
ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων

(1922-2022)
Σειρά άρθρων 
του συνεργάτη μας 
Χάρη Μεττή
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ΠΕΤΑΞΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΤΑ ΥΠΕΡΣΥΧΡΟΝΑ ΝΕΑ ΜΑΧΗΤΙΚΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ενοποιούν τον εναέριο χώρο 
Ελλάδας-Κύπρου τα 6 πρώτα 
«φαρμακερά» γαλλικά Rafale!

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ:

ΡΟΜΠΕΡΤΑ ΜΕΤΣΟΛΑ: 
«Όσο η Κύπρος παραμένει

διαιρεμένη δεν μπορούμε να
είμαστε πραγματικά ενωμένοι

ως Ευρωπαϊκή Ένωση»
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1101    ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΙΜΗ: £1,00

    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

          
  

     

   
  

    
 

     

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

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

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

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

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

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

Ο EastMed, 
ο Νετανιάχου, αλήθειες

και χαιρεκακίες
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΧΑΙΡΟΥΝ ΑΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ 

Ο ΑΓΩΓΟΣ EASTMED ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί

θα υλοποιηθούν με άλλες επιλογές»
n «ΔΕΝ ΠΑΩ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ»
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΤΑ «ΨΩΜΙΑ» ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕ… ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΜΠΟΡΙΣ: «Δεν… ήξερα ότι το πάρτυ
απαγορευόταν»!!!

n ΑΦΟΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΣΕ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ

ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

n ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΜΕΣΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ

n ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΤΟΥ KAI NA KATAΠΡΑΫΝΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
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AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΑΗΘΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΥΠΕΞ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΕΙΔΗ 

ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΥΛΟΥ: «Η γενοκτονία των Ποντίων
ανεπούλωτο τραύμα στη μνήμη του έθνους»
n «ΟΙ ΣΙΩΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΓΕΝΝΟΥΝ 

ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»

n «ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 7



Κωμικοτραγικές καταστάσεις βιώνει η πολι-

τική σκηνή στη Βρετανία, με έναν καταβε-

βλημένο και ταπεινωμένο πρωθυπουργό να

παραδέχεται δημόσια ότι δεν… γνώριζε τους

νόμους και κανόνες της χώρας για την παν-

δημία, τους οποίους ο ίδιος και η κυβέρνησή

του θεσπίζουν. (Ως γνωστόν, για κάθε πολίτη

η άγνοια του νόμου απαγορεύεται).

Με δηλώσεις του στο SKY News την Τρίτη, ο
Μπόρις Τζόνσον, κατηφής και αποκαμωμένος,
είπε ότι δεν… αντελήφθη ότι το κορωνοπάρτυ
στην κατοικία του, που είναι συγχρόνως και πρωθυ-
πουργικό γραφείο, παραβίαζε τους Κανονισμούς
που έθεσε η κυβέρνησή του, εν μέσω ενός σκλη-
ρού lockdown. Και προς… επίρρωση της ανόητης
αυτής επιχειρηματολογίας, είπε το εξής αμίμητο:
«Δεν μου είπε κανένας ότι το πάρτυ απαγο-

ρευόταν. Νόμιζα ότι (το φαγοπότι) ήταν εργασία

των υπαλλήλων και πήγα να τους ευχαριστή-

σω που δούλευαν τόσο σκληρά. Έκατσα 25

λεπτά και έφυγα…. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη

για την… κακή μου κρίση», κατέληξε. «Αν ήξερα

την απαγόρευση», τόνισε, «δεν θα γινόταν το

πάρτυ αυτό στις 20 Μαϊου 2020» (στο οποίο προσ-
κλήθηκαν 100 άτομα για δουλέψουν… ομαδικά
στον κήπο της Downing Street).

Απαντώντας σε ερώτηση αν είπε ψέματα στην
κοινή γνώμη και στο Κοινοβούλιο, ο Τζόνσον είπε
στο SKY News: «Όχι. Κανείς δεν μου είπε ότι

αυτό που κάναμε ήταν, όπως λέτε, αντίθετο με

τους κανόνες… Νόμιζα ότι ήμουν σε μια εκδή-

λωση εργασίας». Παρέκαμψε τις ερωτήσεις για
το αν θα παραιτηθεί, αν αποδειχθεί ότι παραπλά-
νησε το Κοινοβούλιο, λέγοντας μόνο ότι θέλει να
περιμένει το αποτέλεσμα της εσωτερικής έρευνας.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με τα
πάρτυ που οργανώθηκαν από μέλη του προσω-
πικού την παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα
Φίλιππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ,

αφού έσκυψε το κεφάλι, απάντησε: «Λυπάμαι

βαθιά και πικρά γι΄αυτό που συνέβη και το μόνο

που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω τη

συγγνώμη μου τόσο στην Αυτής Μεγαλειότητα,

όσο και στη χώρα».

ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ «ΕΝΟΡΚΩΣ» 

Ο ΝΤ. ΚΑΜΙΝΓΚΣ

Ο Ντόμινικ Κάμινγκς, αρχιτέκτονας της καμ-
πάνιας του Brexit και βασικός σύμβουλος του Μπό-
ρις Τζόνσον, που αναγκάσθηκε να αποχωρήσει
από την Ντάουνινγκ Στριτ τον Νοέμβριο 2020, απο-
κάλυψε ότι ο πρωθυπουργός συμφώνησε ότι το
πάρτυ έπρεπε να πραγματοποιηθεί.

«Όχι μόνον εγώ, αλλά και άλλοι αυτόπτες μάρ-

τυρες που συζήτησαν το θέμα τότε θα μπορούσαν

να καταθέσουν ενόρκως ότι έτσι συνέβη», έγραψε
στο blog του.

Ο Ντόμινικ Κάμινγκς αποκάλυψε ότι αφού ειπώθη-
κε από τουλάχιστον δύο ανθρώπους στον Μάρτιν

Ρέινολντς (προσωπάρχης) ότι πρέπει να ακυρώσει
το πάρτι, εκείνος ρώτησε τον Μπόρις Τζόνσον αν
πρέπει να συνεχίσει με την οργάνωσή του. Ο πρωθυ-
πουργός συμφώνησε ότι πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί, έγραψε στο blog του ο Ντόμινικ Κάμινγκς.

Η Σου Γκρέι, ανώτατη δημόσια υπάλληλος, ερευ-
νά σειρά καταγγελιών για παραβίαση των κανονι-
σμών από τον Μπόρις Τζόνσον, αξιωματούχους
και το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ. Οι κορυ-
φαίοι υπουργοί της κυβέρνησής του, που επιστρα-
τεύθηκαν για να τον υποστηρίξουν, δήλωσαν ότι
το κοινό πρέπει να περιμένει τα αποτελέσματα της
έρευνας.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

Σχεδόν αμέσως μετά από τις δηλώσεις του Βρε-
τανού Πρωθυπουργού το απόγευμα της Τρίτης,
περισσότεροι από 20 Συντηρητικοί βουλευτές συναν-
τήθηκαν για να συζητήσουν τις κινήσεις τους.

Πρόκειται για βουλευτές που μπήκαν στη Βουλή
των Κοινοτήτων στις τελευταίες εκλογές του 2019
και εκπροσωπούν το λεγόμενο «Κόκκινο Τείχος»,
δηλαδή περιφέρειες στην κεντρική και βόρεια Αγγλία

που παραδοσιακά στήριζαν το Εργατικό Κόμμα,
αλλά ψήφισαν τον Μπόρις Τζόνσον έχοντας πει-
στεί από τα υποσχόμενα οφέλη του Brexit και την
ατζέντα αναβάθμισης των περιοχών τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έως και 20 εκ των
βουλευτών που συναντήθηκαν την Τρίτη σχεδία-
ζαν να υποβάλουν το απόγευμα της Τετάρτης επι-
στολές δυσπιστίας κατά του Πρωθυπουργού στο
αρμόδιο κομματικό όργανο, την «Επιτροπή 1922».
Μία βουλευτής δήλωσε ότι έχει ήδη υποβάλει στην
επιτροπή επιστολές εκ μέρους και άλλων συναδέ-
λφων της.

Άλλος αποκάλυψε ότι δέχεται αφόρητες πιέσεις
από βουλευτές της περιφέρειάς του, οι οποίες τον
καλούν να ζητήσει παραίτηση του Τζόνσον. «Από

τα 60 emails που έλαβα», είπε, «μόνο ένα ήταν

υπέρ του Τζόνσον».

Ανάλυση της εφημερίδας «The Times» δείχνει
ότι 58 βουλευτές των Τόρις έχουν επικρίνει τον
πρωθυπουργό. Την Τρίτη, ομάδα Συντηρητικών
βουλευτών, νεοεκλεγέντων στις εκλογές του 2019,
συναντήθηκε για να συζητήσει το μέλλον του Μπό-
ρις Τζόνσον.

Πολλοί βουλευτές των Τόρις έχουν δηλώσει ότι
θέλουν να περιμένουν την ολοκλήρωση της έρευ-
νας που διεξάγει η ανώτατη δημόσια λειτουργός
Σου Γκρέι για τα πάρτι της Ντάουνινγκ Στριτ πριν
καθορίσουν την στάση τους.

Απαιτούνται 54 επιστολές, δηλαδή από το

15% της κοινοβουλευτικής ομάδας των Συντηρη-

τικών, για να προκληθεί αυτομάτως ψηφοφο-

ρία για την καθαίρεση του Μπόρις Τζόνσον. Ο
μόνος που γνωρίζει τον ακριβή αριθμό είναι ο Πρόε-
δρος της Επιτροπής 1922 σερ Γκρέιαμ Μπρέιν-

τι, ο οποίος όμως δεν προβαίνει σε ανακοίνωση
παρά μόνο όταν συμπληρωθεί ο επαρκής αριθμός
επιστολών.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης υπήρχε η εκτίμηση ότι
είχαν κατατεθεί από 20 έως 35 επιστολές. Οι νεό-
τερες εκτιμήσεις βουλευτών, που δεν κρύβουν
πλέον τη δυσαρέσκειά τους για τον Πρωθυπουργό,
λένε ότι αν οι 54 επιστολές δεν έχουν συγκεντρω-
θεί ήδη, τότε δεν θα αργήσουν πολύ --πιθανότατα
μετά από την επικείμενη δημοσιοποίηση του πορίσμα-

τος της έρευνας που διεξάγει η κα Γκρέι για τις απο-
καλύψεις για τα πάρτι.

Η βουλευτής Πωλίν Λέιθαμ, δήλωσε στο Times

Radio ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να λέει ότι
δεν γνώριζε τους κανόνες αφού ο ίδιος τους θέσπι-
ζε και ότι αν αποδειχθεί ότι παραπλάνησε το κοι-
νοβούλιο για όσα γνώριζε, οφείλει να παραιτηθεί.
Η επικριτική τοποθέτηση της ήταν αναφορά στις
δηλώσεις … περί άγνοιας του κ. Τζόνσον, οι οποίες
χαρακτηρίστηκαν από έναν ακόμα απογοητευμέ-
νο βουλευτή ως «κακή ερασιτεχνική δραματική

παράσταση».

Σύμφωνα με έρευνα των “Times”, 58 βουλευ-
τές του κυβερνώντος κόμματος, περιλαμβανομέ-
νων υφυπουργών, έχουν επικρίνει τον Πρωθυ-
πουργό για τη στάση του στο Ρartygate είτε με
δηλώσεις, είτε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είτε με επιστολές προς οργισμένους
ψηφοφόρους τους.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ: «ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ

ΜΠΟΡΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ»

Από την άλλη πλευρά, υπουργοί και βουλευτές
των Συντηρητικών υπερασπίστηκαν τον Πρωθυ-
πουργό, κατηγορώντας τους «αντάρτες» συναδέλ-
φους τους για απιστία σε βάρος του ανθρώπου
που τους έβαλε στη Βουλή. 

Κορυφαίος υπουργός είπε ότι «αυτοί που δια-

φωνούν έχουν εκλεγεί εξ αιτίας του Μπόρις. Οι

περισσότεροι είναι ένα τίποτα χωρίς αυτόν.

Είναι τρέλα. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Χωρίς τον

Μπόρις γρήγορα θα βυθιστούν».

ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ: ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ

Ο ηγέτης των Βρετανών Εργατικών, Κίαρ Στάρ-

μερ, επανέλαβε το αίτημά του για παραίτηση του
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. 

«Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Ο πρωθυ-

πουργός παρέβη τον νόμο και, στη συνέχεια,

είπε ψέματα», είπε ο κ. Στάρμερ.
Ανάλογο αίτημα έχουν διατυπώσει  οι Φιλε-

λεύθεροι και το Σκωτικό Κόμμα.
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι «έρχεται η ώρα του

Κιρ Στάρμερ και των Εργατικών», καλώντας τους
να ετοιμάσουν τις… βαλίτσες τους για μετακόμιση
στην Ντάουνινγκ Στριτ 10 – αφήνοντας όμως έξω
από αυτές το «κακό παρελθόν» της περιόδου του
Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος έχει μετατραπεί ουσια-
στικά σε αποδιοπομπαίο τράγο.

Πληροφορίες αρκετών βρετανικών ΜΜΕ, όπως
οι εφημερίδες «Sunday Times» και «Sunday Ex-

press», αναφέρουν ότι ο Τζόνσον ετοιμάζει την
αντεπίθεσή του. Κι αυτή, όπως όλα δείχνουν, θα
εκδηλωθεί σε δύο κυρίως μέτωπα:

Αφενός, με μία «σκούπα» στις τάξεις των συνε-
ργατών του, έτσι ώστε να στείλει το μήνυμα πως
είναι αποφασισμένος να μην επαναληφθούν παρ-
όμοια φαινόμενα. Αφετέρου, στο επίπεδο της Covid,
με άρση σχεδόν όλων των περιοριστικών μέτρ-

ων (υποχρεωτική χρήση μάσκας, άρση τηλερ-
γασίας, κ.λπ.) – με πιθανή ημερομηνία την 26η
Ιανουαρίου – και αποκλεισμό των σεναρίων και
προτάσεων για επιβολή νέων μέτρων – με προ-
φανή στόχο να ανακόψει την κατρακύλα των ποσο-
στών του.

Επίσης, διάθεση επιπλέον κονδυλίων για την
εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες περίπου 1,5 εκα-
τομμυρίου Βρετανών που είναι εκτός της αγοράς
εργασίας. Εκχώρηση στον στρατό αυξημένων αρμο-
διοτήτων για την αντιμετώπιση του κύματος των
μεταναστών στη Μάγχη. Πάγωμα των εισφορών
για το BBC επί διετία, για να αυξηθεί το διαθέσιμο
εισόδημα. Και βεβαίως, κάλυψη πολλών κενών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας, έστω και με προ-
σωρινά μέτρα.

ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Ή

ΕΠΑΝΑΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΡΧΗΓΙΑΣ

Σε περίπτωση που το Πόρισμα για τα κορωνο-
πάρτυ είναι αρνητικό και καταδικαστικό για τον ίδιο
τον πρωθυπουργό (προεξοφλείται ότι στους συνε-
ργάτες του το Πόρισμα θα καταλογίζει άμεσες
ευθύνες), τότε ο Μπόρις Τζόνσον θα βρεθεί σε εξαι-
ρετικά δύσκολη θέση. Πιθανόν να  αγνοήσει τα
ευρύματα, αφού “φταίνε” οι συνεργάτες του, τους
οποίους θα αποπέμψει.

Αν αναγκαστεί, από την Επιτροπή 1992, να πα-
ραιτηθεί της αρχηγίας του Συντηρητικού Κόμματος,
πολύ πιθανόν στις νέες εκλογές να επαναδιεκδι-
κήσει τη θέση. Και είναι σίγουρο ότι θα εκλεγεί ξανά,
αφού δεν φαίνεται στον ορίζοντα σοβαρός εσω-
κομματικός αντίπαλος.

Μια άλλη αντίδραση του πρωθυπουργού μάλ-
λον θα είναι να προκαλέσει ψήφο εμπιστοσύνης
προς την κυβέρνησή του στο Κοινοβούλιο, ώστε
να συσπειρώσει γύρω του τους αντιδρούντες βου-
λευτές, οι οποίοι φοβούνται ότι θα χάσουν την έδρα
τους αν προκληθούν εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο
και με την ταυτόχρονη χαλάρωση των μέτρων θα
καταπραϋνει τις εσωτερικές αντιδράσεις.
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Το επίμαχο πάρτι που στο μυαλό του Μπόρις ήταν... συνάντηση εργασίας!

ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΤΑ «ΨΩΜΙΑ» ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕ… ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΜΠΟΡΙΣ: «Δεν… ήξερα ότι 
το πάρτυ απαγορευόταν»!!!



Ο ιδιώτης, πλέον, πρίγκιπας Χάρι
θέλει αστυνομική προστασία 
και η κυβέρνηση την αρνείται

ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ…ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ 

ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ!!!

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρε-

τανίας αμφισβητεί την νομική

ισχύ μιας κυβερνητικής απόφ-

ασης σύμφωνα με την οποία

δεν θα πρέπει να του παρέχε-

ται αστυνομική προστασία

όταν βρίσκεται σε βρετανικό

έδαφος, ακόμη και αν καλύπτει

ο ίδιος τα έξοδά της, όπως

ανακοίνωσαν οι νομικοί εκπρ-

όσωποί του.

Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και η Αμερικανίδα σύζυγός του

Μέγκαν απαρνήθηκαν τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 για να επι-

διώξουν μια νέα καριέρα στο Λος Άντζελες.

Έκτοτε το ζευγάρι έχει προσλάβει για την προστασία του ιδιωτική εται-

ρεία.

Ωστόσο, οι νομικοί εκπρόσωποί του είπαν ότι αυτές οι διευθετήσεις

δεν παρέχουν στον πρίγκιπα το επίπεδο της προστασίας που έχει ανάγ-

κη όταν επισκέπτεται την Βρετανία.

«Απούσης μιας τέτοιας προστασίας, ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογέ-

νειά του δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι του», αναφέρεται στην

ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση επικαλείται ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούλιο

του 2021 όταν, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Χάρι, κινδύνευσε η

ασφάλειά του καθώς αποχωρούσε από μια φιλανθρωπική εκδήλωση

εξαιτίας της έλλειψης αστυνομικής προστασίας.

Η κυβέρνηση είχε στο παρελθόν απορρίψει δύο προτάσεις να κατα-

βάλει τα έξοδα για την αστυνομική του προστασία, σύμφωνα με τους δικ-

ηγόρους του.

Ένας εκπρόσωπος είπε ότι η διαδικασία πίσω από αυτές τις αποφά-

σεις υπήρξε αδιαφανής και αντιφατική και απέτυχε να εξετάσει όλους τους

κινδύνους.

Ο Χάρι ζήτησε δικαστική επανεξέταση – μια νομική αμφισβήτηση της

νομιμότητας των αποφάσεων που ελήφθησαν από δημόσιο φορέα – τον

Σεπτέμβριο του 2021, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι δικηγόροι του είπαν ότι αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τις πληρ-

οφορίες εξαιτίας μιας διαρροής στον βρετανικό Τύπο.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΗΣ

Απλός πολίτης, πλέον, 
ο πρίγκιπας Άντριου…

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΗΡΕ ΠΙΣΩ ΟΛΟΥΣ

ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανα-

κοίνωσε ότι αφαιρούνται από τον

Δούκα του Γιορκ πρίγκιπα Άντριου

όλοι οι στρατιωτικοί τίτλοι και οι βασι-

λικές πατρωνίες. Δεν θα μπορεί να

χρησιμοποιεί στο εξής τον τίτλο της

Αυτού Υψηλότητος.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «με

την έγκριση και τη συναίνεση» της

βασίλισσας οι τίτλοι του τρίτου στη

σειρά παιδιού της επιστρέφουν στην

ίδια.

«Ο Δούκας του Γιορκ θα συνεχίσει να μην αναλαμβάνει οποιεσδήπο-

τε δημόσιες υποχρεώσεις», συνεχίζει η ανακοίνωση και τονίζει ότι ο πρίγκι-

πας Άντριου θα υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι της αγωγής που έχει

κατατεθεί σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου «ως ιδιώτης

πολίτης».

Ο 61 ετών πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται από το θύμα του Αμερικα-

νού χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, Βιρτζίνια Τζιουφρέ ότι υποχρεώθηκε να

συνευρεθεί μαζί του σεξουαλικά ενώ ήταν 17 ετών, το 2001.

Αν και ο γιος της βασίλισσας Ελισάβετ αρνείται τις κατηγορίες, Αμερ-

ικανός δικαστής στη Νέα Υόρκη όπου έχει κατατεθεί η αγωγή έκρινε μέσα

στην εβδομάδα ότι η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει σε δικαστική εξέ-

ταση, κάτι που έχει ανοίξει την προοπτική εμφάνισης του Βρετανού γαλα-

ζοαίματου ενώπιον ενόρκων σε αμερικανικό δικαστήριο.

Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη ο Αυστρ-

αλιανός υπουργός Μετανάστευσης, Αλεξ Χοκ,

είναι αυτός που αποφάσισε την ακύρωση της

βίζας του Νόβακ Τζόκοβιτς ανοίγοντας το δρόμο

για την απέλαση του Σέρβου τενίστα από τη

χώρα.

Όσοι γνωρίζουν τον υπουργό Μετανάστευ-

σης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ, είχαν μαντέψει

την απόφασή του.

Ο 44χρονος υπουργός, με καταγωγή από

τον Χορτιάτη, θεωρείται ο «φύλακας – άγγε-

λος» των συνόρων της Αυστραλίας υιοθετώντας

αυστηρότατους κανόνες που αφήνουν μακριά

από την πατρίδα του επικίνδυνους και βίαιους

παραβάτες αλλά και κάποιους που πληρούν

τις προδιαγραφές.

Ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο κατά τον ανασχημα-

τισμό του Συντηρητικού πρωθυπουργού, Σκοτ

Μόρισον, τον Δεκέμβριο του 2020.

Εξελέγη για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο

της Αυστραλίας το 2007 με το Φιλελεύθερο

Κόμμα.

Έχει διατελέσει υπουργός Διεθνούς Ανά-

πτυξης και Ειρηνικού, όπως επίσης Υφυ-

πουργός Άμυνας, έχοντας λάβει τα εύσημα από

τον πρωθυπουργό της χώρας για τη μεταφο-

ρά περισσότερων από 4.000 ανθρώπων εντός

10ημέρου «σε μια πολύ επικίνδυνη, βίαιη και

χαοτική κατάσταση», κατά τη διάρκεια της εκκέ-

νωσης της Καμπούλ μετά την επικράτηση των

Ταλιμπάν.

«Ο συνδυασμός καπιταλισμού και χριστιανι-

σμού, των δύο ισχυρότερων δυνάμεων στον

κόσμο, είναι ένα πολύ ισχυρό μείγμα», όπως

επισημαίνει.

Επί έξι χρόνια υπηρέτησε στον Βασιλικό

Αυστραλιανό Στρατό λαμβάνοντας τον βαθμό

του υπολοχαγού.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου, ο παπ-

πούς του – από την πλευρά της μητέρας του-

ήταν ενεργό μέλος της Αντίστασης στην ευρύτε-

ρη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

«Πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα κατα-

νοούν την ιστορία, τη φρίκη και τα επακόλουθα

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», έχει δηλώσει σε

παλαιότερη συνέντευξή του προσθέτοντας ότι

είναι περήφανος για την καταγωγή του.

Γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1977 στην παρ-

αθαλάσσια πόλη Γούλεγκονγκ της Νέας Νότιας

Ουαλίας.

Έχει παντρευτεί δύο φορές και είναι πατέ-

ρας τεσσάρων παιδιών.

Ο ίδιος αντιτίθεται στο γάμο των ομόφυλων

ζευγαριών, έχοντας υποστηρίξει ότι ένα τέτοιο

γεγονός υπονομεύει τον θεσμό της παραδο-

σιακής οικογένειας.

Ελληνο-αυστραλός ο Υπουργός 
Μετανάστευση που έδιωξε τον Τζόκοβιτς

ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ:

Ρ. ΜΕΤΣΟΛΑ: «Όσο η Κύπρος 
παραμένει διαιρεμένη δεν μπορούμε 

να είμαστε πραγματικά ενωμένοι ως ΕΕ»
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ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ

Ε
υθείες αιχμές κατά της Άγκυρ-

ας άφησε την Τρίτη η νέα

πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα

κατά την ομιλία της αμέσως μετά

την εκλογή της. (Η κυρία Μετσό-

λα ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό

Κόμμα και προέρχεται από την

Μάλτα). Επισημαίνοντας την

ανάγκη επίλυσης του Κυπρια-

κού υπό την αιγίδα του σχεδίου

του ΟΗΕ επισήμανε ότι «δεν

μπορούμε ποτέ να είμαστε πραγ-

ματικά ενωμένοι όσο η Κύ-

προς παραμένει διαιρεμένη».

Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Η

Ευρώπη έχει μια κληρονομιά πολέ-

μου, αλλά και θεραπείας. Μπορ-

ούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή

την εμπειρία για να βοηθήσουμε

τις προσπάθειες για το τέλος στη

διαίρεση στην τελευταία διαιρεμένη

χώρα της ΕΕ - την Κύπρο - υπό

την αιγίδα του σχεδίου του ΟΗΕ.

Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε

πραγματικά ενωμένοι όσο η Κύπρ-

ος παραμένει διαιρεμένη».

Σημειώνεται ότι η Τουρκία επι-

διώκει λύση δύο κρατών στην

Κύπρο καταστρατηγώντας έτσι τη

διεθνή νομιμότητα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Ρ.ΜΕΤΣΟΛΑ

Η νέα Πρόεδρος του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσό-

λα, από την Μάλτα, εξελέγη από

τον πρώτο μόλις γύρο της μυστι-

κής ψηφοφορίας καθώς έλαβε 458

ψήφους.

Η Ρομπέρτα Μετσόλα, η οποία

εξελέγη την ημέρα των γενεθλίων

της, γίνεται η τρίτη γυναίκα πρόε-

δρος του ΕΚ, μετά την Σιμόν Βέιλ

(1979 - 1982) και την Νικόλ Φον-

ταίν (1999 - 2002).

Η εκλογή της από τον πρώτο

μόλις γύρο έγινε εφικτή καθώς

υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στο

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους

Σοσιαλδημοκράτες και τους Φιλε-

λεύθερους. Η διάδοχη κατάσταση

στην κορυφή του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου προήλθε έπειτα από

έντονο παρασκήνιο ανάμεσα στις

μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του

ΕΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,

Σοσιαλδημοκράτες και Φιλελεύ-

θερους), ώστε μετά από τις όποι-

ες διεκδικήσεις να επέλθουν οι

απαραίτητες υποχωρήσεις για να

επιτευχθεί ο συμβιβασμός.

Ο εκλιπών Νταβίντ Σασόλι εξε-

λέγη πρόεδρος του ΕΚ το 2019,

μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, κατα-

φέρνοντας να κερδίσει στον δεύτε-

ρο γύρο (από τους τέσσερις συνο-

λικά που προβλέπονται) της μυστι-

κής ψηφοφορίας, 345 ψήφους.

Επρόκειτο για μια συμφωνία ανά-

μεσα στους αρχηγούς κρατών και

κυβερνήσεων της ΕΕ ώστε οι προ-

εδρίες των ευρωπαϊκών οργάνων

να κατανεμηθούν αναλογικά στις

μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες.

