
Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΜΑΤΙΖΕ ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Εσπερινός στο Αββαείο του
Γουέστμινστερ για την επέτειο 
της κυπριακής ανεξαρτησίας
n ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ο ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ FOREIGN OFFICE, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
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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
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w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Αναμένεται
αύξηση του
κατώτατου
μισθού στις

£9.42 την ώρα
n ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ

ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΛΙΤΗΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΥ

(ΑΡΧ.ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Δεν ξεχνούμε την

τουρκική εισβολή

του 1974 και τα

δεινά των Ρωμιών

σε άλλα μέρη της

πατρίδας μας» 
ΣΕΛΙΔΑ 13

Η εφ. «Express» ανησυχεί ότι 
η Ελληνο-γαλλική συμφωνία θα... 

ανατρέψει το ισοζύγιο στην Κύπρο!!!
n ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ... ΑΝΙΣΟΖΥΓΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ

Ρεπορτάζ: Φ. Αργυρού         
ΣΕΛΙΔΑ 2

Ένας άβουλος
Γενικός Γραμματέας

για κλάματα
ΣΕΛΙΔΑ 4

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ

«Επιτήδειος ουδέτερος ο Γκουτέρες»
n «ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

Δένδιας-Χριστοδουλίδης
στην ίδια γραμμή

μετά το ελληνο-γαλλικό
αμυντικό σύμφωνο υποστήριξης

n ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΔΕΝ ΘΑ

ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΕΚΤΕΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΟΖ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

n ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: 
«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ-
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

n Ο ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΣ
ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΤΙ ΕΧΕΙ… ΚΟΜΠΛΕΞ!!!
ΣΕΛΙΔΑ 5

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

    
   
      

      
     

      
        

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



Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφο-

ρίες, στην ομιλία που θα έκανε χθες Τετάρτη

στο Συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος

στο Μάντσεστερ ο πρωθυπουργός Μπόρις

Τζόνσον αναμενόταν ότι θα ανακοίνωνε

αύξηση του κατώτατου μισθού στη Βρετανία

κατά 5.7% για τους εργαζόμενους άνω των

23 ετών. Στην πράξη η αύξηση θα φθάσει στις

£9.42 την ώρα, κάτι που σημαίνει επιπλέον

μισθό £928 (μεικτά) το χρόνο για έναν που

εργάζεται 35 ώρες εβδομαδιαίως.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα

το Συνέδριο του Εργατικού Κόμματος ψήφισε μη

δεσμευτική απόφαση για αύξηση του κατώτα-

του μισθού στις £15 την ώρα. Η ηγεσία, όμως,

των Εργατικών είναι αντίθετη με αυτή την αύξηση,

προκρίνοντας £10 ανά ώρα.

ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ…

Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε

τις τελευταίες 10 μέρες με την προμήθεια καυ-

σίμων στα πρατήρια λόγω έλλειψης οδηγών

βαρέων οχημάτων και τις ανησυχίες ότι θα παρα-

τηρηθεί και έλλειψη τροφίμων και κρεάτων τα

Χριστούγεννα ένεκα μη ύπαρξης προσωπικού,

ο κ. Τζόνσον αναμενόταν να υπερασπιστεί την

απαγόρευση έλευσης ξένων εργαζομένων στη

χώρα, μεταβιβάζοντας την ευθύνη στους επιχει-

ρηματίες και την αγορά γενικότερα, που δεν φρόν-

τισαν να λύσουν έγκαιρα το πρόβλημα του προ-

σωπικού τους! 

Οι Συντηρητικοί πιστεύουν ότι η καθυστερή-

σασα αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας επιβάλ-

λεται, διότι το παλιό αποτυχημένο σύστημα ευθύνε-

ται για «τους χαμηλούς μισθούς, τη χαμηλή ανά-

πτυξη, τις περιορισμένες δεξιότητες και τη χαμη-

λή παραγωγικότητα. Αυτά, σε μεγάλο βαθμό ήταν

συνέπεια της... ανεξέλεγκτης εισόδου στη Βρε-

τανία ξένου εργατικού δυναμικού!

Η απάντηση, σύμφωνα με τους Συντηρητι-

κούς, είναι η επιβολή ελέγχου εισόδου στη χώρα,

ώστε να επιτρέπεται  να έρχονται στη Βρετανία

ξένα άτομα με υψηλές δεξιότητες και ταλέντο.

Στόχος, υπογραμμίζουν, είναι να υπάρξει ενιαία

και εξισορροπημένη ανάπτυξη σε όλες της πε-

ριοχές της Βρετανίας και όχι μόνο στο Λονδίνο,

να υπάρχει ποιότητα εργασίας και υψηλότεροι

μισθοί.

ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Τα νοσοκομεία ίσως δυσκολευθούν να τα βγά-

λουν πέρα εάν υπάρξει σημαντική έξαρση της

COVID-19 στην Αγγλία φέτος τον χειμώνα ακόμα

και αν ο εκτεταμένος εμβολιασμός σημαίνει ότι

οι θάνατοι δεν θα πλησιάσουν τα ίδια επίπεδα

με πέρυσι, δήλωσε στο Reuters ένας από τους

κορυφαίους επιδημιολόγους της Βρετανίας.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στηρίζε-

ται στον εμβολιασμό των παιδιών και τη χορήγη-

ση ενισχυτικών δόσεων σε ευπαθείς ενηλίκους

για να αποφευχθεί φέτος ένα χειμερινό lockdown

COVID-19. Ο Τζόνσον αναγκάστηκε να επιβά-

λει αυστηρά περιοριστικό μέτρα στην Αγγλία τρεις

φορές προκειμένου να μην υπερφορτωθεί το

Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο Νιλ Φέργκιουσον, επικεφαλής του κέντρ-

ου MRC για την παγκόσμια ανάλυση μολυσμα-

τικών νόσων και του Jameel Institute, στο Imperial

College London, δήλωσε ότι οι ερχόμενοι μήνες

είναι αβέβαιοι, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν

πίεση στα νοσοκομεία.

«Δεν έχουμε βγει τελείως από τη στενωπό

ακόμα. Ίσως δούμε σημαντική αύξηση των

μολύνσεων αργότερα το φθινόπωρο και τον

χειμώνα», δήλωσε ο Φέργκιουσον στο Reuters.

«Είμαι αισιόδοξος ότι σχεδόν υπό οποιεσδή-

ποτε συνθήκες δεν πρόκειται να δούμε ένα σαρ-

ωτικό κύμα θνητότητας σε αυτή τη φάση. Το πιο

δύσκολο ερώτημα αφορά τη ζήτηση για νοσο-

κομεία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας υφίσταται ήδη

αρκετές πιέσεις… δεν υπάρχουν ακόμα μεγάλες

δυνατότητες για διαχείριση ατυχημάτων και εκτά-

κτων καταστάσεων».

Είπε ότι η ανοσία στον πληθυσμό πιθανόν

εξασθενεί παρά ενισχύεται, αλλά ότι η αποτελε-

σματικότητα των εμβολίων απέναντι στη σοβα-

ρή νόσηση διατηρείται. Ωστόσο, πολλοί θα μπο-

ρούσαν να νοσηλευθούν για ένα ή δύο βράδια,

ακόμα κι αν ο εμβολιασμός τους σημαίνει ότι δεν

θα χρειαστεί να μπουν σε Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας.

«Ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους έχει

πρόσθετες απαιτήσεις από το Εθνικό Σύστημα

Υγείας», είπε, προσθέτοντας ότι οι οδηγίες για

χρήση μάσκας και οι εντολές για τηλεργασία ίσως

κριθούν και απαραίτητες για να μειωθεί το βάρος

στα νοσοκομεία, παρόλο που εάν ακόμα πλή-

ρες lockdown είναι «ιδιαίτερα απίθανο».

«Είναι πολύ πιθανότερο απλά να επι-

στρέψουμε σε έναν περιορισμένο αριθμό

μέτρων για να προσπαθήσουμε να ανακό-

ψουμε τη μετάδοση… Όχι όμως να φθάσου-

με στο σημείο να “κλείσουμε” τη χώρα».

2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Αναμένεται αύξηση του κατώτατου

μισθού στις £9.42 την ώρα

Ανησύχησε το Λονδίνο, έγραψε η βρετανική «Εξπρες» της περ-

ασμένης Κυριακής 3.10.2021 με την Ελληνο-Γαλλική Συμφωνία

και έτρεξε να μοιρολογήσει επικαλούμενη πηγή του Whitehall

(υποβολιμαία, προφανώς) ότι αυτή, άκουσον-άκουσον, «μπο-

ρεί να επηρεάσει το ισοζύγιο στην Κύπρο»!

Δηλαδή, στην Κυπριακή Δημοκρατία που άφησαν μισή το 1974 οι

σύμμαχοι Σοσιαλιστικές κυβερνήσεις Άγκυρας Μπουλέντ Ετσεβίτ και

Λονδίνου Χάρολντ Γουίλσον/Τζέιμς Κάλλαχαν με τις δύο τουρκικές

και συνεχιζόμενες εισβολές! Και που για χρόνια δεν της πουλά το Λον-

δίνο οπλισμό και επηρέαζε και άλλες χώρες να μην της πωλούν... Μα,

ποιο «ισοζύγιο» στην Κύπρο θα επηρεάσει, λοιπόν, όταν έχετε την

ΚΔ σάντουιτς από τη μια με τον ελεύθερο οπλισμό σας στα αποικια-

κά σας κατάλοιπα (βρετανικές βάσεις) και από την άλλη με τον οπλι-

σμό της κατοχικής Τουρκίας στα κατεχόμενα; Το αν-ισοζύγιο, δηλαδή!

Και είχε η εν λόγω εφημερίδα το θράσος και την αναίδεια να γρά-

ψει το ανιστόρητο και αντιφατικό ότι η τουρκική εισβολή άφησε τη νήσο

μοιρασμένη και πως το ΗΒ είναι ... εγγυητής της ασφάλειας της Κύ-

πρου από το 1960! Και ότι μοιράζεται «αυτό το καθήκον με την Ελλά-

δα και Τουρκία». Ποιο καθήκον, δηλαδή; Πώς εκπλήρωσαν αυτό το

καθήκον;

Δημοσιογραφία να σου πετύχει!

Έχασαν και οι λέξεις τη σημασία τους πλέον.

Η όλη αναφορά στην Κύπρο:

«Η συμφωνία μπορεί δε να δημιουργήσει επιπρόσθετο πονοκέφα-

λο για την Βρετανία στην Κύπρο. Το ΗΒ έγινε εγγυητής της ασφάλει-

ας της Κύπρου το 1960 όταν η πρώην αποικία κέρδισε την ανεξαρ-

τησία της. Αυτό συνεχίστηκε μετά την τουρκική εισβολή που άφησε την

νήσο μοιρασμένη. Μοιράζεται αυτό το καθήκον με την Ελλάδα και την

Τουρκία.

Το Σάββατο (2.10.21) πηγή του Whitehall είπε: “Αναμένουμε περισ-

σότερες εξηγήσεις ως προς το τι μπορεί πρακτικά να σημαίνει αυτή η

αμυντική συμφωνία όμως, ναι, ως έχουν τα πράγματα υπάρχει περι-

θώριο να είμαστε ανήσυχοι ότι μπορεί να επηρεάσει το ισοζύγιο στην

Κύπρο”.

Ο Καθηγητής Alessio Patalano του Kings College London, γρά-

φει πως “ένας πρέπει να υπολογίζει ότι ο Πρόεδρος Μακρόν ξέρει πού

βρίσκεται η γραμμή. Όμως, ναι, η σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ έγινε

κάπως πιο περίπλοκη με την συμφωνία. Και μετά τις δηλώσεις του

Έλληνα Υπ. Άμυνας, σίγουρα είναι λογικό να αναμένεται αξιωματούχοι

στο Λονδίνο και στο Παρίσι να μιλήσουν ως προς το πού θα οδηγήσει

η συμφωνία σε σχέση με την Κύπρο».

Φανούλα Αργυρού

Eπικαιρότητα

ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ,

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Τρικομματικές διαπραγματεύσεις 
στη Γερμανία για κυβέρνηση 

Συνασπισμού πριν τα Χριστούγεννα
Οι νικητές των εκλογών στη Γερμανία, οι Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ

Σολτς, δίνουν περιθώριο στους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους να

τα βρουν πρώτα μεταξύ τους πριν καθίσουν οι ίδιοι στο τραπέζι της δια-

πραγμάτευσης. Όσο πιο κοντά βρεθούν οι Πράσινοι με τους Φιλελεύθε-

ρους στις μεταξύ τους διερευνητικές επαφές, όσο σταθερότερη είναι η

γέφυρα που θα στήσουν μεταξύ τους, τόσο ευκολότερα θα είναι για τον

ίδιο τον Σολτς και το SPD να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση Συνασπισμού

για τη Γερμανία. Ο Πράσινος Ρόμπερτ Χάμπεκ και ο Φιλελεύθερος

Κρίστιαν Λίντνερ, κάνουν, μέχρις ενός σημείου, τη δουλειά του Όλαφ

Σολτς, που αναμένεται να είναι ο επόμενος καγκελάριος.

Οι πρώτες διερευνητικές διαβουλεύσεις του νικητή Όλαφ Σολτς και του

SPD με τους μελλοντικούς εταίρους έγιναν τη Δευτέρα. Δύο ώρες κράτη-

σε η συνάντηση με τους Φιλελεύθερους, άλλες δύο ώρες διήρκησε η

συζήτηση με τους Πράσινους. 

«Εποικοδομητικές και περιεκτικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες με το

FDP ο Γραμματέας των Σοσιαλδημοκρατών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, μετά

το τέλος της συνάντησης με τους Φιλελεύθερους. Μετά από 16 χρόνια

Μέρκελ, «η χώρα χρειάζεται μία κυβέρνηση που να κάνει τη Γερμανία

ισχυρή στην Ευρώπη και τον κόσμο», σημείωσε ο Κλίνκμπαϊλ. Εκτίμησε

ότι οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης «θα προχωρή-

σουν γρήγορα».

Ο φιλελεύθερος πρόεδρος του FDP, Κρίστιαν Λίντνερ, δεν μπορούσε

προεκλογικά να φανταστεί μία συγκυβέρνηση με τους Σοσιαλδημοκρά-

τες. Οι Φιλελεύθεροι θέλουν μείωση του βάρους της φορολογίας για

πολίτες και επιχειρήσεις και απορρίπτουν κάθετα νέους φόρους. Το SPD

και ο Σολτς θέλουν τον φόρο κληρονομιάς και την αύξηση των φορολο-

γικών εσόδων για να χρηματοδοτήσουν το κοινωνικό κράτος, τη διασφά-

λιση των συντάξεων και λύσεις στο οξύ πρόβλημα κατοικίας που αντιμε-

τωπίζει η Γερμανία.

Μετεκλογικά οι τόνοι είναι μετριοπαθέστεροι και από τις δύο πλευρές.

Ο Ολαφ Σολτς έχει απαγορεύσει στην αριστερή ηγεσία του SPD τα απα-

ξιωτικά σχόλια για τους φιλελεύθερους υπερασπιστές της αγοράς. Και οι

Φιλελεύθεροι δεν εστιάζουν πλέον σ’ αυτά που τους χωρίζουν, αλλά σ’

αυτά που μπορούν να τους ενώσουν με τους Σοσιαλδημοκράτες. «Οι δια-

φορές στα εκλογικά μας προγράμματα είναι γνωστές», είπε ο Φόλκερ

Βίσινγκ, Γραμματέας του FDP. «Η χώρα χρειάζεται μία σταθερή κυβέρ-

νηση», σημείωσε στις σύντομες δηλώσεις του και μάλιστα μία «μεταρ-

ρυθμιστική κυβέρνηση» για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Οι Φιλελεύθεροι θα προτιμούσαν μία συγκυβέρνηση με τη Χριστιανι-

κή Ένωση και τους Πράσινους. Η πρώτη συνάντηση FDP – CDU/CSU

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ. Αλλά «σταθερή κυβέρνηση»

δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτήν τη στιγμή η Χριστιανική Ενωση, CDU/CSU,

στην οποία «βγαίνουν τα μαχαίρια» για τη μεγαλύτερη εκλογική ήττα του

κομματος. Το μόνον που διατηρεί μια επίφαση ενότητας είναι το ενδεχό-

μενο να αποτύχει ο Σολτς στον σχηματισμό κυβέρνησης, για να περάσει

η σκυτάλη στον μεγάλο ηττημένο των εκλογών, Άρμιν Λάσετ.

Στο στρατόπεδο της Συντηρητικής Χριστιανοδημοκρατίας αναζητούνται

ήδη τα σενάρια της επόμενης ημέρας. Ο φιλόδοξος, υπουργός Υγείας

Γιενς Σπαν ζητά συνέδριο του κόμματος μέχρι τα Χριστούγεννα και ανα-

νέωση σε θέσεις και πρόσωπα. Ο αντίπαλος του Λάσετ, Νόρμπερτ Ρέντ-

γκεν τον καλεί ανοιχτά να αναλάβει τις ευθύνες της ήττας και ο Φρίντ-

ριχ Μερτς, που ευαγγελίζεται την επιστροφή της Χριστιανοδημοκρατίας

στις συντηρητικές αξίες, ξανασκέφτεται, σύμφωνα με την «Μπιλντ», να

διεκδικήσει και πάλι την προεδρία του CDU, αν η διαδικασία δεν θα καθ-

ορίζεται από την κομματική ελίτ, αλλά συμμετέχει η βάση.

Οι Πράσινοι στο «μικρό συνέδριο» του κόμματος το Σάββατο έδωσαν

σε μία δεκαμελή ομάδα την εντολή διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή

των Οικολόγων στην επόμενη κυβέρνηση, το κυβερνητικό σύμφωνο θα

τεθεί υπό την έγκριση της βάσης του κόμματος. Τη Δευτέρα πραγματο-

ποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των Πρασίνων με την διαπραγματευτική

ομάδα του SPD. Οι Σοσιαλδημοκράτες περιμένουν ότι σύντομα θα ακο-

λουθήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή και των τριών κομμά-

των. Ορίζοντας για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης είναι ο Δεκέμ-

βριος, πριν από τα Χριστούγεννα.
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Η εφημερίδα «Express» ανησυχεί ότι η ελληνο-γαλλική 
συμφωνία θα...ανατρέψει το ισοζύγιο στην Κύπρο!!!
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Άποψη - Σχόλια

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Δεν είναι μόνον η στάση του στο Κυπριακό. Γε-

νικά ο Αντόνιο Γκουτέρες, ως Γενικός Γραμ-

ματέας του ΟΗΕ, είναι ένα άβουλο ον. Θυμόμα-

στε, όταν η Τουρκία θα εισέβαλλε στη Συρία για

να καταλάβει το Αφρίν, που υπερασπίζονταν οι

Κούρδοι μαχητές, ο κ. Γκουτέρες «συμβούλευσε»

την Άγκυρα να... μην υπάρξουν πολλά θύματα!

Δηλαδή, τους... «παρακάλεσε» να σκοτώσουν

λίγους!!!

Αυτός, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του Ορ-

γανισμού Ηνωμένων Εθνών ασχολείται με το

Κυπριακό. Είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τον

Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και να είναι εντο-

λοδόχος των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφα-

λείας. Να ενεργεί με βάση τις Αρχές του Χάρτη και

τη διεθνή νομιμότητα.

Στην τελευταία συνάντηση της Νέας Υόρκης με

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κατοχικό

ηγέτη Τατάρ, ο ίδιος ο Γκουτέρες εξέφρασε την

πρόθεσή του να διορίσει Ειδικό Απεσταλμένο στο

Κυπριακό, ο οποίος θα αναλάβει τη διενέργεια

διαβουλεύσεων με στόχο να επαναρχίσουν οι δια-

πραγματεύσεις επί του θέματος. Σύμφωνα με τον

Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Τατάρ είχε αρχικά αν-

τιρρήσεις στον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου

και προτιμούσε «προσωπικό απεσταλμένο» του

Γ.Γ., ώστε να είναι υπόλογος στον κ. Γκουτέρες

και όχι στο Σ.Α., το οποίο έχει εκδώσει Ψηφίσμα-

τα για το Κυπριακό. Τελικά, «πείσθηκε» ο Τατάρ

και συμφωνήθηκε να βγει ανακοίνωση από τα

Ηνωμένα Έθνη για τη συνάντηση, στην οποία θα

αναφερόταν ο διορισμός Ειδικού (και όχι προ-

σωπικού) Απεσταλμένου.

Αυτά είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ασφ-

αλώς τον πιστεύουμε. Αν θέλουν άλλοι να πι-

στεύουν ό,τι λένε οι Τούρκοι, πρόβλημά τους.

Έπειτα, η πληροφορία είναι διασταυρωμένη και

από άλλες πηγές.

Φαίνεται, όμως, ότι μετά το γεύμα, ο Τατάρ υπέ-

στη επίκριση από την Τουρκία γιατί να δεχθ-

εί διορισμό Ειδικού Αντιπροσώπου και έτσι ο πει-

θήνιος κατοχικός ηγέτης, πιστό αντηχείο της Άγκυρ-

ας, υπαναχώρησε και μέχρι σήμερα «απαγορ-

εύει» στα Ηνωμένα Έθνη και στον Γ.Γ. να εκδώσουν

ανακοίνωση και να διοριστεί Ειδικός Απεσταλ-

μένος στο Κυπριακό!

Επίσης, Τατάρ και Άγκυρα δεν δέχονται ο Ει-

δικός Απεσταλμένος να προέρχεται από την

Ευρώπη διότι, προκρίνουν, θα είναι... μερολη-

πτικός υπέρ της Ε/κ πλευράς, επειδή Κύπρος και

Ελλάδα είναι μέλη της Ευρ. Ένωσης...Απαγο-

ρεύουν, με άλλα λόγια, στον ΓΓ να διορίσει όποι-

ον θέλει!!!

Ορθότατα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρα-

κτήρισε (επιεικώς θα λέγαμε) τη στάση Γκου-

τέρες ως «επιτήδεια ουδετερότητα». Ναι, το Κυ-

πριακό θα λυθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ, έχουμε απο-

δεχθεί τις καλές υπηρεσίες του Γ.Γ., αλλά δεν

σημαίνει ότι θα κλείνουμε τα μάτια όταν ο συγκε-

κριμένος Γ.Γ. άγεται και φέρεται από τις τουρκικές

μεθοδεύσεις. Οι «καλές υπηρεσίες» δεν γίνεται να

είναι αόριστες και νεφελώδεις για να ικανοποι-

ηθεί ο κάθε Τατάρ.

Πέραν της σωστής στάσης του Προέδρου Ανα-

στασιάδη, θα αναμέναμε πατριωτική στάση

και από τις πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου, να ξε-

σηκωθούν και να επικρίνουν με περισσότερη σφο-

δρότητα τον κ. Γκουτέρες. Δεν είναι θέμα αντιδικίας

με τον ΟΗΕ, είναι πρόβλημα με τον συγκεκριμέ-

νο Γ.Γ. Δυστυχώς, κάποιοι... λούφαξαν και άλλοι

είδαν ως... «προβληματική  δημόσια σύγκρου-

ση» του Προέδρου με τον ΟΗΕ!!! 

Πού είναι το «προβληματικό»; Στο ότι, τάχα,

είναι «κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό»!

Ακριβώς επειδή είναι κρίσιμη η συγκυρία, δεν

πρέπει να δεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές, που

στόχο έχουν να εκτρέψουν το Κυπριακό και να το

οδηγήσουν έξω από τις αποφάσεις του Σ.Α. Ξέ-

ρουμε τι θέλουν οι Τούρκοι: Κατάργηση των Ψη-

φισμάτων 186, 541 και 550 και περιχαράκωση των

διαπραγματεύσεων σε συζήτηση λύσης δύο κρα-

τών.

Μπορεί η τουρκική πλευρά να μη... βιάζεται για

λύση. Αναμένουν να... χωνέψουμε πρώτα ότι

υπάρχουν «δύο κράτη» στην Κύπρο και σιγά –

σιγά, αφού βρουν «υποστηρικτές» αυτής της 

γραμμής ανάμεσα στους Ε/κ, να βάλουν μπρο-

στά έναν άβουλο Γ.Γ. για «διαπραγματεύσεις».

Προς το παρόν, τους Τούρκους τους ενδια-

φέρει να λειτουργήσουν οι λεγόμενες «Τεχνι-

κές Επιτροπές» σε «διακυβερνητικό επίπεδο»,

για να... αποκτηθεί, δήθεν, εμπιστοσύνη μεταξύ

των δύο πλευρών! Εδώ θα βρουν «συμμάχους»,

γιατί θα παρουσιαστεί ως... επαναπροσέγγιση

μεταξύ Ε/κ και Τ/κ.

Οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις είναι επιτακτικές

από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Κύπρ-

ου. Χωρίς υποσημειώσεις. Η υποτελής στάση, ει-

δικά σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία, δεν βοηθά να

λυθεί το Κυπριακό σε ένα πλαίσιο τουλάχιστον

λειτουργικό και περιχαρακωμένο εντός της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης και με βάση τις αρχές του ΟΗΕ.

«Ε»

Σημείωση:
Όταν η Άγκυρα αποφάσισε ν’ ανοίξει μέρος του

Βαρωσιού, τόσο ο Τσαβούσογλου όσο και ο ανι-

στόρητος Τατάρ δήλωσαν ότι αυτό θα γίνει χωρίς

να... παραβιάζεται το σχετικό Ψήφισμα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας, το οποίο επιβάλλει επιστροφή

της πόλης και των περιουσιών στους νόμιμους

ιδιοκτήτες. Είχαμε γράψει τότε – και αναλύσαμε

πολλές φορές – ότι για τους Τούρκους, νόμιμοι

ιδιοκτήτες στο Βαρώσι δεν είναι οι Ε/κ, αλλά ο

μουσουλμανικός οργανισμός ΕΒΚΑΦ. Ο Τατάρ,

μάλιστα, είπε ότι «το σύνολο της περίκλειστης

πόλης είναι περιουσία του ΕΒΚΑΦ». Θεωρούν

τους νόμιμους Βαρωσιώτες ιδιοκτήτες ως... κλε-

πταποδόχους! Όσοι, λοιπόν, «κλέφτες» επι-

στρέψουν, θα τους δώσουν με... ενοίκιο την περ-

ιουσία που «διαχειρίζονταν» πριν την εισβολή και

θα τους κάνουν τη... χάρη να έχουν ένα μακροχρ-

όνιο χαμηλό ενοίκιο, ώστε να κατοικήσουν εκεί

και να αναπτύξουν την περιουσία τους ως πολίτες

του ψευδοκράτους.

