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Τα επίσημα πρακτικά του
Κραν Μοντάνα και τα
«παπαγαλάκια» της Άγκυρας
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Η πικετοφορία έξω από την τουρκική
πρεσβεία στο Λονδίνο
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Τα πρακτικά του ΟΗΕ για το
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Δεκαμελής αντιπροσωπεία
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ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ύψωσαν τη σημαία του ψευδοκράτους με ενέργειες
τριών Συντηρητικών Δημοτικών Συμβούλων!
n ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
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ΜΕ ΑΕΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΗΓΕΤΗ ΣΤΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κυρ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Ο Μπόρις
να σκεφτεί έξω από το κουτί»…

n «ΑΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ»
n «Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»
n «Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ
ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΒΑΡΩΣΙΑ ΟΡΟΣ ΓΙΑ
ΝΕΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ»
n Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟΣ» ΔΙΑΛΟΓΟΣ
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Οι «Αθάνατες» στο Λονδίνο θα μείνουν
αθάνατες στη μνήμη των θεατών
n Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ
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ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: «Εμβολιαστείτε όλοι για να αποφύγουμε νέα μέτρα»
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ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Η πικετοφορία έξω από την
τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο
Σ

την ετήσια καθιερωμένη πικετοφορία που οργανώνει η
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία
Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΚΟ ΗΒ)
έξω από την Τουρκική Πρεσβεία
στο Λονδίνο συγκεντρώθηκαν
στις 15/11/21 εκατοντάδες συμπατριώτες μας και φοιτητές από την
Κύπρο για να καταδικάσουν την
αποσχιστική και παράνομη ενέργεια ανακήρυξης του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου 1983,
στην κατεχόμενη περιοχή της
Κύπρου και να καλέσουν για μια
ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο.“No
UDI No Partition”- “Free United
Cyprus”
Σηματοδοτώνταςτην μαύρη επέτειο, ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ, Χρήστος Καραολής είπε πως: «Σε αυτή
τη μαύρη επέτειο για την Κύπρο,
στέλνουμε μήνυμα στην Τουρκία ότι
τα σχέδιά της για μόνιμη διχοτόμηση της Κύπρου μέσω της λύσης
“δύο κρατών” που προβάλλει και
επίσημα από τον Απρίλιο και οι παράνομες προκλητικές ενέργειές της
στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) δεν θα γίνουν
ποτέ αποδεκτά, ούτε από τους
Κυπρίους, ούτε από το Ηνωμένο
Βασίλειο ούτε από την διεθνές κοινότητα».
38 χρόνια μετά τη «μονομερή
ανακήρυξη της ανεξαρτησίας «UDI»
στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, μέλη της παροικίας διαδήλωσαν έξω από την Τουρκική Πρεσβεία στο Λονδίνο για να απαιτήσουν μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο,
την ανατροπή του παράνομου «UDI,»

Αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας, συνοδευόμενη από
φοιτητές της ΕΦΕΚ Η.Β. επέδωσαν επιστολή στην τουρκική
πρεσβεία, που απευθύνεται στον πρέσβη της Τουρκίας.
(ΦΩΤΟ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ)

Στιγμιότυπο από την πικετοφορία της Εθνικής Ομοσπονδίας έξω από την τουρκική πρεσβεία
στο Λονδίνο (ΦΩΤΟ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ)
πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ Πάμπος
και τον τερματισμό της συνεχιζόσυμπαράσταση - αλληλεγγύη τους
Χαραλάμπους, ο Εκτελεστικός
μενης κατοχής από την Τουρκία στο
στον Κυπριακό λαό και στον μακροΓραμματέας της ΕΚΟ ΗΒ Ανδρέας
βόρειο τμήμα της Κύπρου. Τα Ηνωχρόνιο αγώνα του για τερματισμό
Καραολής, εκπρόσωποι της NEΠO
μένα Έθνη καταδίκασαν το παράτης τουρκικής κατοχής.
MAK ΗΒ Καρολίνα Μάντζαλου
νομο «UDI», το κήρυξαν «νομικά
Επιστολή προς τον
(Αντιπρόεδρος) και Ανδρέας Πάτσαάκυρο» και ζήτησαν να «αποσυρΠρέσβη της Τουρκίας
λος (Γενικός Γραμματέας). Στις επιθεί» μέσω των ψηφισμάτων 541
Επιστολή της Εθνικής Ομοστολές αναφέρονται οι συνεχιζόμε(1983) και 550 (1984) του Συμβουσπονδίας που απευθύνεται στον
νες παράνομες και προκλητικές
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Πρέσβη της Τουρκίας παρέδωσαν
δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας
Κύπριοι της Βρετανίας όλων των
ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ Χρήστος
στην Κύπρο που καταδεικνύουν ότι
ηλικιών και Κύπριοι φοιτητές που
Καραολής και αξιωματούχοι της
η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι, είναι
σπουδάζουν στην Αγγλία ταξίδεΟργάνωσης, τους οποίους συνόαυτοί που εμποδίζουν τις προσπάψαν από όλο το Λονδίνο και από το
δευαν ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ
θειες επανένωσης της Κύπρου.
Μάντσεστερ, το Λιντς, το Κάρντιφ,
Χρήστος Τούτον, η Πρόεδρος της
Το ψήφισμα της Ομοσπονδίας
το Σουόνσι, το Ρέντινγκ και το Έσσεξ
ΕΦΕΚ ΗΒ Ελένη Μπάστα και εκαναφέρει ότι «η Τουρκία πρέπει επιγια να λάβουν μέρος στη πικετοφοπρόσωποι φοιτητικών φοιτητικών
τέλους να αποδεχθεί ότι η Κύπρος
ρία. Εκπρόσωποι της αρμενικής και
ενώσεων. Στην αντιπροσωπεία
πρέπει να είναι ένα κανονικό, σύγτης αιγυπτιακής διασποράς ΗΒ
συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ
χρονο,πραγματικά ανεξάρτητο και
συμμετείχαν στην πικετοφορία με
Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Αντικυρίαρχο, ευρωπαϊκό κράτος και
λάβαρα και σημαίες δείχνοντας τη

ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ: «Εμβολιαστείτε
όλοι για να αποφύγουμε νέα μέτρα»
Ο

ι πολίτες στη Βρετανία πρέπει να
προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους
κατά της Covid-19, όταν έρθει η σειρά τους,
εάν θέλουμε να αποφύγουμε νέους περιορισμούς για προστασία από τον κορωνοϊό
αυτόν τον χειμώνα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
«Εάν θέλουμε να αποφύγουμε νέους περιορισμούς στην καθημερινότητά μας, πρέπει
όλοι μας να εμβολιαστούμε αμέσως έρθει η
σειρά μας», τόνισε ο Τζόνσον κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου.
«Σας παρακαλώ πηγαίνετε και εμβολιαστείτε
για να προστατεύσετε τους εαυτούς σας και
τους άλλους και κάνοντάς το αυτό, μπορούμε
να βοηθήσουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο
που έχουμε ξεκινήσει: να παραμείνουμε στο
σχέδιό μας του να χρησιμοποιούμε τον εμβολιασμό για να ελέγξουμε τον ιό».

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ
Ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι ο ορισμός του
πλήρως εμβολιασμένου θα πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη και

«Θα πρέπει να προσαρμόσουμε την ιδέα
του τι συνιστά πλήρης εμβολιασμός προκειμένου να ληφθεί υπόψη αυτό και νομίζω ότι είναι
όλο και προφανές».

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90% Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

η τρίτη, αναμνηστική δόση κατά της covid-19,
χωρίς να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα για
την κίνηση αυτή.
Πλήρως εμβολιασμένος αυτή τη στιγμή
σημαίνει πως έχει λάβει δύο δόσεις εμβολίου
κατά της Covid. Όλοι οι πολίτες άνω των 40
ετών είναι επιλέξιμοι τώρα για μια αναμνηστική δόση έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση τους.
«Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι λαμβάνοντας τρεις
δόσεις, λαμβάνοντας την αναμνηστική δόση
σας, αυτό θα γίνει ένας σημαντικός παράγοντας και θα κάνει ευκολότερη τη ζωή για εσάς με
κάθε τρόπο», σημείωσε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.

Η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Υγείας
έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία από μια έρευνα βασισμένη σε δεδομένα πραγματικού κόσμου,
η οποία διαπίστωσε ότι η ενισχυτική δόση παρείχε πάνω από 90% προστασία κατά της συμπτωματικής COVID-19 για ανθρώπους άνω των 50
ετών.
Η έρευνα με δεδομένα πραγματικού κόσμου
διαπίστωσε ότι η προστασία απέναντι στη
συμπτωματική νόσο έπειτα από μια αναμνηστική
δόση ήταν 93,1% για όσους είχαν αρχικά εμβολιαστεί με το σκεύασμα της AstraZeneca και
94% για εκείνους με Pfizer.
Η Κοινή Επιτροπή Εμβολιασμών και Ανοσοποίησης πρόσθεσε ότι η προστασία που
παρέχεται από την ενισχυτική δόση απέναντι
στη σοβαρή νόσηση αναμένεται να είναι υψηλότερη.

όχι προτεκτοράτο της Τουρκίας. Οι
ενέργειες για «λύση δύο κρατών»
πρέπει να σταματήσουν και η Τουρκία
πρέπει να αποδεχθεί ότι οι ξένες
εγγυήσεις και τα στρατεύματα είναι
αναχρονιστικές. Στο ψήφισμα καλούν
τον Τούρκο πρέσβη, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης της χώρας του
στο εξωτερικό, να ακούσει τις εκκλήσεις του κυπριακού λαού, της διεθνούς κοινότητας και του ΗΒ, για
έναρξη των διαπραγματεύσεων για
λύση του κυπριακού στη βάση μιας
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία,
όπου θα διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες όλων των Κυπρίων.

Επιστολή προς
τον πρωθυπουργό
Μπόρις Τζόνσον
Η Ομοσπονδία έστειλε επίσης
επιστολή στον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για αυτήν την τραγική επέτειο. Στην επιστολή, ο κ. Καραολής υπενθύμισε τη μακροχρό-

νια θέση του Ηνωμένου Βασιλείου
περίμη αναγνώρισης του αποσχιστικού καθεστώτος στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η επιστολή ανέφερε επίσης ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας «πρέπει να καταδικαστούν με τον πιο
έντονο τρόπο από την κυβέρνηση
του Ηνωμένου Βασιλείου και τον
καλεί να διαδραματίσει ενεργό και
εποικοδομητικό ρόλο στην Κύπρο
για να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές γενιές Κυπρίων θα μεγαλώσουν
σε μια επανενωμένη και ελεύθερη
χώρα, χωρίς κατοχικό στρατό και
οδοφράγματα. Η διχοτόμηση είναι
απαράδεκτη για τους Κύπριους
και,όπως επανειλημμένα έχουν
δηλώσει διαδοχικές κυβερνήσεις,
και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μόνη
λύση είναι μια επανενωμένη Κύπρος, ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στις Συμφωνίες
Υψηλού Επιπέδου».

Υποψήφιος για τις προεδρικές
εκλογέςτης Λιβύης ο εχθρός της
Τουρκίας στρατηγός Χ. Χαφτάρ
Ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν στις 24 Δεκεμβρίου 2021, με ομιλία του που
μεταδόθηκε απ’ ευθείας από την τηλεόραση.
«Ανακοινώνω τη υποψηφιότητά μου στις προεδρικές εκλογές, όχι επειδή τρέχω πίσω από την εξουσία, αλλά για να οδηγήσω τον λαό μας προς
τη δόξα, την πρόοδο και την ευημερία», δήλωσε.
Προσφάτως, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και ο γιος του πρώην
ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, Σάιφ αλ-Ισλάμ Καντάφι.
Παρά τη δημόσια υποστήριξη αρκετών πολιτικών σχηματισμών στη
Λιβύη, αλλά και των ξένων δυνάμεων στη διεξαγωγή των εκλογών της
24ης Δεκεμβρίου, η πραγματοποίησή τους παραμένει αμφίβολη, καθώς
οι αντιμαχόμενες πολιτικές ομάδες έχουν διαφορές για τους κανόνες, αλλά
και για το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των εκλογών.
Η διεθνής διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι συμφώνησε
στην επιβολή κυρώσεων κατά οποιουδήποτε προσπαθεί να προκαλέσει
αναταραχή ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή των εκλογών.
Καθώς απομένουν λιγότερες από έξι εβδομάδες για την πραγματοποίησή των εκλογών, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τους κανόνες,
αλλά και για το ποιος θα τους εφαρμόσει.
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ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ WALTHAM FOREST ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Τ/Κ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ύψωσαν τη σημαία του ψευδοκράτους με
ενέργειες τριών Συντηρητικών Δημοτικών
Σ

ε μεγάλο σκάνδαλο, που αμαυρώνει
όχι μόνο το τοπικό Δημαρχείο του
Waltham Forest αλλά γενικότερα και την
τοπική αυτοδιοίκηση στην Αγγλία, εξελίχθηκε η ενέργεια των τριών Δημοτικών
Συμβούλων του Waltham Forest, τουρκοκυπριακής καταγωγής, να «επιβάλουν»
νομικά την ανάρτηση στο κτηριακό συγκρότημα του Δημαρχείου της σημαίας μιας
καταδικασμένης διεθνώς παράνομης
οντότητας, ανήμερα της μαύρης επετείου
της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Η
ενέργεια αυτή βρίσκεται σε κάθετη αντίθεση με την επίσημη πολιτική διαδοχικών
βρετανικών κυβερνήσεων καθώς και δικαστικών αποφάσεων αγγλικών δικαστηρίων,
προκαλεί δε κατάφωρα τα αισθήματα της
κυπριακής παροικίας.
Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκαν τα τ/κ
ΜΜΕ στα κατεχόμενα για να ισχυριστούν ότι
είναι η πρώτη επίσημη ανάρτηση της σημαίας
του ψευδοκράτους σε κυβερνητικό κτήριο
στη Βρετανία. Προβάλλουν, μάλιστα, ότι η
επέτειος της ανακήρυξης δεν … γιορτάζεται
μόνο στη «βόρεια Κύπρο» αλλά και σε άλλες
χώρες!!!
Η αντίδραση της Ομογένειας, διά της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και άλλων
φορέων ήταν άμεση, αναγκάζοντας την ηγέτιδα του Δημοτικού Συμβουλίου, που ανήκει
στους Εργατικούς, να απολογηθεί, να διαβεβαιώσει ότι η σημαία κατέβηκε και να
υποσχεθεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί. Διαμαρτυρήθηκαν επίσης και Βρετανοί
βουλευτές.
Χαρακτηριστικά, το περιστατικό καταδίκασε με δήλωσή της και η βουλευτής βορείου
Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς. «Ήταν μία ανεύθυνη κίνηση που αγνοεί πολιτισμικές ευαισθησίες. Η αυτοαποκαλούμενη ‘ΤΔΒΚ’ δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμη κυβέρνηση από τη διεθνή κοινότητα ή από τα δικαστήρια», τόνισε
η Συντηρητική βουλευτής.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι τρεις Τ/κ
Συντηρητικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι (οι δύο
είναι ανδρόγυνο), επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο
αρνήθηκε αρχικά να επιτρέψει την ανάρτηση
της σημαίας, στη συνέχεια, με ενέργειες δικηγόρου τους επέβαλαν τη θέλησή τους, επικαλούμενοι προηγούμενο μα την ύψωση της
σημαίας της Ταϊβάν.
Το γεγονός αυτό, πέραν του σκανδάλου,
αποδεικνύει πόσο επικίνδυνο είναι να ψηφίζονται και από εμάς (Ελληνοκύπριους και
Ελλαδίτες) Τούρκοι στα Δημοτικά Συμβούλια
που προωθούν άμεσα ή έμμεσα το ψευδοκράτος.

The scandal in the Waltham
Forest Council
Members of the Turkish Cypriot community hoisted the flag of the illegal Turkish occupied area of Northern Cyprus at Waltham
Forest Town Hall, East London to mark the
pseudo state's self-declaration of independence on 15.11.21
This illegal initiative was instigated by

Εγκαίνια έκθεσης «ΙΔΕΑ» και
διάλεξη του Ελληνικού Ινστιτούτου
Βενετίας στη Βιβλιοθήκη
Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο
Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:
Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με ελληνικά χρώματα και πολύ υψηλή εκπροσώπηση στη
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε με τα εγκαίνια της Έκθεσης «ΙΔΕΑ:
Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία» του Κέντρου Διάδοσης
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Noesis από την Αιγύπτια Υπουργό
Διασποράς και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Nabila Makram, τον Γενικό
Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη και τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, κ. Mostafa ElFeki.
Χαιρετισμό απηύθυναν στην εκδήλωση ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας
και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’, ο Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, , ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, κ. Mostafa ElFeki, ο Κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας, κ. Mohamed ElSherif, ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας, κ. Aziz Konsowa, ο Πρόεδρος του Noesis, κ. Μιχαήλ Σιγάλας, καθώς και ο Βασίλειος Κουκουσάς, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας.

Conservative Councillor Halil Halebi also
known as "Nick" along with his colleagues
also from Turkish extraction, Cllr. Justin Halabi
and Cllr. Kay Isa.
The ceremony in Fellowship Square outside the Grand Town Hall building was poorly attended with only a dozen people present.
At "E" we would like to remind the
Conservative group leader, Cllr. Tim James
and his three Council colleagues that the socalled "Turkish Republic of Northern Cyprus"
is an illegal state only recognised and sponsored by Turkey since 1983. The pseudostate came into violent existence following
the Turkish invasion in 1974 in which 180,000
Greek Cypriot refugees had been expelled
from their ancestral homes at gunpoint by
the Turkish army. The 20,000 Greek Cypriots
left behind enemy lines in the Karpasia peninsula were ethnically cleansed by Turkey with
only less than 200 remain.
The Turkish occupation authorities have
in the last 47 years pursued a policy to change
the demographics in the occupied North and
pursued an anti-Christian and anti-Hellenic
policy of desecrating hundreds of historic
Churches, chapels and ancient monuments.
The Conservative Group leader, Cllr. Tim
James will need to explain why he has allowed
three of his own Councillors to go rogue in
the celebration of an illegal state. Surely,
questions need to be asked whether Cllr. Tim
James authorised this activity which undermines not only the Conservative Party policy but also the United Kingdom's strict policy in recognising the sovereignty of the Cyprus
Republic.
For the avoidance of doubt, if the three
Councillors did not receive authorisation by
the Conservative Group or by the national
party then all three should be subjected to
disciplinary procedure including suspension
by the group whip.

The strong condemnation
by the National Federation UK
“As we mark 38 years since the illegal "unilateral declaration of independence" (UDI)
by the occupation regime in Cyprus, the flag
of the so-called ‘Turkish Republic of Northern
Cyprus’, not recognised by any country in
the world apart from Turkey, was unacceptably raised outside Waltham Forest Town
Hall. It is deplorable, insensitive, and deeply
provocative to Cypriots, not to mention disrespectful of the longstanding UK position
on Cyprus of successive British Governments.
In 1983 specifically, the Government of the
day said they "deplore" the ‘UDI'. It is therefore inexcusable that this flag-raising has
taken place in Waltham Forest. In addition,
United Nations Security Council resolutions
541 (1983) and 550 (1984) condemn the
‘UDI’ as “legally invalid” and call for its reversal.
Cyprus must be reunified as a bi-zonal, bicommunal federation in line with the relevant
UN Security Council resolutions. This flagraising, and any similar actions, only serve
to undermine prospects for reunification,
encourage secessionists. Therefore, whilst
we welcome the Council Leaders apology
for the offence caused and the assurance
that the flag won’t be raised in the future, it
does not go far enough. Such actions must
be unequivocally opposed & condemned by
all that respect international law and want to
see Cyprus reunited”
Christos Karaolis,
President
and Secretariat of the National
Federation of Cypriots in the UK

Η έκθεση «ΙΔΕΑ», η οποία θα φιλοξενείται στον εμβληματικό χώρο της
Νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας μέχρι και τις αρχές του νέου έτους,
παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής σκέψης, που έχει αφήσει ισχυρότατο αποτύπωμα σε σειρά επιστημονικών, τεχνικών και καλλιτεχνικών
πεδίων, και μάλιστα με τη χρήση νέων ψηφιακών μέσων (3D κινούμενες
εικόνες, οι αφηγήσεις αρχαίων προσώπων, ολογράμματα), καθώς και με
φυσικά μοντέλα τεχνολογικών ευρημάτων και ανακατασκευών.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με διάλεξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και συγκεκριμένα του Καθηγητή του
ΑΠΘ, κ. Χρήστου Αραμπατζή, με τίτλο «Ο θρύλος του Μεγαλέξανδρου: Η μαρτυρία ενός βυζαντινού χειρογράφου», σχετικά με το εικονογραφημένο Χειρόγραφο 05, το οποίο περιέχει το περίφημο Μυθιστόρημα
του Αλέξανδρου που φυλάσσεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας.
Επισημαίνεται ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Διασποράς και Μεταναστευτικής Πολιτικής της
Αιγύπτου, η οποία σφραγίστηκε με την πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου
Κατανόησης για θέματα Διασποράς μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου στην Αθήνα στις 19.10.2021 –
παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, και του
Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Abdel Fattah ElSisi. Για την υπογραφή του Μνημονίου, την ελληνική πλευρά είχε εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, την κυπριακή ο Επίτροπος Προεδρίας
για Ανθρωπιστικά θέματα και θέματα Αποδήμων, κ. Φώτης Φωτίου, και
την αιγυπτιακή η Υπουργός Διασποράς και Μεταναστευτικής Πολιτικής,
κα Nabila Makram.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αίγυπτο, ο Γενικός Γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας πραγματοποίησε σειρά
σημαντικών συναντήσεων και συμβολικών επισκέψεων. Συγκεκριμένα,
ο κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη
Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β’ και με εκπροσώπους της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ελλήνων Πεσόντων στο Ελ Αλαμέιν, επισκέφθηκε το Τοσιτσαίο-Πρατσίκειο
Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, το Αβερώφειο Γυμνάσιο-Λύκειο και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Ελλήνων Αεροπόρων των Ελληνικών
Κοιμητηρίων Αλεξάνδρειας. Τέλος, επισκέφθηκε τον ιστορικό Ελληνικό
Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας, το Μουσείο Καβάφη, καθώς και τον πρότυπο οίκο ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.
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Τα επίσημα πρακτικά του Κραν Μοντάνα
και τα «παπαγαλάκια» της Άγκυρας
™

Η

αποκάλυψη από την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» των πρακτικών των συναντήσεων κατά την Πενταμερή στο Κραν Μοντάνα, αποδεικνύει ακόμα και στους πλέον
κακόπιστους, αδαείς και άσχετους ότι...
φτηνά τη γλυτώσαμε! Τα πρακτικά αυτά,
που κρατούσε λειτουργός των Ηνωμένων
Εθνών και θεωρούνται επίσημα έγγραφα,
δείχνουν περίτρανα ένα πράγμα: Η
Τουρκία πήγε στις διαπραγματεύσεις εκείνες
με στόχο να αναγκάσει την Ε/κ πλευρά να
προβεί σε όλες τις υποχωρήσεις που εκβιαστικά απαιτούσε όσον αφορά την εσωτερική πτυχή του Κυπριακού (συνταγματικό, εδαφικό, περιουσιακό κ.λπ.), να κατοχυρώσει αυτές τις υποχωρήσεις ως «κεκτημένο» και στη συνέχεια είτε να αναγκάσει τους Ε/κ να δεχτούν την επιτήρηση της
Τουρκίας για τα «συμφωνηθέντα» (εγγυήσεις, παραμονή στρατευμάτων κ.λπ.), είτε
να ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά να τους μείνουν τα «κεκτημένα».

Σ

αφώς μέσα από τα πρακτικά αποδεικνύεται περίτρανα ότι η Άγκυρα
ανατίναξε στον αέρα τις συνομιλίες, διότι
δεν δεχόταν καμία συζήτηση για τις εγγυήσεις, το μονομερές δικαίωμα επέμβασης και την παραμονή τουρκικού στρατού
στο νησί, θέματα που θεωρούσε ως αδιαπραγμάτευτα (non-starters). Αυτά ήταν που
επεδίωκε η Ε/κ πλευρά προκειμένου να
συμφωνηθεί ένα κοινό κράτος χωρίς κηδεμόνες και επιστάτες.

Β

έβαια, η Τουρκία ήξερε ότι αν οι Ε/κ
δεν υπέγραφαν ότι αποδέχονται αυτόν τον ρόλο της Άγκυρας στο νησί, το
πολύ πολύ να επιμερίζονταν οι ευθύνες
αποτυχίας στις δύο κοινότητες, η ίδια θα
έμενε... «απ’ έξω» και με την «ουδετερότητα» του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και
τη «συνδρομή» κάποιων Ελληνοκυπρίων
και Ελλαδιτών πολιτικών και δημοσιογράφων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης (και
ο Ν. Κοτζιάς) θα... κατηγορούνταν ότι.. απωλέσθη μια «χρυσή» ευκαιρία για λύση του
Κυπριακού!!!

Δ

υστυχώς, αυτό έγινε. Όμως, τα ίδια τα
πρακτικά διαψεύδουν τόσο την Τουρκία όσο και τους «δικούς» μας, που από
το 2017 και εντεύθεν ξημεροβραδιάζονται επικρίνοντας τον Αναστασιάδη, γιατί
δεν δέχθηκε τους τουρκικούς εκβιασμούς.

Α

πό τα πρακτικά, όμως, αναδεικνύεται
και μια άλλη τουρκική τακτική, όχι μόνο στο Κραν Μοντάνα, αλλά διαχρονικά
στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.
Το είχε πει πολλές φορές ο Τάσσος Παπαδόπουλος στο παρελθόν και πιο πρόσφατα το ανέλυσε πολύ παραστατικά ο Τά-

★
★

σος Τζωνής, από τους μετρημένους στα
δάχτυλα γνώστες του Κυπριακού, ο οποίος
- δυστυχώς – όταν δημοσίως αποκάλυψε
την τουρκική δόλια τακτική στις συνομιλίες,
επικρίθηκε από τον Αβέρωφ Νεοφύτου και
το ΑΚΕΛ!

Τ

ι έκαναν, λοιπόν, οι Τούρκοι στο Κραν
Μοντάνα; Υπήρχαν – υποτίθεται – δύο
τραπέζια διαπραγματεύσεων. Το ένα ήταν
για τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού και το
άλλο για την εσωτερική. Ο Τσαβούσογλου
είχε αναφέρει στον Γ.Γ. Γκουτέρες ότι μηδέν
στρατεύματα και μηδέν εγγυήσεις ήταν
κόκκινη γραμμή για την Τουρκία και εκτός
συζήτησης. Ο Γ.Γ. ζήτησε από τον Τούρκο
ΥΠΕΞ να του δώσει γραπτώς τις θέσεις του
σε ένα άτυπο έγγραφο, το οποίο απαίτησε
ο Τσαβούσογλου να κρατήσει μυστικό από
Αναστασιάδη και Κοτζιά. Στο έγγραφο αυτό επαναλαμβάνονταν οι αδιάλλακτες
τουρκικές θέσεις, αλλά ο Τσαβούσογλου
άφησε προφορικά να εννοηθεί ότι, αν η
Ε/κ πλευρά δεχόταν τις απαιτήσεις τους
στην εσωτερική πτυχή, η Τουρκία θα μπορούσε να κάνει «κάποια επιπρόσθετα βήματα», που όμως δεν αναφέρονταν στο
άτυπο έγγραφο που επέδωσε.

Κ

Ε

ν πάση περιπτώσει, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο Κραν Μοντάνα, στο τραπέζι 2 προέβη σε απαράδεκτες υποχωρήσεις σε διακυβέρνηση, περιουσιακό, εδαφικό, ισότιμη μεταχείριση Ελλήνων και
Τούρκων υπηκόων (το 4 προς 1 πήγε περίπατο), με την προϋπόθεση ότι οι Τούρκοι θα λογικεύονταν στο θέμα των εγγυήσεων και της σταδιακής αποχώρησης του
τουρκικού στρατού.

Ο

Τσαβούσογλου απαιτούσε και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό με τις Ε/κ υποχωρήσεις. Να δεσμευτεί η Ε.Ε. ότι όσα συμφωνηθούν στο Κυπριακό να αποτελέσουν
«πρωτογενές δίκαιο» της Ευρώπης, ώστε
να μην μπορεί η τελική συμφωνία να προσβληθεί στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Δηλαδή, αναγνώριζε ότι αυτά που θα «ανάγκαζε» την Ε/κ να αποδεχθεί θα ήταν αντίθετα
με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και θα κατέπιπταν
ενώπιον διεθνούς δικαστηρίου. Γι’ αυτό
ήθελε να κατοχυρωθούν ως Δίκαιο της
Ε.Ε.!!!

