
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ανοίγουν αυτή τη βδομάδα και τα
ελληνικά σχολεία της παροικίας

n ΠΙΟ «ΧΑΛΑΡΟΙ» ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID

n ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1084            ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΙΜΗ: £1,00

    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

          
  

     

   
  

    
 

     

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

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

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

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

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

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

Κηδευέται σήμερα
στην Κρήτη 

ο Μεγάλος Έλληνας
Μίκης Θεοδωράκης

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ,
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11 & 15

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

Σταθερός συμπαραστάτης της Κύπρου

ο πρόεδρος Αλ Σίσι

n ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΣΗ
ΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΗΡΕΙ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΑΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΝΕΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

«Δεν μπορεί να κλείνει 
η πόλη από εκατό και

διακόσιους ανθρώπους»
ΣΕΛΙΔΑ 7

Οι εισφορές της Ομογένειας για τις φωτιές
στην Κύπρο και την Ελλάδα στον έρανο

της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
n ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ £22,240 – ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ £29,854 

– ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 5

Ευκαιρία επανατοποθέτησης
του Κυπριακού 

στη σωστή του βάση
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΕΝΩ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΓΥΡΩ ΣΤΟ 90%) ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΕΦΤΟΥΝ

Φόβοι στη Βρετανία για τις αυξανόμενες
εισαγωγές COVID στα νοσοκομεία
n ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ LOCKDOWN ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

n ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΓΈΝΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

Επάνοδος στο Σύνταγμα του ‘60
και μετεξέλιξη του κράτους

n Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

n Ο ΤΑΤΑΡ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΝ ΔΕΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ

n ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ» 
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ “ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ”

n ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: «ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ, ΘΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ…» ΣΕΛΙΔΑ 6

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses



2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Διαψεύδει εμμέσως τα δημοσιεύματα για
επιβολή περιορισμένου Lockdown στο

τέλος Οκτωβρίου ο αρμόδιος για τους Εμβο-
λιασμούς Βρετανός υπουργός Ναντίμ Ζαχά-
ουι. Τονίζει ότι αυτή τη στιγμή προτεραιό-
τητα της βρετανικής κυβέρνησης είναι η χορή-
γηση της τρίτης δόσης του εμβολίου σε ευπα-
θείς ομάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «i»,

υπάρχει σχέδιο νέου lockdown στη Βρετανία τον

Οκτώβριο αν συνεχιστεί η μεγάλη αύξηση των

εισαγωγών ασθενών Covid σε νοσοκομεία.

Το δημοσίευμα επικαλείται μη κατονομαζό-

μενο επιστημονικό σύμβουλο της κυβέρνησης

Τζόνσον, μέλος της ανεξάρτητης επιτροπής

ειδικών SAGE, ο οποίος προειδοποιεί πως το

Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να εισέλθει σε μια

περίοδο «παρατεταμένης κορύφωσης» λοιμώξεων

κορωνοϊού και νοσηλειών.

Προσθέτει ότι αν οι ημερήσιες εισαγωγές δεν

μειωθούν και κριθεί ότι απειλούν με κορεσμό τα

δημόσια νοσοκομεία, τότε θα μπορούσαν να

επιβληθούν εκ νέου περιοριστικά μέτρα κατά τη

διάρκεια των προγραμματισμένων σχολικών δια-

κοπών την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid μένουν
σταθερά γύρω 900 ημερησίως τις τελευταίες
βδομάδες, με περισσότερους από 7.600 φορ-
είς να νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Η μεγάλη
πλειοψηφία των νοσηλευομένων είναι ανεμ-
βολίαστοι.

Όπως τονίζει η εφημερίδα, το σχέδιο της

κυβέρνησης πιστεύεται ότι προβλέπει παράτα-

ση των σχολικών διακοπών κατά μία εβδομά-

δα, δηλαδή και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμ-

βρίου. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη σοβα-

ρότητα της κατάστασης, προβλέπεται επαναφ-

ορά της υποχρέωσης τήρησης αποστάσεων και

περιορισμών στις συναθροίσεις έως ένα πλή-

ρες αλλά μικρής διάρκειας «προστατευτικό»

lockdown με λειτουργία μόνο των καταστημά-

των πώλησης αναγκαίων ειδών.

Πιθανή θεωρείται σε ένα τέτοιο σενάριο και η

επαναφορά των περιορισμών στις μετακινήσεις,

έτσι ώστε να μην υπάρξει μεγάλος όγκος ταξι-

διών από οικογένειες στη διάρκεια των σχολικών

διακοπών.

Ο κ. Ζαχάουι είπε ότι «απόλυτη προτεραιό-

τητα» αυτή τη στιγμή είναι η επικείμενη έναρξη

του προγράμματος χορήγησης της τρίτης δόσης

του εμβολίου κατά του κορωνοϊού στους πιο

ευπαθείς.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι για να συνεχιστεί η

πορεία στον «μονόδρομο» προς το άνοιγμα της

οικονομίας θα πρέπει το πρόγραμμα χορή-

γησης της τρίτης δόσης «να γίνει σωστά».

Αν κάτι τέτοιο επιτευχθεί, πρόσθεσε ο αρμό-

διος για τους εμβολιασμούς κατά του κορωνο-

ϊού υφυπουργός, τότε έως του χρόνου θα μπο-

ρούσε η χώρα να περάσει από την πανδημική

σε μία ενδημική φάση διασποράς του ιού, την

οποία θα διαχειρίζεται σε ετήσια βάση.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΕΣ

Βρετανοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν την

Κυριακή σε συγκρούσεις με αντιεμβολιαστές

διαδηλωτές στο Λονδίνο (φωτό). Οι διαδηλωτές

επιχείρησαν την Κυριακή το απόγευμα να μπουν

στο κτίριο όπου στεγάζεται η Ρυθμιστική Αρχή

Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) στο

Κάναρι Γουόρφ, η οποία εγκρίνει τα διάφορα

εμβόλια για τον Covid-19.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι παρέταξε «έναν

αριθμό αστυνομικών» για «να προστατεύουν

την είσοδο» του κτιρίου.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς

μια άλλη συνοικία του Λονδίνου, το Σάουθ Κέν-

σινγκτον. 

«Ορισμένοι διαδηλωτές έγιναν βίαιοι απέναντι

στους αστυνομικούς. Τέσσερις αστυνομικοί τρα-

υματίστηκαν στις συγκρούσεις», ανέφερε μέσω

του Twitter η Μητροπολιτική Αστυνομία, κάνον-

τας λόγο για «απαράδεκτα» επεισόδια.

ΕΝΩ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

(ΓΥΡΩ ΣΤΟ 90%) ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΕΦΤΟΥΝ

Φόβοι στη Βρετανία για τις αυξανόμενες

εισαγωγές COVID στα νοσοκομεία

ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ 

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θέλει να κατακτήσει το…
Βυζάντιο ο Ερντογάν!!!

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας
το περασμένο Σάββατο σε κομματικά στελέχη στη Ριζούντα, κατη-
γόρησε την αντιπολίτευση της χώρας του ότι προσπάθησε να
κρατήσει κλειστή την Αγία Σοφία, σε αντίθεση με τον ίδιο που την
απέδωσε «στους από την εποχή του Πορθητή ιδιοκτήτες

της».

«Εμείς καθορίσαμε καλά τον δρόμο μας. Και ο δικός μας

δρόμος δεν είναι ο δρόμος ο δικός τους. Ή θα πάρω το

Βυζάντιο, ή το Βυζάντιο θα πάρει εμένα. Αυτό το συμβόλαιο

είναι δικό μας και όχι δικό τους», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Ερ-
ντογάν στην ομιλία του. «Εμείς αυτό το αποδείξαμε με τα εγκαίνια

της Αγίας Σοφίας, ενώ εκείνοι το αντίθετο, προσπάθησαν να παρα-

μείνει κλειστή η Αγία Σοφία», πρόσθεσε ο Tούρκος πρόεδρος.

Δοξάζει τον Αλλάχ για τα μη επανδρωμένα…

»Και δόξα στον Αλλάχ, εμείς αποσπάσαμε τα αποτελέσματα

των προσπαθειών μας από τον Αλλάχ, και αυτήν τη στιγμή η Αγία

Σοφία που παρέμενε κλειστή, άνοιξε και αποδόθηκε στους από

την εποχή του Πορθητή ιδιοκτήτες της», ανέφερε ο Ερντογάν.
«Εμείς με τα μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη “Ακιντζί”»,

γράφουμε εκ νέου την παγκόσμια πολεμική ιστορία», πρόσθε-
σε.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Χωρίστηκαν επιτυχώς
σιαμαία ενός έτους, 
ενωμένα στο κεφάλι

ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΜΟΛΙΣ 20 ΦΟΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Μια εξαιρετικά δύσκολη και σπάνια χειρουργική επέμβαση
διαχωρισμού έλαβε χώρα στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα δίδυμα
κορίτσια ενός έτους που γεννήθηκαν ενωμένα στο πίσω μέρος
του κεφαλιού τους, να αντικρίσουν το ένα το άλλο για πρώτη
φορά.

Η 12ωρη επέμβαση στο Ιατρικό Κέντρο Soroka χρειάστηκε
μήνες προετοιμασίας και περιελάμβανε μοσχεύματα τριχωτού
της κεφαλής και για τα δύο μωρά.

Μετά τον διαχωρισμό τα κορίτσια αναρρώνουν καλά.
«Αναπνέουν και τρώνε μόνα τους», δήλωσε ο Eldad Silberstein,

επικεφαλής του τμήματος πλαστικής χειρουργικής του Soroka
στην τηλεόραση του Ισραήλ.

Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια επέμβαση, η οποία έχει
πραγματοποιεί μόλις 20 φορές παγκοσμίως, έλαβε χώρα στο
Ισραήλ με συμμετοχή δεκάδων γιατρών.

Eπικαιρότητα

Σε σκάνδαλο δωροδοκίας εμπλέκεται

το «δεξί χέρι» του πρίγκιπα Καρόλου
Σύμφωνα με δημοσίευμα της

«Mail on Sunday» το δεξί χέρι του

Κάρολου, ο Μάικλ Φόσετ, ανα-

γκάστηκε να παραιτηθεί καθώς

επιστολή που ήρθε στο φως ανα-

φέρει ότι πρόσφερε σε Σαουδά-

ραβα κροίσο, ο οποίος έκανε δω-

ρεές χιλιάδων λιρών στο Prince’s

Foundation, βοήθεια για να λάβει

τον τίτλο του ιππότη και τη βρετα-

νική ιθαγένεια.

Ο Φόσετ, που μέχρι ήταν διευ-

θύνων σύμβουλος του Prince’s

Foundation, είχε πει ότι η βασιλι-

κή φιλανθρωπική οργάνωση θα

ήταν «ευτυχισμένη και πρόθυμη»

να χρησιμοποιήσει την επιρροή

της για να βοηθήσει τον πλούσιο

Σαουδάραβα δωρητή και επιχει-

ρηματία Dr Mahfouz Marei
Mubarak bin Mahfouz «υπό το

φως της πρόσφατης γενναιοδωρίας

του».

Όλες αυτές οι χάρες έλαβαν

χώρα το 2017 και ο Σαουδάραβας

κροίσος ελάμβανε όλα αυτά τα

χρόνια την υποστήριξη του παλα-

τιού, φυσικά με το αζημίωτο καθώς

οι δωρεές του ήταν χιλιάδων λιρών.

«Ο Φόσετ – αναμφισβήτητα ήταν

ο πιο αξιόπιστος βοηθός του πρί-

γκιπα – και έχει προσφερθεί να

αποχωρήσει προσωρινά», ανα-

φέρει ανώνυμη πηγή.

Πρώην αξιωματούχος του Παλα-

τιού είπε ότι η απώλεια του Φόσετ

ήταν «σεισμός» για τον μελλον-

τικό Βασιλιά.

Το σκάνδαλο επικεντρώνεται

κυρίως στον τρόπο με τον οποίο

ζητήθηκαν δωρεές για την ανα-

καίνιση του Dumfries House, ενός

αρχοντικού στη Σκωτία.

Η επιστολή βόμβα, που έγρα-

ψε ο Φόσετ στις 18 Αυγούστου

2017, στον Busief Lamlum, βοηθό

του Dr Bin Mahfouz, αναφέρει:

«Υπό το φως της συνεχιζόμενης

και πιο πρόσφατης γενναιοδω-

ρίας του σεβαστού… Είμαι στην

ευχάριστη θέση να σας το επιβε-

βαιώσω, με εμπιστοσύνη, ότι είμα-

στε πρόθυμοι και ευτυχείς να υπο-

στηρίξουμε και να συμβάλλουμε

στην αίτηση για ιθαγένεια».

Ο Φόσετ είχε αρχίσει να εργά-

ζεται για τη βασιλική οικογένεια το

1981 ως υπηρέτης της βασίλισ-

σας και ανέβηκε στην ιεραρχία

μέχρι που έγινε βοηθός ακόλου-

θος του πρίγκιπα Καρόλου και τον

βοηθούσε να ντύνεται κάθε πρωί.

Το 2003 είχε αθωωθεί από κατη-

γορίες για κακή οικονομική συμπε-

ριφορά που αφορούσαν την

πώληση δώρων που είχαν γίνει

στη βασιλική οικογένεια.

Βιβλία για τα 70χρονα του 
Συλλόγου Ελλήνων Γονέων

Ανακοίνωση του Σ.Ε.Γ. αναφέρει:

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Γονέων πληροφορεί την παροικία μας ότι ετοιμά-

ζει την έκδοση δύο βιβλίων (στα ελληνικά και στα αγγλικά) για τα 70-χρονα

του (1952 – 2022).

Παρακαλεί όλους όσους ίσως να έχουν κάποιο υλικό, φωτογραφίες, ντο-

κουμέντα, αντικείμενα που σχετίζονται με την ίδρυση, τη δράση και τα σχολεία

του ΣΕΓ να επικοινωνήσουν είτε με τον Πρόεδρο του ΣΕΓ κ. Παναγιώτη Για-
κουμή στα γραφεία του ΣΕΓ ή στο τηλέφωνο 07939589759 ή στο e-mail: 

pyiacoumi@aol.com ή με τον Δρα Κύπρο Τοφαλλή (επιμελητή της έκδο-

σης) στη διεύθυνσή του: 29, Onslow Gardens, London N21 1DY ή στο τηλέ-

φωνο 020 8360 7968 ή στο e-mail: ktofallis@gmail.com
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

Σταθερός συμπαραστάτης της

Κύπρου ο πρόεδρος Αλ Σίσι
Την πάγια στήριξη της Αιγύπτου

στη Λευκωσία στο θέμα του Κυπρ-
ιακού εξέφρασε ο Πρόεδρος της χώρας
Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, σε διάσκεψη
Τύπου που παραχώρησε με τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστα-
σιάδη, μετά την ολοκλήρωση της
ιστορικής πρώτης Διακυβερνητικής
Συνάντησης των δύο χωρών στο
Κάιρο, καθώς και τις διευρυμένες
συνομιλίες των Υπουργών που συμμε-
τείχαν στις διαβουλεύσεις.

Ο κ. Σίσι τάχθηκε υπέρ του σεβασμού

του διεθνούς δικαίου στο Κυπριακό,

μίλησε για την ανάγκη μη παρέμβασης

στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών

και εξέφρασε την πάγια στήρι-ξη της

χώρας του στην Κύπρο στο θέμα του

Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ
Φατάχ Αλ Σίσι τόνισε μεταξύ άλλων ότι

η Διακυβερνητική Συνάντηση εντάσσε-

ται στο πλαίσιο της συνεχούς συνερ-

γασίας και κοινής επιθυμίας για εμβά-

θυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο

φίλες χώρες, σε τομείς κοινού ενδια-

φέροντος και στη βάση της αντιμετώπισης

κοινών προκλήσεων στην περιοχή.

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στην κατά-

σταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο

Κυπριακό, ο Αιγύπτιος ηγέτης είπε ότι

επιβάλλεται ο σεβασμός όλων των κρα-

τών στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη

των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα στις

αρχές της μη παρέμβασης στις εσωτε-

ρικές υποθέσεις – και ο σεβασμός της

κυριαρχίας και των χωρικών υδάτων

των κρατών. Ενώ, αναφέρθηκε στη

σημασία του σεβασμού των κυριαρχι-

κών δικαιωμάτων των κρατών σε ό,τι

αφορά τις έρευνες για υδρογονάνθρα-

κες στην ΑΟΖ τους, σύμφωνα με το διεθ-

νές δίκαιο και τις συμφωνίες οριοθέτη-

σης.

Ο Πρόεδρος Αλ Σίσι επεσήμανε ακόμα

τη σταθερή θέση αρχών της Αιγύπτου

στις προσπάθειες επίλυσης του Κυ-

πριακού στη βάση των ψηφισμάτων και

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας

των ΗΕ, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς

την Κύπρο σχετικά με τις όποιες ενέρ-

γειες στρέφονται εναντίον της κυρια-

ρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή με

τις όποιες προσπάθειες επιβολής τετε-

λεσμένων κατά παράβαση των ψηφι-

σμάτων του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι αυτές

είναι ενέργειες που πλήττουν τις προ-

σπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις «εξαί-

ρετες σχέσεις ανάμεσα σε Κύπρο και

Αίγυπτο σε όλους τους τομείς και την

κοινή βούληση των Κυβερνήσεων των

δύο χωρών για περαιτέρω ενίσχυση

τους», χαρακτηρίζοντας ως ιστορική τη

Διακυβερνητική Συνάντηση.

Σημείωσε ότι «κατά τη διάρκεια της

Συνόδου, αλλά και των διμερών επα-

φών μεταξύ των Υπουργών Εξωτερι-

κών, ΄Άμυνας, Ενέργειας, Γεωργίας,

Παιδείας και Υφυπουργού Ναυτιλίας,

είχαμε την ευκαιρία τόσο να ανασκο-

πήσουμε την ήδη στενή συνεργασία

μεταξύ των δύο κρατών όσο και να ανα-

πτύξουμε ιδέες και απόψεις για διεύρυν-

ση της σε νέους τομείς.

Στον τομέα του Εμπορίου συμφωνή-

σαμε όπως θεσμοθετηθεί ανά τακτά χρο-

νικά διαστήματα η διοργάνωση επιχει-

ρηματικών φόρουμ, ούτως ώστε να

ενισχυθούν οι δεσμοί αντίστοιχων επιχει-

ρηματικών επιμελητηρίων, με στόχο την

αύξηση του εμπορίου,. υπηρεσιών αλλά

και αγαθών, ιδιαίτερα φαρμακευτικών

σκευασμάτων και προϊόντων υδατο-

καλλιέργειας», είπε.

Όσον αφορά την Ενέργεια, ανέφερε

ότι δόθηκαν οδηγίες επίσπευσης των

εργασιών της Κοινής Επιτροπής που

έχει συσταθεί για υλοποίηση της Διακυ-

βερνητικής Συμφωνίας μεταξύ των δύο

χωρών για κατασκευή υποθαλάσσιου

αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου,

αλλά και του EurοAfrica interconne-

ctor.

Ειδικότερα όσον αφορά το Κυπριακό,

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε

τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αλ Σίσι «για

τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις που

αφορούν  στην επίλυση του Κυπρια-

κού, με τις νέες θέσεις και ενέργειες της

τουρκικής πλευράς που εκτρέπουν το

Κυπριακό από τα όσα τα Ψηφίσματα

των Ηνωμένων Εθνών και οι Όροι Εντο-

λής του Γενικού Γραμματέα διαλαμβά-

νουν. Θέσεις, όπως η γνωστή αξίωση

για αλλαγή της βάσης λύσης μέσω της

επιδίωξης  αναγνώρισης δύο ανεξάρ-

τητων κρατών και έκνομες ενέργειες που

αφορούν την αλλαγή του καθεστώτος

της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώ-

στου».

«Επαναβεβαίωσα τον φίλο Πρόεδρο

πως η δική μας θέση παραμένει ατα-

λάντευτη και αυστηρά προσηλωμένη

στην εξεύρεση λύσης που θα βασίζεται

στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, τα

Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και,

φυσικά, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, λαμ-

βάνοντας υπόψη πως η Κυπριακή Δημο-

κρατία είναι κράτος-μέλος της Ένωσης

και θα πρέπει να προσαρμόζεται και να

υλοποιεί αυτά που το ευρωπαϊκό κεκ-

τημένο υπαγορεύει. Την ίδια στιγμή

ενημέρωσα για μια σειρά πρωτοβου-

λιών που αναλάβαμε προκειμένου να

διευκολύνουν την επανέναρξη ενός

ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλό-

γου που θα υπερβεί τα σημερινά αδιέ-

ξοδα που προκαλούνται από τις τουρ-

κικές θέσεις και ενέργειες».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ευχα-

ρίστησε θερμότατα «τον αδελφικό φί-

λο, Πρόεδρο Σίσι, για την κατανόηση,

αλλά και τη σταθερή και αμετάβλητη

στάση αρχών που η Αίγυπτος τηρεί στις

προσπάθειες εξεύρεσης λύσης του Κυ-

πριακού, στη βάση των Ψηφισμάτων

του ΟΗΕ αλλά και στη καταδίκη των

έκνομων ενεργειών της Τουρκίας, είτε

αυτές αφορούν την Αποκλειστική Οικο-

νομική Ζώνη της Κυπριακής Δημο-

κρατίας είτε τη δημιουργία νέων τετελε-

σμένων επί του εδάφους».

Eπικαιρότητα
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Άποψη - Σχόλια

Ο
πως γράψαμε και την προηγούμενη εβδομάδα από

αυτή τη στήλη, η απάντηση του Προέδρου Ανα-

στασιάδη στις αναφορές Τατάρ για τα δικαιώματα των

Τ/κ με βάση το Σύνταγμα του 1960 ήταν σωστή. Και τυπι-

κά και ουσιαστικά ήταν μια οφειλόμενη απάντηση. Δεν

γίνεται  οι Τούρκοι να επιδίδονται συνεχώς σε μαύρη

προπαγάνδα, να διαστρεβλώνουν γεγονότα, να λένε

ψέματα για το τι έγινε μετά το 1960 και εμείς να... κουρ-

νιάζουμε στη φωλιά μας λες και δεν έχουμε επιχειρή-

ματα να αντικρούσουμε τις τουρκικές ψευδολογίες.

Η
μεγάλη εικόνα ποια είναι; Από το 1958 η Τουρκία

προετοίμαζε τους Τ/κ στρατιωτικά για εξέγερση.

Όσοι ομοεθνείς τους δεν υπάκουαν ή δεν υποστήριζαν

τα σχέδια της Άγκυρας, τους δολοφονούσαν. Μπορεί

κάποιοι Ελληνοκύπριοι να έπεσαν στην τουρκική παγίδα

και να παρεκτράπησαν, αλλά δεν μπορούν να συγκρι-

θούν οι ενέργειες κάποιων παρακρατικών με τα εγ-

κλήματα ενός κράτους – της Τουρκίας. Κατηγορούν τον

Μακάριο ότι ήθελε την Ένωση, αλλά «ξεχνούν» ότι ο

Μακάριος ήταν αυτός που αποκήρυξε την Ένωση και

δέχθηκε την ανεξαρτησία. Σκοπίμως αποσιωπούν ότι

ο Μακάριος είχε επισκεφθεί την Τουρκία (Νοέμβριος

1962) σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει ομαλά το νεο-

σύστατο κράτος, αλλά συνάντησε εχθρική ατμόσφαι-

ρα. Έβαλαν όχλο να τον προπηλακίσει, να φράξει την

πορεία του αυτοκινήτου του, να βρίζει και να απειλεί

τον Μακάριο.

Δ
εν βρίσκεται ένας πολιτικός να απαντήσει στον κά-

θε Τατάρ και να τον βάλει στη θέση του. Διαμα-

ρτύρεται για τα διαβατήρια και διερωτάται γιατί δεν α-

φαιρέθηκαν και από τους πραξικοπηματίες. Δεν του

απαντά ένας ότι οι χουντικοί που έκαναν το πραξικό-

πημα σάπισαν στη φυλακή και στην Κύπρο μπήκε φυ-

λακή ο Σαμψών.

Τ
ώρα, ο Τατάρ βγάζει άλλη «θεωρία» για την κατά-

ληψη της Κύπρου το 1571 από τον Λαλά Μουστα-

φά. Τον... κάλεσαν, ισχυρίστηκε ο Τατάρ, οι χριστιανοί

του νησιού, για να τους... σώσει από τους Ενετούς!!!

Τερατώδες ψέμα. Αλλά δεν βγαίνει ένας, έστω οι περι-

σπούδαστοι ιστορικοί και καθηγητές Πανεπιστημίου να

απαντήσουν!

Ε
παναλαμβάνοντας όλα αυτά τα ψέματα στους ξέ-

νους – ελλείψει απάντησης – στο τέλος όχι μόνο

γίνονται πιστευτά, αλλά  τα πιστεύουν και οι ίδιοι!!!

Σ
ωστά, λοιπόν, όρθωσε λόγο ο Νίκος Αναστασιά-

δης στα περί δικαιωμάτων που πηγάζουν από το

1960. Εάν νοσταλγούν τόσο πολύ εκείνο το Σύνταγμα,

ο Πρόεδρος τους άνοιξε την πόρτα. Ή να έρθουν πίσω

και να ισχύουν όλα όσα ίσχυαν το 1960 ή να παύσουν

να επιδίδονται σε μαύρη προπαγάνδα. Εάν θελήσουν

οι Τούρκοι κάτι τέτοιο, δηλαδή επαναφορά στην προ-

τέρα κατάσταση, ούτε πολιτικά ούτε πρακτικά εμπόδια

υπάρχουν.

Ε
πειδή, όμως, αυτό δεν πρόκειται να γίνει διότι ο Τα-

τάρ και η Άγκυρα σχεδιάζουν διχοτόμηση, είναι και-

ρός η δική μας ηγεσία να προβληματιστεί σοβαρά και

να δει το Κυπριακό στη σωστή του διάσταση. Η ουσία

της πρότασης Αναστασιάδη για εμάς έχει αυτή την έν-

νοια, της επανατοποθέτησης του Κυπριακού ως θέμα-

τος εισβολής – κατοχής, εποικισμού και καταπάτησης

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κυπριακή Δημοκρατία

υπάρχει, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και αυτή υφίστα-

ται τις συνέπειες της επιθετικής Τουρκίας. Πώς είναι

δυνατόν να συζητήσουμε και να καταλήξουμε στην εσω-

τερική δομή του κράτους εφόσον δεν τερματίζεται η κα-

τοχή ή δεν συναινεί η Άγκυρα σε συμφωνία τερματι-

σμού της;

Τ
ο γράφουμε εδώ και χρόνια, πάγιος στόχος της 

Τουρκίας είναι να προέλθει το νέο κράτος εκ παρ-

θενογενέσεως, διότι με αυτόν τον τρόπο νόμιμα θα μπο-

ρεί στο μέλλον το ένα κομμάτι ν’ αποσχισθεί – εφόσον

το θελήσει. Έπειτα, το κυρίαρχο κράτος, από τη στιγ-

μή που αναγνωρίζεται ως τέτοιο, νόμιμα παραχωρεί 

ιθαγένεια σε όποιον και σε όσους θέλει. Δεν θα μιλούμε

πια για εποικισμό, ακόμα κι αν κατοικήσουν στην Κύπρο

εκατομμύρια Τούρκοι.

Σ
υνεπώς, ορθά επιμένουμε στη μετεξέλιξη του κρά-

τους, όποιας μορφής κι αν συμφωνηθεί και σε μία

και μόνη κυριαρχία. Δεν βλέπουμε, όμως, να υπάρχει

οποιαδήποτε επιθυμία εκ μέρους της Άγκυρας και των

κατοχικών ηγετών για συνομιλίες, διαπραγματεύσεις

και συμφωνία. Οι Τούρκοι απλώς θέλουν να δεχθούμε

τους όρους τους, ότι η λύση του Κυπριακού είναι αυτή

που επήλθε το 1974 και να... σκάσουμε. Να αποδε-

χθούμε τα δύο «κράτη» και απλώς να κάνουμε συνδιαχεί-

ριση του φυσικού αερίου με την Τουρκία, συμφωνώντας

a priori ο αγωγός να περάσει από τουρκικό έδαφος.

