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Δεκάδες Συντηρητικοί βουλευτές
φοβούνται εκλογές γιατί θα χάσουν
Μ

εγάλος προβληματισμός επικρατεί
ανάμεσα στους Συντηρητικούς βουλευτές κατά πόσον θα εκδηλώσουν την
εναντίωσή τους στον πρωθυπουργό
Μπόρις Τζόνσον σε περίπτωση που υπάρξει ψηφοφορία για Ψήφο Εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση στη Βουλή των Κοινοτήτων. Δεκάδες βουλευτές φοβούνται ότι
θα χάσουν τις έδρες τους αν εκπαραθυρωθεί από αρχηγός ο Μπόρις Τζόνσον
και θελήσει ο διάδοχός του και νέος πρωθυπουργός να προσφύγει στις κάλπες για
να εδραιώσει με λαϊκή εντολή την πρωθυπουργία του.
Ο φόβος αυτό βασίζεται στο χαμηλό ποσοστό που φαίνεται να παίρνει το Συντηρητικό
Κόμμα στις δημοσκοπήσεις λόγω της λαϊκής
κατακραυγής για τα κορωνοπάρτυ στην
Downing Street. Η τελευταία δημοσκόπηση
της Savanta ComRes δείχνει ότι οι Συντηρητικοί βρίσκονται στο 32%, που είναι το χαμηλότερο ποσοσστό τους εδώ και 20 χρόνια.
Συγκρίνεται με τα ποσοστά του αντιπαθούς
John Major τη δεκαετία του 1990.
Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει το Εργατικό
Κόμμα στο 40%, τους Φιλελεύθερους στο
11% και το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας στο
5%.
Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, τους βουλευτές ανέλαβαν να προσεγγίσουν και να
μεταπείσουν υπέρ του Μπόρις Τζόνσον οι
υπουργοί Conor Burns και Nigel Adams.
Το έργο «αντιμετώπισης» και μεταστροφής
της κοινής γνώμης υπέρ του πρωθυπουργού ανέλαβε η υπουργός Πολιτισμού Nadine
Dorries.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας και η αβεβαιότητα
για το μέλλον του πρωθυπουργού δεν άφησε…
αδιάφορα ούτε τα Γραφεία Στοιχημάτων. Η
εταιρεία Betfair δίνει ποσοστό 3/1 σε επικείμενη παραίτηση Μπόρις και 17/8 ότι θα
διεξαχθεί ψηφοφορία για Ψήφο Εμπιστοσύνης
στη Βουλή.
Όσον αφορά τους επίδοξους διαδόχους,
τα ποσοστά είναι: Rishi Sunak (Υπουργός
Οικονομίας, ασιατικής καταγωγής) 13/8, η
Liz Truss (Υπουργός Εξωτερικών) 6/1, και
ο Jeremy Hunt (πρώην υπουργός Υγείας
και τότε αντίπαλος του Μπόρις για την αρχηγία)
15/2.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ

Η ΕΡΕΥΝΑ
ΤΗΣ SUE GRAY

Η αρχηγός της Σκότλαντ Γιαρντ Κρέσιντα Ντικ ανακοίνωσε την διεξαγωγή έρευνας
σχετικά με τις πληροφορίες για τα κορωνοπάρτι που οργανώθηκαν στην κατοικία και
τα γραφεία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά την διάρκεια
των αυστηρών lockdown για την αντιμετώπιση
της πανδημίας της Covid-19 με το ερώτημα
της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων.
Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν ότι η δημοσίευση του πορίσματος της
έρευνας της δημόσιας λειτουργού Σου Γκρέι,
η οποία αναμενόταν εντός της εβδομάδας,
είναι πιθανόν να καθυστερήσει μέχρι την
ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας.
Η βρετανική Αστυνομία απηύθυνε γραπτό
αίτημα προς την υπηρεσία που διενεργεί την
έρευνα για επιπλέον πληροφορίες σχετικά
με τα ευρήματα για τα πρωθυπουργικά πάρτι.
Η αποκάλυψη ότι ο Τζόνσον είχε διοργανώσει και πάρτι γενεθλίων, κατά τη διάρκεια
του πρώτου lockdown, τον Ιούνιο του 2020,
όταν όλες οι κοινωνικές συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους απαγορεύονταν, προκαλεί
την έντονη δυσφορία της βρετανικής κοινής
γνώμης, της αντιπολίτευσης αλλά και πολλών μελών του κόμματος των Τόρις.
Τόν Ιούνιο του 2020, ο Μπόρις Τζόνσον
φέρεται να είχε προσκαλέσει φίλους και γνωστούς για να γιορτάσει τα γενέθλιά του.
Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, η σύζυγός
του Βρετανού πρωθυπουργού Κάρι Τζόνσον έβαλε το χεράκι της στην οργάνωση του
κορωνοπάρτι, το απόγευμα της 19ης Ιουνίου.
Έως και 30 άνθρωποι παρέστησαν στην
εκδήλωση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
υπουργικού συμβουλίου, στην Ντάουνινγκ
Στριτ, το γραφείο και την κατοικία του επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.
Μετά την αποκάλυψη του γενέθλιου κορωνοπάρτι του Τζόνσον, το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού προέβη στην ακόλουθη απάντηση: «Μια ομάδα από το προσωπικό που εργάζεται στη Ντάουνινγκ Στριτ
συγκεντρώθηκε εκείνη την ημέρα για σύντομο χρονικό διάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου, έπειτα από μια συνάντηση, προκειμένου να ευχηθεί στον πρωθυπουργό “Χρόνια Πολλά”.
Εκείνος έμεινε εκεί για λιγότερο από 10 λεπτά».