Α

υτή την τακτική ακολούθησαν οι Τούρκοι στο Κραν Μοντάνα, όπως εξάλλου
έκαναν πάντα. Υπόσχονταν να δείξουν...
κατανόηση, χωρίς να δεσμεύονται σε κάτι συγκεκριμένο, υπό τον όρο η Ε/κ πλευρά να προβεί σε χειροπιαστές υποχωρήσεις. Κι εμείς πέφταμε στην παγίδα, αγοράζοντας ελπίδα και κούφιες υποσχέσεις.

αι ποια ήταν αυτά τα «επιπρόσθετα
βήματα» καλής θέλησης; Να δεχθεί η
Άγκυρα να μετονομαστεί η Συνθήκη Εγγυήσεων σε Συνθήκη Εφαρμογής και το δικαίωμα μονομερούς επέμβασης θα ασκείτο αν η από κοινού «αντιμετώπιση
πράξεων που προκαλούν ανησυχία» δεν
ήταν δυνατή. Δηλαδή, να γίνει αυτό που
έγινε το 1974.

υσικά, ο Αναστασιάδης έκανε τις
υποχωρήσεις στο Κραν Μοντάνα, υπό
την αίρεση ότι θα υπάρξει συμφωνία και
στο «τραπέζι 1». Δεν υπήρξε τέτοια συμφωνία, οπότε νομιμοποιείται να αποσύρει
και τις απαράδεκτες υποχωρήσεις του.

Ω

Μ

ς, μάλιστα, τουρκική «υποχώρηση»
ο Τσαβούσογλου θεωρούσε τη συζήτηση περί «αναθεώρησης» (review») της
Συνθήκης σε κοινά αποδεκτή ημερομηνία.
Αν δεν υπάρξει τέτοια «κοινή αποδοχή»,
τότε η Συνθήκη συνεχίζει να υφίσταται στο
διηνεκές. Ο Τσαβούσογλου φρόντισε, φυσικά, να έχει πάντοτε η Τουρκία λόγο άρνησης της αναθεώρησης, έστω κι αν η
εφαρμογή της λύσης προχωρούσε απρόσκοπτα. Προς τούτο έθεσε και ως προϋπόθεση τη συμφωνία στην οικονομική
πτυχή της λύσης. Ξέρουμε όλοι τι εννοούν
οι Τούρκοι για την οικονομική πτυχή. Στο
παρελθόν μίλησαν για δισεκατομμύρια
που «ξόδεψε» η Τουρκία για στήριξη των
Τουρκοκυπρίων (δηλαδή του ψευδοκράτους) και τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν με ευθύνη του «κοινού κράτους». Με
απλά λόγια, οι Ελληνοκύπριοι να πληρώσουν και τα «έξοδα» της εισβολής και κατοχής!

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

Φ

πορεί οι Έλληνες της Κύπρου να
επείγονται περισσότερο από οποιονδήποτε για λύση. Κάναμε οδυνηρές
υποχωρήσεις για μία λειτουργική λύση.
Όμως, υποχωρήσεις που έγιναν με τον
όρο της ταυτόχρονης θετικής ανταπόκρισης και από την άλλη πλευρά, νομιμοποιούμεθα και έχουμε υποχρέωση να τις
θεωρούμε ως μη γενόμενες, αφού στον
συγκεκριμένο χρόνο η άλλη πλευρά επέδειξε πλήρη άρνηση, που συνεχίζεται και
επεκτείνεται έως σήμερα. Τίποτα δεν μας
δεσμεύει αφού «τίποτα δεν συμφωνείται
αν δεν συμφωνηθούν όλα».

Σ

υνεπώς κανένα «κεκτημένο» δεν ισχύει
για τους Τούρκους όσον αφορά υποχωρήσεις μας. Καιρός να επαναξιολογήσουμε την κατάσταση και να επικεντρωθούμε
στην ουσία του προβλήματος. Χωρίς συμφωνία στο «τραπέζι 1» δεν γίνεται συζήτηση
στο «τραπέζι 2».

Παράσιτα

m

«Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι», λέει η Γραφή. Φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει (ή θα συμβεί) και στην Κύπρο με τις προεδρικές εκλογές του 2023. Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει
ένα σωρό προβλήματα από την Τουρκία, απειλές, εισβολή στην ΑΟΖ,
εποικισμό του Βαρωσιού και τελευταίως επισβολή στα ελεύθερα εδάφη
παράνομων μεταναστών, κάποιοι έχουν ως... έγνοια τους πώς θα προωθήσουν τον εαυτό τους για... υποψήφιο Πρόεδρο.
Δεν μας έφταναν οι γραφικοί τύποι που σερβίρουν τον εαυτούλη
τους ως «μία καλή επιλογή», έρχονται τώρα και συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι να μας... σώσουν!
Έχει, δήλωσε η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, παραινέσεις από διαφόρους για να εκθέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του κράτους!!!
Από ποιους, δεν αναφέρει. Να είναι από κόμματα αποκλείεται. ΔΗΣΥ,
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΕΛΑΜ ούτε κατά φαντασίαν το συζητούν,
Μένει το ΑΚΕΛ. Απ’ ό,τι ξέρω, το κόμμα της Αριστεράς δεν άνοιξε ακόμα
τα χαρτιά του. Δεν θέλει προφανώς να πάθει ό,τι έπαθε το 2018 με την
επιλογή μιας υποψηφιότητας (ούτε το όνομά του θυμάμαι) που την
εγκατέλειψε καταμεσίς του δρόμου διότι δεν... τραβούσε. Το φιάσκο θα
έγινε μάθημα.
Έπειτα, πόσοι και πόσοι στέκουν στη γραμμή για να πάρουν το
χρίσμα του ΑΚΕΛ... Μπορεί να διαφωνεί ένας με την πολιτική του κόμματος αυτού στο Κυπριακό και σε κεφαλαιώδη ζητήματα εσωτερικής
διακυβέρνησης, όμως για... βλάκες δεν τους λογίζει κανείς. Διότι περί
ατόφιας βλακείας θα πρόκειται να υποθετήσει το ΑΚΕΛ υποψηφιότητα
της συνταξιούχου κυρίας Ερατούς!
Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, λοιπόν, αποκλείονται από τις «παραινέσεις» προς την κυρία Ερατώ.
Εκτός κι αν κάποια εξωκοινοβουλευτικά κόμματα την παροτρύνουν
προς αυτήν την πορεία, όπως το «Κόμμα των Ζώων», ή το «Κόμμα των
Κυνηγών».
Μπορεί, πάλι, κάποιοι άλλοι να τη «βάλλουν πάνω (ή να την «αππώννουν» κατά το κυπριακόν λεγόμενον) ώστε να σπάζουν πλάκα. Ποιος
ξέρει;

m

Φασίστες της Αριστεράς στην Ελλάδα – που «αγωνίζονται» για την
κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας – εμπόδισαν
δημοκράτες να καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Με βιαιότητες, μπουνιές και ύβρεις «απαγόρευσαν» σε διακομματική αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων να καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Το ίδιο
έκαναν και σε αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα φασιστοειδή αυτά δεν έχουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι ιδεολογικοί χώροι που
εκπροσωπούν καμία σχέση με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Καπηλεύονται
και αμαυρώνουν μια κορυφαία στιγμή της αντίστασης στη χούντα. Αυτοί που
χαρακτήριζαν την αυθόρμητη εξέγερση των φοιτητών ως... προβοκάτσια,
έρχονται να οικειοποιηθούν τώρα έναν ξένο προς αυτούς αγώνα. Η δημοκρατία, όμως, πάντα νικά τον αυταρχισμό και τους τραμπούκους.

m

Ο Χρήστος Στυλιανίδης, επειδή είδε ότι είναι από τους τελευταίους
στις δημοσκοπήσεις για τη δημοφιλία των υπουργών στην Ελλάδα, προσέφυγε στην προσφιλή του μέθοδο των στρατευμένων δημοσιογράφων, μπας και... γράψει πόντους. Στημένη συζήτηση – συνέντευξη σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα, που όταν κάποιος τη διαβάσει, θα
φρίξει. Πόσες μυθοπλασίες! Πόσα παραμύθια!
Αν βρω χρόνο, θα γράψω εκτενέστερα, διότι κάτι τέτοιοι φελλοί πρέπει να ξεσκεπάζονται για το δημόσιο συμφέρον.
Δεν μπορούσε – είπε – να αρνηθεί την πρόσκληση της Ελληνικής
Πολιτείας να βοηθήσει την Ελλάδα. Η πρόσκληση προήλθε από τον
Κυριάκο Μητσοτάκημ, που έτυχε να είναι αυτήν την περίοδο ο πρωθυπουργός! Μπορούσε να ήταν άλλος ο πρωθυπουργός, σημασία δεν
έχει το πρόσωπο, διότι η πρόσκληση προήλθε από την Ελληνική Πολιτεία, τουτέστιν το Έθνος.
Ξεχνά ότι προέκυψε υπουργός μετά την άρνηση Αποστολάκη λίγο
πριν την ορκωμοσία του...
Ξέρει καλά, είπε στον δημοσιογράφο, τρία πράγματα: Τα εστιατόρια, την πολιτική και την οδοντιατρική.
Για την οδοντιατρική (είναι χειρουργός κιόλας, όπως όλοι οι οδοντίατροι στην Κύπρο) μπορεί να είναι καλός. Δεν είναι εύκολο να βγάζεις δόντια, να βάζεις σφραγίσματα, απονευρώσεις, καθαρισμό οδόντων κ.ά.
Για την πολιτική πολύ αμφιβάλλω αν τη γνωρίζει καλά. Και μπορώ
να το αποδείξω μέσα από την πορεία του, τις επιλογές του κ.λπ. Κατ’
ακρίβειαν, με όσα αναφέρει στη συνέντευξή του δείχνει ότι έχει άγρια
μεσάνυχτα.
Το μόνο το οποίο παραδέχομαι ότι γνωρίζει καλά, είναι τα εστιατόρια. Για το φαΐ, δηλαδή, τη μάσα. Όπως λέει και ο ίδιος στη συνέντευξή
του, του αρέσουν πολύ τα παϊδάκια συγκεκριμένης ταβέρνας στην
Αθήνα...
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Η.Β.

Δεκαμελής αντιπροσωπεία
Βρετανών βουλευτών στην
Κύπρο για συναντήσεις
Δ

εκαμελής αντιπροσωπεία της
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (APPG) για
την Κύπρο επισκέφθηκε την Κύπρο
την περασμένη εβδομάδα ως
προσκεκλημένοι της Βουλής των
Αντιπροσώπων της Κυπριακής
Δημοκρατίας, για να ενημερωθούν πάνω στις τελευταίες εξελίξεις
στο Κυπριακό και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την Κύπρο. Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο πρόεδρος της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β.
Χρήστος Καραολή.
Η αντιπροσωπεία (5 Συντηρητικοί, 4 Εργατικοί και μία του Εθνικού
Κόμματος της; Σκωτίας) με επικεφαλής την βουλευτή Caroline Nokes
(C) και τον Πάμπο Χαραλάμπους
(L), έφτασε στην Κύπρο το απόγευμα της Τρίτης 9 Νοεμβρίου και
αναχώρησε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου. Η επιτροπή των βουλευτών
αποτελούνταν από τους βουλευτές
Geraint Davies (L), Caroline
Dinenage (C), Fabian Hamilton (L),
Mark Jenkinson (C), Gagan
Mohindra (C), Anum Qaiser-Javed
(SNP), Catherine West (L) και Mike
Wood (C).
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, η Caroline Nokes, δήλωσε πως,
«η επίσκεψη έδωσε τη δυνατότητα
σε εμένα και στους συναδέλφους μου
από το APPG Κύπρου να συναντηθούμε με βασικούς φορείς λήψης
αποφάσεων στο νησί, και να συζητήσουμε σχετικά με τις συνεχιζόμενες
προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού και επανένωσης της Κύπρου και του λαού της, τη σημαντική ενίσχυση της συνεργασίας ΗΒΚύπρου για την ασφάλεια και τον
κρίσιμο ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε επίσης την
ευκαιρία να δούμε από πρώτο χέρι
τις τραγικές συνέπειες της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής».
Πρόσθεσε ότι «αφήνουμε την
Κύπρο με μια ανανεωμένη συλλογική δέσμευση να διασφαλίσουμε ότι
η βρετανική κυβέρνηση κάνει ό,τι
καλύτερο μπορεί για να συνεισφέρει στην επανένωση την Κύπρου ως
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία,
με πολιτική ισότητα όπως αυτή διαγράφεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».
Κλείνοντας, εξέφρασε ευχαριστίες
εκ μέρους ολόκληρης της αντιπροσωπείας στην Πρόεδρο της Βουλής
των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου για τη φιλοξενία και στον Πρόεδρο της ΕΚΟ ΗΒ Χρ. Καραολή για
τον συντονισμό του ταξιδιού.

Ξενάγηση στην Πράσινη Γραμμή από
την Τιτίνα Λοϊζίδου

Η συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου

Με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη
Από την πλευρά του, ο Βρετανόκύπριος βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους είπε ότι «η επίσκεψη του
APPG ήταν πολύ επίκαιρη δεδομένου του πρόσφατου διορισμού Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και Επικεφαλής της
Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP).
Είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν
να ξαναρχίσουν σύντομα, αλλά για
να συμβεί αυτό, πρέπει η Τουρκία να
εγκαταλείψει την επιμονή της για
διχοτόμηση του νησιού και τη δημιουργία δύο κρατών».

ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Η αντιπροσωπεία του APPG για
την Κύπρο συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων,
κα Αννίτα Δημητρίου. για να συζητήσουν την επέκταση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ του
Βρετανικού Κοινοβουλίου και της
Βουλής των Αντιπροσώπων της

Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, συζήτησαν την αμοιβαία σημασία
που δίνουν το Ηνωμένο Βασίλειο
(ΗΒ) και η Κύπρος στην υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, καθώς και
ευκαιρίες για προώθηση της ισότητας και των περιβαλλοντικών ζητημάτων μέσω κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών.
Η Αντιπροσωπεία επίσης άκουσε αναλυτικές ενημερώσεις για τις
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό
από τον Υπουργό Εξωτερικών της
Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η
συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδιακή λύση, στα απαράδεκτα σχέδια διχοτόμησης που
προβάλλει η Τουρκία και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ε. Τατάρ και στις
προκλήσεις της Τουρκίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της
Κύπρου (ΑΟΖ). Μίλησαν επίσης για
τις σχέσεις ΗΒ-Κύπρου και πιθανές

ευκαιρίες για ακόμη στενότερη συνεργασία στο μέλλον.
Συναντήθηκαν επίσης με την Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον πρόεδρό της,
Χάρη Γεωργιάδη και είχαν μια πολύ
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων.
Η επιτροπή είχε την ευκαιρία να
ακούσει για τις συνέπειες της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το
1974 και της συνεχιζόμενης κατοχής,
καθώς και για τον αντίκτυπό της σε
πολλές χιλιάδες Κύπριους του ΗΒ
που έγιναν πρόσφυγες. Επισκέφθηκαν τη Δερύνεια όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Αμμοχώστου
Δρα Σίμο Ιωάννου. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με τους
Δημάρχους των κατεχομένων πόλεων
Κερύνειας, Μόρφου, Ακάνθου, Λευκονοίκου και Κυθρέας και ξεναγήθηκαν
στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία
από την πρόσφυγα Τιτίνα Λοϊζίδου.
Στο περιθώριο του ταξιδιού, οι
βουλευτές Πάμπος Χαραλάμπους,

Fabian Hamilton, Catherine West
και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Χρήστος Καραολής συναντήθηκαν
με ομάδες και από τις δύο κοινότητες στο “Σπίτι της Συνεργασίας” στη
Λευκωσία.
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε
με τον Προεδρικό Επίτροπο Φώτη
Φωτίου για να ενημερωθεί για το
τραγικό ανθρωπιστικό ζήτημα των
αγνοουμένων της Κύπρου, των εγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων που ζουν
στο Ριζοκάρπασο και τη συστηματική καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές
της Κύπρου.
Οι βουλευτές επισκέφθηκαν επίσης
το Κοινό Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης (JRCC) στη Λάρνακα για ενημέρωση σχετικά με τα σχέδια έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και τη συνεργασία ΗΒΚύπρου στον τομέα αυτό. Ενώ βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του JRCC
στη Λάρνακα, η αντιπροσωπεία σηματοδότησε επίσης την Ημέρα της
Εκεχειρίας με ενός λεπτού σιγή προς
τιμήν όλων των πεσόντων.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους στην Κύπρο ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στην Κυπριακή Δημοκρατία Stephen Lillie παρέθεσε δεξίωση προς τους βουλευτές στην επίσημη
κατοικία του. Στη δεξίωση συμμετείχαν πολιτικοί, επιχειρηματίες και
παράγοντες από όλες τις κοινότητες
του νησιού.

Ο μογένεια
Πολυπολισμιτική ομάδα φοιτητών
στον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα

6 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα
επισκέφθηκε πολυπολιτισμική ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του Κολλεγίου Goode-

nough του Λονδίνου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Διαθρησκευτικών Σχέσεων.
Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Αιδεσιμολογιώτατος Dr. Alan McCormack, Κοσμή-

τορας του Κολλεγίου.
Ο Σεβασμιώτατος μίλησε στους φοιτητές
για την Ορθόδοξη πίστη και παράδοση και
ακολούθησε κέρασμα.

µ∞ƒø™I
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Εορτή Αγίου Ιωάννου
Χρυσοστόμου στο
Cheltenham

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην πόλη Cheltenham. Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος ο οποίος μετέφερε την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων
και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα.
Συλλειτούργησε ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αιμιλιανός Επαμεινώνδας.
Η Κοινότητα καλωσόρισε τον Θεοφιλέστατο και μετά την Θεία
Λειτουργία και την Αρτοκλασία ακολούθησε εορταστικό γεύμα.

Estates
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Τα 55χρονα της κοινότητας
Αγίου Ιωάννου και Αντωνίου
του Μεγάλου (Holloway)

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Πανηγυρικά εόρτασε τα 55 έτη από της ιδρύσεώς
της η Κοινότητα των Αγίων Ιωάννου του Βαπτιστού
και Αντωνίου του Μεγάλου Holloway στο Λονδίνο.
Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος, συμπαραστατούμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

ταννίας κ. Νικοδήμου Αναγνωστόπουλου, του
Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικοδήμου Αγγελή και
του Οικονόμου κ. Ρηγίνου Χαραλάμπους.
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ετελέσθη ιερό
Κτητορικό Μνημόσυνο για όλους τους κληρικούς,
κηδεμόνες, Επιτρόπους, Ευεργέτες και Δωρητές
οι οποίοι διακόνησαν τον Ιερό Ναό.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7

Εορτή Αγίων Αμβροσίου και Στυλιανού
στο Milton Keynes

Την Κυριακή 28η Νοεμβρίου 2021, ώρα 09.30 θα τελεστεί Πανηγυρικός Εορτασμός
στην μνήμη Αγ. Στυλιανού του Παφλαγόνος (26/11), μετά Αρτοκλασίας.
Θα Ιερουργήσει ο Πρωτοσύγκελος της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, συμπαραστατούμενος υπό του Ιερομονάχου
Πατ. Σαμουήλ Παπαχριστοφόρου.
Μαζί θα συνεορταστεί η Μνήμη του Αγ. Αμβροσίου Μεδιολάνων (7/12).
Θα ακολουθήσει δεξίωση στην Κοινοτική Αίθουσα μας παραπλεύρως του Ι. Ναού,
«Swinfen Harris Church Hall».
Διεύθυνση: The Greek Orthodox Church, London Road, Stony Stratford,
Buckinghamshire, Milton Keynes, MK11 1JA
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Για την Επιτροπή,
Νίκη Beales – Πoύλια

The Three Choirs:

The Greek Orthodox Archdiocese
of Thyateira and Great Britain

Hagia Sophia
Cathedral Choir
Directed by
Mr Costas Manoras

cordially presents

London Community
Gospel Choir
Directed by
Mr Bazil Meade

Archdiocesan School
of Byzantine Music Choir
Directed by
Rev. Fr Joseph Paliouras

Join us for a very special evening concert celebrating the joy
of Christmas and the diversity of musical traditions honouring
the Incarnation of God the Word in our historic Cathedral.

Graciously hosted
at the

A Concert of
Christmas Joy
2nd December 2021
7pm-8.45pm
W2 4LQ
Generously sponsored by the Christos Lazari Foundation

Come and be lifted into the miracle of Christmas by hearing
centuries-old hymns, festive carols and modern praises from
various parts of our world. Come and celebrate with us the
richness of diversity under the gleaming mosaic dome of our place
of worship. Be taken back into time by the Byzantine chanting
and be uplifted by the fragrant incense. Get a glimpse of what it
was like centuries ago while presently enjoying how wonderful it
is for the community to dwell together in unity. Enjoy the sense
of fellowship, solidarity and celebration by the culmination
of Byzantine, European and Gospel musical traditions, while
pondering on the miracle of the Nativity of Christ. Celebrate the
fact that “God became man so that man may become god”.
Above all, spend your evening with us in prayer and in the spirit
of deep gratitude and heartwarming charity as we celebrate this
Season of Giving.
This complimentary Christmas Concert is made possible by the generosity
and gracious support of the Christos Lazari Foundation for the entire
community. All are welcome.
Due to limited seating in the Cathedral, you must book your ticket
in advance online at: www.eventbrite.co.uk/e/christmas-concert-aconcert-of-christmas-joy-tickets-203037248877
For those unable to attend in person, this concert will be live
streamed; simply go to the Cathedral’s YouTube Channel:
Greek Orthodox Cathedral of the Divine Wisdom – YouTube

In this spirit of giving, let us not forget about
[OVZLPUULLKHUKPUKPɉJ\S[JPYJ\TZ[HUJLZ
 

 


Please donate to the Archdiocesan Food Bank
“Olive Branch Aid” by scanning the QR code

Ελλάδα

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Ρωσία

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Εφιάλτης χωρίς τέλος
Σκηνές πολέμου εκτυλίσσονται τις τελευταίες μέρες στα νοσοκομεία
όλης της Ελλάδας, κάτι που ζήσαμε και στην αρχή της χρονιάς, μόνο που
τότε υπήρχε η δικαιολογία ότι δεν είχε ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Τα ασθενοφόρα σχηματίζουν ουρά στα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό.
Από τα περίπου 8.000 κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά, έχουμε γύρω στις 400 νέες εισαγωγές (με την πλειοψηφία να είναι ανεμβολίαστοι). Οι ΜΕΘ ασφυκτιούν για μία ακόμη φορά, ενώ ανοίξουν ξανά
νέες κλινικές Covid (απλές και ΜΕΘ).
Μεγάλη είναι η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, στα οποία έχουν μετακομίσει για υποστήριξη εντατικολόγοι από την Αθήνα, ενώ στην Αθήνα μεταφέρονται ασθενείς από
την επαρχία. Παράλληλα, στις εφημερίες, για να αντιμετωπιστούν τα υπόλοιπα περιστατικά, επιστρατεύονται τα γνώριμά μας ράντζα, ως σανίδα
σωτηρίας. Ραγδαία είναι και η αύξηση των θανάτων, που έφτασαν την
περασμένη εβδομάδα τους 70, ενώ αρκετοί ανεμβολίαστοι απαιτούν να
μην διασωληνωθούν, επιλέγοντας έτσι την αυτοκτονία. Οι προβλέψεις
είναι δυσοίωνες, με τους επιστήμονες να υποστηρίζουν ότι οι μέρες που
έρχονται είναι πολύ δύσκολες, βαδίζουμε ολοταχώς για τα 10.000 κρούσματα την ημέρα, ενώ, όπως δήλωσε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Θεοδώρα
Ψαλτοπούλου, θα αυξηθεί ο αριθμός των θανάτων, ο οποίος μπορεί να
φτάσει και τους 100. Η αποκλιμάκωση αναμένεται σταδιακά, μετά τον
Φεβρουάριο.
Ο φόβος της πραγματικότητας που ζούμε, αλλά και τα τελευταία μέτρα
που πάρθηκαν –που θέτουν πολλά εμπόδια στην καθημερινότητα των
ανεμβολίαστων– βοήθησαν ώστε να μεταπειστούν πολλοί διστακτικοί και
να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν. Τις τελευταίες επτά μέρες
παρατηρείται πολύ σημαντική αύξηση των ραντεβού πρώτης δόσης, της
τάξης του 185%, αφού το τελευταίο επταήμερο κλείστηκαν 175.000 ραντεβού (τις προηγούμενες επτά μέρες είχαν κλειστεί 60.000). Παράλληλα,
κλείστηκαν 275.000 ραντεβού για αναμνηστική δόση (αύξηση της τάξης
του 200%) σε σχέση με τα 94.000 ραντεβού της προηγούμενης εβδομάδας. Ωστόσο, όπως φαίνεται, ο κορωνοϊός δείχνει να γίνεται ενδημικός,
θα καταλήξει σαν τη γρίπη και τότε θα υπάρξει λήξη του συναγερμού κατά
της πανδημίας. Όμως, κάποιοι επιστήμονες έχουν δηλώσει ότι θα χρειάζεται μέχρι τότε να εμβολιαζόμαστε κατά του κορωνοϊού σχεδόν κάθε έξι
μήνες. Είναι επιτακτική ανάγκη το Υπουργείο Υγείας και η Επιτροπή των
Εμπειρογνωμόνων να κάνουν έγκαιρα μια σοβαρή μελέτη, που θα αφορά
όλα αυτά και θα προσπαθήσει να παρέμβει στις συμπεριφορές των ανθρώπων, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ειδικά με
το λιγότερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Με όλα τα έξοδα πληρωμένα…
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι ένας σημαντικός θρησκευτικός και
εθνικός θεσμός, όσο κι αν ορισμένοι θέλουν να αποστεώσουν το θεσμό
απ’ οτιδήποτε έχει εθνική ταυτότητα. Επομένως, κάθε εξέλιξη στο εσωτερικό του Πατριαρχείου έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Προκάλεσε εντύπωση η ομοβροντία δημοσιευμάτων την περασμένη εβδομάδα,
που έσπευσαν να προκαταλάβουν –ερμηνεύοντας δηλώσεις του κ. Βαρθολομαίου– τη διαδικασία διαδοχής, αναφέροντας ότι ο Οικουμενικός
Πατριάρχης έχει ήδη διαλέξει τον διάδοχό του και αυτός είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος. Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε αν οι δημοσιογράφοι οι οποίοι συνόδευαν επί μία εβδομάδα των κ. Βαρθολομαίο σε
τρεις Πολιτείες της Αμερικής ήταν απεσταλμένοι των Μέσων στα οποία
εργάζονται ή αν η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και κάποιοι χορηγοί κάλυψαν
τα έξοδα του ευχάριστου, αν και πανάκριβου αυτού ταξιδιού στις ΗΠΑ.
Διότι δεν είδαμε πουθενά στο ρεπορτάζ τον Οικουμενικό Πατριάρχη να
αναφέρεται με ύμνους προς τον κ. Ελπιδοφόρο, αν ήταν ο ίδιος που είχε
προσκαλέσει και φρόντισε να καλυφθούν τα έξοδα των δημοσιογράφων
που υπέγραφαν τα ρεπορτάζ… Κάποια στιγμή θα πρέπει τα πράγματα
να μπαίνουν στη θέση τους, ενώ τίθεται σοβαρό θέμα και για την ενημέρωση και την αξιοπιστία του Τύπου.

Ποιος τη χάρη τους…
Δείπνο με τον Μπιλ και την Χίλαρι Κλίντον είχαν πριν από μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη η Γιάννα Αγγελοπούλου και ο σύζυγός της Θεόδωρος. Το πρώην προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχθηκε 75 φίλους του στον 101ο όροφο του συγκροτήματος «Husdon
Yards» στο Μανχάταν, για τον εορτασμό των 75ων γενεθλίων τους. Πριν
από το δείπνο, είχαν τετ-α-τετ συνάντηση με την πρώην υπουργό Εξωτερικών, όπου η Χίλαρι αναφέρθηκε στο σχέδιο επαναλειτουργίας του
Ιδρύματος Κλίντον, το οποίο ασχολείται με την κλιματική αλλαγή και την
πράσινη ενέργεια.