Καθώς η πρόεδρος της Ευρω-

παϊκής ΕπιτροπήςΟύρσουλα φον

ντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγ-

κάρντ προέρχονταν από το ΕΛΚ

και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ από τους

Φιλελεύθερους, η θέση της προ-

εδρίας του ΕΚ συμφωνήθηκε να

δοθεί, για ένα διάστημα 2,5 ετών,

σε ένα μέλος των Σοσιαλδημο-

κρατών.
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Άποψη - Σχόλια

m
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου λέει ότι έχει πιο πολλά κοινά με τα κόμματα του

Κέντρου για τη διακυβέρνηση της χώρας γι’ αυτό θα φροντίσει να «μαν-

τρίσει» όλους υπό την υποψηφιότητά του. Απέκλεισε το ΑΚΕΛ διότι έχουν,

είπε, αξεπέραστες διαφορές. Ερωτώ: Είναι ή δεν είναι το Κυπριακό το πρω-

τεύον θέμα για ένα Πρόεδρο Δημοκρατίας; Είναι. Σε ποια ακριβώς σημεία

συμφωνεί με τα κόμματα του κέντρου στο χειρισμό του Κυπριακού; Μήπως,

με τη θέση ότι,  «όταν δεχθούμε πολιτική ισότητα που απαιτούν οι Τούρκοι

θα φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, θα καταργηθούν οι εγγυήσεις

και θα επιστρέψουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους»; Ποιο κόμμα του Κέν-

τρου έχει αυτή τη ουτοπική θέση;

Έπειτα, ποιο κόμμα του Κέντρου έχει την άποψη ότι για να αντιμετωπίσεις τους

καρχαρίες που υπάρχουν στην Κύπρο (δεν αναφερόταν στην Τουρκία) πρέπει

εσύ να είσαι…αρχικαρχαρίας; Και πού βρήκε ότι τα κόμματα συμφωνούν στην

κατάργηση του Γενικού Ελεγκτή και υιοθέτηση της θέσης του Άντρου Κυπριανού

για ένα συλλογικό όργανο που θα αποφασίζει και όχι μόνο ένας άνθρωπος, ο

οποίος  μένει εκεί μέχρι να αφυπηρετήσει, όπως είπε ο Αβέρωφ; 

Κατά τα άλλα, ο κ. Αβέρωφ μετέβη στην Ελλάδα (τώρα θυμήθηκε ότι υπάρχει

και Ελλάδα) και ζήτησε στήριξη. Μεταξύ άλλων από τον… φίλο του Χρήστο

Στυλιανίδη!!! Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Όμοιος ομοίω αεί πελάζει… Ας ρωτήσει

τον Αναστασιάδη να του εξηγήσει…

m
Ο Γιαννάκης Κασουλίδης είναι καλός άνθρωπος. Μετά που είχε φύγει από

υπουργός, το 2018, έμπλεξε με κάτι ομάδες άκρατων ενδοτιστών για λύση

τη λύση του Κυπριακού, που σε ένα βαθμό κηλίδωσαν την πολιτική του πορεία.

Τώρα δήλωσε ότι ο ΥΠΕΞ δεν χαράσσει την εξωτερική πολιτική της χώρας αλλά

ακολουθεί την πολιτική που χαράσσει ο Πρόεδρος και κτίζει πάνω σε αυτή. Συνεπώς,

η άποψή του κατά το παρελθόν ότι «ο EastMed δημιουργεί μόνο προβλήματα στη

λύση του Κυπριακού» (και αν ακόμα ήταν βιώσιμος) δεν ισχύει πλέον.

m
«Βεβαίως με ενδιαφέρουν οι προεδρικές εκλογές», είπε ο πρώην υπουργός

Υγείας της Κύπρου στην κυβέρνηση Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπο-

ρίδης. Δήλωσε, μάλιστα, ότι το πρόσωπο που θα ηγηθεί της προσπάθειας (για

την προεδρία του κράτους) πρέπει να μην έχει «βαρίδια» και να μη χρωστά χάρες

σε κόμματα, να ξέρει τι θέλει το … παζάρι, να, να… Με λίγα λόγια φωτογράφισε

τον εαυτό του ότι έχει αυτά τα προσόντα. Ερωτώ τώρα: Αν δεν τον επιλέξει το

ΑΚΕΛ (άβυσσος η…ψυχή του κόμματος) ως υποψήφιό του, θα μπορέσει να μην

έχει…βαρίδια; Επειδή, δηλαδή, ο κ. Παμπορίδης έκανε ένα φεγγάρι υπουργός με

το ΔΗΣΥ, αυτό τον έκανε να έχει…πολιτική σκέψη; Ναι, μπορεί να κατέχει από

παζάρι, του το αναγνωρίζουμε, όμως, η Προεδρία του κράτους, ο χειρισμός του

Κυπριακού, δεν είναι παζάρι ούτε πανηγύρι.
ΗΡΑ

Πολύς θόρυβος γίνεται τελευταία στην

Κύπρο (και σε κάποιο βαθμό στην Ελλά-

δα) για τη διαφαινόμενη εγκατάλειψη του

σχεδίου μεταφοράς του φυσικού αερίου

από την περιοχή της Ανατολικής Μεσο-

γείου προς την Ευρώπη μέσω ενός υπο-

θαλασσίου αγωγού που ονομάστηκε

EastMed. Όταν μιλάμε για φυσικό αέριο

Ανατολικής Μεσογείου, εννοούμε αυτό που

βρίσκεται κυρίως στις ΑΟΖ του Ισραήλ, της

Αιγύπτου και της Κύπρου. Δηλαδή, πρό-

κειται για συνέργεια τριών χωρών, αφού

κανένα κράτος από αυτά τα τρία δεν μπο-

ρεί από μόνο του να εκμεταλλευθεί τα κοι-

τάσματά του αποτελεσματικά και κατά συμ-

φέροντα τρόπο. Επομένως, η συνεργασία

αναγκαιοί, διότι την επιβάλλουν τα κοινά

συμφέροντα.

Στο ευρύτερο πλαίσιο εμπλέκονται και

άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα ως δια-

μετακομιστικός σταθμός, η Ιταλία και οπωσ-

δήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την

οποία θα καταλήξουν οι εξαγωγές. Υπάρχουν,

όμως, και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες,

όπως οι εταιρείες που διεξάγουν τις έρευ-

νες και τις γεωτρήσεις και οι ΗΠΑ, που θέ-

λουν την Ευρώπη να μην εξαρτάται από το

ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά να έχει εναλ-

λακτικές πηγές ενέργειας. Προφανείς οι λό-

γοι.

Το θέμα που ηγέρθη εξ αρχής ήταν ο τρό-

πος μεταφοράς του φυσικού αερίου πρ-

ος την Ευρώπη. Η Κύπρος και οι άλλες δύο

χώρες (Ισραήλ και Αίγυπτος), με τη συμφ-

ωνία της Ελλάδας, πρόκριναν τον EastMed

ως μια από τις επιλογές εξαγωγής του φυ-

σικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλι-

στα, όχι μόνο συμφώνησε με αυτή την επι-

λογή, αλλά ανέλαβε και την κύρια χρημα-

τοδότηση της «μελέτης σκοπιμότητας» ώστε

να καταφανεί αν είναι οικονομικά βιώσιμο

ένα τέτοιο έργο και πόσο χρονοβόρο αλλά

και ασφαλές εγχείρημα θα ήταν. Οι ΗΠΑ

ήταν, επίσης, υποστηρικτικές στην κατα-

σκευή του EastMed, τόσο διά του τέως ΥΠΕΞ

Πομπέο, αλλά και με το γνωστό EastMed

Act που ψηφίστηκε στην αμερικανική Γε-

ρουσία ως νόμος.

Φάνηκε ότι η επιλογή του αγωγού αυ-

τού ήταν η πρώτη προτίμηση όλων

των εμπλεκομένων. Ιδιαίτερα ένθερμος ήταν

ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετα-

νιάχου, αν εξαιρέσουμε μια μικρή περίοδο

το 2017, που στην Τριμερή της Θεσσαλονί-

κης εξέφρασε επιφυλάξεις και φαινόταν να

προκρίνει τη μεταφορά φυσικού αερίου μέ-

σω Τουρκίας για οικονομικούς λόγους και

για προσέλκυση διεθνών εταιρειών στα

ισραηλινά κοιτάσματα. Πολύ γρήγορα, όμως,

άλλαξε θέση και δεν ήθελε ν’ ακούσει για

αγωγό επί τουρκικού εδάφους.

Το δίλημμα, λοιπόν, που υπήρχε εξ αρχής

ήταν αν θα εμπλεκόταν η Τουρκία στην

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Ανα-

τολικής Μεσογείου ή όχι. Και οι τρεις χώρ-

ες – Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος – που δι-

αθέτουν τα κοιτάσματα, αλλά και η Ελλάδα,

δεν απέκλεισαν την Τουρκία από την εξίσω-

ση, αλλά έθεσαν ένα βασικό όρο: Τον σε-

βασμό του Δικαίου της Θάλασσας και των

διεθνών κανόνων που διέπουν τις διακρα-

τικές σχέσεις.

ΗΤουρκία απέδειξε με τις επεκτατικές

της ενέργειες και την παρεμβατική της

συμπεριφορά στην κυπριακή ΑΟΖ, με την

έχθρα της προς τον Αιγύπτιο πρόεδρο και

τις πρωτοφανείς κατηγορίες της κατά του

Ισραήλ, ότι δεν σέβεται τίποτα, δεν υπο-

λογίζει κανέναν. Επόμενο ήταν το δίλημμα

να μην υπάρχει πλέον. Η Τουρκία ως επι-

λογή μεταφοράς του φυσικού αερίου απε-

κλείσθη και για πολλούς άλλους λόγους.

Φυσικά, κάποιοι στην Κύπρο, μυωπι-

κά φερόμενοι, πιστεύουν ότι, αν η

Κυπριακή Δημοκρατία συναινέσει να χαρ-

αχθεί ο αγωγός μέσω Τουρκίας, θα σταμα-

τήσουν οι παράνομες τουρκικές εισβολές

στην κυπριακή ΑΟΖ και θα λυθεί και το Κυπρ-

ιακό! Πιστεύουν, επίσης, ότι θα συμφωνή-

σουν επί τούτου και οι άλλες δύο εμ-

πλεκόμενες χώρες!!! Πρόκειται περί αφέ-

λειας. Τα οικονομικά συμφέροντα συμβα-

δίζουν με τα πολιτικά, άρα, εφόσον οι πο-

λιτικοί λόγοι δεν εκλείπουν, ενόσω η 

Τουρκία ακολουθεί επεκτατική πολιτική λό-

γω και έργω, είναι εκτός εξίσωσης.

Ηκυπριακή κυβέρνηση, οι άλλες χώρες

της περιοχής, αλλά και η Ευρωπαϊκή

Ένωση, δεν εγκλωβίστηκαν ποτέ σε μία

και μόνον επιλογή – αυτήν του αγωγού

EastMed. Ήδη από το 2014 και μετά υπάρχουν

δημόσιες δηλώσεις Κυπρίων υπουργών,

που τονίζουν ότι η υλοποίηση του έργου

θα εξαρτηθεί από την οικονομική του βιω-

σιμότητα (αυτοχρηματοδοτούμενο κ.λπ.).

ΗΕ.Ε. διά του Επιτρόπου Ενεργείας,

Αρίας Κανιέτε, έλεγε το 2017 ότι ο East

Med ήταν μια σημαντική επιλογή από τις

λύσεις που υπάρχουν και η απόφαση θα

λαμβανόταν μετά την ολοκλήρωση της με-

λέτης, για την οποία η Ε.Ε. πλήρωσε ως

τώρα 36 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, ο EastMed

δεν αποτελούσε τη μία και μόνη επιλογή

ως «απάντηση» στον αγωγό μέσω Τουρκίας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αλλά και το-

υς αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες

όλων των χωρών, υπάρχουν εναλλακτικές

επιλογές, όπως η δημιουργία τερματικού

σταθμού LNG (υγροποίησης), πιθανόν στην

Αίγυπτο και μεταφορά του φυσικού αερίου

με πλωτά μέσα στην Ευρώπη, η κατα-

σκευή μικρών αγωγών από Κύπρο προς

Αίγυπτο και από εκεί προς Κρήτη, καθώς

και άλλοι τρόποι.

Ενα είναι βέβαιο αυτή τη στιγμή. Ο αγωγός

προς Τουρκία δεν προκρίνεται. Φαίνε-

ται ότι μόνο κάποιοι στην Κύπρο υπο-

στηρίζουν αυτή την προοπτική, την οποία

αδυνατούμε να χαρακτηρίσουμε. Ούτε οι

ΗΠΑ με το non-paper και τις δηλώσεις που

επακολούθησαν, «διάλεξαν» τον τουρκικό

αγωγό.

Εκείνο που φάνηκε είναι ότι οι Αμερικα-

νοί υποστηρίζουν μιας άλλης μορφής

αγωγό, την ηλεκτρική διασύνδεση διά υπο-

θαλασσίων καλωδίων των Ισραήλ, Κύ-

πρου, Αιγύπτου με Ελλάδα.

ΟΤούρκος πρόεδρος  Ερντογάν είχε τά-

ξει ως σκοπό του από την αρχή την

εμπόδιση της κατασκευής του αγωγού

EastMed. Γι’ αυτό, ένας από τους βασικούς

λόγους της σύναψης του παράνομου 

τουρκο-λιβυκού μνημονίου ήταν ν’ ανακό-

ψει τον αγωγό, λέγοντας ότι χρειάζεται η...

άδειά του για να φτάσει στην Ελλάδα, διό-

τι παραβιάζεται – τάχα – η ΑΟΖ που συμ-

φώνησε με τη Λιβύη καταπατώντας κυρια-

ρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Φυσικά, η

Αθήνα δεν έμεινε αδρανής. Από απόψεως

Διεθνούς Δικαίου εξουδετέρωσε τα «επιχει-

ρήματα» Ερντογάν. Όμως, αυτός επιμένει:

«Μόνο μέσω Τουρκίας θα πάει αέριο στην

Ευρώπη», δηλώνει. Θα καταστρέψει, δηλα-

δή, τερματικούς σταθμούς στην Αίγυπτο ή

θα βυθίσει μεταφορικά πλοία; Πώς ακριβώς

εννοεί ότι «αυτή η δουλειά δεν γίνεται χωρίς

την Τουρκία»;

Πιστεύουμε ότι σ’ αυτό το τόσο σοβαρό

θέμα των υδρογονανθράκων και της

αξιοποίησής τους, δεν θα έπρεπε στην

Κύπρο να υπάρχουν παραφωνίες. Είναι

ξεκάθαρο ότι τα έσοδα από το φυσικό αέρ-

ιο θα ωφελήσουν τους πάντες στην Κυπρ-

ιακή Δημοκρατία. Όλους τους κατοίκους

του νησιού. Μπορεί να μην έχει άμεσο συμ-

φέρον η Τουρκία, αλλά αυτό δεν πρέπει να

είναι το κριτήριό μας. Ας συμπεριφερθεί

λογικά η Άγκυρα, ας ακολουθήσει τους διε-

θνείς κανόνες και θα ωφεληθεί κι αυτή. Γιατί

όχι; Ενόσω, όμως, συνεχίζει να είναι κα-

τοχική δύναμη, να προκαλεί στο Αιγαίο και

αλλού, δεν μπορεί να είναι μέρος της εκ-

μετάλλευσης των κοιτασμάτων της Ανατο-

λικής Μεσογείου στο ποσοστό που της ανα-

λογεί. Όσοι νομίζουν ότι το «καλόπιασμα»

μιας παραβατικής Τουρκίας είναι... έξυπνη

πολιτική, απλώς, άθελά τους κάποιοι, όχι

όλοι, εξυπηρετούν τους τουρκικούς σχε-

διασμούς, χωρίς την ίδια ώρα να ωφελούν

την πατρίδα τους.

«Ε»

ΟΠΩΣ και να το δει κανείς, η προμήθεια των υπερσύγχρονων γαλλικών μαχητικών

Rafale, που προμηθεύτηκε η Ελλάδα, είναι μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής

κυβέρνησης. Όχι μόνο για την ποιότητα του όπλου, που είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά

κυρίως για την ταχύτητα της επίτευξης της συμφωνίας και της ένταξης των μαχητικών

στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με Έλληνες χειριστές και μηχανικούς, οι οποίοι

εκπαιδεύτηκαν στην Γαλλία. Υπό κανονικάς συνθήκας, αυτή η προμήθεια – με διαφα-

νείς διαδικασίες – θα έπαιρνε χρόνια. Δεδομένων, όμως, των τουρκικών απειλών, ιδίως

το καλοκαίρι του 2020, όταν οι δύο χώρες έφτασαν στα πρόθυρα σύρραξης, η ενίσχυση

των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ήταν αδήριτος ανάγκη. Διότι δεν είναι μόνο η Αερο-

πορία που ενισχύεται, το Ναυτικό, ο Στρατός Ξηράς και οι στρατιωτικές υποδομές της

χώρας έχουν ενισχυθεί σε ύψιστο βαθμό και συνεχίζεται η αναβάθμισή τους. 

Ο ελληνικός λαός υπέστη τα τελευταία χρόνια πολλά δεινά. Κυρίως όμως καταρ-

ρακώθηκε το ηθικό του. Τώρα η χώρα άρχισε να «παίρνει τα πάνω της». Η πανδημία, η

μετά-μνημόνια εποχή και το μεταναστευτικό ήταν τα μέγιστα προβλήματα που ενέπε-

σαν στην περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ίσως, ουδείς άλλος πρωθυπουργός

στην ιστορία του ελληνικού κράτους είχε, κατά την περίοδο της θητείας του, να αντιμε-

τωπίσει τέτοιες ασύμμετρες απειλές. 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα κατάφερε. Η χώρα οδεύει τώρα με πολύ καλές

προοπτικές προς το μέλλον. Για να μπορέσει, όμως, να δημιουργήσει και να ευημερή-

σει πρέπει να έχει μια ασπίδα προστασίας, να μην είναι έρμαιο των διαθέσεων και προ-

κλήσεων οποιουδήποτε και ιδίως του Ερντογάν. Πολύ καλές και άκρως επωφελείς οι

συμμαχίες της Ελλάδας με γειτονικά κράτη όπως επίσης και οι αμυντικές συμφωνίες με

Γαλλία και ΗΠΑ. 

Φυσικά, αν η χώρα δεν διαθέτει από μόνη της τα μέσα να υπερασπίσει το έδαφός

της, το λαό της, τις κατακτήσεις της, δεν θα προστρέξει κανείς αυτοβούλως και πρώτος

να αναλάβει την προστασία της. Συν Αθηνά και χείρα κίνει.

Με αυτή την έννοια, τα λεφτά που ξοδεύτηκαν για τους εξοπλισμούς είναι η καλύτε-

ρη επένδυση που έκανε η χώρα, για να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια και ηρεμία

να επιδοθούν στην ανάπτυξη της χώρας και στην καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής

όλων. Κάποιοι κατέκριναν το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Άλλοι για ιδεολογι-

κούς λόγους, μερικοί από κακεντρέχεια και άλλοι γιατί… τόσο κόβει ο νους τους. Τι πει-

ράζει, δηλαδή, ότι τα 6 Rafale πέρασαν πάνω από την Ακρόπολη; Το να δώσεις μια

ανάσα χαράς στους πολίτες, που βρίσκονται συνεχώς σε έναν ψυχικό μαρασμό λόγω

της κατάστασης με την πανδημία, την ακρίβεια κλπ, είναι κακό; Γιατί ενοχλήθηκαν με-

ρικοί; Ο Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του δικαίως έχουν δικαίωμα να χαίρονται για το

κατόρθωμά τους. Έπρεπε δηλαδή, να κρυφτούν;
“Ε”

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Ο αγωγός EastMed, ο Νετανιάχου,
αλήθειες και χαιρεκακίες

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα



Ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας Νίκος Αναστασιάδης ξεκα-

θάρισε το τοπίο σχετικά με την υλοποίηση

του αγωγού EastMed αλλά και για ενδεχό-

μενες συνομιλίες για το Κυπριακό. Τόνι-

σε ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας δεν εξαντλούνταν στον

εν λόγω αγωγό και για το Κυπριακό είπε

ότι δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για

νέες συνομιλίες στη βάση δύο κρατών,

απορρίπτοντας τις αξιώσεις της Τουρκίας

και τις πιέσεις μερίδας της κυπριακής

αντιπολίτευσης.

Κατ’ αρχάς ο Πρόεδρος εξέδωσε γραπτή

δήλωση και μετά απάντησε σε ερωτήσεις

δημοσιογράφων. Στη δήλωση ανέφερε:

«Με αφορμή τα όσα λέγονται για την κατασ-

κευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου

από τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EastMed), επιθυ-

μώ να δηλώσω τα ακόλουθα:

(α) Η πολιτική βούληση και απόφαση των

τριών κρατών, Ελλάδας, Ισραήλ και Κύ-

πρου ελήφθη υπό την αίρεση των μελετών

οικονομικής βιωσιμότητας, υποθαλασσίων

μορφολογιών βυθού που θα καθιστούσαν

εφικτό ένα ανάλογο εγχείρημα σε σχέση πάν-

τοτε και με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

(β) Ο αγωγός EastMed έχει εγκριθεί από

την Ε.Ε. ως έργο κοινής ωφελείας, αφού

συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της

Ευρώπης, γι’ αυτό εξάλλου το κόστος μελετών

ανελήφθη από τα Ευρωπαϊκά ταμεία.

(γ) Είναι λυπηρό γιατί κάποιοι επιχαίρουν

γιατί τάχα ματαιούται η εκτέλεση του έργου.

Οι Κυβερνήσεις των χωρών που εμπλέκο-

νται, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν

επεξεργαστεί, σε περίπτωση που το έργο

θεωρείται ανέφικτο για τους όποιους λό-

γους, εναλλακτικές λύσεις.

(δ) Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας θα υλοποιηθούν κατά

τον προσφορότερο τρόπο, προς όφελος του

καλώς νοουμένου συμφέροντος του λαού της

Κύπρου και των φίλων συνεργαζομένων

κρατών.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους,

στο Σπίτι της Ευρώπης, όπου υπέγραψε το

βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νταβίντ Σασσόλι, ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης ΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΣΥΣΗ

ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙ στο θέμα του αγωγού

EastMed.

«Αυτό που θέλω να υπενθυμίσω προς

όλους», είπε ο κ. Αναστασιάδης, «είναι ότι

ήταν κοινή απόφαση τριών Κυβερνήσεων.

Εάν κάποιοι στην Κύπρο αποδίδουν ευθύνη

ή τάχα θριαμβολογίες στην Κυβέρνηση της

Κύπρου, τους ευχαριστώ που αναγνωρίζουν

τη μεγάλη επιρροή που έχει η Κύπρος και

πάνω στις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα στην

ΕΕ. Εμείς, δηλαδή, συμπαρασύραμε την ΕΕ

να το θεωρήσει κοινής ωφελείας έργο, εμείς

συμπαρασύραμε το Ισραήλ, εμείς συμπαρ-

ασύραμε την Ελλάδα και ενδεχομένως και

την Αίγυπτο.Είναι καιρός να σοβαρευτούμε.

Πάντοτε, σε κάθε έργο, προαπαιτούμενο είναι

και η μελέτη βιωσιμότητας. Λαμβάνεται η

απόφαση, γίνονται οι μελέτες και αν είναι υλο-

ποιήσιμο ένα έργο, υλοποιείται. Αν όχι,

βρίσκονται οι εναλλακτικές λύσεις που

θα συμβάλουν στη μεταφορά του φυσι-

κού πλούτου της ανατολικής λεκάνης της

Μεσογείου προς την ΕΕ, ένα ζωτικής

σημασίας θέμα για την ΕΕ, θέμα ασφά-

λειας, επάρκειας προμηθειών κλπ».

Ερωτηθείς αν συμμερίζεται τη θέση του

Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασου-

λίδη ότι «ο EastMed πάντοτε αποτελούσε

εργαλείο πρόκλησης προβλημάτων», ο Πρόε-

δρος είπε ότι «δεν νομίζω να είναι αυτό που

εννοούσε ο κ. Κασουλίδης ούτε και είναι θέμα

σχολιασμού των ενδεχόμενα προσωπικών

απόψεων που κάποια στιγμή εξέφρασε ο κ.

Κασουλίδης».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι το

ΑΚΕΛ χαρακτήρισε τον EastMed «λόγια του

αέρα» και επέκρινε την Κυβέρνηση ότι δεν

κατάφερε να θωρακίσει την κυπριακή ΑΟΖ

και να υπερασπίσει την Κυπριακή Δημοκρα-

τία απέναντι στις συνεχείς προκλήσεις της

Τουρκίας, ο Πρόεδρος είπε ότι «αυτό που

δεν άκουσα από το ΑΚΕΛ είναι μια πρόταση,

είτε στο Εθνικό Συμβούλιο είτε μέσα από τις

συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή, να μας

εισηγείται να αγοράσουμε υποβρύχια για να

θωρακίσουμε την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, ή πολεμικά σκάφη, ή αεροσκάφη.

Επιτέλους είναι καιρός, αντί λόγια του αέρα

χάριν αντιπολίτευσης, να υπάρχουν προτά-

σεις για συγκεκριμένες δράσεις. Και εάν εννο-

ούν ότι πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία

– που το ακούω συχνά – για να επαναρχίσει

ο διάλογος, θέλω να μου απαντήσουν ευθαρ-

σώς. Μπορεί να αναλάβω πρωτοβουλία προ-

σερχόμενος στο τραπέζι, αποδεχόμενος όμως

με βάση τους τουρκικούς όρους, ότι η συζήτη-

ση θα γίνει στη βάση των δύο κρατών. Αυτό

μου εισηγούνται να πράξω;

Δεν έμεινε κίνηση που δεν έκανα, που δεν

επεκρίθη μάλιστα από το ΑΚΕΛ, δεν έμεινε

προσπάθεια και πρόταση καλόπιστη στη βά-

ση πάντα της εξεύρεσης μιας λύσης λει-

τουργικής που να μην επικριθεί από το ΑΚΕΛ.

Είναι καιρός η αντιπολίτευση να ασκείται με

βάση την εποικοδομητική κριτική και όχι τον

μηδενισμό».

ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ: «Ο EASTMED

ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ

ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασου-

λίδης, μιλώντας στο ΡΙΚ ανέφερε πως «η

κατασκευή του αγωγού ήταν ήταν μια από-

φαση η οποία ετίθετο υπό την αίρεση θετικής

έκθεσης οικονομικής βιωσιμότητας». Πρό-

σθεσε πως αυτό «είναι ένα έργο που απαι-

τεί τεράστια επένδυση, και ασφαλώς μόνον

εάν ο EastMed θα ήταν αυτοχρηματοδο-

τούμενος θα μπορούσε να προχωρήσει η

εφαρμογή του». 

Σημείωσε ότι υπάρχουν άλλες επιλογές

αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Έφερε ως

παράδειγμα το ενδεχόμενο δημιουργίας

μικρών αγωγών, αλλά και πώλησης του φυσι-

κού αερίου μέσω πετρελαιοφόρων που θα

κινούνται σε όλες τις περιοχές της γης. Είπε

επίσης ότι η Κύπρος θα μπορούσε να εξά-

γει ηλεκτρισμό, ο οποίος θα παράγεται από

το κυπριακό φυσικό αέριο.

Ερωτηθείς αν προβληματίζουν οι δηλώσεις

που έγιναν από πλευράς ΗΠΑ και οι τοπο-

θετήσεις του Ειδικού Απεσταλμένου, Συντο-

νιστή Διεθνών Ενεργειακών Θεμάτων και επι-

κεφαλής του Γραφείου Ενεργειακών Πηγών

του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Άμος Χόχσταϊν, ο κ.