Αυτή είναι για τους Τούρκους η... νομιμότητα.

Ευτυχώς, δεν βρέθηκαν πολλοί Βαρωσιώτες να

πάνε να υπογράψουν ότι είναι «κλέφτες» και να

αναγνωρίσουν την ιδιοκτησία του ΕΒΚΑΦ.

«Ε»

Aναμφίβολα η στρατιωτική και πολιτική συμφωνία

μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας καταγράφεται ως το

μεγαλύτερο, ίσως, έως τώρα επίτευγμα της ελληνικής

κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επιτυχία δεν

είναι προσωπική μόνο, πρωτίστως είναι εθνική, που

θα έπρεπε να χαροποιεί κάθε Έλληνα όπου γης. 

Είναι γνωστές οι προκλήσεις που υφίσταται ο Ελληνι-

σμός. Καθημερινά η Τουρκία δείχνει εχθρική συμπε-

ριφορά έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Στον πο-

λιτικό – διπλωματικό τομέα οι Τούρκοι ηγέτες έχουν

ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Όσοι στοιχειωδώς πα-

ρακολουθούν τα πράγματα, αντιλαμβάνονται ότι η 

Τουρκία, βασιζόμενη στην στρατιωτική της ισχύ και

στη γεωγραφική της θέση, προσπαθεί να καταστεί ο

ηγεμόνας της ευρύτερης περιοχής. Απειλεί, εισβάλ-

λει, σκοτώνει, καταλαμβάνει ξένα εδάφη και επεμβαίνει

παντού. Πέραν της ισχύος και της γεωγραφίας, τα κά-

νει όλα αυτά διότι έχει «πλάτες» (ή είχε). 

Εμπόδιο στα ηγεμονικά σχέδια της Τουρκίας εδώ

και 10 χρόνια είναι το Ισραήλ, κυρίως. Διότι διαθέτει

τον καλύτερο στρατό, τα πιο σύγχρονα πολεμικά μέ-

σα στην περιοχή και έχει αταλάντευτο σύμμαχο την

Εβραϊκή Διασπορά. Τελευταία, σοβαρό εμπόδιο στην

Τουρκία, μετά τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους», είναι

και η Αίγυπτος του Στρατηγού Αλ Σίσι, της οποίας η

στρατιωτική ισχύς είναι μεγάλη. 

Η Τουρκία βασιζόταν στην αμερικανική στήριξη ή

ανοχή και τελευταία στη συνηγορία της Γερμανίδας

Μέρκελ. Ο Τραμπ έφυγε, φεύγει και η Μέρκελ. Ο Τούρ-

κος Πρόεδρος δεν έχει πλέον την άνετη πρόσβαση

που είχε. Ιδίως στις ΗΠΑ, το Κογκρέσο είναι σαφώς

εναντίον του. Μένει ο Πούτιν. Για δικούς του λόγους

έχει εγκαθιδρύσει μια ιδιότυπη συμμαχία με τον Ερ-

ντογάν, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος δεν είναι... Αμερι-

κανάκι. 

Η Τουρκία, ο Ερντογάν και οι συν αυτώ, θεωρούν

ότι η Ελλάδα είναι ο αδύναμος κρίκος. Δεν διεκδικούν

μόνον ΑΟΖ, αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα

της Ελλάδας, αλλά απειλούν και με πόλεμο σε περί-

πτωση που η Αθήνα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα

στα 12 μίλια (από τα 6), όπως έχει δικαίωμα να το κά-

νει με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Το «casus belli» είναι

απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Συνεπώς,

αν η επικράτεια της Ελλάδας επεκταθεί στα 12 ν.μ.,

για την Τουρκία αυτό θα είναι αιτία πολέμου. 

Άρα, η ελληνική κυβέρνηση είχε εθνικό/πατριωτικό

καθήκον να κινηθεί προς τρεις άξονες. Πρώτον, να

ενισχύσει καταφανώς τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Δεύτε-

ρον, να ισχυροποιήσει τις συμμαχίες της στην ευρύτε-

ρη περιοχή. Τρίτον, να κινητοποιήσει σε αποτελε-

σματικό βαθμό την Ομογένεια. 

Παρότι ο ελληνικός στρατός είναι άριστα εκπαιδε-

υμένος, οι Έλληνες πιλότοι θεωρούνται από τους

καλύτερους στον κόσμο και το Πολεμικό Ναυτικό δι-

αθέτει άριστο προσωπικό, εν τούτοις, χωρίς σύγχρ-

ονα όπλα δεν μπορείς να θεωρείται και αποτελεσμα-

τικός αντίπαλος ή υπολογίσιμος. Με τους νέους εξο-

πλισμούς (Rafale, εκσυγχρονισμό των F-16, αντιαερ-

οπορικά συστήματα από το Ισραήλ, συν τα  Patriot)

και τις γαλλικές φρεγάτες Bellhara, οι Ελληνικές Ένο-

πλες Δυνάμεις είναι ικανές να αντιμετωπίσουμε νικη-

φόρα οποιαδήποτε απειλή. Τα Rafale παραδίδονται

σε χρόνους-ρεκόρ, οι δε υπερσύγχρονες φρεγάτες (οι

καλύτερες στον κόσμο και με φοβερές δυνατότητες)

έρχονται στην Ελλάδα σε τέσσερα χρόνια (αντί σε μια

δεκαετία), διότι αυτές που προορίζονταν για το Γαλ-

λικό Ναυτικό παραλαμβάνονται από το Ελληνικό ΠΝ.

Στον τομέα των συμμαχιών, η Ελλάδα μαζί με την

Κύπρο έχουν συνάψει ισχυρές συμμαχικές σχέσεις

με Ισραήλ, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης,

υπάρχει πλήρως στρατιωτική συνεργασία με τη Σα-

ουδική Αραβία, εμβληματική χώρα του Αραβικού κό-

σμου. Η στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι στο

καλύτερο επίπεδο, η δε θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

είναι σεβαστή, πέραν φυσικά της πολιτικής και δι-

πλωματικής αλληλεγγύης. 

Η Ομογένεια, κυρίως στις ΗΠΑ, είναι πλήρως δρα-

στηριοποιημένη, συνεργάζεται και με τις εβραϊκές ορ-

γανώσεις. Απότοκο αυτής της δράσης οι θέσεις (και

η δύναμη) του Γερουσιαστή Μενέντεζ. 

Επιστέγασμα, φυσικά, των πιο πάνω δράσεων είναι

η Συμφωνία με τη Γαλλία τόσο σε στρατιωτικό όσο

και σε πολιτικό επίπεδο. Εκτός των εξοπλισμών, η

Συμφωνία προβλέπει και τη στρατιωτική συνδρομή

της Γαλλίας σε περίπτωση που η Ελλάδα υποστεί

επίθεση. Αν, φερειπείν, αύριο η ελληνική κυβέρνηση

αποφασίσει επέκταση των χωρικών της υδάτων και

η Τουρκία ενεργοποιήσει το casus belli, τότε η Γαλλία

θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας έμπρακτα, όχι μόνο

στα λόγια. Το ίδιο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

λόγω παρόμοιας συμφωνίας. Δηλαδή, αυτό που λέχθη-

κε παλαιότερα, ότι σε περίπτωση πολέμου θα είμα-

στε μόνοι, ανατρέπεται. 

Όσοι εκφράζουν αντιρρήσεις για τη Συμφωνία, δι-

ότι το άρθρο 2 αυτής αναφέρει μόνο «εάν απειλείται

η επικράτεια» και όχι και τα κυριαρχικά δικαιώματα,

ας αναλογιστούν τι είχε η Ελλάδα πριν τη Συμφωνία

και τι έχει τώρα. Δηλαδή, θεωρούν ότι η Γαλλία (και

άλλες χώρες) στέκουν στη... γραμμή αδημονούσες

πότε θα συνάψουν συμφωνία με την Ελλάδα για να

στείλουν τις δυνάμεις τους προς υπεράσπισή της; 

Έπειτα, αν η Ελλάδα υπερασπίσει δι’ όπλων τα

κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι τουρκικής επιβου-

λής, αυτό δεν θα σημαίνει πολεμική σύγκροση, με την

οποία απειλείται η επικράτεια της χώρας; 

Λένε μερικοί ότι επειδή είναι αμοιβαία η στρατιωτι-

κή συνδρομή, πιθανόν η Ελλάδα να χρειαστεί να στείλει

δυνάμεις για να προστατευθούν τα γαλλικά συμφέρ-

οντα στην Αφρική. 

Δηλαδή, η Γαλλία έχει ανάγκη την Ελλάδα για να

υπερασπίσει την επικράτειά της; 

Ήταν φυσικό σε μια τέτοια συμφωνία να υπάρχει

ο όρος της αμοιβαιότητας, διότι η Συμφωνία πρέπει

να εγκριθεί και από τη Γαλλική Βουλή. 

Η Γαλλία έχει πιο πολλά συμφέροντα στη Μεσό-

γεια και χρειάζεται ενεργούς συμμάχους. Συμπίμπτουν

τα συμφέροντά της αυτά με τα ελληνικά. Άρα, πιο πολύ

επωφελείται η Ελλάδα από τη συμφωνία διότι έχει,

τώρα, όχι μόνον κοινά συμφέροντα, αλλά και υπαρ-

κτό κίνδυνο. Συν τοις άλλοις, όλες οι γαλλικές κυβερ-

νήσεις – από το 1974 και εντεύθεν – είχαν στενή και

αρμονική συνεργασία με τις εκάστοτε ελληνικές κυβερ-

νήσεις. 

Όταν έχουμε έναν Ερντογάν απέναντι μας που κούρ-

σεψε την Αγιά Σοφιά, που ακόμα και τον δικέφαλο αετό

του Βυζαντίου τον οικειοποιείται, είναι μυωπικό (επι-

εικώς) να ασχολούμεθα με το άρθρο 2 και να λέμε ότι

είναι ελλιπές!!!

Θα διερωτηθεί κάποιος: Καλά, και η Κύπρος πού

τοποθετείται σε όλο αυτό το σκηνικό, στο πλέγμα των

ελληνο-γαλλικών συμφωνιών; Είναι αυτονόητο, για

να μη πούμε περισσότερα, ότι όσο πιο ισχυρή είναι

η Ελλάδα, τόσο πιο πολύ ωφελείται και η Κύπρος.

Φαίνεται πως οι Εγγλέζοι κατάλαβαν τη σχέση. Γι’ αυ-

τό έσπευσαν να μιλήσουν, με «διαρροές», ότι ανα-

τρέπεται το «ισοζύγιο δυνάμεων» στην Κύπρο...

Αναμένουμε ότι η Συμφωνία θα ψηφιστεί σήμερα

από την Βουλή των Ελλήνων, με μεγάλη πλειοψηφία.

Η Τουρκία αντιδρά με σφοδρότητα και απειλές. Βλέ-

πει τις πραγματικές προεκτάσεις και τη σημασία της.

Και στην Ελλάδα υπάρχουν κόμματα και «απόστρα-

τοι» πολιτικοί που μιλούν για το... άρθρο 2!!!

«Ε»

Ένας άβουλος Γενικός
Γραμματέας για κλάματα

Το Ελληνο-γαλλικό σύμφωνο
και η εθνική του σημασία



Με σκοπό τον συντονισμό των ενε-

ργειών σε όλα τα επίπεδα για αντι-

μετώπιση των νέων τουρκικών προ-

κλήσεων στην Κύπρο και την Κρήτη

συναντήθηκαν τη Δευτέρα στην Αθήνα

οι υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου

και της Ελλάδας, Νίκος Χριστοδουλίδης

και Νίκος Δένδιας. Η συνάντηση έγινε

μετά την εξαγγελία του Γαλλο-ελληνι-

κού συμφώνου αμοιβαίας στρατιωτι-

κής συνδρομής σε περίπτωση εχθρι-

κών ενεργειών εναντίον της επικρά-

τειας της Ελλάδας και της ταυτόχρο-

νης συμφωνίας για ενιαίο πολιτικό

δόγμα μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι παράνομες και επικίνδυνες ενέρ-

γειες της Άγκυρας τις τελευταίες μέρες, τόσο

στα ανοικτά της Κρήτης, όσο και στα νοτιο-

δυτικά της Κύπρου, αποδεικνύουν και στους

πιο δύσπιστους ότι οι εύηχες δηλώσεις

που για ένα διάστημα είχαμε ακούσει από

πλευράς Τουρκίας δεν μετουσιώνονται

δυστυχώς σε πράξεις», ανέφερε ο κ. Χρι-

στοδουλίδης, κατά τη διάρκεια των κοινών

δηλώσεών του με τον Έλληνα ομόλογό

του, Νίκο Δένδια.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία

ακολουθεί ένα μοντέλο εξωτερικής πολι-

τικής που εδράζεται «σε μια αναθεωρητι-

κή, νεο-οθωμανική προσέγγιση, βασισμένη

κατά κύριο λόγο στη στρατιωτική ισχύ της

χώρας».

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος

Δένδιας διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα θα

βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου,

προσηλωμένη στις προσπάθειες που κατα-

βάλλονται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση

του Κυπριακού», μια λύση, όπως είπε

«διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στη

βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβου-

λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και

του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου».

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, η Ελλάδα

καταδικάζει «τις παράνομες ενέργειες εναν-

τίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχής

γενομένης από την εισβολή και βεβαίως

τη συνεχιζόμενη κατοχή ενός μεγάλου μέ-

ρους της επικράτειας της».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η χώρα κατα-

δικάζει και «τις παράνομες εξαγγελίες για

το καθεστώς των Βαρωσίων, την αναγ-

γελία διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων

εντός κυπριακών χωρικών υδάτων και τις

χθεσινές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ».

«Θα ήθελα να είμαι σαφής αναφορικά

με πρόσφατες εξαγγελίες της Τουρκίας για

την διεξαγωγή παράνομων γεωτρήσεων

στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Για το θέμα

αυτό υπάρχουν αποφάσεις του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου. Εφόσον υπάρξει νέα

υποτροπή από την πλευρά της Τουρκίας,

τότε θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα

μέτρα. Η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν

μπορεί να γίνει αποδεκτή», πρόσθεσε ο

Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

Όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας, κατά τη

συνάντησή του με τον Κύπριο ομόλογό

του τον ενημέρωσε για την ελληνογαλλι-

κή αμυντική συμφωνία, η οποία, σύμφω-

να με τον ίδιο, «ενισχύει την ευρωπαϊκή

άμυνα» και «συνεισφέρει θετικά στην

προώθηση της ασφάλειας και της σταθε-

ρότητας στην Μεσόγειο».

Ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφερόμενος

στη σύναψη της ελληνογαλλικής συμ-

φωνίας, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημο-

κρατία αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη

συμφωνία ως εξαιρετικά σημαντική, γιατί

συμβάλλει τόσο στη σταθερότητα και την

ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, όσο και

στην ενίσχυση του γεωστρατηγικού απο-

τυπώματος της ΕΕ

Σε σχέση με τα σχήματα περιφερεια-

κής συνεργασίας στα οποία μετέχουν Ελλά-

δα και Κύπρος, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείω-

σε ότι αυτά αποδίδουν απτά αποτελέσματα,

ενώ εξήγγειλε ότι το προσεχές διάστημα

«θα προκύψουν νέες σημαντικές συνα-

ντήσεις και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά

και με τη συμμετοχή κρατών- μελών της

ΕΕ».

Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών προ-

κλήσεων, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι

αποφασισμένες να συνεχίσουν στο δρόμο

του απόλυτου σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο,

σε συνεργασία με τα ομονοούντα κράτη

της περιοχής, καθώς και με τους εταί-

ρους στην ΕΕ, έτσι ώστε να επικρατήσουν

συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας

στην περιοχή, τόνισε ο Υπουργός Εξωτε-

ρικών της Κύπρου.

ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ»

Ο κ. Δένδιας, αναφερόμενος στην επι-

στολή του Τούρκου Μόνιμου Αντιπροσώπου

στον ΟΗΕ αναφορικά με το καθεστώς 

στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου,

αλλά και στις πρόσφατες δηλώσεις του

Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ

Τσαβούσογλου, έστειλε μήνυμα στην

τουρκική πλευρά ότι είναι απαράδεκτο η

Τουρκία «με διαρκείς προκλήσεις και

εμπρηστικές δηλώσεις[να προσπαθεί

να υπονομεύσει το κλίμα αυτών των

επαφών, πριν καν λάβουν χώρα».

«Η Τουρκία διαμαρτύρεται για την

στρατιωτικοποίηση των νησιών, ενώ

η ίδια έχει παρατάξει απέναντι από τα

νησιά αυτά τον μεγαλύτερο αποβατικό

στόλο στην Μεσόγειο. Και παράλληλα

ζητά από την Ελλάδα να αφήσει τα νησιά

αυτά ακάλυπτα σε κάθε εξωτερική απει-

λή», ανέφερε ο ίδιος.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά

δεν εκφοβίζεται από παράνομες ενέργει-

ες. Θα προστατεύσει την κυριαρχία της,

θα προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώμα-

τα, όπως αυτά πηγάζουν από το Διεθνές

Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», κατέ-

ληξε ο κ. Δένδιας

Η ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

Η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις στην

Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, την

Κυριακή προχώρησε στην παρενόχληση

του κυπριακού ερευνητικού σκάφους που

διεξήγε εργασίες μεταξύ Κρήτης και Κύ-

πρου σε περιοχή που ανήκει στην κυπρ-

ιακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ),

ενώ οι Τούρκοι, καταπατώντας το Δίκαιο

της Θάλασσας, ισχυρίζονται ότι ανήκει

στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Το σκάφος «Nautical Geo», που πραγ-

ματοποιεί εργασίες για τον αγωγό φυσι-

κού αερίου EastMed σε Αιγαίο και Ανατο-

λική Μεσόγειο, δέχθηκε την Κυριακή πα-

ρενοχλήσεις από τουρκικά πλοία που παρά-

νομα κινούνται στην περιοχή. Το πλοίο

δέχθηκε φραστικές παρενοχλήσεις μέσω

ασυρμάτου: Οι Τούρκοι προέτρεψαν με

απειλές το πλοίο να σταματήσει τις δρα-

στηριότητές του εντός της κυπριακής ΑΟΖ

με το αιτιολογικό ότι βρίσκεται σε περιοχές

υπό τουρκική δικαιοδοσία.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εμφα-

νίστηκε τη Δευτέρα να έχει «διδάξει ένα

μάθημα, εκδιώκοντας τους Ελληνοκύ-

πριους», τροφοδοτώντας κύμα δημοσιε-

υμάτων στην Τουρκία με τίτλους όπως

«σκληρή τουρκική απάντηση στην ελληνο-

τουρκική πρόκληση».

Η Άγκυρα ισχυρίστηκε ότι το σκάφος

έλαβε προειδοποίηση να απομακρυνθεί

επειδή δήθεν βρισκόταν χωρίς άδεια σε

χώρο της δικαιοδοσίας της, ενώ πρόσθε-

σε ότι προέβη σε διπλωματικές παρα-

στάσεις σε Μάλτα (της οποίας της σημαία

φέρει το πλοίο) και Ιταλία (όπου εδρεύει η

πλοιοκτήτρια εταιρία).

«Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές της

Τουρκίας, το Νautical Geo προσπάθησε

να εισέλθει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα

χωρίς άδεια. Γι’ αυτό έλαβε ερώτηση και

προειδοποίηση από σκάφος του τουρκι-

κού Πολεμικού Ναυτικού», ανέφερε η ανα-

κοίνωση του τουρκικού υπουργείο Άμυνας.

«Κατόπιν της εισόδου του σκάφους στην

υφαλοκρηπίδα χωρίς άδεια παρά την προ-

ειδοποίηση, το ερευνητικό αυτό σκάφος

απομακρύνθηκε από την τουρκική υφα-

λοκρηπίδα», δήλωσε το τουρκικό υπουρ-

γείο, επαιρόμενο μάλιστα, επειδή είχε

συμβεί αντίστοιχη παρενόχληση και την

περασμένη εβδομάδα παρεμποδίζοντας

τις εργασίες του ίδιου σκάφους ανατολικά

της Κρήτης.

ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

Δηλώσεις σε υψηλούς τόνους για το

θέμα του Nautical Geo, έκανε και ο Τούρ-

κος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου. Ισχυρίστηκε ότι η Άγκυρα

απομάκρυνε το ερευνητικό σκάφος που

δήθεν βρισκόταν σε τουρκική υφαλοκρη-

πίδα και κατηγόρησε Ελλάδα και Κύπρο

για προβοκάτσιες.

«Κάθε χώρα έχει την υποχρέωση να

προστατέψει την υφαλοκρηπίδα της, την

ΑΟΖ της, τα χωρικά της ύδατα. Δυστυχώς

το τελευταίο διάστημα υπάρχουν προβο-

κατόρικες ενέργειες της Ελλάδας και των

Ελληνοκυπρίων. Τα πλοία τους επιχει-

ρούν να εισέλθουν στην υφαλοκρηπίδα

μας. Δικαίως το Ναυτικό μας κάνει προει-

δοποιήσεις και μετά λαμβάνει τα απαραί-

τητα μέτρα. Στα τέλη Αυγούστου οι Ελλη-

νοκύπριοι είχαν ανακοινώσει πως στα τέλη

Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν και γεωτρήσεις

κι αυτό είναι μια προβοκάτσια», είπε ο Τσα-

βούσογλου.

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε επίσης

πως όταν «εξαντλείται η διπλωματία,

κατεβαίνουμε στο πεδίο και ο λόγος

που πάμε στο πεδίο έχει στόχο να επα-

ναφέρουμε τους πάντες πίσω στη διπ-

λωματία».

ΤΑΤΑΡ: ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΜΕ 

ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Αίσθηση προκαλεί η κυνικότητα με την

οποία ο εκλεκτός του Ερντογάν στα Κατεχό-

μενα, Ερσίν Τατάρ, αποκάλυψε ότι οι

Τουρκοκύπριοι θα συνεχίσουν να συνερ-

γάζονται με την Τουρκία για να κυριαρχή-

σουν στη Μεσόγειο.

«Η ‘’ΤΔΒΚ’’ θα συνεχίσει να συνεργά-

ζεται με την Τουρκία, με τα μη επανδρω-

μένα οπλισμένα αεροσκάφη μας, θα συνε-

ργαστούμε και στις θάλασσες στη Γαλάζια

Πατρίδα, για τους ενεργειακούς πόρους

αλλά και στους αιθέρες για να συνεχίσο-

υμε να έχουμε την υπεροχή και να κυρια-

ρχήσουμε στη Μεσόγειο», δήλωσε χαρ-

ακτηριστικά.

ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΠΛΕΞ

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ…

Ο γνωστός για το κόμπλεξ του έναντι

του Νίκου Δένδια Τούρκος ΥΠΕΞ Μελβούτ

Τσαβούσογλου σε εκδήλωση στο Αϊδίνιο

της δυτικής Τουρκίας, κατηγόρησε την

Ελλάδα ότι «έχει κόμπλεξ με την Τουρκία».

Αναφερόμενος στον 63ο γύρο των διε-

ρευνητικών επαφών με την Ελλάδα τις

επόμενες ημέρες, ο Τσαβούσογλου δήλω-

σε: «Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ μας,

αλλά θα ήθελα να πω κι αυτό. Δεν είμαστε

μια χώρα που απαντά στην Ελλάδα κάθε

μέρα, δεν είμαστε μια κομπλεξική χώρα.

Είμαστε μια μεγάλη χώρα, είμαστε η χώρα,

το κράτος, ενός μεγάλους έθνους. Δεν

περνάει μέρα χωρίς να επιτίθενται στη

Τουρκία ο ΥΠΕΞ τους και οι υπόλοιποι.

Δείτε στις διμερείς συναντήσεις τι λένε,

πήγαμε εκεί και μιλήσαμε για την Τουρκία,

η Τουρκία είναι έτσι, η Τουρκία είναι αλλιώς.

Επομένως, όταν δεν λειτούργησαν οι συζη-

τήσεις, κατεβήκαμε στο πεδίο της μάχης

και προβήκαμε σε τέτοια βήματα που δεν

κατάφεραν να ξεπεράσουν το κόμπλεξ.

»Είμαστε μια ισχυρή χώρα. Δεν έχουμε

χρόνο να τσακωνόμαστε μαζί τους κάθε

μέρα. Όταν χρειαστεί, κάνουμε τις απαρ-

αίτητες κινήσεις και τα βήματά μας. Κανείς

δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Δεν το

κάνει μόνο η Ελλάδα, κάνουμε κι εμείς ό,τι

είναι απαραίτητο για τα συμφέροντα του

έθνους και της χώρας μας, δεν λέμε αερο-

λογίες, αλλά κάνουμε πράξεις», είπε ο

Τούρκος ΥΠΕΞ, ενώ επιχειρηματολόγησε

ότι «το να είσαι δυνατός στο γήπεδο είναι

μερικές φορές απαραίτητο. Μερικές φορές

η διπλωματία εξαντλείται, δεν υπάρχει θερ-

απεία και πρέπει να κατέβεις στο γήπεδο,

πρέπει να δείξεις τη δύναμή σου».

Στη συνέχεια δικαιολόγησε την παρου-

σία της Τουρκίας σε διάφορες περιοχές

συγκρίνοντάς τη χώρα του με τις μεγάλες

δυνάμεις όπως η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η

Ρωσία. Κι αυτές οι χώρες κάνουν το ίδιο,

είπε και τόνισε: «Σήμερα, για παράδειγ-

μα, μας ρωτούν “τί κάνετε στο Αφγανι-

στάν, τη Λιβύη, τη Συρία, την Aνατολική

Μεσόγειο;” Και μέσα και έξω μας ρωτούν.

Αλλά γιατί είναι η Κίνα στο Αφγανιστάν

σήμερα, γιατί είναι η Γαλλία στην

Aνατολική Μεσόγειο, γιατί είναι οι ΗΠΑ

και η Ρωσία στη Συρία;», αναρωτήθηκε.

