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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Νέος υφυπουργός
Απόδημου 

Ελληνισμού
ο Ανδρέας 

Κατσανιώτης
ΣΕΛΙΔΑ 6

Στη Βρετανία τον

Οκτώβριο του 2022 

ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης για τα

100χρονα της 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
ΣΕΛΙΔΑ 3

Σε Ελλάδα και
Κύπρο τον προσεχή
Δεκέμβριο ο Πάπας

Φραγκίσκος
ΣΕΛΙΔΑ 3

Εξαιρετικά τα αποτελέσματα
GCSE και A. Level στο

ελληνορθόδοξο
σχολείο Απόστο-

λος Ανδρέας
Η διευθύντρια του σχολείου

Indira Warwick

ΣΕΛΙΔΑ 18

Η σιωπή στις ανοησίες
Τατάρ δηλώνει 
ραγιαδισμό

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΒΑΡΩΣΙΩΤΕΣ, ΜΟΡΦΙΤΕΣ, ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΙΤΕΣ ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Προσφυγικά σωματεία της Παροικίας
έξω από την Downing Street για 

τερματισμό της τουρκικής κατοχής
n ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η.Β. ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΕΡΑΝΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΝ ΖΩΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ/ΦΙΛΟΚΥΠΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Ελλάδα-Κύπρος τίμησαν τον Ρ. Μενέντεζ
με την ανώτατη κρατική διάκριση

n ΜΕΝΕΝΤΕΖ: «ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΥΡΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΝΑ
ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – ΤΟ ΟΡΑΜΑ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΦΕΡΝΕΙ ΔΙΧΑΣΜΟ»

n ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ,
ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

n Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΩ ΤΑ
ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ» ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
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PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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Τα προσφυγικά σωματεία της κυπρ-

ιακής Παροικίας στη Βρετανία-μέλη

της Κυπριακής Εθνικής Ομοσπονδίας

Η.Β., ήτοι, ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου, η

Ένωση Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφ-

ου και ο Σύνδεσμος Ριζοκαρπασιτών έδω-

σαν ηχηρά το παρόν τους έξω από την

πρωθυπουργική κατοικία στο Λονδίνο

τον Αύγουστο, απαιτώντας από τον Βρε-

τανό πρωθυπουργό να πιέσει την κατοχι-

κή Τουρκία να τερματίσει την παράνομη

επί 47 χρόνια εισβολή της στην Κύπρο

και να συναινέσει σε μια δίκαιη λύση του

Κυπριακού προβλήματος, βασισμένη στα

ψηφίσματα του ΟΗΕ και στις ευρωπαϊκές

αρχές και αξίες, με αποχώρηση των

κατοχικών στρατευμάτων και των εποίκων

και κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυή-

σεων.

Ειδικότερα, και τα τρία προσφυγικά σωμα-

τεία με επιστολές τους προς τον Μπόρις

Τζόνσον επικρίνουν τη στάση της βρετανι-

κής κυβέρνησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας

των Ηνωμένων Εθνών, όταν προσπάθησε

να με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο να «καλύψει»

την τουρκική παρανομία εποικισμού του Βα-

ρωσιού κατά παράβαση των ψηφισμάτων

550 και 789.

ΟΙ ΒΑΡΩΣΙΩΤΕΣ

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Η.Β. πραγ-

ματοποίησε και πικετοφορία έξω από την

πρωθυπουργική κατοικία στις 17 Αυγούστου,

ζητώντας επιστροφή της πόλης του Βαρω-

σιού στους νόμιμους κατοίκους της, κάτω

από τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμέ-

νης Δημοκρατίας της Κύπρου, χωρίς τον τούρ-

κικο στρατό κατοχής αλλά σε συνθήκες ειρή-

νης και ασφάλειας.

Κάλεσαν τη Βρετανία να εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις της απέναντι στην Κύπρο ως

εγγυήτρια δύναμη από το 1960, όπου με την

υπογραφή της έδωσε την Ανεξαρτησία στην

Κύπρο μετά από πολλά χρόνια αποικιοκρα-

τικού ζυγού.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βασίλης

Μαύρου εξέφρασε στήριξη στις προσπά-

θειες του Προέδρου Αναστασιάδη και της

κυπριακής πολιτικής ηγεσίας για ανατροπή

«των αποτροπιαστικών ενεργειών της Τουρκίας

και του Ερντογάν για την Αμμόχωστο».

Ειδικότερα ο κ. Μαύρου τόνισε ότι ο Σύνδε-

σμος «είναι ανυποχώρητος και κατηγορ-

ηματικός στο ότι οι Αμμοχωστιανοί δεν πρό-

κειται ποτέ να συνεργαστούν με τις κίβδηλες

και πρόστυχες υποσχέσεις του Ερντογάν

για ξεπούλημα της Αμμοχώστου και της

πατρίδας μας».

Καταλήγοντας ο κ. Μαύρου υπογράμμι-

σε: «Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου θα συνεχίζει

να αγωνίζεται για την επιστροφή στην πόλη

του Ευαγόρα και ότι ο σημαία του αγώνα δεν

θα υποσταλεί ποτέ μα ποτέ, μέχρι την παρά-

δοση της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκο-

υς της για να ζήσουν κάτω από την νόμιμη

κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΔΑΣ ΥΦΕΞ

Σε απάντησή της προς τον Βασίλη Μαύ-

ρου, εκ μέρους του πρωθυπουργού Τζόν-

σον, η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών,

αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονία, Γουέν-

τι Μόρτον, αναφέρει:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει δεσμευ-

μένο να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο

στη διαδικασία του ΟΗΕ για την επίτευξη

λύσης στην Κύπρο, η οποία είναι προς το

συμφέρον όλων των Κυπρίων και θα ενισχύσει

την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε από όλες τις

πλευρές να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέρ-

γειες ή δηλώσεις που θα μπορούσαν να βλά-

ψουν τις προοπτικές για την επίτευξη λύσης.

Ειδικότερα για το θέμα της Αμμοχώστου/Βα-

ρωσίων, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να

υποστηρίζει πλήρως τα ψηφίσματα 550 (1984)

και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας

των Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, μετά την ανακοίνωση που έγινε

κατά την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν

στην Κύπρο στις 19-20 Ιουλίου 2021, το Ηνω-

μένο Βασίλειο εξέδωσε Εθνική Δήλωση εκφ-

ράζοντας την ανησυχία του (https://www.gov.uk/

government/news/fcdo-statement-on-the-

reopening-and resettlement-of-varosha) και

υποστηρίξαμε σθεναρά την Προεδρική δήλω-

ση του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ της

23ης Ιουλίου που καταδίκαζε την ανακοίνω-

ση.

Το ζήτημα των Βαρωσίων υπογραμμίζει

τη σημασία για την επίτευξης μιας ολοκλη-

ρωμένης επίλυσης για το Κυπριακό. Ως εκ

τούτου, συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τα

μέρη να συνεργαστούν εποικοδομητικά και

να επιδείξουν τη δέσμευσή τους».

ΟΙ ΜΟΡΦΙΤΕΣ

Οι απόδημοι Μορφίτες και οι κάτοικοι της

περιφέρειας Μόρφου , με ψήφισμα που επέ-

δωσαν στο Βρετανό πρωθυπουργό καταδι-

κάζουν τις παράνομες ενέργειες του Ερντο-

γάν στην περίκλειστη περιοχή Βαρωσίων και

τις βρετανικές δολοπλοκίες στο Συμβούλιο

Ασφαλείας και καλούν τον Μπόρις Τζόνσον,

έστω και τώρα, να ζητήσει από την Τουρκία

και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να ανατρέψουν

όλες τις ενέργειες και να επιστρέψουν στο

τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για την

εξεύρεση δίκαιης και λειτουργικής λύσης του

Κυπριακού.

Το ψήφισμα επέδωσαν στην πρωθυπο-

υργική κατοικία ο Πρόεδρος της Ένωσης

Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου Γιώργος

Μαϊφόσιης, συνοδευόμενος από τα μέλη

του Συμβουλίου, Χρ. Φρυδά, Κλ. Νεοκλέ-

ους, Τ. Ζαχαριάδη και Αν. Καραολή. 

Στο ψήφισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«ζητούμε, ως Βρετανοί πολίτες, από την

κυβέρνησή μας να στηρίξει το δίκαιο αίτημά

μας να επιστραφεί η κατεχόμενη πόλη Μόρ-

φου και τα χωριά της υπό τον έλεγχο των

Ελληνοκυπρίων, ως μέρος της λύσης του

Κυπριακού στη βάση της διζωνικής, δικοι-

νοτικής ομοσπονδιακής λύσης. Μόνο με αυτόν

τον τρόπο, οι πρόσφυγες από τη Μόρφου και

τις άλλες κατεχόμενες πόλεις και χωριά θα

μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα

σπίτια και τις περιουσίες τους υπό συνθή-κες

ελευθερίας, σεβασμού, δικαιοσύνης και ασφ-

άλειας χωρίς την παρουσία τουρκικών στρ-

ατευμάτων. Εδώ και καιρό είναι η θέση των

διαδοχικών Προέδρων της Κυπριακής Δημο-

κρατίας ότι η Μόρφου πρέπει να επιστραφεί

υπό στους νόμιμους κατοίκους της.

Ζητούμε ακόμα από το Ηνωμένο Βασίλειο

να καταδικάσει τις παράνομες ενέργειες του

Ερτογάν στις 20 Ιουλίου για το άνοιγμα της

περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων και απαι-

τήσει την ανατροπή των ενεργειών της Τουρκίας

στο Βαρώσι και να ζητήσει δημοσίως και ρητά

από την Τουρκία να σταματήσει τις παρα-

βιάσεις και προκλήσεις και να επιστρέψει στο

τραπέζι των διαπραγματεύσεων για λύση του

Κυπριακού στη βάση της διζωνικής, δικοι-

νοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα

όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Στην επιστολή προς τον κ. Τζόνσον, οι

Μορφίτες εκφράζουν οργή και αγανάκτηση

επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησε

να περιορίσει την απάντηση του Συμβουλίου

Ασφαλείας του ΟΗΕ στις παραβιάσεις της

Τουρκίας στο Βαρώσι. 

«Ανησυχούμε γιατί χρειάστηκε η έντονη

αντίθεση των μελών του Συμβουλίου Ασφα-

λείας για την τελική δήλωση να αντικατοπτρίζει

την πραγματικότητα των ενεργειών της Τουρκίας

επί του εδάφους. Είμαστε επίσης πολύ ανα-

στατωμένοι και προβληματισμένοι από τις

αναφορές που πρότεινε το Ηνωμένο Βασίλειο,

στο πλαίσιο του ψηφίσματος του Συμβουλίου

Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανανέωση της

εντολής της UNFICYP που θα άμβλυνε τη

συμφωνημένη βάση για τη λύση του Κυ-

πριακού», υπογραμμίζεται.

ΟΙ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΙΤΕΣ

Με επίδοση δική του επιστολή στην Downing

Street, απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό

Μπόρις Τζόνσον, ο Σύνδεσμος Ριζοκαρπα-

σιτών Βρετανίας, αφού καταδικάζεται η τουρ-

κική κατοχή της Κύπρου και η παραβίαση

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο νησί από

την Τουρκία, ο εποικισμός της κατεχόμενης

περιοχής και η αλλαγή του δημογραφικού

της χαρακτήρα, τονίζεται ότι το γενικό αίσθ-

ημα ακόμα και μέσα σε Τουρκοκύπριους είναι

ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να ισλαμοποιή-

σει τα κατεχόμενα εισάγοντας οθωμανικές

πρακτικές και δοξασίες. Καταδικάζονται οι

διά της βίας μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας

στο Βαρώσι και στο θαλάσσιο πλούτο της

Κύπρου. Καλείται η διεθνής κοινότητα να

θέσει τέρμα στις παρανομίες του Ερντογάν

και στις απειλές του εναντίον ενός κυρίαρχου

κράτους- μέλους του ΟΗΕ και της ΕΕ.

Εκφράζουν την πεποίθηση ότι πρέπει να

πιεστεί η Τουρκία για να εφαρμόζει τον διεθ-

νή νόμο και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με

τις αξίες που πρεσβεύει η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και

το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τέλος, στην επιστολή οι Ριζοκαρπασίτες

αναφέρουν ότι μια συμπεφωνημένη λύση

του Κυπριακού πρέπει να επανενώνει το νησί

και τον λαό του και να διαλαμβάνει αποχώρη-

ση των τουρκικών στρατευμάτων και των

εποίκων, επιστροφή των περιουσιών στους

νόμιμους ιδιοκτήτες τους, επιστροφή των

προσφύγων στις εστίες τους σε συνθήκες

ασφαλείας, κατάργηση των αναχρονιστικών

εγγυήσεων και πλήρη και αποτελεσματική

διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων.

Την επιστολή επέδωσαν, η πρόεδρος του

Συνδέσμου Μαρία Καραολή και τα μέλη της

Επιτροπής Ανδρέας Γαβριηλίδης, Νίκη

Ηλία και Μαρία Δημητρίου.

ΒΑΡΩΣΙΩΤΕΣ, ΜΟΡΦΙΤΕΣ, ΡΙΖΑΚΑΡΠΑΣΙΤΕΣ ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ 

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Προσφυγικά σωματεία της Παροικίας

έξω από την Downing Street για 

τερματισμό της τουρκικής κατοχής

Oμογένεια

ΟΙ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΙΤΕΣ

ΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΙΑΝΟΙ

ΟΙ ΜΟΡΦΙΤΕΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ κ.κ. ΝΙΚΗΤΑ

Επαναρχίζουν τα μαθήματα
της Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής
Με εγκύκλιό του προς όλες τις κοινότητες της Αρχιεπισκοπής

Θυατείρων ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας πληροφορεί για την έναρξη

των μαθημάτων στη Βυζαντινή Σχολή και καλεί όλους να στηρίξουν

το έργο της. Η εγκύκλιος έχει ως ακολούθως:

Μετά πολλής χαράς επικοινωνώ μαζί σας, για να σας ενημερώσω ότι

συν Θεώ, θα λειτουργήσει και φέτος η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της

Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής η οποία συμπληρώνει 36 χρόνια ζωής και παρ-

ουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την Διεύθυνση της Σχολής αναλαμβάνει

ξανά, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, ο

οποίος αυτή την χρονιά, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών λόγω κο-

ρωνοϊού, θα διαθέσει περισσότερο χρόνο για να την αναδιοργανώσει

και να συντονίσει το έργο της προς όφελος των μαθητών και μαθητριών

και προς ενίσχυση του λατρευτικού και πνευματικού έργου της Ορ-

θοδόξου Εκκλησίας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Οι Εγγραφές ξεκίνησαν την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου και τα μαθήμα-

τα της Σχολής αρχίζουν την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Στην Σχολή διδάσκονται Βυζαντινή Μουσική (Πράξη και Θεωρία),

Πρακτικά Μαθήματα Ψαλτικής, Ευρωπαϊκή Μουσική, Λειτουργική και

Τυπικό της Εκκλησίας και Βυζαντινή και Δημοτική Χορωδία. 

Τα μαθήματα θα διδάσκονται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 5-

9 το βράδυ. Στα παραρτήματα, τα μαθήματα θα διδάσκονται κάθε Παρ-

ασκευή και Σάββατο.

Η Σχολή λειτουργεί στους χώρους της Κοινότητας Αποστόλου Βαρνά-

βα, στα κτήρια του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Παναγίας Wood

Green, όπως και στα προηγούμενα χρόνια.

Ο Αγιασμός θα τελεσθεί υπό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκό-

που κ. Νικήτα, την Δευτέρα 20ή Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 7:00μμ.

στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Wood Green.

Καλούμε όλους, ιδιαίτερα τους Κληρικούς και τους Λαϊκούς Άρχοντες

των κατά τόπους Κοινοτήτων μας, να στηρίξουν με θέρμη το έργο της

Σχολής, οι γονείς και οι δάσκαλοι να προτρέψουν τα παιδιά να φοιτή-

σουν στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Ψαλμωδίας, για να μυηθούν

στην πατροπαράδοτη εκκλησιαστική μουσική η οποία ψυχαγωγεί τον

άνθρωπο, καλλιεργεί τον ψυχικό μας κόσμο και μας εισαγάγει υπαρξια-

κά στην γνώση του Θεού και την άκρα φιλανθρωπία Του για την σωτη-

ρία του Ανθρωπίνου Γένους, η οποία πραγματοποιήθηκε με την εναν-

θρώπηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Ευχόμενος σε όλους υγεία και την ευλογία του εν Τριάδι προσκυνου-

μένου Θεού για την οικογένεια και τα έργα σας, διατελώ μετά θερμών

ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

___________________________

Beloved in the Lord,

With great joy I communicate with you in order to announce this year’s

opening of the Archdiocesan School of Byzantine Music, continuing in

its 36 years of successful contribution and fruitful presence within our

Archdiocese. The school’s director, the Reverend Protopresbyter Joseph

Paliouras, will dedicate even more time this year to the reorganisation

and the coordination of the School for the benefit of the students, and

for the strengthening of the spiritual and liturgical ministry of our Orthodox

Church in the United Kingdom and Ireland.

Registration opened on Wednesday the 1st of September and the

School's courses will commence on Monday the 13th of September 2021. 

The School offers classes in Byzantine Music, Practice and Theory,

European Music, Liturgics and the Typikon of the Church as well as

Byzantine and Folk Choir lessons. Classes will be taught every Monday,

Tuesday, Wednesday and Thursday, 5-9 pm. At the subsidiaries, addi-

tional courses will be taught every Friday and Saturday.

As in previous years, the School will operate within the premises of

the community of St. Barnabas the Apostle and within the complex of the

Cathedral of the Dormition of the Theotokos in Wood Green.

His Eminence Archbishop Nikitas will preside at the service of the

Blessing of the School for the new academic year on Monday the 20st

of September 2021 at 7:00pm.

Everyone is welcome to attend, especially the Clergy, Archons, and

lay members of our local Communities. We encourage everyone to sup-

port the work of the School, as well as enthusiastically promote the school

of Byzantine music to our children, young people, and adults in order to

give them the opportunity to study and be immersed in our traditional

ecclesiastical music. Participation in this ministry cultivates our spiritual

lives and existentially leads us to a fuller knowledge of God, of His phil-

anthropy and His gift of salvation to the entire Human Race, which takes

place through the Incarnation of our Lord Jesus Christ.

Wishing everyone health and the blessings of our Triune God for suc-

cess in all of your endeavours, I remain with warm wishes and love in

the Lord.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 

Νικήτας

Συνάντηση με Υφυπουργό Παιδείας Ελλάδας 
αντιπροσωπείας των σχολείων Μάνορ Χιλλ 

και Φίνσλεϋ Λονδίνου

Με την υφυπουργό Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευμάτων της Ελλάδας

κυρία Ζέτα Μακρή συναντήθηκαν ο διε-

υθυντής των Ελληνικών Ομογενειακών

Σχολείων Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ κ.

Μιχάλης Έλληνας και η καθηγήτρια Σπου-

δών GCSE και A. Level στα εν λόγω σχο-

λεία κυρία Κατερίνα Παπακωνσταντίνου.

Η συνάντηση έγινε την Τρίτη το πρωί, 24

Αυγούστου 2021, στο γραφείο της κυρίας

υπουργού στην Αθήνα και διήρκησε μία

περίπου ώρα.

Έγινε μια σφαιρική ενημέρωση της κυρίας

Μακρή για την Ελληνική Εκπαίδευση στη

Βρετανία, για τους στόχους του ελληνικού

παροικιακού σχολείου και επισημάνθηκαν

ιδιαίτερες πτυχές του παρεχόμενου εκπαι-

δευτικού έργου και πώς αυτό μπορεί να γίνει

πιο παραγωγικό με τη συνδρομή και του

Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Τονίστηκε

η αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια φοίτηση

μαθητών ομογενών εξ Ελλάδος και υπογρ-

αμμίστηκαν οι ενδεχόμενες δυσκολίες που

θα δημιουργηθούν βραχυπρόθεσμα λόγω

των δυσκολιών εγκατάστασης εκπαιδευτικών

στη Βρετανία μετά το Brexit.

Η κυρία Μακρή, γνώστης της Ελληνικής

Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, επέδειξε ζωηρό

ενδιαφέρον για τη λειτουργία των παροι-

κιακών σχολείων και επιλήφθηκε αμέσως

και με πρακτικό τρόπο ζητημάτων που ετέθη-

σαν. 

Έγινε ανταλλαγή απόψεων και η κυρία

υπουργός εξέφρασε την πρόθεση να επι-

σκεφθεί σύντομα το Λονδίνο, ώστε να δια-

πιστώσει ιδίοις όμμασι το έργο που γίνεται

στα ελληνικά σχολεία, υποσχόμενη κάθε

δυνατή στήριξη, στο μέτρο των δυνατοτή-

των του Υπουργείου Παιδείας.

Ο κ. Έλληνας και η κυρία Παπακων-

σταντίνου ευχαρίστησαν θερμά την κυρία

υπουργό για το γνήσιο ενδιαφέρον που επέ-

δειξε και συμφώνησαν να είναι σε επαφή.

Oμογένεια

Στη Βρετανία τον Οκτώβριο του 2022 ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης για τα 100χρονα της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
Για να παραστεί στους εορ-

τασμούς για τα 100 χρόνια από

την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής

Θυατείρων θα επισκεφθεί τη Βρε-

τανία τον Οκτώβριο του 2022 ο

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρ-

θολομαίος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του

Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισ-

κοπής, πληροφορείται η Ομο-

γένεια ότι «το έτος 2022 συμ-

πληρώνονται 100 έτη από την

ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

ταννίας. Τις εορταστικές εκδη-

λώσεις της κορυφαίας αυτής επε-

τείου θα τιμήσει διά της υψηλής

Αυτού παρουσίας, η Αυτού Θει-

οτάτη Παναγιότητα, ο Οικουμε-

νικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθο-

λομαίος, ο οποίος θα επισκε-

φθεί το Ηνωμένο Βασίλειο επί

τούτου τον Οκτώβριο του έτους

2022.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή θα ενημε-

ρώσει αναλυτικά εν ευθέτω χρόνω

σχετικά με το πρόγραμμα των

επετειακών εκδηλώσεων, ώστε

όλες οι Κοινότητες να συμμε-

τάσχουν στους εορτασμούς αυτής

της κορυφαίας Επετείου».

Φυσιολογικά, αναμένεται ότι

κατά τους εορτασμούς θα τιμη-

θούν ιερωμένοι και πρόσωπα

που με την πολυετή διακονία και

δράση τους υπηρέτησαν πιστά

την Αρχιεπισκοπή και την Ορ-

θοδοξία σε αυτή τη χώρα.

Αναμένεται, επίσης, ότι ο Πανα-

γιότατος θα επισκεφθεί και το

Ορθόδοξο Μοναστήρι του Τιμίου

Προδρόμου στο Essex, του

οποίου ο ιδρυτής (το 1958)

αοίδημος ηγούμενος Σωφρό-

νιος έχει ανακηρυχθεί Άγιος από

το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο

Άγιος Σωφρόνιος κοιμήθηκε το

1993 και νέος ηγούμενος ανέ-

λαβε ο Αρχιμανδρίτης Κύριλ-
λος, ο οποίος πρόσφατα παρ-

αιτήθηκε από την ηγουμενία λόγω

ηλικίας. Νέος ηγούμενος εξελέγη

από την Αδελφότητα της Μονής

ο 45χρονος Αρχιμανδρίτης Πέ-
τρος (Βρύζας), ο οποίος είναι

από την Ελλάδα. Πρόσφατα

εκδόθηκε επαυξημένη διδακτο-

ρική διατριβή του νέου ηγουμέ-

νου Πέτρου με θέμα «Το Μυστή-

ριο του Λόγου στον Γέροντα

Σωφρόνιο. Η Θεολογία ως 

πνευματική κατάσταση».

PATRIARCHAL VISIT TO
THE UNITED KINGDOM

Press Release from Archdio-

cese of Thyateira:

We are pleased to announce

that His All-Holiness, Ecumenical

Patriarch Bartholomew will visit

our Greek Orthodox Archdiocese

of Thyateira and Great Britain

for the 100th Anniversary Cele-

brations of our Archdiocese. His

All-Holiness will be with us

between October 21st and 24th

2022. His Eminence Archbishop

Nikitas has established a spe-

cial committee, comprised of

clergy and laity for the Patriarchal

Visit and preparations are already

underway. The Archbishop

encourages the faithful people

of God to pray for the success

of the preparation. More infor-

mation will follow in due course.

Σε Ελλάδα και Κύπρο τον 
Δεκέμβριο ο Πάπας Φραγκίσκος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Αρχηγός της Ρωμαιοκαθολικής

Εκκλησίας θα επισκεφθεί την Ελλάδα και την Κύπρο περί τα τέλη

Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι ο προκάτοχός του,

Πάπας Βενέδικτος, επισκέφθηκε την Κύπρο το καλοκαίρι του 2010.

Κατά τις επισκέψεις του αυτές, ο Πάπας Φραγκίσκος θα συναν-

τηθεί με την Πρόεδρο της Ελλάδας, τον πρωθυπουργό, τον Αρχιεπίσκο-

πο Ιερώνυμο και στην Κύπρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και

τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Θα συναντηθεί, επίσης με εκ-

προσώπους της Καθολικής κοινότητας στις δύο χώρες.
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Άποψη - Σχόλια

Προσπάθεια των Τούρκων να δικαιολογήσουν

τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% του κυπρια-

κού εδάφους από το 1974 και εντεύθεν, είναι να

παραχαράξουν την ιστορία της  Κύπρου, να αλ-

λοιώσουν τα πραγματικά γεγονότα και, κάνοντας

το άσπρο – μαύρο, να... πείσουν διεθνώς ότι έχουν

δίκαιο να θέλουν ξεχωριστό κράτος, μόνιμη πα-

ρουσία τουρκικού στρατού και εγγυήσεις της

«μητέρας πατρίδας».