Κασουλίδης απάντησε: «Όχι, δεν μας προβ-

ληματίζουν για τον απλό λόγο ότι αυτά που

λέει τώρα ο κ. Χόχσταϊν τα λέγαμε εμείς από

τη λήψη της απόφασης να ζητούμε από την

έρευνα να καταδείξει ότι υπάρχει οικονομική

βιωσιμότητα»

Ο κ. Κασουλίδης, εκφράζοντας προωπι-

κή άποψη, είπε ότι στο παρελθόν έβλεπε τον

EastMed «ως εργαλείο δημιουργίας προ-

βλημάτων, ειδικότερα όσον αφορά τις

προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΧΑΙΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Ο ΑΓΩΓΟΣ EASTMED ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί
θα υλοποιηθούν με άλλες επιλογές»

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Επικαιρότητα

Λεύκαρα: από 
τα καλύτερα χωριά 

του κόσμου
Tα καλύτερα τουριστικά χωριά στον κόσμο ανακήρυξε ο Πα-

γκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Η ταξινόμηση έγινε με βάση

διάφορους παράγοντες. Τα καλύτερα χωριά σημείωσαν υψηλή

βαθμολογία με βάση την κοινωνική και περιβαλλοντική βιω-

σιμότητα καθώς και με βάση τον τουρισμό.

Η Κύπρος έχει την τιμητική της αφού ένα χωριό μας συγκατα-

λέγεται στα καλύτερα τουριστικά χωριά στον κόσμο. Πρόκειται

για τα Πάνω Λεύκαρα, που σημείωσαν υψηλή βαθμολογία σε όλες

τις κατηγορίες. Για τους Βρετανούς τουρίστες θεωρείται ένας

συναρπαστικός προορισμός, όπως γράφει η «Express Uk». 

Τα Λεύκαρα είναι η πατρίδα της παραδοσιακής κυπριακής κεν-

τημένης δαντέλας που αποτελεί κληρονομιά της UNESCO.

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τα Λεύκαρα μπορούν να βρουν

πολλά μικρά καταστήματα που πωλούν όμορφα κεντήματα σε

παραδοσιακό στυλ. Επίσης μπορούν να δουν τις γυναίκες του

χωριού καθώς κεντούν τα γνωστά λευκαρίτικα.

Η περιπλάνηση στα παραδοσιακά δρομάκια του χωριού πα-

ραπέμπει στην παραδοσιακή κυπριακή ζωή.

Πολλοί τουρίστες επιλέγουν να επισκεφθούν το Μουσείο Παρα-

δοσιακής Κεντητικής και Αργυροχοΐας των Λευκάρων.

Ένας επισκέπτης έγραψε στο Tripadvisor: «Πρόκειται για ένα

τόσο αξιόλογο μουσείο που συνδέει μέρη της κυπριακής ιστο-

ρίας απευθείας με το όμορφο χωριό των Λευκάρων».

Ο διάσημος ζωγράφος Λεονάρντο Ντα Βίντσι θεωρείται ότι

επισκέφτηκε τα Λεύκαρα στα τέλη του 16ου αιώνα. Λέγεται ότι

αγόρασε ένα μεγάλο περίτεχνο τραπεζομάντηλο από ντόπιους

και το πρόσφερε στον καθεδρικό ναό του Μιλάνο στην Ιταλία.

Το χωριό έχει επίσης εκπληκτική αρχιτεκτονική και οι τουρίστες

μπορούν επίσης να επισκεφθούν την εκκλησία του Τιμίου Στα-

υρού που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα.

Τα Λεύκαρα φημίζονται και για ένα παραδοσιακό φαγητό, ένα

νόστιμο πιάτο με αρνί στο φούρνο με πατάτες (ο γνωστός λευ-

καρίτικος τταβάς),το οποίο σερβίρουν πολλά εστιατόρια.

Οι τουρίστες μπορούν επίσης να αγοράσουν δαντέλα ή ασημέ-

νια είδη για να τα πάρουν μαζί τους σε ένα από τα καταστήματα

δώρων του χωριού, γράφει η «Express».



Τ
η θέση ότι η έξαρση της τουρκικής ρητο-

ρικής έχει περάσει πλέον σε επίπεδο

ευθείας αμφισβήτησης της κυριαρχίας της

Ελλάδας επί των νησιών του Ανατολικού

Αιγαίου, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός

Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του

μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με

Πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ, στην

Αθήνα.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τη Γαλλι-

κή Πρεσβεία στην Αθήνα, με την ευκαιρία της

έναρξης της γαλλικής προεδρίας του Συμβου-

λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνάντηση

μετείχαν οι Πρέσβεις των κρατών-μελών της

ΕΕ, ενώ παρών ήταν και ο Έλληνας Αναπ-

ληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης.

Ευχαριστώντας τον Γάλλο Πρέσβη Πατρικ

Μεζονάβ για τη διοργάνωση της συνάντησης,

ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της

συζήτησης με τους Πρέσβεις αναφέρθηκε «στις

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας,

στα προβλήματα των Βαλκανίων, αλλά ιδίως

στην έξαρση της τουρκικής ρητορικής, η οποία

έχει περάσει πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, σε

ένα επίπεδο ευθείας αμφισβήτησης της κυρια-

ρχίας της Ελλάδος επί των νησιών του Ανατο-

λικού Αιγαίου».

«Επίσης, έδωσα έμφαση στα ανοίγματα που

κάνει η Ελλάδα στην εξωτερική πολιτική, την

οποία ακολουθεί κατ’ εντολή του Πρωθυπουρ-

γού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τα ταξίδια

μου τόσο στη Αφρική, όσο και σε διάφορες άλλες

χώρες. Αλλά και στο μεγάλο ενδιαφέρον που

έχει η Ελλάδα πλέον για την Υποσαχάρια Αφρι-

κή, στην οποία η Γαλλία, προστατεύοντας τα

ευρωπαϊκά συμφέροντα, είναι εξαιρετικά δρα-

στήρια», επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η συνε-

ργασία της Ελλάδας με τη Γαλλία ενισχύεται

καθημερινά σε όλους τους τομείς, υποστηρίζοντας

ότι «η Γαλλία εκφράζει την επιτομή της ευρω-

παϊκής αλληλεγγύης, όπως αυτή προβλέπεται

στο άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης

της Λισσαβώνας».

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΞ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής
κυριαρχίας επί νήσων του Αιγαίου από την Τουρκία»

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ καταγγέλλει:
«Τρομοκρατούν τους Χριστιανούς»

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ κατήγγειλε δημοσίως, με
άρθρο του, ότι σιωνιστικές εξτρεμιστικές ομάδες απειλούν την παρουσία
των χριστιανών στην Παλαιά Πόλη των Ιεροσολύμων, που αποτελεί το
ιερό κέντρο τριών θρησκειών. Ο Πατριάρχης κάνει λόγο για εκφοβισμό
των μοναχών και των ιερέων και για βανδαλισμούς κτιρίων και ναών, ενώ
καταγγελίες έχουν κάνει και οι εκπρόσωποι των άλλων χριστιανικών δογ-
μάτων και εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα. Μήπως, εκτός των άλλων θεμά-
των που μας φέρνουν κοντά με το Ισραήλ, θα πρέπει και η ελληνική κυβέρ-
νηση να θέσει και το θέμα αυτό, που δημιουργεί εντάσεις; Και δεν αφορά
μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο το χριστιανικό κόσμο. Να θυμίσουμε ότι,
ορθά, όταν γίνει κάποια ζημιά σε κάποιο εβραϊκό μνημείο ή μια ανα-
μνηστική πλάκα, τότε έχουμε διαβήματα και δημόσιες παρεμβάσεις από
το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Όμως καλά είναι να υπάρχει η ίδια
ευαισθησία και για τους χριστιανούς στην Ιερουσαλήμ, που η παρουσία
τους εκεί φτάνει δύο χιλιετίες πίσω… 

Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη: «Ό,τι πρέπει να γίνει,
πρέπει να γίνει με τη δική μας συμμετοχή! Όλων μας…»

Με τις περγαμηνές από τον μεγάλο εορτασμό, σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της Γης, για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του
1821, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και επικεφαλής των
εκδηλώσεων Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, προχωρεί σε νέους ορίζον-
τες. Ήταν ξεκάθαρη στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατά-
κος, όπου υπογράμμισε με ιδιαίτερη έμφαση. «Αν πάμε πίσω, στο 1821,
θα δούμε ότι οι Έλληνες ξεκίνησαν έναν αγώνα, τον οποίο στην αρχή δεν
πίστευε κανείς. Ενάντια σε κάθε πιθανότητα. Και στην αρχή απέτυχαν.
Μέχρι που πέτυχαν ενάντια στον κακό μας εαυτό και στη διχόνοια. Σημασία
έχει ότι η Ελλάδα τα κατάφερε. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στο 2021.
Σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών, νέων προκλήσεων και νέων απειλών.
Αν κάτι καταλάβαμε από την περιοδεία μας σε όλα τα μέρη της Ελλάδας,
στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής, ήταν ότι και ο κόσμος είναι ώρι-
μος και έτοιμος να δεχτεί ότι ενωμένοι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Ίσως όχι όλα, αλλά πολλά από αυτά. Η νέα κουλτούρα συνεργασίας και
συνεργειών φάνηκε ότι θα είναι απαραίτητη. Γιατί είμαστε λίγοι για να μην
είμαστε ενωμένοι. Ενώ η πατρίδα μας δεν είναι τόσο μεγάλη για να κοι-
τάμε αλλού. Έτσι, ό,τι συμβαίνει μας αφορά. Ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει
να γίνει με τη δική μας συμμετοχή. Όλων μας. Αξιοποιώντας το δυναμικό
μας, το δυναμικό ενός Οικουμενικού Ελληνισμού, που τον είδαμε να εορτά-
ζει και να τιμάται σε 41 χώρες. Αν με ρωτήσετε ποια ήταν η μεγαλύτερη
έκπληξή μου από όλη αυτή την προσπάθεια και τι μου έδωσε μεγαλύτε-
ρη χαρά, θα σας πω ότι ήταν η τόσο ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας.
Αυτό μας εξέπληξε. Αυτό μας έδωσε χαρά. Η ανταπόκριση από τόσους
Έλληνες σε τόσο πολλές χώρες και στις πέντε ηπείρους».

Πρόεδρος της Κύπρου: «Δεν δίνω δακτυλίδια…»

«Ποιόν θα υποστηρίξετε από το ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές που
θα γίνουν σε δύο χρόνια περίπου, για τον επόμενο Πρόεδρο της Κύ-
πρου, σε ποιον θα δώσετε το δακτυλίδι;» ρώτησε ο πολιτικός συντάκτης
του Αθηναϊκού «Βήματος» Άγγελος Αθανασόπουλος, στη συνέντευξη που
πήρε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη,
η απάντηση του οποίου ήταν: «Όπως συνηθίζω να λέγω, δακτυλίδια παρα-
δίδουν οι βασιλείς. Εγώ κυβερνώ και αυτό θα συνεχίσω να πράττω μέχρι
την τελευταία ημέρα της θητείας μου, έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλά
ακόμη να γίνουν, ειδικότερα στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αποτελούν
στρατηγικό στόχο της διακυβέρνησής μου». 

Η ατζέντα του νέου Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα

Σε πολύ καλό κλίμα εξελίχθηκε η ακρόαση στην Επιτροπή Διεθνών
Σχέσεων της Γερουσίας, του προτεινόμενου από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν, Τζορτζ Τσούνη, ως επόμενου Πρέσβη στην Αθήνα. Ο
Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, που χαίρει της ιδιαίτερης εκτίμησης
του προέδρου της Επιτροπής Ρ. Μενέντεζ, σύμφωνα με πληροφορίες,
τοποθετήθηκε με μεγάλη σαφήνεια και επάρκεια ως προς τις προτεραι-
ότητες που θα έχει ως Πρέσβης στην Ελλάδα, εφόσον επικυρωθεί ο διο-
ρισμός του. Στους κύριους στόχους του θα είναι η επιτάχυνση της ελληνο-
αμερικανικής συνεργασίας στους τομείς του Εμπορίου και των Επεν-
δύσεων, ενώ θα ενθαρρύνει και θα επιταχύνει τα πεδία συνεργασίας που
σχετίζονται με τη διμερή αμυντική συμφωνία, η οποία υπεγράφη πρόσ-
φατα μεταξύ Ουάσινγκτον και Αθήνας. Ως προς το Ενεργειακό, προέκρι-
νε τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις διασυνδέσεις
με αγωγούς με Βουλγαρία και Β. Μακεδονία, αλλά και τον πλωτό σταθμό
της Αλεξανδρούπολης. Να σημειωθεί ότι η υποψηφιότητά του θα στηρι-
χθεί και από μεγάλη μερίδα Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών στην Επι-
τροπή, ενώ ο Ρ. Μενέντεζ σημείωσε ότι «θα κληρονομήσει τις ισχυρότε-
ρες ελληνο-αμερικανικές σχέσεις στην Ιστορία». 

Τα μηνύματα στην Τουρκία

Σε έξυπνες συμβολικές κινήσεις προχωρά ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, στέλνοντας μηνύματα στην πλευρά της Τουρκίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, τη Δευτέρα 17/1 επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλά-
κιο της Γαύδου, που βρίσκεται δίπλα στον φάρο του ακριτικού νησιού. Ο
Νίκος Χαρδαλιάς έφτασε με στρατιωτικό ελικόπτερο στο νοτιότερο άκρο
της Ελλάδας το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, στο πλαίσιο της
περιοδείας του σε μονάδες και φυλάκια του Στρατού, ενώ στη συνέχεια
μετέβη στα Χανιά, όπου επισκέφθηκε το μέγα εμβολιαστικό κέντρο στο
Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης. Την Τρίτη 18/1 ο υφυπουργός επισκέφθη-
κε τον Ναύσταθμο Κρήτης, όπου ξεναγήθηκε από τον Αρχιπλοίαρχο Ιωάν-
νη Σαρρηγιάννη Π.Ν., το ΝΑΤΟϊκό Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ)
στο Μαράθι, ενώ τελευταίος σταθμός του στην Κρήτη ήταν το Ηράκλειο.

Φ. Χαρ.
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Ενοποιούν τον εναέριο χώρο Ελλάδας-Κύπρου
τα 6 πρώτα «φαρμακερά» γαλλικά Rafale

Τα δεδομένα πλέον αλλάζουν στον

τομέα της Ελληνικής Πολεμικής Αερ-

οπορίας  με την άφιξη  των πρώτων

έξι μαχητικών Rafale στην Ελλάδα,

στο πλαίσιο της συμφωνίας με την

Γαλλία, που συνήψε σε χρόνο ρεκόρ

η ελληνική κυβέρνηση με τη Γαλλία.

Πέραν όλων των άλλων πλεο-

νεκτημάτων, τα Rafale έχουν τερά-

στια εμβέλεια δράσης καλύπτοντας

και την Κύπρο.

Τα Rafale είναι εξοπλισμένα με

όπλα που τους επιτρέπουν να εκτε-

λούν αποστολές αναχαίτισης , αερ-

ομαχίες και αποστολές κρούσης.

Διαθέτουν τους πυραύλους Μeteor

και Mica που αποτελούν φόβητρο

για εχθρικά αεροσκάφη, τους πυρ-

αύλους Exocet εναντίον στόλων αλλά

και τους στρατηγικούς πυραύλους

Scalp.

Επίσης, έχουν πολύ μεγάλη ακτίνα

δράσης καθώς ενοποιούν τον εναέρ-

ιο χώρο της Ελλάδας με αυτόν της

Μεσογείου. Από τη Γαλλία έφθασαν

στην Ελλάδα χωρίς ανεφοδιασμό.

Η εμβέλειά τους είναι 2.800 μίλια,

γεγονός που τους επιτρέπει να δρά-

σουν πάνω από την Κύπρο και την

ανατολική Μεσόγειο για πάνω από

μία ώρα. Ενδεικτικά, η  απόσταση

μεταξύ Κρήτης και Κύπρου είναι

περίπου 500 μίλια

Επιπλέον, είναι οπλισμένα με

πολύ σημαντικά ηλεκτρονικά συστή-

ματα όπως συστήματα ηλεκτρονι-

κού πολέμου, πανίσχυρα ραντάρ

που μπορεί να εντοπίσει στόχους σε

ακτίνα 120 χλμ και να εγκλωβίσει

τους 40 πιο επικίνδυνους από αυτούς

αλλά και παθητικό εντοπισμό που

τους δίνει χαρακτηριστικά stealth

αεροπλάνου.

Χθες  Τετάρτη, μεταξύ 12:00 -

12:30, τα υπερσύγχρονα Rafale της

Πολεμικής Αεροπορίας στην Αττική

στο πλαίσιο της άφιξής τους στην

114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα,

«χαιρέτισαν» τους Έλληνες, πετώντας

πάνω από τον Ιερό Βράχο της Ακρ-

όπολης.

Τον προγραμματισμό των ταξιδιών του, εντός και εκτός συνόρων, για το
προσεχές τρίμηνο, πραγματοποιεί αυτό το διάστημα ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης, με τους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου. 
Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, πέραν της παρουσίας του στη Σύνοδο Ευρώπης-

Αφρικής, στα μέσα Φεβρουαρίου (που για την Ελλάδα αποκτά μεγάλη σημασία
λόγω της εμπλοκής στο κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης), ο Έλληνας
πρωθυπουργός δίνει έμφαση σε αυτήν τη συγκυρία στις επαφές του με τους
ηγέτες των βαλκανικών χωρών, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής του
στο βουλγαρικό έδαφος. Πρόκειται για ακόμα μία πρωτοβουλία που κινείται
στην κατεύθυνση της υπογράμμισης του κυρίαρχου ρόλου της Ελλάδος στην
ευρύτερη περιοχή, ως παράγοντα ισορροπίας και σταθερότητας, με φόντο
βεβαίως τη διαρκή ρευστότητα που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά
και τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα απέναντι στην Αθήνα. Στο πλαίσιο
αυτό, μέσα στις επόμενες σαράντα ημέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγρ-
αμματίζει να επισκεφθεί τόσο τη Σερβία, όσο και την Κροατία.

Μάλιστα, στο Βελιγράδι θα υπενθυμίσει εκ νέου, κατά τις συνομιλίες του με
τον Πρόεδρο Αλ. Βούτσιτς, ότι η Ελλάδα είναι «φύσει και θέσει» ο ισχυρότε-
ρος σύμμαχος και η εγγυήτρια δύναμη των κρατών της Βαλκανικής, που επι-
διώκουν να επενδύσουν στην ευρωπαϊκή τους προοπτική. Ιδιαιτέρως δε, στην
περίπτωση της Σερβίας, οι παραδοσιακές σχέσεις των δύο λαών δημιουρ-

γούν μια ισχυρή σημειολογία, η οποία κάθε άλλη παρά αμελητέα παράμετρο

συνιστά στη σημερινή γεωστρατηγική πραγματικότητα.

Όσο για την παρουσία του στο Ζάγκρεμπ, είναι ξεκάθαρο ότι, εκτός των

άλλων, θα δοθεί μεγάλο βάρος στην κοινή γραμμή των δύο πλευρών, σε μια

σειρά από κρίσιμα ζητήματα, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ομόλογός

του Αντρέι Πλένκοβιτς, έχουν καταφέρει να αναπτύξουν άκρως αποτελε-

σματικούς κώδικες επικοινωνίας, λόγω και της συμπόρευσής τους στους κόλ-

πους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 

Ωστόσο, το κορυφαίο ορόσημο στο συγκεκριμένο μέτωπο δεν είναι άλλο

από μια επίσκεψη-σταθμό στην πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη,

ιδιαίτερα εν μέσω της κρίσιμης περιόδου που διανύει η Ελλάδα στα ζητήμα-

τα εξωτερικής πολιτικής, και το οποίο αφορά την εξεύρεση των κατάλληλων

ημερομηνιών για την πραγματοποίηση μιας επίσης επίσκεψης στην Ουάσιν-

γκτον και κατ’ ιδίαν συνομιλιών με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. 

Όπως πληροφορούν οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου, είναι κοινή η επιθ-

υμία των δύο πλευρών για την οργάνωση ενός τετ-α-τετ των δύο ηγετών στο

Λευκό Οίκο, εντός των επόμενων μηνών, με τους αρμόδιους διπλωματικούς

φορείς να αναζητούν ήδη την πλέον ενδεδειγμένη ημερομηνία.

Οι περιοδείες και οι διεθνείς επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού



Α
ήθη επίθεση, έξω από τα διπλωματικά

θέσμια, δέχθηκε η Πρόεδρος της Ελλά-

δας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, από το

Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και

από τον τουρκικό Τύπο επειδή… τόλμησε

να μιλήσει για τις βαρβαρότητες που υπέ-

στη ο Ποντιακός Ελληνισμός. Η γενοκτονία

και ο ξεριζωμός, τόνισε, είναι ανεπούλωτο

τραύμα στη μνήμη του έθνους.

Οι αναφορές αυτές της κυρίας Σακελλαρο-

πούλου έγιναν κατά την επίσημη αναγγελία

της ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Πον-

τιακού Ελληνισμού Σουρμένων, που θα ανε-

γερθεί στην Αργυρούπολη Αθήνας, με εξ ολο-

κληρου δαπάνη του ευεργέτη Σπύρου Λάτση.

Το ΥΠΕΞ της Τουρκίας εξαπολύοντας επί-

θεση κατά της Ελληνίδος Προέδρου, χαρακ-

τήρισε τα λεχθέντα ως «αβάσιμους ισχυρι-

σμούς» και κατηγόρησε την κυρία Σακελλα-

ροπούλου ότι συμπεριφέρεται ασυμβίβαστα

με την ευθύνη του αξιώματός της!!!

Απαντώντας η κυρία Πρόεδρος είπε ότι είναι

χρέος μας να τιμούμε τα εκατοντάδες χιλιάδες

θύματα των Ελλήνων του Πόντου.

Η ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στην ομιλία της η Πρόεδρος της Ελληνικής

Δημοκρατίας τόνισε ότι «η ιστορία του Ποντια-

κού Ελληνισμού υπήρξε μακρά, λαμπρή και

οδυνηρή. Η τραγική κατάληξή της, με την με-

θοδευμένη και συστηματική γενοκτονία που με

διωγμούς, σφαγές, προσπάθειες βίαιου εξι-

σλαμισμού και ανείπωτη βαρβαρότητα, τους

ξερίζωσε από τις πατρογονικές εστίες τους και

τους έφερε στον δρόμο της προσφυγιάς, είναι

ανεπούλωτο τραύμα. “Ο άνθρωπος έχει ρίζες,

κι όταν τις κόψουν πονεί”, έλεγε ένας άλλος

πρόσφυγας, ο Γιώργος Σεφέρης», συμπλή-

ρωσε η κ. Σακελλαροπούλου.

«Ο Ποντιακός Ελληνισμός μετέφερε στην

Ελλάδα τον δυναμισμό του και τις αξίες του. Την

πίστη στην πατρίδα, την οικογένεια, την κοινό-

τητα, τις παραδόσεις. Την εργατικότητα και την

ακάματη εφευρετικότητά του. Όπου κι αν εγκα-

ταστάθηκαν Πόντιοι, στα χωριά και τις πόλεις

της Μακεδονίας και της Θράκης, στους συνοι-

κισμούς της πρωτεύουσας, παρά τις δυσκολίες

ενσωμάτωσης και ένταξης της πρώτης γενιάς,

κατάφεραν να προκόψουν και βοήθησαν και

την Ελλάδα να προκόψει. Κράτησαν άρρη-

κτους τους δεσμούς ανάμεσά τους και διεκ-

δίκησαν την ιδιαιτερότητά τους. Αλλά η διεκ-

δίκηση αυτή δεν σήμαινε ούτε απομόνωση, ούτε

απόσχιση. Αποτέλεσε παράγοντα ισχυροποίη-

σης της κοινής εθνικής ταυτότητας», συνέχισε

η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Δεν είναι μόνο η καταγωγή που καθιστά

τους Ποντίους τον κρίκο που ενώνει τη σύγ-

χρονη Ελλάδα μ’ έναν τόπο δισχιλιετούς ιστο-

ρίας, τόπο που αποίκησαν οι Μιλήσιοι εγκαθι-

δρύοντας έναν φωτεινό ιωνικό πολιτισμό, τόπο

που ανέδειξε, στα μεταγενέστερα χρόνια, ένδο-

ξες αυτοκρατορίες κι ακόμη αντηχεί από τους

θρύλους τους, τόπο που ποτίστηκε με αίμα

ηρώων και αγίων. Δεν είναι μόνο το αρχαιο-

πρεπές γλωσσικό τους ιδίωμα που διατήρησε

την ιωνική μελωδικότητα κι ακούγεται ακόμα

στα τραγούδια και τα παραμύθια τους, η ιδιαίτε-

ρη μουσική τους, οι δυναμικοί χοροί τους, η

τοπική γαστρονομία που επιβιώνει στα οικογε-

νειακά τραπέζια. Είναι το πάθος με το οποίο

διατηρούν την ποντιακή ταυτότητά τους. Κι αυτή,

δεν ορίζεται μόνο από την αδιαμφισβήτητη πολι-

τισμική ιδιαιτερότητα των Ποντίων, αλλά και με

την προσπάθειά τους να συνδεθούν με το ιστο-

ρικό παρελθόν ενός τόπου μακρινού, την ανα-

ζήτηση των ιχνών του περάσματος των προγό-

νων τους από εκεί, τη νοσταλγία για έναν τρόπο

ζωής που δεν βιώθηκε από τη νεότερη γενιά,

αλλά διατηρείται ακέραιος στη μνήμη του έθ-

νους», ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Επίθεση κατά της Προέδρου Σακελλαρο-

πούλου, εξαπόλυσε η Άγκυρα με αφορμή

δηλώσεις της. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό

ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «αβάσιμους ισχυρισμούς»,

σημειώνοντας πως «η Ελλάδα επιχείρησε να

εισβάλει στην Ανατολία, και ότι ο ελληνικός

στρατός διέπραξε βάρβαρα εγκλήματα κατά

της ανθρωπότητας, ειδικά εναντίον αθώων

πολιτών στην περιοχή της Δυτικής Ανα-

τολίας».

Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα κουνά το δάχτυλο

στην Αθήνα και «βλέπει» ψευδείς κατηγορίες

που επισκιάζουν τα βήματα για τη δημιουργία

ενός ειλικρινούς και έντιμου περιβάλλοντος

διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων

μεταξύ των δύο χωρών.

«Τέτοιες δηλώσεις και συμπεριφορές είναι

ασυμβίβαστες με την ευθύνη που οφείλουν

να επιδεικνύουν κρατικοί λειτουργοί. Σε

αυτό το πλαίσιο, καλούμε τη γείτονά μας

Ελλάδα, για άλλη μια φορά, σε κοινή λογι-

κή και εποικοδομητική προσέγγιση», κατα-

λήγει η ανακοίνωση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Πρόεδρος της Ελλάδας, με αφορμή την

επίθεση που δέχθηκε η ίδια αλλά και η χώρα,

με δήλωσή της στην εφημερίδα «Καθημερι-

νή» τονίζει ότι «η Ελλάδα είναι μια σύγχρ-

ονη ευρωπαϊκή Δημοκρατία που σέβεται

απόλυτα το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις

καλής γειτονίας. Επιδιώκουμε διαχρονικά

τη συνεργασία με την Τουρκία και επεν-

δύουμε στην αρμονική συνύπαρξη και φιλία

των δύο λαών. Καμία υποχώρηση, ωστό-

σο, δεν χωρεί έναντι απαράδεκτων διεκδι-

κήσεων και επιθετικών ενεργειών», υπο-

γράμμισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφά-

λειας και της σταθερότητας στη Νοτιοανα-

τολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσό-

γειο, συνιστά θεμέλιο της εθνικής μας στρα-

τηγικής. Ουδέποτε εγκαταλείψαμε τον δρό-

μο της διπλωματίας, με γνώμονα το συμ-

φέρον της πατρίδας και την ευημερία της

ευρύτερης περιοχής».