Το γραφείο του Μπόρις Τζόνσον δεν επιχειρεί να εμποδίσει τη δημοσίευση της έρευνας
που διενεργεί η ανώτατη δημόσια λειτουργός
Σου Γκρέι για μια σειρά συγκεντρώσεων κατά
την διάρκεια του λοκντάουν στην επίσημη
κατοικία του, δήλωσε Εκπρόσωπός του.
Ορισμένα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν
ότι η έναρξη αστυνομικής έρευνας για τις
καταγγελίες θα καθυστερήσει την έκθεση της
Σου Γκρέι, υποδηλώνοντας ότι μια καθυστέρηση μπορεί να κερδίσει χρόνο για τον
πρωθυπουργό.
Ο Εκπρόσωπος είπε ότι η ομάδα της Γκρέι
βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αστυνομία
εάν θα μπορούσε να δώσει στη δημοσιότητα πλήρως την έκθεσή της, αφού της
είχαν διαβιβαστεί τμήματα της για την
έρευνά τους, προσθέτοντας ότι το γραφείο
του Τζόνσον δεν συμμετείχε σε αυτές τις
συζητήσεις.
«Υπάρχουν ακόμη συζητήσεις μεταξύ της
ομάδας έρευνας και της Αστυνομίας», είπε
στους δημοσιογράφους. «Αυτό πρέπει ακόμη
να διευθετηθεί τόσο σε σχέση με το τι μπορεί να δημοσιευτεί ή όχι όσο και με τη συνεχιζόμενη εργασία, τόσο της Αστυνομίας όσο και
της έρευνας. Δεν επιδιώκουμε να εμποδίσουμε την δημοσίευση της έκθεσης με κανέναν
τρόπο», πρόσθεσε.

ΧΩΡΙΣ COVID TEST
ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
Ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανία
Grant Shapps ανακοίνωσε ότι από τις 11
Φεβρουαρίου 2022, στις 4πμ, όσοι ταξιδιώτες
εισέρχονται στη Βρετανία και είναι εμβολιασμένοι τουλάχιστον με δύο δόσεις ανεγνωρισμένων εμβολίων, δεν θα χρειάζεται
πλέον να κάνουν μετά την άφιξή τους lateral flow test. Υπολογίζεται ότι γίνεται αποδεκτό το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού που
εκδίδεται σε πάνω από 180 χώρες.
Για όσους δεν είναι εμβολιασμένοι, θα απαιτείται απόδειξη αρνητικού COVID Test δύο
μέρες πριν ταξιδέψουν και με την άφιξή τους
πρέπει να κάνουν PCR Test. Εάν όλα είναι
αρνητικά, δεν χρειάζεται να μείνουν σε αυτόαπομόνωση.
Το γνωστό Passenger Locator Form (τόπος
διαμονής) θα είναι απαραίτητο για όλους αλλά
θα δοθεί μία επιπλέον μέρα για συμπλήρωσή του πριν ταξιδέψει κάποιος.
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Η 3η δόση εμβολίου
προστατεύει 67% για την
Όμικρον και 93% για τη Δέλτα
Αποτελεσματική προστασία απέναντι και στην παραλλαγή Όμικρον, εκτός της Δέλτα, παρέχει η τρίτη δόση των
εμβολίων mRNA, σύμφωνα με νεότερη μελέτη, η οποία
συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA στις
δύο παραλλαγές του ιού με δύο ή τρεις δόσεις και σε σύγκριση με την πλήρη έλλειψη εμβολιασμού.
Η προστασία από τα εμβόλια φαίνεται να διατηρείται μέχρι
και 11 μήνες μετά τον εμβολιασμό, έστω κι αν τα αντισώματα
μειώνονται δραστικά μετά την πάροδο εξαμήνου από τη δεύτερη δόση.
Η έρευνα έγινε από επιστημονική ομάδα από τα Κέντρα Ελέγχου
και Πρόληψης Λοιμώξεων CDC στην Ατλάντα και δημοσιεύθηκε
στο επιστημονικό περιοδικό JAMA και παρότι διαπιστώνει την
αποτελεσματικότερη προστασία των εμβολίων έναντι της παραλλαγής Δέλτα, επιβεβαιώνει την αποτελεσματική προστασία
έναντι και της Όμικρον με την τρίτη δόση.
Για αυτούς που είχαν εμβολιαστεί με 3 δόσεις έναντι των μη
εμβολιασμένων, οι πιθανότητες αντιστοιχούσαν σε εκτιμώμενη
αποτελεσματικότητα 67,3% (από, 65%-69,4%) για την Όμικρον
και 93,5% (από, 92,9%-94,1%) για την Δέλτα.
Συγκρίνοντας τις 3 δόσεις έναντι των 2 δόσεων, οι πιθανότητες αντιστοιχούσαν σε εκτιμώμενη σχετική αποτελεσματικότητα
66,3% (από 64,3%-68,1%) για την Όμικρον και 84,5% (από 83,1%85,7%) για την Δέλτα.
Για την Όμικρον, η ομοιότητα μεταξύ των πιθανοτήτων αποτελεσματικότητας για 3 δόσεις που χρησιμοποιούν την μη εμβολιασμένη ομάδα αναφοράς και την ομάδα αναφοράς 2 δόσεων
είναι ανάλογη με την εξασθένηση της πιθανότητας αποτελεσματικότητας μεταξύ των 2 δόσεων έναντι των μη εμβολιασμένων, 6
μήνες μετά δεύτερη δόση και για τα δύο προϊόντα.