Oλοι οι Τουρκοκύπριοι ηγέτες, από τον Ντεν-

κτάς και μετά, ανοίγουν το στόμα τους και λέ-

νε ό,τι θέλουν, αραδιάζουν ένα σωρό ψέματα και

δεν βρίσκεται ένας δικός μας και να τους απαντή-

σει, να τους βάλει στη θέση τους και με επιχειρή-

ματα και αποδείξεις να τους αποστομώσει. Το

λυπηρό (και τραγικό) είναι ότι βρίσκονται κά-

ποιοι σοβαροφανείς Ελληνοκύπριοι που «υιοθε-

τούν» τις τουρκικές ανοησίες, την παραχάραξη

της Ιστορίας και δίνουν «όπλα» στους Τούρκους.

Ίνα πληρωθή το ρηθέν  του αειμνήστου Νεοκλή

Σαρρή, λέγοντος: «Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα

κάνουν τους Έλληνες να σκέπτονται σαν Τούρκοι

και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ήττα μας».

Ειδικά ο τωρινός ηγέτης των Τ/κ, Ε. Τατάρ, είναι

τόσο ανιστόρητος και θρασύς, που βγάζει τη

γλώσσα του περίπατο, λέει ό,τι κατέβει στην κούτρα

του, αρχίζοντας από τον σφαγέα Λαλά Μουσταφά

το 1571 μ.Χ. και δεν βρίσκεται ΕΝΑΣ να τον απο-

στομώσει. Δηλώνει «περήφανο εγγόνι» του βάρ-

βαρου κατακτητή της Κύπρου και σε κάποιους 

περνάει απαρατήρητο...

Χαρακτηρίζει μια λύση του Κυπριακού (έστω

Διζωνική), στην οποία δεν θα υπάρχει τουρ-

κικός στρατός, εγγυήσεις της «μητέρας πατρίδας»

και κυρίαρχο Τ/κ κράτος ως λύση «υπό τον ζυγό

των Ελληνοκυπρίων».

Οι απλοί και αξιοπρεπείς Ελληνοκύπριοι πολίτες

ακούν, καθημερινά σχεδόν, τους Τ/κ ηγέτες

να βρίζουν τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ,

να μιλούν για την υποκινηθείσα από την Τουρκία

το 1963-64 Τουρκανταρσία, για την «ειρηνευτική

επιχείρηση» του 1974, να διαστρεβλώνουν την

πραγματικότητα και απάντηση να μην παίρνουν;

Μέχρι πότε θα υφιστάμεθα αυτόν τον εξευτελισμό,

αυτήν την λεκτική επίθεση, το ψυχοπλάκωμα; Γιατί

η πολιτική ηγεσία μένει άλαλη και βουβή; Δεν θέ-

λουν ή δεν ξέρουν να απαντήσουν;

Και επειδή τόλμησε ο Πρόεδρος Αναστασιά-

δης να απαντήσει πρόσφατα στον Τατάρ, με

αφορμή την αφαίρεση των διαβατηρίων και των

ανοήτων επιχειρημάτων που επικαλέστηκε ο Τ/κ

ηγέτης, έπεσαν κάποιοι δικοί μας πολιτικοί και

κονδυλοφόροι να «φάνε» τον Πρόεδρο ότι αλλά-

ζει δήθεν τη... «βάση των συνομιλιών»!!!

Ποιος; Ο Αναστασιάδης! Που ομνύει καθημερι-

νά πίστη στις αποφάσεις του Σ.Α. του ΟΗΕ

και έκανε σωρεία υποχωρήσεων, προκειμένου να

διευκολυνθεί μια λύση στο Κυπριακό στα πλαίσια

της Διζωνικής Ομοσπονδίας.

Καλώς η κυπριακή κυβέρνηση αφαίρεσε τα δια-

βατήρια από τους 14 Τ/κ κατοχικούς αξιωμα-

τούχους. Ήταν θέμα, πάνω απ’ όλα, αξιοπρέπει-

ας, νομιμότητας και ηθικής επιταγής. Δεν γίνεται

να δίνεις διαβατήρια σε ανθρώπους που προ-

σπαθούν διεθνώς να καταλύσουν το κράτος που

τους παρέχει αυτό το έγγραφο, να δηλώνεις ότι

δεν το αναγνωρίζεις, αλλά αναγνωρίζεις  τα δια-

βατήριά του, διότι είναι όπλα στα χέρια σου για να

το πολεμήσεις!!! Και άλλες χώρες αφαιρούν δια-

βατήρια από πολίτες τους για λόγους ασφαλείας.

Σε εμάς πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό, πρόκειται

για θέμα επιβίωσης.

Ηλθε, λοιπόν, ο Τατάρ και είπε ότι είναι... αν-

θρώπινο δικαίωμά του να έχει διαβατήριο, 

διότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κοινό κράτος

των δύο λαών και τα διαβατήρια εξασφαλίζονται

ως φυσικό δικαίωμα που απορρέει από τις Συμ-

φωνίες Εγκαθίδρυσης του 1960 και αυτό το δι-

καίωμα πρέπει να γίνει σεβαστό»!

Δηλαδή, όποτε συμφέρει τους Τ/κ ισχύουν οι

Συμφωνίες του 1960 και όποτε δεν τους συμ-

φέρει, δεν ισχύουν. Φυσιολογικότατα, λοιπόν, εφό-

σον ο Τατάρ δήλωσε ότι υπάρχει το κοινό κράτος

του 1960 στο ζήτημα των διαβατηρίων, ο Πρόε-

δρος Ανασστασιάδης αποδέχθηκε την «πρότα-

ση» και του είπε ότι είναι έτοιμος να δεχτεί πίσω

τους Τ/κ στο κοινό κράτος και να λάβουν αυτά που

προβλέπουν οι Συνθήκες. Δεν μπορεί να ανέμενε

κανείς ότι ο Νίκος Αναστασιάδης θα έλεγε ότι δεν...

ισχύουν οι Συμφωνίες του 1960!

Προς τι, λοιπόν, όλος αυτός ο θόρυβος, το «καρ-

κασιαλίκκι» για μια απάντηση σε «πρόταση»

του Τατάρ; Δηλαδή, αν έλθουν οι Τούρκοι, ας πούμε,

και μας πουν σοβαρά «ελάτε να εφαρμόσουμε το

Σύνταγμα του 1960», που ναι, έχει αρκετές αδυνα-

μίες και τρωτά, εμείς θα τους αντιτάξουμε ένα «στε-

ντόρειο» ΟΧΙ; Θα τους προτείνουμε διχοτόμηση

ή διαιώνιση της παρούσας διαίρεσης;

Πού βλέπουν κάποιοι ότι ο Αναστασιάδης αλ-

λάζει τη βάση των συνομιλιών; Μα είμαστε

σοβαροί; Ο Τατάρ ισχυρίζεται ότι με το κάλεσμά

του για επιστροφή των Τ/κ στην Κυπριακή Δημο-

κρατία, ο Αναστασιάδης έχασε, τάχα, την αξιοπι-

στία του! Το παπαγαλίζουν τώρα και δικοί μας. Και

δεν βγαίνει ένας να πει στον Τατάρ: «Εσύ το πρό-

τεινες, κύριε, ο Αναστασιάδης το αποδέχτηκε».

Είναι καιρός να υπάρξει προβληματισμός για

την τακτική που ακολουθούμε στο Κυπριακό.

Δεν γίνεται οι Τούρκοι να αναβαθμίζουν συνεχώς

τις θέσεις τους, εμείς να υποχωρούμε και στο τέ-

λος να μιλάμε για... συμβιβασμό! Κάποτε ο Τάσ-

σος Παπαδόπουλος έλεγε για τις συνομιλίες ότι

σ’ αυτές εμείς ξεκινάμε από το 1 και οι Τούρκοι

είναι στο 10... Επιδιώκεται ένας συμβιβασμός. Ανα-

μένεται ότι θα μετακινηθούν και οι δύο πλευρές,

ώστε να βρεθεί η μέση λύση, γύρω στο 5. Η Ε/κ

πλευρά κάνει υποχωρήσεις, πάει στο 5 και η 

τουρκική πλευρά μένει αμετακίνητη στο 10. Ναυ-

αγούν οι συνομιλίες και στις επόμενες διαπραγ-

ματεύσεις επιδιώκεται συμβιβασμός μεταξύ του 5

και του 10!!!

Πολύ ορθά παρατήρησε ο βουλευτής Παύλος

Μυλωνάς, πρόσφατα σε τηλεοπτική συζήτη-

ση, ότι ως δική μας διαπραγματευτική τακτική θα

έπρεπε να ήταν να βρεθεί  ένας συμβιβασμός με-

ταξύ ενιαίου κράτους και δυο κρατών. Και αυτός

ο συμβιβασμός να είναι η λύση ομοσπονδίας. Οι

Άγγλοι τώρα σερβίρουν ως «συμβιβασμό» μεταξύ

της θέσης των Ε/κ για Διζωνική Ομοσπονδία και

των Τ/κ για δύο κράτη, τη Συνομοσπονδία.

Δυστυχώς, εκεί θα οδηγηθούν τα πράγματα αν

δεν αλλάξουμε τακτική τόσο στις συνομιλίες

όσο και στην Ευρώπη. Πέραν των διαβατηρίων

πρέπει ως Κυπριακή Δημοκρατία να λάβουμε και

άλλα μέτρα κατά της Τουρκίας, αλλά και εναντίον

του ψευδοκράτους.

“Ε”
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

Πριν λίγα χρόνια, η Κυπριακή Βουλή ψήφισε

να αναγνωρίζεται η 15η Ιανουαρίου ως σημα-

ντική ημέρα για την Κύπρο και να καθιερωθεί ως

αργία. Είναι η επέτειος του Δημοψηφίσματος του

1950, κατά το οποίο το 95% των Ελλήνων της Κύ-

πρου (μεταξύ αυτών και μερικοί Τουρκοκύπριοι)

ψήφισαν Ένωση με την Ελλάδα. Πρωταγωνιστής

αυτού του Δημοψηφίσματος η Κυπριακή Εκκλησία

και ο Εθνάρχης Μακάριος Γ’. Ο στόχος εκείνος 

εγκαταλείφθηκε μετά τον αντι-αποικιακό αγώνα

της ΕΟΚΑ. Οι Τούρκοι, τότε, ήταν υπέρμαχοι να

παραμείνει η Κύπρος υπό αποικιακό ζυγό. Ως

αποτέλεσμα του αγώνα γεννήθηκε η Κυπριακή

Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν δεν ήταν αυτός ο

αρχικός στόχος. Εν πάση περιπτώσει, η 15η Ια-

νουαρίου είναι μία σημαδιακή ιστορική ημέρα. Δεν

στρεφόταν εναντίον κανενός, ήταν η ειρηνική έκ-

φραση μιας επιθυμίας των Ελλήνων της Κύπρου.

Τότε αντέδρασε έντονα ο... προοδευτικός Ακιν-

τζί, λες και το να τιμάς και να θυμάσαι μια ειρηνι-

κή φάση της ιστορίας σου είναι έγκλημα. Δυστυχώς,

είδαμε να αντιδρούν και κάποιοι δικοί μας... Οι

οποίοι, όμως, τώρα που ο Τατάρ ανακήρυξε την

30ή Αυγούστου 1922 ως εθνική γιορτή και των Τ/κ,

ουδείς αντέδρασε! Ανακήρυξε, μάλιστα, και τη σφα-

γή του 1571 ως «εθνική γιορτή» των Τ/κ.

Ο εμπρησμός, λοιπόν, της Σμύρνης το 1922

είναι... «εθνική επέτειος» για τους Τ/κ, σύμφωνα

με τον Τατάρ.

Τότε, θυμίζουμε, ο Βαλής της Σμύρνης, Νουρε-

δίν, «εμελέτησεν, εσχεδίασεν και διέταξεν ώστε ο

εμπρησμός να είναι αποφασιστικός». Σύμφωνα

με τα γραπτά της εποχής, «Ελληνοπούλες ητιμά-

σθησαν εμπρός εις τα μάτια ανίσχυρων αδελφών

ή πατεράδων», «από μάνες ανοίχθησαν με σκλη-

ρότατον ατσάλι οι κοιλιές των, απ’ όπου απε-

σπάσθησαν οι άωροι καρποί (τα έμβρυα)». «Παλ-

ληκάρια εσφάγησαν ως αρνιά», «ιερείς εκρεμά-

σθησαν, γέροι αφέθηκαν να καούν σαν ποντίκιοα

μέσα εις τα πυρπολούμενα σπίτια», «άνθρωποι

ηναγκάσθησαν να καταφύγουν εις τους τάφους

του νεκροταφείου, διαμφισβητούντες μία γωνία

από τους σκελετούς και τα λείψανα» (Κλείστηκαν

δηλαδή στους τάφους)... Γι’ αυτό και ο λαός περι-

γράφει τις σκηνές εκείνες με την επίκληση «Εβγά-

τε πεθαμένοι να μπουν οι ζωντανοί»...

Αυτά, λοιπόν, θεωρεί ο Τατάρ ως «εθνική» του

επέτειο. Βγήκε κανένας να του απαντήσει, να τον

επικρίνει; Ή μήπως θ’ αλλάξει η... βάση των συνο-

μιλιών αν το κάνει;

“Ε”

Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ στις
επερχόμενες προεδρικές 

εκλογές του 2023
Στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές του πε-

ρασμένου Μαΐου το κόμμα της Αριστεράς πήρε

το πολύ χαμηλό ποσοστό 22%, το πιο χαμηλό

στην ιστορία του σε πολιτειακές εκλογές από

την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960

μέχρι σήμερα. Δύο μήνες μετά άλλαξε ηγεσία

και εκλέγηκε Γενικός Γραμματέας ο 56χρονος

Στέφανος Στεφάνου, στενός συνεργάτης του

πρώην προέδρου Χριστόφια.

Στα 61 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας,

το ΑΚΕΛ ήταν στην εξουσία συνολικά 40 χρό-

νια, ως ακολούθως: α) Συγκυβέρνηση 17 χρό-

νια στην προεδρία Μακαρίου β) Συγκυβέρνηση

8 χρόνια στην προεδρία Σπ. Κυπριανού γ) Κυβε-

ρνών κόμμα 5 χρόνια στην προεδρία Γ. Βασι-

λείου δ) Συγκυβέρνηση σχεδόν 5 χρόνια στην

προεδρία Τάσσου Παπαδόπουλου και ε) Κυβερ-

νών κόμμα 5 χρόνια στην προεδρία Δημ. Χρι-

στόφια.

Τα τελευταία 8 χρόνια βρίσκεται σε κάθετη

αντιπολίτευση με την κυβέρνηση της Δεξιάς του

Νίκου Αναστασιάδη τόσο στους χειρισμούς του

Κυπριακού, ιδιαίτερα από το Κραν Μοντάνα και

εντεύθεν, όσο και συνολικά στα θέματα εσωτε-

ρικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Κατά την διάρκεια των 8 αυτών τελευταίων

χρόνων, ο ίδιος υποψήφιος του ΑΚΕΛ υπέστη

δύο οδυνηρές προεδρικές ήττες και το κόμμα

είδε τα ποσοστά του να συρρικνώνονται

επικίνδυνα, σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα.

Την τελευταία φορά, είχε προηγηθεί η ανεπιτυ-

χής έγκριση του Μάικ Σπανού που ναυάγησε

μετά από έντονη εσωκομματική αντίδραση.

Συνεπώς, η σημερινή νέα ηγεσία του ΑΚΕΛ

βρίσκεται σε έντονη πίεση να επανέλθει στην

εξουσία με δικό της υποψήφιο. Κρίνω αντικει-

μενικά ότι λόγω των σημερινών χαμηλών ποσο-

στών του κόμματος και ταυτόχρονα της πρόσ-

φατης εκλογής του νέου ΓΓ του κόμματος, ο Στε-

φάνου δεν θα θελήσει να κατεβεί ο ίδιος ως προ-

εδρικός υποψήφιος διότι στην πολύ πιθανή

περίπτωση μη εκλογής του, θα μπεί σε σοβα-

ρές εσωκομματικές περιπέτειες πρόωρης αμφι-

σβήτησης.

Λόγω της πιο πάνω συγκυρίας, κάποιοι αυτο-

προαλοιφόμενοι υποψήφιοι από την αστική

κοινωνία βιάζονται τώρα να κατεβούν το συντομό-

τερο ως δήθεν «ανεξάρτητοι» υποψήφιοι, με

κύριο σκοπό φυσικά την έγκαιρη εξασφάλιση

του χρίσματος του ΑΚΕΛ, ο κάθε ένας βέβαια

για τον εαυτό του, πριν να τον προλάβουν οι

άλλοι και έλθει… δεύτερος.

Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι αστοί υποψή-

φιοι «συμπτωματικά» θα έχουν τις ίδιες θέσεις

με το ΑΚΕΛ, τόσο στο Κυπριακό όσο και στην

οικονομία. Θα αναμένουμε να μας πουν, βεβαίως,

πώς θα «λειτουργεί» το νέο κράτος-μαριονέτα

και το κράτος-προτεκτοράτο της Τουρκίας που

οραματίζονται, όταν με την ΔΔΟ με πολιτική

ισότητα που θα υποστηρίξουν, ο πρόεδρος του

ισότιμου Τουρκικού Συνιστώντος κράτους θα

έχει το απόλυτο βέτο πάνω στις αποφάσεις του

νέου κεντρικού συνεταιρικού Ομοσπονδιακού

κράτους!

Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Η σιωπή στις ανοησίες Τατάρ
δηλώνει ραγιαδισμό



Ενας 40χρονος βρετανός μουσικός

πέθανε μετά από νοσηλεία με κορω-

νοϊό, αφήνοντας πίσω του την έγκυο

σύζυγό του.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ο Μάρκο-

υς Μπερκς υποστήριζε ότι δεν μπορούσε

να αρρωστήσει από τον κορωναϊό επειδή…

γυμναζόταν πέντε φορές την εβδομάδα. Ο

ίδιος νοσηλευόταν στην εντατική με συμπτώμα-

τα που έμοιαζαν με γρίπη και θρόμβους στο

αίμα.

Ο 40χρονος ασθενής και πρώην διαγω-

νιζόμενος του Bad Lads’ Army  είχε δηλώσει

«σοκαρισμένος» από το γεγονός ότι αρρώστησε

τόσο βαριά παρά τον υγιεινό τρόπο ζωής

που ακολουθούσε. Είχε μάλιστα μετανιώσει

που ήταν «αδαής» σχετικά με τα εμβόλια και

γιατί είχε αναβάλει τον εμβολιασμό.

Πέθανε στο Βασιλικό Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Stoke, την Παρασκευή. 

Από το κρεβάτι του νοσοκομείου

παρότρυνε για εμβολιασμό

Σε συνέντευξή του από το κρεβάτι του

νοσοκομείου στις 11 Αυγούστου, είπε ότι η

κατάστασή του ήταν τρομακτική γιατί σπά-

νια αρρώσταινε. Παρότρυνε μάλιστα και άλλο-

υς σκεπτικιστές των εμβολίων κατά της Covid-

19 να εμβολιαστούν.

«Αν δεν έχεις αρρωστήσει, δεν πιστεύεις

ότι θα αρρωστήσεις, οπότε ακούς τις αντιεμ-

βολιαστικές απόψεις», είχε δηλώσει στο BBC.

«Όταν αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να πά-

ρεις ανάσα, είναι το πιο τρομακτικό συναί-

σθημα στον κόσμο. Ήμουν κάπως αδαής

απέναντί του και το ανέβαλα. Το πρώτο πράγ-

μα που θα πω στην οικογένειά μου και σε

όποιον βλέπω, είναι να κάνουν το εμβόλιο.

Και μόλις μπορέσω, θα το κάνω σίγουρα»,

είχε πει.

Το τελευταίο «αντίο»

Η έγκυος σύζυγός του απέτισε φόρο τιμής,

γράφοντας: «Η καρδιά μου έχει ραγίσει και

δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω έναν τόσο

μεγάλο πόνο. Ο Μάρκους ήταν ο πιο απίστευ-

τος, στοργικός, αγαπητός, πιστός, ανιδιοτε-

λής, περήφανος άνθρωπος και το μόνο που

ήθελε να κάνει ήταν να βοηθήσει όσο περισ-

σότερους ανθρώπους μπορούσε. Αυτό, από

μόνο του, έδειχνε πόσο αγνή καρδιά και ψυχή

είχε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους

για τα καλά σας λόγια και την υποστήριξή σας

τις τελευταίες εβδομάδες. 

Ο Μάρκους χάρηκε πάρα πολύ που του

στείλατε την αγάπη σας», έγραψε σε ανάρτ-

ησή της στο Facebook.

Πέθανε στη Βρετανία 40χρονος 

αντιεμβολιαστής που δήλωνε πως δεν

αρρωσταίνει επειδή… γυμναζόταν

Μετά από 20 χρόνια, έφυγε και ο
τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης

από το Αφγανιστάν
ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΤΑΛΙΜΠΑΝ Η ΧΩΡΑ

– ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μοιράστηκαν σε ιστότοπους κοινωνι-

κής δικτύωσης φωτογραφικό στιγμιότυπο στο οποίο εικονίζεται ο τελευ-

ταίος, κατ’ αυτές, Αμερικανός στρατιωτικός που έφυγε τη Δευτέρα από

την Καμπούλ, σηματοδοτώντας το τέλος του 20ετούς πολέμου στο Αφγα-

νιστάν.

Ο υποστράτηγος Κρις Ντόναχιου, διοικητής της 82ης Αερομεταφε-

ρόμενης Μεραρχίας, εικονίζεται καθώς επιβιβάζεται στην τελευταία πτήση

που αναχώρησε, το βράδυ της Δευτέρας, από το διεθνές αεροδρόμιο

Χαμίντ Καρζάι της αφγανικής πρωτεύουσας. Η φωτογραφία είναι τρα-

βηγμένη μέσα από διόπτρα νυχτερινής όρασης.

Η οριστική αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν

αποπερατώθηκε τη Δευτέρα. Η τελευταία πτήση αναχώρησε από την

Καμπούλ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους άφησαν το Αφγανιστάν στα χέρια των

Ταλιμπάν — των ισλαμιστών που ανέτρεψαν στα τέλη του 2001, όταν

εισέβαλαν στη χώρα.

Οι ΗΠΑ υπέστησαν τις περισσότερες απώλειες από όλες τις χώρες

του διεθνούς συνασπισμού που συμμετείχαν στη σύρραξη: πάνω από

2.460 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν κατά τη

διάρκεια του πιο μακρόχρονου πολέμου στην αμερικανική ιστορία.

ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΘΕΛΟΥΝ... ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑ

Η επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έπειτα από 20 χρόνια

πολέμου ανήκει σε «όλους» τους Αφγανούς, δήλωσε εκπρόσωπος των

Ταλιμπάν, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι το ισλαμιστικό κίνημα θέλει

να διατηρήσει «καλές διπλωματικές σχέσεις» με τις ΗΠΑ.

«Συγχαρητήρια στο Αφγανιστάν (…) Αυτή η νίκη ανήκει σε όλους μας»,

είπε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, που εκφράστηκε στο αεροδρόμιο της

Καμπούλ. «Θέλουμε να έχουμε καλές διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ

και όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

«Αυτό είναι μεγάλο μάθημα για άλλους εισβολείς για τις μελλοντικές

γενιές μας», έκρινε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ. «Αποτελεί επίσης μάθημα

για τον κόσμο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Όταν έφυγαν και οι τελευταίες στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ από το

Αφγανιστάν, μαχητές των Ταλιμπάν «γιόρτασαν» την αποχώρηση πυρ-

οβολώντας θριαμβευτικά στον αέρα.

«Γράψαμε για άλλη μια φορά ιστορία. Τα είκοσι χρόνια κατοχής του

Αφγανιστάν από τις ΗΠΑ και το NATO τέλειωσαν απόψε», ανέφερε μέσω

Twitter ο Ανάς Χακάνι, στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος. «Είμαι πολύ

ευτυχής έπειτα από είκοσι χρόνια τζιχάντ (σ.σ. “ιερού πολέμου”), θυσιών

και δυσκολιών, που έχω την ικανοποίηση να βλέπω αυτές τις ιστορικές

στιγμές».
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Αφγανιστάν

– Ο Αμερι-

κανός 

αξιωματικός

που έφυγε

τελευταίος...

Χρυσό η Καρολίνα στους
παραολυμπιακούς! 

ΗΚαρολίνα Πελενδρίτου, παραολυμπιονίκης πρω-

ταθλήτριά της Κύπρου στην κολύμβηση, κατέ-

κτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ πρόσθιου Κο-

λύμβησης στην Κατηγορία SB11, στους Παρολυ-

μπιακούς Αγώνες του Τόκιο με χρόνο 1.19.78, επίδο-

ση που αποτελεί και παγκόσμιο ρεκόρ!

Ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου κατακτώντας

το τρίτο χρυσό μετάλλιο στην καριέρα της σε παραολυ-

μπιάδα και με δάκρυα συγκίνησης, περηφάνιας και χαράς

στα μάτια άκουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Η Καρολίνα τίμησε την Κύπρο και με το χάλκινο μετάλ-

λιο στα 50μ. πρόσθιο δύο μέρες πριν. 