Η Ελλάδα που αλλάζει
Σε πρόσφατη δήλωσή του ο δραστήριος υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνηση Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε: «Την ώρα που
γράφονται αυτές οι γραμμές, οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι 1.277 και διαρκώς προστίθενται νέες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ανταπόκριση
των πολιτών στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Η αύξηση στον αριθμό
των ψηφιακών συναλλαγών είναι εκθετική και αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τα 300.000.000, αριθμό υπερπολλαπλάσιο, συγκρινόμενο με τα
8.800.000 του 2018 και τα 34.000.000 του 2019. Αυτό δείχνει μια αλλαγή
φιλοσοφίας και το κτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος, συνθήκη απαραίτητη για μια Ελλάδα που αλλάζει και θέλει να πρωτοπορήσει».

Φ. Χαρ.

Σ

τη Μόσχα στις 8 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνεται ένας κύκλος υψηλόβαθμων επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη
το τελευταίο δίμηνο της χρονιάς, καθώς
πρώτα (την Παρασκευή 12/11) συνάντησε
τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι και στη
Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για τη Λιβύη,
στην οποία συμμετείχε, στις 16 Νοεμβρίου συνάντησε τον Μπόρις Τζόνσον
στο Λονδίνο και στις 8 Δεκεμβρίου θα δει
τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.
Η συνάντηση των δύο ηγετών στο Κρεμλίνο προγραμματιζόταν εδώ και πολύ καιρό,
αλλά πρώτα έπρεπε να λήξουν τα αυστηρά
μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας και
έπειτα να βρεθεί μια ημερομηνία αποδεκτή
και από τις δύο πλευρές. Κοινή επιθυμία ήταν
να γίνει εντός του 2021 και να μην υπάρξει
άλλη αναβολή, καθώς είναι η χρονιά που έχει
ανακηρυχθεί «Έτος Ιστορίας Ελλάδας –
Ρωσίας», αλλά και που γιορτάζονται τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με
τη σημαντική συμβολή της Ρωσίας στην τελική επιτυχία της.
Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η
κατάσταση στη Λιβύη, η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών των δύο
χωρών, αλλά και οι τιμές του πετρελαίου και
του φυσικού αερίου, αναμένεται να βρεθούν
στο επίκεντρο των συζητήσεων. Το 45,85%,
εξάλλου, του φυσικού αερίου που εισάγει η
Ελλάδα προέρχεται από τη Ρωσία, όπως και
το 9,5% του αργού πετρελαίου, δύο δεδομένα που αποκτούν άλλη βαρύτητα στον
δύσκολο, από πλευράς κόστους ενέργειας,
χειμώνα για την Ελλάδα.
Βασική επιδίωξη πάντως, είναι η ουσιαστική βελτίωση και αναθέρμανση των ελληνορωσικών σχέσεων, που είχαν φτάσει σε
ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο πριν από μερικά
χρόνια, καθώς και η διατήρηση αξιόπιστων
και «ανοιχτών διαύλων» επικοινωνίας μεταξύ
του Μαξίμου και του Κρεμλίνου.
Η επίσκεψη, εξάλλου, του Σεργκέι Λαβρόφ στην Αθήνα, τον περασμένο Οκτώβριο, ήταν η πρώτη Ρώσου υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έπειτα από τέσσερα χρό-

• Ανατιμήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

νια, η οποία ουσιαστικά σηματοδότησε την
επιστροφή των σχέσεων μεταξύ των δύο
χωρών στην κανονικότητα.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, παράλληλα, την τελευταία διετία
έχει επιδιώξει να δημιουργήσει μια σχέση
εμπιστοσύνης με τον Ρώσο ομόλογό του Σ.
Λαβρόφ, κάτι που όπως ανέφεραν επίσημες
πηγές, διεφάνη και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν προ ημερών, ενόψει της
οργάνωσης της συνάντησης Μητσοτάκη –
Πούτιν στη Μόσχα.
Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει βέβαια
την επαναβεβαίωση της σταθερής θέσης της
Ρωσίας για μία λύση του Κυπριακού, βασισμένη σε ένα ενιαίο, διζωνικό, δικοινοτικό
κράτος, χωρίς ξένα στρατεύματα και χωρίς
εγγυήσεις ξένων κρατών και φυσικά, της
θέσης της για την εφαρμογή του Διεθνούς
Δικαίου και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Επιθυμεί επίσης τη στήριξη της Μόσχας στο αίτημα που έχει καταθέσει επισήμως για θέση του μη μόνιμου
μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
για τη διετία 2025-2026.
Το περίγραμμα των γεωστρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών, το είχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε
στο Μέγαρο Μαξίμου, την παραμονή της

εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, με τον
πρωθυπουργό της Ρωσίας Μιχαήλ
Μισούστιν, τον οποίον αναμένεται να συναντήσει εκ νέου στη Μόσχα.
«Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και οι ιδιότητες αυτές είναι στη βάση της εξωτερικής μας
πολιτικής. Ταυτόχρονα, όμως, αναγνωρίζουμε ότι και η Ρωσία αποτελεί σοβαρό παράγοντα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, η οποία, βέβαια, οφείλει να οικοδομείται μέσω συνεργατικών και όχι ανταγωνιστικών σχέσεων, με σεβασμό σε κοινές αξίες,
όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο Κυρ.
Μητσοτάκης, βάζοντας στο τραπέζι και την
από κοινού αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και ασύμμετρων απειλών, όπως
την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό και την κλιματική αλλαγή.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Μόσχα, θα προηγηθεί
η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή ΕλλάδαςΡωσίας, στις 20 και 30 Νοεμβρίου, στη ρωσική πρωτεύουσα, με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη,
να συμμετέχει από ελληνικής πλευράς και
παράλληλα να έχει διμερείς επαφές με τον
Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάντερ
Γκρουσκό.

Έλληνας καθηγητής του Αριστοτελείου στη λίστα των
επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο
Για έβδομη συνεχή χρονιά, ο
Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ,
Γιώργος Καραγιαννίδης, περιλαμβάνεται στη λίστα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη
επιρροή παγκοσμίως, για το έτος
2021.
Ο κατάλογος των διακεκριμένων ερευνητών, με τον τίτλο
«Highly Cited Researchers»,
εκδίδεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό «Clarivate
Analytics». Ο κατάλογος στηρίζεται στα στοιχεία της πιο αξιόπιστης βάσης ερευνητικών δεδομένων «Web of Science» και
φέτος περιλαμβάνει συνολικά
6.600 επιστήμονες, από τα περίπου 9.000.000 ερευνητών που
δραστηριοποιούνται παγκοσμίως
με την μεγαλύτερη απήχηση του

έργου τους, κατά τα τελευταία
10 έτη.
Η υψηλή ποιότητα των ερευνητών που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο αναδεικνύεται και από
το γεγονός ότι στη φετινή λίστα
βρίσκονται 24 Νομπελίστες, εκ
των οποίων οι 5 θα λάβουν τη
φετινή χρονιά το Βραβείο Νόμ-

πελ.
«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα ίδρυμα υψηλής
ακαδημαϊκής και ερευνητικής
εμβέλειας, το οποίο παράγει και
δημοσιεύει ερευνητικά αποτελέσματα με παγκόσμια επιρροή»,
δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ,
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπα-

ϊωάννου, εκφράζοντας τα θερμά
του συγχαρητήρια στον Καθηγητή Γιώργο Καραγιαννίδη, επισημαίνοντας ότι «η διάκριση αυτή
αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα
της ερευνητικής παραγωγής που
διεξάγεται στο ΑΠΘ και αντικατοπτρίζεται σε διεθνείς δημοσιεύσεις υψηλού κύρους, η οποία
αποτελεί συγχρόνως πηγή για
τις εργασίες άλλων ερευνητών».
Ο Γιώργος Καραγιαννίδης είναι
Καθηγητής Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στο
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.
Οι κυριότερες ερευνητικές του
δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
Ασύρματες επικοινωνίες 5G και
6G, Ασύρµατη µεταφορά ενέργειας, Επεξεργασία σήματος για
βιοϊατρικές εφαρμογές, κ.ά.

Ε πικαιρότητα

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

ΜΕ ΑΕΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΗΓΕΤΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Ο Μπόρις
να σκεφτεί έξω από το κουτί»…
Μ

ε αέρα Έλληνα ηγέτη που
διαθέτει αυτοπεποίθηση
και πατά γερά στα πόδια του
αλλά και Ευρωπαίου πολιτικού με όραμα, επισκέφθηκε
τη Δευτέρα και επί τριήμερον
το Λονδίνο ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση με τον
Βρετανό ομόλογό του και σειρά
άλλων επαφών.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός
κέρδισε τις εντωπώσεις με τις
θέσεις που συνολικά εξέφρασε
αλλά και την εκτίμηση των συνομιλητών του κατά τις συνεντεύξεις
και τις άλλες επαφές που είχε.
Στη συνάντηση με τον Μπόρις Τζόνσον στην Downing Street
ο κ. Μητσοτάκης κατήγγειλε την
Τουρκία και αναφέρθηκε στον
αποσταθεροποιητικό της ρόλο
στην Ανατολική Μεσόγειο που
δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας
για διάλογο για τον οποίο η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη, με την
προϋπόθεση τήρησης του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, και του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της.

Αδιαλλαξία και επιθετικότητα
στο Κυπριακό
Ως προς την Κύπρο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε την αδιαλλαξία και επιθετικότητα που εξακολουθεί να
επιδεικνύει η Άγκυρα, με νέες
παράνομες, προκλητικές ενέργειες και απειλές, στα Βαρώσια
και τις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόνισε πως
η ακύρωση των παράνομων
τουρκικών μεθοδεύσεων στα
Βαρώσια, αποτελεί ουσιαστική
προϋπόθεση για την ευόδωση
των, υπό την αιγίδα του ΓΓΗΕ,
προσπαθειών επανέναρξης των
διαπραγματεύσεων.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε στον κ. Τζόνσον το πάγιο
αίτημα της Ελλάδας για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα σημειώνοντας ότι πλέον
έχει έρθει η ώρα για την ικανοποίηση του δίκαιου ελληνικού
αιτήματος και την αποκατάσταση του μνημείου στην ολότητά
του στο Μουσείο Ακροπόλεως.
«Το αίτημά μας δεν είναι φωτοβολίδα. Θα επιμείνουμε με μεθοδικότητα για να χτίσουμε τα
απαραίτητα ερείσματα και στη
βρετανική κοινή γνώμη για την
ανάγκη επανένωσης με τα Γλυπτά
του Μουσείου Ακροπόλεως. Είναι

σημαντικό ζήτημα που αφορά τις
διμερείς μας σχέσεις», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη
συνάντηση του με τον Βρετανό
ομόλογό του σε συζήτησή του
με τους Έλληνες δημοσιογράφους στο Λονδίνο.
Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε,
δε, πως «δεν είναι κατά βάση
ζήτημα μόνο νομικό, είναι
πρωτίστως ζήτημα αξιακό και
πολιτικό», ενώ διαβεβαίωσε
πως «θα χρησιμοποιήσουμε όλα
τα μέσα για να πετύχουμε τον
σκοπό μας».

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ BREXIT
Αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ
– Ηνωμένου Βασιλείου, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχεια του
διαλόγου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε. για το Πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία και
υπογράμμιαε την ανάγκη εφαρμογής του Πρωτοκόλλου στα
πλαίσια των δεσμεύσεων του
Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέουν από τη Συμφωνία
αποχώρησης από την Ε.Ε.

«ΝΑ ΔΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΟΥΤΙ» - Ο ΜΠΟΡΙΣ ΗΤΑΝ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Θέμα πολύ υψηλού ενδιαφέροντος και όχι απλώς μία υποσημείωση στην επίσκεψη του
στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτήρισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το αίτημα για επανένωση
των Γλυπτών του Παρθενώνα
κατά τη διάρκεια συνέντευξής
του στους «Financial Times»
την Τρίτη, αναφερόμενος στα
Γλυπτά που αποσπάστηκαν από
τον Παρθενώνα της Αθήνας στις

αρχές του 19ου αιώνα.
«Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό
επιχείρημα για την επανένωσή
τους, πράγμα που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Αν βρισκόμουν
στη θέση του πρωθυπουργού
Τζόνσον και σκεφτόμουν "έξω
από το κουτί" όσον αφορά την
"Παγκόσμια Βρετανία" και την
υποστήριξη αυτής της ιδέας, μιας
Βρετανίας που διαδραματίζει
ουσιαστικό ρόλο στον κόσμο την
εποχή μετά το Brexit, θα ήταν μία
πολύ μεγάλη επίδειξη δημόσιας
διπλωματίας εάν προσέγγιζε το
ζήτημα από μία διαφορετική οπτική γωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
«Αν επισκεφτείτε το νέο Μουσείο της Ακρόπολης θα καταλάβετε τι εννοώ. Εκεί πρέπει να δει
κάποιος τα γλυπτά», δίπλα στα
πρωτότυπα έργα που άφησε
πίσω ο Έλγιν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο τμήμα των γλυπτών που
φιλοξενείται τώρα στο Λονδίνο
και αναπαρίσταται στο Μουσείο
της Ακρόπολης από γύψινα εκμαγεία. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα «Ελγίνεια Μάρμαρα» είναι ένα πολύ σημαντικό
μνημείο και όχι ένα οποιοδήποτε έργο τέχνης.
Ο πρωθυπουργός, τόνισε, δε
στην ίδια συνέντευξη ότι κατανοεί τη θέση του Βρετανικού Μουσείου, πως ενδεχόμενη επιστροφή των Γλυπτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία κατάσταση όπου «άπαντες ζητούν
ό,τι εκτίθεται στο Μουσείο», αλλά
επέμεινε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια «ειδική περίπτωση».
Όπως ανέφερε, δε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 1986 η Μελίνα Μερκούρη, η Ελληνίδα
υπουργός Πολιτισμού και ένθερ-

μη αγωνίστρια για την επιστροφή των γλυπτών, προσκλήθηκε
από τον Μπόρις Τζόνσον στην
Oxford Union για να μιλήσει για
το θέμα και εκείνη την εποχή ο
Μπόρις ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής των
γλυπτών.
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε, μάλιστα, ότι θα συνεχίσει
να επιμένει τόσο στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
όσο και στο Βρετανικό Μουσείο
για το θέμα αυτό.

μπορούμε να συζητήσουμε, σχε-

Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ
ΚΑΜΕΡΕΣ

ματικό φιλέλληνα. Θα ήθελα

Αξιοσημείωτος είναι ο διάλογος μεταξύ Μητσοτακη-Τζόνσον
κατά τη συνάντηση στην Ντάουνιγκ Στρητ:
Μπόρις Τζόνσον: Είναι χαρά
μου που υποδέχομαι και πάλι
τον φίλο μου Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λονδίνο. Εργαζόμασταν επί πολύ καιρό ώστε να γίνει
αυτή η επίσκεψη. Και η σχέση
ανάμεσα στην Ελλάδα και στο
Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ
μεγάλης σημασίας για εμένα, για
εμάς. Φέτος γιορτάζουμε τη 200ή
επέτειο από την ιστορική έναρξη
του αγώνα των Ελλήνων για την
ανεξαρτησία, με την υποστήριξή μας, το 1821.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Το
1821, τότε ξεκίνησαν όλα, μολονότι φάνταζε σχεδόν αδύνατο.
Μπόρις Τζόνσον: Μολονότι
φάνταζε σχεδόν αδύνατο, με τη
στήριξη του Λόρδου Βύρωνα και
άλλων. Είναι υπέροχο που σε
βλέπω.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι
χαρά μου που βρίσκομαι εδώ.
Υπάρχουν πολλά θέματα που

τική στάση που επέδειξες στη

τικά με τις πολύ ισχυρές διμερείς μας σχέσεις. Αναγνωρίζω στο
πρόσωπό σας ένα πραγματικό
φιλέλληνα.
Μπόρις Τζόνσον: Έναν πραγεπίσης να σου πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ Κυριάκο, για την ηγεΣύνοδο COP26 στη Γλασκώβη.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια και σε εσένα Μπόρις.
Ήταν ένα πολύ πολύπλοκο project,
αλλά τελικά είμαστε ευχαριστημένοι.
Μπόρις Τζόνσον: Επιτεύχθηκε μεγάλη πρόοδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Στη συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, Πρέσβης Ιωάννης Ραπτάκης, η
Πρέσβης Άννα-Μαρία-Ελένη
Μπούρα – από το Διπλωματικό
Γραφείο του Πρωθυπουργού, η
Αναπληρώτρια Κυβερνητική
Εκπρόσωπος, Αριστοτελία
Πελώνη και ο Προϊστάμενος του
Οικονομικού Γραφείου του
Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.
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Τ

α άκρως αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του
έγκυρου δημοσιογράφου Μιχάλη Ιγνατίου
στον «Φιλελεύθερο» με την παρουσίαση των
πρακτικών του ΟΗΕ για την Πενταμερή στο Κράν
Μοντάνα το 2017, δικαιώνουν πλήρως την ελληνική πλευρά και τα αφηγήματα του προέδρου Αναστασιάδη και του τότε Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκου Κοτζιά για την απόλυτη ευθύνη της Τουρκίας στο
ναυάγιο των διαπραγματεύσεων.
Από αδιάψευστα έγγραφα φαίνεται ξεκάθαρα ότι
η Τούρκοι δεν ήταν ποτέ διευθετημένοι να αποχωρήσουν τον στρατό τους από το νησί στο μέλλον ούτε
να εγκαταλείψουν τις εγγυήσεις και το μονομερές
δικαίωμά για επέμβαση. Και παρόλο που ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προέβη σε απαράδεκτες υποχωρήσεις, καταπατώντας κόκκινες γραμμές, προκειμένου
η Τουρκία να συναινέσει σε λύση και να άρει την κατοχή,
οι Τούρκοι επέμεναν να παραμείνει η Κύπρος, με
ελληνική υπογραφή, εσαεί υπό την επιρροή τους και
την «προστασία»¨τους.

Ε πικαιρότητα

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ

Τα πρακτικά του ΟΗΕ για το Κραν Μοντάνα
δικαιώνουν πλήρως Αναστασιάδη-Κοτζιά
τον πρακτικογράφο, ο οποίος σημειώνει:
(Η κ. Μογκερίνι) «είχε αναφέρει στον κ. Αναστασιάδη ότι αν ήθελε να δει μια θετική εξέλιξη στο θέμα
της ασφάλειας και των εγγυήσεων, έπρεπε να δείξει
ευελιξία στα διακοινοτικά θέματα. Ο κ. Αναστασιάδης
είχε απαντήσει ότι θα ήταν πρόθυμος να το πράξει,
αλλά θα έπρεπε να διευκολυνθεί στα θέματα των εγγυήσεων και των στρατευμάτων».
Όταν ο Κύπριος Πρόεδρος αναφερόταν σε διευκόλυνση στα θέματα των εγγυήσεων και των στρατευμάτων, αναφερόταν στη θέση του ότι πρέπει να
αποσυρθούν: Και οι εγγυήσεις και τα στρατεύματα.
Και αντί η εκπρόσωπος της Ε.Ε. να δώσει χέρι
βοήθειας στον Πρόεδρο της Κύπρου, μετατρέπεται
σε «ανεξάρτητη παρατηρητή»…
Ακόμα και στο «δικαίωμα της επέμβασης», η κ.
Μογκερίνι αναγκάζεται να πάρει θέση όχι για την
Κύπρο αλλά για τα… βαλτικά κράτη.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
«Η Συνθήκη Συμμαχίας θα μπορούσε να δομηθεί ως νέα Συνθήκη, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοια για τη μόνιμη παρουσία τουρκικών
στρατευμάτων. Μηδενικά στρατεύματα ήταν κόκκινη γραμμή για την Τουρκία».
Η παραπάνω φράση περιλαμβάνεται στα επίσημα
πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών της συνάντησης του
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο
Γκουτέρες, με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017, στη 1 μ.μ. (τοπική ώρα) στο
θέρετρο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας. Δηλαδή, η συνάντηση έγινε πριν από το περίφημο δείπνο, το οποίο
τίναξε στον αέρα η κατοχική δύναμη, η οποία, όμως,
μπόρεσε – με την βοήθεια των ανθρώπων του ίδιου
του ΟΗΕ και επώνυμων Ελληνοκυπρίων – να επιρρίψει
τις ευθύνες για την κατάρρευση των συνομιλιών στη
Λευκωσία.
Στα επίσημα πρακτικά, που υπογράφει ο Ματίας
Σούστερ, σημειώνεται επίσης ότι:
«Ο κ. Τσαβούσογλου δήλωσε ότι για την Τουρκία
η άποψη μηδέν στρατεύματα, μηδέν εγγυήσεις δεν
ήταν θέση εκκίνησης (was a non-starter)».
Ο Τούρκος υπουργός απαντούσε στη βασική
ερώτηση του κ. Γκουτέρες, η οποία – σύμφωνα με τα
πρακτικά – ήταν η εξής:
Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της Τουρκίας
λαμβάνοντας υπόψη τις συνομιλίες των προηγούμενων ημερών; Αυτό το ερώτημα υπέβαλε στον
κ. Τσαβούσογλου μόλις ξεκίνησε η συνάντηση.
Ο κ. Γκουτέρες έλαβε από τον Τούρκο υπουργό και
άτυπο έγγραφο με τις ακριβείς τουρκικές θέσεις. Του
ζήτησε μάλιστα να το κρατήσει εμπιστευτικό και προφανώς να μην το μοιραστεί με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας
Νίκο Κοτζιά, πιθανότατα ούτε με την εκπρόσωπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρα, ο Γενικός Γραμματέας γνώριζε πολλές ώρες
πριν το δείπνο τις ακριβείς θέσεις της Άγκυρας στα
θέματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Οι θέσεις
ήταν αρνητικές. Για το θέμα των στρατευμάτων, οι
απόψεις της Τουρκίας θα γίνονταν γνωστές σε δεύτερη συνάντηση, την ίδια μέρα, που έγινε στις 6 το απόγευμα. (Σχετικό έγγραφο θα παρουσιάσουμε σε νέο
κείμενό μας).
Πριν αναχωρήσει από την πρώτη συνάντηση, ο κ.
Γκουτέρες επεδίωξε να λάβει μία «θετική» απάντηση
από τον κ. Τσαβούσογλου, για το μονομερές δικαίωμα επέμβασης, ώστε να μπορέσει να πάει στο δείπνο
με μία ισχυρή θέση της Τουρκίας.
Στα πρακτικά σημειώνονται τα εξής:
Ο Γενικός Γραμματέας ρώτησε κατά πόσο αυτό
σήμαινε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αποδεχθεί
άμεση αντικατάσταση της Συνθήκης Εγγυήσεως με
τη Συνθήκη Εφαρμογής και να καταργήσει το μονομερές δικαίωμα επέμβασης.
Τι απάντησε ο κ. Τσαβούσογλου; Αυτό δεν ισχύει
(this was not the case).
Ο κ. Γκουτέρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας,
επεδίωκε άμεση κατάργηση των εγγυήσεων και των
επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας και ήθελε να
εκμεταλλευθεί το εμπιστευτικό άτυπο έγγραφο που
του έδωσαν οι Τούρκοι και περιλάμβανε τις κόκκινες
γραμμές τους.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ»

Όμως αντί επιβεβαίωσης πήρε κάθετη άρνηση, την
οποία φαίνεται – και το επαναλαμβάνουμε – ότι έκρυψε από τον κ. Αναστασιάδη, τον κ. Κοτζιά αλλά και
από τους αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προφανώς ενημέρωσε μόνο τους Βρετανούς.
Διπλωματική πηγή από την οποία ζητήσαμε ανάλυση των συγκεκριμένων πρακτικών της συνομιλίας
του κ. Γκουτέρες και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
απάντησε με ερώτηση:
Γιατί ο Γενικός Γραμματέας, στη διάρκεια της
συζήτησης με τον Τούρκο υπουργό, δεν απάντησε ότι ο κ. Αναστασιάδης, 12 ώρες πριν, κατέθεσε γραπτώς προτάσεις, όταν ο κ. Τσαβούσογλου επέμενε ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος στο
τραπέζι 2 και πως οι όποιες τουρκικές «υποχωρήσεις» στα θέματα της ασφάλειας, πρέπει να προηγηθούν των υποχωρήσεων από τη Λευκωσία και
την Αθήνα στα λεγόμενα εσωτερικά θέματα (διακυβέρνηση, περιουσιακό, ισότιμη μεταχείριση Ελλήνων και Τούρκων πολιτών;
Σημειώνουμε ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε καταθέσει γραπτώς προτάσεις επί του
πλαισίου του Γενικού Γραμματέα. Οι προτάσεις χαρακτηρίστηκαν απαράδεκτες υποχωρήσεις – και ήταν
απαράδεκτες – και αφορούσαν τα θέματα της εσωτερικής πτυχής (τραπέζι 2), της εκ περιτροπής προεδρίας, της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών.

ΗΘΕΛΑΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ
Η ΑΣΧΕΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΜΟΓΚΕΡΙΝΙ
«Ο Σύμβουλος του Γενικού γραμματέα, κ. Άιντε
είπε ότι η εκ περιτροπής προεδρία και η θετική
ψήφος στη λήψη αποφάσεων είχε παραχωρηθεί (conceded) από τους Ελληνοκύπριους» (σ.σ.:
στους Τούρκους).
Η παραπάνω αναφορά περιλαμβάνεται στα πρακτικά της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με την τότε

«υπουργό Εξωτερικών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κ. Φεντερίκα Μογκερίνι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4:30 μ.μ., στο Κραν Μοντανά της
Ελβετίας, την 6η Ιουλίου 2017, λίγες ώρες πριν το
περίφημο δείπνο, το οποίο και οδήγησε τις συνομιλίες
σε κατάρρευση με ευθύνη της κατοχικής Τουρκίας,
και βεβαίως του Γ.Γ. του ΟΗΕ ο οποίος και κάλυπτε
την κατοχική δύναμη.
Προκαλεί κατάπληξη, εκείνες τις ώρες πριν το
δείπνο, ότι αυτό που έμεινε στον Αντόνιο Γκουτέρες
και το τονίζει στην κ. Μογκερίνι, είναι ότι – σύμφωνα
με τα πρακτικά:
Και όταν αναφέρεται σε ανοίγματα από άλλες πλευρές, προφανώς ομιλεί για νέες υποχωρήσεις από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος ήδη είχε δείξει και τα τελευταία του
χαρτιά. Σημειώνουμε ότι ο Γ.Γ. – όταν συναντά την κ.
Μογκερίνι – γνωρίζει ήδη από πρώτο χέρι ότι η Τουρκία
δεν αποδέχεται την αποχώρηση όλων των στρατευμάτων από την Κύπρο, αλλά δεν της το λέει – ή δεν
αναφέρεται στο πρακτικό.
Αναλύοντας όλες τις πληροφορίες, μπορεί κανείς
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο κ. Αναστασιάδης κατέθεσε τις υποχωρήσεις του στον κ. Γκουτέρες όταν αυτός του είπε ότι οι Τούρκοι δέχονται την
κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και των
εγγυήσεων. Βεβαίως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία,
για την παραχώρηση και της εκ περιτροπής προεδρίας στους Τούρκους.
Από την πλευρά της, η κ. Μογκερίνι δείχνει να μην
καταλαβαίνει πολλά, καθώς – όπως αναφέρουν τα
πρακτικά – και ενώ οι πλευρές παρέμεναν σταθερές
στις θέσεις του, η ίδια είχε «την αίσθηση ότι υπήρχε
κάποιο κοινό έδαφος που θα μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω. (Προφανώς ήταν κατάλληλα «δασκαλεμένη από τον τότε συνάδελφό της Χρήστο
Στυλιανίδη…) Ένα πακέτο προσέγγισης θα μπορούσε να λειτουργήσει αν υπήρχε ισορροπία μεταξύ
των δύο τραπεζιών», φέρεται να είπε, σύμφωνα με

Κληθείς να σχολιάσει τι αποκαλύψεις του «Φ», ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε πως τα πρακτικά
του Κραν Μοντάνα όπως δημοσιεύονται στον «Φιλελεύθερο» αναφέρονται στα πραγματικά γεγονότα και
όχι σε μύθους και αφηγήματα που διέδιδε συγκεκριμένος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, «σε
όσους καλοθελητές ήθελαν να τον παρακολουθούν
και να τον ακούνε». Επέκρινε επίσης κάποιους ότι
συνεχίζουν την προπαγάνδα που δεν ωφελεί.
«Η πραγματικότητα ελέχθη κατ΄ επανάληψη
από εμένα, αλλά, δυστυχώς, οργανωμένα κάποιοι φρόντισαν να επιρρίψουν ή να αφήνουν να
νοηθεί ότι την ευθύνη έφερε η ελληνοκυπριακή
πλευρά και όχι οι πραγματικοί έχοντες την ευθύνη
που δεν ήταν άλλοι από την Τουρκία και τις αδιάλλακτες θέσεις που εξέφραζε», είπε ο Πρόεδρος.
Σε ερώτηση αν κάποιοι στοχευμένα θέλουν να απαλλάξουν την Τουρκία, ο Πρόεδρος είπε ότι οι θέσεις του
Γενικού Γραμματέα ήταν σαφέστατες, δηλαδή κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος και αντικατάσταση του με κάτι το οποίο θα ήταν αποδεκτό και από
τις δύο πλευρές.
«Δεν υπάρχει σαφέστερη αναφορά από εκείνη
της 4ης Ιουνίου, αλλά και των όσων αναφέρονται
στο άτυπο έγγραφο. Εκείνοι που επέμεναν στις
εγγυήσεις, εκείνοι που επέμεναν στην παρουσία
στρατευμάτων και στη δημιουργία μάλιστα και
στρατιωτικής Βάσης στην Κύπρο, εκείνοι απαλλάσσονται διότι ο Γενικός Γραμματέας από αβροφροσύνη ή για να κρατήσει με διπλωματικό τρόπο
ανοικτή την πόρτα του διαλόγου, θεώρησε ότι
ήταν εποικοδομητική η στάση των εγγυητριών
δυνάμεων», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Συνέχισε λέγοντας ότι και μια απλή ανάγνωση των
θέσεων των δύο δυνάμεων, των δύο εκ των τριών
αποδεικνύει ότι η Τουρκία επέμενε στη συνέχιση των
εγγυήσεων, η Ελλάδα ήθελε κατάργηση των εγγυήσεων, θέλαμε αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, επέμεναν στη μόνιμη παρουσία.
«Αυτή ήταν η εποικοδομητική στάση των εγγυητριών δυνάμεων. Τι λέει ο Γενικός Γραμματέας σε
άλλη παράγραφο της έκθεσης; Ότι, όλα σχεδόν
τα θέματα εσωτερικής πτυχής, του τραπεζιού 2
όπως λεγόταν, είχαν σχεδόν συμφωνηθεί», ανέφερε.
Κατά τα άλλα, είπε, κάποιοι επιμένουν να συνεχίζουν
την προπαγάνδα που δεν ωφελεί αλλά βλάπτει.
«Δεν θέλω πέραν τούτου να σχολιάσω ούτε
ομάδα δημοσιογράφων, δυστυχώς, που εδώ και
τέσσερα χρόνια προσπαθούν με κάθε τρόπο, όχι
απλά να διαστρέψουν την αλήθεια και τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και να υποσκάψουν ακόμα και
το κύρος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ιστορία θα τους κρίνει και θα με κρίνει»,
είπε ο Πρόεδρος.
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αρήλθαν ήδη δύο έτη από την κοίμηση του
αειμακάριστου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου, στις 20
Νοεμβρίου 2019 και ολόκληρη η Ομογένεια της
Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και η γενέτειρά του
Κύπρος και η Ελλάδα αναμιμνήσκονται με
ευγνωμοσύνη και εκτίμηση τη διακονία του και
το ανεκτίμητο έργο και την προσφορά του στην
Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό.

