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Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: «Η…ευελιξία των Τούρκων ήταν να
υπογράψουμε την παραμονή τουρκικού στρατού»!!!
n Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΟΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΌΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ…»
n ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ: «ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΣ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»
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Κλίμα έντασης από Τουρκία
στην Ανατολική Μεσόγειο

n Η ΑΓΚΥΡΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ «ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
ΣΤΑΣΗ» ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ
ΤΑ…ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ Τ/Κ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
n ΤΕΤΡΑΜΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΑΛΛΙΑΣΑΙΓΥΠΤΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΥ
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Η κοινή γνώμη στη Βρετανία
υπέρ της επιστροφής των
Γλυπτών του Παρθενώνα
Τ

ην ενίσχυση των επιχειρημάτων της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, με βάση και
τη στήριξη της βρετανικής κοινής
γνώμης, αποτυπώνει μία νέα δημοσκόπηση.
Η εταιρεία YouGov ζήτησε την Τρίτη
από 7.717 ενήλικες στη Μεγάλη Βρετανία να απαντήσουν στο ερώτημα
«πού πιστεύετε ότι ανήκουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα».
«Στην Ελλάδα» απάντησε το 59%
αυτών, «στη Βρετανία» μόλις το 18%
και το 22% δεν έδωσε απάντηση.
Σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες
των ερωτηθέντων, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, δηλαδή ανά θρήσκευμα, φύλο, πολιτικές πεποιθήσεις,
ηλικία και κοινωνική τάξη η επιστροφή στην Ελλάδα είναι η επικρατούσα
άποψη.
Ενδεικτικά, το 49% των ψηφοφόρων του Συντηρητικού Κόμματος απαντά «Ελλάδα» στο ερώτημα έναντι 28%
που απαντά «Βρετανία». Τα αντίστοιχα
ποσοστά μεταξύ των ψηφοφόρων του
Εργατικού Κόμματος είναι 73% έναντι 11%.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Βρε-

ΜΠΟΡΙΣ: «ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ»

τανίας, Μπόρις Τζόνσον αν και κατανοεί όπως λέει την επιχειρηματολογία,
πρέπει να ενεργεί υπέρ του Λονδίνου.
Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει η η
εφημερίδα «Guardian».
Η εφημερίδα έφερε στο φως μια
απαντητική επιστολή από το 2012 του
τότε δημάρχου Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον προς στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλεία, στην οποία ο νυν
Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έγραφε ότι «σε έναν ιδανικό κόσμο
είναι ασφαλώς αλήθεια ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν θα είχαν απομακρυνθεί ποτέ από την Ακρόπολη».
Στην έκκληση του κ. Γιώργου Χινού,

Συνεχίζει να κατρακυλά
η τουρκική λίρα

Συμφωνία για
κυβέρνηση στη Γερμανία

Συνεχίζει την κατρακύλα της η τουρκική λίρα έναντι του
δολαρίου την Τρίτη, φτάνοντας σε νέο ιστορικό χαμηλό
και ξεπερνώντας και τις 12 λίρες ανά δολάριο, εν μέσω
ανησυχιών για τις οικονομικές πολιτικές του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Το νόμισμα έχασε 6,6%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 12,13 λίρες ανά δολάριο.
Ο Ερντογάν επανέλαβε το βράδυ της Δευτέρας τη θέση του ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν θα βοηθήσει στη
μείωση του πληθωρισμού. «Απορρίπτω πολιτικές που
θα συρρικνώσουν τη χώρα μας, θα την αποδυναμώσουν,
θα καταδικάσουν τον λαό μας στην ανεργία, την πείνα
και τη φτώχεια», υποστήριξε.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε τα επιτόκια από 16%
σε 15%.

∆ √ À
§ √ ¡ ¢ π ¡ √ À
∂µ¢√ª∞¢π∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞
152-154 COLES GREEN ROAD
LONDON NW2 7HD
☎: 020 7195 1788
email:michael@eleftheria.biz
vaso@eleftheria.biz
website: www.eleftheria.co.uk
π‰ÈÔÎÙËÛ›·: ELEFTHERIA UK LTD
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜: ªπÃ∞§∏™ ∂§§∏¡∞™
∂∆∏™π∞ ™À¡¢ƒ√ªH:

∞°°§π∞ ........................

í150

KÀ¶ƒ√™ ......................

í250

∂§§∞¢∞ ......................

í250

§√π¶∂™ Ãøƒ∂™ ..........

í250

ωστόσο, για επιστροφή των Γλυπτών
από το Βρετανικό Μουσείο ενόψει τότε
της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για
τους Αγώνες του Λονδίνου, ο κ. Τζόνσον είχε απαντήσει αρνητικά.
Όπως εξηγούσε, κατά την άποψή
του η αποχώρηση των γλυπτών από
το Βρετανικό Μουσείο μετά από πάνω
από 250 χρόνια θα συνιστούσε «σοβαρή και αθεράπευτη απώλεια».
Και κατέληγε ο Μπόρις Τζόνσον:
«Όσο και αν κατανοώ την επιχειρηματολογία για την αποκατάσταση
στην Αθήνα, αισθάνομαι ότι εν τέλει
πρέπει να υπερασπιστώ τα συμφέροντα του Λονδίνου».
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Χθες το απόγευμα θα παρουσιαζόταν και επίσημα
η νέα κυβέρνηση στη Γερμανία αφού Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και Ελεύθεροι Δημοκράτες κατέληξαν σε συμ-φωνία.
Σύμφωνα με το dw.com, που επικαλείται πηγές
των κομμάτων, οι τελευταίες διαφωνίες είχαν να
κάνουν με τις οικονομικές πολιτικές και την στάση για
την κλιματική αλλαγή. Επίσης, αποφασίστηκε ποια
θέση θα πάρει ποιος σε σχέση με τα υπουργεία.
Τη θέση της Άνγκελα Μέρκελ στην καγκελαρία
θα πάρει ο Σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς.
Ρεπορτάζ για το ίδιο θέμα έχει και η Bild, που
αναφέ-ρεται στα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη
νέα κυβέρνηση. Νέος υπουργός Οικονομικών θα
είναι ο ηγέτης των Ελεύθερων Δημοκρατών FDP,
Κρίστιαν Λίντνερ.
Το υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει η πιο αναγνωρίσιμη μορφή των «Πράσινων», Αναλένα Μπέρμποκ, ενώ στο υπουργείο Εργασίας παραμένει ο
Σοσιαλδημοκράτης Ουμπέρτους Χάιλ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μάρκο
Μπούσμαν από το κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) θα αναλάβει το υπουργείο Δικαιοσύνης,
ενώ το υπουργείο Μεταφορών αναλαμβάνει πιθανότατα ο Ελεύθερος Δημοκράτης, Φόλκερ Βίσινγκ.
Αν και το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο επιθυμούσαν
διακαώς οι Πράσινοι και συγκεκριμένα ο Άντον Χοφράιτερ, αυτό τελικά θα το πάρει το FDP.
Το κόμμα των Πράσινων θα λάβει το υπουργείο
Εξωτερικών, το υπουργείο Οικογένειας και ένα υπερυπουργείο για το Κλίμα και την Οικονομία, του οποίου
θα ηγηθεί πιθανότατα ο συμπρόεδρος των Πράσινων, Ρόμπερτ Χάμπεκ.
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Waltham Forest Council,
Iain Duncan Smith and the
illegal Turkish regime in the
occupied Cyprus
For the first time in the United Kingdom,
the flag that represents the illegal Turkish
occupation of Northern Cyprus flew over
an official town hall.
Local Waltham Forest Conservative
Councillors and neighbourhood resident
Allen Windsor were behind the initiative,
which took place on Monday morning at
10.30am on 15 November 2021 to commemorate the 38th anniversary of the illegal declaration of the Turkish Republic of
Northern Cyprus "TRNC".
The hanging of the "TRNC" flag was
short-lived and was immediately removed
in the afternoon, following complaints by
numerous Greek Cypriot residents it was
meant to fly until the end of the day as originally agreed.
Waltham Forest Councillor Leader Grace
Williams issues a public statement saying:
"Waltham Forest Council apologies for the
offence caused by the raising of the flag of
Northern Cyprus which has now been
removed. We accept this remains a disputed territory not recognised by the UK
Government and will not be raising it in the
future".
The Waltham Forest Conservative Group
leader, Cllr. Tim James, in his statement
admits that he had no idea about this event
up until the previous day of the “ceremony” but he avoids any direct condemnation
of the offensive flag rising ceremony, despite
the fact that members of his own Conservative
group instigated this. In his statement Cllr
James says:
“This event was organised by the Council
and without the knowledge of the Waltham
Forest Conservative Councillors Group. I
personally was given roughly a day's notice
of the event. This was at the weekend which
unfortunately meant I could not contact the
relevant people at the council to discuss
the matter beforehand.
As a genuinely local Party, representing all our communities, we are focussed
fully on the needs and wellbeing of the people of Waltham Forest and therefore we do
not engage in foreign policy debates. As
local Waltham Forest councillors we have
no position on this or indeed any other international dispute other than to accept what
the position of HM Government is.
We do, however, appreciate that this is
an important and sensitive matter for some
of our residents and so much more thought
should have been taken about the effects
this event would have for some of our residents and so of course our apologies are
extended to those who have taken offence.
We value the contribution that all our
residents make to our Borough and that
very much includes our Cypriot residents.
Our aim is always to bring all our communities closer together as one Waltham
Forest. We feel that dialogue is the constructive way forward and hope that we
can all soon move on from this in a spirit
of cooperation and friendship”.
Local Conservative Cllr. Halil Halebi,
known as "Nick" (Chingford Green ward),
was the main driving force and had lob-

bied the Council for many years, but his
applications were always rejected by the
municipal authorities. Waltham Forest
Council and legal officers had previously
rejected, citing various reasons including
the fact that the "Turkish Republic of Northern
Cyprus" is an illegal state with no international recognition.
Cllr. Nick Halebi also had the support of
his ward colleague and wife IIkaya Isa also
known as Cllr. Kay Isa and Jusden Riyad
Nebil Halabi also known as Cllr. Justin
Halabi. Former Conservative Group leader
Cllr. Alan Siggers had also been present
at the offensive ceremony.
Serious concerns are now being raised
about the extent that Cllr. Tim James and
the Conservative Group knew about Cllr.
Nick Halebi's intentions which has now
inflamed community relations and caused
serious reputational damage to the Waltham
Forest Council including adverse media
attention in Cyprus and the United Kingdom.
Cllr. Nick Halebi is now calling for the
resignation of the Council leader for "racism"
and "discrimination". The fact that all Greek
Cypriots were brutally expelled by force by
the invading Turkish army in 1974 from
their ancestorial homes to form an apartheid
statelet subordinate to Turkey has no bearing!
In effect, one may wonder: Since when
the International Legality and the UK’s
Government position in accordance with
the UN Resolutions is…racism!!!
It is evident that the Conservative Group
whip has no control over its own Councillors
who are now allowed to discriminate and
bring their own party into disrepute without any consequences.
Two out of the three Waltham Forest's
Members of Parliament have also openly
condemned the raising of the flag of the
illegal Turkish occupied occupation of
Northern Cyprus, however the Chingford
& Woodford Green MP Iain Duncan Smith
has remained elusive.
Sir Iain, who is already under political
pressure over a possible conflict of interest over his second job at a hand sanitizer firm, has refused to publicly condemn
the offensive flag raising ceremony.
One British Greek Cypriot resident in
Chingford who asked not to be named told
“Eleftheria”: "This will cost Sir Iain Duncan
Smith and the Waltham Forest Conservatives
support". He continued to add "IDS silence
is deafening but what do you expect, this
man openly advocates direct flights to the
occupied areas (against British Courts’
decisions) and does everything possible
to undermine the sovereignty of the Cyprus
Republic. He should openly apologies for
the mess the local Tories have made. We
hope he goes at the next election as well
at the 3 Chingford Green Councillors".
The former Conservative Party leader
barely held on his Chingford and Woodford
Green seat at the last General Election,
with his majority slashed to twelve hundred
votes.
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ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ EXXONMOBIL ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

Κλίμα έντασης από Τουρκία
στην Ανατολική Μεσόγειο
Κ

λίμα έντασης εν μέσω απειλών
και εκφοβισμών επιχειρεί να
δημιουργήσει και πάλι η Τουρκία στην
Ανατολική Μεσόγειο με αφορμή την
αναμενόμενη εντός των ημερών επιβεβαιωτική γεώτρηση της αμερικανικής εταιρείας ExxonMobil στο αδειοδοτημένο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ.
Με δηλώσεις Τούρκων επισήμων και
διά διαρροών στα ΜΜΕ η Άγκυρα αναφέρει ότι «Η Ελλάδα, ο Ελληνοκυπριακός τομέας (έτσι ονομάζει την Κυπριακή Δημοκρατία) και η Γαλλία με προβοκατόρικη στάση συχνά κλιμακώνουν

τηση στη Λευκωσία με τον υπουργό
Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη.
Εξέφρασε την ελπίδα η επιβεβαιωτική γεώτρηση να επιβεβαιώσει μέγιστη
ποσότητα αερίου. Υπενθυμίζεται πως
κατά την παραμονή του Προέδρου Νίκου
Αναστασιάδη, στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε συνάντηση με
την ηγεσία της αμερικανικής εταιρείας
και ήταν ξεκάθαρο ότι θα προχωρούσε
ο σχεδιασμός όπως προβλεπόταν. Έχοντας μάλιστα τη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης.
Την ίδια ώρα, η υπουργός Ενέργειας
Νατάσα Πηλείδου, η οποία υπέδειξε

το φως των πολλαπλών προκλήσεων
που επηρεάζουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια».
Οι τέσσερις Υπουργοί υπογραμμίζουν
ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής
τους επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των χωρών τους, με πλήρη
σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο
της Θάλασσας.
«Υπογραμμίσαμε τον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέσης μας, που θέτει ισχυρά
θεμέλια για μια αναβαθμισμένη συνεργασία σε πολλούς τομείς», αναφέρει το
κοινό ανακοινωθέν.
Παράλληλα, οι τέσσερις Υπουργοί

την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο».
Τώρα στο κάδρο των «προκλήσεων»
βάζουν και τη Γαλλία, προσθέτοντας την
«αμερικάνικη ενεργειακή εταιρεία» που
θ’ αρχίσει «εργασίες γεωτρήσεων», αλλά,
τονίζουν, «η Άγκυρα απέναντι σε αυτά
τα βήματα συνεχίζει την αποφασιστική
της στάση. Προστατεύει τα νόμιμα
δικαιώματα και της Τουρκίας και της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου».

τις τελευταίες μέρες πως ανάλογα με
την ποσότητα του φυσικού αερίου που
θα εντοπιστεί, υπάρχουν διάφορα σενάρια στο τραπέζι, τα οποία θα εξεταστούν,
με το σενάριο προς τερματικό στην
Αίγυπτο να θεωρείται το επικρατέστερο.
Το θαλασσοτεμάχιο 10 δεν περιλαμβάνεται στις αμφισβητούμενες περιοχές
που προβάλλει η Άγκυρα. Εκείνο, που
ενδεχομένως να γίνει είναι να στείλει
γεωτρύπανο στο θαλασσοτεμάχιο 6, το
οποίο έχει αδειοδοτηθεί στην γαλλοϊταλική κοινοπραξία, ΤΟΤΑΛ και ΕΝΙ, που
αναμένεται να αρχίσουν εργασίες στις
αρχές του νέου έτους.

τονίζουν τη σύγκλιση απόψεων που
κατεγράφη σε σχέση με την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας
στην περιοχή, καθώς και την κοινή τους
βούληση να εμβαθύνουν τη συνεργασία
σε μια σειρά τομέων, όπως η ενέργεια,
η κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση της
πανδημίας και το μεταναστευτικό.
«Συμφωνήσαμε ότι προτεραιότητα θα
πρέπει να δοθεί στην προώθηση της
ειρήνης και της σταθερότητας τόσο σε
περιφερειακό, όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο, και στη συνολική οικονομική
ανάπτυξη, στην οποία όλοι προσβλέπουμε, με πλήρη σεβασμό στο υπάρχον
νομικό πολυμερές πλαίσιο», καταλήγει
το κοινό ανακοινωθέν.
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Γαλλίας βασίζεται
σε κοινές αρχές, όπως «ο σεβασμός στο
Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας, η ειρηνική επίλυση των διαφορών,
η απαγόρευση της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας, όπως ορίζει ο Χάρτης
των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως, ο
σεβασμός της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των
κρατών».
Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι αποτελεί
δυσάρεστο γεγονός ότι πολλά από τα
περιφερειακά προβλήματα, που είχαν
συζητηθεί κατά τη διάρκεια των προη-

Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Σύμφωνα με NAVTEX που εξέδωσε
ο Σταθμός της Λάρνακας, πραγματοποιούνται από τις 19 Νοεμβρίου έως τις
30 Ιανουαρίου «προπαρασκευαστικές
εργασίες και γεωτρητικές εργασίες» στην
περιοχή που ορίζεται από τις συντεταγμένες στο στίγμα του μεγάλου κοιτάσματος Γλαύκος που είχε εντοπίσει
το 2019 η αμερικανική εταιρεία.
Όπως είναι γνωστό, στο θαλασσοτεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ, δραστηριοποιείται η κοινοπραξία της EXXON
MOBIL με την Qatar Petroleum. Η
πρώτη ερευνητική γεώτρηση, που διενεργήθηκε το 2019, ανέδειξε μια αρχική ποσότητα φυσικού αερίου μεταξύ 5
και 8 τρισεκατομμυρίων ποδών (tcf).
Προσδοκίες υπάρχουν για τα αποτελέσματα, όπως σημειώνεται και από τον
αντιπρόεδρο του αμερικανικού κολοσσού, που είχε τις τελευταίες μέρες συνάν-

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τεράστιας σημασίας για τις εξελίξεις
στην περιοχή σε συνδυασμό με τις τουρκικές απειλές είναι η Τετραμερής Σύνοδος Ελλάδας, Γαλλίας, Αιγύπτου και
Κύπρου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, που έγινε στην Αθήνα την περασμένη βδομάδα.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, της Κύπρου Νίκος
Χριστοδουλίδης, της Αιγύπτου Σάμεχ
Σούκρι, και της Γαλλίας Ζαν Υβ Λε
Ντριάν, στο κοινό ανακοινωθέν τους
αναφέρουν ότι η τετραμερής συνάντηση
επικεντρώθηκε στη συζήτηση «των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή, υπό

γούμενων τετραμερών συναντήσεων
με τους ομολόγους του, παραμένουν
ακόμη ενεργά. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στη στάση της Τουρκίας, η
οποία, όπως είπε, αποτελεί «κοινό
παρονομαστή» πολλών εξ αυτών
των προβλημάτων.
«Η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί με
πόλεμο την Ελλάδα και να παραβιάζει
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα. Να κατέχει παράνομα έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να

παραβιάζει τα δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες της. Να υποθάλπει τη Μουσουλμανική αδελφότητα. Να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Κάτι που βρίσκει
μιμητές σε άλλα μήκη και πλάτη της Γης,
όπως βλέπουμε με τις εκβιαστικές πρακτικές του Λευκορώσου δικτάτορα. Και

να αποσταθεροποιεί τη Λιβύη με την
παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και
μισθοφόρων», ανέφερε ο κ. Δένδιας.
Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών
Σάμεχ Σούκρι ανέδειξε επίσης τις κοινές αξίες και τις σχέσεις αδελφοσύνης,
όπως είπε, που ενώνουν τις τέσσερις
χώρες.
«Επαναβεβαιώσαμε τη σύγκλιση απόψεων μεταξύ μας σε μια σειρά από περιφερειακά και διεθνή θέματα», είπε ο κ.
Σούκρι, υπογραμμίζοντας ότι μεταξύ
αυτών κοινό στόχο αποτελεί και «η πλήρης αξιοποίηση των ενεργειακών μας
πόρων».
Παράλληλα, ο κ. Σούκρι τόνισε ότι
στόχος της πολυμερούς συνεργασίας
είναι η εμβάθυνση των σχέσεων των
τεσσάρων χωρών και η προώθηση της
ευημερίας και της ανάπτυξης για τους
λαούς τους.
Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν
Υβ Λε Ντριάν, χαρακτήρισε το σχήμα
«3+1» ως ένα «σχήμα εμπιστοσύνης»,
υπογραμμίζοντας τη σύγκλιση των απόψεων των τεσσάρων χωρών σε μια σειρά
σύνθετων και δύσκολων ζητημάτων.
Όπως σημείωσε, η τετραμερής συνεργασία δίνει τη δυνατότητα στις τέσσερις χώρες να δράσουν από κοινού και να
αναλάβουν πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
αλλά και να αξιοποιήσουν τις τεράστιες
δυνατότητες που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιμή Κυπριανού – Αιωνία της η Μνήμη
Αποχώρησε σε ηλικία 89 ετών, να συναντήσει τον αείμνηστο
σύζυγό της Σπύρο Κυπριανού και η πρώτη Πρώτη Κυρία
της Κυπριακής Δημοκρατίας Μιμή Κυπριανού από την Βέροια.
Λίγο είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά την μ. Μιμή Κυπριανού, αλλά πιστεύω την χαρακτήριζε η ειλικρίνεια και ο αυθορμητισμός. Θα ήθελα εις Μνήμην της να παραθέσω ακριβώς
κάτι που ανταποκρινόταν σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά της.
Όταν ο Βρετανός στρατιωτικός Martin Packard επισκέφθηκε την οικία του τότε Υπουργού Εξωτερικών της ΚΔ μ. Σπύρο Κυπριανού, η σύζυγός του Μιμή Κυπριανού, του
προσέφερε τσάι, έγραψε στο βιβλίο του ο MP ("Getting it Wrong") και του είπε ότι ο
σύζυγος της δεν μπορούσε να τον συναντήσει. «Με ρώτησε (έγραψε ο MP) τι γυρεύω
στην Κύπρο. Όσο περισσότερο μιλούσαμε, τόσο περισσότερο αισθανόμουν εχθρότητα.
Τελικά μου είπε ότι οι Άγγλοι ήσαν ανεπιθύμητοι να ξανάρχονταν στην Κύπρο, αμφισβήτησε την καλή θέληση των Άγγλων, είπε ότι η Βρετανία απλά βοηθούσε τους Τούρκους και αμφέβαλε την ικανότητά μου να κρατήσω ίσες αποστάσεις (even-handed). Ίσως,
είπε, να μην υπήρχε λόγος να μιλήσω με τον κ. Κυπριανού, αλλά, πρόσθεσε ότι πιο χρήσιμη επικοινωνία ίσως να ήταν ο κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, το τηλέφωνο του οποίου μου
έδωσε, και ο οποίος είπε, ήταν προσεγγίσιμος σε ιδέες συμβιβασμού».
Ο Martin Packard να θυμίσω ήταν ο άνθρωπος που το 1963 - 64 μας κατηγόρησε
βάναυσα και άδικα δίχως καμία έρευνα, ότι σφάξαμε 27 Τουρκοκύπριους από το νοσοκομείο Λευκωσίας, τους περάσαμε από γεωργικά μηχανήματα και πετάξαμε τη σκόνη
τους στα χωράφια στη Σκυλούρα! Αναγκάστηκε να αποσύρει τις απάνθρωπες κατηγορίες του, και με επιστολή του στον ΓΓ του ΟΗΕ μετά από ένα μαραθώνιο αγώνα της γράφουσας. Ενώ άλλοι δικοί μας, δυστυχώς, είχαν πάρει δεδομένες τις κατηγορίες του τότε...
Σχετικές δημοσιεύσεις στην «Σημερινή» 1999 και το ιστορικό στο βιβλίο μου «Διζωνική
vs Δημοκρατία» 2019 και στο βιβλίο « Bloody Truth – Αιματηρή Αλήθεια».
Δεν έπεσε καθόλου έξω στις εκτιμήσεις της η αείμνηστη Μιμή, Πρώτη Κυρία...
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει.
Φανούλα Αργυρού
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Η περίπτωση του Δημαρχείου Waltham Forest,
εξωτερική πολιτική και... ρατσισμός
™

Ε

ίναι πλέον γνωστό το σκανδαλώδες θέμα που προέκυψε στο Δημαρχείο του
Waltham Forest, με την προσπάθεια τριών,
τουρκοκυπριακής καταγωγής, Δημοτικών
Συμβούλων, που ανήκουν στο Συντηρητικό
Κόμμα της περιοχής, να προβάλουν – προωθήσουν το παράνομο κατοχικό καθεστώς
στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο με την
ανύψωση της σημαίας του ψευδοκράτους
στο δημαρχειακό μέγαρο. Μια σκανδαλώδης
ενέργεια, που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών τόσο ως προκλητική πράξη όσο και
για τον τρόπο που έγινε.

Τ

ο Δημαρχείο ελέγχεται από το Εργατικό
Κόμμα, του οποίου ασφαλώς ο ηγέτης
είναι υπόλογος, διότι συμπεριφέρθηκε αφελώς, δεν «ζύγισε» καλά το θέμα ή είναι ανίδεος. Φυσικά, ένας Δημοτικός Σύμβουλος
δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά, όταν προκύψει ζήτημα, οφείλει να ρωτήσει και να μάθει. Τούτου λεχθέντος, είναι προς τιμήν της
ηγέτιδας του Δημαρχείου, Grace Williams,
διότι μόλις «ένοιωσε» τις έντονες αντιδράσεις της οργανωμένης Παροικίας μας και
Ε/κ δημοτών της περιοχής, έδωσε εντολή
να κατέβει η σημαία, ζήτησε συγγνώμη και
υποσχέθηκε ότι δεν θα επαναληφθεί στο
μέλλον παρόμοια ενέργεια.

Η

κύρια ευθύνη βαραίνει ασφαλώς τους
τρεις Συντηρητικούς Δημοτικούς
Συμβούλους, οι οποίοι ως τουρκοκυπριακής καταγωγής δημότες αισθάνονται περήφανοι για το παράνομο μόρφωμα της Τουρκίας στην Κύπρο και θέλησαν να εξωτερικεύσουν αυτήν την περηφάνια τους, προσκαλώντας τα αισθήματα των Ελληνοκυπρίων, αλλά και αμφισβητώντας την πολιτική του ίδιου του κόμματός τους και της
βρετανικής κυβέρνησης, που από το 1983
αρνείται να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.
Την ίδια στιγμή απορρίπτουν και αποφάσεις Αγγλικών Δικαστηρίων, τα οποία θεωρούν το κατοχικό καθεστώς ως παράνομο
κράτος.

Ο

μως, ευθύνη εξίσου φέρει και ο ηγέτης
της Συντηρητικής ομάδας στο Δημοτικό Συμβούλιο, Tim Jones, διότι – όπως
ομολογεί ο ίδιος στην ανακοίνωσή του –
δεν είχε έλεγχο της ομάδας του, δεν τον
υπολόγισαν καθόλου οι συνάδελφοί του και
μόλις την προηγουμένη ημέρα απλώς του
το... ανακοίνωσαν ως... τετελεσμένο γεγονός.

Η

ευθύνη του βεβαίως επαυξάνεται επειδή στην ανακοίνωση που εξέδωσε αποφεύγει επιμελώς να καταδικάσει την ενέργεια των «τριών» συναδέλφων του. Αναφέρει ότι είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής και
ως εκ τούτου αποδέχεται τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι
έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή

★
★

(σκέψη) για το συγκεκριμένο θέμα ως
προς την επίδραση που θα είχε σε κάποιους δημότες, προς τους οποίους απευθύνει
απολογία.

Π

αραδέχεται, δηλαδή, ότι ενήργησαν οι
πρωταγωνιστές απρόσεκτα (αφελώς),
αλλά δεν τους καταδικάζει, δεν τους καθιστά υπόλογους της πράξης τους. Το θέμα
δεν είναι τόσο ότι προκαλεί τα αισθήματα
Ε/κ δημοτών, αλλά ότι σε ένα Δημαρχείο
της Αγγλίας προβάλλεται – προωθείται ένα
παράνομο μόρφωμα, το οποίο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα παράνομης εισβολής,
δολοφονιών αμάχων και γενοκτονίας και
«στερεώνεται» επί ενός εγκλήματος πολέμου όπως είναι ο εποικισμός.

Γ

ια την απαράδεκτη και προκλητική αυτή ενέργεια στο Waltham Forest, ασχολήθηκαν τέσσερις βουλευτές. Οι τρεις –
Theresa Villiers (Συντηρητική), η Stella Creasy και o John Cryer (Εργατικοί) – καταδίκασαν
την ανάρτηση της σημαίας του ψευδοκράτους. Ο τέταρτος είναι ο Sir Iain Duncan
Smith, τέως αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος και πρώην υπουργός, που αρνήθηκε να καταδικάσει το γεγονός λέγοντας ότι
είναι ένα τοπικό θέμα για το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος και δακτυλόδειξε το Εργατικό
Κόμμα περίπου ως υπεύθυνο, διότι έδωσε
την άδεια ανάρτησης και... αγόρασε τη
σημαία!

Δ

ηλαδή, οι άλλοι τρεις συνάδελφοί του
βουλευτές, που πήραν σαφή θέση, αναμειγνύονται και ελέγχουν τις τοπικές δραστηριότητες; Αν, με άλλα λόγια, ένα Δημαρχείο προβεί σε μια παράνομη – ας πούμε –
ή αντικανονική ενέργεια, ο τοπικός βουλευτής δεν έχει γνώμη; Μένει άφωνος;

Ο

Σερ Ίαν, όμως, επιχειρεί να «διαστρεβλώσει» και τη θέση της βρετανικήςκυβέρνησης για μη αναγνώριση του ψευδοκράτους, λέγοντας ότι αξίζει τον κόπο να
μας την... υπενθυμίσε. Και τι προβάλλει; Ότι
η κυβέρνηση της χώρας του υποστηρίζει
τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για
αναζήτηση λύσης, ότι η Βρετανία βρίσκεται σε ενεργή επαφή με όλα τα μέρη και ότι
επαφίεται στα μέρη να συμφωνήσουν για
τη λύση, η οποία πρέπει να εγκριθεί από
δημοψηφίσματα!