Ξ
έρουν οι αυλικοί του νεοσουλτάνου ότι η Κύπρος

συνήψε ισχυρές συμμαχίες στην περιοχή και πέτυ-

χε συμπράξεις για το φυσικό αέριο με εταιρείες – κο-

λοσσούς. Γι’ αυτό παρατηρούμε τελευταία τον Ερντο-

γάν να γλείφει εκεί που έφτυνε, προσπαθώντας να απο-

καταστήσει τις σχέσεις του με την Αίγυπτο, το Ισραήλ

και τα ΗΑΕ. Υπόσχεται, μάλιστα, στην Αίγυπτο να της

δώσει μεγαλύτερο θαλάσσιο χώρο απ’ όσο της δίνουν

Ελλάδα και Κύπρος!!!

Π
ιστεύουμε ότι δεν θα καταφέρει κάτι το ουσιαστικό

με αυτές τις τρεις χώρες για δύο λόγους. Πρώτον

διότι ο Ερντογάν είναι αναξιόπιστος, δεν του έχουν εμ-

πιστοσύνη, και δεύτερον, γιατί τα συμφέροντα των τρι-

ών αυτών χωρών συμβαδίζουν περισσότερο μ’ αυτά

της Κύπρου και της Ελλάδας.

Ε
χουμε τη γνώμη ότι όπως ήρθαν τα πράγματα με

τις παράλογες αξιώσεις των Τούρκων, μόνη οδός

αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας είναι η

επανατοθέτηση του Κυπριακού ως θέματος εισβολής,

κατοχής και καταπάτησης των Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων. Μόνον έτσι έχουμε ελπίδες επίλυσης του Κυ-

πριακού μέσα στις παραμέτρους του ΟΗΕ και σύμφω-

να με τις ευρωπαϊκές αρχές, αξίες και πρακτικές.

“Ε”
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

Θεωρούμε ότι είναι λάθος να επιδιώκουμε συνάν-

τηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνω-

μένων Εθνών με τον Τατάρ. Στη Νέα Υόρκη για τη Γ.Σ.

μεταβαίνουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ο Τα-

τάρ, όπως προηγουμένως ο Ταλάτ και ο Ακιντζί, πηγαίνουν

εκεί ως... κολλητήρια της Τουρκίας, το τουρκικό ΥΠΕΞ

τους κανονίζει διάφορες συναντήσεις με ΥΠΕΞ 2-3

χωρών, απλώς για να δοθεί υπόσταση σ’ αυτό που εκ-

προσωπούν, το ψευδοκράτος. Παράλληλα, επί Ταλάτ

και Ακιντζί γίνονταν και συναντήσεις με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ,

ώστε να... ισοφαρίζει την όποια συνάντηση του Προ-

έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Γ.Γ.

Αυτή η πρακτική «ισοπέδωσης» πρέπει να σταμα-

τήσει. Ναι, υποβιβάζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και

αναβαθμίζεται το ψευδοκράτος σε έναν χώρο όπου μό-

νον κράτη εκπροσωπούνται. Αν θέλουμε να κάνουμε

συνάντηση με τον οποιοδήποτε Τ/κ ηγέτη υπάρχουν

και άλλες μέρες του χρόνου και άλλοι τόποι. Διότι χρη-

σιμοποιούν οι Τούρκοι αυτές τις συναντήσεις ως «δια-

βατήριο» και για άλλες διεθνείς επαφές ως εκπροσω-

πούντες... κράτος!

“Ε”

Μετά το φιάσκο με την τοποθέτηση Αποστο-

λάκη ως επικεφαλής του νέου υπουργείου

Πολιτικής Προστασίας, ο Έλληνας πρωθυ-

πουργός διόρισε τον Κύπριο, πρώην Επίτρο-

πο στην Ε.Ε. Χρήστο Στυλιανίδη ως νέο υπουρ-

γό. Παρουσιάστηκε, μάλιστα, αυτή η επιλογή ως

η πλέον κατάλληλη, ως... άριστη, διότι είναι πρό-

σωπο εγνωσμένου, τάχα, κύρους και ικανοτή-

των! Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο κ. Μητσοτά-

κης έκανε λάθος μεγαλύτερο από το πρώτο. Και

θα φανεί αυτό στην πορεία...

Λέγεται ότι την πρόταση για υπουργοποίηση

την έκανε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Έλληνας

Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς! Ο Σχοινάς, που

δύο χρόνια τώρα σ’ αυτή τη θέση δεν... βρήκε

τον δρόμο να επισκεφθεί την Κυπριακή Δημο-

κρατία. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα

Λάιεν πήγε στη Λευκωσία, συναντήθηκε με τον

Πρόεδρο Αναστασιάδη επισήμως, αλλά ο κ. Σχοι-

νάς δεν... καταδέχεται να πάει! Απαξιοί. Και όχι

μόνον αυτό! Αποφεύγει σκοπίμως να έρθει σε

επαφή με την κυπριακή κυβέρνηση, την παρα-

γνωρίζει εντελώς. Ακόμα και στα τηλεφωνήμα-

τα του υπουργού Εσωτερικών Ν. Νουρή για το

σοβαρό θέμα του μεταναστευτικού, ο κ. Σχοινάς

δεν απαντά! Δεν μιλάει με τους υπουργούς του

νόμιμου κράτους, λες και είναι σ’ αυτή τη θέση

για να κάνει προσωπική πολιτική.

Στην Τουρκία, όμως, ο κ. Σχοινάς βρήκε τον

δρόμο να πάει !

Έχουν σημασία αυτά και μεγάλη μάλιστα. Ο

Σχοινάς γνώριζε τους λόγους για τους οποίους

ο Νίκος Αναστασιάδης δεν πρότεινε για δεύτε-

ρη πενταετία τον Χρήστο Στυλιανίδη ως εκπρό-

σωπο της Κύπρου στην Κομισιόν. Διότι ο βίος

και η πολιτεία του κατά την πρώτη του θητεία

(2014-2019), με καθαρό μισθό 25 χιλιάδες ευρώ

τον μήνα, απέδειξε ότι δεν ήταν επωφελής για

την Κύπρο. Πιο πολύ προωθούσε τις τουρκικές

θέσεις στο Κυπριακό παρά αυτές του Ελληνι-

σμού.

Γράφονται πολλά στην Ελλάδα για τον Στυ-

λιανίδη. Αδαείς, στρατευμένοι από τον ίδιο δημο-

σιογράφοι, τον εξυμνούν ως δήθεν ικανό και με

διεθνές κύρος. Ποιο διεθνές κύρος; Επειδή ως

Επίτροπος – όπου έκανε το ολέθριο λάθος να

τον διορίσει ο Αναστασιάδης – γνώρισε κάποι-

ους πολιτικούς, σημαίνει ότι έχει διεθνές κύρος;

Και αφού είναι τόσο μεγάλη προσωπικότητα,

γιατί δεν βοήθησε την Κύπρο στο πολιτικό της

πρόβλημα; Γιατί δεν βοήθησε την Ελλάδα κατά

τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές; Το ότι

ήρθε βοήθεια από άλλες χώρες δεν είναι γιατί ο

Στυλιανίδης έφτιαξε το πρόγραμμα rescΕU, αλλά

γιατί ζήτησε βοήθεια σε διμερές επίπεδο η ελληνι-

κή κυβέρνηση. Έστειλαν βοήθεια, ουσιαστική

μάλιστα, και η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ρωσία που

δεν είναι στην Ε.Ε. Κάηκαν οι μισές χώρες της

Ε.Ε. από πυρκαγιές και πλημμύρες, χωρίς το

rescΕU να φανεί χρήσιμο! Ο Στυλιανίδης στην

Κομισιόν ήταν καλός μόνο για να δίνει χρήματα

των Ευρωπαίων φορολογουμένων και μάλιστα

να διπλασιάζει την ευρωπαϊκή συνεισφορά. Ιδίως

προς την Άγκυρα. Γι’ αυτό και είναι τόσο αγαπη-

τός στον Τσαβούσογλου και στο υπουργείο Εξω-

τερικών της Τουρκίας.

Ο Διαματάρης που διόρισε ο Μητσοτάκης ως

υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού παραιτήθηκε

διότι έγραψε κάτι στο βιογραφικό του σχετικά με

τις σπουδές του που δεν ανταποκρινόταν στην

πραγματικότητα...

Οι διάφοροι υμνητές του Στυλιανίδη – δημο-

σιογράφοι και μη – γράφουν πολλά, προφανώς

καθ’ υπόδειξιν του ιδίου. Μέσα-μέσα ρίχνουν και

ένα λάθος (όπως ότι είχε ελληνική και κυπρια-

κή ιθαγένεια), για να μην... αποκαλύπτεται η πηγή

τους!

Λένε ότι ο Αναστασιάδης τον διόρισε Επίτρο-

πο το 2014 διότι τον... φοβόταν ως αντίπαλο στις

επόμενες προεδρικές εκλογές του 2018! Αυτό

είναι αρρωστημένη φαντασία. Δεν ανήκει, φυσι-

κά, αυτή η αρρώστεια σ’ αυτούς που γράφουν

τέτοιες ανοησίες, αλλά στον... υποβολέα. 

Στο βιογραφικό του, ο Στυλιανίδης γράφει ότι

είναι χειρουργός οδοντίατρος. Όλοι οι οδοντία-

τροι είναι χειρουργοί. Λέει ότι έκανε ευρωπαϊκές

σπουδές στη Βρετανία. Αποφεύγει να πει σε

ποιο ή ποια πανεπιστήμια και πότε. Περηφα-

νεύεται ότι είναι «επισκέπτης καθηγητής» στο

LSE. Πότε έκανε διαλέξεις σ’ αυτό το πανεπι-

στήμιο; Ρωτήσαμε και δεν έχουν ιδέα. 

Οι στρατευμένοι δημοσιογράφοι λένε ότι ήταν

ως φοιτητής στον «Ρήγα Φεραίο», τη φοιτητική

παράταξη του πάλαι ποτέ ΚΚΕ Εσωτερικού. Η

αλήθεια είναι ότι ανήκε στη φοιτητική παράταξη

«Αγώνας» της ΕΔΕΚ, που ήταν συνδεδεμένος

με την φοιτητική παράταξη ΠΑΣΠ του ΠΑΣΟΚ.

Ήταν, λέει, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επί

ένα χρόνο του Κληρίδη και για ένα χρόνο του

Αναστασιάδη. Παραλείπει, όμως, να αναφέρει

ότι στην Κύπρο έγινε γνωστός ως εκπρόσωπος

του υποψήφιου προέδρου Πασχάλη Πασχαλίδη

το 1992, που ήταν κοινός υποψήφιος του ΔΗΚΟ

και της ΕΔΕΚ, με επιβολή του Πασχαλίδη από

τον αοίδημο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’. Όλοι

ξέρουν ποιες θέσεις είχαν αυτοί οι τέσσερις στο

Κυπριακό, τους οποίους χαρακτήριζαν ανένδο-

τους και με σκληρή γραμμή. Αυτούς εκπροσω-

πούσε ο Στυλιανίδης μαζί με τον Κύπρο Χρυ-

σοστομίδη. 

Μετά την παταγώδη αποτυχία Πασχαλίδη ο

Στυλιανίδης ίδρυσε μια κίνηση «Πολιτικού Εκσυγχρ-

ονισμού», για να μάθει στους Κυπρίους... πολι-

τικό πολιτισμό! Δεν τα κατάφερε και το 1998 με

εισήγηση Αναστασιάδη μεταπήδησε στο εντελώς

αντίθετο στρατόπεδο ως Κυβερνητικός Εκπρό-

σωπος του Γλαύκου Κληρίδη. Το 2004 κατήλθε

με άλλους στις ευρωεκλογές και έπιασε ένα περ-

ιφρονητικό ποσοστό. Οπότε συνεργάστηκε με

τον ΔΗΣΥ, πάλι ως επιλογή του Αναστασιάδη.

Το 2009 απέτυχε πάλι να εκλεγεί ως ευρωβου-

λευτής, αλλά το 2014, αφού προηγουμένως έγινε

ευρύτερα γνωστός ως Κυβερνητικός Εκπρό-

σωπος του Αναστασιάδη, εξελέγη ευρωβου-

λευτής και παρέμεινε για μερικούς μήνες. Ξεγέ-

λασε όμως τους ψηφοφόρους και όλους και

απαίτησε από τον Αναστασιάδη να τον διορίσει

Επίτροπο. 

Ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν ο μέγας ευεργέτης

του Χρήστου Στυλιανίδη. Και όταν έγινε... Ευρ-

ωπαίος, τον πλήρωσε με το κατάλληλο νόμι-

σμα... 

Έβαλες φίδι στον κόρφο σου, κύριε Μητσο-

τάκη, αλλά «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».

“Ε”

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Ευκαιρία επανατοποθέτησης του
Κυπριακού στη σωστή του βάση

Η δευτέρα πλάνη χείρων 
της πρώτης, κύριε Μητσοτάκη



ΗΑρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας προ-
κήρυξε έρανο σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της ποι-

μαντικής και διοικητικής δικαιοδοσίας της για ανακούφιση των
πυροπλήκτων στην Ελλάδα και την Κύπρο λόγω των κατα-
στροφικών πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Με εντολή του
Αρχιεπισκόπου Νικήτα διεξήχθη έρανος για την Κύπρο στις 19
Ιουλίου και για την Ελλάδα στις 15 Αυγούστου.

Το ποσό που συγκεντρώθηκε είναι για την Κύπρο είναι πέραν των

22 χιλιάδων λιρών και για την Ελλάδα σχεδόν 30 χιλιάδες λίρες.

Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων έδωσε στη δημοσιότητα τα ποσά που

συγκέντρωσε η κάθε κοινότητα από τον έρανο.

Αναλυτικά οι εισπράξεις σε κάθε εκκλησία:  

LONDON

CYPRUS GREECE

DIVINE WISDOM BAYSWATER 200 700

DORMITION OF MOTHER OF 

GOD WOOD GREEN 1500 3000

St. ANDREWKENTISH TOWN 400 400

NATIVITYOF MOTHER OF GOD

CAMBERWELL 250 500

THE HOLY CROSS GOLDERS GREEN 1000 1000

ALL SAINTS CAMDEN TOWN 350 500

ST PETER & PAUL CLAPHAM See below

St. NICHOLAS SHEPHERD’S BUSH 300 1000

St. COSMAS & DAMIAN GOSPEL OAK 600 800

DORMITION HOLBORN See below

St. ANTHONYHOLLOWAY 250 250

St. DEMETRIUS EDMONTON 2000 1500

St. ELEUTHERIUS LEYTON 500 1000

St. JOHN THE BAPTIST HARINGEY 630 590

St. JOHN THE THEOLOGIAN MARE ST 300 250

St. CONSTANTINE & HELEN 

CRYSTAL PALACE 300 950

St. LAZARUS EAST HAM 225 225

St. NECTARIUS BATTERSEA 500 500

St. CATHERINE BARNET 600 800

St. GEORGE KINGSTON 400 400

St. PANTELEIMON HARROW 500 1000

St. RAPHAEL , NICHOLAS, IRENE ENFIELD100

CHRIST THE SAVIOUR (SOTIRAS)

WELLING 300 400

ENGLAND

ALNWICK (NORTHUMBERLAND)

AMPLEFORTH (NORTH YORKSHIRE)

ASHFORD

ST ANDREW ALNWICK

St. PHANOURIUS….AYLESBURY

St JOHN OF KRONSTADT BATH 154.4 185

DORMITION PANAGIA BIRMINGHAM 1000 2000

HOLY TRINITY BIRMINGHAM 1080 1113

BISHOP'S STORTFORD

HOLY TRINITYBRIGHTON 280 590

St. PETER & PAUL BRISTOL 400 500

NATIVITY OF THE MOTHER 

OF GOD BRISTOL

St. ATHANASIUS & St. CLEMENT

CAMBRIDGE 195 419.5

ST THEODORE OF CANTERBURY See below

St. JOHN CHRYSOSTOM CHELTENHAM 500 950

St. BARBARA CHESTER 100 200

ST CUTHBERT CHESTERFIELD See below 

HOLY TRANSFIGURATION COVENTRY 500 950

St. PANTELEIMON EASTBOURNE 100 100

PROPHET ELIAS DEVON See below

St. MICHEAL ARCHANGEL FALMOUTH 100 300

St. MARK & PHOTINE FOLKESTONE

St. SPYRIDON GREAT YARMOUTH 100 150

HOLY TRINITY GUILDFORD See below

St. MARY MAGDALENE HASTINGS 160 280

HOLY &RIGHTEOUS SIMON & ANNA

REDBOURN HERTS See below

12 APOSTLES. HERTS 

BROOKMANS PARK 1200

ORTHODOX COMM HEREFORD See below

HULLCOMMUNITY

ST ANARGYRE IPSWICH 63.01 209

SAINTS BEGA, MUNGO & HERBERT 

KENSWICK See below

St. SIMON CUMBRIA See below

ORTHODOX COMM LANCASTER

ST GREGORY THOLOGIAN LEEDS See below

3HIERARCHS LEEDS

St. NICHOLAS LEICESTER 1000 500

NATIVITY OF CHRIST LEWES See below

LEYLAND/ORTH. COMM. 

HOLY APOSTLES. 50

St. BASIL THE GREAT LINCOLN See below 

St. NICHOLAS LIVERPOOL 450 510

St. CHARALAMBOS LUTON 100

ANNUNCIATION THEOTOKOS 

MAIDSTONE 100

ANNUNCIATION THEOTOKOS 

MANCHESTER

MANCHESTER AGIOS NIKOLAOS 76.35

Ss CYRIL & METHODIUS MANSFIELD 400 500

ARCHANGEL MICHAEL MARGATE 250 250

ANNUNCIATION THEOTOKOS

MIDDLESBROUGH.

St. AMBROSE MILTON KEYNES 60 72

St. ANTHONY NEWCASTLE UPON TYNE

St. NEOPHITOS NORTHAMPTON

MOTHER OF GOD NORWICH 100

HOLY TRANSFIGURATION NORFOLK

ST AIDAN & ST CHAD NOTTINGHAM 60

VIRGIN MARY NOTTINGHAM 545

ANNUNCIATION OXFORD 50

HOLY TRINITYOXFORD 118.43 124.35

Ss. DEMETRIUS & NIKITAS PLYMOUTH

PROPHET ELIAS READING 150

ANNUNCIATION SHEFFIELD 50 50

St. NICHOLAS SOUTHAMPTON 475

St. BARBARA SOUTHEND 260 720

St. MARY & MARINA STOKE ON TRENT

St. ANDREW TORQUAY

ST LUKE TURNBRIDGE WELLS See below

GENESIS PANAGIA WALSALL 200

St. ANDREW WESTON-SUPPER- MARE

St. ANDREW WINDSOR 100 150

HOLY TRANSFIGURATION WALSINGHAM

SS CONSTANTINE & HELEN YORK

WALES

St. NICHOLAS CARDIFF 500 500

3 HIERARCHS LAMPETER See below

SCOTLAND

St. ANDREW EDINBURGH 400

St. MATHEW ABERDEEN 150

St. JOHN THE BAPTISTARDROSS CASTLE

ST NICHOLAS DUNBLANE See below

COMM OF DUNDEE

MOTHER OF GOD FORT AUGUSTUS

St. LUKE GLASGOW 700

INVERNESS

COMM. OR  PERTH

St. ANDREWS FIFE

COMM. OF STIRLING

COMM OF BELFAST

COMM. OF GUERNSEY

Ss. SIMON & ANDREW JERSEY

IRELAND

ANNUNCIATION DUBLIN 55 160

BELFAST COMMUNITY

INDEPENDENT DONATIONS 1110 200

DEANERY COMMUNITIES 1565 685

TOTAL COUNT 22240.8 29854.2

Οι εισφορές της Ομογένειας για τις φωτιές

στην Κύπρο και την Ελλάδα στον έρανο

της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
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Ενσυγχορδία με τις συνεχιζόμενες και με
ένταση απροκάλυπτες απειλές της

Τουρκίας για… δράση στην Ανατολική Μεσό-
γειο αν «παραβιαστούν τα δικαιώματα τους», ο
κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ αποκλείει οποια-
δήποτε συνάντησή του με τον πρόεδρο Ανα-
στασιάδη στη Νέα Υόρκη αλλά και μελλοντικές
συνομιλίες για το Κυπριακό αν προηγουμένως
ο πρόεδρος και η Ε/κ πλευρά δεν αναγνωρίσουν
τηυν ύπαρξη του «κράτους» και αποδεχθούν τη
διχοτόμηση ως λύση.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, προ-

κειμένου να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία, ώστε

να εξευρεθεί λύση που θα αποτελεί μετεξέλιξη του

σημερινού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας,

προτείνει επαναφορά στο Σύνταγμα του 1960, το

οποίο επικαλούνται οι Τούρκοι όποτε τους συμφέ-

ρει, ώστε να καταστεί δυνατή η διαπραγμάτευση για

λύση ομοσπονδιακής δομής.

Την πρόταση αυτή, είπε ο πρόεδρος σε συνέν-

τευξή του, θα την αναπτύξει και στον ΓΓ του ΟΗΕ:

«Την περασμένη εβδομάδα απέστειλα επιστολή στην

οποία επαναλάμβανα τη θέση μου ότι εμμένω στα

όσα έχουν συμφωνηθεί (…), αλλά δεν ήταν δυνατό

να αναπτύξω πλήρως, όπως και δεν έπραξα, τη

σκέψη ή το σκεπτικό πίσω από την πρόταση επανό-

δου στο Σύνταγμα του 60. Δεν είναι επάνοδος για

να δημιουργήσουμε το ενιαίο κράτος. Αυτό, δυστυχώς,

εκ των πραγμάτων, εκ των γεγονότων, μια ιστορική,

αδήριτη ανάγκη που υπαγόρευσε τη μετεξέλιξη της

Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά από την μετεξέλιξη,

έχουμε δυστυχώς εκφύγει με τις προτάσεις που υπο-

βάλλουν οι Τ/κ».

Διευκρίνισε παράλληλα με απόλυτο τρόπο ότι με

την πρότασή του επιδιώκει να σπάσει το αδιέξοδο

και όχι να αλλάξει τη βάση της λύσης του Κυπρια-

κού και τόνισε ότι παραμένει στις παραμέτρους που

καθορίστηκαν από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για μια

λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Σ’ όλες

τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, δεν διαλυ-

όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, απλά μετεξελισσό-

ταν, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,

από ένα ενιαίο κράτος σε ένα ομόσπονδο. Άρα από

ενιαία διοίκηση σε ομοσπονδιακή διοίκηση. «Μένου-

με στοχοπροσηλωμένοι μαζί με την κυβέρνηση στον

εθνικό στόχο της επανένωσης του τόπου και της

απαλλαγής από την κατοχή με βάση -- όπως εξή-

γησε τεκμηριωμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,

-- να σπάσει το αδιέξοδο και μέσα στο πλαίσιο και τα

ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να

επιδιώξουμε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-

σπονδίας, αποκρούοντας ανέφικτες και απαράδε-

κτες προτάσεις περί δυο κρατών».

Όσον αφορά την πρόταση των Βρετανών, ο Πρόε-

δρος σημείωσε, «δεν ξέρω πόσο θα τους αρέσει, αν

κάποια στιγμή θα επιτύχει το δημοψήφισμα που επι-

διώκουν οι Σκωτσέζοι για αποχώρηση από τη Βρε-

τανία. Η Βρετανία πάντοτε θα υπάρχει ως κράτος, η

ΚΔ τι θα γίνει, αν υποθέσουμε ότι δεν ακολουθήσου-

με μια ορθόδοξη  πορεία που δεν θα οδηγεί στα δύο

κράτη, αλλά σε ένα ομοσπονδιακό λειτουργικό

σύστημα;» 

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι  Βρετανοί

παρασκηνιακά, με δόλιο τρ΄πο,  επιμένουν σε μιαν

άτυπη «Τριμερή» στο περιθώριο της Γενικής Συνέ-

λευσης του Οργανισμού των Ην. Εθνών. Και αυτό

συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο Ερσίν Τατάρ διε-

μήνυσε στην Τζέιν Χολ Λουτ ότι δεν έχει εξου-

σιοδότηση για διαπραγμάτευση, επιχειρώντας έτσι

να κλείσει τις πύλες σε μια «Τριμερή» και να μετα-

φέρει τις πιέσεις επί του Προέδρου για να δεχτεί την

ισότιμη κυριαρχία, εάν θέλει συνομιλίες. Αυτά και

άλλα έχουν διαβιβαστεί προς τον διαπραγματευτή

Α. Μαυρογιάννη από την κ. Λουτ την περασμένη

Παρασκευή. Όμως, οι Βρετανοί επιμένουν να γίνει

αυτή η συνάντηση παρουσιάζοντας διάφορες φόρ-

μουλες για να «χωρέσουν» οι απαιτήσεις των Τούρ-

κων.

Στο θέμα των Βαρωσίων, ο Πρόεδρος ανέφερε

πως «έδωσαν μια περιοχή η οποία δεν αμφισβητείται

από το ΕΒΚΑΦ, ενδεχόμενα οι προσφεύγοντες για

εκείνη τη/ν συγκεκριμένη μικρή περιοχή να επιτύχουν.

Όταν θα γίνουν μαζικές προσφυγές, τότε είναι που

θα υπάρξει η απογοήτευση διότι θα διεκδικεί το

ΕΒΚΑΦ ότι οι περιουσίες του ανήκουν».

ΤΑΤΑΡ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΩΤΑ 
ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ

«Είναι επιθυμία και ευχή του μεγάλου έθνους να

συνεχίσει την ύπαρξή του με βάση την κυριαρχία

στην ανατολική Μεσόγειο και επομένως την κυρια-

ρχία της ΤΔΒΚ», είπε ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν

Τατάρ, επαναλαμβάνοντας για μια ακόμη φορά τα

περί λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό.

«Δεν θα μπούμε στο παιχνίδι της ομοσπονδίας,

που στόχο έχει τη διακοπή των δεσμών των Τουρ-

κοκυπρίων με την Τουρκία», δήλωσε, υποστηρίζοντας

πως μπορεί να υπάρξει συμφωνία μόνο με τη συνερ-

ασία «δύο κρατών που ζουν δίπλα-δίπλα».

Σε ομιλία του στο  Φεστιβάλ Μνήμης της Μητέ-

ρας Χαϊμέ (σσ: Γνωστή και ως «μητέρα του κρά-

τους», γιαγιά του Οσμάν Γκαζί, Οσμάν Α, ιδρυτή

της οθωμανικής αυτοκρατορίας), που πραγματο-

ποιήθηκε στο χωριό Τσάρσαμπα στην Κουτάχια, ο

κατοχικός ηγέτης είπε ότι μετά την «εκλογή» του στο

«αξίωμα του προέδρου», αγωνίστηκε να εδραιώσει

«την πολιτική των δύο χωριστών κυρίαρχων κρατών

στην Κύπρο».

Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι «οι διαπραγματεύσεις

για συμφωνία με βάση την ίδρυση ομοσπονδίας είχαν

διεξαχθεί για 50 χρόνια» πριν «εκλεγεί».

«Επειδή για χρόνια, πριν εκλεγώ πρόεδρος, έγινε

σαφές ποιο ήταν το παιχνίδι σε αυτήν τη συνεχή δια-

πραγμάτευση για μια συμφωνία στη βάση της ομο-

σπονδίας για 50 χρόνια. Και αυτό είναι, υπό τη σκεπή

της ομοσπονδίας η πλειοψηφία να διοικεί τη μειο-

ψηφία και επομένως οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι θα

βρίσκονται στην ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία

μέσα στην ΕΕ, θα διακόψουν τους δεσμούς τους με

την Τουρκία και ο αγώνας που δώσαμε για χίλια χρό-

νια στην ιστορία μας, τα δικαιώματά μας στην Ανα-

τολική Μεσόγειο, τα συμφέροντά μας και η κυρια-

ρχία μας στην Μεσόγειο να χάσουν το νόημά τους.

Δεν θα μπούμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, πλέον μπο-

ρεί να υπάρξει συμφωνία μόνο με τη συνεργασία

δύο κρατών που ζουν δίπλα-δίπλα, βασισμένη στη

σωστή πολιτική και την κυριαρχική ισότητα», ισχυρίστη-

κε.