Ο μογένεια

Μνημόσυνο μακαριστού Αρχιεπισκόπου Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου (1928-2019)

Του Λεωνίδα
Φ. Λεωνίδου
(συγγραφέα της
βιογραφίας του)
Γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1928, στο τουρκοκρατούμενο από το 1974 χωριό Μαραθόβουνος στην πεδιάδα της Μεσαορίας της επαρχίας
Αμμοχώστου Κύπρου. Ένατος και τελευταίος γόνος
του γεωργού και οικοδόμου Θεοχάρη Χατζηττοφή και της Μαρίας, το γένος Κορώνη απο την
Αγκαστίνα, έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία
μόλις τριών χρόνων. Μετά τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο του χωριού του, πρωτοδούλευψε μαθητευόμενος τσαγκάρης για μισό σελίνι τη βδομάδα
για οκτώ χρόνια. Σε ηλικία όμως 20 ετών, αποφασίζει να μάθει πιο πολλά γράμματα και γίνεται
δεκτός στη δεύτερη τάξη της Ανώτερης Σχολής της
γειτονικής κωμόπολης του Λευκονοίκου.
Δυο χρόνια αργότερα, ο Γρηγόριος, μετεγγράφεται στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας,
στην τετάρτη τάξη. Για να γίνει όμως αυτό, σύμφωνα με τους σχολικούς κανονισμούς, ο Γρηγόριος
όφειλε να φορέσει ράσο γιατί μόνο κληρικοί μπορούσαν να εγγραφούν σε τέτοια ηλικία. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ έκειρε τότε τον Γρηγόριο σε
μοναχό και στις 24 Ιουνίου 1953 τον χειροτόνησε
διάκονο.
Το 1954, μετά την αποφοίτηση του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, μεταβαίνει στην Αθήνα όπου
φοιτά στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Καλύπτει τα έξοδα του από τις οικονομίες
που είχε κάνει όταν ήταν ακόμα μαθητής του
Γυμνασίου και υπηρετώντας ως διάκονος σε ναό
των Αθηνών. Στις 6 Απριλίου 1959, μετά τη συμπλήρωση των πανεπιστημιακών του σπουδών φτάνει
στο Λονδίνο, όπου διορίζεται ως αρχιμανδρίτης
στον ιερό ναό Αγίων Πάντων. Στις 19 Απριλίου,
ο διάκονος Γρηγόριος χειροτονείται σε πρεσβύτερο από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων Αθηναγόρα
Καββάδα στον ιερό ναό Αγίων Πάντων, τον οποίο
έμελλε να υπηρετήσει πάνω από μια δεκαετία,
αρχικά ως εφημέριος και ακολούθως ως ιερατικός
προϊστάμενος. Με την άφιξη στο Λονδίνο του
Αρχιεπίσκοπου Αθηναγόρα Κοκκινάκη το 1964,
ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος διορίζεται πρωτοσύγκελος
της Αρχιεπισκοπής. Για μια δεκαετία ο Γρηγόριος
υπηρετεί την Ομογένεια, ιδιαίτερα τις χιλιάδες των
Κυπρίων μεταναστών που φτάνουν στο Λονδίνο
αναζητώντας καλύτερη μοίρα, και εγκαθίστανται
στην περιοχή του Camden Town. Διακονεί και
κηρύσσει τον Λόγο του Θεού, τελεί τη θεία λειτουργία, βαπτίσεις, γάμους και κηδείες, μνημόσυνα, αγιασμούς και δεήσεις, προσφέρει τη Θεία
Κοινωνία και εξομολογεί χιλιάδες πιστούς οι οποίοι
κάθε Κυριακή και γιορτή προσέτρεχαν στον ιερό
ναό των Αγίων Πάντων. Τα βράδια διδάσκει στο
Ελληνικό Σχολείο που λειτουργούσε μέσα στον
Ναό κι αργότερα σε άλλα, που με τη βοήθειά του
ιδρύθηκαν σε άλλες ενορίες.
Στις 26 Νοεμβρίου 1970, ο πρωτοσύγκελος Γρηγόριος εκλέγεται από τη Σύνοδο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, και στις 12 Δεκεμβρίου χειροτονείται,
Επίσκοπος Τροπαίου. Ευθύς αμέσως αναλαμβάνει τη διοίκηση της κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green του Βόρειου Λονδίνου, την
οποία ανέδειξε ως την πιο δυναμική και άριστα
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οργανωμένη, ίσως, κοινότητα της Αρχιεπισκοπής.
Ταυτόχρονα εξακολουθούσε να είναι ο στενότερος συνεργάτης και σύμβουλος του Αρχιεπισκόπου Αθηναγόρα Κοκκινάκη μέχρι τον θάνατο του
τελευταίου τον Σεπτέμβριο του 1979.
Στις 16 Απριλίου 1988, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
εκλέγει τον Επίσκοπο Τροπαίου Γρηγόριο, Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και η ενθρόνιση του γίνεται στις 29 Μαΐου 1988, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου. Παρέμεινε ως Αρχιεπίσκοπος μέχρι τον Ιούλιο του 2019,
και κατά τη διάρκεια της διακονίας του επιτεύχθηκε αλματώδης πρόοδος σε όλους τους τομείς που
αφορούσαν την Αρχιεπισκοπή και τις Ελληνορθόδοξες Κοινότητες της Μ. Βρετανίας.
Συνοψίζοντας την προσφορά της Μητρόπολης
και μετέπειτα Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ.
Βρετανίας τόσο στην Ορθοδοξία όσο και στον
Ελληνισμό, από την ίδρυσή της, ο Αρχιεπίσκοπος
Γρηγόριος, το έτος 2005 σκιαγράφησε ένα αξιοθαύμαστο έργο το οποίο επιτελέστηκε στα μέχρι
τότε 83 χρόνια ζωής της. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με πιστότητα και αποστολικό ζήλο όχι μόνο
εποίμανε τους ορθόδοξους, αλλά έβαλε και τη
σφραγίδα της στην γενικότερη κοινωνία και
την εκκλησία της χώρας. Ίδρυσε ναούς, οργάνωσε τους πιστούς σε ενορίες και της διακόνησε με πιστότητα τόσες δεκαετίες».
Πράγματι, τα πιο κάτω στοιχεία τεκμηριώνουν
την αδιαμφισβήτητη πρόοδο που επιτεύχθηκε στις
οκτώ δεκαετίες Ελληνορθόδοξης παρουσίας στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
– Όταν ιδρύθηκε η Μητρόπολη Θυατείρων, το
1922, υπήρχαν στη Μ. Βρετανία μόνο τέσσερις
κοινότητες – εκκλησίες. Σε οκτώ δεκαετίες αυξήθηκαν σε 116 κοινότητες, οι πλείστες των οποίων
είχαν ιδιόκτητους ναούς, απέκτησαν περιουσιακά
στοιχεία και ήταν επανδρωμένες με διακόνους, ιερ-

είς, επισκόπους, είχαν διοικητικά συμβούλια και το
δικό τους κοινοτικό ταμείο.
– Όταν ιδρύθηκε η Μητρόπολη Θυατείρων
υπήρχαν μόνο πέντε κληρικοί, ενώ επί των ημερών του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου διακονούσαν
92 κληρικοί: 10 διάκονοι, 77 ιερείς, 4 Επίσκοποι
και ο Αρχιεπίσκοπος.
– Υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής ιδρύθηκε
το 1987 η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Ψαλμωδίας
για να καλλιεργήσει την αγάπη προς την Εκκλησιαστική μουσική παράδοση της Ορθοδοξίας, την
οποία ο Γρηγόριος εδραίωσε και υποστήριξε.
– Από το έτος 2000 λειτούργησε Εκκλησιαστικό
και Θεολογικό Ινστιτούτο με σκοπό τη μόρφωση
νέων για να γίνουν κληρικοί.
– Στον τομέα της Ελληνικής Παιδείας επί των
ημερών του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου λειτουργούσαν υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής 50
Ελληνικά σχολεία με 4000 μαθητές και 200 δασκάλους και επιπρόσθετα υπήρχαν τρία ημερήσια
σχολεία.
– Για την επιμόρφωση δασκάλων για τις ανάγκες της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης λειτούργησε Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δασκάλων,
στο οποίο ομογενείς παρακολουθούν σεμινάρια
ελληνικής γλώσσας και στοιχεία παιδαγωγικής που
τους προετοιμάζουν να διδάξουν στα Ελληνικά
Παροικιακά Σχολεία.
– Καθιερώθηκαν Συνέδρια, Συνάξεις και Συνελεύσεις για ενημέρωση αλλά και την εξέταση, ανάλυση και επίλυση των πιο σοβαρών προβλημάτων
που αντιμετώπιζε η Αρχιεπισκοπή και η Ομογένεια.
– Ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος εκπροσώπησε
τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε Διεθνή Συνέδρια
και Συμβούλια Ορθοδόξων Εκκλησιών από την
μακρινή Αυστραλία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής και από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
μέχρι την Αφρική. Συνόδευσε επίσης τον Οικου-

μενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο σε σημαντικά
ταξίδια του, όπως η επίσκεψή του στην Πόλη του
Βατικανού το 2004 για την επιστροφή των ιερών
λειψάνων των Αγίων Ιωάννου του Χυσοστόμου και
Γρηγορίου του Θεολόγου από τον Πάπα Ιωάννη
Παύλο Β΄.
– Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, με τη συμμετοχή
της στις θρησκευτικές υποθέσεις και τις διασυνδέσεις
και επαφές της με άλλες Εκκλησίες, Δόγματα και
Θρησκείες, κατόρθωσε να συμβάλει στην αναβάθμιση της Ελληνορθόδοξης παρουσίας και της
συνδρομής και εκπροσώπησής της στα κοινά της
Μεγάλης Βρετανίας.
Μεταξύ των πιο σημαντικών Οργανισμών και
Συμβουλίων στα οποία εκπροσωπείται η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων είναι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες
στη Μ. Βρετανία, Οργανισμοί Βρετανικών Εκκλησιών,
Χριστιανοί και Ιουδαίοι, Αρχηγοί των Εκκλησιών
Λονδίνου, Χριστιανοί-Ιουδαίοι-Μουσουλμάνοι,
Εκκλησίες και Δήμοι, Εκκλησίες και Αστυνομία και
Εκκλησίες και Πολιτεία.
Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων ανάπτυξε σχέσεις
με τις άλλες Εκκλησίες και Εκκλησιαστικές Κοινότητες της χώρας:
1) Με τους Αγγλικανούς, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων, ως ο Αποκρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Παλάτι του Λάμπεθ (Lambeth Palace),
επίσημη κατοικία του Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου
της Καντουαρίας, ανάπτυξε ιδιαίτερες σχέσεις.
Στενή υπήρξε η συνεργασία του Αρχιεπισκόπου
Γρηγορίου και των εκάστοτε Αρχηγών της Αγγλικανικής Κοινωνίας και των οργάνων της για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, που παρουσιάζονται
στη ζωή της χώρας.
2) Με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία
αριθμητικά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Εκκλησία
στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την Αγγλικανική.
3) Με τους Μεθοδιστές, με τους οποίους ο Γρηγόριος είχε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις κατά τη
φοίτησή του στο Κολλέγιο Μεθοδιστών στο Cambridge
το 1968-1969 και μετέπειτα.
4) Με άλλες Εκκλησιαστικές Κοινότητες της
χώρας.
Στην ανάπτυξη των σχέσεων αυτών ο μακαριστός Γρηγόριος έπαιξε σημαντικό και καθοριστικό
ρόλο. Παρών σε διαθρησκειακά συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, ανάπτυσσε
γνωριμίες και διασυνδέσεις οι οποίες υπήρξαν ευεργετικές για την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και την
Ομογένεια της Μ. Βρετανίας. Τις σχέσεις αυτές με
τους ηγέτες άλλων Εκκλησιών και Δογμάτων, ο
μακαριστός Γρηγόριος θέρμαινε με τη γενναιοδωρία του, με φιλοφρονητικές πράξεις, με τιμητικά γεύματα και μετάλλια.
Εκπροσώπησε τους Ελληνορθόδοξους σε δημόσιες εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων γάμοι, κηδείες
και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις της Βασιλικής
οικογένειας, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές και
επέτειοι.
Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ.
Βρετανίας Γρηγόριος, που σε ηλικία τριών χρόνων
έχασε τον πατέρα του και ανδρώθηκε με τη φροντίδα της μάνας του και που έταξε ως υψηλούς στόχους της ζωής του τη μόρφωση και την υπηρεσία
της Χριστιανοσύνης, σε όλα τα στάδια της διακονίας
του άφησε ακατάλυτη τη σφραγίδα του, ιδιαίτερα
στην πρόοδο και θεμελίωση της Ορθοδοξίας και
της Ελληνικής Παιδείας στη Μεγάλη Βρετανία.
Αιωνία του η Μνήμη.
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Ο εορτασμός των 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση στην κοινότητα
Αγίου Παντελεήμονος (Harrow)
Γ

ια να τιμηθούν τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση η ελληνορθόδοξη κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής
στην περιοχή Χάρροου του Λονδίνου
διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή, 14 Νοεμβρίου, εορταστική εκδήλωση με κύριο ομιλητή τον Βρετανό
Ελληνιστή καθηγητή Πανεπιστημίου,
Roderick Beaton.

τον Πρόξενο της Ελλάδας Χρήστο Γούλα,
τον πρόεδρο των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Βρετανίας Μάριο Μηναΐδη και
την Σύμβουλο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Ειρήνη Βερώνη.
Πριν από τις ομιλίες αναπέμφθηκε
επιμνημόσυνη δέηση για τους ήρωες
της Επανάστασης και παιδιά παροικιακών σχολείων απήγγειλαν ποιήματα. Η Βυζαντινή Χορωδία της Αρχιε-

πισκοπής Θυατείρων, υπό τη διεύθυνση του πατρός Ιωσήφ Παλιούρα,
έψαλε εκκλησιαστικούς ύμνους και τραγούδησε ηρωικά άσματα για το 1821.
Ο πρόεδρος της κοινότητας και ιεροψάλτης Παναγιώτης Προκοπίου, μαζί
με τα παιδιά του Αλέξανδρο και Μαρία,
με πεζό και ποιητικό λόγο, αναφέρθηκαν στη συμμετοχή της Κύπρου στην
Επανάσταση και απήγγειλαν το επικό
Ο Καθηγητής Μπίτον

ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη «9η Ιουλίου».
Ακολούθησε επίδοση αναμνηστικής
πλακέτας στους ομιλητές και συμμετάσχοντες στην εκδήλωση.
Τον συντονισμό της επίδοσης είχε ο
ιερατικώς προϊστάμενος του Ναού π.
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου.
Μετά το τελετουργικό μέρος, τελέσθηκαν στην κοινοτική αίθουσα τα εγκαίνια
έκθεσης φωτογραφιών των ηρώων της
Επανάστασης, που ευγενώς παραχώρησε
τη Βουλή των Ελλήνων και παρουσιάστηκαν ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
από το Λύκειο Ελληνίδων Λονδίνου.
Ακολούθησε δεξίωση για όλους.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον Ιερό
Ναό και στους περιβάλλοντας αυτό κοινοτικούς χώρους, με εισαγωγικό καλωσόρισμα του ιερέα του Ναού π. Ευγένιου
Τσαραμανίδη. Θέμα της ομιλίας του
καθηγητή Beaton ήταν «η συμβολή
του λόρδου Βύρωνα στην Ελληνική
Επανάσταση». Με μεστό λόγο και προβολή διαφανειών ο κύριος καθηγητής
παρουσίασε τη συμμετοχή του λόρδου
στον αγώνα των Ελλήνων για αποτίναξη
του οθωμανικού ζυγού και εκθείασε την
αγάπη του για την ελευθερία και την Ελλάδα, προς την οποία αφιέρωσε τα
πάντα.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε χαιρετισμούς από τον αναπληρωτή Ύπατο
Αρμοστή της Κύπρου Νικόλα Μανώλη,
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ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΘΟΥΝ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Οι «Αθάνατες» στο Λονδίνο θα μείνουν
αθάνατες στη μνήμη των θεατών
Ο

Ελληνισμός του Λονδίνου, μέσα στο πλαίσιο
των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις προηγούμενες μέρες την εξαιρετική θεατρική παράσταση “ΑΘΑΝΑΤΕΣ” της πολυγραφότατης συγγραφέως Τάνιας Χαροκόπου και σε
σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης καταξιωμένου Κύπριου δημιουργού Λεωνίδα Λοϊζίδη.
Καθήλωσαν πραγματικά τους θεατές με την εξαίρετη
ερμηνεία τους οι Μαίρη Βιδάλη ως Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, η Χρυσάνθη Γιωργαντίδου ως Μαντώ Μαυρογένους, ο Κωνσταντίνος Ζαμπάρας σαν παπάΝικόλας και ο Βασίλης Μπατσακούτσας ως καπετάνιος.
Ειδικά, την παράσταση στο Millfield Theatre στην περιοχή Ένφιλντ του βορείου Λονδίνου, ο παριστάμενος
Κύπριος Ύπατος Αρμοστής, Ανδρέας Κακουρής, στον
χαιρετισμό του τη συνέδεσε με τις αντικατοχικές εκδηλώσεις
για καταδίκη της μαύρης επετείου της ανακήρυξης του
ψευδοκράτους λέγοντας:
«Οι διαχρονικές εθνικές μας αξίες της ελευθερίας, της
αυτοθυσίας και της φιλοπατρίας, που μας μεταλαμπαδεύει
το έργο «Αθάνατες» αποτελούν την πυξίδα για τις εθνικές διεκδικήσεις απέναντι στις σύγχρονες συνεχιζόμενες
τουρκικές προκλήσεις. Ειδικά μια τέτοια αποφράδα ημέρα
σαν την σημερινή, μέρα κατά την οποία ανακηρύχθηκε
παράνομα και μονομερώς το ψευδοκράτος το 1983, ένα
μόρφωμα που δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά την αποσχιστική οντότητα που επιχειρεί να μονιμοποιήσει την διχοτόμηση της πατρίδας μας. Μια πράξη που καταδικάστηκε
από τη διεθνή κοινότητα και μια παράνομη οντότητα που
δεν αναγνωρίζεται από οποιοδήποτε κράτος εκτός από

την εισβολέα Τουρκία. Με άντληση θάρρους και διδαγμάτων από την σημερινή παράσταση, μπορούμε τώρα να
αντιληφθούμε πόσο δύσκολος και μακρύς είναι ο δρόμος
προς την επανένωση της πατρίδας μας μέσω μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης που θα τερματίσει την παράνομη
τουρκική κατοχή και αυτή την ώρα πραγματοποιείται διαδήλωση που διοργανώνει η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων
στο Ηνωμένο Βασίλειο έξω από την Τουρκική Πρεσβεία,
για την καταδίκη της παράνομης μονομερούς διακήρυξης
του ψευδοκράτους.
Με πίστη κι επιμονή στο δίκαιο του αγώνα μας και με
την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας διεκδικούμε την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε
πείσμα των συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων στα
Βαρώσια και στην ΑΟΖ μας, καταδικάζοντας τη συνεχή
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κυπρίων
και την συνεχιζόμενη κατοχή του νησιού μας.
Ας φωτίζει, λοιπόν, το αθάνατο πνεύμα του ‘21 τον
δρόμο μας, με στόχο τον τερματισμό της κατοχής και την
επανένωση της αγαπημένης μας πατρίδας»

ΤΟ ΕΡΓΟ
Γνωστή κριτικός, αναφερόμενη στο έργο «Αθάνατες»
σημειώνει μεταξύ άλλων: «Αυτή την παράσταση λοιπόν,
δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Με συγκλόνισε. Με έκανε να

φύγω με ψηλά το κεφάλι που είμαι Ελληνίδα, με καθήλωσε. Με συγκίνησε. Με δίδαξε... Η Ιστορία Ελληνική,
παρμένη μέσα από τα γεγονότα του 1821. Το κείμενο,
μεστό, με απλότητα, με συναίσθημα, με ευαισθησίες είναι
άρτια δοσμένο από την βραβευμένη, κι αναγνωρισμένη
λογοτέχνη Τάνια Χαροκόπου. Καλοκτισμένο σκηνοθετικά, με εξαιρετική και ατμοσφαιρική την φροντίδα του
σκηνοθέτη, ο οποίος με γνώση της αισθητικής, αποδίδει,
άψογα την σκιαγράφηση των ηρώων και αποδεικνύει
ακόμα μια φορά πως δεν είναι τυχαίο που έχει τοποθετηθεί στην λίστα των καλύτερων σκηνοθετών παγκοσμίως.
Εντυπωσιακά δουλεμένο το έργο από όλους.
Οι τέσσερις ηθοποιοί, με εξέχουσα την συγκλονιστική

μας σχολείων, σε συνεργασία με τις Εκπαιδευτικές Αποστολές, και μια στο Millfieled Theatre στο Enfield.
Στην παράσταση στο βόρειο Λονδίνο τη Δευτέρα, 15
Νοεμβρίου, ο Ύπατος Αρμοστής Ανδρέας Κακουρής
ανέφερε μεταξύ άλλων: «Φέτος, ο απανταχού Ελληνισμός εορτάζει 200 χρόνια από τη συμπλήρωση της σημαν-

στο πλευρό των ομοεθνών τους, θυσιάζοντας τη ζωή τους
στα ηρωικά πεδία των μαχών. Πίσω στο νησί, εκατοντάδες ήταν οι εκτελέσεις, οι διωγμοί, και οι λεηλασίες που
έκαναν οι Οθωμανοί για να καταπνίξουν την επαναστατική ορμή των Κυπρίων και να πλήξουν το εθνικό τους
φρόνημα. Αποκορύφωμα της τουρκικής βιαιότητας, ο
απαγχονισμός του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και η εκτέλεση τριών μητροπολιτών και πέραν των 400 (τετρακοσίων) άλλων επιφανών Ελλήνων της Κύπρου, δηλαδή ολόκληρης της τότε ηγεσίας του νησιού μας».

ΟΙ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΝΤΕΣ

Μαίρη Βιδάλη, φέρνουν ένα εξαιρετικό και αποδοτικό αποτέλεσμα. Σαρωτικοί και οι τέσσερις...
Η Βιδάλη σαγηνευτική όπως πάντα, ιδανική Μπουμπουλίνα, με σταθερή την ακτινοβολία της και εξαιρετική ερμηνεία.
Ο Ζαμπάρας, αυθεντικός, τρυφερός, αποδίδει τα μέγιστα. Ο Μπατσακούτσας και η Γεωργαντίδου εντυπωσιάζουν σε αυτό το έργο και μπορώ να πω πως καταξιώνονται
σαν ηθοποιοί “πρώτης γραμμής”.
Κοντολογίς, είναι ένα ιστορικό δράμα, που εντάσσει
στον δραματουργικό του μύθο, πραγματικά γεγονότα από
την Ελληνική Επανάσταση».

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Τις παραστάσεις του Λονδίνου έθεσαν υπο την
αιγίδα τους η Ελληνική Πρεσβεία, η Κυπριακή Υπάτη
Αρμοστεία, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και η
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία.
Η πραγματοποίηση των παραστάσεων ήταν μια παραγωγή του CAPITAL Publications του Νίκου Παπαδόπουλου και του Βασίλη Παναγή.
Στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκαν πέντε συνολικά παραστάσεις. Μία στο κεντρικό Λονδίνο, στο Rudolf Steiner
Theatre, τρεις παραστάσεις για μαθητές των παροικιακών

τικότερης ίσως στιγμής στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους: την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης για
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, για απελευθέρωση του
έθνους, και εγκαθίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους…. Η παρουσίαση αυτές τις μέρες του θεατρικού
έργου της Τάνιας Χαροκόπου «Αθάνατες», υπό τη σκηνοθεσία του καταξιωμένου Κύπριου δημιουργού Λεωνίδα
Λοϊζίδη, καταλαμβάνει, βέβαια, εξέχουσα θέση στους εορτασμούς. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τη θεματική της παράστασης, η οποία αποτίνει φόρο τιμής στη συμβολή της γυναίκας
στην ελληνική επανάσταση, εστιάζοντας στις εμβληματικές φυσιογνωμίες της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και
της Μαντούς Μαυρογένους.
Συγχαίρω τους δημιουργούς, τους διοργανωτές και
παραγωγούς της παράστασης «Αθάνατες» για τις άοκνες προσπάθειές τους να μεταφέρουν αυτή την παράσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Κύπρου στην Επανάσταση, ο κ. Κακουρής τόνισε: «Η συμβολή της Κύπρου στην επανάσταση του 1821 ήταν πολυσχιδής. Εκατοντάδες Κύπριοι μετέβησαν στην Ελλάδα και αγωνίστηκαν

Τις παραστάσεις τ;iμησαν με την παρουσία τους ο
Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέας
Κακουρής, ο Επίσκοπος Κλαυδουπόλεως κ. Ιάκωβος
εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων, ο Γενικός Προξενος της Ελλάδος στο Λονδίνο κ. Χρήστος Γούλας, ο
Μορφωτικός Ακόλουθος της Υπάτης Αρμοστείας κ. Μάριος Ψαράς, οι ιερατικώς προϊστάμενοι των ιερών ναών
Αγίου Ιωάννη και Δώδεκα Αποστόλων, π. Απόστολος
και π. Ιωσήφ Παλιούρας, ο αντιπρόεδρος της Εθνικής
Ομοσπονδίας και ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ.κ. Μιχάλης Έλληνας και Ανδρέας Καραολής, ο διευθύνων
Σύμβουλος του LGR κ. Γιάννης Κυριακίδης, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΑΧΕΠΑ Ένφιλντ τμήμα Α619
κ. Δημήτριος Αλαφούζος και Παναγιώτης Λάλλης, οι
Επιθεωρήτριες των Εκπαιδευτικών Αποστολών Ελλάδος και Κύπρου κ.κ. Ειρήνη Βερώνη και Βασιλική
Κούμα, εκπαιδευτικοί και αντιπρόσωποι οργανισμών της
Ομογένειας και πλήθος κόσμου.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Οι παραστάσεις έγιναν με τις ευγενείς χορηγίες
του Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Φώτη Φωτίου και του CHRISTOS LAZARI
Foundation. Υποστηρικτές των παραστάσεων οι
POTTY’S DINER, Άννα Connolly, Liveras Estates,
Lauren & Alysia Investments, John Kyriakides, BUILD
IT Builders Merchants και Demetriou & English.
Το έργο «ΑΘΑΝΑΤΕΣ» έχει ήδη βραβευτεί με το πρώτο
βραβείο θεατρικού έργου για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση, από την Καλλιτεχνική Επιτροπή
της Περιφέρειας Αττικής!
Στη παράσταση της Δευτέρας 15/11/20121, στο Millfield
Theatre, το Ανώτατο Συμβούλιο της ΑΧΕΠΑ τμήμα Α619
του Ενφιλντ, βράβευσε την πρωταγωνίστρια του έργου
Μαίρη Βιδάλη και τη συγγραφέα Τάνια Χαροκόπου.