Ε

χει την εντύπωση ο Σερ Ίαν ότι απευθύνεται σε ανεγκέφαλους! Αυτό είναι το
θέμα; Του ζήτησε κανείς να πει αν υποστηρίζει η Βρετανία τις συνομιλίες; «Πετά
στην κερκίδα την μπάλα:, νομίζοντας ότι
έδωσε και... σοφή απάντηση!

Τ

ο ζήτημα, κύριε Ντάνκαν, δεν είναι οι
συνομιλίες για το Κυπριακό, αλλά η θέση της βρετανικής κυβέρνησης ότι δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Επ’ αυτού τι απαντά; Ακολουθεί την κυβερνητική πολιτική ή
όχι;

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

Τ

ην απάντηση τη γνωρίζουμε. Είναι ο
ίδιος ο Ίαν Ντάνκαν Σμιθ που προσπάθησε στο πρόσφατο παρελθόν να εγκριθούν απ’ ευθείας πτήσεις προς τα κατεχόμενα με διάφορα ανόητα επιχειρήματα. Άρα,
ας έχει το θάρρος και την πολιτική ευθύτητα
να πει τη θέση του και να μην «κρύβεται»
πίσω από τη δήλωση του ηγέτη του τοπικού Συντηρητικού Κόμματος.

Παράσιτα

m

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι το Εργατικό Δημαρχείο του Ένφιλντ,
του οποίου ηγείται μια Δημοτική Σύμβουλος τουρκοκυπριακής
καταγωγής, είναι το χειρότερο Δημαρχείο στην Αγγλία. Τελευταίως
επιδίδεται και στην «παγίδευση» των δημοτώντου, απαγορεύοντας τη
διέλευση σε δρόμους που για δεκαετίες συνήθιζαν όλοι να διέρχονται
με τα αυτοκίνητά τους, για να αποφεύγουν την τροχαία κίνμηση. Χωρίς
ν’ αντιληφθούν τις πινακίδες και από συνήθεια ή «πήξιμο» στους δρόμους, οδηγούν μέσω πλαγίων δρόμων, οι οποίοι είναι ανοιχτοί, αλλά...
απαγόρευεται η διέλευση! Αποτέλεσμα; Σου έρχεται μια «ωραία» τροχαία
παράβαση £65, που υποχρεούσαι να πληρώσεις.

Ο

μως, το ζήτημα της σκανδαλώδους
ανάρτησης της σημαίας του ψευδοκράτους δεν φαίνεται να... τελείωσε με την
άρον-άρον ακύρωσή της, με το άμεσο κατέβασμά της με εντολή της ηγέτιδας του
Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, οι Τουρκοκύπριοι κάνουν εκστρατεία για παραίτηση
της επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου,
Cllr Grace Williams, την οποία κατηγορούν
για... ρατσισμό και ότι διακατέχεται από
«χυδαία και ισλαμοφοβικά αισθήματα»!

Φ

υσικά, ξέρουμε ότι στην εποχή μας
ζούμε την «τυραννία» των μειοψηφιών και των ταμπελών. Λέξεις όπως «ρατσισμός», «διάκριση», «έμφυλη ισότητα»
κ.λπ. έχουν χάσει πλήρως τη σημασία τους στο στόμα μερικών. Από πότε είναι ρατσισμός η προσήλωση στη Διεθνή Νομιμότητα, στις αποφάσεις των Ηνωμένων
Εθνών και στη δικαστική ετυμηγορία Αγγλικών
Δικαστηρίων; Είναι... ισλαμοφοβία να επικρίνει κάποιος παράνομες ή τρομοκρατικές πράξεις, όπως αυτές της Τουρκίας στην
Κύπρο και σε άλλες χώρες της περιοχής;
Ποιος έχει χυδαία αισθήματα; Αυτός που
υπερασπίζεται το δίκαιο και τον Διεθνή Νόμο ή αυτός που υποστηρίζει ένα παράνομο μόρφωμα και μια αποσχιστική ενέργεια;

Η

περίπτωση του Waltham Forest έδειξε
και απέδειξε πολλά. Πρώτον, όταν η
Παροικία ομόθυμα και ακαριαία αντιδρά,
φέρνει αποτελέσματα. Δεύτερον, όταν ψηφίζουμε στη Βρετανία με κομματικά κριτήρια και
μόνο, αδιαφορώντας για το «ποιόν» των
υποψηφίων που ψηφίζουμε, στο τέλος έχουμε συνέπειες όπως στο Waltham Forest.
Ας μας γίνει μάθημα.

«Ε»

Υ

ΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Λέχθηκε ότι το Δημαρχείο αγόρασε κιόλας τη σημαία του ψευδοκράτους! Απορούμε: Δηλαδή οι τρεις Τ/κ
καταγωγής Δημοτικοί Σύμβουλοι, που
δηλώνουν περήφανοι για την εθνική τους
προέλευση και για το ψευδοκράτος, δεν
είχαν μια σημαία να δώσουν στο Δημαρχείο;
Έπρεπε να «χρεώσουν» τους δημότες γι’
αυτό; Πόση φτήνια!

Γι’ αυτόν τον λόγο και άλλους, πραγματοποιήθηκε την περασμένη
εβδομάδα διαδήλωση δεκάδων δημοτών.
Θα ασχοληθούμε στην επόμενη έκδοση της «Ε» αναλυτικά.
Ενδεικτική η φωτογραφία από τη διαδήλωση.

m

Είναι γνωστό το θέμα με την προώθηση παράνομων μεταναστών στην
Ευρώπη, που προέκυψε τελευταίως στα σύνορα Λευκορωσίας –
Πολωνίας. Ο Λευκορώσος δικτάτορας, ως άλλος Ερντογάν, για να εκβιάσει
– την Ευρώπη που του επέβαλε κυρώσεις, «προσκάλεσε» – κατά τον Μαργαρίτη Σχοινά – μετανάστες στη χώρα του, ώστε να τους εργαλειοποιήσει
εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τούτο είχε την υποστήριξη του
Πούτιν και του Ερντογάν, καθότι οι «Τουρκικές Αερογραμμές» μετέφεραν
αρχικά αυτούς τους μετανάστες στη Λευκορωσία. Ορθά αντέδρασε η Ε.Ε.
για απόκρουση αυτής της εισβολής. Ακόμα και η Βρετανία έστειλε δυνάμεις
για να σταματήσουν την εισροή μεταναστών.
Ο αντιπρόεδρος, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, δραστηριοποιήθηκε έντονα για να παύσει αυτό το κύμα μεταναστών,
επισκεφθείς άμεσα τις χώρες προέλευσής τους – Ιράκ, Λίβανο, ΗΑΕ και
Τουρκία. Όπως δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο κ. Σχοινάς, «πρόκειται για
συνειδητή προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ε.Ε., η οποία συνιστά απειλή για την ασφάλειά μας... Δεν είναι πολωνικά ή λιθουανικά, αλλά ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν θα το δεχτούμε, δεν θα το ανεχτούμε».
Πολύ σωστά τα είπε ο κ. Αντιπρόεδρος. Ερωτώ όμως: Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν ξέρει ο κ. Σχοινάς ότι
η Κύπρος δέχεται το μεγαλύτερο αναλογικά βάρος του μεταναστευτικού;
Πέραν του 4% του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου είναι
παράνομοι μετανάστες. Απειλείται η δημογραφία του νησιού. Τι έκανε ο κ.
Σχοινάς για να βοηθήσει την Κύπρο; Ποιες χώρες της Αφρικής επισκέφθηκε
για να σταματήσει το κύμα μεταναστών, οι οποίοι διοχετεύονται μέσω των
κατεχομένων; Πότε ο κ. Σχοινάς επισκέφθηκε τη Λευκωσία για να δει το πρόβλημα;
Από τη μέρα που ανέλαβε ως Επίτροπος της Ελλάδας, δεν έκανε ούτε μια
επίσκεψη στην Κύπρο! Πάει παντού, αλλά αποφεύγει την Κυπριακή Δημοκρατία! Μήπως δεν την... αναγνωρίζει;

m

Ο υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, μιλώντας στο Λονδίνο,
αναφέρθηκε σε τέσσερις «πύλες» εισόδου παρανόμων μεταναστών στο νησί. Τις δύο πύλες τις κλείσαμε, είπε. Ποιες είναι; Οι ιδιωτικές πανεπιστημιακές σχολές και οι εικονικοί γάμοι στα δημαρχεία...
Δηλαδή, ως τώρα όλα αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είχαν και αυτόν
τον «ρόλο». Όποιος τους πλήρωνε δίδακτρα χιλιάδες ευρώ, τον έγραφαν ως... φοιτητή καις το τέλος ζητούσε πολιτικό άσυλο;
Για τους εικονικούς γάμους: Είναι τραγικό, αλλά και αστείο θέμα. Οι
Δήμαρχοι αρκεί να εισέπρατταν «δικαίωμα» για τον γάμο, να αυξάνονται τα έσοδα του Δημαρχείου και... «όποιον πάρειο Χάρος». Και από
εδώ αιτητές ασύλου!
Ορίστε γιατί κάποιοι δήμαρχοι αντιδρούν σφοδρότατα στις συγχωνεύσεις δήμων... Ποιος θα κάνει τους πολιτικούς γάμους είναι το πρόβλημα!
Διότι έχουν και τα τυχερά τους, όπως οι παπάδες...
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Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία μπλοκάρουν
αποφάσεις της ΕΕ εναντίον της Τουρκίας
Τ

ρεις χώρες αποτελούν ένα ισχυρό μπλόκο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δεν αφήνουν να περάσουν αποφάσεις κατά
της Τουρκίας, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή.
Οι τρεις αυτές χώρες που πρωταγωνιστούν
στην αποτροπή της λήψης μέτρων κατά της
Τουρκίας είναι η Γερμανία, η Ιταλία και η
Ισπανία. Η τελευταία, με την επίσκεψη του
πρωθυπουργού της στην Τουρκία, έδειξε πόσο
είναι το εύρος των οικονομικών τους σχέσεων.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν τη Δευτέρα στην
Επιτροπή Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών, όπου είχε την
ευκαιρία να αναφερθεί και σε ευρύτερα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αφού υπενθύμισε στους
βουλευτές ότι η ΕΕ δεν είναι κοινωνία αγγέλων
και πως τα κράτη μέλη της Ένωσης πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες, πρώτο στόχο έχουν να
εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, αναφέρθηκε στο πώς προσεγγίζουν το κεφάλαιο
Τουρκία: «Και είναι πολύ γνωστά τα τρία κράτη
της ΕΕ που σχεδόν πάντοτε, όταν είμαστε στη
φάση να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις εναντίον της Τουρκίας, αντιδρούν. Αντιδρούν όχι γιατί
τους ενδιαφέρει η Τουρκία, αλλά γιατί εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα που σχετίζονται με
την Τουρκία».

Ο ΥΠΕΞ σημείωσε πως «όταν υπάρχει απέναντι μια αγορά που λέγεται Τουρκία είτε αυτό
αφορά θέματα στρατιωτικά είτε οτιδήποτε άλλο,
ναι, θα τα λάβει υπόψη της η Ισπανία. Και ενδεχομένως και εμείς αν είμαστε στη θέση της Ισπανίας
να τα λαμβάναμε υπόψη». Ο Ν. Χριστοδουλίδης
έδωσε ως παράδειγμα την Ισπανία με αφορμή
την πρόσφατη επίσκεψη του Πέδρο Σάντσες
στην Άγκυρα και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν με την τουρκική κυβέρνηση. Αν και δεν
έγινε αναφορά, εντούτοις είναι γνωστό πως
ανάλογη προσέγγιση για την Τουρκία υπάρχει
τόσο από τη Γερμανία όσο και από την Ιταλία.
Γι’ αυτό και η Λευκωσία εκτιμά από τώρα πως
η συζήτηση στην ΕΕ για το θέμα της Τουρκίας
τον ερχόμενο Δεκέμβρη θα είναι αρκετά δύσκολη,
λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά αυτών
των χωρών. Ανέφερε περαιτέρω πως το έγγραφο επιλογών σε σχέση με την Τουρκία πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή Μονίμων Αντι-

προσώπων και αναμένεται να περιλαμβάνει
πολιτικά και νομικά μέτρα. Πρόσθεσε πως χρειάζεται ομοφωνία για να ληφθούν αποφάσεις.
«Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη συζήτηση
τον Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες».
Ο Ν. Χριστοδουλίδης πήγε την Τρίτη στις
Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και θα έχει και συναντήσεις «ειδικά για
αυτό το έγγραφο επιλογών».
Σημείωσε ακόμη πως η οποιαδήποτε συζήτηση για θετική ατζέντα της ΕΕ για την Τουρκία
δεν έχει προχωρήσει και «ο στόχος μας είναι
μέσα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν να
υπάρξει επίσημη απόφαση για τερματισμό των
όποιων συζητήσεων προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός αν η Τουρκία επανέλθει στο θέμα και
της συζήτησης του Κυπριακού, στη βάση του
συμφωνημένου πλαισίου, και δεν επανέλθει με
παράνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ακόμη
πως «υπάρχει νομική και πολιτική θωράκιση
της Κυπριακής Δημοκρατίας», και για αυτό ενώ
τώρα η Τουρκία ζητά από την Αίγυπτο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για καθορισμό των
θαλάσσιων τους συνόρων προσφέροντας πολύ
μεγαλύτερη έκταση στη θάλασσα για την Αίγυπτο,
το Κάιρο δεν ανταποκρίνεται. Αυτά είναι τα μέσα
που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή,
είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

ΣΤΟ ΚΕΝΟ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΩΣ Π.Ο.Π.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία ο έλεγχος για το χαλλούμι
Ο οργανισμός πιστοποίησης του χαλλουμιού ΠΟΠ, Bureau Veritas,
απορρίπτει ολοκληρωτικά την προσπάθεια του κατοχικού καθεστώτος
να πετύχει αναγνώριση των υπηρεσιών του σε σχέση με τους ελέγχους του προϊόντος στις κατεχόμενες περιοχές. Με επιστολή προς
τον πρόεδρο του τουρκοκυπριακού εμπορικού επιμελητηρίου, Τουργκάι Ντενίζ, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2021, ο οργανισμός πιστοποίησης έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό και απαντά σε όλα τα σημεία
που έθιξε το τ/κ επιμελητήριο σε προηγούμενη επιστολή του ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου. Στην εν λόγω επιστολή του, το τ/κ επιμελητήριο αναφέρεται στο ρόλο της Bureau Veritas για την επιθεώρηση όλων
των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα παραγωγής και την πιστοποίηση
των προϊόντων Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης («ΠΟΠ»)
Hellim/Halloumi, σε όλη την Κύπρο.
Στην απάντηση του, με την οποία καταρρίπτονται στην ολότητα τους
ισχυρισμοί για κινήσεις έμμεσης αναγνώρισης του ψευδοκράτους και καθησυχάζονται πλήρως οι όποιες ανησυχίες είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν,
ο οργανισμός Bureau Veritas επισημαίνει ότι έχει επιλεγεί ως υπεύθυνος
φορέας για τους ελέγχους που προβλέπονται από την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/586 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2021.
Το Bureau Veritas επεξηγεί ότι σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση
της Κομισιόν «η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός ΠΟΠ καλύπτει ολόκληρη τη νήσο Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, αλλά και για να
εγγυηθεί ότι η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων δεν τίθενται ποτέ σε
κίνδυνο».
Ως εκ τούτου, συμπληρώνει, ως συνέπεια αυτού του κανονισμού της ΕΕ
και της απόφασης της ΕΕ, ο διορισμός του Bureau Veritas έγινε μέσω Ανεξάρτητης Συμφωνίας Επαλήθευσης, που υπογράφηκε στις 27 Σεπτεμβρίου
2021 μεταξύ του Bureau Veritas Hellas M.A.E. και της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Τονίζει ότι η Κύπρος, για το θέμα της πιστοποίησης
του χαλλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ, παραμένει υπό την επίβλεψη του
Bureau Veritas Hellas M.A.E. μέσω του οργανισμού Bureau Veritas.
Ο ανεξάρτητος Οργανισμός, αφού υπενθυμίζει το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, δίνει απαντήσεις στις ανησυχίες του επιμελητηρίου σχετικά με την αμεροληψία του Bureau Veritas και την ανάγκη απευθείας επικοινωνίας με το τ/κ Επιμελητήριο, παρακάμπτοντας το υπουργείο Γεωργίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο οργανισμός καλεί το τ/κ εμπορικό επιμελ-

ητήριο να ανατρέξει στο άρθρο 43 του Κανονισμού της ΕΕ που προβλέπει
ότι «εάν κριθεί σκόπιμο, ο Bureau Veritas μπορεί να εξουσιοδοτηθεί (από
την Κυπριακή Δημοκρατία) να έρχεται σε επαφή με το τουρκοκυπριακό
Εμπορικό Επιμελητήριο». Κάτι που έχει ήδη γίνει, όπως διαφαίνεται και στη
συνέχεια της επιστολής, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη κινηθεί
προς την κατεύθυνση της διευθέτησης των απαιτούμενων συναντήσεων.
Ο οργανισμός διαβεβαιώνει ότι η πρόθεση του είναι η συνεργασία με το
τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο σύμφωνα με τον Κανονισμό της
ΕΕ, και πάντα με πλήρη διαφάνεια και ανεξαρτησία. Ο οργανισμός σημειώνει
ότι μια συζήτηση με το Επιμελητήριο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. «Μια συνάντηση στις εγκαταστάσεις σας την 1η Δεκεμβρίου 2021 μόλις
επιβεβαιώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Φυσικά θα συμμετάσχουμε
ως φορέας αρμόδιος για τα καθήκοντα ελέγχου που προβλέπονται από τον
σχετικό Κανονισμό της Ε. Επιτροπής. Αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία
να σας παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιήσουμε
τους ελέγχους για την πιστοποίηση χαλλουμιού/hellim ΠΟΠ».
Η επιστολή του οργανισμού κοινοποιείται στην Κομισιόν και την Κυπριακή Δημοκρατία - υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Της επιστολής του οργανισμού προηγήθηκαν δύο επιστολές του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ημερομηνίας 4ης
Νοεμβρίου 2021 στην Κομισιόν. Παραλήπτες είναι ο Γενικός Διευθυντής
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Wolfgang
Burtscher και Γενική Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, Sandra Gallina.
Στην επιστολή προς τον κ. Burtscher γίνεται αναφορά στην πορεία υλοποίησης του εφαρμοστικού κανονισμού 2021/591, μετά και την καταχώριση της ονομασίας χαλλούμι ως ΠΟΠ.
Στην επιστολή του υπουργείου αναφέρεται ότι λόγω των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί και για την καλύτερη δυνατή
ενημέρωση, αλλά και διευκόλυνση της ένταξης των Τ/κ παραγωγών στο
σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου, εκφράστηκε εδώ και αρκετό καιρό τόσο
προς το Τ/κ επιμελητήριο όσο και προς την Κομισιόν, η ετοιμότητα για τη
διοργάνωση συνάντησης μεταξύ της αρμόδιας Αρχής, του Τ/κ επιμελητηρίου
και της BV, χωρίς να λάβει θετική ανταπόκριση από πλευράς Τ/κ.
To υπουργείο Γεωργίας, πρότεινε τη διοργάνωση ενός ενημερωτικού/
εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τους Τ/κ παραγωγούς, όπου η BV θα έχει την
ευκαιρία να επεξηγήσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να μετέχει στο σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου για το χαλλούμι.
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Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών
Ανδρέα Κατσανιώτη στην Κύπρο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΜΕ ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ
Σε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο βρέθηκε ο Έλληνας Υφυπουργός
Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης προκειμένου να πραγματοποιήσει
σειρά επαφών με πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κύπριο ομόλογό του, Επίτροπο Προεδρίας Φώτη
Φωτίου και συζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω διεύρυνση του Μνημονίου
Συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου για θέματα Διασποράς.
Μεταξύ άλλων συμφώνησαν:
– την εντατικοποίηση
των – τριμερών συνεργασιών με χώρες όπως
Ισραήλ, Αίγυπτος, Αρμενία και Λίβανος και την
ενίσχυσή τους με νέες
δράσεις και πρωτοβουλίες
– την σύσταση επιτροπής, που θα συντονίσει τη δημιουργία ενός μητρώου ακαδημαϊκών της διασποράς
– Το προγράμματος «Νόστος» για την απόδημη νεολαία, το οποίο
συνδιοργανώνουν τα αρμόδια Υπουργεία Ελλάδας – Κύπρου - Αιγύπτου
να διεξαχθεί το 2022 στην Γαλλία
– Εξειδικεύτηκαν οι δράσεις που θα πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις για
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Εκδηλώσεις
που θα έχουν ως επίκεντρο το Τορόντο του Καναδά.
Μετά τη συνάντησή τους ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε τα εξής: «Χαίρομαι
που βρίσκομαι στην αδελφή Κύπρο και συναντήθηκα με τον ομόλογό μου
και αγαπητό φίλο Επίτροπο Προεδρίας κ. Φ. Φωτίου. Όπως προανέφερε και ο κύριος Επίτροπος κατά τη συνάντησή μας είχαμε την ευκαιρία να
αξιολογήσουμε την πορεία της μέχρι τώρα συνεργασίας μας, να συζητήσουμε για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των χωρών μας σε θέματα αποδήμων και να εξετάσουμε την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών
και νέων δράσεων στους τομείς της νεολαίας και του πολιτισμού. Ανταλλάξαμε απόψεις για τα τριμερή σχήματα συνεργασιών που έχουμε ήδη
αναπτύξει με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Αρμενία. Διερευνήσαμε επίσης
τη δυνατότητα για περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας των χωρών μας
και με άλλες χώρες, και ειδικότερα με το Λίβανο. Σε αυτό το σημείο θα
ήθελα να επαναλάβω εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης την πλήρη
στήριξή μας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι
αρωγός στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την επίλυση
του Κυπριακού και την επανένωση της Μεγαλονήσου στη βάση των αποφάσεων του ΣΑ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τον αγαπητό Φώτη για την παραγωγική συζήτηση που
είχαμε καθώς και για την εξαιρετική φιλοξενία που μου έχει επιφυλάξει
στην Κύπρο»
Ο κ. Φωτίου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω εδώ στην Κύπρο, εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο τον νέο υφυπουργό
Εξωτερικών της Ελλάδας αρμόδιο για θέματα αποδήμων, τον αγαπητό
μου φίλο Ανδρέα Κατσανιώτη. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, με την παρουσία και των συνεργατών μας να συζητήσουμε ξανά τις προτεραιότητές
μας και τους στόχους της συνεργασίας μας όσον αφορά τον απόδημο
Ελληνισμό».
Επίσης, κατά την πρώτη ημέρα στην Κύπρο, ο κ. Κατσανιώτης κατέθεσε στεφάνι στο στρατιωτικό κοιμητήριο «Τύμβος της Μακεδονίτισσας» και
στα «Φυλακισμένα Μνήματα» αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες του
αγώνα για την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία της Κύπρου.

Ο ρθοδοξία
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Συνάντηση Προέδρου Σακελλαροπούλου
με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Αθήνα
Η

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο και τον
συνεχάρη από κοντά για την επέτειο των
30 ετών της Πατριαρχικής του Διακονίας.
Όπως τόνισε η Πρόεδρος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ανταποκριθεί με
άριστο τρόπο στις πιο απαιτητικές προσδοκίες για την υψηλή του αποστολή.
Παράλληλα, όπως υπογράμμισε η ίδια «η
Ελληνική Πολιτεία τρέφει ύψιστο σεβασμό
στο θεσμό του Οικουμενικού Θρόνου και
στηρίζει το κύρος και την διεθνή του ακτινοβολία με κάθε τρόπο».
Εξέφρασε, επίσης, την ευχή και τη βεβαιότητά της, ότι θα συνεχίσει να καθοδηγεί πνευματικά τα εκατομμύρια χριστιανών ορθοδόξων ανά την υφήλιο, υπηρετώντας τις ίδιες
αρχές, με έμφαση στα ατομικά δικαιώματα
και στο περιβάλλον, όπως κάνει όλα αυτά τα
χρόνια.
Ο κ. Βαρθολομαίος ευχαρίστησε θερμά
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώτον για
την τιμή της πρόσκλησης στο επίσημο γεύμα
προς τιμήν του, καθώς και «για τους λίαν
φιλόφρονας λόγους της εξ αφορμής της τριακοστής επετείου της ταπεινής Πατριαρχίας»
του.
Όπως τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης,
«όλα αυτά τα χρόνια, προσπάθησα να κάνω
το καλύτερο δυνατόν, υπό τας δεδομένας
εκάστοτε συνθήκας και προϋποθέσεις, πάντοτε με τους συνεργάτες μου, διότι όπως έλε-
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Δραστηριότητες
Αρχιεπισκόπου
Θυατείρων κ. Νικήτα
Λάβαμε από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Συμμετοχή στο συνέδριο του Διαχριστιανικού
Οργανισμού «Churches together»
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο της Επιτροπής Ευαγγελισμού του Διαχριστιανικού Οργανισμού «Churches Together»
in England (CTE) στην Κομητεία της Βόρειας Αγγλίας.

γαν οι πρόγονοί μας «μία χελιδών έαρ ου
ποιεί». Όλοι μαζί στο Φανάρι, προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τρεις συναπτές
δεκαετίες, να δώσουμε μια ζωντανή μαρτυρία της Ορθοδοξίας, να τιμήσουμε το θεσμό
και να τον εξυψώσουμε, όσο ήταν δυνατό».
Στο πλαίσιο αυτό, προσέθεσε ότι «όσα επετεύχθησαν, ασφαλώς επετεύχθησαν με τη
χάρη του Θεού και με τη συνεργασία όλων
ημών των ταπεινών διακόνων Του».
Χαρακτήρισε, ακόμη, «ξεχωριστή ευλογία
Θεού, ότι γιορτάζω αυτά τα 30 χρόνια της
Πατριαρχίας μου και στην Ελλάδα, όπου πάντοτε, οσάκις, έρχομαι συναντώ την αγάπη,
το σεβασμό του ελληνικού λαού προς το
θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και
επιπλέον την ευγνωμοσύνη του ελληνικού
λαού προς τη Μητέρα Εκκλησία, διότι γνωρίζο-

υμε όλοι από την ιστορία το τι προσέφερε η
Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως εις το γένος
μας διά μέσου των αιώνων».
Με την ευκαιρία απέστειλε την ευλογία της
Μητρός Εκκλησίας, τις καλύτερες ευχές του
και την αγάπη του, προς τον ευσεβή ελληνικό
λαό, ο οποίος ευμοίρισε να έχει και μια Κυρία
επικεφαλής του, ως σύμβολο της ενότητας
του έθνους.
«Σας συγχαίρω για την επιλογή του κυρίου
πρωθυπουργού της κυβερνήσεως προς το
πρόσωπό σας, θαυμάζουμε την κινητικότητά
σας, τη δραστηριότητά σας, είστε πανταχού
παρούσα και εύχομαι ο Άγιος Θεός να σας
ενισχύει εις τα περαιτέρω βήματα της προεδρίας σας. Ο Θεός μαζί σας και με ολόκληρο
τον ελληνικό Λαό. Σας ευχαριστώ και πάλι
και πολλάκις», κατέληξε ο Πατριάρχης.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης
Βρεταννίας κ. Νικήτας ήταν ένας από τους πολλούς ομιλητές,
μεταξύ των οποίων και ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Δ. Σαλαπάτας, ο οποίος εκπροσωπεί την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων
και Μεγάλης Βρεταννίας στην Επιτροπή του Ευαγγελισμού του
εν λόγω Οργανισμού.

Συνάντηση εκπροσώπων των Θρησκειών
της Αγγλίας στην Scotland Yard
Ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων αναφέρει:
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου μεταξύ
Αστυνομικών της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας Λονδίνου (faith officers)
και εκπροσώπων θρησκειών της
Αγγλίας. Τον Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα
εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ.
Μάξιμος.
Η συνάντηση έλαβε χώρα στην
έδρα της Scotland Yard στο Λονδίνο.
Συζητήθηκαν οι δράσεις και η
συμβολή της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Μητροπολιτικής
Αστυνομίας Λονδίνου και των

Ο Σεβασμιώτατος είναι ένας από τους Προέδρους του Οργανισμού CTE. Η ομιλία του είχε γενικό τίτλο: «Final commissioning»
και σκοπό είχε να δώσει δύναμη και ώθηση στο εσωτερικό και
εξωτερικό ιεραποστολικό έργο, μέσα από παραδείγματα Ορθοδόξων Αγίων και ιεραποστόλων.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας κ. Justin Welby στο Παλάτι του Lambeth στο Λονδίνο.
Ο Σεβασμιώτατος συμμετείχε συνοδευόμενος από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο, ενώ στο τέλος απηύθυνε χαιρετισμό προς τους συνδαιτυμόνες.