Ο Ερσίν Τατάρ πρόσθεσε πως «όποιες και αν

είναι οι απαιτήσεις της εποχής, βρισκόμαστε αυτήν

τη στιγμή στην Κύπρο με μη επανδρωμένα αεροσ-

κάφη. Είναι επιθυμία και ευχή του μεγάλου έθνους

να συνεχίσει την ύπαρξή του με βάση την κυριαρχία

στην ανατολική Μεσόγειο και επομένως την κυρια-

ρχία της ΤΔΒΚ».

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

«Εάν παραβιάσουν τα δικαιώματά μας στην

Ανατολική Μεσόγειο θα αναλάβουμε δράση»,

δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογ-
λου, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι NTV,

υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνερ-

γασία στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία.

Στη συνέντευξή του ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε συγκε-

κριμένα για την Ανατολική Μεσόγειο ότι «οποιαδή-

ποτε συμφωνία που αποκλείει την Τουρκία δεν

είναι έγκυρη. Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς

συνεργασία με την Τουρκία. Εάν παραβιάσουν

τα δικαιώματά μας, θα αναλάβουμε δράση. Και

το δείξαμε στο πεδίο δράσης». 

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ακόμη «εμείς είπαμε να

πραγματοποιήσουμε τη Διάσκεψη της Ανατολι-

κής Μεσογείου, στην οποία θα συμμετάσχουν

όλες οι χώρες, με πρόταση του Προέδρου μας.

Δεν θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας με

κανέναν τρόπο».

Ως γνωστόν, η πρόταση Ερντογάν γι’ αυτή τη

Διάσκεψη έχει στόχο να αποκλείσει τη συμμετοχή

της Κυπριακής Δημοκρατίας διότι, κατά τους Τούρ-

κους, δεν υφίσταται και σ’ αυτή να προσκληθούν να

παρευρεθούν οι δύο κοινότητες… 

Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που οι Τούρκοι επιτίθ-
ενται στην Κύπρο και την Ελλάδα για τις διασ-
κέψεις χωρών της περιοχής που διοργανώνουν.
Οι διασκέψεις αυτές είναι μια πρωτοβουλία του
Κύπριου ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος
«διαβάζει» πριν απ’ όλους τις τουρκικές κινή-
σεις και προθέσεις και ενεργεί ανάλογα.
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Επάνοδος στο Σύνταγμα του ‘60 και μετεξέλιξη του κράτους

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΓΤΠ



Στο θέμα της εφαρμογής του νόμου για
τις δημόσιες συναθροίσεις αναφέρθη-

κε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο νέος
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Πανα-
γιώτης Θεοδωρικάκος.

Ειδικότερα, μιλώντας για την πορεία φοιτη-
τών την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας και τα
μέτρα που εφαρμόστηκαν ώστε να μην παρα-
κωλυθεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους,
είπε πως «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με

αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν με τον όρο

ότι δεν θα παρενοχλείται η λειτουργία της πόλης».

«Οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζον-

ται. Διότι εάν οι νόμοι δεν εφαρμόζονται,

μετά ο καθένας, αφού έχει τη δυνατότητα

να μην εφαρμόζει τους νόμους, πηγαίνου-

με στο ποιος είναι πιο ισχυρός για να μην

εφαρμόζει τον νόμο. Αυτό δεν είναι δίκαιο και

δεν είναι σωστό. Στη δημοκρατική οργανωμένη

κοινωνία και Πολιτεία, οι νόμοι πρέπει να εφαρ-

μόζονται. Ο νόμος τι λέει; Ο νόμος λέει, και παρά

πολύ σωστά, ότι υπάρχει το Σύνταγμα, το λέει

πριν από τον νόμο, υπάρχει το δικαίωμα των

διαδηλώσεων. Καθένας μπορεί ελεύθερα να

κάνει διαδηλώσεις.

Όμως οι διαδηλώσεις τους δεν μπορεί να

δημιουργούν πρόβλημα στο κοινωνικό σύνο-

λο. Άρα, όταν είναι εκατό διακόσιοι άνθρωποι

στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε αλλού,

δεν μπορούν να κλείνουν όλο τον δρόμο. Τι

έγινε την Κυριακή; Μια πολύ μικρή συγκέν-

τρωση και πορεία και περιορίστηκε στον χώρο

που έπρεπε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα απαγό-

ρευσης, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους

ανθρώπους που θέλουν να διαδηλώσουν για

ό,τι νομίζουν, είμαστε δημοκρατική χώρα, απλώς

η Αστυνομία θα πρέπει να φροντίζει την τήρη-

ση του νόμου, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να

παρενοχλείται η λειτουργία της πόλης, δεν μπο-

ρεί να κλείνει η πόλη από εκατό και διακό-

σιους ανθρώπους, οι οποίοι ναι έχουν το δικαίω-

μα να διαδηλώσουν αλλά σε ένα τμήμα του πεζο-

δρομίου ή του δρόμου, ανάλογα με το πόσοι

είναι», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε και την

υποστήριξη και συνεργασία του συνόλου των

πολιτικών δυνάμεων.

«Δεν είναι θέματα αυτά για αντιπολίτευση.

Υπάρχει κανείς που μπορεί να πιστέψει ότι η

εφαρμογή του νόμου σημαίνει μείωση της δημο-

κρατίας; Το αντίθετο συμβαίνει. Η δημοκρατία

έχει ανάγκη από τάξη, ασφάλεια, γιατί αυτά είναι

και οι εγγυητές και της ελευθερίας. Η κοινωνία

είναι ένα σύνολο, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι

και πρέπει να φροντίζουμε όλο το σύνολο της

κοινωνίας, εξασφαλίζοντας τα δημοκρατικά

δικαιώματα ταυτόχρονα, την κανονική λει-

τουργία στην πόλη, την ομαλότητα στην οικο-

νομική και κοινωνική ζωή».

ΣΑΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: «Δεν μπορεί να κλείνει η πόλη
από εκατό και διακόσιους ανθρώπους»

Ο Μίκης στο πάνθεον των αθανάτων

Στη σφαίρα της αθανασίας πέρασε –από την περασμένη Πέμπτη 2/9–

ο κορυφαίος και πιο εμβληματικός Έλληνας συνθέτης. Ο Μίκης Θεο-

δωράκης. Σε ηλικία 96 χρονών, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι

του, κάτω από την Ακρόπολη. Ο θάνατός του προκάλεσε ρίγη συγκίνησης

στο Πανελλήνιο και η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, καθότι η φήμη

του ήταν παγκόσμια. Ο Μίκης Θεοδωράκης αφήνει παρακαταθήκη για τις

μελλοντικές γενιές ένα σημαντικό μουσικό έργο, αλλά και τους πολύχρο-

νους αγώνες του για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Υπήρξε ο πλέον

πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης και ήταν ενεργός και παρών σε όλα τα

μεγάλα γεγονότα τα τελευταία 60 χρόνια. Συνέδεσε τη μουσική του με τους

αγώνες του ελληνικού λαού κατά της Δικτατορίας, πάντρεψε το λαϊκό τρα-

γούδι με την ποίηση, μεταφέροντας το μήνυμα της Ελλάδας στα τέσσερα

σημεία του πλανήτη. «Όμορφη Πόλη», «Το τραγούδι του νεκρού αδελφ-

ού», «Επιτάφιος», «Το Άξιον Εστί», «Μαουντχάουζεν», «Ρωμιοσύνη»,

«18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» κ.ά., είναι μερικά μόνο από τα

δεκάδες μουσικά έργα του, που σημάδεψαν, όχι μόνο την ελληνική μου-

σική, αλλά και τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Σύσσωμος ο πολιτικός

και ο καλλιτεχνικός κόσμος εξέφρασε τη θλίψη του για το θάνατο του μεγά-

λου μουσικοσυνθέτη και εξήρε την προσφορά του στη μουσική, αλλά και

στην Ελλάδα. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Πέμπτη (15.00) και η εξόδιος

ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη των Αθηνών. 

Τα έψαλε άγρια ο Αμερικανός 

γερουσιαστής Μενέντεζ στον Ερντογάν 

Ένα μέρος της συνέντευξης του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, επι-

κεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερου-

σίας, στον Διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά: «Η σημασία

της αμυντικής σχέσης που οικοδομούμε με την Ελλάδα, οι όλο και περ-

ισσότερες επενδύσεις μας που έρχονται στην Ελλάδα και από τον ιδιω-

τικό τομέα. Όλα αυτά, δημιουργούν βαθύτερους δεσμούς και κοινά συμφ-

έροντα. Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν, στη συνομιλία του με τον Πρόε-

δρο Ερντογάν ήταν ωμά ειλικρινής. Κοιτάξτε, θα θέλαμε μια Τουρκία ως

γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ως ισχυρό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, που

δεσμεύεται στις ίδιες αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων, του κράτους δικαίου. Αλλά αυτή η φιλοδοξία δεν είναι η Τουρκία

υπό τον Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι, πρόσφατα πραγ-

ματοποιήσαμε μια ακρόαση ειδικά για την Τουρκία, ενώπιον της Επιτρο-

πής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, επειδή ανησυχώ βαθύτατα για

την Τουρκία. Οι S-400 ήταν το κρίσιμο σημείο. Νομίζω ότι ο Ερντογάν

έκανε ένα τεράστιο λάθος εκεί. Νομίζω ότι πίστευε πως μπορούσε να το

κάνει και να τη γλιτώσει. Και ξέρετε ότι βοήθησα στη συγγραφή της CAATSA,

της πράξης αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων.

Είμαι πολύ σαφής σχετικά με αυτό. Και ακόμη και ορισμένοι από τους

ισχυρότερους υποστηρικτές της Τουρκίας, που είδα στη Γερουσία, στρά-

φηκαν δραματικά εναντίον της και απογοητεύτηκαν, ειδικά από τον Ερν-

τογάν. Και έτσι νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει η ελπίδα ότι με μια νέα ηγεσία,

η Τουρκία θα εκπληρώσει τις προσδοκίες που όλοι έχουμε. Σε αυτό το

σημείο καμπής στην παγκόσμια ιστορία, σίγουρα στα 30 χρόνια που ασχο-

λούμαι με την εξωτερική πολιτική, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτό το

πρώτο όραμα, το όραμα που μοιράζονται η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολι-

τείες, είναι αυτό με το οποίο συμμαχούμε για τους εαυτούς μας και για τον

κόσμο». 

Η κατάρα της καρέκλας…

Ενώ βρισκόταν σε επίσημο (κυβερνητικό) ταξίδι στην Ουκρανία, ενημε-

ρώθηκε ότι παύεται από τα καθήκοντά του ο υφυπουργός για τον Απόδ-

ημο Ελληνισμό Κ. Βλάσης. Φαίνεται ότι κάτι έχει η συγκεκριμένη θέση,

καθώς και ο προκάτοχός του Αντ. Διαματάρης, είχε «καρατομηθεί» ευρ-

ισκόμενος σε επίσημη αποστολή στην Αυστραλία. Ωστόσο, η πιο εντυπω-

σιακή καθαίρεση κυβερνητικού στελέχους, έγινε πριν από 39 χρόνια, όταν

ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου είχε θέσει εκτός κυβέρνησης τον υπο-

υργό Ασημ. Φωτήλα, ενώ εκείνος βρισκόταν στην πτήση επιστροφής

Βρυξέλλες-Αθήνα. 

1.700 ευάλωτα νοικοκυριά στον δρόμο!

Έργο των κυβερνήσεών μας, της σημερινής, της Δεξιάς και της χθεσι-

νής, της Αριστεράς. Χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται στο «τετέλεσται»! Ήδη

1.700 ευάλωτα νοικοκυριά κατέληξαν σε πτώχευση και υπέβαλαν αίτηση

για την ένταξή τους στην διαδικασία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης

Ιδιωτικού Χρέους, ζητώντας την προστασία της πρώτης κατοικίας τους,

προσφεύγοντας στη διαδικασία του νέου πτωχευτικού νόμου. Προϋπόθ-

εση είναι το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για τα

μονοπρόσωπα νοικοκυριά, αυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπ-

λέον μέλος του νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερ-

βαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως των μελών του νοικοκυρ-

ιού. Επίσης, η συνολική φορολογική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοι-

κοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοι-

κοκυριό, η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο

μέλος και μέχρι 180.000 ευρώ. 

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ
ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Στο χωριό Γαλατά Χανίων, όπως ο ίδιος το επιθ-

υμούσε, γίνεται τελικά σήμερα Πέμπτη η ταφή του Μίκη
Θεοδωράκη. 

Παρά τις αρχικές διαφορές εντός της οικογένειας

έγινε κατορθωτό να βρεθεί λύση και έτσι ο Μίκης Θεο-

δωράκης θα ενταφιαστεί όπως ο ίδιος επιθυμούσε στη

γενέτειρα του πατέρα του, στον Γαλατά Χανίων, πλάι

στον αδελφό του Γιάννη.
Η εξέλιξη αυτή ήταν επακόλουθο της απόφασης του

Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας με τη διαδι-

κασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

Στην απόφαση το Δικαστήριο αναγνωρίζει απο-

κλειστικό και πλήρες δικαίωμα στους εκτελεστές να

αποφασίσουν για τα διαδικαστικά της κηδείας του μεγά-

λου μουσικοσυνθέτη, έτσι όπως η επιθυμία του έχει

εκφραστεί στη συμβολαιογραφική πράξη που ο Μίκης

Θεοδωράκης είχε συντάξει τον Ιανουάριο του 2020.

Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν

και για το γραφείο τελετών. Το δικαστήριο απαγόρευ-

σε τελικά στην κόρη του, στον γιο και στη χήρα του να

έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη με τη διοργάνωση της

κηδείας του εκλιπόντος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο πλευρές –

ο εκτελεστής της τελευταίας βούλησης του αείμνηστου

μουσικοσυνθέτη, Γ. Αγοραστάκης, και οι συγγενείς

του, Μυρτώ Θεοδωράκη, Μαργαρίτα και Γιώργος
– εξέφρασαν την κοινή τους θέληση να ακολουθηθεί

η τελευταία επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη ως προς

τον ενταφιασμό του και τον τόπο αυτού. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ

Στον Γαλατά Χανίων σήμερα η ταφή του Μίκη

Στην αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου της

Ελλάδας στην αναχαίτιση των παράνομων μετα-

ναστευτικών ροών προς την Ευρώπη προέβη ο

καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι

και αναφερόμενος στην κατάσταση στο Αφγανιστάν

και στο ενδεχόμενο να εκδηλωθεί νέο μεταναστευ-

τικό κύμα προς την Ευρώπη, εκτίμησε ότι δεν θα

επαναληφθεί ό,τι συνέβη το 2015.

«Σήμερα, στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αντιμε-

τωπίζονται καλύτερα αυτά τα φαινόμενα, είναι δια-

φορετική και η προσέγγιση απ’ ό,τι ήταν το 2015,

όταν με ευρωπαϊκούς πόρους, δηλαδή χρήματα των

Ευρωπαίων φορολογούμενων, οι μετανάστες προω-

θούνταν μέσω της Ελλάδας σε άλλες χώρες της

Ευρώπης. Αυτό άλλαξε, η Ελλάδα πλέον συμβάλ-

λει σημαντικά, καταβάλλοντας μεγάλες προσπά-

θειες, στην φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της

ΕΕ», ανέφερε ο Σεμπάστιαν Κούρτς. 

Τόνισε επίσης, πως «άλλαξε και ο τρόπος σκέ-

ψης μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση» και

χαρακτήρισε ευτυχές και καθοριστικής σημασίας το

γεγονός ότι «η Γερμανία στο μεταξύ αναθεώρησε

την στάση της στο μεταναστευτικό».

Ο Σεμπάστιαν Κουρτς προέτρεψε όλες τις χώρες

των Δυτικών Βαλκανίων να συνεισφέρουν στην

προσπάθεια αποτροπής νέων μεταναστευτικών

ροών, επισημαίνοντας ότι θα έχουν την υποστή-

ριξη και την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Αυστριακός καγκελάριος εξέφρασε την άποψη

ότι όσοι εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν θα πρέπει

να φιλοξενούνται σε γειτονικές χώρες. 

«Για την ώρα δεν υπάρχουν μεγάλες μετανα-

στευτικές ροές, αλλά εάν εκδηλωθούν, οι άνθρωποι

αυτοί θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε γειτονικές χώρες

και όχι να προωθηθούν προς την Ευρώπη. Για τον

λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συνερ-

γασία για την αποτελεσματική διαφύλαξη των ευ-

ρωπαϊκών συνόρων, ώστε να αποτραπεί η παρά-

νομη μετανάστευση και η διακίνηση ανθρώπων»,

τόνισε ο καγκελάριος της Αυστρίας.

ΚΟΥΡΤΣ: «Η Ελλάδα φυλάσσει 
τα ευρωπαϊκά σύνορα»

Βρήκε 
να διορίσει
υπουργό 

ο Κυριάκος
Μητσοτάκης…

Ο πρώην  Ευρωπαίος Επί-

τροπος Διαχείρισης Κρίσεων Χρή-

στος Στυλιανίδης (διορισθείς από

τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη

να εκπροσωπεί την Κύπρο) απο-

τελεί την επιλογή του Κυριάκου

Μητσοτάκη για να αναλάβει επι-

κεφαλής του νεοσύστατου υπουρ-

γείου Κλιματικής Κρίσης και Πολι-

τικής Προστασίας, ενώ ο κ.

Στυλιανίδης θα κάνει δίδυμο με

υφυπουργό τον πρώην αρχηγό

ΓΕΑ Ευάγγελο Τουρνά.

Στον κ. Στυλιανίδη θα αποδο-

θεί τιμητική πολιτογράφηση με τις

διαδικασίες που προβλέπονται. 

Η ορκωμοσία των νέων υπουρ-

γών θα γίνει την αύριο Παρα-

σκευή 10 Σεπτεμβρίου στις 11 το

πρωί, ενώπιον της Προέδρου της

Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελ-

λαροπούλου. 



Μέρος 29oν

Κώστας Ουράνης 
(1890 – 1953)

Ο Κώστας Ουράνης (φιλολογικό ψευδώνυμο

του Κώστα Νέαρχου) γεννήθηκε το 1890 στο

Λεωνίδιο της Αρκαδίας. Καταγόταν από εύπορη

οικογένεια και μετά τις Γυμνασιακές του σπουδές

στο Ναύπλιο είχε σταλεί στην Κωνσταντινούπολη

για σπουδές και αργότερα στη Γαλλία και στην

Ελβετία. 

Ο πατέρας του τον προόριζε για έμπορο και

επιχειρηματία, αλλά τον Ουράνη τον τραβούσε η

λογοτεχνία και η δημοσιογραφία. Για αρκετά χρό-

νια εργάστηκε στον διπλωματικό κλάδο και έζησε

για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό.

Το 1907 έγραψε την πρώτη του ποιητική συλλο-

γή «Σαν όνειρο», το 1912 τη «Μελαγχολία» και

το 1920 τις «Νοσταλγίες». Ο Ουράνης ήταν πολυ-

τάξιδος και έγινε περισσότερο γνωστός από τα ταξι-

διωτικά του έργα «Ήλιος και σκιά» 1934, «Σινά

το θεοβάδιστον όρος» 1944, «Γλαυκοί δρόμοι»

(εντυπώσεις από την Αδριατική, Μεσόγειο, Αίγυπτο

και Παλαιστίνη) 1947, και «Ταξίδια στην Ελλάδα»

1949. Τα διάφορα ταξιδιωτικά κείμενα του που δημο-

σιεύτηκαν για πολλά χρόνια στα Αναγνωστικά του

Δημοτικού και στα Νεοελληνικά Αναγνώσματα του

Γυμνασίου και του Λυκείου, άφησαν εποχή. 

Ο Ουράνης είναι επηρεασμένος από τις ξένες

λογοτεχνικές σχολές, ιδιαίτερα από τους νεορο-

μαντικούς και εκφράζει μιαν απαισιοδοξία για τη

ζωή και ένα πόθο για φυγή από την πραγματικό-

τητα. 

Στην Κωνσταντινούπολη ήταν συμμαθητής του

ιστορικού Γιάννη Κορδάτου, που τον γνώρισε από

κοντά και αναφέρει ότι ο Ουράνης είχε μείνει αδιά-

φορος μπροστά στα κοινωνικο-πολιτικά προβλή-

ματα της εποχής. Ο Κορδάτος γράφει: «Η μούσα

του συμπαθούσε τον κόσμο των σαλονιών και του

χρήματος, τον κόσμο που ήταν κουρασμένος από

την ανία και την πλήξη. Γι αυτό οι πνευματικές του

αναζητήσεις δεν είχαν πάθος.... Είναι ποιητής της

φυγής» (βλ. Γ. Κορδάτου: Ιστορία Νεοελλ. Λογο-

τεχνίας, σελ. 531).

Η ποίηση του έχει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα

όπως βλέπουμε και στους πιο κάτω στίχους:

Γυναίκες, που σας είδα σ’ ένα τραίνο

Τη στιγμή που εκινούσε γι’ άλλα μέρη

Γυναίκες, που σας είδα σ’ άλλου χέρι

Με γέλιο να περνάτε ευτυχισμένο

Γυναίκες, σε μπαλκόνια, να κοιτάτε

Στο κενό μ’ ένα βλέμμα ξεχασμένο

Ή από ένα πλοίο σαλπαρισμένο

Μ’ ένα μαντήλι αργό να χαιρετάτε – 

Να ξέρατε με πόση νοσταλγία

Στα δειλινά, τα βροχερά και κρύα

Σας ξαναφέρνω στην ανάμνηση μου,

Ω εσάς επεράσατε μιαν ώρα

Απ’ τη ζωή μου μέσα και που τώρα

Στα ξένα έχετε πάρει την ψυχή μου

Η γυναίκα του, Ελένη Ουράνη (ψευδώνυμο

Άλκης Θρύλος) έξέδωσε το έργο του Κώστα Ουράνη

σε 12 τόμους. 

Ο Κώστας Ουράνης πέθανε στην Αθήνα το 1953.

Γιάννης Μαγκλής 
(1909 – 2006)

Ο Γιάννης Μαγκλής γεννήθηκε στην Κάλυμνο

το 1909. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στην

Κάλυμνο πήγε στη Γαλλία όπου σπούδασε στο

Ναυτικό Λύκειο της Χάβρης. Ο Μαγκλής έκανε πολ-

λές δουλειές. Δούλεψε σαν σφουγγαράς και ως

υπάλληλος σε σπογγοαλιευτικές εταιρείες. Στη

συνέχεια εργάστηκε ως εμπορικός αντιπρόσωπος

ταξιδεύοντας σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και

της Αφρικής. Την ίδια ώρα έγραφε διηγήματα και

ήταν επηρεασμένος από τα έργα του Νίκου Καζαν-
τζάκη και του Μαξίμ Γκόρκι. 

Το πρώτο του λογοτεχνικό έργο ήταν «Οι κολα-

σμένοι της θάλασσας» 1940. 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής έγραψε τη νου-

βέλα «Οι βάρβαροι» και το 1948 την «Πορεία

στον βούρκο». Όταν πήγε στο Λονδίνο για θερα-

πεία έγραψε ένα από τα καλύτερα του έργα «Κον-

τραμπατζήδες του Αιγαίου», το οποίο εκδόθηκε

το 1954. Στο έργο αυτό ο Μαγκλής δίνει μια ολό-

κληρη εικόνα της θαλασσινής και ναυτικής ζωής.

Το 1956 έγραψε το έργο «Δεν υπάρχουν αμα-

ρτωλοί» και το 1957 πήρε το Α’ Κρατικό Βραβείο

Λογοτεχνίας με το έργο του «Τ’αδέρφια μου οι

άνθρωποι». Στο πεζογράφημα αυτό που είναι περ-

ισσότερο αυτοβιογραφικό, κεντρικός ήρωας είναι

ένας νέος, ο Δημήτρης και παρακολουθούμε τη

ζωή του στο σχολείο στην Κάλυμνο, τις χειρονα-

κτικές δουλειές του, στο καμίνι, στα μανταρίνια, στα

σφουγγάρια, στο κοντραμπατζίδικο καϊκι και μετά

στην Αθήνα και στον Πειραιά και μετά στην Αίγινα

πάλι σε μια δουλειά με σφουγγάρια, και τέλος τις

περιπέτειες του στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο του

1940-41. 

Στο έργο παρελαύνουν πολλά πρόσωπα, όπως

ο Σωκράτης στο σχολείο, το «ξαδερφάκι» στο καμίνι,

ο Μανώλης και η Μαργαρίτα στα «μανταρίνια», η

Ελένη στην αποθήκη σφουγγαριών της Καλύμνου,

ο Λευτέρης, και οι ερωτικές περιπέτειες του Δημήτρη

με την Αγνή και τη Μιχαέλα στην Αίγινα.

Άλλα έργα του Μαγκλή είναι: «Τα παιδιά του

ήλιου και της θάλασσας», «Το ανθρώπινο πάθος»,

«Ο αγέρας χτύπαγε την πόρτα μας», «Άρχον-

τας», «Ο κύριος κόμης», «Οι σημαδεμένοι»,

«Στην κολόνα της Αφροδίτης», «Σταυραδέρ-

φια» κ.ά.

Ο Μαγκλής ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις.

Μετάφρασε στα ελληνικά το μοναδικό βιβλίο που

έγραψε ο Καζαντζάκης στα γαλλικά «Τόντα Ράμπα»

καθώς και έργα άλλων Γάλλων συγγραφέων. 

Ο Μαγκλής πέθανε στην ιδιαίτερη του πατρίδα

την Κάλυμνο στις 24 Απριλίου 2006.

Δημήτρης Χατζής 
(1913 – 1981)

Ο Δημήτρης Χατζής γεννήθηκε στα Γιάννενα

το 1913. Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Χατζής,
εκδότης της εφημερίδας «Ήπειρος». 

Ο Δημήτρης Χατζή φοίτησε στην Ιόνιο Σχολή

στην Αθήνα και αργότερα σπούδασε στη Νομική

Σχολή της Αθήνας. Όταν πέθανε ο πατέρας του το

1930, ανέλαβε την διεύθυνση της εφημερίδας αλλά

το 1936 με τη δικτατορία του Ιω. Μεταξά συνελή-

φθη για τη συμμετοχή του στις αριστερές οργανώσεις

και στάληκε εξορία στη Φολέγανδρο.

Έλαβε μέρος στον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο του

1940-41 και αμέσως μετά στην Εθνική Αντίσταση.

Οι εμπειρίες του αυτές τον οδήγησαν να γράψει το

μυθιστόρημα του «Η φωτιά» το 1946. Το έργο είναι

ιστορικό μυθιστόρημα και είναι χωρισμένο σε τρία

μέρη: «Η φωτιά», «Ο πόλεμος» και «Ο δρόμος».

Αναφέρεται στα χρόνια της γερμανικής κατοχής και

περιγράφει τη δράση και τον ηρωισμό των Ελλή-

νων ανταρτών στα βουνά της Ρούμελης. 

Το 1947 στάληκε στην εξορία στην Ικαρία και το

1948 καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο γιατί, ενώ

ήταν στρατιώτης, έφυγε και πήγε με τους αντάρτες

του ΔΣΕ.

Από το 1949 μέχρι την μεταπολίτευση στην Ελλά-

δα έζησε πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουμανία, στην

Ουγγαρία και στην Ανατολική Γερμανία. Στο Ανα-

τολικό Βερολίνο σπούδασε φιλολογία και βυζαντι-

νολογία και μετά την απόκτηση του διδακτορικού

του διπλώματος ασχολείται ως ερευνητής και διδάσ-

κει και προωθεί τη νεοελληνική λογοτεχνία σε διά-

φορα πανεπιστήμια. Στο Ανατολικό Βερολίνο συνερ-

γαζόταν με τη Μαρίκα Μινεέμη που εξέδιδε το πε-

ριοδικό «Πυρσός». 