14 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(συνέχεια)
Όπως, όμως και να έχουν τα πράγματα, ο Βλαδιμηρέσκου ζήτησε τελικά την αποστολή στη Μολδοβλαχία
τουρκικού στρατεύματος, βρήκε δε, μάλιστα, στο σημείο
αυτό ως στενό συνεργάτη του και τον προαναφερθέντα προδότη Σάββα Καμηνάρη Φωκιανό. Μια τελευταία προσπάθεια του Γεωργάκη Ολύμπιου να επαναφέρει τον Βλαδιμηρέσκου στις προηγούμενες συμφωνίες τις οποίες είχε υπογράψει για συνεργασία στο
κίνημα του Υψηλάντη απέτυχαν. Και δεν ήταν μόνο
αυτές οι παρασπονδίες του, αλλά είχε επίσης καταδώσει
στους Τούρκους μια συμφωνία που είχε κάνει με τον
Νικόλαο Υψηλάντη και τον Γεωργάκη Ολύμπιο για
επίθεση εναντίον του Οθωμανικού στρατού στο Βουκουρέστι.
Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Εντούτοις τον οδήγησε και πάλι ο Ολύμπιος, στις
21 Μαΐου 1821, σε μια προσωπική συνάντηση με τον
Αλέξανδρο Υψηλάντη για να διαλευκανθεί πλήρως η
πραγματική του στάση στο θέμα της συνεργασίας του
με τους Τούρκους. Εκείνος τότε υποκρίθηκε ότι υπαίτιος
για την εν λογω συνεργασία ήταν ο Σάββας ΚαμηνάρηςΦωκιανός και ότι θα συνεργαζόταν στο εξής με το
κίνημα του Υψηλάντη. Κανένας, όμως, δεν τον πίστευε πια, οπότε και ο Υψηλάντης τον παρέδωσε στους
Βασίλειο Καραβιά και Κωνσταντίνο Καραβελλόπουλο για τα περαιτέρω. Οπότε, λοιπόν, το βράδυ στις
22 προς 23 Μαΐου 1821 οι Καραβιάς και Γεώργιος
Λασσάνης οδήγησαν τον Θεόδωρο Βλαδιμηρέσκου
έξω από τα οχυρώματα όπου, δύο στρατιώτες, ο Βαρνά-

Ι στορικές Μ νήμες
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ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση
από την οθωμανική δουλεία
βας και ο Νικόλαος Πάργας, τον κατακρεούργησαν
με τα σπαθιά τους. Ο δε Φιλήμων, σχολιάζοντας την
αποτρόπαιη εκείνη τιμωρία γράφει ότι «κατεδικάσθη
ούτος εις θάνατον διά πολεμικού συμβουλίου».
Μία καταδίκη, όμως, εκείνη, η οποία επέπρωτο τελικά να αποξενώσει πλήρως την μέγιστη πλειονότητα
των κατώτερων τουλάχιστον ντόπιων κατοίκων, οι
οποίοι πρόσβλεπαν στον Θεόδωρο Βλαδιμησκέσκου
ως τον εθνικό τους ήρωα, ο οποίος, όπως υποσχόταν
και γραπτώς αλλά κυρίως προφορικά ότι θα τους απελευθέρωνε από την τρομερή εκμετάλλευση, την οποία
δοκίμαζαν καθημερινά από μέρους αφ’ ενός των πλουσίων συμπατριωτών τους και αφετέρου από τη φορολογία την οποία τους επέβαλλαν οι Φαναριώτες ηγεμόνες της Βλαχίας και Μολδαβίας. Μια φορολογία, άλλωστε, τα χρήματα της οποίας δεν πήγαιναν όλα στα βαλάντια του Σουλτάνου, αλλά και για την εξαγορά των
πανίσχυρων ηγεμονικών τους τίτλων, οι οποίοι άλλαζαν όνομα κατόχου τους ανάλογα με τις δωροδοκίες
προς τους αχόρταγους Σουλτάνους και τους υψηλά
ιστάμενους ανώτατους λειτουργούς του Κράτους.
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, πάντως, αποφάσισε να
αρχίσει την επανάσταση στη Μολδαβία -- όπου είχε
εξασφαλίσει, μάλιστα, και την πλήρη υποστήριξη του
Φαναριώτη ηγεμόνα της και Μέλους της Φ.Ε. Μιχαήλ Βοεβόδα Σούτσου. Εκδίδει, λοιπόν, και απευθύνει
αφενός την «Επαναστατική Προκήρυξη» και αφετέρου τις πιο κάτω τρεις σύντομες προκηρύξεις, η πρώτη
προς τους εθελοντές στρατιώτες του, οι δεύτερη προς
τους Έλληνες της Μολδαβίας και η τρίτη προς όλους

γενικά τους κατοίκους της χώρας αυτής, όπου υπήρχε
ήδη ένα παρόμοιο επαναστατικό αίσθημα, τις οποίες
και προώθησε σε όλες τις πόλεις της Μολδαβίας ο
Μιχαήλ Βοεβόδας Σούτσος. Ο οποίος στη συνάντηση,
την οποία είχε με τον Υψηλάντη, του δήλωσε ανεπιφύλακτα: «Άμποτε να ιδώ την ανόρθωσιν της πατρίδος
μου και ας είμαι ο έσχατος ιδιώτης». Έχουν δε οι εν
λόγω προκηρύξεις ως εξής:
Η 1η προκήρυξη απευθύνεται προς όλους τους
Έλληνες της Μολδοβλαχίας:
1. «Άνδρες Έλληνες, όσοι ευρίσκεσθε εις την Μολδαυίαν και Βλαχίαν. Ιδού μετά τόσων αιώνων οδύνας,
απλώνει πάλιν ο Φοίνιξ της Ελλάδος μεγαλστρεπώς τας
πτέρυγάς του και προσκαλεί υπό την σκιάν αυτού τα γνήσια και ευπειθή τέκνα της. Ιδού η φίλη ήμών πατρίς
Ελλάς ανυψώνει μετά θριάμβου τας προπατορικάς της
σημαίας! Ο Μωρέας, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Σερβία,
η Βουλγαρία, τα νησιά του Αρχιπελάγους, ενί λόγω η
Ελλάς άπασα έπιασε τα όπλα διά ν’ αποτινάξη τον βαρύν
ζυγόν των βαρβάρων και ενατενίζουσα εις το μόνον νικητήριον όπλον των ορθοδόξων, τον τίμιον, λέγω, και
ζωοποιόν Σταυρόν, κράζει μεγαλοφώνως, υπό την προστασίαν μεγάλης καί κραταιάς Δυνάμεως: ‘‘Εν τούτω
τω σημείω νικώμεν. Ζήτω η ελευθερία!’’
»Και εις τας δύο ταύτας φιλικάς μας επαρχίας σχηματίζεται σώμα πολυάριθμον ανδρείων συμπατριωτών, διά να
τρέξη εις το ιερόν έδαφος της φίλης ημών πατρίδος.
Όθεν, όσοι εύχονται να ονομασθούν σωτήρες της Ελλάδος και είναι διασκορπισμένοι εις διάφορα Καδδηλίκια,
ας τρέξωσιν εις τους δρόμους, όπου ακούουσιν ότι διαβαίνει το σώμα τούτο, διά να συνενωθώσι με τους συναδέλφους των. Όσοι όμως γνήσιοι Έλληνες είναι άξιοι
να πιάσωσι τα όπλα και μολοντούτο μένουσιν αδιάφοροι, ας ηξεύρωσιν ότι θέλουσιν επισύρει εις τον εαυτόν
των την μεγάλην ατιμίαν, και ότι η πατρίς θέλει τους
θεωρεί ως νόθους και αναξίους του ελληνικού ονόματος.
Ιάσιον τη 24η Φεβρουαρίου 1821.
Αλέξανδρος Υψηλάντης,
Γενικός Επίτροπος της Αρχής».
Η 2η προκήρυξη ήταν για τον ίδιο ακριβώς σκοπό,
αλλά τώρα σε πιο έντονο ύφος. Εκδόθηκε δε στις 25
Φεβρουαρίου 1821κι έχει ως εξής:
«Αι πολυχρόνιοι της Ελλάδος δυστυχίαι εβίασαν πολλούς των πιστών αυτής υιών ν’ αφήνουσι το ιερόν εκείνο
έδαφος και να περιπλανώνται εις ξένους τόπους ζητούντες
τύχην καλυτέραν. Σεις φίλοι μου συμπατριώται, ούς η
τύχη έσυρεν εις τας επαρχίας Μολδαυίαν καί Βλαχίαν,
εβιάσθητε εκ των εναντίων περιστάσεων να καταντήσετε, ώστε να στέκεσθε οπίσω των οχημάτων των εντοπίων
αρχέντων. Περιφρόνησις καί ύβρις εισέτι ανήκουστοι
εις τους κατοίκους της Ελλαδικής γης. Ιδού λοιπόν σας
ανοίγεται στάδιον λαμπρόν ο υπέρ πατρίδος και πίστεως
ιερός αγών. Σπεύσατε ν’ αποπλύνητε την ακούσιον ταύτην
ύβριν καταγραφόμενοι ες τας σημαίας της ελευθερίας
και η ευγνωμονούσα πατρίς, συγχωρούσα γενναίως το
πρώτον και ακούσιον αμάρτημα, είναι ετοίμη ν’ ανοίξη
τας αγκάλας της προς αποδεξίωσίν σας και να στέψη
τας κεφαλάς σας με τους πατρικούς στεφάνους της δόξης.
Όσοι όμως μένουσι κωφοί εις την ιεράν ταύτην πρόσκλησιν της πατρίδος και θελήσωσιν αυτοί μόνοι να είναι
δούλοι των αρχόντων της Μολδαυίας και Βλαχίας και
να στέκωνται οπίσω των οχημάτων αυτών, ενώ όλοι οι
λοιποί μάχονται υπέρ της ελευθερίας, ας ηξεύρωσιν ότι
εις το εξής δεν ημπαρούν να φορώσιν όπλα, ούτε το έντιμον των Αλβανών ένδυμα, αλλά πρέπει να ενδυθώσι το
των εντοπίων φέρεμα και να συγκαταταχθώσιν εις το
αυτό γένος».
Η 3η προκήρυξη, την οποία απηύθυνε προς τους
ντόπιους κατοίκους της Μολδαβίας στις 23 Φεβρουαρίου 1821, καταδεικνύει κατά κάποιο τρόπο ότι το επαναστικό κίνημα του Υψηλάντη δεν θα είχε και τη συμπαράσταση του ντόπιου πληθυσμού, αποτελούσε δε, μάλιστα, και απάντηση στις προαναφερθείσες κινήσεις του
Θεόδωρου Βλαδιμηρέσκου. Γι’ αυτό, άλλωστε, και το
περιεχόμενό της δεν ήταν επαναστατικό αλλά μόνο μια

μάλλον απλή κοινοποίηση για να τους καθησυχάσει
ότι δεν θα επακολουθούσε νέος Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Έχει δε ως εξής:
«Κάτοικοι της αυτής επαρχίας Μολδαυίας, σας γνωστοποιούμεν ότι θεία συνάρσει άπασα Γραικία ύψωσεν
από την σήμερον τας σημαίας από όλα τα μέρη του ζυγού
της τυραννίας, ζητούσα την ελευθερίαν της. Εγώ με όλους
τους συμπατριώτας μου πηγαίνω εκεί όπου με καλούσιν
αι σάλπιγγες του έθνους και της πατρίδος μου. Όθεν σας
πιστοποιώ και σας έγγυούμαι τόσον από μέρους μου,
όσον και από μέρους όλων των συμπατριωτών μου των
υπαρχόντων ένταύθα και τους οποίους έχω την τιμήν να
διοικώ, ότι θέλετε έχει πάσαν άνεσιν και ασφάλειαν και
διά τα υποκείμενά σας και διά τα υπάρχοντά σας.. Διά
τούτο έκαστος να θεωρή με την αυτήν ελευθερίαν εις ήν
ευρίσκεσθε τα χρέη του και τας υποθέσεις του, και
μηδαμώς μη συγχυσθήτε διά τα κινήματά μου, διότι η
εξουσία και η διοίκησις αυτού του Πριγκηπάτου μένει
και ήδη υποτελούσα διά των αυτών νόμων να εκτελέση
τας υποθέσεις της. Εν αληθεία σας λέγω, ώ κάτοικοι της
Μολδαυίας, ότι η ουράνιος πρόνοια, σάς εχάρισεν τον
Αυθέντην όστις σήμερον διοικεί, τον Μιχαήλ Βοεβόδα
Σούτσον, ένα προστάτην μετ’ επιμελείας των δικαιωμάτων της πατρίδος σας, ένα πατέρα καί καλοθελητήν
σας. Γνωρίσατε λοιπόν ότι η Υψηλότης του είναι τοιούτος, οίον τον ονομάζω, και ενωθήτε μετ’ αυτού προς
υπεράσπισιν της κοινής ευδαιμονίας. Εάν όμως εκ περιστάσεως τινές απηλπισμένοι Τούρκοι ήθελον έλθει εις
το έδαφός σας, μη φοβηθήτε διόλου, διότι ισχυρά δύναμις ευρίσκεται ετοίμη διά να τιμωρήση την τόλμην των».
Μετά από όλα αυτά, ο Μιχαήλ Βοεβόδας Σούτσος
προσπάθησε να πάει μέσω Αυστρίας στην Ελβετία,
όμως οι αυστριακοί τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν
για τρία χρόνια και εννέα μήνες. μετά την αποφυλάκισή του πήγε μέσω Ιταλίας στη Γενεύη της Ελβετίας
όπου φιλοξενήθηκε από τον διάσημο φιλέλληνα Εϋνάρδο. Υπήρξε μάλιστα σκέψη τότε να εκλεγεί αυτός και
όχι ο Καποδίστριας πρώτος Κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας. Χάρη πάντως και πάλι σε επέμβαση του
Εϋνάρδου, ο Μιχαήλ Σούτσος διορίστηκε από τον
Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια αντιπρόσωπος της
Ελλάδας στη Γαλλία, ο δε βασιλιάς Όθωνας τον διόρισε Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Γαλλία, Ρωσία, Σουηδία και Δανία. Το 1839 εγκαταστάθηκε μόνιμα πια
στην Αθήνα, όπου μέχρι το 1840 χρημάτισε μέλος του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Απεβίωσε δε στην Αθήνα
στις 12 Ιουνίου 1864.
Σημείωση: Ο ως άνω διακεκριμένος φιλέλληνας
Ιωάννης- Γαβριήλ Εϋνάρδος [Jean-Gabriel Eynard]
(28/12/1775-5/2/1863) ήταν Ελβετός την καταγωγή,
γεννήθηκε όμως στη Λυών της Γαλλίας. Το 1786 η
οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Γενεύη, ενώ εκείνος
έζησε στη Γένοβα της Ιταλίας όπου απέκτησε τεράστια περιουσία ως οικονομικός διαπραγματευτής και
σύμβουλος ντόπιων μεγιστάνων του πλούτου. Το 1814
συμμετείχε στο «Συνέδριο της Βιέννης όπου γνωρίστηκε
μεταξύ άλλων και με τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος
και του ενέπνευσε τον φιλελληνισμό. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο Εϋνάρδος όχι μόνο στη συνέχεια διέθεσε τεράστια ποσά προς ενίσχυση των Ελλήνων, αλλά και ανέλαβε αποφασιστική διπλωματική δράση με σκοπό την
προώθηση των ελληνικών δικαίων και συμφερόντων.
Και αυτό, μάλιστα, τόσο στη διάρκεια της Ελληνικής
Επανάστασης όσο και στα πρώτα στάδια της οργάνωσης της Ελλάδας σε όσο γίνεται καλύτερη οικονομική
διακυβέρνηση.
Εκτός, όμως, από τις παρασπονδίες του Βλαδιμηρέσκου και του προδότη Σάββα Καμηνάρη-Φωκιανού,
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και γενικά το επαναστατικό
του κίνημα στη Μολδοβλαχία οδηγήθηκαν τελικά σε
πλήρη αποτυχία, ένας άλλος εξίσου, αν όχι και χειρότερος παράγοντας, υπήρξε η πολιτική του ηγέτη των
Σέρβων Μιλός Οβρένοβιτς (1780-1860).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στο νησί
της Ζακύνθου, στις 8 Απριλίου 1798.
Ήταν ένα εκ των δύο εξώγαμων τέκνων του
πατέρα του, κόντε Νικόλαου Σολωμού, με
καταγωγή από τη Κρήτη, με την υπηρέτριά
του, Αγγελική Νίκλη, με καταγωγή από την
Μάνη. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά
του γάμου, μόλις τη προπαραμονή του θανάτου του Νικολάου, για να μπορέσουν ο
Διονύσιος και ο αδερφός του Δημήτρης να
αποκτήσουν τα δικαιώματα των νόμιμων
τέκνων, όπως είχαν και τα δύο ετεροθαλή
αδέλφια τους από τον προηγούμενο γάμο,
Έλενα και Ρομπέρτο.

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια στο
νησί, όμως, έμεινε ορφανός από πατέρα σε
ηλικία δέκα ετών. Εξαιτίας της περιουσίας του
πατέρα του, διέθετε άφθονα οικονομικά μέσα
για να πάει σχολείο στην Ιταλία και να σπουδάσει. Έτσι, συνοδευόμενος από τον Καθολικό οικοδιδασκαλο Σάντσο Ρόσι, εγγράφεται στο
λύκειο της Αγίας Αικατερίνης στη Βενετία, όμως
θα αποφοιτήσει, το 1815, από το λύκειο της Κρεμόνα. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους γράφτηκε
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Παβίας.
Στην πραγματικότητα, όμως, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τα νομικά. Έχοντας γοητευτεί από
την ιταλική ρομαντική κουλτούρα, ο Διονύσιος
Σολωμός, ανακάλυψε το πάθος του. Να γράφει στίχους! Καθώς μιλούσε θαυμάσια την ιταλική γλώσσα, έγραψε τα πρώτα του ποιήματα,
το: Ode per la prima messa (Ωδή για την πρώτη
λειτουργία) και La distruzione di Gerusalemme
(Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ). Στην Ιταλία
γνωρίστηκε με τα πιο γνωστά ονόματα της πνευματικής ποίησης, εισήλθε στους φιλολογικούς
κύκλους και εξελίχθηκε σε έναν καλό ποιητή της
ιταλικής γλώσσας.
Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του, ο Σολωμός επιστρέφει στη Ζάκυνθο, το 1818. Εκεί,
βρίσκει έναν κύκλο από ανθρώπους που ενδιαφέρονταν για τη ποίηση και τη λογοτεχνία,
με τους οποίους έγινε φίλος και καθημερινά
συγκεντρώνονταν σε σπίτια, διασκεδάζοντας με
αυτοσχέδια ποιήματα και σατιρικά τραγούδια.
Επιχειρεί να γράψει στα Ελληνικά, αλλά δυσκολεύεται πολύ, καθώς δεν γνώριζε καλά τη γλώσσα.
Καθώς, όμως πρόκειται για ένα σπάνιο ταλέντο, ο Σολωμός βρίσκει τη λύση. Ξεκινάει να μαζεύει δημοτικά τραγούδια, από όλα τα μέρη της
Ελλάδας, μελετά τη δημώδη και κρητική λογοτεχνία, διαβάζει ποιήματα του Χριστόπουλου
και εμπλουτίζει το δικό του ποιητικό σχήμα από
τη λαϊκή παράδοση με σαφή παραδοσιακά
στοιχεία. Γράφει, μάλιστα, και το ποίημα «Ξανθούλα». Το παρουσίασε πρώτα στον Σπυρίδωνα Τρικούπη, ο οποίος τότε παραδέχθηκε πως
ο Σολωμός θα μπορούσε να γίνει η κορυφή του
ελληνικού πνευματικού Παρνασσού!
Ο Εθνικός αγώνας για την Ανεξαρτησία εξήρε
τη δημιουργικότητα του! Βαθύτατα επηρεασμένος από τις μάχες των συμπατριωτών του, αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να γράψει με τη χρυσή του πέννα στη μητρική του γλώσσα! Γράφει ένα εκτενές ποιητικό δημιούργημα. Έναν
απίστευτο φιλοσοφικό ύμνο, εκατόν πενήντα
οκτώ στροφών, αφιερωμένο στην πατρίδα! Με
τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» ο Σολωμός
ερμήνευσε τον βαθύτερο εκείνο νόμο που διέπει τις δυνάμεις της φύσης, υμνώντας εκείνο το
αποτέλεσμα που υπερβαίνει τους νόμους του
σύμπαντος. Η «κόψη του σπαθιού η τρομερή»,

Ι στορικές Μ νήμες
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Ο Ποιητής του έθνους μας!
προσφέρει την οπτική εμφάνιση, του σπαθιού
εκείνων των μεγάλων ηρώων που απελευθέρωσαν τη χώρα. Ο Σολωμός ύμνησε τον αφύσικο και παράτολμο «σηκωμό του ‘21». Γιατί οι
λίγοι, νίκησαν τους πολλούς, γιατί οι ανοργάνωτοι και οι άτακτοι, νίκησαν τους οργανωμένους και τους τακτικούς, οι άοπλοι νίκησαν
τους πάνοπλους, νίκησαν το Σουλτάνο και την
Ευρώπη της Ιεράς Συμμαχίας! Η εμπνευσμένη
αυτή δημιουργία του υπέροχου Σολωμού ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1823 και η φήμη του
ποιητή εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Το έργο,
τυπώθηκε στο Μεσολόγγι ένα χρόνο αργότερα.
Ο Σολωμός έγινε πολύ αγαπητός, απέκτησε χιλιάδες θαυμαστές και γρήγορα θα λάβει τον τίτλο
του «Εθνικού ποιητή»!
Συγκλονισμένος από τον χαμό του Λόρδου
Βύρωνα, θα του αφιερώσει ένα συγκλονιστικό
ποίημα. Το 1826 θα γράψει στη δημοτική γλώσσα
δύο εξαίσια ποιήματα την «Φαρμακωμένη» και
τον «Λάμπρο». Τα σύνθετα έργα του, δεν βασίστηκαν σε μια αφηρημένη φαντασία και ποτέ
δεν έμοιαζαν με τις κοινότυπες γραφές των ποιητών. Πίσω από κάθε του στροφή, συναντά κανείς τη προσέγγιση του κόσμου πάνω σε δομές
αυστηρά γεωθετημένες. Για τον Σολωμό ποίηση
σημαίνει γεωμετρία. Οι αρχές της ανθρωπότητας που στηρίζονται στην Πλατωνική Πολιτεία!
Η ίδια του η ζωή, ήταν μια μαθηματική αναζήτηση προς την αλήθεια! Καρπός των αναζητήσεών του, η γυναίκα! Γυναικολατρης, θαυμαστής της φύσης και της μητρότητας, εξύψωνε
στα καλλιτεχνηματα του το θηλυκό, τον ερωτισμό που εξέπεμπε η γυναικεία μορφή, την οποία
υπεραγαπούσε! Τόσο πολύ αγαπούσε τη γυναίκα,
που βυθισμένος στο πνευματικό του κόσμο,
λάτρεψε τις αγαπημένες του πλατωνικά.
Το 1828, ο Σολωμός, ύστερα από προστριβές που είχε με τα αδέρφια του για κληρονομικά ζητήματα κι επειδή αναζητούσε ένα ήσυχο
κλίμα για να συνεχίσει να δημιουργεί, ταξίδεψε
στη Κέρκυρα, μέρος που ταίριαζε απόλυτα με
τον μονήρη χαρακτήρα του και με τις αυστηρές
αξιώσεις για τις αντιλήψεις που είχε για την Τέχνη.
Εκεί, επιδόθηκε στην εντατική μελέτη του γερμανικού ρομαντισμού, διάβασε πολύ τον Χέγκελ και τον Γκαίτε και επεξεργάστηκε πολλά
από τα νεανικά του έργα.
Το επικό γεγονός της εξόδου του Μεσολογγίου και η αντοχή των Ελλήνων στη παρατεινόμενη
τρομερή πολιορκία των βαρβάρων, «έσπασε»
τη καρδιά του. Με ψυχικό ρίγος και εθνική συγκίνηση, ο Σολωμός παρακολούθησε από κοντά την Εθνική αυτή εποποιία, καθώς βρισκόταν
στη Ζάκυνθο και άκουγε να βροντούν τα κανόνια του Κιουταχή! Δημοσιεύει, λοιπόν, από τη
Κέρκυρα, το κορυφαίο ποιητικό αριστούργημα
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», με κεντρική ιδέα
του έργου, τον άνισο αγώνα των πολιορκημένων ενάντια στις κακουχίες, στη πείνα και στη
σωματική εξασθένιση και την κατάκτηση τελικά
της εσωτερικής ελευθερίας, υπερτονίζοντας τη
θέληση και τη δυναμικότητα της αντίστασης!
Στη Κέρκυρα ο Σολωμός ήρθε σε επαφή με
πνευματικούς ανθρώπους, φιλελεύθερων αντιλήψεων με υψηλή αισθητική κατάρτιση, όπως
ο Ζαμπέλιος, ο Μουστοξύδης, ο Αρμένης, ο
Λούντζης, ο Μαρκοράς και άλλοι. Το πρόσωπο, όμως, με το οποίο συσχετίστηκε περισσότερο είναι ο Νικόλαος Μάντζαρος, ο οποίος
ανέλαβε να μελοποιήσει το σπουδαιότερο έργο
του! Στο νησί, αυτό, γεννήθηκε ένας κορυφαίος
πνευματικός κύκλος με φιλοδοξίες για την αναγέννηση του Ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος

δημιούργησε την Επτανησιακή Σχολή! Πρωτοπόρος, αρχηγός, καθοδηγητής και σύμβουλος του κινήματος αυτού, είναι ο Διονύσιος Σολωμός!
Το 1833 ξεκίνησε μια ψυχοφθόρα δίκη, καθώς
ο ετεροθαλής αδελφός του, από τη πλευρά της
μητέρας του, ισχυρίστηκε πως είναι κι εκείνος
γιός του Κόντε, διεκδικώντας μερίδιο από τη πατρική κληρονομιά. Παρότι η δίκη έληξε υπέρ του,
ο Σολωμός αποξενώνεται από τη μητέρα του,
απομακρύνεται από συγγενείς και φίλους και
κλείνεται στον εαυτό του! Του στοίχισε πολύ! Το
1849, μαζί με τον Μάντζαρο θα παρασημοφορηθεί με τον «Χρυσούν Σταυρό του Σωτήρος»,
από τον βασιλιά Όθωνα, καθότι τα έργα του τόνισαν το ηθικό του Έθνους κατά τη διάρκεια του
αγώνα, αλλά και έπειτα! Είχε γίνει ο μεγαλύτερος ποιητής του καιρού του, μια μορφή γεμάτη
αίγλη, κύρος και δόξα για ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας οξύνους τεχνίτης που κατάφερε να ξεπεράσει τη δυσκολία της γλώσσας και να πετύχει
μια θαυμαστή ισορροπία πνεύματος και μορφής, νόησης και αισθήματος γλώσσας και μουσικότητας. Ακύρωσε τους φλύαρους στίχους και
τα άχρηστα παραγεμίσματα και κατέδειξε έναν
γλωσσικό ρυθμό, αισθητικά και εγκεφαλικά οργανωμένο. Οι στροφές των ποιημάτων του χαρακτηρίζονται ειδυλλιακές, γεμάτες φως, διαύγεια
και ιδεαλιστική πνοή. Με τόσο βαριά τη συναίσθηση ευθύνης, έδωσε ένα τέλειο ποιητικό νόημα
στην Εθνεγερσία. Ηγέτης του έμμετρου λόγου,
είναι ο μεγαλύτερος ποιητής του προπερασμε-