Παράλληλα, η κα Σακελλαροπούλου επι-

σημαίνει ότι «η χώρα μας τιμά με συγκίνηση

τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα των Ελλή-

νων του Πόντου. Η αναγνώριση της γενο-

κτονίας είναι το ελάχιστο χρέος μας στη

θυσία του ποντιακού Ελληνισμού και την

ηρωική συμβολή εκείνων που διασώθηκαν

στην ανόρθωση, οικονομική και πολιτισμι-

κή, του ελληνικού κράτους στον 20ο αιώνα.

»Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης δεν

ανατρέχει μόνο στο παρελθόν. Έχει συμβο-

λική σημασία για το παρόν και λειτουργεί

παιδαγωγικά. Εμπεδώνει την ηθική της αλή-

θειας και της ευθύνης. Υπενθυμίζει τη δύναμη

της συγχώρεσης και την αξία της αλληλο-

κατανόησης».

Τέλος, η πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει

ότι «η άγνοια της ιστορίας γεννά στερεό-

τυπα και προκαταλήψεις, εσωστρέφεια και

διαιρέσεις. Οι σιωπές του παρελθόντος γεν-

νούν τις διαφορές του μέλλοντος. Η ιστορι-

κή γνώση και παραδοχή είναι μια πράξη

γενναιότητας και αυτοσυνείδησης. Αυτήν

οφείλει να αναλαμβάνει πρωτίστως και πα-

ραδειγματικά η πολιτική τάξη, συμβάλλον-

τας στον νηφάλιο διάλογο και την κοινή πο-

ρεία των εθνών».

Στο μεταξύ, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

κατά τον χαιρετισμό της στην διαδικτυακή εκδή-

λωση κοπής της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων

εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι τουρκικές Αρχές

θα μεταβάλουν την στάση τους έναντι της

ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία και θα

εφαρμόσουν, χωρίς παρέκκλιση, όλα όσα

προβλέπονται στη Συνθήκη της Λωζάννης

για τις μειονότητες, με σεβασμό στις διεθ-

νείς συμβάσεις περί προστασίας των δικαι-

ωμάτων του ανθρώπου».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελληνική Πολιτεία

θα στηρίζει πάντοτε τις άοκνες προσπάθειές

τους για την ενίσχυση του Ελληνισμού της 

Ίμβρου, αλλά και την αποκατάσταση των αδι-

κιών που διαχρονικά έχει υποστεί.
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Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΥΛΟΥ: «Η γενοκτονία των Ποντίων
ανεπούλωτο τραύμα στη μνήμη του έθνους»

Παρουσιάστηκε το Μέγαρο
Παγκόσμιου Ποντιακού

Ελληνισμού
• ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ο ΔΡ ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΗΣ

Σε μια ιστορική βραδιά για την πόλη του Ελληνικού, την Ομο-
γένεια, αλλά και τον Παγκόσμιο Ελληνισμό, ο Δήμαρχος Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης Ιωάννης Κωνσταντάτος παρουσίασε το
σχέδιο ανέγερσης του Μεγάρου Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνι-
σμού Σουρμένων, το οποίο θα ανεγερθεί στο χώρο του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού. Τη χρηματοδότηση του Μεγάρου έχει
αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δρ Σπύρος Λάτσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε έντονο συναισθηματικό
κλίμα, καθώς το Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού
Σουρμένων φιλοδοξεί για τα επόμενα 100 χρόνια να αποτελέ-
σει τον συνδετικό κρίκο για όλη την Ομογένεια, αλλά και για τους
Πόντιους όλου του κόσμου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρ-
ουσία της η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα

Σακελλαροπούλου. 

«Σήμερα, 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης και

100 χρόνια από την παρουσία των πρώτων προσφύγων στα

Σούρμενα, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, της πολι-

τικής ηγεσίας, πλήθους υπουργών, βουλευτών και δημάρχων,

καθώς και εκπροσώπων όλων των ποντιακών σωματείων από

όλο τον κόσμο, που μας έβλεπαν ζωντανά, γεννήθηκε το Μέγα-

ρο Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων, ένα κτίριο-

ορόσημο, ένα όνειρό μας, μια διεκδίκησή μας, στο χώρο του

παλαιού αεροδρομίου, που συμβολίζει τη ζωή και την αναγέν-

νηση του Πόντου, που έχει ως απεικόνιση την Παναγία Σουμε-

λά, τον πυρρίχιο χορό, τον Εύξεινο Πόντο και στο κέντρο το κενό,

που συμβολίζει τις ζωές που χάθηκαν, αλλά δεν ξεχάστηκαν.

Συνεχίζουμε τη μακρά παράδοση δημιουργίας των 30 αιώνων

πολιτισμού του Πόντου», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ελληνι-
κού. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, ερμηνεύοντας
με τη λύρα του το παραδοσιακό τραγούδι της Μαύρης Θάλασ-
σας, «Την πατρίδα μ’ έχασα», και παρουσίασε ο Χάρης Πασβαν-

τίδης. 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και οι ομιλητές
συνεχάρησαν τον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης για το
όραμά του και τον Δρα Σπύρο Λάτση για την χρηματοδότηση
του Μεγάρου. Ομιλητές ήταν, εκ μέρους του Έλληνα πρωθυ-
πουργού ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις 

Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας,

ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας

Αθανασίου, ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ Λεωνίδας Ραπτάκης

και τέλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Σουρμένων Γεώργιος Σαρα-

φίδης.

Σύσσωμες οι ποντιακές ομοσπονδίες από Αμερική, Καναδά,
Αυστραλία, Ευρώπη, Ρωσία και Νότια Αφρική, απέδωσαν τα
εύσημα στο Δήμαρχο και τον Δρα Σπύρο Λάτση, καθώς δήλω-
σαν ότι ενωμένοι θα μεταλαμπαδεύσουν τις παραδόσεις τους
και θα δώσουν πνοή στο Παγκόσμιο Μνημείο που γεννήθηκε
στην καρδιά του Ελληνικού.

Το παρόν έδωσαν η Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Σοφία Σακοράφα, μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής
Ένωσης Ελληνισμού, που είναι εκλεγμένοι γερουσιαστές και
βουλευτές ξένων κοινοβουλίων ανά την υφήλιο, η Πρόεδρος της
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού στον
Καναδά Έφη Τριανταφυλλοπούλου και μέλη του Δ.Σ. της Πα-
γκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. 



Μ
ια έρευνα έξι χρόνων για την ανεξιχνίαστη

υπόθεση του προσώπου που πρόδωσε την

Άνν Φρανκ οδήγησε σε έναν ύποπτο-έκπληξη για

τον θάνατο της έφηβης συγγραφέως του διάσημου

ημερολογίου, που ανακαλύφθηκε στην κρυψώνα

της δίπλα σε κανάλι του Άμστερνταμ, η οποία πέθ-

ανε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης των ναζί το

1945.

Ένα σχετικά άγνωστο πρόσωπο, ο Εβραίος συμβο-

λαιογράφος Άρνολντ βαν ντεν Μπεργκ, κατονομά-

στηκε από την ερευνητική ομάδα που περιελάμβανε

τον συνταξιούχο πράκτορα του FBI Βίνσεντ Πάνκοκ

και περίπου 20 ιστορικούς, εγκληματολόγους και ειδι-

κούς δεδομένων.

Περισσότερα από 75 χρόνια μετά την επιδρομή

των ναζί στο κτίριο αυτό στο Άμστερνταμ, οι ερευ-

νητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως είναι «πολύ

πιθανόν» ο Βαν ντεν Μπεργκ να κατέδωσε την οικο-

γένεια Φρανκ προκειμένου να σώσει τη δική του οικο-

γένεια, δήλωσε ο Πίτερ βαν Τουίσκ, μέλος της ερευ-

νητικής ομάδας, στην εφημερίδα NBC.

Η Άνν ανακαλύφθηκε στις 4 Αυγούστου 1944, αφού

κρυβόταν για δύο χρόνια. Η Μιπ Γκις, μία από τους

βοηθούς της οικογένειας, κράτησε το ημερολόγιο της

Άνν με ασφάλεια μέχρι τη δημοσίευσή του από τον

πατέρα της Άνν, τον Ότο, το 1947, δύο χρόνια μετά

τον θάνατο της κόρης του στο στρατόπεδο συγκέν-

τρωσης Μπέργκεν-Μπέλζεν σε ηλικία 15 ετών. Το

ημερολόγιο της Άνν Φρανκ, που είχε εκατομμύρια

αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, έχει μεταφραστεί σε

60 γλώσσες.

Η προσπάθεια να προσδιοριστεί η ταυτότητα του

προδότη δεν είχε σκοπό να οδηγήσει στην άσκηση

δίωξης, αλλά να επιλύσει ένα από τα μεγαλύτερα

μυστήρια στην Ολλανδία του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-

μου.

Χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης Μεγάλων

Δεδομένων, δημιουργήθηκε μια κύρια βάση δεδομέ-

νων με καταλόγους από συνεργάτες των ναζί, πληρ-

οφοριοδότες, ιστορικά έγγραφα, αστυνομικά αρχεία

και προηγούμενες έρευνες προκειμένου να αποκαλ-

υφθούν νέα στοιχεία.

Δεκάδες σενάρια και θέσεις υπόπτων οπτικοποι-

ήθηκαν σε έναν χάρτη προκειμένου να αναγνωριστεί

ο προδότης, βάσει της γνώσης της κρυψώνας, του

κινήτρου και των ευκαιριών που υπήρχαν.

Τα ευρήματα της νέας έρευνας δημοσιεύονται στο

βιβλίο της Καναδής συγγραφέως Ρόζμαρι Σάλιβαν

«Ο προδότης της Άνν Φρανκ», που κυκλοφόρησε

προχθές, Τρίτη.

Δεκάδες ύποπτοι είχαν κατονομαστεί τις προη-

γούμενες δεκαετίες, αλλά ποτέ πριν δεν είχαν εφαρ-

μοστεί τόσο εκτεταμένα σύγχρονες ερευνητικές τεχνι-

κές για την αναγνώριση ενός υπόπτου.
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Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:

Με νέα, απλουστευμένη και πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία

εφαρμόζεται πλέον η καταγραφή ληξιαρχικών γεγονότων των Ελλή-

νων του εξωτερικού. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 οι υπάλληλοι των

Προξενικών Αρχών συντάσσουν και καταχωρούν τα ληξιαρχικά

γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή, απευθείας στο πλη-

ροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών». Αυτό σημαίνει ότι η μέχρι

τώρα ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, η οποία διαρκούσε πολλούς

μήνες, θα ολοκληρώνεται πλέον απευθείας, χωρίς την μεσολάβηση

άλλων υπηρεσιών και σε πραγματικό χρόνο. 

Η νέα διαδικασία ρυθμίζεται με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη

και Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και του Υφυπουργού Εξωτερικών

Ανδρέα Κατσανιώτη (ΦΕΚ Β’ 6090/22.12.2021). Η συγκεκριμένη

απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευ-

σης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο που αποτελεί ένα ακόμα

βήμα υλοποίησης της κυβερνητικής δέσμευσης για την ταχύτερη και

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού,

προωθώντας την εικόνα ενός φιλικού προς τον απόδημο πολίτη κρά-

τους. Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην μείωση της γραφειο-

κρατίας και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Προξενικών

Αρχών.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος

Πιερρακάκης δήλωσε: «Η ψηφιοποίηση και η απλούστευση των δια-

δικασιών έχουν ακόμα πιο μεγάλη προστιθέμενη αξία για όσους δεν

έχουν την δυνατότητα, λόγω χρόνου ή απόστασης, να προσέλθουν

στα γκισέ των υπηρεσιών. Οι Έλληνες του εξωτερικού ανήκουν κατ’

εξοχήν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, εδώ και λίγες ημέρες, μπορούν

να δηλώνουν τα ληξιαρχικά γεγονότα με μια διαδικασία απλούστερη

και ψηφιοποιημένη, που ολοκληρώνεται με ένα μόνο στάδιο, στην

πιο κοντινή σε αυτούς Προξενική Αρχή. Η τεχνολογία είναι σύμμαχός

μας στη συντονισμένη προσπάθεια που κάνουμε να φέρουμε πιο

κοντά στην Ελλάδα τους συμπολίτες μας που κατοικούν στο εξωτε-

ρικό».

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Απόδημο Ελληνισμό

και Δημόσια Διπλωματία Ανδρέας Κατσανιώτης δήλωσε: «Η Ελληνι-

κή Πολιτεία στέκεται σταθερά αρωγός στο πλευρό του Απόδημου

Ελληνισμού και, προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της, καταβάλλει κάθε

προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των απανταχού Ομο-

γενών. Η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων των Ελλή-

νων του εξωτερικού στο πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο Πολιτών”

αποτελεί μία εξέλιξη – τομή στη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδι-

κασία που θα βελτιώσει περαιτέρω την εξυπηρέτηση των Αποδήμων

μας και θα ενισχύσει τους δεσμούς τους με τη Μητέρα Πατρίδα».

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευ-

σης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος δήλωσε: «Βασικός στόχος

της Κυβέρνησης, είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των Ελλή-

νων πολιτών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Συνεχί-

ζουμε, μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών,

να απλουστεύουμε τις διαδικασίες, να αναβαθμίζουμε την ποιότητα

των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και απαλλάσσουμε από

περιττό γραφειοκρατικό φόρτο πολίτες και δημόσιες υπηρεσίες. Ανα-

κτούμε καθημερινά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο Κράτος».

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Με ψηφιακή διαδικασία η εξυπηρέτηση
των Ελλήνων του εξωτερικού

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΥΘΗΚΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Β΄ΠΑΓΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Βρέθηκε ο προδότης της Ανν Φρανκ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

«Η διενής διάσταση 
του Αγίου Όρους»

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:

Με θεματικό τίτλο «Η Διεθνής Διάσταση του Αγίου Όρους. Λίκνο Πολι-
τισμού και Πνευματικότητας» ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του
το 3o Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικής Διπλωματίας, το οποίο, λόγω της
πανδημίας, διεξήχθη διαδικτυακά από τις 11 έως και τις 13 Ιανουαρίου. 

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η Γενική Γραμματεία Απόδ-
ημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερ-
ικών, το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων και το Εθνικό και Καποδι-

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Εργαστηρίου «Εκκλησία και
Πολιτισμός» της Θεολογικής Σχολής. Παράλληλα, η διοργάνωση, η
οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, είχε τη στήρ-
ιξη του εξειδικευμένου σε θέματα διπλωματίας, περιοδικού Foreign Affairs
The Hellenic Edition και της Αστικής, μη κερδοσκοπικής Εταιρίας Πολι-
τιστικού και Κοινωφελούς Έργου, ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.

Τον εναρκτήριο χαιρετισμό του συνεδρίου απηύθυνε ο Υφυπουργός
Εξωτερικών, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, ενώ τη διοργάνωση έκλεισε με
εισήγησή του ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημό-
σιας Διπλωματίας και μέλος της οργανωτικής Επιτροπής, κ. Γιάννης
Χρυσουλάκης, με θέμα «Η ήπια ισχύς του Αγίου Όρους».

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης φιλοξενήθηκε πλειάδα εισηγήσεων δια-
κεκριμένων εκπροσώπων της μοναστικής και ακαδημαϊκής κοινότητας
και της ιεραρχίας, καθώς και προσωπικοτήτων της εγχώριας και διεθ-
νούς πολιτικής σκηνής, ενώ καλύφθηκε ευρύτατο φάσμα ειδικότερων
θεματικών.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΕ 

ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ

ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ...



Η
Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης

Βρετανίας συμπληρώνει εφέτος (1922-2022)

εκατόν χρόνια δημιουργικής και αξιοσέβαστης

ζωής. Θεωρήσαμε, λοιπόν, σκόπιμο κι επιβεβ-

λημένο να παράσχουμε μια κάπως περιεκτική

αναφορά στα πρώτα τουλάχιστον χρόνια της ίδρυ-

σης και ζωής της Μητροπόλεως και μετέπειτα

Αρχιεπισκοπής, και συγκεκριμένα στον πρώτο

Αρχιερέα της, τον αοίδιμο Μητροπολίτη Γερμανό

Στρηνόπουλο, ο οποίος την διακόνησε για τριάν-

τα σχεδόν χρόνια. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Για το θέμα, άλλωστε, αυτό  έχουμε δημοσιεύσει
λεπτομερείς εκθέσεις τόσο για τα μέχρι των ημερών
μας επιτεύγματα, όσο επίσης και για τους τέσσερις
Αρχιερείς της [Γερμανό Στρηνόπουλο (1922-1951),
Αθηναγόρα Α΄ Καββάδα (1951-1962), Αθηναγόρα

Β΄ Κοκκινάκη (1963/64-1979) [υπήρξα ο πρώτος
Γραμματέας και Σύμβουλός του], Μεθόδιο Φούγια

(1979-1988) και Γρηγόριο Θεοχάρους (1988-2019)].
Ο ηλικίας δε 91 ετών κι Ελληνοκύπριος για πρώτη
φορά Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Γρηγόριος [με τον
οποίο συνεργάστηκα στενά τόσο πριν (1960-1988),
όσο κυρίως ως Διευθυντής του Γραφείου της Αρχιε-
πισκοπής για 26 και πλέον χρόνια (Aπρίλιος 1988-
Δεκέμβριος 2014)], τον τελευταίο χρόνο της ζωής του
υπέφερε από ανίατη ασθένεια, γι’ αυτό, άλλωστε, και
απεβίωσε κλινήρης στις 20 Νοεμβρίου 2019, αλλά
δυστυχώς όχι πια ως Αρχιεπίσκοπος, όπως τόσο
πολύ το ήθελε για να μη φέρει το υποτιμητικό στίγμα
του παυθέντος. Τον διαδέχθηκε δε, πέντε μήνες νωρίτε-
ρα, δηλαδή στις 12 Ιουνίου 2019, ο Ελληνοαμερι-
κανός την καταγωγή Νικήτας Λιούλιας [γεννήθηκε
στην Τάμπα της Φλόριντας Αμερικής (22 Ιουνίου 1955),
πριν δε την εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο ως Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
τανίας διετέλεσε Μητροπολίτης Δαρδανελλίων (2007-
2019)].  

Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες και Κοινότητες
υπήρχαν στην Ευρώπη ευθύς αμέσως μετά την Άλωση
και την καταφυγή, σε κεντρικές εμπορικές πόλεις φιλο-
ξένων χωρών, εκατοντάδων προσφύγων τόσο από
την κατακτημένη πια Βασιλεύουσα, όσο και από άλλα
μέρη της υπόδουλης Ελλάδας. Οι Κοινότητες δε εκείνες,
για τις περισσότερες από τις οποίες σήμερα γνωρίζο-
υμε μόνο από αρχειακές πηγές, υπάγονταν, θεωρη-
τικά τουλάχιστον, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο
οποίο είχαν δοθεί ως γνωστόν, προνόμια που ισοδυ-
ναμούσαν ως ένα βαθμό με τη δημιουργία, εντός της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενός κράτους εν κράτει.

Αν κρίνουμε όμως, τώρα, από την ιστορία των δια-
φόρων αυτών Ευρωπαϊκών Ελληνικών Ορθοδόξων
Κοινοτήτων, η εξάρτησή τους εκείνη δεν ήταν δυνατό
να σημαίνει και ουσιαστική υποταγή τους στον διοικη-
τικό μηχανισμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για
τον απλούστατο λόγο ότι η δημιουργία εκάστης Κοινότη-
τας εξαρτιόταν άμεσα και υποχρεωτικά από τις κατά
τόπους Κυβερνήσεις, οι οποίες, βέβαια, δεν ήταν
δυνατό ν’ ακολουθούν πολιτική διαφορετική από τις
δικές τους εθνικές, ή μάλλον θρησκευτικές, επιδιώξεις
και, μάλιστα, σε εποχές κατά τις οποίες το μέχρι τότε
συμπαγές και αποπνικτικά απολυταρχικό οικοδόμη-
μα της Παπικής κηδεμονίας είχε αρχίσει να διασπά-
ται με τη δημιουργία των διαφόρων άλλων εκκλησια-
στικών δογμάτων.

Άμεσο, λοιπόν, αποτέλεσμα [για τη δική μας, τώρα,
πολύ αμυδρά σκιαγράφηση της ιστορικής εκείνης πε-
ριόδου του Απόδημου Ελληνισμού από καθαρά
εκκλησιολογικής άποψης] ήταν ότι οι Ιερείς διορίζον-
ταν από τις τοπικές Κοινοτικές Επιτροπές χωρίς καμ-

μιά υποχρεωτική αναφορά τους στο Οικουμενικό Πατρ-

ιαρχείο.  Και τούτο συνεχίστηκε ουσιαστικά μέχρι και

το 1922, το έτος δηλαδή όταν ο Οικουμενικός Πατρ-

ιάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (πρώην Μητροπολίτης

Κιτίου της Κύπρου, αργότερα Αρχιεπίσκοπος Αθη-

νών και, μετά την έξωσή του από τον Οικουμενικό

Θρόνο, Πατριάρχης Αλεξανδρείας) αποφάσισε, με

σύμφωνη, βέβαια, γνώμη και της περί αυτόν Αγίας

Συνόδου, να εντάξει, και στην πράξη, στη δικαιοδοσία

του Οικουμενικού Πατριαρχείου όλες τις Ελληνορ-

θόδοξες Κοινότητες, οι οποίες βρίσκονταν εκτός των

ορίων των ήδη υπαρχόντων και αναγνωρισμένων

Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, δηλαδή

της Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης, της Αμερικής

και της Αυστραλίας.

Στη θεωρία, βέβαια, τα δικαιώματα του Οικουμενι-

κού Πατριαρχείου πάνω στις πιο πάνω περιοχές ήταν

πλήρως κατοχυρωμένα από την Έβδομη Οικουμενι-

κή Σύνοδο. Όμως το 1908, για λόγους υψίστης εθνι-

κής σκοπιμότητος, ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης

Ιωακείμ Γ  ́ο Μεγαλοπρεπής [(30/1/1834-26/11/1912),

δύο φορές Οικουμενικός Πατριάρχης (1878-1884) και

(1901-1912)] είχε αποφασίσει, με τον γνωστό Τόμο,

ν’ αναθέσει τη δικαιοδοσία αυτή στην Εκκλησία της

Ελλάδος επειδή πίστευε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση

και Εκκλησία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν καλύτε-

ρα τις πολλαπλές ανάγκες των εναπομεινασών, ή και

των δημιουργουμένων νέων Κοινοτήτων από Έλληνες

Ορθοδόξους μετανάστες, αλλά και από άλλους Ορ-

θοδόξους που δεν είχαν εξάρτηση από άλλα Πα-

τριαρχεία. Η τρομερή όμως εθνική κρίση, η οποία είχε

είχε δημιουργηθεί λόγω του γνωστού και όντως απο-

τρόπαιου διχασμού, ο οποίος μάστιζε την Ελλάδα

λίγο πριν και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,

αλλά και η άμεση εμπειρία του Μελετίου από την επι-

κρατούσα θλιβερά κατάσταση στον Ελληνισμό της

Αμερικής, τον έπεισαν ότι έπρεπε αφ’ ενός να κατα-

ργήσει τον Τόμο του Ιωακείμ και αφ’ ετέρου να ιδρύσει,

εκτός από την Αμερική και την Αυστραλία, και Μητρό-

πολη για τη Δυτική και Κεντρώα Ευρώπη με έδρα το

Λονδίνο. Στη νέα αυτή Μητρόπολη έδωσε το όνομα

της πάλαι ποτέ ακμασάσης Εκκλησίας των βιβλικών

Θυατείρων της Μικράς Ασίας, ενώ ως πρώτο Μητρο-

πολίτη επέλεξε τον τότε Σχολάρχη της Θεολογικής

Σχολής Χάλκης Γερμανό Στρηνόπουλο, ο οποίος

έφερε τον τίτλο του τιτουλάριου Μητροπολίτη Σελευ-

κείας, αποτελούσε δε μια από τις μεγαλύτερες θεο-

λογικές προσωπικότητες του καιρού του στις τάξεις

του Ορθοδόξου Κλήρου. 

Τα Κανονικά Δικαιώματα 

του Οικουμενικού  Πατριαρχείου

Παραθέτουμε, όμως, στη συνέχεια μια κάπως πιο

λεπτομερή αναφορά στο ρόλο του Οικουμενικού Πατρ-

ιαρχείου και συγκεκριμένα του Μελέτιου Μεταξάκη

αφενός να ιδρύσει τη Μητρόπολη Θυατείρων και, αφε-

τέρου, να εκλέξει ως Μητροπολίτη της νεοϊδρυθείσας

αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου τον Μητρο-

πολίτη Σελευκείας Γερμανό Στρηνόπουλο, όπως

επίσης και τα νομοκανονικά δικαιώματα του Οικου-

μενικού Πατριαρχείου σε χώρες όπου ζουν μέλη της

Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας μη υπαγόμενες σε άλλα

Πατριαρχεία. 

Τόμος Πατριαρχικός και Συνοδικός περί

Ιδρύσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Θυατείρων

και Εξαρχίας Ευρώπης Δυτικής και Κεντρώας

«Περί των εγγύς και των μακράν τα ανγκαία και χρή-

σιμα η του Χριστού Εκκλησία ως μήτηρ φιλόστοργος

προνοούσα, μέλημα εαυτής και τούτο αξιοχρέως λογίζε-

ται, το μηδαμού μηδέν ασύντακτον και ασυγκρότητον

καταλείπειν προς την καλήν και ταις ανάγκαις και ταις

περιστάσεσι συνασμονιώσαν του χριστωνύμου πληρώμα-

τος διακυβέρνησιν, δι’ ης η εις νομάς τας σωτηρίους

χειραγωγία ασφαλίζεται και επιτυγχάνεται.

Επειδή τοίνυν και περί των κατά την Δυτικήν και την

Κεντρώαν Ευρώπην έξω των ορίων των Αυτοκεφά-

λων Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών ευρισκομένων

πολυπληθών ορθοδόξων παροικιών από πολλού

ανεγνώρισται η ανάγκη της εις ιδίαν εκκλησιαστικήν

περιοχήν υπό ίδιον αρχιερέα και άμεσον πνευματικόν

πατέρα και ποιμένα συγκροτήσεως, όπως εν στενω-

τέρα ούτω προς αλλήλας συναφεία υπό την μίαν κοι-

νήν διοίκησιν πολιτευόμεναι ασφαλέστερον μεν και

εδραιότερον τα εαυτών διασώζωσι και προάγωσιν,

εναρμονιωτέρως δε και την κανονικήν τάξιν και τους

προς την Μητέρα Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν

φυλάττωσι δεσμούς, η Μετριότης ημών μετά των περί

ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, των

εν αγίω Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλει-

τουργών , εν τω δικαιώματι και τω καθήκοντι του καθ’

ημάς Αγιωτάτου Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου

του έχειν αυτόν, συμφώνως τοις από των κανόνων

προνομίοις και τη ανέκαθεν τάξει, την περί των άξω

και εν τη διασπορά εκκλησιαστικών παροικιών οφει-

λομένην ποιμαντορικήν πρόνοιαν , διασκεψάμενοι

συνοδικώς περί της ανάγκης ταύτης και το επείγον

της θεραπείας αθτής αναγνωρίσαντες, έγνωμεν ιδρύσαι

εκ των παροικιών τούτων μίαν ενιαίαν εκκλησιαστι-

κήν και αρχιερατικήν περιοχήν, ιδίαν αποτελούσαν

Μητρόπολιν υπό την άμεσον κανονικήν εξάρτησιν του

καθ’ ημάς Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού

Οικουμενικού θρόνου και προς αυτόν την αναφοράν

αυτής έχουσαν, κατά την τάξιν και τους όρους και των

λοιπών του καθ’ ημάς Πατριαρχικού κλίματος Ιερών

Μητροπόλεων, επωνυμίαν δε, τιμητικώς προς την

πάλαι διαλάμψασαν Αποστολικήν Εκκλησίαν των Θυα-

τείρων, την ακόλουθον φέρουσαν, ήτοι «Ιερά Μητρ-

όπολις Θυατείρων και Εξάρχια Ευρώπης Δυτικής και

Κεντρώας». 