Χειροτονία διακόνου στη Θεσσαλονίκη
υπολοίπων Τμημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου στην ασφάλεια
των θρησκευτικών κοινοτήτων,
καθώς και η βελτίωση της συνεργασίας τους με τους εκπροσώπους των θρησκειών της
Αγγλίας και με τις επί μέρους

Κοινότητες.
Ο Θεοφιλέστατος παρουσίασε πρόγραμμα συνεργασίας και
αποτελεσματικότερης επικοινωνίας της Αστυνομίας με τις
θρησκευτικές κοινότητες για την
καταπολέμηση της ριζοσπαστι-

κοποίησης και την οικοδόμηση
σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ
τους.
Οι αστυνομικοί ευχαρίστησαν
τον Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο για την συμβολή του στον
σχεδιασμό δράσης και τη συνεργασία της Ορθοδόξου Εκκλησίας
με τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.
Επίσης, ο Επίσκοπος Μάξιμος εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων στη συνάντηση και επίσημη δεξίωση θρησκευτικών αρχηγών, που έλαβε
χώρα στο Kensington and Chelsea Town Hall του Λονδίνου, την
Τρίτη 16 Νοεμβρίου.

Την εις Διάκονον χειροτονία του κ. Κωνσταντίνου Μαμούρη
ετέλεσε την Κυριακή το πρωί ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας στον Ιερό Ναό
Αγ. Αθανασίου Νέας Μαγνησίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο μογένεια
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ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Το 2ο ετήσιο μνημόσυνο του
μ. Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου
Τ

ο δεύτερο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Γρηγορίου τελέσθηκε στο Λονδίνο και στη Λεμεσό
την περασμένη Κυριακή, 21 Νοεμβρίου. Το
μνημόσυνο διοργάνωσαν η Αρχιεπισκοπή
Θυατείρων και η οικογένεια του μακαριστού
αρχιεπισκόπου.

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Απεβίωσε ο Ξενοφών
Πρωτοπαπάς
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 74 ετών, ο γνωστός δικηγόρος
και πρόεδρος της Κοινότητας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου
Μιχαήλ στο Golders Green του Λονδίνου, Ξενοφών Πρωτοπαπάς, ο οποίος έπασχε από την επάρατη νόσο.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Της Θείας Λειτουργία και του μνημοσύνου
στον Ιερό Ναό Παναγίας στο Wood Green προέστη ο Μητροπολίτης Κολωνείας Αθανάσιος,
συλλειτουργούντων των εφημερίων του Ναού.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο κ. Μάριος
Μηναΐδης, Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων
Κοινοτήτων Μεγάλης Βρετανίας και Πρόεδρος
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Καθεδρικού Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βορείου
Λονδίνου. Παρέστη ο Ύπατος Αρμοστής της
Κύπρου κ. Ανδρέας Κακουρής και εκπρόσωποι κοινοτήτων και οργανώσεων της Παροικίας.
Στην ομιλία του ο κ. Μηναϊδης ανέφερε ότι
«δεν είναι δυνατό κανείς να αποδώσει με την
πρέπουσα σημασία το τεράστιο έργο που επιτέλεσε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος αλλά θα επιχειρήσω επιγραμματικά να σκιαγραφήσω, κατά την δική μου ταπεινή γνώμη,
τους κυριότερους σταθμούς και επιτεύγματα της
ζωής του και της Αρχιεπισκοπικής του ποιμαντορίας».
Αφού μίλησε για τη ζωή του, τις σπουδές, την
είσοδό του στο μοναστικό βίο και την εκκλησιαστική του πορεία, στάθηκε ιδιαίτερα στο αποκορύφωμα της υπηρεσίας του προς την Εκκλησία
που ήταν η εκλογή του στο θρόνο των Θυατείρων: «Στις 16 Απριλίου 1988 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον εξέλεξε παμψηφεί σε Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας και η ενθρόνιση του έγινε
στις 29 Μαΐου 1988 στον Καθεδρικό Ναό της
του Θεού Σοφίας. Μια πραγματική λαοθάλασσα έσπευσε να χαιρετίσει με αισθήματα σεβασμού και αγάπης τον δικαίως νεοεκλεγέντα τότε
Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο».
Στη συνέχεια ο κ. Μηναΐδης αναφέρθηκε στην
προσωπικότητα και τα κύρια χαρακτηριστικά
της πλούσιας ποιμαντορίας του:
«Ταπεινός και προσιτός σε φτωχούς και
πλούσιους (ήξερε τον κάθε ένα με το όνομα του)
εργάστηκε άδολα, σιωπηρώς και αθόρυβα κοντά
στο λαό και με τον λαό για την πρόοδο και το
καλό της Αρχιεπισκοπής, των κατά τόπους κοινοτήτων και της ομογένειας γενικότερα.
Αγωνίστηκε για την εδραίωση των υφιστάμενων Κοινοτήτων και παράλληλα ίδρυσε και
νέες κοινότητες όπου εχρειαζόταν και ενθάρρυνε
τις κοινότητες να αποκτήσουν ιδιόκτητες
εκκλησίες…»
«…Ίδρυσε το 2001 Εκκλησιαστικό και Θεολογικό Σεμινάριο για την επιμόρφωση των ήδη
υπηρετούντων στην Αρχιεπισκοπή κληρικών,
την εκπαίδευση νέων οι οποίοι ήθελαν να ιερωθούν, εκπαίδευση λαϊκών στελεχών προς
ανάληψη υπεύθυνης διακονίας για την διδασκαλία και κατήχηση στην Ορθόδοξη Πίστη και
Λατρεία και την εκπαίδευση λαϊκών στελεχών
για την διοίκηση και προστασία των εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Φρόντισε να αποστέλλονται νέοι για σπουδές στην Θεολογική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και στην εκκλησιαστική Σχολή “Απόστολος
Βαρνάβας” της Εκκλησίας της Κύπρου.
Εδραίωσε την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
η οποία ιδρύθηκε το 1987».
«…Επί της Αρχιεπισκοπικής του Ποιμαντορίας ιδρύθηκαν ένα Δημοτικό ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Ομολογιακό σχολείο ονόματι “Άγιος
Κυπριανός” και ένα γυμνάσιο ονόματι “Άγιος
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Ανδρέας”.
Συντέλεσε στην ίδρυση του Ενιαίου Φορέα
Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης “Ε.Φ.Ε.Π.Ε”
για την καλύτερη οργάνωση και στελέχωση των
διαφόρων παροικιακών σχολείων και ήταν πρόεδρος του ΕΦΕΠΕ».
«…Εκαλλιέργησε στενές και αξιέπαινες σχέσεις μετά των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών
και Δογμάτων αλλά και μετά των αλλοθρήσκων,
στη πολυθρησκευτική και πολυπολιτισμική
Μεγάλη Βρετανία και εδιετέλεσε πρόεδρος η
συμπρόεδρος ορισμένων σχετικών επιτροπών.
Έχοντας υπόψιν ορισμένα σχόλια από διάφορους αντιπροσώπους άλλων Χριστιανικών Δογμάτων και αλλοθρήσκων είμαι βέβαιος ότι αύξησε
το κύρος και το σεβασμό προς την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων.
Το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα του ήταν να
υπερπηδήσει δυσχέρειες, να κτίση γέφυρες
μεταξύ των Κοινοτήτων, οργανισμών, σωματείων και συλλόγων και να επιτύχει μια θαυμαστή ενότητα στην ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου.
Πάντοτε θα τον θυμόμαστε με το πλατύ και
πηγαίο χαμόγελο του που σε αφόπλιζε έστω
και αν ακόμα σου έκανε κάποια παρατήρηση.
Τον διέκρινε η Αποστολική απλότητα στον βίο
του και στο βάθος της ψυχής του και για οποιονδήποτε λόγο δεν κράτησε κακία σε κανέναν,
ούτε και σε εκείνους που ευεργέτησε και τον
επλήγωσαν. Γι’ αυτό αναδείχθηκε ο «καλός ποιμήν» του Ευαγγελίου».

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
Το μνημόσυνο στη Λεμεσό τελέσθηκε στην
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στη Γερμασόγεια. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο
τέως Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Η.Β.
κ. Ευριπίδης Λ. Ευρυβιάδης. Προέστησαν οι
ιερείς του Ναού Κυριάκος Νικολάου και Κωνσταντίνος Θεοχάρους.
Παρέστησαν, ο κοινοτάρχης Μαραθόβουνου, γενέτειρας του μακαριστού Γρηγορίου,
συγγενείς του και άλλοι.

Στην ομιλία του ο κ. Ευρυβιάδης είπε: «Είχα
τη ιδιαίτερη χαρά και τιμή να γνωρίσω και να
συνεργαστώ από κοντά με τον αξιοσέβαστο
Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο όταν υπηρέτησα ως
Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου μας στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) για έξι χρόνια. Από το 2013
μέχρι το 2019».
«…Ήταν επί τριάντα ένα χρόνια ο Ποιμενάρχης της Εκκλησίας μας στο ΗΒ. Διετέλεσε
δε συνολικά εξήντα συναπτά χρόνια ως κληρικός και υπηρέτης του λαού της Ορθοδοξίας.
Αυτός ο άνθρωπος, αγαπήθηκε όσο κανείς
άλλος από το ποίμνιό του όπως και ο ίδιος αγκάλιασε και αγάπησε όλους….
Ένας προσηνής ηγέτης και προσφιλής
Ιεράρχης. Πράος, χαμηλών τόνων, με ταπεινό
φρόνημα, με όραμα και θα έλεγα και με χιούμορ…
Οι περισσότερες εκκλησιές που λειτουργούν
σήμερα στο ΗΒ δημιουργήθηκαν επί ποιμαντορίας του. Απαριθμούν γύρω στις 120 συμπεριλαμβανομένης και εκείνης στην διεθνώς αναγνωρισμένη πανεπιστημιούπολη του Cambridge...»
«…Ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος επιτέλεσε
μέχρι τέλους ακέραιο το καθήκον του απέναντι στην Εκκλησία, στην πολιτεία, στην Κύπρο,
στον Ελληνισμό και, ως ο εκπρόσωπος του
Πατριαρχείου στο ΗΒ, σε όλη την Ορθοδοξία.
Ήταν αναμφίβολα η ψυχή της.
Εξέφραζε αδιάκοπα τον μεγάλο προσωπικό
του αγώνα για εξεύρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού, ζώντας
συνεχώς με τον πόθο της απελευθέρωσης της
πατρίδας μας.
Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Ο
ίδιος γεννήθηκε το 1928 στον τουρκοκρατούμενο
σήμερα Μαραθόβουνο της επαρχίας Αμμοχώστου.
Την αγάπη του και το πάθος του για την
Κύπρο, τα ένοιωσα αμέσως μόλις τον γνώρισα από κοντά, ευθύς μόλις ανάλαβα τα καθήκοντά μου στο ΗΒ…»
«…Πρωτοπόρησε, όμως, και στην συνεργασία του με άλλους αρχιερείς από όλα τα δόγματα στο ΗΒ, προωθώντας τον διαθρησκευτικό
διάλογο και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των
θρησκειών.
Έχαιρε ιδιαίτερου σεβασμού και εκτίμησης
από τους ομολόγους του. Επρόκειτο για προσωπικότητα που είχε κερδίσει το σεβασμό και
την αγάπη όχι μόνο της παροικίας, αλλά και των
Βρετανών.
Σαν έκφραση της αμέριστης αγάπης και
εκτίμησης όλων μας στην Κύπρο, όπως και του
συνόλου της όπου γης ομογένειάς μας, για την
πεφωτισμένη, πλούσια και άκρως επιτυχή δραστηριότητά του, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
Γρηγόριος τιμήθηκε λίγο πριν αφήσει τα εγκόσμια από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.
Υπήρξε ένας άξιος πνευματικός ηγέτης για
την Ελληνική Διασπορά και ευρύτερα για το ορθόδοξο ποίμνιο στο ΗΒ».

Ο θάνατος τον βρήκε στο σπίτι του την περασμένη Κυριακή,
21 Νοεμβρίου 2021, περιτριγυρισμένον από τα αγαπημένα του
πρόσωπα.
Ο μακαριστός Ξενοφών καταγόταν από τον Άγιο Ανδρόνικο
Καρπασίας. Στην Αγγλία ήλθε το 1961, όπου σπούδασε Νομικά
και άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου για δεκαετίες.
Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Ζωή, τα παιδιά του Σωκράτη και
Χρύσανθο, τη μητέρα του Ανδριανή, τα αδέλφια του Κρις, Κίκα
και Χαρίκλεια, πολλούς συγγενείς, φίλους και συνεργάτες.
Ο Ξενοφών Πρωτοπαπάς, άνθρωπος ηπίων τόνων και μετρημένος στα λόγια του, εκτός από εξαίρετος επαγγελματίας στο
δικηγορικό τομέα, υπηρέτησε στα κοινά της Ομογένειας με ανιδιοτέλεια και αφοσίωση.
Ιδιαίτερα σημαντική και επιτυχής ήταν η προσφορά του στην
Εκκλησία και ειδικά στην Κοινότητα Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, της οποίας υπήρξε πρόεδρος του Κοινοτικού
Συμβουλίου επί σειράν ετών. Αξιοσημείωτη ήταν, επίσης, η προσφορά του στον Σύνδεσμο Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Βρετανίας.
Λεπτομέρειες για την κηδεία θα ανακοινωθούν αργότερα.

Στο Πλίμουθ λειτούργησε
ο Επίσκοπος Μάξιμος
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Τον Ιερό Ναό των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτου και Νικήτα του Μεγαλομάρτυρος στο Πλίμουθ, επισκέφθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος για την Θεομητορική
εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Ο Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε
της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντος του ιερατικώς Προϊσταμένου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γρηγορίου Παλαμά Carpenter.
Τον Επίσκοπο Μελιτηνής υποδέχθηκε με χαρά η Κοινότητα
της Νοτιοδυτικής Αγγλίας όπου και του παρέθεσε γεύμα μετά τη
Θεία Λειτουργία.

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Στην Αθήνα ο Βαρθολομαίος
Από το Σάββατο (20/11) έως και σήμερα Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται στην Αθήνα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου.
Όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, η επίσκεψη
γίνεται για να τιμηθεί για την συμπλήρωση «τριακονταετούς, συνεχούς,
ενδόξου, θεοφιλούς και τιμημένης Πατριαρχίας στον Αποστολικό, Πατριαρχικό και Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως», ενώ ο Πατριάρχης θα συναντηθεί με τον κ.κ. Ιερώνυμο. Παρά τους αρχικούς σχεδιασμούς, η επίσκεψη στο Άγιο Όρος τελικά ακυρώθηκε, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Αθωνική Πολιτεία με τον κορωνοϊό και το φαινόμενο των αντιεμβολιαστών μοναχών.
Έτσι, ο κ.κ. Βαρθολομαίος στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για την πανδημία
και την ανάγκη του εμβολιασμού. «Με αυτήν την απόφαση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επιθυμεί να αποστείλει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση περί της ανάγκης εμβολιασμού και σεβασμού των προστατευτικών
μέτρων κατά του κορωνοϊού ως της μόνης ασφαλούς οδού για την υπέρβαση της φονικής πανδημίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση
του Φαναρίου. Η επίσκεψη, που αφορά αποκλειστικά την Αθήνα, περιλαμβάνει συναντήσεις σε ανώτατο πολιτειακό επίπεδο, ενώ την Κυριακή
(21/11), ανήμερα της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, τελέστηκε ο
Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Η πατριαρχική επίσκεψη, παρά τις καλές προθέσεις, πραγματοποιείται
υπό τη σκιά δύο επιμέρους ζητημάτων. Το πρώτο αφορά την παραχώρηση
του κτήματος Προμπονά από τον Δήμο Αθηναίων στην Αρχιεπισκοπή
Αθηνών για 50 χρόνια. Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, έκπληξη και δυσαρέσκεια στο
Φανάρι, με αρκετούς να κάνουν λόγο ακόμη και για ακύρωση της επίσκεψης. Η ακύρωση δεν επιβεβαιώθηκε, χωρίς όμως η δυσαρέσκεια να έχει
υποχωρήσει. Το δεύτερη ζήτημα αφορά τα Πατριαρχικά Σταυροπήγια και
αποτελεί θέμα που προέκυψε μετά το 2019, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέλεξε ως βοηθούς Επισκόπους του Οικουμενικού Πατριάρχη
δύο ηγουμένους ιερών μονών της Κρήτης. Τον περασμένο Αύγουστο
δόθηκε συνέχεια στη Μονή του Αγίου Νικάνορα, στη Ζάβορδα, όπου ο
Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, Γέροντας Εμμανουήλ, ανέλυσε την ερμηνεία
του Φαναρίου επί του θέματος, λέγοντας ότι οι σταυροπηγιακές μονές
υπάγονται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, θέση με την οποία
διαφωνεί η Αρχιεπισκοπή.

Ο Ελληνικός Πολιτισμός στην έδρα της UNESCO
Ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνικό ιστορία «έλαμψαν» στην έδρα
της UNESCO στο Παρίσι, μέσα από μια σπουδαία εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», την Πέμπτη 18/11,
στο περιθώριο της 41ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, την οποία
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά εκπρόσωποι από τα
193 κράτη-μέλη της UNESCO. Το Συμπόσιο «Ελλάδα και Πολιτιστική
Κληρονομιά», υπό την αιγίδα της UNESCO, πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 21», με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα
από το website του Οργανισμού, στέλνοντας ένα μήνυμα πως η Ελλάδα
είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στη διεθνή κοινότητα, ενώ πολλές ήταν οι
φωνές, ανάμεσά τους και της Α.Ε. της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, που στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μίλησαν για επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Επιστήμονες και κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες ανέδειξαν συνολικά τον ελληνικό πολιτισμό, από την αρχαιότητα έως σήμερα, τονίζοντας τη συνεισφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό, ενώ παράλληλα κατέστη σαφής η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής
μας. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με το μουσικό κλείσιμο από τον διεθνούς
φήμης Έλληνα βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο.

Από λόγια έχουμε χορτάσει…
«Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν τρικυμιώδεις την τελευταία δεκαετία, αλλά πιστεύω ότι η έξοδος είναι επιτυχής. Είμαστε ο τέταρτος οικονομικός εταίρος της Ελλάδας, με 120 εταιρίες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Η Γαλλία είναι παρούσα στο ραντεβού
της ελληνικής ανάκαμψης. Ένα μόνο παράδειγμα, γαλλικές επιχειρήσεις,
όπως η Akuo και η Aigion, επενδύουν στη μετατροπή της Χάλκης σε νησί
100% οικολογικό», τονίζει ο Γάλλος αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας,
Οικονομικών και Ανάκαμψης Ολιβιέ Ντισόπτ, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Αθήνα.

Με το όπλο παρά πόδα…
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται από τις αρχές τουλάχιστον Νοεμβρίου στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου. Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό,
Αστυνομία, αλλά και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στην κυβέρνηση
υπάρχει διάχυτη η ανησυχία ότι ο Τ. Ερντογάν, προκειμένου να εκτονώσει
την ένταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Τουρκίας, ίσως επιχειρήσει
μια κίνηση-πρόκληση σε βάρος της Ελλάδας. Αυτή δεν χρειάζεται να είναι
απαραίτητα στρατιωτική, αρκεί να ανοίξει τις στρόφιγγες του Μεταναστευτικού και χιλιάδες πρόσφυγες να πάρουν το δρόμο προς την Ελλάδα. Είτε διά ξηράς, στον Έβρο, είτε διά θαλάσσης, σε κάποιο από τα κοντινά στην Τουρκία νησιά (Σάμος, Χίος, Λέσβος κ.ά.). Κάτι ανάλογο με αυτό
που είχε κάνει το 2015, όταν περί τους 800.000 πρόσφυγες είχαν περάσει σε ελληνικό έδαφος. Απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι να
αποτρέψει με κάθε τρόπο ένα μαζικό κύμα προσφύγων.

Η ελληνική σημασία σαρώνει στις θάλασσες
Ένα στα δέκα δεξαμενόπλοια παγκοσμίως είναι ελληνικής κυριαρχίας.
Απόδειξη του ότι η Ελληνική Ναυτιλία κάνει πολύ καλή δουλειά.

Φ. Χαρ.

Μάχη για να αποφευχθεί γενικό lockdown
Α

ναφερόμενος στην πορείας της πανδημίας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος,
Γιάννης Οικονόμου, διαμήνυσε πως η κυβέρνηση θα κάνει μεν τα πάντα για να αποφύγει
ένα lockdown, αλλά απέφυγε να αποκλείσει
κατηγορηματικά ότι δεν θα γίνει, όπως
συμβαίνει σε άλλες χώρες.
Επίσης, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των
εκκλησιών – όπου η Ιερά Σύνοδος δήλωσε
αδυναμία να πραγματοποιήσει ελέγχους –
τονίζοντας πως, αν σε έλεγχο μέσα σε ναό εντοπιστεί πιστός χωρίς rapid test ή χωρίς πιστοποιητικό, τότε θα του επιβληθεί το πρόστιμο
των 300 ευρώ, κάτι το οποίο δεν θα επιβληθεί
στον ιερέα.
Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο lockdown,
σημείωσε ότι «η μεγάλη προσπάθεια που
κάνουμε είναι η χώρα να μην ξανακλείσει».
«Δεν φαίνεται στον ορίζοντα το επόμενο διάστημα ότι θα αναγκαστούμε να παραμερίσουμε
από αυτή τη στρατηγική, και θα κάνουμε ό,τι
δυνατόν για να την υποστηρίξουμε με τα μέτρα
και σημειακές βελτιώσεις εκεί που χρειάζεται»,
διαβεβαίωσε ο κ. Οικονόμου.
Παράλληλα, επανέλαβε πως δεν εξετάζει η
κυβέρνηση υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.
«Καμία κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο δεν το
έκανε. Δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός».

Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΥ
Ο κ. Οικονόμου αναγνώρισε ότι «έχουμε
πάρα πολύ έντονη πίεση στο ΕΣΥ που συμπίπτει
με την αναζωπύρωση της πανδημίας παντού
στην Ευρώπη».
«Βλέπετε τι γίνεται στην Αυστρία, στην Ολλανδία στο Βέλγιο, στη Γερμανία… και είμαστε προσηλωμένοι στο να εφαρμόσουμε την εξαγγελθείσα στρατηγική. Η μεγάλη μάχη δίνεται στο
να αντέξει το ΕΣΥ, κάνουμε ό,τι μπορούμε για
τη στήριξή του με κλίνες από ιδιωτικό τομέα,
εντατικές από ιδιωτικό τομέα, με ιδιώτες γιατρούς κλπ. Λειτουργεί το ΕΣΥ ως ενιαίο και δεν
έχουμε συναντήσει άρνηση για διάθεση κλινών
από ιδιωτικό τομέα», είπε.
Όπως τόνισε, το σύστημα υγείας είναι στα
όρια του, πιέζεται πάρα πολύ, αλλά δεν έχει
ξεπεράσει τα όρια του. «Συνεχίζουμε την τεράστια προσπάθεια και την έκκληση για μαζικό
εμβολιασμό. Βασική μας στρατηγική είναι η
χώρα να μείνει ανοιχτή…. Ό,τι γίνεται σημειακά θα αφορά τους ανεμβολίαστους, με περισ-

• ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
• ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ: «ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ»

σότερους περιορισμούς για τη δίκη τους προστασία και την έμμεση πίεση (για εμβολιασμούς)
για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε πάρει μέτρα
που δυσκολεύουν σταδιακά από το Σεπτέμβρη
τις συναλλαγές τους και την παρουσία τους σε
σειρά από δραστηριότητες».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ
Όσον αφορά στις εκκλησίες, υποστήριξε ότι
η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την υποχρεωτικότητα (των τεστ και των πιστοποιητικών), η κυβέρνηση θα την περιφρουρήσει, και η Εκκλησία πρέπει να συμβάλλει με τις δικές της δυνάμεις.
«Οπουδήποτε έχουν ληφθεί δειγματοληπτικά μέτρα, τα όργανα της πολιτείας θα κάνουν
ελέγχους… Θα επιβληθεί πρόστιμο στον πιστό,
ο ιερέας δεν είναι ιδιοκτήτης του ναού. Ο ανεμβολίαστος που θα πάει στις θρησκευτικές λειτουργίες την Κυριακή και στα υπόλοιπα μυστήρια υποχρεούται να έχει rapid test μαζί του για
προστασία δίκη του και των υπολοίπων», διευκρίνισε ο κ. Οικονόμου.
«Και η Εκκλησία θα κάνει τη δουλειά της
πιστεύω και το κράτος θα κάνει τη δουλειά του»,
πρόσθεσε.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ: «ΑΔΥΝΑΜΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, που συνεδρίασε
υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, εξέτασε τα δεδομένα που αφορούν τα
νέα μέτρα για τον έλεγχο των πιστοποιητικών

των πιστών από το προσωπικό των ιερών ναών.
Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου σημειώνει
ότι οι προβλέψεις της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν «από το εργατικό (νεωκόροι) ή εθελοντικό προσωπικό των Ιερών Ναών, καθώς αυτό
δεν έχει ούτε δυνατότητες, ούτε αρμοδιότητες
φύλαξης, ούτε δημόσιες (π.χ. αστυνομικές) εξουσίες».
Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της, η Ιερά
Σύνοδος τάσσεται υπέρ του εμβολιασμού, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή του εμβολιασμού
«δεν αποτελεί ζήτημα ορθής πίστεως ή ομολογίας, αλλά αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης
και πράξη ατομικής και κοινωνικής ευθύνης».
«Κάθε δε αντίθετη άποψη, ακόμα και Κληρικών,
δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος, η
οποία διοικείται και εκφράζεται επισήμως μόνο από την Ιερά Σύνοδο», προσθέτει η ανακοίνωση.
«Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συμπαρίσταται
ολόθυμα στην μεγάλη προσπάθεια της ελληνικής Κυβερνήσεως για την μη περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας. Υπενθυμίζει δε ότι η
Εκκλησία από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός
της Πολιτείας στην προσπάθεια αυτή με λόγο
συναινετικό και λόγο ευθύνης. Ομοίως συμμερίζεται την μεγάλη προσπάθεια από μέρους των
ιατρών και των νοσηλευτών μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και συμπαρίσταται
τόσο πρακτικά, όσο και ηθικά προτρέποντας
όλους να εμβολιαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ιατρικής κοινότητας, ελεύθερα και
αβίαστα», αναφέρει η ανακοίνωση.