νου αιώνα!
Το 1851 εμφανίστηκαν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα υγείας και ο Σολωμός δεν ξαναβγήκε
ποτέ από το σπίτι του. Ύστερα από την τρίτη
του εγκεφαλική συμφόρηση, το 1856, παρέμεινε καθηλωμένος και τελικά τον Φεβρουάριο του
1857, όλοι οι θαυμαστές του, οι φίλοι του, οι φιλέλληνες και το Έθνος σύσσωμο θα θρηνήσουν
για τον θάνατό του. Ακολούθησε δημόσιο πένθος! Το 1864, με απόφαση του βασιλιά Γεωργίου Α' οι πρώτες στροφές από τον «Ύμνο
εις την Ελευθερίαν», ορίστηκαν ως ο Εθνικός
ύμνος της Ελλάδας σε μουσική Ν. Μάντζαρου!
Τα οστά του, μεταφέρθηκαν στη Ζάκυνθο, το
1865.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
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ς
Της Φανούλα
Αργυρού

Ερευνήτριας
ου
- Δημοσιογράφ

Σ

τις 17 Σεπτεμβρίου 2021 οι συνάδελφοι στο
Ράδιο Πρώτο, Λάζαρος Μαύρος και Μάριος Πούλλαδος, παρουσίασαν ως πρώτο θέμα
την κα Ελίνα Σταματίου για το βιβλίο της « 14
Εγκλήματα μιας Αυτοκρατορίας», 2021 Εκδόσεις Επιφανίου.
Εκ των πραγμάτων πρέπει να τοποθετηθώ για
χάρη της τάξης και ιστορίας. Διορθώνοντας τις σοβαρές ερευνητικές ελλείψεις/παραπληροφορήσεις
στο βιβλίο εις βάρος της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Ξεκινώ από
τις δηλώσεις της στο Ρ.Π.
Ερώτηση Μ.Π.: «Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη να γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο».
Απάντηση: «Ε, προέκυψε σταδιακά θα έλεγα
δεν ήτανε μια απόφαση που ήλθε από τη μία στιγμή στην άλλη, ξεκίνησε πριν 3 χρόνια όταν διάβασα και εγώ μια σύντομη ιστορία για τον Χατζηγιακουμή στη Κυθρέα. Από εκείνη τη στιγμή και
μετά, θα έλεγα, μου γεννήθηκε η ανάγκη να μάθω
περισσότερα...»
Ερώτηση Λ.Μ: «Μας έκανε έκπληξη πώς εντοπίσατε τον Βρετανό στρατιώτη που υπηρετούσε
τότε στην Κύπρο...»
Απάντηση: «Να σας πω, είχε κάνει μια αναφορά ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην DailyMail
χωρίς βέβαια να παραθέτει έγγραφα...»
Δεν «είχε κάνει μια αναφορά ο άνθρωπος». Εξιστόρησε ολόκληρο κομμάτι ιστορίας στην Polly
Dunbar και το σχετικό αρχείο αποδεσμεύθηκε για
πρώτη φορά στην Κυριακάτικη Mail.
Η κα Σταματίου δεν αναφέρεται πουθενά στο
βιβλίο της στην βρετανική εφημερίδα (Daily Mail)
με ημερομηνία και όνομα της Βρετανίδας δημοσιογράφου που διεξήγαγε και υπόγραψε την έρευνα. Ούτε πού διάβασε πριν 3 χρόνια την «σύντομη ιστορία για τον Χατζηγιακουμή στην Κυθρέα».
Αντιθέτως στην Εισαγωγή γράφει:
«Κάποια στιγμή έτυχε να πέσει στα χέρια μου
ένα κείμενο για έναν νεαρό αγωνιστή της ΕΟΚΑ.
Ο άνθρωπος αυτός, το όνομα του οποίου ήταν
Σπύρος Χατζηγιακουμή, συνελήφθη και ανακρίθηκε από τις βρετανικές αποικιοκρατικές Αρχές το
1958 στην Κυθρέα και πέθανε κατά τη διάρκεια
βασανιστηρίων».
Καμία αναφορά για την πηγή και συγγραφέα
του «κειμένου» που έτυχε να πέσει στα χέρια της
και που ήταν η αφορμή για την ιδέα της να γράψει
το βιβλίο.

Πριν 3 χρόνια (1)
Η βρετανική εφημερίδα Daily Mail στην Κυριακάτικη της έκδοση στις 28 Απριλίου 2018, δημοσίευσε το ειδησεογραφικό τής Polly Dunbar με τίτλο
«Το μυστικό 'στρατόπεδο βασανιστηρίων' της Βρετανίας και η δυσωδία μιας συγκάλυψης: Πώς οι
γενναίοι άνδρες, που διαμαρτυρήθηκαν για την κακοποίηση Ελληνοκυπρίων φυλακισμένων σε βρετανική βάση στην Κύπρο, καταδιώχθηκαν και περιφρονήθηκαν ... μέχρι τώρα».
Είναι η έρευνα της Polly Dunbar, που αποτελεί
ιστορική αποκάλυψη μετά από 60 χρόνια. Στο
δημοσίευμά της η Βρετανίδα δημοσιογράφος κατέγραψε με λεπτομέρεια το ιστορικό των βασανιστηρίων στην περιοχή Κυθρέας από τις αναφορές
του 82χρονου σήμερα Jamie Eykyn, για τον Ταγματάρχη Michael Stourton, την επιστολή προς τον
κυβερνήτη Σερ Χιού Φούτ, τη λογοκρισία της αλήθειας την δεκαετία του 1990 από το Υπ. Άμυνας
κτλ.
Έχοντας υπόψη τη δήλωσή της από το Ράδιο
Πρώτο, η κυρία Σταματίου είχε πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον, να αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια την πρωτοπόρα δημοσίευση της Polly Dunbar,
ως πηγή και παραπομπή (credit due) που περιέλαβε πρώτη το 90% των όσων αναφέρει η κα Σταματίου. Όπως και του «κειμένου» που έπεσε στα
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FOR THE
RECORD...

Πριν 3 χρόνια : Η ιστορία του
αγωνιστή Χατζηγιακουμή από την Κυθρέα...
«Ο Major Stourton (μικρή φωτογραφία δεξιά) – πέθανε το 2001... όμως
άφησε πλήρη αναφορά για το επεισόδιο στο αρχείο του, που τώρα αποδεσμεύθηκε για πρώτη φορά στην Μail της Κυριακής» («Major Stourton
died in 2001, but left a full account of the episode in his papers, now
released for the first time to The Mail on Sunday») «...Outraged by what
he witnessed, he told his superior officer, Major Michael Stourton, who in
turn, alerted the authorities. Yet instead of gratitude for their bravery, they
met a wall of hostility: Major Stourton (pictured) was ostracised, coldshouldered by some fellow officers for speaking out and effectively
silenced by Ministry of Defence censo...» (Από την Κ.Mail 28.4.2018)

Ο Jamie Eykyn: «The
night air was pierced by
sounds that still chill his
blood today, six decades
later – agonised screams
from the men held prisoner in the building he was
guarding: a British interrogation centre. Now aged
79, Mr Eykyn (pictured) is
speaking for the first time
about the horrific events
of 60 years ago – and
about the shameful coverup that followed»
(Φωτογραφία και λεζάντα
από την «Κυριακάτικη
Mail» 28.4.2018)

χέρια της.
Σημ. Τις μέρες εκείνες το Φόρεϊν Όφις χειριζόταν και την αίτηση ομάδας Κυπρίων Αγωνιστών
για αποζημιώσεις (μικρή αναφορά στο δημοσίευμα) που τελικά πλήρωσε...

Πριν 3 χρόνια (2)
30 Απριλίου 2018: Εκπομπή Ράδιο Πρώτο Λάζαρου Μαύρου και Μάριου Πούλλαδου.
Πρώτο θέμα το δημοσίευμα της Κυριακάτικης
Mail, ανταπόκριση Φανούλας Αργυρού.
Την ίδια μέρα το θέμα ήταν και στον «Φιλελεύθερο».

Πριν 3 χρόνια (3)
Αναφορά στο δημοσίευμα της Κυριακάτικης Mail
έκανε στις 30.4.2018 και ο Αντ1 (Χρυστάλα Βιλάνου).
«Ξυλοδαρμός, βιασμοί, πνιγμοί. Για πρώτη φορά, σχεδόν 6 δεκαετίες μετά το τέλος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, βρετανική
εφημερίδα αποκαλύπτει την αλήθεια που όλοι
γνώριζαν, αλλά αποσιωπούσαν.
Στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας ΜAIL,
μίλησε για πρώτη φορά ο 79χρονος σήμερα Τζέιμι Έικιν, που το 1958 υπηρετούσε στην Κύπρο και
μαζί με το αρχείο του αποθανόντος ταγματάρχη
Μάικ Στόουρτον, ρίχνουν φως σε ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία της αποικιοκρατικής δύναμης και στις τακτικές που τα στρατεύματά της χρησιμοποιούσαν. Το δημοσίευμα έχει τον τίτλο: Το
μυστικό στρατόπεδο βασανιστηρίων της Βρετανίας
και η δυσωδία της συγκάλυψης...»

Πριν 3 χρόνια (4)
Στις 6 Μαΐου 2018, πρόβαλα το δημοσίευμα της
Polly Dunbar στην «Σημερινή» και στην «Ελευθερία» Λονδίνου 10.5.2018 με τίτλο «Βρετανοί βα-

σανιστές – Σπύρος Χατζηγιακουμή – και η αλήθεια: Κυθρέα 1958». Το οποίο αναρτήθηκε και σε
πολλές ιστοσελίδες στην Κύπρο και Ελλάδα. Με
αντίγραφα βρετανικών εγγράφων από την αποδέσμευση των «Ξεχασμένων Εγγράφων» ("Migrated Archives") μεταξύ 2012-2013. Τα οποία είχα
καλύψει στην «Σημερινή» σε 7 παρουσιάσεις μαζί
και αναφορές στην Κυθρέα.
Στη δημοσίευσή μου στις 28 Ιουλίου 2012 εμφαντικά τα έγγραφα αναφέρονταν και στους Παναγιώτη Χρυσοστόμου 37 ετών και Λουκά Ανδρέα
Λουκά 17 ετών.
Μέρος Β' - 28/07/2012 Σημερινή - Ασκούσαν
υπέρμετρη βία

Επίλογος - «παρθενική»
Η κα Σταματίου στον Επίλογό της αυτoχαρακτηρίζει το βιβλίο της ως «παρθενική συγγραφική
προσπάθεια». Κάθε άλλο. Προηγήθηκαν άλλοι για
τα ίδια θέματα.
Επίσης αναφέρει: «Μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την έρευνα, ήταν τα αρχεία των υποθέσεων των θανάτων των αγωνιστών, τα οποία φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ωστόσο, για διάφορους λόγους , δεν
κατέστη δυνατό να βρεθούν φάκελοι και για τα 14
θύματα... Υπήρξε βέβαια και μια περίπτωση, που
ενώ διενεργήθηκε θανατική ανάκριση, ο φάκελος
– άγνωστο γιατί – δεν βρέθηκε πουθενά. Πρόκειται για την περίπτωση του Σπύρου Χατζηγιακουμή, η υπόθεση του οποίου βρέθηκε να αναφέρεται μόνο σε ένα τηλεγράφημα από τα έγγραφα που
αποχαρακτηρίστηκαν το 2013 από το Ηνωμένο
Βασίλειο. Το τηλεγράφημα χρονολογίας 1959, είχε
αποδέκτη τον τότε Υπουργό Αποικιών με τη σημείωση “SECRET” και σε αυτό γινόταν μία σύντομη
αναφορά των ευρημάτων του θανατικού ανακριτή που διενήργησε την εξέταση».

1. Η κα Σταματίου δυστυχώς δεν έκανε έρευνα
στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο στο Λονδίνο όπου
βρίσκονται τα βρετανικά αρχεία για την Κύπρο. Τα
όσα αναφέρει για την περίπτωση του μ. Σπύρου
Χατζηγιακουμή είναι αναληθή. Υπογραμμίζει σοβαρές ελλείψεις έρευνας και άγνοιας για τη μελέτη
των βρετανικών επισήμων εγγράφων. Τα έγγραφα που άφησαν οι αποικιοκράτες στην Κύπρο είναι
ελάχιστα.
2. Τα έγγραφα που αποδεσμεύθηκαν όχι απλά
το «2013», αλλά μεταξύ 2012-2013 στο Βρετανικό
Εθνικό Αρχείο, έχουν όχι ένα αλλά δύο τουλάχιστον φακέλους για Σπύρο Χατζηγιακουμή/Κυθρέα,
εξού και η δημοσίευσή μου στις 6 Μαΐου 2018,
πριν 3 χρόνια με αντίγραφα εγγράφων. Το τηλεγράφημα χρονολογίας 1959 που προβάλλει ως
να είναι το μοναδικό, που «αποχαρακτηρίστηκε το
2013 από το ΗΒ», είναι παραπλανητικό.
3. Στη ελληνόφωνη βιβλιογραφία της σελ.248
αναφέρεται σε μια πηγή ως « Κρατικό Αρχείο Κυπριακής Δημοκρατίας. CO 926/898». Ενώ σε καμία
άλλη παραπομπή δεν αναφέρεται σε τέτοιο κωδικό, μόνο σε «ΚΑ ΚΔ». Το CO 926/898 είναι κωδικός και φάκελος του Βρετανικού Εθνικού Αρχείου
και ανήκει στο Γραφείο Αποικιών στο Λονδίνο (ColonialOffice). Και αποδεσμεύθηκε προς το τέλος της
δεκαετίας του 1980! Σ΄αυτόν τον φάκελο, υπάρχει
μία αναφορά για τον Χατζηγιακουμή.
Τα έγγραφα που αποδεσμεύθηκαν μεταξύ 20122013 ήσαν επιπλέον έγγραφα που σώθηκαν χάρη
στην υπόθεση των Κενυατών. Ανήκαν στις τοπικές αποικιακές διοικήσεις, που δεν άφησαν στους ιθαγενείς φεύγοντας. Σκόπευαν να τα καταστρέψουν. Αποδεσμεύθηκαν με δικαστική απόφαση. Σημειώνεται, όμως, παράλληλα, ότι αντίγραφα ή σχετικά έγγραφα είχαν αποδεσμευθεί
πριν δεκαετίες στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο που
ανήκαν στο Γραφείο Αποικιών και άλλα τμήματα
της βρετανικής κυβέρνησης. Έχω στείλει εκατοντάδες αντίγραφα στους Συνδέσμους Αγωνιστών
και άλλους...

Νίκος Γεωργίου
Μεταξύ των 14 αγωνιστών, είναι και ο Νίκος
Γεωργίου, που του έσπασαν το κεφάλι στις Πλάτρες. Έγραψα για την ιστορία του στην «Σημερινή» στις 30 Ιανουαρίου 2005. Φωτοτυπία του δημοσιεύματος «Έτσι δολοφονήθηκε από Βρετανούς
βασανιστές ο αγωνιστής Ν. Γεωργίου». Και πώς
οι δολοφόνοι του διέφυγαν την καταδίκη...
Πολλές υποθέσεις αγωνιστών μαζί και του Νίκου
Γεωργίου, θα παρουσιαζόντουσαν στο Συμβούλιο
της Ευρώπης. Αλλά τελικά γλύτωσε τους Βρετανούς ο τότε Έλληνας ΥΠΕΞ Ευάγγελος Αβέρωφ,
ο οποίος, όπως τους υποσχέθηκε, απέσυρε την
Ελληνική Προσφυγή μετά την υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου. Η ακρόαση είχε οριστεί για τον Μάρτιο 1959.
Με μια γρήγορη ματιά βρήκα ότι από τους 14
που αναφέρει στο βιβλίο της η κα Σταματίου, δηλαδή τους Πλάτωνα Στυλιανού, Σπ. Χατζηγιακουμή,
Νίκο Γεωργίου, Παναγιώτη Χρυσοστόμου και Λουκά Ανδρέα Λουκά οι Βρετανοί αναφέρονται σ΄αυτούς όπως και πολλούς άλλους στα Αρχεία στο
Λονδίνο.
Πολλές δημοσιεύσεις εκτός δικές μου για Αγωνιστές προηγήθηκαν όπως για τον Ν. Γεωργίου,
μαρτυρίες από τον αγωνιστή Μιχαλάκη Μουστάκα, από άλλους συναδέλφους, π.χ. τον Γιάννη
Σπανό στην εφημερίδα «Αγών» τη δεκαετία 1990,
τον Νίκο Παπαναστασίου κ.ά.
Η αναφορά σε προηγούμενους ερευνητές σε
μια εργασία, θεωρείται κανόνας, εμπλουτίζει με
επιπλέον αξία τη δουλειά ενός, είναι στοιχειώδης
υποχρέωση του καθενός μας για την δική μας αξιοπρέπεια...

Eπιστολές - Γνώμες
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Κυριάκος Μάτσης - Άνθρωπος
προικισμένος με σπάνιες αρετές

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναγκαία η αναγνώριση στην
Ελλάδα το υνέου ονοματεπώνυμου μέσω Deedpoll
Είναι γεγονός ότι το Brexit έχει φέρει αναστάτωση σε πολλούς
τομείς της ζωής όχι μόνο των Βρετανών αλλά και των υπολοίπων
Ευρωπαίων που ζουν και εργάζονται εκεί. Μεταξύ αυτών και των
Ελλήνων που η ανεργία και η οικονομική κρίση ώθησε τα τελευταία χρόνια να μετακομίσουν στην Μεγάλη Βρετανία για μια αξιοπρεπή θέση εργασίας.

Γράφει η
Δικηγόρος
παρ’ Α.Π.
Αναστασία
Χρ. Μήλιου*
Αρκετοί υποχρεώθηκαν να αλλάξουν το ονοματεπώνυμο τους
με την απλή διαδικασία του Deedpoll, υιοθετώντας ένα πιο εύκολο, εύηχο και απλό σε προφορά ονοματεπώνυμο. Η βασική
αλλαγή έγινε στα επώνυμα που στην Ελλάδα, δεν είναι καθόλου εύκολο βάσει του νόμου, να αλλάξουν.
Αντίθετα, στην Mεγάλη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες η αλλαγή του επωνύμου γίνεται με μια απλή μονομερή
δήλωση που υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και από έναν
ακόμα μάρτυρα. Με τη μονομερή αυτή δήλωση μπορεί να αλλάξει αυτομάτως ακόμα και το βρετανικό διαβατήριο.
Για τους Έλληνες που έχουν και τις δύο ιθαγένειες και άρα
δύο διαβατήρια, τα πράγματα πριν το Brexit ήταν απλά. Χρησιμοποιούσαν το βρετανικό διαβατήριο για όλες τις μετακινήσεις
τους εντός και εκτός Βρετανίας και το ελληνικό διαβατήριο το
είχαν παρατημένο και ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι με το ελληνικό όνομα.
Μετά το Brexit η ανανέωση του βρετανικού διαβατηρίου για
τον Έλληνα που έχει διπλή ιθαγένεια προϋποθέτει ότι το όνομα
του και στο ελληνικό διαβατήριο είναι το ίδιο, αλλιώς δημιουργούνται επιπλοκές στην έκδοση του νέου βρετανικού διαβατηρίου και στην εν συνεχεία χρήση του αφού αναγράφεται σε
αυτό και το ελληνικό διαφορετικό όνομα.
Για δε αυτούς που δεν είχαν μέχρι τώρα βρετανικό διαβατήριο, ακόμα και αν έχουν αλλάξει τα στοιχεία τους με το Deedpoll,
το νέο βρετανικό διαβατήριο θα εκδοθεί με τα ελληνικά ονόματα οπότε πάλι υπάρχει δυσχέρεια στην χρήση του καθώς όλα
τα στοιχεία σε τράπεζες, πιστοποιητικά, διπλώματα οδήγησης
κ.τ.λ. θα είναι με τα στοιχεία του Deedpoll, αλλά το διαβατήριο
με τα ελληνικά στοιχεία.
Τι γίνεται επομένως σε αυτή την περίπτωση;
Το Deedpoll είναι μια διοικητική πράξη που είναι νόμιμη και
έχει ισχύ σε όλες τις χώρες.
Επομένως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αναγνωρισθεί η
ισχύ της στην Ελλάδα και να επέλθουν και στα ελληνικά έγγραφα, πιστοποιητικό γέννησης και ταυτότητα, αυτά που ισχύουν
στα βρετανικά.
Απαιτείται αίτηση ενώπιον του Ελληνικού Δικαστηρίου, με την
οποία αιτούμαστε να αλλάξει το ονοματεπώνυμο στην Ελλάδα και αυτή η αλλαγή να καταχωρηθεί στις δημόσιες εκείνες
υπηρεσίες που θα επιτρέψουν την αλλαγή του ονόματος και στο
ελληνικό διαβατήριο μας, ώστε να επέλθει πλήρη ταυτοπροσωπία μεταξύ του ελληνικού και του βρετανικού ονόματος.
Οι υποθέσεις αυτές δικάζονται σε λίγους μήνες από την κατάθεση της αίτησης και η έκδοση της απόφασης δεν αργεί πολύ.
Ο μέσος εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας
αυτής είναι 8 μήνες περίπου.
* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
& ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
e-mail: natmil@otenet.gr,
info@legalaction.gr
www.legalaction.gr
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Κυριάκος Μάτσης, το πρώτο από
τα τέσσερα παιδιά της αγροτικής
οικογένειας του Χριστοφή και της Κυριακούς, γεννήθηκε την 23η Ιανουαρίου του 1926 στο ορεινό Παλαιχώρι,
της επαρχίας Λευκωσίας. Μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο
του χωριού του, πηγαίνει στο Γυμνάσιο της Αμμοχώστου, όπου διακρίνεται για την πνευματική και εθνική του
δράση.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Το 1946 πήρε υποτροφία από την Κυπριακή Αγροτική Εταιρεία για να φοιτήσει
στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του στην Ελληνική συμπρωτεύουσα
θα αποτελέσει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να δραστηριοποιηθεί έντονα στον
αγώνα, για την ΕΝΩΣΗ της Κύπρου με
την Ελλάδα. Διακρίνεται για τη ρητορική
του δεινότητα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου,
όταν τον άκουσε να μιλά με πάθος για το
Κυπριακό, τον αποκάλεσε «αηδόνι της
Κύπρου».
Στις 30 Οκτωβρίου 1946, μία μόλις εβδομάδα μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη,
γράφει στο ημερολόγιό του: «Πριν δύο
μέρες γιορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου.
Τρίξανε τα ξύλινα πόδια των αναπήρων
του πολέμου. Και το τρίξιμό τους έφερε
στην ψυχή ένα αίσθημα απελπισίας, γιατί
οι θυσίες μας θυσιάστηκαν στο βωμό του
αγίου συμφέροντος των μεγάλων δυνάμεων. Εφ' όσον η ηρωική αυτή χώρα
πληρώνεται με το κάλπικο νόμισμα των
ωραίων λόγων και των επιβλητικών εκφράσεων, ενώ τα αληθή της συμφέροντα
παραβλάπτονται ουσιωδώς, δεν μπορεί
κανείς να ισχυριστεί ότι επικρατεί εις τον
κόσμο δικαιοσύνη...».
«Ήταν μέλος της Πολιτοφυλακής του Α.
Τ. Θεσσαλονίκης και αρθρογραφούσε στην
εφημερίδα "Νέα Αλήθεια". Παράλληλα,
λάμβανε μέρος σε συλλαλητήρια διαμαρτυρίας εναντίον της συνεχιζόμενης κατοχής
της Κύπρου από τους Άγγλους, ενώ φαίνεται να ήταν φίλος του κόμματος των Φιλελευθέρων».
Όταν εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ.Α. επικεφαλής του τομέα Αμμοχώστου, εργαζόταν
ως γεωπόνος στην Αμμόχωστο. Συνελήφθη από τους Άγγλους στις 9 Ιανουαρίου
1956. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1956 δραπετεύει. Αμέσως μετά διορίζεται Τομεάρχης
της επαρχίας Κερύνειας.
Γράφει ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής στα
απομνημονεύματά του: «Ο Μάτσης εκ των
πρώτων κατετάγη εις την Οργάνωσιν.
Στρατιώτης του καθήκοντος, αγνός και

«Όνειρό του ήταν να πέσει
για την Ελλάδα!»
τίμιος, υπόδειγμα, εις τους υφισταμένους
του εμψυχωτής, εισήλθεν εις τον αγώνα
με την φλόγα της αυτοθυσίας και την δίψαν
να επιτελέσει έργον μεγάλο».
Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του
υποβάλλεται σε φρικτά βασανιστήρια.
«Εξοχότατε, ου περί χρημάτων τον αγώνα
ποιούμεθα, αλλά περί αρετής! Λυπούμαι,
εξοχότατε, αλλά με προσβάλλετε». Αυτήν
την απάντηση έδωσε, χτυπώντας το χέρι
του δυνατά στο τραπέζι, στον στρατάρχη
Χάρτινγκ, όταν αυτός τον επισκέφθηκε
στα μπουντρούμια των Κεντρικών Φυλακών
Λευκωσίας όπου εκρατείτο, υποβαλλόμενος για μέρες σε φρικτά βασανιστήρια,
για να του προσφέρει ένα μυθικό χρηματικό ποσό, προκειμένου να προδώσει την
Ε.Ο.Κ.Α. Ο Χάρτινγκ μένει έκθαμβος από
τον ακέραιο χαρακτήρα του Κυριάκου
Μάτση που απορρίπτει χωρίς συζήτηση
την προσφορά του, που ανήρχετο στις
500.000 λίρες, ποσό αστρονομικό για
εκείνη την εποχή, καθώς και κάθε είδους
προστασία.
Στις 19 Νοεμβρίου του 1958, ο Μάτσης,
ύστερα από προδοσία, βρίσκεται στο κρησφύγετό του περικυκλωμένος από πάνοπλους Άγγλους στρατιώτες, που τον καλούν
να παραδοθεί. Τρία πράγματα σκέφτηκε
αμέσως να κάνει: Να κάψει τα έγγραφα
της Ε.Ο.Κ.Α., να διώξει τους δύο συντρόφους του και να γεμίσει το όπλο του. Αμέσως μετά ακούστηκε η απάντηση: «Όχι.
Δεν παραδίδομαι. Αν θα βγω, θα βγω
πυροβολώντας».
Ήταν έτοιμος για τον θάνατο. Τον είχε
προβλέψει στα γράμματά του, τον είχε
αναλύσει στους φιλοσοφικούς στοχασμούς
του, τον είχε με σιγουριά καταγράψει στο
ημερολόγιό του, τον είχε σιγοτραγουδήσει πολλές φορές μόνος του, παρέα μόνο
με την Ελληνική Ιστορία! Τον είχε υμνήσει
και τον είχε αποτυπώσει με τη γραφίδα
του, όπως καταγράφεται στη «Σιδηρά Δια-