Θυμίζουμε ότι η Καρολίνα Πελενδρίτου ήταν χρυσή

παραολυμπιονίκης και στους Ολυμπιακούς της Αθήνας

και του Ρίο. 

Αθλητικό φαινόμενο χαρακτηρίζει την Καρολίνα Πελεν-

δρίτου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο

Νίκος Αναστασιάδης συγχαίρει την Κύπρια πρωταθ-

λήτρια για το χρυσό μετάλλιο στους Παραουλμπιακούς

Αγώνες του Τόκιο και σημειώνει πως ξεπέρασε από καιρό

τα όρια της Κύπρου.

Η σχετική ανάρτηση: «Συμμετοχή σε 4 Ολυμπιάδες, 6

ολυμπιακά μετάλλια, τα 3 χρυσά. 19 παγκόσμια ρεκόρ.

Η Καρολίνα Πελενδρίτου είναι ένα αθλητικό φαινόμενο.

Συγχαρητήρια Καρολίνα μας! Ξεπέρασες από καιρό τα

όρια της Κύπρου. Είσαι μια παγκόσμια αθλήτρια».



Τον μερικό ανασχηματισμό του Υπο-

υργικού Συμβουλίου στην Ελλάδα,

που ανακοινώθηκε την Τρίτη, τον «αμαύρ-

ωσε» η περίπτωση υπουργοποίησης του

πρώην Αρχηγού των Ενόπλων Δυνά-

μεων και υπουργού Αμύνης επί ΣΥΡΙΖΑ,

Ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη. Στην

αρχή δέχθηκε να αναλάβει Υπουργός

Πολιτικής Προστασίας, ως κατά τεκμήρ-

ιον πρόσωπο κοινής αποδοχής, όπως

ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώθη-

κε το όνομά του, δεχόταν συγχαρητήρια

και απαντούσε ευχαριστώντας, αλλά μετά,

λόγω σφοδρής αντίδρασης του ΣΥΡΙΖΑ,

που τον χαρακτήρισαν «αποστάτη, «δω-

σίλογο» και «πουλημένο», έκανε πίσω!

Παραιτήθηκε πριν αναλάβει!

Τον ανασχηματισμό «αμαύρωσε» επίσης

η απομάκρυνση το ικανότατου, ακέραιου και

αποτελεσματικού Υπουργού Προστασίας

του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο οποίο

«χρεώθηκε» αδίκως ο χειρισμός της αντι-

μετώπισης των πυρκαγιών του Αυγούστου,

έστω κι αν αναγκάστηκε να διαχειριστεί το

πρόβλημα μετά την εισαγωγή στο νοσοκο-

μείο του ικανότατου και ακούραστου Νίκου

Χαρδαλιά.

Άλλο χαρακτηριστικό του ανασχηματισμού

ήταν ο «υποβιβασμός» του υπουργού Υγείας

Βασίλη Κικίλια που μετατέθηκε στο Υπουρ-

γείο Τουρισμού. Φάνηκε ότι ο πετυχημένος

τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας δεν

ήταν δικό του έργο – έστω κι αν φαινόταν

έτσι – αλλά του Μεγάρου Μαξίμου, του Νίκου

Χαρδαλιά και του επιστήμονα Σωτήρη Τσι-

όρδα.

Έτσι, εκτός κυβέρνησης έμειναν οι Μιχάλ-

ης Χρυσοχοΐδης και Χάρης Θεοχάρης (υπ.

Τουρισμού). Τη θέση του Υπουργού Προ-

στασίας του Πολίτη αναλαμβάνει ο Πανα-

γιώτης Θεοδωρικάκος, ενώ τη θέση του

Υπουργού Τουρισμού αναλαμβάνει ο Βασίλης

Κικίλιας.

Η θέση του υφυπουργού Οικονομικών,

αρμοδίου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα,

καταργείται, με τον Γιώργο Ζαββό να μένει

επίσης εκτός κυβέρνησης.

Υφυπουργός για τον απόδημο Ελληνισμό

αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης στη

θέση του Κώστα Βλάση. Υφυπουργός Άμυνας

αναλαμβάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στη θέση

του Αλκιβιάδη Στεφανή.

Από το κυβερνητικό σχήμα αποχωρεί και

ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, αφού τη θέση

του στο υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει η

Ασημίνα Γκάγκα. Επιπλέον τη θέση του

Γιάννη Κεφαλογιάννη στο υπουργείο Υπο-

δομών και Μεταφορών αναλαμβάνει ο Μιχάλ-

ης Παπαδόπουλος (Υφυπουργός για θέμα-

τα μεταφορών).

Από την κυβέρνηση αποχωρεί και η Φωτει-

νή Αραμπατζή, αφού τη θέση της στο Υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανα-

λαμβάνει ο Σίμος Κεδίκογλου ( υφυπουργός

για την αλιευτική πολιτική).

Με απόφαση του Πρωθυπουργού συνι-

στάται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με

τις αρμοδιότητες του έως σήμερα Υφυπουρ-

γού Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβανο-

μένης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μετά

την άρνηση Αποστολάκη, θα διοριστεί νέο

πρόσωπο σε αυτή τη θέση.

Το «ναυάγιο» με Αποστολάκη

Η αρχική συμφωνία Αποστολάκη και η…

κωλοτούμπα μετά τις έντονες πιέσεις και τις

κατηγορίες περί αποστασίας από τον ΣΥΡΙΖΑ,

έφεραν πολιτικό σεισμό.

Η  πρώτη επικοινωνία του πρωθυπουρ-

γού με τον πρώην υπουργό έγινε στις αρχές

της προηγούμενης εβομάδας, όπου του προ-

τάθηκε η θέση του αναπληρωτή υπουργού

Προστασίας του Πολίτη.

Ο Αποστολάκης, όχι μόνο δεν αρνήθηκε,

αλλά φέρεται να ξεκίνησε τη συζήτηση θέτον-

τας τους δικούς του όρους.

Ο ίδιος ενημέρωσε μάλιστα τον πρόεδρο

του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάν-

τως εμφανίστηκε από την αρχή αντίθετος σε

μία τέτοια προοπτική.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου

(γραφεία ΣΥΡΙΖΑ), ο Αποστολάκης είχε

υποσχεθεί ότι δεν θα αποδεχθεί τη θέση.

Η ανακοίνωση του ονόματος του κ. Απο-

στολάκη στο νέο κυβερνητικό σχήμα προ-

κάλεσε την αντίδραση της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης καθώς, σύμφωνα με πηγές της

Κουμουνδούρου, είχε προηγηθεί συζήτηση

του κ. Αποστολάκη με τον Αλέξη Τσίπρα για

την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Κουμουνδούρου χρησιμοποίησαν σκληρή

γλώσσα κάνοντας λόγο για αποστασία.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τον χαρακτήρισαν

«δωσίλογο» και «πουλημένο».

Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙ ΣΥΡΙΖΑ ΝΑΥΑΡΧΟΣ               

ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΙΠΑΝ…                    

Ανασχηματισμος μετ’     
Ο Αναστασιάδης κάλεσε τους Τουρκοκύπριους 
να επιστρέψουν στο Σύνταγμα του ’60

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε την αφαίρεση δια-

βατηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας από 14 αξιωματούχους του ψευ-

δοκράτους, μεταξύ των οποίων και ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ. Η

απόφαση που ελήφθη την περασμένη Τρίτη (24/8) είναι, όπως διευκρι-

νίστηκε, συμβολική και η ελάχιστη απάντηση στα τετελεσμένα που επι-

βάλλουν το ψευδοκράτος και η Τουρκία στην Αμμόχωστο. Βεβαίως, οι 14

Τουρκοκύπριοι πολιτικοί, που είναι μέλη του λεγόμενου «Υπουργικού

Συμβουλίου» των κατεχομένων, εξακολουθούν να κατέχουν ταυτότητες

εκδοθείσες από την Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες δεν τους έχουν αφαι-

ρεθεί. Ταυτοχρόνως, ανακοινώθηκε ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα προ-

σφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του

Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή θα είναι η πέμπτη διακρατική προσφυ-

γή σε βάρος της Τουρκίας. Η τέταρτη ήταν ιδιαιτέρως σημαντική, αφού

καθορίζει ότι το ψευδοκράτος είναι υποτελής Διοίκηση της Άγκυρας και

ως εκ τούτου η Τουρκία φέρει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στα Κατεχό-

μενα. Το θέμα δεν είναι μόνο η έκδοση των αποφάσεων από το Διεθνές

Δικαστήριο, αλλά η πολιτική βούληση υλοποίησής τους. Επειδή, επί μα-

κρόν, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήθελε να ενοχλήσει την Τουρκία ή το

κατοχικό καθεστώς, φοβούμενη ότι δεν θα προσέρχονταν στις συνομιλίες

για τη λύση του Κυπριακού, το περιεχόμενο της τέταρτης διακρατικής προ-

σφυγής είχε τεθεί στο ράφι. Ακόμη, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί ποιο θα

είναι το περιεχόμενο της πέμπτης διακρατικής προσφυγής. Εκείνο που

απλώς ελέχθη είναι ότι θα αφορά τα νέα τετελεσμένα που προκάλεσε η

Τουρκία στην Αμμόχωστο. 

Έχουμε εγκαταλείψει τους Βορειοηπειρώτες
Η εγκατάλειψη της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρ-

ου είναι γνωστή και αποδείχθηκε και στη διάρκεια της πανδημίας, καθώς

οι Βορειοηπειρώτες ταλαιπωρούνταν κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη να

περάσουν στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον, όταν η Ελλάδα δώριζε εμβόλια

σε άλλες χώρες, δεν φρόντισε να δοθούν εμβόλια και για τα μέλη της μειο-

νότητας και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Κάποιοι

άλλοι όμως, κάθε άλλο παρά έχουν σταματήσει να εποφθαλμιούν τη μει-

ονότητα και την επέκταση της επιρροής τους στην περιοχή. Ενημερωθή-

καμε ότι από την τρέχουσα σχολική χρονιά, το ρουμανικό ίδρυμα «Nicolae

Iorga» έχει σκοπό να ξεκινήσει διάφορες δραστηριότητες στους Άγιους

Σαράντα, μεταξύ αυτών και την εκμάθηση της αρουμανικής (αρμανικής-

βλάχικης) διαλέκτου στους Αγίους Σαράντα, ενώ έχουν ξεκινήσει προ-

σπάθειες για συγκέντρωση υπογραφών, ώστε να ανοίξει και σχολείο με

τον ίδιο σκοπό στην περιοχή της Αυλώνας. Δεν είναι λίγες οι προσπά-

θειες που γίνονται για να βαφτιστούν ρουμανικοί οι βλαχόφωνοι πληθυ-

σμοί στην Αλβανία, οι οποίοι έχουν διασπαρεί και στον Βορρά της χώρας,

ειδικά μετά την καταστροφή της Μοσχόπολης στην Κορυτσά. Όμως οι

Βλάχοι της Βορείου Ηπείρου ήταν ελληνικής συνείδησης και παιδείας και

αυτό καταγράφεται σε πλήθος κειμένων και βεβαίως εκδηλώνεται και από

τους ίδιους τους βλαχόφωνους Έλληνες, οι οποίοι για δεκαετίες βρέθη-

καν στο στόχαστρο του ρουμανικού αλυτρωτισμού και εθνικισμού. 

Η Εκκλησία είναι ελπίδα για τον κόσμο…
«Η Εκκλησία δεν είναι πολυκατάστημα πωλήσεως πνευματικών προϊόν-

των», αναφέρει ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος.

«Η Εκκλησία “γίνεται” εκεί όπου βρίσκονται άνθρωποι που επιθυμούν να

λειτουργήσουν στο “εμείς” και όχι στο “εγώ”. Το ερώτημα έχει ως βασική

λέξη το “τηλε-”, δηλαδή το “μακριά”. Μέσα στην Εκκλησία, το βασικό

ζητούμενο είναι το “κοντά”. Ένα “κοντά” που αφορά όχι μόνο τις καρδιές,

αλλά και τα σώματα. Η Εκκλησία είναι μια ελπίδα για τον κόσμο που βρίσκε-

ται σε απόσταση, γιατί θυμίζει διαρκώς πως έχουμε ανάγκη την προσέγ-

γιση του άλλου και πως η παρουσία αυτή είναι ο μόνος δρόμος για να

οδηγηθούμε στην αληθινή αγάπη. Εκκλησία δεν είναι ο ναός. Είναι η

κοινότητα των πιστών, είναι το πρόσωπο του άλλου, είναι η μετοχή στη

Θεία Ευχαριστία. Στη δική μας αντίληψη, τα θρησκευτικά σύμβολα θα πρέ-

πει να ενώνουν και όχι να χωρίζουν τους ανθρώπους. Ως πνευματικός

πατέρας, θεωρώ καθήκον να σπέρνω στις καρδιές των ανθρώπων, όσο

μπορώ, την πίστη στο Θεό της αγάπης. Και όταν νομοθετούν άνθρωποι

αγάπης για μια κοινωνία αγάπης, τότε και οι νόμοι και τα πολιτικά μοντέ-

λα συμβάλλουν στη συμφιλίωση και στην ειρηνική συνύπαρξη». 

Γκρέμισε αυτό που έκτισε…
Οι δηλώσεις του τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά, που έφτασε ψηλά, αλλά

φάνηκε ότι δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του σε στιγμές που δεν τα

πηγαίνει καλά σε κρίσιμα ματς, προκάλεσαν το παρακάτω σχόλιο του ομό-

τιμου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γ. Τσώχου:

«Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εθεοποιήθη από εμάς τους ίδιους. Αγνοήσαμε

δύο ρητά: “Μηδένα προ του τέλους μακάριζε” και “Αρχή άνδρα δείκνυσι”.

Το νεαρόν της ηλικίας δεν συνηγορεί στην σύνεσιν. Το λεχθέν μάλλον

υποδηλώνει ανεπίτρεπτον οίησιν».

Θα μείνουμε από καθαρό νερό!
Το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό και μόλις το 2,5%

είναι γλυκό. Η γεωργία καταναλώνει σχεδόν το 70% του καθαρού νερού.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν θα έχουν πρό-

σβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό. Μέχρι το 2050, πάνω από

570 πόλεις με συνολικό πληθυσμό 685 εκατομμύρια θα αντιμετωπίσουν

άλλη μια μείωση του γλυκού νερού, κατά τουλάχιστον 10%, αν και οι επι-

στήμονες εκτιμούν μια αύξηση 20% με 33% της ζήτησης νερού. 

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Ανδρέας Κατσα-

νιώτης αναλαμβάνει νέος υφυπουργός Εξωτερ-

ικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, σε

αντικατάσταση του Κώστα Βλάση.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, γεννήθηκε στις 28

Νοεμβρίου 1969 στο Λάπα Αχαΐας και μεγάλωσε

στην Πάτρα. Είναι επικοινωνιολόγος, Πτυχιούχος

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμή-

ματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργι-

κής Μηχανικής.

Συνέχισε τις σπουδές του στον τομέα της Επικοινωνίας μέσα από πληθώρα

επαγγελματικών σεμιναρίων που αφορούσαν την πολιτική επικοινωνία, τις

τεχνικές πωλήσεων, το on line marketing, τη διαχείριση κρίσεων και την ηλεκ-

τρονική διακυβέρνηση. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι παντρεμένος με την

Εύη Σταυριανάκη.

Τον Ιανουάριο του 2015 έθεσε υποψηφιότητα για πρώτη φορά στις εθνι-

κές εκλογές ως βουλευτής στο Νομό Αχαΐας, όπου εκλέχθηκε πρώτος, για

να εκπροσωπήσει τον τόπο που γεννήθηκε και μεγά-

λωσε. Επανεκλέχθηκε βουλευτής στις εκλογές του

Σεπτεμβρίου 2015 και του 2019.

Το 1999 ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηρι-

ότητα στην εταιρία «Τεχνικές Εκδόσεις» ως υπεύθυνος

του περιοδικού Gardening και ακολούθως εργάστηκε

σε διάφορες εταιρείες ως διευθυντής. Διετέλεσε επίσης

διευθυντής μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων της εφημε-

ρίδας «Καθημερινή».

Από το 2007 έως το 2009 ήταν Διευθύνων Σύμβου-

λος στον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.

Το 2012 μέχρι το 2014 κατείχε τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρω-

σης και Επικοινωνίας έχοντας την ευθύνη του συντονισμού των ενεργειών

δημοσιότητας και επικοινωνίας της Ελλάδας, τόσο στο εσωτερικό της χώρας,

αλλά κυρίως στο εξωτερικό και στο διεθνή Τύπο.

Τον Νοέμβριο του 2015 ορίσθηκε ως Αναπλ. Γραμματέας της Κοινοβου-

λευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. 

Νέος υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού ο Ανδρέας Κατσανιώτης



Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν: «Ο κ. Τσί-πρας

του ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια επιλογή και με τον

τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης την επιδιώκει, δηλα-

δή σε επίπεδο εντυπώσεων και προσώπων και όχι

ουσίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,

δεν αποτελεί πρόσκληση σε συνεννόηση αλλά

πρόσκληση σε αποστασία».

Ο κ. Αποστολάκης φαίνεται να διαβεβαίωσε τον

κ. Τσίπρα ότι «δεν πρόκειται με αυτούς τους όρους

να αποδεχθεί να γίνει υπουργός της Δεξιάς». Στη

συνέχεια όμως, όπως καταγγέλλουν από την

Κουμουνδούρου, ο κ. Αποστολάκης άλλαξε γνώμη

«για λόγους που μόνο εκείνος γνωρίζει».

«Η ιστορία ποτέ δεν λυπήθηκε όσους δεν αναγ-

νωρίζουν ότι στη ζωή υπάρχουν και αξίες σημαν-

τικότερες από τα πρόσκαιρα αξιώματα», είχαν ανα-

φέρει σε ιδιαίτερα δηκτικό ύφος πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

και τού εύχονταν ειρωνικά «καλή τύχη».

Ακολούθησε δήλωση του κ. Αποστολάκη, ο

οποίος, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία, ανα-

κοίνωσε ότι δεν αποδέχεται την υπουρ-γοποίησή

του, καθώς είχε τεθεί ως προϋπόθεση ότι θα υπάρ-

ξει μια διακομματική συναίνεση.

«Αυτό έγινε με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει

μια διακομματική συναίνεση. Αυτή ήταν η μία

προϋπόθεση για ανεξάρτητο υπουργείο, στο οποίο

συμφώνησε ο Μητσοτάκης. Το ένα τηρήθηκε σε

ό,τι αφορά το υπουργείο. Δεν υπήρχε διακομματι-

κή στήριξη ή συζήτηση μεταξύ τους. Εγώ δεν απο-

φεύγω την ευθύνη. Αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ

μία πρόταση που δεν έχει διακομματική υποστήρι-

ξη για ένα εθνικό ζήτημα. Με τιμά ιδιαίτερα η πρό-

ταση του πρωθυπουργού, αλλά θα έπρεπε να έχει

διακομματική υποστήριξη», δήλωσε ο κ. Αποστο-

λάκης.

«ΤΟ ΒΑΛΕ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ… 

ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗΣ»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης

εξαπέλυσε μύδρους απαξιώνοντας πλήρως τον κ.

Αποστολάκη ως πρώην στρατιωτικό. Όπως τόνι-

σε χαρακτηριστικά «η δουλειά του αξιωματικού

είναι να αντέχει την πίεση την ώρα του πολέμου

που πέφτουν οι οβίδες» και ο κ. Γεωργιάδης πρό-

σθεσε ότι «μετά τις χθεσινές εξελίξεις ευτυχώς

που δεν ζήσαμε έναν πόλεμο υπό την ηγεσία

του κ. Αποστολάκη, το έβαλε στα πόδια στην

πρώτη στρακαστρούκα και δεν έβαλε τα κλά-

ματα στην πρώτη πυρκαγιά».

«Ο κ. Αποστολάκης έχει κριθεί ως ικανός να

διαχειρίζεται κρίσεις επί 40 χρόνια από όλους τους

θεσμούς των ενόπλων δυνάμεων. Από χθες με

απασχολεί πολύ αν αυτοί οι θεσμοί λειτουργούν

σωστά… Αυτός ο άνθρωπος προφανώς δεν έπρ-

επε να γίνει ούτε πλωτάρχης αν δεν έχεις μάθει να

αντέχεις στην πίεση, δεν έπρεπε να γίνει ούτε καφ-

ετζής, όχι αξιωματικός…  Του είπε ο Πολάκης ότι

είναι δωσίλογος και έβαλε τα κλάματα», συμπλή-

ρωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Σε δύο μεγάλες κρίσεις που αντιμετώπισε όχι

μόνο η κυβέρνηση, αλλά η Ελλάδα, η μια η κρίση

της πανδημίας και η άλλη κρίση πυρκαγιές του

Αυγούστου, και στις δύο ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε πρό-

σωπο κοινής αποδοχής. Ο πρωθυπουργός απο-

φάσισε να προτείνει για τη θέση του υπουργού

Πολιτικής Προστασίας ένα πρόσωπο κατά τεκ-

μήριον κοινής αποδοχής. Η Πολιτεία τον είχε κρίνει

ως πρόσωπο ικανό διαχρονικά ως αρχηγό του

Ναυτικού και αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τις άλλες θέσεις

του», εξήγησε ο υπουργός Ανάπτυξης.

                 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ «ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ» ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

                    «ΑΠΟΣΤΑΤΗ» ΚΑΙ «ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ»!
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Άλλοι Λογοτέχνες που έγραψαν

σημαντικά και αξιόλογα έργα

(συνέχεια)

Πέτρος Στυλιανού (1933) γεννήθηκε στην

Κυθρέα και ήταν βουλευτής για πολλά χρόνια. Ήταν

επίσης δήμαρχος της Έγκωμης Λευκωσίας. Ασχο-

λήθηκε τόσο με την ποίηση όσο και με τον πεζό

λόγο. . Έγραψε τα πεζογραφήματα «Το πονεμέ-

νο τραγούδι της Ρωμιοσύνης» και «Δίσεχτα χρό-

νια». Έγραψε επίσης τα έργα «Γη μου, οδύνης

γη», «Αεί παίδες» και «Ώρες Ανάστασης»

Στο βιβλίο του «Κυναίγειροι», ο συγγραφέας

μιλάει για την τουρκική εισβολή και τα τραγικά επακό-

λουθα της. Στο χωριό Μια Μηλιά υπηρετούν κάπου

τριακόσιοι άντρες και ταγματάρχης τους είναι ο

Τάσος Μάρκου. Στις 14 Αυγούστου 1974 άρχισε η

δεύτερη φάση της τούρκικης εισβολής και ο συγγρ-

αφέας περιγράφει την μάχη που έδωσαν οι άντρ-

ες του ταγματάρχη Τάσου Μάρκου και την ηρωι-

κή θυσία του.

Νάγια Ρούσου (1935) γεννήθηκε στη Λάρ-

νακα και εργάστηκε ως λειτουργός προγραμμά-

των στην τηλεόραση του ΡΙΚ. Ασχολείται με την

ποίηση, το δοκίμιο και με την κριτική βιβλίου. Μερι-

κά από τα έργα της «Ώρα αυλαίας», «Μπροστά

στην Ερυθρά» και «Μνήμες πολέμου».

Θεοκλής Κουγιάλης (1936) γεννήθηκε

στη Δευτερά και εργάστηκε ως επιθεωρητής Δημο-

τικής εκπαίδευσης. Έγραψε τα έργα «Μυστικά

φορτία», Μυθολόγιο», «Μολυβιές στο περ-

ιθώριο», «Τα τελευταία μου», «Η επιστροφή»,

«Κυπριάδα», «Η δική μου Δευτερά» κ.ά. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από τον «Νεκρό 

στρατιώτη» από την συλλογή «Κυπριάδα»:

Μια ζωή γεμάτη αίμα

Έπεσε κοντά στο ρέμα,

Το ποτάμι μουρμουρούσε

Και πικρά μοιρολογούσε.

Ανθέ μου, που μαράθηκες, 

τα σπλάχνα μου τα μαύρισες

ονείρατα που έκανα κρυφά 

μου πνίγηκαν στα αίματα.

Πεταλούδες κατεβαίνουν,

Με χρυσές κλωστές τον δένουν,

Την ψυχούλα του κρατούνε

Και πικρά μοιρολογούνε.

Κώστας Γραικός (1937) είναι ποιητής, πεζο-

γράφος, ιστορικός και κριτικός. Γεννήθηκε στο Νέο

Χωριό Κυθρέας. Σπούδασε στην Πράγα και μετά

την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε για μερ-

ικά χρόνια στο ΡΙΚ. Ασχολήθηκε τόσο με την ποίηση

όσο και την ιστορία και έγραψε αξιόλογα έργα με

ιστορικό περιεχόμενο όπως «Τα ίδια χώματα»,

«Ρε Αλέξης» κ.ά.

Ιάνθη Θεοχαρίδου γεννήθηκε το 1938

στη Λευκωσία. Ασχολήθηκε με το διήγημα, το θέα-

τρο και την ποίηση. Έγραψε τα έργα «Ωδή στον

Ένα», «Όταν τα είδωλα ραγίζουν», «Θαλασ-

σοφίλητοι», «Ο Κύπρου Μακάριος», «Ο τελευ-

ταίος απόστολος» κ.ά.

Τάσος Γεωργίου Ηλία γεννήθηκε το

1939 στο χωριό Στύλλοι της επαρχίας Αμμοχώστου.