Εφ’ ώ και εν αγίω Πνεύματι αποφαινόμενοι γράφ-
ομεν και ορίζομεν όπως πάσαι αι εν τη Κεντρώα
Ευρώπη έξω των ορίων των παλαιότερων από του
καθ’ ημάς Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου χειρ-
αφετηθεισών και εις Αυτοκεφάλους ανυψωθεισών
Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών ευρισκόμεναι ορθό-
δοξοι παροικίαι, αι τε νυν υφιστάμεναι και αι μέλλου-
σαι ιδρυθήναι, υπάρχωσιν από του νυν και εφεξής
και παρά πάντων γινώσκωνται ως μέρη και Κοινότ-
ητες της ούτως εν ώραις αισίαις συστάσης κανονικώς
νέας ταύτης του καθ’ ημάς Αγιωτάτου Αποστολικού
και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου Ιεράς Μητρ-
οπόλεως Θυατείρων και Εξαρχίας Ευρώπης Δυτικής
και Κεντρώας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Εκλεκτές Συνεργασίες

ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Γερμανός

Στρηνόπουλος



Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση από την

Αρχιεπισκοπή Θυατείρων:

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη του εν Αγίοις

Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου

Αλεξανδρείας, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Κοι-

μήσεως της Θεοτόκου Βορείου Λονδίνου στο Wood

Green, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστή-

ριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κολω-

νείας κ. Αθανάσιος, ο οποίος και προέστη της

Θείας Λειτουργίας.

Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων

και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα εκπροσώπησε

ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξι-

μος, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή του Ιδι-

αιτέρου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, Αρχιμαν-

δρίτη κ. Νήφωνα Τσιμαλή και τον Αρχιδιάκονο κ.

Γεώργιο Τσουρούς.

Ο Θεοφιλέστατος, καθώς και πολλοί κληρικοί

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, συλλειτούργησαν  μετά

του εορτάζοντος Σεβ. Μητροπολίτου Κολωνείας κ.

Αθανασίου.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Σεβ. Αρχιεπίσκο-

πο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα

και τον Θεοφ. Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο,

ομιλώντας σχετικά με τον βίο του μεγάλου Αγίου

της Εκκλησίας μας.

Ο Θεοφιλέστατος μετέφερε στον εορτάζοντα την

αγάπη και τις εγκάρδιες ευχές του Αρχιεπισκόπου

κ. Νικήτα για μακροημέρευση και υγεία, διά πρε-

σβειών του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου.

Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου από το γραφείο

Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο:

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην πρε-

σβευτική κατοικία στο Λονδίνο ειδική τελετή κατά την οποία

απενεμήθησαν λευκώματα στους νικητές του μαθητικού

διαγωνισμού «Κοντά ή μακριά, είμαστε όλοι ένα». Τον

διαγωνισμό διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Απόδημου

Ελληνισμού και η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, σε συνερ-

γασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βι-

βλίων για τη νεότητα (IBBY).

Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη φάση της

πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020, για να προσφέρει ένα,

πρόσθετο, δημιουργικό, κίνητρο στα παιδιά και τη νεολαία

που κλήθηκαν να απομονωθούν στα σπίτια τους, μακριά

από το σχολείο και τους φίλους τους. Από τις 3.600 ζωγρα-

φιές των παιδιών, που προήλθαν από 30 χώρες σε όλο

τον κόσμο, ξεχώρισαν οι 125 αντιπροσωπευτικότερες, οι

οποίες επιλέχθηκαν και κοσμούν ειδικό λεύκωμα που

εκδόθηκε και το οποίο έδωσε στους 8 νεαρούς καλλιτέχνες

και νεαρές καλλιτέχνιδες που είναι εγκατεστημένοι/ες στο

Ην. Βασίλειο ο Έλληνας Πρέσβυς κ. Ιωάννης Ραπτάκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε, διαδικτυακά, ο Γενικός Γραμ-

ματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο οποίος συνεχάρη τα παιδιά

για το ενδιαφέρον και τις δημιουργίες τους, όπως επίσης

τους γονείς και δασκάλους τους που, όπως είπε, «ασκούν

το λειτούργημά τους με όρεξη και μεράκι» και ευχήθηκε σε

όλους μια καλή δημιουργική χρονιά.

«Είναι τόσο συγκινητική αυτή η εικόνα που πραγματικά

μας δίνει δύναμη να κάνουμε αυτά και άλλα τόσα για αυτά

τα παιδιά», είπε ο κ. Χρυσουλάκης. «Ήταν πάρα πολύ

συγκινητική η συμμετοχή όλων σας, γιατί μέσα από τις ζωγρ-

αφιές σας εκφράσατε τα αισθήματά σας και περιγράψατε

μέσα από την τέχνη την καθημερινότητά σας την εποχή της

πανδημίας. Μας δώσατε πολύ μεγάλη χαρά γιατί μέσα από

τα έργα σας, μέσα από τα χρώματα και τα σχήματα που

ζωγραφίσατε, προβάλατε την αισιοδοξία και την ελπίδα για

ένα καλύτερο μέλλον που τόσο ανάγκη το έχουμε όλοι, οι

γονείς σας και κυρίως εσείς».

Ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε στην πλατφόρμα

staellinika.com, μέσα από την οποία μπορούν τα Ελληνό-

πουλα του εξωτερικού να μάθουν την ελληνική γλώσσα ή

να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να λάβουν πλη-

ροφορίες για τη μυθολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό

της Ελλάδας. Παράλληλα προανήγγειλε την επικείμενη

αναβάθμιση της πλατφόρμας προκειμένου να αποτελέσει

επίσημο εκπαιδευτικό εργαλείο στα σχολεία της ομογέ-

νειας.

Από την πλευρά του, ο κ. Ραπτάκης συνεχάρη τα παι-

διά για την επιτυχημένη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό,

ευχαρίστησε τους γονείς για την υποστήριξη που προ-

σέφεραν στην πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας, και

ζήτησε από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

επανάληψη της πρωτοβουλίας, ανεξαρτήτως πανδημίας,

κρίνοντας από την ευμενέστατη υποδοχή της από δασκά-

λους γονείς και παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά είχαν την

ευκαιρία να στολίσουν το «δέντρο των ευχών», ζωγρα-

φίζοντας και γράφοντας κάρτες με ευχές για το νέο έτος,

τις οποίες κρέμασαν στις δυο ελιές που κοσμούν την είσο-

δο της πρεσβευτικής κατοικίας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές και οι γονείς που

τα συνόδευαν στην ξενάγηση που τους έγινε στους χώ-

ρους της κατοικίας που έχει αποτελέσει τον τόπο κατοικίας

και εργασίας του Νομπελίστα ποιητή και Πρέσβυ στο Λον-

δίνο (1957 – 1962) Γιώργου Σεφέρη.

Μετά την απονομή των λευκωμάτων ο Έλληνας Πρέ-

σβυς έκοψε τη βασιλόπιτα και το φλουρί κέρδισε, η τυχε-

ρή για το 2022, Εμμανουέλα, από το Τμήμα Ελληνικής

Γλώσσας Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων!
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Βράβευση παιδιών της Ομογένειας από τον

πρέσβυ της Ελλάδας για τον μαθητικό διεθνή

διαγωνισμό «Κοντά ή μακριά, είμαστε όλοι ένα»

Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη

Κολωνείας Αθανασίου

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:

Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Cambridge λει-

τούργησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας την

Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά.

Μετά του Σεβασμιωτάτου συλλειτούργησαν οι

Αρχιμανδρίτες Θεοφάνης Πέτρου και Ισίδωρ-

ος Κάτσος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταν-

τίνος Γαριβαλδινός και ο Αρχιδιάκονος Γεώρ-

γιος Τσουρούς.

Επίσης, την ίδια μέρα, στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάν-

νου του Βαπτιστού Λονδίνου στην περιοχή

Hornsey/Haringey χοροστάτησε του Όρθρου και

προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος

Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος.

Συλλειτούργησε ο ιερατικώς Προιστάμενος του

Ι. Ναού Αρχιμ. κ. Απόστολος Τριφύλλης.

Ετελέσθη επίσης το ιερό μνημόσυνο του μακα-

ριστού π. Ανδρέου Χατζησαββή που διακόνησε

τον εν λόγω Ναό επί τριακονταετία. 

Λειτουργίες την Κυριακή

ΙΒ του Λουκά

Η κοπή της βασιλόπιτας του ελληνικού

σχολείου Αγίου Νικολάου Acton

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Νικήτας προέστη της Θείας Λειτουργίας στον ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου

στην πόλη του Κέιμπριτζ

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποι-

ήθηκε στο Ελληνικό Παροικιακό σχολείο του Αγίου

Νικολάου η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας

τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.

Σε κάθε σχολική τάξη χωριστά, παρουσία του

Αιδεσιμοτάτου πατρός Σταύρου, της Διευθύντριας

κας Ελευθερίας Ξενοφώντος και του εκπαιδευτι-

κού της κάθε τάξης και των μαθητών της, τηρήθη-

κε το έθιμο της βασιλόπιτας. Ο πατήρ Σταύρος,

αφού μίλησε στους μαθητές για την προέλευση

αυτού του εθίμου, ευλόγησε τις βασιλόπιτες και

ευχήθηκε μαζί με την Διευθύντρια του σχολείου

στους μαθητές και στον δάσκαλο κάθε τάξης μια

Καλή και Ευλογημένη Χρονιά!

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς του Ελληνικού

Παροικιακού Σχολείου του Αγίου Νικολάου για την

εκούσια προσφορά τους στην παρασκευή της πίτας

κάθε τμήματος.

Η Διεύθυνση και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό

του ΕΠΣ του Αγ.Νικολάου εύχονται σε όλους Καλή

Χρονιά με υγεία, πρόοδο και αισιοδοξία!

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση

κάθε Πέμπτη στο 

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε στην “Ε”  με ένα τηλέφωνο:

020 7195 1787 - 8

Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας με κληρικούς και λαϊκούς της ελληνορθόδοξης κοινότητας Κέιμπριτζ

Ο Επίσκοπος Μάξιμος λειτούργησε στην εκκλησία Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού.



Η έκκληση του Υψηλάντη προς 

τον τσάρο Νικόλαο Α΄ (1796-1855)

Στο μεταξύ, όμως, και συγκεκριμένα στις 9 Ιανουρίου

1828, ένα μήνα δηλαδή μετά την αποφυλάκισή του, ο Αλέ-

ξανδρος Υψηλάντης ήταν πια κατάκειτος. Ο πυρετός

κατέτρωγε το λιπόσαρκο κι εντελώς εξαντλημένο σώμα

του. Και όμως, ετοιμοθάνατος όπως ήταν, δεν είχε παύσει

ποτέ να ενδιαφέρεται συνεχώς για την επικρατούσα τότε

κατάσταση στην Ελλάδα. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Μια εβδομάδα, λοιπόν, νωρίτερα και,   συγκεκριμένα,

στις 2 Ιανουαρίου 1828, είχε υπαγορεύσει στον Γεώργιο

Λασσάνη και εν συνεχεία έστειλε την πιο κάτω μακρο-

σκελή έκκληση προς τον διάδοχο του τσάρου Αλεξάν-

δρου Α΄, τον τσάρο Νικόλαο Α΄, εκλιπαρώντας τον να

δείξει όχι απλά συμπόνια, αλλά πλήρη επέμβαση ώστε να

σταματήσουν οι κάθε μορφής αντιξοότητες σε βάρος των

υπόδουλων Ελλήνων, προσθέτοντας όμως συν τοις άλλοις

και μια πλήρη αναφορά για τις δικές του δραστηριότητες

υπέρ της Ελλάδας: 

«Συναινέσατε, άραγε, Μεγαλειότατε, μετά δυστυχίας

τηλικαύτας και βασανισμούς δυναμένους να χρησιμοποιή-

σωσι προς απότισιν κακουργημάτων, όπως η ζωή μου μετα-

τραπή εις συνέχειαν βασανισμών ή μάλλον εις αγωνίαν

σκληροτέραν του θανάτου; Τον θάνατον, Μεγαλειότατε,

προτιμώ εάν η Υ.Μ. με εγκαταλείψη και εάν μέγας και

εύψυχος επί τέλους ευδοκίσητε, ίνα με σώσητε από των φρι-

κωδών βασανισμών, εν οίς επίμονον μίσος κατεδίκασε τον

βίον μου […] Τολμώ πιστεύων ότι καθ’ ήν στιγμήν εξαι-

τούμαι την προστασίαν του Ηγεμόνος μου και ήδη ευεργέ-

του μου, το καθήκον μού επιβάλλει όπως αποπειραθώ την

δικαιολογίαν μου ενώπιον της Υμετέρας Α.Μ. εμπιστευό-

μενος της φρονήσει Υμών γεγονότα μέχρι της σήμερον κρυ-

πτόμενα εν τω στήθει μου και ών η αποκάλυψις πρόκειται

αναγκαία, ίνα τύχω της οφειλομένης μοι δικαιοσύνης…»

[Ο Υψηλάντης, δηλαδή, ευρισκόμενος όπως ήταν στην άθλια

εκείνη κατάσταση της φυλακής και της υγείας του αποφ-

ασίζει να αποκαλύψει τα μυστικά της απόρρητης συνερ-

γασίας του με τον Καποδίστρια στο εθνικό θέμα της απε-

λευθέρωσης της Πατρίδας τους από τα δεσμά της δουλείας].

[…]

«Μεγαλειότατε! Πάντες σχεδόν οι περί της επαναστά-

σεως των Ελλήνων γράψαντες έκριναν εύλογον, όπως λαλή-

σωσι και περί εμού, και κατά τον Αυστριακόν ‘‘Παρατ-

ηρητήν’’ και τινας άλλους λιβελλογράφους μισθίους της

αυτής κυβερνήσεως, φιλοτιμούμενοι προς αλλήλους, τας

αυτάς επανέλαβον συκοφαντίας, επ’ εμού πάντα συνεσώρ-

ευσαν τα σφάλματα και πάσαν κατέβαλον δύναμιν, όπως

παραστήσωσιν εμέ ενώπιον του κοινού νέον μανιωδώς

φιλόδοξον, ός εν τη παράφρονι εξάψει αυτού και άνευ ελπίδος

σωτηρίας έσυρε το έθνος αυτού εις την απώλειαν. Ουδέν

τούτου ψευδέστερον. Το έθνος ειργάζετο προς αναγέννησιν

αυτού, πάσαν καταβάλλον προσπάθειαν, και συνεννοείτο

διά τινος μυστικής εταιρίας πολύν χρόνον, πριν ή καταχρή-

σεις και διαφωνίαι, διακινδυνεύουσαι την ύπρξιν αυτής,

αναγκάσωσι τους διευθυντάς της εταιρίας, ίνα πέμψωσιν

εις την Πετρούπολιν και μοί εμπιστευθώσι την ανωτάτην

διεύθυνσιν ταύτης. Ο κίνδυνος ηδύνατο γενέσθαι μέγας.

Επίστευσα ότι η ώρα του ζήλου εσήμανε δι’ εμέ, και, την

συμβουλήν του κόμητος Καποδιστρίου λαβών, εδέχθην. Ήν

δε τότε το έτος 1820 αρχόμενον, καθ’ ήν εποχήν η οθωμα-

νική Πύλη διεκήρυξε θανάσιμον πόλεμον κατά του Αλή

Πασά των Ιωαννίνων. Το περιστατικόν τούτο, όπερ συνεχώρ-

ει τοις Έλλησι τον εξοπλισμόν προήγαγε την έξαψιν και τας

ελπίδας αυτών εις το άκρον. Ουδαμώς εγενόμην ο έσχατος,

όπως διακρίνω τα εκ τούτου προκύψοντα ωφελήματα.

»Ο κόμης Καποδίστριας, όν συνεβουλεύθην, συνεφώνησε

προς την γνώμην μου, εύρε τα σχέδια και τας παρασκευάς

μου καλάς και καταλλήλους, και μοί συνεβούλευσεν, ίνα

ενεργήσω και επιχειρήσω την έναρξιν τούτων, μη δεικνύων

δισταγμόν τινα περί της επιτυχίας. Αύτη εφαίνετο αυτώ

συνδεομένη προς την πολιτικήν της Ρωσσίας. Όταν οι

Έλληνες κατώρθωνον διά των προσπαθειών αυτών την

απόσεισιν του ζυγού της Πύλης, όταν διά της δυνάμεως των

όπλων και της θέσεως αυτών ανθίσταντο κατά των Τούρ-

κων, θα εθεωρούντο ως ελεύθεροι. Ιδού η αρχή εφ’ ής

εστηρίχθη πάσα η επιχείρησις, και καθ’ ήν ενήργησα εν

πάση πεποιθήσει, πιστεύων, ότι η Α.Μ. ο Αυτοκράτωρ ήν

εντελώς σύμφωνος, ως αυτός ούτος ευδοκήσας μοί ωμίλησε

πλειστάκις εν Πετρουπόλει, και εν ΤσάρσκοϊΣέλω. Αληθ-

ές, ότι η Α.Μ. ωμίλει πάντοτε αορίστως, αλλά πάντοτε επίσης

μετ’ ευμενείας τοιαύτης οία εξήπτεν έτι μάλλον τας ελπίδας

μου και μετέτρεπεν εις βέβαιον μέλλον. Νομίζω, ότι ακούω

έτι αυτού λέγοντος πρες εμέ μετά της συνήθους αυτώ αγαθ-

οσύνης: ‘‘Δεν θα αποθάνω ευχαριστημένος, ει μη κατορ-

θώσω τι διά τους ατυχείς Έλληνάς μου. Σημείον μόνον εκ

του ουρανού αναμένω προς τούτο• και θέλω διακρίνει αυτό

ουχί άλλως, ή όταν μοί υποδείξωσι τούτο αυτοί οι Έλληνες,

καθιστάμενοι άξιοι όπως ώσιν ευτυχείς, και δυνηθώ να

είπω: Βλέπετε αυτούς; Ζητούσι την ελευθερίαν αυτών• είσίν

άξιοι αυτής. Ας τους βοηθήσωμεν’’. Πλην μετά φρονήσεως

προσέθετε. ‘‘Πρέπει νά σκεφθώ και εγώ επί τούτου. Μία

σφαίρα, παρά τον Ίστρον (Δούναβιν) ριπτομένη, θα πυρ-

πολήση σύμπασαν την Ευρώπην.’’

»Αγνοώ εάν το εν ταις εκφράσεσι της Α.Μ. του Αυτο-

κράτορος περιεχόμενον αόριστον έπεισε τον κόμητα Καποδίστρ-

ιαν θεωρήσαντα περιττόν ίνα πληροφορήση τούτω (τω

Τσάρω) περί των καθέκαστον όλων μου των σχεδίων, ών

προεθέμην. Αλλά τότε, σφάλλων, με εμπόδισε να πληροφ-

ορήσω εγώ τον Τσάρον και εις το σφάλμα αυτό οφείλω

πάσας τας δυστυχίας μου.

»Άλλως δε, ει και μή έσχεν η Α.Μ. ο Αυτοκράτωρ γνώσιν

των καθέκαστον, ή κατά την στιγμήν της εκρήξεως, βέβαι-

ον εστίν, ότι συνεφώνει επί της αρχής και από του έτους

1816 γνωρίζων την ύπαρξιν της μυστικής εταιρίας, υπέτρ-

εφε σχέδια, άπερ συχνάκις άφηνε διορώμενα, εν ώ ωμίλει,

όταν οι ́ Ελληνες ήρχοντο ικετεύοντες την προστασίαν και

την γενναιότητα αυτού, και πάντοτε απήρχοντο πεπληρω-

μένοι ευεργετημάτων. Οι Έλληνες ούτοι πανταχού επανε-

λάμβανον μετ’ ενθουσιασμού τας πλήρεις ευμενείας εκφ-

ράσεις της Α.Μ. του Αυτοκράτορος, και τας ελπίδας  άς έδι-

δεν αυτοίς διά το μέλλον. Ούτως εσχηματίσθη προφητική

τις ηχώ, αντηχούσα κατά πάσαν γωνίαν της Ελλάδος και

υπεκκαίουσα πάσαν καρδίαν διά του ιερού πυρός του ενθ-

ουσιασμού και της προσηλώσεως εις την πατρίδα. Εις την

αιτίαν ταύτην επίσης οφείλεται η άπειρος επιτυχία και το

αποτέλεσμα των επιστολών μου και των μυστικών προκ-

ηρύξεών μου προς τους προύχοντας και τους καπεταναίο-

υς της ξηράς και της θαλάσσης, ως και ο ζήλος, ο χαρακ-

τηρίσας τας πρώτας επιχειρήσεις, εκτελεσθείσας διά τόσω

ελαχίστων μέσων.

»Με κατηγορούσι κατά μείζονα λόγον, ότι κακώς εξε-

λεξάμην την στιγμήν και εξώθησα λίαν τα πράγματα. Αλλ’

όταν η επανάστασις της Νεαπόλεως [28/10/1820] και του

Πεδεμοντίου [6/3/1821] εξερράγη, μοί απέβη αδύνατος η

αναχαίτισις της δοθείσης ωθήσεως, ωθήσεως εντελώς ξένης

κατά την αρχήν εκείνης, δι’ ής παρεσύρθησαν τα ταραχώδη

πνεύματα των δύο τούτων χωρών εις την αποστασίαν.

Ουδαμώς απέκρυπτον εμαυτώ τας ψευδείς κατά των Ελλή-

νων εξαχθησομένας τυχόν συνεπείας• αλλ’ ήτο πλέον οψέ

της ώρας, και αι προσπάθειαί μου εις ουδέν άλλο ήρκεσαν,

ή όπως βραδύνωσι μόνον επί τινας μήνας το κίνημα μέχρι

της στιγμής, καθ’ ήν πιεζόμενος πανταχόθεν και πληροφο-

ρούμενος υπό ασφαλών πηγών, ότι η Πύλη υπήρχεν εν

γνώσει της συνωμοσίας και ο κίνδυνος επέκειτο, υπεχρ-

εώθην, όπως δώσω το σύνθημα, ριπτόμενος εν ταις δύο

Ηγεμονίαις, και συρομένης εις αυτάς όλης της προσοχής

της Πύλης δυνηθώσι πολλαί της Ελλάδος επαρχίαι παρασ-

κευασθήναι ευκολώτερον. Η βραδύτης, όπως ζητήσω την

οριστικήν άδειάν μου, εις το κατεπείγον τούτο οφείλεται,

προ παντός δε εις την σκέψιν του κόμητος Καποδιστρίου,

ότι εάν μη ήμην πλέον εν τη ρωσσική υπηρεσία, τούτο εξησθ-

ένει επί του πνεύματος των Ελλήνων το ηθικόν αποτέλε-

σμα της επιχειρήσεώς μου. Εξ Ιασίου μόνον εζήτησα την

παραίτησίν μου από της Α.Μ. του Αυτοκράτορος, και εν τη

αυτή επιστολή, εν ή εξέθετον αυτώ άκριβώς την διήγησιν

ολοκλήρου της επιχειρήσεώς μου. Ηυδόκησεν η Α. Μεγα-

λειότης ίνα δεχθή την επιστολήν μου μετ’ αγαθότητος, και

λαλήση προς τον κόμητα Καποδίστριαν περί εμού ευμενώς.

»Ιδού, Μεγαλειότατε, όλαι αι συνωμοσίαι και η μηχα-

νορραφία αύτη, ήν η αυστριακή διπλωματία κατά την σύνο-

δον της Λουβιάνης [Λιουμπλιάνα/Λάιμπαχ, 26/1-12/5/1821]

κατέστησεν εν καιρώ ύφασμα φρίκης και κακουργημάτων•

και επειδή η Α.Μ. ο Αυτοκράτωρ ηρνείτο πιστεύσαι εις

τούτο, η αυτή διπλωματία όπως πείση αυτόν, έσχε την ανή-

κουστον θρασύτητα, ίνα δείξη τούτω αλληλογραφίαν επίβου-

λον (πλαστήν) μεταξύ εμού και των φιλελευθέρων των Παρ-

ισίων. Αναξιοπρεπής δολιότης, αλλ’ επιτυχούσα, διότι τότε

μόνον η Α.Μ. ο Αυτοκράτωρ, κύπτων εις υποδείξεις, άς

επίστευεν αληθείς, κατέθλιψεν ημάς, εμέ μεν εγκαταλείπων

εις τό μίσος της Αυστρίας, το δε έθνος εις την εκδίκησιν των

Τούρκων, συμβουλευομένων, οδηγουμένων και υπηρετο-

υμένων παρ’ όλων των Ευρωπαίων φίλων αυτών.

»Εις Υμάς, Μεγαλειότατε, ανήκει ήδη ίνα με κρίνητε• εις

την υψίστην φρόνησίν σου και εις την δικαιοσύνην σου από-

κειται η απόφασις περί των δικαιωμάτων άπερ δύναμαι

έχειν εν τη προστασία ήν τολμώ επικαλούμενος. Και ταύτην

ζητώ και ως παλαιός στρατιώτης υπηρετήσας μεθ’ όλου του

δυνατού ζήλου, και ως άνθρωπος, εις όν μακραί δυστυχίαι

παρέχουσι το δικαίωμα όπως ικετεύση τα ισχυρά απει-

κονίσματα του Θεού επί της γης.

Εκ Βιέννης τη 2 Ιανουαρίου Ι828

(υπογραφή) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΔΑΝΤΗΣ.»

Όπως, ασφαλώς, αντιλαμβανόμαστε, η ως άνω έκκληση

του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τον τσάρο Νικόλαο Α΄,

στην ουσία παρέχει σε όλους μας μία πλήρη και, γιατί όχι,

ειλικρινή και απόλυτα αντικειμενική ανάλυση των λόγων

για τους οποίους ηγήθηκε της έναρξης της Ελληνικής Επα-

νάστασης του 1821 στη Μολδαβία στις 24 Φεβρουαρίου

1821. 