Έως και 11 μήνες μετά
Για την Δέλτα, η συσχέτιση μεταξύ λοίμωξης και 2 δόσεων έναντι μη εμβολιασμένων μειώνεται επίσης με την πάροδο του χρόνου από τη δεύτερη δόση, κάτι που είναι σύμφωνο με προηγούμενες αναφορές. Ωστόσο, οι πιθανότητες αποτελεσματικότητας ήταν στατιστικά σημαντικές ακόμη και έως και 11 μήνες μετά
τη δεύτερη δόση.
Τα ευρήματα παρέχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι τα σχήματα 3 δόσεων είναι προστατευτικά και ότι οι αναμνηστικές δόσεις
είναι πιο προστατευτικές από τις σε σχέση με το σχήμα των δύο
δόσεων μόνο του. Παρόλα αυτά, ο δείκτης των πιθανοτήτων για
την Όμικρον, δείχνει ότι οι αναμνηστικές δόσεις είναι λιγότερο
προστατευτικές έναντι της Όμικρον από ό,τι έναντι της Δέλτα. Η
διαπίστωση αυτή, προέκυψε ύστερα από τεστ εξουδετέρωσης in
vitro που δείχνουν τη δυνατότητα ανοσοδιαφυγής της Όμικρον.
Η ίδια διαπίστωση δείχνει ακόμη, πως ενδέχεται να χρειαστούν
υψηλότερα ποσοστά κάλυψης του πληθυσμού με αναμνηστική
3η δόση για να επιτευχθεί το ίδιο όφελος για τη δημόσια υγεία
όπως την περίοδο που επικράτησε η Δέλτα. Διερευνάται επιπλέον, η εφαρμογή μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων συμπληρωματικά για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της Όμικρον.
Παράλληλα ελέγχθηκε η ποσότητα γενετικού υλικού που
ανιχνεύθηκε και στις δύο παραλλαγές, εμφανίζοντας λιγότερο
στην ομάδα των τριών δόσεων εμβολιασμού σε σχέση με εκείνων
με τις δύο δόσεις και αντίστοιχα λιγότερη ποσότητα σε εκείνους
με τις δύο δόσεις εμβολιασμού σε σχέση με τους ανεμβολίαστους, με μία εξαίρεση, το γονίδιο Ν για την Όμικρον για τους τριπλά εμβολιασμένους σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Οι τιμές
αυτές δεν αποτελούν άμεσο μέτρο του ιικού φορτίου ή της μολυσματικότητας και μπορεί να διαφέρουν για διάφορους λόγους,
όπως ο χρόνος συλλογής των δειγμάτων σε σχέση με την έναρξη της μόλυνσης, τον χρόνο μεταφοράς του δείγματος και τις
εργαστηριακές δοκιμασίες και συνθήκες.
Το σημαντικά λιγότερο γενετικό υλικό του ιού που βρέθηκε σε
άτομα τριπλά εμβολιασμένα έναντι εκείνων με δύο δόσεις ή των
ανεμβολίαστων ενδέχεται να υποδηλώνουν μικρότερη μολυ-σματικότητα σε όσους έλαβαν την ενισχυτική δόση και το εύρημα
αφορά και τις δύο παραλλαγές.
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ΜΑΚΡΟΝ-ΣΟΛΤΣ: «Διπλωματική
λύση στο Ουκρανικό»
Η

κρίση στην Ουκρανία και
η απειλή ρωσικής εισβολής που επικρέμεται πάνω από
τα ρωσοουκρανικά σύνορα
βρέθηκαν, όπως αναμενόταν,
στο επίκεντρο της κοινής συνέντευξης Tύπου του καγκελάριου
Όλαφ Σολτς και του Γάλλου
προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν
πριν από το προγραμματισμένο δείπνο εργασίας στο Βερολίνο.
Οι δύο χώρες μάλιστα αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο συντονισμού
των ευρωπαϊκών ενεργειών, δεδομένου ότι η Γαλλία έχει την εξάμηνη προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η Γερμανία αναμένεται να φιλοξενήσει τον ερχόμενο
Ιούνιο τη Σύνοδο του G7.
O Όλαφ Σολτς χαρακτήρισε την
κατάσταση στα ρωσοουκρανικά
σύνορα «εξαιρετικά δύσκολη», με
τον Γάλλο πρόεδρο να σημειώνει
ότι οι δύο χώρες παρακολουθούν
λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στην
περιοχή.
Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν
από το Βερολίνο την ανάγκη εξεύρεσης κοινά συντονισμένης διπλωματικής επίλυσης για το Ουκρανικό. Ο Γερμανός καγκελά-ριος

«ΑΝ ΟΜΩΣ Η ΡΩΣΙΑ ΕΙΣΒΑΛΕΙ, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ»

υπογράμμισε ότι τώρα πρέπει «να

(για τη Ρωσία) θα είναι υψηλό».