Αναφορικά με τη Ρωσία, ο Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου δήλωσε ότι είναι ειλικρινείς

μεταξύ τους και ότι εκφράζουν ακόμη και

τις διαφωνίες τους ανοιχτά προς τους

Ρώσους. «Λέμε ανοιχτά και μπροστά τους

με ποια θέματα δεν μπορούμε να συμφω-

νήσουμε με τη Ρωσία. Δεν αναγνωρίζουμε

την Κριμαία, υποστηρίζουμε την εδαφική

ακεραιότητα της Ουκρανίας και της Γεω-

ργίας».

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
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Δένδιας-Χριστοδουλίδης στην ίδια γραμμή 
μετά το ελληνο-γαλλικό αμυντικό σύμφωνο
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ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

Εσπερινός στο Αββαείο Γουέστμινστερ για
την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας

Με ιδιαίτερη επισημότητα τελέ-

στηκε Εσπερινή Ακολουθία στο

Αββαείο του Γουέστμινστερ για να

γιορταστεί η 61η επέτειος της Κυπρ-

ιακής Ανεξαρτησίας.

Η τελετή έλαβε χώραν την περασμένη

Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου, στη διάρ-

κεια της οποίας η σημαία της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας κυμάτιζε περήφανα

στην οροφή του επιβλητικού Ναού των

Αγγλικανών, ενός μεγαλοπρεπούς με-

σαιωνικού κτίσματος που βρίσκεται στην

«καρδιά» του Λονδίνου, απέναντι από

το Βρετανικό Κοινοβούλιο.

Την πρωτοβουλία για τέλεση της Ακο-

λουθίας είχε ο Ιερατικώς Προϊστάμενος

του Αββαείου αιδ. David Stanton, ο

οποίος απηύθυνε σχετική πρόσκληση

προς τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Κακουρή,

συνεχίζοντας μια παράδοση δεκαετιών. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Εσπερινός

για την Κύπρο ήταν η πρώτη εκδήλωση

που πραγματοποιήθηκε στο Αββαείο

μετά τα περιοριστικά μέτρα προστασίας

από τον κορωνοϊό που είχαν επιβληθεί

στην Αγγλία από την κυβέρνηση.

Εκτός από τον Κύπριο Ύπατο Αρμο-

στή, τη σύζυγό του και μέλη του κυ-

πριακού διπλωματικού σώματος, παρέ-

στησαν στον Εσπερινό: Ο Πρέσβης της

Ελλάδας Ιωάννης Ραπτάκης, ο Αρχι-

επίσκοπος Θυατείρων Νικήτας συνο-

δευόμενος από τον Επίσκοπο Μελιτη-

νής Μάξιμο και τον διευθυντή του ιδιαίτε-

ρου γραφείου του αρχιμανδρίτη Νήφ-

ωνα Τσιμαλή, ο Διευθυντής Ευρώπης

του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών

Giles Portman, από το Διπλωματικό

Σώμα Εθιμοτυπίας της Βρετανίας ο

Alistair Harisson, ο πρόεδρος της Εθνι-

κής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής

και εκπρόσωποι της κυπριακής Πα-

ροικίας.

Μια εφτάχρονη ψυχή, ένα μικρό κοριτσάκι μάς

βάζει γυαλιά... Η 7χρονη μαθήτρια Δημοτικού σχο-

λείου στην Αθήνα, η Ναταλία Καραγιώτα, έκανε

αυτό που ένας μεγάλος δύσκολα θα το έκανε, ή

ακόμα ακριβώς το αντίθετο κάνει και κάνουμε. ..

Η μικρή Ναταλία είναι τόσο ευαισθητοποιημένη

(και αυτό μπράβο στους γονείς και το περιβάλλον

της) στη φύση που αποφάσισε μόνη της να γρά-

ψει ένα παραμύθι για τους φίλους της.

Τό έγραψε, χωρίς να το αναφέρει σε κανένα,

εκτός από την αγαπημένη γιαγιά της, τη γνωστή

στη παροικία μας συγγραφέα Νικόλ-Άννα Μανιάτη,

και το ετοίμασε για να πάει ... τυπογραφείο! Έτσι,

με τη βοήθεια της θείας Μαρί Μισέλ, που συνέ-

δραμε στην εικονογράφηση και της γιαγιάς Νικόλ,

«Ο καινούριος Κάτοικος του Δάσους» κυκλο-

φορεί ανάμεσα μας, σε μια εξαιρετική εικονογρα-

φημένη έκδοση!

Είναι η θαυμαστή περιπέτεια της μελισσούλας

που ενώνει όλα τα ζώα ώστε να σώσουν το δάσος

από τον ρύπο των ανθρώπων που το καταστρέ-

φει. Χωρίς λουλούδια, δεν θα μπορέσουν οι μέλισ-

σες να ζήσουν, να μεταφέρουν γύρη. Δεν θα υπάρχει

βλάστηση και τα ζώα σιγά-σιγά θα αφανιστούν.

Έτσι λοιπόν, ξεχνούν όλοι μαζί τις έχθρες τους,

ενώνονται, συγχωρούν, αναγνωρίζουν τις ικανό-

τητες των άλλων ζώων και προσπαθούν ενωμένα

για το κοινό καλό...

Να πώς είδε η 7χρονη Ναταλία Καραγιώτα τον

κόσμο μας, πώς τον περιγράφει με τη δική της

απλότητα αλλά και με τον δικό της προβληματισμό

και δίνει μαθήματα σε εμάς τους «ώριμους» ενή-

λικες.

Μπράβο Ναταλία! Συγχαρητήρια!

Η ΜΑΧΗ ΜΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 7ΧΡΟΝΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
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«Ο καινούριος Κάτοικος του Δάσους»



Σ
ε έμμεση αλλά σαφή επίκριση εναντίον του

Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκου-

τέρες προέβη ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδ-

ης στο πλαίσιο συνένετυξής του στο ΡΙΚ, κατα-

λογίζοντάς του επιτήδεια ουδετερότητα μετά τη

στάση που τήρησε έναντι της υπαναχώρησης

του Ερσίν Τατάρ στο θέμα του διορισμού του

Ειδικού Απεσταλμένου.

Ο κ. Αναστασιάδης σχολιάζοντας τη στάση του

Αντόνιο Γκουτέρες απέναντι στις αξιώσεις της

Τουρκίας, τόνισε ότι ο Γ.Γ των Ηνωμένων Εθνών

δεν καταδικάζει την τουρκική πλευρά γιατί θεωρεί

ότι θα χάσει την εμπιστοσύνη των Τουρκοκυπρίων

με ενδεχόμενο να μην μπορεί να διαδραματίσει τον

ρόλο του. «Δεν είναι ορθή αντιμετώπιση των

πραγμάτων. Είναι καθήκον του Γενικού Γραμ-

ματέα να μην ξεφεύγει από τους όρους εντολή

του. Υπάρχει ανοχή σε θέσεις που απέχουν από

τα ψηφίσματα και τους όρους εντολής του Γενι-

κού Γραμματέα», είπε ο Πρόεδρος και σχολίασε

ενδεικτικά: «Είναι λυπηρό, χτίζοντας στο ψέμα,

να προσπαθεί ο κύριος Τατάρ να δημιουργή-

σει εντυπώσεις μέσα στην τουρκοκυπριακή

κοινότητα». 

Ο Πρόεδρος συμπλήρωσε ότι Γενικός Γραμμα-

τέας θα διόριζε τον ειδικό απεσταλμένο ο οποίος

θα είχε ως στόχο να δημιουργηθεί θετικό έδαφος

μέσα από τα ΜΟΕ και τις Τεχνικές Επιτροπές. «’Έτσι

θα οδηγούμασταν στις παραμέτρους για να ξεκι-

νήσει ένας ουσιώδης διάλογος».

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο κ. Τατάρ αρχικά είχε

ενστάσεις, αλλά στη συνέχεια αποδέχθηκε την πρό-

ταση του Γενικού Γραμματέα. «Θα υπήρχε κοινή

ανακοίνωση την επόμενη μέρα». Όμως, ο κ. Τατάρ

την επομένη άλλαξε γνώμη (προφανώς του τρά-

βηξε το αυτί η Τουρκία).

Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι η τουρκική πλευρά

δεν θα προσέλθει στον διάλογο, αν δεν αναγνω-

ριστεί η ανεξάρτητη οντότητα ή το ίσο καθεστώς

του παράνομου μορφώματος με την Κυπριακή

Δημοκρατία. Παράλληλα, θεωρούν ότι οι Τεχνικές

Επιτροπές πρέπει να αναβαθμιστούν σε «διακυ-

βερνητικό επίπεδο» για την καλλιέργεια καλών σχέ-

σεων μεταξύ των δύο οντοτήτων. «Θα επέστρε-

φαν στον διάλογο μόνο όταν αναγνωριστεί ισότιμο

καθεστώς (σ.σ του ψευδοκράτους) με την Κυπρια-

κή Δημοκρατία».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε ότι τα

δύο κράτη δεν είναι ένα νέο όραμα του κυρίου Τατάρ,

αλλά μια συγκεκριμένη πολιτική που ξεκινά από το

1956 με τον Δρα Νιχάτ Ερίμ.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Κυπριακό βρίσκεται

σε μια επικίνδυνη στασιμότητα, εξηγώντας ότι μπο-

ρεί να προκύψει παγίωση των τετελεσμένων. «Κατέ-

θεσα μια σειρά από προτάσεις που θα μπορούσαν

να βοηθήσουν όπως την αποκέντρωση εξουσιών,

για να ελαχιστοποιηθούν τα σημεία τριβής».

Πρόσθεσε ότι πρότεινε την υιοθέτηση του κοι-

νοβουλευτικού συστήματος με εκ περιτροπής

πρωθυπουργί,α έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία

ανάμεσα στα κόμματα, αλλά και την επάνοδο στις

πρόνοιες του Συντάγματος του 1960, με βάση

τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, τα Ψηφίσματα

των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές και αξίες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον μίλησε και για τα ΜΟΕ που υπέβαλε

ως πρόταση για άρση του αδιεξόδου, όπως, να

τεθεί η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου υπό

την διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, με αντάλ-

λαγμα να τεθεί υπό την ίδια διοίκηση και το

παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Να λει-

τουργήσει κανονικά ο λιμένας της Αμμοχώστου

με αντάλλαγμα την αποδοχή των πλοίων που

φέρουν την σημαία της Κύπρου στα τουρκικά

λιμάνια, αλλά και επιπλέον προτάσεις στο ζήτη-

μα των υδρογονανθράκων.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην αμυντική

συμφωνία Γαλλίας – Ελλάδας, τονίζοντας ότι

ανατρέπει τους σχεδιασμούς της Τουρκίας για

την «Γαλάζια Πατρίδα».

«Δεν αφορά άμεσα την Κύπρο, αλλά μια ισχυρή

Ελλάδα είναι σημαντικό και για την Κύπρο», είπε.

Συμπλήρωσε δε ότι το Κυπριακό δεν μπορεί να

λυθεί μέσα από εμπόλεμες επιλογές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι η

Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσεις στο σημείο που

δεν παρεμβαίνουν άλλα κράτη με εθνικά συμφέρ-

οντα. Μιλώντας για τις αναφορές για σκέψεις του

ιδίου για λύση δύο κρατών, τόνισε ότι ο ίδιος εστία-

σε στις αρχές της αποκέντρωσης. «Η λύση των δύο

κρατών θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για πολ-

λές χώρες. Καταλανοί και οι Βάσκοι θα επιζητούν

ξεχωριστό κράτος, αλλά και όπου υπάρχουν αποσχι-

στικές τάσεις».

Καταληκτικά ανέφερε ότι η προσπάθεια παρα-

μένει και θα συνεχίσει χωρίς παρεκκλίσεις από τα

ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, από τους όρους

του Γενικού Γραμματέα και των συμφωνιών υψηλού

επιπέδου. «Πρέπει να είναι λειτουργικό και βιώσι-

μο, πραγματικά ανεξάρτητο με κατάργηση των εγγυή-

σεων και των ξένων στρατευμάτων. Θέλω να ελπίζω

τι θα υπάρξει η στιγμή της αλλαγής που θα οδηγή-

σουν τους Τουρκοκύπριους στην τράπεζα των δια-

πραγματεύσεων για να εξευρεθεί μια λύση που θα

εξυπηρετεί και τους ίδιους».

Ο ΓΓ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ…

Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του Γενι-

κού Γραμματέα, Φαρχάν Χακ, ερωτηθείς κατά τη

διάσκεψη Τύπου, στη Νέα Υόρκη εάν ο ΓΓ σκοπεύει

να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά

με τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ο κ. Χακ

απάντησε ότι σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει τίπο-

τα προς αναφορά.

Συμπλήρωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας παρ-

αμένει σε τακτική επαφή με τα μέλη του Συμβου-

λίου Ασφαλείας για την Κύπρο. Ο ΓΓ και οι άλλοι

αξιωματούχοι του συστήματος θα ενημερώνουν το

Συμβούλιο Ασφαλείας όταν χρειάζεται, είπε.

Σε άλλη ερώτηση, αν επιβεβαιώνει τον διορισμό

του Καναδού Κόλιν Στιούαρτ, ως Ειδικού Απε-

σταλμένου του ΓΓ για το Κυπριακό, ο κ. Χακ ανέφε-

ρε πως δεν έχει κανένα σχόλιο και ότι δεν υπάρχει

καμία ανακοίνωση προς το παρόν. Μόλις υπάρ-

ξει, θα ανακοινωθεί επίσημα από το βήμα, κατέ-

ληξε.
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Η
αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλ-

λίας αποτελεί μια μείζονα στρα-

τηγική επιλογή της κυβέρνησης Κυριά-

κου Μητσοτάκη. Η Αθήνα, με δεδομέ-

νο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι

σε θέση να εγγυηθεί τα απειλούμενα

από την Τουρκία ανατολικά σύνορά

της, συνήψε συμφωνία στρατηγικού

βάθους με τη μόνη χώρα της Ευρώπης

που δραστηριοποιείται στρατιωτικά

στη Μεσόγειο, αντιμάχεται τον τουρ-

κικό ισλαμισμό και διατηρεί καλές σχέ-

σεις με την Αθήνα, την Κύπρο και το

Ισραήλ. 

Η ελληνική κυβέρνηση θα εμπλουτίσει

την αποτρεπτική αεροναυτική δύναμή της

απέναντι στην Τουρκία με τις υπερσύγχρονες

γαλλικές φρεγάτες, που προστίθενται στη

συμφωνία για την απόκτηση των μαχητικών

Rafale. Με τη Γερμανία να υποστηρίζει τις

πολιτικές Ερντογάν, προς ζημία της Ελλά-

δας, η συμφωνία της κυβέρνησης Μητσο-

τάκη με τον Πρόεδρο Μακρόν αποκτά

πρόσθετη σημασία, αφού περιλαμβάνει

ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτω-

ση επίθεσης ή στρατιωτικής απειλής από

τρίτη χώρα, έστω κι αν αυτή ανήκει στο

ΝΑΤΟ. Η ελληνική Διπλωματία επισημαίνει

ότι η συμφωνία Αθήνας-Παρισίων έρχεται

να ενισχύσει σημαντικά την άμυνα της

Ελλάδας, παράλληλα με τη στενή στρα-

τιωτική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, που

θα υπογραφεί λίαν προσεχώς στην Ουά-

σινγκτον, στη βάση κοινών αντιλήψεων

για την σταθερότητα στην περιοχή.

Η Αθήνα δεν «πυροβολεί» ασκόπως

την Τουρκία τον τελευταίο καιρό στον ΟΗΕ

και με κάθε ευκαιρία στις διεθνείς επαφές

της. Ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτι-

κή, διόλου ευκαιριακή. Στόχο έχει να πλή-

ξει τον Ερντογάν εκεί που «πονάει»,

δηλαδή στο πεδίο των ευαίσθητων σχέ-

σεών του με τους μεγάλους «παίκτες»,

Αμερικανούς, Ευρωπαίους και με κάθε

«τρίτο» που η Άγκυρα έχει εμπλέξει στα

γεωπολιτικά παιχνίδια της. Στην Αθήνα,

σήμερα, είναι σταθερή η πολιτική εκτίμηση

που συμμερίζονται τα Υπουργεία Εξωτε-

ρικών και Εθνικής Άμυνας και η οποία ορίζει

συνολικά την ελληνική «γραμμή»: 

Σε καμία περίπτωση δεν εκλαμβά-

νονται οι κατά καιρούς «υφέσεις» από

τουρκικής πλευράς ως δείγματα αλλα-

γής θέσεων και στόχων της Άγκυρας.

Ο στόχος της τελευταίας για μείωση κυ-

ριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της

Ελλάδας στη θάλασσα, είναι αμετάβλητος.

Διπλωματικοί και στρατιωτικοί παράγον-

τες κινούνται αναλόγως. 

Στη Συνέντευξη Τύπου των επτά ηγετών,

ο Πρόεδρος της Γαλλίας έδωσε πρώτα το

λόγο στον Έλληνα πρωθυπουργό, προ-

σφωνώντας τον «αγαπητέ μου Κυριάκο».

Ωστόσο, ακόμα και μέσα στους κόλπους

των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν υπήρχε ενιαία

αντίληψη για την βέλτιστη επιλογή, καθώς

ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώ-

ρος φέρεται να προτιμούσε τη λύση των

αμερικανικών πλοίων, ενώ ο Αρχηγός ΓΕΝ

Στυλιανός Πετράκης εκείνη των γαλλικών

ως καταλληλότερων για τα χαρακτηριστι-

κά του Αιγαίου.

Το πρωί του Σαββάτου της 5ης Ιουνίου,

σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου,

ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από

την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία για

την αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν

υποβληθεί στο Πολεμικό Ναυτικό ως προς

την ενίσχυσή του με τέσσερις φρεγάτες.

Άκουσε με προσοχή τις απόψεις, συμφώ-

νησε στον αποκλεισμό της ισπανικής πρό-

τασης κατόπιν σχετικής εισήγησης και ήταν

πλέον έτοιμος να δώσει μια οριστική πολι-

τική λύση στο θέμα. Τον Αύγουστο, ο Γερου-

σιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, επικεφαλής

της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της

Γερουσίας των ΗΠΑ, επισκέφθηκε την

Αθήνα και είχε σειρά επαφών. 

«Αν είμαστε στρατηγικοί εταίροι, δεν

πρέπει να το νοιώσουμε κιόλας;» του

είπε κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος σε

κατ’ ιδίαν άτυπη συζήτηση που είχαν,

μιλώντας για την παρουσία των ΗΠΑ στην

Ανατολική Μεσόγειο. Στη συζήτηση, το ίδιο

κυβερνητικό στέλεχος αντελήφθη  ότι το

ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον μετατοπίζε-

ται ουσιωδώς από τη Μεσόγειο και τη Μέση

Ανατολή προς τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι εξελίξεις στον άξονα Αθήνας – Παρι-

σιού ήδη έτρεχαν γρήγορα. Στις 3 Σεπτεμ-

βρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε

να συμμετάσχει διά ζώσης στην εναρ-

κτήρια συνάντηση υψηλού επιπέδου του

Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Διατή-

ρησης Φύσης στη Μασσαλία, ως μια συμβο-

λική κίνηση αναγνώρισης και σεβασμού

προς τον Εμανουέλ Μακρόν, που τον

προσκάλεσε. Σε νέα συζήτηση που είχαν,

το θέμα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης

τέθηκε εκ νέου επί τάπητος, αλλά έλειπαν

ορισμένα κρίσιμα κομμάτια του «παζλ»

ακόμη.

Το «πράσινο φως» από την Ουά-

σινγκτον φέρεται να δόθηκε σε επικοι-

νωνία που είχε ο Νίκος Δένδιας με ανώ-

τατο παράγοντα της κυβέρνησης Μπάι-

ντεν. Το ελκυστικότερο για την Ελλάδα

οικονομικό πακέτο ήρθε από την Naval

Group μετά τη συμφωνία AUKUS και έτσι

η Ελλάδα είχε πλέον στο τραπέζι πρότα-

ση για προμήθεια τριών φρεγατών στην

ίδια τιμή, με την οποία έναν χρόνο νωρίτε-

ρα θα προμηθευόμασταν δύο. Το ζήτημα

της έγκαιρης παράδοσης λύθηκε επίσης.

Η πρώτη και η τρίτη φρεγάτα είχαν ήδη

προγραμματιστεί να κατασκευαστούν για

το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, που συμ-

φώνησε να δοθούν τελικά στην Ελλάδα,

φέρνοντας την ημερομηνία παράδοσης

πολύ κοντά και συγκεκριμένα στο 2025,

ίσως δε και νωρίτερα.

Το βράδυ της Παρασκευής 17 Σεπτεμ-

βρίου, μετά την Σύνοδο των EYMED-9 και

το δείπνο στο εστιατόριο του Κέντρου Πολι-

τισμού – Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», οι

υπόλοιποι ηγέτες αποχώρησαν. Όχι όμως

ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρ-

ος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός μπή-

καν στο ίδιο αυτοκίνητο, παραβλέποντας

το πρωτόκολλο ασφαλείας και κατευθύν-

θηκαν προς την Ακρόπολη. Λίγο πριν από

τα μεσάνυχτα, περπατώντας μετά των συ-

ζύγων τους πάνω στον Ιερό Βράχο, έδω-

σαν τα χέρια για την ελληνογαλλική στρ-

ατηγική συμφωνία. Έχοντας αναχωρήσει

πλέον για τη Νέα Υόρκη και τη Σύνοδο του

ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερω-

νόταν διαρκώς για τις εξελίξεις που ακο-

λούθησαν.

Τις ημέρες εκείνες, εξάλλου, σύμφωνα

με πληροφορίες, πέρασαν την πύλη του

Μαξίμου ο ΑΓΕΝ Στ. Πετράκης και ο

Αρχηγός Στόλου Π. Λυμπέρης, οι οποίοι

συζήτησαν όλες τις λεπτομέρειες για τις

γαλλικές φρεγάτες και κορβέτες, με στενό

συνεργάτη του πρωθυπουργού. 

Το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε

του προγραμματισμένου ταξιδιού του Κ.

Μητσοτάκη στο Παρίσι (για τα εγκαίνια της

Έκθεσης στο Λούβρο), όπως σημειώνει

παράγοντας με γνώση των συνομιλιών, η

απόφαση πλέον είχε οριστικοποιηθεί.

«Παίρνουμε σύγχρονα πλοία, που θα

ήθελε το Πολεμικό Ναυτικό, πλήρως

εξοπλισμένα και όχι “γυμνά”, με γρή-

γορη παράδοση και μέσα στις δημο-

σιονομικές δυνατότητες της Ελλάδος»,

επισημαίνει. Και κάτι εξίσου σημαντικό:

«Από εδώ και πέρα, δεν είμαστε μόνοι

μας», υπογραμμίζει, αναφερόμενος στην

ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

που εμπεριέχεται στη συμφωνία Ελλάδας-

Γαλλίας. 

Οι άγνωστες πτυχές της Ελληνο-
Γαλλικής Αμυντικής ΣυμφωνίαςΗ Ομογένεια είναι η δύναμή μας

Παρακολουθήσαμε την παρουσία και την ομιλία του Έλληνα πρωθυ-

πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, σε δεξίωση της Greek

Initiative, η οποία προβλήθηκε ως συνάντηση του πρωθυπουργού με την

Ομογένεια. Ας πληροφορηθούν λοιπόν οι συνεργάτες και σύμβουλοι του

πρωθυπουργού, ότι Ομογένεια δεν είναι μόνο οι πέντε-έξι εκατομμυ-

ριούχοι, που μάλλον περιμένουν την ευκαιρία να κάνουν δουλειές με την

εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, και ο περίγυρός τους. Είναι σίγουρα πολύ

σημαντική η κινητοποίηση και η αξιοποίηση των Ελλήνων που κατέχουν

ισχυρές θέσεις στο εξωτερικό, ωστόσο δεν θα πρέπει να υποτιμάμε και

την απλή Ομογένεια, η οποία και με την ψήφο της και με την παρουσία

της μπορεί να ασκεί επιρροή και στις ΗΠΑ. Γι’ αυτό θα είναι χρήσιμο την

επόμενη φορά που Έλληνας πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ, να

κάνει και μία, σύντομη έστω, περιοδεία στη Φλόριντα, στο Σικάγο και στο

Σαν Φρανσίσκο, που είναι μεγάλα κέντρα της Ελληνικής Διασποράς. 

«Με πορδές δεν βάφονται αυγά» και χωρίς λεφτά και σύστημα δεν γίνε-

ται διπλωματία. Πρέπει να αυξηθούν τα ποσά που διατίθενται, αλλά να

γίνει σωστός προγραμματισμός και τοποθέτηση. 

Η Τουρκία εγκαινίασε ουρανοξύστη απέναντι ακριβώς από τα Ηνωμέ-

να Έθνη, ως μια επίδειξη μεγαλείου. Από πότε έχει να γίνει μια μεγάλη

εκδήλωση, έστω και πολιτιστική, της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη; Από πότε

έχει να παρατεθεί μια δεξίωση με καλεσμένους τους μόνιμους αντιπρο-

σώπους των χωρών-μελών του ΟΗΕ; Και ενώ η Τουρκία σαρώνει και στην

Αφρική, εμείς προσπαθούμε με κάτι σύντομες συναντήσεις του Ν. Δένδια

με ομολόγους του των αφρικανικών χωρών, να τους υποσχεθούμε 20.000-

30.000 εμβόλια… Φιλότιμη η προσπάθεια, αλλά δεν αρκεί…

Σκοτεινά παιχνίδια του Ελπιδοφόρου 

σε βάρος του Ελληνισμού

Ορισμένοι – άλλοι από γνωστές ιδεοληψίες και μεγάλη γνώμη για τον…

εαυτό τους, άλλοι απλώς επειδή ήθελαν να κάνουν αντιπολίτευση – βγή-

καν και υπερασπίστηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, κα-

τηγορώντας μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο

Μητσοτάκη, ότι δεν… σεβάστηκαν τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν θα κάνουμε

ανάλυση σε βάθος για το τί έγινε και αν έπρεπε η κυβέρνηση να ασχολη-

θεί με τον Αρχιεπίσκοπο ή όχι. Όμως, το θέμα δεν είναι ούτε εκκλησια-

στικό, ούτε ιδεολογικό, ούτε φυσικά θέμα καλών τρόπων. Είναι καθαρά

πολιτικό. Ο κ. Ελπιδοφόρος, αφού ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικός ηγέ-

της, καλύτερα θα ήταν να μην ασχολείται με την πολιτική, καθώς εκεί τα

έκανε κανονικά μαντάρα. Δεν είναι μόνο ότι πήγε (χωρίς να έχει καμία

υποχρέωση) να εγκαινιάσει μαζί με τον Ερντογάν και τον Τατάρ, το μεγαλύτε-

ρο και σημαντικότερο κέντρο της τουρκικής προπαγάνδας στο εξωτερικό

(το οποίο βεβαίως στρέφεται και εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου,

για το οποίο υποτίθεται ότι κόπτεται ο κ. Ελπιδοφόρος), αλλά ότι κατόπιν

έδειξε αμετανόητος. Η ανακοίνωση που έβγαλε – έπειτα από πιέσεις και

αφού οι κ.κ. Μητσοτάκης και Αναστασιάδης είχαν ακυρώσει τις συναντή-

σεις μαζί του στη Νέα Υόρκη – ήταν χειρότερη και από την παρουσία του

στη φιέστα του Ερντογάν. Στη δήλωση αυτή, με απαράδεκτο τρόπο, ο κ.