Επ’ αυτού, μάλιστα, έχουμε και την ακόλουθη ετυμηγο-

ρία του σύγχρονου με τα γεγονότα εκείνα ιστορικού της

«Φιλικής Εταιρείας» και της Ελληνικής Επανάστασης του

1821 Ιωάννη Φιλήμονα (1798-1874): 

«Το σπουδαιότερον ούσα, όσων μέχρι τούδε περιελά-

βομεν εν τω παρόντι τόμω εγγράφων, η ικετική δικαιο-

λογία αύτη πολλά μεν απόρρητα λύει, όλα δε τα στόμα-

τα των ψυχρών κατηγόρων και συκοφαντών του Υψηλάν-

του κλείει, κατά δε των επιβουλοτέρων και συνάμα αναι-

δεστέρων μηχανορραφιών της αυστριακής διπλωματίας

επίσημος και αιωνία διαμαρτυρία διαμένει. Ιδού οι λόγοι

ούς ολίγω προ της αποβιώτεως αυτού έλεγε προς τον

αδελφόν του Νικόλαον, και ούτος έγραψε προς τον εν τη

Ελλάδι έτερον αδελφόν Δημήτριον: «Αποθνήσκω αλλ’

η αγαπημένη μου πατρίς σώζεται. Ο εχθρός αυτής ετα-

πεινώθη• οι δε συμπολίται μου θέλουσιν εκδικηθή μέχρι

τέλους την τυραννίαν τούτου. Μόνην λύπην αισθάνομαι,

ότι δεν ευτύχησα να εναγκαλισθώ πάλιν εκείνους μεθ’

ών επολέμησα διά την πατρίδα μου».

Η ιστορική αξιολόγηση 

του Αλέξανδρου Υψηλάντη

Όταν προσπαθήσει κάποιος να αξιολογήσει αντικει-

μενικά τις πράξεις και γενικά την προσωπικότητα ενός

ιστορικού γεγονότος και κυρίως του προσώπου που βρίσκε-

ται πίσω από το γεγονός αυτό είναι υποχρεωμένος πρώτα

απ’ όλα τα εξετάσει ενδελεχώς τα πραγματικά αίτια γύρω

από το γεγονός και εν συνεχεία τις δυνατότητες που ε΄χαν

οι πρωταγωνιστές των γεγονότων προκειμένου να ανα-

δειχθούν στο τέλος νικητές. Υπάρχει, βέβαια, και το πολύ

ισχυρό ενδεχόμενο της τύχης, το οποίο προέρχεται από

παράγοντες ανύπαρκτους όταν οι αντιμαχόμενες δυνά-

μεις υπολόγιζαν τα υπέρ και τα κατά για την επιδιωκό-

μενη νίκη. Και μιλάμε εδώ για αντικειμενικούς μελετητές,

οι οποίοι ψάχνουν να βρουν την πραγματική αλήθεια προ-

τού διατυπώσουν οποιαδήποτε δικαιολογημένη επίκριση

ή αξιοσέβαστο έπαινο.   

Όπως ήταν, βέβαια αναμενόμενο, και αυτό, κυρίως,

λόγω της πλήρους αποτυχίας (από στρατιωτική άποψη)

της προσπάθειας εκείνης του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη

Μολδοβλαχία, έχει προκληθεί ένα σχεδόν αγεφύρωτο

χάσμα μεταξύ των φανατικών επικριτών και των εξίσου

φανατικών θαυμαστών του ρηξικέλευθου εκείνου εγχει-

ρήματος. 

Για παράδειγμα, ο ανήκων στην πρώτη κατηγορία Γερ-

μανός ιστορικός Γουσταύος Φρειδερίκος Hertzberg

(1826-1907) [στον πρώτο τόμο (1916) της τετράτομης

μετάφρασης από τον Παύλο Καρολίδη (1849-1930) με

τίτλο «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως»] από το

τρίτομο έργο του (1866-1875) χαρακτηρίζει το εγχείρημα

του Υψηλάντη «βαρύ λάθος». Και αυτό, επειδή την εποχή

εκείνη μεσουρανούσε στην Ευρώπη η λεγόμενη «Ιερή

Συμμαχία» [ιδρύθηκε ως χριστιανική ένωση των νικητών

των Ναπολεοντείων πολέμων (1803-1815), μετά από πρω-

τοβουλία του τσάρου Αλέξανδρου Α΄ της Ρωσίας, με συμμε-

τοχή αρχικά του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Α΄ της Αυστρίας

και του βασιλέα Φρειδερίκου Γουλιέλμου Γ΄ της Πρωσίας,

στη δε συνέχεια και της Αγγλίας. Κάθε δε επαναστατική

πράξη θεωρητικά καταδικαζόταν από τις παντοδύναμες

τότε εκείνες δυνάμεις, οι οποίες συγκροτούσαν τη Συμμαχία

και από τις οποίες ο Υψηλάντης ανέμενε κάθε συμπαρά-

σταση]. Ιδιαίτερα, μάλιστα, κατακρίθηκε ο Υψηλάντης

για τη φράση της «Προκήρυξης»: «Κινηθήτε, ώ φίλοι,

και θέλετε ιδεί μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή

τα δίκαιά μας», αναφερόμενος προφανώς στην Αυτοκρ-

ατορική Ρωσία, η οποία, όπως είδαμε, υπήρξε και η

εμπνεύστρια της Ιερής Συμμαχίας.

Λάθος, όμως, ή γκάφα και απάτη, όπως ερμηνεύουν

πολλοί την Προκήρυξη, σπεύδουν ταυτόχρονα να δικαι-

ολογήσουν με κάθε τρόπο τις επιτιμητικές ετυμηγορίες

τους: Ότι, δηλαδή, σκόπευε να ξεγελάσει τον Ελληνισμό,

ή ότι, αν όντως πίστευε πως η Ρωσία θα συμπαραστεκό-

ταν έμπρακτα στην εξέγερση, τότε δεν θα έπρεπε ο Υψηλάν-

της να το αποκαλύψει στην Προκήρυξη, έστω και αν δεν

κατονομάζει τη Ρωσία, επειδή θα έφερνε σε πολύ δύσκολη

θέση τον Τσάρο, ο οποίος υπήρξε και ο εμπνευστής της

Ιεράς Συμμαχίας. Κατάφωρη δε απάτη, χαρακτηρίζουν

άλλοι την εν λόγω φράση, αν ο Υψηλάντης σκόπευε με

αυτή να πείσει τους διστακτικούς Έλληνες να πολεμή-

σουν.  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΑΡΙΓΩ ΖΑΡΑΦΟΠΟΥΛΑ

η Μαριγώ Ζαραφοπούλου γεννήθηκε στις αρχές

του 1790 στην ιστορική συνοικία ταταύλα της κων-

σταντινούπολης από εύπορη οικογένεια επιφανών

Ελλήνων από το Φανάρι. η όμορφη μαριγώ, καλ-

λιεργημένη και συνάμα δυναμική προσωπικότητα,

ξεκίνησε από την εφηβική της ηλικία την επανα-

στατική δράση! καθώς οι συγγενείς της είχαν σχέ-

σεις με σημαίνοντες τούρκους της Πόλης, η μαρι-

γώ στρατολογήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών,

σχετικά με τις κινήσεις των οθωμανών αξιωμα-

τούχων της υψηλής Πύλης. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

το 1818 ο έμπορος αδερφός της, Χατζή-Βασίλης

Σαράφης, την φέρνει σε επαφή με τη Φιλική Εται-

ρεία και η ίδια ορκίζεται γεμάτη αδαμάντινο πάθος

στο βωμό της θυσίας για μια ελεύθερη Ελλάδα! Χρη-

σιμοποιώντας τις γνωριμίες της, η μαριγώ, απο-

κάλυψε την προδοσία του Ασημάκη Θεοδώρου,

ο οποίος κατέδιδε τα μυστικά της Εταιρείας στις 

σουλτανικές Αρχές! Παρότι η ίδια βρισκόταν στο

στόχαστρο των εχθρών, δεν σταμάτησε να θέτει τη

ζωή της σε κίνδυνο για την πατρίδα. Πιστή συνε-

ργάτιδα του Παπαφλέσσα, του Περραιβού και άλ-

λων Φιλικών, χάρισε μεγάλο μέρος της περιουσίας

της στο Επαναστατικό ταμείο και βοήθησε κατα-

λυτικά τους γιούς του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη

να δραπετεύσουν από τις φυλακές, όπου κρατούνταν

αιχμάλωτοι! 

με το ξέσπασμα της Εθνεγερσίας η δράση της

γίνεται αντιληπτή. Πολλοί συγγενείς της φυλακίζον-

ται και ο αδελφός της καρατομήθηκε τον Απρίλιο του

1821! Ύστερα από ταλαιπωρίες και διώξεις, η Ζαρ-

αφοπούλα κατάφερε να φύγει από την Πόλη τον μά-

ιο και διέφυγε για την επαναστατημένη Ύδρα. Συνέχι-

σε να προσφέρει στην Επανάσταση. μετέβη στη

Πελοπόννησο και υπό τας διαταγάς των Υψηλάν-

τη και Κολοκοτρώνη ενήργησε ως κατάσκοπος σε

πολιορκούμενα από τους Έλληνες φρούρια και πό-

λεις. Συνέλεξε σημαντικότατες πληροφορίες και πα-

ρέδιδε στους οπλαρχηγούς επίσημα έγγραφα που

αφορούσαν είτε τις επικείμενες επιθετικές κινήσεις

των τούρκων, είτε στοιχεία για την απελευθέρωση

των αιχμαλώτων! 

μεσούσης της Επανάστασης ερωτεύεται και παν-

τρεύεται τον ταγματάρχη Θεόδωρο Στεφάνου, με

τον οποίο θα αποκτήσει δύο παιδιά. Επιπλέον, η

μαριγώ έδωσε όλα της τα χρήματα για την αγορά

πολεμοφοδίων και τροφίμων για το στρατό. Ειδο-

ποιούμενη, μάλιστα, πως το ελληνικό εκστρατευ-

τικό σώμα του Φαβιέρου στην κάρυστο λιμοκτο-

νούσε, φόρτωσε η ίδια μια γολέτα με παξιμάδια από

τις Σπέτσες και τα μετέφερε στους αγωνιστές! Έπει-

τα, χρηματοδότησε η ίδια το μεγαλύτερο μέρος της

εκστρατείας στη κρήτη, υπό τον Χατζή-Μιχάλη Ντα-

λιάνη. 

οι σπουδαιότεροι οπλαρχηγοί του αγώνα στα

απομνημονεύματα τους αναφέρονται με εκπληκτικό

θαυμασμό προς τη γενναία αυτή αριστοκράτισσα!

Όσα τάλιρα της απέμειναν, τα έδωσε για την πε-

ρίθαλψη τραυματιών, ασθενών και των ορφανών

τέκνων των νεκρών πολεμιστών! 

μαζί με το τέλος, όμως, της σκλαβιάς, τελειώνει

και η περιουσία της. η μαριγώ, χήρα πλέον, καθώς

έχασε τον άντρα της στο πεδίο της μάχης, προ-

σπαθεί να ζήσει τα δύο ανήλικα παιδιά της. οι κα-

κουχίες την λυγίζουν. η φαμελιά της υποφέρει από

ασιτία, στερούμενη ακόμα και του επιουσίου και εξα-

ναγκάζεται να ζητήσει μια μικρή σύνταξη από την

Επιτροπή Εκδουλεύσεων, καταθέτοντας τα πιστο-

ποιητικά που επιβεβαιώνουν την προσφορά της

στον αγώνα... 

το «ψόφιο» κράτος δεν πρόλαβε να της χορηγή-

σει ένα ξεροκόμματο και η ηρωίδα πέθανε άπορη

και ξεχασμένη, το 1865. 

μια γυναίκα που δυστυχώς δεν αναφέρεται στα

σχολικά βιβλία και όμως αποτελεί το ύψιστο παρά-

δειγμα δυναμισμού, αυτοθυσίας και ανιδιοτελούς

αγάπης προς την Ελευθερία. 

ΑΘΑΝΑΤΗ!

ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ

η Δόμνα Βισβίζη γεννήθηκε στην πόλη Αίνο της

Ανατολικής Θράκης το 1783 και ο πατέρας της ήταν

πλούσιος μεγαλοκτηματίας της περιοχής. Πέρασε

τα παιδικά της χρόνια στον Έβρο και το 1808 παν-

τρεύεται τον εφοπλιστή Χατζή Αντώνη Βισβίζη

(από τον οποίο έλαβε το επίθετο) και μαζί απέ-

κτησαν πέντε παιδιά, τρία αγόρια και δύο κορίτσια. 

ο σύζυγός της, φλογερός πατριώτης, ήταν από

τους πρώτους που μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία,

κι έτσι, όταν τον Φεβρουάριο του 1821 ξεκινούν οι

μάχες στη μολδοβλαχία, οπλίζει το καλύτερό του

πλοίο, ονόματι «Καλομοίρα» και ρίχνεται στη θά-

λασσα εναντίον των τούρκων. 

η Δόμνα αρνήθηκε τις ανέσεις της πλούσιας ζωής

και αφιερώθηκε στην Επανάσταση. Φυσικά, ακο-

λούθησε τον άντρα της και μαζί τους πήραν και τα

πέντε παιδιά του. 

η «κυρά των θαλασσών», όπως ονομάστηκε, δι-

ευθύνει το ναυπηγημένο στην οδησσό καράβι, μαζί

με τον άντρα της, έχοντας στην κατοχή τους δεκαέ-

ξι κανόνια και στη δούλεψη του Γένους εκατόν σα-

ράντα ναύτες! Όλα τα τιμαλφή της οικογένειας δόθη-

καν για τη συντήρηση του πλοίου και για τις ανά-

γκες της Επανάστασης. 

«Για να κτισθή το χρυσό παλάτι της Ελευθε-

ρίας», όπως συνήθιζε να λέει το ζεύγος. 

Πολέμησε στις ναυμαχίες της λέσβου και της Σά-

μου. τον Ιούλιο του 1822, ύστερα από τη θαλάσσια

πολιορκία της Εύβοιας, ο Χατζή- Αντώνης σκοτώνε-

ται και τα ηνία της «Καλομοίρας» αναλαμβάνει η

Δόμνα. Χωρίς να διστάζει στιγμή και αρκετά εμπει-

ροπόλεμη από τις τόσες ναυμαχίες, η ηρωική 

Θρακιώτισσα κυβερνάει το πλοίο, πρωτοστατεί 

στους κανονιοβολισμούς και στα μπλόκα των εχ-

θρικών καραβιών και δίνει τα κοσμήματά της για να

συντηρηθεί ο πολυάριθμος Ελληνικός στόλος. Γίνε-

ται ο φόβος και ο τρόμος των βαρβάρων και σε κά-

θε ευκαιρία, όπου βρεθεί το κατάρτι της βυθίζει τα

καράβια με την ημισέληνο που σουλατσάρουν στην

ανατολική μεσόγειο!

Επί τρία χρόνια η Δόμνα αποτέλεσε έναν θαλάσσιο

δαίμονα για τους εχθρούς του Γένους! Σε μια ναυ-

μαχία, μάλιστα, κοντά στα Βρυσάκια, κινδύνευσε να

σκοτωθεί ο γιός της Θεμιστοκλής. το πλοίο, κατό-

πιν κυβερνητικής εντολής, πήρε το όνομά της! To

1824 αναγκάστηκε να δώσει τη «Δόμνα» στους

υδραίους να το μετατρέψουν σε πυρπολικό, καθώς

το γέρικο πια σκαρί της δεν ήταν σε θέση να λαμ-

βάνει μέρος σε ναυμαχίες. 

Παρά τις φθορές του, όμως, το συγκεκριμένο

πλοίο συνέχισε την ένδοξη πορεία του. με πηδα-

λιούχο την Πιπίνο ανατίναξε την τουρκική φρεγάτα

«Χανζέ Γκεμίστ», στην οποία βρίσκονταν κρυμμέ-

νοι σουλτανικοί θησαυροί. 

η Δόμνα ουκ ολίγες φορές έλαβε ευχαριστήριες

επιστολές από τους οπλαρχηγούς για τη συνεισφ-

ορά της στον αγώνα. 

«Γενναιοτάτην Δέσποινα και Καπετάνισσα»,

την αποκαλεί ο Υψηλάντης, «Ηρωίδα και ευερ-

γέτιδα» ο Ανδρούτσος!  

Όμως, ο καιρός πέρασε και τα γρόσια εξανεμίστηκαν.

η υπέροχη αυτή γυναίκα άδειασε γενναιόδωρα την

ολόχρυση κασέλα της για την λευτεριά και αφιέρω-

σε τη νιότη της στη γλυκιά πατρίδα. Πάμπτωχη πε-

ριπλανήθηκε με τα πέντε της παιδιά άστεγη. Έζησε

για λίγο σε ένα μικρό δωμάτιο στη μύκονο κι από

κει στο ναύπλιο.

Απελπισμένη γράφει τον χειμώνα του 1826 στη

διοίκηση τα εξής: 

«....Κλαίω, ευσπλαχνίαν δεν ευρίσκω ουδεμίαν.

Άχρι και των ουρανών κραυγάζω. Ώτα ανεωγ-

μένα δεν βλέπω! Πώς άλλως να εκφράσω τον

πόνο μου; Ή με οποίον άλλον τρόπο να κινήσω

ανθρώπων σπλάγχνα εις συμπάθειαν;»

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω! μάλιστα, το ίδιο έτος

ένα εκ των τέκνων της πέθανε από ασθένεια. 

τα χρόνια περνούσαν και η κατάσταση της κα-

πετάνισσας χειροτέρευε. τον Αύγουστο του 1829

αρρώστησε βαριά και απευθύνθηκε και πάλι στη

κυβέρνηση εκλιπαρώντας για μια σύνταξη για να

μην πεθάνει άλλο παιδί της από λιμό. Εν τέλει της

χορηγείται ένας εξευτελιστικός μισθός-ελεημοσύνη

τριάντα δραχμών τον μήνα! 

Εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου και

μέσα στην αρρώστια και τη δυστυχία της ζήτησε κι

έλαβε συστατική επιστολή για τον πρωτότοκο υιό

της, Θεμιστοκλή, με σκοπό να λάβει υποτροφία και

να σπουδάσει στην Ευρώπη. η ζωή τής επεφύλασσε

αυτή την έκπληξη και ο υιός της έγινε τελικά δεχτός

να φοιτήσει στη Γαλλία. 

«Παιδί μου, θα υιοθετηθείς και θα οφείλης την

ανάπτυξίν σου εις την γαλλικήν γενναιοδωρίαν.

Ίσως δεν θα ζω όταν επιστρέψης. Σκέψου όμως,

παιδί μου, ότι πρέπει να μιμηθείς και να εκδικ-

ηθείς για τον πατέρα σου», ήταν τα λόγια του

αποχωρισμού που είπε στον γιό της, όταν αναχω-

ρούσε για το Παρίσι! Σαν να το ήξερε η καπετάνισ-

σα. ο γιός της ύστερα από λαμπρές σπουδές ήρθε

στην Ελλάδα και πρόκοψε. 

η αρχόντισσα έζησε τα τελευταία της χρόνια στον

Πειραιά, όπου και απεβίωσε, λησμονημένη, το 1850,

σε ηλικία εξήντα έξι ετών. 

η αντρίκια παλικαριά της, η αγέρωχη αντιμετώπιση

της μοίρας στις κρίσιμες στιγμές της ζωής της και

του αγώνα, την αναδεικνύουν πρόσωπο πρωτα-

γωνιστικό. 

την υψώνουν σε δυσθεώρητα μεγέθη και την κα-

τατάσσουν τουλάχιστον στην ίδια θέση με τη Λα-

σκαρίνα Μπουμπουλίνα και την Μαντώ Μαυρο-

γένους. 

ΑΘΑΝΑΤΗ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Οι αφανείς ηρωίδες!
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ΟΚαθηγητής Πανεπιστημίου Θε-

όδωρος Χαραλάμπους στις

3.1.2022 («Αλήθεια») επανήλθε με

νέο άρθρο του με τον αυτονόητο τίτλο

«Φάκελος Κύπρου: Τώρα έχουμε τις

αποδείξεις! – Το πόρισμα και τα πλα-

στά έγγραφα».

ο καθηγητής παρουσίασε στοιχεία

για τρία χαλκευμένα έγγραφα τάχα του

Αμερικανικού Στέιτ ντιπάρτμεντ, που η

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπρο-

σώπων, με πρόεδρο τότε τον κ. μαρίνο

Σιζόπουλο, χρησιμοποίησε στο «πόρι-

σμα» της για τον «Φάκελο της κύπρ-

ου». τα εν λόγω χαλκευμένα «έγγρα-

φα» προέρχονται από βιβλία κάποιου

Αθανάσιου Στριγά!

ο καθηγητής Χαραλάμπους αναφ-

έρθηκε και στην δική μου αποκάλυψη

στην «Σημερινή» στις 26.8.2014 ....

«Αρχείο νΑτο: το έγγραφο δεν είναι

γνήσιο», αφού αποτάθηκα στο Αρχείο

του νΑτο για ένα άλλο τέτοιο «έγγρα-

φο» και πήρα ενυπόγραφη διαβεβαίωση

ότι δεν ήταν γνήσιο.

το χαλκευμένο «έγγραφο» ο κ. μ.

Σιζόπουλος είχε κάνει «παντιέρα» κά-

θε φορά που μιλούσε εντός και εκτός

κύπρου και συνέχισε και μετά την απο-

κάλυψη μας, αρνούμενος να αποκαλύψει

την «πηγή» του. 

Στις 25.10.2018, στο «Sigma», δημό-

σια δήλωσε ότι έκλεψε κιόλας έγγραφα

από την Ελλάδα την περίοδο που ήταν

Πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευ-

τικής Επιτροπής, που συνέταξε το 2011

το «Πόρισμα Φακέλου κύπρου»! 

«το είπα ξεκάθαρα, ήταν υποκλοπή.

Αφού δεν μου έδωσαν πρόσβαση, ανα-

γκάστηκα να χρησιμοποιήσω άλλες με-

θόδους για να τα εξασφαλίσω. και εξα-

σφάλισα ένα σημαντικό αριθμό τέτοι-

ων εγγράφων». 

Σήμερα επαναλαμβάνω από πού

βγήκε το δήθεν έγγραφο του νΑτο,

που ο κ. Σιζόπουλος είχε κάνει «παντι-

έρα». Από την ίδια «βιομηχανία χάλ-

κευσης» των όσων αποκάλυψε ο καθη-

γητής Χαραλάμπους. Από το 1995

βρίσκεται στην σελίδα 67, στο βιβλίο

του Α. Στριγά: «Διεθνείς Συνωμότες»

(Εκδοτικός οίκος νέα Θέσις Αθήνα)!

Ο στόχος

«τΑ ΧΑλκΕυμΕνΑ ΕΓΓρΑΦΑ. Αυτά

ετοιμάστηκαν με στόχο την εξυπηρέ-

τηση πολιτικών σκοπιμοτήτων και την

δημιουργία και ανάπτυξη του αντιαμε-

ρικανισμού στον ελλαδικό χώρο, στην

κύπρο αλλά και στην ομογένεια. Ανα-

φέρει για το Στριγά η «Ελευθεροτυπία»

στις 1/4/2001: "ο τρόπος που γράφει

είναι η κλασσική μέθοδος των "μετρ"

της στρατιωτικής αντίληψης της ιστο-

ρίας. Απαριθμεί χρονολογικά γεγονότα

τα οποία μπορεί ο καθένας να επαλ-

ηθεύσει με τη μνήμη του. Χρησιμο-

|ποιεί διάφορα σκόρπια έγγραφα, τα

οποία ενισχύουν σε διάφορους βαθ-

μούς την πλοκή της πολιτικής μυθο-

πλασίας. Εισάγει τον εαυτό του ως αυ-

τήκοο μάρτυρα ή και δράστη κάποιας

επιχείρησης, έτσι ώστε να αποκλείεται

οποιοσδήποτε έλεγχος η αμφισβήτη-

ση...». 

«η “ΑΓΓλΙκη” φρασεολογία και στα

τρία πλαστά έγγραφα παραπέμπει σε

ανάποδη μετάφραση από ελληνικά στα

αγγλικά! τα κείμενα που χρησιμοποίησαν

οι χαλκευτές, δεν συνάδουν/συμβαδίζουν

με την αποτύπωση οδηγιών, φράσεων

και λέξεων που χρησιμοποιούνται από

αγγλόφωνους διπλωμάτες και υπουρ-

γούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο καθη-

γητής Χαραλάμπους, στις 3.1.2022.

Όντως, η ίδια φρασεολογία, προχει-

ρότητα και όχι μόνο, καλύπτει όλα τα

χαλκευμένα έγγραφα που «εμπλου-

τίζουν» βιβλία του Α. Στριγά.

Στις 4.9.2014 η «Ελευθερία» λον-

δίνου έγραψε, σε κύριο άρθρο της, με-

ταξύ άλλων:

«Το πλαστό έγγραφο του ΝΑΤΟ 

Θυμάστε που πριν από έναν περίπου

χρόνο ο αναπληρωτής πρόεδρος της

ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, έκανε ομιλία

στην Παροικία για τον Φάκελο της Κύ-

πρου και αποκάλυψε ένα “μυστικό” έγ-

γραφο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο

ο τότε Γ.Γ. της Συμμαχίας συμφώνησε

με τον Αμερικανό Υφ Εξ, Σίσκο, για υπο-

στήριξη της τουρκικής εισβολής και βίαιη

εκδίωξη τού Μακαρίου. Το “topsecret”

έγγραφο φέρει την υπογραφή του Τζό-

ζεφ Λουνς, τότε Γ.Γ. του ΝΑΤΟ. Τώρα

αποδεικνύεται ότι το έγγραφο εκείνο

είναι πλαστό. 

Εμείς δεν είμαστε εξ εκείνων που πι-

στεύουν ότι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ

δεν έχουν ευθύνες... Όμως, όταν ένας

επικαλείται έγγραφα για να υποστηρίξει

κάτι, πρέπει να είναι απόλυτα σίγου-

ρος ότι είναι έγκυρα. Διαφορετικά, το

όλο οικοδόμημα πάσχει. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην

Φανούλα Αργυρού, που ερεύνησε το

θέμα και το έφερε στην επιφάνεια. Κρίνου-

με ότι η απάντηση που έλαβε από το

Τμήμα Αρχείων του ΝΑΤΟ είναι πειστι-

κή, διότι τόσο η γλώσσα τού εν λόγω

εγγράφου όσο και οι αριθμοί καταχώρη-

σής του «δεν συνάδουν» όπως λένε, με

τα ισχύοντα στη Συμμαχία. Επίσης, αμφι-

σβητείται και η γνησιότητα της υπογρα-

φής Λουνς. 

Ο κ. Σιζόπουλος, απαντώντας, είπε

ότι το έγγραφο (μαζί με άλλα) τα πήρε

από ελλαδική πηγή και δεν υπήρξε διά-

ψευση από το ΝΑΤΟ όταν το δημοσιο-

ποίησε. Ίσως, είπε, ο κ. Λουνς να μην

άφησε… αντίγραφο στο ΝΑΤΟ. 

Φυσικά για το τελευταίο δεν τίθεται

καν θέμα. Δεν μπορεί ένας Γ.Γ. του ΝΑΤΟ

να στέλνει επίσημο έγγραφο της συμ-

μαχίας με κωδικούς καταχώρησης και

να μην υπάρχει επίσημο αντίγραφο...

Από την άλλη, για ένα τόσο σοβαρό

θέμα, γιατί η Κυπριακή Βουλή δεν 

φρόντισε πρώτα να διαπιστώσει η ίδια

τη γνησιότητα τού εγγράφου, προτού

το χρησιμοποιήσει και «κτίσει» πάνω

του; Γιατί δεν έκανε ό,τι και η Φανούλα

Αργυρού; 

Εν πάση περιπτώσει εκείνο που έχει

σημασία είναι ότι, όταν γίνεται μια τόσο

σοβαρή έρευνα, πρέπει τα στοιχεία και

τα τεκμήρια να είναι ατράνταχτα. Δια-

φορετικά, η αμφισβήτηση θα επεκτείνεται

σε ολόκληρο, εν προκειμένω, το πόρι-

σμα, πράγμα που είναι άδικο». 