Μετά τις σπουδές του στην Ανωτέρα Εμπορική

Σχολή Αμμοχώστου πήγε στην Πράγα όπου σπούδα-

σε σκηνοθεσία και δραματική τέχνη. Με την επι-

στροφή του εργάστηκε για αρκετά χρόνια στο Ραδιο-

φωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει ποιή-

ματα σε εφημερίδες και περιοδικά. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του

«Ταξίδι»:

Μας υποτάξανε

Μα δεν υποταχτήκαμε.

Μια επανάσταση αρχίζει και τελειώνει

μέσα μας,

Το Άλφα και το Ωμέγα,

Μια επανάσταση ολόκληρης ζωής

Προορισμός!

Ξέρομε, στη ρίζα της πορείας μας

Καπνίζει το κερί της επιφύλαξης.

Ξέρομε, μας συνοδεύει ένας έναστρος

ουρανός

Και μια νύχτα με πολλά φώτα.

Τώρα μας συνοδεύει το χαμόγελο των

συνεπειών

Στην αποκάλυψη της δύναμής μας.

Μαρία Αβρααμίδου γεννήθηκε το 1939

στην Κερύνεια. Εργάστηκε στο ΡΙΚ για πολλά χρό-

νια ως παραγωγός προγραμμάτων για την τηλε-

όραση. Έγραψε τα θεατρικά έργα «Η κραυγή του

Αγαμέμνονα» και «Σκληρός Άγγελος», καθώς

και τις νουβέλες «Γράμμα στο μοναχικό αδελφό

μου» και «Εκείνο το σημαδιάκο καλοκαίρι». Το

τελευταίο περιγράφει το θλιβερό καλοκαίρι του 1974

με την τουρκική εισβολή. Ηρωίδα του έργου είναι

η δωδεκάχρονη Θεοδώρα η οποία ζει με τους γονείς

της και τον αδελφό της Πάρη στο χωριό τους το

Μπέλαπαϊς. Οι αξιωματικοί του στρατοπέδου της

περιοχής φυλακίζουν τον Πάρη, που ήταν ανθυ-

πολοχαγός των καταδρομών, γιατί δεν συμφωνεί

με τα καταστροφικά σχέδια τους. Ακολούθησε το

πραξικόπημα και η εισβολή.

Πίτσα Γαλάζη (1940) γεννήθηκε στη Λεμεσό

και σπούδασε στην Αθήνα πολιτικές και κοινωνι-

κές επιστήμες. Εργάστηκε στο ΡΙΚ ως παραγωγός

και συγγραφέας πολιτιστικών εκπομπών. Έγρα-

ψε τα έργα «Στιγμές εφηβείας», «Άσπρη πολι-

τεία», «Η αδελφή του Αλέξανδρου», «Υμνοπαι-

δεία» κ.ά. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα της

«Μνήμη της γενιάς μου»:

Προσφυγιά ονείρων

Εκεί που πρώτα η ρίζα,

Τώρα λάκκος από έκρηξη.

Εκεί που πρώτα οι έφηβοι,

Τώρα η ρυτίδα.

Εκεί που πρώτα η δόξα χάραζε,

Τώρα η συναλλαγή.

Εκεί που πρώτα η πατρίδα,

Τώρα η ξενιτιά παγώνει.

Σπύρος Παπαγεωργίου (1940) γεν-

νήθηκε στην Τρεμετουσιά. Εργάστηκε ως δημο-

σιογράφος και έγραψε ποίηση, διηγήματα και άλλες

μελέτες. Έλαβε μέρος στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Με-

ρικά έργα του: «Ο αγών της Κύπρου», «Κυπρ-

ιακή Θύελλα», «Σπονδές», «Αγία Τυλληρία»,

«Δια χειρός ηρώων» κ.ά.

Συνεργάστηκε στενά με τον Γρίβα και την ΕΟΚΑ

Β΄ και κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του

1974 υπήρξε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος του Νίκου

Σαμψών. Η στενή σύνδεση του με την «Ενωτική»

ή τη Γριβική παράταξη, τον έκανε πολύ ενήμερο

και τον βοήθησε να γράψει πολύ αξιόλογες ιστο-

ρικές εργασίες όπως «Από την Ζυρίχην εις τον

Αττίλαν», «Ο Μακάριος διά πυρός και σιδήρ-

ου», «ΑΚΕΛ, το άλλο ΚΚΕ» κ.ά.

Άνθος Λυκαύγης (1942) γεννήθηκε στην

Τριμίκλινη και εργάστηκε ως δημοσιογράφος και

αρχισυντάκτης στον «Φιλελεύθερο» και αργότερα

στην Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα. Έγραψε

πληθώρα άρθρων καθώς και τα έργα «Μαρτυρία»,

«Πικρή γραφή», «Κραυγές», «Καιρών και ηρώων

μνήμη» κ.ά.

Ανδρέας Ονουφρίου (1942) γεννήθη-

κε στην Αμμόχωστο και εργάστηκε στο νοσοκομείο

Λεμεσού. Έγραψε τα έργα «Κραυγές στ’ αυτιά

του κόσμου», «Προθάλαμοι», «Του 35ου παράλ-

ληλου» κ.ά. Στο έργο του «Οι ώρες του χαμού»

γράφει για την τουρκική εισβολή, τους αγνοούμε-

νους και την προσφυγιά. Το βιβλίο αυτό είναι ένα

ιστορικό ντοκουμέντο και μια μαρτυρία φρίκης.

Τούλα Κακουλλή γεννήθηκε το 1943 στη

Λευκωσία και σπούδασε δημοσιογραφία. Ασχο-

λήθηκε με το θέατρο, το διήγημα, το μυθιστόρημα

και την ποίηση. Έγραψε τα έργα «Ο Σπιρτούλης

και η Ζυμαρίτσα», «Η τελευταία χώρα της γης»,

«Ο Μάγος της Ειρήνης» κ.ά. Το Ρ.Ι.Κ., με το οποίο

συνεργάζεται στενά, έχει μεταδώσει μέχρι σήμε-

ρα, πάνω από 300 θεατρικά της έργα τόσο στην

δημοτική καθομιλουμένη όσο και στην Κυπριακή

διάλεκτο.

Γιώργος Μολέσκης (1946) γεννήθηκε

στη Λύση και είναι ποιητής και πεζογράφος. Σπούδα-

σε στη Μόσχα και εργάστηκε ως Μορφωτικός Λει-

τουργός στο Υπουργείο Παιδείας. Εξέδωσε τη νου-

βέλα «Τα κλεμμένα σταφύλια» και τις ποιητικές

συλλογές «Όμορφη χώρα», «Τετράδιο ποιημά-

των», «Αυτοβιογραφία» κ.ά.

Άντρος Παυλίδης (1946) γεννήθηκε στο

Κοιλάνι της Λεμεσού και εργάστηκε ως λειτουργός

προγραμμάτων της τηλεόρασης στο ΡΙΚ. ‘Εγρα-

ψε χρονογραφήματα, νουβέλες, θεατρικά έργα και

διηγήματα. Μερικά από τα έργα του «Πινελιές»,

«Το μπρούτζινο χέρι», «Τα τανκς», «Κύπρος

1974 – Μέρες συμφοράς», «Μακάριος», «Εχθ-

ροί».

Άντης Kανάκης, ψευδώνυμο του Aνδρέα

Kουκουμά. Γεννήθηκε το 1946 στην Aγκαστίνα,

κατεχόμενο χωριό της επαρχίας Aμμοχώστου.

Tέλειωσε το B’ Γυμνάσιο Aμμοχώστου και σπούδα-

σε ιστορικές επιστήμες στη Mόσχα. Aσχολείται με

τη λογοτεχνία από τα μαθητικά του χρόνια. Δημοσίυσε

ποιήματα, διηγήματα και άρθρα με λογοτεχνικά

θέματα, θεατρική κριτική και άλλα θέματα σε περ-

ιοδικά και εφημερίδες. Ποιήματα και διηγήματά του,

συμπεριλήφθηκαν σε πολλές ανθολογίες και μετα-

φράστηκαν σε πολλές γλώσσες.

Εγραψε τα βιβλία: «Στη ματωμένη Kύπρο»,

«Mνήμη και Συνείδηση», «Γράφοντας Iστορία»,

«Το Kαράβι», «Φωτεινή Γραμμή», «Μεσαρίτι-

κα Μοτίβα», «Φωτεινή Γραμμή», «Η Ρίζα» κ.ά.
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Πέτρος Στυλιανού – Θεόδωρος Κουγιάλης

– Πίτσα Γαλάζη – Τούλα Κακουλλή κ.ά.
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Ερευνητικό Κέντρο για την Πολιτιστική
Κληρονομιά ιδρύεται στην Λευκωσία

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9Επικαιρότητα

Οοργανισμός Walk of Truth και το Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου

(UCL) ανακοινώνουν με υπερηφάνεια τη νέα σημαντική συνερ-

γασία τους με την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο

οργανισμών. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στον οργανισμό Walk

of Truth και στο UCL να εργαστούν στενά για την προώθηση της έρευ-

νας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης στον τομέα της προστασίας

της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως. Θα δοθεί έμφαση στην

ευαισθητοποίηση αναφορικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτι-

στική κληρονομιά στον αγώνα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, και

στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ανά τον

κόσμο.

Παρά την υπογραφή πέντε σημαντικών διεθνών συμβάσεων τα τελευταία

20 χρόνια για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης έργων τέχνης και

την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η μαύρη αγορά έργων τέχνης

και αρχαιοτήτων εξακολουθεί να μαστίζει την κληρονομιά, την οικονομία και

την ευημερία των χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και ως μέρος της συμφωνίας

τους, το UCL και ο οργανισμός Walk of Truth θα ιδρύσουν στη Λευκωσία

ερευνητικό κέντρο με γραφείο στο Λονδίνο. Πρόκειται για ηγετικό κέντρο αρι-

στείας για την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων για την αξιοποίηση της

τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας για την καλύτερη τεκ-

μηρίωση, διερεύνηση και επισήμανση πιθανών περιπτώσεων λαθρεμπο-

ρίου. Το κέντρο θα αυξήσει επίσης την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την

πολιτιστική κληρονομιά και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των οργά-

νων επιβολής του νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης, ο οργανισμός Walk of Truth και το UCL θα θέσουν από κοινού σε

κινητοποίηση την ουσιώδη γνώση και εμπειρία για την παροχή συμβουλών

και καθοδήγησης σε κυβερνήσεις και ΜΚΟ, όπως η UNESCO, το International

Council of Museums (ICOM) και το International Council on Monuments and

Sites (ICOMOS), καθώς και σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς , συμπερι-

λαμβανομένων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μουσείων και πολιτι-

στικών φορέων. Οι συμβουλευτικές αυτές υπηρεσίες θα αφορούν σε θέμα-

τα που άπτονται της προστασίας και προώθησης του πολιτισμού και της πολι-

τιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου αναγνώρισης

του λαθρεμπορίου έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, της προώθησης του πολι-

τιστικά υπεύθυνου τουρισμού και της στήριξης συνεργασιών μεταξύ ανόμοι-

ων οργανισμών για καλύτερη επιβολή του νόμου διεθνώς.

Η κυρία Τασούλα Χατζητοφή (φωτό), συγγραφέας και ιδρύτρια του οργα-

νισμού Walk of Truth, είπε: «Πρόκειται για πολύ σημαντική και ειδική συμ-

φωνία μεταξύ του UCL και του οργανισμού Walk of Truth. Θα διευκολύνει την

έρευνα και την κατάρτιση που σχετίζεται με τα εκτενή προσωπικά μου αρχεία

και θα επιτρέψει στον κόσμο να χρησιμοποιήσει καλύτερα τον επαναπατρι-

σμό των κλεμμένων αρχαιοτήτων της Κύπρου ως μοντέλο για άλλες περιοχές

όπου τα δικαιώματα του ανθρώπου και η πολιτιστική κληρονομιά καταπα-

τούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική».

Ο Dr Mark Altaweel, Βοηθός Κοσμήτορας Καινοτομίας, Επιχειρημα-

τικότητας και Ανταλλαγής Γνώσεων της Σχολής Κοινωνικών και Ιστορικών

Επιστημών του UCL, είπε: «Η συνεργασία αυτή δεν θα προσφέρει μόνο εκπαι-

δευτικά και ερευνητικά οφέλη στην κοινότητα του UCL και στο προσωπικό του

νέου ερευνητικού κέντρου, αλλά θα αποτελέσει και βασικό παράγοντα στις

προσπάθειες του UCL για την προώθηση δημόσιων/ιδιωτικών συνεργασιών

και τον καθορισμό και ανάπτυξη συνεργασιών με τον τριτογενή τομέα».

Σχετικά με τον οργανισμό Walk of Truth

Ο οργανισμός Walk of Truth είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργα-

νισμός ο οποίος ιδρύθηκε στη βάση τριακονταετούς πρωτοποριακού έργου

στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάκτησης

και επαναπατρισμού αρχαιοτήτων που λεηλατήθηκαν στην Κύπρο. Στόχος

του είναι η καταπολέμηση της συνεχούς καταστροφής και λεηλασίας της πολι-

τιστικής κληρονομιάς με την εμπλοκή του κοινού και η ευαισθητοποίηση ανα-

φορικά με την αξία της κληρονομιάς μας και την ευθύνη του καθενός από

εμάς να την προστατέψει.

Ο οργανισμός Walk of Truth επιθυμεί να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο

αίσθημα θεματοφυλακής στους απλούς πολίτες για τα μνημεία και την ιστο-

ρία τους, και να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι τα εγκλήμα-

τα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς τυγχάνουν διερεύνησης και οδηγούνται

ενώπιον της δικαιοσύνης. Το όραμά του είναι ένας κόσμος όπου η πολιτιστι-

κή κληρονομιά διαφυλάσσεται από όλους ως κοινό αγαθό που ανήκει σε ολό-

κληρη την ανθρωπότητα και αποτελεί το κοινό κληροδότημα για τις μελλον-

τικές γενιές.

Εκτός από την έρευνα και την εκπαίδευση, ο οργανισμός Walk of Truth

δραστηριοποιείται ενεργά και στον εντοπισμό και ανάκτηση λεηλατημένων

έργων τέχνης από εμπόλεμες ζώνες. Επίσης λειτουργεί ως μηχανισμός υπο-

στήριξης και άσκησης πίεσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των

εθνικών και διεθνών νομοθετών και αρχών επιβολής του νόμου αναφορικά

με την καταστροφή και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Ο οργα-

νισμός Walk of Truth είναι ίδρυμα εγγεγραμμένο στις Κάτω Χώρες και το 2011

έλαβε το καθεστώς του κοινωφελούς φορέα (ΑΒΝΙ). 

Αναφορικά με το UCL – το παγκόσμιο πανεπιστήμιο 
του Λονδίνου

Το UCL είναι μια ποικιλόμορφη κοινότητα με την ελευθερία της πρόκλησης

και της διαφορετικής σκέψης. Η κοινότητά μας, η οποία αποτελείται από πε-

ρισσότερους από 41.500 φοιτητές από 150 χώρες και από περισσότερους

από 12.500 υπαλλήλους, επιδιώκει την ακαδημαϊκή αριστεία, εκμηδενίζει τα

σύνορα και έχει θετικό αντίκτυπο στα πραγματικά παγκόσμια προβλήματα.

Είμαστε συνεχώς ανάμεσα στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και

ένα από τα ελάχιστα ιδρύματα με την ισχυρότερη ακαδημαϊκή φήμη και την

πλέον ευρύτερη ερευνητική επίπτωση. Εφαρμόζουμε μία προοδευτική και

ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία μας και στην έρευνα – στην προά-

σπιση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της διατομεακής εργασίας.

Διδάσκουμε τους φοιτητές μας πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται,

και τους βλέπουμε ως συνεργάτες, εταίρους και συνεισφορείς. 

Για σχεδόν 200 χρόνια, αισθανόμαστε υπερήφανοι που ανοίξαμε τις πόρ-

τες της ανώτατης εκπαίδευσης σε φοιτητές με πολύ διαφορετικά υπόβαθρα

και που αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε και μοιραζόμαστε
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ΟΕλληνισμός, η Ελληνική Δημο-

κρατία και η Κυπριακή Δημο-

κρατία απένειμαν την ανώτατη κρα-

τική διάκριση, η οποία αποδίδεται

σε αρχηγούς κρατών, στον μεγάλο

φιλέλληνα και φιλοκύπριο Αμερικανό

Γερουσιαστή Ρόμπερντ Μενέντεζ,

ως ελάχιστη ένδειξη απέραντης ευγνω-

μοσύνης στον πολιτικό που σταθε-

ρά στηρίζει τις θέσεις αρχών της Ελλά-

δας και της Κύπρου απέναντι στην

τουρκική επιθετικότητα και απειλές.

Στην Αθήνα και στη Λευκωσία επε-

φυλάχθη θερμή υποδοχή στον Αμερι-

κανό πολιτικό, που είναι πρόεδρος της

πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών

Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγα-

ρο η Πρόεδρος Κατερίνα Σακελλαρ-

οπούλου απένειμε το Παράσημο του

Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής

στον κ. Μενέντεζ για τη συνεισφορά

του στην εμβάθυνση των σχέσεων Ελλά-

δας και ΗΠΑ και για την προώθηση της

ειρήνης και της συνεργασίας στην ευρύτε-

ρη περιοχή.

Στη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια

επίσημης τελετής και δείπνου στο Προ-

εδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Νίκος Ανα-

στασιάδης παρασημοφόρησε τον κ.

Μενέντεζ με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγ-

ματος του Μακαρίου Γ΄ ως ένδειξη της

ευγνωμοσύνης του κυπριακού λαού για

τις πολιτικές αρχών του κ. Μενέντεζ με

τις οποίες συνέβαλε τα μέγιστα στην

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων, του κράτους δικαίου και της δημο-

κρατίας ανά το παγκόσμιο.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Παράγοντα στρατηγικής συνεργασίας

χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων

της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολι-

τειών της Αμερικής, Γερουσιαστής Ρόμ-

περτ Μενέντεζ κατά τη συνάντησή του

με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-

τάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης

είπε ότι υποδέχεται «έναν πολύ πολύ

καλό φίλο της Ελλάδας, αλλά και έναν

άνθρωπο που έχει θέσει τη στρατηγική

σημασία της Ανατολικής Μεσογείου στο

επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής των

ΗΠΑ. Ανυπομονούμε πραγματικά για

την ολοκλήρωση του Νόμου περί Άμυνας

και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέ-

σης ΗΠΑ – Ελλάδας 2021, ο οποίος

πιστεύω ότι θα αποτελέσει νομοθεσία

– ορόσημο που θα ενισχύσει περαιτέρω

την πρόοδο που έχουμε κάνει στο επίπε-

δο των διμερών μας σχέσεων», είπε ο

πρωθυπουργός κατά την έναρξη της

συνάντησής τους και πρόσθεσε ότι

«εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπήρ-

ξατε πάντοτε ένας άνθρωπος με αρχές,

προσηλωμένος στα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα και το διεθνές δίκαιο ως θεμελιώδεις

αρχές που θα πρέπει να διαπνέουν τις

πολιτισμένες χώρες κατά την επίλυση

των διαφορών τους…

Ο κ. Μενέντεζ εξέφρασε ευγνωμοσύνη

στον ελληνικό λαό και απευθυνόμενος

στον πρωθυπουργό τόνισε: «Είμαστε

ευγνώμονες απέναντι σας για τον ηγε-

τικό ρόλο που διαδραματίζετε στην εμβά-

θυνση της συνεργασίας μας στους τομείς

της άμυνας, της οικονομίας και της ενέρ-

γειας. Εκτιμούμε πραγματικά τον ηγε-

τικό σας ρόλο στα ζητήματα των ημε-

ρών, όπως η Κλιματική Αλλαγή και η

σκέψη μου είναι με τους Έλληνες που

έχασαν περιουσίες. Εκτιμώ τον ηγετικό

σας ρόλο και το πώς ανταποκριθήκατε

στην πρόκληση των πυρκαγιών … Κατα-

νοώ ότι η απώλεια της περιουσίας προ-

καλεί μεγάλο πόνο, αλλά οι ανθρώπι-

νες ζωές είναι ό,τι πιο σημαντικό. Επο-

μένως, θα θέλαμε να εκφράσουμε την

εκτίμησή μας για τον ηγετικό ρόλο που

επιδείξατε στο ζήτημα αυτό. Προφανώς

η Κλιματική Αλλαγή είναι μια σοβαρή

υπόθεση τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και για

την Ελλάδα».

Η ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Στη τελετή παρασημοφόρησης ο

Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης εκτενώς

στην πολιτική ζωή του κ. Μενέντεζ

σημειώνοντας ότι:

«Είναι άνθρωπος των έργων που

μάχεται για ένα δίκαιο κόσμο και για τα

παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα. Η

παραβίαση αυτών των αξιών δεν έχει

αφήσει αδιάφορο τον Γερουσιαστή Μενέν-

τεζ σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ο λαός της

οποίας, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι,

από την τουρκική εισβολή του 1974 και

τη συνεχιζόμενη κατοχή, στερείται των

θεμελιωδών του δικαιωμάτων.

Γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της καριέρ-

ας του ο Γερουσιαστής Μενέντεζ έχει με

επιμονή απαιτήσει την αποχώρηση των

κατοχικών τουρκικών στρατευμάτων

από το νησί και την αποκατάσταση των

βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και

θεμελιωδών ελευθεριών για όλους τους

Κύπριους, μέσω της επίτευξης μιας

βιώσιμης και διαρκούς λύσης σύμφω-

νης με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου

Ασφαλείας των ΗΕ και τις αρχές και αξίες

της ΕΕ.

Μιας λύσης που θα επέτρεπε στους

Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους

να ζήσουν μαζί και να συνεργαστούν,

σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και ευημε-

ρίας».

Αναφέρθηκε, επίσης, στον αγώνα

υπεράσπισης της κυριαρχίας της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας και της άσκησης

των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, μακρ-

ιά από μονομερείς και παράνομες ενέρ-

γειες από την Τουρκία στη θάλασσα και

επί του εδάφους που αντιβαίνουν την

εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και την

ανάγκη για σεβασμό του κράτους δικαίου.

«Εκτιμούμε πολύ την ξεκάθαρη

καταδίκη από πλευράς του Γερουσια-

στή, και την έκκληση του προς τον Πρόε-

δρο Μπάιντεν για να αναλάβει δράση,

της πρόθεσης της Τουρκίας να αλλάξει

το στάτους μέρους της περίκλειστης

πόλης της Αμμοχώστου», είπε ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανα-

φέρθηκε, επίσης, εκτενώς στον σημαν-

τικό ρόλο του Γερουσιαστή Μενέντεζ σε

ό,τι αφορά την αναβάθμιση των σχέ-

σεων και τη στρατηγική συνεργασία

Κύπρου, Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και

με γειτονικές χώρες όπως, μεταξύ άλλων,

το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο Γερουσιαστής

Μενέντεζ είπε, μεταξύ άλλων, ότι κατά

τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρ-

ος Αναστασιάδης έχει αποδώσει αξιο-

πρέπεια και ηγετική ικανότητα στην προ-

εδρία και έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο

με σημαντικό κύρος και περηφάνια.

Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ ευχαρίστησε

και τη σύζυγο του, η μητέρα της οποίας

γεννήθηκε στην Κύπρο, συμβάλλοντας

έτσι στον δεσμό που ανέπτυξε ο ίδιος

με το νησί, το οποίο επισκέφθηκε για

πρώτη φορά το 1995. Διηγήθηκε μάλι-

στα την προσπάθεια του σε μια περίο-

δο που δεν επιτρέπονταν οι διελεύσεις

στα κατεχόμενα, να πάρει μια φιλική του

οικογένεια προσφύγων να επισκεφθ-

ούν το κατεχόμενο χωριό τους. Το Πρα-

στειό. Εκείνη – είπε – αποτέλεσε τη στιγ-

μή που ο ίδιος γνώρισε τον πόνο της

Κύπρου ο οποίος ήταν αποτέλεσμα της

τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης

κατοχής. Εξέφρασε δε τις θερμές ευχα-

ριστίες του στις ομογενειακές οργανώσεις

Κύπρου και Ελλάδας.

Εστίασε στην προσπάθεια του μέσω

ενεργειών του για ανάδειξη της σημαν-

τικότητας της Κύπρου για τις Ηνωμένες

Πολιτείες πράγμα που πήρε σάρκα και

οστά ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του

νόμου για την Ασφάλεια της Ανατολικής

Μεσογείου ο οποίος κατέστησε το νησί

πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας

στην περιοχή συνεργαζόμενο με την

Ελλάδα και το Ισραήλ.

Επεσήμανε ότι οι απειλές κατά της

κυριαρχίας και του μέλλοντος της Κύπρ-

ου εξακολουθούν να υπάρχουν, σημειώ-

νοντας τις προθέσεις του Προέδρου της

Τουρκίας για δημιουργία δύο κρατών,

κάτι που αντιβαίνει και τα ψηφίσματα

του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ,

αλλά και τις συγκλίσεις που έχουν επι-

τευχθεί μέσα από τα χρόνια. «Αυτό είναι

λάθος για όλους τους Κύπριους», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι ένα εξαι-

ρετικό μέρος και η Κυπριακή Δημοκρα-

τία έχει πετύχει πολλά για τον λαό της,

σημειώνοντας ότι είναι μια μεγάλη χαμένη

ευκαιρία για τους ανθρώπους στο κατεχό-

μενο μέρος της Κύπρου. Επεσήμανε,

ακόμα, ότι αν οι Ελληνοκύπριοι και οι

Τουρκοκύπριοι αφήνονταν μόνοι να δια-

πραγματευτούν τότε θα έβρισκαν τον

δρόμο για την επανένωση.