γίνουν τα πάντα», ώστε να ξεπε-

Από την πλευρά του ο Γερμανός

ραστεί η κρίση με διάλογο και ότι

καγκελάριος ανέφερε ότι η όποια

σε περίπτωση περαιτέρω κλιμά-

απειλή της ουκρανικής εδαφικής

κωσης από τη ρωσική πλευρά θα

ακεραιότητας θα επισύρει «σημαν-

υπάρξει συντονισμένη απάντηση.

τικές συνέπειες» για τη Μόσχα.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν, χρη-

Σε μια προσπάθεια να υπερα-

σιμοποιώντας πιο καθαρή γλώσσα,

σπιστεί τις γερμανικές θέσεις, δεδο-

δήλωσε ότι «αν υπάρξει εισβολή,

μένης της κριτικής που ασκείται

θα υπάρξουν αντίποινα και το τίμημα

στη χώρα του για την αμφιλεγό-

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ

Επεκράτησαν οι διχοτομιστές
στις “εκλογές” της Τ/κ κοινότητας
Στις εκλογές που διεξήχθησαν την περασμένη Κυριακή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για τη λεγόμενη
Βουλή του ψευδοκράτους, πρώτο ήλθε το ακραίο δεξιό
κόμμα ΚΕΕ, του οποίου αρχηγός ήταν το πιόνι της
Άγκυρας, Ερσίν Τατάρ.
Το ΚΕΕ έλαβε 39,61% και 24 έδρες, ο ΡΤΚ (κόμμα
Ταλάτ) έλαβε 31,91% και 18 έδρες Το ΔΚ (πρώην
του Σερτάρ Ντενκτάς) πήρε 7,42% και 3 έδρες, το
ΚΛ πήρε 6,69% και 3 έδρες επίσης, Το ΚΑ έλαβε
6,44% και δύο έδρες.
Οριστικά εκτός «βουλής» μένει το ΚΚΔ (Ακιντζί),
με το τελικό ποσοστό να φτάνει το 4,40% με όριο εισδοχής το 5%. Εκτός «βουλής» και ο Δρόμος Ανεξαρτησίας με 1,94% και το κόμμα Κοινοτικής Απελευθέρωσης, με 1,56%.
Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Τ/κ
κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ ισχυρίστηκε ότι στέλνει στον κόσμο το μήνυμα ότι η πολιτική για «λύση
δύο κρατών» έγινε αποδεκτή από τον «λαό».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΕΕ είναι το κόμμα με
τις περισσότερες ψήφους και ότι οι ψήφοι του ΔΚ, το
οποίο είναι εταίρος του στη σημερινή «κυβέρνηση»
δεν μειώθηκαν, μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι το
πολιτικό όραμα και τα επιχειρήματα που προβάλλει η
«κυβέρνηση» γίνονται αποδεκτά από τον κόσμο, δήλωσε ο κ. Τατάρ. Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα,
ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε σε συνέχιση της σημερινής
«κυβέρνησης», ενδεχομένως με τη συνεργασία ενός
ακόμη κόμματος.
Απευθυνόμενος σε όσους μποϊκόταραν τις «εκλογές» για διάφορους λόγους, ο Τατάρ υπενθύμισε ότι
είχε κάνει πολλές εκκλήσεις για να αποτυπωθεί η βούλη-

ση του κόσμου στις «εκλογές». «Αυτοί που μποϊκόταραν τις εκλογές δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν αυτή
τη στιγμή. Μας περιμένει μια δύσκολη διαδικασία.
Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και διαρθρωτικές
στρεβλώσεις στη χώρα. Για να διορθωθούν πρέπει να
ληφθούν σοβαρές αποφάσεις και να δοθεί εδώ η απαραίτητη στήριξη μέσω των πρωτοκόλλων οικονομικής
συνεργασίας με την Τουρκική Δημοκρατία», δήλωσε ο
Τατάρ, ενώ συνεχάρη το ΚΕΕ και τον Φαΐζ Σουτσούογλου, ο οποίος αύξησε τον αριθμό των «βουλευτών».
Ο Τ/κ ηγέτης συνεχάρη όλα τα πολιτικά κόμματα
που εξέλεξαν «βουλευτές» για την επιτυχία τους, όπως
και το ΡΤΚ, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως
«αξιωματική» αντιπολίτευση μετά την αύξηση των
ψήφων του, δηλώνοντας ότι είναι απαραίτητο να δοθεί
προσοχή σε όσα είπε η «αξιωματική» αντιπολίτευση
σε αυτή τη διαδικασία.
Συμπλήρωσε ότι η πολιτική των δύο κρατών
που πρόβαλε πριν από 15 μήνες και η πολιτική
που πρόβαλε μετά την εκλογή του, σύμφωνα με
την οποία θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία στην
Κύπρο με τη συνεργασία δύο κυρίαρχων κρατών,
επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά από τον «λαό».
Η υποστήριξη αυτής της πολιτικής στο υπό σύσταση
«κοινοβούλιο» φτάνει το 65%, ισχυρίστηκε.
«Τα αποτελέσματα αυτά είναι ένα χαστούκι, κατά τη
γνώμη μου, απέναντι σε περιθωριοποιημένες ομάδες
που αναπτύσσουν καθημερινά ενοχλητική ρητορική
εναντίον της Τουρκίας και εναντίον μας», είπε και πρόσθεσε ότι η «εκλογική διαδικασία διεξήχθη με δημοκρατική ωριμότητα και με δημοκρατική αντίληψη».