Το 1953 έγραψε τη συλλογή διηγημάτων «Το

τέλος της μικρής μας πόλης». Το έργο αυτό απο-

τελείται από εφτά διηγήματα τα οποία τοποθετούνται

στην επαρχιακή πόλη Γιάννενα και δίνουν τον κόσμο

της παρακμής της επαρχίας κάτω από την πίεση

των νέων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.

Ένα απ’ αυτά έχει τίτλο «Η διαθήκη του καθη-

γητή» και έχει θέμα την εκτέλεση του αδερφού του

στα χρόνια του Εμφυλίου. 

Το 1966 έγραψε τη συλλογή διηγημάτων «Ανυπε-

ράσπιστοι» --με κύριο θέμα τη ζωή και τον αγώνα

των απλών και φτωχών ανθρώπων. Τα διηγήμα-

τα αναφέρονται στην ανισότητα των ανθρώπων

της αστικής και μικροαστικής κοινωνίας.

Στο μυθιστόρημά του «Διπλό βιβλίο» το 1976,

ο συγγραφέας εκφράζει την πίκρα του για την πρό-

σφατη ιστορική πραγματικότητα της χώρας, με αφη-

γήσεις που διεκτραγωδούν τη ζωή των Ελλήνων

εργατών στη Γερμανία. 

Στην Ουγγαρία είχε συνεργαστεί με την Μέλπω
Αξιώτη στη συγγραφή της «Ανθολογίας Ελληνι-

κού Διηγήματος» και της «Ιστορίας της Νεοελ-

ληνικής Λογοτεχνίας».

Ο Δ. Χατζής είναι από τους μεγαλύτερους εκ-

προσώπους του αντιηρωικού διηγήματος. Οι ήρωες

του είναι ασυμβίβαστοι λιποτάχτες του κατεστημέ-

νου και προσπαθούν να βρουν καταφύγιο μέσα

στο φυσικό περιβάλλον. Είναι γεμάτοι ανθρωπιά

και αντιστέκονται στην ύλη. Πλημμυρίζουν από

ελληνικότητα, καταδιώκουν το μιμητισμό και απεχ-

θάνονται την αλλοτρίωση που κάθε φορά επιβάλ-

λει το κοινωνικό κατεστημένο.

Ο Γ. Βαλέτας θεωρεί τον Δημήτρη Χατζή ως τον

μεγαλύτερο μεταπολεμικό πεζογράφο, τον συγ-

γραφέα της αντίστασης και ραψωδό του νέου ηρωι-

σμού στα βουνά και στους κάμπους. 

Με την πτώση της χούντας γύρισε στην Ελλά-

δα και συνεργάστηκε με το περιοδικό «Αντί» και

το 1976 για ένα σύντομο χρονικό διάστημα δίδαξε

στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας μαθήματα Νεοελ-

ληνικού Πολιτισμού και Παιδείας. 

Το 1980 εκδίδει «Το Πρίσμα», περιοδικό παγ-

κόσμιας λογοτεχνίας αλλά τον επόμενο χρόνο

αρρώστησε από καρκίνο και πέθανε στις 20 Ιου-

λίου 1981.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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Κώστας Ουράνης – Γιάννης Μαγκλής

– Δημήτρης Χατζής



ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ανοίγουν αυτή τη βδομάδα και τα ελληνικά
σχολεία της παροικίας

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9Ομογένεια

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
στην Αγγλία, ανοίγουν αυτή τη βδομάδα

και τα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας. Η χρο-
νιά προβλέπεται να είναι πολύ καλύτερη από
την περσινή αφού οι κανονισμοί που έθεσαν οι
Βρετανικές Αρχές λόγω COVID-19 είναι πιο «χαλα-
ροί». Θα ισχύσουν μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, οπό-
ταν θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση.

Οι νέοι κανονισμοί κινούνται περισσότερο σε
επίπεδο συμβουλής και παρότρυνσης παρά υπο-
χρεωτικής επιβολής. Η μόνη υποχρεωτικότητα
για αυτόν τον μήνα είναι οι διαγνωστικοί έλεγχοι
(rapid test) κάθε βδομάδα για όλους, εκπαιδευ-
τικούς και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, εμβολιασμένους και μη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: Οι μάσκες δεν χρειά-

ζονται πλέον στα σχολεία, αλλά επιτρέπεται η εθε-
λοντική χρήση τους κατά τα διαλείμματα σε κοινόχρη-
στους χώρους. Καταργείται ο διαχωρισμός των μαθη-
τών σε ομάδες (bubbles) όπως και η υποχρεωτική
τήρηση αποστάσεων. Δεν θα γίνεται ανίχνευση κρου-
σμάτων από το σχολείο. Για όσους είναι εμβολια-
σμένοι ή κάτω των 18 ετών ΔΕΝ θα μένουν σε αυτο-
περιορισμό αν ήλθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα. Υποχρεούνται όμως να κάνουν εργα-
στηριακό μοριακό έλεγχο  (PCR test) και μέχρι να
βγει το αποτέλεσμα μπορούν να είναι στο σχολείο.

Σχεδόν όλα τα ομογενειακά σχολεία ανοίγουν
αυτό το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου. Από τις πρώτες
ενδείξεις φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέ-
ρον για εγγραφή και φοίτηση στα ελληνικά σχολεία,
τα οποία λειτουργούν βασικά με την οικονομική στήρι-

ξη των γονιών αλλά και την ουσιαστική συνδρομή
του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου.

Ελληνικά σχολεία υπάρχουν παντού στο Λονδίνο
αλλά και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στην Κυπριακή Αποστολή για πληροφορίες,
στο τηλέφωνο 020-88816982.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΚΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Η Επιθεωρήτρια Προϊσταμένη της Κυπριακής

Εκπαιδευτικής Αποστολής στη Βρετανία δρ Βασι-

λική Κούμα, με την ευκαιρία του νέου σχολικού

έτους,  απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα προς τους

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς:

«Μια καινούρια σχολική χρονιά ξεκινά για τα Ελληνι-
κά Παροικιακά Σχολεία. Με χαμόγελο και αισιοδοξία
υποδεχόμαστε τα παιδιά στο ξεκίνημα αυτής της
σχολικής χρονιάς. Οι Διευθύνσεις των σχολείων και
οι  Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με τα νέα δεδο-
μένα, με υπευθυνότητα ετοιμάζονται να υποδεχ-
θούν τα παιδιά σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλ-
λον. Ξεκινούμε με την ελπίδα η φετινή σχολική χρο-
νιά να κυλήσει ομαλά, χωρίς την ανάγκη υποχρεω-
τικού εγκλεισμού. Είμαστε όμως σε εγρήγορση, δεν
εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε την επιδημιολο-
γική εικόνα, όπως αυτή παρουσιάζεται καθημερινά
από τις Βρετανικές Αρχές, και τηρούμε όλες τις υπο-
δείξεις που  μας αφορούν.

Κύριο μέλημα του Υπουργείου Παιδείας της Κύ-

πρου είναι η στήριξη και βελτίωση της παροικιακής

εκπαίδευσης. Αφουγκράστηκε τα προβλήματα που

προέκυψαν με την πανδημία και ενίσχυσε οικονο-
μικά όλα τα παροικιακά σχολεία. Κάθε χρόνο ενισχύει
τη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς της
ΚΕΑ και με ωρομίσθιο προσωπικό. Επίσης προ-
μηθεύει τα απαραίτητα διδαχτικά εγχειρίδια σε όλα
τα σχολεία. Αναγνωρίζει το αξιόλογο έργο που τα
παροικιακά σχολεία επιτελούν και στηρίζει με κάθε
δυνατό τρόπο τους φορείς της παροικιακής εκπαίδευ-
σης.  

Η εμπειρία της διαδικτυακής εκπαίδευσης, που
αναγκαστικά εφαρμόσαμε τα τελευταία δύο χρόνια,
είναι χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί
για αναβάθμιση της διδασκαλίας  στην τάξη. Ας υπο-
δεχτούμε με αισιοδοξία τα παιδιά και ας τους μεταδώσο-
υμε τη χαρά που συνοδεύει την μάθηση. Ας κάνου-
με το παροικιακό σχολείο ευχάριστο και χώρο δημι-
ουργικής μάθησης, συναναστροφής και επικοινωνίας. 

Εύχομαι σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης καλή σχο-
λική χρονιά!»

µµ∞∞ƒƒøø™™II EEssttaatteess

∑∏∆√À¡∆∞π: 
™¶π∆π∞ ‹ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞

ÛÂ fiÏÔ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈÎ›·ÛË 
ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜
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176 TOLLINGTON PARK, FINSBURY PARK, LONDON N4 3JA

ñ TEL: 020 7263 8100
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Από την περσινή έναρξη των 

μαθημάτων στο Μάνορ Χιλλ 

του βορείου Λονδίνου



«Ε
δώ και καιρό είμαι πλή-

ρης ημερών, οπότε έχω

συμφιλιωθεί με τον θάνα-

το. “Στα περβόλια” έχω χορέψει μαζί

του… Ό,τι και να γίνει, εγώ το Χάρο

τον έχω νικήσει! Ας έρθει λοιπόν

όποτε θέλει», έλεγε τον Μάρτιο του

2017 ο Οικουμενικός Μίκης Θεο-

δωράκης (ο Μίκης των Ελλήνων),

που πέρασε στην αθανασία, σε ηλικία

96 ετών, την Πέμπτη, όταν το ημερο-

λόγιο έγραφε 2 Σεπτεμβρίου 2021. 

«Ολόκληρη η ζωή και το έργο μου

μπορούν να ερμηνευτούν και να κατα-

νοηθούν μόνο κάτω από το πρίσμα των

τριών λέξεων που με γαλούχησαν: Ελλά-

δα, Πατρίδα, Ελευθερία», είχε ορίσει ο

ίδιος, βάζοντας τίτλο στο βίο και την εν

γένει πολιτεία του. 

Γι’ αυτό και ο θάνατός του, το πέρα-

σμά του στην αθανασία, στην παρούσα,

δυστοπική συγκυρία, λες και ξαναδίνει

το σύνθημα: Τη Ρωμιοσύνη μη την

κλαίς.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ακρι-

βώς και η μουσική του, υπήρξε πάντα

χειμαρρώδης. Όταν μιλούσε, κατάφερ-

νε να κάνει τους ακροατές του να κρέ-

μονται από τα χείλη του, ενώ είχε μια

μοναδική ικανότητα να μεταμορφώνε-

ται αστραπιαία από έναν λόγιο φιλό-

σοφο σε έναν γλυκό παππού, που διη-

γείται τις ιστορίες της ζωής του σαν να

λέει παραμύθι. Ο λόγος του αποτύπω-

νε με ακρίβεια και πιστότητα την σύν-

θετη σκέψη του και τις απόψεις του σχε-

τικά με την Τέχνη, τον Πολιτισμό, την

κοινωνία, την πολιτική, την Ελλάδα, τον

κόσμο, πάντοτε με κεντρικό άξονα τον

Άνθρωπο. 

Θα χρειαζόντουσαν ατέλειωτες σελίδες

για να γραφτούν απλώς και μόνον οι

τίτλοι των χιλιάδων τραγουδιών του Μίκη

Θεοδωράκη, που τα περισσότερα απ’

αυτά έχουν γίνει υπαρξιακό κτήμα του

καθενός από εμάς, ανεξάρτητα από

κάθε άλλη παράμετρο: από την ηλικία,

από τις πεποιθήσεις, από οτιδήποτε.

Τόμοι θα χρειαζόντουσαν για να χωρέ-

σουν οι στίχοι της μεγάλης ποίησης, με

την οποία πάλεψε να μας εξοπλίσει,

βγάζοντάς την από τα συρτάρια και τις

βιβλιοθήκες και φέρνοντάς τη στις καρ-

διές και τη σκέψη μας. Άλλο τόσο θα

χρειαζόταν για να αποτυπωθεί η σημασία

της πολιτικής και της κοινωνικής του

δράσης, η επίδρασή του στα πρόσω-

πα και τις εξελίξεις επτά δεκαετιών αιμά-

σουσας ιστορίας, το αποτύπωμά του

στο διεθνές περιβάλλον, οι μεγάλοι αυτού

του κόσμου που συναντήθηκαν μαζί

του, από την Ευρώπη και τη Ρωσία,

μέχρι την Λατινική Αμερική ή όπου αλλού,

από τον Φ. Κάστρο μέχρι τον Μπερ-

λίνγκουερ ή τον Μιτεράν και τον δολο-

φονημένο Πάλμε, που η μουσική του

Μίκη τον συνόδευσε στην τελευταία του

κατοικία. Και θα έπρεπε να γραφτούν

πάρα πολλά αν ήθελε κανείς απλώς και

μόνον να καταγράψει το πώς αυτός ο

μέγας Έλληνας τραγουδήθηκε από τους

ίδιους τους Μπιτλς, αλλά ταυτόχρονα

και από την Έντιθ Πιαφ. Πώς τα τρα-

γούδια του ακούστηκαν σε τόσες γλώσσες,

πώς οι δίσκοι του έφτασαν στα πέρατα

της γης, πώς το συμφωνικό του έργο

πέρασε στις μεγαλύτερες αίθουσες του

κόσμου, πώς εκατομμύρια άνθρωποι

βρέθηκαν στις συναυλίες του σε πέντε

ηπείρους, πώς η μουσική του για τον

κινηματογράφο έγινε παγκόσμιο icon,

όπως στον «Ζορμπά» ή στο «Σέρπι-

κο». 

Ο Θεοδωράκης εκπροσωπούσε με

τον καλύτερο τρόπο την ψυχή της Ελλά-

δας, την κουλτούρα της, την παράδο-

σή της και ταυτόχρονα τον σύγχρονο

χαρακτήρα της, οικοδομώντας ένα μου-

σικό σύμπαν ραφινάτης ομορφιάς και

ποίησης, με βαθιές ρίζες στην πραγ-

ματικότητα. Το ευρύ κοινό τον γνωρίζει

πάνω από όλα χάρη στη μουσική του

«Αλέξη Ζορμπά», της ταινίας του Μιχάλη

Κακογιάννη του1964, αλλά το μουσικό

του έργο, η μουσική που έγραψε για

ταινίες και όπερες, τα ποιήματα που

μελοποίησε, είναι πολύ μεγαλύτερο,

πλουσιότερο και σημαντικό. 

Η σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με την

Δεξιά, είναι μια σχέση που ξεκίνησε τον

Ιανουάριο του 1973, όταν εκείνος πρό-

τεινε ως μεταβατική λύση τον Κων-

σταντίνο Καραμανλή και έφτασε μέχρι

το 1993, οπότε και παραιτήθηκε από

«ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με τη

ΝΔ» βουλευτής. Στο ενδιάμεσο βέβαια

είχε ορκιστεί και υπουργός της κυβέρ-

νησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,

ενώ είχε – κατά τα τηλεοπτικώς λεγό-

μενά του – επισκεφθεί μετά τον τάφο

του πατέρα του, για να του πει τα νέα

της υπουργοποίησής του. Πρόκειται

λοιπόν για μια σχέση υπαρκτή και σημα-

δεμένη με όλες τις αντιφάσεις που χα-

ρακτήριζαν μια προσωπικότητα τόσο

πληθωρική, όσο ο Θεοδωράκης. 

Εξ ου και οι αριστεροί θαυμαστές του

θα προτιμούσαν να την ξεχάσουν, ενώ

οι δεξιοί ή οι κεντροδεξιοί τη θυμούνται

πάντα. Ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης, όμως,

δεν είχε διστάσει να μιλήσει πολύ γι’

αυτήν δημόσια. Έχει, ας πούμε, αφη-

γηθεί πώς προέκυψε το περιλάλητο

σύνθημα «Καραμανλής ή τανκς», που

ταυτίστηκε με την απαρχή της Μετα-

πολίτευσης. 

Σύμφωνα με τις διηγήσεις του στο

βιβλίο «Μίκης Θεοδωράκης – Το

Χρέος», έκανε πρόβες στο “Ζουμ”, πριν

από τις συναυλίες του στο Καραϊσκάκη

– και σχεδίαζε να περιοδεύσει στην περ-

ιφέρεια. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια της

πρόβας, και ενώ ακολουθούσε συνέν-

τευξη Τύπου, όπου θα παρουσίαζε το

πρόγραμμα των περιοδειών, τον πήρε

τηλέφωνο κάποιος από το γραφείο του

Καραμανλή του πρεσβύτερου. Του ζή-

τησε να αναβάλλει τις εμφανίσεις στην

περιφέρεια, επειδή η κυβέρνηση φοβό-

ταν προβοκάτσια. Μόλις έκλεισαν το

τηλέφωνο, ο Θεοδωράκης πήγε στους

δημοσιογράφους και τους είπε: «Αυτή

τη στιγμή τηλεφώνησαν εκ μέρους του

Κ. Καραμανλή και μου απαγορεύουν να

βγω έξω από την Αθήνα. Αρχίζει πολύ

άσχημα τη διακυβέρνηση της χώρας,

με απαγορεύσεις. Και μπορεί αυτή τη

στιγμή να είμαστε σε πολύ άσχημη κατά-

σταση και να έχουμε από τη μία τον Κα-

ραμανλή και από την άλλη τα τανκς, αλλά

δεν δικαιούται να αρχίζει με απαγο-

ρεύσεις». 

«Δηλαδή», συνέχιζε, «ήταν μια καταγ-

γελία κατά του Καραμανλή, διότι ξεκίνησε

άσχημα, απαγορεύοντας να κάνω συναυ-

λίες. Και την άλλη μέρα η “Βραδυνή”

είχε τίτλο: “Καραμανλής ή τανκς”. Να το

διαψεύσω αυτό; Να πω ότι δεν είναι δικό

μου; Αφού στη βάση συμφωνούσα, διότι

είχα προτείνει εγώ λύση Καραμανλή.

Δεν ήταν όμως αυτό το σύνθημά μου». 

Η επόμενη επαφή του με τον συγκε-

κριμένο χώρο άργησε. Ήταν το 1988.

Η Ελλάδα συγκλονίζεται από το σκάν-

δαλο Κοσκωτά και η πολιτική αστάθεια

είναι ένας κομψός τρόπος να περιγρά-

ψει κανείς το τι συνέβαινε στο κομμα-

τικό σύστημα. Τότε, ο Θεοδωράκης προ-

τείνει τον σχηματισμό κυβέρνησης συ-

νεργασίας Νέας Δημοκρατίας – Αρι-

στεράς. 

Το 1990 εκλέγεται, όπως επισημαίνουν

οι αριστεροί, βουλευτής «ως ανεξάρτ-

ητος συνεργαζόμενος με τη ΝΔ» – πα-

ρότι βρίσκεται στην τρίτη θέση του γαλά-

ζιου ψηφοδελτίου Επικρατείας. Ο Μητσο-

τάκης τον ορίζει πρώτα υπουργό άνευ

χαρτοφυλακίου παρά τω πρωθυπο-

υργώ και έπειτα αναλαμβάνει υπουργός

Επικρατείας. Δυόμισι χρόνια μετά, παρ-

αιτείται από υπουργός και τον Φεβρου-

άριο του 1993 παραιτείται και από βου-

λευτής. Ο ίδιος δικαιολογούσε, χρόνια

αργότερα, την επιλογή του, ως αποτέ-

λεσμα της πεποίθησής του πως εκείνη

η νεοδημοκρατική κυβέρνηση θα κατα-

πολεμούσε την τρομοκρατία και θα συνέ-

βαλε στην κάθαρση του πολιτικού σκηνι-

κού. 

1925 – 2021: 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1925: 29 Ιουλίου γεννιέται στη Χίο.

Η καταγωγή του πατέρα του, Γιώργη

Θεοδωράκη, Μπιζανομάχου, ήταν από

τον Γαλατά Χανίων και της μητέρας του

Ασπασίας Πουλάκη, από το Τσεσμέ

της Μικράς Ασίας. Στην Τρίπολη, μόλις

17 ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία,

παρουσιάζοντας το έργο του «Κασ-

σιανή» και παίρνει μέρος στην αντίστα-

ση κατά των Γερμανών κατακτητών. 

1943: 25 Μαρτίου. Στη μεγάλη δια-

δήλωση συλλαμβάνεται για πρώτη φορά

από τους Ιταλούς και βασανίζεται. Δια-

φεύγει στην Αθήνα, όπου οργανώνεται

στον ΕΛΑΣ και εκτελεί χρέη διαφωτιστή

στον Πέμπτη Τομέα της ΕΠΟΝ, ενώ

αγωνίζεται και ως διμοιρίτης της «Μετα-

ξωτής Διμοιρίας», του 1ου Τάγματος της

Νέας Σμύρνης κατά τα Δεκεμβριανά. 

1947: 9-10 Ιουλίου. Συλλαμβάνεται

στις μαζικές συλλήψεις και κατόπιν στέλ-

νεται εξόριστος με σχετική ελευθερία

κινήσεων στην Ικαρία, όπου είναι κομ-

ματικός υπεύθυνος του χωριού εξορίας.

1948: Στέλνεται στο στρατόπεδο της

Μακρονήσου όπου βασανίζεται μέχρι

παράλυσης. 

1954: Μεταναστεύει με κρατική υπο-

τροφία στο Παρίσι, όπου εγγράφεται

στο Conservatoire και σπουδάζει με τον

Ολιβιέ Μεσιόν, για σύντομο χρονικό

διάστημα, μουσική ανάλυση, καθώς

επίσης και διεύθυνση ορχήστρας με τον

Εζέν Μπιγκό. 

1960: Επιστρέφει στην Ελλάδα. Τον

Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ηχογρα-

φείται για πρώτη φορά ο «Επιτάφιος»,

που παντρεύει τη σύγχρονη λαϊκή μου-

σική με την σύγχρονη ελληνική ποίηση

και το ευρωπαϊκό έντεχνο στοιχείο με

το ελληνικό λαϊκό στοιχείο. 

Την ίδια χρονιά ξεκινά να μελοποιεί

το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη,

έργο που μένει ως ολοκληρωμένη πρό-

ταση δημιουργίας, βασισμένης σε ποιη-

τικό έργο. Γράφει επίσης τη μουσική για

τα «Επιφάνεια», σε ποίηση Γιώργου

Σεφέρη και ιδρύει την Μικρή Συμφωνι-

κή Ορχήστρα Αθηνών. 

1961: 20 και 22 Μαρτίου. Δίνει δύο

ιστορικές συναυλίες στο Θέατρο

«ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ», με την ορχήστρα του

ΕΙΡ. Διευθυντής ορχήστρας ήταν ο ίδιος

και συμμετείχε φιλικά σε δύο κομμάτια

ο Μάνος Χατζιδάκις, παίζοντας πιάνο.

Σολίστ στο μπουζούκι ήταν ο Μανώλης

Χιώτης και τραγουδιστές ο Γρηγόρης

Μπιθικώτσης, ο Στέλιος Καζαντζίδης

με την Μαρινέλλα και η Μαίρη Λίντα.

1963: Μετά τη δολοφονία του Γρη-

γόρη Λαμπράκη, ιδρύεται η Νεολαία

Λαμπράκη, της οποίας εκλέγεται πρόε-

δρος. Στις εκλογές του 1964 εκλέγεται

βουλευτής της ΕΔΑ στην Β΄ Πειραιώς.

Την ίδια χρονιά αποκτά διεθνή ανα-

γνώριση με τη σύνθεση της μουσικής

για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη

«Αλέξης Ζορμπάς» («Zorba, the

Greek»), για την οποία κερδίζει Γκρά-

μι και Χρυσή Σφαίρα. 

1967: 21η Απριλίου. Περνάει στην

παρανομία και απευθύνει την πρώτη

έκκληση για αντίσταση κατά της Δικτα-

τορίας στις 23 Απριλίου. Τον Μάιο του

1967 ιδρύει, μαζί με άλλους, την πρώτη

αντιστασιακή οργάνωση κατά της δικ-

τατορίας, το ΠΑΜ, και εκλέγεται πρόε-

δρός του. 

1967: Αύγουστος. Συλλαμβάνεται και

ακολουθούν η φυλάκισή του στην οδό

Μπουμπουλίνας, η απομόνωση, οι

Φυλακές Αβέρωφ, η μεγάλη απεργία

πείνας, το νοσοκομείο, η αποφυλάκιση

και ο κατ’ οίκον περιορισμός, η εκτόπι-

ση με την οικογένειά του στην Ζάτουνα

Αρκαδίας και τέλος το στρατόπεδο Ωρω-

πού, απ’ όπου η χούντα του επιτρέπει

να ταξιδέψει στο Παρίσι λόγω υγείας και

μετά από ισχυρές πιέσεις από το εξω-

τερικό.

1974: Επιστρέφει στην Ελλάδα και

δίνει πολλές συναυλίες, τόσο στο εσω-

τερικό όσο και στο εξωτερικό, μαζί με

την Μαρία Φαραντούρη. Κερδίζει Βρα-

βείο Γκράμι για τη μουσική τού «Σέρ-

πικο» και BAFTA για τη μουσική του

«Κατάσταση Πολιορκίας». Την επό-

μενη χρονιά κερδίζει και BAFTA για το

«Σέρπικο». 

1976: Ιδρύει το Κίνημα «Πολιτισμός

της Ειρήνης» και δίνει διαλέξεις και

συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Το 1983

του απονέμεται το Βραβείο Λένιν για την

Ειρήνη. 

1981: Εκλέγεται βουλευτής στην εκλο-

γική περιφέρεια της Β΄ Πειραιώς, με το

ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, λαμβάνοντας

13.785 σταυρούς προτίμησης. Επανε-

ξελέγη το 1985, αυτή τη φορά τοπο-θετ-

ημένος στην πρώτη θέση του ΚΚΕ στο

Ψηφοδέλτιο Επικρατείας. 

1986: Γίνεται πραγματικότητα η δημι-

ουργία Επιτροπών Ελληνοτουρκικής

Φιλίας στην Ελλάδα με πρόεδρο τον

ίδιο και στην Τουρκία, με τη συμμετοχή

γνωστών πνευματικών ανθρώπων,

όπως ο Αζίζ Νεσίν, ο Γιασάρ Κεμάλ

και ο Ζιλφί Λιβανελί. Ο Θεοδωράκης

δίνει πολλές συναυλίες στην Τουρκία. 

1990: Αποφασίζει να κατέλθει ως ανε-

ξάρτητος συνεργαζόμενος με τη Νέα

Δημοκρατία. Εξελέγη τοποθετημένος

στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επι-

κρατείας του κόμματος και διατελεί υ-

πουργός άνευ χαρτοφυλακίου και Επι-

κρατείας, για περίπου δυόμισι χρόνια. 

1996: Του απονέμεται ο τίτλος του

Αξιωματικού της Λεγεώνας της Τιμής

της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το 2007, το

Μεγάλο Παράσημο του Ταξιάρχη της

Λεγεώνας της Τιμής, η υψηλότερη διά-

κριση της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

2010: 1η Δεκεμβρίου. Ο Μίκης Θεο-

δωράκης ανακοίνωσε την ίδρυση Κινή-

ματος Ανεξάρτητων Πολιτών, με την

ονομασία «Σπίθα». 

2021: Ανακοινώθηκε η απονομή της

ύψιστης τιμητικής διάκρισης της Ελληνι-

κής Δημοκρατίας, του Μεγαλόσταυρου

του Τάγματος της Τιμής. 

Πρεσβευτής της Ειρήνης

Το ένα πόδι στην Ελλάδα, το άλλο

στο εξωτερικό. Νέοι δίσκοι στην Ελλά-

δα, κύκλοι συναυλιών στο εξωτερικό.

Το 1995 εγκαθίσταται στο Παρίσι και

λίγους μήνες μετά, γίνεται η παγκόσμια

πρώτη της όπερας «Ηλέκτρα» στο

Λουξεμβούργο (στο πλαίσιο Λουξεμ-

βούργο, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της

Ευρώπης), με την Όπερ Βιέλκι του Ποζ-

νάν. 