Τέλος, ο κ. Μενέντεζ, ο οποίος σημείω-

σε ότι είναι υπέρμαχος στην προώθη-

ση των σχέσεων των ΗΠΑ με Κύπρο

και Ελλάδα, είπε ότι «η δέσμευση μου

σε αυτή τη σχέση, στην Κύπρο, είναι

βαθιά, μακρόχρονη και θα υπάρχει

όσο είμαι Γερουσιαστής. Ο στόχος

μου είναι να δω και τον τελευταίο

Τούρκο στρατιώτη να αποχωρεί από

το νησί», κατέληξε.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ

ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΔΕΝΔΙΑ

Το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών

σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ υπο-

γράμμισαν σε κοινές δηλώσεις τους μετά

τη συνάντησή τους ο υπουργός Εξω-

τερικών Νίκος Δένδιας και ο Αμερι-

κανός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέν-

τεζ.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τον κ. Μενέν-

τεζ «έναν πραγματικό φίλο της Ελλά-

δας» που έχει «συμβάλλει με τον πιο

καθοριστικό τρόπο στην ενίσχυση της

στρατηγικής σχέσης των ΗΠΑ και της

Ελλάδας».

Ο κ. Μενέντεζ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ

θεωρούν την Ελλάδα πυλώνα σταθε-

ρότητας για την προαγωγή της δημο-

κρατίας και της ευημερίας στην ευρύτε-

ρη περιοχή, ενώ αναφερόμενος στην

Τουρκία τόνισε πως δυστυχώς ο πρόε-

δρος Ερντογάν δεν ανταποκρίθηκε στις

προσδοκίες και τώρα πρέπει να διαχει-

ριστούμε την τρέχουσα πραγματικό-

τητα.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι «η Ελλά-

δα είναι προσηλωμένη στην ενίσχυση

του διατλαντικού δεσμού, είναι επίσης

προσηλωμένη στην προσπάθεια για το

σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπε-

ριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου

της Θάλασσας. Και βεβαίως είναι

απολύτως προσηλωμένη στην αποχή

χρήσης βίας ή της απειλής χρήσης βίας»,

τόνισε.

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι ο κ. Μενέν-

τεζ στην ομιλία του την προηγούμενη

μέρα κάτω από τον Παρθενώνα, μνημό-

νευσε τους στίχους ενός μεγάλου Φιλέλ-

ληνα του Λόρδου Βύρωνα από το

ποίημα «Τα νησιά της Ελλάδας». «Αυτά

τα νησιά η Ελλάδα κατάφερε να τα ελε-

υθερώσει 100 χρόνια μετά από την αρχι-

κή ελληνική ανεξαρτησία. Την κυριαρχία

και τα κυριαρχικά δικαιώματα αυτών των

νησιών αμφισβητεί καθημερινά η Τουρκία.

Κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώμα-

τα που προβλέπονται ρητά και πέρα

από οποιαδήποτε αμφισβήτηση από το

Διεθνές Δίκαιο», τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Η Τουρκία έχει εκδώσει, κατά παρά-

βαση κάθε κανόνα δικαίου, απειλή πολέ-

μου εναντίον της Ελλάδας, αν ασκήσει

το αναφαίρετο δικαίωμα της επέκτασης

των χωρικών υδάτων αυτών των νησιών.

Είναι η μόνη χώρα στην παγκόσμια

κοινότητα που έχει εκδώσει απειλή πολέ-

μου, casus belli, εναντίον άλλης χώρας

και μάλιστα αν αυτή η χώρα ασκήσει

νόμιμα δικαιώματά της».

«Έχετε τονίσει διαχρονικά στις πα-

ρεμβάσεις σας την ανάγκη σεβασμού

των θεμελιωδών αρχών των κοινωνιών

του 21ου αιώνα: δημοκρατία, ανθρώπινα

δικαιώματα, διεθνές δίκαιο, ειρήνη και

ασφάλεια. Οι θέσεις σας και οι θέσεις

της ελληνικής δημοκρατίας ταυτίζονται

απολύτως», υπογράμμισε χαρακτηρι-

στικά ο κ. Δένδιας.

Ο Γερουσιαστής Μενέντεζ στη δική

του ομιλία ανέφερε: «Ελπίζαμε πάντα

ότι η Τουρκία θα λειτουργεί ως γέφυρα

μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ως μια κοσμι-

κή κυβέρνηση, ως ένας καλός σύμμαχος,

που θα προάγει τη δημοκρατία. Δυστυχώς

ο πρόεδρος Ερντογάν δεν ανταποκρίθηκε

σε αυτά που ελπίζαμε και πρέπει να

διαχειριστούμε την τρέχουσα πραγμα-

τικότητα».

Όπως σημείωσε ο Αμερικανός Γερ-

ουσιαστής, «θα πρέπει η κάθε χώρα

να έχει τα δικά της εξασφαλισμένα

δικαιώματα στην ΑΟΖ. Θεωρούμε ότι

όταν υπάρχει ρήξη ή διαφωνίες θα

πρέπει αυτές να επιλύονται με βάση

το Διεθνές Δίκαιο».

«Είμαστε σε ένα σημείο καμπής της

παγκόσμια ιστορίας», υπογράμμισε χα-

ρακτηριστικά και πρόσθεσε:«Καλούμα-

στε να επιλέξουμε μεταξύ δύο από-

ψεων: Από την μια έχουμε την κοινή

μας άποψη, να προάγουμε τη δημο-

κρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθ-

ρώπινα δικαιώματα, σεβόμαστε τον

άνθρωπο και αυτό επιτρέπει την πλήρ-

ωση των ελεύθερων κοινωνιών. Από

την άλλη υπάρχει η απολυταρχική

και αυταρχική άποψη που καταπιέ-

ζει τους πολίτες και εν τέλει υποσκά-

πτει το κράτος δικαίου και τη νομιμότ-

ητα και στη θάλασσα».
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Ελλάδα & Κύπρος τίμησαν τον Ρόμπερτ Μενέντεζ 
με την ανώτατη κρατική διάκριση

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΤΑΝΤΑ
Ζητείται ελληνόφωνη νταντά για βοήθεια με νεογέν-

νητα δίδυμα, με προηγούμενη εμπειρία στην ανατρο-

φή νεογέννητων παιδιών.

Οι ώρες εργασίας είναι 9:00-16:00, 

Δευτέρα έως Παρασκευή σε διαμέρισμα 

στην περιοχή Aldgate (3 λεπτά από το 

Aldgate East Underground Station).

Η έναρξη εργασίας είναι από μέσα Νοεμβρίου 2021,

για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών. 

Η πληρωμή είναι συζητήσιμη, όπως και 

η περίπτωση κάλυψης εξόδων μετακίνησης. 

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα 

προσόντα ή πτυχία. 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

στο 07775 512 967 
(Δρ Μύρια Γαλάζη)

Vacant positions at the Deputy Ministry 
of Tourism Office in LONDON

Applications are invited for two positions for Sales and Marketing Officer at the Deputy Ministry of Tourism Office in Lon-

don.

Salary: STG £2.668,52 gross per month

Applicants must have the following qualifications:

– University degree in Marketing, Business Administration, Public Relations, Tourism or in a related subject.

– Past experience of at least one year in the tourism, travel (travel agents, tour operators, airways) or hotel industry in Mar-

keting and Public Relations.

– Very good knowledge of the English language. Good knowledge of the Greek language will be considered as an ad-

vantage.

–  Pleasant personality, social and organisational skills, prepared to work beyond the standard working hours and outside

of London. The position also involves working out of the office.

– Good Knowledge of Microsoft office (Word / Excel / PowerPoint) and Internet.

The nature of the duties involves events and activities organised by the Deputy Ministry of Tourism Office in UK and Ire-

land. Further information regarding the Job Description can be requested by e-mail to:

costasctolon@btconnect.com

Written applications must be accompanied with an up-to-date C.V., academic qualifications / transcripts and proof of past

experience (all translated in English and certified as true copies) and a certificate of clear criminal record issued within the

last 3 months by the competent authorities. Applications can be sent either by post or by e-mail and must be received no la-

ter than end of business on 22 September 2021.

Applications sent by post should be addressed to:

Deputy Ministry of Tourism of Cyprus,UK - Ireland Office,

Attention: Mr. Costas Catsellis

13 St. James's Square,

London, SW1Y 4LB

The word "Application" should appear at the bottom of the envelope

Applications sent by e-mail should be sent to costasctolon@btconnect.com

The word "Application" should appear in the subject heading.

Με το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών, τιμήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας 

των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, από τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, σε ειδική εκδήλωση που έγινε 

στο Δημαρχείο της Αθήνας.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ

Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΗ «ΦΙΛΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

Εκτός, όμως, από τις πολύπλοκες εκείνες διαδικασίες

του «Συνεδρίου της Βιέννης», της «Ιερής Συμμαχίας», και

του Συνεδρίου «Αιξ λα Σαπέλ», ο Αλέξανδρος Υψηλάν-

της θα γνώρισε ασφαλώς στη διάρκεια τουλάχιστον της

παραμονής του στη Βιέννη τις εθνικές δραστηριότητες

των εκεί εγκατεστημένων είτε μόνιμα είτε προσωρινά δια-

πρεπών Ελλήνων. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Στρατιωτικός δε όπως ήταν αυτός και όχι διπλωμάτης,

όπως ο Καποδίστριας, θα είχε πιθανότατα εκ-φράσει και

τις δικές του απόψεις γύρω από την εκεί «Φιλόμουσα Εται-

ρεία». Οπότε, λοιπόν, και οι πιο θερμόαιμοι Φιλικοί, οι

οποίοι πίστευαν σε μια πιο επαναστατική οργάνωση, όπως

ήταν ήδη η νεογέννητη «Φιλική Εταιρεία» και εφόσον,

μάλιστα, ο Καποδίστριας είχε για λόγους σκοπιμότητας

αρνηθεί την πρότασή τους να αναλάβει την αρχηγία της,

αποφάσισαν να 

απευθυνθούν προς τον Υψηλάντη. 

Για τον συγκεκριμένο δε αυτόν σκοπό και μετά από

μεσολάβηση του Κερκυραίου την καταγωγή αλλά μεγα-

λωμένου στο Πατάβιο της Ιταλίας Κωνσταντίνου Καν-

τιώτη [βρισκόταν τότε στην υπηρεσία του Καποδίστρια

και είχε μυηθεί στη Φ.Ε. το 1817], απευθύνθηκε ο Εμμα-

νουήλ Ξάνθος στον εξάδελφο των Υψηλάντηδων,  τον

Ιωάννη Μάνο, ο οποίος και κανόνισε συνάντηση Ξάνθ-

ου και Υψηλάντη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πετρ-

ούπολη στις 11 Απριλίου 1820. Όταν δε ο Υψηλάντης τον

ρώτησε πώς περνούν οι Έλληνες, ο Ξάνθος απάντησε ότι

οι Οθωμανοί Τούρκοι τους τυ-ραννούν και ότι η τυραν-

νία αυτή έχει γίνει πλέον αφόρητη. Στη συνέχεια, ακο-

λούθησε ο εξής διάλογος μεταξύ Υψηλάντη και Ξάνθο.

Ρωτά δε ο Υψηλάντης:

-«Γιατί οι Έλληνες δεν προσπαθούν να ενεργήσουν ώστε,

αν δεν δύνανται να ελευθερωθούν από τον ζυγόν, τουλάχι-

στον να τον ελαφρώσουν;»

-«Πρίγκηψ, με ποία μέσα και με ποίους οδηγούς να ενε-

ργήσωσιν οι δυστυχείς Έλληνες την βελτίωσιν της πολιτι-

κής των καταστάσεως; Αυτοί έμειναν εγκαταλελειμμένοι

από εκείνους, οίτινες εδύναντο να τους οδηγήσωσι, διότι

όλοι οι καλοί ομογενείς καταφεύγουν εις ξένους τόπους και

αφήνουν τους ομογενείς των ορφανούς. Ιδού ο Κόμης

Καποδίστριας υπηρετεί την Ρωσίαν, ο μακαρίτης πατήρ σας

[ο Κωνσταντίνος Υψηλάντης (1760-1816)] κατέφυγε εδώ

και ο Καρατζάς [Ιωάννης (1760-1845)· ηγεμόνας Βλαχίας

(1813-1818)] εις την Ιταλίαν [Πίζα], υμείς ο ίδιος υπηρε-

τούντες την Ρωσίαν εχάσατε υπέρ αυτής την δεξιάν χείρα

σας, και άλλοι ίσοι καλοί καταφεύγοντες εις την χριστιανι-

κήν Ευρώπην μένουν εκεί, χωρίς να φροντίζουν διά τους

δυστυχείς αδελφούς των.»

-«Αν εγώ εγνώριζον ότι οι ομογενείς μου είχον ανάγκην

από εμέ και εστοχάζοντο, ότι εδυνάμην να συντελέσω εις

την ευδαιμονίαν των, σου λέγω εντίμως, ότι ήθελον μετά

προθυμίας κάμω κάθε θυσίαν, ακόμη και την κατάστασίν

μου, και τον εαυτόν μου θα εθυσίαζον υπέρ αυτών». 

Στο άκουσμα των πολύ ενθαρρυντικών αυτών λόγων

του Υψηλάντη, ο Ξάνθος σηκώθηκε και, συγκινημένος

είπε στον Υψηλάντη: «Δος μοι, Πρίγκηψ, την χείρα σας

εις βεβαίωσιν των όσων εκφράσθητε».

Οπότε και Αλέξανδρος Υψηλάντης, το ίδιο συγκινη-

μένος, του έδωσε το χέρι ως απόλυτα σύμφωνος μαζί του. 

«Σας αποκαλύπτω, λοιπόν», λέει τότε ο Ξάνθος, «ότι

δεν ήλθα στην Πετρούπολη για εμπορικές υποθέσεις, αλλά

για έναν άλλο πολύ πιο σοβαρό σκοπό». 

Και του ζήτησε την άδεια να επιστρέψει την επομένη

για να του εκθέσει αυτό που ήθελε. Την δε επομένη, αφού

του φανέρωσε τα μυστικά της «Φιλικής Εταιρείας» και

τον κατήχησε και τον όρκισε σύμφωνα με το τυπικό της

Εταιρίας, υπέγραψαν οι δύο μαζί και με τον Ιωάννη Μάνο,

στις 12 Απριλίου 1820 στην Πετρούπολη, το πρακτικό

ανάθεσης της αρχηγίας στον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

«Ο Θεός, Πρίγκηψ», του λέει τότε ο Ξάνθος, «σας προσ-

καλεί να οδηγήσετε τον λαόν αυτόν, τον νέον Ισραήλ, εις

την Γην της Επαγγελίας». 

Στη δε συνέχεια, του δόθηκε ο τίτλος του «Γενικού Επι-

τρόπου», το ψευδώνυμο «Καλός» και τα γράμματα του

Ελληνικού αλφαβήτου «Α.Ρ.» για να κοινοποιεί τα διάφ-

ορα έγγραφά του στα υπόλοιπα Μέλη της Εταιρίας. Και

όλα αυτά σε πλήρη, προφανώς, γνώση τόσο του Ιωάννη

Καποδίστρια όσο και του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Α΄

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, περί τα μέσα του 1820 κι

έχοντας ήδη μυηθεί στη Φ.Ε., ζήτησε, λόγω υγείας όπως

είπε, κι έλαβε κανονική άδεια από τον τσάρο Αλέξανδρο

Α΄ να απουσιάσει από την υπηρεσία του στον ρωσικό στρ-

ατό. Στην πραγματικότητα, όμως, ήθελε να γνωρίσει

καλύτερα τους πραγματικούς σκοπούς της επανασταικής

αυτής οργάνωσης. Μετά, όμως, από την ανάδειξή του σε

Γενικό Έφορο και Αρχηγό της Φιλικής Εταιρίας και την

άφιξή του στο Ιάσιο της Μολδαβίας όπου κι έγινε η ανύψω-

ση της επαναστατικής σημαίας, απηύθυνε την ακόλουθη

επιστολή προς τον Αλέξανδρο Α΄ υποβάλλοντας την παρ-

αίτηση από τον Ρωσικό στρατό τόσο του ίδιου όσο και

των δύο αδελ-φών του, του Γεώργιου (1795-1846) και

του Νικόλαου (1796-1833) και δηλώνοντας την πρόθε-

σή του να ηγηθεί του επαναστατικού κινήματος προς απε-

λευθέ-ρωση της Ελλάδας από τα δεσμά της Οθωμανικής

δουλείας. Ζητούσε, όμως, και τη συμπαράσταση της Ρωσίας

στον εθνικό αυτόν αγώνα, όπως φαίνεται και από την πιο

κάτω επιστολή, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 1821 από

το Ιάσιο της Μολδαβίας, την ίδια δηλαδή ημέρα της ένα-

ρξης της επανάστασης:      

«Μεγαλειότατε! Αι γενναίαι επιβολαί (impulsions) των

εθνών έρχονται από Θεού, και εξ εμπνεύσεως πάντως θείας

οι ́ Ελληνες εξεγείρονται αθρόοι σήμερον, ίνα αποτινάξω-

σι τον στυγερόν ζυγόν τον απ’ αιώνων πιέζοντα αυτούς. Τα

καθήκοντά μου προς την πατρίδα και προς τα τελευταία

θελήματα του πατρός μου μοί επιβάλλουσιν επιτακτικώς ν’

αφιερωθώ μετά των αδελφών μου εις αγώνα ούτω δίκαι-

ον, εις την ελευθερίαν της πατρίδος μου. Μεγαλειότατε!

Αναφοραί πλείονες των διακοσίων υπογεγραμμέναι υπό

πλειόνων ή εξακοσίων χιλιάδων ονομάτων των προκρίτων

πασών των τάξεων και επαρχιών της Ελλάδος καλούσί με

να αναλάβω την αρχηγίαν αυτών ίνα νικήσω ή ν’ αποθά-

νω μετ’ αυτών. Τοιούτος ο όρκος όν ωμόσαμεν πάντες και

όν θα δυνηθώμεν να τηρήσωμεν απαραβίαστον. Καθήκον

νομίζω να υποτυπώσω διά βραχέων τον τρόπον, καθ’ όν οι

Ελληνες έφθασαν εις το σημείον, αφ’ ού νυν ορμώνται. Προ

τινων ετών εταιρεία τις μυστική και μόνον σκοπόν προτιθ-

εμένη την απελευθέρωσιν της Ελλάδος εσχηματίσθη εν τω

κόλπω αυτής. Η εταιρεία αύτη ηυξήθη ταχέως και αι διακ-

λαδώσεις αυτής εκτείνονται σήμερον πανταχού του κόσμου,

ένθα υπάρχουσιν Έλληνες. Η θεία Πρόνοια η προστατεύουσα

τους δικαίους αγώνας ηυδόκησε να ρίψη βλέμμα ελέους επί

την δυστυχή πατρίδα μου και ετύφλωσε τους τυράννους.

Και έμειναν ούτοι εν πληρεστάτη απαθεία, παρ’ όλας τας

επανειλημμένας καταμηνύσεις και παρ’ όλον το ισχυρώς

εκδηλούμενον ανεξαρτησίας πνεύμα των Ελλήνων. Η πολι-

τική του νυν σουλτάνου, θέλοντος να καταστρέψη πάντας

τους πασάδες τους έχοντας δύναμιν εν Ρουμέλη, εξήρε το

θάρρος των Ελλήνων, και ο κατά του Αλή πασά των Ιωαν-

νίνων πόλεμος υπερύψωσε τον ενθουσιασμόν αυτών. Κατά

την στιγμήν ταύτην οι οπλαρχηγοί της Ηπείρου προσβάλ-

λουσι τα στρατεύματα του σουλτάνου• οι Σουλιώται και οι

Πάργιοι επιστρέφουσιν εις την πατρίδα αυτών, ίνα ανακ-

ηρύξωσι την ελευθερίαν· πάντα τα όρη της Ελλάδος συνοικίζον-

ται υπό των ατρομήτων υπερμάχων της ελευθερίας• η

Πελοπόννησος και το Αιγαίον κινούνται• η Κρήτη επανίστα-

ται• η Σερβία, η Βουλγαρία, η Θράκη και η Μακεδονία

σπεύδουσιν εις τα όπλα· η Βλαχία και η Μολδαυΐα εξε-

γείρονται, και οι Τούρκοι υπό τρόμου κατειλημμένοι κείνται

εν τη Κωνσταντινουπόλει αυτή επί ηφαιστείου ετοίμου να

καταπίη αυτούς. Τοιαύτη, Μεγαλειότατε, η κατάστασις των

πραγμάτων σήμερον εν Ελλάδι. Τολμώ δε να βεβαιώσω την

Υ. Α. Μ. ότι ουδεμία ανθρωπίνη δύναμις θα δυνηθή να

επίσχη την γενναίαν ταύτην ορμήν των Ελλήνων και ότι

πάσα αντίστασις εις τον γενικόν πόθον του έθνους μόνον

αποτέλεσμα έξει την διά παντός καταστροφήν αυτού, ενώ

διευθύνων τις τον ενθουσιασμόν τούτον πρέπει να ελπίση

την σωτηρίαν του έθνους. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές 
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση

από την οθωμανική δουλεία
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ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ο Ρήγας Βελεστινλής γεννήθηκε στη περ-

ιοχή του Βελεστίνου, τις αρχαίες Φερές το 1757.

το πραγματικό επίθετο της οικογένειας ήταν

Κυριαζής. Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Κυ-

ριαζής και μητέρα του η Μαρία – μια σχετικά

εύπορη οικογένεια της μαγνησίας, η οποία βρι-

σκόταν αρκετά συχνά στο στόχαστρο των τούρ-

κων. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του

έδειξε ιδιαίτερη κλίση προς τα γράμματα κι έτσι

ο πατέρας του τον έστειλε στα Αμπελάκια για

περαιτέρω εκπαίδευση, ενώ επιστρέφοντας ανέ-

λαβε δάσκαλος σε ένα χωριό στο Πήλιο. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Από νεαρός ακόμη, επιδείκνυε ξεκάθαρα την

απέχθειά του προς τους οθωμανούς. Έτσι, σε

ηλικία 20 ετών ο ρήγας μη ανεχόμενος την αυ-

ταρχική συμπεριφορά ενός τούρκου προκρίτου,

τον σκότωσε, και αμέσως κατέφυγε στο λιτόχωρο,

όπου συντάχθηκε με τους αρματολούς του θείου

του, Σπύρου Ζήρα. Παράλληλα με την δράση

του, επισκέπτονταν συχνά το Άγιο Όρος και

συνδέθηκε φιλικά με τους εκεί μοναχούς. με τις

πνευματικές του ικανότητες να γίνονται ευρέως

γνωστές, το 1785 εγκαταστάθηκε στη κων-

σταντινούπολη για σπουδές, ύστερα από πρ-

όσκληση του πρέσβη της ρωσίας. 

Εκεί είχε την ευκαιρία να δει από πρώτο χέρι

ένα διαφορετικό περιβάλλον, να γνωρίσει σπου-

δαίους Φαναριώτες (μεταξύ άλλων και τον παπ-

πού τού μετέπειτα αρχηγού της Φιλικής Εταιρ-

είας, Αλέξανδρο Υψηλάντη) και να διδαχθεί

ξένες γλώσσες. 

το 1788 θα εγκατασταθεί στη Βλαχία ως δι-

οικητικός υπάλληλος και θα εργαστεί στο Βου-

κουρέστι ως γραμματέας του πλούσιου Έλληνα

Μαυρογένη. μαζί του θα μείνουν η μητέρα και

ο αδερφός του, τα μοναδικά μέλη της οικογε-

νείας του που σώθηκαν από την τουρκική μανία.

ο ρήγας συγγράφει διάφορα φιλελεύθερα

δοκίμια που μεταξύ άλλων σχετίζονται με την

ανάγκη επανάστασης εναντίον του κατακτητή

και την συναδέλφωση όλων των βαλκανικών

χριστιανικών λαών. 

Δύο χρόνια αργότερα μεταβαίνει στη Βιέννη

και συνεργάζεται με εύπορους Έλληνες επιχει-

ρηματίες και τυπογράφους και έτσι του δίνεται

η δυνατότητα να δώσει μορφή στα κείμενά του.

τυπώθηκαν, τότε, τα πολύ σημαντικά έργα, όπως

ο «Θούριος», ένας θρυλικός επαναστατικός

ύμνος, το «Σύνταγμα της Ελληνικής Δημο-

κρατίας», «Τα Δίκαια του ανθρώπου», «Φυσι-

κής Απάνθισμα» κ.ά. 

Παράλληλα, μέσα σε 6 μήνες ο ρήγας συνέ-

ταξε τη περίφημη «Χάρτα», έναν μεγάλο γεω-

γραφικό χάρτη όπου απεικόνιζε τις ελληνικές

εστίες στην Ανατολική μεσόγειο. ο χάρτης

τυπώθηκε το 1797 σε χιλιάδες αντίτυπα. Σκοπός

του ρήγα και των συνεργατών του ήταν να αξιο-

ποιήσουν τον απόηχο της Γαλλικής επανάστα-

σης για να ξυπνήσουν τις ελεύθερες συνειδή-

σεις των σκλαβωμένων συμπατριωτών τους.

Εμπνευσμένος από τα δημοκρατικά φρονήμα-

τα των Γάλλων ριζοσπαστών, ο Βελεστινλής

επιθυμούσε μια παν-βαλκανική ένωση, η οποία

υπό την ηγεσία των Ελλήνων θα συναδελφ-

ωνόταν και θα ανέτρεπε την βάρβαρη και απολίτι-

στη τυραννία των οθωμανών. 