μενη στάση στο Ουκρανικό και την
άρνηση παράδοσης αμυντικών
όπλων στη χώρα, ο Όλαφ Σολτς
απέφυγε να απαντήσει ευθέως,
προτάσσοντας «τις σοβαρές προσπάθειες από την πλευρά της Γερμανίας για στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της εξέλιξης των
δημοκρατικών θεσμών στην Ουκρανία».
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Επίθεση Ελληνο-Αμερικανών
Γερουσιαστών στον ΥΠΕΞ
των ΗΠΑ για τον EastMed
Με κοινή επιστολή που έστειλαν στον Αμερικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν
οι ομογενείς βουλευτές στο Κογκρέσο Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκη εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους για την απόσυρση της
διπλωματικής στήριξης προς τον αγωγό EastMed. Οι δύο βουλευτές
κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει την ενεργειακή ανεξαρτησία
της Ευρώπης, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ έχει αναδείξει τον αγωγό σε ένα
έργο «καίριας σημασίας».
Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, «υπονομεύοντας το έργο, η (αμερικανική) κυβέρνηση υπονομεύει τρεις από τους ισχυρότερους συμμάχους μας στην περιοχή: το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και
τις ελπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακή ανεξαρτησία και οικονομική ευημερία. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου αύξηση
των τιμών της ενέργειας, η οποία υποκινείται από πολλές πολιτικές, γεωγραφικές και οικονομικές δυνάμεις. Μια σημαντική αιτία της εκτίναξης των
τιμών της ενέργειας είναι η έλλειψη φυσικού αερίου. Παρά την ώθηση
πολλών δεκαετιών της Ευρώπης προς την πράσινη και τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει ειρωνικά οδηγήσει στην αυξημένη χρήση άνθρακα για την κάλυψη της ζήτησης. Καθώς
το φυσικό αέριο είναι μια πιο καθαρή ενεργειακή επιλογή σε σύγκριση με
τον άνθρακα, είναι μια κρίσιμη πηγή ενέργειας για τις κυβερνήσεις που
επιδιώκουν τη μετάβαση σε πιο πράσινες πηγές ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αυτό το γεγονός και έχει ανακηρύξει τον αγωγό
EastMed “καίριας σημασίας έργο”».
Ο βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, χαρακτήρισε τις ενέργειες της κυβέρνησης Μπάιντεν στο θέμα του αγωγού EastMed απαράδεκτες και υποκριτικές, καθώς όπως υπενθύμισε η αμερικανική κυβέρνηση έχει σιωπηλά αποδεχθεί τον αγωγό Nord Stream της Ρωσίας. Μάλιστα στο σημείο αυτό επισήμανε ότι ο εν λόγω αγωγός θα εμβαθύνει περαιτέρω την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία.
Από την πλευρά της, η ομογενής βουλευτής από την Νέα Υόρκη, Νικόλ
Μαλλιωτάκης, μίλησε για αποτυχημένη ενεργειακή και εξωτερική πολιτική από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Όπως επισήμανε, «αυτός ο πρόεδρος κοιμάται πάνω στο τιμόνι (της χώρας) και η λήψη των αποφάσεων
που λαμβάνει μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για την οικονομία
και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους»

Άποψη - Σχόλια
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Α Π Ο Ψ Η

Ρ Ι Π Ε Σ

ΜΟΕ και «Τεχνικές Επιτροπές»
ενισχύουν το ψευδοκράτος

Εκκλησία και «έξωθεν μαρτυρία»
Φ

™

Τ

α λεγόμενα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
στην Κύπρο δεν είναι καινούργια πρόταση ούτε
νεοφανές φαινόμενο. Συζητήθηκαν ξανά κατά τη δεκαετία του 1990 και έκτοτε πολλές φορές. Η τουρκική
πλευρά βλέπει και αξιολογεί τα μέτρα ως μέσον για
προσώρας αποδοχή της ξεχωριστής νομικής οντότητας των κατεχομένων και ως βήμα για σταδιακή, εν
τοις πράγμασιν, αποδοχή της κρατικής οντότητας του
ψευδοκράτους. Ουδέποτε αποδέχθηκαν οι Τούρκοι ένα
λεγόμενο μέτρο εμπιστοσύνης που δεν θα εξυπηρετούσε τον πιο πάνω σκοπό τους. Αποδέχονται μόνο
αποσπασματικά κάτι που είναι πιθανόν να τους προσπορίζει οικονομικό όφελος.