θήκη» του Δημητρακοπούλου: «Έκλεξε
όσον ημπορής τον τρόπον του θανάτου
σου, ένας ωραίος θάνατος είναι συνήθως
η ευγενεστέρα πράξις της ζωής!»
Οι Άγγλοι, αν και πολυπληθέστεροι,
φοβήθηκαν και προτίμησαν τη σιγουριά
των χειροβομβίδων. Κουνήθηκε συθέμελα ο Πενταδάκτυλος την ώρα που ο Μάτσης
κείτονταν νεκρός, με μια γαλήνια έκφραση ικανοποίησης στο πρόσωπό του, αντάξια του ηρωικού τέλους του. Κρατούσε
ακόμη σφικτά στο στήθος του τα δύο αυτόματα όπλα. Το όνειρό του να πέσει για την
Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα, εκείνη
την ευλογημένη μέρα, μία ώρα και τριάντα λεπτά μετά το μεσημέρι της 19ης Νοεμβρίου 1958.
Έντεκα μήνες πριν το πέρασμά του στην
αθανασία, σε επιστολή προς τους γονείς
του, φανερώνει τον τρόπο που θα αντιμετώπιζε το τελευταίο εθνικό προσκλητήριο:
«Πιστεύουμε ότι κάθε θυσία μας δεν πηγαίνει άδικα και εσείς να είστε περήφανοι για
μας. Αν ο καλός Θεός μας επιφυλάσση
την λαμπράν τύχη να δώσωμεν την ζωήν
μας για την πατρίδα, τότε η χαρά σας πρέπει να είναι απέραντη. Δεν ξέρω αν μπορεί να ονειρευτεί ένας άνθρωπος καλύτερη τύχη από αυτήν. Και δεν μπορώ να
σκεφθώ γονείς που να είναι πιο περήφανοι παρά για τα παιδιά τους που έπεσαν
για την πατρίδα».
Ο Κυριάκος Μάτσης, μια από τις πιο
συγκλονιστικές μορφές της Ε.Ο.Κ.Α. ήταν
άνθρωπος προικισμένος με σπάνιες αρετές και ιδανικά. Προκαλούσε τον σεβασμό
των συναγωνιστών του, τους οποίους
παρηγορούσε, εμψύχωνε και συμβούλευε. Διέθετε έμφυτη ευγένεια, θάρρος,
αξιοπρέπεια και μια ώριμη πολιτική σκέψη.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως
η κυπριακή ιστορία από το 1959 και μετά
θα ήταν ίσως πολύ διαφορετική, αν ο
Μάτσης ήταν ακόμη εν ζωή.
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Martin Lockheed εναντίον
Metropolitan Hospital
Πρόκειται για μάχες που δίνονται εκ του συστάδην με σθένος
και αυταπάρνηση. Σώμα με σώμα, σπαθί με σπαθί. Τα διάφορα
Metropolitan βγαίνουν συνεχώς χαμένα μιάς και αγωνίζονται πάντα
για την μονάδα, ενώ η Lockheed θέτει εαυτόν υπεράνω φαρμάκων και ζωντανών οργανισμών. Προτιμά επιμόνως και διακαώς
τα πτωματικά δείγματα προς διερεύνησιν περαιτέρω συνθηκών
ύπαρξης και άλλων λειψάνων κεκαυμένων ή και πλήρως ακρωτηριασμένων. Ποτέ αρτιμελών και κυρίως υγιών.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Προσπαθεί ο καρδιοχειρουργός να κρατήσει στη ζωή έναν εμφραγματία γέροντα με αμφίβολα αποτελέσματα. Όπως το λέμε,
έναν και μοναδικόν, ενώ η περίφημος κατασκευάστρια πολεμικών
αεροσκαφών, υπερτερώντας κατά κράτος του νοσοκομείου, έχει
την άμεση δυνατότητα να καταρρίψει αυτομάτως πέντε επιβατικά αεροσκάφη με πεντακόσιους επιβάτες έκαστον και να καταδείξει την τεχνική της υπεροχή έναντι οιουδήποτε κρατικού ή μη
θεραπευτηρίου. Υπεροχή κατά κράτος και κατά έθνος. Οι βαλβίδες
και τα χειρουργικά νυστέρια βρίσκονται χρόνια πίσω από τις αποτελεσματικές βόμβες ναπάλμ εδάφους-αέρος ως και των προωθητήρων μετακαύσεως των αεροθουμένων F-35, γνωστών και
ως εξολοθρευτών παντός εχθρού οιουδήποτε θρησκεύματος και
πολιτικής πεποιθήσεως. Όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω, ακόμα
και υγιέστατα παιδάκια της φυλής των Τούτσι και Χούτου. Αυτά
ουδεμίαν ανάγκην έχουν των καρδιοχειρουργών και των ορθοπεδικών. Η επιστήμη μπορεί να τα ωφελήσει μέσω βομβών, θρησκευτικών τελετών και πατριωτικών παρελάσεων. Και είναι λογικό,
τι να προσφέρει σ αυτά τα φτωχά παιδιά η επιστήμη μέσω των
ρομποτικών χειρουργείων μέσα στις άνυδρες πεδιάδες της Σομαλίας.
Για τον λόγο αυτόν η επιστήμη προσφέρει πολύ περισσότερα με
τα υπερηχητικά αεροπλάνα αυτομάτου στοχεύσεως 50 στόχων
ταυτοχρόνως. Με μία ριξιά εξαφανίζεις πενήντα χωριά, μαζί με τα
παιδιά και δημιουργείς χώρους εφάμιλλους του Cape Canaveral
και του κοσμοδρόμιου Baikonour. Ιδού τα αποτελέσματα της επιστήμης. Χειροπιαστά πτώματα τόσο στο Ιράκ όσο και στις φτωχογειτονιές του Ριο ντε Τζανέϊρο. Μην βλέπετε τα πράγματα μονόπλευρα, δείτε τα και μονοπτωματικά, δεν θα μυρίζουν δα και επ’
άπειρον, κάποια στιγμή ξεραίνονται.
Η ανθρώπινη επιστήμη προχωρά, ποτέ δεν σταματά, ακόμη
και μπροστά σε σωρούς νεκρών ανδρών τε και γυναικών. Οι επιστήμονες μπορεί να δίνουν ζωή σε γερόντους επεμβαίνοντας με
τα νυστέρια και τις λαβίδες, αλλά έχει την ίδια στιγμή και την δυνατότητα η επιστήμη να προστατεύει τις ευγενικές οσφρήσεις διά της
μαζικής καύσεως των τεθνεότων αδυνάμων Αφρικανών παίδων
της υποσαχάριας άνυδρης περιοχής.
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως για τα πάντα υπάρχει φροντίδα
εξ ουρανών και θαλασσίων φρεγατών αρίστης κατασκευής, όπως
η «Έλλη» το ’40 στην Τήνο και γι’ αυτό τα θύματα που θρηνούμε
δεν ξεπερνούν ποτέ τα πενήντα εκατομμύρια νεκρούς, όλοι οι
άλλοι την βγάζουν ζάχαρη, καταζώντανοι όλοι!!!
Εμπιστευθείτε την επιστήμη απ’ όπου κι αν προέρχεται.
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Η Τουρκία «εισάγει» μετανάστες
και τους «εξάγει» στην Ευρώπη
για εκβιασμό
Κύριε Διευθυντά,
Επειδή εμείς ως Ελλάδα και Κύπρος
δεν θέτουμε καθημερινά το ζήτημα της
γενοκτονίας των Ελλήνων σε όλα τα διεθνή φόρα, άρχισαν τελευταίως οι Τούρκοι
να λένε ότι εμείς και άλλοι Βαλκανικοί λαοί
κάναμε γενοκτονίες εναντίον των Τούρκων. Το ίδιο και στην Κύπρο. Αφού έκαναν τη γενοκτονία των Ελλήνων το 1974
(λέγω γενοκτονία και όχι εθνικό ξεκαθάρισμα, διότι σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη
το να διώξεις τον πληθυσμό από μια περιοχή και να φέρεις δικούς σου πληθυσμούς εκεί, δεν είναι μόνον έγκλημα πολέμου, αλλά και γενοκτονία), τώρα λένε ότι
οι Ελληνοκύπριοι έκαναν γενοκτονία εναντίον των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή άλλαξαν τα πραγματικά δεδομένα. Είναι καιρός, πιστεύω, να θέσουμε το ζήτημα της
γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμενίων,
Ασσυρίων, αλλά και των Κούρδων σε καθημερινή βάση παντού, σε όλα τα διεθνή
φόρα.
Παράλληλα, η Τουρκία άρχισε να κατηγορεί την Ελλάδα ότι εξοπλίζει τα νησιά
της και μερικοί καλοθελητές στην Ευρώπη
και αλλού, που έχουν συμφέροντα στην
Τουρκία, άρχισαν να την ακούνε, διότι η
Ελλάδα δεν πληροφορεί σωστά και αρκετά τη διεθνή κοινότητα ότι αυτά τα νησιά
απειλούνται από την τουρκική Στρατιά του
Αιγαίου, με πολλές δεκάδες αποβατικά
σκάφη, που σίγουρα δεν θα κάνουν απόβαση στην Κίνα ή τη Ρωσία...
Άρα, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι
ότι για να μη δίνουμε χώρο στην τούρκικη
προπαγάνδα, πρέπει να πληροφορούμε
διαρκώς τη διεθνή κοινότητα για τις γενοκτονίες που έχουν κάνει και εξακολουθούν
να κάνουν οι Τούρκοι και ότι εμείς ως Ελληνισμός, αλλά και οι άλλοι λαοί της περιοχής,
κινδυνεύουμε από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Από τις φιλικές χώρες,
που έχουμε κοινά συμφέροντα, όπως οι
Αραβικές, το Ισραήλ και τώρα οι ΗΠΑ, πρέπει να απαιτήσουμε την αναγνώριση των
γενοκτονιών που έχουν κάνει εναντίον μας
οι Τούρκοι. Αν δεν το κάνουμε, σημαίνει
πράγματι ότι είμαστε μαζοχιστές και μας
αρέσουν αυτά που μας κάνουν και θα εξακολουθήσουν να μας κάνουν και στο μέλλον οι Τούρκοι.
Το άλλο ζήτημα είναι οι παράνομοι μετανάστες (και όχι παράτυποι), εργαλείο που

χρησιμοποιεί η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου και τώρα της Πολωνίας
(διότι έχει «χέρι» και η Τουρκία στην κατάσταση εκεί, αφού η ίδια τους φέρνει στα
εδάφη της, επειδή κατάργησαν τη βίζα σε
όλες τις μουσουλμανικές χώρες και μάλιστα με φτηνά εισιτήρια με τις Τουρκικές
Αερογραμμές). Άρα, πρέπει να μένουν
στην Τουρκία και να μη δίνονται δισεκατομμύρια στην Άγκυρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Τουρκία είναι «ασφαλής» προς το παρόν χώρα. Τους πρόσφυγες από τη Συρία και το Ιράκ, πάλιν η
Τουρκία τους δημιούργησε, αφού εισέβαλε εκεί. Επομένως, τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες που αυτοί οι ίδιοι κουβαλάνε στην Τουρκία, τους χρησιμοποιούν για να εκβιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση
και να παίρνουν δισεκατομμύρια ευρώ.
Για την Τουρκία είναι μεγάλο εισόδημα,
μεγάλες μπίζνες και θα συνεχίσει να «εισάγει» μετανάστες από τις ισλαμικές χώρες
για να τους «εξάγει» στην Ε.Ε. και να παίρνει συνάλλαγμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι και να πάψουν να
δίνουν χρήματα στην Άγκυρα.
Όσο για την «αναβάθμιση» της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, Ελλάδα και Κύπρος πρέπει επιτέλους να χρησιμοποιήσουν το βέτο τους και να μη
φοβούνται ότι τάχατες θα απομονωθούν.
Αυτό είναι παραμύθι. Άλλες χώρες χρησιμοποιούν το βέτο για μικρότερους σκοπούς και δεν απομονώθηκαν. Διότι τα δισεκατομμύρια που θα παίρνουν οι Τούρκοι
από την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, θα τα βάλουν για να αναπτύξουν περαιτέρω τη βιομηχανία όπλων τους, για

να εξοπλιστούν ακόμα περισσότερο, ώστε
να μας εκβιάζουν και να μας κλέψουν τους
υδρογονάνθρακες, να καταλάβουν ολόκληρη την Κύπρο και τα νησιά του Αιγαίου
που έχουν αλλάξει και το όνομά τους όπως
ξέρουμε. Συνεπώς, αν αφήσουμε να παίρνουν τόσα χρήματα από την Ε.Ε., τότε ό,τι
μας κάνουν μας αξίζει. «Έτσι κκελέ έτσι
ξιουράφι θέλει», έλεγαν οι παλιοί.
Τώρα που και η Λευκορωσία χρησιμοποιεί τους μετανάστες, η Ε.Ε. έγινε λαλίστατη
και θα της βάλει όλων των ειδών κυρώσεις,
διότι η Λευκορωσία είναι φιλική προς τη
Ρωσία και μάλιστα θέλουν να ενωθούν. Γι’
αυτό η μαύρη προπαγάνδα εναντίον της
άρχισε πριν τους μετανάστες. Τόσα χρόνια που η Τουρκία χρησιμοποιούσε τους
μετανάστες για να εκβιάζει την Ευρώπη
και να παίρνει πακτωλό χρημάτων, έκαναν πως δεν... έβλεπαν τίποτα, δεν έλεγαν τίποτα, ούτε μια λέξη για κυρώσεις.
Άρα, η Τουρκία έγινε παράδειγμα για τη
Λευκορωσία, αφού η Τουρκία το πράττει
και όχι μόνον δεν της βάζουν κυρώσεις,
αλλά δίνουν στους Τούρκους και δισεκατομμύρια ευρώ, τότε γιατί να μη το κάνουν
κι αυτοί, θα σκέφτηκαν οι Λευκορώσοι. Το
ίδιο έγινε και παλιά, για παράδειγμα με τον
Χίτλερ, όταν αποφάσισε να εξοντώσει τους
Εβραίους και είπε στους στρατηγούς του
το σατανικό εκείνο «ποιος θυμάται σήμερα τους Αρμένιους;»
Άρα, η Τουρκία γίνεται το κακό παράδειγμα για όλους τους εγκληματίες που
διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

Ζήσες που πέρασες
Φίλε, εάν δεν είναι μπορετότο Τώρα λίγο να χαρείς,
βγάλε απ’ το συρτάρι σου το κάθε θυμητάρι
και ρίξε φως στις αναμνήσεις...
για να γυρίσεις σε καλοκαίρια παιδικά σου
(πάντοτε ανέμελα είναι των μικρών)
κι ευτυχισμένα!
Ζήσες που πέρασες...
Δεν σ’ αφήσαν μόνο σου.
ΕΣΥ τά’χεις ξεχασμένα.

Μερσίνη MacFarland
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Βούτηξε στα βαθιά
Σκάβε μέσα σου…
Εκεί βρίσκεται η πηγή του καλού
Που πάντα θ’ αναβλύζει
Αν πάντα τ’ αναζητάς!
Γνώρισες τόσους ανθρώπους!
Όλοι ξεχωριστοί,
Μοναδικά βιώματα,
Ιδιαίτερα μονοπάτια,
Με ένα χαρακτηριστικό.
Αντίσταση στην ενδοσκόπηση…
Γιατί είναι τόσο δύσκολη
Η αντιμετώπιση του εαυτού;
Υπάρχει κάποιο πέπλο
που καλύπτει την αλήθεια
των εσωτερικών μας δαιμόνων.
Του είναι εύκολο να μεταμορφώσει
Το τέρας σε άκακη μορφή
Συναισθημάτων και συμπεριφορών.
Γιατί… δε μας αρέσει η ήττα.
Τι κερδίζεις όταν ασχολείσαι
Με το “μέσα”; Μπορεί να χάσεις…
Αλλά,
«Όποιος κοιτάει έξω, ονειρεύεται,
Όποιος κοιτάει μέσα, ξυπνά».
Απόφθεγμα “φευγάτου” ψυχίατρου…
Από το «μέσα», αντιδράς στο «έξω».
Το συλλαμβάνεις, το κατακτάς.
Μαθαίνεις το ρόλο σου
Στην κοσμική σκηνή!
Ηθοποιείς!

Κύριε Διευθυντά,
Αδυνατώ να κατανοήσω το ανερμήνευτο μένος της δημοσιογράφου
Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ κατά των Υδραίων, αφού κατέστη εκούσα δεινή συκοφάντης αυτών, αγνοώντας τους ηρωικούς αγώνες τους για ελευθερία. Αδυνατώ επίσης να κατανοήσω την προκλητική, προβοκατόρικη, ιταμή φραστική επίθεση της με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και
αστήρικτες κατηγορίες στον Πρωθυπουργό, ότι (δήθεν) η Ελλάδα κάνει
παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο. Αναπαρήγαγε μια ψευδέστατη
και άδικη φιλολογία για την Ελλάδα σχετικά με το μεταναστευτικό.
Στο θέμα του μεταναστευτικού απεδείχθη ότι η τάλαινα το αγνοεί, για
τους εξής λόγους: Δεν φρόντισε να ρωτήσει τα Λιμεναρχεία Κω, Λήμνου,
Μυτιλήνης, Χίου, Ρόδου πόσες χιλιάδες λαθρομετανάστες διέσωσαν τα
τελευταία 6 χρόνια.
Όφειλε να γνωρίζει το μέγεθος της ισλαμικής απειλής από τον Ερντογάν, που οργάνωσε με πανουργία επί 5 χρόνια τη ναύλωση αεροσκαφών για να μεταφέρει δωρεάν, όχι πρόσφυγες, αλλά δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες από Αφρική (Σομαλία, Ερυθραία κλπ) υποσχόμενος πως οι διακινητές του θα τους προωθήσουν στην Ελλάδα, με την
συγκάλυψη της τουρκικής Ακτοφυλακής. Προφανώς, γνωρίζει ότι κάθε
ταλαίπωρος Αφρικανός έχει πληρώσει στους διακινητές 10.000 δολάρια και την τελευταία 6ετία τα έσοδα των διακινητών ανέρχονται σε πολλά τρις.
Άραγε, δεν είναι δίκαιο η Ελληνική Ακτοφυλακή και η FRONTEX να
προχωρούν σε επαναπροωθήσεις (pushbacks) όταν οργιάζουν οι διακινητές με χάρτινες βάρκες, τις οποίες τρυπούν μόλις φτάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα για να προστρέξει σε διάσωση η Ελληνική Ακτοφυλακή; Αυτοί έθεσαν σε κίνδυνο ζωής χιλιάδες ταλαίπωρους και έπνιξαν εκατοντάδες παιδιά.

Η δημοσιογράφος υπέπεσε στο μοιραίο λάθος να μη υποβάλει ερωτήσεις στον δικτάτορα Ερντογάν για την φυλάκιση των συναδέλφων της.
Μόνο το 2020 στην Τουρκία σε 137 δίκες διώχθηκαν 205 δημοσιογράφοι. Οι 64 από αυτούς ήταν γυναίκες. Σύμφωνα με την Ένωση Δημοσιογράφων Τουρκίας (Turkiye Gazeteciler Cemiyeti), τον Μάιο του 2021
βρίσκονταν φυλακισμένοι στην Τουρκία 43 δημοσιογράφοι. Γιατί άραγε
δεν συμπαραστέκεται στους συναδέλφους της που υφίστανται τόσα δεινά από τον δικτάτορα; Θα πρέπει να ευγνωμονεί τον Θεό που δεν είχε
την τύχη των συναδέλφων της. Η δημοσιογράφος γνωρίζει πως η χώρα
της άνοιξε μόλις 150 θέσεις προσφύγων και μόλις σήμερα έχουν πάει 43
άτομα. Εμείς τι να πούμε για το ότι μόνο σε πέντε χρόνια μπήκαν στην
Ελλάδα 1.187.872 λαθρομετανάστες;
Δυστυχώς, μόλις τώρα (λόγω Πολωνίας) ξύπνησε η ΕΕ από το βαθύ
ροχαλητό και λήθαργο, επειδή είδε το προσφυγικό τσουνάμι στη πόρτα
της. Η ίδια όμως ΕΕ είχε επιδείξει απίστευτη αβελτηρία όταν στην Ελλάδα εισήρχοντο κατά δεκάδες χιλιάδες. Δεν δίστασε να εκτοξεύσει απειλές όπως διατυπώνονται από τους Τούρκους και γι’ αυτό ακριβώς οι
τουρκικές εφημερίδες πανηγυρικά την επαίνεσαν για την ερώτηση που
έθεσε. Απευθυνόμενος στην ίδια, της υπενθυμίζω ότι το παρόν άρθρο
ελπίζω να είναι το καλύτερο φροντιστήριο για τις μελλοντικές της συνεντεύξεις. Έτσι, δεν θα υποβάλει ξανά έωλες, αστείες και ελαττωματικές
αιτιάσεις.
Κυρία Μπέουχελ, αναμένω με ενδιαφέρον να μου αποστείλετε τη
συνέντευξη σας με τον Ερντογάν , θέτοντας σε αυτόν τα πιο πάνω καυτά ερωτήματα καθώς επίσης και τα ονόματα των κατατρεγμένων ανθρώπων που θα δεχτείτε να φιλοξενήσετε στο σπίτι σας.
Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

Είναι τρομακτικό,
Αλλά και λυτρωτικό!
Είναι δύσκολο,
Αλλά αξίζει τον κόπο!
Είναι μάχη, έχει ρίσκο,
Αλλά εκεί δε βρίσκεται
Το όλο νόημα της ζωής;
Ω! Ο βυθός του εαυτού,
Ο απέραντος, ο τόσο άγνωστος!
Πάντα μας προκαλεί για μια
Βουτιά στα βαθιά!

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Μη χάσεις το τρένο
Εγώ ριάλλια δεν έχω ούτε περιουσία,
βαστώ αξίες, αδρωπιά – χουβαρνταλίκι τζιαι καρκιά,
που έχουν σημασία!
Αρέσκουν μου τα ζωντανά, ταβέρνες τζιαι παρέα,
γλεντώ, χορεύφκω τζιαι πηδώ – με φίλους πίνω, τραγουδώ,
σιαίρουμαι τα ωραία!
Όπου σταθώ, τζι’ όπου βρεθώ, ο κόσμος σιαιρετά με,
εν που με άραγε καλός – οξά αθώος τζιαι κουτός,
γι’ αυτό με αγαπάνε!
Με σιέρκα πάντα ανοιχτά – σαν Αετού πλαθκιά φτερά,
τζιερνώ εις την χαρά μου.
Δεν αγοράζω αγαθά – ούτε φυλάω τα λεφτά,
ξοθκιάζω τον ππαρά μου!
Όταν το χρήμα προσκυνάς – θεός σου είναι ο Μαμωνάς,
δούλος τζιαι σκλαβωμένος,
τα υλικά που αποχτάς – γίνονται κούφοι τζιαι βραχνάς,
με άγχος φορτωμένος!
Απλή λοιπόν η συνταγή – νοιώσε σαν άνθρωπος στη Γη,
το τρένο μη το χάσεις!
Γλέντησε, διασκέδασε – όσο μπορείς τζιαι δύνασαι,
το τέλος σου πριν φτάσεις!
Μια είναι η Αλήθκεια – σαν πιστέφκεις παραμύθκια,
πικρά θα μετανοιώσεις.
Αντί χαρές, τες ενοχές – τζιαιρούς, χαμένες εποχές,
με κλάμα θα πληρώσεις.
Κανόνας απαράβατος, νυχτώνει, ξημερώνει,
δεν αγοράζεται ζωή – ούτε σηκώνει αναβολή,
το χρήμα... δεν μας σώνει!
τζι’ όταν κοντά του ασφαλιστείς – στη δύναμή του βασιστείς,
αισθήματα σκοτώνει!
Μονόδρομος καταστροφής – είναι παγίδα της ζωής...
Μας αποτελειώνει!
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Γιώργος Φιλίππου-Πιερίδης –
Αχιλλέας Πυλιώτης – Μαρία Πυλιώτου
Μέρος 39ον
Γιώργος Φιλίππου - Πιερίδης
(1904 – 1999)
Ο Γιώργος Πιερίδης γεννήθηκε στο Δάλι το
1904, αλλά μεγάλωσε και έζησε στην Αίγυπτο.
Φοίτησε στην Αμπέτειο Σχολή του Καϊρου και αποφοίτησε το 1922, τη χρονιά της Μικρασιατικής καταστροφής.
Η παραμονή του στην Αίγυπτο συνέπεσε με την
ακμή της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο καθώς
και με τις πολιτικές, πνευματικές και κοινωνικές αναζητήσεις της παροικίας και έπαιρνε ενεργό μέρος
στην πνευματική κίνηση του Ελληνισμού της Αιγύπτου.
Συνεργαζόταν με το περιοδικό «Έλλην» και ήταν
μέλος μια ομάδας Ελλήνων διανοουμένων του Καΐρου (γνωστή ως «παρέα του σφουγγαράδικου»),
που την αποτελούσαν ο αδελφός του, ποιητής Θεοδόσης Πιερίδης, ο Στρατής Τσίρκας, ο Νίκος Νικολαΐδης κ.ά.
Με την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη ο Πιερίδης δραστηριοποιήθηκε σε αντιφασιστικές οργανώσεις
της παροικίας, ενώ δύο από τα μικρότερα αδέλφια
του στρατεύθηκαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο,
όταν η Ελληνική Κυβέρνηση μετέφερε την έδρα της
στην Αίγυπτο.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως υπάλληλος σε
εταιρεία βαμβακιού και αυτό τον βοήθησε να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Αιγύπτου και να γνωρίσει
από κοντά τη μεγάλη φτώχια που επικρατούσε. Η
κοινωνικο-οικονομική αδικία του Αιγυπτιακού λαού
που γνώρισε από κοντά τον ώθησαν να ασπαστεί
τις σοσιαλιστικές ιδέες και να γίνει κήρυκας ενάντια
στην εκμετάλλευση.
Τα ταξίδια αυτά και η γνωριμία του με την ύπαι-

θρο του Αιγυπτιακού νότου τον ώθησαν να αρχίσει
να γράφει το μυθιστόρημα του «Οι Βαμβακάδες»
το 1942 που τελικά εξέδωσε στην Αλεξάνδρεια το
1945. Είναι το πρώτο λογοτέχνημα Έλληνα που μιλά
για τον αιγυπτιακό λαό και από αυτή την άποψη
αποτελεί ένα σταθμό στην ελληνική λογοτεχνία της
Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του,
εκδίδει παράλληλα το βιβλιαράκι «Στάλινγκραντ τέσσερις μήνες ενός αγώνα» και το «Στρατόπεδο συγκέντρωσης», μετάφραση μιας γερμανικής
νουβέλας για τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Το 1944 εκδηλώθηκε σε ελληνικές στρατιωτικές
μονάδες της Μέσης Ανατολής κίνημα με αίτημα το
σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας και την
αποστολή τους στο μέτωπο. Οι Άγγλοι διέλυσαν
αυτές τις μονάδες και περιόρισαν τους στρατιώτες
τους σε στρατόπεδα αιχμαλώτων. Ο Γ. Φιλίππου
Πιερίδης είχε συλληφθεί και φυλακιστεί μαζί με άλλα
αριστερά στελέχη της παροικίας.
Το 1946 εγκατέλειψε την Αίγυπτο κι επέστρεψε
στην Κύπρο όπου εγκαταστάθηκε στο Βαρώσι. Εκεί
ασχολήθηκε με τη γεωργία καλλιεργώντας ένα περιβόλι με πορτοκαλιές ως το 1954. Το 1949 εξέδωσε
τον τόμο «Διηγήματα από τη Μέση Ανατολή» και
το 1954 ανέλαβε τη διεύθυνση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμμοχώστου, την οποία μετέτρεψε σε
πνευματικό κέντρο της πόλης. Διεύθυνε τη Βιβλιοθήκη έως το 1971 οπότε αφυπηρέτησε.
Το 1963 εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων «Σκληροί καιροί» και το 1966 τη συλλογή «Ασάλευτοι
καιροί».
Το 1966 είχε καταθέσει στη Βιβλιοθήκη Αμμοχώστου
το αρχείο του στενού φίλου του λογοτέχνη Νίκου
Νικολαΐδη. Όταν αφυπηρέτησε από τη Βιβλιοθήκη
Αμμοχώστου, εργάστηκε τα επόμενα οκτώ χρόνια
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(1971 – 1979) στη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης στη
Λευκωσία και το 1973 εξελέγη Μέλος της Εταιρείας
Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ένα από τα πολλαπλά πολιτιστικά θύματα του
πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του
1974 ήταν και η Βιβλιοθήκη Αμμοχώστου που με
τόσο ζήλο και σκληρή δουλειά εργάστηκε ο Γ. Πιερίδης να ανυψώσει.
Το 1975 εκδόθηκε η συλλογή του «Ο καιρός των
Ολβίων», που βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο
Διηγήματος. Τρία χρόνια αργότερα, το 1978 ιδρύθηκε η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, με πρώτο πρόεδρο τον Γ. Φιλίππου Πιερίδη.
Το 1979 εξέδωσε στη Θεσσαλονίκη τη συλλογή
«Ο καιρός της δοκιμασίας» και το 1981 κέρδισε
το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικού Δοκιμίου. Το 1989
το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου εξέδωσε την «Τετραλογία των καιρών», μια συγκεντρωτική έκδοση των τεσσάρων συλλογών του, που
συνιστούν την κατάθεση της κυπριακής του εμπειρίας.
Τα έργα του μεταφράστηκαν στα ρωσικά, ρουμανικά, αραβικά, κινέζικα, γερμανικά, σουηδικά και
αγγλικά. Το 1982 τιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου με το βραβείο συνολικής προσφοράς
στην κυπριακή λογοτεχνία.
Το 1993 εκδόθηκαν στην Αθήνα από τις εκδόσεις
«Νεφέλη» τα διηγήματα «Ο καλός πολίτης και οι
άλλοι».
Το 1996 η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κύπρου αναγνωρίζοντας τη μεγάλη λογοτεχνική
προσφορά του Γ. Φ. Πιερίδης τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα.
Ο Γ. Φιλίππου Πιερίδης πέθανε το 1999.