Αεικίνητος, πληθωρικός, γεμάτος

ενέργεια, αρχίζει νέο γύρο συναυλιών,

έχοντας κοντά του τη Μαρία Φαραν-

τούρη και τον Λάκη Καρνέζη, γιατί ο

Θεοδωράκης εκείνα τα χρόνια, εκτός

από ιδιοφυής μουσικός, σήμαινε «πρε-

σβευτής της Ειρήνης», προσωπικότητα

διεθνούς κύρους, υπερασπιστής των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Μέσα σ’ αυτήν τη δεκαετία δίνει συναυ-

λίες στην Ευρώπη, ως μέλος του Διεθ-

νούς Αμνηστίας, αγωνίζεται για τα αν-

θρώπινα δικαιώματα (κυρίως για την

γειτονική Αλβανία και Τουρκία), ως πρόε-

δρος Διεθνούς Επιτροπής στο Παρίσι

καταβάλλει προσπάθειες για την απε-

λευθέρωση των Τούρκων ηγετών της

αντιπολίτευσης Κουτλού και Σαργκίν,

και παίρνει δυναμικά θέση σε όλα τα

σημαντικά γεγονότα της εποχής (ελληνο-

τουρκική φιλία, σεισμοί, βομβαρδισμοί

στη Γιουγκοσλαβία, υπόθεση Οτσαλάν,

πόλεμος στο Αφγανιστάν, πόλεμος στο

Ιράκ κλπ.). 

Η φιλία του με τον Ζουλφού Λιβανελί

και οι συναυλίες που δίνουν μαζί, ενι-

σχύουν τον ρόλο του άτυπου Πρεσβευτή

της Ειρήνης. Το 1999 δίνει την παγκό-

σμια πρεμιέρα της τελευταίας του όπε-

ρας «Αντιγόνη» (στο Μέγαρο Μουσι-

κής Αθηνών) με την Τζένη Δριβάλα στο

ρόλο της Αντιγόνης και τον Λουκά Καρυ-

τινό να διευθύνει την Κρατική Ορχή-

στρα Αθηνών, αλλά δεν ξεχνά και το

τραγούδι, και μάλιστα το τραγούδι που

θα τον φέρει σε επαφή με το ευρύτερο

κοινό. Ούτε κολλάει στις ετικέτες που

επιβάλλουν τα μουσικά «πηγαδάκια»

της κάθε εποχής. 

Η συνεργασία του με την – ποπ –

Αλέξια καταγράφεται σε ένα CD του

1998, που περιέχει τα παλιά του τρα-

γούδια σε νέες εκτελέσεις. 

Λίγους μήνες νωρίτερα έχει δει το

φως μια καινούργια του δουλειά, σε

στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και

ερμηνεύτρια τη Μαρία Φαραντούρη, με

τίτλο «Σερενάτες» (σε ενορχηστρώσεις

Γ. Σπάθα), με τραγούδια που άρχισαν

να γράφονται γύρω στο 1985, ολο-

κληρώθηκαν το 1997 και κυκλοφόρη-

σαν ένα χρόνο μετά. Εντός και το

πασίγνωστο «Κάποτε θα’ρθουν να

σου πουν», που γράφτηκε το 1978 και

ερμηνεύτηκε πρώτα από τον Παύλο

Σιδηρόπουλο. 

ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
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Έφυγε ο Μίκης της Ελλάδας και του κόσμου

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.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 

μιας (1) θέσης Γραφέα/ Δακτυλογράφου για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθά-

ριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2084,32.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, βοηθός 

γραφείου, αρχειοθέτηση, οικονομικά, προξενικά και γενικά γραφειακά καθήκοντα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου

• Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν

• Πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο μπορεί να υποβληθεί σε

συνέντευξη.

• Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν ήδη τακτοποιημένο το καθεστώς διαμονής/εργασίας τους στο

ΗΒ, μετά την έξοδο εν λόγω χώρας από ΕΕ (Settlement status).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστο-

λή να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (όπως Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευ-

σης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, λευκό ποινικό μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά)

καθώς και δύο συστατικές επιστολές είτε ηλεκτρονικά, στο cyprusinuk@mfa.gov.cy είτε ταχυδρομικώς, στην πιο κάτω

ταχυδρομική διεύθυνση:

(ΘέσηΓραφέα/Δακτυλογράφου)

High Commission of the Republic of Cyprus

13, St James’s Square, London SW1Y 4LB

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 17/09/2021. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδε-

κτές. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των

υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσ-

ληψης ή/και μετέπειτα).

«Κλαίει η Ρωμιοσύνη» για τον θάνατο του 

εθνικού μας μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ

Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΗ

«ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (συνέχεια)

»Εγκαταλείπετε, Μεγαλειότατε, τους Έλληνας εις εαυ-

τούς, οπότε διά μιάς λέξεως δύνασθε να ελευθερώσητε

αυτούς της τερατωδεστάτης των τυραννιών και να σώσητε

αυτούς από των φρικαλέοτήτων μακρού και τρομερού

αγώνος; Η θεία Πρόνοια θα προστατεύση αναμφιβόλως

τον ημέτερον τοσούτον δίκαιον αγώνα, ομοίως δε τα πάντα

λέγουσιν ημίν ότι Υμάς, Μεγαλειότατε, η Πρόνοια αύτη εξε-

λέξατο, ίνα θέσητε τέρμα εις τας μακράς ημών θλίψεις. Μη

απορρίψητε, Μεγαλειότατε, τας παρακλήσεις δέκα εκα-

τομμυρίων χριστιανών, οίτινες ένεκα της εις τον θείον Λυτρ-

ωτήν πίστεως εξεγείρουσι το μίσος των τυράννων αυτών.

Σώσατε, Μεγαλειότατε, σώσατε την πίστιν ταύτην εναντίον

των διωκτών αυτής και απόδοτε ημίν τους ναούς ημών και

τους βωμούς, οπόθεν το θείον του Ευαγγελίου φως εκπε-

μφθέν εφώτισε το μέγα έθνος, ού [=του οποίου] άρχετε.

Ελευθερώσατε ημάς, Μεγαλειότατε. Καθάρατε την Ευρώπην

από των αιματηρών τούτων τεράτων και αξιώσατε να προ-

σθέσητε εις πάντα τα μεγάλα ονόματα, άπερ η ευρωπαϊκή

ευγνωμοσύνη παρέχει Υμίν, και το όνομα του Ελευθερω-

τού της Ελλάδος».  

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Τελειώνει δε την επιστολή του με την παράκληση να

παρασχεθεί προστασία στη μητέρα του [Ελισάβετ, (1770-

1866)] και στα αδέλφια του [Γρηγόριο, Ελένη, Αικατε-

ρίνη, Μαρία] που θα παραμείνουν μαζί της. Ο δευτερό-

τοκος, άλλωστε, αδελφός του, ο Δημήτριος (1793-1832),

είχε στο μεταξύ κατορθώσει, με έγκριση του Αλέξαν-

δρου, να αποφύγει τη σύλληψή του από τους Αυστρια-

κούς κι έτσι να μην έχει και αυτός την τύχη του Ρήγα, και

πήγε μαζί με τον Αναγνωστόπουλο μέσω Τεργέστης στην

Ελλάδα, όπου έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση

και, όπως ακριβώς ο αδελφός του ο Αλέξανδρος, ο οποίος

είχε ανοίξει την αυλαία του μεγάλου αγώνα στο Ιάσιο της

Μολδαβίας στις 24 Φεβρουαρίου 1821, ο Δημήτριος την

έκλεισε ηρωικά και νικηφόρα στην τελευταία μάχη του

1821 στην Πέτρα, στις 19 Σεπτεμβρίου 1829, έστω και αν

αμφότεροι υπήρξαν στο τέλος θύματα της μισαλλοδοξίας

συγχρόνων τους και κυρίως λόγω άγνοιας μεταγενέστε-

ρων ιστορικών. 

Ένα, άλλωστε, από τα συνήθη λάθη των ιστορικών είναι

να κρίνουν ένα γεγονός εκ του αποτελέσματος ή εκ της

έκβασής του, με την πολυτέλεια που τους παρέχει ο δια-

ρρεύσας χρόνος, αντί να εξετάζουν πρωτίστως τις συνθ-

ήκες οι οποίες ίσχυαν κατά την έναρξη του γεγονότος ή

τις εξαρχής προσφερόμενες δυνατότητες στους πρωτα-

γωνιστές για επιλογή δράσης. Πάντως, όμως, μόλις ο γνω-

στός για το ξεχείλισμα του συναισθηματικού του κόσμου

Τσάρος Αλέξανδρος Α΄ διάβασε την επιστολή, λέγεται ότι

ενθουσιάστηκε για την τόση αποφασιστικότητα του νεα-

ρού ακόμη τότε αξιωματικού και ήρωα στην περίφημη

Μάχη της Λειψίας (16-19 Οκτωβρίου 1813) και μονόχει-

ρα μετά τη Μάχη της Δρέσδης (27 Οκτωβρίου 1813) Αλέ-

ξανδρου Υψηλάντη. 

Ασφαλώς, όμως, πολύ μεγαλύτερη σημασία και

απόηχο είχε η «Επαναστατική Προκήρυξη» του Υψηλάν-

τη της 24ης Φεβρουαρίου 1821, η οποία και θα προ-

καλούσε όχι μόνο την πλήρη αντίδραση των πανίσχυ-

ρων τότε Αυτοκρατόρων, με υποδαυλιστή πάντοτε τον

Μέττερνιχ και την εν συνεχεία πολεμική και όχι μόνο

αντίδραση του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄, αλλά και τον

αφορισμό τόσο του Υψηλάντη όσο και του ηγεμόνα

της Μολδαβίας Μιχαήλ Βοεβόδα Σούτσου από τον

Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ και την περί

Αυτόν Ιερἀν Σύνοδον, το ένα τρίτο των Μελών της

οποίας, όπως και ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, αλλά

και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός και οι τρεις

Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κύπρου Πάφου

Χρύσανθος, Κιτίου Μελέτιος και Κηρυνείας Λαυρέν-

τιος θανατώθηκαν με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο μετά

από εντολή του αιμοχαρούς εκείνου Σουλτάνου. Έχει

δε ως εξής η πολυσήμαντη αυτή «Προκήρυξη», η οποία

είχε προκαλέσει μία άνευ προηγουμένου θύελλα στο

θέμα της απελευθέρωσης της Ελλάδας από τα δεσμά

της δουλείας, έχει δε ω εξής:

«ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ!

Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! 

Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ

των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επρ-

οσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθερ-

οι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελε-

υθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.

Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι

Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορού-

ντες μας περιμένωσιν• ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθου-

σιασμόν! η Πατρίς μας προσκαλεί!

Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις

ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι

λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολε-

μικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν

κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση

τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες

και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.

Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις

την αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας• και πλήρεις

ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων

μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλά-

δος.

Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής

και του παρόντος αιώνος, είμεθα Εύελπεις, να επιτύχω-

μεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν• πολλοί εκ

τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνι-

σθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν

Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλε-

τε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες,

παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέ-

ψωσι τα Νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι με ημάς•

ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς

θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους

ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι

ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και

όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού! ενωθήτε

λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! ας σχημα-

τισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι Πατριωτι-

καί λεγεώνες, και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους

Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέ-

ναντι των θριαμβευτικών μας Σημαίων! Εις την φωνήν

της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου

πελάγους θέλουσιν αντηχήση• τα Ελληνικά πλοία, τα

οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται, και

να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας του

τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την φρίκην και

τον θάνατον...

Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις την πρόσ-

κλησιν της Πατρίδος; Εις την Ρώμην ένας του Καίσα-

ρος φίλος σείων την αιματομένην χλαμύδα του τυράν-

νου εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω Έλληνες,

προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας

πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται

την βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι

Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας δυστυχίας

μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον

θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν.

Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσω-

μεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλα-

πλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν καταντήση διά παν-

τός το δυστυχέστερον πάντων των εθνών.

Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και

ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς

καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρή-

σιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβά-

ρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους,

τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεει-

νά ανδράποδα!

Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον

Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσω-

μεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον,

δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να

εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών

Πίστιν από την ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν.

Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις ανδρειοτέρ-

ως υπερασπισθή τα δίκαια της Πατρίδος, και ωφελιμο-

τέρως την δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον θέλει

εκλέξη τους Δημογέροντάς του, και εις την ύψιστον ταύτην

Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις...

Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλούσι-

οι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί

ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παρά-

δειγμα, και oι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα

ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρα-

τιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχα-

ριστίας εις ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσω-

σιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στά-

διον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεω-

στούμενον φόρον, και ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι

άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της

ανδρείας και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ'

αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι

τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολε-

μούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωι-

κοί αγώνες των προπατόρων μας• Μάρτυς η lσπανία,

ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε τας αηττήτους φάλαγ-

κας ενός τυράννου.

Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς την ιεράν

Θρησκείαν Σέβας, με την προς τους Νόμους και τους

Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότη-

τα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευκτος, αυτή θέλει

στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας

μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη

τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, διά το

παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς θέλει

ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα βρα-

βεία της δόξης και τιμής• τα δε απειθή και κωφεύοντα

εις την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως

νόθα και Ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση τα ονό-

ματά των, ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν

και κατάραν των μεταγενεστέρων.

Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλό-

ψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της

Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαρα-

θώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους

τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφή-

σωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το

αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν τον Επα-

μεινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου,

οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις

εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι

συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του

Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την

Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον

Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των

τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθ-

μήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων

τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρό-

κειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξα-

φανίσωμεν εξ ολοκλήρου.

Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μας Προσκαλεί!

Αλέξανδρος Υψηλάντης

Την 24ην Φεβρεαρίου 1821 

Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου».

Η αντίδραση, πάντως, από μέρους των τότε ανα-

γνωστών της «Επαναστικής Προκήρυξης» υπήρξε πε-

ρισσότερο από ενθουσιαστική, όπως την διατύπωσε

και ο Ρώσος στρατηγός Κισιλιώφ σε επιστολή του

προς τον συνάδελφό του Ζακρέφσκυ: 

«Είναι αδύνατο να φανταστείς ως ποιο βαθμό τους

γοητεύει η ελπίδα της σωτηρίας και της ελευθερίας. Όλοι

οι Έλληνες τα θυσιάζουν όλα και μ’ ενθουσιασμό προ-

σφέρουν θυσία τον ίδιό τους τον εαυτό για την πατρίδα.

Τι θαύματα γίνονται κι έχουν να γίνουν ακόμη! Ο Υψηλάν-

της πέρασε τα σύνορα και τ’ όνομά του έμεινα πια στους

απογόνους. Οι Έλληνες διαβάζουν την Προκήρυξή του

και κλαίνε με λυγμούς και τρέχουν μ’ ενθουσιασμό να

ταχθούν κάτω από τις σημαίες του. Ο Θεός να τον βοηθ-

ήσει στην ιερή υπόθεση! Θα ήθελα να προσθέσω: Και

η Ρωσία!»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές 
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση

από την οθωμανική δουλεία
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ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΑΚΑΣ

ο Μιχαήλ Καρούζος γεννήθηκε στο χωριό Πό-
μπια ηρακλείου, το 1797. Εξαιτίας της απαίσιας οι-
κονομικής κατάστασης της οικογένειάς του, οι γονείς
του τον έστειλαν από πολύ μικρό σαν βοσκόπουλο σε
έναν βαθύπλουτο εξισλαμισμένο γενίτσαρο Αγά της
περιοχής, τον Αλήκα Μεχμέτ. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

ο μιχάλης δεν διδάχθηκε σχεδόν καθόλου γραφή
και ανάγνωση, καθώς από τα πρώτα του χρόνια ολό-
κληρη η ζωή του θα είναι μια μάχη επιβίωσης. Παρό-
τι οξύς και ζωηρός, ο καρούζος υπήρξε από μικρός
ικανότατος και ευφυέστατος, γεγονός που έκανε τον
φοβερό Αγά να τον ορίσει υπεύθυνο στα κοπάδια του.
κάποια μέρα, ορισμένοι κρήτες συγκρούστηκαν με
τις τουρκικές Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει
απίστευτο πιστολίδι, κάτι που εξόργισε τον Αγά. με-
ταξύ των συλληφθέντων, ο θείος του μιχάλη, τον οποίο
ο Αλήκα μεχμέτ βασάνισε και αποκεφάλισε!

Αμέσως στη ψυχή του νεαρού κρητικού φώλιασε
το μίσος για τον κατακτητή και η δίψα για εκδίκηση.
Έτσι, αφού προσκάλεσε τον Αγά στην ορεινή τοποθε-
σία, στον μπρίκο, δήθεν για να του υποβάλλει τα σέ-
βη του και να του δηλώσει υποταγή, αρπάζει μια με-
γάλη μαγκούρα και με απανωτά χτυπήματα μετατρέ-
πει το κεφάλι του βαρβάρου σε πολτό, χωρίς καν ο
τελευταίος να προλάβει να ψελλίσει λέξη! 

Σαν έπεσε το βράδυ, ο 18χρονος μιχάλης, ζώστηκε
τα άρματα του Αγά, κατέβηκε στο χωριό και παρου-
σιάστηκε στον πρωτο κλέφτη της περιοχής και συμπα-
τριώτη του Χουλογιάννη. «Σκότωσα τον Αγά και
φεύγω», είπε με θάρρος. Έκτοτε, ο καρούζος, θα γίνει
καπετάνιος της ελευθερίας της κρήτης και θα ταχθεί
με πάθος στα εθνικοαπελευθερωτικά ιδεώδη της φυ-
λής! Περνά από το Αμάρι, τον Άι Βασίλη και άλλες ο-
ρεινές περιοχές της κρήτης, όπου συνεργάζεται με
άλλους κλέφτες οργανώνοντας αντάρτικες ομάδες. 

τον μάιο του 1821 ξεσπά η επανάσταση και στη
κρήτη με επίκεντρο τα Σφακιά. η ομάδα του καρούζου
είναι πανέτοιμη! Αγωνίζεται πλάι στον Μιχαήλ Κορ-

μούλη, εναντίον του Μουσταφά Πασά και κατατρο-
πώνει εκατοντάδες τούρκους! Ένα από τα σπουδαι-
ότερα επιτεύγματά του εκτυλίσσεται στη μεσαρά των
Χανίων το 1825. Έφιπποι οθωμανοί είχαν απαγάγει
39 νεαρές Ελληνίδες από τα γύρω χωριά, τις οποίες
μεταχειρίζονταν σαν σκλάβες. ο καρούζος και τα αν-
δρειωμενα παλικαρια του, Τσακίρης, Χουλάκης,

Αστρινός, Πετρογιάννης και άλλοι, τσάκισαν τους
τούρκους άρπαγες και απελευθέρωσαν τις γυναίκες!
τότε ήταν που οι εχθροί, του απέδωσαν το παρα-
τσούκλι «Κόρακας», εξαιτίας της θυελλώδους αγριό-
τητας με την οποία ορμούσε εναντίον τους, σκορ-
πώντας τη καταστροφή! 

το 1826 πολεμά στη μάχη της μαλάξας, όπου και
τραυματίζεται, ενώ το ίδιο έτος θα βοηθήσει τους πο-
λιορκημένους στην Ακρόπολη των Αθηνών, πολεμώντας
πλάι στον καραϊσκάκη! με την ολική απελευθέρωση
στη κρήτη να φαίνεται ακόμα μακριά, ο κόρακας,
πηγαίνει στην κάρπαθο, ξεσηκώνει τους εκεί Έλληνες
και με ολίγους ντόπιους και κρητικούς νησιώτες εξοπ-
λίζει τρία μικρά πλοιάρια. Συγκρούεται με τους τερά-
στιους πειρατικούς στόλους των τουρκο-Αιγυπτίων
και καταφέρνει απίστευτες νίκες σε ναυμαχίες σώμα
με σώμα! 

το 1828 η Διοίκηση θέλοντας να τιμήσει τη προ-
σφορά του τον προβίβασε σε λοχαγό και του απένει-
με τον χάλκινο Σταυρό του Φοίνικα. Όλα αυτά μόνο
στα χαρτιά! ο μινωίτης αγωνιστής, φτιαγμένος από
ατσάλι, κατσάδιασε τους πάντες και ξανα ζώστηκε τα
φυσίγγια του. «Δεν πολέμησα για να πάρω πίσω

ανταλλάγματα»! μισθό δεν ζήτησε και δεν έλαβε πο-
τέ του! Παρότι του προτάθηκαν υψηλές θέσεις και
αξιώματα, ο κόρακας γνώριζε πως η δική του πατρίδα
δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί. Επιστρέφει έτσι με τι-
μές, το 1834 στο νησί και οργανώνει εκ νέου αγώνα
εναντίον των κατακτητών. λαμβάνει μέρος στη κρη-
τική εξέγερση του 1841 και στις μάχες το 1858. την
τριετία 1866-1869, στη μεγαλύτερη προσπάθεια ορι-
στικής απελευθέρωσης της πανάρχαιας Ελληνικής
κρήτης από τον οθωμανικό ζυγό, ο κόρακας ανα-
λαμβάνει αρχηγός δώδεκα ανατολικών επαρχιών και
δίνει σκληρές μάχες σε βουνό, πεδιάδα και θάλασσα!
Δεν υπολόγιζε την αριθμητική υπεροχή των βαρβάρ-
ων, όπως οι αρχαίοι Σπαρτιάτες! 

το 1878, παρότι 81 χρονών, αναλαμβάνει πάλι δρά-
ση, εξορμώντας με μανία στο ηράκλειο με τα όπλα
στα χέρια. οι εχθροπραξίες σταμάτησαν προσωρινά,

μόνο όταν έγινε παρέμβαση των μεγάλων Δυνάμεων.
ο κόρακας πήγε στην Αθήνα, όπου έζησε κάποια χρό-
νια και τιμήθηκε λαμπρά από τον βασιλιά Γεώργιο

Α', ο οποίος του παραχώρησε εκτάσεις γης. τα αφή-
νει όμως και πάλι όλα πίσω του και πάει στη κρήτη.
Εκεί η ψυχή του θα ξεκουράσει το σώμα του και ο ήρω-
ας περνά στην αθανασία στις 28 Σεπτεμβρίου 1882,
σε ηλικία 85 ετών! Πάνω στον σεμνό του τάφο, στο
χωριό του, την Πομπία, υπάρχει η εξής επιγραφή: 

«Έπρεπε στην ψηλότερη κορφή του Ψηλορείτη 

το μνήμα του να γίνει 

και να αφήσουν ανοιχτή πολεμική θυρίδα, 

τη νύχτα να σηκώνεται τον ύπνο του ν' αφήνει 

και να φυλάει, και νεκρός ακόμη, την Πατρίδα». 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ο Ιωάννης Βλάχος γεννήθηκε στην Ανώπολη Σφα-
κίων, στη κρήτη. η ακριβής ημερομηνία γέννησής του
δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη. οι πιο πιθανές ημε-
ρομηνίες που προκύπτουν είναι είτε το 1722, είτε το
1725, είτε το 1730. ο πατέρας του, Ανδρέας Βλάχος

με καταγωγή από την κωνσταντινούπολη, ασχολείτο
με το εμπόριο και τη ναυτιλία κι έτσι είχε αποκτήσει
την οικονομική δυνατότητα για να στείλει τον γιό του
για σπουδές στο εξωτερικό. 

Από μικρός λοιπόν, γνώρισε έναν άλλο κόσμο,
ελεύθερο και διαφορετικό. Διδάχθηκε ρωσικά και Ιτα-
λικά, ενώ με τα τέσσερα τρικάταρτα καράβια του ταξίδε-
υε με τους αδελφούς του σε πολλά λιμάνια της Ανα-
τολικής μεσογείου και της μαύρης Θάλασσας. Από
τους ελάχιστους πολυταξιδεμένους και εγγράμμα-
τους Σφακιανούς, ο Ιωάννης εξαιτίας της μεγάλης μόρ-
φωσής του, κατά την επιστροφή του στο νησί απο-
καλούνταν συνεχώς από τους συγχωριανούς του «δά-
σκαλος» (ο δάσκαλος, ο Γιάννης) κι έτσι επικράτησε
το «Δασκαλογιάννης», το οποίο και διατηρήθηκε.

ο Δασκαλογιάννης ήταν ένας ανδροπρεπής κι
εύχαρις άνθρωπος, ντυμένος με ευρωπαϊκά ρούχα,
γεννημένος με το χάρισμα της ρητορικής τέχνης! Πά-
νω από όλα όμως ήταν ένας φλογερός πατριώτης, ο
οποίος μαράζωνε βλέποντας τη σκλαβιά και την οδύνη
που βίωναν καθημερινά οι συμπατριώτες του. Συνυπο-
λογίζοντας πολλές παραμέτρους, ο Δασκαλογιάννης
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. η ορεινή γη των Σφακίων
δεν ήταν ελκυστική στους τούρκους και όσες φορές
έκαναν το λάθος να πατήσουν το πόδι τους εκεί, το
μετάνιωσαν πικρά. Έπειτα θα αξιοποιήσει με κάθε 
τρόπο, την καλή του σχέση με τους ομόδοξους ρώ-
σους. Έτσι λοιπόν, εκμεταλλευόμενος τα «ορλωφι-
κά», που ξεσπούν στην ηπειρωτική χώρα, πείθει 
τους τοπικούς άρχοντες της κρήτης να συγκεντρω-
θούν και να κηρύξουν εξέγερση. Στόχος του η κατάλ-
ηψη των Χανίων και του ηρακλείου, ενώ η κατάληψη
του ρεθύμνου θα υποβοηθείτο από τον ρωσικό στό-
λο, ο οποίος είχε νικήσει τον οθωμανικό στο τσεσμέ
και βάδιζε προς τον νότο. 

Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα τρό-
φιμα και πολεμοφόδια, ο Δασκαλογιάννης με χίλιους
τριακόσιους Σφακιανούς κηρύττουν εξέγερση, τον
Απρίλιο του 1770 και αμέσως ξεκινούν οι μάχες με 
τους τούρκους! οι αρχικές επιτυχίες των εξεγερμέ-
νων τόνωσαν το ηθικό τους, όμως η χαρά δεν κράτ-
ησε για πολύ. οι οθωμανοί αντιλαμβανόμενοι πως η
ρωσική βοήθεια δεν θα ερχόταν ποτέ, κατ' εντολή του

Σουλτάνου, υπερ πολλαπλασιάζουν τον στρατό το-
υς, περικυκλώνοντας τις περιοχές των Ελλήνων! ο
υπερήφανος Δασκαλογιάννης απορρίπτει κάθε πρό-
ταση για υποχώρηση! Έτσι ξεκινούν ομηρικές μάχες
που κράτησαν έναν χρόνο. μέρα με τη μέρα, οι Σφα-
κιανοί πότιζαν με το αίμα τους τα τιμημένα πατρώα
και μητρώα χώματα. Αμύνονται σκληρά, κρατούν γε-
ρά όπου μπορούν, ενώ με εντολή του Δασκαλογιάν-
νη φυγαδεύονται τρεις χιλιάδες γυναικόπαιδα στα απέ-
ναντι χωριά! 

τον χειμώνα ξεκινάει ένας κλεφτοπόλεμος, που
εξάντλησε απίστευτα τους αγωνιστές. Έτσι τον μάρ-
τιο του 1771, οι Έλληνες ζητούν ανακωχή με τη πρ-
οϋπόθεση να τους παραχωρηθεί αμνηστία. οι οθω-
μανοί δέχονται, επιβάλλοντας όμως τους δικούς τους

σκληρούς όρους. Ζήτησαν μάλιστα την παράδοση
των πρωταιτίων της εξέγερσης! ο Δασκαλογιάννης
φόρεσε τα άρματά του και παρουσιάστηκε μπροστά
στους τούρκους. οδηγήθηκε έφιππος και φυλακίστηκε
στο ηράκλειο. με τεχνάσματα προσπαθούσε να πρ-
ολάβει σφαγές συμπατριωτών του και να καταφέρει
την απελευθέρωση της κόρης και του αδερφού του
που στο μεταξύ είχαν συλληφθεί. Για ένα μεγάλο διά-
στημα κατάφερε να κερδίσει χρόνο. Γίνεται όμως αν-
τιληπτός και οι τούρκοι Πασάδες αποφασίζουν να τον
τιμωρήσουν σκληρά! Στις 17 Ιουνίου 1771, ο Δασκα-
λογιάννης μεταφέρεται στη κεντρική πλατεία του ηρα-
κλείου. ο Πασάς διορίζει έναν βάρβαρο γενίτσαρο να
εκτελέσει έναν φρικτό θάνατο. 