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: «Αφήστε την Αστυνομία
έξω από μικροκομματικά παιχνίδια»
Ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
από το βήμα της Βουλής έστειλε αυστηρό μήνυμα στην αξιωματική αντιπολίτευση καλώντας
τον ΣΥΡΙΖΑ να αφήσει την
Αστυνομία έξω από τα μικροκομματικά παχνίδια.
«Πιστεύω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, βρίσκεται μπροστά
σε ένα τραγικό κενό στρατηγικής, δεν έχει αξιόπιστες προτάσεις και δεν συνιστά μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση, κινδυνολογεί, φοβίζει τον κόσμο, ακολουθεί αντιφατικές πολιτικές και
πάρα πολύ εύκολα επιτίθεται και
βάλλει ενάντια στην ελληνική
αστυνομία και στον Έλληνα
αστυνομικό, με τον οποίο φαίνε-

ται ότι δεν θέλουν να έχουν καμία
σχέση, παρά μόνο μια σχέση
κομματικής εκμετάλλευσης. Δεν
πιστεύω, ότι το θέμα προσφέρεται για τέτοιου είδους μικροκομματικές συμπεριφορές και τους
καλώ ν’αφήσουν την Ελληνική
Αστυνομία έξω από τέτοιου είδους άγονες τοποθετήσεις και
αντιπαραθέσεις», σημείωσε ο
Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,
το 80% του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας έχει εμβολιαστεί ή νοσήσει.
Επί μέρους, ανέφερε πως τις
τελευταίες 75 ημέρες έχει εμβολιαστεί ένα 9% τονίζοντας ότι η

μέθοδος της πειθούς έχει αποδώσει καρπούς στις τάξεις της
ΕΛ.ΑΣ.
Ένα ακόμη στοιχείο που δημοσιοποίησε ο κ. Θεοδωρικάκος
είναι ότι οι περισσότεροι αστυνομικοί που συμμετέχουν στη δια-

δικασία των ελέγχων τήρησης
των μέτρων κατά του κορωνοϊού είναι εμβολιασμένοι, όλοι
φορούν μάσκα και υποβάλλονται τακτικά σε rapid test σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ε πικαιρότητα
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΒΒΑ ΠΕΡΔΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Επαναπροσδιορισμός του τουρισμού Ν. ΝΟΥΡΗΣ: «Συστηματικά η Τουρκία
στην Κύπρο με έμφαση και στις ορεινές προωθεί παράνομους μετανάστες»
Ο
και θεματικές διακοπές»
Ε

νας υπουργός που σχεδιάζει αριστοτεχνικά όχι μόνο
για το παρόν αλλά προγραμματίζει και σε βάθος 10ετίας και
επέκεινα. Ο υφυπουργός Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σάββας Περδίος άφησε
άριστο αποτύπωμα κατά την
παρουσίαση του ανανεωμένου
προϊόντος που προσφέρει η
Κύπρος ως τουριστικός προορισμός. Δεν άφησε τίποτα να
«πέσει κάτω». Σαφής, εμβαθύς,
με ρητορική δεινότητα, έδωσε
ένα ακριβές περίγραμμα των
σχεδίων του Υπουργείου του για αναβάθμιση/επέκταση του τουρισμού στην Κύπρο, τονίζοντας ιδιαίτερα το τι μπορεί να προσφέρει το νησί σε κάθε ομάδα
τουριστών, ειδικά στην μετά πανδημία εποχή.
Κατά το δείπνο εργασίας στο κεντρικό Λονδίνο το
βράδυ της περασμένης Πέμπτης, με παρουσία περίπου
30 διοργανωτών ταξιδιών, κυρίως εξειδικευμένων μορφών τουρισμού και δημοσιογράφων του τομέα, ο κ.
Περδίος περιέγραψε πώς το πακέτο που προσφέρει
πλέον η Κύπρος «επαναπροσδιορίζεται και όχι απλά
επανατοποθετείται». Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι
καθίσταται πιο περιεκτικό, ποικίλο και ευέλικτο, κάτι που
αποτυπώνεται και στο νέο λογότυπο που έχει ως κύρια
αναφορά την «Αγάπη για την Κύπρο».
Στο ρεπορτάζ του Θανάση Γκαβού για το ΚΥΠΕ
αναφέρεται:
Ο κ. Περδίος μίλησε αρχικά για τις αλλαγές που έχουν
διαπιστωθεί στη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των
ταξιδιωτών, σε μεγάλο βαθμό και λόγω της πανδημίας.
Ανέφερε ενδεικτικά ότι πλέον οι ταξιδιώτες θέλουν ποικιλία στο τουριστικό προϊόν, επιδιώκουν να αναμιχθούν
με τον τοπικό πληθυσμό και να βιώσουν τις συνήθειες
τους, προσέχουν το αποτύπωμα των διακοπών τους στο
περιβάλλον και τείνουν πλέον να κάνουν λιγότερα ταξίδια
αλλά μεγαλύτερης διάρκειας, επομένως πρέπει να έχουν
πολλές επιλογές εκεί που θα βρεθούν.
Παράλληλα αναζητούν εξειδικευμένες εμπειρίες και
δραστηριότητες, ενώ έχει αλλάξει και η φύση των κρατήσεων, π.χ. υπάρχουν πλέον περισσότεροι τουρίστες
που ταξιδεύουν μόνοι, κλείνουν την τελευταία στιγμή και
οι άνω των 65 είναι πλέον πιο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή αναζήτηση προορισμού.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε διεξοδικά στις δράσεις που
έχει αναλάβει η Κύπρος για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις αυτής της νέας ταξιδιωτικής πραγματικότητας.
Σημείωσε, για παράδειγμα, τη σημαντική αναβάθμιση
της σημασίας που δίνει η χώρα στον αγροτικό τουρισμό
(με νέο νόμο για διαμονή σε αγροκτήματα και οινοποιεία, την έμφαση στο κάμπινγκ και στο κάμπινγκ πολυτελείας, τη νομοθέτηση για πιστοποίηση εδεσμάτων που
παράγονται από ιδιώτες στο σπίτι).
Στάθηκε επίσης στην αναβάθμιση των υποδομών,
ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων τις μαρίνες, το καζίνο-θέρετρο, τις εγκαταστάσεις γκολφ που θα επιτρέψουν και τη
διεξαγωγή του Cyprus Open, τις ποδηλατικές διαδρομές
και τη σημαντική διενέργεια τμήματος του περίφημου
Tour de France στο νησί τα προσεχή τρία χρόνια, καθώς
και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στις παραλίες, με
χρήση μάλιστα οικολογικών υλικών.
Πρόσθεσε ότι με την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων
ο τουριστικός τομέας γίνεται πιο ανταγωνιστικός και ανθεκτικός, μεταξύ άλλων με μετατροπή ξενοδοχείων σε
προορισμούς ευεξίας και την αναβάθμιση του αγροτουρισμού.
Υπογράμμισε επίσης ότι πλέον η Κύπρος λανσάρει
12 «ετικέτες» επιμέρους τουριστικών προϊόντων, όπως
ενδεικτικά το «κυπριακό πρόγευμα», το 'Taste Cyprus'
με την πιστοποίηση της αυθεντικότητας της τοπικής κουζίνας και των προϊόντων, τις διαδρομές κρασιού, τις γαλάζιες σημαίες των κυπριακών παραλιών, τα μονοπάτια
της φύσης, το Γεωπάρκο Τροόδους και τα θεματικά πάρκα.

Αυτές οι επιμέρους προσφορές προς τον επισκέπτη καθιστούν πιο μοναδική και πιο ζωντανή την εμπειρία του
ταξιδιού στην Κύπρο.
Τέλος, παρουσίασε τη νέα τουριστική ταυτότητα της
χώρας, που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάδειξη της
κοινωνικής πτυχής του τουρισμού, με ένα πιο ολιστικό
προϊόν που ξεφεύγει από το μοντέλο ήλιος-θάλασσα και
αναβαθμίζει π.χ. τους ορεινούς προορισμούς και την
ύπαιθρο, αλλά και γενικότερα μη θερινούς προορισμούς.
Η ταυτότητα αυτή που συνοψίζεται στην «ειλικρινή δήλωση» 'Love Cyprus', είπε ο κ. Περδίος, δείχνει ότι «υπάρχουν
πολλά να ανακαλύψει κανείς στο νησί, το οποίο αποτελεί μίξη μεσογειακών εμπειριών, με συνεχείς εναλλαγές
τοπίων και χρωμάτων και με τεράστια διαφορετικότητα
εθνοτήτων, πολιτισμών και προσώπων».
Η παρουσίαση έκλεισε με αναλυτική προβολή του
νέου λογοτύπου για τον κυπριακό τουρισμό, τη λέξη
'Love', που προσλαμβάνει διάφορα χρώματα και χρήσεις, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της νέας τουριστικής ταυτότητας της χώρας.
Μιλώντας στο ΡΙΚ στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο
κ. Περδίος είπε ότι η παρουσίαση που έγινε στους τουριστικούς πράκτορες ήταν το αποτέλεσμα 18 μηνών σκληρής
δουλειάς, ούτως ώστε η Κύπρος να μπορέσει να αναδείξει κι άλλες πτυχές του προϊόντος της, πέρα από το
ήλιος και θάλασσα.
«Είναι μια παρουσίαση που γίνεται συνεχώς στο εξωτερικό αυτόν τον καιρό διότι θέλουμε παρά πολύ δυναμικά να βγάλουμε αυτό το καινούριο μήνυμα που στέλνει η
Κύπρος», είπε ο υφυπουργός.
Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του στο Λονδίνο είχε κι άλλο
στόχο. «Είναι επίσης η επαφή με τους παραδοσιακούς
διοργανωτές ταξιδιών που στηρίζουν την Κύπρο όλα αυτά
τα χρόνια. Θέλαμε να δούμε πώς πήγανε φέτος, αν είναι
ικανοποιημένοι με τον προορισμό και να δούμε λίγο και
τις βλέψεις τους για τη νέα χρονιά».
Ως προς το τι πρέπει να περιμένει η Κύπρος από τον
τουρισμό για το 2022 σχολίασε: «Παρόλες τις δυσκολίες
που βλέπουμε και σήμερα μπροστά μας λόγω της πανδημίας φαίνεται ότι οι οιωνοί είναι καλοί, τουλάχιστον από
την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμείς ξεκινώντας
από φέτος λέγαμε ότι θα είναι μία μεταβατική χρόνια, μία
χρονιά-γέφυρα που θα μας οδηγήσει στην ανάκαμψη του
τουρισμού τα επόμενα χρόνια. Όντως έτσι φάνηκε ότι
πήγε η χρονιά. Ήμασταν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου σχεδόν
στο 45% των αφίξεων σε σχέση με το 2019 και αυτό μας
δίνει θάρρος να πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε με καλύτερους οιωνούς το 2022 σε σχέση με το 2021. Νομίζω ότι
είναι πλέον βέβαιο ότι θα πάμε καλύτερα από το 2021».
Εκτίμησε ότι τα μηνύματα από την κρίσιμη βρετανική
αγορά είναι θετικά. «Εισπράττουμε ότι υπάρχει πολλή
μεγάλη διάθεση για ταξίδι. Μην ξεχνάμε ότι παρά πολύς
κόσμος στερήθηκε το ταξίδι για δύο χρόνια και πολλές
από τις κρατήσεις που είχαν γίνει για το '20 ή το '21 έχουν
μεταφέρει για το '22. Νοιώθουμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά το '22 για τη βρετανική αγορά. Θα εξαρτηθεί και από
την έκβαση της πανδημίας».
Ο κ. Περδίος ολοκλήρωσε την Παρασκευή το πρόγραμμα της επίσκεψης που περιλάμβανε συναντήσεις
με μεγάλους διοργανωτές ταξιδιών και άλλους παράγοντες του τουρισμού, καθώς και συνεντεύξεις σε βρετανικά μέσα.

ι εξελίξεις στο Κυπριακό, το μεταναστευτικό, η
στεγαστική πολιτική του Υπουργείου και η επιπρόσθετη υποστήριξη για το προξενείο της Ύπατης Αρμοστείας ήταν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που
συζητήθηκαν μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών κ.
Νίκου Νουρή, τηςΓραμματείας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας (ΕΚΟ ΗΒ) και της Επιτροπής της
Νεολαίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων
Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου (ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ). Τη
συζήτηση διοργάνωσε η ΕΚΟ ΗΒ στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο την
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2021.
Στην ομιλία του προς τους Απόδημους ανέφερε, ότι
τα πρακτικά των συνομιλιών του Κρανς Μοντανά απερίφραστα δικαιώνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις
προσπάθειες του για την εξεύρεση βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, λέγοντας πως, παρά τις δυσκολίες,
λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας, συνεχίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών. Θεωρώ, τόνισε ο
κ. Υπουργός, ότι «είναι η ώρα που όλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι επιβάλλεται να υπάρξει ομοψυχία και ομο-

δίνο για τη βελτίωση της διαδικασίας αίτησης υπηκοότητας για την παροικία μας και είμαστε ευγνώμονες».
Συνέχισε λέγοντας πως «χωρίς να επιθυμούμε να
μπούμε σε μια συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του Brexit,
αυτό έδωσε στην Κυπριακή Δημοκρατία μια μοναδική
ευκαιρία να πολιτογραφήσει τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά της Διασποράς μας, όπως έπραξαν και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με τους δικούς τους αποδήμους».
Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας της διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής (APPG) για την Κύπρο, διαβεβαίωσε τον υπουργό
πως «οι Βρετανοί βουλευτές ενημερώθηκαν πλήρως για
το ότι πάνω από το 4% του πληθυσμού του νησιού είναι
πλέον μετανάστες ή αιτούντες άσυλο, με τη συντριπτική
πλειοψηφία να διέρχεται παράνομα από τα κατεχόμενα.
Αυτό προκάλεσε σημαντική συζήτηση, λόγω του ότι το
θέμα της μετανάστευσης είναι πολύ επίκαιρο θέμα εδώ
στο ΗΒ, με πάνω από 1.000 άτομα να περνούν καθημερινά μέσω του καναλιού τις τελευταίες ημέρες».
Μιλώντας για το εθνικό μας πρόβλημα, είπε πως «η
ΕΚΟ ΗΒ και τα σωματεία μας συνεχίζουν να υποστηρίζουν

γνωμία στο εσωτερικό μέτωπο, γιατί ο εχθρός ένας είναι.
Είναι η Τουρκία, η οποία συστηματικά και προκλητικά
προσπαθεί να επιβάλει τα επεκτατικά της σχέδια σε βάρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Πρόσθεσε ότι «ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντισταθούμε, είναι η ενότητα, και βεβαίως η
σύναψη εκείνων των εξωτερικών συνεργασιών και συμφωνιών που θα αποτελέσουν το ανάχωμα της ανακοπής
του επεκτατισμού της Τουρκίας».
Ακολούθως, στο πλαίσιο της παρουσίασης μέρους
των πολιτικών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου, μίλησε για το μεταναστευτικό ζήτημα. Είπε
ότι, η μικρή μας πατρίδα για 5η συνεχή χρονιά καταγράφει
μια ανεπιθύμητη πρωτιά ως το κράτος μέλος με τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου κατ΄αναλογία πληθυσμού.
Ενημέρωσε ότι η Τουρκία συστηματικά προωθεί μέσω
των κατεχομένων παράτυπους μετανάστες προερχόμενους από την πράσινη γραμμή και από τα νότια παράλια. Το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, εστιάζεται στον περιορισμό των ροών από την πράσινη γραμμή, αλλά και στην εντατικοποίηση των επιστροφών.
Στην ενημέρωσή του για τη στεγαστική πολιτική του
Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Νουρής εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί
από τον κόσμο σε ό,τι αφορά στα σχέδια για ιδιοκατοίκηση
στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές και στην
ύπαιθρο, σημειώνοντας πως έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Στην προσπάθεια μας να δώσουμε ακόμη καλύτερες προοπτικές για τους πολίτες και τον τόπο μας», αρχές
του νέου έτους 2022, όπως είπε, θα επαναπροκηρυχθούν τα στεγαστικά σχέδια με αναθεωρημένα κριτήρια,
προκειμένου αυτά να καταστούν ακόμη πιο ελκυστικά
κυρίως για τους νέους.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συζήτησης με τους
Κύπριους Απόδημους, ο κ. Υπουργός είπε ότι είχε την
ευκαιρία να μιλήσει «στην παροικία, στην ομογένεια, στους
ανθρώπους της Κύπρου που μας εκπροσωπούν εδώ
επάξια, και βεβαίως αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων
για τα οποία το Υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί να
δώσει συγκεκριμένες λύσεις».
Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Πρόεδρος της ΕΚΟ Χρήστος Καραολής απευθυνόμενος προς τον κ. Νουρή,
είπε πως «γνωρίζω ότι εργάζεστε πολύ στενά με τον
Ύπατο Αρμοστή και τον Γενικό Πρόξενο εδώ στο Λον-

ενεργά τις προσπάθειες του Προέδρου και του λαού της
Κύπρου για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και
την επανένωση της Κύπρου». Πρόσθεσε ότι «δυστυχώς,
η Τουρκία και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συνεχίζουν να
εργάζονται για τη διχοτόμηση και τη δημιουργία δυο κρατών
στο νησί μας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, γίναμε
μάρτυρες αυτών των προσπαθειών και της πολυετούς
προπαγάνδας, με την έπαρση της σημαίας του ψευδοκράτους στο Waltham Forest Council από Τουρκοκύπριο
δημοτικό σύμβουλο. Μετά την άμεση αντίδραση μας, η
Αρχηγός του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε δημόσια
συγγνώμη και αφαίρεσε τη σημαία και τρεις άλλοι βουλευτές καταδίκασαν την ενέργεια. Αφού σταματήσαμε τις
προσπάθειές τους, έχουν το θράσος να μας αποκαλούν
ρατσιστές, επειδή υποστηρίζουμε τα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της ΕΕ, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και την πολύχρονη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του ΗΒ».
Κλείνοντας τόνισε πως παρόλο ότι «αυτά τα άτομα θα
εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για να υπονομεύσουν την
Κυπριακή Δημοκρατία και να διχάσουν τις κοινότητές μας,
δεν θα μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη επανενωμένη Κύπρο όπου
όλοι οι νόμιμα κάτοικοι της της θα μπορούν να ζουν και
να ευημερούν μαζί».
Παρόντες στη συζήτηση εκτός από τον Ύπατο Αρμοστή στο Λονδίνο κ. Ανδρέα Κακουρή και τον Πρόεδρο
της ΕΚΟ ΗΒ κ. Χρήστο Καραολή, ήταν ο Πρόεδρος της
ΠΟΜΑΚ κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Πρόεδρος της
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ κ. Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, ο Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων ΗΒ κ. Μάριος
Μηναΐδης, ο Αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής κ. Νικόλας Μανώλης, η Σύμβουλος της Υπ. Αρμοστείας κα
Μελίβοια Δημητρίου, ο Γενικός Πρόξενος κ. Θεόδωρος Γκότσης, οι Αντιπρόεδροι της ΕΚΟ ΗΒ κ. Μιχάλης
Έλληνας και Πάμπος Χαραλάμπους, ο Εκτελεστικός
Γραμματέας της ΕΚΟ ΗΒ κ. Ανδρέας Καραολής, οι αξιωματούχοι της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ κ. Ανδρέας Πάτσαλος
(Γενικός Γραμματέας) και Γρηγόρης Δήμου (Ταμίας),
και πολλοί άλλοι.
Ακολούθησε δεξίωση και δόθηκε η ευκαιρία στον κ.
Υπουργό και τον Ύπατο Αρμοστή να ανταλλάξουν γνώμες
και απόψεις με τους προσκεκλημένους, πάνω στο μεταναστευτικό, τις πολιτογραφήσεις και το εθνικό μας θέμα.
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ετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων πρακτικών για την Πενταμερή στο Κραν Μοντάνα,
όσοι έριχναν και ρίχνουν τις ευθύνες για το ναυάγιο της Διάσκεψης στην Ελληνοκυπριακή πλευρά
και στην ελληνική κυβέρνηση αντί στην Τουρκία
και στον Ακκιντζί, θα έπρεπε φυσιολογικά να ζητήσουν ένα συγγνώμη για την εθνική ζημιά που προκαλούν με το …ξέπλυμα της Τουρκίας και να αλλάξουν τροπάριο. Δυστυχώς, όμως, οι κομματικές και
άλλες σκοπιμότητες τίθενται υπεράνω του εθνικού
συμφέροντας και της αποδεδειγμένης αλήθειας.
Ο Νίκος Κοτζιάς, τότε υπουργός Εξωτερικών στην
κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, επαναλαμβάνει ξανά τα
πραγματικά γεγονότα του Κραν Μοντάνα και ξεσκεπάζει πλήρως τους σκευωρούς. Και ακόμα, παρατηρεί σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο», ότι
τα πρακτικά «διορθώθηκαν» από τον Άιντα αλλά
δεν μπόρεσε ο κύριος αυτός να τα «κρύψει» όλα.
Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης σε δηλώσεις
του για το θέμα τονίζει ότι η Τουρκία ήθελε αταλάντευτα να μετατραπεί η Κύπρος σε προτεκτοράτο της με δική μας συναίνεση…
Ο Τ/κ κατοχικός ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, κατηγορεί τον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι ευθύνεται για το
ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα, διότι δεν ήθελε εσαεί
τουρκικές εγγυήσεις και παραμονή τουρκικού στρατού στην Κύπρο.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΟΤΖΙΑ ΣΤΟΝ «Φ»
Ο Νίκος Κοτζιάς με αφορμή τη δημοσίευση των
απόρρητων πρακτικών του ΟΗΕ, σημειώνει, σε συνέντευξή του στον «Φ», πως ο ίδιος είχε επαναλάβει – και
στην επιστολή και προφορικά – πως η παρακολούθηση και ο έλεγχος της απόσυρσης των στρατευμάτων
πρέπει να γινόταν από τον ΟΗΕ και άλλα κράτη-μέλη.
«Δεν ήταν δυνατό να συμμετέχουν στο θεσμό της
εποπτείας υλοποίησης των αποφάσεων οι ίδιοι οι
ελεγχόμενοι και μάλιστα με δικαίωμα βέτο», ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε καυγά Γκουτέρες- Τσαβούσογλου
στο Δείπνο, που δεν καταγράφηκε στα πρακτικά του
ΟΗΕ.
Για την πολυσυζητημένη τουρκική «ευελιξία» είπε

Ε πικαιρότητα
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ «Φ» ΤΟΥ

Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: «Η…ευελιξία των Τούρκων ήταν να

πως ήταν μια προσπάθεια: α) νομιμοποίησης της εισβολής και παρουσίας του στρατού κατοχής. β) διασφάλισης της παραμονής του στη Μεγαλόνησο για 15 χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη Ελλάδας και Κύπρου και
κατόπιν γ) διά παντός παραμονής του καθότι η ρήτρα
που πρότειναν προέβλεπε ότι για να φύγουν έπρεπε
να το απαιτήσουν οι Τουρκοκύπριοι. Η Τουρκία ζητούσε,
λοιπόν, από εμάς τη νομιμοποίηση της εισβολής και
την επ’ αόριστο παραμονής του τουρκικού στρατού.
Αίτημα, δηλαδή, «κατοχικής ευελιξίας». Αυτή την πραμάτεια ανέλαβαν να την πουλήσουν στη διεθνή αγορά
οι Άιντε και ο Βρετανός Άλαν Ντάνκαν.
«Φ»: Πώς σας φάνηκαν τα ντοκουμέντα που απο-

καλύψαμε;
Ν.ΚΟΤΖΙΑΣ: Κατ’ αρχάς να σας συγχαρώ, εσάς, τον
κ. Ιγνατίου και τον «Φιλελεύθερο» για τη δημοσιογραφική σας επιτυχία. Αξίζει να σημειώσω ότι αυτά τα
έγγραφα δεν είχαν δοθεί στο Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, παρόλο που ο κ. Άιντε τα μοίραζε σαν στραγάλια εδώ και εκεί. Είναι ντοκουμέντα που σε ένα βαθμό
δείχνουν την αλήθεια, αφού, βέβαια, λάβει κανείς υπόψη
του, ότι η διπλωματική πρακτική για τέτοια έγγραφα,
είναι να διορθώνονται από τον κάθε φορά προϊστάμενο της ομάδας, εδώ, δηλαδή, από τον κ. Άιντε.
«Φ»: Μειώνει αυτό την αξία τους;
Ν.Κ.: Κάθε άλλο. Έχουν μεγάλη αξία. Διότι παρόλο
που υπήρξε «μαγείρεμά τους» πάλι δεν μπορούν να
συγκαλυφθούν οι ευθύνες της Τουρκίας.
«Φ»: Από τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των
Ηνωμένων Εθνών στο Κραν Μοντάνα προκύπτει
πως ο ΓΓ απέκρυψε το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά δεν ήταν έτοιμη για να αποδεχθεί κατάργηση
Εγγυήσεων και αποχώρηση των στρατευμάτων. Κι
όμως ο ΓΓ άλλα φαίνεται πως έλεγε σε εσάς; Ποια
η δική σας εκτίμηση;
Ν.Κ.: Συναντήσαμε τον ΓΓ του ΟΗΕ το μεσημέρι της
τελευταίας μέρας. Ήταν τότε αισιόδοξος ότι «οι Τούρκοι αλλάζουν θέσεις». Δεν μας είπε ότι απέρριπταν τις
δικές του θέσεις. Κάθε άλλο. Σας θυμίζω ότι ο ΓΓ είχε
υιοθετήσει τις δύο θεμελιακές προτάσεις της ελληνικής
πλευράς, για αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών
στρατευμάτων και για κατάργηση των συνθηκών εγγυήσεων και «συμμαχίας». Εκείνη την περίοδο η Τουρκία
ήταν διεθνώς στριμωγμένη. Η ΕΕ, ο ΓΓ του ΟΗΕ και
τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας συμφωνούσανε μαζί μας. Ακόμα και το πέμπτο μέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο, διά του τότε υπουργού Εξωτερικών
έδειχνε να κατανοεί τις θέσεις μας, σε αντίθεση με τον
Άλαν Ντάνκαν, τον τότε αναπληρωτή του, ο οποίος ήταν
παρών στις διαπραγματεύσεις. Ο Ντάνκαν έγραψε
αργότερα στις «Αναμνήσεις» του, ότι «την ημέρα της
παραίτησης του Κοτζιά από υπουργός, ήπια σαμπάνια μαζί με την παρέα μου».
«Φ»: Στείλατε μια επιστολή στον ΓΓ. Γιατί αποφασίσατε να το κάνετε και σε τι αναφερθήκατε;
Ν.Κ.: Ήθελα να του επιστήσω την προσοχή, ότι αυτό
που ήλπιζε, ότι, δηλαδή, θα συμφωνούσε η Τουρκία,
που δεν συμφώνησε τελικά, θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένο και όχι έκφραση «αφηρημένης βούλησης». Να
μας εξηγήσει, δηλαδή, η Τουρκία τι σημαίνει για εκείνη
«η μείωση των στρατευμάτων» που μας μετέφερε ο ΓΓ,
πόσους θέλει να διατηρήσει ακριβώς και για ποιο λόγο.
Ότι θα πρέπει, ακόμα, να καταργηθούν οι δύο συνοδευτικές Συνθήκες της Ζυρίχης. Εμείς δεν θέλαμε την
παραμονή της ΤΟΥΡΔΥΚ των 650 ανδρών. Αλλά αν οι
δύο κοινότητες συμφωνούσαν στην εσωτερική πτυχή,
στην οποία εμείς ποτέ δεν ανακατευτήκαμε και προβλεπόταν να φύγει σε εύλογο χρόνο ο κατοχικός στρατός, το ζήτημα της διατήρησης ή όχι των προβλέψεων
της Ζυρίχης-Λονδίνου για 650 Τούρκους και 950 Έλληνες
άνδρες, θα μπορούσε να ήταν το θέμα συζήτησης ανάμεσα στις ηγεσίες των δύο πλευρών μετά από μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Διότι δεν έβλεπα ότι θα μπορούσε ο Τσαβούσογλου να πάρει την απαιτούμενη ορθή