Ελπιδοφόρος έσπευσε να αθωώσει το τουρκικό συστηματικό πογκρόμ

εναντίον των Ελλήνων της Πόλης, της Ίμβρου και της Τενέδου και απέ-

δωσε τους διωγμούς στην Πόλη στις «εξάρσεις του Κυπριακού στη δεκα-

ετία του 1970». Αυτός είναι ο αθλιότερος ισχυρισμός της τουρκικής προ-

παγάνδας. Ότι δηλαδή, ο τελικός διωγμός του Ελληνισμού της Πόλης είναι

αποτέλεσμα του Κυπριακού. 

Κατ’ αρχάς, είναι απαράδεκτο από κάθε έννοια, ο κ. Ελπιδοφόρος να

αναφέρεται στην τουρκική εισβολή και κατοχής ως «εξάρσεις» του Κυ-

πριακού. Δεύτερον, πρέπει να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να είναι θρη-

σκευτικός ηγέτης του Ελληνισμού της Αμερικής αν δεν τολμάει ή, ακόμη

χειρότερα, δεν νοιώθει την ανάγκη να αναφέρει τη λέξη «Τουρκία». Και

κυρίως θα πρέπει να απαντήσει σε ένα ερώτημα: Αφού η «καημένη» η

Τουρκία υποχρεώθηκε, λόγω «έξαρσης του Κυπριακού», να ξαποστείλει

χιλιάδες Έλληνες της Πόλης, μήπως ήταν το Κυπριακό η αιτία για τους

διωγμούς του 1955 ή ακόμα πιο παλιά, όταν επέβαλε η Τουρκία τον φόρο

βαρλίκ ή όταν έστηνε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα βάθη της Ανα-

τολής για τους Έλληνες; 

Καλύτερα λοιπόν να κρατούν το στόμα τους κλειστό εκείνοι που έσπευ-

σαν να υποστηρίξουν τον κ. Ελπιδοφόρο, ο οποίος έχει κάνει μεγάλο

λάθος. Και για όσους σπεύδουν να τον δικαιολογήσουν, λόγω της τουρ-

κικής υπηκοότητάς του, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης, δεν έχει καμία σημασία ό,τι πολιτογραφείσαι, αλλά το τι είσαι και

το τι νοιώθεις. 

Στην Κομισιόν για τον σεισμό

Άμεσα κινητοποιήθηκε για την ενίσχυση των σεισμοπαθών στο Ακρα-

λοχώρι, όπως είχε πράξει και για την ενίσχυση των πυρόπληκτων στην

Εύβοια, ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ενισχυ-

θούν επειγόντως και από το ΕΣΠΑ οι πολίτες που χτυπήθηκαν από τον

σεισμό στην Κρήτη, ενώ βρέθηκε άμεσα στην περιοχή. Το Αρκαλοχώρι

για τον ευρωβουλευτή δεν είναι ξένος τόπος, καθώς εκεί βρίσκεται το

πατρικό του σπίτι, που καταστράφηκε από τον Εγκέλαδο, όπως και τα

υπόλοιπα στην περιοχή.

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 7 Οκτωβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας

στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜ. ΜΑΚΡΟΝ 
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Τ
ην στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προο-

πτική της Βόρειας Μακεδονίας εξέφρασαν η Πρόε-

δρος Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπο-

υργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον πρόεδρο της

γειτονικής χώρας Στέβο Πενταρόφσκι, ο οποίος πραγ-

ματοποίησε την Τρίτη και την Τετάρτη επίσημη

επίσκεψη στην Αθήνα.

Τον Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας υποδέχθηκε

στο Προεδρικό Μέγαρο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας,

Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπογραμμίζοντας την

ιδιαίτερη σημασία και τον συμβολισμό της πρώτης επίσημης

επίσκεψής του στην Ελλάδα για τη σχέση των δύο χωρών.

Η κ. Σακελλαροπούλου επιβεβαίωσε τη σημασία της

ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, καθώς και στην ευρ-

ωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας. Όπως ανέ-

φερε, «η πλήρης, συνεπής και με καλή πίστη εφαρ-

μογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι κρίσιμη για

την υλοποίηση και των δύο αυτών στόχων».

Επίσης, σημείωσε ότι «έχουν ήδη περάσει δυόμισι

χρόνια από την έναρξη ισχύς της Συμφωνίας» και πρό-

σθεσε: «Αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει θετικά βήμα-

τα από πλευράς της Βόρειας Μακεδονίας, ωστόσο

υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Η αντιμετώπιση

των εκκρεμοτήτων αυτών θα επιτρέψει την πλήρη

αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συνεργασίας μας».

Καταλήγοντας, η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε: «Από

πλευράς μας, εξετάζουμε κάθε πτυχή της διμερούς μας

συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων

που παρέχει με αμοιβαία επωφελή τρόπο».

Ο κ. Πενταρόφσκι, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο

της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη φιλοξενία, επεσήμα-

νε ότι προσωπικά δεν του αρέσουν τα πολιτικά πάθη και

έκανε λόγο για μία ιστορική συνάντηση. Όπως είπε, πρό-

κειται για την πρώτη επίσημη συνάντηση, μετά από 30

χρόνια, δύο χωρών, που είναι άμεσοι γείτονες, και είναι

πολύ σημαντικό. Μάλιστα, υπογράμμισε: «Είχαμε και

πρωτύτερα την καλύτερη συνεργασία, αλλά από το 2018

τέθηκε και το νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση της συνερ-

γασίας μας».

Αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών, επικα-

λέστηκε τον νομικό όρο «Pacta sunt servanda», σημειώνον-

τας ότι «οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται» και συμφώνησε

με την κ. Σακελλαροπούλου πως έχουν γίνει πάρα πολλά

βήματα υλοποίησης της Συμφωνίας των Πρεσπών, ίσως

και τα πιο δύσκολα, όπως είπε.

Ωστόσο, παρατήρησε ότι σίγουρα υπάρχουν κάποι-

ες εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και

διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να υλο-

ποιήσει μέχρι το τελευταίο γράμμα αυτήν τη Συμφ-

ωνία.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο Πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης στη συνάντηση

με τον πρόεδρο Πενταρόφσκι στο Μέγαρο Μαξίμου επι-

βεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή εντα-

ξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και της Βόρειας

Μακεδονίας ειδικότερα, σύμφωνα με τα κριτήρια που

έχουν τεθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των

σχέσεων των δύο χωρών και η υποστήριξη της Αθήνας

στην ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας

συναρτώνται απολύτως με την πλήρη, συνεπή και

καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρε-

σπών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δια-

δικασίας διεύρυνσης.

«Αποδίδουμε μεγάλη σημασία, όπως γνωρίζετε, στην

ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων αλλά

και στην προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας για την

Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα θέμα που θα έχουμε την

ευκαιρία να συζητήσουμε στη Σλοβενία, στο πλαίσιο της

Συνόδου ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων. Με χαροποιεί που η

διμερής μας συνεργασία προχωρά με σταθερά βήματα

σε θέματα ενέργειας, άμυνας, διασυνδεσιμότητας και δια-

συνοριακής συνεργασίας. Προσβλέπω στη συζήτηση

που θα έχουμε για όλες τις πτυχές της διμερούς μας συνε-

ργασίας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς,

ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υφυπουργός

Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία

και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, η Διευ-

θύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουρ-

γού, Πρέσβειρα Ελένη Σουρανή, ο Πρέσβης της Ελλά-

δας στη Βόρεια Μακεδονία Ρούσσος Κούνδουρος και

η Αναπληρώτρια Κυβ.Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή
προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΡΟΦΣΚΙ ΜΕ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ



Healing the wounds 
of Modern Slavery
15th and 16th 
October 2021
St Mary’s University 
and online

 
include: 
Prof. Margaret Archer
Dr Petre Breazu
Sr Linda Dearlove
Luke De Pulford
H. E. Archbishop Claudio Gugerotti
Dr Perry Halkitis
H. E. Archbishop Nikitas Loulias
Dr Vasileia Digidiki Lucer
Sr Ancy Mathew
Anthony McClaran
Bishop Richard Moth
Sr Patricia Mulhall
Dr Carole Murphy
Olusola Oyeleye
Dr Renos Papadopoulos
Alison Porter
Dame Sara Thornton
Archimandrite Nephon Tsimalis
Caroline Virgo

An international conference exploring aspects 

conference will focus on existing and emerging 
innovative practice responses to supporting 
survivors in their journey towards healing the 

 
Panel sessions have been organised around 
the following themes: health and public health 
responses; prevention through partnerships; 
protection and provision of pastoral care for 
survivors by ecclesial and religious communities; 
and the role of creative interventions, including 
drama, music and art in providing innovative 
approaches to recovery and reintegration.

For more information and booking go to
www.stmarys.ac.uk/healing-wounds

A joint conference sponsored by the Greek Orthodox Archdiocese 
of Thyateira and Great Britain and St Mary’s University



Σ
την 61η Επέτειο από της ιδρύσεως της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, θα μνημονεύσω τον ανα-

στεναγμό ενός γέροντα που από παιδί άκουγα στο

χωριό που μεγάλωσα στην Θεσσαλία: «θα γυρίσουν

οι γιοί μου από την Κύπρο, παιδί μου, θα γυρίσουν...»

Ο γέροντας άφησε αυτόν τον κόσμο με αυτόν τον

πόνο. Σχεδόν πενήντα χρόνια πέρασαν και οι γιοί

του ακόμα δεν γύρισαν. Αγνοούνται, όπως τόσοι

και τόσοι νέοι που έχυσαν το αίμα τους να υπερα-

σπιστούν τις εκκλησιές και τα μοναστήρια στην

Κύπρο μας. Πότισαν με το αίμα τους αυτά τα αγια-

σμένα χώματα, που τελικά μας άρπαξαν με βία. Και

τα καμπαναριά μας σώπησαν στα κατεχόμενα. Οι

εκκλησιές μας σφραγίστηκαν και τα ξωκκλήσια μας

χάθηκαν. 

Η μνήμη μας όμως δεν χάνεται, ούτε θα πάψουμε

να ομολογούμε αυτό το έγκλημα στην πατρίδα μας.

Εμείς δεν θα σωπάσουμε, διότι οι Έλληνες δεν ξεχνούν.

Αυτό εξάλλου αποτελεί την πεμπτουσία του ελληνικού

πνεύματος: δόξα και τιμή στους προγόνους μας. Τιμή

στους ήρωές μας.

Προσευχόμαστε στον Θεό να αναπαύει όλους αυτούς

που θυσιάστηκαν για την ηρωική μας Κύπρο και Τον

δοξολογούμε που ευδόκησε να ιδρυθεί η Κυπριακή

Δημοκρατία ως ένα ανεξάρτητο κράτος και μέλος της

διεθνούς κοινότητος.

Προσευχόμαστε στον Θεό για όλους όσους

αγωνίστηκαν, προσέφεραν τις περιουσίες τους, θυσία-

σαν το μέλλον τους, αποχωρίστηκαν τους αγαπημέ-

νους τους για το καλό της πατρίδος, υπέφεραν την ξενι-

τιά, υπέμειναν τον πόνο της κατοχής, γεύτηκαν την

πικρία της προσφυγιάς. Προσευχόμαστε για αυτούς

που έκλαψαν βλέποντας το βιός τους να χάνεται, τις

εκκλησίες τους να βεβηλώνονται, και με μια εικόνα της

Παναγίας που κατάφεραν να περισώσουν από τα

συντρίμμια, προσεύχονταν κάθε βράδυ με την ελπίδα

της λευτεριάς και της επιστροφής στα χώματα των

πατέρων τους. Πολλοί έφυγαν ήδη για την αιώνιο ζωή

με αυτή την ελπίδα. Οι εν ζωή συνεχίζουμε να προ-

σευχόμαστε και να αγωνιζόμαστε να ηχήσουν ξανά

χαρμόσυνα οι καμπάνες στις εκκλησίες μας στα κατεχό-

μενα, μέσω της ειρηνικής και αδελφικής συμβίωσης

όλων των ανθρώπων της Κύπρου.

Μέχρι την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

το 1960 ο τόπος μας υπέφερε τα πάνδεινα, όπως επίσης

πολλά υπέφεραν οι Ρωμιοί σε άλλα μέρη, στη Μικρά

Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Κρήτη, τα νησιά του

Αιγαίου και του Ιονίου και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι

θυσίες όμως των πατέρων μας, μας κάνουν σήμερα

να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα 61 χρόνια από

την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την

πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Τα προβλήματά μας παρ-

όλα αυτά δεν έχουν τελειώσει. Η τουρκική στρατιωτική

εισβολή του 1974 με αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή

του 37% του εδάφους της Κύπρου, έφερε πόνο και

θλίψη σε χιλιάδες πρόσφυγες. Έφερε τον θάνατο σε

τόσους νέους που κλήθηκαν από την Κύπρο και άλλες

περιοχές της Ελλάδος να υπερασπιστούν την πατρίδα.

Ταπείνωσε το έθνος μας και οδήγησε σε μια κατάφωρη

και άνευ προηγουμένου καταπάτηση των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων.

Γι’ αυτό δεν θα πάψουμε τα μιλάμε για τούτο το

έγκλημα εις βάρος του λαού μας. Δεν θα πάψουμε να

ενεργούμε και να προσευχόμαστε για την επίλυση των

προβλημάτων μας. Έχουμε πίστη στον Θεό και η δικαιο-

σύνη θα αποκατασταθεί.

Διά πρεσβειών πάντων των εν Κύπρω διαλαμψάν-

των Αγίων που εορτάσαμε πριν λίγες ημέρες, το Κυ-

πριακό ζήτημα σύντομα να αποτελεί παρελθόν. Ο Από-

στολος Βαρνάβας, ο Άγιος Δημητριανός της Ταμασ-

σού, η Αγία Φωτεινή η Κυπρία, ο Άγιος Επίκτητος ο

θαυματουργός και όλοι οι Άγιοι της αγιοτόκου Κύ-πρου,

να πρεσβεύουν υπέρ ημών.

Επίσκοπος Μελιτηνής

Μάξιμος Παφίλης
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Λάβαμε από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων την ακόλουθη

πληροφόρηση:

Οικουμενική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην οικεία του

Θεοφιλεστάτου Επισκόπου της Αρμενικής Εκκλησίας Λονδίνου

κ. Ιωακείμ Manukyan, κατόπιν προσκλήσεως του ιδίου.

Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας

εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξι-

μος, ο οποίος μετέφερε τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Αρχιε-

πισκόπου κ. Νικήτα, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο

της Ι. Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ. Νικόδημο Αναγνωστόπουλο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκονταν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος

της Κοπτικής Εκκλησίας Αγγλίας κ. Άγγελος, ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος Κένσινγκτον κ. Graham Tomlin, ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος της Συροϊακωβιτικής Εκκλησίας κ.Awrahan Youkhanis

και ο Εξοχώτατος Πρέσβης της Αρμενίας στο Λονδίνο κ. Varuzhan

Nersesyan, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα της καταστροφής ιστο-

ρικών Ιερών Ναών και Μονών στην περιοχή της Αρμενίας.

Αναπτύχθηκε εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την προ-

στασία των Χριστιανών στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλο τον

κόσμο. 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος αναφέρ-

θηκε στο θέμα της ελλιπούς επικοινωνίας σχετικά με τα δικαιώμα-

τα των Χριστιανών αλλά και τους διωγμούς χριστιανικών κοινο-

τήτων στη Μέση Ανατολή και τη Δυτική Αφρική. 

Ακολούθησε επίσημο γεύμα και ορίστηκε η επόμενη συνάν-

τηση να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάρτιο.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΛΙΤΗΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΥ (ΑΡΧ.ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Δεν ξεχνούμε την τουρκική εισβολή του 1974 και τα
δεινά των Ρωμιών σε άλλα μέρη της πατρίδας μας»

Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοής Θυατείρων

αναφέρει:

Πανηγυρικά εορτάστηκε η Σύναξη Πάντων των

εν Κύπρω Αγίων στο Λονδίνο.

Στην Κοινότητα του Αγίου Δημητρίου Edmonton

προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής

κ. Μάξιμος (φωτό πάνω).

Στην Κοινότητα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Wood Green προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-

πος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος (φωτό κάτω).

Εορτάστηκε στο Λονδίνο 

η μνήμη των Αγίων Κυπρίων
Ποιμαντική επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Νικήτα 

στην ελληνορθόδοξη κοινότητα Sheffield
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Την πρώτη του ποιμαντορική επίσκεψη στην

Κοινότητα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην

πόλη Sheffield πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-

νίας κ. Νικήτας, καθώς τα περιοριστικά μέτρα κατά

του κορωνοϊού γίνονται ελαστικότερα.

Τον Σεβασμιώτατο συνόδεψε ο Πρωτοσύγκελος

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Αρχιμ. κ. Νικόδημος

Αναγνωστόπουλος.

Πρόκειται για μια Κοινότητα απαρτιζόμενη από

πολλούς νέους ανθρώπους με ποικίλες ενοριακές

δραστηριότητες.

Ο Σεβασμιώτατος ετέλεσε τον Αγιασμό των

Ελληνικών Σχολείων επί τη ενάρξει της νέας σχο-

λικής χρονιάς και κατά την Κυριακάτικη Θεία Λει-

τουργία χειροθέτησε δύο νέους Αναγνώστες, τον

κ. Alexander Ali και τον Πρόεδρο της Κοινότητος,

Δρα Αθανάσιο Χαραλαμπόπουλο.

Συνάντηση χριστιανών 

Επισκόπων Λονδίνου

Νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας! Εργάσου σε εμάς και θα ανταμειφθείς!

Anastasia LodgeAutumn Gardens     

Η αμοιβή “Golden Hello” σε περιμένει! Θα μπορούσες να λάβεις έως και £2,500 
επιβράβευση εάν έρθεις να εργαστείς στους Οίκους Ευγηρίας Autumn Gardens 
και Anastasia Lodge στο Southgate και στο Winchmore Hill!
 
Προσφέρουμε έως και £650 επιβράβευση σε όσους εργαστούν ως φροντιστές 
ή μάγειρες.  Δεν απαιτείται προϋπηρεσία ή αντίστοιχο πτυχίο – με χαρά θα σε 
εκπαιδεύσουμε και θα σε βοηθήσουμε να καταρτισθείς ενώ εργάζεσαι.
 
Προσφέρουμε, επίσης, έως και £2,500 επιβράβευση σε νοσηλευτές που θα 
ενταχθούν στην ομάδα μας.
 
Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.
 
Επικοινώνησε με τη Γραμματεία στο Autumn Gardens στο 020 8344 2600 ή μέσω 
email στο welcome@autumn-gardens.com για περισσότερες πληροφορίες.

Ειδικευόμαστε στη φροντίδα της Ελληνικής και Κυπριακής κοινότητας. 
Βρείτε μας στο Facebook ή στο autumn-gardens.com

Λάβε έως και £2,500 επιβράβευση εάν εργαστείς μαζί μας
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ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΟ ΜΕΛΙΤΗΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

Τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-

πος Νικήτας τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρο-

νιάς της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον

Ιερό Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green Β.

Λονδίνου.

Το παρόν έδωσαν ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κολωνείας κ. Αθα-

νάσιος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Αδαμόπου-

λος, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου κ. Θεόδωρος Γκότσης, Άρχοντες

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, οι Συντονίστριες της Ελλαδικής Εκπαιδευτι-

κής Αποστολής κ. Ειρήνη Βερώνη, της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Απο-

στολής κ. Βασιλική Κούμα και του Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβου-

λίου κ. Ισμήνη Γκίκα, Διδάσκαλοι, μαθητές της Σχολής και γονείς.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Διευθυντής της Σχολής, Αιδε-

σιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας.

Αγιασμός στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής



ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(συνέχεια)

Όσον τώρα αφορά τον Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο, ανα-

φέρουμε και τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Γεννήθηκε

περίπου το 1766 στη Μυτιλήνη, σπούδασε στη Μεγάλη

του Γένους Σχολή, στην Κωνσταντινούπολη, το δε Ι794,

παρόλο που δεν ήταν ακόμη τριάντα χρονών, έγινε

Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης, πράγμα που τον

έφερε σε στενή επαφή με τον Αλή πασά των Ιωαν-

νίνων. Ο ακριβής, όμως, χαρακτήρας των σχέσεών τους

παραμένει αμφιλεγόμενος. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Τo 1803 ήρθε, επίσης, σε επαφή και με τους Ρώ-

σους ως προσωπικός απεσταλμένος του Αλή. Το 1805,

όμως, όταν η Ρωσία και η Τουρκία βρέθηκαν να έχουν

αντίθετες επιδιώξεις για τις Ιονίους Νήσους, ο Ιγνά-

τιος κατέφυγε στην Κέρκυρα, όπου ο Αλής έστειλε

πράκτορες να τον δολοφονήσουν. Τον δε επόμενο χρόνο,

όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, ως Κυβερνητικός

Εκπρόσωπος και στη συνέχεια Υπουργός Εξωτερικών,

Ναυτικών και Εμπορίου των Ιονίων Νήσων, αναγκά-

στηκε δε να οργανώσει την άμυνα της Λευκάδας, την

οποία απειλούσε ο Αλή πασάς, ο Ιγνάτιος συνεργά-

στηκε στενά με τον Καποδίστρια στην άμυνα της Λευ-

κάδας. Μια συνεργασία, άλλωστε, η οποία στη συνέχεια

εξελίχθηκε σε πραγματική φιλία, η οποία κράτησε για

πάντα. Μετά τη «Συνθήκη του Τίλσιτ» (1807), όταν

τα Ιόνια Νησιά ξαναγύρισαν στην εξουσία των Γάλ-

λων, τους οποίους ο Ιγνάτιος μισούσε, αποφάσισε να

εξυπηρετήσει τους Ρώσους. 

Στη συνέχεια, μολονότι του είχαν προτείνει να γίνει

Πατριάρχης, αρνήθηκε και προτίμησε τη θέση Μητρο-

πολίτη της Ουγγροβλαχίας (1819) με έδρα του το Βου-

κουρέστι της Βλαχίας. Οπότε και ανανέωσε τις φιλι-

κές σχέσεις του με τον Καποδίστρια. Μετά δε το τέλος

του Ρωσοτουρκικού πολέμου (1806-1812) και την υπο-

γραφή της «Συνθήκης του Βουκουρεστίου» (28/5/1812)

[την οποία ο Ιγνάτιος επέκρινε δριμύτατα], εγκατέλει-

ψε τη Μολδοβλαχία και πήγε στη Βιέννη, όπου τον

παρακολουθούσε στενά η Αυστριακή Αστυνομία. 

Στη Βιέννη, το 1814, προσπάθησε μαζί με τον

Καποδίστρια να επηρεάσουν τον τσάρο Αλέξανδρο Α΄

στην υπόθεση της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Έπει-

σε δε, μάλιστα, και τον Καποδίστρια να ιδρύσει το 1814

τη «Φιλόμουσο Εταιρεία της Βιέννης». Στη συνέχεια,

για λόγους υγείας, πήγε το 1815 στην Πίζα της Ιταλίας,

όπου σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο. Όπου, μάλι-

στα, φιλοξένησε και τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο

(1791-1865), όταν ο τελευταίος έφτασε εκεί το 1819.

Την ίδια εποχή, ο Ιγνάτιος πληροφορήθηκε και για τη

«Φιλική Εταιρία», τους σκοπούς της οποίας υποστήρι-

ξε μεν αλλά όχι και την επαναστατική της δράση, την

οποία θεωρούσε πρόωρη, γι’ αυτό άλλωστε και δεν

έγινε μέλος της, επειδή πίστευε ότι η Ελλάδα δεν ήταν

ακόμη καθόλου έτοιμη για επανάσταση. Γι’ αυτό, άλλω-

στε, και καταδίκασε ανεπιφύλακτα και με λόγια σκληρά

το επαναστατικό κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη

στη Μολδοβλαχία σε επιστολή του προς τον Δημή-

τριο Υψηλάντη κατά τα τέλη του 1821, στην οποία

γράφει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

«Και ως Έλλην, δεν ημπορώ να αγαπώ τον αυταδε-

λφόν σου Αλέξανδρον, έπειτα από το επιβλαβέστατον

φέρσιμόν του, καίτοι φίλον άλλοτε. Ποτέ οι Γραικοί δεν

ήθελον κινηθή, αν δεν εφαίνετο κατά κακήν τύχην ένας

Υψηλάντης. Ιδού διατί μισώ τον Αλέξανδρον Υψηλάν-

την και νομίζω αυτόν μόνον αίτιον του κακού, διότι

αυτός μόνος ημπόρει να κάμη το μέγα κακόν, ως φαίνε-

ται εις τας προκηρύξεις του. Και, αν οι φίλοι του πειρά-

ζωνται και θέλουν να τον δικαιολογήσουν, εγώ θέλω τον

βλέπει τοιούτον, οποίος είναι, και θέλω φυλάξει αιωνίαν

απέχθειαν, διότι έβλαψεν έν έθνος ολόκληρον, και όχι

εμέ, διά να ήμαι εις χρέος να τον συγχωρήσω. Ο Αλέ-

ξανδρος Υψηλάντης τελειώνει την φιλονεικίαν του και

τρέχει ζητών ετοίμως καταφύγιον και φυλακήν».