τον έδεσαν χειροπόδαρα και τον έβαλαν να κάτσει
σε ένα ικρίωμα. ο Δάσκαλος δεν φοβόταν! Είχε το κε-
φάλι του ίσιο! ο δήμιος άρχισε να αφαιρεί με τσακ-
μακόπετρες κομμάτια από τη σάρκα του και να τα πε-
τάει στο συγκεντρωμένο πλήθος. «τζάμπα πετσί για
τα στιβάνια σας!», φώναζε. τα αίματα γέμισαν τα χέ-
ρια των εκτελεστών του! Για να μεγαλώσουν την οδύνη
του έβαλαν μπροστά του έναν καθρέφτη και έφεραν
δίπλα του τον αδελφό του, ο οποίος παρέλυσε από
τους πόνους. μάταια προσπαθούσαν. Αυτό που ήθε-
λαν δεν το πέτυχαν. ο Δάσκαλος δεν ικέτευσε, δεν
ούρλιαξε, δεν έκλαψε. Πάλευε σαν γενναίος άντρας,
σαν να βρισκόταν όλη η κρήτη στο πρόσωπό του και
έσφιγγε τα δόντια για να μην τη προσβάλλει! Συνέχι-
σαν να γδέρνουν το κορμί του, μέχρι που τελικά
ξεψύχησε. 

τόσο αποτρόπαιο ήταν το θέαμα του βασανισμού
του, που λέγεται πως πολλές χανούμισσες γυναίκες
απέβαλαν! ο Πασάς διέταξε το πτώμα του να παρα-
μείνει σε κοινή θέα προς παραδειγματισμό και να τα-
φεί μόνο, εφόσον περιέλθει σε πλήρη αποσύνθεση.
η κόρη του, αναγκάστηκε βάρβαρα να μεταβεί στην
κωνσταντινούπολη και να πάρει άντρα έναν τούρκο,
όμως κατάφερε σύντομα να δραπετεύσει και να βο-
ηθήσει τον μετέπειτα αγώνα! 

Όσοι ήταν μάρτυρες, στα δεινά που υπέστη ο κα-
πετάνιος αναφώνησαν «Αυτός δεν ήταν άνθρωπος»!
Προς τιμήν του σπουδαίου αυτού επαναστάτη, το με-
γαλύτερο στρατόπεδο του ηρακλείου, καθώς επίσης
και το αεροδρόμιο των Χανίων φέρουν το όνομά του. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Οι γίγαντες της Κρήτης

Μιχαήλ Κόρακας                                              Δασκαλογιάννης



Στις 8 Αυγούστου 2021 ο αγαπητός καθηγητής Δρ

Μάριος Ευρυβιάδης με την ευκαιρία τα περί

Αμμοχώστου λεγόμενα και πραττόμενα στα κα-

τεχόμενα και στα ελεύθερα και για περί χαμένων

λεγόμενων ευκαιριών για την επιστροφή της

Αμμοχώστου, έστειλε ένα απόσπασμα από τα πρα-

κτικά μιας συνεδρίας στην Υποεπιτροπή της Γε-

ρουσίας για το Κυπριακό το 1991, με τίτλο «Ο γνω-

στός Αμερικανός αξιωματούχος Matthew Nimetz

απαντά σε όλους και στον Πρόεδρο Νίκο Αναστα-

σιάδη για την Αμμόχωστο».

Στις 19 Απριλίου 1991 λοιπόν, στην υποεπιτροπή για
την Ευρώπη της Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων
της Γερουσίας, που προήδρευε ο Joe Biden (ο σημερι-
νός Πρόεδρος των ηΠΑ δηλαδή) υπήρξαν ακροάσεις
για την κύπρο. («Cyprus: International Law and Prospects
for Settlement» – «κύπρος: Διεθνές Δίκαιο και Προο-
πτικές διευθέτησης»). 

Προσκεκλημένος ως μάρτυρας (μας ενημερώνει ο Δρ
Ευρυβιάδης) ήταν ο Matthew Nimetz. «ο οποίος από το
1977 μέχρι το 1980 διατέλεσε υφυπουργός και Σύμβου-
λος στο Αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και ειδικός
εκπρόσωπος για την κύπρο επί Προεδρίας κάρτερ. Πρ-
ωτοστάτησε για την άρση του μερικού αμερικανικού εμ-
πάργκο όπλων κατά της τουρκίας το 1978. ο κ. Nimetz
αυτοπαρουσιάζεται ως ο συγγραφέας του λεγόμενου
Αμερικανο-Αγγλο-καναδικού σχεδίου για την κύπρο».

(Σημ. Φ.Α. – Ορθά ο Δρ. Ευρυβιάδης χρησι-

μοποιεί τη λέξη «αυτοπαρουσιάζεται» γιατί το

σχέδιο ήταν βρετανικό, αλλά οι Βρετανοί σκέφτ-

ηκαν να το παρουσιάσουν ως τέτοιο γιατί ,

όπως έλεγαν αν το παρουσίαζαν ως δικό το-

υς θα το πέταγαν στον κάλαθο στην Κύπρο,

λόγω της γνωστής τουρκοφιλίας τους. Την ίδια

τύχη είχε όμως τελικά με σφραγίδα του ΑΚΕΛ.

Βλέπε πιο κάτω). 

Πιο κάτω ακολουθεί σε ελεύθερη μετάφραση από τον
Δρα Ευρυβιάδη, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της
ακρόασης εκείνης, που σχετίζει την άρση του εμπάρ-
γκο με την Αμμόχωστο. «το απόσπασμα μιλά μόνο του»,
τονίζει ο καθηγητής.

ΔΕΝ ΠΗΡΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ

Sarbanes: Συνδέσατε την επιστροφή των Βαρωσίων
με μια γενικότερη προσέγγιση για λύση στην κύπρο;

Nimetz: Θα πρέπει να πάω πίσω, Γερουσιαστή. Πρ-
αγματικά δεν θυμάμαι.

Θυμάμαι είχαμε ένα συγκεκριμένο...
Sarbanes: Ώστε στην πραγματικότητα μου λε¨τε, βρ-

εθήκατε σε μία θέση να μην αποσπάσετε τίποτα για την
άρση του εμπάργκο.

Nimetz: η άρση του εμπάργκο είχε τη δική της λογι-
κή λόγω των συμφερόντων ασφαλείας μας στην τουρκία.
και τότε διαπραγματευτήκαμε και μια νέα συμφωνία για
βάσεις και συνεργασία, την οποία διαπραγματεύθηκα
εγώ, και ήταν πολύ σημαντική για μας.

Sarbanes: Βρίσκεσαι ενώπιον της Επιτροπής σήμε-
ρα και μας λες, όπως καλύτερα εσύ γνωρίζεις, πως πρέ-
πει να βάζουμε πίεση και να δείχνουμε ενδιαφέρον σε
ζητήματα όπως η κύπρος. και είχατε στα χέρια σας εκείνη
την περίοδο ένα εξαιρετικά σημαντικό όπλο. και στην
ουσία το εγκαταλείψατε και εισπράξατε το απόλυτο μηδέν
για την κύπρο. και εννοώ ότι θα ήσασταν, αν χρησιμο-
ποιούσατε αυτό το όπλο, θα ήσασταν σε μια πολύ καλύτε-
ρη θέση, αλλά δεν πήρατε τίποτα.

Nimetz: Όχι. Δηλαδή...
Sarbanes: και εγώ νόμιζα τότε πως θα περνάτε πίσω

τα Βαρώσια.
νimetz: Έτσι νομίζαμε κι εμείς.
Sarbanes : ρωτώ καταρχήν, και άσχετα με το τελικό

σχέδιο για την λύση του κυπριακού. Είναι σωστό το
ερώτημά μου;

Nimetz: Έτσι νομίζαμε κι εμείς. Πρέπει να πάμε πίσω
στα πρακτικά για να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε χρο-
νολογικά. Αλλά αποτελεσματικά πήραμε τίποτε για την
κύπρο. κανένας δεν πήρε τίποτε για την κύπρο. (Αγγλικό
πρωτότυπο: «We thought so too. We have to go back
in the record on the timing of that. We got effectively
nothing on Cyprus. No one has gotten anything on

Cyprus»).
Sarbanes: μα είχατε να κερδίσετε τα περισσότερα τό-

τε.
Nimetz: Είχαμε, όμως, Γερουσιαστά, και τα πάντα να

χάσουμε.
Sarbanes: Διότι είχατε ένα εξαιρετικό όπλο στα χέρια

σας και το αφήσατε να φύγει και δεν κάνατε τίποτα καθό-
λου. τίποτε για το ζήτημα. και όπως γνωρίζεις, πολε-
μούμε το πρόβλημα από τότε.

[ΠηΓη: The Sarbanes - Nimetz 1991 exchange that
appears is citied in Marios L. Evriviades, "United States
Strategic Interests and the Policy of Partition", in Ros-
sides, Eugene T. and Coufoudakis, Van. Double Stan-
dards and the Rule of Law. (Washington, D.C. : Ameri-
can Hellenic Institute, 2002), pp.242-243.]

Βρετανικά έγγραφα

το ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε ο Δρ Ευρυβιάδης
είναι εξαιρετικά πολύτιμο και επιβεβαιώνει τα όσα γρά-
φουμε εδώ και χρόνια, ότι η λεγόμενη επιστροφή της
Αμμοχώστου ήταν μια από τις μεγάλες κοροϊδίες/τρα-
γωδίες που παίχτηκαν εις βάρος του Ελληνισμού της
κύπρου τόσο από ξένους όσο και δικούς μας ανίκα-
νους πολιτικούς και «ηγέτες».

μετά τον θάνατο του μακαρίου (3.8.77) οι Bρετανοί
ήσαν αποφασισμένοι να τελειώνουν με τους Aμερικανούς.
η αμερικανική ανάμειξη για σχέδια λύσης ήταν λανθα-
σμένη σύμφωνα με τους ειδικούς του Φόρεϊν Όφις. οι
Aμερικανοί εξάλλου δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά για
λύση, αυτό ήταν βρετανικό πρόβλημα, εκείνο που τους
ενδιέφερε ήταν να τερματιζόταν το εμπάργκο εναντίον
της τουρκίας. Στην προσπάθεια άρσης του εμπάργκο
όπλων εναντίον της τουρκίας είχε πάει και ο κλάρκ κλί-
φορντ επί τζίμμυ κάρτερ στην κύπρο στις 23 Φεβρο-
υαρίου 1977 – 12 μέρες μΕτΑ την συνεννόηση του μα-
καρίου/ντενκτάς στις 12.2.1977 με τις «4 κατευθυντή-
ριες γραμμές». ο κλάρκ κλίφορντ απλά συνέχισε τις
ανεπιτυχείς προσπάθειες του Δρα Χένρι κίσινγκερ τον
μάρτιο του 1975 με την τριήμερη επίσκεψή του στην
Άγκυρα. Όπου βολιδοσκόπησε – ανεπιτυχώς – πιθανή
μείωση της υπό κατοχή περιοχής της κυπριακής Δημο-
κρατίας, στα πλαίσια της βρετανο-τουρκικής Δικοινοτι-
κής, Διζωνικής ομοσπονδιας, για να ικανοποιούσε το
κογκρέσο και έτσι να εξασφάλισε την άρση του εμπάργκο
που υποστήριζε.

οι Βρετανοί έπαιζαν (κατά την παλαιά τους φράση)
musical chairs μαζί τους (όπως πάντα) και αφού τους
άφησαν να πάρουν κάποια πρωτοβουλία – κάτω από
την στενή επίβλεψή τους για λίγους μήνες για να μην
φαίνονταν οι ίδιοι γι΄αυτό κράτησαν πίσω, προβάλλον-
τας το λεγόμενο «Αμερικο-βρετανο-καναδικό» σχέδιο
για το οποίο μετά μετάνιωσαν. το ΑκΕλ το απέρριψε ως
«ιμπεριαλιστικό» και τους είπε ότι, αν ερχόταν εκ μέ-
ρους του ΓΓ του οηΕ, θα το δεχόντουσαν. Εφόσον η

μόσχα είχε προκαταλάβει να το χαρακτηρίσει ως διχο-
τομικό...

οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν τους Αμερικανούς και
για έναν άλλο λόγο: για την επιρροή τους. τότε οι τελευ-
ταίοι ήσαν παντοδύναμοι και μπορούσαν να κινούν τα
νήματα και έτσι ίσως να κατάφερναν κάτι παραπάνω
από τους ίδιους... με την αποτυχία τους όμως, ανέμε-
ναν τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν το κυπριακό
και έτσι να αναλάβουν και πάλι οι ίδιοι. Έτσι το ενδιαφέ-
ρον των Αμερικανών, εφόσον εξασφάλισαν την άρση
του εμπάργκο – παίρνοντας ένα τΙΠοτΑ για την κύπρο
κατ’ ομολογίαν του νίμιτς – εξασθένησε για το κυπριακό.
Όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο τότε υπ. Εξωτερικών
και κοινοπολιτείας Δρ ντέιβιντ Όουεν...

Στις 22 νοεμβρίου 1978 ο Δρ ντέιβιντ Όουεν έβαλε
τα πράγματα στη θέση τους με την πιο κάτω δήλωσή
του ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά ποίοι κρατούσαν τα ηνία
του λεγόμενου «Αμερικο-βρετανο-καναδικού» σχεδίου:
«Εντιμότατα μέλη, θα έχετε δει αναφορές μιας πρωτο-
βουλίας για επανέναρξη των συνομιλιών για την κύπρο.
τα δημοσιεύματα του τύπου μέχρι τώρα μίλησαν για μια
πρωτοβουλία των ηνωμένων Πολιτειών. Στην πραγμα-
τικότητα η βρετανική κυβέρνηση έχει αναμειχθεί στενά.
Δουλέψαμε μαζί με τις ηνωμένες Πολιτείες και άλλες
κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται από τον Ιούλιο. οι ει-
σηγήσεις που έχουμε πρόσφατα κάνει προς τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη στην διαμάχη στην κύπρο, έχουν την πλήρη
υποστήριξη της βρετανικής κυβέρνησης και περιέχουν
μια σημαντική βρετανική συμβολή. ο καναδάς είναι
επίσης αναμεμειγμένος. Έχω μεταφέρει απευθείας και
μέσω των καταλλήλων Βρετανών αντιπροσώπων στα
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη στην διαμάχη, ότι πιστεύω
πως οι εισηγήσεις παρέχουν μια γερή βάση για επανέ-
ναρξη των ενδοκοινοτικών συνομιλιών...»

Εξι (6) μέρες μετά την δήλωση Όουεν στη Βουλή, ο
αξιωματούχος του Φόρεϊν Όφις (και κατά την περίοδο
του «Σχεδίου Ανάν» βοηθός Γενικός Γραμματέας του
οηΕ) W. K. Prendergast, ετοίμασε στις 28 οκτωβρίου
1978, ακόμα πιο επεξηγητικά το ιστορικό της εξελιχ-
θείσας σε «Αμερικο-βρετανο–καναδική» πρωτοβουλία.
και έγραψα σχετικά στο άρθρο μου «Αγγλικό το σχέδιο
του 1978» στην «Σημερινή» στις 15 Ιουλίου 2015.

«...Α) Στα αποδεσμευμένα έγγραφα για το 1978 είχα-
με γράψει ότι αυτά φανέρωναν πως το σχέδιο ήταν όν-
τως του λονδίνου και για να μη φανεί η Βρετανία ως ο
σχεδιαστής του, το παρουσίασαν ως συνεταιρικό με 
τους καναδούς και Αμερικανούς.

Στις 28 νοεμβρίου 1978 έγραψε (ο W.K. Prendergast):
«το σχέδιο δόθηκε στον Δρα Βάλντχαϊμ και στη συνέχεια

οι Αμερικανοί το έδωσαν στον κύπριο υπ. Εξωτερικών
και στον κ. ντενκτάς στη νέα υόρκη στις 10 νοεμβρίου...
το υποστήριξε η ελληνική κυβέρνηση... υπήρξαν δια-
ρροές, οι περισσότερες παραπλανητικές. το χαρακτήρι-
σαν επίσης ως αμερικανική πρωτοβουλία. η εντύπωση

αυτή διορθώθηκε με δήλωση του υπ. Εξωτερικών 

Δρος Όουεν στη Βουλή των κοινοτήτων στις 22 νοεμ-

βρίου...».

τον ίδιο καιρό (1978) ο Πρωθυπουργός των δύο 

τουρκικών εισβολών μπουλέντ Ετσεβίτ είχε δηλώσει στη

Βόννη: «η αξία της περιοχής δεν μπορεί να μετρηθεί σε

ποσοστά. η αξία της περιοχής των Βαρωσίων σε οικο-

νομική προοπτική (για τους τ/κ) ισοδυναμεί με την αξία

της μισής νήσου».

[«Βαρώσια – Αμμόχωστος- η 46χρονη κοροϊδία»

Σημερινή 14.12.2020 και www.eleftheria.co.uk 17.12.20]

λίγες εβδομάδες αργότερα ακολούθησε το Φόρεϊν

Όφις: «ο νίμιτς δεν είναι διπλωμάτης»...

Στις 31 Ιανουαρίου 1979 το νότιο τμήμα Ευρώπης

του Φόρεϊν Όφις βρήκε ότι οι αξιωματούχοι του Στέιτ ντι-

πάρτμεντ είχαν λανθασμένα και πολύ εύκολα υποκύψει

και ξεφύγει από τη γραμμή που είχε συμφωνηθεί μεταξύ

τους (Αμερικανών και Βρετανών) για το περίγραμμα

λύσης. μέρος της σύγχυσης, γράφει ένα έγγραφο, είναι

και η προσωπικότητα του μάθιου νίμιτς, η πείρα του

οποίου είναι νομική και όχι διπλωματική και ο οποίος 

επηρεάζεται από όποιον του μιλήσει τελευταίος.

Επικράτησε η θέση Ντέιβιντ Όουεν 

μέχρι σήμερα!

η θέση που επικράτησε από τότε μέχρι σήμερα είναι

η θέση του Δρα ντέιβιντ Όουεν. ο οποίος διαφώνησε με

την αμερικανική ιδέα όπως το θέμα της Αμμοχώστου/Βα-

ρωσίων επιλυθεί ως ξεχωριστό θέμα. Aλλά να παρα-

μείνει (και παρέμεινε!) για να συμπεριληφθεί σε «λύση

πακέτου». Προσεγγίζοντας την τουρκική θέση.

με το πέρασμα του χρόνου η στάση της βρετανικής

κυβέρνησης διαφοροποιήθηκε σημαντικά και από τα

ψηφίσματά της για το κυπριακό (550/1984...) η πρώτη

ένδειξη εντοπίστηκε το 2012 σε επιστολή του τότε Πρω-

θυπουργού ντέιβιντ κάμερον προς τον Συντηρητικό τό-

τε βουλευτή ντέιβιντ μπάρρους όταν έγραψε, «πιστεύω

μια συνολική λύση συνεχίζει να προσφέρει την καλύτε-

ρη ελπίδα για διευθέτηση του θέματος (Βαρωσίων)».

την ίδια θέση ταυτόχρονα υιοθέτησε και ο τότε Γ.Γ.

του οηΕ.

Ακολούθησε στις 10 Απριλίου 2015 ο τότε υπ. Εξω-

τερικών και κοινοπολιτείας, Φίλιπ Χάμοντ. Επανέλαβε

ότι το θέμα της Αμμοχώστου, θα λυθεί μέσω μιας συνο-

λικής λύσης και ότι ήταν πολύ δύσκολο να τύχει ξεχωρ-

ιστού χειρισμού. (Προεκλογική ομιλία Συντηρητικών στην

Ελληνική Αδελφότητα στο Βόρειο λονδίνο).

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 το υπουργείο Εξωτερικών,

κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (το νέο του όνομα από

τον Σεπτέμβριο του 2020) σε επιστολή της υφυπουργού

του για τη Ευρωπαϊκή Γειτονία και Βόρειο και νότιο Αμε-

ρική, Γουέντι μόρτον προς τον Συντηρητικό βουλευτή

Σέρ ρότζερ Γκέιλ, επανέλαβε «...η βρετανική κυβέρ-

νηση συνεχίζει να υποστηρίζει μια συνολική και ανθε-

κτική διευθέτηση του κυπριακού... Παραμένουμε πε-

πεισμένοι ότι, στο τέλος, μια ανθεκτική διευθέτηση θα

είναι η καλύτερη ευκαιρία για διευθέτηση περίπλοκων

θεμάτων περιλαμβανομένων των Βαρωσίων». τελικά

επικράτησε η αρχική θέση του Φ.ο. διά του ντέιβιντ Όου-

εν.

Επέλεξα να ολοκληρώσω με την πιο κάτω δήλωση.

Αυτοκριτική: η πολιτική μας 

είναι σχιζοφρενική!

Στις 12 Δεκεμβρίου 1979 ο κ. T.L.A. Daunt του Nοτίου

Tμήματος Ευρώπης (Φόρεϊν Όφις) παραδέχθηκε ότι

εκείνο που ζητούσαν από τους Eλληνοκύπριους για να

διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα σε σχέση με τις

στρατιωτικές των βάσεις και να ικανοποιήσουν την 

τουρκία, δηλαδή, υιοθετώντας ένα μέτρο ίσων αποστά-

σεων, ήταν εντελώς άδικο. Έγραψε: «Από τότε που

ανακόπηκαν οι ενδοκοινοτικές συνομιλίες τον Ιούνιο, η

βρετανική πολιτική υπήρξε σχιζοφρενική...»

Βέβαια, σχιζοφρενική πάντα ήταν από το 1954 και

συνεχίζεται...

ΑμμοΧΩΣτου ΕΠΙΣτροΦη: κοροΪΔΙΑΣ ΣυνΕΧΕΙΑ...

Απάντηση στον Ν. Αναστασιάδη διά στόματος Matthew
Nimetz, προεδρεύοντος του Γερουσιαστή Joe Biden το 1991
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

ΚΑΙ ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ...

Ο Μάθιου Νίμιτς

O λόρδος Ντέιβιντ Οουεν (ο τίτλος του

Βαρώνου του απενεμήθη το 1992).
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Απέραντη θλίψη προκάλεσε το θλιβερό άγγελμα

του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη. Η απώλεια

του σκόρπισε «Βαθιά σιωπή» στην οικογένεια του

ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Ο Μίκης Θεο-

δωράκης, αυτός ο παγκόσμιος Έλληνας που χώρ-

αγε παντού μα ήταν και αδιαχώρητος, όπως πολύ

εύστοχα έγραψε ο φίλος Ζήσης Αργυρόπουλος, είναι

αδύνατο να χωρέσει μέσα σ΄ένα μόνο μικρό σημείω-

μα. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

ο άνθρωπος που θυσίασε τα νιάτα του για τις ιδέες
του, την ειρήνη, την ελευθερία και την Δημοκρατία. ο
άνθρωπος που αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο πολύ λίγοι
στη σύγχρονη Ελλάδα…. Πολλοί μάλιστα από αυτούς
ανήκουν σε εκείνους που σήμερα τον εξυμνούν! Στη ζωή
του τα έζησε όλα. Φυλάκιση, εξορία και βασανιστήρια,
ωστόσο ποτέ δεν «λύγισε», πάντα αποζητούσε την ελε-
υθερία, την οποία πρέσβευε και της οποίας πολλά από
τα έργα του αποτελούν σύμβολα, ενώ παρών ήταν πάντα
και στον αγώνα της κύπρου για ελευθερία και εθνική
δικαίωση.

οι παρεμβάσεις του σε καίριες στιγμές, την ώρα που
κάποιοι άλλοι μασούσαν τα λόγια τους υπήρξαν καθο-
ριστικές και καταγράφονται στις πολύ μεγάλες στιγμές
του. τόλμησε να καταδικάσει με τον πλέον ξεκάθαρο
τρόπο τις μικρές ομάδες εκμεταλλευτών-εξουσιαστών
του κομμουνισμού, τον βομβαρδισμό των Αμερικανών
στην πρώην Γιουγκοσλαβία, το επαίσχυντο Σχέδιο Ανάν,
την συμφωνία των Πρεσπών για το Σκοπιανό, τους ανι-
στόρητους Έλληνες ιστορικούς που θέλουν να κατα-
γράψουν την ελληνική ιστορία διαγράφοντας και παρα-
χαράσσοντας …

η μουσική του τεράστια καταγράφεται ως μοναδική
στην ελληνική και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
Δίχως αυτόν ο Ελύτης, ο Σεφέρης, ο Αναγνωστάκης και
άλλοι πολλοί Έλληνες ποιητές θα ήταν μόνο στις βιβλιο-
θήκες. ταξίδεψε με τα έργα του την Ελλάδα στα πέρατα
της γης, με την μουσική του στον «Ζορμπά», στην
«ρωμιοσύνη», στο «Άξιον Εστίν», στον «Επιτάφιο», στα
«Επιφάνεια», στα «λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας»,
στο «Χρυσοπράσινο φύλλο», στον «Ύμνο στην κυπρ-
ιακή Εθνοφρουρά» και άλλα πολλά.

κρατώ ακόμα στη μνήμη μου τα λόγια του στα πλαίσια
της σειράς εκπομπών «Στα άκρα» με την Βίκυ Φλέσσα
αφιερωμένων στον μίκη Θεοδωράκη, που προβλήθη-
καν από την Ελληνική τηλεόραση το 2010: «….κάθε
τετάρτη ήταν το μάθημα της Εθνικής διαπαιδαγώγησης:
μαραθώνας, Θερμοπύλες, Αλαμάνα… Πολλές φορές
ακολουθούσαν και παρελάσεις. Για την Ελλάδα. Είναι
πολύ μεγάλο πράγμα η εθνική υπερηφάνεια, αρκεί να
μη θέλεις να βρεθείς αντιμέτωπος με τους άλλους... η
διεφθαρμένη εξουσία κτυπάει και από χαρά. το αίσθημα
των φοβισμένων ανθρώπων που πιάνονται από την
εξουσία και μετατρέπονται σε τύραννο…. κάποτε υπε-
ρισχύει ο μπετόβεν και βγαίνει η αρμονία. κάποτε ξυπνά-
ει η ανασφάλεια και βγαίνει το Άουσβιτς… καπιταλισμός
είναι η χειρότερη μορφή εξουσίας. Περνά στο στάδιο του
ιμπεριαλισμού. μιλάμε μόνο για ομόλογα…. Χάσαμε την
τελευταία μάχη. οι Έλληνες βρέθηκαν μόνοι τους. Απε-
λευθερώθηκαν μόνοι τους. οι ξένοι μας άφησαν. Φυσι-
κά βρήκαν συμμάχους πολλούς Εφιάλτες … Από την μια
ο πατριωτισμός που δημιουργεί εποποιΐες και οι επα-
ναστάτες που δημιουργούν μια δίκαιη κοινωνία, απέ-
ναντι στους καταδότες που δημιουργούν τραγωδίες.
κάποιοι ασελγούν στο όραμα δήθεν της παγκόσμιας ελε-
υθερίας. και κάποιοι πλάθουν όνειρα για την πατρίδα,
όπως την θέλουν: λεβεντομάνα και απροσκύνητη. κοι-
νωνία δίκαιη, με μόρφωση για όλους. και λαϊκή απελε-
υθέρωση. Όχι λαϊκή αποχαύνωση…»

«Θα σκοτωνόμουνα σαν ένας ευτυχισμένος άνθρω-
πος», είπε ακόμη ο μίκης Θεοδωράκης, « και δεν θα
έβλεπα όσα είδα. τότε στον πόλεμο του “40 και στον
εμφύλιο που ακολούθησε. Σήμερα η χώρα μας χλευά-
ζεται από τους λαούς της Ευρώπης. Ποιους; τους Γερ-
μανούς που σκότωσαν πάνω από μισό εκατομμύρια

Έλληνες πατριώτες, χωρίς να δώσουν πεντάρα. Επτά
χρόνια χούντα. τέσσερα μέσα και τρία έξω. οι χώρες οι
μεγάλες ζουν κατά 30% από την πώληση όπλων. μας
πουλούν όπλα και μας χλευάζουν. Αποδόμησαν τον
Ελληνισμό».