Τ

ο ίδιο – και χειρότερα, θα λέγαμε – χρησιμοποιούνται και οι «τεχνικές επιτροπές». Οι Τούρκοι
απαίτησαν – και πέτυχαν – οι επιτροπές αυτές να έχουν
ίσο αριθμό μελών από τις δύο κοινότητες και να μην
υπάρχει ένας πρόεδρος, αλλά δύο συμπρόεδροι. Κι
αυτό για να δίνεται σαφές και αδιαμφισβήτητο το μήνυμα ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να διαλαμβάνει
απολύτως και την αριθμητική ισότητα, την οποία επιδιώκουν οι Τούρκοι ή να υιοθετηθεί το δικαίωμα του
βέτο της μειοψηφίας επί παντός θέματος σε μια ενδεχόμενη λύση. Δηλαδή να καταργηθεί η ελευθέρα
βούληση των μελών των επιτροπών, ώστε να είναι
όλοι «δεμένοι» σε έναν μόνιμο διαχωρισμό, σε «στρατόπεδα».

Ο

Τατάρ, λοιπόν, αύξησε τη ρητορική των Τουρκοκυπρίων για τις «τεχνικές επιτροπές», τις οποίες
αξιολογεί – και στα λόγια και με πράξεις – ως συνεργασία «δύο ισοτίμων και κυρίαρχων κρατών». Αυτό
ζήτησε από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ κατά την τελευταία συνάντησή του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη.
Να ενισχυθούν οι επιτροπές αυτές και να αυξηθεί ο αριθμός τους.

Μ

ια από τις επιτροπές που θέλει επιπροσθέτως ο
Τατάρ είναι για το φυσικό αέριο. Εν ολίγοις, ν’
ανατεθεί ο χειρισμός του φυσικού πλούτου της Κύπρου, η αξιοποίηση και εκμετάλλευσή του, σε μια...
τεχνική επιτροπή. Να αφαιρεθεί, δηλαδή, από αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας – του νόμιμου
διεθνώς κράτους – και να την αναλάβει μια... επιτροπή με πολιτική και αριθμητική «ισότητα» στη σύνθεσή της.

Δ

εν ισχυριζόμεθα ότι Πρόεδρος Αναστασιάδης
δέχθηκε αυτές τις παρανοϊκές αξιώσεις. Το καταγράφουμε απλώς, αφ’ ενός για να τονίσουμε τις τουρκικές επιδιώξεις, και, αφ’ ετέρου, για να καταδείξουμε
ότι το «έργο» αυτών των επιτροπών στην ουσία εξυπηρετεί το ψευδοκράτος.

★
★

Ε

μείς είμεθα εγκλωβισμένοι σε μια διαδικασία που
δεν εξυπηρετεί τον απώτερο στόχο μας για απαλλαγή της Κύπρου από την τουρκική κατοχή και την
εξεύρεση μιας δημοκρατικής λύσης χωρίς... πολιτική
ανισότητα και αριθμητική εξίσωση του 18% με το 82%.

Α

ξίζει να παρατηρηθεί ότι σ’ αυτές τις «τεχνικές επιτροπές» από Ε/κ πλευράς συμμετέχουν άτομα
που έχουν συμβιβαστεί προ πολλού με την κατοχή.
Μάλιστα, κάποιοι «συμπρόεδροι» συμπεριφέρονται
ενίοτε απαξιωτικά έως εχθρικά και προς την ίδια τη
«μάνα» τους, τη νόμιμη κυπριακή κυβέρνηση και το
διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος της Κύπρου...

Τ

α ΜΟΕ δεν πρέπει να εννοούνται από εμάς ούτε
ως προσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Διότι δίνεται
το μήνυμα στο εξωτερικό (και σε κάποιους ανεγκέφαλους στο εσωτερικό) ότι το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, αλλά θέμα επαναπροσέγγισης! Αν είναι να εφαρμοστούν και άλλα τέτοια
μέτρα είναι για να υπάρξει επαναπροσέγγιση μεταξύ
των πολιτών – Ε/κ και Τ/κ – διότι αυτή η επαφή εμποδίζεται διά της βίας των κατοχικών όπλων.

Λ

έμε «κι άλλα μέτρα» διότι στην ουσία μέτρα επαναπροσέγγισης προς όφελος των Τουρκοκυπρίων
εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Παραχωρεί ιατρική περίθαλψη, συντάξεις, ηλεκτρικό ρεύμα, εμβόλια Covid που αγοράζει το κράτος με τα λεφτά των
Ελληνο-κυπρίων φορολογουμένων και δίνει και στους Τουρκοκυπρίους εν αφθονία. Επίσης βασικό μέτρο
επαναπροσέγγισης είναι οι άδειες εργασίας στα ελεύθερα εδάφη σε Τουρκοκύπριους. Οι διευκολύνσεις που
τους παρέχονται σε όλες τις υπηρεσίες του κράτους.
Αυτά είναι πραγματικά ΜΟΕ.

Τ

ο να αναγνωριστεί το παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου
(στοιχεία κρατικής κυριαρχίας που δεν υπάρχει)
και να ανοίξει το λιμάνι του Βαρωσιού υπό την εποπτεία (όχι τη διαχείριση) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
είναι βήματα προς παγίωση των τετελεσμένων.

Π

ιστεύουμε ότι, ακόμα και τα ελάχιστα απαιτούμενα, που θέτει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προκειμένου να εφαρμοστούν τα δύο πιο πάνω ΜΟΕ, δεν θα
γίνουν αποδεκτά από τον Τατάρ (το δηλώνει εξάλλου),
επειδή πιστεύει ότι δεν... εξασφαλίζεται πλήρως η...
κυριαρχία του ψευδοκράτους.