Αυτά τα πικρόχολα,και ανιστόρητα από έναν Μητρο-

πολίτη!

Ο Ιγνάτιος, βέβαια, θα είχε προφανώς επηρεαστεί

όχι τόσο πολύ από τον Πατριαρχικό Αφορισμό, όσο

από τον, από κάθε κακή άποψη Φαναριώτη, Αλέξαν-

δρο Μαυροκορδάτο (1791-1865), ο οποίος κατόρθω-

σε τελικά όχι μόνο να γίνει Πρωθυπουργός της Ελλά-

δας, αλλά κυρίως να καταστεί ένας από τους πιο

επικίνδυνους πρωτεργάτες του εμφύλιου σπαραγμού,

από τον οποίο κινδύνευσαν να χαθούν όλα τα κέρδη

της Ελληνικής Επανάστασης. 

Γράφει, λοιπόν, τον Οκτώβριο του 1821, προς τον

Δημήτριο Υψηλάντη, σε παρόμοια, όπως η ως άνω επι-

στολή του του Ιγνάτιου, τα ακόλουθα εναντίον του ήδη

έγκλειστου στα αυστριακά μπουντρούμια Αλέξαν-

δρου Υψηλάντη: 

«Η εκλαμπρότης της [δηλ. εσύ ο Δημήτριος] εγνώρ-

ισε, και δεν είναι χρεία να την ειπώ, ότι ο αυτάδελφός

της [δηλ. ο αδελφός σου ο Αλέξανδρος] ηπατήθη από

ανθρώπους, εις τους οποίους δεν έπρεπε ούτε ακρόασιν

να δώση. Ο Ιγνάτιος και άλλοι πολλοί, εν οίς και εγώ,

προείδομεν το κακόν, όταν εκ φήμης ακούσαμεν, ότι

γίνονται διάφορα κινήματα. Ηθελήσαμεν να το προλά-

βωμεν, εγράψαμεν τα δέοντα, εξεκινήσαμεν και δύο αν-

θρώπους (τον Παναγιώτην Αναγνωστόπουλον και

τον Τσακάλωφ) δι’ εξόδων μας, δίδοντες και οδηγίας,

πώς πρέπει να οδηγηθή η Εταιρία, διά να μην φέρη κακόν

εις το γένος. Τώρα πάσχομεν. Ο είς εξ αυτών (ο Αθα-

νάσιος Τσακάλωφ 1788-1851) ησθένησεν εις Βιέννην,

όπου ευρέθη ότε ο κόμης Καποδίστριας διέβαινεν εις

Λεϋβάχην, επήγε προς αυτόν και είπε τον σκοπόν δι’ όν

εστέλλετο, και την κατάστασιν των πραγμάτων. Ο κόμης

τω απεκρίθη, ότι όλα γίνονται άνευ ειδήσεώς του· δεν

επίστευσεν όμως ότι ο αυτάδελφός της [δηλ. ο αδελ-

φός σου ο Αλέξανδρος] θέλει κινηθή. Ο άλλος (ο Ανα-

γνωστόπουλος 1790-1854) επροχώρησε μέχρι Βλαχίας

και έφθασε μέχρι του αδελφού της [δηλ. του αδελφού

σου του Αλέξανδρου]· αλλ’ είτε διότι ήτο πλέον αργά,

είτε δι’ άλλους λόγους, τους οποίους αγνοώ, ο αδελφός

της [δηλ. ο αδελφός σου] εκινήθη. Τώρα πάσχομεν όλοι,

και ένοχοι και μη».

Αυτά και πολλά άλλα οι δύο από κοινού μάλλον γρά-

ψαντες τις ως άνω δύο επικριτικές επιστολές εναντίον

του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Και με θλιβερό αποδέ-

κτη, μάλιστα, τον Δημήτριο Υψηλάντη, τον οποίο ο

πρεσβύτερος αδελφός του τον είχε στην πραγματικό-

τητα στείλει ως προπομπό του στον Μοριά, όπου σκό-

πευε, άλλωστε ο Αλέξανδρος να αρχίσει την Ελληνι-

κή Επανάσταση. Τόσο δε ο Ιγνάτιος, όσο, βέβαια, και

ο Μαυροκορδάτος τα γνώριζαν τα σχέδια αυτά του

Αλέξανδρου Υψηλάντη. Και όμως τα παρασιωπούν.

Τα γνώριζε, όμως, επίσης, και ο κατά πολύ ανώτερός

τους σε ηθικό ανάστημα Ιωάννης Καποδίστριας, ο

οποίος, όταν ανακήρυσσε τον Δημήτριο Υψηλάντη

στρατάρχη, τόνισε στην προσφώνησή του και τα εξής:

«Η θέση που έχω τώρα, ανήκε στον Αλέξανδρο Υψηλάν-

τη!»    

Με την εν συνεχεία ραγδαία, βέβαια, αύξηση του

αριθμού των Μελών και κυρίως μετά τη μετάθεση του

Αρχηγείου από την Οδησσό στην Κωνσταντινούπολη

το 1818, η ως άνω καταδικαστική απόφαση από τους

Αυτοκράτορες της Ιερής Συμμαχίας αγνοήθηκε σχεδόν

ολοκληρωτικά από τη «Φιλική Εταιρεία». Η οποία, και

οπωσδήποτε με πλήρη έγκριση του Υψηλάντη, θεώρη-

σε απόλυτα σκόπιμο να οργανωθεί όσο γίνεται καλύτε-

ρα και αποτελεσματικότερα. Δημιούργησε, λοιπόν,

εκτός από τις αρχικές πέντε υποδιαιρέσεις των Μελών

σε αδελφοποιτούς ή βλάμηδες, σε συστημένων, σε ιε-

ρείς, σε ποιμένες και στην Ανωτάτη Αρχή, πρόσθεσε

και άλλες τέσσερις: των αφιερωμένων, των αρχηγών

των αφιερωμένων, των αποστόλων και των εφόρων,

με Γενικό Έφορο τον Υψηλάντη. Ο οποίος, αποβλέ-

ποντας στην απόλυτη χρησιμότητα του θεσμού των

εφορειών της Εταιρείας, όχι μόνο τον ενέκρινε, αλλά

και τον ενίσχυσε με δικές του οδηγίες, οι οποίες απέ-

βλεπαν περισσότερο στην επιλογή και επιτήρηση των

μελών, στη βοήθεια των αδυνάτων και στον τρόπο εισ-

δοχής των προσηλύτων.

Ταυτόχρονα έστειλε εγκυκλίους στις εφορείες και

έντυπα γραμμάτια για τις εκούσιες συνεισφορές των

ομογενών, υπογεγραμμένα από τον ίδιο ή από τους

εκπροσώπους του, ενώ ταυτόχρονα είχε απαγορεύσει

οποιαδήποτε χρήση των δημοσίων χρημάτων χωρίς τη

διαταγή του. Επαινούσε δε τους επιτρόπους εκείνους,

οι οποίοι επιδείκνυαν ιδιαίτερη δραστηριότητα, όπως

για παράδειγμα εκείνους της «Φιλόγενης Κάσσας»

της Μόσχας, ιδρύοντας ένα κεντρικό ταμείο της «Φιλι-

κής Εταιρείας» στη Κωνσταντινούπολη. Οι δύο θεσμοί,

άλλωστε, των εφορειών και των αποστόλων απο-

δείχτηκαν ως οι πιο επιτυχημένοι αναφορικά με την

αποφασιστικής σημασίας συμβολή τους στην επιτυχία

της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Και τούτο επει-

δή, οι μεν έφοροι όχι μόνο συνεισέφεραν χρήματα,

αλλά και κράτησαν όσο γίνεται πιο οργανωμένα τα

Μέλη της «Φιλικής Εταιρείας» ώστε να μετάσχουν

έμπρακτα στην Επανάσταση. Οι δε απόστολοι, όπως

τόνισε χαρακτηριστικά ο αδελφός του Αλέξανδρου, ο

Νικόλαος Υψηλάντης, ο οποίος υπήρξε από τα επιφα-

νέστερα Μέλη των Φιλικών: «η Φιλική Εταιρία

ωργανώθη με το σύστημα του Χριστού, διαδοθείσα

με το Αποστολικό Σύστημα, ήτοι δι’ αποστόλων περιο-

δευόντων».    

Περί τα τέλη του 1820, ο έτερος αδελφός του Αλέ-

ξανδρου Υψηλάντη, ο Νικόλαος Υψηλάντης, συντάσ-

σει και υποβάλει προς έγκριση ένα σχέδιο στρατιωτι-

κού οργανισμού για τον ευρισκόμενο στα σπάργανά

του εθελοντικό στρατό της «Φιλικής Εταιρίας». Σύμ-

φωνα δε με το εν λόγω σχἐδιο, ο στρατός της ελληνι-

κής επανάστασης θα αποτελούνταν κυρίως από χιλιαρ-

χίες και τα στελέχη του θα είχαν τους εξής βαθμούς:

πεντηκόνταρχος, εκατόνταρχος, ταγματάρχης, χιλίαρ-

χος και πολέμαρχος.

Η ελληνική σημαία θα έφερε τρία χρώματα: άσπρο

μαύρο και κόκκινο. Η σημαία της ξηράς θα έφερε στη

μία πλευρά το μυθικό φοίνικα μέσα σε φλόγες και τον

«ακτινοβόλο παντόπτη οφθαλμό» με την επιγραφή «εκ

της τέφρας αναγεννώμαι»· στη δε άλλη πλευρά, τον

αρχαίο ελληνικό σταυρό (ισόκερο), μέσα σε δάφνινo

στεφάνι και κάτω την επιγραφή «Εν τούτω τω σημείω

νίκα».

Σημειωτέον, όμως, ότι από τα πιο πάνω μέτρα του

Υψηλάντη και τα εν γένει σχέδια των Φιλικών, τα μόνα

που τελικά είχαν ουσιαστική σημασία στην ελληνική

παλιγγενεσία ήταν αφενός ο θεσμός των «εφορειών»

και η οργάνωση των λεγομένων «αποστόλων». Κυρίως,

όμως, και προπάντων είχε, αφετέρου, το γεγονός ότι

πλείστοι όσοι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης υπήρ-

ξαν προηγουμένως Μέλη της Φ.Ε. και πλήρως εμπνευ-

σμένοι από τα κηρύγματα του Υψηλάντη και της αυτοθυ-

σίες του Ιερού Λόχου και των απαράμιλλων πολεμι-

στών του. Και αυτό, παρόλο που η εξασφάλιση των

αναγκαίων οινομικών πόρων για την απαιτούμενη υλική

οργάνωση του όλου κινήματος, δηλαδή τον εφοδια-

σμό των πρωτεργατών εκείνων του απελευθερωτικού

αγώνα με τα αναγκαία πολεμοφόδια, τρόφιμα κ.λπ.

υπήρξε μάλλον πολύ πρόχειρος αν όχι και ανύπαρ-

κτος. Μια θλιβερή, όντως, πραγματικότητα, την οποία

διατύπωσε θυμόσοφα ο Γέρος του Μοριά όταν είπε:

«Ο κόσμος, μάς έλεγε τρελούς· εμείς αν δεν είμεθα

τρελοί, δεν εκάναμε την επανάστασιν, διατί ηθέλα-

μεν συλλογισθεί πρώτον διά πολεμόδια, καβαλλαρία

μας, πυροβολικό μας, πυριταποθήκες μας, τα μαγα-

ζιά μας, ηθέλαμεν λογαριάσει την δύναμιν την εδική

μας, την τουρκικήν δύναμιν. Τώρα όπου ενικήσαμεν,

όπου ετελειώσαμεν με το καλό τον πόλεμό μας, μακα-

ριζόμεθα, επαινώμεθα, αν δεν ευτυχούσαμεν, ηθέλα-

μεν τρώγει κατάρες και αναθέματα».

Ας παρακολουθήσουμε, όμως, κάπως λεπτομερέ-

στερα το ιστορικό της ίδρυσης της «Φιλικής Εταιρ-

είας» με βάση τις πολύτιμες πληροφορίες, τις οποίες

αρυόμαστε από σύγχρονους με τα γεγονότα εκείνα

ιστοριογράφους, μερικοί από τους οποίους υπήρξαν,

μάλιστα, όχι μόνο Μέλη της, αλλά και αγωνιστές στον

τιτάνειο αγώνα του !821, όπως ήταν ο Ιωάννης Φιλή-

μων (1799-1874), ο Φώτιος Χρυσανθόπουλος ή πιο

γνωστός ως Φωτάκος (1798-1879), ο Χριστόφορος

Περραιβός (π.1774-1863) κ.ά. 

«Η Εταιρεία συνίσταται από καθ’ αυτό Γραικούς φιλο-

πάτριδας και ονομάζεται Εταιρία των Φιλικών. Ο σκοπός

αυτών είναι η καλυτέρευσις του ιδίου έθνους και αν ο

Θεός το συγχωρήση η ελευθερία των. Μετά την συνήθη

εξομολόγησιν και κατήχησιν ο ωρκωμένος προσήλυτος

ας ονομάζεται ιερεύς των Φιλικών», σύμφωνα με εισα-

γωγικό σημείωμα σχετικό με την ίδρυση της «Φιλικής

Εταιρίας».    

Πρωτεργάτες για την ίδρυσή της, το 1814, στην

Οδησσό της Ρωσίας ήταν, όπως είπαμε, οι Εμμανο-

υήλ Ξάνθος (1772-28/11/1852), ο οποίος καταγόταν

από την Πάτμο και απεβίωσε στην Αθήνα· Νικόλαος

Σκουφάς (1779-31/7/1818), ο οποίος καταγόταν από

το Κομπότι Άρτας και απεβίωσε στην Κωνσταντι-

νούπολη· και Αθανάσιος Τσακάλωφ (1790-1851), ο

οποίος καταγόταν από τα Ιωάννινα και απεβίωσε στη

Μόσχα, οι οποίοι ήταν ήδη μυημένοι σε άλλες μυστι-

κές οργανώσεις. Συμβολικά, μάλιστα, όρισαν ως ημέρα

ίδρυσής της την 14η Σεπτεμβρίου, εορτή της Ύψωσης

του Τιμίου Σταυρού. Στην περαιτέρω δε δραστηριό-

τητά της προς εγγραφή ενεργών μελών και εξασφάλι-

ση των αναγκαίων οικονομικών πόρων, όπως επίσης

και την πολιτική έστω υποστήριξη από μέρους των

Ευρωπαϊκών κρατών και κυρίως της Ρωσίας, αποφα-

σιστικής σημασίας υπήρξε η μύηση (1815) από τον

Νικόλαο Σκουφά, ως τέταρτου στη σειρά ιδρυτικού

μέλους, του έμπορου στη Μόσχα Αντωνίου Κομιζό-

πουλου από τη Φιλιππούπολη [σημερινή Plovdiv Βου-

λγαρίας] και, ως πέμπτου ιδρυτικού μέλους, του Νικό-

λαου Γαλάτη [:(1792-9/1/1819)· καταγόταν από την

Ιθάκη, δολοφονήθηκε όμως στην Ερμιόνη Αργολίδας,

μετά από εντολή της ηγεσίας των Φιλικών, από τον

Παναγιώτη Δημητρόπουλο-Μανιάτη, παρόντος και

του Αθανάσιου Τσακάλωφ]. Για τον Γαλάτη, μάλιστα,

υποστηρίζεται ότι όχι μόνο υπήρξε συνιδρυτής της

Φιλικής Εταιρείας, αλλά και ότι προηγήθηκε του Εμμα-

νουήλ Ξάνθου ως ιδρυτής της.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΛΥΚΗΣ

ο Γρηγόρης Ζαλύκης γεννήθηκε στη Θεσσα-

λονίκη, το 1785. Πατέρας του ήταν ο Γεώργιος Ζαλύκης

και οι τούρκοι της περιοχής αποκαλούσαν τα παιδιά

του, προσθέτοντας τη συνηθισμένη κατάληξη: Ζαλίκογ-

λου ή Τσαλίκογλου. ο μικρός «γιος του Ζαλύκη» έλα-

βε τα πρώτα στάδια της μόρφωσής του στη πόλη του

και έδειξε γρήγορα την αγάπη του για τα γράμματα. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Σε νεαρή ηλικία αφήνει την Ελλάδα, για να πάει να

τελειοποιήσει τις σπουδές του στο Βουκουρέστι, πλάι

σε έναν από τους λαμπρότερους δασκάλους της

εποχής, τον Λάμπρο Φωτιάδη. Εκείνος του έδωσε

πολλά εφόδια και ο Γρηγόρης τελειοποίησε τις σπου-

δές του στην Ελληνική και λατινική Φιλολογία. 

ο Ζαλύκης απέκτησε καλή φήμη, γνωρίστηκε με

σημαντικούς Έλληνες της διασποράς και οι ικανό-

τητές του αξιοποιήθηκαν από τον Σκαρλάτο Καλλι-

μάχη, ηγεμόνα της Βλαχίας. ο τελευταίος θα τον εμ-

πιστευθεί για τις πολιτικές του υποθέσεις, θα τον διο-

ρίσει προσωπικό του σύμβουλο και το 1802 θα τον

στείλει στο Παρίσι για να ρυθμίσει εκεί πολύ σημαντι-

κές δουλειές. 

Στη Γαλλία ο Ζαλύκης θα διευρύνει το κύκλο του

και θα συναναστραφεί με ανθρώπους που μοιράζον-

ται κοινά ενδιαφέροντα μαζί του. Ένας από αυτούς

είναι ο Ωγκύστ ντε Σουαζέλ Γκουφιέ. Σύντομα οι δυο

άνδρες συνδέονται με στενή φιλία και ο Γρηγόρης βοη-

θά τον Γκουφιέ να ολοκληρώσει την έκδοση του κλα-

σικού περιηγητικού του συγγράμματος «Voyage pit-

toresque en Grece» («Γραφικό ταξίδι στην Ελλάδα»).

Για τον λόγο αυτό, συντάσσει δύο λεξικά, ένα γαλλικό

κι ένα ελληνικό και σιγά σιγά αρχίζει να εξαπλώνεται

ένα σημαντικό κύμα ελληνισμού, με ζωηρά επανα-

στατικά μηνύματα περί ελευθερίας, σε μια δύσκολη

περιοχή, με εχθρικό περιβάλλον, εξ αιτίας του status

quo της Ιεράς Συμμαχίας. 

Εκείνη την περίοδο σημειώθηκαν βαρβαρότητες

εναντίον Ελλήνων ορθοδόξων σε αρκετές συνοικίες

του Παρισιού, με αποκορύφωμα την δολοφονία του

Ιωάννη Δρένια, ενός εμποροπλοίαρχου από την

Ύδρα που βρισκόταν στη Γαλλία για δουλειές. ο θρη-

σκευτικός φανατισμός των καθολικών ήταν τέτοιος

που το πτώμα έμεινε ακήδευτο και ρίχτηκε στη θά-

λασσα σαν σακί! 

οι Έλληνες της περιοχής θορυβήθηκαν από το

αποτρόπαιο αυτό γεγονός και αποφάσισαν να δίνουν

κάθε κυριακή ένα σημείο συνάντησης, συζητώντας

τα προβλήματά των συμπατριωτών τους και τρόπο-

υς αντιμετώπισής τους. οι συναντήσεις αυτές πήραν

στη συνέχεια μια πιο σοβαρή μορφή. 

Έτσι, το 1809, με πρωτοβουλία του γενναίου Θεσ-

σαλονικιού, ιδρύεται το «Ελληνόγλωσσον Ξενο-

δοχείον», μια μυστική οργάνωση, με σκοπό τη πνευ-

ματική αναγέννηση των Ελλήνων, την προετοιμασία

ένοπλης εξέγερσης εναντίον των οθωμανών, τον τερ-

ματισμό της καταπίεσης των ελληνορθόδοξων πληθυ-

σμών και την ενημέρωση των Ευρωπαίων για τους

ως άνω σκοπούς. Σημείο συνάντησης ένα ξενοδοχείο.

Ένας χώρος μικρός και άχαρος, που αγιάστηκε από

το φλογερό πάθος των συμμετεχόντων. 

Πρόεδρος και «ξενοδόχος» ορίστηκε η ψυχή της

εταιρείας, ο Γρηγόρης Ζαλύκης και αντιπρόεδρος ο

φιλέλληνας Σουαζέλ Γκουφιέ! Στον πυρήνα της οργά-

νωσης, εκτός από αυτούς τους δύο, συμμετείχαν οι

Σακελλαρόπουλος, Πέτρος Ομηρίδης-Σκυλίτσης,

μεγαλέμπορος από τη μασσαλία, ο Θεόδωρος Πρα-

σακάκης, ο Κλερμόν Τονέρ, ο Δημήτριος Αμιρά

και η Ελληνίδα εκ κύπρου διανοούμενη Ελισάβετ

Σάντη Λουμάκη Σενιέ. ο Ζαλύκης μύησε πολλούς

Έλληνες, δίνοντάς στον καθένα ξεχωριστό κωδικο-

ποιημένο συνωμοτικό σημείο, με το οποίο αναγνω-

ρίζονταν μεταξύ τους. 

Σύντομα εντάχθηκαν στην μυστική αυτή δράση οι

μετέπειτα ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, Τσακάλωφ,

Ξάνθος, Σκουφάς και Αναγνωστόπουλος. κάθε

μυημένο μέλος έπαιρνε ένα δαχτυλίδι, που είχε επά-

νω χαραγμένα τα γράμματα Φ.Ε.Δ.Α.- Φιλίας Ελληνι-

κής Δεσμός Ακατάλυτος! 

Σύντομα το «Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον» απο-

κτά φήμη και στη ρωσία. η «Φιλική Εταιρεία», μάλι-

στα, αποτέλεσε κλώνο του «Ελληνόγλωσσου Ξενο-

δοχείου», διατηρώντας πολλά σύμβολα ίδια και παρ-

όμοιους τρόπους μύησης! 

ο Ζαλύκης συνέγραψε σημαντικά κοινωνικά έργα

και μετέφρασε πολλά ποιήματα στην Γαλλική Γλώσσα.

Πάντοτε με την αγνή και ατελείωτη αγάπη του προς

την λατρεμένη πατρίδα! την τετραετία 1816-1820 γίνε-

ται ο Α΄Γραμματέας της οθωμανικής πρεσβείας στο

Παρίσι. 

κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας, 1821-1822, με-

τέβη στη τρανσυλβανία και στη Βεσσαραβία, με-

ταδίδοντας το ιερό μήνυμα του ξεσηκωμού, συγγρά-

φοντας παράλληλα τον «περί της Ελληνικής Επανα-

στάσεως Διάλογον». Δεν έχασε όμως πολύ χρόνο και

κινήθηκε στη Πετρούπολη, όπου ζήτησε από τον τσάρο

Αλέξανδρο σημαντική χρηματική βοήθεια για τον

αγώνα! 

Επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Παρίσι, ο παρά-

τολμος αυτός άνδρας προσβλήθηκε από εγκεφαλικό

πυρετό και πέθανε στις 4 οκτωβρίου 1827. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΕΝΙΕ

η Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη (είτε Μαμάκη) γεν-

νήθηκε στη λάρνακα της κύπρου, το 1729. Πατέρας

της ήταν ο Αντώνης Λομάκας, σημαντικός έμπορος

κοσμημάτων, με τις καταβολές της οικογένειας να μοι-

ράζονται μεταξύ του νησιού της Αφροδίτης και της

Χίου. μητέρα της ήταν η μυκονιάτισα Ζαφύρα Πε-

τρή. Από πολύ μικρή η Ελισάβετ μετακόμισε με τους

γονείς της στην κωνσταντινούπολη και εγκαταστά-

θηκαν στη περιοχή του Γαλατά. 

Σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές, λέγεται πως

η Ελισάβετ ήταν γυναίκα εξαιρετικής ομορφιάς. Εξ

αιτίας του κερδοφόρου επαγγέλματος του πατέρα της,

είχε την ευκαιρία να λάβει σημαντική μόρφωση και να

ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη λογοτεχνία. η μεγάλη της

αγάπη, όμως, είναι η Ελλάδα. Δείχνει απίστευτο ζή-

λο για την ιστορία της πατρίδας της, θαμπώνεται από

το φως που ακτινοβολεί η αναζήτηση της αρχαίας ελ-

ληνικής φιλοσοφίας και πάντοτε δίπλα στη κάμαρά

της βρίσκονται τα σπουδαιότερα έργα του Πλάτωνα,

του Αριστοτέλη και του ομήρου! 

Στη «βασιλίδα των πόλεων», η νεαρή Ελισάβετ

γνωρίζει και ερωτεύεται τον Γάλλο διπλωμάτη και

συγγραφέα, Λουδοβίκο Σενιέ. το 1755 παντρεύον-

ται με καθολικό γάμο (όντας και η ίδια καθολική) και

έτσι υιοθετεί το επίθετο του συζύγου της. Στην κων-

σταντινούπολη η Ελισάβετ θα γεννήσει οκτώ παιδιά,

τέσσερα αγόρια και τέσσερα κορίτσια! το 7ο παιδί της,

ο Αντρέ Σενιέ, έγινε αργότερα, ένας από τους σημαν-

τικότερους εκπροσώπους των νεοκλασικιστών! 

το 1765, η οικογένεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στο

Παρίσι και η Ελισάβετ παράλληλα με τα καθήκοντα

της μητέρας, ξεκινάει μια πλούσια δραστηριότητα με-

ταξύ των λογοτεχνικών και των πνευματικών κύκλων.

η ίδια συνέβαλε τα μέγιστα για να διαμορφώσει ένα

ηθικό χαρακτήρα στα παιδιά της και να ενισχύσει της

εθνική τους συνείδηση, ενώ παράλληλα ακτινοβο-

λούσε με τη γλωσσομάθεια και τις γνώσεις της σε

πλήθος σημαντικών προσωπικοτήτων! 

η Ελισάβετ, μετέτρεψε το σαλόνι του σπιτιού της,

σε σημείο συνάντησης των Ελλήνων, συνομιλούσε

διαρκώς με τον Αδαμάντιο Κοραή, ενώ φορώντας

την παραδοσιακή κωνσταντινουπολίτικη φορεσιά της

υποδεχόταν με ενθουσιασμό τα μέλη του «Ελληνό-

γλωσσου Ξενοδοχείου», του οποίου φυσικά έγινε μέ-

λος! 