απόφαση στο Κραν Μοντάνα.
Του έγραψα και για ένα ειδικότερο θέμα: του πώς θα
γινόταν η εποπτεία, η παρακολούθηση και ο έλεγχος
της απόσυρσης των στρατευμάτων. Ο κ. Άιντε και η
τουρκική πλευρά ήθελε να είναι μέλη της επιτροπής οι
εγγυήτριες δυνάμεις και με δυνατότητα βέτο. Εμείς επιμέναμε, και το επανέλαβα στην επιστολή, να προέρχονται από τον ΟΗΕ και τα άλλα κράτη-μέλη του. Δεν ήταν
δυνατό να συμμετέχουν στο θεσμό της εποπτείας υλοποίησης των αποφάσεων οι ίδιοι οι ελεγχόμενοι και
μάλιστα με δικαίωμα βέτο.
Προφορικά, επίσης, του υπογράμμισα την ανάγκη
η όποια συμφωνία να είναι σαφής, με ευκρινή χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις. Υπήρχαν και άλλα θέματα, αλλά δεν είναι του παρόντος.
«Φ»: Εντέλει; Συνολικά;
Ν.Κ.: Συνολικά, ο ΓΓ μας έλεγε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία από τους Τούρκους, και εμείς του λέγαμε ότι θέλουμε μια καλή συμφωνία που θα είναι δίκαιη
και συγκεκριμένη ώστε να μην μπλέξουμε στο μέλλον.
Εκείνος πιθανά να γνώριζε ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει. Μπορεί, όμως, ο Άιντε να προσάρμοσε εκ των υστέρων, κατά βούληση, τα πρακτικά για να εμφανίσει τους
Τούρκους ότι είχαν μιλήσει με σαφήνεια, προκειμένου
να μπερδέψει τη μνήμη του κ. Γκουτέρες.
«Φ»: Γιατί το λέτε αυτό;
Ν.Κ.: Στο Δείπνο, ο κ. Γκουτέρες άνοιξε τη συζήτηση με ένα κύριο θέμα για το οποίο υπήρχε έγγραφη
πρόταση του ΟΗΕ: πώς θα λειτουργήσει η επιτροπή
αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Μας ανακοίνωσε, επίσης, ότι η Τουρκία είχε συμφωνήσει με την
κατάργηση των δύο επιμέρους Συνθηκών. Υποστήριξα τις θέσεις του ΓΓ με επιμέρους παρατηρήσεις. Ήμουν
ο μόνος που μίλησα με βάση την πρόταση του ΓΓ για
τη «Συμφωνία Εφαρμογής». Αμέσως μετά, ο Βρετανός
ΑΝΥΠΕΞ με προκλητική παρέμβαση αποδιοργάνωσε
τη συζήτηση. Άνοιξε τον δρόμο για να δηλώσει λίγο
αργότερα η Τουρκία ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν λέει την αλήθεια διότι ουδέποτε συμφώνησε με αυτά που «διατείνεται ο ΓΓ». Επακολούθησε μια έντονη συζήτηση
ανάμεσα στον Τούρκο ΥΠΕΞ και τον ΓΓ του ΟΗΕ. Στο
τέλος, στις πρωινές ώρες, αποκαμωμένος ο ΓΓ του
ΟΗΕ (ο οποίος ήταν άυπνος και με τζετ-λαγκ) είπε στον
Τούρκο ΥΠΕΞ ότι «φαίνεται δεν κατάλαβα τι είπαμε και
τι συμφωνήσαμε». Βέβαια, στη συνέχεια, πολλοί εργάστηκαν ώστε αυτός ο επίμονος διάλογος ανάμεσα
στον Γκουτέρες και στον Τσαβούσογλου να διαγραφεί από τα πρακτικά!
Αν συνδυάσει κανείς τα γεγονότα, υπάρχουν μόνο
δύο ερμηνείες. Η μία, ότι ο Γκουτέρες έκανε όντως
λάθος. Τα πρακτικά του Άιντε να είναι ορθά και να μην
είχε δώσει κάποια υπόσχεση ο Τσαβούσογλου. Η δεύτερη είναι να είχε δίκαιο ο ΓΓ ΟΗΕ, όπως και είχε, και ο
Τσαβούσογλου με οδηγίες από την Άγκυρα να έκανε
αλλαγή στη θέση του, που ο επιβλέπων τα πρακτικά
την άλλαξε αναδρομικά για να τον προστατεύσει. Ποιος
δηλαδή; Μα ασφαλώς ο φίλος του, ο κ. Άιντε.
«Φ»: Εσείς είχατε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον
Τσαβούσογλου; Εάν ναι, τι σας είπε;
Ν.Κ.: Όχι δεν είχαμε. Είχαμε κλείσει ραντεβού για τις
30.6.17 στις 13.30 να φάμε μαζί και να κουβεντιάσου-
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υπογράψουμε την παραμονή τουρκικού στρατού»!!!
με τα ζητήματα που ήταν πάνω στο τραπέζι. Ένα τέταρτο πριν το ραντεβού η τουρκική πλευρά ακύρωσε τη
συνάντηση χωρίς καμιά εξήγηση και χωρίς να απαντήσει σε επόμενες προτάσεις μας. Δεν ήθελαν μια
συζήτη-ση πρόσωπο με πρόσωπο, διότι οι Τούρκοι,
περισσότερο από την αποτυχία του Κραν Μοντάνα,
ανησυχούσαν για την τύχη της συνεργασίας τους με
τους «Γκρίζους Λύκους».
«Φ»: Είχε ευθύνες η Αθήνα ή η Λευκωσία για το
αδιέξοδο;
Ν.Κ.: Για το αδιέξοδο ασφαλώς και δεν είχαμε ευθύνες.
Για πρώτη φορά η Ελλάδα εμφανίστηκε σε διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό με ρηξικέλευθες προτάσεις
για τη λύση του, με πραγματισμό και αγωνιστικότητα,
με τη σταθερή θέληση να βρεθεί λύση.
«Φ»: Με την απόσταση του χρόνου μπορείτε να
κάνετε μια αξιολόγηση των χειρισμών σας;
Ν.Κ.: Προκειμένου να προστατεύσουμε τον ΟΗΕ
και τον ΓΓ του οργανισμού, δεν κοινοποιήσαμε στη
δημοσιότητα το τι έγινε τις τελευταίες ώρες του δείπνου.
Όμως, ο Άιντε μαζί με τον Άγγλο ΑΝΥΠΕΞ και τον γνωστό Επίτροπο έκαναν καμπάνια ενημέρωσης με ψέματα προκειμένου να προστατεύσουν την Τουρκία. Έπρεπε να το είχαμε προβλέψει. Νομίζω, επίσης, ότι θα
έπρεπε η κυπριακή πλευρά να στήριζε τις ελληνικές
ενστάσεις για τον Άιντε. Επιπλέον, από τα μέχρι τώρα
ντοκουμέντα που είδα, τα «πρακτικά του Άιντε» είναι
προσαρμοσμένα στις επιλογές του ίδιου και της Τουρκίας.
Τώρα καταλαβαίνω ακόμα καλύτερα με πιο τρόπο έκαναν τις ενημερώσεις στους φίλους τους, τόσο διεθνώς,
όσο και στις γραμμές του Ελληνισμού.
«Φ»: Σε τι ήταν «ευέλικτοι» οι Τούρκοι;
Ν.Κ.: Οι Τούρκοι δεν θέλαν να φύγει ο στρατός
κατοχής. Εκείνο που με «ευελιξία» αποζητούσαν ήταν
η αποδοχή της παρουσίας του από εμάς και τη διεθνή
κοινότητα. Δηλαδή, η νομιμοποίηση του εγκλήματος
του 1974 και του στρατού κατοχής. Για να γίνουν πειστικοί, διατείνονταν ότι τάχα ζητούσαμε εμείς να φύγουν
όλα τα κατοχικά στρατεύματα μέσα σε μια μέρα. Αυτό
ακριβώς το ανυπόστατο τουρκικό επιχείρημα το άκουσα ως κατηγορία από διάφορους σε Ελλάδα και Κύπρο!
Στην πραγματικότητα, ήδη από το 2016 είχα διατυπώσει
τη θέση της βαθμιαίας απόσυρσης του τουρκικού στρατού κατά τα πρότυπα της αποχώρησης σε μία τετραετία του Σοβιετικού στρατού από τη Γερμανία.
Η τουρκική «ευελιξία» ήταν μια προσπάθεια: α) νομιμοποίησης της εισβολής και παρουσίας του στρατού
κατοχής, β) διασφάλισης της παραμονής του στη
Μεγαλόνησο για 15 χρόνια με τη σύμφωνη γνώμη Ελλάδας και Κύπρου, και κατόπιν γ) διά παντός παραμονή
του καθότι η ρήτρα που πρότειναν προέβλεπε ότι για
να φύγουν έπρεπε να το απαιτήσουν οι Τουρκοκύπριοι. Η Τουρκία ζητούσε λοιπόν από εμάς τη νομιμοποίηση της εισβολής και την επ’ αόριστον παραμονή
του τουρκικού στρατού. Αίτημα, δηλαδή, «κατοχικής
ευελιξίας». Αυτή την πραμάτεια ανέλαβαν να την πουλήσουν στη διεθνή αγορά οι Άιντε και Ντάνκαν.
«Φ»: Ο ρόλος των Βρετανών, όπως και του κ.
Άιντε ποιος ήταν τότε;
Ν.Κ.: Όπως ήδη είπα, στους Βρετανούς υπήρχαν
διαφοροποιήσεις. Ο ΑΝΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
μαζί με τον Άιντε έβαζαν συνεχώς πλάτες στον τουρκικό μαξιμαλισμό. Κατάστρεψαν μια ευκαιρία. Η Τουρκία
ήταν εκτεθειμένη, αλλά προσπάθησαν να την απαλλάξουν από τις ευθύνες της.
Στο Δείπνο, το τελευταίο βράδυ ο Γκουτέρες παρακάλεσε να συζητήσουμε για την πρόταση που είχε επεξεργαστεί ως προς τον λεγόμενο «μηχανισμό υλοποίησης» της συμφωνίας κατάργησης του καθεστώτος
των εγγυήσεων και της απόσυρσης του στρατού κατοχής.
Πριν καν τελειώσω την τοποθέτησή μου, πετάχτηκε ο
Ντάνκαν και άρχισε να με κατηγορεί χωρίς ιδιαίτερο
λόγο με γενικού τύπου κατηγορίες, που παπαγαλίζουν
οι γνωστοί αγγλόδουλοι. Εκείνο που ήθελε ο Βρετανός
ΑΝΥΠΕΞ ήταν να μην επικεντρωθεί το Δείπνο στην
πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ, ικανοποιώντας μια τουρκική επιθυμία. Του απάντησα αυστηρά ότι υπονομεύει
τη διαπραγμάτευση. Η απάντηση μου δεν άρεσε ούτε
στον Άιντε, ίσως για αυτό ο πρακτικογράφος του είχε
αφήσει για άλλη μια φορά το στυλό κάτω…
«Φ»: Και ο Άιντε;
Ν.Κ.: Πριν το Κραν Μοντάνα, αντί να βοηθά τη διαπραγμάτευση τριγυρνούσε σε Αθήνα και Λευκωσία
προκειμένου να μας πιέσει, δίνοντας ψεύτικη εικόνα σε

δημοσιογράφους και αντιπολιτευόμενα στελέχη. Αλλά
δεν ήταν δουλειά του η παρέμβαση στο εσωτερικό των
κρατών. Γνώρισα από κοντά έναν άλλο διαπραγματευτή του ΟΗΕ, τον κ. Νίμιτς, πραγματικός κύριος. Αυτός
ήθελε να πετύχει η διαπραγμάτευση για το Ονοματολογικό (στο θέμα των Σκοπίων) και όχι να εκθέσει τα
μέρη στη δημοσιά.
Ως προς τη συμπεριφορά του Άιντε, θα σας δώσω
ένα παράδειγμα: δύο μέρες πριν το τέλος, στην πρωινή συνεδρίαση, μας ανήγγειλε ότι «μίλησα με τους
πρωθυπουργούς, έρχεται ο Τσίπρας». Τηλεφώνησα
στον Αλέξη που ασφαλώς και δεν είχε κάνει τέτοια συνεννόηση και συμφωνήσαμε να μην έρθει. Στη συνέχεια
συμφώνησε και εκείνος με τον Τούρκο πρωθυπουργό
να μην έρθουν, διότι ήταν ακόμα πολλά τα ανοικτά θέματα. Με είχε πάρει, επίσης, τηλέφωνο ο Μπόρις Τζόνσον να με ρωτήσει τι είναι αυτά που λέει ο Άιντε. Επέστρεψα στην αίθουσα και είπα του Άιντε ότι δεν είναι
δυνατό στη μέση της διαπραγμάτευσης να μας λέει
ψέματα. Ότι έπρεπε να ντρέπεται. Το ψέμα του είχε γίνει
συνήθεια. Χαμογέλασε και είπε ότι ήταν «ένα αστείο».
Αλλά και ως προς το «αστείο» έλεγε ψέματα, αφού λίγη
ώρα αργότερα μας τηλεφώνησε η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας προκειμένου να την ενημερώσουμε για την ακριβή ώρα
άφιξης του Αλέξη Τσίπρα. Όταν ρωτήσαμε απορημένοι πόθεν το ερώτημα, μας ενημέρωσαν ότι είχαν ειδοποιηθεί από το επιτελείο του Άιντε!
Μετά το Κραν-Μοντάνα, ο Άιντε λειτούργησε ως
πλυντήριο της Τουρκίας. Συνεχώς προσπαθούσε να
πείσει ότι οι Τούρκοι «είναι ευέλικτοι». Μια φράση που
και αυτήν την είχε ξεπατικώσει από τους Τούρκους.
«Φ»: Τέσσερα χρόνια μετά, φαίνεται πως το Κυπριακό βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση, κυρίως λόγο
του παρατεταμένου αδιεξόδου και της επιθετικότητας της Τουρκίας. Τι μπορεί να γίνει; Έχουμε σχέδιο δράσης;
Ν.Κ.: Δεν γνωρίζω τα σχέδια του Κύπριου Προέδρου και της κυβέρνησής του, τι έχουν στο μυαλό τους.
Βλέπω, όμως, τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση να
προσπαθεί να αυτο-απαλλαγεί από το Κυπριακό. Δεν
ασχολείται ουσιαστικά μαζί του, δεν έχει ιδέες και δεν
κάνει σαφείς πατριωτικές προτάσεις. Της θυμίζω: «τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται». Όχι με επικοινωνιακά κόλπα, αλλά με κοπιώδη εργασία, σθένος, παρρησία, υπηρετώντας το δίκαιο και την αλήθεια.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΟΣ
ΜΥΘΟΠΛΑΣΤΕΣ…
Από τα πρακτικά των συναντήσεων στο Κραν Μοντανά φαίνεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν συνεπέστατη και υπέβαλε επί του συνόλου του πλαισίου
του ΓΓ των ΗΕ γραπτές προτάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία
ουδεμία πρόθεση είχε να ανταποκριθεί στις προτάσεις
του ΓΓ, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι από τα πρακτικά των συναντήσεων στο Κραν Μοντανά που είδαν
το φως της δημοσιότητας, διαπιστώνεται πως η στάση
της Τουρκίας ήταν αυτή που έλεγε η ελληνοκυπριακή
πλευρά ότι ήταν, και κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις
από την αντιπολίτευση τις οποίες συνεχίζει να δέχεται,
ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε:
«Αυτό που έχει σημασία είναι τι τα επίσημα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών έχουν καταγράψει. Από τα
πρακτικά φαίνεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, συνεπέστατη, υπέβαλε επί του συνόλου του πλαισίου του
ΓΓ γραπτές προτάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα.
Δεν παραγνώρισε αυτό που διεκδίκησε και υιοθετήθηκε από τον ΓΓ, δηλαδή πως το αναχρονιστικό σύστημα
των εγγυήσεων και η παρουσία στρατευμάτων θα έπρεπε κάποια στιγμή να τερματιστούν. Από τα πρακτικά
φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία ουδεμία πρόθεση είχε
να ανταποκριθεί στις προτάσεις του ΓΓ.
Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία του μεγάλου
αριθμού εποίκων, της αξίωσης για θετική ψήφο, της
μόνιμης παρουσίας στρατευμάτων, αλλά και εγγυητικών
δικαιωμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι τυχόν αποδοχή μιας
λύσης με ανάλογο περιεχόμενο θα μετέτρεπε την Κύπρο
σε υποκείμενο ή σε προτεκτοράτο της Τουρκίας. Συνεπώς,
τα έγγραφα ομιλούν αφ΄εαυτών.
Όσον αφορά τους μυθοπλάστες ή παραφράστες

των εγγράφων που διαβάζουν και προσποιούνται
ότι δεν κατανοούν, είναι θέμα δικό τους. Η Ιστορία
κατέγραψε κάποια γεγονότα και, επαναλαμβάνω,
ευχή μου θα ήταν να δικαιωνόταν ο Κυπριακός
Ελληνισμός, όπως ήταν και η πρόθεση μας».

ΤΑΤΑΡ» «ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΣ
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΙΟΤΙ ΘΕΛΕΙ
ΜΗΔΕΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΜΗΔΕΝ
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ»
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ απαντώντας
στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη σχετικά με τις δηλώσεις
του ότι η Τουρκία ουδέποτε θέλησε την άρση των εγγυήσεων και ότι είναι αδιάλλακτη, είπε πως αν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «θέλει να δει ποιος φταίει, ας κοιτάξει στον καθρέφτη».
Επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι ΕλλάδαΕλληνοκύπριοι έβλεπαν την Κυπριακή Δημοκρατία ως
«εφαλτήριο» για την ένωση και από την πρώτη μέρα
κινητοποιήθηκαν για κατάργηση των εγγυήσεων της
Τουρκία τις οποίες θεωρούσαν απειλή για την ένωση,
ο Τατάρ ανέφερε ότι η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι
αντιτάχθηκαν σε αυτό το αίτημα και είπαν ότι δεν μπορούν να καταργηθούν οι εγγυήσεις.
«Από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα η ελληνοκυπριακή πλευρά απαιτεί την κατάργηση των εγγυήσεων
και την απομάκρυνση του τουρκικού στρατού από την
Κύπρο. Αυτό είναι ένα όνειρο που είναι αδύνατον να
πραγματοποιηθεί. Η μητέρα πατρίδα Τουρκία και το
σύνολο του τουρκοκυπριακού λαού αντιτίθενται σε αυτό.
Παράδειγμα γι’ αυτό είδαμε στο Κραν Μοντάνα. Δόθηκε η απάντηση που χρειαζόταν στον Πρόεδρο της “ελληνοκυπριακής διοίκησης” Αναστασιάδη, ο οποίος είπε
μηδέν στρατός, μηδέν εγγυήσεις. Ο Αναστασιάδης, ο
οποίος προσπάθησε να παραποιήσει τις πραγματικότητες και τα γεγονότα, προσπαθεί να κρύψει την αδιαλ-
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λαξία της ελληνοκυπριακής πλευράς και να φορτώσει
την ευθύνη για τη μη λύση στην Τουρκία και στον τουρκοκυπριακό λαό, λέγοντας ότι η Τουρκία ουδέποτε θέλησε την κατάργηση των εγγυήσεων. Και αυτή είναι μια
μάταιη προσπάθεια», είπε ο Τατάρ.
Πρόσθεσε ότι «ενώ η μητέρα πατρίδα Τουρκία δήλωσε πολλές φορές από το 1960 και εντεύθεν ότι δεν θα
παραιτηθεί του εγγυητικού της δικαιώματος που πηγάζει από διεθνείς συμφωνίες, είναι μια μάταιη προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι αυτό ήταν κάτι το νέο. Και ο
τουρκοκυπριακός λαός δεν είναι δυνατόν να παραιτηθεί των εγγυήσεων της Τουρκίας. Ο λαός μας γνωρίζει
και θυμάται πολύ καλά τι συνέβη στο παρελθόν. Αν τα
τουρκικά αεροπλάνα δεν πετούσαν πάνω από τη Λευκωσία κατά τις επιθέσεις των ματωμένων Χριστουγέννων στις 23 Δεκεμβρίου 1963, ο τουρκοκυπριακός λαός
θα υποβαλλόταν σε δολοφονίες και θα αφανιζόταν. Αν
τα τουρκικά αεροπλάνα δεν επενέβαιναν στα Κόκκινα,
οι αγωνιστές μας και ο λαός της περιοχής θα ρίχνονταν στην θάλασσα», ανάφερε.
Απαντώντας στη δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη ότι «για να δούμε ποιος είναι ένοχος ας κοιτάξουμε την ιστορία», ισχυρίστηκε ότι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης πάλι προσπαθεί να διαστρεβλώσει τις
πραγματικότητες που βιώθηκαν στην Κύπρο και ότι αν
κοιτάξουμε την ιστορική διαδικασία ο τουρκοκυπριακός
«λαός» εκδιώχθηκε με τη βία των όπλων από την Κυπριακή Δημοκρατία στην οποία ήταν... ίσος ιδρυτικός
εταίρος και υπέστη δολοφονίες.
«Γι’ αυτούς τους λόγους ο τουρκοκυπριακός λαός
αντιτίθεται στην κατάργηση των εγγυήσεων της Τουρκίας,
στην απομάκρυνση του τουρκικού στρατού από την
Κύπρο και στην επιστροφή στην προ του 1974 περίοδο. Το δίδυμο Ελληνοκύπριοι Ελλάδα πρέπει να το
γνωρίζει αυτό και να πάψει να τρέχει ξοπίσω από όνειρα κενά. Συμβουλή μου στον πρόεδρο της ελληνοκυπριακής διοίκησης Αναστασιάδη είναι να προσεγγίσει
θετικά τις εκκλήσεις μας για διάλογο, την πρότασή μας
για λύση που περιέχει μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη
συμφωνία στην Κύπρο και τη συνέχιση της ειρήνης που
επιτεύχθηκε το 1974 στη βάση της ύπαρξης δύο χωριστών ίσων κυρίαρχων κρατών που είναι προς όφελος
της Κύπρου και της περιοχής και αν θέλει να δει κάποιον ένοχο να κοιτάξει στον καθρέφτη», είπε ο κ. Τατάρ.
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Επιτυχής η χοροεσπερίδα του ελληνικού σχολείου Φίνσλεϋ

Ο Ύπατος Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής απευθύνει χαιρετισμό στη χοροεσπερίδα

Η

ετήσια χοροεσπερίδα του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου Φίνσλεϋ
βορείου Λονδίνου, που έγινε το περασμένο Σάββατο 20 Νοεμβρίου, σημείωσε επιτυχία πέραν πάσης προσδοκίας.
Παρά τις δυσκολίες και τις δικαιολογημένες ανησυχίες λόγω της πανδημίας,
γύρω στα 400 άτομα προσήλθαν στο
ξενοδοχείο Royal National του κεντρικού Λονδίνου για να στηρίξουν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου και να δουν
τα παιδιά τους να εκτελούν παραδοσιακούς χορούς.
Το χορευτικό συγκρότημα αποτελείτο

από 105 παιδιά ηλικίας 4-16 ετών, όλα
ντυμένα με παραδοσιακές ενδυμασίες.
Ανάμεσα στους επίσημους παρευρεθέντες ήταν ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Ανδρέας Κακουρής, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας κ. Χρήστος Καραολής, η προϊσταμένη της ΚΕΑ
κα Βασιλική Κούμα, η Σύμβουλος
Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας
κα Ειρήνη Βερώνη και ο Δημοτικός Σύμβουλος, πρώην μαθητής του σχολείου, κ. Στέφανος Ιωάννου.
Καλωσορίζοντας τους παρευρεθέντες
ο πρόεδρος της Επιτροπής Γονέων κ.

Γιώργος Κωνσταντίνου είπε: «Η ανταπόκρισή σας δείχνει ότι εκτιμάτε τη δουλειά
που γίνεται στο Σχολείο μας και θέλετε να
βοηθήσετε με όποιο τρόπο μπορείτε. Αυτό
μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την πορεία μας και στο τέλος να αφήσουμε όλοι
πίσω μας αυτή τη μαύρη περίοδο, που
στοίχισε τη ζωή και σε αγαπημένα μας
πρόσωπα, αλλά επηρέασε πολύ και τα
παιδιά μας».
Στη συνέχεια ανέφερε: «Το Σχολείο μας,
όπως και όλα τα σχολεία στην Αγγλία, ήταν
κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα την
περασμένη χρονιά λόγω της πανδημίας.

Πλήθος γονέων και φίλων στη χοροεσπερίδα του Σχολείου

Όμως, τα μαθήματα δεν σταμάτησαν ούτε
λεπτό. Συνεχίστηκαν διαδικτυακά, με online
distance teaching, με μεγάλη επιτυχία,
αφού το 96% των μαθητών μας έλαβαν
μέρος στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά και τους
γονείς τους που πρόθυμα συνεργάστηκαν
σε αυτή τη νέα μέθοδο διδασκαλίας. Όμως,

το μεγαλύτερο εύγε ανήκει στον διευθυντή και τους δασκάλους μας. Χωρίς προηγούμενη εμπειρία και τεχνική στήριξη αλλά
με δικά τους μέσα κατάφεραν να κρατήσουν το σχολείο ζωντανό και να προσφέρουν υψηλού επιπέδου διδα-σκαλία, κάτι
για το οποίο είμαστε περή-φανοι».
Στην ομιλία του ο Ύπατος Αρμοστής κ.

Κακουρής, αφού συνεχάρη το σχολείο για
τη διοργάνωση της εκδήλωσης και για τις
επιδόσεις των μαθητών, τόνισε: «Τα ελληνικά σχολεία της παροικίας επέδειξαν πρωτοφανή ευελιξία. Οι διευθύνσεις, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και τα παιδιά μας ανταποκρίθηκαν άμεσα στις πρωτοφανείς συνθήκες του καθολικού εγκλεισμού και της

καραντίνας, εφευρίσκοντας λύσεις που
αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και
τεχνογνωσία. Είστε άξιοι θερμών συγχαρητηρίων! Είμαστε περήφανοι για εσάς
γιατί αυτή ακριβώς η ευελιξία και ανθεκτικότητα χαρακτηρίζει τον λαό μας, ο
οποίος στη μακραίωνη ιστορία του είχε να
αντιμετωπίσει πληθώρα δοκιμασιών. Κι

όμως, χιλιάδες χρόνια μετά παραμένει
πιστός στις αξίες του, στα ιδανικά του, στις
παραδόσεις του».
Στη συνέχεια ανέφερε ότι «στο Ελληνικό
Παροικιακό Σχολείο σφυρηλατούνται τα
θεμέλια για τη μεταλαμπάδευση και διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής μας
ταυτότητας. Συγχαίρω τον διευθυντή του
σχολείου, κ. Έλληνα, που ηγείται με υπευθυνότητα και όραμα, διασφαλίζοντας ένα
ασφαλές και παραγωγικό μαθησιακό περιβάλλον. Αλλά και τους εκπαιδευτικούς μας,
που αποτελούν οργανικό σύνδεσμο με την
ιδιαίτερη μας πατρίδα, δίνοντας γερές

βάσεις στα παιδιά μας για να προοδεύσουν
στην χώρα που ζουν, αλλά ταυτόχρονα,
να είναι περήφανοι για την καταγωγή τους».
Καταλήγοντας υπογράμμισε: «Η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί τον θεσμό της
παροικιακής εκπαίδευσης θεσμικό πυλώνα
της γλωσσικής και πολιτισμικής επιβίωσης της ομογένειάς μας. Μέσω της Εκπαιδευτικής Αποστολής, η Κύπρος δηλώνει
σθεναρά το παρόν της και την αμέριστη
έμπρακτη στήριξη της. Γιατί είναι χρέος
μας να προστατέψουμε τον θεσμό της παροικιακής εκπαίδευσης και να επιβραβεύουμε
με κάθε ευκαιρία τους ανθρώπους που τον

υπηρετούν. Μέσω αυτών, διαφυλάττουμε
τις πατρογονικές μας ρίζες, τις παραδόσεις, την ιστορία μας, την γλώσσα μας».
Στην κλήρωση λαχείου που έγινε κέρδισαν οι ακόλουθοι αριθμοί: 03222, 00667,
02378, 06197, 02570, 01507, 03990,
05020, 03333, 00490 και 00932.
Με την ευκαιρία της χοροεσπερίδας
κυκλοφόρησε διαφημιστικό περιοδικό 120
σελίδων.
Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο διευθυντής του σχολείου Μιχάλης Έλληνας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ
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Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(συνέχεια)
Σε επιστολή του, ο Οβρένοβιτς συγκεκριμένα, προς
τον Γεωργάκη Ολύμπιο, έγραφε τα ακόλουθα:
«Προς τον αγαπητόν μου φίλον Γεώργιον Ολύμπιον,
Εν Βελιγραδίω τη 12η Μαρτίου 1818.
Τα όσα μου ωμίλησεν ο Γεώργιος Ευαγγελίδης περί της
γνωστής υποθέσεως διά την αυθεντίαν σας, όταν αποφασίσετε και κάμετε εκείνο, εγώ είμαι σύμφωνος εις κάθε τι.
Τούτο να ηξεύρετε βεβαίως ότι εις κάθε χρείαν θέλω σας
ευρεθή και έσεσθαι αμέριμνος. Την φαμελίαν σας, αν θελήσετε να την στείλετε εις εμένα, σας βεβαιώ ότι θέλω έχει
την κάθε ησυχίαν της, ως και το ίδιό μου οσπίτιον. Σας
ασπάζομαι αδελφικώς και μένω,
ο φίλος σας Μιλόσχης Ομπρένοβικ
Τοποτηρητής και αρχιστράτηγος της Σερβίας.»

Ι στορικές Μ νήμες

ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση
από την οθωμανική δουλεία
Η αρχή του τέλους του
Αλέξανδρου Υψηλάντη

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, βέβαια, κοινοποίησε αργότερα την επιστολή αυτή στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος
όμως, έχοντας ήδη την πικρή εμπειρία της παρασπονδίας
του Βλαδιμηρέσκου, αποφάσισε να ζητήσει γραπτή υπόσχεση από μέρους του Ομπρένοβιτς. Ανέθεσε, λοιπόν, στον
Αριστείδη Παπά (πιο γνωστόν ως Πωπ), να μεταφέρει
στον Ομπρένοβιτς στο Βελιγράδι έγγραφα σχετικά με το
επαναστατικό κίνημα της Φ.Ε. και να ζητήσει την γραπτή
του υπόσχεση στα όσα είχε υποσχεθεί στον Ολύμπιο.
Δυστυχώς, όμως, ο Αριστείδης Παπάς-Πωπ, αρνηθείς
αφενός να ακούσει τη συμβουλή του Υψηλάντη να προμηθευτεί ρωσικό διαβατήριο και αφετέρου φοβηθείς να περάσει μέσω Αυστρίας έχοντας κατά νουν την τραγική εμπει-

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

ρία του Ρήγα, προτίμησε να πάει μέσω Βλαχίας. Όμως
στη νησίδα του Δούναβη Αδά-Καλέ [εκεί έσμιγαν τα παλαιά
σύνορα Ουγγαρίς, Ρουμανίας, Σερβίας και Βουλγαρίας]
τον αναγνώρισε ένας Σέρβος συνεργάτης των Τούρκων,
τον πρόδωσε αμέσως στον εκεί Τούρκο φρούραρχο, ο
οποίος, πιστεύοντας ότι ο Αριστείδης Παπάς ήταν κατάσκοπος του Βλαδιμηρέσκου, τον έστειλε με συνοδεία στον
πασά του Βιδινίου. Στην πορεία τους όμως προς το Βελιγράδι, σύμφωνα με τον Ιωάννη Φιλήμονα, ο Αριστείδης
Παπάς βρήκε αφενός την ευκαιρία να ρίξει όλα τα έγγραφα σ’ ένα βάλτο ή στο ποτάμι ώστε τελικά να χαθούν,
ενώ ο ίδιος πήδηξε από έναν ψηλό βράχο και σκοτώθηκε.