Λεωνίδας Λεωνίδου

Στις 11.8.2010 η Επιτροπή για τον

Φάκελο της κύπρου, της Βουλής των

Αντιπροσώπων, πήρε κατάθεση και του

συγγραφέα λεωνίδα λεωνίδου από το

λονδίνο. ο συγγραφέας τους κατέθε-

σε τον 3ο και 4ο τόμο της βιογραφίας

του Διγενή. ο 3ος καλύπτει το καθε-

στώς μακαρίου 1960-1970 και ο 4ος

τα χρόνια 1971-1974 από το απόρρη-

το και αδημοσίευτο αρχείο του Γρίβα.

τους κατέθεσε επίσης σειρά ιδιόχει-

ρων εγγράφων. Αλλά τίποτε από αυτά,

δεν δημοσίευσαν, όπως με ενημερώνει.

Όταν έφυγε, έμαθε από άνθρωπο που

ήταν παρών, ότι λέχθηκε: «Αν τα βά-

λουμε τούτα, θα μας ανατινάξει ό,τι

δουλειά κάναμε ως τώρα».

Η ακεραιότητα 
του «πορίσματος»

η αμφισβήτηση ήδη επεκτάθηκε. το

όλο οικοδόμημα πάσχει σοβαρά. η ακε-

ραιότητα του εξανεμίστηκε. Είναι ανα-

ξιόπιστο. Αντί να σεβαστεί την αλήθεια

μετετράπη με ενσυνείδητη περιφρόν-

ηση και σε δολοφονία της ιστορικής

αλήθειας με πλαστά χαρτιά, για να δι-

αιωνίσει κομματικές ιδεολογικές θέσεις

του περασμένου αιώνα όπως και τα βιβ-

λία Στριγά.

η σημερινή ηγεσία της Βουλής των

Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Γε-

νικός Ελεγκτής, επιβαρύνονται με την

άμεση απόσυρση του εν λόγω αναξιό-

πιστου «έργου», με την διερεύνηση και

δημοσιοποίηση, με διαφάνεια, πού και

πώς δημόσιο χρήμα (σε σύνολο) σπα-

ταλήθηκε και στο να απονεμηθούν

ευθύνες.

να αναληφθεί εκ νέου μια σοβαρή

έρευνα για τα γεγονότα του 1974 αν

στόχος είναι η καθαρή ΑληΘΕΙΑ. Α-

φού, όμως, εξασφαλιστούν τα επίσημα

απόρρητα έγγραφα από τα Αρχεία των

υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας και

άλλων αναμεμειγμένων υπουργείων

/Βουλής της Ελλάδας, που μέχρι τώρα

δεν είδαμε, και να μελετηθούν με τα αν-

τίστοιχα επίσημα βρετανικά και αμερι-

κανικά έγγραφα που έχουν ήδη απο-

δεσμευθεί. Αν είναι δυνατόν και σοβιε-

τικά.

ΔολοΦονΙΑ τηΣ ΙΣτορΙΑΣ ΓΙΑ ΠολΙτΙκΕΣ/κομμΑτΙκΕΣ ΣκοΠΙμοτητΕΣ

Το αναξιόπιστο «πόρισμα» της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για τον «Φάκελο της Κύπρου»

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Το χαλκευμένο έγγραφο «παντιέρα»  Μ. Σιζόπουλου από βιβλίο Στριγά
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Για το 2022

Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά... Όπως τροχός γυρίζει,

|παίρνει τις λύπες, τις χαρές, στον κόσμο τις σκορπίζει.

Σε άρχοντες δίνει ευρώ, σε γεωργούς το θέρος.

Σε νέους δίνει κοπελιές, που πεθυμεί κι ο γέρος.

μα ελάτε μ’ ένα κέρασμα, σε όλους να ευχηθούμε.

και στον Άη Βασίλη – εμείς Χρόνια Πολλά να πούμε!

και του χρόνου με υγεία, δύναμη κι ελευθερία!

Μερσίνη MacFarland



Ο αγώνας για νέο 
Πρόεδρο στην Κύπρο

η απόφαση του νίκου Χριστοδουλίδη να παραιτηθεί από

υπουργός Εξωτερικών την κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 έχει

κλονίσει την κομματοκρατία στην κύπρο. κατά τη διάρκεια

της ανακοίνωσής τύπου ανέφερε ότι θα «εξετάσει» το ενδε-

χόμενο να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος για τις προεδρικές

εκλογές του 2023. η υποψηφιότητά του ψιθυριζόταν εδώ και

αρκετό καιρό αλλά κανείς δεν περίμενε την παραίτησή του

από το υπουργείο. Αλλά η αποχώρηση και αποστασιοποίησή

του από το κυβερνών κόμμα ήταν το μεγαλύτερο σοκ για ό-

λους!

Γράφει ο 

Ανδρέας Χ. Χρυσάφης

Συγγραφέας, Αρθρογράφος

καλλιτέχνης

η ανακοίνωση ήρθε ως ανάθεμα για τον ΔηΣυ, αλλά κυρίως

στον πρόεδρο του κόμματος κ. Αβέρωφ νεοφύτου που έχει

μεγάλες φιλοδοξίες και όνειρα ως επόμενος πρόεδρος της

κύπρου. Tαυτόχρονα, με πονηριά αυτός είχε ξεκινήσει την

προεδρική του εκστρατεία πριν από μήνες!

Εμμονικά από επιθυμία να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας, ο κ. νεοφύτου δεν έχασε χρόνο να κατακρίνει τον κ. Χρι-

στοδουλίδη ότι διχάζει το κόμμα και θέτει σε κίνδυνο τις δι-

κές του πιθανότητες για πλειοψηφική υποστήριξη των μελών

του ΔηΣυ. το κυβερνών κόμμα είναι πλέον διχασμένο όσο

ποτέ άλλοτε!

ο χαρισματικός υπουργός Εξωτερικών δεν μπορούσε να

ανεχθεί τις παρασκηνιακές συνωμοσίες εναντίον του ατόμου

του και παραιτήθηκε επί της αρχής και αξιοπρέπειας – μια

σπάνια ποιότητα στον πολιτικό κόσμο της κύπρου! το κοινό

χαιρέτισε την αξιοπρεπή απόφασή του ως μια φρέσκια πνοή

στην πολιτική που η χώρα αναζητούσε χρόνια! κανένας υπο-

υργός δεν παραιτείται ποτέ βάσει αρχής και αξιοπρέπειας –

ειδικά ένας υπουργός της κυβέρνησης που απολαμβάνει έναν

προνομιακό τρόπο ζωής και διεθνή αναγνώριση.

Ένα μεγάλο μέρος του κοινού βλέπει τον κ. Χριστοδουλίδη

ως έναν έντιμο πολιτικό που προσφέρει ελπίδα για μια καλύτε-

ρη κυβέρνηση και κοινωνική δικαιοσύνη στο μέλλον. μπορ-

εί να είναι ο ηγέτης που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη

των πολιτών στο εκλογικό σύστημα και στο πολιτικό κατε-

στημένο. Ένα σύστημα που κυβερνάται από μια αποτυχημένη

κομματοκρατία που έχει καταφέρει να δημιουργήσει απά-

θεια και σχεδόν 50% απουσίες ψηφοφόρων από τις κάλπες.

Προτού, όμως, οι πολίτες αποφασίσουν αν θα προσφέ-

ρουν την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους στον κ. Χριστο-

δουλίδη, οι πολίτες πρέπει να περάσουν από κόσκινο το μα-

νιφέστο του, όπως και το μανιφέστο των άλλων υποψηφίων.

Εάν αυτός μπορεί να το υποστηρίξει με πρακτικές και οι-

κονομικά τεκμηριωμένες λύσεις, υπάρχει πιθανότητα για την

εκλογή του. 

Δεν πρέπει, όμως, ποτέ να ξεχνάμε ότι οι κύπριοι έχουν

προδοθεί πολλές φορές από τα κόμματα και έχουν βαρεθεί

από αβάσιμες εκλογικές υποσχέσεις του παρελθόντος. 

η προδοσία του Bail-in το 2013 (και άλλες) είναι ένα χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα!

Στο τέλος, ένας καλά ενημερωμένος πολίτης παίρνει πάν-

τα καλά ενημερωμένες αποφάσεις!

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση

κάθε Πέμπτη στο

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

τηλέφωνο

020 7195 1787 - 8

η εξωτερική πολιτική μιας χώρας, γνω-

στή και ως πολιτική εξωτερικών σχέσεων

ή εξωτερικών υποθέσεων, αποτελείται

από στρατηγικές συμφερόντων που επι-

λέγει για να διαφυλάξει τα εθνικά της συμ-

φέροντα και να επιτύχει στόχους στο περι-

βάλλον των διεθνών σχέσεών της.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

οι προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται στρ-

ατηγικά για να αλληλεπιδράσουν με άλλες

χώρες. η μελέτη τέτοιων στρατηγικών ονο-

μάζεται ανάλυση εξωτερικής πολιτικής.

τον τελευταίο καιρό, λόγω του βαθύτε-

ρου βαθμού της παγκοσμιοποίησης και

των διακρατικών δραστηριοτήτων, τα πράγ-

ματα στις σχέσεις των κρατών έχουν περ-

ιπλεχτεί σε σημείο που οι συμμαχίες οι

οποίες αναπτύσσονται να κρύβουν πολ-

λές εκπλήξεις και να είναι εύθραυστες,

ευμετάβλητες και απρόσμενες. οι χθεσι-

νές φιλίες εύκολα μετατρέπονται σε ανε-

λέητες συγκρούσεις και το αντίθετο. τρανό

παράδειγμα οι σχέσεις της τουρκίας με

την ρωσία και το Ισραήλ.

Από τον κανόνα αυτό δεν εξαιρείται

κανείς και φυσικά δεν εξαιρείται ούτε και

η χώρα μας. τα τελευταία λίγα χρόνια οι

σχέσεις της πατρίδας μας (Ελλάδας και

κύπρου) με τους παραδοσιακούς μας

«συμμάχους» φαίνεται να έχουν βελτιω-

θεί σημαντικά, κι αυτό συμβαίνει όχι γιατί

οι «σύμμαχοι» αντιλήφθησαν ή μετάνιω-

σαν για τα πολλά δεινά που επισώρευσε

στον ελληνισμό η εχθρική τους πολιτική.

Ανοικτές είναι ακόμη οι πληγές από την

προδοσία του 1974 που συντελέσθηκε με

άμεση αμερικανική συνδρομή. Αμερικα-

νοί και Άγγλοι ενίσχυαν τις δυνάμεις εισβο-

λής, Αμερικανοί και Άγγλοι συντηρούν την

κατοχή με ό,τι αυτή συνεπάγεται. και  Αμε-

ρικανοί και Άγγλοι είναι αυτοί, που ακόμη

και σήμερα, προσπαθούν να επιβάλουν

φιλοτουρκική λύση στο κυπριακό. λύση

Διζωνικής Δικοινοτικής ομοσπονδίας!

λύση συγκεκαλυμμένης διχοτόμησης δηλα-

δή.

Ενδεχομένως να σκεφτείτε τι είναι αυτό

που με κάνει, σε μια φαινομενικά καλή

εποχή στις συμμαχικές μας σχέσεις, να

τα βάζω με τους όψιμους-άσπονδους

«φίλους» μας. Ας δούμε, λοιπόν, λίγο πιο

ψυχρά και ψύχραιμα τα γεγονότα. ναι, οι

Αμερικανοί ενίσχυσαν και αναβάθμισαν

τις βάσεις τους στην πατρίδα μας και

ασκούνται από κοινού με τις Ελληνικές

Ένοπλες Δυνάμεις. και άρση εμπάργκο

όπλων από η.Π.Α. για την κύπρο έχουμε

(οι Αμερικανοί απαγόρευαν σε ένα ημικα-

τατεχόμενο κράτος να αγοράζει δικά τους

όπλα!). και όμορφα λόγια λένε και πολ-

λές υποσχέσεις δίνουν.

Ωστόσο, καθώς φαίνεται οι παλιοί έρω-

τες δεν σβήνουν έτσι εύκολα!. μόλις προ-

χθές μάθαμε, για το non-paper που οι Αμε-

ρικανοί απέστειλαν στις εμπλεκόμενες

χώρες (Ελλάδα, κύπρο και Ισραήλ), με το

οποίο εν πολλοίς γνωστοποίησαν πως

δεν στηρίζουν το σχέδιο για την κατασκε-

υή του αγωγού EastMed! Γιατί άραγε; μα

για να ικανοποιήσουν την Άγκυρα, φυσι-

κά! 

οι Αμερικανοί επικαλέσθηκαν τρεις λόγο-

υς για την εγκατάλειψη της στήριξης του

έργου. την προστασία του περιβάλλον-

τος (εδώ πραγματικά γελάμε, οι εκπομ-

πές αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται

σε ποσοστό 20% στους Αμερικανούς), την

έλλειψη εμπορικής βιωσιμότητας (οι Αμε-

ρικανοί δεν έχουν καμιά οικονομική εμπλο-

κή με το έργο) και τη δημιουργία εντάσεων

στην περιοχή, κάτι που ασφαλώς παρα-

πέμπει στις απειλές της Άγκυρας!

Ας μην είμαστε αφελείς. Ή στάση μπάι-

ντεν δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι υποσχέθη-

κε προεκλογικά. η τουρκία ήταν παρούσα

στον πόλεμο της Αρμενίας με το Αζερ-

μπαϊτζάν. η τουρκία είναι παρούσα στη

λιβύη, στη Συρία, στα Σκόπια (στα οποία

οι Αμερικανοί «σύμμαχοί» μας δώρισαν

τη μισή μακεδονία), στην Αλβανία. η

τουρκία είναι παντού, χωρίς κανένας να

ενοχλείται! η τουρκία μπορεί να αγορά-

ζει και ρωσικούς πυραύλους, μπορεί και

να πετά με F16!

Συμπέρασμα: με κινούμενη άμμο μοι-

άζουν οι συμμαχίες μας. Σ΄ αυτήν την κι-

νούμενη άμμο είναι που επενδύει ο Ερ-

ντογάν στην προσπάθειά του να φτιάξει

παλιές συμμαχίες που χάλασε! και ως

φαίνεται, ψεύτης να βγω, τα καταφέρνει

καλά. Σήμερα η ουάσιγκτον. Αύριο τι;

μήπως το τελ Αβίβ;

υστερόγραφο 1: τον EastMed δεν το

θέλει η τουρκία, δεν τον θέλουν οι Αμερι-

κανοί, ίσως και οι Ευρωπαίοι. και ενώ

Αθήνα και τελ Αβίβ δεν μίλησαν ακόμη, η

λευκωσία φαίνεται να κάνει δεύτερες σκέ-

ψεις. Ανύπαρκτες αποδεικνύονται,

δυστυχώς, για πολλοστή φορά οι αντι-

στάσεις μας!

υστερόγραφο 2: Φιντέλ κάστρο της

μεσογείου είχαν ονομάσει οι Αμερικανοί

τον μακάριο, όταν το 1964 αγόρασε πυρ-

αύλους από την τότε Σοβιετική Ένωση, οι

οποίοι πύραυλοι δεν έφτασαν ποτέ στην

κύπρο, όπως δεν έφτασαν ποτέ στην

κύπρο (με εντολή των Αμερικανών που

επέβαλε στον κληρίδη ο Σημίτης) και οι

ρωσικοί πύραυλοι S-300 που αγόρασε η

κύπρος από τη ρωσική Δημοκρατία το

1996! Ενώ οι S-400 είναι στημένοι απέ-

ναντι και μας σημαδεύουν!

Φιλίες μεταξύ των κρατών δεν υπάρχουν!

Υπάρχουν μόνο συμφέροντα
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Εκ της τέφρας αναγεννώνται

Θρύλοι παλαιοί!

«Σύμβολα Αθανασίας»

Προλέγοντας, προς μελέτην,

μιαν αλήθεια.

ο Άγιος Αντώνιος

Διαβίωσε εν τη ερήμω

το μείζον τμήμα

της ζωής του,

Άνευ ανθρώπινης επαφής.

Ήτο όμως μόνος;

Ανέπτυξαν οι έρημοι αμμόλοφοι,

την επίγνωση του ερημίτη,

Περί των Θείων μυστηρίων!

Εκεί, ένας κόκκος άμμου

Αποκαλύπτει πληρότητα πλούτου 

της πνευματικής ζωής,

Πέραν του εαυτού!

το πνεύμα του Αγίου

Πλήρες δακρύων, έκραζε,

Διά την Ζωή του κυρίου,

Προ του πικρού Ποτηρίου

της Σταύρωσης.

Ως ανάκλασις κυρίου,

η φιλία του αυτή,

μετέφερε τον Αντώνιο,

με ησυχαστική αντοχή

μακράν των γλυκόπικρων,

της ζωής, γεύσεων,

καθάροντας το πνεύμα του

ημέρα και νύχτα

με νικηφόρες προσευχές

και Χάρη μετανοίας.

ο Άγιος Αντώνιος

Ανταποκρίθηκε εις την κλήση!

Διήγε μοναχική ζωή,

ηγέρθη εις κατάστασιν

Αιωνίας, ατελεύτητης χάρητος…

μια αγιασμένη ψυχή,

Ζώσα κατ’ εικόνα

Σου κύριε,

Ευλογημένο Αρνίον,

του Παντοδύναμου Θεού.

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη

Σάλπισμα προς τον Φοίνικα της ερήμου
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Να μάθετε ξένες
γλώσσες

τι τα θες, οι ξένες γλώσσες είναι απαραίτητες αν θέλεις να ταξι-

δέψεις και να διαπρέψεις, να μην λένε ότι ξέρεις μόνον Ελληνικά. τι

διάολο, βλάχος είσαι για να μιλάς μόνον Ελληνικά; Ποτέ, Εοκ, ΕΕ,

ηΠΑ και πάει λέγοντας!

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Εγώ μικρός μάθαινα Γαλλικά αλλά οι περισσότεροι μάθαιναν

Αγγλικά, εκεί να δεις η μόρφωση, να τρώει η μάνα και του παιδιού

να μην δίνει. την γλώσσα Γαλλικά την λένε langue και Αγγλικά

language, πολύ πρωτότυπο, μόνον που προέρχεται από την Ελληνικό-

τατη λέξη λείχω. Αυτάααα...

τώρα την πόλη αγγλικά την λένε city που προέρχεται από το

ελληνικό κοίτη, κοιτώνας και ούτω καθ εξής. Πάμε λίγο παρακάτω

για να δοξάσουμε την πρωτοτυπία των ξένων γλωσσών. το ήθος

αναφέρεται και στις δύο γλώσσες ως ethos. μωρέ μπράβο, προχώρη-

σαν πολύ, πάλι καλά που δεν έπεσαν. το στάδιο ισπανικά λέγεται

estadio, σου λέει να βάλουμε κι εμείς ένα έψιλον μπροστά να μην

μας περάσουν για... μισή μερίδα. μάστορα, πιάσε μία ολόκληρη

γιουβαρλάκια με μπόλικη κρέμα. 

οι Γάλλοι είναι πολύ σπουδαίοι γι' αυτό μασάνε το ρο. το τραίνο

που μπορείς να κοιμηθείς και να ταξιδέψεις το λένε wagon lit, όπερ

μεθερμηνευόμενον, βαίνω και λίκνον. Γλώσσα υψηλού επιπέδου,

έτσι και πέσεις μπορεί να κάνεις κανάν μώλωπα. τον οισοφάγο ξέρ-

ετε πώς τον λένε στα προοδευμένα κράτη; Esophagus. Επιστήμη,

καημένε, επιστήμη, όχι ποντικοκούραδα. Αλλά και τα λιμάνια όλου

του κόσμου δεν τα λένε port; Στην προτέρα αρχαιότητα ο Πειραιάς

ήταν μικρό νησί και χωριζόταν από την Αττική με θάλασσα. Ήταν το

Αλίπεδον. την απόσταση της θαλάσσης έκαναν οι περαματάρηδες,

εξ ου και ο Πειραιεύς, και με αυτόν τον τρόπο όλα τα λιμάνια του

κόσμου λέγονται Περάω-περώ-port. καλά, άμα μεγαλώσουν τα παι-

διά της Ευρώπης θα βρούν μια δική τους λεξούλα για να μην γίνον-

ται ρεζίλι. λέμε εμείς ο οίκος, έρχονται οι Εγγλέζοι, (μορφωμένος

λαός), και λένε economy, τουτέστιν ο νόμος του οίκου, του σπιτιού.

το συκώτι στην ιατρική λέγεται ήπαρ από το ρήμα ηπάσομαι και στα

αγγλικά το λένε liver, επισκέπτονται όμως τον hepatologist και όχι

τον λιβερολόγο. Εμ, πώς να το κάνουμε, δεν φάγανε πολλά καρβέ-

λια ψωμί τα καλά αυτά ανθρωπάκια, ας φάνε και κανά ζυμωτό!

οι Γερμανοί έχουν επίσης μεγάλη πλάκα, ξεκαρδίζεσαι στα γέλια.

τον ορθοπεδικό τον λένε orthopadisch, βάλανε πέντε-έξ γράμματα

παραπάνω μήπως και το πετύχουν, και τελικά κάτι έκαναν αφού

απέτυχαν στις ονομασίες των αυτοκινήτων. Έχουν μια μάρκα που

την λένε Άουντι (audi), να γελάει ο πάσα πικραμένος. μισό λεπτό

σας παρακαλώ για να μην πάθω καμμιά κοίλη από τα γέλια. λέξη

Audi δεν υπάρχει στη Γερμανική γλώσσα, ούτε είναι τα αρχικά τεσ-

σάρων Γερμανικών λέξεων. Πονηρούληδες, χρησιμοποίησαν την

ελληνική λέξη αυδή (κραυγή) για να κάνουν την δουλίτσα τους, τα

βλαχαδερά. ο λαός, κατά την επιστήμη της αγελαδοτροφίας, λέγε-

ται Leute. μη γελάτε, δεν είναι χριστιανικό να υποτιμάτε τους γιδο-

βοσκούς.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Οι... «σωτήρες» της Κύπρου και 

ο μαγικός τρόπος απελευθέρωσής της
Κύριε Διευθυντά,

Ευτυχώς στην κύπρο μας δεν λείπουν οι...

μεγάλοι άντρες και οι «σωτήρες», βεβαίως,

οι οποίοι εμφανίζονται από το πουθενά και

δηλώνουν ότι είναι κάποιου είδους «μεσ-

σίες» και σωτήρες του τόπου. 

Έτσι, στο μέσον του αδιεξόδου στις «δικοι-

νοτικές» συνομιλίες, όταν οι τούρκοι απαι-

τούν δύο κυρίαρχα κράτη στην κύπρο, οι

αδελφοί της ελληνικής κυβέρνησης – ως

συνήθως – ευρίσκονται σε αδράνεια και

αμηχανία και οι σημερινοί «Πόντιοι Πιλάτοι»

του οηΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης νίπτουν

τας χείρας τους, ξαφνικά εμφανίστηκε νέος

«σωτήρας» της κύπρου... Δεν είναι άλλος

από τον «ήρωά» μας, τον Αβέρωφ νεοφύτου,

ο οποίος πληροφόρησε τους πάντες ότι αυτός

και μόνον αυτός είναι ο κατάλληλος ηγέτης

που όχι μόνο θα ελευθερώσει την κύπρο,

αλλά θα την κάνει και ένα πρώτης τάξεως

μοντέρνο κράτος, πράσινο και ψηφιακό!

Φυσικά, δεν έλειψαν ποτέ στο ευλογημέ-

νο νησί της κύπρου οι μεγάααλοι άνδρες και

«σωτήρες» της. το κύριο χαρακτηριστικό

όλων ήταν οι απεριόριστες φιλοδοξίες, η

έλλειψη στοιχειώδους γνώσης της πολιτικής,

της νομικής και της ιστορίας – αφού είχαν

τον βάρβαρο τούρκικο ζυγό στον σβέρκο

τους για αιώνες και ξεχνούν εντελώς τους

νεότουρκους, που είναι χειρότεροι από τους

Παλαιότουρκους οθωμανούς. Είχαν ξεχά-

σει ότι η Αγγλία ήταν η μεγαλύτερη αποικια-

κή δύναμη και αυτοκρατορία. Είχαν ξεχάσει

τους «συγγενείς» των Άγγλων, τους Αμερι-

κανούς, που θεωρούσαν την τουρκία βασικό

παράγοντα στον Ψυχρό Πόλεμο τότε. 

το κυριότερο, ξέχασαν ότι η χώρα με την

οποία θα έδεναν τις τύχες τους ήταν ο πιστό-

τερος σύμμαχος των Αγγλοαμερικανών, δηλα-

δή η Ελλάδα. Έτσι, άρχισαν έναν αγώνα για

την Ένωση που, όπως ήταν φυσικό, κατέλη-

ξε στη σημερινή χαώδη κατάσταση. και αυτό

όταν το 1914 η Αγγλία πρόσφερε την κύπρο

στην Ελλάδα(!!!) με μόνον όρο να πολεμή-

σει στο πλευρό της, όπερ και έκανε. Πώς

ξεχάστηκε εντελώς αυτό το μοναδικό ιστορι-

κό γεγονός, δεν κατάλαβα ποτέ μου. 

η εξέγερση των κυπρίων τον οκτώβρη

1931 είχε αρχηγούς αρχιερείς, οπαδούς του

Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος ήταν πιστός

φίλος και σύμμαχος των Άγγλων και ως

πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο καλύτε-

ρος φίλος τους. Πώς έγιναν τα θαυμαστά

αυτά πράγματα, ποτέ μου δεν κατάλαβα,

όπως και γιατί οι πολιτικοί μας τα ξέχασαν. 

τελευταίως, βρετανικά κανάλια ασχο-

λήθηκαν λεπτομερώς με την εποχή των Βαλ-

κανικών Πολέμων και του Πρώτου Παγκο-

σμίου Πολέμου και φυσικά της οθωμανικης

Αυτοκρατορίας, την οποία εκμεταλλεύτηκαν

οι Άγγλοι. Έτσι, έμαθα ότι η ιδέα της «μεγάλ-

ης Ελλάδας των δύο ηπείρων και των τριών

θαλασσών» δεν ήταν ελληνική – του Ελευ-

θερίου Βενιζέλου – αλλά αγγλική, του πρωθυ-

πουργού της Βρετανίας, Lloyd George!!!

Όπως είναι γνωστό, ο αρχηγός του ελληνι-

κού στρατού στη μικρασιατική Εκστρατεία

στην ουσία ήταν ο πρίγκιπας Ανδρέας, ο

πατέρας του Φιλίππου, του συζύγου της

Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. μετά τη μικρα-

σιατική καταστροφή ο πρίγκιπας Ανδρέας

καταδικάστηκε εις θάνατον, αλλά τον έσω-

σαν οι Εγγλέζοι. 

οι μόνοι τους οποίους αριστεροί και δεξιοί

δεν συμπάθησαν ήταν οι Πρόεδροι Σπύρος

κυπριανού και τάσσος Παπαδόπουλος. τότε

είχαμε δύο... «σωτήρες» - τον Δημήτρη Χρι-

στόφια και τον νίκο Αναστασιάδη – οι οποίοι

ισχυρίζονταν ότι θα έλυναν αισίως το κυ-

πριακό πρόβλημα. Έτσι, ο πρώτος «ήρωας»,

ο Χριστόφιας, ψηφίστηκε πανηγυρικά Πρόε-

δρος, έκανε με τις πράξεις του ό,τι έγινε στο

μαρί, στις τράπεζες, στις επιδιορθώσεις του

σπιτιού του, αλλά το κυπριακό κύλησε σε

χειρότερο κατάσταση. 