Σ

υνεπώς, καλύτερα είναι να επικεντρωθούμε στα
πραγματικά ΜΟΕ που ήδη εφαρμόζονται, να εξηγήσουμε στον Μπορέλ και στους άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους τις ενέργειες του νόμιμου κράτους,
αλλά και της Ε/κ κοινότητας και να τους πείσουμε για
την ορθότητά τους. Ας αφήσουμε στην πάντα «ΜΟΕ»
που δίνουν λανθασμένα μηνύματα.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

«Ε»

★
★

αίνεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων, ο οποίος έχει την ποιμαντική/πνευματική
καθοδήγηση της επαρχίας αυτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά, συνάμα, και
τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της λειτουργίας των Ελληνορθοδόξων κοινοτήτων
στη Βρετανία, προσανατολίζεται στο να διορίσει τον Επίσκοπο Μελιτηνής ως Ιερατικώς
Προϊστάμενο στο Μπέρμινχαμ και την ευρύτερη περιοχή των Midlands.
Ασφαλώς, ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος έχει και την πλήρη εικόνα των αναγκών της
Αρχιεπισκοπής σε όλη τη Βρετανία, αλλά γνωρίζει καλά και το ανθρώπινο δυναμικό που
διοικεί, ξέρει τι θα πράξει και πώς θα ενεργήσει. Τώρα έχει αποκτήσει και εμπειρία σ’ αυτή
τη χώρα, γνώρισε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, και οι ενέργειές του στον διοικητικό τομέα διαπιστώνουμε ότι είναι προσεγμένες. Συμβουλές μπορεί να ακούει αλλά οι
αποφάσεις είναι δικές του διότι αυτός φέρει και την τελική ευθύνη.
Σίγουρα η διοικητική αποκέντρωση με επικεφαλής Επίσκοπο είναι οφθαλμοφανώς
σωστή ενέργεια, με ταυτόχρονο, όμως, έλεγχο διά ποιμαντικής/οργανωτικής επιστασίας
από τον Αρχιεπίσκοπο. Γι’ αυτό, ίσως χρειάζεται η χειροτονία ακόμα ενός ή δύο επισκόπων. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν τέτοιοι κληρικοί, τουλάχιστον ένας βρίσκεται πέριξ του
Σεβασμιωτάτου…
Προφανώς, ένας τέτοιος Επίσκοπος μπορεί να διοριστεί και στο βόρειο Λονδίνο με
ευρύτερη της μιας κοινότητας ποιμαντική/οργανωτική αρμοδιότητα, με έδρα και ως ιερατικώς προϊστάμενος της Κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green. Ίσως καταλληλότερος γι’ αυτή τη θέση να είναι ο Επίσκοπος Μελιτηνής Μάξιμος. (Εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη τα όσα γράφει ένας ανισόρροπος στο «KALAMI»). Ο Μελιτηνής, από τη
μέρα που ήλθε στο Λονδίνο ανέπτυξε αξιόλογη δράση, είναι σοβαρός και φαίνεται να
τυγχάνει ευρύτερης εκτίμησης. Εμείς εκφράζουμε απλώς μια άποψη ως κοινή γνώμη, ως
«εξωθεν μαρτυρία». Η Εκκλησία και ως οργανισμός πρέπει να έχει γερά θεμέλια, διότι,
όταν όλοι «φύγουμε», εκείνο που θα μείνει ως η βασικότερη σταθερά τής Ομογένειας είναι
η Εκκλησία.

“Ε”

