23.05 Ελληνική ταινία: 

Οι Εννιακόσιοι Της Μαρίνας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
12:00 μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
15:25 καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
19:50 με τον Φακό του Hellenic TV
21.20 Ελληνική ταινία: 

Πιλότος της Κολάσεως
22.50 Ελληνική ταινία: 

Έξω οι Κλέφτες
00.10 Ελληνική ταινία: 

Το Κορίτσι και το Άλογο

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
14:00 κύπριοι του κόσμου - ρΙκ
18:00 Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Αύριο είναι κυριακή, με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:40 με τον Φακό του Hellenic TV
20:10 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος 
20.55 Ελληνική ταινία: 

Ο Τρελοπενηντάρης
22.30 Ελληνική ταινία: 

Τζιπ, Περίπτερο κι Αγάπη

KYΡIAKH 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
11.00 μετάδοση Θείας λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
21.00 Διαλέγω καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
21.25 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.00 Ελληνική ταινία: 

Η Καρδιά Ενός Αλήτη

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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 

21.00 Θέατρο στην τηλεόραση: 
Το Φως του Γκαζιού

22.50 το ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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: 

Μαριώ, Η Κατατρεγμένη 
Βοσκοπούλου

21.55 Ελληνική ταινία: 
Ένας Βλάκας Με Πατέντα

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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 ταινίες της εβδομάδας 

με την τζίλα Ζυλυφτάρι
20.50 Ελληνικό ντοκυμανταίρ: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
22.15 Ελληνική ταινία: 

Η Κυρία Του Κυρίου

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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)
20,55 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.25 Ελληνική ταινία: 

Όταν οι Γυναίκες Αγαπούν
22.55 Ελληνική ταινία: 

Ποιος Θανάσης; 

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.

A Holy River flows to bless us,

The waters of illumination

For the eye we appeal …

The golden dawn of early morn

The depth doth not conceal!

The roving eye of the secular world

Views life through a narrow scope

Whilst the eye of the soul

Enlightens the dimension …

Blessed be the rebirth  

Of man’s redemption.

The Gift of Grace 

Invites the gracious heart

To nourish and open

The nous to a sacred

Chamber of Cognizance;

Where Living Waters

Flow to unlock the floodgates:

“The water that I shall give man

Will become in him a spring of

Water welling up to eternal life.” *

Thus was the Word of the Lord

Declared

To the Samarian woman

At Jacob’s well; 

Waters to quench the soul’s

Depth of thirst for a wholeness

Of being for our Lord

There to dwell.

The sacred promise our Lord

Declared at the Last Supper,

A promise alive to this day:

To partake of the Holy Eucharist

For our ecclesiastic life 

Be our staff and stay.

The sweet breads of celebration,

Wine cupped with joyous hearts

We pray

In heaven with Angelic hosts

Worshipping Almighty God,

The De Profundis **

Our Lord’s Sacred Way.

*John 4:14

**Psalm 130

Jo-Anne Colombo-Marinakis

Living Waters Run Deep
“The DeProfundis”
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