Η σχέση του με τον Θεό

«ο πόνος με ένωνε με τον Θεό. Πρώτη μου συναυ-
λία “Αι γενεαί αι πάσαι”. Πρώτη επαφή με την πραγμα-
τική μουσική. Έκανα τον ίσον και έκανα τους ψαλμούς.
η Βυζαντινή μουσική με επηρέασε βαθύτατα, αφού από
την βρεφική μου ηλικία άκουγα την γιαγιά μου να ψέλ-
νει Βυζαντινούς ύμνους». 

Για την πρώτη επαφή του με την μουσική λέει: «η
επαφή με την μουσική ήρθε στο Σχολείο, στην Πάτρα.
Όταν ρώτησα τον πατέρα μου για το βιβλίο της μουσι-
κής και τα αποτυπώματα (νότες), μου απάντησε ότι είναι
ψείρες. Από τότε ασχολούμαι με αυτές τις ψείρες. η μου-
σική έβγαινε από μέσα μου. Παρέμεινα, όμως, ο ίδιος.
Ανεπηρέαστος….».

Ειλικρινής και ασυμβίβαστος

μίκης Θεοδωράκης είναι η ολοζώντανη σύγχρονη
ιστορία μας. οι παρεμβάσεις του για τα εθνικά μας θέμα-
τα ήταν πάντα καταλυτικές. οι κομμουνιστές τον θεω-
ρούν το “άσωτο παιδί” τους. κανόνας για εκείνους που
δεν κρύβονται. Γιατί ποιός άλλος παλαιός κομμουνιστής
έχει το θάρρος να ομολογήσει πως αν επικρατούσε ο
“λαϊκός στρατός” θα ήμασταν χειρότεροι και από την
Αλβανία του Χότζα…

τον μαΐο 2009 έδωσε συνέντευξη στον «Φιλελεύθε-
ρο» και την Αντιγόνη Σολομωνίδου Δρουσιώτη, μιλώντας
για το Σχέδιο Ανάν, τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για
τη ζωή του.

Σε ερώτηση της κ. Σολωμονίδου για το «τι σημαίνει
κομμουνιστής ουτοπικός όπως δηλώνετε σήμερα», απάν-
τησε: «Είμαι ουτοπιστής όχι για το όραμά μου για μια
κοινωνία της αλληλεγγύης και όχι της ζούγκλας όπως
αυτή που ζούμε σήμερα, αλλά γιατί οι ιστορικές συγκυρίες
μάς απομακρύνουν ακόμα πιο πολύ από το όραμα της
ιδανικής κοινωνίας του κομμουνισμού. λίγοι φυσικά σήμε-
ρα γνωρίζουν τι σημαίνει ακόμα και η λέξη “κομμουνι-
σμός”, που απαιτεί ένα πολύ υψηλό επίπεδο ευθύνης,
μόρφωσης, ανθρωπισμού, αγάπης, αλληλο-εμπιστοσύνης
και ψυχικής και πνευματικής καλλιέργειας, καθώς και
οικονομικής αφθονίας για όλους και όχι μόνο για μικρές
ομάδες εκμεταλλευτών-εξουσιαστών, όπως επίσης
συμβαίνει σήμερα. Αν ήμουν πιο νέος, με την πείρα που
απέκτησα, πιστεύω ότι θα είχα την τόλμη και τη δύναμη
για μια νέα απόπειρα χωρίς τα λάθη του παρελθόντος.
Ίσως μόνο και μόνο γιατί ντρέπομαι να ζω σ’ αυτή τη θλι-
βερή εποχή που ζούμε σήμερα, στην οποία διαφεντεύει
το δίκαιο του ισχυρότερου…»

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι Έλληνες πριν από
πολλά χρόνια τον ψήφισαν ως έναν από τους 100
μΕΓΑλυτΕρουΣ ΕλληνΕΣ ολΩν τΩν ΕΠοΧΩν,
ανάμεσα στον Αισχύλο και τον Ελύτη, τον Θεμιστοκλή
και τον Βενιζέλο, τον ηρόδοτο και τον Θεοτοκόπουλο,
τον Θουκυδίδη και τον κλεισθένη, τον Αρχιμήδη και τον
Θαλή, τον μέγα Αλέξανδρο και τον Σωκράτη, τον Αρι-
στοτέλη και την μπουμπουλίνα, τον Ιουστινιανό και τον
ρήγα Φεραίο, τον Περικλή και τον κολοκοτρώνη και πολ-
λούς άλλους.

Μίκης Θεοδωράκης και «Σχέδιο Ανάν»

«Χαιρετίζω το βέβαιο και βροντερό οΧΙ των αδελφών
μας Ελληνοκυπρίων που το θεωρώ ισότιμο με τα μεγά-
λα Όχι των Ελλήνων», δήλωσε ο μίκης Θεοδωράκης
αμέσως μετά το ιστορικό δημοψήφισμα του Απριλίου
τους 2004.

«Είχα αποφασίσει να μην τοποθετηθώ σε σχέση με
το δημοψήφισμα στην κύπρο με την ελπίδα ότι ο ελληνο-
κυπριακός λαός θα αφηνόταν απερίσπαστος να εκπληρώσει
το κυριαρχικό του δικαίωμα. Όμως δυο παράγοντες
ήρθαν να μεταβάλουν αυτή την απόφαση. Πρώτον, η σε
βάθος μελέτη του σχεδίου Ανάν που μου αποκάλυψε τον
απολύτως αρνητικό του χαρακτήρα, και δεύτερον οι πρω-
τοφανείς και απροκάλυπτες πιέσεις Αμερικανών και
άλλων αξιωματούχων προς την κατεύθυνση του “ναι”.
Πιέσεις που αποκαλύπτουν με τον πλέον πανηγυρικό
τρόπο ότι πίσω από το σχέδιο Ανάν ουσιαστικά κρύβον-
ται τα συμφέροντα της Αγγλίας και των η.Π.Α. τα πρώτα
[συμφέροντα] συνδέονται με το καθεστώς των βρετα-
νικών βάσεων στη μεγαλόνησο και τα δεύτερα με τους

οικονομικο-γεωπολιτικούς και κυρίως στρατιωτικούς σχε-
διασμούς της υπερδύναμης στην περιοχή της Ανατολι-
κής μεσογείου και της μέσης Ανατολής. Στον βωμό
αυτών των συμφερόντων θυσιάζεται το μέλλον όλων
ανεξαρτήτως των κυπρίων, Ελλήνων και τούρκων. και
είναι τουλάχιστον παράλογο το ότι τη στιγμή ακριβώς
που η κύπρος γίνεται μέλος της ΕΕ καλούνται οι κάτοι-
κοί της να υποστούν ένα ελεγχόμενο μόρφωμα εξουσίας
που γυρίζει επιδεικτικά την πλάτη στα δημοκρατικά κε-
κτημένα και αξίες της Ευρώπης…».

Μίκης Θεοδωράκης και 

το Σκοπιανό ζήτημα

Ήταν Φεβρουάριος του 2018, όταν ο μίκης Θεοδω-
ράκης, υπό τους ήχους του «Θα σημάνουν οι καμπά-
νες», ανέβηκε στην εξέδρα που είχε στηθεί στο Σύνταγ-
μα για να μιλήσει στο συλλαλητήριο για το «Σκοπιανό».

Χαμογελώντας και σιγοτραγουδώντας τους στίχους
του Γιάννη ρίτσου, ξεκίνησε την ομιλία του με εκατοντά-
δες χιλιάδες κόσμου να τον αποθεώνουν λέγοντας: «Για
όσο καιρό οι Σκοπιανοί θα μας απειλούν με την αλυτρ-
ωτική τους προπαγάνδα, τα δήθεν μακεδονικά σύμβο-
λα, εμείς ως υπεύθυνος λαός θα εξακολουθήσουμε την
πορεία την ειρηνικής συνύπαρξης αλλά δεν θα δώσου-
με τη συγκατάθεσή μας να γίνουν μέλη της Ευρώπης
και του νΑτο. Αν υποχωρήσουμε στην πρόκληση των
Σκοπίων – χωρίς να έχουν παραιτηθεί από τον κύριο
στόχο της πολιτικής τους – να γίνουν μέλη του νΑτο και
της Ευρώπης με την δική μας ψήφο για να μπορούν να
μας απειλούν από ισχυρότερη θέση, τότε θα είμαστε
άξιοι της μοίρας μας… οι παραχωρήσεις του κ. Ζάεφ,
είναι σκέτο κουτόχορτο», είπε και έκλεισε την ομιλία του
με την φράση: «η μακεδονία είναι, ήταν και θα είναι
ελληνική».

Απόσπασμα επιστολής Μίκη Θεοδωράκη

στην Θάλεια Δραγώνα

«… Σ’ αυτήν την γωνιά της γης κατοικούν άνθρωποι
που είναι Έλληνες με όλη την σημασία αυτής της λέξης
και τίποτε – απολύτως τίποτε – δεν μπορεί να αμαυρώσει
και πολύ περισσότερο να αλλοιώσει την ταυτότητα τους…
η αντίθεση στην συστηματική απόπειρα που επιχει-
ρείται εδώ και καιρό με στόχο την ουσιαστική ανατροπή
της ελληνικής ιστορίας, είναι καθολική και δεν συνδέεται
με την α΄ ή την β΄ πολιτική παράταξη, αλλά με το σύνο-
λο των Ελλήνων, που γαλουχήθηκε με μια συγκεκριμένη
και βαθειά ριζωμένη άποψη για το τι είναι πατρίδα, τι
είναι Ελλάδα, τι είναι ιστορία, τι είναι ελληνικός λαός και
ελληνικό έθνος.

κι ακόμα γνωρίζει καλά – γιατί τα βιώνει – ποια είναι
τα βασικά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία που μας διέ-
πλασαν από το ‘21 έως σήμερα.

Αρνούμενοι και κατεδαφίζοντας όλα αυτά που μας
έκαναν αυτούς που είμαστε χτες, προχτές και σήμερα,
με το πρόσχημα μιας δήθεν επιστημονικής αναθεώρη-
σης της ιστορικής πραγματικότητας, όπως αποδεικνύε-
ται σε κάθε σελίδα του βιβλίου σας “τι είνʼ η Πατρίδα
μας;”, στην ουσία αμφισβητείτε οτιδήποτε θετικό έπρα-

ξε ο λαός αυτός σε όλους τους τομείς του εθνικού μας
βίου κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων.

με το βιβλίο σας αποδομείτε τις ιδέες, πεποιθήσεις,
τα «πιστεύω», σε σχέση με το ελληνικό έθνος και τις ρίζες
του, δηλαδή όλα αυτά που ενέπνευσαν και παρακίνησαν
τον λαό μας. Όμως, αν στις αρχές του 19ου αιώνα δεν
υπήρχαν οι ιδέες για τη συνέχεια του ελληνικού έθνους
και όλα τα «πιστεύω» που εσείς σήμερα απορρίπτετε
ως άνευ ουσιαστικού περιεχομένου και εκτός ιστορικής
πραγματικότητας, τότε δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν
η Επανάσταση του ΄21, το κίνημα του Φιλελληνισμού,
το δημοκρατικό κίνημα του μακρυγιάννη, η αποπομπή
του Όθωνα, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, η Εθνική Αντίσταση.
Δεν θα υπήρχε ο Άρης Βελουχιώτης. και όχι μονάχα
αυτός, γιατί σύμφωνα με κείνα που επιχειρείτε να διδαχθ-
ούν τα παιδιά μας, δεν θα υπήρχε ούτε ένας αντάρτης,
μιας και ολοΙ πήραν τα όπλα για την Ελλάδα και την
Πατρίδα. Ενώ αν είχαν τα μυαλά τα δικά σας, δηλαδή
εξέταζαν το «επιστημονικώς ορθόν», θα τα βρίσκανε μια
χαρά με τους Γερμανούς που εξ άλλου το μόνο που
ζητούσαν από μας ήταν να τους παραχωρήσουμε την
άδεια χρήσης των λιμανιών και των αεροδρομίων μας….».

και η γνώμη του για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον
κωνσταντίνο καραμανλή: «οι μεγάλοι απόντες της
αντίστασης». 

Υστερόγραφο: Είναι γεγονός ότι στην πορεία του

χρόνου ο Μίκης Θεοδωράκης αναθεώρησε πολλές

από τις αρχικές απόψεις και θέσεις του και βρέθηκε

να μάχεται μέσα από διαφορετικούς ιδεολογικούς

χώρους. Όχι, δεν πρόδωσε ποτέ, τίποτε και κανένα.

Απλώς είχε το θάρρος να διορθώνει την πορεία του

πάντα για το καλό της πατρίδας. Έκανε και λάθη;

Ασφαλώς και έκανε! Όπως κάθε κοινός θνητός! Και

τον αδικούν κατάφωρα, όσοι του χρεώνουν άτοπες

πολιτικές τοποθετήσεις και πολιτικό λαϊκισμό. 

Μίκης Θεοδωράκης: Ο Παγκόσμιος Ζορμπάς!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΤΑΝΤΑ
Ζητείται ελληνόφωνη νταντά για βοήθεια με νεογέννητα δίδυμα, 
με προηγούμενη εμπειρία στην ανατροφή 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)
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Οι απόψεις του

Νίτσε
«Μητρός τε και πατρὸς και των άλλων προγόνων απάν-

των τιμιώτερόν εστιν η Πατρὶς και σεμνότερον και αγιώτε-

ρον και εν μείζονι μοίρα και παρα θεοίς και παρ᾿ ανθρώποις

τοις νουν έχουσι». 

(Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Έλλην Φιλόσοφος).

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Προφανώς ο νίτσε στηρίχθηκε στον μεγάλο μας Σωκράτη για

να διατυπώσει: «μην κάνετε τα παιδιά σας έναν δεύτερο εαυτό

σας, κάντε παιδιά δημιουργούς». Αυτή την ρήση του νίτσε μού

έφερε στον νού η σκέψη για την ονοματοδοσία των νέων Ελλή-

νων. Στο νέο μέλος της οικογένειας συνηθίζουμε κατά το μεγαλύτε-

ρο ποσοστό να δίνουμε το όνομα του Παππού, το οποίο κατά

κανόνα προέρχεται από το επίσημο Χριστιανικό εορτολόγιο.

ο Παππούς αισθάνεται υπερήφανος όταν ακούει το δικό του

όνομα να επαναλαμβάνεται επάνω στον εγγονό του. Ίσως μάλ-

λον να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή του που αναγνωρίστηκε

κοινωνικά, αλλοιώς τον είχε φάει η ανυπαρξία. το παιδί δεν ρωτήθη-

κε ποτέ τι όνομα θα ήθελε να έχει, θα προτιμούσε το όνομα ενός

ισχυρού άνδρα ή γυναίκας που θα κοσμούσε την προσωπικότη-

τά του σε όλη του την ζωή, όπως ας πούμε του φιλοσόφου Πλά-

τωνα ή του Στρατηγού Παυσανία που έσωσε την Ευρώπη από

την Βαρβαρότητα, ή το όνομα ένός άσημου και σχεδόν ανύπαρ-

κτου Παππαδάκου. Εδώ προέχει ο εγωισμός του Παππού και της

Γιαγιάς και όχι η ανάδειξη του νεογνού σαν μια έντονη φωτεινή

Ελληνική προσωπικότητα. 

Δεν είναι και τόσο αναγκαίο να ξαναλάμψει το Ελληνικό πνεύμα

με το εκτυφλωτικό φώς του, αφήστε μας στην τύφλα μας. Για όνομα

του Θεού, πρέπει να φυλαγόμαστε λίγο. το συμφέρον του παι-

διού πάει στον κάλαθο των αχρήστων και προέχει το μικρο-

συμφεροντάκι του ετοιμόρροπου γέροντα της προηγούμενης και

λήξασας από ετών γενιάς. Ζήτωσαν οι γέροντες, ισοπεδώστε τις

νέες προσωπικότητες, κινδυνεύει το παγκόσμιο συμφέρον. Δηλα-

δή τι θέλετε, να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να έχουμε νέους Αλέ-

ξανδρους και Δημόκριτους, νέους Αριστείδες και Πυθαγόρες; Ε,

όχι, πάει πολύ! Φάε κατακέφαλα έναν μήτσο, πιάσε κει δα έναν

Θοδωρή και έναν Θανάση, μην παίρνουν τα μυαλά σας αέρα με

Αισχύλους και Σοφοκλήδες, άντε πριν εκνευριστούμε και πάρο-

υμε κι άλλα μέτρα με μαρίες και κωστάδες. καθίστε φρόνιμα,

άντε, καλά παιδιά, γιατί μπορούμε να πάρουμε και πιο δραστικά

μέτρα, να το φυσάτε και να μην κρυώνει με τίποτα!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Αναπαράσταση! ! !
(Αφιέρωμα στον αγνοούμενο Υποστράτηγο Τάσο Μάρκου)

«Όλβιος όστις της Ιστορίας έσχεν μάθησιν»
Κύριε Διευθυντά,

τα μέτρα που πήρεν ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης εναντίον των αξιωματούχων του ψευ-

δοκράτους θυμίζουν την ιστορία του γαϊδάρου

του ναστραδίν Χότζα, ο οποίος ρήμαζε συστημα-

τικά τα περιβόλια των γειτονικών σπιτιών. ο

ναστραδίν, λοιπόν, έδειξε τους γείτονες τα κλει-

διά και διπλοκλείδωσε τον σταύλο του γαϊδά-

ρου του. ο πίσω τοίχος του σταύλου είχε όμως

μια μεγάλη τρύπα και ο γάιδαρος μπαινόβγαι-

νε από εκεί.

Έτσι οι πράκτορες της τουρκίας στον βορρά,

αφού έχουν ταυτότητες της κυπριακής Δημο-

κρατίας και τουρκικά διαβατήρια, δεν επηρεά-

ζονται από την αφαίρεση των κυπριακών δια-

βατηρίων, ούτε καν ενοχλούνται από αυτή. τους

προσφέρονται μάλλον προφάσεις να ενοχλούν

την κυπριακή Δημοκρατία για δήθεν καταπά-

τηση των δικαιωμάτων των τουρκοκυπρίων και

δικαιολογία να μην επαναρχίζουν τις συνομιλίες

για τη λύση του κυπριακού. 

το γεγονός ότι το ψευδοκράτος ονομάστηκε

τότε «τουρκική Δημοκρατία της Βορείου κύ-

πρου» και όχι τουρκοκυπριακή έπρεπε να είχε

προβληματίσει ιδιαίτερα τους ηγέτες και τον

λαό, επειδή απλούστατα σημαίνει ότι η τουρκία

σχεδιάζει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να κατα-

βροχθίσει ολόκληρη την κύπρο. 

Έπρεπε οι ηγέτες μας να κάνουν ό,τι μπο-

ρούν να ενοχλούν την τουρκία και να της δημι-

ουργούν συνεχώς προβλήματα και όχι να την

καλοπιάνουν με την ελπίδα ότι θα μας προ-

σφέρει μερικά ψίχουλα.

ο μεγαλύτερος ιστορικός όλων των εποχών,

ο Θουκυδίδης, έλεγε «Όλβιος όστις της ιστο-

ρίας έσχεν μάθησιν» («Ευτυχής είναι όποιος

έμαθε Ιστορία»). η κύπρος κατάντησε να είναι

το νησί όλων των παραδοξοτήτων. Συμβαίνουν

σ’ αυτήν όλα τα παράδοξα και στην πραγμα-

τικότητα τα πάντα, όταν έπρεπε να ήταν συγκεν-

τρωμένοι πώς να βγει από τα αδιέξοδα για την

πλειοψηφία των οποίων ευθυνόμαστε εμείς οι

ίδιοι ως λαός, αφού εκλέγουμε τους πλέον ακα-

τάλληλους ηγέτες, οι οποίοι όχι μόνον ξέρουμε

ότι δεν μπορούν να μας καθοδηγήσουν, αλλά

έχουν και μερίδα ευθύνης τους στη δημιουργία

της σημερινής κατάστασης και τα κακά χάλια

που βρισκόμαστε. Βασιστήκαμε σε ηγέτες της

μητέρας πατρίδας που ήταν σύμμαχοι της

Αγγλίας και της Αμερικής. με άλλα λόγια, για

πολλά χρόνια πριν και ως λαός παθόντων από

την ιστορία μας, στην ουσία είχαμε πάρει πάμ-

πολλα μαθήματα Ιστορίας, αλλά αποδειχτήκα-

με ανεπίδεκτοι μαθήσεως αν και ζούμε μέσα

στην Ιστορία μας και δεινοπαθούμε. 

Ενώ έπρεπε η μόνη σκέψη λαού και ηγετών

να είναι πώς θα επανακτήσουμε τα εδάφη (που

είναι και τα καλύτερα του νησιού) που χάσαμε

εξ αιτίας της δικής μας υπαιτιότητας, ασχο-

λούμεθα με τον «πολιτισμό» και πώς να μιμη-

θούμε τον Άφρονα Πλούσιο ακριβώς όπως τον

περιγράφει η ευαγγελική περικοπή. ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης ως δεινός επιχειρηματίας

με γνωστό παρελθόν έχει και άλλες ειδικότητες.

Στην ειδικότητά του – του βολέματος «ημετέ-

ρων» – αποδείχτηκε ανυπέρβλητος, αξεπέρα-

στος σε ικανότητα και καινοτομία και στην ανεύ-

ρεση πλουτοπαραγωγικών μέσων (χρυσά δια-

βατήρια κ.λπ.) για να βολέψει τους αναρίθ-

μητους «ημετέρους», των οποίων ουκ έστιν

αριθμός, αφού κάθε μέρα βλέπουμε νέα ονό-

ματα και νέους ανθρώπους να μπαίνουν στο

βόλεμα. 

τι θα μπορούσε να κάνει ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης; το βόλεμα δεν τον αφήνει να ησυχά-

σει και έτσι ο άνθρωπος είπε «Εδώ και μη παρέ-

κει... Δεν θέλω άλλη θητεία»... Βαρέθηκε ο άν-

θρωπος το προεδριλίκι, αφού το βόλεμα απο-

δείχτηκε χειρότερο και από τη λερναία Ύδρα.

Αναγκάστηκε ο Πρόεδρος για να ικανοποιήσει

τους αναρίθμητους μέλλοντες άφρονες πλου-

σίους να ακολουθήσει το δόγμα των Ιησουϊτών

«ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» και έκανε και έγι-

ναν ένα σωρό σκάνδαλα λόγω του ότι οι κύ-

πριοι είναι εκ φύσεως παραδόπιστος λαός. 

Έτσι, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πνιγμένος

στο βόλεμα, συμπεριφέρεται όπως η Πυθία του

μαντείου των Δελφών, που μέσα στη ζάλη της

άρθρωνε διάφορες λέξεις και οι παμπόνηροι

ιερείς του μαντείου τις κανόνιζαν σε χρησμούς

με τρόπο που να δικαιολογούν τις αποφάσεις

τους. με άλλα λόγια να βγαίνουν πάντα σωστοί. 

με τον ίδιο τρόπο έπρεπε να γνωρίζουμε ότι

η Βρετανική Αυτοκρατορία είχε στενές σχέσεις

με την τουρκία – τότε οθωμανική Αυτοκρατο-

ρία – από την εποχή της Ελισάβετ της Α’, πριν

πολλά χρόνια. η Βρετανία έθεσε κάτω από την

υψηλή προστασία της και σήμερα οι Άγγλοι

αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Ακόμα και σήμε-

ρα οι Βρετανοί επιχειρηματίες κερδίζουν πολλά

από την τουρκία. Είναι φυσικό η Αγγλία να μη

μας συμπαθεί, αφού εκτός από τα οικονομικά

συμφέροντα από την τουρκία, την πολεμήσα-

με στον Αγώνα της ΕοκΑ, χωρίς να σκεφτούμε

καθόλου ότι αν και η Ελλάδα ήταν ένθερμα μαζί

μας, η Αμερική όμως ήταν εναντίον μας και δεν

είχαμε κανένα σύμμαχο για να αντιμετωπίσου-

με δύο πανίσχυρες χώρες όπως η τουρκία και

η Αγγλία. 

Είχαμε και πιστούς φίλους συμπάσχοντες

με μας, τους κούρδους, αλλά συμπεριφερθή-

καμε πολύ άσχημα σ’ αυτούς. Έπρεπε να είχα-

με στενές σχέσεις μαζί τους και να τους βοη-

θούμε με κάθε τρόπο να πολεμούν τον κοινόν

εχθρό – την τουρκία. Όμως, αφήσαμε τους 

αδελφούς μας Ελλαδίτες – Σημίτη, Πάγκαλο

και Γιωργάκη Παπανδρέου – να «παραδώσουν»

τον αρχηγό των κούρδων στον τούρκο πρωθυ-

πουργό της εισβολής Ετσεβίτ για να επανε-

κλεγεί! και περιμένουμε χαΐρι και προκοπή.

Όσα παθαίνουμε κυρίως είναι εξ αιτίας του

ξερού μας του κεφαλιού. Επίσης, την εποχή

που η τουρκία έστελνε τους τζιχαντιστές στη

Συρία και το Ιράκ, έπρεπε μαζί με την Ελλάδα

να βοηθήσουμε τη Συρία. 

Όσον αφορά αρκετά άλλα προβλήματα με

αυτή την επιστροφή στο κράτος του 1960 δεν

καταλαβαίνω πώς σκέφτεται ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης. Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που

υποτίθεται ότι είναι και νομικός, δεν σκέφτεται

καθόλου ως δικηγόρος για ζητήματα που είναι

απλή λογική. 

Έπρεπε ύστερα από την εισβολή του 1974

η κυπριακή Δημοκρατία να προσφύγει στα διε-

θνή δικαστήρια και να απαιτήσει από τις εγγυή-

τριες δυνάμεις να επαναφέρουν τότε το καθε-

στώς του 1960. η τουρκία οπωσδήποτε δεν

θα συμφωνούσε και θα βρισκόταν στριμωγ-

μένη και σε δύσκολη κατάσταση. Έπρεπε να

της είχαν κόψει κάθε βοήθεια από την Ευρω-

παϊκή Ένωση και έπρεπε να πιέσουμε την Ελλά-

δα να απαιτήσει (λόγω των βάσεων των Αμε-

ρικανών) κυρώσεις κατά της τουρκίας. Έπρε-

πε επίσης να συμμαχήσουμε με όλους όσοι

είναι εχθροί της τουρκίας και όχι να μένουμε σε

ψευτοσυμμαχίες για χάρη των αμερικανικών

συμφερόντων.

Διατελώ, 

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Σε όλους εκείνους τους Αθανάτους!

Σ’ αυτούς που όρθωσαν τα κορμιά τους,

μπροστά στην τούρκικη εισβολή. 

να μνημονέψω τη λεβεντιά τους, 

χρέος το νοιώθω και οφειλή. 

Στο Αυγουστιάκο φεγγάρι, οι Αθάνατοι βγαίνουν σεργιάνι, 

μέσ’ την αιθέρια φεγγοβολιά!

Αναπαράσταση για να δώσουν, 

τον δάσκαλό τους ν’ ανταμώσουν, τη μάνα κύπριδα Παναγιά.

Δεκαπεντάγουστο... 1974.

τέτοια ημέρα ξυπνούν οι μνήμες, 

ανοιγοκλείνουν οι ουρανοί!!!

Φωνή στεντόρια, θεσταλμένη στη λειτουργία μάς προσκαλεί!

Σ’ ένα αλώνι εξαγνισμένο, στρατιές αγγέλων συλλειτουργούν. 

ναό περίλαμπρο θεμελιώνουν στο παραπέτασμα τ’ ουρανού.

Στο Αυγουστιάτικο φεγγάρι, το κρασί απ’ το πιθάρι, 

αφρισμένο ξεχειλά! τρέχει, ποτίζει το Άγιο Χώμα, 

κάτω στον κάμπο, στη μία μηλιά!

η προδοσία και η ανδρεία ήρθε η ώρα να μετρηθούν!

κι οι Αθάνατοι... Είν’ ορκισμένοι, 

στον εισβολέα ν’ αντισταθούν!

οι Αποστόλοι και ο δάσκαλός τους, οι ασυμβίβαστοι μαχητές!

κι οι αρχιτέκτονες... στα σαλόνια, προσποιημένα, 

ξένα πιόνια, ψυχροί και άβουλοι θεατές!

ο τάσος μάρκου δίνει τη μάχη, με την αντίσταση της ψυχής.