Δραστήρια και φιλόμουση, η Ελισάβετ αναμείχθη-

κε στη καλλιτεχνική κίνηση της πόλης του φωτός, εν-

τυπωσίαζε με την μεταδοτικότητά της και προσφω-

νούνταν πάντοτε τιμητικά «μαντάμ Σενιέ»! με δική

της παρότρυνση δημιουργήθηκαν δεκάδες φιλολογι-

κοί κύκλοι, όπου διδάσκονταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλό-

σοφοι! Ίδρυσε, μάλιστα, η ίδια με δικά της έξοδα ένα

«Πνευματικό Σαλόνι» στο μαραί (κοντά στο Πλας ρου-

αγιάλ), το 1781. η ίδια είχε οραματιστεί μια ελεύθερη

Ελλάδα, πριν καν το ξέσπασμα της Επανάστασης! 

η ωραία αυτή Ελληνίδα απεβίωσε στο Παρίσι, στις

6 νοεμβρίου 1808, σε ηλικία 79 ετών, πληγωμένη

από τον πρόωρο θάνατο των γιών της και ανικανο-

ποίητη, όντας ακόμα η πατρίδα της σκλαβωμένη. Στη

λευκωσία, προς τιμήν της υπάρχει δρόμος με το όνο-

μά της. 

ΑΘΑΝΑΤΗ! 

Ιστορικές Μνήμες

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

«Το Ελληνόγλωσσον 
Ξενοδοχείον»

Η Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη Σενιέ



Οσυνάδελφος Κώστας Βενιζέλος με δύο

άρθρα του απαντά σε αυτούς που ξε-

σηκώθηκαν με τόσο ευκολία να συμπαρα-

σταθούν στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπι-

δοφόρο για το ασυγχώρητο «ατόπημά» του.

Να περιφρονήσει κάθε έκκληση Ελλάδας και

Κύπρου και ομογενειακών οργανώσεων και

να συμπαραταχθεί και να «ευλογήσει» το 

τουρκικό κτήριο στην Νέα Υόρκη δίπλα από

τουςΕρντογάν και Τατάρ... Γράφτηκαν πολλά

για την δραστηριότητα, συμπεριφορά και συμ-

φέροντα του Ελπιδοφόρου, το Πατριαρχείο

κτλ. 

Αναφέρω μερικά:

«...Λέγεται πως για τα δεινά του Ελληνισμού της

Πόλης φταίνε οι Ελληνοκύπριοι. Πέραν ότι τούτο

είναι ανιστόρητο, επιχειρεί να θέσει εκτός της με-

γάλης εικόνας το προφανές. Ότι, δηλαδή, υπάρχει

διαχρονικός σχεδιασμός της κατοχικής δύναμης

για υλοποίηση της επεκτατικής της πολιτικής, χρη-

σιμοποιώντας πρακτικές εθνοκάθαρσης. Αυτό δεν

θέλουν να το βλέπουν, γιατί δεν υποστηρίζει το 

αφελές αφήγημά τους. Το θέμα τούτο, ως γνωστό,

επανήλθε στις μέρες μας από όσους θέλησαν να

"προστατεύσουν" τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής με-

τά το ατόπημά του».

«Εθνικό άθλημα είναι – για κάποιους – το αυ-

τομαστίγωμα. Και σε αυτό το άθλημα ασκούνται

όσοι θεωρούν ότι μέσα από το αφήγημα πως για

όλα φταίνε οι Ελληνοκύπριοι, θα "δικαιώσουν" την

πολιτική της προσαρμογής στις τουρκικές αξιώσεις.

Είναι δε εκπληκτικό πως με το παραμικρό "ξυπνούν"

τα αντανακλαστικά των διαφόρων αυτών και ξεκι-

νούν τα γνωστά μαζοχιστικά για τις ευθύνες της ελ-

ληνικής πλευράς και του γνωστού πως έχουμε...

κάνει και εμείς.»

Τα γεγονότα - Μυστική συνεννόηση

Λονδίνου/Άγκυρας

Όταν έγραψα το βιβλίο μου «Από την Ένωση

στην κατοχή» το 1995, είχα περιλάβει και το κε-

φάλαιο «κωνσταντινούπολη – 6 Σεπτεμβρίου

1955» από την έρευνά μου στο Βρετανικό Εθνικό

Αρχείο. τα βρετανικά έγγραφα ήσαν αποκαλυπτι-

κά στο να φανερώνουν την μυστική συνεννόηση

μεταξύ βρετανικής και τουρκικής κυβέρνησης για

την διοργάνωση του πογκρόμ στην κωσνταντι-

νούπολη. Ίσως να ήμουν η πρώτη που από βρε-

τανικά έγγραφα είχα αγγίξει το θέμα και παρου-

σίασα τις βρετανικές εκθέσεις για την πρωτοφανή

βαρβαρότητα των τούρκων... 

και σε μια τηλεοπτική συνομιλία μας τότε στο

σταθμό του «λόγου» στην λευκωσία, με τον συμπα-

τριώτη μας ερευνητή, συγγραφέα, δάσκαλο και όχι

μόνο, αγωνιστή της ΕοκΑ 1955-59 Γιάννη Σπανό,

είχα πει ότι οι Βρετανοί ήσαν συνένοχοι με τους

τούρκους. Βάσει των γνώσεων μου από τα βρε-

τανικά αποδεσμευμένα έγγραφα. Ακολούθησαν

από άλλους πολύ μεγαλύτερες μελέτες και έρευ-

νες που επιβεβαίωσαν τις ευθύνες Βρετανίας/το-

υρκίας.

Τριμερής Λονδίνου –

παραβίαση Λωζάννης 

– προαγγελία εποικισμού

το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, με

αρχιτέκτονα τον αξιωματούχο του SirIvone Kirkpatrick,

διοργάνωσε την περιβόητη τριμερή Διάσκεψη στις

27 Αυγούστου 1955 και παραβιάζοντας την Συνθ-

ήκη της λωζάννης και με την βοήθεια της Ελλά-

δας και του αδύναμου αλλά φιλόδοξου υπουργού

Εξωτερικών Στέφανου Στεφανόπουλου, επανέφ-

ερε την τουρκία πίσω ως ενδιαφερόμενο μέρος

στο κυπριακό. Δούλεψαν στην Αθήνα γι’ αυτό άνθ-

ρωποι του αγγλόφιλου κατεστημένου όπως ο Αθ-

ανάσιος μποδοσάκης και ο Παναγιώτης κανελ-

λόπουλος. ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπά-

γος ήταν βαριά άρρωστος και δεν μπορούσε να

παρευρεθεί. 

O τότε τούρκος υπ. Εξωτερικών Fatin R. Zorlu

δήλωσε στην διάσκεψη ότι «η τουρκία ουδέποτε

θα συμφωνήσει η κύπρος να περάσει στην Ελλά-

δα και αυτός ήταν ο λόγος που έφερναν ένσταση

στην αρχή της αυτοδιάθεσης». Θεωρούσαν την

κύπρο ως γη δική τους «notre terre» ήταν οι λέ-

ξεις που χρησιμοποίησε.

ο Zorlu μάλιστα έδωσε και τις πρώτες ενδείξεις

για τον εποικισμό της κύπρου που ξεκίνησε μετά

την δεύτερη τουρκική εισβολή του 1974 όταν είπε

ότι «στην τουρκία υπήρχαν (τότε) 300,000 τούρ-

κοι με κυπριακή καταγωγή και ότι η τουρκία θεω-

ρούσε την κύπρο προέκταση της Ανατολίας...»

(Από το βιβλίο της γράφουσας « Διζωνική vs Δημο-

κρατία – Διζωνική Εκτέλεση της κΔ 1955-2019»

λεμεσός 2019).

Πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων 

της Κωνσταντινούπολης - 

6-7 Σεπτεμβρίου 1955

Παράλληλα με την τριμερή διοργανώθηκε στην

κωνσταντινούπολη, σε μυστική συνεργασία Βρε-

τανών και τούρκων μια πρωτοφανή επίθεση βαρ-

βαρότητας εναντίον των Ελλήνων της κωνσταν-

τινούπολης με στόχο να φοβέριζαν τους Αμερικα-

νούς και το νΑτο και έτσι να εξασφάλιζαν την επι-

στροφή της τουρκίας ως ενδιαφερόμενο μέρος

στο κυπριακό με την όσο το δυνατό λιγότερη αν-

τίδραση από χώρες του νΑτο και κυρίως την Αμε-

ρική, επικαλούμενοι ότι τα γεγονότα τα προκάλε-

σαν οι κομμουνιστές που τότε ήσαν κόκκινο πανί

για τους Αμερικανούς. Αλλά πολύ γρήγορα εξου-

δετερώθηκε το ψέμα αυτό και έγραψαν αμερικα-

νικά έντυπα ότι οι Βρετανοί ήσαν υπεύθυνοι για

τα γεγονότα και ότι σκόπιμα επανέφεραν την 

τουρκία πίσω για ένα θέμα που αφορούσε αυ-

στηρά την Ελλάδα και την μεγάλη Βρετανία. κα-

νένας δεν είχε ισχυριστεί ότι η τουρκική μειονότη-

τα θα υπέφερε σε μια ελληνο-κυβερνούμενη κύπρο.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ

ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ – ΑΦΗΣΤΕ

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ

Ενδεικτικά όταν η ελληνική κυβέρνηση έστειλε

διάβημα στο λονδίνο καταγγέλλοντας τις αγριότ-

ητες των τούρκων στην Πόλη, η οδηγία του Βρε-

τανού Πρωθυπουργού ήταν να μην ΑΠΑντηΘΕΙ

το διάβημα της Ελληνικής κυβέρνησης. και είπε

αποκαλυπτικά «Αφήστε το φάρμακο να δουλέψει»

, «Let the medicine work». (Βιβλίο Φ.Α. «Από την

Ένωση στην κατοχή» λευκωσία 1995).

Aπό τα κυριότερα βιβλία για τις τουρκικές βαρ-

βαρότητες τον Σεπτέμβριο του 1955 είναι και το

«The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Po-

grom Of September 6-7, 1955, And The Destruc-

tion Of The Greek Community Of Istanbul» (2005),

του Σπύρου Βρυώνη

ο Guven Dilek έγραψε μεταξύ άλλων: «τα γε-

γονότα της 6 και 7 Σεπτεμβρίου είχαν σχεδιαστεί

από το Δημοκρατικό κόμμα (DP) που κυβερνούσε

εκείνη την περίοδο και είχαν εκτελεστεί με την

συμμετοχή των μυστικών υπηρεσιών (τουρκίας),

την τοπική διοίκηση του DP και οργανώσεις καθ-

οδηγούμενες από το κράτος όπως φοιτητικές

συντεχνίες, οργανώσεις νεολαίας, συνδικάτα και

την “οργάνωση της τουρκικής κύπρου” (Kıbrıs

Türktür Cemiyeti - KTC)».

κλείνοντας δεν μπορώ παρά να συνεχίζω να

θυμίζω τα λόγια του αείμνηστου καθηγητή Δρ. νε-

οκλή Σαρρή. Γιατί τέτοιες είναι οι στιγμές που επι-

βεβαιώνεται δυστυχώς η πρόβλεψή του.

«Σε λίγα χρόνια οι τούρκοι θα κάνουν τους

Έλληνες να σκέπτονται σαν τούρκοι και αυτή θα

είναι η μεγαλύτερη μας ήττα».

Κωνσταντινούπολη 1955: Για τους α) ανιστόρητους
και β) ενσυνείδητα προπαγανδιστές των Τούρκων
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Το αποκαλυπτικό έγγραφο από την πρωθυπουργική κατοικία προς το Φόρεϊν Όφις με τις οδηγίες
του Βρετανού Πρωθυπουργού.

«Αφήστε το φάρμακο να ενεργήσει. Το ελληνικό διάβημα να μην απαντηθεί».

«Σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι θα κάνουν τους
Έλληνες να σκέπτονται σαν Τούρκοι και αυτή 

θα είναι η μεγαλύτερη μας ήττα»

Δρ Νεοκλής Σαρρής
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Αγαπητοί μου πάροικοι,

Αυτή τη στιγμή που διαβάζετε αυτό το γράμμα,

όπως οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε, βρίσκομαι

ήδη στην Ελλάδα. μαζί με την οικογένειά μου,

αποφασίσαμε να «επαναπατριστούμε» και να ξανα-

σμίξουμε με την οικογένειά μας, μετά από σχεδόν

13 συνεχόμενα χρόνια! Αφορμή για αυτό ήταν το

τραγικό γεγονός του σχεδόν ταυτόχρονου χαμού

των γονέων της Πρεσβυτέρας μου και αιτία ο πάν-

τοτε κρυφός πόθος όλων των «ξενιτεμένων» να

ζήσουν ξανά στην πατρίδα τους. Για εμένα, ένας

ακόμη πόθος ήταν να υπηρετήσω ως Ιερέας την

Εκκλησία της Ελλάδος, και δη την Αγιωτάτη μητρό-

πολη Πειραιώς υπό το Σεπτό Ωμοφόριο του Σεβα-

σμιωτάτου Ποιμενάρχου αυτής κ.κ. Σεραφείμ.

Βάζω μέσα σε εισαγωγικά τις λέξεις «επανα-

πατρισμός» και «ξενιτεμένος», γιατί μετά από τόσα

χρόνια εδώ στο λονδίνο, δεν νοιώθουμε απόλυτη

χαρά όπως θα ένοιωθε κάποιος που απλά επι-

στρέφει στην Πατρίδα, αλλά έχουμε και ένα πόνο

μέσα μας βαθύ, και αισθανόμαστε έναν ξεριζωμό

νέο, σαν να αφήνουμε πίσω μας μια δεύτερη

πατρίδα. κι αυτό, γιατί εδώ στην Αγγλία ο κόσμος

μάς αγάπησε, κι εμείς αγαπήσαμε τον κόσμο, τους

ενορίτες μας, τους φίλους μας και με κάποιους από

όλους νοιώθουμε σαν να δημιουργήσαμε ακόμη

και οικογενειακούς δεσμούς.

νοιώθω κι εγώ προσωπικώς, αλλά και εν ονό-

ματι της οικογενείας μου, την ανάγκη φεύγοντας

να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους

ανθρώπους της Παροικίας μας, αλλά θα αναφέρω

μόνο λίγους για συντομία και θα ζητήσω συγχώρε-

ση από όσους δεν αναφέρω προσωπικώς.

Πρωτίστως, ευχαριστώ τον μακαριστό Αρχιεπίσκο-

πο Θυατείρων και μ.Βρεταννίας κυρό Γρηγόριο

με τον οποίο μας έφερε πρώτη φορά σε επαφή η

μητέρα μας το 2003 και ο οποίος μας πάντρεψε

στην Ελλάδα, με χειροτόνησε στη μ.Βρετανία, με

τοποθέτησε στον υπέροχο Αγιοσκέπαστο Ιερό ναό

του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού και μου έδωσε

την ευκαιρία να μάθω και να αναπτύξω τις δεξι-

ότητές μου, τόσο τις Ιερατικές, όσο και τις Ποιμα-

ντικές γενικώτερα, δίπλα σε υπέροχους Ιερείς, τον

Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. Σεραφείμ Παπαθανασίου,

τον πολυαγαπημένο μου συνεφημέριο Αιδεσιμο-

λογιώτατο Πρωτοπρεσβ. Ανδρέα Χατζησαββή, για

τον οποίο προσεύχομαι αδιαλείπτως, τον Αρχιμ.

Θεοφάνη Πέτρου, τον Άγιο Πρωτοπρεσβ. Χαρά-

λαμπο λέοντα, τον μακαριστό Πρωτοπρεσβ. Βασίλειο

Παπαβασιλείου και τον αγαπημένο μου Προϊστά-

μενο, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. Απόστολο τριφύλλη,

τον οποίον ειδικά ευχαριστώ ακόμη περισσότερο

για την ανιδιοτελή και αστείρευτη αδελφική του

Αγάπη και την έμπρακτη στήριξή του τόσο σε εμένα

προσωπικώς, όσο και στην κοινότητά μας από

την πρώτη μέρα που ήρθε, και σε κάθε άνθρωπο

που βρίσκεται σε ανάγκη!

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον Σεβα-

σμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και μεγάλης

Βρεταννίας κ.κ. νικήτα, για την Πατρική Αγάπη

του, τις συμβουλές του και τη στήριξη στην κοινότη-

τα και στους Ιερείς της Αρχιεπισκοπής αλλά και

στην οικογένειά μας, και εύχομαι ο Θεός να του

χαρίζει έτη πολλά με υγεία! Δεν ξεχνώ φυσικά να

ευχαριστήσω και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ.

νικόδημο Αναγνωστόπουλο, Πρωτοσύγκελλο της

Αρχιεπισκοπής μας, για την αγάπη και την στήρι-

ξή του, καθώς και όλους όσοι βρίσκονται και εργά-

ζονται μέσα στο Αρχιεπισκοπικό μέγαρο, Ιερείς και

λαϊκούς.

Ευχαριστώ πολύ τον Σεβασμιώτατο μητρο-

πολίτη κολωνείας κ.Αθανάσιο για την αγάπη του,

και τους αγαπητούς μου Θεοφιλεστάτους Επισκό-

πους Ιλίου κ. ραφαήλ και κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκω-

βο για την αδελφική αγάπη τους, καθώς και όλους

τους Ευλαβεστάτους Ιερείς της Ιεράς μας Αρχιε-

πισκοπής, με τους οποίους περάσαμε ωραίες στιγ-

μές στις συναντήσεις μας, στις συνάξεις μας και

κυρίως στις κοινές μας Θ.λειτουργίες υπό τη σκέπη

του Σωτήρος μας. μέσα στους Ιερείς που ευχαρι-

στώ βρίσκεται σε πρώτη θέση και ο αγαπημένος

μου δίδυμος αδελφός Αιδεσιμολογιώτατος Πρεσβ.

Σάββας-Δαυίδ Βασιλειάδης, ο οποίος θα είναι για

μένα πάντα παράδειγμα καλωσύνης, συγχώρε-

σης και προσφοράς, αλλά κυρίως Παιδείας Εκκλησια-

στικής και τάξης, και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα τον

έχω πάλι κοντά μου μετά από τόσο μεγάλο διά-

στημα που μας έλειψε, πρώτα στο Mansfield και

μετά στην Ελλάδα.

Ευχαριστώ πολύ τον Επίτιμο Πρόεδρο της κοινό-

τητός μας κ. Γεώργιο καλλή, τον αγαπημένο “παπ-

πού” μου, όπως τον λέω, και την οικογένειά του

για την αγάπη τους και τη στήριξή τους, τον νυν

Πρόεδρο της κοινότητός μας κ. Ανδρέα Ιωάννου

με τον οποίον μας συνέδεσε μία αγαστή και στενή

συνεργασία με γνώμονα την κοινή μας αγάπη για

τον Ιερό ναό μας, το Σχολείο μας και την κοινότη-

τά μας γενικώτερα και όλο το Εκκλησιαστικό Συμ-

βούλιο και τις κυρίες της Φιλοπτώχου για την αγάπη

τους!

Ευχαριστώ πολύ τους βοηθούς μας στον Ιερό

ναό, τον κ. Βόρη μιχαηλίδη μαζί με τους συνερ-

γάτες του και τα παιδιά που υπηρετούν στο Ιερό

του ναού, την Ελενίτσα η οποία ευπρεπίζει τον

ναό και τα κτήριά μας και την λέλλα που προϋπη-

ρέτησε, και όλους όσοι εθελοντικά έβαλαν την αγάπη

τους στην κοινότητά μας όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστώ πολύ τους ψάλτες μας, τον κ. Πανίκο

Σταυρινίδη, τον κ. μάρκο Βοσκού, την κα μαρία

και την κα Άννα Χριστοφή, τους αναγνώστες μας

και όλους όσοι προσέφεραν τις ωραίες φωνές τους

στα Ψαλτήρια μας και υμνήσαμε μαζί τον κύριο

και Θεό μας!

Ευχαριστώ πολύ όλους τους νέους που προ-

σήλθαν όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα νέων της

κοινότητός μας και φτιάξαμε έτσι, όχι απλά μια

ομάδα, αλλά μία οικογένεια με στενούς δεσμούς,

η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει υπό την καθο-

δήγηση του πατρός Αποστόλου.

Ευχαριστώ τη Διευθύντρια Σπουδών του Σχο-

λείου μας, κα Ιωάννα κουμή, μία ακούραστη και

συνεπέστατη εργάτρια της Παιδείας, η οποία, με

την αστείρευτη αγάπη της για το Σχολείο, κατάφ-

ερε σε συνεργασία με τους Ιερείς, τον Διευθυντή

του Σχολείου π. Απόστολο τριφύλλη και τον γρά-

φοντα, αλλά και τον πρόεδρο της Σχολικής Εφο-

ρείας κ. Ανδρέα Ιωάννου, να αναπτύξει και να

ενδυναμώσει το Σχολείο μας σε τόσο δύσκολες

εποχές και να γεμίσουν και πάλι οι χώροι της κοινό-

τητός μας παιδικές χαρούμενες φωνές. Εννοείται

ότι ευχαριστώ πολύ και όλους τους εκπαιδευτικούς

με τους οποίους συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρό-

νια, και κυρίως την κα μάρω Στρούθου, πρωτερ-

γάτρια και πρόδρομο της ευημερίας του Σχολείου

μας!

Ακόμη, ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους μου

που έμειναν πίσω αλλά και αυτούς που γύρισαν

Ελλάδα ή ταξίδεψαν για άλλες χώρες, τους αν-

θρώπους που έγιναν κομμάτι της οικογενείας μας

– ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι – οι οποίοι μας στά-

θηκαν σαν αδέλφια σε λύπες και χαρές, θα μας

λείψουν πάρα πάρα πολύ και ευχόμαστε κάποια

στιγμή να τα φέρει έτσι ο Θεός που να είμαστε και

πάλι κοντά!

Ευχαριστώ πάρα πολύ ολους όσοι συνεργά-

στηκαν μαζί μου τόσα χρόνια για το καλό της κοινότ-

ητος, τις εφημερίδες «Παροικιακή» και «Ελευθε-

ρία», τον τηλεοπτικό Σταθμό Hellenic TV, τους

ραδιοφωνικούς Σταθμούς LGR και MGR, τον κ.

Πανίκο Δημητρίου (Demetriou&English) και πολ-

λούς πολλούς άλλους.

τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το χρι-

στεπώνυμο πλήρωμα της κοινότητός μας, κάθε

ενορίτη και ενορίτισσα που μας προσέφερε σεβα-

σμό και αγάπη και θα ήθελα όλοι να γνωρίζετε ότι

σας αγαπήσαμε κι εμείς πολύ και θα μας λείψετε. 

Θα ήθελα να ζητήσω συγχώρεση από όλους αν

τυχόν άθελά μου σας στενοχώρησα ποτέ, και να

σας υποσχεθώ πως θα σας έχω πάντοτε στις προ-

σευχές μου με αγάπη και νοσταλγία! Παρακαλώ

πολύ, προσεύχεστε κι εσείς για εμάς!

ο Θεός να σας χαρίζει δύναμη και υγεία!

π. Παύλος Γρηγορίου
04.10.2021

Ευχαριστίες επαναπατρισθέντος
πατρός Παύλου Γρηγορίου
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Οι τελευταίοι 

εκατομμυριούχοι
κάποτε είχαμε εκατομμυριούχους, τώρα πάνε κι αυτοί και γλίτωσε ο

ηρωικός Ελληνικός λαός από την καταφρόνια και την εξαθλίωση. την

πληροφορία αυτή μου την έδωσε συμπαθεστάτη κυρία, συνταξιούχος

πλέον του ηρωικού δημοσίου τομέως. και όχι μόνον αυτό, με πληροφό-

ρησε συγκεκριμένα και για το πού πήγαν τα λεφτά των αδιστάκτων αυτών

εκμεταλλευτών των υπολοίπων αξιοθρήνητων Ελλήνων, που τώρα πλέον

ζούν φτωχικά με συντάξεις όχι κάτω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Πού πήγαν, ξέρετε; Ε, πήρα την έγκυρη πληροφορία πως πήγαν στις

Ελβετικές τράπεζες, οι οποίες βεβαίως δεν θέλουν το καλό των Ελλήνων.

Προσέξτε τώρα, βλέπετε τα μισά καταστήματα κλειστά, ενώ τα άλλα μισά

παλεύουν με τον Χάροντα στα μαρμαρένια αλώνια. Αυτοί, λοιπόν, που

κλείσανε τα καταστήματά τους, μάζεψαν όσα περισσότερα εκατομμύρια

μπορούσαν και τώρα απολαμβάνουν τα προϊόντα των εκδορών που έκα-

ναν στους πελάτες τους. Βέβαια, η συγκεκριμένη κυρία διόρισε προσφά-

τως τον αγαπητόν υιόν της σε δημόσια υπηρεσία της Βορείου Ελλάδος

και δεν τον καθοδήγησε σωστά να ανοίξει ένα οποιοδήποτε κουτσομά-

γαζο και να αποθησαυρίσει έναν μεγάλον αριθμό εκατομμυρίων ευρώ ή

ακόμη και χρυσών λιρών Αγγλίας. Δεν κατάλαβα το πλήρες νόημα των

εμβριθών σκέψεών της. Πιθανόν δεν θα ανεχόταν τα αισχρά υπερκέρδη

του αγαπημένου της παιδιού, ας αισχροκερδίσουν οι βδεληροί μικρέμπο-

ροι καπιταλιστές που απομυζούν αδίστακτα τους Έλληνες πολίτες και τους

εξαθλιώνουν. Για μια τιμή ζούμε στην κοινωνία. καλλίτερα φτωχός και

τίμιος παρά εκατομμυριούχος και λωποδύτης. Εμ τι, παίζουμε;

Αυτό είναι κανόνας για την πεντακάθαρη (με Αzax) Αριστερά. νυν υπέρ

πάντων ο αγών κατά των μικρών και πονηρών εκατομμυριούχων κατα-

στηματαρχών. Δεν μπορείτε να φαντασθείτε πόσο πονηροί εκατομμυ-

ριούχοι είναι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων με ενδύματα, σιδηρικά και

πάστες σεράνο. Δύο ευρώ αγοράζουν μία μπλούζα και την πουλάνε πέντε

χιλιάδες ευρώ. Όλοι εμείς που έχουμε νοημοσύνη μύγας, σπεύδουμε και

την αγοράζουμε πριν εξαντληθεί το απόθεμα και μείνουμε χωρίς μπλούζα

μέσα στα κρύα του χειμώνα. Απλή λογική, απλή πολιτική οικονομία. τέτοιο

μυαλό κι ακόμη περισσότερο οξυδερκές. Σκέτο καλοτροχισμένο χασα-

πομάχαιρο!