‘ηλθεν ο άλλος «ήρωας», ο νίκος Ανα-

στασιάδης, ο έτερος «Πρόεδρος της λύσης»,

ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα με τα

«χρυσά διαβατήρια», το βόλεμα συγγενών

και φίλων και τα «Pandora Papers»... τα

μεγάαααλα σχέδια του Προέδρου Αναστα-

σιάδη για τη λύση του κυπριακού φαίνεται

ότι πήγαν περίπατο.

τώρα ήρθε άλλος «σωτήρας», ο Αβέρωφ

νεοφύτου, ο οποίος, λέει, θα κάνει την κύπρο

«πράσινη» και «ψηφιακή» και με έναν μαγικό

τρόπο θα την απελευθερώσει από τους τούρ-

κους... Πιθανώς θα στείλει πολυάριθμα κοπά-

δια χοίρων στα κατεχόμενα που θα διώξουν

τους μουσουλμάνους από τον βορρά. κάτι

έχει στον νου του...

με τους «σωτήρες» που εμφανίζονται, κιν-

δυνεύουμε εμείς οι κύπριοι να χαθούμε από

προσώπου γης. Αλλά κι εμείς, με τα μυαλά

που έχουμε, φαίνεται ότι «ετζιεί που εφτά-

σαμεν, μαγκόνας εν μας σιώζει».

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Αγαπητή «Ε», 

η τουρκία θέλει δύο κράτη στη μικρή κύπρο. Για να δούμε πού θα

ταιριάξουν τα δύο κράτη; μεταξύ Ε?κ και τ/κ ή στην τουρκία μεταξύ

τούρκων και κούρδων; 

Στην κύπρο το έδαφος που κατέχουν παράνομα οι τούρκοι, ύστε-

ρα από εισβολή, ανήκει το περισσότερο στους Ε/κ, ενώ στους τ/κ

ανήκει νόμιμα πολύ λιγότερο, άρα δεν είναι σωστό πράγμα τα δύο

κράτη στην κύπρο. Σωστό είναι οι κούρδοι να κάνουν το δικό τους

κράτος, διότι τα εδάφη όπου κατοικούν ανήκουν εξ ολοκλήρου σ’

αυτούς, τουλάχιστον για δέκα χιλιάδες χρόνια. Άρα, χιλιάδες χρόνια

πριν οι τούρκοι εισβάλουν στην μικρά Ασία και την καταλάβουν.

μάλιστα, πριν το 1923, αυτό δικαιούνταν όλα τα χρόνια της οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας.

μετά το 1923, οι τούρκοι αποικιοκράτες προσπαθούν να τους

τουρκοποιήσουν, απαγορεύοντας τη γλώσσα τους και την κουλτούρα

τους. Ακόμα και τη λέξη «κούρδος» και «κουρδιστάν» τις απαγορ-

εύουν. Άλλαξαν τα ονόματα όλων των πόλεων και χωριών τους στα

τούρκικα. Ακόμα και τα ονόματα των παιδιών των κούρδων έπρεπε

να είναι τούρκικα. υπήρχαν λίστες τουρκικών ονομάτων που έπρε-

πε να χρησιμοποιούν... Άρα, τα είκοσι εκατομμύρια των κούρδων

έχουν δικαίωμα αυτοδιάθεσης, για να κάνουν το δικό τους κράτος,

για να μπορούν να μετρούν τον πληθυσμό τους, διότι οι τούρκοι αποι-

κιοκράτες συλλαμβάνουν κούρδους πολίτες, ακόμα και από 9 ετών

και άνω, και τους εξαφανίζουν... Πριν τρία χρόνια ήταν 17 χιλιάδες οι

εξαφανισμένοι...

Δεύτερον, να μπορούν οι κούρδοι να αναδασώσουν τα εδάφη τους

τα οποία ο τουρκικός στρατός κατακαίει. τρίτον, να δώσουν κουρδι-

κά ονόματα στις πόλεις και τα χωριά τους και να διδάσκουν τα παι-

διά τους τη μητρική τους γλώσσα. τώρα δεν έχουν ούτε ένα δημο-

τικό σχολείο κουρδικό. 

Άρα, εκεί πρέπει να γίνουν δύο κράτη για να γλυτώσουν οι επό-

μενες γενεές κούρδων από τη βάρβαρη καταπίεση και την πολιτική

γενοκτονία εναντίον τους από τους πιο βάρβαρους αποικιοκράτες

που υπήρξαν ποτέ, τους τούρκους. 

Δυστυχώς, για εμάς τους νεοέλληνες, τα πολιτικά κατεστημένα σε

Ελλάδα και κύπρο είναι ανίκανατα και διεφθαρμένα και δεν μπορ-

ούν να πουν στα διεθνή φόρα ότι στην τουρκία πρέπει να γίνουν δύο

κράτη και όχι στην κύπρο και έτσι οι τούρκοι συνεχίζουν το βιολί τους

για δύο κράτη στο νησί μας. 

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ακαδημαϊκοί, προοδευτικά

κινήματα, εργατικά συνδικάτα και δημοκρατικοί άνθρωποι, που ζητούν

να γίνει μποϋκοτάζ στα τούρκικα προϊόντα, τον τουρισμό, να σταμα-

τήσει ο εξοπλισμός της φασιστικής τουρκίας, να σταματήσει η προ-

παγάνδα στα τούρκικα πανεπιστήμια και γενικά να χτυπηθεί η τουρ-

κική οικονομία. να δούμε πόσα κόμματα, οργανώσεις, ακαδημαϊκοί,

προοδευτικοί και δημοκρατικοί Ε/κ και Ελλαδίτες θα πάρουν μέρος

σ’ αυτό το μποϋκοτάρισμα της τουρκικής οικονομίας (όπως έγινε

παλαιότερα στη νότια Αφρική ενάντια στο απαρτχάιντ) για να ανα-

γκαστούν οι τούρκοι αποικιοκράτες να δώσουν δικαιώματα και να

σταματήσουν τη γενοκτονία εναντίον του κουρδικού έθνους και των

άλλων λαών που ζουν κάτω από την τουρκική μπότα. 

Θα περιμένουμε να δούμε αν αυτά τα απαρχαιωμένα πολιτικά κατε-

στημένα σε Ελλάδα και κύπρο θα απαιτούν δύο κράτη στην τουρκία...

Ιδού πεδίον λαμπρόν! να πάρουν μέρος στο μποϋκοτάζ της τουρ-

κικής οικονομίας, έως ότου αναγκαστικά οι τούρκοι ν’ αναγνωρίσουν

τις γενοκτονίες που έχουν διαπράξει ενάντια στους Έλληνες, τους

Αρμενίους, Ασσύριους, Αλεβίτες και να σταματήσει η γενοκτονία ενα-

ντίον του κουρδικού λαού. 

να τονίσω ξανά, στα ελληνικά πολιτικά κατεστημένα: «Ιδού πεδίον

λαμπρόν!»

Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

«Δύο κράτη να γίνουν στην Τουρκία 

με τους Κούρδους – όχι στην Κύπρο»
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Κύριε Διευθυντά,

ο βορβορώδης πολτός της κατάπτυστης εκπο-

μπής «ράδιο Αρβύλα» όζει και έχει πνίξει το πανελ-

λήνιο. Πελώρια ερωτήματα ανακύπτουν για το

ποιος επέλεξε την αμαρτωλή τετράδα και ποιος θα

καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία. Πελώριες οι ευθύνες

των καναλαρχών γιατί ποτέ τα τελευταία 30 χρό-

νια δεν νοιάστηκαν για επιλογές με κριτήριο την

αξιοκρατία. 

η πρώτη ενέργεια ενός καναλάρχη είναι να δια-

πιστώσει εάν ο προσλαμβανόμενος έχει λευκό ποι-

νικό μητρώο ή όχι και εάν έχει εξεταστεί από ψυχία-

τρο μήπως και τυχαίνει να είναι διεστραμμένος ή

ανώμαλος. Δυστυχώς, στο Ελλαδιστάν αυτά είναι

λεπτομέρειες και γι’ αυτό συνεχίζουμε να είμαστε

κράτος μπανανία. Εάν τηλεφωνήσει κάποιος στον

Αnt1 και ρωτήσει ποιος είναι διευθυντής του προ-

γράμματος, η τηλεφωνήτρια θα του απαντήσει ότι

το όνομά του είναι…. απόρρητο. Εάν η εκδικητική

πορνογραφία συνέβαινε με παρουσιαστές σε άλλη

ευρωπαϊκή χώρα, το πρόστιμο θα έφτανε τα 100εκ. 

Όμως, οι κομματάρχες τα τελευταία 10 χρόνια

άφησαν σκόπιμα το ΕΣρ χωρίς την σωστή επάν-

δρωση, για να αλωνίζουν και να θησαυρίζουν οι

καναλάρχες. Επιβάλλεται να κινηθεί η έρευνα από

την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έλεγχο του

ποινικού μητρώου όλων των καναλαρχών και πα-

ρουσιαστών στα μμΕ. Είναι αυτονόητο ότι σε όποι-

ον ασκείται ποινική δίωξη θα πρέπει αυτομάτως

να απομακρύνεται μέχρι εκδόσεως αμετακλήτου

ποινικής αποφάσεως. Δυστυχώς και στην εκδικη-

τική πορνογραφία το νομικό πλαίσιο είναι ελλιπέ-

στατο, διότι όταν αυτοκτόνησε η 22χρονη φοιτήτρια

το 2016, πέφτοντας από τον 9ο όροφο στις εστίες

του ΑΠΘ, ο τότε υπ. Δικαιοσύνης Παρασκευό-

πουλος είχε βεβαρημένο πρόγραμμα, γιατί ασχο-

λείτο με τις... αποφυλακίσεις των 12.400 βαρυ-

ποινιτών. 

μετά τον υπουργό λιβάνιο που τόσο καιρό ευρι-

σκόταν σε βαθύ ανατολίτικο λήθαργο, ο νυν αρμό-

διος οικονόμου οφείλει να αφυπνιστεί ώστε να

υπάρξει αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο για την

σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας. οφείλει να

παρέμβει κατεπειγόντως ώστε οι καναλάρχες να

σταματήσουν τα κατάπτυστα σίριαλ με σκηνές

ωμής βίας και βαρβαρότητας που δυστυχώς

μεταδίδονται σε ζώνες υψηλής τηλεθέασης με απρο-

στάτευτη τη νεολαία, παραβιάζοντας βάναυσα το

άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, «η ραδιοφωνία

και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του

κράτους… έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της ποι-

οτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλ-

λει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της

τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας,

καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου

και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της

νεότητας».

Αναμένω με ενδιαφέρον τα μέτρα που πρόκει-

ται να λάβει ο υπουργός οικονόμου.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

Ποινικό μητρώο καναλαρχών
και παρουσιαστών 

τα μάτια βλέπουν,

τα αυτιά ακούν,

αλλά όχι πέραν των ορίων τους…

τότε, η καρδιά αναλαμβάνει

αυτό το έργο

και… βγάζει νόημα!

Αυτό κάνει η τέχνη!

Βλέπει, ακούει

και μεταποιεί σπινθηρισμούς

σε σπίθες…

Αυτές ξεκινούν φωτιά,

που άλλους φωτίζει

και άλλους κατακαίει…

με το αυτί μαθαίνεις,

με το αυτί προσεύχεσαι!

κράτα κλειστό το στόμα!

Αφουγκράσου.

μάθε την τέχνη

της ακρόασης

Θέλεις να βοηθήσεις;

Αφουγκράσου ενεργά!

με συναισθηματική εμπλοκή

σε αυτά που λέγονται.

ο καλός ακροατής

είναι συχνά και καλός ομιλητής.

Άκουγε με την καρδιά

και θα κερδίσεις

την καρδιά του άλλου.

Γιατί…

«τα μάτια βλέπουν το φως,

τα αυτιά ακούνε τον ήχο,

αλλά μια καρδιά που βλέπει και ακούει, 

αντιλαμβάνεται το νόημα».

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Ήχος και Φως
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Κύπρος Χρυσάνθης

ο Κύπρος Χρυσάνθης είναι ίσως ο πολυ-

γραφότερος κύπριος λογοτέχνης. Γεννήθηκε

στη λευκωσία το 1915 και σπούδασε ιατρική

στα πανεπιστήμια της Αθήνας και του λονδίνου.

Εξάσκησε το επάγγελμα του γιατρού και εργά-

στηκε επίσης ως καθηγητής στο Παγκύπριο

Γυμνάσιο και στην Παιδαγωγική Ακαδημία.

Για πολλά χρόνια έβγαζε τα περιοδικά «Πνευ-

ματική Κύπρος» (μηνιαίο), «Λυρική Κύπρος»

(διμηνιαίο) και την ετήσια έκδοση «Φιλολογι-

κή Κύπρος». μαζί με τον Νέαρχο Κληρίδη

έβγαζε το περιοδικό «Χαρά των παιδιών». 

κατά τη γνώμη μου, ο Χρυσάνθης ήταν «ο

Πέτρος Χάρης της κύπρου» - είναι ποιητής,

πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, λαογρά-

φος και κριτικός.

Στα περιοδικά που έβγαζε δημοσίευε τόσο

δικά του ποιήματα, διηγήματα και θεατρικά κείμε-

να όσο και άλλων κυπρίων λογοτεχνών. Για το

συγγραφικό του έργο βραβεύτηκε και από την

Ακαδημία της Αθήνας το 1985. Ήταν επίσης

πρόεδρος της «Εταιρείας κυπριακών Σπου-

δών» και της «Εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών

κύπρου».

«Πεζός Λόγος»

τα κυριότερα του έργα ήταν τα ακόλουθα:

«Πεζός Λόγος» σε τέσσερις τόμους. ο Α΄ τόμος

φέρει τον τίτλο «Της γλυκείας χώρας Κύ-

πρου» (1971) και περιέχει τέσσερις νουβέλες

από τη μεσαιωνική κύπρο: «Στα Δύσκολα Χρό-

νια», «Κανάκης ο Κυπριώτης κουρσάρος»,

«Το ξεσήκωμα των σκλάβων» και «Το κύπελ-

λο του θανάτου».

ο Β΄ τόμος είναι ένα μυθιστόρημα που τιτ-

λοφορείται «Από το ημερολόγιο ενός για-

τρού» (1972). ο Γ’ τόμος είναι μια συλλογή από

διηγήματα και φέρει τον τίτλο «Ιστορίες από

την Κύπρο την αέρινη» (1973) και ο Δ’ τόμος

με τίτλο «Ένα γαλάζιο κορίτσι από την Κύπρο»

(1974) περιέχει τέσσερις νουβέλες: «Το ημερ-

ολόγιο του γαλάζιου κοριτσιού», «Παιδάκι

μου Τριαντάφυλλε», «Έτσι άρχισε η Κυρια-

κή» και «Κληρίδης ο δάσκαλος».

«Λυρικός Λόγος»

ο Χρυσάνθης εξέδωσε τον «Λυρικό Λόγο»

το 1968, ένα μεγάλο τόμο που περιέχει το ποιη-

τικό του έργο από το 1934 μέχρι το 1967. ο

τόμος είναι χωρισμένος σε 20 μέρη και ο ποιη-

τής ασχολήθηκε με διάφορα κοινωνικά, πατρ-

ιωτικά και άλλα θέματα.

Δίνουμε ένα απόσπασμα από τον «Λυρικό

Λόγο»:

Χώρο δεν έχουμε εμείς η Ελλάδα

Είμαστε χρόνος και πορεία.

Δαγκάνουμε τους αιώνες

Σαν οχέντρες τα τραγανά σπουργίτια

Πλάθουνε τα ονόματα Θεό

Μες τη μεγάλη του βουλή.

Πλάθει ο ανώνυμος λαός

Μες την πλατειά καρδιά του.

Τα σύνορα μας είναι γλώσσες

Μες το πολύτροπο έδαφος.

Μα είναι δικοί μας οι καιροί

Το μύθο μας διάρκεια δυναστεύει

Χώρο δεν έχουμε εμείς η Ελλάδα.

Είμαστε χρόνος και διάρκεια.

«Δραματικός Λόγος»

ο Χρυσάνθης ασχολήθηκε επίσης με τη συγ-

γραφή θεατρικών έργων όπως «Οι Θεομαχίες»,

«Η μάχη των Μύλων», «Ο Κανάρης στη Λά-

πηθο», «Γρηγόρης Αυξεντίου», «Αξιοθέα»,

«Ο Ηράκλειος», «Αλέξιος Α΄», «Οι Σταυρο-

φόροι» κ.ά. 

Πολλά από τα θεατρικά του έργα παρουσιά-

στηκαν από το ραδιοφωνικό Ίδρυμα της κύ-

πρου. 

ο Χρυσάνθης πέθανε το 1998.

Ξάνθος Λυσιώτης – Νίκος Βραχίμης

Οι Κύπριοι λογοτέχνες είναι και αυτοί επηρ-

εασμένοι από τα διάφορα λογοτεχνικά ρεύμα-

τα και τις πολιτικές ιδεολογίες που επε-

κράτησαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην

υπόλοιπη Ευρώπη και πολλές φορές αντα-

νακλούν αυτή την επίδραση. Δύο λογοτέχνες

που άφησαν όνομα όχι μόνο στην Κύπρο

αλλά και στον Ελλαδικό χώρο ήταν ο Ξάνθ-

ος Λυσιώτης και ο Νίκος Βραχίμης.

Ξάνθος Λυσιώτης 
(1898 – 1987)

ο Ξάνθος Λυσιώτης γεννήθηκε στη λάρνα-

κα το 1898 και σπούδασε ξένες γλώσσες και

εμπορικά. Ασχολήθηκε με το εμπόριο στη λευ-

κωσία. Ασχολήθηκε με την ποίηση από το 1939. 

Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές «Νιφάδες»

1952, «Ωδές του Νότου» 1959, «Αποδημίας»

1961, «Παλίρροιες» 1971 κ.ά. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από τη συλλογή

«Παλίρροιες»:

Αντίο παιδί...

Μαδήσανε πια οι ανέμελες ανεμώνες

της νειότης σου

Αντίο καημένο παιδί...

Κλαίω τους υάκινθους που άνθιζαν

Στην τραγουδημένη σου αναπνιά.

Έγινες ένα μόριο επάνω στο 

πεντάγραμμο της ελεγείας,

Μια ασήμαντη στίξη που δεν 

λογαριάζεται

Στη δίνη του αναπάντεχου.

Σε παίρνουν οι άνεμοι του βοριά,

Σε δέρνουν οι καταιγίδες του νότου.

ο λυσιώτης πέθανε το 1987.

Νίκος Βραχίμης 
(1914 – 1961)

Ένας άλλος κύπριος αξιόλογος λογοτέχνης

που έφυγε πρόωρα από τη ζωή (αυτοκινητικό

δυστύχημα) ήταν και ο Νίκος Βραχίμης. Γεν-

νήθηκε στην Αμμόχωστο το 1914 και ήταν καθη-

γητής στο Εμπορικό λύκειο Αμμοχώστου. υπήρ-

ξε και καθηγητής μου, όταν ήμουν στο λύκειο

για δύο χρόνια (1956-58) και τον θυμάμαι με

πόσο πάθος και συγκίνηση μας μιλούσε για τους

Έλληνες λογοτέχνες ή μας απάγγελνε μερικά

ποιήματα. ο Βραχίμης ήταν ένας από τους ανα-

καινιστές της λογοτεχνίας στην κύπρο.

Ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία από τα νεανι-

κά του χρόνια δημοσίευσε ποιήματα και διηγή-

ματα σε κυπριακές εφημερίδες και περιοδικά.

Εξέδωσε τις ποιητικέ συλλογές «Eldorado»

1934, «Μεταπτώσεις» 1939, και «Αποσπά-

σματα» 1941. 

το 1944 έγραψε τη νουβέλα «Ο Άγνωστος».

Πρόκειται για ένα αριστουργηματικό διήγημα,

με πολλές καινοτομίες για την εποχή που γρά-

φτηκε όπου ο ποιητής και συγγραφέας νίκος

Βραχίμης διηγείται μια ιστορία με μεταφυσικές

προεκτάσεις, βασισμένη όμως σε πραγματικά

γεγονότα. το έργο μπορεί να θεωρηθεί σ’ ένα

μεγάλο βαθμό προφητικό μιας και μετά από τη

συγγραφή του έργου ο λογοτέχνης σκοτώνεται

σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Στο ομώνυμο διήγημα επικρατεί μια ονειρική

ατμόσφαιρα. ο νίκος, άλλως Σέργιος συναντά

σε ένα ονειρικό μέρος άλλες δύο διαστάσεις του

εγώ του, τον Σάρλυ και τον Σύλβι. η ενδοσκό-

πηση που γίνεται, μπορεί να παρομοιαστεί με

ένα ζωγραφικό πίνακα μέσα από τον οποίο κάθε

ένας αναγνώστης ή θεατής μπορεί να εξαγάγει

τα δικά του συμπεράσματα.

Δίνουμε ένα σύντομο απόσπασμα από το

ποίημα του «Ιερουσαλήμ»:

«Δεν πρέπει να ξέρουμε τίποτε;»

«Σύμφωνοι. Τίποτε! Τίποτε!

Όλα είναι ένα κράμα,

Ιδέες, σύμβολα, θεοί και άνθρωποι.

Γύρω από τα κεφάλια μας κυματίζουν

Οι σημαίες όλων των εθνών,

Γύρω από τα κεφάλια μας

Αναπηδούν γυμνές

Οι ψυχές όλων των τόπων.

Γύρω από τα κεφάλια μας

Οι άγγελοι αναζητούν το θεό τους

Που δεν παρουσιάζεται,

Γύρω από τα κεφάλια μας

Ο θεός παραμονεύει το σατανά

Που δεν εξαπατάται.

Όμως το δράμα παίζεται πίσω από την

αυλαία,

Εκεί που δίδεται πάντα ο τελευταίος

ασπασμός.

Τι μπορούμε να ξέρουμε;

Δίνουμε και μερικούς στίχους από το ποίημα

του «Ποθητή πατρίδα»:

Ποθητή πατρίδα!

Δεν υπάρχει μια λωρίδα γης

να επισημάνει τη θέση σου;

Ποθητή πατρίδα!

Πώς σε κράζει το στήθος μου

με την πομπώδη έπαρση των πνευμόνων

Ποθητή πατρίδα!

δεν υπάρχει μια λωρίδα γης

να επισημάνει τη θέση μου!

ο νίκος Βραχίμης σκοτώθηκε σε αυτοκιν-

ητικό δυστύχημα το 1961 και άφησε ανέκδοτη

την ποιητική του συλλογή «Ο Υβ ταξιδεύει

πάλι», καθώς και άλλα ποιήματα και δύο νου-

βέλες.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
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Κύπρος Χρυσάνθης – Ξάνθος

Λισιώτης – Νίκος Βραχίμης



TYRI SAGANAKI

This is an easy dish to make and

prepare with three ingredients.

There are however some secrets

to achieve outstanding results.

The ideal cheeses to use are those

which when rolled in flour do not

lose their shape and do not melt in

the pan, they are hard cheeses like

graviera or kefalotyri. You may be

able to use other cheeses such as

halloumi. The ideal result is to fin-

ish with a dish which has a golden

crust and soft middle that melts in

your mouth. If you do it right this

will be a very satisfying dish.

If you use feta or other soft cheeses,

you have to immerse them in cold

water and then sprinkle with flour

and repeat this process two or three

times so that the cheese will not

melt when you fry it. Another method

is to place the cheese with batter

or dredge with beaten egg and

breadcrumbs before frying. 

The olive oil used for frying must

be very hot so that the cheese does

not split and this will result in a beau-

tiful golden and crispy crust. 

The cheese is fried in the pan called

saganaki which is a small pan with

a heavy base and two handles op-

posite each other. If you do not have

a saganaki pan, you may use a

small pan with a heavy base in-

stead.

INGREDIENTS

Serves 2

300g graviera (gruyere or ke-

falotyri)

100g plain flour

300mlcold water

salt and freshly ground black 

pepper

200ml oliveoil, for frying

zest of half a lemon 

one lemon, cut in half, for serv-

ing 

METHOD

1. Cut two square pieces from

the cheese, about 2cm

depth. Do not cut them very

thinly because they might

melt in the pan. 

2. In a bowl, place the flour, sea-

son with salt and pepper and

stir. 

3. Immerse the cheese in cold

water and then flour the sur-

face and sides of the

cheese.Shake to get rid of

the excess flour. Repeat the

process once more so that

you can create a thick crust. 

4. In the saganaki pan or small

frying pan,heatthe olive oil to

a depth of 1cm until very hot.

5. Fry the tyri saganaki in the

hot oil for 1-2 minutes on

one side. Turn it over and fry

the other side for 1-2 min-

utes until golden.

6. Take out the cheese from the

pan using a slotted spoon

and transfer to a plate cov-

ered with kitchen paper to

absorb any excess oil.

7. Sprinkle the tyri saganaki with

lemon zest and serve hot

with lemon pieces and plenty

of the crusty bread or as part

a meze. 

© Copyright  

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

TYRI  SAGANAKI
(Fr ied Cheese)

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική ταινία: 

Ο Θανάσης Και Το Καταραμένο
Φίδι

23.00 Ελληνική ταινία: 
Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
12:00 μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
17.20 καμώματα τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20.05 ομοΓΕνΕΙΑ - Εδώ λονδίνο
21.25 Ελληνική ταινία: 

Τα Χειροκροτήματα
22.55 Ελληνική ταινία: 

Το Ανθρωπάκι
00.20 Ελληνική ταινία: 

Κατηγορώ Το Κορμί Μου

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

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

με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:35 με τον Φακό του Hellinic TV
20.20 κωμική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος
21.05 Ελληνική ταινία:

Ησαΐα, Μη Χορεύεις
22.35 Ελληνική ταινία: 

Η Μεγάλη Απόφραξη

KYΡIAKH 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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: 

Απίθανοι, Αλλοιώτικοι Κι Ωραίοι

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

09.30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.00 GreekStories με 

τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
20.25 “Ανάδειξέ το” 

με την Άννα νικολαΐδη 
και τη ρούλα Σκουρογιάννη

21.00 Ελληνική ταινία: 
Υποψήφιοι Βουλευτές 
Και Βουλευτίνες

22.30 το ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική ταινία: 

Η Καρδιοκλέφτρα
22.10 Ελληνική ταινία:  

Ένα Ασύλληπτο Κορόιδο

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 ταινίες της εβδομάδας 

με την τζίλα Ζυλυφτάρι
20.55 Ελληνική ταινία: 

Όταν Σημάνουν Οι Καμπάνες
22.20 Ελληνική ταινία: 

Η Φούσκα

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική ταινία: 

Γαμπρός Με Το Ζόρι
23.00 Ελληνική ταινία: 

Ο Ντιρλαντάς

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

AEK YOUTH FC NEWS
AEK 2 AFC Southgate 5

Despite a tremendous goal – a contender for

goal of the season – AEK went out of the Cup

going down 5-2 to Southgate. The visitors took

an early lead but Zak headed home an equalis-

er before Southgate regained the lead just be-

fore the break. 

AEK tried hard to get back in the game but

the well organised opponents settled better to

take control of the game without three more

goals to 4-1. 

Lucca (photo) pulled one back for AEK with

his  tremendous effort  striking his shot straight

from the kickoff on the half way line. Southgate

added a fifth for a well deserved 5-2 victory. 

Man of the match with some outstanding

saves, goalkeeper Theo.
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