«Απέτυχε μεν», γράφει ο Φιλήμονας, «αλλ’ άριστος και τη
καρδία, ως και τω ονόματι, έτοιμος έθετο την ζωήν αυτού
λύτρον υπέρ του όλου. Θυσία αξία αληθούς Χριστιανού και
Έλληνος φλοπάτριδος.»
Η σύλληψη και ο θάνατος του Αριστείδη Παπά έγιναν
τέλος Φεβρουαρίου 1821.
Ο Αριστείδης Παπάς-Πωπ ήταν δάσκαλος και πολύ
μορφωμένος, καταγόταν δε από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Στη «Φιλική Εταιρία» μυήθηκε, σύμφωνα με το
Αρχείο του Παναγιώτη Σέκερη, στις 25 Οκτωβρίου 1818
στη Νεάπολη σε ηλικία 36 ετών, από τον Χριστόδουλο
Λουριώτη [καταγόταν από την Άρτα και μυήθηκε στη
Φ.Ε. στην Οδησσό σε ηλικία 31 ετών από τον συμπατριώτη του Νικόλαο Σκουφά την 1η Νοεμβρίου 1817. Στις
δε 9/2/1818, του δόθηκε και πάλι από τον Σκουφά ο βαθμός
του ποιμένος. Όταν δε ο Σκουφάς ήταν ετοιμοθάνατος,
τον όρισε «απόστολο» για την Ιταλία. Προτού, όμως, κάνει
οτιδήποτε σχετικό, απεβίωσε στο Λιβόρνο της Ιταλίας].
Ο Αριστείδης Παπά-Πωπ, πάντως, μύησε πολλούς στη
Φ.Ε. και, για να μην ανακαλυφθεί από τους Τούρκους,
έκανε τον πλανόδιο βιβλιοπώλη.
Ο Σέρβος Μιλός Οβρένοβιτς στο τέλος συνεργάστηκε
με τους Τούρκους και προξένησε ανυπολόγιστης σημασίας
ζημιά στο όλο επαναστατικό κίνημα του Υψηλάντη. Να
έχουμε, όμως, υπόψη μας ότι η Σερβία ήταν ήδη από το
1815 ημιαυτόνομη και γι’ αυτό, άλλωστε, ο Οβρένοβιτς,
εντελώς μεν αγράμματος όπως ήταν, αλλά ζάμπλουτος
και πανέξυπνος, φιλοδοξούσε να ηγηθεί μιας πλήρως
ελεύθερης Σερβίας και όχι να συνεργαστεί με τους Έλληνες
και να διατρέψει τον υπαρκτό πλέον κίνδυνο απώλειας
της ημιαυτονομίας της. Από την άλλη μεριά, όμως, οι
Έλληνες, συμπεριλαμβανομένων του Υψηλάντη, του
Ολύμπιου, του Παπαφλέσσα και γενικά των στενών συνεργατών τους, πίστευαν, και το διατύπωσαν μάλιστα και
γραπτώς, ότι «συμφερώτερον εις την Ελλάδα είναι το ν’
αρχίσουν οι Σέρβοι, διά να ορμήση εκείσε ο εχθρός. Επειδή, αν αρχίσωμεν ημείς οι Πελοποννήσιοι, το βάρος της
εχθρικής φάλαγγος θέλει επιπέσει εις ημάς. Οι δε Σέρβοι,
αρχινώντες μετά ταύτα, ίσως διόλου δεν απαντήσουν εχθρόν, και εκ τούτου έπεται να προχωρήσουν, όσον δεν συμφέρει, εις την Ελλάδα και Θράκην. Λοιπόν ο πόλεμος θα
εκραγή από Σερβίας διά να κατορθώσουν οι Έλληνες τους
σκοπούς των ευκολώτερον. Ή τέλος πάντων συγχρόνως με
την Ελλάδα.»
Το έγγραφο αυτό είχαν συντάξει ο Παπαφλέσσας, ο
Γεώργιος Λεβέντης (1790-1847) και άλλα μέλη της Φ.Ε.
το καλοκαίρι του 1820 στο Βουκουρέστι, έχοντας κυρίως
κατά νουν όχι μόνο τις ευνοϊκές για τους Έλληνες συνθήκες πολέμου εναντίον των Τούρκων εάν Σέρβοι άρχιζαν
πρώτοι τον πόλεμο, αλλά και τον φόβο μήπως οι Σέρβοι
προχωρήσουν και καταλάβουν Ελληνικά εδάφη στη Μακεδονία και την Θράκη. Τελικά, πάντως, ο Οβρένοβιτς συνθηκολόγησε με τους Τούρκους αφήνοντας έτσι εντελώς ακάλυπτα τα νώτα του αριθμητικά πολύ υποδεέστερου στρατεύματος του Υψηλάντη σε σύγκριση με το στράτευμα
του Σουλτάνου.

Ο Υψηλάντης, όπως είδαμε, πέρασε τον Προύθο στις
22 Φεβρουαρίου 1821 και εισήλθε στη Μολδαβία. Δύο
μέρες αργότερα κυκλοφόρησε η επαναστατική του «Προκήρυξη», ο δε καθαγιασμός της επαναστατικής σημαίας
έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 1821 στον ιερό Ναό των Τριών
Ιεραρχών ιερουργούντος του Μητροπολίτη Ιασίου Βενιαμίν
με τον Υψηλάντη δίπλα του. Μπροστά του, πάνω σ’ ένα
μικρό έπιπλο βισκόταν το ξίφος του. Ο Μητροπολίτης
ανεφώνησε την περικοπή του ψαλμού «περίζωσε την ρομφαία σου», πήρε το ξίφος και το έδεσε στη ζώνη του Υψηλάντη. Τότε υψώθη και η σημαία, η οποία έφερε από τη μια
μεριά την εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης με
τη φράση «Εν τούτω νίκα» και από την άλλη μεριά το
σύμβολο του Φοίνικος με την επιγραφή «Εκ της στάκτης μου αναγεννώμαι». Ο Υψηλάντης τότε άπλωσε το
ξίφος του, οι παριστάμενοι με έξαψη ασυγκράτητου ενθουσιασμού απάγγειλαν τον όρκο για την ελευθερία της
πατρίδος και όταν πια κατευθύνθηκαν προς το αρχηγείο
του και είδε και είδε στο μέγαρο του ηγεμόνα να κυματίζει
η τουρκική σημαία, δήλωσε αμέσως ότι «η τουρκική
σημαία δεν πρέπει να υπάρχει όπου κυματίζει η ελληνική».
Αυτή, όμως, υπήρξε δυστυχώς και η μόνη ευχάριστη
στιγμή για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Και το λέμε αυτό
αρκεί να δούμε την αριθμητική δύναμη του στρατού του
όταν μετά την ως άνω τελετή τον είχε οργανώσει: Ανερχόταν συνολικά σε επτά χιλιάδες και εβδομήντα πέντε,
από τους οποίους οι 1020 υπάγονταν στον περιβόητο
Σάββα Καμηνάρη-Φωκιανό. Οπότε οι μόνοι πραγματικά αξιόπιστοι ήταν οι χίλιοι πεντακόσιοι του Γεωργάκη
Ολύμπιου, από τους οποίους όμως και πάλι οι πλείστοι
δεν ήταν Έλληνες αλλά ξένοι μισθοφόροι. Ήταν επίσης
και οι αρχικά τετρακόσιοι και στη συνέχεια άλλοι τριακόσιοι του Ιερού Λόχου, οι οποίοι, όμως, χρειάζονταν επείγουσα στρατιωτική άσκηση, την οποία και ανέλαβε αμέσως
να φέρει σε πέρας ο Υψηλάντης. Υπολογιζόταν, όμως,
αρχικά και η υποσχεθείσα δύναμη του στρατού του Βλαδιμηρέσκου, η οποία ανερχόταν σε έξι περίπου χιλιάδες.
Ήταν, λοιπόν, με αυτές τις σχετικά ασήμαντες στρατιωτικές δυνάμεις, με τις οποίες ο Υψηλάντης έλπιζε να κατανικήσει τους, αριθμητικά τουλάχιστον, απείρως υπέρτερους Τούρκους και να συνεχίσουν οι επαναστάτες της
Φ.Ε., όπως σκόπευαν, την πορεία τους ανενόχλητοι προς
την Ελλάδα. Και αυτό, μάλιστα, κάτω από τα απαθή αν
όχι και ύπουλα βλέμματα των τότε πανίσχυρων Ευρωπαϊκών δυνάμεων και με καθοδηγητή τους τον μεγαλοσχήμονα Μέττερνιχ. Ο οποίος είχε άλλωστε δώσει
εντολές στους κατά τόπους Αυστριακούς προξένους να
ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούνται συνεχώς
οι παρασπονδίες των ντόπιων οπλαρχηγών, αλλά και οι
αντιζηλίες των αρχηγών τους, οι οποίοι επιδίωκαν να ανέλθουν στις ανώτατες βαθμίδες της πολιτικής σταδιοδρομίας τους στη Μολδοβλαχία.
Να προσθέσουμε, όμως, εδώ και το γεγονός ότι η υποχρεωτική εκείνη καθυστέρηση έναρξης των αναμενόμενων επαναστατικών εκδηλώσεων από όλους όσοι απάντησαν θετικά στην πρόσκληση της Φ.Ε. να ενταχθούν στο
στρατιωτικό εκείνο κίνημα οδήγησε μερικούς σε πράξεις
ληστείας και φόνων σε βάρος όχι μόνο Τούρκων, αλλά και
προκρίτων, οι οποίοι έβλεπαν με υποψία αν όχι και με
δικαολογημένο φόβο την παρουσία στα εδάφη τους
επικίνδυνων επηλυδων για κείνους στρατιωτών.
Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο ντόπιος πληθυσμός και μαζί
με αυτούς και αρκετοί Έλληνες μεγαλέμποροι ή μόνιμα
εγκατεστημένοι στις χώρες αυτές άρχισαν αφενός να μισούν
θανάσιμα το επαναστατικό κίνημα και αφετέρου να φεύγουν
άρον-άρον προς κάθε κατεύθυνση για να γλυτώσουν.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ

Σ

τις 26 Οκτωβρίου 1795 στη Κέρκυρα γεννήθηκε
ο Νικόλαος Μάντζαρος, καρπός του έρωτα
ενός ευγενούς αριστοκρατικού ζεύγους γαιοκτημόνων της νήσου. Πατέρας του ο Ιάκωβος Χαλκιόπουλος Μάντζαρος, έγκριτος νομικός με εξαιρετικές σπουδές στην Ιταλία, που αργότερα παρασημοφορήθηκε ταξίαρχος του τάγματος των
ιπποτών. Μητέρα του, η Ρεγγίνα Τουρίνη, σπουδαία καλλιτέχνιδα της εποχής από πλούσια ελληνική οικογένεια της Δαλματίας!

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
το πνευματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
της οικογένειας είχε όλες τις προϋποθέσεις για να
αναπτυχθούν και να αναδειχθούν οι ξεχωριστές ικανότητες του Νικολάου Μάντζαρου. Σε ηλικία μόλις οκτώ ετών διδάσκεται πιάνο από τη μητέρα του και
αμέσως δια-φαίνεται η κλίση του προς τη μουσική!
Στα δώδεκα έμαθε να παίζει βιολί και τρία χρόνια αργότερα έχει την εξαιρετική τύχη να έχει δάσκαλο τον
Ιταλό Μπαρμπάτι, ίσως τον πιο φημισμένο μουσικοδιδάσκαλο της Ευρώπης!
Επί τρία χρόνια συστηματικά, το σπάνιο ταλέντο
του νεαρού κερκυραίου έδεσε αρμονικά με τις διδαχές
στη σύνθεση, στην οργανογνωσία, την αντίστιξη, την
αρμονία και την ενορχήστρωση του Ιταλού θεωρητικού, με το «εγχείρημα» να έχει θεαματικά αποτελέσματα λίγα χρόνια αργότερα! το 1813, ο νικόλαος
νυμφεύεται την Μαριάννα Μερκαντάντε Ιουστινιάνη,
κόρη του Δούκα Αντωνίου, της αριστοκρατικής οικογένειας των Κομνηνών Ιουστινιανών με την οποία
απέκτησαν τρεις κόρες και δύο γιούς. Γρήγορα απέκτησε τη φήμη του μεγάλου καλλιτέχνη και οι επαγγελματικές προτάσεις που δεχόταν διαδέχονταν η μια
την άλλη! Παρότι τον κάλεσαν να αναλάβει τη διεύθυνση της μουσικής Σχολής του μιλάνο και του Ωδείου
της νάπολι, ο μάντζαρος προτίμησε να εργαστεί για
τη πατρίδα του και ασχολήθηκε με τη μουσική μόρφωση των συμπατριωτών του!
Σε ηλικία 20 ετών, μάλιστα, παρουσιάζει στη γε-

Ι στορικές Μ νήμες
ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Ο Μουσουργός του έθνους!
νέθλια πόλη του το πρώτο του δημιούργημα: τη διωδία
«Ναι, Σε Πιστεύω Πολυαγαπημένη μου», την οποία
αφιέρωσε στην ελληνική νεολαία! Εργατικότατος και
δημιουργικότατος δεν σταμάτησε να γράφει αυτοσχεδιασμούς για πιάνο, φούγκες, ορχηστρικές μουσικές και όπερες. Συναναστράφηκε με σπουδαίους
μουσικοσυνθέτες και συνδέθηκε στενά με τον περίφημο διευθυντή του Βασιλικού Ωδείου της νάπολι,
τον Νικολό Αντόνιο Τσινγκαρέλι. ο τσινγκαρέλι τον
θαύμαζε τόσο πολύ και θέλησε να τον κρατήσει για
πάντα στην Ιταλία. Σε δημόσιες δηλώσεις του μάλιστα έλεγε: «Ο Μάντζαρος είναι σε θέση να διδάξει όλους τους δασκάλους της Ιταλίας»! του ζήτησε, μάλιστα, να αναλάβει εκείνος τη διεύθυνση της Σχολής
όταν θα πέθαινε! ο μάντζαρος, όμως, αρνήθηκε ευγενικά την μεγάλη αυτή τιμή. Παραμένει πιστός στο
όραμά του: Στο επίκεντρο των μελωδιών του θα είναι
η Ελλάς!
Έτσι, το 1826 επιστρέφει οριστικά στη κέρκυρα και
παραδίδει δωρεάν μαθήματα μουσικής στα άπορα
Ελληνόπουλα. Εκτός από την άριστη μουσική του κατάρτιση, ο μάντζαρος γνώριζε πολύ καλά Ιταλικά και
Γαλλικά, ήξερε ιστορία, φιλολογία και φυσικομαθηματικά, με αποτέλεσμα να γίνει τόσο γνωστός που κι
άλλοι Έλληνες ποιητές έτρεχαν στο νησί για να συνομιλήσουν μαζί του. Ανεξίκακος, στοργικός, μετριόφρων, γενναιόδωρος, με ευγενικούς τρόπους, ένας
πραγματικός αριστοκράτης που αγαπήθηκε πολύ από
τους συμπατριώτες του! Δεν δεχόταν ποτέ τον όρο
«επαγγελματίας» κι έλεγε ταπεινά πως είναι ένας απλός ερασιτέχνης και γι' αυτό ποτέ δεν δέχθηκε χρήματα για τα μαθήματα που παρέδιδε! ο μάντζαρος
έγραφε τα έργα του στα ελληνικά και στα ιταλικά με
την ίδια άνεση. Ένα από τα μεγαλοπρεπεστατα θεατρικά έργα του, το Aria Greca, συνθέθηκε για φωνή
και ορχήστρα σε ελληνικό λιμπέρτο, κίνηση πρωτοποριακή για την εποχή, αφού τότε τα λιμπρέτα όπερας γράφονταν μόνο στα ιταλικά, και αφιερώθηκε στο
μεγάλο Ελληνικό όραμα, κατά τη διάρκεια της ναυ-
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μαχίας του ναυαρίνου. το 1840 ίδρυσε τη Φιλαρμονική Εταιρεία κερκύρας, της οποίας ορίστηκε ισόβιος
καλλιτεχνικός διευθυντής.
Πλάι στον μεγάλο αυτό δημιουργό μαθήτευσε μια
ολόκληρη γενιά συνθετών, όπως ο Παύλος Καρρέρ,
ο Φραγκίσκος Δομενεγίνης και ο Σπυρίδων Ξύνδας.
Σε όλες, πλέον, τις μουσικές του διέκρινε κανείς τον
πόθο της ένωσης των Ιονίων νήσων με τη μητέρα
πατρίδα και για να τονιστεί η αξία της Ελλάδας παγκοσμίως, ο μάντζαρος μελοποιούσε ποιήματα της
δυτικότροπης μουσικής κουλτούρας, δημιουργώντας
έναν πρωτόγνωρο, συναρπαστικό μουσικό πνευματικό κρίκο με τον Ελληνισμό. Θεμελίωσε ουσιαστικά
την Επτανησιακή Σχολή!
Στην κέρκυρα, ο μάντζαρος γνωρίστηκε με τον
Διονύσιο Σολωμό και εκτίμησε βαθιά το έργο του.
οι δύο άνδρες έγιναν φίλοι και ο μάντζαρος έγινε ο
αποκλειστικός μελοποιός της σολωμικής ποίησης και
συχνά επεξεργαζόταν πολλά από τα έργα του. μελοποίησε σολωμικά έργα όπως: «Φαρμακωμένη»,
«Ύμνος εις τον Μπάιρον», «Ξανθούλα», «Αυγούλα».
η μνημειώδης όμως δημιουργία του Σολωμού που
μελοποιήθηκε από τον μάντζαρο ήταν ο «Ύμνος εις
την Ελευθερίαν» ! ο μάντζαρος μελοποίησε αυτό
το ποίημα πάνω σε λαϊκά μοτίβα, για τετράφωνη ανδρική χορωδία, με σκοπό να γίνει το απόλυτο εμβατήριο και να τραγουδιέται παθιασμένα από όλους τους επαναστατημένους Έλληνες! Ακολούθησαν αρκετές τροποποιήσεις και τελικά το έργο υποβλήθηκε
στον βασιλιά Όθωνα, τον Δεκέμβριο του 1844. το
άσμα διαδόθηκε με ταχύτητα σαν «Θούριος» και ακουγόταν τακτικά σε εθνικές εορτές. οι δύο δημιουργοί
παρασημοφορήθηκαν με τον Χρυσό Σταυρό του τάγματος του Σωτήρος, το 1849, όμως η αγαπημένη αυ-

τή σύνθεση δεν υιοθετήθηκε σαν Εθνικός Ύμνος! το
1861, κατά παραγγελία του υπουργείου Στρατιωτικών, ο μάντζαρος επανεξέτασε για πολλοστή φορά το έργο και το 1865, με απόφαση του βασιλιά Γεωργίου Α', ο οποίος ενθουσιάστηκε από τον εξαίσιο αυτό παιάνα, το πρώτο απόσπασμα του έργου καθιερώθηκε σαν Εθνικός Ύμνος!
Αυτή η ανυπέρβλητη μουσική ιδιοφυΐα προτίμησε
να υπηρετήσει το Έθνος του και να ζήσει φτωχικά,
αψηφώντας τις υψηλές γνωριμίες του. Στις 30 μαρτίου 1872, κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, ο μάντζαρος έπεσε σε κώμα και λίγες ημέρες αργότερα
εξέπνευσε.
τα έργα του είναι τόσα πολλά, που ακόμα και στις
ημέρες μας, ένα μεγάλο μέρος αυτών βρίσκεται διασκορπισμένο, αταξινόμητο και ανηχογράφητο! κάποια
έργα του διασώζονται στο Πεντάτι της κέρκυρας, ενώ
άλλα βρίσκονται σε αρχεία ιδιωτών. Παρότι τα οστά
του βρίσκονται στο νησί του, το πνεύμα του βρίσκεται στη ψυχή κάθε Έλληνα όταν ακούει ή τραγουδάει τον ύμνο της πατρίδας του, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεται.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Eπιστολές - Γνώμες
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Βρετ. Ύπ. Αρμοστής: «Γκρίζος Λύκος»
δολοφόνησε τον Τρύφωνος το 1983

1966 – «Γυναικείο Τάγμα Γκρίζων
Λύκων» - βρετανικά και
αμερικανικά όπλα
Στις 18 Δεκεμβρίου 2021 ακόμα μια μαύρη
επέτειος, της άνανδρης δολοφονίας του 20χρονου, νεαρού Εθνοφρουρού τρύφωνα τρύφωνος από τα λαγουδερά, από τους τούρκους, σε φυλάκιο του Αγίου κασσιανού στην λευκωσία. μόλις είχε αναλάβει χρέη σκοπού. και
αυτό 34 ημέρες μετά την μονομερή ανακήρυξη
του ψευδοκράτους από τον ραούφ ντενκτάς.
Στα βρετανικά αποδεσμευμένα αρχεία για το
έτος 1983 στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο στο λονδίνο, υπάρχει αναφορά για την δολοφονία του
άτυχου τρύφωνα τρύφωνος. ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στη λευκωσία κ. William Wilberforce,
την επομένη της δολοφονίας του τρύφωνος,
έστειλε στο λονδίνο το ακόλουθο τηλεγράφημα
αναφέροντας ότι ο στρατιώτης, ο οποίος τον δολοφόνησε, ανήκε στους Γκρίζους λύκους – όπως
έγραψε «Wolf Regiment» («Σύνταγμα λύκων»).
Σε ελεύθερη μετάφραση:
«19.12.1983
Δολοφονία εθνοφρουρού.
1. Στο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα λίγο
μετά τις 15.00 τοπική ώρα, ένας στρατιώτης
από το «Σύνταγμα των λύκων» (“Wolf Regiment”)
πυροβόλησε στο στήθος εθνοφρουρό από απόσταση 75 μέτρων. ο στρατιώτης πέθανε αργότερα, εντός μιάμιση ώρα, στο νοσοκομείο.
2. η περιοχή του πυροβολισμού, στα βορειοανατολικά της παλαιάς πόλης, δεν ήταν μακριά από το προηγούμενο περιστατικό τον Σεπτέμβριο του 1982, σε ένα μέρος της Πράσινης Γραμμής, όπου τα νεύρα τείνουν να είναι τεταμένα. το καναδικό Απόσπασμα αύξησε την
παρουσία του εκεί και έχει παρέμβει με μόνιμη
περίπολο μεταξύ των δύο πλευρών. η ουνΦΙκυΠ
αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα στην περιοχή του περιστατικού, όμως σε
άλλες περιοχές της λευκωσίας υπήρξε κάποια
ενίσχυση από αμφότερες τις πλευρές των θέσεων στην γραμμή κατάπαυσης του πυρός. η
ουνΦΙκυΠ αύξησε την κατάσταση επαγρύπνησής της.
3. η ουνΦΙκυΠ δεν εξακρίβωσε την ακριβή
αιτία του πυροβολισμού, όμως, δημοσιογραφικές αναφορές έκαναν λόγο για ανταλλαγή ύβρεων μεταξύ των δύο φρουρών αμέσως πριν τον
πυροβολισμό. οι Αρχές του τουρκικού στρατού
εξέφρασαν λύπη στην ουνΦΙκυΠ και τους
είπαν ότι ο πυροβολισμός δεν ήταν κατόπιν διαταγής αλλά πράξη ενός ατόμου και το θέμα διερευνάται.
4. η αντίδραση των ελληνο-κυπριακών αρχών
υπήρξε συγκρατημένη. η κάλυψη του περιστατικού στα νέα από την τηλεόραση υπήρξε
χαμηλού τόνου και ο Βενιαμίν είπε ότι στρατιωτική απάντηση δεν απαιτείτο για κάτι που
φαίνεται ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Παρόλο που στο θέμα προβλήθηκε ως κύριο θέμα στον τύπο στις 19 Δεκεμβρίου, εφημερίδες
προσκείμενες στην κυβέρνηση το ανέφεραν
χωρίς διαμφισβητούμενα σχόλια. Wilberforce».
Σημειώσεις:
1) ο Χριστόδουλος Βενιαμίν υπηρετούσε τότε ως υπουργός Εσωτερικών και
Άμυνας. Απεβίωσε στις 16 νοεμβρίου
2016.
2) O Βρετανός Ύπατος Αρμοστής William
Wilberforce υπηρέτησε στην κΔ μεταξύ

ή να ελαττώσουν τις ευθύνες της για την εν
ψυχρώ δολοφονία του εθνοφρουρού μας. η δολοφονία αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα προκλητικής ενέργειας από μέρους του δολοφονηθέντος αλλά βάρβαρη και αδικαιολόγητη πράξη
από μέρους των δολοφόνων…»

Εκθέσεις βρετανικών μυστικών
υπηρεσιών – «Γκρίζοι Λύκοι»

Το τηλεγράφημα το Βρετ. Υπ. Αρμοστού με την αναφορά στους «Γκρίζους
Λύκους»
Στο ένθετο: Μνημείο Τρύφωνα Τρύφωνος κοντά στη γενέτειρά του

1982–1988.
3) η αναφορά «σε προηγούμενο περιστατικό τον Σεπτέμβριο του 1982» αφορούσε την δολοφονία του « Χριστάκη Γεωργίου από το Πραστειό στις 21 Σεπτεμβρίου 1982 σε φυλάκιο στο καϊμακλί. ο
Χριστάκης χωρίς κανένα λόγο πυροβολήθηκε με στρατιωτικό τυφέκιο από τούρκο σκοπό ενώ βρισκόταν στην αυλή του
φυλακίου του. ο θάνατος του ήταν ακαριαίος». (μιχάλης Πολυδώρου 13/08/2017).

ΡΙΚ
Στις 21 Δεκεμβρίου 1983 η υπ. Αρμοστεία
έγραψε ότι η αντιπολίτευση επέκρινε την στάση της κυπριακής κυβέρνησης. «Πρώτα επέκριναν το ραδιοφωνικό Ίδρυμα κύπρου για υποβάθμιση του θέματος, μέχρι που απέφυγαν (το
ρΙκ) να αναφέρουν ότι ο πυροβολισμός ήλθε
από την τουρκική πλευρά. ο Δημοκρατικός
Συναγερμός ανακοίνωσε ότι θα θέσει το θέμα
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ζήτησε από
τον υπουργό Εσωτερικών και Άμυνας να ενημερώσει τη Βουλή για την πολιτική της κυβέρνησης στο χειρισμό παρόμοιων περιστατικών».
(Από το τηλεγράφημα της υπ Αρμοστείας προς το λονδίνο).
Επίσης, ανέφερε, ότι ο Βενιαμίν εξέδωσε ανακοίνωση στις 20 Δεκεμβρίου απορρίπτοντας τις
επικρίσεις και ότι η αντίδραση της κυβέρνησης
σε τέτοια περιστατικά θα αποφασιζόταν με σοβαρότητα και ευθύνη, «δίχως να προκαλεί περισσότερες επικίνδυνες εξελίξεις».

Τούρκοι

Ανακοίνωση των ηνωμένων Εθνών ημερ 20
Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την υπ. Αρμοστεία,
«είπε ότι οι τουρκοκυπριακές Δυνάμεις Ασφαλείας παραδέχθηκαν ευθύνη για τον πυροβολισμό, όμως, είπαν ότι ήταν ατύχημα. Ήταν
λυπηρό ο θάνατος του εθνοφρουρού. ο Ertegun,
ο νέος «υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας»
είπε ότι το θέμα πρέπει να το δουν σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αυξημένες προκλήσεις
των Ελληνοκυπρίων κατά μήκος της γραμμής
(μια ταύτιση των πρόσφατων λεχθέντων του
ντενκτάς προς τον Ύπ. Αρμοστή στις 19 Δεκεμβρίου…) η κηδεία του εθνοφρουρού έγινε
στις 20 Δεκεμβρίου… και η μετρημένη αντίδραση της κυβέρνησης απηχούσε τη στάση των
περισσότερων Ελληνοκυπρίων», ολοκλήρωσε
η υπ. Αρμοστεία, με υπογραφή S.D. Pattison.

Το Υπουργείο Άμυνας
το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το Αρχείο
του Γραφείου τύπου και Πληροφοριών της κΔ,
ημερ. Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 1983, κατήγγειλε τη δολοφονία του Εθνοφρουρού «ότι δεν ήταν
ούτε τυχαία ούτε ατύχημα, αλλά εσκεμμένη
πράξη που αποκαλύπτει, ακόμα μια φορά
τους διεθνώς απαράδεκτους τρόπους σκέψης
και ενέργειας της τουρκικής πλευράς».
Ανακοίνωση του ΓτΠ 23.12.1983 αναφέρεται στην απάντηση του υπ. Άμυνας στους ισχυρισμούς ντενκτάς : «οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί
της τ/κ ηγεσίας δεν είναι δυνατό να μετατοπίσουν

την δεκαετία του 1960 οι Βρετανικές μυΣτΙκΕΣ
υΠηρΕΣΙΕΣ συνέταξαν δύο πολυσέλιδες εκθέσεις ΑΠορρητΕΣ μονο ΓΙΑ τΑ μΑτΙΑ του
ηνΩμΕνου ΒΑΣΙλΕΙου, τΩν ηνΩμΕνΩν
ΠολΙτΕΙΩν ΑμΕρΙκηΣ κΑΙ του κΑνΑΔΑ.
ημία «Notes ON THE TURKISH CYPRIOT
COMMUNITY AND ARMED FORCES 1st NOVEMBER 1966» και η άλλη «NOTES ON THE
GREEK CYPRIOT AND GREEK ARMY FORCES
IN CYPRUS» με ημερομηνία 1 Ιουνίου 1967.
Αυτές ετοιμάστηκαν από την «Cyprus Base
Intelligence Organisation» στη Βάση Επισκοπής.
H έκθεση για την Ελληνοκυπριακή πλευρά
αποδεσμεύθηκε στις 31.8.2011. η έκθεση για
την τουρκοκυπριακή πλευρά στις 24 Ιανουαρίου 2012 κατόπιν δικής μου αίτησης. Εφόσον
η έκθεση για την δική μας πλευρά είχε αποδεσμευθεί ζήτησα όπως αποδεσμευθεί και η άλλη για την τουρκοκυπριακή. Αποδεσμεύθηκε
με ελάχιστες σελίδες διατηρημένες κλειστές.
Σ΄αυτή λοιπόν την έκθεση για την «τουρκοκυπριακή κοινότητα και τις ένοπλες δυνάμεις», μεταξύ πολλών σημαντικότατων αναφορών για την στρατιωτική παρουσία και δομή
στους τουρκοκυπριακούς θύλακες (κατεχόμενα από τις δύο τουρκικές εισβολές του 1974),
υπάρχουν και τα ακόλουθα.
Όταν εμείς διώχναμε την ΕλληνΙκη
μΕρΑρΧΙΑ…
Όταν στην κύπρο κάποιοι είχαν ξεσπαθώσει
με ύβρεις (ΑκΕλ) και συμπαράσταση από την
μόσχα και τους τούρκους εναντίον της ΕλληνΙκηΣ μΕρΑρΧΙΑΣ, στους τουρκοκυπριακούς θύλακες στο βόρειο μέρος της κυπριακής
Δημοκρατίας, μετά το αποτυχημένο τουρκικό
πραξικόπημα εναντίον της κΔ, γινόταν όργιο
στρατιωτικών προετοιμασιών με βρετανικά και
αμερικανικά όπλα, σύμφωνα με την έκθεση και
φωτογραφίες. μέχρι και « Γυναικείο τάγμα
Γκρίζων λύκων» είχαν συγκροτήσει με το έμβλημα των «Γκρίζων λύκων» στους μπερέδες
τους. Χαρακτηριστική η φωτογραφία στην εν
λόγω έκθεση με τουρκοκύπριες να παρελαύνουν
ως «Γυναίκες μαχητές» του «τάγματος των
Γκρίζων λύκων».