Έχουμε και λέμε, νοικιάστε για το παιδί σας ένα κατάστημα κι ας μην

είναι σε καλό σημείο, αγοράστε και λίγα εμπορεύματα από τους γύφτους

και ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό στην Γενεύη. το πράγμα έληξε,

αρχίστε να εμβάζετε από την επομένη κιόλας τα εκατομμύρια και σε δύο,

τρία το πολύ χρόνια αγοράστε με τα κέρδη σας μια βίλα δίπλα στην λίμνη

Leman και αράξτε εκεί για πάντα. Άντε, πηγαίνετε και καμιά βόλτα μέχρι

την Ζυρίχη. Άμα έχετε όρεξη, αλλιώς παραμείνετε κοντά στην γαλλόφωνη

περιοχή, εμείς δεν σας πιέζουμε. Όπου γης και τραπεζικός λογαριασμός.

Βέβαια, τώρα, αν δεν σας μυρίζουν καλά τα εκατομμύρια όπως η ψημένη

πλάτη του αρνιού, βάλτε το παιδί σας στο Δημόσιο. Πιο ξεκούραστη, έως

υπνηλίας θέση θα απολαύσει, ένα σοβαρό εφάπαξ θα εισπράξει, όπως

και μία σοβαρότερη σύνταξη θα ξεκοκαλίσει και τελικά στον καρδιολόγο

δεν θα πάει ποτέ. Ζυγίστε τα πράγματα και αποφασίστε, γερή σύνταξη ή

τα εκατομμύρια του mini market της γειτονιάς θα προτιμήσετε. Αποφασίστε

πριν χάσετε τα εκατομμύρια μέσα από τα χέρια σας!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Η Τουρκία θανάσιμος εχθρός

της Ελλάδας και της Κύπρου»
Κύριε Διευθυντά,

«το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού»

έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. «Αυτός που

κάνει το ίδιο λάθος δύο φορές δεν είναι

νούσιμος, δεν έχει μυαλό»... Αυτό είναι

φανερόν, αλλά εμείς κάνουμε τα ίδια λάθη

χιλιάδες φορές και παθαίνουμε μεγάλες

συμφορές, αλλά συνεχίζουμε να τα κάνου-

με σε όλα. Αν πρόκειται για την εκλογή των

ηγετών μας, εκλέγουμε αυτούς που γνωρί-

ζουμε εκ πείρας από το παρελθόν τους ότι

δεν είναι κατάλληλοι ή, μάλλον οι πιο ακα-

τάλληλοι, οι οποίοι οπωσδήποτε θα μας

οδηγήσουν σε αδιέξοδα. Εκλέγουμε αν-

θρώπους που είναι κατάλληλοι μόνο για

άλλες «δουλειές» και είναι καλοί ως επιχει-

ρηματίες, αλλά όχι ως πολιτικοί ηγέτες.

Είναι σαν να επιλέγεις έναν μάγειρα να

σου χτίσει ένα σπίτι. το σπίτι που θα χτίσει,

οπωσδήποτε θα γκρεμιστεί με την πρώτη

κακοκαιρία, αφού ο δήθεν τεχνίτης δεν έχει

ιδέα για τη δουλειά που λέει ότι κάνει. 

το παράξενο είναι ότι όλοι μας – Έλληνες

και οι γείτονές μας – έχουμε το ίδιο πρό-

βλημα, δηλαδή ένα εγκληματικό κράτος

που ονομάζεται τουρκία, διάδοχο της πιο

αιμοσταγούς καθεστώτος στην περιοχή,

την οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό το είχε

πει και ο Άγγλος πολιτικός και πρωθυ-

πουργός τότε της Βρετανίας, Γλάδστων.

Είπε για τους τούρκους ότι έφεραν στην

Ευρώπη ένα μονοπάτι πλατύ, γεμάτο αίμα,

απ’ όπου πέρασαν και δεν έφεραν τίποτα

καλό. οι πνευματικοί απόγονοι αυτών των

βαρβάρων συνεχίζουν το εγκληματικό έργο

των προγόνων τους και ετοιμάζουν και χει-

ρότερα, αλλά οι λαοί της περιοχής για δια-

φόρους λόγους τούς ανέχονται...

η Ελλάδα έπρεπε – τότε και τώρα – να

καταπολεμήσει και να καταπολεμά την

τουρκία, που είναι ο θανάσιμος εχθρός

της. Δεν έπρεπε να πάψει ποτέ να προ-

σπαθεί, με κάθε μέσον, να υποσκάπτει

την τουρκία και να την υποχρεώσει να

αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες που διέπρα-

ξε εναντίον των Ελλήνων στον Πόντο, στην

μικρά Ασία και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Δεν έπρεπε ποτέ της να αναγνωρίσει το

όνομα «τουρκία» στην Ιωνία και τα εδάφη

της μικράς Ασίας, που είχαν μεγάλο ελληνικό

πολιτισμό. 

Αντ’ αυτού βλέπουμε Έλληνες να κάνουν

τακτικά εκδρομές στην Έφεσο και άλλες

αρχαίες ελληνικές πόλεις δίχως να ντρέ-

πονται και να υποστηρίζουν την οικονομία

του βάρβαρου κατακτητή και σφαγέα του

Ελληνισμού στις κοιτίδες του ελληνικού

πολιτισμού στην μικρά Ασία. Έπρεπε, επι-

τέλους, ο λαός της Ελλάδας να εκλέγει

πατριώτες που θέλουν να σώσουν τη χώρα

και να υπηρετήσουν τα συμφέροντα του

Ελληνισμού.

Στην κύπρο, αφού δοκίμασαν όλες τις

«συνταγές» που μας κουβάλησαν οι καλοί

μας φίλοι οι Αμερικανοί και το νΑτο, για

να ικανοποιήσουν τον αδηφάγο γείτονά

μας τουρκία, πρέπει να αντιληφθούν ότι

το κυπριακό είναι απλούστατα πρόβλημα

εισβολής και κατοχής. 

Όλες οι προσπάθειες της κυπριακής

Δημοκρατίας πρέπει να είναι πώς θα προ-

καλέσουν οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες

στον εισβολέα – τουρκία για να υποχωρή-

σει. οι κύπριοι έπρεπε να αναγκάσουν

την Ελλάδα να πιέσει το νΑτο και τους

Αμερικανούς. να φέρουν παντού τα προ-

βλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

στην τουρκία, για τη βάρβαρη μεταχείρι-

ση των κούρδων και των τούρκων από

τον Ερντογάν. 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Ελλάδα και τουρκία προχωρούν στην

ενίσχυση των ενόπλων τους δυνάμεων με

ταχείς ρυθμούς. την κούρσα των εξοπλι-

σμών ξεκίνησε πρώτη η Άγκυρα, που κόν-

τρα σε κάθε λογική, άλλαξε τα έως τώρα

δεδομένα, στρέφοντας το ενδιαφέρον της

προς Ανατολάς, υπογράφοντας ανάλογες

συμφωνίες με την ρωσία. Βλέπετε, ο Βλαν-

τίμιρ Βλαντμίροβιτς Πούτιν, ξέχασε πολύ

γρήγορα τις απειλές για αντίποινα, όταν με

εντολή Ερντογάν τουρκικά F-16 κατέρριψαν

ένα ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος Su-24

πάνω από τα σύνορα με την Συρία! και αντί

αντιποίνων προχώρησε στην σύναψη των

πιο μεγάλων οικονομικών συμφωνιών της

χώρας του, για πώληση στρατιωτικού εξοπ-

λισμού και για επενδύσεις δισεκατομμυρίων

με την τουρκία...

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

η Ελλάδα με τη σειρά της, εδώ και μερι-

κά χρόνια, ρίχνει το βάρος στις τριμερείς

οικονομικές και στρατιωτικές συμφωνίες με

χώρες της ευρύτερης περιοχής μας (κύπρο,

Ισραήλ, Αίγυπτο, κ.ά) και στην υπογραφή

συμφωνιών για ενίσχυση των ενόπλων μας

δυνάμεων με σύγχρονο στρατιωτικό εξο-

πλισμό, κυρίως από την Γαλλία, ειδικά μετά

τη στρατηγική συμφωνία η.Π.Α., ηνωμένου

Βασιλείου και Αυστραλίας που άφησε εκτός

νυμφώνος το Παρίσι! 

Είναι κι αυτός ένας πολύ σοβαρός λόγος

που η Γαλλία θέλει να ενισχύσει τη θέση της

στην περιοχή μας. μη διαφεύγει της προ-

σοχής μας ακόμα, ότι η δική της Total δρα-

στηριοποιείται ενεργά στην κυπριακή ΑοΖ,

επομένως έχει κάθε συμφέρον να θέλει ήρε-

μα τα νερά στη μεσόγειο…

η αξιοποίηση των φίλων – όσοι μας απέ-

μειναν – σίγουρα είναι η μοναδική επιλογή

μας. Παραμένοντας φυσικά προσγειωμένοι

και ποτέ και για τίποτε να μη τους θεωρούμε

δεδομένους. Γιατί αν, ου μη γένοιτο, ανάψει

το φυτίλι, κανένας ξένος υπήκοος δεν θα

πολεμήσει για χάρη μας! και φυσικά, ό,τι

γίνεται από τους ξένους, γίνεται πάντα με

γνώμονα το δικό τους συμφέρον. Αυτή την

ώρα μπορούμε να στηρίξουμε πολλά στην

γαλλική υποστήριξη που φαίνεται να είναι

ειλικρινής. η Γαλλία δείχνει να ανησυχεί τα

μέγιστα από την στάση και συμπεριφορά

της τουρκίας, η ηγεσία της οποίας, κατά τα

φαινόμενα, ονειρεύεται την ανασύσταση της

οθωμανικής Αυτοκρατορίας!

και προς Θεού, μακριά από εμάς οι ιαχές

του πολέμου! ο πόλεμος είναι φοβερό πράγ-

μα, δεν είναι παίξε γέλασε! ο πόλεμος φέρ-

νει πολλές συμφορές ακόμα κι όταν είναι 

νικηφόρος! τον πόλεμο, όμως, έτσι όπως

λειτουργεί σήμερα το παγκόσμιο σύστημα,

δεν τον αποφεύγεις με τα χέρια ψηλά, αλλά

με τις γροθιές πάντα σφιγμένες. 

Σίγουρα είναι καλύτερα να κτίζουμε νοσο-

κομείο και σχολεία και ευαγή ιδρύματα και

να δίνουμε το βάρος μας ως πολιτεία στην

ανακούφιση των οικονομικά αδύναμων συνα-

νθρώπων μας. Έλα όμως, που αυτός ο

κόσμος που ζούμε δεν είναι, και δεν ήταν

ποτέ, αγγελικά πλασμένος! Έλα που οι γείτο-

νες μας δεν καταλαβαίνουν από λόγια! με

την τουρκία που έχει το περίστροφο απα-

σφαλισμένο στο τραπέζι και να μας απειλεί,

δεν μπορείς να κάθεσαι με τα χέρια σταυ-

ρωμένα!

Άσχετο με το σήμερα, απολύτως όμως

σχετικό με την Ιστορία: Πριν ένα αιώνα οι

Εβραίοι (σημερινοί μας σύμμαχοι) είχαν θέση

ως στόχο τους να κατακτήσουν την κύπρο

(αγόραζαν για τον λόγο αυτό τεράστιες περ-

ιουσίες στον νησί), απέτυχαν, όμως, μόνο

και μόνο, επειδή η βρετανική Αποικιοκρατία

τους χάλασε τα σχέδια!  και η Γαλλία με τους

φραγκέσκους της, έσφαζε αδιακρίτως τους

Έλληνες στην Πελοπόννησο, ακόμη και μετά

τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους! 

Εγγλέζοι και Γάλλοι μάς ήθελαν εσαεί υπο-

τελείς στην υψηλή Πύλη! και δεν ήθελαν με

τίποτε τον καποδίστρια! Γι΄ αυτό τον δολο-

φόνησαν! 

να μου πείτε, τι σχέση έχουν όλα αυτά με

όσα γράφω παραπάνω; Φύλαγε τα ρούχα

σου να έχεις τα μισά, που λέει και μια σοφή

παροιμία! 

Αδήριτη ανάγκη η ενίσχυση 
των Ενόπλων μας Δυνάμεων
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«Φάλαγγα Κυπρίων Αγωνιστών
στο Μεσολόγγι»

1) Καπετάν Ιωάννης Κύπριος ή Κυπριώτης. λοχαγός

της Φάλαγγας, κυβερνήτης του πλοίου «Ποσειδών».

Πολέμησε στο μεσολόγγι το 1822 και το 1826. Συμμε-

τείχε στην Έξοδο του μεσολογγίου και τραυματίστηκε

αρκετές φορές. την υπηρεσία του πιστοποίησαν πολλοί

οπλαρχηγοί. 

ο καπετάν Ιωάννης κυπριώτης τον Σεπτέμβριο του

1828 υποβάλλει στο υπουργείο Πολέμου βεβαιώσεις του

Αλεξάνδρου μαυροκορδάτου και των μεσολογγιτών

οπλαρχηγών (Αθ. ραζικότσικας, Σπ. ραζής κ.ά.), στις

οποίες φαίνεται ότι πολέμησε και στις δύο πολιορκίες του

μεσολογγίου – από τον ομέρ Βρυώνη και τον κιουταχή

(1822 και 1825-26), όπου τραυματίστηκε σοβαρά δύο

φορές, στο αριστερό χέρι καιπόδι. Αφού έμεινε κατάκοι-

τος ένδεκα μήνες για τον πρώτο του τραυματισμό και

«ηκολούθησε το ιερόν του χρέος», ζητούσε να του καταβ-

ληθούν τα έξοδα νοσηλείας και οι μισθοί του (Βλέπε:

«Πολίτης» - «Χρονικό», 23 μαρτίου 2009, τέχος 057, με

τίτλο «κύπριοι εθελοντές στην Επανάσταση του 1821»,

του Πέτρου Παπαπολυβίου, επίκουρου καθηγητή Σύγχρ-

ονης Ελληνικής Ιστορίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-

λογίας Πανεπιστημίου κύπρου). 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 

«...Δηλοποιώ ο υποφαινόμενος ότι ο Καπετάν Ιωάν-

νης Κυπραίος απ’ αρχής του υπέρ της ελευθερίας αγώνας

μας υπηρέτησεν την Πατρίδα και κατά θάλασσαν και κατά

ξηράν και πάντοτε πρόθυμος και πιστός εις όλας τας περ-

ιστάσεις και διαφόρους μάχας κατά των εχθρών και πληγάς

έλαβεν καιρίας. Δεν ηρνήθη ποτέ την δυνατήν εκ μέρους

του σύμπραξιν οσάκις η πατρίς έλαβεν ανάγκην, όπου και

αν ευρέθη και ως αξιωματικός εξαιρετικώς εις το Μεσολόγ-

γιον το 1822, έτος όπου κατά μίαν πεισματώδη έξοδον

επληγώθη εις τον πόδα τον αριστερόν. 

Διό ως γνώστης εφοδιάζω αυτόν με τον παρόν μου

ενδεικτικόν προς ένδειξιν των πολυχρονίων και εντίμων

προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του και υποφαίνομαι. 

Εν Ναυπλίω την 21η Ιουλίου 1833.

Ο Π. Μαυρομιχάλης»

«...Δηλοποιούμεν υπέρ του Καπετάν Ιωάννη Κυπρίου,

ότι κατά το πρώτον έτος της Ιεράς μας Επαναστάσεως το

1821 ο ειρημένος Ιωάννης Κύπριος εις τας πολιορκίας

ταύτας και καθ’ όλας τας γενομένας μάχας και συγκρούσεις

αυτού έδειξεν ευτολμίαν και γενναιότητα άκραν κατά του

εχθρού, ευρισκόμενος δε με αρκετούς υπό την οδηγίαν

του στρατιώτας. 

Ωσαύτως δε υπηρέτησεν υπό την οδηγίαν μου εις την

δευτέραν πολιορκίαν του Μεσολογγίου κατά το 1825, εις

την οποίαν επληγώθη καιρίως εις την αριστεράν του χείρ-

αν. 

Προς ένδειξιν λοιπόν του ανδρός τούτου δίδομεν το

παρόν μας προς απόδειξιν. 

Εν Αθήναις την 1η Ιανουαρίου 1834.

Ο Συνταγματάρχης 

Νικήτας Σταματελόπουλος 

Ως γνωστά μου τα άνωθεν επιβεβαιώ

Ιωάννης Κολοκοτρώνης»

«Πιστοποιώ ότι ο Καπετάν Ιωάννης Κύπριος δουλεύσας

εις τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα, παρευρέθη εις την

οδηγίαν μου εις την πεισματώδη εκείνην μάχη εις το Λινόν

του Σαϊταγά παρ’ ημών ωχυρομένου κατά του εχθρικού

στρατύ του Ιουσού Πασσά, έδειξεν ατρόμητον γενναιότ-

ητα εις την κατά του εχθρικού τούτου Σώματος αφορμή-

σας και επληγώθη εις την πλάτην.

Ο αυτός παρευρέθη εις την πρώτην πολιορκίαν του

Μεσολογγίου και μετ’ εμού επέβαλε κατά των προμαχώνων

του εχθρού εις τα οχυρώματα του ιδίου Ομέρ Πασά συν

τους άλλους διά την σφράγισιν των εχθρικών πυροβό-

λων. Έλαβεν ατρομήτως καιρίαν πληγήν εις το αριστερ-

όν του πόδι. 

Ο άνδρας τούτος παρευρέθη και εις άλλας εχθρικάς

πεισματικάς συγκρούσεις και τρανώς απεδείχθη παντού

πάντοτε γενναίος και με ζήλον υπέρ Πατρίδος με αξίους

πάντα υπό την οδηγίαν του στρατιώτας. 

Προς ένδειξιν λοιπόν των γενναίων τούτων και εντίμων

εκδουλεύσεών του προς την Πατρίδα δίδω το παρόν μου

διά να του χρησιμεύση όπου ανήκει και υποσημειούμαι.

Εν Αθήναις, την 5ην Ιανουαρίου 1936

Ο Συνταγματάρχης

Θεοδωράκης Γρίβας»

«...Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο Καπετάν

Ιωάννης Κύπριος ευρέθη εις τον ιερόν αγώνα εις την Δυτι-

κήν Ελλάδα εις όλας τας εν Μεσολογγίω μάχας και εξαι-

ρέτως το 1826 ευρέθη με εν πλοίον του «Μυστικόν», το

να πολιορκει το Μεσολόγγιον.

Εν Ναυπλίω την 18η Ιουλίου 1838

Οι αρχηγοί

1) Δημοτζέλος                 2) Γ. Λ. Ζέρβας». 

2) Χριστοδούλου Μακρή Κύπριος, από την τσάδα

της Πάφου. Πολέμησε στο μεσολόγγι και τραυματίστηκε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Διονύσιος Σολωμός (1798-1857): κατάγεται από τη

Ζάκυνθο Επτανήσου. ο Εθνικός μας Ποιητής άρχισε να

γράφει ποίηση στα ιταλικά, αλλά αργότερα στράφηκε στην

ελληνική γλώσσα και μάλιστα στη δημοτική. 

το 1823 εμπευσμένος από την Ελληνική Επανάστα-

ση έγραψε τον μεγαλειώδη «Ύμνον εις την Ελευθε-

ρίαν», που τα πρώτα δύο τετράστιχά του μελοποιημένα

από την νικόλαο μάντζαρο αποτελούν τον Εθνικό μας

Ύμνο. Άλλα έργα του είναι «Ωδή στον Θάνατο του Λόρ-

δου Βύρωνα», «Ο Λάμπρος», «Ο Κρητικός» κ.ά. 

το έργο ζωής όμως του Σολωμού είναι το μεγάλο επι-

κολυρικό ποίημα «Το Χρέος» ή «Το Μεσολόγγι» ή «Ελεύθε-

ροι Πολιορκημένοι», που το επεξεργάστηκε σε τρία δια-

δοχικά διαφορετικά σχεδιάσματα, μέσα στα οποία βρίσκο-

υμε και μερικές σημειώσεις σε πεζό λόγο στα ιταλικά,

μεταφρασμένες αργότερα στην ελληνική από τον Ιάκω-

βο Πολυλά. υπόθεση του έργου είναι το τέλος της πολιο-

ρκίας του μεσολογγίου και η Έξοδος, όταν οι υπερασπι-

στές της πόλης, κατανικώντας όλες τις ανθρώπινες

αδυναμίες και περιφρονώντας όλες τις χαρές της ζωής,

ανυψώνονται σε ηθικά αυτόνομες ψυχές ηρώων. κανέ-

να όμως από τα τρία σχεδιάσματα δεν μας έδωσεν ολοκ-

ληρωμένο το ποίημα. και έτσι έχουμε αποσπάσματα, που

είναι ό,τι ανώτερο έχει να παρουσιάσει η νεώτερη ποίησή

μας, μένουν όμως πάντα αποσπάσματα ενός ατελείωτω

ποιητικού έργου. 

το 1827, ο Ιωάννης καποδίστριας περιέλαβε και την

κύπρο μας στις εθνικές διεκδικήσεις τού υπό δημιουργίαν

κράτους, το οποίον – όπως τόνισε ο πρώτος κυβερνήτ-

ης της Ελλάδος – «θα στηριχθεί στο εκχυθέν αίμα της

κύπρου, της Χίου, της κρήτης, των Ψαρών, του μεσο-

λογγίου και στους άλους πολλούς κατά γην και κατά θάλασ-

σαν αγώνας». (η μητέρα του καποδίστρια καταγόταν από

την κυπριακή οικογένεια Γονέμη). 

ΠηΓΕΣ – ΒΙΒλΙοΓρΑΦΙΑ: 

1) Σίμος μενάρδος – «λησμονημένος κύπριος Αντάρ-

της» («ημερολόγιον μεγάλης Ελλάδος», 1926, σ. 55-62,

Αθήναι).

2) λοΐζος Φιλίππου (Πάφιος Ιστορικός) «κύπριοι Αγω-

νισταί», λευκωσία, 1953. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Ο Άνεμος

Φυσάει ο άνεμος ουρανό,

Γύρω απ’ τη ψυχή

και τη καρδιά μας,

Για να μη χάσουμε το δρόμο,

Βάζει τα δέντρα να μιλάνε,

Κι αυτά μας λένε,

Προς ποια κατεύθυνση

Να πάμε!

Χέρια κλαδιά, κινεί, κοπιάζει,

Και προσπαθεί μ’ αυτά να δείξει,

Πως στον αγώνα να ορμάμε,

Να παίρνει κι αυτός πνοή,

Απ' τη Ζωή και Δύναμή μας…

Φυσάει ο βοριάς του φθινοπώρου

Των δέντρων τα ξερά τα φύλλα,

Καιδιώχνει σαν σκουριά μακριά,

Σκισμένα γράμματα, παλιά,

Που τα πετά πάνω στη πέτρα…

Για να σκαλίσει πάνω κει,

Ελπίδες και κουρέλια πόθων,

Άπιαστα όνειρα, τρελά να…

Που άλλοτε φυσά μακριά,

Κι άλλοτε φέρνει,

Πνοή και αίμα στη ψυχή μας,

Την μια χαρίζει,

Την άλλη παίρνει…

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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«Η Μεσολογγίτισσα Ελλάδα» - Πίνακας του E. De Lansac 1828. Βρίσκεται στην 

Πινακοθήκη του Δήμου Μεσολογγίου

ΙΣτορΙκη μνημη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Τη ζεστασιά σου

Για μια στιγμή που αγάλλιασαν οι ψυχές, 

σε μνημοσύνης ευωδιές, 

ξεγέλασαν της λησμονιάς την αύρα...

κι όπως με ξύπνησαν 

στη σιγαλιά του παραδείσου,

εβρέθηκα μαζί σου...

μα... ξαναπετάξαν της πλάσης τα κλαδιά

κι απελπισία με τύλιξε στα μαύρα...

Ένα πουλάκι κουρασμένο στη φωλιά μου,

να λαχταρά τη ζεστασιά σου – η καρδιά μου.

Μερσίνη MacFarland



Μέρος 33ον

Οπως η μητροπολιτική Ελλάδα έχει τον Σολωμό

της και τον Παλαμά της, η Κύπρος έχει το

δικό της εθνικό βάρδο, τον Βασίλη Μιχαηλίδη. 

ο Μιχαηλίδης γεννήθηκε στο λευκόνικο στην

επαρχία Αμμοχώστου το 1849. ο πατέρας του, ο

Χατζημιχάλης ήταν ένας τραγουδιστής και χωρα-

τατζής. η μάνα του καταγόταν από το χωριό Δάλι και

λεγόταν Αννέτα Οικονόμου. καταγόταν από θρη-

σκευτική οικογένεια και ένας από τους θείους του

ήταν ο Χρύσανθος Παπακονόμος και ένας άλλος

θείος του, ο Γιάννης Οικονομίδης, έγινε μητρο-

πολίτης στο κίτιο με το όνομα Κυπριανός.

Όταν τέλειωσε το Δημοτικό, ο Βασίλης πήγε στη

λευκωσία όπου φοίτησε στο Γυμνάσιο για δυο χρό-

νια (1866-1868) και μετά τον πήρε ο θείος του ο

μητροπολίτης στη λάρνακα. τον τραβούσε η αγιο-

γραφία, αλλά άρχισε να γράφει και στίχους εμπνευ-

σμένος από τα πολιτικά που άκουγε, για την Επα-

νάσταση του 1821 και για τους αγώνες των Ελλή-

νων στην Ήπειρο, στην κρήτη και στην κύπρο.

Ερωτεύτηκε την Ευγενία Μπαρτζίλη και της 

έγραφε ρομαντικούς στίχους. 

Ύστερα από πολλά παρακάλια για οικονομική

βοήθεια από το θείο του τον μητροπολίτη, ο μιχα-

ηλίδης τα κατάφερε να πάει στην Ιταλία το 1875 για

να σπουδάσει ζωγραφική. Δεν τέλειωσε όμως τις

σπουδές του και πήγε στην Ελλάδα να πολεμήσει

για τη λευτεριά της ηπείρου και της Θεσσαλίας. 