Όμως, όπως δυστυχώς συμβαίνει διαχρονι-

κά στην ιστορία της χώρας μας, ο ρήγας προ-

δόθηκε! το πύρινο επαναστατικό μανιφέστο του,

δεν πρόλαβε να φθάσει στην Ελλάδα, καθώς

κατά την αποστολή του από το τελωνείο, έπε-

σε στα χέρια ενός προϊσταμένου, ονόματι Οι-

κονόμου. Εκείνος είτε από φόβο, είτε από δό-

λο το παρέδωσε στις Αυστριακές αρχές και δια-

τάχθηκε απευθείας η σύλληψή του Έλληνα λογίου

με την κατηγορία της προτροπής σε αντικυβε-

ρνητικές δράσεις. 

Ύστερα από ανακρίσεις, ο ρήγας και οι 7

σύντροφοί του παραδόθηκαν στις 10 μαΐου

1798 στους τούρκους και φυλακίστηκαν στο

πύργο νεμπόισα του Βελιγραδίου. λίγες μέρες

μετά, τα αφιονισμένα βαρβαρικά κτήνη βασάνι-

σαν με απάνθρωπο τρόπο τους οκτώ Έλληνες

στο μπουντρούμι της φυλακής και πέταξαν τα

στραγγαλισμενα πτώματά τους στα νερά του

Δούναβη! Έτσι ο ρήγας έγινε ο πρώτος εθνο-

μάρτυρας του επικείμενου Αγώνα. 

τα έργα του ταξίδεψαν τελικά σε ολόκληρη

την ανατολική μεσόγειο και ενέπνευσαν στους

Έλληνες τη φλόγα της λευτεριάς. ο ηρωικός δι-

καστής και ιστορικός Γεώργιος Τερτσέτης χα-

ρακτήρισε τον Θούριο, ως το πιο ιερό άσμα της

Ελληνικής φυλής διαχρονικά, ενώ ο εθνάρχης

Γέρος του μωριά, είχε πει: «Εστάθη ο με-

γαλύτερος ευεργέτης της φυλής μας. Το με-

λάνι του θα είναι πολύτιμο ενώπιον του Θε-

ού, όσο το αίμα του άγιο». 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
ΚΟΡΑΗΣ

ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε στη Σμύρνη

στις 27 Απριλίου 1748. Πατέρας του ήταν ο Ιωάν-

νης Κοραής, επιτυχημένος έμπορος μεταξιού

με καταγωγή από τη Χίο και μητέρα του η Θω-

μαΐδα Ρυσίου, η οποία προερχόταν από μορ-

φωμένη οικογένεια της μικράς Ασίας. Στις δύο

οικογένειες υπήρξαν σημαντικοί λόγιοι. ο μι-

κρός Αδαμάντιος εκτός από το όνομα που κληρ-

ονόμησε από τον παππού του (εκ της μητρός

του), κληρονόμησε και την πλούσια βιβλιοθήκη

του, στην οποία υπήρχαν βιβλία αρχαίων ελ-

λήνων φιλοσόφων, αφότου τελείωσε το δημο-

τικό. 

ο Αδαμάντιος τελείωσε την Ευαγγελική Σχο-

λή Σμύρνης και στην εφηβεία του εντρύφησε

στην αρχαία ελληνική γραμματεία, έμαθε γαλ-

λικά και ιταλικά, ξεκίνησε να μαθαίνει εβραϊκά

και κάποια λατινικά. Επιθυμία του πατέρα του

ήταν να ασχοληθεί με το εμπόριο και να συνεχίσει

την οικογενειακή επιχείρηση, γι' αυτό τον έστει-

λε στο Άμστερνταμ, την ακμάζουσα εμπορική

πρωτεύουσα της ολλανδίας. Εκεί ο Αδαμάντιος

διεύρυνε κατά πολύ τους ορίζοντές του. Έμαθε

ολλανδικά και ισπανικά, ασχολήθηκε με τη ξι-

φασκία και τις θετικές επιστήμες και παρακο-

λουθούσε συχνά Όπερα. Όμως το εμπόριο δεν

του ταίριαζε καθόλου και ύστερα από μερικά

ακόμη ταξίδια σε κάποιες πόλεις της Δύσης επέ-

στρεψε στη Σμύρνη. 

η αποστροφή που του προκαλούσε η ανε-

λευθερία και η αμορφωσιά των τούρκων, τον

έκανε να φύγει ξανά και να εγκατασταθεί στη

Γαλλία, όπου σπούδασε Ιατρική. Εκεί συνέπε-

σε στα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης,

ήρθε σε επαφή με τεράστιες προσωπικότητες

(Τζέφερσον, Ρουσσώ, Μοντεσκιέ, Βολταίρο,

Ντιντερό) και άρχισε να συλλαμβάνει την ιδέα

της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τον οθω-

μανικό ζυγό. Στα εθνικά έργα του προσέδωσε

ιδεολογικό περιεχόμενο στον αγώνα της Επα-

νάστασης, ενώ έγραφε πως η κατάλληλη μόρ-

φωση και αγωγή των υπόδουλων Ελλήνων

είναι απολύτως απαραίτητη. Πίστευε πως η

ανατροπή των τούρκων θα έρθει εκ των έσω,

αφού τις περισσότερες θέσεις κλειδιά στην αυ-

τοκρατορία τις κατείχαν Έλληνες. Στα ιστορικά

και φιλολογικά έργα του περιέχονται μελέτες και

μεταφράσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων

που επηρέασαν πολλούς Αμερικανούς και Ευρω-

παίους επιστήμονες. μέσω των εθνικών του

ποιημάτων «Άσμα πολεμιστήριον» και «Σάλ-

πισμα πολεμιστήριον» τόνωνε συνεχώς την

αγωνιστικότητα των Ελλήνων. 

Αφότου οι γονείς του απεβίωσαν και η φαμίλια

του χρεωκόπησε, τον βοηθούσαν χρηματικά και

ηθικά, νησιώτες Έλληνες φίλοι του. Παρότι φτω-

χός, συνέγραψε 3.500 τόμους ιστορικού, φιλο-

λογικού, ιατρικού και θεολογικού περιεχομένου

και επιθυμούσε διακαώς να μεταφερθούν στη

Χίο και να σταλούν στα σχολεία. 

Στα γηρατειά του, υπέφερε από έντονα προ-

βλήματα υγείας και τελικά εξέπνευσε στο Παρί-

σι στις 6 Απριλίου 1833 σε ηλικία 84 χρονών.

τάφηκε στο κοιμητήριο της μονπαρνάς, όπου

έως και σήμερα διατηρείται η προτομή του. 

τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Αθήνα στις

8 Απριλίου του 1877.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Οι πνευματικές κεφαλές του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού

Ρήγας Φεραίος                                              Αδαμάντιος Κοραής



Μέρος Γ' (τελευταίο)

10 Σεπτεμβρίου 1974 – κάλλαχαν προς μακάριο

«Γεωγραφική ομοσπονδία η επιδιωκόμενη λύση».

13 Σεπτεμβρίου – Βαλντχάιμ: ο κίσινγκερ δεν φαινό-

ταν να βιαζόταν να αναμειχθεί προσωπικά, ο Γλ.

κληρίδης προσέφερε ενδιάμεση λύση στη γραμμή

«Γκιουνές» και νεκρές ζώνες.

2 οκτωβρίου – ο μακάριος στη ΓΣ του οηΕ: απά-

νθρωπη τουρκική γεωγραφική ομοσπονδία. την ίδια

μέρα παρακαλεί τον κίσινγκερ αν δεν κατάφερνε να

πείσει τους τούρκους να δεχόντουσαν γεωγραφική

ομοσπονδία με περισσότερες από 5 περιοχές, να 

τους έπειθε να επέστρεφαν την Αμμόχωστο γιατί δεν

είχαν τίποτα να χάσουν! …

6 νοεμβρίου – ο Γλ. κληρίδης υποστηρίζει σε

ομιλία του στην «Αργώ» γεωγραφική λύση.

17 νοεμβρίου – το Φόρεϊν Όφις μεταφέρει Ε. Πα-

παϊωάννου και Α. Φάντη στο λονδίνο – υπόμνημα

ΑκΕλ στον μακάριο να δεχθεί να συζητήσει γεω-

γραφική ομοσπονδία.

16 νοεμβρίου – ο κίσινγκερ διαβεβαιώνει ξανά

τον αγωνιούντα κάλλαχαν ότι συνεχίζει να υποστηρίζει

την βρετανο-τουρκική διζωνική.

20 νοεμβρίου –το Φόρεϊν Όφις ανησυχεί ότι ο

κίσινγκερ απομακρυνόταν από την διζωνική. οι τούρ-

κοι επαναβεβαίωσαν την επιμονή τους στην διζωνι-

κή.

22 νοεμβρίου – κάλλαχαν στους μακάριο και

κληρίδη: οι τούρκοι δεν αποχωρούν από Αμμόχω-

στο, η επίσκεψη κίσινγκερ στην Άγκυρα αναβλήθη-

κε. Δεν ήταν ρεαλιστικό για τους τούρκους να υπα-

ναχωρήσουν από την δι-περιφερειακή ομοσπονδία

(βλέπε ΔΔο).

26 νοεμβρίου – ο κληρίδης ενημερώνει Βρετα-

νούς ότι η Διζωνική ομοσπονδία παρέμενε ο τουρ-

κικός στόχος. Θα προσπαθούσε για πρωτόκολλο από

τον μακάριο στην συνάντηση της Αθήνας, αν όχι θα

έβαζε μπροστά για πλήρη διζωνική. την ίδια μέρα ο

νέος τούρκος πρωθυπουργός Sadi Irmak ζητεί ομό-

σπονδο γεωγραφικό διαχωρισμό.

28 νοεμβρίου – κληρίδης και ντενκτάς συμφώνησαν

στην μετακίνηση τ/κ από τη Πόλη Χρυσοχούς, Ζύγι,

μαντριά και Πιταρκού.

30 νοεμβρίου – Συνάντηση στην Αθήνα. ο κληρίδης

δεν εξασφάλισε πρωτόκολλο αλλά εγκαταλείφθηκε η

απελευθερωτική πολιτική, ξεκίνησε «αγώνας» νομι-

μοποίησης των τετελεσμένων των τουρκικών εισ-

βολών.

10 Φεβρουαρίου 1975 – ο κληρίδης έδωσε στον

ντενκτάς δικοινοτικές πολύ-περιφερειακές ομόσπονδες

προτάσεις.

14 Ιανουαρίου – ο νέος τούρκος υΠΕΞ Εssenbel

– δι-περιφερειακό ομόσπονδο σύστημα.

13 Φεβρουαρίου – ο ντενκτάς «απάντησε» με πρ-

όθεση ανακήρυξης «τουρκικού ομόσπονδου κράτο-

υς της κύπρου».

7 μαρτίου – O Έλληνας αξιωματούχος μπίτσιος

ενημέρωσε τον κίσινγκερ ότι και η ελληνική κυβέρν-

ηση θα δεχόταν την διζωνική – αλλά για λόγους πα-

ζαρέματος δεν ήσαν έτοιμοι να το πουν – νοουμένου

οι τούρκοι θα επέστρεψαν εδάφη. Έτσι ο κίσινγκερ,

τελικά πήγε στην τουρκία αλλά όχι για να προωθή-

σει ως δική του την ΔΔο (όπως λανθασμένα γράφτ-

ηκε ισχυρισμός) αλλά ευελπιστώντας σε κάποια πα-

ραχώρηση των τούρκων στα πλαίσια της ΔΔο έτσι

ώστε να ικανοποιούσε το κογκρέσο να άρει το εμ-

πάργκο εναντίον της τουρκίας. Στο οποίο ήταν αν-

τίθετος, αλλά δεν εισακούστηκε από το κογκρέσο.

Γνωρίζοντας τόσο τη θέση Γλ. κληρίδη όσο και της

Ελληνικής κυβέρνησης για την ΔΔο, πήγε στην το-

υρκία ικανοποιώντας και τον αγωνιούντα κάλλαχαν

για την θέση του έναντι της ΔΔο. Προτού εγκαταλείψει

τη θέση του.

Ταξίδι Κίσινγκερ - βολυδοσκόπηση (probe)

10 μαρτίου – Στα αμερικανικά έγγραφα καταγρά-

φονται τα τρία μηνύματα κίσινγκερ προς Αμερικανό

Πρόεδρο Φόρντ μέσω του Αναπληρωτή Βοηθού για

Θέματα Εθνικής Ασφαλείας υποστράτηγο Scowcroft,

εξηγώντας πως βολιδοσκόπησε τους τούρκους χρη-

σιμοποιώντας το κυπριακό και την ΔΔο . Συναντή-

σεις 10,11,12 μαρτίου, με τον τούρκο υΠΕΞ Essenbel,

Πρωθυπουργό Irmak, Ετσεβίτ και άλλους.

«Βολιδοσκόπησα (διαμήνυσε στις 10 μαρτίου) κα-

τά πόσο η τουρκική κυβέρνηση θα συμφωνούσε να

ελαττώσει σημαντικά τη ζώνη που σήμερα έχει υπό

κατοχή αν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε δέσμευ-

ση από την ελληνική κυβέρνηση για μια διζωνική ομο-

σπονδία… Όλοι οι τούρκοι ηγέτες εμφαντικά ενδια-

φέρονται για διζωνική διευθέτηση αλλά κανένας δεν

δεσμεύεται για ελάττωση της ζώνης. μου έκανε εν-

τύπωση η προσήλωση του Ετσεβίτ σε μια διζωνική

διευθέτηση όπως όλοι, αλλά άφησε την εντύπωση

ότι θέλει να διατηρήσει αυτού του είδους τη λύση για

τον εαυτό του. Εξηγήσαμε στους τούρκους ότι όλοι

θα κερδίσουν από μια διζωνική λύση και ότι ο καρα-

μανλής ενδιαφέρεται για μια γρήγορη λύση…»

21 μαρτίου –ουποστράτηγος Scowcroft ενώπιον

του Αμερικανού Προέδρου τζέραλτ Φορντ, ενημέ-

ρωσε τους Αντιπροσώπους τζον μπραδήμα, Πολ

Σαρμπάνη και μπέντζαμιν ρόσενχολ για τις προ-

σπάθειες κίσινγκερ στην τουρκία. τίτλος της συνάν-

τησης «Turkish Aid Cut off». ο κίσινγκερ απέτυχε.

Έφυγε. το εμπάργκο παρέμεινε. Αποσύρθηκε επί

Προέδρου τζίμυ κάρτερ τον Αύγουστο 1978. οι Βρε-

τανοί ακόμα προσπαθούν να επιβάλουν την βρετα-

νο-τουρκική ΔΔο…

9 Ιανουαρίου – ο κίσινγκερ είχε πει στον Βρετανό

Πρέσβη στην ουάσιγκτον «με όλο το σεβασμό στην

ειδική θέση του ηνωμένου Βασιλείου, η κύπρος για

τις ηΠΑ είναι περιφερειακό θέμα σε σύγκριση με την

σημασία της τουρκίας…»

(27.9.2017 - Δρ Βαγγέλης κουφουδάκης στο «ρά-

διο Πρώτο»: «το κυπριακό δεν ήταν και δεν είναι 

προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής…»)

17 Ιουνίου 1975 – ο Βρετανός ́ υπ. Αρμοστής πιέ-

ζει κληρίδη, Αρχιεπίσκοπο για προκαταρτική απο-

δοχή Διζωνικής.

2 Αυγούστου – ο κληρίδης υπακούει στο λονδίνο,

δέχεται ΔΔο στη 3η Βιέννης και ζητεί «άσυλο» από

τους Βρετανούς. Δεν το χρειάστηκε, γιατί και ο μα-

κάριος την είχε δεχθεί στο παρασκήνιο, νοουμένου

ότι η τουρκική ζώνη δεν θα ξεπερνούσε το 25%.

3η Βιέννης – Άλλη παραπληροφόρηση. Δεν υπήρ-

ξε «Συμφωνία» αλλά ανακοινωθέν, με στόχο την αν-

ταλλαγή πληθυσμών.

7 Αυγούστου - κληρίδης: Αξιωματούχοι του ΑκΕλ

τάσσονται υπέρ της ΔΔο.

22 οκτωβρίου – ο μακάριος επιβεβαίωσε ότι δέχε-

ται την ΔΔο αλλά ΔΕν θα το αποκαλύψει δημοσίως

μέχρι ικανοποιητικό στάδιο διαπραγματεύσεων.

1975 – 1977: το Φόρεϊν Όφις συνεργάζεται με 

τους Αμερικανούς για σχέδια αναπροσαρμογής της

γραμμής Αττίλα και με δική του εποπτεία επεξεργά-

ζονται χάρτες…

Η ΑΛΗΘΕΙΑ - Μακάριος/Κυπριανού

ΔΕΝ υπέγραψαν «Συμφωνία» 

ο Αρχιεπίσκοπος μακάριος ΔΕΧΘηκΕ την ΔΔο

από το 1975 και το γνώριζαν Βρετανοί και Αμερικα-

νοί αλλά δεν υπέγραψε. Στην συνεννόησή του στη

λευκωσία με τον ραούφ ντενκτάς, προεδρεύοντος

συνεδρίας του τότε ΓΓ του οηΕ Αυστριακού και πρώην

ναζί κούλτ Βάλτχαιμ, (κατευθυντήριες γραμμές

12.2.1977 για επανέναρξη του ενδοκοινοτικού διαλό-

γου ) ζήτησε από τον ντενκτάς να μην αναφερθεί η

λέξη διζωνική, για να του διδόταν καιρός να προε-

τοιμάσει τον λαό. (Από έγγραφο του οηΕ). Όμως δεν

υπογράφτηκε καμία «Συμφωνία» (το ίδιο και με τις

κατευθυντήριες κυπριανού/ντενκτάς το 1979). Ήσαν

αναφορές στα πρακτικά που κράτησαν τα ηνωμένα

Έθνη. 

Αλλά. σταδιακά και για να δίδεται έντεχνα άλλοθι

στους υποστηρικτές της ΔΔο (δικούς μας και ξέ-

νους), άρχισαν να την ψελλίζουν ως «Συμφωνία κο-

ρυφής» ακόμα και τα ηΕ και οι Βρετανοί, που γνωρίζουν

πρώτοι την αλήθεια. και εφόσον οι υποστηρικτές της

επωφελούνταν και ο κόσμος δεν υποψιάστηκε οτι-

δήποτε, εμπεδώθηκε δυστυχώς και αυτή η τρομερά

μεγάλη παραπλάνηση του λαού. Όπως και άλλες

δυστυχώς…

η αλήθεια ξεπρόβαλε ειρωνικά με την αποδέσμευση

των βρετανικών εγγράφων για το 1977. ο μακάριος

όμως με τις 4 κατευθυντήριες εγκατέλειψε την

ΑΠΕλΕυΘΕρΩΣη και μετατόπισε το κυπριακό από

έγκλημα εισβολής και κατοχής σε … δικοινοτική δια-

φορά! Ακόμα χειρότερα, με το διζωνικό χάρτη που

έδωσε ο τάσσος Παπαδόπουλος στους τούρκους τέ-

λος μαρτίου 1977 στη Βιέννη, θυσίασαν κερύνεια,

λευκόνοικο, αεροδρόμιο τύμπου και όχι μόνο… ο

μακάριος υποστήριξε την ΔΔο και τον χάρτη και στο

Εθνικό Συμβούλιο.

Άλλη παραπληροφόρηση είναι ότι ο Αμερικανός

κλάρκ κλίφορντ ευθύνεται για την αποδοχή της ΔΔο

για να κατηγορούνται οι Αμερικανοί εις βάρος της

αλήθειας. Όπως εξήγησα η δική μας πλευρά την

δέχθηκε και την προωθούσε κληρίδης από το 1974

και μακάριος τουλάχιστον στο παρασκήνιο από το

1975 όπως και η Αθήνα. ο δε χάρτης ήταν έτοιμος

στο συρτάρι του μακαρίου προτού φθάσει ο κλί-

φορντ στην λευκωσία. ο μακάριος τον έβγαλε και

του τον έδειξε και ζήτησε να μην πει τίποτα σε κανέ-

ναν. ο κλίφορντ έφθασε στην κύπρο στις 23 Φε-

βρουαρίου 1977 και έφυγε στις 26 Φεβρουαρίου 1977.

Δηλαδή 11 μέρες μετά τις 4 κατευθυντήριες γραμμές

μακαρίου/ντενκτάς στις 12 Φεβρουαρίου 1977.

Εκείνο που ίσως έκανε ο κλίφορντ ήταν να πείσει

τον μακάριο να τον δώσει.

ο μακάριος πέθανε στις 3 Αυγούστου 1977 και ο

Σπύρος κυπριανού που ανέλαβε Πρόεδρος της κΔ

δεν δέχτηκε την ΔΔο. Επιβεβαίωση από το Φόρεϊν

Όφις. η ΔΔο πέρασε τελικά στο βρετανικό ψήφισμα

649/90 (Σερ κρίσπιν τικελ) επί Γιώργου Βασιλείου.

ο οποίος έκανε ό,τι του ζητούσαν οι Βρετανοί, δεχό-

μενος 99% των τουρκικών απαιτήσεων δίχως καμία

εξουσιοδότηση από το λαό.

τούρκος υΠΕΞ στη Συνεδρία του ΣΕντο 12.10.1977:

«μια δι-περιφερειακή ομοσπονδία (βλέπε ΔΔο) απο-

τελούμενη από ένα Ελληνοκυπριακό και ένα τουρ-

κοκυπριακό ομόσπονδο κράτος με συμφωνημένες

περιορισμένες εξουσίες κεντρικής ομόσπονδης κυβέρν-

ησης αναγκαιότητα, οι δύο κοινότητες να ζήσουν πλάι

- πλάι …»

Έτσι προχώρησαν οι Βρετανοί στην ετοιμασία των

βρετανικών συνομόσπονδων υποτιθέμενων «Ιδεών

Γκάλι» το 1992, περνώντας στο απορριφθέν «Σχέ-

διο/Ανάν/Χάνεϊ» στο μοντ Πελεράν και κράν μον-

τανά και στο τραγικό σήμερα να χωρέσουν τα δύο

κράτη στη ΔΔο τους.

ο Δρ κίσινγκερ δεν είχε καμία σχέση με την αρχι-

τεκτονική της ΔΔο. Φέρει όμως ευθύνες για την συνηγο-

ρία του με τους αυτουργούς Βρετανούς τον Ιούλιο και

Αύγουστο 1974, που προωθούσαν τα θεμέλια των

θέσεων ντενκτάς/Γκιουνές της 13ης Αυγούστου 1974

και τα οποία δεν ήσαν άλλα από εκείνα του Βρετα-

νού Σερ Ίβον κιρκπάτρικ (Φ.ο) και Δρος νιχάτ Ερίμ

1956! Αντίθετα με το 1964 όταν η αμερικανική κυβέρν-

ηση προσπάθησε να ξεπεράσει τη βρετανική πολιτι-

κή αλλά απέτυχε…

ο Χένρι κίσινγκερ ήταν ο κύριος ομιλητής στα

200χρονα του Φόρεϊν Όφις 10/5/1982 με αποκαλ-

υπτική ομιλία για την ειδική σχέση ηΠΑ-ηΒ. τιμήθη-

κε από την Βασίλισσα Ελισάβετ στις 20/6/1995 με

τον μεγαλόσταυρο Honorary Knight Commander of

the Order of Saint Michael and Saint George (KCMG).

Πηγές – «Διζωνική vs Δημοκρατία 1955-

2019» και αμερικανικές αποδεσμεύσεις.

ΔΙΖΩνΙκη – η ΑρΧΙτΕκτονΙκη τηΣ κΑμΙΑ ΣΧΕΣη μΕ κΙΣΙνΓκΕρ (Β)

Για το εμπάργκο ο Κίσινγκερ στην Άγκυρα το 1975
– Δεν υπήρξαν «Συμφωνίες Κορυφής» 
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Ο διζωνικός χάρτης που έδωσε ο Μακάριος διά χειρός Τάσσου Παπαδόπουλου στους Τούρκους

στη Βιέννη τέλος Μαρτίου 1977». Ξεκάθαρος στόχος του χάρτη εν γνώσει των σχεδιαστών του

ήταν πως πολλοί Ελληνοκύπριοι – ειδικά από τις περιοχές Κερύνειας και Λευκονοίκου – ποτέ δεν

θα επέστρεφαν στα σπίτια τους.



Από το 1990 ως το 2004 είχαν δοθεί περίπου 40.000

δάνεια πόσου 60.000 ευρώ σε παλιννοστούντες ομο-

γενείς, στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος της

στεγαστικής τους αποκατάστασης με εγγύηση του

Δημοσίου. τα περισσότερα από τα δάνεια των παλιν-

νοστούντων αν και δεν ήταν εξασφαλισμένα με προ-

σημείωση υποθήκης χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά

κατοικίας.

Γράφει η 

Δικηγόρος Αθηνών 

Αναστασία 

Χρ. Μήλιου*

τα δάνεια παλιννοστούντων εν μέσω της μεγάλης

οικονομικής κρίσης που εμφανίστηκε στην χώρα, στα-

μάτησαν – στις περισσότερες των περιπτώσεων – να

εξυπηρετούνται. Στα δάνεια παλιννοστούντων ήταν

συμβεβλημένο και το Ελληνικό Δημόσιο ως εγγυητής

για κάποιο ποσό ή και για όλο το δάνειο ανάλογα με

τους όρους της δανειακής σύμβασης.