κι ο Αττίλας απέναντί του, μια μεραρχία υπεροχής.

καμιά ενίσχυση δεν φτάνει... κι ο εισβολέας προελαύνει,

προς την Αμμόχωστο προχωρά. 

κάθε αντίσταση καταρρέει, σείονται, πέφτουν τα οχυρά.

Στης προδοσίας τη μαύρη πλάνη, μάτωσε, 

χάθηκε το φεγγάρι, παντού απλώθηκε σκοτεινιά. 

Πέφτουν τα τείχη, πέφτει η πόλη, κλαίει, σπαράζει η Παναγιά!

ο υποστράτηγος τάσος μάρκου! 

Πρότυπο τόλμης και αρετής! 

μπρος τη μορφή του κλίνει το γόνυ ο συγγραφέας, ο ποιητής!

Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, ένα προσκύνημα ιερό!

τιμή και Δόξα στους Αθανάτους, 

στον Ευελπίδη λεβεντογιό!

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας

Ξεριζωμένη Λεμονιά

Αν μόνο εμένα σκέφτεσαι
Εμέ νά’χεις στο πλάι σου, πάντα θα σε λατρεύω,

εγώ μέσα στη σκέψη σου θέλω να ταξιδεύω, 
εγώ θα κάνω ό,τι ζητάς, κοντά σου για να μένω. 

Εγώ, χρυσό μου... Όσα ποθείς πάντοτε θα τα φέρνω. 

μα εσύ, δροσιά να γίνεσαι πρέπει για εμένα μόνο, 
εσύ έρωτα βάλσαμο στης ζήσης μου τον πόνο!

Θέλω όπου κι αν βρίσκεσαι, κοντά μου ή πιο πέρα, 
εγώ θα είμαι ήλιος σου, η νύχτα και η μέρα!

κι αν αγαλλιάσεις με χαρές, σε με να τις γυρίζεις, 
γιατί ζηλεύω της στιγμής – που σιγοψιθυρίζεις...

Γεννιέμαι όταν με κοιτάς – κι όταν μιλάς... τα χάνω!
Είσαι, γλυκό μου όνειρο, που αν σβήσεις θα πεθάνω...

λυπήσου με, μην τρελαθώ, κι αν θες, θα με γλυτώσεις,
όταν φωνή, καρδιά, ψυχή, το είσαι σου μού δώσεις!

κι όλου του κόσμου τ’ αγαθά στα πόδια σου θα έχεις, 
αν μόνον εμένα σκέφτεσαι. Αν άλλον δεν προσέχεις...

Φιλικά... Ο Ζηλιάρης!

Μερσίνη MacFarland
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Σπάνιος, αναγκαίος, ανθρώπινος,
τρόπος αλληλεπίδρασης.

Επανασύνδεση, ασυνείδητη,
υποσυνείδητη, συνειδητή,

υπέρ-συνείδητη…
Διαλογισμός; Φυσικοθεραπεία; μασάζ;

τίποτα, τίποτα τέτοιο, μόνο άγγιγμα!
Γέφυρα μεταξύ καρδιάς και νου,

ψυχής και σώματος.
Σώμα αντηχείο

καρδιάς, ψυχής και νου…
Σώμα, σώζω, σώος!

Βασική αρχή:
Πνευματική αντιστοίχηση με υλικό κόσμο,

συμπατικό κόσμημα!
Σώμα και ψυχή, μία οντότητα,

μία αναγκαιότητα, για σωτηρία, επιβίωση,
και διαιώνιση…

Άλλως,
σύγκρουση, ενοχή, ντροπή, πένθος,

διχασμός!
Συσσωρευμένες σωματικές μνήμες.

κάθε άγγιγμα
σε ευαίσθητο σημείο,

απελευθερώνει τον σωματικό πόνο,
και ξεκλειδώνει τον ψυχικό…

Ένα χαμόγελο, ένα άγγιγμα αγάπης,

Προκαλεί λυγμούς ίασης, λυτρωτικούς,

επουλωτικούς, αντίστοιχους

με το αίμα που ρέει

από σωματικές πληγές

και τις επουλώνει …

μη στρέψεις αλλού το βλέμμα,

κι ας σε καταλάβουν.

Αρκεί να καταλάβεις και συ!

Απόλαυσε το άγγιγμα,

ασκήσου, κάνε διατάσεις,

γράψε τι αισθάνεσαι, κλάψε, και σε λίγο,

θα είσαι καλύτερα.

ο πόνος θα ξεκλειδωθεί,

θα φύγει από το σώμα,

όπου είχε ταμπουρωθεί,

με το ζεστό άγγιγμα του άλλου.

Γιατί το άγγιγμα προσφέρει

την ορμόνη της αγάπης και του δεσμού.

Όπως ακριβώς το ζεστό άγγιγμα

της μητέρας,

το βάλσαμο σώματος και ψυχής

όταν ήμασταν μικρά….

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Ερωτήματα προς ΕΔΕΚ Η.Β. 
για την στήριξη Σιζόπουλου

Αγαπητή Σύνταξη,

Παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε την ακόλουθη ανοικτή επιστο-

λή προς τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Η.Β.: 

Αγαπητοί φίλοι της ΕΔΕΚ Η.Β.,

Σήμερα (7/9) διάβασα στον κυπριακό Τύπο ότι ο πρόεδρος του

παραρτήματος ΕΔΕΚ στη Βρετανία φίλος Μιχάλης Κασιής εξέ-

φρασε υποστήριξη στον έναν από τους δύο υποψήφιους για το

αξίωμα του νέου προέδρου του κόμματος μας, στον Μαρίνο Σιζό-

πουλο. (Σημ. Ε: ο άλλος υποψήφιος είναι ο πρώην βουλευτής

Γιώργος Βαρνάβας).

Και ερωτώ, αγαπητέ Μιχάλη: Αυτή είναι προσωπική σου υπο-

στήριξη; Είναι από την Κομματική Ομάδα;

Αν ναι, έχετε καλέσει τα ΜΕΛΗ και ΦΙΛΟΥΣ τους κόμματος για

να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση; Πότε έγινε αυτό;

Αν σε αυτά δεν μπορείτε να απαντήσετε, τότε η παρουσία σας

στο συνέδριο για να ψηφίσετε κατά τη δική σας βούληση εκ μέ-

ρους μας είναι αντικανονική.

Σας υπενθυμίζω ότι πριν 22 χρόνια έκανα το σωστό για λό-

γους αρχής και παραιτήθηκα από πρόεδρος της ΕΔΕΚ Η.Β. διότι

ήμουν εναντίον του Τόνυ Μπλέαρ και της πολιτικής του στη Γιου-

γκοσλαβία. 

Δεν σου ζήτω ούτε αναφέρομαι σε παραίτηση, προς Θεού,

γνωρίζεις την εκτίμηση που σου έχω.

Αν είναι δυνατόν να γίνει μια ανοικτή σύσκεψη των μελών και

φίλων του κόμματος για να έχεις και εσύ και η ψήφος σου στο

Συνέδριο την βαρύτητα που πρέπει να έχει.

Διατελώ φιλικά,

Γιώργος Κτώρου

«Αγαθά τοις κόποις κτώνται»
Πόσα οφείλω; τι χρωστώ, θέλω λοιπόν να ξέρω, 

να σε πληρώσω, να ξοφλώ – για να γλυτώσω απ’ τον ζυγό,

να πάψω να υποφέρω!

Πες μου, πόσο το χρέος μου, ποιο το συμβόλαιό μου, 

πάψε να σφίγγεις το σχοινί – μου κόβεις την αναπνοή, 

γύρω απ’ τον λαιμό μου!

Πλάστηκα με συναλλαγές, όλο πληρώνω χρέη, 

κουράστηκα, τσακίστηκα – ίδρωσα, βασανίστηκα

και η καρδιά μου λέει:

– Ξύπνησε και πολέμησε, ζήτα το Δίκαιό σου, 

πόσο καιρό θα δέχεσαι – σαν ζώο να ανέχεσαι 

θηλιά εις τον λαιμό σου!

– Ποιος όρισε να πνίγεσαι μέσ’ της ζωής τα χρέη, 

το αίμα να σου πίνουνε – βρυκόλακες σου γίνανε,

στις φλέβες σου σαν ρέει!

– να σε κοροϊδεύουνε και συ να λέεις, άσ’ τους.

Ξύπνα γιατί χαθήκαμε – πόσο ταπεινωθήκαμε, 

τρέξε τους κλέφτες πιάσ’τους!

– μη τη φοβάσαι τη φωτιά, ούτε της μάχες σφαίρες,

για να νικήσεις τη σκλαβιά – θέλει ανδρεία στην καρδιά,

ν’ αλλάξεις τες ημέρες!

– «Αγαθά τοις κόποις κτώνται», να τους το εξηγήσεις,

τον λυτρωμό σου για να βρεις – τες αλυσίδες της ζωής, 

να σπάσεις, να τσακίσεις – Ελεύθερος να ζήσεις!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
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Κύριε Διευθυντά,

το Βατερλώ με τα μόλις 4 μετάλλια στους
ολυμπιακούς Αγώνες (στη θλιβερή 36η θέση)
έχει τις εξής αιτίες: τις τελευταίες δεκαετίες δια-
πιστώνουμε πως ο εκάστοτε υπ. Πολιτισμού
κωφεύει στις θετικές εισηγήσεις παρά το ότι
γνωρίζει τις τεράστιες παθογένειες του ελληνι-
κού αθλητισμού.

1) ο νυν υπουργός ουδέποτε οργάνωσε ενδεικ-
τικά ούτε μία συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
σε κρατικό κανάλι για να εντοπιστούν τα αίτια
των αποτυχιών στο στίβο και να καταγραφούν
και να εφαρμοστούν οι όποιες θετικές εισηγή-
σεις.

2) ουδέποτε ο υπουργός κάλεσε τους πρώην
ολυμπιονίκες (π.χ. μυγιάκης κ.λ.π.) να γίνουν
προπονητές στη νέα γενιά, δίνοντας φυσικά ανά-
λογα κίνητρα.

3) ουδέποτε ο υπουργός δέχθηκε την πρό-
ταση μου να γίνονται αγώνες κωπηλασίας μεταξύ
φοιτητών στη λίμνη των Ιωαννίνων ή στο Σχοι-
νιά, κατά το αγγλικό πρότυπο μεταξύ Cambridge
και οξφόρδης.

4) ουδέποτε ο υπουργός οργάνωσε συλλό-
γους σκοποβολής στη κρήτη έτσι ώστε αντί να
πυροβολούν τις… πινακίδες, να συμμετάσχουν
στους ο.Α. υπό την οδήγηση της κορακάκη κ.λπ.

5) ουδέποτε ο υπουργός νοιάστηκε να βελτιω-
θούν οι υποδομές στην υδατοσφαίριση και όπως
πολύ σοφά δήλωσε ο Θ. Βλάχος «είμαστε τρι-
τοκοσμικοί».

6) ουδέποτε άσκησε αυτοκριτική για τις τερά-
στιες ελλείψεις στις πισίνες ώστε να λύσει χρονίζον-
τα προβλήματα.

7) ο υπουργός οφείλει να επαναφέρει τη ρύθ-
μιση ώστε οι κάτοχοι ολυμπιακών μεταλλίων να
διορίζονται στις Ε.Δ.

8) ουδέποτε προβληματίστηκε για το ότι η
άλλοτε αγαπημένη άρση βαρών – που το 2004
κάθε Έλληνας ριγούσε από περηφάνια – περι-
ήλθε σε απαξία και πλήρη ανυποληψία αφού το
υπουργείο δεν παρέχει τα βασικά στους αθλη-
τές. 

Στους τωρινούς ο.Α. αθλητές με ήθος, ευαι-
σθησίες, στωϊκότητα, προσγειωμένοι, προ-
σηλωμένοι στον στόχο τους , με απίστευτες προ-
σωπικές θυσίες πέτυχαν να ανέβουν στο βάθρο.
ο αθόρυβος, ταπεινός, φοιτητής και χρυσός κω-
πηλάτης ντούσκος δήλωσε με πικρία: «Δεν είχα
κάποια οικονομική στήριξη». Σκεφτόταν να τα
εγκαταλείψει λόγω οικονομικών δυσκολιών. ο
σεμνός και αντισυμβατικός χρυσός άλτης τεν-
τόγλου και ο άρχοντας των κρίκων Πετρούνιας
ας γίνουν φάροι έμπνευσης στη νέα γενιά. οι
εκπληκτικοί πολίστες, τα μεγάλα αυτά αστέρια
που κέρδισαν το ασημένιο με υπέρβαση έδει-
ξαν μεγαλείο ψυχής και ότι διαθέτουν μέταλλο.
το κλάμα της 26χρονης Χανιώτισσας ντουντου-
νάκη έκανε πολλούς να λυγίσουν. το χρυσό αυτό
κορίτσι της νομικής, με πιάνο, μεταπτυχιακό στο
λονδίνο κ.λπ., δυστυχώς έχασε την πρόκριση.
οι 74 αθλητές μας συμμετείχαν σε 16 αθλήμα-

τα. να σημειωθεί ότι το ολυμπιακό πρόγραμμα
περιελάμβανε 33 αθλήματα και 332 αγωνίσμα-
τα. 

Δυστυχώς, το εν λόγω υπουργείο παρέλειψε
να ελέγξει ενδελεχώς τα οικονομικά όλων των
ομοσπονδιών, προβαίνοντας σε σχετικές ανα-
ρτήσεις καθώς και να θέσει ως προϋποθέσεις
στις εκλογές το λευκό ποινικό μητρώο. Αυτά
ισχύουν και για την ΕΠο ώστε η εθνική ομάδα
ποδοσφαίρου να βγει από το τέλμα. Δυστυχώς,
ο υπουργός δεν ζήτησε συγγνώμη για το ότι δεν
παρέσχε στους αθλητές μας τα εφόδια των ξένων
ανταγωνιστών μας. 

Είναι ντροπή για το υπ. Αθλητισμού να δηλώνει
με αναφιλητά ο μοναδικός εκπρόσωπος της
άρσης βαρών Ιακωβίδης ότι αντιμετώπιζε μεγά-
λες οικονομικές δυσκολίες και γι’ αυτό αποχω-
ρεί. Ίσως, τα συγκινητικά δάκρυα του Ιακωβίδη
και της ντουντουνάκη να ταρακουνήσουν την
ηγεσία του υπουργείου που βρίσκεται σε βαθύ
ανατολίτικο λήθαργο. Αφυπνιζόμενο θα πρέπει
να συνειδητοποιήσει ότι η κλεψύδρα μετράει
αντίστροφα και επιβάλλεται να χαράξει σοβαρό
πρόγραμμα προετοιμασίας για το Παρίσι (2024)
έτσι ώστε να είναι πολλοί οι χρυσοί ολυμπιονίκες,
που θα προσφέρουν την ανείπωτη χαρά στο
άκουσμα του Εθνικού Ύμνου της πατρίδας μας.
Αναμένω με ενδιαφέρον το σχόλιο του κ. Αυγε-
νάκη για τις προτάσεις μου.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών

Το παράλυτο Υπ. Αθλητισμού της Ελλάδας

και το Βατερλώ με τα μετάλλια

Tο Άγγιγμα



During a recent visit to Cyprus, Christos

Tuton, President of NEPOMAK, held meet-

ings with the General Secretary of the Min-

istry of Foreign of Affairs of the Republic of

Cyprus and the Presidential Commissioner

of the Republic of Cyprus.

On Tuesday 24th August, Mr Tuton visit-

ed the Ministry of Foreign Affairs in Nicosia

for a meeting with Mr Kornelios Korneliou,

General Secretary of the Ministry of Foreign

Affairs. During the meeting, Mr Tuton and

Mr Korneliou discussed the prospects for

the resumption of Cyprus issue negotiations,

the situation in Varosha in light of Turkey’s

illegal ‘opening’ of a small part of the fenced

off area, and the positive and stable role that

Cyprus plays in the Eastern Mediterranean

and the wider region.

During his visit to the Ministry of Foreign

Affairs, Mr Tuton also briefly caught up with

Foreign Minister Nikos Christodoulides and

the ministry’s spokesperson, Mr Demetris

Samuel, who both praised the work and pas-

sion of the Cypriot diaspora.

On Wednesday 25th August, Mr Tuton

met with Presidential Commissioner Photis

Photiou, who is responsible for the Cypriot

diaspora and the missing persons issue.

During their meeting they discussed a wide

range of issues relating to the diaspora,

Cyprus’ missing persons, potential future

projects, and NEPOMAK’s efforts to raise

awareness about climate change.

Following his meetings, Christos Tuton

commented:

“With international travel still difficult, and

with the COVID-19 pandemic situation still

unpredictable, we were unable to host our

annual NEPOMAK Conference this year,

bringing together young, diaspora Cypriots

from all around the world. I am therefore

pleased to have been able to visit the island

myself, to see how it is successfully over-

coming the pandemic, and to continue NEPO-

MAK’s close cooperation with the Cypriot

Government. During my meetings, I reaf-

firmed that NEPOMAK stands alongside the

government and people of Cyprus in their

pursuit for a reunified island and the end of

Turkey’s illegal occupation. I also took the

opportunity to express our gratitude towards

the Cypriot Governmentfor their excellent

support for NEPOMAK.”
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NEPOMAK president met
government officials in Cyprus

Christos Tuton with the Foreign Minister Nicos Christodoulides

Meeting with Mr Photis Photiou

New Chairman elected at

Omonia Youth FC 2021 AGM 
On Wednesday 1 September, community football club

Omonia Youth FC, sponsored by Spector, Constant &
Williams, Vas Barbers and V Jewellers, held their An-
nual General Meeting. The online meeting was well at-
tended and all heard from 2020/21 Chairman Michael
Pieri give a review of the season where he also an-
nounced he would not be standing again as Chairman. 

In his speech, Mr Pieri underlined notable highlights
from the past season, in particular the club proudly be-
ing named Middlesex County FA and the FA & McDon-
ald's Grassroots Club of the Year.  

Mr Pieri thanked the Management Committee for their
efforts during the season and commended the club's
community ethos, extolling the virtues that led to national
recognition. He said: 

"...τo be named the 2021 Middlesex FA Grassroots
Club of the Year and the FA Grassroots Club of the Year
is such an incredible honour; it is an award that cele-
brates the good things about the club. It definitively and
emphatically says to everyone that what we do has val-
ue; what we do is right; what we do has been looked at
and appreciated. What greater vindication that what we
do, that our way, what we espouse, what we hold dear,
is acknowledged by our county and national football as-
sociation? And so, these awards, this recognition, fur-
ther enhances the belief that our values and our ethos,
our philosophy is right." 

During his speech Mr. Pieri also introduced the last
thing he put in place as Chairman, which is to establish
the Omonia Youth FC 'Club Life President' award. This
is an honour that will be bestowed on people who have
gone above and beyond for the club, who have univer-
sal respect and who in the opinion of the committee sit-
ting at that time, having been proposed by the sitting
Chairman deserve recognition. It is more than just be-
ing a coach at the club it is about showing genuine love
for the club in what they have done to try to make the
club a better place for the children. With unanimous
agreement, the first inductee as Life President of the
Club is former club vice-chairman and welfare officer,
Kyri Georgiou. 

Treasurer Demi Shiamishis, who also decided to not

stand again, was then asked to give a financial synop-
sis that showed the club in a very healthy financial po-
sition. Demi was thanked for his professional approach
during his tenure and for processes and procedures he
has put in place that have helped the club immeasur-
ably.  

The 2020/21 committee was then asked to stand down
in order for the process of the new Management Com-
mittee to be elected. 

Unopposed, and unanimously elected, the succes-
sor to Michael Pieri  is Myri Demetriou. Evagoras Man-
drides continues as Secretary with Kyri Eleftheriou the
lead Treasurer in the new finance team.  

During his acceptance speech Mr. Demetriou said: 
"It is an honour and privilege to take the role of chair-

man at our fantastic football club, Omonia Youth FC.
Firstly, let me thank Mike Pieri for the fantastic work he
has done as Chairman over the past six years. He has
guided this club to the next level and there is no better
accolade than being both Middlesex FA and National
Grassroots Club of the year 2021. Big shoes to fill. I am
proud to say I helped you along the way, along with the
rest of our fantastic committee. I will do my utmost to
continue the work we have already been doing to en-
sure our club keeps going from strength to strength and
keep on being the best we can to provide a safe and fun
environment (pressure free) for our children to enjoy

playing football and keep developing as players and
young people." 

The club's Chair of Trustees, Andy Charalambous
gave a heart-warming speech, commending the club
and paying tribute to the effort that is required to keep
the club at the forefront of youth football in the commu-
nity. Mr Charalambous also took the opportunity to in-
form the AGM that he would be stepping down from the
post, ending a 14-year relationship with the club which
has included being a committee member, coach and
club sponsor. A new chair of trustees will be announced
shortly.  

During Mr. Pieri's tenure, the club has seen an ex-
pansion in the number of teams at the club with 450+
children enjoying training and playing football on a week-
ly basis. In addition, girls' football has thrived, the club
introduced disability football sessions and now also have
an established Men's team. In the past six years, the
club maintain their Charter Standard status and are now
an England Accredited club. The club held two successful
and financially lucrative Dinner and Dances and held
their popular summer tournament five times, pausing
only because of the pandemic. The club's social media
profile has accelerated via Twitter and Instagram along
with a club website that is used as a hub for information
and for prospective young footballers to easily contact
the club. The past six years have also seen the club ac-

knowledged beyond their local community by being nom-
inated for and winning several awards: In 2017 the club
were nominated for a Middlesex FA Community Award.
In 2019 the club won Middlesex FA's 'Respect - We On-
ly Do Positive' Award. In 2020 Mr Pieri's own son Alexan-
dros, a former player at the club, won the Amateur Foot-
ball Alliance 'Rising Star of the Year' Award. In 2020 the
club were nominated for Middlesex FA's 'Grassroots Pro-
ject of the Year' for their disability training sessions. In
2021 Myri Demetriou was nominated for an individual
award by the Middlesex FA and of course this year the
club were named the 2021 Middlesex FA 'Grassroots
Club of the Year' and the 2021 national 'Grassroots Club
of the Year'. These incredible achievements have ele-
vated the status of the club to national levels.  

For the record, the Omonia Youth Football Club's Man-
agement Committee for the 2021/22 season is as fol-
lows:  

Chairman: Myri Demetriou 
Vice Chairman & Coach Development Officer: David

Poncia 
Club Secretary: Evagoras Mandrides 
Treasurer: Kyri Eleftheriou 
Treasury Team: 
Kerem Denizer (Fees & Club Shop) 
George Agrotis 
Nick Paraskeva 
Club Welfare Officer: Mike Koumi 
Welfare and Safeguarding Leads: Fano Shiamishis

& Aria Zavrou 
Equipment Coordinator: Kerem Denizer 
Fixtures Secretary: U8-U12: George Sammoutis 
Fixtures Secretary: U13-U18: Harry Theodorou 
Committee Members: George Constantantinou, 
Adam Demtri, Alex Chrsitofi 

Should you feel enthused and want to know more
about Omonia Youth FC, you can contact the club at
omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the contact
page on the club's website www.omoniayouthfc.com as
well as following the club on twitter @OmoniaYouthFC
and Instagram @omoniayouthfc1994.

Outgoing (l) and New Chairman of Omonia Youth FC



BOUREKIA ME ANARI

In Greece and Cyprus these

pastries are called bourekia but in

Crete they are called Kaltsounia.

They are scrumptious and made

with light homemade filo pastry

filled with cream cheese called

anari in Cyprus and anthotyro or

myzithra.

Anari is made after the pro-

duction of halloumi or other cheeses.

It has a creamy texture which is

suitable as a filling in sweet or

savoury pastries.

My mother used to make these

in Pafos in Cyprus. I could not have

enough of them. Some cooks add

sugar to the cheese filling and

some others use honey but that

does not matter because either

way, the bourekia are equally de-

licious.

INGREDIENTS

Makes 24

FOR THE PASTRY

600g plain flour
pinch of salt
4 tbsp light olive oil
1tbsp rose water or orange blos-

som water
200ml lukewarm water
FOR THE CHEESE FILLING

300g fresh unsalted anari or ri-
cotta

3 tbsp caster sugar or 2 tbsp hon-
ey

1 medium free-range egg, lightly
beaten

1 tbsp cinnamon
1-2 tbsp rose water or orange blos-

som water
Vegetable oil for deep- frying            

FOR DUSTING

3-4 tbsp rose water or orange blos-
som water

Icing sugar

METHOD

_Sift the flour with the salt into a
large mixing bowl. Pour in
the oil and rub the oil light-
ly with the fingertips until
the mixture resembles
breadcrumbs. Add the rose
water and enough water
and mix with a spoon to
doughy consistency. Turn
onto a floured board and 

knead quickly until smooth
but firm.

_Sprinkle with a little flour, cover
with a clean cloth and leave
to rest for at least one hour.

_Beat the cheese with the sugar
or honey, the egg, cinna-
mon and rose water or or-
ange blossom water into a
smooth mixture.

_Divide the dough into two and
form each piece in a cylin-
der. Cut into small round
pieces about 2cm long.

_Lightly flour the board and roll
out the pastry pieces to a
thickness of about half a
centimetre or as thinly as
possible and into 10cm cir-
cles.

_Put a teaspoon of cheese filling
in the centre of each pas-
try disc, moisten the edge

with water and fold it over
to form half-moon shapes.
Press the edge with a fork
to seal and make markings
around the edge. Place pas-
tries on a platter covered
with a clean cloth.

_Heat the oil in a deep- frying pan
or casserole to 190° C or
until a cube of bread turns
golden in 30 seconds. Fry
the bourekia a few at a time,
for about 1 minute on each
side or until golden brown
all over. 

_Lift out with a slotted spoon and
drain on absorbent kitchen
paper.

_Serve the bourekia warm, sprin-
kled with orange blossom
water and icing sugar.

© Copyright  

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

BOUREKIA ME ANARI
(DEEP FRIED PASTRIES WITH CREAM CHEESE)

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)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 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: Ευδοκία (1971)
22.35 Ελληνική ταινία: Τέντι Μπόι

Αγάπη Μου (1965)
00.00 Ελληνική ταινία: Ζω Για 

Τον Έρωτα (1976)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 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 

20.50 Ελληνική ταινία: 
Το Βλακόμουτρο (1965)

22:10 Γρηγόρης Λαμπράκης - 

Μαραθώνιος Μιας Ημιτελούς

Άνοιξης (2014)

KYΡIAKH 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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

Ελευθερία Σωφρονίου
21.30 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.00 Ελληνική ταινία: Ο Φίλος Μου

Ο Λευτεράκης (1963)

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 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: 
Μάριος - Φανή - Καίσαρ

22.55 το ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 14 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: 
Η Ζούγκλα Των Πόλεων (1970)

22.10 Ελληνική ταινία: 
Ο Θόδωρος Με Το Δίκαννο

(1962)

ΤΕΤΑΡΤΗ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

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: 

Όλοι οι Άντρες Είναι Ίδιοι (1966)
22.00 Ελληνική ταινία: 

Το Μετέωρο Βήμα 

Του Πελαργού (1991)

ΠΕΜΠΤΗ 16 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: 

Χαμένοι Άγγελοι (1948)
22.45 Ελληνική ταινία: 

Ο Αχτύπητος Χτυπήθηκε (1970)

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.

“The bread is on the table
The water is in the stamni
The stamni is on the door step
Offer Christ a drink” **

Thirst often rises from our swell,
Sustenance from our Lord,
Living waters from His well …
Where is this door step
To comfort our Lord
We pray
On bended knee

Show us Thy way,

Once more, as one, make whole,

As Adam and Eve innocent

Before their fateful day …

Living waters the Lord offers,

On the table bread and wine,

The sacrifice of the Holy Father

In the Light, the Holy Vine,

Our Lord

Thy kingdom almighty

To feast, once more to dine, ***

Whilst the bells ring forth a bounty  

Therein the labyrinth of time,

My Beloved, declares the Father

All glory is Thine,

The golden dawn of creation,

Beyond rhythm and rhyme.

* A clay pitcher

** Music by Miki Theodorakis, Lyrics by James Kam-

banellis

*** Matt. 26:29

Jo-Anne Colombo-Marinakis

TO STAMNI *
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