Αχιλλέας Πυλιώτης
(1923 – 1998)
Ο Αχιλλέας Πυλιώτης γεννήθηκε στο χωριό
Ορμήδεια της επαρχίας Λάρνακας το 1923. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια και δεν μπόρεσε να
συνεχίσει τις σπουδές του μετά το Δημοτικό.
Από νεαρή ηλικία στρατεύτηκε στον αγώνα για
κοινωνική δικαιοσύνη και λευτεριά της Κύπρου και
εντάχθηκε στο λαϊκό κίνημα.
Όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Αχιλλέας Πυλιώτης συμμετείχε στον αντιφασιστικό αγώνα
των λαών και το 1943, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, εντάχθηκε στο Κυπριακό
Σύνταγμα για να πολεμήσει για την ελευθερία των
λαών στα μέτωπα της Αφρικής και της Ιταλίας.
Με το τέλος του πολέμου, ο Αχιλλέας Πυλιώτης
πρωτοστάτησε στον αγώνα για την αποστράτευση
των Κυπρίων πολεμιστών, τους οποίους οι Άγγλοι
αποικιοκράτες ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ενάντια στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που ξέσπασαν μεταπολεμικά. Η άρνηση του Πυλιώτη και των
συντρόφων του, τους οδήγησε σε στρατοδικείο το
οποίο έκρινε την καταδίκη τους από 1 με 3 χρόνια
φυλάκιση με καταναγκαστικά έργα στις φυλακές της
Αλ Μάζα στην Αίγυπτο.
Ήταν εκεί στην Αίγυπτο που έγραψε ο Πυλιώτης
τα πρώτα ποιήματα του, την ποιητική συλλογή
«Αφουγκραστείτε». Σε αυτή τη συλλογή (εκδόθηκε το 1955), μεταφράζει σε στρατευμένους στίχους
τα προσωπικά του βιώματα από την περίοδο του
πολέμου και παράλληλα εξυμνεί τον αγώνα των λαϊκών κινημάτων της Κύπρου, της Ελλάδας κι ολόκληρου του κόσμου και γράφει για τη θυσία του Μπελογιάννη.
Δίνουμε μερικούς στίχους:
Τούτα τα καράβια δεν είναι για καλό,
Τούτα τα καράβια δε μας φέρνουν τη λευτεριά μας,
Η λευτεριά δεν έρχεται με τα καράβια,
Δεν κλείστηκε ποτέ η χιλιάκριβη στ’ αμπάρια…
Η λευτεριά θα βγει μες απ’ τα μπράτσα μας,
Θα βγει σαν τον αχνό μες απ’ τη γη μας
Γι’ αυτό την αναδεύουμε αγκομαχώντας,
Γι‘ αυτό την αγαπούμε σαν τη ζωή μας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Η σημαία μας πρέπει να μείνει στο κοντάρι
της και τη νύχτα
Να φτερουγά και να φωτά το δρόμο της
πάλης μας.
Εμπρός, ανοίχτε τις καρδιές σας.
Χτυπάτε όλες τις καμπάνες. Χτυπάτε τα
ταμπούρλα.
Φυσήξτε εγερτήριες σάλπιγγες.
Τα θούρια των προγόνων μας δεν έπαψαν
να ζουν μες στην πνοή μας.
Με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του
1955 ο Πυλιώτης μαζί με δεκάδες άλλους συντρόφους του συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από
τους Βρετανούς αποικιοκράτες. Τον ίδιο χρόνο το
1955, το ποίημα του «Το ρώτημα» βραβεύτηκε στο
Διεθνές Φεστιβάλ Νεολαίας στη Βαρσοβία.
Το 1959 διετέλεσε υπεύθυνος συντάκτης και αργότερα διευθυντής του περιοδικού «Νέα Εποχή», που
ήταν ένα λογοτεχνικό βήμα για δεκάδες ποιητές και
λογοτέχνες ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονταν και ο Θεοδόσης Πιερίδης και ο Τεύκρος
Ανθίας. Την ίδια ώρα ενθάρρυνε και πρόβαλλε εκατοντάδες νέους να στέλνουν ποιήματα και άλλες
λογοτεχνικές συνεργασίες. Τη θέση αυτή στο περιοδικό την κράτησε για σχεδόν σαράντα χρόνια. Τον
ίδιο χρόνο (1959) εξέδωσε τη δεύτερη ποιητική του
συλλογή «Φωνή μεσ’ απ’ τη γη μας», όπου περιλαμβάνει βιώματα από τον αντιαποικιακό αγώνα.
Ο Πυλιώτης ανάπτυξε επίσης δραστηριότητα στο
χώρο της κριτικής θεάτρου και βιβλίου, και έγινε
μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του ΘΟΚ κι άλλων πολιτιστικών οργανισμών. Υπήρξε επίσης γραμματέας
του Κυπροσοβιετικού Συνδέσμου Φιλίας.
Ο Πυλιώτης ήταν ο στρατευμένος ποιητής που
μιλούσε, έγραφε και στιχουργούσε με πάθος για την
ειρήνη, την αγάπη για τη ζωή, την ελευθερία και
πίστευε ότι η θέση των πνευματικών ανθρώπων
ήταν στην πρωτοπορία αυτού του αγώνα. Ο Πυλιώτης
πέθανε το 1998.

Μαρία Πυλιώτου
Η Μαρία Πυλιώτου (ήταν σύζυγος του Αχιλλέα
Πυλιώτη) γεννήθηκε στο κατεχόμενο σήμερα Λευκόνοικο το 1935 από μάνα αγρότισσα και πατέρα
οικοδόμο. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια (ήταν η
δεκαετία του Β’ παγκοσμίου πολέμου). Εργάστηκε
ως δασκάλα από το 1957 σε πολλά δημοτικά σχολεία της Κύπρου, ιδιαίτερα σε σχολεία της υπαίθρου που πάντα προτιμούσε.
Από τα νεανικά της χρόνια ζωγραφίζει και γράφει. Από πολύ νωρίς δημοσιεύει σε εφημερίδες και
περιοδικά άρθρα και μελέτες της, ποιήματα και διηγήματα της. Για πολλά χρόνια υπήρξε βασική συνεργάτιδα στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση του (ΡΙΚ).
Από την τηλεόραση παρουσίαζε για ένα ολόκληρο
χρόνο βιβλία σε παιδική εκπομπή.
Βιβλία της κυκλοφορούν από το 1976. Ίσα με
σήμερα έχουν κυκλοφορήσει περισσότερα από 20
βιβλία της (διηγήματα, παραμύθι, μυθιστόρημα), τα
περισσότερα βραβευμένα στην Κύπρο (κρατικά βραβεία), Ελλάδα και εξωτερικό από σημαντικούς φορείς – Janusz Korczak και UNICEF. Βιβλία της μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στα ουκρανικά, ρωσικά και γαλλικά.
Στο βιβλίο της «Το κάστρο μας» κηρύσσει την
ελληνο-τουρκική φιλία και συναδέλφωση. Δύο παιδιά, ο Στάθης και ο Πετρής ξεκινούν ένα βράδυ με
το όνειρο και τον πόθο να περάσουν στα κατεχόμενα, στ’ αγαπημένο τους χωριό. Πολύ κινδύνεψαν.
Ωστόσο, η χαρά της γνωριμίας και της φιλίας τους
με τον Ντερβίς θα τα συνοδεύει στις επόμενες μέρες.
Θα τα πείσει ακόμα πως για να υπάρξει ελπίδα επιστροφής και δικαιοσύνης, πρέπει όλοι να εργαστούν
αγαπημένα, αδερφωμένα.
Έγραψε τη συλλογή διηγημάτων «Χαρούμενοι
χαρταετοί», τη νουβέλα «Οι λύκοι και η Κοκκινοσκουφίτσα», το μυθιστόρημα «Τα δέντρα που
τρέχουν», «Καλημέρα, Μαργαρίτα», «Λεώνη»,
«Περιπέτεια στο Βυσσινόκηπο», «Το άγαλμα
που πετούσε στ’ όνειρο του» κ.ά.
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NEPOMAK marks illegal “UDI”
anniversary and calls for
Re-unification of Cyprus

LOBBY FOR CYPRUS

The death of F.W. de
Klerk, Apartheid in
Cyprus and the 'UDI'
of 15 November 1983
Lobby for Cyprus marks the passing of F.W. de Klerk, the renowned
South African lawyer, politician and Nobel peace laureate who died on
11 November 2021, aged 85. From 1989 until 1994, F.W. de Klerk served
as the last President of South Africa during its long era of Apartheid.
Together with Nelson Mandela and others, he was one of the co-dismantlers of Apartheid and one of the co-architects of the new post-Apartheid
South Africa, imperfect though it has proven to be.
Apartheid is intrinsically inhumane. It is a guarantee of separation, segregation, discrimination and inequality. Yet, as Lobby for Cyprus has been
repeatedly warning since it was founded in 1992, during the Presidency
of F.W. de Klerk, the citizens of the Republic of Cyprus continue to be
oppressed by a pernicious variant of Apartheid, as enforced by Turkey
and as tolerated by all those states that have chosen to appease successive Turkish governments.
Not only have the citizens of the Republic of Cyprus been constitutionally segregated along neo-Ottoman lines into 'two communities' consisting of 'Greek Cypriots' and 'Turkish Cypriots'. In addition, as the prelude to the formation of a proposed 'bi-communal, bi-zonal federation',
those citizens have been physically segregated, by force, with the members of each 'community' effectively compelled to inhabit their own separate 'zone'.
The enforced Apartheid-style physical segregation of citizens has its
origins in the Ottoman separation of non-Muslims from Muslims and in
the segregationist policies of Turkey, the colonial ruler of Cyprus from
1571 until 1878, as formulated during the 1950s but updated during the
1960s. However, Apartheid reached its peak in the Republic of Cyprus
in 1974 and in the years that followed. In 1974, Turkey exploited a coup
to invade the Republic, occupy 36 per cent of territory as well as 57 per
cent of its coastline and begin an inhumane programme of demographic engineering, including the ethnic cleansing of the Turkish-occupied
north.
Since 1974, the de facto population of the Turkish-occupied north has
been illegally supplemented by Turkish armed forces, colonists from
Turkey and countless other people from around the world including 'students', irregular migrants and the victims of human trafficking who have
illegally entered the occupied north, contrary to the laws of the Republic
of Cyprus.
On 15 November 1983, the illegal occupation authorities issued a 'unilateral declaration of independence' ('UDI') purportedly establishing the
'Turkish Republic of Northern Cyprus'. As implied by its name, this de
facto secessionist entity was established by Turks for Turks with the aim
or effect of reinforcing Turkey's stranglehold over the Turkish-occupied
north, diverting attention away from the ongoing occupation by Turkey
and enhancing the pre-existing Apartheid.
More recently, in 2017, the illegal occupation authorities reportedly
reserved a beach area in Turkish-occupied Famagusta for the exclusive
use of Turks only. At the time, that beach was rightly condemned as an
'Apartheid beach'.
None of this should come as any surprise. Turkey has refused to sign
let alone ratify a series of international treaties on the Crime of Apartheid.
These include the 1973 United Nations International Convention on the
Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (https://bit.ly/3FdXsX4),
the 1985 International Convention Against Apartheid in Sports
(https://bit.ly/3otgaTN) and the 1998 Rome Statute on the International
Criminal Court (https://bit.ly/3nhi6zC), the latter of which underlines that
Apartheid is a crime against humanity.
As for the UN Security Council, apart from adopting a series of largely ineffective Resolutions that have branded the purported 'UDI' as 'legally invalid', it has done nothing to overturn the Apartheid that has been
inflicted in the Republic of Cyprus, a member state of the UN, the
Commonwealth, the Council of Europe and, since 2004, the European
Union.
In an interview granted by him in retirement, F.W. de Klerk reflected
on his achievement as President of South Africa. He recalled that he had
'played an integral part' in helping to formulate a 'new vision... that we
must abandon apartheid and accept one united South Africa with equal
rights for all, with all forms of discrimination to be scrapped from the statute
book.' (https://bit.ly/3F7c3nc)
Lobby for Cyprus draws inspiration from these words. Lobby for Cyprus,
therefore, calls for an immediate end to the ongoing Turkish occupation
and, by means of a transparent and otherwise fair peace process, for the
formation of one truly united as well as unitary Republic of Cyprus with
equal rights for all of its citizens and with all forms of Apartheid, segregation, discrimination and inequality eradicated from it..
Lobby for Cyprus thanks Klearchos A. Kyriakides for his assistance in
the preparation of this statement.
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n 15 November, NEPOMAK branchesmarked the deplorable 38thanniversary of the illegal ‘Unilateral Declaration
of Independence (UDI)’ by the occupation
regime in Cyprus. Young, diaspora Cypriots
reiterated their strong support for a free,
united Cyprus and opposition to Turkey’s
ambition of permanently partitioning
Cyprus.
15 November marks the day in 1983 that
Turkey’s occupation regime in Cyprus made
its ‘unilateral declaration of independence’.
The United Nations and international community strongly condemned this move with
United Nations Security Council resolution
541 (1983) describing it as “legally invalid”
and United Nations Security resolution 550
(1984) calling for all states not to recognise
or assist the illegal regime. To this day, no
country other than Turkey recognises the
illegal ‘UDI’.
The President of NEPOMAK, Christos
Tuton, commented on the significance of this
anniversary at a protest outside the Turkish
Embassy in London organised by the National
Federation of Cypriots in the UK. Mr Tuton
said, “the illegal ‘UDI’ by the occupation
regime on 15 November 1983, represents a
significant part of Turkey’s unacceptable and
illegal long-term aim of permanently partitioning Cyprus. It is therefore vital that we
continue to oppose and reject the ‘UDI’, whilst

Protest in London (photo: P. Pentayiotis)

demanding a free, united Cyprus. I’m proud
that NEPOMAK members around the world
have been active on this sad day for Cyprus.
As young, diaspora Cypriotswe will never
stop campaigning for the reunification of
Cyprus and the end of Turkey’s illegal occu-

Protest in New York, along with Philip Christopher, president of PSEKA

pation.”
In London, representatives of NEPOMAK
UK participated in the National Federation
of Cypriots in the UK’s protest outside the
Turkish Embassy. Representatives of NEPOMAK UK also accompanied the President of
the National Federation of Cypriots in the
UK, Christos Karaolis, to deliver a resolution
to the Ambassador of Turkey to the UK.
NEPOMAK UK members held banners calling for a free, united Cyprus and for Varosha
to be returned to its lawful residents.
In New York City, NEPOMAK USA organised a protest outside the United Nations
headquarters with the support of PSEKA and
the Federation of Cypriot American
Organizations. They called for the United
Nations to ensure that Security Council resolutions on Cyprus are implemented, as well
as for the withdrawal of Turkish troops from
Cyprus, and for Turkey to take its hands off
Varosha.
NEPOMAK Canada sent a joint letter to
Canadian Prime Minister Justin Trudeau,
alongside the Cypriot Federation of Canada.
The letter callson Mr Trudeau to ensure that
the Canadian Government “makes Cyprus
a high priority in Canadian foreign policy”
and “offer any assistance you can on an international level to pressure Turkey into ending its unlawful occupation on our land.”
NEPOMAK Rest of Europe wrote to the
President of the European Commission,
Ursula von der Leyen, to highlight the injustice of the 38th anniversary of the illegal
‘UDI’and its role in dividing Cyprus and its
people. The letter also thanks President von
der Leyen for her clear statement earlier this
year in which she said that the EU would
“never, ever accept a two-state solution” in
Cyprus.
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Omonia Youth FC teams pay their
respect on Remembrance Sunday

n 11 November 1918, the Armistice was signed,
signalling the end of World War One. Over a
century on, as with the rest of the country, the many
teams of Omonia Youth FC, sponsored by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers all observed a minute's silence on Remembrance Sunday before their matches.
By Mike Pieri

There was a packed fixture schedule including
an the Under 14 Derby. First up is Myri Demetri-

four second half goals to take all three points. A
special mention for goalkeeper Christos who scored
direct from a goal kick. Other scorers were Junior
(2), Kaya and Yullian.
Kerem Denizer and Paul Pavlou's Under 12
Green were dominating a one-sided match winning 4-0. Looking resplendent in their new kit, the
boys took control from the fust whistle and took
the lead early on by thanks to some amazing team
play. By continuing to pass the ball around, talking to one another, the encouragement to be pos-

White started strongly and created a couple of giltedged chances but failed to score before eventually taking the lead thanks to a good finish from
William. In a much closer second half the Under
14 Gold got back into the game and created several chances before the Under 14 White doubled
their lead from a corner, with a far post header
from Nick. Incessant pressure from the Under 14
Gold was culminated in a goal but some great
saves from Under 14 White goalkeeper George
kept the lead intact to give them a famous win.
two further goals to equalise. Final score was 44. After the match Sophia said: "Words cannot describe how incredibly proud we are of the resilience
and perseverance the girls demonstrated. They
were brilliant." Goals were scored by Player of the
Match Mea B who got a hat trick and Gina.
Chris Gregoriou's Men's Team, who afre sponsored by Crown Mobile Tyres and The Master
Locksmith were in Middlesex Cup action and had
to endure penalty shoot-out agony. They did themselves no favours going down to an early goal
caused by sloppy play but they managed to themselves back into the game quite quickly with a
penalty kick converted by Nick Gregoriou. How-

ou and Kyri Eleftheriou's Under 13 White who came
away with all three points thanks to a 3-0 win.
Playing against a good footballing side on a boggy pitch the match was always going to be a tough
examination for the boys, but every single one of
them was superb. In a very even first half the Under 13 White went into half time 1-0 up after great
interplay between Charlie and Andre who finished
decisively when put through against the goalkeeper.
In the second half the boys upped their levels,
pressed the ball better and winning most second
balls before doing their best to play quick football
using the width of pitch. After a few missed chances
the Under 13 White got their second goal thanks
to a neat left foot finish from Leo and soon after
the game was over as a contest thanks to Andre's
great header from Andre from a lovely corner delivered by Andrew. The defence and goalkeeper
were really solid as they showed lots of confidence
and composure on the ball and this was rewarded with a well-deserved clean sheet. Special mention to Kleanthis who played superbly in an unfamiliar left back role, and Pavlo who dealt with a
quick tricky opponent at right back in what was a
very satisfying performance all round. Goals were
scored by Andre (2) and Leo. Man of the Match
was given to Pavlo and Kleanthis
Mario Yiasemi's Under 15 Gold progressed to
the next round of the Challenge Cup thanks to a
4-2 win. After taking an early lead, the boys had
so many chances to extend their lead but profligate finishing saw them go into half time level after conceding a penalty. The second half started
the same with the many missed chances but with
20 minutes and Under 15 Gold went behind. From
then on, the boys pressed so much better in the
opposition half and finally got an equaliser to make
it 2-2 and then managed to get a further two goals
win. Goals were scored by Angelos (2), Dhiren
and Muzzammil. Man of the Match was Omar.
Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 15 White
won an entertaining match 5-3. Playing against a
team that predominantly used the long ball as their
tactic, the boys found it really difficult to play their
normal style and went into half time 2-1 down. Having changed tactics and told to use their wingers
more, the game opened up, they dominated possession and saw them come from behind to score

itive produced a positive performance and result.
The crisp, precise passing continued throughout
the game which yielded four unanswered goals in
all. Goals were scored by Man of the Match recipients Jemiah Edwards and George Pavlou who
each scored a brace. Best Contributor was given
to Anastasi Kyriacou.
Zeno Vryonides, Vas Simou, Mario Georgiades
and Elias Neocleous' Under 14 Green Under 14
Green made it three wins on the bounce. Having
to play on a horrible, bumpy and overgrown pitch
made the task more difficult for the boys but scoring three times with no reply saw them go home
with three important points. What was pleasing for
the team was coaches were able to rotate players' positions, they played great football and were
very disciplined. Goals were scored by Aleks,
Michael and a picture-perfect header from Andrew
S. Man of the Match was awarded to Georgie G
who was a dominant presence at the back.
From the non-competitive teams, Nick Paraskeva and George Agrotis' Under 11 White saw their
team involved in a match full of action. The team
worked hard and showed great effort as they performed as a team; playing as much as possible in
the opposition half and using the ball with individual skill to open play and distribute the ball to create multiple offensive chances. There Lots of goals,
fun and support from all involved, a fantastic Sunday of football.
In the Under 14 Derby, Mike Koumi, Panny
Panayiotou and Adam Broomfield's Under 14 White
faced Robert Protei and George Constantinou's
Under 14 Gold in what was a pulsating match. The
large crowd enjoyed a great game between two
top sides played in a positive spirit. The Under 14

Goals for the Under 14 White were scored by
William and Nick with Chris awarded Man of the
Match who was keen to play despite a family bereavement and gave his all, playing brilliantly in
an all-action midfield display.
Sophia Karanicholas and Samuel Arthur's Under 14 Girls were involved in an eight-goal thriller
where the points were shared. IN what was a very
challenging game for the girls it also proved to be
a fantastic learning experience for all. After a slow
start, the girls found themselves 3-0 down at half
time with confidence naturally hindered. The girls
and the coaches reflected on the first half with the
girls asked what they thought they could do better. The whole team acknowledged that they had
come into the game underestimating their opponents and recognised the need for a higher press
and working together as unit; attacking together
and defending together.
With this in mind, the Under 14 Girls came out
for the second half like a new team and scored
two well-earned goals within the first 10 minutes.
Even after the opponents slotted in a fourth to make
it 4-2, they didn't stop, they kept battling and scored

ever, continued lapses in concentration and giving the ball away saw them get hit on the counter
attack and were soon 4-1 down. Another penalty
was again converted by Nick Gregoriou taking the
game into half time 4-2 down. A few adjustments
and some harsh words got the team going and
they took control of the match with thanks to plenty of possession. Chances were created and a
wonderful long-range effort by Andreas Kyprianou
found the top corner and a fine shot into the bottom corner from Nick Xenophontos made the score
4-4 and we moved straight to penalties at full time.
The Men's Team scored their first four penalties
but unfortunately to miss the last to lose the shootout 5-4.
Should you feel enthused and want to
know more about Omonia Youth FC, you
can contact the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the contact page on the club's website www.omoniayouthfc.com as well as following the
club on twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994.

AEK YOUTH FC NEWS
AEK 5 Edgware 3
After observing a minutes silence for Remembrance Day, the two teams
put on an entertaining game enjoyed by the spectators. AEK put behind them
last week’s setback to take an early lead with Nehemiah but Edgware hit back
to go into the interval with a 2-1 lead. It’s not the first time AEK youngsters
had to battle back from a deficit in the first half . They rolled their sleeves up
to gain control in the second half and win 5-3 to take all three points with further goals from a Lucca hat trick and one from Savva. Stand in goalkeeper
Marcus did well and left back Tristan was man of the match.
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M E L o p I TA
Greek Honey pie

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also

23.05

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Here he would like to give you a taste of his recipes.
tin and ensure it is evenly
levelled. The height of the
mixture should not be more
than 2.5-3 cm.
5. Bake in the pre-heated
oven for 40-45 minutes
until the surface turns
golden.
6. Take the melopita out of the
oven, run a knife around
the edge of the pie until it
becomes loose.
7. Let it cool and cut into
slices.
8. Serve the slices drizzled
with honey and sprinkled
with cinnamon.
You can also sprinkle them
with chopped walnuts or
toasted almond flakes.

MELOPITA

or soft unsalted Cypriot
anari or ricotta, crumbled
into pieces
6 medium free range eggs
350g thyme honey and some
extra for drizzling
75g white sugar
1 tsp vanilla essence
½ tsp ground cinnamon and
some extra for decoration
zest of 1 lemon

INGREDIENTS
8-10 slices

METHOD

1 kg myzithra or anthotyro

1. Pre-heat the oven to

180⁰C/160⁰C fan/gas 4
2. Butter a round 30cm cake
tin and sprinkle with flour to
just cover both the base
and sides.
3. Put the cheese in a large
bowl, then add the eggs,
honey, sugar, vanilla
essence, cinnamon and
lemon zest. Using a spoon
or your hands, mix all the
ingredients together until
well combined.
4. Tip the mixture into the cake

Precious is the soul
of thy Dove
(Psalm 74: 19-20*)

© Copyright
George Psarias
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Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
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One-Man-Show

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00-21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

One-Man-Show

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00-22.00

Live At The Greek

Scandalous

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00-23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday
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#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

#WindDownWednesday

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown
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11pm- RIK

Multitude of the wicked:

Our being where

18.00-19.00

Forget not the congregation

Thou hast claimed

Of Thy poor for ever.”*

19.00-20.00

Thine own;

Lest we forget

We call upon the greatness

Jo-Anne Colombo Marinakis

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ligo Prin To
Mesimeri

Into the core of

Never, ever to fly away!”

22.05

Ligo Prin To
Mesimeri

Thy dove unto the

For Thou art mindful

20.55

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Γης Μαδιάμ
Ελληνική Ταινία:
Προικοθήρες

10.00-11.00

May Thy grace settle

To hold in heart,

KYΡIAKH 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
20.30 Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με τον
Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία:
Μήτσος Ο Ρεζίλης

09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.00

The Big Greek
Breakfast

May Thy grace rest,

Holds to this day

22.35

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

The Big Greek
Breakfast

“O deliver not the soul of

Our companion, our desire

21.00

22.00

The Big Greek
Breakfast

To the Lord:

The gift of Thy Dove

19:35
20.15

Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Σατιρική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Τρία Πουλάκια Κάθονται
Ελληνική Ταινία:
Ό,τι Θέλει ο Λαός

20.35

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ελληνική Ταινία:
Μια Εβδομάδα Στον Παράδεισο
Ελληνική Ταινία:
Το Έξυπνο Πουλί

The Big Greek
Breakfast

“O Lord we pray,

The burden of sin

12:00
14:00
18:00
19:05

09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00

The Big Greek
Breakfast

Mercy shall overcome:

Protect us from unruly ways,

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

The Big Greek
Breakfast

Asaph cried in prayer

Enticing Adam to concur!

00.10

23.20

The Big Greek
Breakfast

9.00-10.00

Under the wing of Thy loving dove . . .

Eve didst incur

22.50

Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Ταινία:
Ο Αγαθιάρης Και Η Ατσίδα
Ελληνική Ταινία:
Ο Εμίρης Και ο Κακομοίρης
Ελληνική Ταινία:
Safe Sex

21.00

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

Thy benevolent love and

Of Thy word

09:30
12:00
16:00
17.20
18:00
19:05
19:50
21.25

20:30

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Greekstories:
Αυγουστίνος Γαλιάσσος
"Ανάδειξέ το" με την
Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη
Το Θέατρο της Δευτέρας:
Νόρα
Το Ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη Λουπέσκου

LGR - London Greek Radio
- Weekly programme

Oh how pleasant it is to dwell

Of our body of clay!

09.30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Προκλήσεις (ΡΙΚ)
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Έξω Φτώχεια Και Καλή Καρδιά
Ελληνική Ταινία:
Ο Τσαρλατάνος

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

The wiles of temptation

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00
21.05
21.35

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

Melopita is a traditional, easy
to make pie that comes from the
Cyclades Islands, mainly the
Sifnos Island. It is traditionally
made at Easter time but is such
a sumptuous and delicious, sweet
pie, you would be forgiven for
making it throughout the year. It
is a pie made with honey and
myzithra or anthotyro which are
soft Greek cheeses, without using filo pastry. It is also served
in Crete and the Aegean Islands.
It is reputed that it is the oldest cheesecake made in the
world. It was prepared in the third
century BC by the ancient Greeks
who called it ‘melitouta’. It was
given to athletes before competing to give them energy and
was also gifted to grooms by
their brides during wedding ceremonies.
If you can find a sweet myzithra
or anthotyro made of goats’ rather
than cows’ milk is preferable because the taste will be richer.
The ingredients which give an
exceptional flavour are good
quality honey and cheese, vanilla essence and lemon zest.

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

#TuesdayTunes

6pm- RIK

23.00-0.00

#MondayMoods

0.00-1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00-7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

6pm- RIK

8pm- ERT

7am- ERT

Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk

On 103.3 FM in London, on DAB+ Plus Digital Radio in Birmingham, London & Manchester, online at lgr.co.uk, on your mobile via the LGR App,
and on your Smart Speaker ± ³3OD\/RQGRQ*UHHN5DGLR´ - Bringing You Closer To Your Culture.