ο λόγος αυτός δημιούργησε νομικούς προβλημα-

τισμούς για το αν τα δάνεια αυτά μπορούσαν να υπαχθ-

ούν στην ρύθμιση του ν. κατσέλη, δηλαδή στην ρύθ-

μιση για τα υπερχρεωμένα. υπήρξε γνωμοδότηση

από το νομικό Συμβούλιο του κράτους θετική και το

πρόβλημα λύθηκε. το 2018 υπουργική απόφαση όριζε

ότι για τα δάνεια παλιννοστούντων μπορεί να ρυθμίσει

η τράπεζα με τους δανειολήπτες χωρίς την παρεμβο-

λή του Δημοσίου.

Εν τω μεταξύ τα περισσότερα από τα δάνεια αυτά

είχαν σταματήσει να εξυπηρετούνται από τις αρχές

της οικονομικής κρίσης, χωρίς κανείς από τους οφει-

λέτες-παλιννοστούντες ομογενείς να ενοχληθεί από

την τράπεζα για καθυστέρηση. κάποιοι λοιπόν είχαν

την πρόνοια ή την δυνατότητα να τα συμπεριλάβουν

στις οφειλές τους και να τα ρυθμίσουν δικαστικά.

οι υπόλοιποι απλά τα άφησαν και τα δάνεια ξεχά-

στηκαν.... μέχρι αυτό το καλοκαίρι. το καλοκαίρι αυτό

είτε από δικηγορικά γραφεία ή από εισπρακτικές εται-

ρείες, οι οφειλέτες δέχθηκαν τηλεφωνηματα για την

άμεση καταβολή της εξάμηνης δόσης. Δεν συζητησαν

για ρύθμιση, δεν έστειλαν καμία καταγγελία με εξώδι-

κο. μετά το πέρας της προθεσμίας που έταξαν, οι

δανειολήπτες έλαβαν δ/γή πληρωμής και καλούνταν

να πληρώσουν το οφειλόμενο ποσό με τόκους και

άλλες επιβαρύνσεις. οι δ/γές πληρωμής εμφανίζον-

ται η μία πίσω από την άλλη για όλα τα δάνεια παλιν-

νοστούντων που δεν έχουν πληρωθεί ή ρυθμιστεί.

Στα δάνεια αυτά, όπως προαναφέρθηκε, εγγυητής

είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι

η τράπεζα μπορεί να αναζητήσει την εξόφληση του

δανείου από το κράτος. Όμως, αν ανατρέξει κάποιος

στο ν. 2790/2000 που αφορά τα δάνεια αυτά και την

εγγυηση του Δημοσίου, καθώς στις μετέπειτα υπο-

υργικές αποφάσεις θα διαπιστώσει ότι το Δημόσιο

καθίσταται εγγυητής υπό ορισμένες προϋποθέσεις και

όχι αν αυτές δεν πληρούνται.

Επομένως αυτοί που εφησυχάστηκαν ότι το κρά-

τος θα πληρώσει, μπορεί να κάνουν λάθος. Σε άλλες

περιπτώσεις που το κράτος πράγματι είναι εγγυητής,

(αυτό εξετάζεται και διαπιστώνεται κατά περίπτωση),

η τράπεζα μπορεί να αναζητήσει την είσπραξη των

οφειλομένων από αυτό, αλλά και από τον οφειλέτη.

Αν το κράτος πληρώσει στην τράπεζα το ποσό, μπο-

ρεί να στραφεί αυτό κατά του οφειλέτη μετά.

ο οφειλέτης δεν μπορεί να γνωρίζει αν και πότε το

Δημόσιο θα καταβάλει την οφειλή προς την τράπεζα.

η διαταγή πληρωμής που του κοινοποιείται έχει μία

και μοναδική προθεσμία για να προσβληθεί και να τον

προστατεύσει από την τράπεζα και από ενδεχόμενο

πλειστηριασμό του ακινήτου του.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι η δ/γή πληρωμής

είναι το πρώτο βήμα που οδηγεί σε πλειστηριασμό ή

κατάσχεση. Στην περίπτωση διαταγής πληρωμής, ο

οφειλέτης πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί σε δικ-

ηγόρο προκειμένου να ασκήσει ανακοπή κατά της

δ/γής πληρωμής, διότι αυτό είναι το μοναδικό ένδικο

βοήθημα που διαθέτει προκειμένου να αναστρέψει,

να απενεργοποιήσει ή και να καθυστερήσει την σε

βάρος του κατάσχεση. η προθεσμία που έχει για να

το κάνει αυτό, είναι μόλις 15 εργάσιμες ημέρες που

ξεκινούν να μετράνε από την επομένη της επίδοσης

σε αυτόν της δ/γής πληρωμής.

Στην συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, αν ο οφει-

λέτης λάβει δ/γή πληρωμής, προκειμένου να διασφα-

λίσει τυπικά έστω τα δικαιώματα του κατά της τράπε-

ζας θα πρέπει να ασκήσει εντός της 15ημερης προθε-

σμίας την ανακοπή. Αν το Δημόσιο εν τω μεταξύ κατα-

βάλει το ποσό, τότε η συζήτηση της ανακοπής μπο-

ρεί να καταστεί χωρίς αντικείμενο για τον οφειλέτη.

Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Διαφορετικά ο οφειλέ-

της θα πρέπει να επιμείνει στην ανακοπή του και αν

έχει ακίνητο στο όνομά του ενδεχομένως να χρειαστεί

να ασκήσει και αίτηση αναστολής για να το προστα-

τέψει.

Προσοχή διότι η αίτηση αναστολής ως δικονομικό

βοήθημα του οφειλέτη υπάρχει μόνο κατά την επίδο-

ση της δ/γής πληρωμής και όχι κατά την έναρξη της

κατάσχεσης όπως ίσχυε παλιά.

Επομένως ο οφειλέτης που έχει λάβει τέτοιου είδο-

υς δάνειο και το έχει ξεχάσει, να έχει το νου του ότι

μπορεί ανά πάσα ώρα να λάβει δ/γή πληρωμής. Στην

περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα

με δικηγόρο και να δρομολογήσει την άσκηση ανα-

κοπής κατά της δ/γής πληρωμής ώστε να μην χάσει

τα δικαιώματα του.

* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail: natmil@otenet.gr,  info@legalaction.gr

www.legalaction.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κύμα διαταγών πληρωμών μέσα στο 

καλοκαίρι σε δάνεια παλιννοστούντων

ομογενών
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μην περιμένετε από εμένα αναλύσεις στρ-

ατηγικής για τα όσα παρακολουθούμε με κομ-

μένη την ανάσα να συμβαίνουν σήμερα στο

Αφγανιστάν. Αυτό σίγουρα θα το κάνουν πολύ

καλύτερα οι ειδικοί αναλυτές και διεθνολόγοι.

και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί. Περ-

ιορίζομαι λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας όλα

εκείνα που κάθε υποψιασμένος καθημερινός

άνθρωπος σκέφτεται.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Σε αυτόν τον πλανήτη κυριαρχούν τα μίση και

τα πάθη και πάνω απ’ όλα τα στυγνά συμφέρ-

οντα των λεγόμενων μεγάλων, τα οποία πάν-

τοτε επιβάλλονται με την ισχύ των όπλων! κι

όταν δεν προσκυνάς τα «αφεντικά», αποτελείς

τον μόνιμο στόχο των δολοφονικών πολυβό-

λων τους! Όπλα, συνήθως με καμουφλαρισμέ-

νους σιγαστήρες για να σκεπάζονται με μαε-

στρία τα αποτρόπαια εγκλήματα τους…

Πίστευα και πιστεύω στις Αρχές και τις Αξίες

της Δύσης, της Δύσης που δίνει το δικαίωμα

στους ανθρώπους να δημιουργούν και να παρά-

γουν πάντοτε σύμφωνα με την αξία, την εργα-

τικότητα και τις ικανότητες τους. μιας Δύσης

που παράλληλα οφείλει πάντα να στέκεται

αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε ανυπε-

ράσπιστο και πάσχοντα συνάνθρωπο μας. ουδέ-

ποτε πίστεψα πως θεματοφύλακας αυτών των

αρχών, που είναι ουσιαστικά οι Αρχές της Ελε-

υθερίας και της Δημοκρατίας, είναι, όπως ψευ-

δώς επαγγέλλονται, οι ηνωμένες Πολιτείες Αμε-

ρικής. Όσοι φάγαμε το μπαρούτι που ξερνούσαν

τα «συμμαχικά» αμερικανικής κατασκευής και

προελεύσεως όπλα του Αττίλα το 1974, το έχο-

υμε εμπεδώσει πολύ καλά στο μυαλό μας αυτό

το σκοτεινό κεφάλαιο. οι Αμερικανοί, απ΄όπου

πέρασαν έσπειραν τον θρήνο και τον θάνατο,

έσπειραν τη δυστυχία, έσπειραν την καταστρ-

οφή και τον όλεθρο! Πρόσφυγες, αγνοούμενοι,

βιασμοί γυναικών και δολοφονίες ανυπερά-

σπιστων ανθρώπων κάθε ηλικίας... και αλει-

τούργητες εκκλησιές και αλλαγή του δημογρα-

φικού χαρακτήρα των κατεχομένων και πάει

λέγοντας... Ό,τι ακριβώς κάνουν σήμερα οι ταλι-

πάν (τους οποίους πρώτοι έσπευσαν να υπε-

ρασπιστούν οι τούρκοι) στο Αφγανιστάν, με την

ανοχή όλων (όχι μόνο των Αγγλοαμερικανών)!

Αμερικανοί και Άγγλοι στήριξαν και στηρίζουν

με απίστευτη συνέπεια τους βάρβαρους (βάρ-

βαροι είναι οι τούρκοι και μη μου αρχίσατε τα

περί καλών τούρκων και άλλα παρόμοια), και

έκαναν και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου

να τουρκοποιήσουν την κύπρο και να μοιρά-

σουν στα δύο Αιγαίο, μακεδονία και Θράκη!

Ακόμα και Αμερικανοί πολιτικοί και πολιτειακοί

παράγοντες, με ελληνική καταγωγή, λίγα πράγ-

ματα έκαναν προκειμένου να στηρίξουν την

Ελλάδα και την κύπρο. κι ας επιμέναμε εμείς

να δηλώνουμε ακατάπαυστα ακόμα και σε εκείνα

τα δύσκολα χρόνια (κ. καραμανλής), πως ανή-

κουμε στην Δύση!

Πολλές είναι δυστυχώς οι καταστροφικές επεμ-

βάσεις των Αμερικανών τις συνέπειες των οποίων

ο πλανήτης πλήρωσε και πληρώνει πολύ ακρ-

ιβά. Βιετνάμ, επέμβαση στο ΙρΑκ το 2003, βομ-

βαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας το 1999... και

η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος οι πρώην

Σοβιετικοί. τα ίδια και χειρότερα έκαναν στο ανα-

τολικό στρατόπεδο! οδυνηρές ήσαν οι στρα-

τιωτικές επεμβάσεις τους σε χώρες που τόλμησαν

να αμφισβητήσουν την κυριαρχία τους! ουγγα-

ρία, Πολωνία, τσεχοσλοβακία, Βιετνάμ, Αφγα-

νιστάν (δημιούργημα των Αμερικανών είναι οι

ταλιπάν ως αντίπαλο δέος στους Σοβιετικούς

τότε) και πάει λέγοντας... Αλλοίμονο σε όποιον

τολμούσε να κάνει έστω και απλή κριτική στο

σοβιετικό καθεστώς! το μαχαίρι του Στάλιν ήταν

πάντα ακονισμένο και μονίμως έξω από το

θηκάρι του… και η Σιβηρία είχε πάντα διαθέσι-

μα κολαστήρια!

Αυτό το παιχνίδι συμφερόντων είναι που

συνεχίζει να παίζεται, με ένα διαφορετικό τρόπο,

εδώ και χρόνια στο Αφγανιστάν. Στην ουσία με

την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγα-

νιστάν επιχειρείται να πληγεί η ρωσία πρώτα

και φυσικά η κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. η

Ευρωπαϊκή Ένωση που δυστυχώς είναι ένας

διπλωματικός νάνος, είναι μια Ένωση με 27 δια-

φορετικές φωνές, χωρίς δικό της αμυντικό μηχα-

νισμό, δεμένη μονίμως στο βρακοζώνη της Αμε-

ρικής!

Θα υπάρξουν ασφαλώς και πολλές παράπ-

λευρες απώλειες από την τελευταία μεγάλη

κρίση στο Αφγανιστάν. και δεν αναφέρομαι ασφ-

αλώς μόνο στην εκδικητική μανία των φανα-

τικών ταλιπάν, που σε αντίθεση με τις δημόσιες

διακηρύξεις τους περί δημοκρατίας και σεβα-

σμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σφάζουν

ανελέητα.

Παρεμπιπτόντως, στο προηγούμενο καθε-

στώς που υποτίθεται προστάτευαν οι Αμερικα-

νοί, ήταν ένα καθεστώς στο οποίο δεν ευδοκίμησε

ποτέ η κοινωνική και πολιτική πρόοδος. μόνο

διαφθορά υπήρχε. Για τούτο και ηττήθηκαν εν

μία νυκτί, ελέω Αμερικανών φυσικά (με πρόε-

δρο μπάιντεν!), από τους χωρικούς ταλιπάν

(εξίσου διεφθαρμένοι και φανατικοί) με τα ρώσι-

κα καλάνσικωφ και λάφυρα...

Όσο για τους λαούς που σκοτώνονται μεταξύ

τους, ένα μόνο έχω να πω. Δεν υπάρχουν στρ-

ατιωτικές λύσεις σε πολιτικά προβλήματα, κατα-

λάβετε το! μόνο η συμφιλίωση είναι η λύση. Ας

το αντιληφθούν αυτό οι Αφγανοί, οι Σύριοι, οι

λίβυοι και όσοι λαοί σκοτώνονται μεταξύ τους

για του αφέντη το ψωμί! 

Υστερόγραφο: οι Αμερικανοί (με τραμπ

πρόεδρο) έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα και

στην Συρία, αφήνοντας του συμμάχους κούρ-

δους στο έλεος των τούρκων! των τούρκων,

που έτρεξαν αμέσως να υποστηρίξουν το καθ-

εστώς ταλιπάν! Γιατί άραγε; η τουρκία που έχει

εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό, με την Ελλά-

δα και την κύπρο να είναι χρόνια τώρα οι παθ-

ούσες αυτής της τυχοδιωκτικής πολιτικής. ο

λύκος (τουρκία) πάντα στην αντάρα χαίρεται...

Να σκοτώνονται οι λαοί

για του αφέντη το ψωμί!
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Αγάντα Ρόμελ

και εμβόλια
Ω ρε, τι Στρατηγός ήταν αυτός, λεβέντης άνθρωπος, ώσπου

τον αυτοκτόνησε ο Χιτλεράκος. τον είχαν φοβηθεί όμως όλοι,

πραγματική «αλεπού της ερήμου». Σήμερα, βέβαια, υπάρχουν

μιμητές του, άξιοι συνεχιστές των Pancer της Βέρμαχτ. Σκληρο-

τράχηλοι και αποφασισμένοι, ίδιοι μαχητές του λεωνίδα. Εκεί που

νομίζαμε πως τα πάντα είχαν καταρρεύσει, σήκωσαν το κεφάλι

και αντιστέκονται λυσσαλέα στον Bill Gates. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Ε, όχι, δεν θα του περάσει που θέλει να εξαφανίσει το ανθ-

ρώπινο γένος από τον πλανήτη και να μείνει η General Dynamics

και η BMW χωρίς πελάτες. Εμείς εδώ, θα αντισταθούμε κατά των

εμβολίων μέχρι τελικής πτώσεως και άνευ αναρρώσεως. Ζήτω η

αντίσταση τότε κατά των Γερμανών και τώρα κατά των φαρμα-

κευτικών εταιρειών. νυν υπέρ πάντων αγών και άνευ ανταγωνι-

στών. Viva Zapata, τότε κατά των Ισπανών και σήμερα κατά των

εμβολιαστών. 

μπορεί να είμαστε υπάλληλοι της ΔΕη και φαροφύλακες της

ακτογραμμής, αλλά κορόϊδα δεν είμαστε, την Ιατρική και την Επιδ-

ημιολογία τις παίζουμε με το ένα χέρι πίσω κρατώντας συγχρό-

νως και το κομπολόϊ εις ένδειξιν επιδεξιότητας και φαρμακολογίας.

τα ψέματα τελείωσαν, δεν μας γελάτε άλλο, γιατρουδάκια, στόχος

σας η μείωση των ανθρώπων και η επέκταση του καπιταλιστικού

μοντέλου. Ε, όχι, τώρα ανακαλύψαμε το αλβανικό μοντέλο και δεν

θα κάνουμε πίσω μέχρι την Δευτέρα Παρουσία του Εμβερ Χότζα.

Είμαστε ανυποχώρητοι επειδή εσείς είστε πλέον ασυγχώρητοι.

τα εμβόλια είναι ψεύτικα σαν τα λόγια τα μεγάλα και οι θάνατοι

από τον κορωνοϊό εμπαιγμός της λογικής των άξιων αγωνιστών

και αγωνιστριών των απογόνων του νικολάϊ και της Έλενας τσα-

ουσέσκου. Χρυσές μέρες και νύχτες, κυρίως νύχτες.

Εν τω μεταξύ, οι Γιατροί είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν από την

κούραση στην προσπάθεια ανάνηψης των ετοιμοθάνατων συμπο-

λιτών, οι οποίοι μάλλον το παίζουν άρρωστοι ως πληρωμένοι αδρά

για να κάνει ο κοσμάκης το εμβόλιο και να πεθάνει μετά. Πον-

τάρουν στην αύξηση των τιμών των τάφων και της εξοδίου ακο-

λουθίας, λες κι εμείς δεν το καταλάβαμε και βάλαμε την κατσίκα

να μασήσει ταραμά. Σε τα μας τώρα; Ε όχι δα, αν δεν πεθάνουμε

εμείς οι ίδιοι, δεν θα πιστέψουμε ποτέ. Πρώτα η κόλαση και μετά

η αποδοχή των ιατρικών ανακαλύψεων. Άσε που έχουμε και την

σύμφωνη γνώμη μερικών μοναστηριών, αλλοίμονο τώρα να μαθ-

αίνουμε τα μελλούμενα από τους ειδικευόμενους γιατρούς και να

αφήνουμε ανεκμετάλλευτη τόση γνώση βιολογίας από τους ηγούμε-

νους. Αλλοίμονο!

ο αγώνας πάντως κατά της εμβολιαζόμενης προπαγάνδας

συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τελικής πτώσεως τόσο των

Ιατρών όσο και των νοσηλευτών. Πρώτα θα πεθάνουν οι άφρο-

νες Γιατροί και ύστερα οι ενημερωμένοι φιλόλογοι και οι υποψια-

σμένοι Γυμνασιάρχες και αλητάρχες. Όπως πηγαίνουμε, τον στα-

τικό υπολογισμό των πολυορόφων κτιρίων θα αναλαμβάνουν οι

Γεωπόνοι και οι μικροβιολόγοι. Αλλαγή ρόλων και επαγγελμά-

των. Είδατε η αμφισβήτηση τελικά που έφερε θετικά αποτελέ-

σματα; ηλεκτρολόγος μηχανολόγος ειδικευμένος σε εγχειρήσεις

προστάτη και ουροδόχου κύστεως. Πού είναι το περίεργο; 

Δεν ξέρεις, κύριε Bill Gates, με τι σαϊνια έμπλεξες, γατόνια σου

λέω!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Ένα οδοιπορικό στην κατεχόμενη Ακανθού

και τον Χρυσοσώτηρά της

«Δύο κράτη να γίνει η Τουρκία»
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Κύριε Διευθυντά, 

ο Ερντογάν και ο τατάρ θέλουν – λένε – δύο

κράτη στην κύπρο. Αν υπήρχεν αξιοπρεπής

ηγεσία σε κύπρο και Ελλάδα θα τους έλεγαν

ότι δύο κράτη πρέπει να γίνουν στην τουρκία

με τους κούρδους, διότι αυτοί είχαν και έχουν

τα δικά τους εδάφη εδώ και χιλιάδες χρόνια,

πριν οι βάρβαροι οθωμανοί τούρκοι εισβάλουν

με τα άλογα και τα σπαθιά τους από την κεν-

τρική Ασία. Δεν έφεραν τίποτε άλλο. Πώς είναι,

λοιπόν, το κουρδιστάν δικό τους; το κουρδι-

στάν στην πραγματικότητα είναι αποικία. Στην

κύπρο δεν μπορούν να γίνουν δύο κράτη, επει-

δή το έδαφος ανήκει στο μεγαλύτερο μέρος του

πληθυσμού – που είναι οι Ελληνοκύπριοι. και

οι τουρκοκύπριοι είναι κι αυτοί Ελληνοκύπριοι

που τους ανάγκασαν να γίνουν μουσουλμάνοι.

ο Ερσίν τατάρ και ο Ερντογάν λένε πως, τάχα,

είναι τούρκοι. Δεν δείχνουν, όμως, να έχουν

μογγολικά χαρακτηριστικά. Είναι και οι δύο τους

γενίτσαροι. 

το «έθνος μας», επαναλαμβάνουν να λένε

οι τούρκοι ηγέτες. Για ποιον, όμως, έθνος μιλά-

τε, κύριοι, αφού οι κούρδοι, οι λαζοί, οι τσε-

ρκέζοι, οι Πομάκοι δεν είναι τούρκοι. Πώς είναι

«έθνος σας»; 

Από την άλλη, σύμφωνα με τα δικά σας

αρχεία, ο σημερινός πληθυσμός της τουρκίας

είναι: 38% Ευρωπαίοι, δηλαδή Έλληνες εξι-

σλαμισθέντες, 35% Άραβες – κούρδοι από τη

μέση Ανατολή, άλλοι 18% από τη νότια Ασία

και μόλις 9% είναι από την κεντρική Ασία, δηλα-

δή τούρκοι. Για ποιο έθνος μιλάμε, λοιπόν, επα-

ναλαμβάνω, όταν κάνετε την Αγία Σοφία; Είδα-

με τον χότζα με ένα μεγάλο σπαθί και τον Ερν-

τογάν να παραδέχεται ότι την κατακτήσανε. Άρα

δεν είναι δικές σας, όπως δεν είναι δική σας η

μικρά Ασία, διότι την κατακτήσατε με τα σπαθ-

ιά σας και εξοντώσατε με τις γενοκτονίες σας

τους γηγενείς πληθυσμούς ή τους αναγκάσα-

τε με το ζόρι, για να μη τους σφάξετε, να γίνουν

μουσουλμάνοι και τους βαφτίσατε τούρκους.

Για ποιο «τουρκικό έθνος» μιλάτε; 

ο όρος τουρκία δεν υπήρχε ποτέ εκεί πριν

το 1923. τουρκία την ονόμασε ένας εγκληματίας

πολέμου, ένας γενοκτόνος, ο κεμάλ Ατατούρκ

και ονόμασε τούρκους όχι μόνον το 9% που

είναι οι τούρκοι εισβολείς, αλλά διέταξε να γίνουν

τούρκοι και το 91% που δεν ήταν, είτε το θέλουν

είτε δεν το θέλουν. Δυστυχώς, μετά τον Πρώτο

Παγκόσμιο Πόλεμο οι Σοβιετικοί, οι Ιταλοί, οι

Γάλλοι και οι Άγγλοι βοήθησαν τον κεμάλ να

ολοκληρώσει τις γενοκτονίες που άρχισαν οι

νεότουρκοι από το 1913 και άφησαν την τερά-

στια αυτή περιοχή της μικράς Ασίας στα χέρια

των κεμαλιστών με όλους τους μη τούρκους

μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα εναντίον

της ανθρωπότητας, το οποίο διέπραξαν οι παρ-

απάνω «μεγάλες» Δυνάμεις. Δυστυχώς, αυτό

το έγκλημα συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Είναι καιρός να δοθεί το δικαίωμα αυτοδιά-

θεσης στους σκλαβωμένους από τους τούρ-

κους γηγενείς λαούς, όπως γίνεται σε όλους

τους άλλους λαούς του κόσμου και σ’ αυτή τη

χώρα που ο κεμάλ Πασάς ονόμασε τουρκία,

δεν ανήκει ανήκει στους τούρκους, αλλά στους

παραπάνω.

Άρα, εμείς δεν πρέπει να αναγνωρίζουμε την

τουρκία, και όχι η τουρκία να μην αναγνωρίζει

την κυπριακή Δημοκρατία.τώρα, θα ρωτήσει

κάποιοςπώς έγινε και τριακόσιες χιλιάδες νομά-

δων τούρκων, που εισέβαλαν από την κεντρ-

ική Ασία μέσω Περσίας, μπόρεσαν να κατακ-

τήσουν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία

τότε – σύμφωνα με την Αμερικανική Εγκυκλο-

παίδεια του 1931 – αριθμούσε 21 εκατομμύρ-

ια πληθυσμό; Αυτό είναι εύκολο να απαντη-

θεί. Ήταν τόσον βάρβαροι, έκοβαν κεφάλια,

σκότωναν γυναίκες και παιδιά και έσπειραν τον

φόβο και τον τρόμο στις καρδιές των πληθυ-

σμών, όπως είδαμε και με το ISIS, που εισέ-

βαλαν από τη Συρία στο Ιράκ περίπου οκτακό-

σιοι άνδρες με φορητά όπλα και δύο μεραρχίες

ολόκληρες του ιρακινού στρατού με τανκς και

κανόνια και όλων των ειδών τα τεθωρακισμέ-

να πέταξαν όλα αυτά τα όπλα και τό’βαλαν στα

πόδια για να σώσουν τα κεφάλια τους. 