Συλλογή τουρκο-κυπριακών
«εθνικών σημάτων»
Στην έκθεση υπάρχει και … συλλογή από εθνικά σήματα που χρησιμοποιούσαν οι τουρκοκύπριοι.
«τα εθνικά σήματα, τα οποία επί τω πλείστον
φαίνονται», έγραψαν, «στο Στρατό των Πολεμιστών (Fighter Army) είναι το μισοφέγγαρο και
το σύμβολο της τουρκικής Δημοκρατίας… Εκτός
των «Εθνικών Σημάτων» (“National Badges”)
ένα άλλο «capbadge» που συχνά βλέπει ένας
είναι το σύμβολο των Γκρίζων λύκων (Bozkurt).
το φοράνε στο κεφάλι (κάποτε στο τσεπάκι του
στήθους) και θεάθηκε στην περιοχή του θύλακα λευκωσίας/Ιλαρίωνα και στην επαρχία λάρνακας…»
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Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Εσύ Έρωτα
Ω έρωτα, κινητήρια δύναμη,
Ακατανίκητε, αειθαλή,
Αναβάτη ουρανού,
Καταδύτη του βυθού,
Συνεχίζω,
Πέρα από κάθε πόνο,
Κάθε πληγή, κάθε σημάδι,
Από τα βέλη σου
Κι ας έσταξε αίμα, το δάκρυ
Από τη σάρκα της ψυχής μου…
Ερωτεύομαι,
Αυτό που γίνομαι, κάθε φορά,
Αυτό που νιώθω, που τολμώ,
Να ξεπερνώ τους φόβους μου,
Να ανεβάζω τον πήχη,
Να κυνηγώ το όνειρο,
Να το κάνω να συμβαίνει
Ή να νομίζω πως συμβαίνει…
Ερωτεύομαι,
Το πώς διαβάζεις το μυαλό μου,
Πριν αρθρώσω λέξη
Το πώς καταλαγιάζεις τη σκέψη μου,
Πριν σε ενοχλήσει,
Το πώς ερμηνεύεις τη ματιά μου,
Μάτια μου,
Όταν κοιτώ τη σιωπή,
Με τη δική μου σιωπή.
Ερωτεύομαι,
Εξ ολοκλήρου, γενικά, απόλυτα…
Απολαμβάνω,
Τα ελαττώματα σου,
Όπως κι εσύ τα δικά μου,
Αντλώ δύναμη, από αυτά,
Δύναμη, όχι κριτική.
Ερωτεύομαι,
Γιατί σε θαυμάζω και σε σέβομαι.
Και αντιστρόφως νομίζω...
Ερωτεύομαι,
Τις μικρές συμπεριφορές
Με την τεράστια σημασία.
Τα λόγια που γίνονται πράξη,
Και τις πράξεις, χωρίς λέξεις.
Ερωτεύομαι,
Αυτό το φως,
Που φωτίζει τη ζωή μου,
Τη λάμψη της αλήθειας στα μάτια,
Την αλήθεια στο χαμόγελο.
Ερωτεύομαι,
Το ρίσκο, χωρίς αντάλλαγμα,
Την ασυλλόγιστη υπερβολή,
Την τρέλα, την κάποια παράνοια,
Που σπάει τη μονοτονία,
Της σοβαρότητας της ζωής…
Και τη σοβαροφάνειά της.
Αγαπώ,
Πρώτα αργά, μετά ραγδαία,
Εκείνο, το συναίσθημα
Του κατακλυσμού,
Της αιφνίδιας αστραπής...
Η αλήθεια όμως είναι:
Ερωτεύομαι,
Τον καλύτερο μου εαυτό,
Την καλύτερη μου εκδοχή.
Και ίσως,
Δεν είναι ο έρωτας που ερωτεύομαι,
Αλλά το πώς αυτός με διαμορφώνει…
Ω έρωτα εγωιστή,
Ω εγωισμέ,
Εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου,
Που ερωτεύεσαι τον εαυτό σου,
Και γίνεσαι μια κινητήρια δύναμη,
Καταστροφής;

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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Η Ελλάδα που «σκοτώνει»
τα παιδιά της...
Ε

ίναι γεγονός πως στην πατρίδα
μας πάρα πολύ εύκολα συμφωνούμε ή διαφωνούμε για πάρα πολλά
σοβαρά ζητήματα, ένα εκ των οποίων
είναι σίγουρα η πολιτική που ακολουθείται από την κεντρική εξουσία στη
διαδικασία χορήγησης της Ελληνικής
ιθαγένειας σε ξένους υπηκόους (ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ = νομικός δεσμός του ατόμου
με το κράτος).
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com

Πολλές φορές, μάλιστα, αυτά τα τόσο
λεπτά και σοβαρά ζητήματα γίνονται πεδίο
αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτών, μια
αντιπαράθεση που συνήθως εκπορεύεται μέσα από το ιδεολογικό προφίλ του
καθενός από εμάς. οι αποκαλούμενοι ως
«προοδευτικοί» θέλουν να υπάρχει ένα
εντελώς χαλαρό-ελαστικό νομοθετικό
πλαίσιο στη χορήγηση της Ελληνικής Ιθαγένειας και οι χαρακτηρισμένοι ως «συντηρητικοί» απαιτούν την εφαρμογή μιας πιο
αυστηρής νομοθεσίας που δεν θα υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας. Προσωπικά, δεν πιστεύω καθόλου σε αυτούς τους
χαρακτηρισμούς. Θα ήθελα να μιλούσαμε μόνο για Έλληνες πατριώτες που αγαπούν το τόπο τους.
Για το ποιός δικαιούται και ποιός δεν
δικαιούται να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια θα έπρεπε ασφαλώς να ήταν
απολύτως σαφές και ξεκάθαρο, αλλά
δυστυχώς δεν είναι. Για να μην αφήσω
κανένα περιθώριο για αμφιβολίες και παρανοήσεις, παραθέτω τη δική μου προσωπική μαρτυρία και εμπειρία. Βρέθηκα στην
Ελλάδα (την μάνα Ελλάδα) ένα χρόνο
μετά τον πόλεμο του 1974 για σπουδές.
η αλήθεια είναι ότι ο πραγματικός λόγος
που έκανε τότε πολλούς από τους Ελληνοκύπριους να εγκαταλείψουν το νησί ήταν
η τουρκική εισβολή και η εξ αυτής προσφυγοποίηση του 1/3 των Ελλήνων κατοίκων
της κύπρου.
οι εξαιρετικά άσχημες συνθήκες που
υπήρχαν ένεκα της κατοχής του 36.7%

του εδάφους της κυπριακής Δημοκρατίας
δημιούργησαν ένα πολύ άσχημο από κάθε
άποψη περιβάλλον με πιο σοβαρή συνέπεια την οικονομική εξαθλίωση, πρώτα
των προσφύγων, αλλά όχι μόνο των προσφύγων, αφού όλες οι δομές στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους υπέστησαν τρομακτικά πλήγματα. νέοι άνθρωποι που δεν είχαν σκοπό να σπουδάσουν (όπως συνέβη και με τον γράφοντα) άρχισαν να βάζουν στη ζωή τους
κι αυτή την προοπτική. οι σπουδές εκείνα
τα χρόνια, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων,
δεν ήταν μόνο για τους άριστους αλλά ως
επί τι πλείστον για τους έχοντες και κατέχοντες. Εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (πλην ορισμένων
Σχολών) δεν υπήρχαν, αφού οι θέσεις που
παραχωρούντο από την Ελλάδα ήσαν
κατά πολύ περισσότερες από αυτές που
υπήρχε ενδιαφέρον για την κάλυψη τους.
Εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους κυπρίους στα
Ελληνικά Πανεπιστήμια, είχαμε μετά το
1974, επειδή ακριβώς τότε αυξήθηκε το
ενδιαφέρον για σπουδές.
και επειδή στη ζωή τα πάντα είναι πιθανά, ενώ πίστευα ότι έφευγα προσωρινά
από την κύπρο, ρίζωσα για πάντα στην
Ελλάδα. τίποτε δεν είναι τυχαίο τελικά στη
ζωή μας. Έκανα οικογένεια και γρήγορα
ήρθαν στη ζωή τα τρία μου παιδιά.
Θα σας φανεί απίστευτο, ωστόσο είναι
πέρα για περά αληθινό! το ελληνικό κράτος μάς υποχρέωνε να δίνουμε στα παιδιά μας μόνο κυπριακή υπηκοότητα! Έστω
κι αν γεννήθηκαν στο έδαφός της! τα δρομολόγια λάρισα-Αθήνα-λάρισα για να διεκπεραιώσουμε σοβαρές υποθέσεις, μας
έγιναν εφιάλτης. τη μια για να εκδώσουμε
πιστοποιητικά γεννήσεως των παιδιών
μας (που μας έλεγαν μην τυχόν και χαθούν, γιατί είναι μοναδικά!), την άλλη για
να εκδώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, την
άλλη για να πάρουμε τις απαραίτητες
βεβαιώσεως για το σχολείο, κτλ.
οι δυσκολίες, όταν ήρθε ο καιρός τα
παιδιά μας να πάνε σχολείο, δεν περιγράφονται! οι υπεύθυνες υπηρεσίες των
σχολείων είχαν μια απίστευτη άρνηση όταν
έβλεπαν τα κυπριακά πιστοποιητικά! μας
αντιμετώπιζαν κυριολεκτικά σαν ξένους!
και ασφαλώς κανένα επίδομα από την
Πολιτεία (θυμάμαι τα 1000 ευρώ που δόθη-

καν κάποτε ως επίδομα για το τρίτο παιδί
που προσωπικά δεν τα πήρα ποτέ, γιατί
δεν ήμουν, όπως μου έλεγαν, Έλληνας
υπήκοος!). και οι επισκέψεις στο Γραφείο Αλλοδαπών της Ασφάλειας για έκδοση άδειας παραμονής και εργασίας αμέτρητες! Στο γραφείο Αλλοδαπών μαζί με όλους
τους ξένους!
κάθε προσπάθεια να αποκτήσουμε την
ελληνική Ιθαγένεια έπεφτε στο κενό, διότι,
όπως μας έλεγαν, για εθνικούς λόγους οι
κύπριοι, οι κωνσταντινουπολίτες και οι
Βορειοηπειρώτες δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς που μπορούσαν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια! Ώσπου
μετά από πολλές προσπάθειες και αφόρητες πιέσεις τα πράγματα άλλαξαν. και το
1996 κλήθηκα στη νομαρχία (είχε προηγηθεί ασφαλώς η γνωστή χρονοβόρος
διαδικασία της κατάθεσης αμέτρητων δικαιολογητικών) για να ορκιστώ Έλληνας (ένας
Έλληνας ορκίζεται ξανά Έλληνας)! Ενώ
βρισκόμουν στην Ελλάδα από το 1975!
και έτσι τα παιδιά μου υπηρέτησαν στις
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ θα μπορούσαν να το αποφύγουν! Βάλαμε μέσον
για να πάνε στρατιώτες! Θυμάμαι ακόμα
με πολύ περηφάνια τον γιό μου την ημέρα
της ορκωμοσίας του στο μεγάλο Πεύκο
με το ελληνικό εθνόσημο στον μπερέ του.
Αν τα γράφω όλα αυτά σήμερα, το κάνω
μόνο και μόνο για να γίνει η απαραίτητη
σύγκριση με όλους αυτούς τους ξένους,
που οι περισσότεροι δεν θα αγαπήσουν
ποτέ την Ελλάδα, κι όμως αποκτούν με
τεράστια ευκολία την Ελληνική Ιθαγένεια.
Σε αντίθεση με τους κυπρίους που στις
φλέβες τους κυλά μόνο αίμα ΕλληνΙκο!
η ελληνική πατρίδα δυστυχώς ποτέ της
δεν σταμάτησε να «σκοτώνει» τα ίδια τα
παιδιά της.
Υστερόγραφο: Ψήφισα για πρώτη φορά
στη ζωή μου το1997! Διότι, η μεν Ελληνική Πολιτεία με θεωρούσε αλλοδαπό, η δε
κυπριακή Πολιτεία διότι για να έχεις δικαίωμα ψήφου στην κύπρο πρέπει να είσαι
μόνιμος κάτοικος στο νησί! οπότε, έως
ότου αποκτήσουμε την Ελληνική Ιθαγένεια, ήμασταν πολίτες χωρίς δικαίωμα
ψήφου! Χωρίς πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή!

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε
Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο:

020 7195 1787 - 8
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Θέματα χώρου
ο χώρος που διαβιούμε δείχνει τις προσωπικές ανάγκες μας
και την προσωπικότητά μας. Έφθασε το τρικάταρτο από την ρωσία
και έδεσε στο Φάληρο. μήκος 118 μέτρα με πλάτος 22 μέτρα. Αξία
σκάφους 420 εκατομμύρια δολάρια. Όταν αγοράζεις μην δίνεις
σημασία στην τιμή, η ποιότητα παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο.
Όταν δε είσαι και ηλικίας κάτω των σαράντα χρόνων είναι έγκλημα
να σκοτίζεις το μυαλό σου με τα οποιαδήποτε εκατομμύρια, μπορεί να πάθεις κανένα εγκεφαλικό και να φας τα λεφτά σου στους
γιατρούς. Πόσο κάνει; τόσο, ωραία πληρώνεις και κρατιέσαι μακριά από τους νευρολόγους και τους νευροχειρουργούς. νηφάλιες και καθαρές σκέψεις,

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Ήρθε που λέτε το απαστράπτον σκάφος στον Φαληρικό όρμο,
έδεσε καλά τα σκοινιά στα όκια και κατέβηκε ο κ. ιδιοκτήτης του
στην ακτή να φάει κανά φρέσκο ψαράκι από φαγκρί και πάνω, να
δεί τον Πειραιά με την καστέλα, να τον δούν κι αυτόν οι ζηλιάρηδες οι Πειραιώτες και φυσικά να τον καμαρώσουν. Παλίκαρος,
από τα βάθη της Σιβηρίας. Θα μπορούσε να είναι γόνος πλούσιας
βιομηχανικής οικογένειας αλλά στην ρωσία τον καιρό εκείνο απαγορεύονταν οι βιομηχανίες και οι εκλογές. Ως εκ τούτου, κατέφυγε ο μπαμπάς του σε κάτι επικερδέστερο, έγινε αντινομάρχης
στην περιοχή του τομσκ.
Ε, θέλοντας και μη, και προκειμένου να εξυπηρετήσει τον προϊστάμενό του από την μόσχα, έμεινε στη θέση αυτή ως εντεταλμένος και υπεύθυνος για τα δάση της Σιβηρίας μέχρι τον Αρκτικό κύκλο για κάτι λιγώτερο από σαραντα πέντε χρόνια. υπέφερε,
αλλά όταν πρόκειται για τα συμφέροντα του λαού κάνεις υπομονή έστω κι αν οι καταθέσεις στην Ελβετία είναι με μηδενικά σχεδόν
επιτόκια. κλέβουν, καημένε, οι τραπεζίτες όπου κι αν βρίσκονται, μήπως στην Ελλάδα δεν μας κλέβαν τόσα χρόνια, ήρθε ο
Αντρέας και τους έβαλε στη θέση τους.
Αυτό το πλοίο - μαμούθ το χρησιμοποιούσε ο ρωσάκος για τις
πιεστικές του ανάγκες. Ε, δεξιώσεις, χοροεσπερίδες, διακοπές και
άλλες ανάγκες, με τις οποίες ασχολείται επίσης η Βασίλισσα της
Αγγλίας και άλλοι Ευρωπαίοι εστεμμένοι μετά τις παρελάσεις και
τους γάμους που είναι αυστηρώς υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται.
ο αντινομάρχης πατήρ όχι ότι ήταν υποχρεωμένος να κλέβει, αλλά
να, δεν γίνονταν και εκλογές συχνότερα από τα τριάντα χρόνια κι
αυτές τελείως μεταξύ μας, όχι να δίναμε ψήφο και στα τσόλια τον
λαό. Ό,τι διαφορές είχαμε τις λύναμε μεταξύ μας, δεν ήμασταν δα
και αγροίκοι, πολιτισμένοι αξιωματούχοι εισπράκτορες ήμασταν,
ο καθένας τις εισπράξεις του και σε όποιο κράτος ήθελε. τα κράτη
τα ξέραμε άλλωστε, όπως και τα νομίσματα. μακριά μόνον από
τα ρούβλια, αυτά ήταν λαϊκά χαρτονομίσματα, καθαρά προς χρήσιν του λαουτζίκου.
οι ανάγκες του ανθρώπου διακρίνονται και ιεραρχούνται σε
τρείς κατηγορίες. Πρώτη η επιβίωση, το φαΐ, η μπανιόκα. Δεύτερη είναι η σεξουαλική ανάγκη, τα στηθάκια και τα μπουτάκια ας
είναι και μπουτάρες, δεν ενοχλεί αυτό. τρίτη ανάγκη είναι η αναγνώριση. κοίτα να δείς ποιος είμαι εγώ, κοίτα ρε, κι αν δεν κοιτάζεις κακό του κεφαλιού σου, εγώ θα σε κλέψω για να δείς το τρικάταρτο, ηλίθιε. Σου επιτρέπω να το δείς αφού είναι και προϊόν
άνευ εκλογών!!!
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«Η υποκρισία των Δυτικών για το
μεταναστευτικό και την Τουρκία»
Κύριε Διευθυντά,
ο Βίκτωρ ουγκώ, ο συγγραφέας των
«Αθλίων» (Lew Miserables), στο βιβλίο
του «Φιλολογία και Φιλοσοφία» έγραφε
ότι οι μεγάλες αλήθειες είναι πάντα επίκαιρες. Έτσι, όταν ο περισσότερος κόσμος
ακολουθεί τη γαλλική παροιμία «όποιος
ακολουθεί το πνεύμα της εποχής, απολαμβάνει όλα τα καλά της, ενώ αυτός που
είναι εναντίον της παθαίνει όλα τα κακά
της», υπάρχουν και μερικοί – δυστυχώς
πολύ λίγοι – που διαλέξουν να λένε την
αλήθεια, αδιαφορώντας για την πολεμική που ασκείται εναντίον τους και από τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ένας απ’
αυτούς ήταν και ο γιατρός, πολιτικός και
για πολλά χρόνια δήμαρχος λευκωσίας,
ο Δρ Θεμιστοκλής Δέρβης. Ήταν ένας
εξαίρετος παθολόγος, αλλά με μεγάλη
γνώση και προπάντων δεν φοβόταν να
λέει την αλήθεια.
Όταν όλοι οι πολιτικοί μας προσποιούνται για να ευχαριστήσουν τους ισχυρούς της ημέρας, ο Δρ Δέρβης όποτε έγραφε στα ηνωμένα Έθνη, τον οηΕ, απευθυνόταν στη «λέσχη Διεθνών Απατεώνων», όπως ήταν και είναι, πριν και
τώρα – ένα σώμα από υποτελείς και δουλοπρεπείς, που κάνει ό,τι θέλουν οι Αμερικανοί και οι φίλοι τους. Είναι φυσικό,
αφού οι Αμερικανοί θα τους έδιναν τον
τεράστιο ουρανοξύστη και θα ξόδευαν
τόσα πολλά λεφτά χωρίς κέρδος; Άραγε,
οι «ωραίοι» του ΑκΕλ και του ΔηΣυ που
περιμένουν σωτηρία και τις «καλές» υπηρεσίες του Γ.Γ. του οηΕ, είναι καλά στο μυαλό
τους; Πότε ο οηΕ έλαβε σωστές, υγιείς
αποφάσεις; τι περιμένουν από τους Αμερικανούς που διοικούν τον οηΕ; οι ηΠΑ
ήταν αρχικά αποικία των Ευρωπαίων,
όπου άφηναν ό,τι κακό είχαν – εγκληματίες,

άνδρες και γυναίκες κ.λπ. Επειδή τα κακά
γονίδια πάντα υπερισχύουν, οι ηΠΑ έγιναν η χώρα του κακού, πλαισιωμένες από
τους Δυτικούς συγγενείς τους, που έχουν
και αυτοί μια ωραία «χριστιανική» παράδοση με την «Ιερά Εξέταση»... Αυτοί οι
καλοί «χριστιανοί» έκαψαν ζωντανούς
χιλιάδες αθώους πολίτες ως αιρετικούς
και η καθολική Εκκλησία καταπολεμούσε
τη γνώση και την επιστήμη στον μεσαίωνα.
Όταν μετά τα σκοτεινά χρόνια του
μεσαίωνα άρχισε να ξυπνάει ο κόσμος,
έτρεξε στα φώτα των αρχαίων Ελλήνων
και κατάφερε να προοδεύσει και να γίνει
καλύτερος. Εμείς οι νεώτεροι Έλληνες
ξεχάσαμε τον τεράστιο πολιτισμό και σοφία
που μας άφησαν οι πρόγονοί μας και έτσι
βρισκόμαστε στα σημερινά κακά χάλια.
οι ωραίοι ηγέτες μας μιλούν πολύ καλά
όταν βρίσκονται μπροστά σε ελληνικό
κοινό. Όταν βρεθούν μπροστά σε ξένους, όμως, είτε χάνουν τη μιλιά τους είτε
συγκινούνται από τις μεγάλες αξίες του
νΑτο, που δεν διστάζει να πολεμήσει
ρώσους, κινέζους, Ιρανούς, Σύρους κ.λπ.
με άλλα λόγια, όσους αντιπαθούν οι
Αγγλο-Αμερικανοί.
Όσον αφορά το εγκληματικό κράτος
της τουρκίας, που δολοφονεί όχι μόνον
τους ντόπιους λαούς που σκλάβωσε –
κούρδους, Σύρους, λαζούς, Έλληνες
κ.λπ. – αλλά και όσους τούρκους ζητήσουνε το δίκιο τους. οι καλοί μας σύμμαχοι
και φίλοι της Δύσης έχουν δύο μέτρα και
δύο σταθμά.
Αλλού, χωρίς πολλές διαδικασίες και
δισταγμούς στέλνουν πλοία, αεροπλάνα
και στρατό εναντίον κάθε ανεπιθύμητου,
ενώ για κάποιους άλλους γίνονται «καλοί
χριστιανοί» και... προσεύχονται στον Ύψι-

στο να τους φωτίσει να βρουν τον σωστό
δρόνο, έστω κι αν είναι αλλόθρησκοι,
όπως οι τούρκοι, που είναι φανατικοί Ισλαμιστές.
Έτσι, όπως ο καδής της σχετικής ιστορίας του ναστραδίν Χότζα, γυρίζουν φύλλο
όποτε τους συμφέρει για ακριβώς το ίδιο
αδίκημα. η τουρκία πνίγει πρόσφυγες,
τους στέλνει κακήν κακώς στις ευρωπαϊκές χώρες και αντί να λάβουν εναντίον
της μέτρα, ΕΕ και νΑτο της προσφέρουν δισεκατομμύρια ευρώ και την ανακηρύσσουν (μαζί με μας τους παθόντες,
που συμφωνούμε πάντα με τους φίλους
της τουρκίας) ως την καλύτερη χώρα στη
μεταχείριση προσφύγων!!!
Ακόμη και ο οηΕ θεώρησε την τουρκία
την ιδανική χώρα στην υποδοχή προσφύγων! με τη συμφωνία βεβαίως και
των δικών μας κυβερνήσεων(!!!) που είμαστε παθόντες. ο λαός ξέχασε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μόλις εξελέγη, ζήτησε με επιστολή του να αναγνωριστεί η
τουρκική γλώσσα ως ευρωπαϊκή και να
χρησιμοποιείται από την Ε.Ε. Έτσι συνεχίζουμε την παράδοση από τον Ελευθέριο Βενιζέλο που πρότεινε να δοθεί το
νόμπελ Ειρήνης στον κεμάλ Ατατούρκ
και από τον αρχηγό των «Ελλήνων Εθνικοφρόνων» τουρκοβασίλη, που θεωρούσε την τουρκική «Δημοκρατία» παράδειγμα προς μίμηση.
τώρα η Ε.Ε. όσον αφορά τη λευκορωσία, σύμμαχο των ρώσων, ετοιμάζει
βαριές κυρώσεις, ενώ για την τουρκία
δίνει δισεκατομμύρια ευρώ για το ίδιο
πράγμα!!! Εμείς «αγρόν ηγοράσαμε και
ζεύγη βοών πέντε». Δεν κάνουμε τίποτα.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Ανώφελη Αρχή
τα ποξαμάθκια πέφτουσι, πάντα εις τους ξιδόντες,

Σ’ αυτούς που ξέρουν να γλεντούν – τσακκίζουν κόκκαλα,

όλα του κόσμου αγαθά – βριμί τα έχουν, σιονωτά,

βροντούν,

απανταχού παρόντες!

στερήσεις νύχτα – μέρα!

Σε δκυο γαδάρους άσιερο δεν ξέρουν να μοιράσουν

Για δες πού καταντήσαμε και ποιοι μας κυβερνάνε,

τζι’ όμως η τύχη τους βουνό – ό,τι τζι’ αν κάνουν βολικό,

αυτοί που δεν αξίζουνε – με χρήμα... τα ζαλίζουνε,

δεν πρόκειται να χάσουν!
Αυτά που πιάνουν, γίνονται ασήμι τζιαι χρυσάφι,
μα οι λεβέντες με αρχές – κοπέλλες όμορφες, φτωσιές,
μεινήσκουσι στο ράφι!
μια τακτική παράξενη, δεν την καταλαβαίνω,
εκ γενετής μου προσπαθώ – λύση να εύρω μελετώ,

τα σκήπτρα μας... κρατάνε!
Πλείστοι βοσκοί των θησαυρών συνέχεια μετρούνε,
τα βήματά τους με λεφτά – στερούνται γλέντια και χαρά,
δεν ξέρουνε να ζούνε!
και επιμένουν δυστυχώς δεν θέλουνε να δούνε,
να στείλουν λίγα και σε μας – ζωή μας τύραννοι, βραχνάς,
το τέλος τους πριν βρούνε!

να μάθω πού πηγαίνω!
Ίσως επέλθει τελικά, αγάπη, καλοσύνη,
να βκω απ’ τα αδιέξοδα, απάντηση να πάρω,
αλλού να βρέσιει, να γιωρκά – σε μας αέρας του Βορκά,

να ζούμε όλοι αρμονικά – ισότητα στα αγαθά,
πλήρη δικαιοσύνη!!!... Αμην!!!

σβήνει ζωής μας φάρο!
Εις τους δοντάες που πεινούν – τους πέμπει πέτρες να μασούν,
κουπόνι στον αέρα!

Ειρήναρχος Στεφάνου
8η Σεπτ. 2021

Eπιστολές - Γνώμες
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ΙΣτορΙκη μνημη

∞ Νοέμβρη...
Κάθε
Ανήμερα της Παναγιάς

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Τζιείνο το μυθικό πουλί, το νεκραναστημένο!
Με δύο ματάκια φωτεινά, με τα χρυσόμαυρα φτερά,
το ράμφος τ’ ατσαλένιο!
Μέσ’ απ’ τον θρύλο χάνεται κι όμως δεν ξεμακραίνει!
Σαν αστραπή το βλέμμα του πάνω από την τέφρα του,
τις νύχτες γυροφέρνει.
Κάθε Νοέμβρη έρχεται να σπείρει, να οργώσει!
Ανήμερα της Παναγιάς, το Λάβαρο της Λευτεριάς,
ψηλά να το σηκώσει.
Έν’ να αλλάξουν οι τζιαιροί! Καθώς προλέγαν οι παλιοί,
εν’ νάρτει ώρα τούτη η γη που να τζιοιλιοπονήσει!
Ν’ αστράψει η Ανατολή τζι’ η Δύση να βροντήσει!
Τ’ απόκρυφο, το ποθητό, τ’ αστέρι το συμβολικό,
η νύχτα θα γεννήσει!
Τζιαι το πουλί το μυθικό, μεγάλο σγιαν τον Αετό,
θ’ ανοίξει τα φτερά του!
Εις τα λημέρια τα παλιά, στον Πενταδάχτυλο ψηλά,
θα χτίσει τη φωλιά του!
Ν’ αντιλαλήσουν τα βουνά, το μήνυμα να δώσουν!
Τζι’ οι Αθάνατοι να κληθούν από τη γη ν’ αναστηθούν,
το χώμα να μυρώσουν!
Οι κάμποι και οι λαγκαδιές με την αυγή ν’ ανθίσουν!
Οι κουρσεμένες εκκλησιές να ξαναλειτουργήσουν!
Τζι’ η προδομένη Παναγιά το χέρι της ν’ απλώσει,
που την αβάσταχτη σκλαβιά, την κόρη να γλυτώσει!
Με μιας να σπάσουν τα δεσμά,
μακριά να διώξει τα θεριά,
να σώσει τον λαό της!!!
Κι ωσάν Βασίλισσα Κυρά, με άσπρα πέπλα γιορτινά,
να μπει μέσ’ τον Ναό της!
Καλότυχος... που ενα βρεθεί!
Ανάσταση ν’ αξιωθεί να δει,
να μαρτυρήσει!
Που το κρασί της Λευτεριάς να πιεί, να κοινωνήσει!

ΜΕΡΟΣ 22oν

«Φάλαγγα Κυπρίων Αγωνιστών
στην εκστρατεία για την
απελευθέρωση της Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας»
(συνέχεια)

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας

Ξεριζωμένη Λεμονιά

Σκέψου για λίγο
Μη σκέφτεσαι την αδικία, τη βλοσυρή υποκρισία,
μήτε το αγέλαστο παιδάκ
ή τους σοφούς που ήπιαν φαρμάκι...
Μήτε ναυάγιο σε ξερονήσι,
ή τον φτωχο που λέει θα χτίσει.
Το ξεροβόρι που σε δέρνει
και την απόγνωση που φέρνει.
Μην κλαις για ήλιο πού’χει δύσει –
αυτός σε κύκλο θα γυρίσει.
Κλάψε καρδιές που μήνες ζούνε,
δίχως στοργή Θεού ποτέ να βρούνε,
τις ξεχασμένες – σκέψου αυτό –
Σκέψου για λίγο... Τι φριχτό!