το 1878 όταν οι Άγγλοι πήραν την κύπρο από την

οθωμανική Αυτοκρατορία, ο μιχαηλίδης γύρισε στην

κύπρο απένταρος και εγκαταστάθηκε στη λεμεσό.

το 1884 πήρε δουλειά σαν προσωρινός νοσοκόμος

με μισθό 4 λίρες το μήνα όπου δούλεψε ως το 1910. 

κατά την επιστροφή του στην κύπρο έγραψε και

μερικά από τα ωραιότερα πατριωτικά του ποιήμα-

τα, όπως «Η 9η Ιουλίου 1821», «Η Χιώτισσα» κ.ά. 

Παρά την πλούσια ποιητική του προσφορά στον

τόπο μας, ο μιχαηλίδης πέθανε στις 8 Δεκεμβρίου

1917, φτωχός, αγνοημένος και αδικημένος στο Φτωχο-

κομείο της λεμεσού.

ο Ν. Ξιούτας που επιμελήθηκε την έκδοση των

ποιημάτων του μιχαηλίδη γράφει ότι το πρόβλημα

της γλώσσας βασάνισε τρομερά τον ποιητή γιατί με

τη φτωχική του εκπαίδευση του ήταν αδύνατο να

κατακτήσει την καθαρεύουσα χορταστικά. υπήρξε

και αυτός αρχικά θύμα της αρχαιοπληξίας της εποχής

του. ο μιχαηλίδης όμως σύντομα κατάλαβε πως η

καλύτερη επικοινωνία με τον κυπριακό λαό είναι η

λαϊκή γλώσσα και το κυπριακό ιδίωμα.

«Η 9η Ιουλίου 1821 ή 

το Τραούδιν του Κυπριανού» 

ο μιχαηλίδης εμπνευσμένος από τη θυσία του

Αρχιεπισκόπου κυπριανού στις 9 του Ιούλη 1821

και τον ξεσηκωμό των κυπρίων έγραψε το επικό

ποίημα «Η 9η Ιουλίου 1821 ή το Τραούδιν του

Κυπριανού». 

Στο ποίημα αυτό αναφέρεται στη σύλληψη και

στον απαγχονισμό του Αρχιεπισκόπου κυπριανού

και τον αποκεφαλισμό των τριών μητροπολιτών

(Πάφου Χρύσανθου, κιτίου Μελέτιου και κυρήνει-

ας Λαυρέντιου) που έγινε στις 9 Ιουλίου 1821. 

το ποίημα που είναι γραμμένο στην κυπριακή

διάλεκτο συγκίνησε και συνεχίζει να συγκινεί τον

κυπριακό λαό. 

Δίνουμε μερικούς στίχους:

Αντάν αρκέψαν οι κρυφοί ανέμοι κι εφυ-

σούσαν

κ αρκίνησεν εις την Τουρκιάν να κρυφο-

συννεφκιάζει

κι που τες τέσσερις μερκές τα νέφη εκουβα-

λούσαν

ώστι να κάμουν τον καιρόν ν’ αρκεύκει να

στοιβάζει,

είχεν σγοιάν είχαν ούλοι τους κι η Κύπρου

το κρυφόν της.

ο Αρχιεπίσκοπος κυπριανός αρνείται να δεχτεί

να τον βοηθήσει ο τούρκος Κιόρογλου να φύγει και

να γλυτώσει τη σύλληψη, γιατί θεωρεί τη φυγή του

σαν προδοσία για τον λαό του. η ηρωική άρνησή

του θυμίζουν στίχους από τον «Αθανάσιο Διάκο»

του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. 

Ιδού τι απαντά ο Αρχιεπίσκοπος κυπριανός:

Δεν θέλω, Κκιόρογλου, εγιώ να φύω ΄που

την Χώραν,

Γιατί αν φύω το κακόν εννά γινεί περίτου.

Θέλω να μείνω Κκιόρογλου, κι ας πα΄να με

σκοτώσουν,

Ας με σκοτώσουσιν εμέν, κι οι άλλοι να

γλιτώσουν...

Ακολουθούν φοβερές απειλές ότι ο Μουσελίμ

αγάς έχει κατά νουν να σφάξει και να κρεμάσει τους

ρωμιούς της κύπρου:

Έχω στον νου μου, ΄πίσκοπε, να σφάξω, να

κρεμάσω,

Κι αν ημπορώ ΄που τους Ρωμιούς την

Κύπρον να παστρέψω

Κι ακόμα αν ημπόρεια τον κόσμον να

γυρίσω,

Έθεννα σφάξω τους Ρωμιούς, ψυχήν να

μεν αφήσω....

ο Αρχιεπίσκοπος τότε του δίνει την ηρωική απάν-

τηση, την απάντηση που θα έδινε ολόκληρος ο κυ-

πριακός Ελληνισμός:

Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνόκαιρη του

κόσμου,

Κανένας δεν εβρέθηκεν για να την

ηξηλείψει,

Κανένας γιατί σκέπει την ΄που τα ΄ψη ο

Θεός μου.

Η Ρωμιοσύνη εννά χαθεί όντας ο κόσμος

λείψει!

Σφάξε μας ούλους κι ας γενεί το γαίμαν μας

αυλάκιν,

Κάμε τον κόσμον μακελλειόν και τους

Ρωμιούς τραούλια,

Αμμά ΄ξερε πως ίλαντρον όντας κοπεί

καβάκιν

Τριγύρου του πετάσσονται τρακόσια παρα-

πούλια.

Το ΄νιν αντάν να τρω΄ την γην, τρώει την

γην θαρκέται

Μα πάντα κείνον τρώεται και κείνον καταλ-

υέται.

«Η Χιώτισσα»

Ένα άλλο επικό του ποίημα είναι «Η Χιώτισσα».

η υπόθεση του ποιήματος είναι ότι τούρκοι έφερναν

κοπέλες από τη Χίο σαν σκλάβες και τις πουλούσαν

στη λεμεσό. ο ποιητής μιλά για το δράμα μιας νέας

Χιώτισσας που ζούσε με ένα πλούσιο μπέη που της

είχε άλλες σκλάβες να την υπηρετούν. Στη συνά-

ντησή της με «μιαν ρκαν δκιακονητίναν» (γριά ζητιά-

να), της αποκαλύπτει την ταυτότητα της και παρα-

καλεί την γριά να τη βοηθήσει να λευτερωθεί. 

Πράγματι η γριά φροντίζει κι έρχεται ο αδερφός

της με το καράβι, την παίρνει κρυφά και φεύγουν για

τη Χίο. το ποίημα αποτελείται από 420 στίχους χωρι-

σμένους σε δεκάστιχες στροφές. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από τη συνάντηση της

νεαρής Χιώτισσας με την χριστιανή γριά:

Πάψε τα δάρκα σου, πκιον κανεί σε

Πάνω στες βούκκες σου να κυλούν

Και πε μου κόρη μου, πόθεν είσαι

Και τ΄όνομαν σου πώς το λαλούν:

Από την Χιον την μακελλεμένην

Και τ΄όνομαν μου λαλούν μ΄ Ελένην 

Πάσκισε, θκειούλλα μου, να γλιτώσω

Και σαν να χτίζεις μιαν εκκλησιάν

Μπορώ το γαίμαν μου να σιονώσω

Μα δεν σε ΄φηννω μες την Τουρκιάν.

ο μιχαηλίδης έγραψε και στίχους στην απλή

ελληνική και στην συλλογή του «Ασθενής Λύρα»

εκφράζει την απαισιοδοξία του γιατί το κράτος δεν

ενδιαφέρεται καθόλου για τη φτώχεια και το κατάν-

τημά του. καταλαβαίνει την κοινωνική αδικία που

επικρατεί και την κατακρίνει. 

Άλλα ποιήματα του είναι «Η τοκογλυφία», «Ο

γάμος», «Μύθοι» κλπ. 

Έγραψε επίσης και έναν ύμνο στον Αγγλο Αρμο-

στή Σερ Γουώλτερ Σένταλ, αλλά ύστερα το 1914

που κατάλαβε το ρόλο των Άγγλων έγραψε μερικούς

στίχους που καυτηριάζει τη Βρετανική Αποικιο-

κρατία:

Η Αγγλική κυβέρνηση με έναν βοσκόν

ομοιάζει

Που ξένην γίδα άρπαξε και όμως δεν την

σφάζει

Για να τραβά το γάλα της εκείνος να το

πίνει

Και στο βυζί της τ’ άρρωστο σταλιά να μην

αφήνει.

Κι όσον η γίδα αν πονεί και όσον κι αν

φωνάζει

Ειν΄ ο βοσκός της άπονος, καθόλου δεν τον

νοιάζει.

Φτάνει εκείνος απ’ αυτήν να φάγει και να

ζήσει

Και είναι αδιάφορο η γίδα αν ψοφήσει....

Πράγματι, πόσο προφητικοί ήταν οι στίχοι του

μιχαηλίδη.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
     

       
        

         
  

       
       

       
       

        
        

       
     

        
      

      
      

       
       

        
   

        
       

      
        

      
        
    

        
        

       
      

   
       

       

      
   

        
       

       
      

     
     

        
      

      
        

    
      

       
     

       
 

       
            
     

        
       

     
       
        

       
         

     
       

       
        

       
     

       
       

      

       
     

     
 

    
  

        
       

       
       

      
        
       

 
    
    
       

 
       

      
      

      
        

   
       

       
      

     
  

      
  

       
      

 
       

    
        

 
      

      
    

       
        

      

     
       
      

       
  

      
   

      
        

      
          

     
      
      

     
  

   
        

        
       

        
       

      
       

        
       

       
      

         
      

      
       

        

        
         
        

      
       
       

        
        

    

    
     
         
        

         
      
      

         
       

     
      

        
       

     
       

      
       

        
         

     
       

      
       

      
      

    
      

         
        

       
        

    
        
       

    
    

      
         

        
         

       
      

     

    
       

       
       

         
         

       
       

    
       
      

      
        

     
 

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk
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Βασίλης Μιχαηλίδης (1849-1917)
– Ο Εθνικός βάρδος της Κύπρου





Working with our Member Associations, the National Federation of

Cypriots in the UK established the UK Cypriot Professionals Network

(UKCPN) in 2020 to provide mentorship, resources, events and net-

working opportunities for Cypriot professionals in the UK.

Our mentoring scheme is now entering its second year and aims to

connect UK Cypriot professionals across all levels and industries to form

productive, flexible mentoring partnerships. Since launching last Sep-

tember, 150 UK Cypriots have already taken part in the mentoring scheme

so far, with over 40% of the mentors at Managing Director or Partner

level. We are now opening the second round of applications for men-

tors and mentees, with the mentor/mentee matching due to take place

in January 2022.

You can register today as a mentor or mentee and be part of our Jan-

uary 2022 tranche by completing the following online form(s):

For mentees: cypriotfederation.org.uk/ukcpnmentor/

For mentors: cypriotfederation.org.uk/ukcpnmentee/

Here’s what some of the participants had to say about the mentoring

scheme:

“My mentor has been an excellent guide to me. He has always been

accessible and very well informed… What is so refreshing about the

UKCPN mentoring programme is that people have only one agenda;

the mentee. This has created such a positive dynamic in the relation-

ship, an awareness that the advice you are receiving is genuine and sin-

cere.” – Joanna Demopoulou, Scientific Advisor

“Taking part in the UKCPN mentoring scheme was incredibly valu-

able for me. Beyond the guidance, advice and expertise it provided, it

has felt meaningful and important to have professional support within

the Cypriot community.” – Michaella Livadiotis, Freelance Musician

“I like how flexible the scheme is. I don’t speak with my mentor every

month, but it’s helpful and reassuring to have someone so experienced

just a phone call away if I have any questions in my career. She’s been

a huge support to me.” – Andrea M, Junior Solicitor

“My mentor reviewed my job applications for me and helped me pre-

pare for interviews. She has a lot of experience so her guidance was in-

valuable. It is really useful having her in my network of contacts and I

know I can contact her any time if I have any questions or need any fur-

ther help.” –  Joanna Michaelidou, Teacher

“We reviewed and updated my mentee’s CV and I shared my inter-

view experience. This is what my mentee needed since he had been

working for the same company for many years.  I feel he was on the right

path after our discussions and it was a great pleasure meeting him.” –

Constantinos Fasoulis, Senior IT Consultant

“The UKCPN mentoring scheme gives great opportunities to mentees

to work towards achieving  their goals and long term vision with the help

of a mentor. As a mentor, it gave me great satisfaction to be part of the

said scheme and to be able to help young mentees find their profes-

sional voice.” – Marina Emphietzi-Harris, Visual Artist

“I was really pleased to be paired with my mentee who showed great

potential. After a few coaching sessions, she secured a fantastic job of-

fer at a great marketing firm.” – Stephanos Habeshis, former Head of

Marketing

“It was great to brainstorm future career options with my mentee and

I introduced him to some contacts to help him on his journey. I under-

stand it’s overwhelming as a student to have so many options, and I was

glad to help my mentee navigate through it.” – Nadia Themis, Commu-

nication and Life Coach

We also offer free CV Reviews!

In today’s job market, your CV is so important. It’s the first thing that

differentiates you and is key to securing your next job and future suc-

cess. Email your CV to our team at ukcpn@cypriotfederation.org.ukfor

a free review and we can help you make an impression for the right rea-

sons.

For more information on UKCPN, visit 

cypriotfederation.org.uk/ukcpn

Plenty of games, plenty of goals and plen-

ty of great performances for the many teams

of community grassroots club Omonia Youth

FC, sponsored by Spector, Constant &

Williams, Vas Barbers and V Jewellers. Many

teams were in County Cup action and came

away with positive results while this week

also highlighted how the girls' football teams

are continuing to thrive at the club. 

By Mike Pieri

Sophia Karanicholas and Samuel Arthur's

Under 14 Girls drew 3-3 in a highly enter-

taining match. It took a while for nerves to

settle but coming back three times to final-

ly get a draw demonstrated the incredible

team work, determination and resilience

these girls have. Both Sophia and Samuel

were rightly proud of their team and as Sophia

stated: "...They've truly made our weekend.

Huge well done to each and every single

player; they were outstanding!" 

The coaches wanted to also thank the

parents for their support and for their posi-

tive encouragement throughout the entire

game. Goals were scored by Mea Branco

(2) and Player of the Match Mia A whose

controlled aggression and urgency on the

ball really changed the tempo of the game.

This was the change that started the team's

fight back which was topped off with a well-

deserved goal. 

Abduallai Adejumo's Under 12 Falcons

were up against one of the toughest teams

in the league if not the toughest and it was

clear from the outset the girls were up for

the challenge. From the off the girls were

able to continue repelling countless attacks;

Elysia again pulling the strings at the cen-

tre of the defensive back three with Georgia

and Faith either side. There were good mo-

ments for the front three of Elize, Aanya and

Andreana with Andreana, playing as a strik-

er for the first time this season, coming close

on a couple of occasions. However just as

the girls were getting in to their groove the

opposition scored. One of this team's strengths

though is that they never let their heads go

down and true to form they didn't. Elize went

on to equalise before half time, slotting home

from relatively close range.  

In the second half, the quality of both sides

improved and it became a really entertain-

ing game; end to end stuff on occasion. The

opposition scored to go ahead before Elize

scored again, from the penalty spot. 2-2 was

the final score which was a fair reflection of

the match.  

Player of the Match was awarded to two-

goal was Elize who gave a great attacking

performance.  

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Un-

der 13 White were very comfortable winners

in their County Cup match, winning a one-

sided match 11-0. After a long journey to Ac-

ton against an unknown team the boys were

up for it from the first minute of the game.

Having worked on switching play and using

width of pitch in training, they executed this

perfectly with the opposition having no an-

swer to the Under 13 White. They raced to

a 4-0 lead inside 25 minutes before centre

forward Leo was sent off for a challenge on

the goalkeeper. At this point there is a fear

the wheels could come off, however both

coaches were extremely proud to say the

team were galvanised in adversity and pro-

ceeded to battle hard, playing a smart game,

keeping possession and moving the ball

about the pitch beautifully and scoring love-

ly goals. BY half time they were 5-0 up and

proceeded to score six more in the second

half. Every player was awesome, backing

each other up whenever it was needed. The

result was great but the it was the charac-

ter, attitude and the game management which

pleased both Myri and Kyri most.  

Goals were scored by Andre (3), Andrew

(2), Leo (2), Kleanthis (2), Lewis and Tasin.

Nicholas was named Man of the Match. He

was a constant menace on the right wing

with multiple assists and working hard to

help in defence too.  

In their County Cup tie, Mike Koumi, Adam

Broomfeld and Pany Panayiotou's Under 14

White bounced back from last week's de-

feat to win 7-1 thanks to a dominant display.

Having a solid base allowed the boys to dic-

tate the game and play their fast flowing foot-

ball. They went into an early lead and missed

a host of chances before scoring twice in

quick succession to go in 3-0 up at half time.

They conceded early on but kick on and

score four further goals to comfortably go

into the draw for the next round. Chris (3),

William (2), Georgie and Luca were the goals

scorers with Nick named Man of the Match

for his outstanding centre forward play, hold-

ing the ball and linking up play. After the

match Coach Mike said: "...as a coach it's a

pleasure to see every boy progressing and

contributing." 

Elsewhere, two Under 18 teams regis-

tered wins. Mike Petrou's Under 18 White

Plus were superb as they ran out 4-1 win-

ners. From front to back the team took full

control with an excellent passing display.

The score was not reflective of the number

of chances missed and it could so easily

have ended up at least 7-1. Nevertheless,the

boys worked hard to get their second win of

the season.  Louis Petrou (3) and Alex Loizou

got the goals with David Preece named Man

of the Match. 

Michael Pieri's Under 18 White got their

season going with their first win thanks to a

2-1 home win. The score belied the domi-

nance they showed as the boys created plen-

ty of situations and opportunities that should

have yielded more goals. Returning Cap-

tain Sami Hristov gave the Under 18 White

the lead by getting on to the end of a fine

corner. The second half, even after several

substitutions, the Under 18 White continued

to exert pressure but they just couldn't fin-

ish off good moves. The second goal final-

ly came to settle nerves courtesy of anoth-

er well-worked move; Noel Allen jinking his

way in the box until he was upended and

which resulted in a clear penalty being award-

ed. Noel himself stepped up to dispatch it

home. The opposition scored with three min-

utes to go but the boys saw off the game to

claim three points thanks to a 2-1 win. An-

dre B was named Man of the Match but there

were many fine performances. A positive

note to this game was the performance of

the young referee who was outstanding. He

showed good communication with players

and adults, made excellent use of the ad-

vantage law and was always in control.  

Kerem Denizer and Paul Pavlou's Under

12 Green succumbed to defeat bit there were

still positives to take from the game. They

went into the half time break 2-1 down after

a strong showing in the opening period. In

the second there moments of amazing play

from the boys, some good passing and one-

twos. Their only goal of the game came from

a player more used playing in a more with-

drawn role but he stepped forward and dom-

inated his position causing the opposition

some problems. Aside from the goal he al-

so rocked the cross bar with a confidently

taken free kick. In all it was a great team ef-

fort. Goalscorer Lucas was named Man of

the Match with Jam and Noah given the

team's most contributor award.  

The Men's team, sponsored by Crown

Mobile Tyres, Athletic Development Club,

The Master Locksmith and RAMEK asset

management played against title chasing

Komi Kebir in the KOPA League and they

out on a fine display against one of the divi-

sion's top team. There were plenty of spells

of good possession and they created am-

ple opportunities to score hitting the cross

bar and post. They lost 3-1, with Andreas

Kyprianou getting the goal but it is right to

remember that many of these players are

only in their second season in adult football.

There has been a marked improvement in

their positional discipline and style of play.

Well done to all involved.  

Should you feel enthused and want

to know more about Omonia Youth

FC, you can contact the club at

omoniayouthfootballclub@hot-

mail.com, via the contact page on

the club's website www.omoni-

ayouthfc.com as well as follow-

ing the club on twitter @Omoni-

aYouthFC and Instagram @omo-

niayouthfc1994.
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County Cup wins for Omonia Youth FC 

Good 2-1 win for Under 18 White
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KOTOPITA

This is a delicious and sensational

chicken pie which will entice your

guests or family. The finished prod-

uct will have a crispy topping and

aromatic filling. This is a classic, tra-

ditional recipe which has been baked

in villages and towns for over one

hundred and thirty years.

Kotopita nowadays is made with

any sized chicken, although in the

old days it used to be baked with

very small chickens or poussins –

or alternatively with ornithes which

are normal-size or older chickens.

The method of boiling meat with

a set of spices and then shredding

and cooking it in another way, prob-

ably came from the ancient Persians,

spread throughout the Middle East

and the Mediterranean and even as

far away as India. The idea was to

create exquisite flavours to be en-

joyed without the absence of chewy

meat.

INGREDIENTS

Serves 6

2 free-range, organic poussins 700-

800g each, or a whole chick-

en, about 1.8kg

300ml stock (see recipe below)

80g unsalted butter

120g plain flour

6 medium organic, free range eggs

125g kefalotyri or parmesan cheese

1 tsp freshly ground nutmeg

1 tsp cayenne pepper

sea salt and freshly ground black

pepper

500g filo pastry

250g butter, melted

2 tbsp sesame seeds

FOR THE VEGETABLE STOCK

4 medium onions, peeled and quar-

tered

3 garlic cloves, crushed

2 celery stalks, including some leaves

2 large carrots, peeled and cut into

chunks

2 leeks, washed and cut into chunks

5-6 whole peppercorns

2 parsley stalks

2 sprigs of thyme

2 bay leaves

pinch of sea salt

METHOD

1. Place the poussins or chicken in

a large stock pot with all the chick-

en stock ingredients. Cover with

water so the chicken is just sub-

merged. Bring to the boil and

cover with a lid. Simmer for 55-

60 minutes, until the chicken

meat is falling off the bone.

2. Remove from its juices and set

aside. When it's cool enough to

handle, remove all the flesh from

the bones and shred into longish

bite-sized pieces. Discard any

bones and skin from the meat.

Strain the stock and set aside.

Discard the ingredients of the

stock, apart from the onion. Fine-

ly chop the onions or liquidate

to a puree and add to the chick-

en pieces. Measure the stock

and if it is not 300ml, make it up

to this by adding milk or cream.

3. Now, prepare the bechamel sauce. 

Over a medium heat, place the 

butter in a heavy-based saucepan,

until it is foaming but not burn-

ing. Turn the heat down and grad-

ually add the flour and stir with

a wooden spoon until smooth.

Cook, stirring all the time, for 1-

2 minutes until the roux turns to

a golden-brown colour.  Gradu-

ally add the chicken stock, 100ml

at a time, stirring until smooth af-

ter each addition. Bring to the

boil, stirring all the time and then

remove from the heat.

4. Beat the eggs, one at a time, in-

to the bechamel sauce, then add

the cheese, nutmeg and papri-

ka. Season to taste. Stir in the

chicken and boiled onions and

set aside.

5. Heat the oven to 220⁰C/200⁰C

fan/gas 7.

6. Keep the filo pastry covered with

a damp tea towel. Butter a

35x25x5cm baking sheet and

line with a sheet of filo. Brush it

with melted butter and repeat

the process, until you have used

five sheets. Do not worry if the

filo overlaps the baking sheet.

Spoon the chicken mixture on-

to the filo pastry. Top with five

more layers of filo over the chick-

en, brushing each layer with but-

ter. Trim any protruding layers

of filo, brush the entire surface

of the top layers with butter and

roll down the edges. Using a

sharp knife, score the top three

layers of filo pastry into diamond

or square shapes. Sprinkle with

about 30ml water so that the fi-

lo topping will come out crispy

after baking. Now, sprinkle the

surface with the sesame seeds.

7. Bake in the preheated oven for

15 minutes, reduce the heat of

the oven to 180⁰C/160⁰Cfan/gas

4 and cook for a further 45-50

minutes, until the pastry is gold-

en.

8. Remove from the oven and allow

to cool for 10-15 minutes in or-

der to achieve a crispy top-

ping. 

9. Serve with a green salad or a com-

bination of vegetables, such as

broccoli or asparagus. 
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K O T O P I T A
Greek Chicken Pie

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις (ρΙκ)
20,55 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.25 Ελληνική ταινία: 

Αμόκ

22.50 Ελληνική ταινία: 
Εϊδαν Τα Μάτια Μας Γιορτές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
12:00 μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
15:25 καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια

19:50 με τον Φακό του Hellenic TV
21.20 Ελληνική ταινία: 

Μια Τρελή.. Τρελή... Σαραντάρα

22.45 Ελληνική ταινία: 
Ξυπόλητος Πρίγκιπας

00.20 Ελληνική ταινία: 
Αδιέξοδος

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

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

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

Ο Ακάλυπτος 

20.55 Ελληνική ταινία: 
Το Μοντέλο

22.10 Ελληνική ταινία: 
Ερωτικές Παραλλαγές

KYΡIAKH 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
11.00 μετάδοση Θείας λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
21.00 Διαλέγω καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
21.25 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.00 Ελληνική ταινία: 

Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα Νο4

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

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: 
Οκτώ Γυναίκες Κατηγορούνται

22.45 το ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

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: 

Πολύ Αργά για Δάκρυα
21.55 Ελληνική ταινία: 

Άλλος Για Το Εκατομμύριο

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.00 ταινίες της εβδομάδας 

με την τζίλα Ζυλυφτάρι
20.50 Ελληνική ταινία: 

Θρίαμβος
22.30 Ελληνική ταινία: 

Μπορούμε Και Κάτω Από Τα
Θρανία

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Προκλήσεις (ρΙκ)
20.55 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.25 Ελληνική ταινία: 

Συμμορία Εραστών
23.00 Ελληνική ταινία: 

Τι Κάνει Ο Άνθρωπος 
Για Να Ζήσει

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others. 

Here he would like to give you a taste of his recipes.

In my heart doth glow

A candle to keep

Thy warmth

Whilst winds blow;

Spiritual clouds,

Waves of gloom

Dim Thy light …

We pray Thee,

Teach us to fight

The good fight

And encase the heart

With an essence

Thou alone can give

With the Spirit

Of endurance

More precious than

Find gold,

A crown of laurel

To Thy glory

Mine heart doth hold;

To Thee my soul doth sing,

Whilst in solemn stillness

Thy Word takes wing!

Jo-Anne Colombo Marinakis

A candle In The Wind
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