Ευτυχώς για ολόκληρη την Ανθρωπότητα

που βρέθηκαν οι ηρωικοί κούρδοι των ρκκ και

YPG, άνδρες και γυναίκες, και τους σταμά-

τησαν. Δυστυχώς, τότε, στη Βυζαντινή Αυτο-

κρατορία δεν υπήρχε το ρκκ- YPG για να στα-

ματήσουν τους βάρβαρους τούρκους νομάδες.

το άλλο ήταν οι ίδιοι οι Βυζάντιοι πρίγκιπες που

μάλωναν μεταξύ τους και καλούσαν αυτούς

τους βάρβαρους και τους πλήρωναν να πολε-

μήσουν τους άλλας, με αποτέλεσμα να αποκ-

τούν διαρκώς περισσότερα εδάφη και φυσικά

ανάγκαζαν τον πληθυσμό των τόπων που κατακ-

τούσαν, όσους δεν σκότωναν, να γίνουν μου-

σουλμάνοι. με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν

να κατακτήσουν ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτο-

κρατορία. Σήμερα, λένε οι κεμαλιστές και οι

Ισλαμιστές ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

ανήκουν σ’ αυτούς με τη «Γαλάζια Πατρίδα»

τους... Αν είχαμε σωστή ηγεσία, θα έπρεπε να

πούνε στους τούρκους φασίστες ότι η ξηρά της

Ιωνίας ανήκει στους Έλληνες, όπως και η Ανα-

τολική Θράκη. ο κόσμος που ζει σήμερα εκεί

δεν είναι τούρκοι, αλλά Έλληνες οι περισσό-

τεροι και Αρμένιοι, που τους ανάγκασαν να

γίνουν μουσουλμάνοι. Επίσης, οι κούρδοι που

προσπάθησαν να τους τουρκοποιήσουν και

ύστερα έκαψαν τις πόλεις και τα χωριά τους.

Έπρεπε οι πολιτικοί μας να μιλούν και να

λένε την αλήθεια και όχι να προσπαθούν να

ευχαριστήσουν τους ψευτο-συμμάχους μας,

που έχουν συμφέροντα στην τουρκία.

Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

Σ’ ένα ταξίδι νοερό η μοίρα γνέθει τ’ όνειρο, 

κι η μούσα το υφαίνει. 

οι μνήμες στήνουνε χορό στο κατεχόμενο χωριό, 

στη γη την αγιασμένη...

κι ο ποιητής ακολουθεί, στον Χρυσοσώτηρα ποθεί

ν’ ανάψει το καντήλι. 

Στην όπου γης Ελληνισμό το μήνυμα να στείλει. 

Στων Αποστόλων το νησί, χέρι με χέρι όλοι μαζί,

κι ο Χρυσοσώτηράς μας! 

και η μητέρα Παναγιά, φάρος, πυξίδα που οδηγεί,

στα άγια χώματά μας. 

Στην κατεχόμενη Ακανθού... καμπάνες πια δεν αντηχούν,

τα δέντρα δεν ανθίζουν. 

μπουρλότο παίρνει η προσφυγιά, 

γιατί ανήμερα θεριά στη γη μας αλωνίζουν. 

Ακανθού! μαζί με τ’ άλλα τα χωριά, της κύπρου αρχοντομάνα!

Βιώνει, ζει την ορφανιά, της προσφυγιάς το δράμα.

Αρχέγονος ο στεναγμός... του Χρυσοσώτηρα ο ναός

τώρα τζαμί εγίνη. 

Από την αίγλη την παλιά, δείγμα δεν έχει μείνει!

κι όμως, η Ακανθού δεν θα χαθεί, 

αλώβητη θα κρατηθεί στον αδηφάγο χρόνο. 

Γιατί; Στον κόρφο του κρατεί του μεταξιού τον σπόρο!

Στον ακαθιώτικο αργαλειό, ο μίτος κομποδένει, 

υφάντρες, κόρες ζηλευτές, ξεδιαλύνουν τις κλωστές

και τις περνούν στο χτένι!

μέσα στη νύχτα ξαγρυπνούν, υφαίνουν τα προικιά τους,

τη λύτρωσή τους καρτερούν, τον Χρυσοσώτηρά τους.

κι η μάνα κύπριδα, κύπριδα κυρά... 

που φλέγεται και λιώνει εις τη θαβώρια αγκαλιά, 

το βλέμμα της υψώνει. 

κι εμείς, στην ίδια προσευχή, στου πόνου το ψαλτήρι,

τη λευτεριά προσμένουμε, το μέγα Πανηγύρι. 

Αφιερωμένο στον λαό της Ακανθούς,

πάντα με την ελπίδα για λευτεριά και επιστροφή,

εις την γλυκιά Πατρίδα.

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας,

Ξεριζωμένη Λεμονιά 



(Το ποίημα τούτο, εις μνήμην της

Θαρραλέας μου Γιαγιάς Μαρίας)

κάποτε, τους καλοκαιρινούς μήνες,

καθώς τα πρόβατα βοσκούσαν

Εις τα εύφορα βόρια λιβάδια,

η νεαρή μαρία,

Εν μέσω της ηλιόλουστης καλοσύνης,

Έγινε μάρτυς ανοικτού οράματος,

με έκπληξη και κεκλιμένη την κεφαλή,

η νεαρή αυτή γυναίκα

Έλαβε μια ευλογία που κράτησε

κρυμμένη στην καρδιά της,

Έως την ύστερη ζωή της,

Εις ξένη χώρα, όπου και

Απεκάλυψε την ευλογία αυτή,

της ορεινής κοιλάδας,

Εις τις τρεις θυγατέρες της

και εις την παιδίσκη εγγονή της,

Που τώρα ζει εν Ελλάδι,

και καταγράφει το γεγονός 

Εις τον στίχο τούτο.

την ζωή της μαρίας σάρωσαν

τα σπαρακτικά δάκρυά της,

η σιωπή και η μοναξιά της,

ενέπνευσαν προσευχή,

παρηγορίας, εις ερημοκλήσι

του Ιταλικού χωριού…

… τότε, εις καταπράσινη κοιλάδα,

μια ειρηνική, λαμπρή ημέρα,

Εστράφει προς τους ουρανούς

και εκεί, είδε την

μητέρα, Παρθένο μαρία

να κοιτά, από ψηλά

την έκθαμβη νεαρή μαρία,

την γιαγιά μου, που

Ποτέ δεν δίστασε να περιγράφει

το όραμα τούτο, το αδρά

Χαραγμένο εις την ψυχή της…

… και τώρα η συγγραφεύς αυτή,

η κάποιας ηλικίας, συσχετίζει,

το άγιο αυτό συμβάν

με την πλήρη πίστη εις την αλήθεια,

το στήριγμα της ζωής, 

και την ισχύ που δίδει, αυτή

η αδιάκοπη ευλογία…

“η διαρκής μακροζωία 

και η άχρονη, άκτιστη Αγάπη 

του Αγίου Πατρός:

«ΕΓΩ ΕΙμΙ ο Ων»

Δημιουργεί και καθαγιάζει 

την υπερευλογημένη καρδιά 

της Παρθένου μητέρας 

και ιδού, το μυστήριον 

της αγίας γέννησης του κυρίου μας, 

η ιστορική κληρονομία του ανθρώπου, 

Εις τους αιώνας των αιώνων,

Αμήν

Jo-Anne Colombo-Marinakis

Ώρα κακιά σε κρύβει...
Ότι έχεις φύγει στη σιγή το μαρτυρούν οι αισθήσεις,

αυτές που ντύνουν την ψυχή μ’ ελπίδες ψευδαισθήσεις.

Διότι δεν το δέχομαι πως Σένα έχω χάσει, 

σπρώχνω τον πόθο μου ή τρελή, να τρέξει να σε φτάσει...

Περνώντας τους λαβύρινθους, τα μαύρα τους σκοτάδια, 

κραυγάζω, κλαίω στην ηχώ κι αυτή τριγύρω στ’ άδεια...

Όταν σφυρίζει άνεμος, λυσσομανά η πλάση,

μαζί τους τρέχει η σκέψη μου – ίσως και να σε φτάσει;

Που έφυγες, παγώσανε οι χτύποι της καρδιάς μου. 

Αναζητώ το βλέμμα σου στο χάος της ερημιάς μου.

μερόνυχτα του πόνου μου σκιά σου τα ζυγώνει, 

στα όνειρά μου έρχεσαι, ξυπνώντας είμαι μόνη.

μα εάν φύγω απ’ ώρες της ζωής, τον Χάρο που αντικρύσω,

μου φτάνει μόνον μια στιγμή κοντά σου να γυρίσω...

με της ψυχής μου τα όνειρα στο απόλυτο αν περάσω,

Εσένα για να ξαναειδώ, το Σύμπαν θα χαλάσω!

Είσαι το φως της ζήσης μου – ώρα κακιά σε κρύβει...

Ξέχνα τον, λένε οι γύρω μου... τους λέω... Δεν έχει φύγει!

Μερσίνη MacFarland

Γλυκιά Καρποφορία
οι ρίζες της μορφώσεως είναι πικρό φαρμάκι, 

όμως καρπός πολύ γλυκός – ωφέλιμος και θρεπτικός,

σαν δροσερό νεράκι!

Σαν στο σχολείο της ζωής διαβάζεις και μαθαίνεις, 

διδάσκει με προβλήματα – δύσκολα ερωτήματα, 

λύνεις, καταλαβαίνεις!

ο φρόνιμος ο μαθητής, καλομελετημένος, 

δεν καταντά διακονητής – ούτε και βάρος επί γης,

θα βγαίνει κερδισμένος!

Αφήνει πίσω παρελθόν, μαζεύει εμπειρίες.

του γίνεται αντιληπτός – λόγος και δύσκολος καιρός,

νοεί διδασκαλίες!

με ηρεμία πάντοτε και δίχως αντιδράσεις, 

ό,τι του στείλει η ζωή – με σκέψη και υπομονή 

θα γράψει εξετάσεις!

ο πανικός δεν ωφελεί, αυξάνει τη μιζέρια, 

με πίστη και αποδοχή – θα φέρει την ανατροπή, 

Άνοιξη, καλοκαίρια!

το γήρας του θά ν’ εποχή πλούτου, ευημερίας, 

θα χαίρεται παραγωγή – σαν βλέπει τη συγκομιδή

γλυκιάς καρποφορίας!

Ευχαριστώ τον Δάσκαλο, μέγα Αριστοτέλη, 

που δίδαξε τα Γράμματα – Ζωής σοφά διδάγματα, 

του Πνεύματος το μέλι!

Αιώνιος, Αθάνατος, Παντοτινός θα μείνει, 

λαμπάδα, Φάρος στη ζωή – από Δυσμάς σ’ Ανατολή,

ανάβει και δεν σβήνει!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

9 Ιουλίου 2021-09-01

Ο Gangsterγκάρης
Ευχαριστώ σε, Πλάστη μου, που έκαμες τα νιάτα,

μα ‘πλασες τα γεράματα,

αρρώστειες, πίκρες, κλάματα, και τά’κανες σαλάτα(ν).

Ειρήναρχος Στεφάνου

Παροικιακός Ποιητής

λίτες πολλές ο άνθρωπος, τέλεια αναστενάρης,

μα κι οι θεοί παθαίνουν την. Βρε Χάρε, μη με πάρεις!

Είσαι ‘νας ποιητάρης κιοτής, είσ’ ένας gangsterγκάρης!

Α.Κ.Η.

Παροικιακός ποιητάρης

ΓλΩΣΣΑρΙον

Gangsterγκάρης = γκάγκστερ

λίτες = εξιστορήσεις βασάνων (από το ιταλικό lite)

Αναστενάρης = παραπονιάρης

κιοτής = δειλός
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το πιο όμορφο μέρος της κύπρου δέχε-

ται επίθεση για πολλά χρόνια λόγω της

απληστίας που έγινε ανεκτή από τις αρχές,

που αποτυγχάνουν να προστατεύσουν

αυτόν τον περιβαλλοντικό θησαυρό του

Ακάμα.

Επισκεφθήκαμε πρόσφατα το εγκατα-

λελειμμένο τουρκικό χωριό Ανδρολίκου

και σοκαριστήκαμε από το περιβαλλον-

τικό έγκλημα που διαπράττεται στην πε-

ριοχή.

το τεράστιο λατομείο Δρούσια επεκτά-

θηκε και στις δύο πλευρές του κεντρικού

δρόμου προς Ανδρολίκου. οι επισκέπτες

μάλιστα περνούν μέσα από το λατομείο

για να φτάσουν στο χωριό! Αυτό είναι τρέλα! 

Πρόκειται για μια οικολογική καταστρ-

οφή που εγκρίθηκε από απρόσωπους

γραφειοκράτες του τμήματος Περιβάλ-

λοντος που ενέκριναν την αδειοδότηση

χωρίς δημόσια διαβούλευση, διαφάνεια ή

έλεγχο. Γιατί; Πιθανώς ως αντάλλαγμα

πολιτικών «διευκολύνσεων» και «χον-

τρών» φακέλων σε άτομα, όπου η διαφ-

θορά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι βασι-

λιάς!

Εάν η υπάρχουσα οικολογική κατα-

στροφή της άγριας ζωής και της φύσης

είναι αποδεκτή σε χώρα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, τότε όλα επιτρέπονται στην

κύπρο. 

Όπου δεν υπάρχει νόμος, διαφάνεια και

δικαιοσύνη, ΔΕν υπάρχει ούτε παρα-

νομία!!! Στην πραγματικότητα, η Δικαι-

οσύνη στην κύπρο είναι πραγματικά

ουτοπία!

Ανδρέας Χ Χρυσάφης

Ο Ακάμας υπό επίθεση

Μόνη εις τα ορεινά βοσκοτόπια της Ιταλίας 



A.LEVEL
Year 13 students at St Andrew the Apostle School

have improved on last year’s strong academic per-

formance with an excellent set of results.

• 25% of all grades awarded were A*/A

• 54% of all grades awarded were A*/A/B

• Great success with BTEC choices combined with

A level choices

• 100% of students going to university of choice or

into an apprenticeship programme

Our students have exemplified the St Andrew the

Apostle way with their resilience and determination

to succeed despite the challenges they encountered

as a result of the pandemic. Year 13 went through a

rigorous process of testing and assessment under a

high level of control to achieve grades which are the

gateway to their future. 

Headteacher Mrs Indira Warwick said: “It is a priv-

ilege to see how well our Year 13 students have done-

they thoroughly deserve every happiness. We were

one of very few schools locally who delivered live

lessons every day during the last lockdown so that

we minimised the loss of learning time for our stu-

dents. We continued to work closely with parents and

carers to look after and support our learners as for

us, each young person is a valued and important in-

dividual. The hard work and determination to suc-

ceed from every single student has really paid off.

We have established a legacy of success and our

new Year 13 are set to break all records with students

applying to Oxbridge and top Russell Group Univer-

sities to read Medicine, Law, Computer Science and

other very competitive courses. All of the staff at STA

and I are simply delighted and we are looking forward

to hearing all about the positive impact we know our

students will have as they take their next steps in our

changing world. Well done STA. Ever to Excel!”

Chair of Governors, Mrs Mary Karaolis OBE said:

“The excellent quality, commitment and hard work of

all the school staff, together with the positive support

of the parents and carers and the wonderful students

of our school has minimised the impact of the awful

COVID pandemic on the effectiveness of the school

and the progress of our students. We look forward to

our school continuing to provide a Greek Orthodox

faith values-based education, leading to high acad-

emic standards in an educational environment that

is welcoming to all”.

GCSE
HEAdLinES

• 31% of all grades were grades 9-7.

• 22% of students achieved the highest grades

(grades 9-7) in all their GCSEs.

• 49 grade 9s awarded.

• 70% of all grades were grades 9-5 and 90% grades

9-4.

• 75% of all students achieved at least 5 standard

passes including English and maths. 

• 55% of all students achieved at least 5 strong

passes including English and maths.

• 78% of our students were entered for the EBacc.

This is well above the 40% national average. 

• Congratulations to the English department who

continue to excel. 83% of students achieved a strong

pass at GCSE (grade 5 or higher), with 40% achiev-

ing grade 9-7.

notable achievements include: 

1. Kamran O: 3 grade 9s; 7 grade 8s; 1 grade 7.

Top achievement and excellent progress.

2. Ioana G: 3 grade 9s; 4 grade 8s; 2 grade 7s. Ex-

cellent achievement and most progress.

3. Raphaella P: 3 grade 9s; 5 grade 8s; 2 grade

7s; 1 grade 6. 

4. Thea P: 5 grade 9s; 2 grade 8s; 3 grade 7s; 1

grade 6.

5. Laura H: 2 grade 9s; 2 grade 8s; 5 grade 7s; 2

grade 6s.

6. Pavlos K: 2 grade 9s; 4 grade 8s; 3 grade 7s; 2

grade 5s.

7. Carl C: 1 grade 9; 7 grade 8s; 2 grade 7s; 1

grade 6.

8. Elena I: 5 grade 8s; 6 grade 7s.

9. Michaela G: 5 grade 8s, 5 grade 7s.

10. Zachary C: 1 grade 9; 7 grade 8s; 2 grade 7s;

1 grade 6.

11. Ben R: Has passed all 9 GCSEs and is pursu-

ing a professional career as an England Basketball

player. Ben will attend the Basketball Academy based

at Loughborough University. Well done Ben, and good

luck!

KEy

Grade 9 ~Grade A** 

Grade 8 ~ Grade A*

Grade 7 ~ Grade A

A grade 5 is considered a strong pass and a grade

4 is considered a standard pass at GCSE.

Commentary

Congratulations to our Year 11 students on another

fantastic set of GCSE results! These results follow a

very impressive set of Year 13 A level and BTEC re-

sults two days ago. 

Year 11 have truly espoused our school motto Ever

to Excelby demonstratinggreat resilienceand focus

despite facing challenges due to the pandemic. I have

been impressed by the determination of Year 11 stu-

dents, who always tried their best andnever gave up-

knowing that they will be nurtured and supported to

achieve their ambitions.

Year 11 went through a rigorous process of test-

ing and assessment under a high level of control to

secure the gradesthey have achieved, which are the

gateway to their future. We look forward to welcom-

ing our students back in the autumn term as they join

our highly successful and happy sixth form.

Miss Sai Naidu, Head of Year 11 said "It's been a

long hard road, but you accomplished your goals and

achieved your GCSE's today. You have used perse-

verance and personal performance to achieve the

perfect success. I stand today as a very proud Head

of Year 11. I wish you all the very best”.

Mrs Indira Warwick, Headteacher said,“Our staff

have worked closely with students and their families

to support Year 11 through what has been a very chal-

lenging time in education. Our staff really believe in

our students and their resolve to help each and every

student achieve their ambition has enabled our Year

11 students to truly flourish. Most of our students have

met and exceeded their target grades. I am proud to

say that St Andrew the Apostle School is a wonder-

ful community-led school, where hard-working and

aspirational students can succeed and where every

child is known”.

Chair of Governors,Mrs Mary Karaolis OBE said,“I

would like to warmly congratulate the staff, students

and their families on these excellent results. We look

forward to our school continuing to provide a Greek

Orthodox faith values-based education, leading to

high academic standards in an educational environ-

ment that is welcoming to all”.
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Outstanding summer 2021 A. Level and GCSE
results at St Andrew the Apostle School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLOKyTHOPiTA

ROUMELiS
This dish is an easy Greek

sweet pumpkin pie with filo, full

of aromatic flavours and an in-

credible taste. It comes from the

Roumelis area, where they have

a lot of pies and excellent cheeses.

inGREdiEnTS

MAKES 8-10 PIECES

1.8 kg pumpkin flesh, cut into

3cm cubes (you need to buy

a pumpkin of over 2kg for

this)

finely grated zest and juice of 2

oranges

125ml mild olive oil or sunflower

oil

125g caster sugar or 2 tbsp hon-

ey

1 tbsp freshly ground cinnamon

½ tsp ground cloves

1 tsp ground nutmeg

2 tbsp semolina 

1 medium-sized organic or free-

range egg, lightly beaten

250g walnuts, roughly chopped

1 tsp brandy

500g filo pastry

FOR dUSTinG

Icing sugar

Freshly ground cinnamon

METHOd

_Put the pumpkin in a large 

heavy-bottomed casserole,

with the orange juice and 

bring to the boil and simmer,

covered, for 15-20 minutes

until tender. Cool and drain,

reserving the liquid.

_Whisk the reserved liquid in a

small saucepan with the olive

oil or sunflower oil, sugar or

honey, cinnamon, ground

cloves, ground nutmeg and

orange zest until the sugar

has dissolved.

_Add the semolina and cook on

a low heat, stirring occa-

sionally, until thickened.

_Gradually add the semolina

mixture into a bowl contain-

ing the beaten egg, stirring

constantly until the mixture

is thick and smooth.

_Add the pumpkin, chopped wal-

nuts and brandy and mix well

until thoroughly combined.

_Preheat the oven to 180⁰C/160⁰C

fan/gas 4.

_Brush half a sheet of filo light-

ly with oil and fold out the re-

maining half. Oil the surface

of the sheet of filo and spread

2-3 tablespoons of the mix-

ture over the top, along the

pastry, avoiding the edges.

_Bring the bottom edge of the

pastry over a little and roll it

into a cylindrical shape. Take

one end and wind it round to

make a spiral and carefully

place it into the middle of a

greased 35cm round baking

tin.

_Continue to make the rolls with

the remaining pastry and fill-

ing and place into the bak-

ing tin next to the original roll,

winding it round to form a

large spiral shape.

_Brush the pastry with olive oil

and bake in the pre-heated

oven for 45-50 minutes or

until the top is golden brown.

_Slice into portions and serve

warm or cold, sprinkled with

icing sugar and cinnamon.

_You may serve the Kolokytho-

pita on its own or with some

thick Greek yoghurt, beaten

with some honey and orange

liqueur.

© Copyright  

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

KOLOKITHOPITA ROUMELIS
(Sweet Pumpkin pie with filo)

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ρΙκ
15:20 καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων - ρΙκ
19:05 κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
19:50 Προκλήσεις  - ρΙκ
20:50 υΓΕΙΑ κΑΙ ΕυΕΞΙΑ με την 

Βασούλα Χριστοδούλου
21:20 Ελληνική ταινία: Λατέρνα

Φτώχεια και Γαρύφαλλο (1957)
22:45 Ελληνική ταινία: Μια Μέλισσα τον

Αύγουστο (2006)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 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
20:55 Ελληνική ταινία: Ζωή Γεμάτη

Πόνο (1964)
22:20 Ελληνική ταινία: Ταμτάκος 

ο Μαραντόνα της Αγίας 
Βαρβάρας (1988)

23:50 Ελληνική ταινία: Αποκόμματα
(2010)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 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: Στα Καλά 

Καθούμενα (2014)
22:25 Ελληνική ταινία: Ο Άνθρωπος

για Όλες τις Δουλειές (1966)

KYΡIAKH 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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

Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.35 Ελληνική ταινία: 

Αρέσω και Κυκλοφορώ (1986)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 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: 
Η Μικρή μας Πόλη

23.10 το ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 7 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: 

Πρόδωσες την Αγάπη Μου
(1966)

21.50 Ελληνική ταινία: 
Ο Ερωτόγυφτος Με 
Το Ντάτσουν (1998)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
19.50 με τον Φακό του Hellenic TV
20.30 Ελληνική ταινία: 

Μανταλένα (1960)
22.00 Ελληνική ταινία: 

Ο Μιχαλιός του 14ου 
Συντάγματος (1962)

ΠΕΜΠΤΗ 9 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
21.25 Ελληνική ταινία: 

Ο Κούκλος (1968)
22.35 Ελληνική ταινία: 

Πεζοδρόμιο (1962)

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.

In conversation with Gnosoulla
Tsioupra-Lewis

On Sunday 5th September, Gnosoulla Tsioupra-Lewis will be interviewed by Tom Toumazis MBE, under

the auspices of the National Federation of Cypriots in the UK. The event will be broadcast live and will start

at 5pm. The interview will cover Gnosoulla’s fascinating life and career, her inspiring work improving di-

versity and inclusion in the workplace, and her top tips for applying for jobs and advancing your career.

To watch, register at gnosoulla.eventbrite.co.uk 

Gnosoulla Tsioupra-Lewis was born and raised in north London, to parents who were both active mem-

bers of the UK Cypriot community. She studied Law and Russian at the University of Surrey and then worked

as a lawyer for Baker and McKenzie after graduating. Gnosoulla eventually moved to UBM, where she

spent around 19 years working in various roles including Group Employment Lawyer, and Senior Vice-

President Global HR for Europe, the Middle East and Africa. After leaving UBM, Gnosoulla became Chief

People Officer at The Telegraph in 2018 where she worked on attracting, engaging and developing talent

throughout the organisation. In September 2020, she moved to The Economist Group to become Chief Tal-

ent Officer. Through her senior leadership roles, Gnosoulla has worked to maximise the performance and

potential of people, teams and organisations. She has also worked hard to successfully develop more in-

clusive and diverse workplaces.

Interviewer, Tom Toumazis MBE, has a 35-year career in the entertainment, media and the technology

industry working at companies such as ITV, Disney and Yahoo. More recently Tom has moved to investing

in start-ups and has a portfolio focused in technology, media, and the arts. Tom is also a Trustee of the

NSPCC.
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