Μερσίνη MacFarland

12. Γεώργιος Δαβίδ Οικονομίδης, κύπριος. υπηρέτησε στη Φθιώτιδα όπου προεβιβάσθη σε νομάρχη στη Φθιώτιδα, νομοδιευθυντής δε εις Αιτωλίαν και νομάρχης
Βοιωτίας επί Βασιλείας.
13. Γεώργιος Κυπραίος ή Καλαντζής.
Πήρε μέρος στην απελευθέρωση της Θήβας.
«Εν Λειβαδεία τη 13η Ιουνίου 1865
Προς την επί των αγώνων και θυσιών Εξεταστικήν Επιτροπήν διά του κ. Επάρχου Λειβαδείας.
Αριθμ. 1635.
Ο υποφαινόμενος Γεώργιος Κυπραίος ή
Καλαντζής, κατοικοδημότης Λειβαδείας, αγωνισθείς και υπηρετήσας εις διαφόρους κατά
των εχθρών Οθωμανών μάχας υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος απ’ αρχής της Επαναστάσεως μέχρι του έτους 1834».
14. Αδάμ Μάρκου, Κύπριος. Κάτοικος
Νεοχωρίου Θεσπιών (κοινότητα στον Δήμο
Αλιάρτου Φθιώτιδας σήμερα), πολέμησε σε
διάφορες μάχες στη Στερεά Ελλάδα. Ο ίδιος
πήρε μέρος στην πολιορκία της Αταλάντης,
την πολιορκία της Λειβαδιάς, στις μάχες σε
Ξηροχώρι, Άμφισσα, Θήβες και στο Βρυσάκι στις 15 Ιουλίου 1821 και
«εις άπασαν την Ανατολικήν Ελλάδα –
Αμπριάνην. Δομιάσταν. Αγιαρουσαλήμ, Ζεμειόν, Σάλωνα κ.λπ.
Εν Αθήνας, τη 22α Μαΐου 1865
Ι. Κλίμακος – Υποστράτηγος
Αντ. Κώστας – Ταγματάρχης
Τμ. Α’ – Θ’ Ι’.
15. Παύλος Ιωάννου Τουφεξής. κύπριος. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς
ως υπαξιωματικός και «συνηγωνίσθη μεθ’
ημών εις τας κατά την Στερεάν Ελλάδαν
μάχας».
«Πιστοποιητικόν
Πίστην βεβαίαν ποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο φέρων το παρόν μας κύριος Παύλος
Ιωάννου Τουφεξής, Κύπριος, υπηρέτησε την
πατρίδα στρατιωτικώς ως υπαξιωματικός και
συνηγωνίσθη μεθ’ ημών εις τας κατά την Στερεάν Ελλάδαν μάχας. Όθεν δείξας καθ’ όλον
τον πολέμου διάστημα προθυμίαν και ανδρείαν, ευπείθειαν και άπειρον στρατιωτικήν
ικανότηταν.
Λαμβάνει παρ’ ημών το παρόν χάριν της
δικαιοσύνης και αληθείας ίνα τω χρησιμεύση
προς απολαβήν του ανήκοντος παρασήμου
και παντός άλλου αναλογούντος δικαιώματος.
Εν Αθήνας 22α Φεβρουαρίου 1844
Π. Μαυρομιχάλης – Νικόλαος Κριεζιώτης
– Λουκάς Λ. Χαμρόβας – Ιωάννης Κυπριώτης, λοχαγός – Ι. Μακρυγιάννης»
«Αριθμ. 873
Προς τον Νομάρχην Αττικοβοιωτίας

«Ο Γεωργάκης Ολύμπιος ανατινάζει τη Μονή του Σέκου». Πίνακας του Πέτερ φον Χες.

Ο ταπεινώς υποφαινόμενος υπηρετήσας
καθ’ όλον το διάστημα του υπέρ ανεξαρτησίας
ιερού αγώνος την Πατρίδα στρατιωτικώς και
λαβών άμεσον ενεργητικόν μέρος εις διαφόρους εκστρατείας, πολιορκίας και μάχας, κατά
επισυναπτόμενον ενταύθα πιστοποιητικόν,
υπό τας διαταγάς στρατιωτικών οίτινες και
υπέγραψαν το παρόν πιστοποιητικόν, παρευρεθείς εις μάχας προσωπικώς και μετά ζήλου
αγωνιζόμενος κατά των εχθρών προς ελευθερίαν της Πατρίδος.
Παρακαλώ όθεν την Σεβαστήν Νομαρχίαν
Αττικοβοιωτίας ίνα ευαρεστηθή να διαβιβάση την παρούσαν μετά του εσωκλείστου προς
την επί τούτω συσταθείσαν σεβαστήν Επιτροπήν προς αμοιβήν των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος αγώνα αγωνισαμένων και
θυσιασθέντων διά να χορηγηθή και εις τον
υποφαινόμενον η ανήκουσα αμοιβή των
εκδουλεύσεών μου.
Εν Αθήναις την 17η Νοεμβρίου 1846.
Ο ευπειθέστατος
Παύλος Ιωάννου Τουφεξής
Κύπριος»

«Κύπριοι Αγωνιστές στην
εκστρατεία της Θεσσαλίας»
1. Μητροπολίτης Δημητριάδος και Ζαγορίου, Αθανάσιος (Κασαβέτας). μυήθηκε
στη Φιλική Εταιρεία το 1820 και πήρε ενεργό μέρος στην επανάσταση του Πηλίου στη
Θεσσαλία.
2. Κωνσταντίνος Κυπριώτης, μπουρλοτιέρης. Σκοτώθηκε στη ναυμαχία των τρικέρων. υπαξιωματικός Β’ (Αμ 234, ΑΧΕΒ).
3. Ζήνων Κύπριος. Αδελφός του Αγγελή. Βρέθηκε μαζί του στη Δραγατσάνι. Ανατινάχθηκε μαζί με τον Γεωργάκη Ολύμπιο
στη μονή Σέκου στη μολδοβλαχία.
«Πιστοποιητικόν 11220.
Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος εκ Ψαρών
ότι ο συμπατριώτης μου Κωνσταντίνος Κυπρ-

ιώτης υπηρέτησε ως πυρπολητής εις την
εκστρατείαν των Τρικέρων (Θεσσαλία), ως
ναύτης Α’ Τάξεως. Πριν δε της παύσεως του
πολέμου τούτου, ο δυστυχής ούτος σταλείς
με την λέμβον τού άνω μνησθέντος πλοίου
«Γεώργη Χ» Μυκέ προς εκτέλεσιν υπηρεσίας, επνίγη εν μέσω της θαλάσσης.
Καθ’ όλον δε το διάστημα της υπηρεσίας
του έδειξεν ανδρείαν και πατριωτισμόν απαράμιλλον και ευπείθειαν και ετοιμότητα προς
ανωτέρους του.
Προς βεβαίωσιν δε τούτων και κατ’ αίτησιν
της επιζώσης θυγατρός του Μαρίας Κωνσταντίνου Κυπριώτη αφίεμεν το παρόν μου
όπως της χρησιμεύση ένθα δει.
Εν Σύρω τη 12η Μαΐου 1865.
Γ. Βαλέτας
Επικυρούται η γνησιότης της ως άνω υπογραφής
Ερμούπολις 12η Μαΐου 1865
Ο Δήμαρχος
Δ. Παπαδάκης»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στερεά Ελλάδα: η Στερεά, ορεινή στο
μεγαλύτερο μέρος, αποτελείται από εφτά
νομούς στο κέντρο της Ελλάδας. νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδος, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος, Βοιωτίας, Ευβοίας και Αττικής. Συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού της Ελλάδας (περίπου 5 εκατ.).
ΠΗΓΕΣ:
Α) λοΐζος Φιλίππου (Πάφιος ιστορικός),
«κύπριοι Αγωνισταί», λευκωσία 1853.
Β) Θάνου κ. Βαγενά, «Χρονικά της κύπρου – Αγώνες των κυπρίων για την ελευθερία», έκδοση υπουργείου Προεδρίας κυβερνήσεως, Γενική Διεύθυνση τύπου και Πληροφοριών, Αθήνα 1954.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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Specialists in repatriation to Cyprus, Greece and all over the world ∫∞π ™∆∞Àƒ√π
131-133 MYDDLETON ROAD, WOOD GREEN, LONDON N22 8NG
FUNERAL DIRECTORS

TEL: 020 8889 9888 (24 ÒÚÂ˜) FAX: 020 8888 9205 E-mail: d-e@d-e.co.uk

20 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Eκλεκτές Συνεργασίες

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

ΠοΙηΣη μΕ ΙΔΕολοΓΙκο ΠΕρΙΕΧομΕνο

Τεύκρος Ανθίας (1903 – 1968)
Μέρος 40όν

Κι όταν θα βρεις το λυτρωμό σ’ ένα
παγκάκι ξαπλωμένος,
Και θα σιγήσει ο σίφουνας κ΄ η θύελλα
της ζωής σου,
Αλήτη! Δε θα πεις ποτέ πως ήσουν
κουρασμένος
Απ’ τον αγώνα το σκληρό
της άρρυθμης ψυχής σου.

Α

πό τους Κύπριους ποιητές που έγραψαν στην πανελλήνια δημοτική και άφησαν όνομα είναι χωρίς αμφιβολία ο Τεύκρος Ανθίας και ο Θεοδόσης Πιερίδης. Και
οι δυο τους ήταν επηρεασμένοι από τα σοσιαλιστικά μηνύματα της Ρωσικής επανάστασης του 1917 και σ’ όλη τους τη ζωή υπήρξαν κήρυκες της κοινωνικής δικαιοσύνης.
ο Τεύκρος Ανθίας γεννήθηκε στο χωριό κοντέα της επαρχίας Αμμοχώστου στις 3 Απριλίου
1903. το πραγματικό του όνομα ήταν όπως λέει
και ο ίδιος στο ποιητάρικό του:
Αντρέας Παύλου ελέγουμουν και νυν
Τεύκρος Ανθίας,
«ποιηταρούδιν» νηστικό – παιδί της
αλητείας.
ο Ανθίας αναφέρει ότι ο πατέρας του, ο Παύλος
Χατζημηνάς τον συνόδευε όταν ήταν μικρός
10-12 χρονών σε πόλεις και χωριά, σε γιορτές
και πανηγύρια ως μικροσκοπικό «ποιητάρη» με
βρακούδες και τραγουδούσε με την φωνή των
«ποιητάρικων» τα ποιήματα που έγραφε και
τύπωνε. Αυτά τα ποιήματα του σώζονται στη
Βιβλιοθήκη του Βρετανικού μουσείου.
ο Ανθίας αποφοίτησε από το Ιεροδιδασκαλείο της λάρνακας το 1922. Εργάστηκε ως δάσκαλος στην κύπρο και στην Ελλάδα και αργότερα στο λονδίνο.
Πήγε στην Αθήνα για σπουδές αλλά οι δυσκολίες

το αριστερό κίνημα τόσο στην Ελλάδα, μα
ιδιαίτερα η ρωσική Επανάσταση του 1917 και
οι θεωρίες του Λένιν τον επηρέασαν. Παράτησε τον αλητισμό και προχώρησε στη μάχη για
τον σοσιαλισμό. Γράφει και εξυμνεί τον λένιν με
επαναστατικούς στίχους:

της ζωής και τα οικονομικά προβλήματα τον
εμποδίζουν.
Επηρεασμένος από την αλήτικη ζωή έγραψε
το 1928 την ποιητική συλλογή, τα «Σφυρίγματα του Αλήτη», που τον έκαναν αμέσως γνωστό στο πανελλήνιο. Δίνουμε μερικούς στίχους
από τον Επίλογο της συλλογής:
Αλήτη! Απόψε είν’ η βραδιά τόσο καλή,
τόσο καλή.
Μπορείς να πας να κοιμηθείς σ’ ένα
παγκάκι, Αλήτη!
Πλάτυνε η Σκέψη τη ζωή τόσο πολύ,
τόσο πολύ,
Που΄κανε ο άνθρωπος τη Γη κι όλο το
Σύμπαν: σπίτι.

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞
¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ﬁÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, ﬁÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.
∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE í 17.50 or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)
2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).
5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)
7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂﬁÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞ﬁ ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
√È ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ﬁÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ ﬁÓÔÌ· :
THE GREEK INSTITUTE,
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY
Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó
ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
ktofallis@gmail.com
Tofallis@greekinstitute.co.uk

www.greekinstitute.co.uk

Μα το βαρύ που μας πατάει κυκλώνα,
Λένιν! Λένιν! Χαρά μας η χαρά σου
Με την ψυχή σου μέσα στον Αγώνα....
Όση μας δύναμη κι οργή σκορπάμε
Στο φως και στον αγέρα σου πουλιά σου
Και τ΄άλικα μας ράμφη κροταλάμε....
Στην Αθήνα είχε γνωριστεί και με άλλους λογοτέχνες όπως τον Κώστα Βάρναλη. Όπως και
άλλοι συγκαιριανοί ποιητές του Ανθία που ανήκαν στον ίδιο αριστερό ιδεολογικό χώρο (όπως
ο Γιάννης Ρίτσος κ.ά.) έγραψε και στον Στάλιν έναν ύμνο όπου τον παρομοιάζει με τον
αρχαίο Σπάρτακο τον λυτρωτή των σκλάβων
και σαν «οδηγό των νέων τιτάνων»:
Στάλιν! Αδρή μορφή, γαλήνια γνώση,
Θερμή καρδιά και πνεύμα σπιθοβόλο,
Στα δυνατά σου χέρια τα νευρώδικα
Κρατάς πάντα γερά τον κόσμο όλο.
Σπάρτακος, μαχητής και πρωτοπόρος,
Σοφός και εμψυχωτής δημιουργός,
Αστέρι που σε νέφη σελαγίζει
Είσαι των νέων τιτάνων ο οδηγός.
Στάλιν! Αυτήν την ώρα την επίσημη,
Την κρίσιμη στιγμή που τρέμει η γη
Και πληγωμένος ο άνθρωπος σφαδάζει,
Σε Σένα φτερουγάει κάθε ψυχή.
ο Ανθίας ήταν από τους πρωτεργάτες στην
ίδρυση του Ανορθωτικού κόμματος Εργαζομένου λαού (ΑκΕλ) που ιδρύθηκε το 1941 και λίγο
πιο ύστερα έγραψε τον «Ύμνο στο ΑΚΕΛ».
Δίνουμε μερικούς στίχους:
Είμαστε μεις οι εργάτες της ανόδου
προς κάθε φωτεινή ψηλή κορφή
κι όλοι προς νέον ορίζοντα τραβούμε
μ' ολόρθη, κατακόρυφη ψυχή.
Εργάτες, εργαζόμενες γυναίκες,
αγρότες δυνατοί μοχλοί της γης,
εργάτες του μυαλού βαριά δεμένοι,
ζητούμε την αυγή μιας νέας ζωής.
Εμπρός για τη μεγάλη νίκη
στο στίβο του πολιτισμού
αλύγιστοι σημαιοφόροι
της ιδέας του λυτρωμού.
Του ΑΚΕΛ το λάβαρο κρατώντας
ψηλά με βήμα σταθερό,
τον Ήλιο της χαράς ζητούμε
για κάθε πόλη και χωριό.
ο Ανθίας ήταν λάτρης της κύπρου και της
Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού. Αγωνιούσε για το γλωσσικό μέλλον των παιδιών της

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

κυπριακής παροικίας στην Αγγλία και το 1952
ίδρυσε στο λονδίνο το «Ελληνικό Σχολείο του
λονδίνου» που βρισκόταν στο Camden Square.
Ήταν επίσης ιδρυτής του Συλλόγου Ελλήνων
Γονέων που συνεχίζει μέχρι σήμερα το πνευματικό όραμα του Ανθία για τη διατήρηση και
διάδοση της ελληνικής γλώσσας και των παραδόσεων του λαού μας.
ο Ανθίας εργάστηκε την περισσότερη ζωή
του σαν δημοσιογράφος στις εφημερίδες «Δημοκράτης», «Νέος Δημοκράτης» και μετά στη
«Χαραυγή» της κύπρου και στο «Βήμα» του
λονδίνου.
Όταν βρισκόταν στην κύπρο και άρχισε ο
απελευθερωτικός αγώνας του 1955 οι Βρετανοί αποικιοκράτες συνέλαβαν πολλούς δεξιούς
και αριστερούς γιατί τους «θεωρούσαν» επικίνδυνους. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Ανθίας όπου
κλείστηκε στα κρατητήρια της Δεκέλιας. Σχετικά με τη σύλληψη του, έγραψε το 1956 το «Ημερολόγιο του C.D.P.», όπου εκφράζει την πεποίθηση του ότι η κύπρος θα λευτερωθεί:
Και θα’ ρτουμε σα ροδοπέταλα
Στο χρυσαφένιο τριαντάφυλλο της
νύχτας.
Σα φλόγες στο πύρινο άρμα του Φαέθοντα
Και σαν αχτίδες στα φτερά της Λευτεριάς.
το 1962 ο Ανθίας εξέδωσε τα «Ποιητικά Άπαντα 1928 – 1962». ο τόμος αυτός αποτελείται
από 544 σελίδες και συμπεριλαμβάνει τις ποιητικές συλλογές «Τα Σφυρίγματα του Αλήτη»,
«Άγιε Σατάν Ελέησον με». «Ηρωική Συμφωνία», «Ελλάδα», «Κυπριακή Ραψωδία»,
«Το Ημερολόγιο του C.D.P.», «Ορατόριο»,
κ.ά.
Σαν εισαγωγή στα «Άπαντα» έγραψε ένα
ποίημα – Διακήρυξη όπου αναφέρει και τους
πιο κάτω στίχους:
Κ’ ίχνη καρδιάς να ζούνε μέσα μου,
Θα τραγουδώ και θ’ αλαλάζω
Για Σένα ατίμητη ζωή
Για Σε γαλανομάτα Λευτεριά.
το 1965 έγραψε την «Κυπριακή Τραγωδία»
και τον επόμενο χρόνο το ποιητικό ιστόρημα
«Λαμπρακιάδα». Όταν έγινε το χουντικό πραξικόπημα στην Ελλάδα τον Απρίλη του 1967, ο
Ανθίας έγραψε τη ραψωδία «Αγρυπνώ για
σένα Ελλάδα».
να μερικοί στίχοι:
Αγρυπνώ για Σένα οργισμένη Ελλάδα,
Κι είμαι μοναχά μια σταγόνα λάβα
Στο δικό σου ηφαίστειο, μόριο της
οργής
Που ξεσπά από μύριους πύρινους κρατήρες
Στην καρδιά της γης.
Ποιος μπορεί να σβήσει όλη αυτή την
έκρηξη
Πριν ο Παρθενώνας λυτρωθεί απ’ τη
νέα
Σβάστικα της φρίκης;
ο Ανθίας πέθανε στο λονδίνο στις 8 νοεμβρίου 1968 και τάφηκε στο χωριό του την κοντέα.
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Mixed results for Omonia
Youth FC teams

here were mixed results for the
many teams of community grassroots club Omonia Youth FC, sponsored by Spector, Constant & Williams,
Vas Barbers and V Jewellers.
By Mike Pieri
On Saturday Sophia Karanicholas
and Samuel Arthur's Under 14 Girls
continued their recent good form by winning away 3-1. The girls put in an incredible amount of effort with another
amazing team performance. Both coaches were impressed with the communication and encouragement on the pitch
from all the girls, with plenty of players
shouting words of encouragement to
each other. After the match, Sophia said:

hear. Girls of the match this Sunday
were Ria and Dora.
Zeno Vryonides, Mario Georgiades,
Elias Neocleous and Vas Simou's Under 14 Green suffered an unfortunately 3-1 loss, putting an end to their recent winning run. Having won the first
half 1-0, the team uncharacteristically
sat back in the second and the let the
away team back into the game, conceding three goals.
Mike Koumi, Adam Broomfield and
Panny Panayiotou's Under 14 White
were beaten 7-0 in the Cup after a poor
performance. Man of the Match was
awarded to George B, who showed
great handling and pulled off a couple
of outstanding saves.

White again showed their resilience and
scored a second through great work by
Nicholas. Unfortunately in the second
half, the opposition extend their lead
and the game finished 6-2 as the Under 13 White got punished for minor errors. Even though the team was defeated, there were many positives to
take from the game and at the final whistle there wasn't a sad face in sight. The
boys knew they had been in a tough
game but had played and competed
well. Man of the match was awarded to
Nicholas who played up from, harassed
the opposition and he got a well deserved goal. Charlie got the other goal
Michael Pieri's Under 18 White faced
a tough task playing the unbeaten lead-

this was. Man of the Match was awarded to Erdal for a tireless display up front
that should have yielded a goal.
Chris Gregoriou's Men's team, who
are sponsored by Crown Mobile Tyres
and The Master Locksmith again faced
tough opposition in only their second
season in adult football. Playing against
a team they have faced four and lost
four times previously, it was a match
where discipline, endeavour and tactical nous was required to improve that
record. And so it proved as the Men's
team outplayed and out-battled their
opponents with and without the ball to
earn a brilliant 4-1 win. Goals were
scored by Andreas Kyprianou (2), Donaldo Ndoj and Man of the Match Kay
Kyprianou also provided three assists.
Watching the match was Arsenal and
Swiss international midfielder Granit
Xhaka, who came to support his friend
who was making his debut in goal for
the Men's team.
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.
"The girls worked together as a unit to
ensure they were positionally disciplined. Each and every girl should be
proud of their contribution as they put
on a fantastic performance." There were
two Players of the Match; Gina Zavros
for a brilliant hat-trick and Ella Mohan
for a truly outstanding performance on
the left win.
Mary Tryphona's Under 11 Tiger Girls
and Under 11 Lion Girls both had brilliant matches. Mary wanted to publicly
thank Zeno Vryonides, George Agrotis, Jason Plysi and Tony Stylianides for
stepping up and helping with training
and match days while she is recovering from injury at home. There have
been some encouraging comments
from parents which has been lovely to

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 13 White were knocked out
of the League Cup after going down 62 to a team second in the table in the
division above, which gave the coaching staff and all the player a great experience. Throughout the match, the
team held their own in what was very
much a battle throughout, but they dug
deep and even after going 1-0 down
the boys kept their heads up. The opponents doubled their lead with the Under 13 White looking for solutions, they
found them by playing the ball through
the high press and they were rewarded with a lovely finish by Charlie. They
were back in the game but a fortunate
ricochet let to the opponents scoring
their third. Pleasingly, the Under 13

ers of their division in the cup, playing
against a team that was averaging over
five goals a game. They were also missing six players which made the task
even more difficult and no substitutes,
the boys were superb as they gave their
opponents a tough game. The Under
18 White took the lead early thanks to
a great shot from the edge of the area
from Michael Pavlou. The hosts then
quickly equalised before racing into a
3-1 lead at half-time, with all three goals
the result of avoidable errors. In an even
second half, the Under 18 White created several good opportunities, hit the
post and missed other good chances.
Having to play the last 15 minutes with
only 10 men because of an injury underlined what a battling performance

AEK YOUTH FC NEWS
AEK V WHETSTONE WANDERERS LEAGUE CUP
AEK continued their good form with a
professional performance against a spirited Whetstone side.
Savva opened the scoring latching onto a loose ball to put AEK 1-0 up and after
some excellent pressing by Lucca who
then delivered a great cross for Savva to
volley home his second. Lucca then put
AEK clear with a cute finish before Whetstone got one back. The second half saw
AEK dominate with Sami grabbing a fourth
and a consolation Whetstone goal saw
AEK run out 4-2 winners to continue their
cup run.
Goals: Savva (2), Lucca (1), Sami (1)
MoM: Savva, worked hard to find space
and finished well.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

K R E M M Y D O P I TA
CARAMELISED ONION AND FETA PIE

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
νΕΑ ΣΕΙρΑ: μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Ο Φαφλατάς
Ελληνική ταινία:
Η Κυρά Μας η Μαμή

flavours.

23.00

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others.
Here he would like to give you a taste of his recipes.
evenly on top of these and
then layer the additional
sheets on top of this, ensuring each one has been lightly greased. Sprinkle some
water on top so that the filo
will be crispy when it comes
out of the oven.
5. Score the top with a sharp
knife into 12 squares or diamond shapes.
6. Bake in the pre-heated oven
for 30 minutes then reduce
the heat to 160°C / 140°C
fan/ gas 3 and bake for a further 30 minutes or until golden brown.
7. Cool a little before cutting the
kremmydopita into portions.
It can be served hot or cold
with a Greek salad.

KREMMYDOPITA
This is an authentic recipe for
a delicious pie made on the Island of Mykonos, some Aegean
Islands and also in Epirus, Northern Greece. The combination of
the aromas, herbs, scent of the
olive oil and the caramelised
onions make this a very unique
pie.
INGREDIENTS
12 portions
6 tbsp olive oil and some for
greasing
1 kg onions, peeled and sliced
and 1 tbsp sugar
6 spring onions with their green
leaves, chopped
300g feta cheese, crumbled or a
mixture of 200g feta cheese
and 100g grated hard
cheese such as kefalotyri or
parmesan
2 free range eggs, lightly beaten
Salt and freshly ground black
pepper
½ small bunch of mint, finely
chopped
½ small bunch dill, finely
chopped
½ small bunch flat-leaf parsley,
finely chopped
450 g fyllo pastry
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METHOD
1. Preheat the oven to 200°C /
180°C fan/ gas 6.
2. Heat the olive oil into a large
frying pan or large casserole
with a heavy base over a low
to medium heat until it is hot
but not smoking. Add the
onions and the sugar and
sautee for 15 minutes, stirring every 2-3 minutes until
golden-brown. Add the
spring onions and sautee for
a futher 2-3 minutes until the

mixture is caramelised.
3. Add the feta, beaten eggs,
mint, dill and parsley and
seasoning. Stir well, take the
pan off the heat and let the
mixture cool.
4. With olive oil, lightly grease a
round baking tin 30cm in diameter. Use a sheet of pastry to line the baking tin, folding any excess pastry over
the edge. Brush every one
lightly with oil. Repeat this
for half of the filo sheets.
Spread the onion mixture
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09:30
12:00
16:00
17.20
18:00
19:05
20.05
21.25
22.55
00.20

Από μέρα σε μέρα
μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
καμώματα τζι” Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
ομοΓΕνΕΙΑ - Εδώ λονδίνο
Ελληνική ταινία:
Ο Λαγοπόδαρος
Ελληνική ταινία:
Η Κρουαζιέρα του Έρωτα
Ελληνική ταινία:
Θηλυκή Εταιρεία
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12:00
14:00
18:00
19:05
19:35
20.15
20.55
22.40

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:
Ο ΔΙάβολος Και Η Ουρά Του
Ελληνική ταινία:
Η Βουλευτίνα

KYΡIAKH 28 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:
Ένα Κορίτσι Και Πολύ... Αντράκι

20:30
21.00
22.20

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
Παροικιακό Θέατρο:
Τα Προξένια
το ταξίδι της Ζωής με την
Άντζη λουπέσκου
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09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00
20.35
22.00

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:
Γιατί Με Πρόδωσες
Ελληνική ταινία:
Νταντά Με Το Ζόρι

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.00
20.55
22.55

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:
Τούτη Η Γη Είναι Δική Μας
Ελληνική ταινία:
Φωνάζει Ο Κλέφτης

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00
21.05
21.35
23.00

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
νΕΑ ΣΕΙρΑ: μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ με
τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Άγγελοι Του Πεζοδρομίου
Ελληνική ταινία:
Οι Φουκαράδες

LGR - London Greek Radio
- Weekly programme
Monday
6.00-7.00

#CommunityChest
/*5¶V:,6+
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& S.upport H.our]
® Repeat Show

7.00-8.00

8.00-9.00

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

NEWS

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

/*5¶VJukebox

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

Travel Log

7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

9am- RIK

9am- RIK
10am- ERT

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

BETHEL *

10.00-11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

&KLOGUHQ¶V
Programme
Followed by
Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

11.00-12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

(The Gate to Heaven)

12.00-13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00-14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩ
ĲȠȞǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Apogevmatini
Apólafsi

2pm- RIK

14.00-15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

2pm- RIK
3pm- LGR /
Press

15.00-16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Compoloi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

3pm- LGR /
Press
4pm- ERT

16.00-17.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00-18.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00-19.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

#CommunityChest
/*5¶V:,6+
[W.eekly I.nformation
& S.upport H.our]

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

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

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

#WindDownWednesday

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

Early morning prayer
In Thy Temple
Comforts the soul my Lord:
There is a profound
Stillness in the air
And with diligence,
Love and care
The soul becomes
Aware of Thy
Hallowed Sanctuary
Amongst the Saintly Souls
Where we sit in the glow
Of Thy Greatness:
An enlightenment
For the humble of heart
To listen with an open
Chamber in our inner
Being where Thou dost exist,
A sacred room where
We commune, one soul

To another in harmony.
O Lord bless us,
Breathe on us
The fresh winds
Of early morn
For we are Thine own
Amongst the wisps
Of aromatic clouds
οur hearts chime;
Bless us O Lord in this
Sacred place to recall
Whilst surrounded by
The roar of lions,
The ancient city of Bethel . . .
The Ladder of Jacob we climb! **

Jo-Anne Colombo Marinakis
*Hebrew word forthe House of God.
**Gen. 28:12-22

9.00-10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

19.00-20.00

#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.