Ο Στυλιανίδης και
οι ασήκωτες ευθύνες του…
Σ

ας είχαμε προειδοποιήσει, κύριε πρωθυπουργέ της Ελλάδος: Ο διορισμός του Χρήστου Στυλιανίδη στο αναβαθμισμένο, αυτόνομο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
ήταν μέγα σφάλμα. Εξηγήσαμε ότι το λεγόμενο «έργο» του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως
διορισμένος Επίτροπος ήταν μία φούσκα. Προειδοποιήσαμε ότι ήταν ανίκανος και ότι
«βάλατε φίδι στον κόρφο σας», διότι είναι ένας ανίκανος «πολιτικός μαϊντανός», όπως
μαρτυρεί η πορεία του από το 1992 και εντεύθεν. Και σας είχαμε αναφέρει ότι στην πορεία θα διαπιστώσετε πόσο δίκαιο είχαμε.
Δυστυχώς, τώρα επαληθευτήκαμε πρόωρα. Δεν χαιρόμαστε γι’ αυτό, διότι χιλιάδες
πολίτες υπέστησαν αφάνταστη ταλαιπωρία. Ρίχνουν, όμως, σε εσάς τις ευθύνες, κύριε
Μητσοτάκη, και σας ζητούν να παραιτηθείτε. Αυτό είναι άδικο. Και είναι κρίμα να αφήνετε τέτοια άτομα να κηλιδώνουν την επιτυχημένη πορεία σας και να υπονομεύουν το ύψιστο έργο αναμόρφωσης και ανάπλασης της Ελλάδας.
Σίγουρα φέρουν ευθύνη πολλοί παράγοντες της κρατικής μηχανής για το τι έγινε (και
τι δεν έγινε) για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Ελπίς». Βεβαίως, ο Πατούλης είναι
γνωστός ανά το πανελλήνιο για την ανικανότητά του. Όμως, ο κύριος, ο βασικός υπεύθυνος της καταστροφικής διαχείρισης είναι ο υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης. Απέτυχε να
συντονίσει, να οργανώσει και τα πιο απλά πράγματα.
Κύριε, Μητσοτάκη, στην ομιλία σας στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες Τετάρτη εμμέσως
υποδείξατε τις ευθύνες Στυλιανίδη. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι; Ή δεν το κατάλαβε ή
έκανε πως δεν το αντελήφθη και έβαλε στρατευμένους φίλους του δημοσιογράφους να
γράφουν ότι τον… καλύψατε!!! Σε μερικές μέρες μην εκπλαγείτε να δείτε στον αθηναϊκό
Τύπο και σε ιστοσελίδες δημοσιεύματα-ύμνους προς τον Στυλιανίδη. Μπορεί να μην τα
γράφει ακριβώς ο ίδιος αλλά περίπου τα υπαγορεύει.
Η χθεσινή ομιλία Μητσοτάκη, όταν την αναλύσει ένας, θα διαπιστώσει ότι ήταν ένας
πραγματικός κόλαφος για τον Στυλιανίδη. Αλλά ποιος το ανέδειξε;
Το μέγα θέμα, κύριε πρωθυπουργέ, είναι να μη βρει το καλοκαίρι την Ελλάδα με τον
Στυλιανίδη υπουργό και τον Πατούλη περιφερειάρχη. Αλλοίμονο αν υπάρξουν φωτιές,
θα κινδυνέψει σοβαρά η χώρα.
Μπορεί ο Στυλιανίδης, για να δραπετεύσει των ευθυνών του, να τα ρίχνει σε όλους τους
άλλους και ζητά προσχηματικά συγγνώμη, όχι από τον ίδιο προσωπικά αλλά εκ μέρους
της πολιτείας. Πολύ πιθανόν αύριο να διαδώσει σε «έμπιστούς» του δημοσιογράφους
ότι… έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του πρωθυπουργού και δεν την αποδέχθηκε. Ψέμα, αλήθεια, το ίδιο αποτέλεσμα έχει. Οι αστοχίες και όλα τα κακά της διαχείρισής
του να φορτωθούν στον πρωθυπουργό…
Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.

“Ε”
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ΜΟΕ για συνεργασία μεταξύ
«δύο κρατών» επιδιώκει ο Τατάρ
Μ

έτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
στη λογική της καλής γειτονίας, μεταξύ
«δύο κρατών», προτάσσει η τουρκοκυπριακή ηγεσία ως απάντηση στην πρόταση Αναστασιάδη για συγκεκριμένα μέτρα
που θα διευκόλυναν το κλίμα για επανέναρξη των συνομιλιών (λιμάνι Αμμοχώστου
υπό την ΕΕ και τερματισμό του εποικισμού του Βαρωσιού με αντάλλαγμα τη
λειτουργία του αεροδρομίου Τύμπου με
βάση τους διεθνείς κανόνες κλπ). Το γραφείο του Ερσίν Τατάρ διαμήνυσε πως «η
τουρκοκυπριακή πλευρά είναι εξίσου
κυρίαρχη με την ελληνοκυπριακή και είναι
έτοιμη να εφαρμόσει μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης με βάση νόμιμα εγγενή
δικαιώματα».
Η τουρκοκυπριακή ηγεσία υποστηρίζει
πως «τα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προσπαθεί να φέρει στην ημερήσια διάταξη η ελληνοκυπριακή ηγεσία, παρ’
όλο ότι είναι καλά γνωστό ότι δεν είναι υλοποιήσιμα, αποτελούν μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων στη διεθνή κοινότητα,
να αποκρυφθούν οι αδιάλλακτες συμπεριφορές και να αναγκαστεί ο τουρκοκυπριακός
λαός να ανταλλάξει την κυριαρχία του με οικονομικές απάτες». Η τουρκοκυπριακή πλευρά
υποστηρίζει ότι πρόκειται για κίνηση του
Προέδρου Αναστασιάδη που γίνεται λόγω
των προβλημάτων που προέκυψαν με τον
αγωγό EastMed.
Η θέση του Ερσίν Τατάρ, όπως καταγράφεται μέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, είναι πως «τα βήματα που στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο μέρη
μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό
τους μόνο εάν ληφθούν στη βάση ρεαλιστικών προτάσεων, που παρέχουν ίσα
οφέλη και στις δύο πλευρές και δεν παραπέμπουν σε άσκηση κυριαρχίας της μιας
πλευράς επί της άλλης». Υποστηρίζει πως
«αντί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση η ε/κ πλευρά επιζητεί στήριξη των
λεγόμενων πρωτοβουλιών της, η οποία
βασίζεται στη δημιουργία εντυπώσεων
διεθνώς, ειδικότερα εντός της ΕΕ».
Περαιτέρω επαναλαμβάνεται πως «ο λόγος
για τον οποίο το Κυπριακό παραμένει

Κυπριακό δικαστήριο
απέρριψε αίτημα
«ψεκασμένων» κατά
του εμβολιασμού
Με απόφαση της Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας
ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2022, απερρίφθη στο σύνολό της νέα ενδιάμεση αίτηση 64 πολιτών της Δημοκρατίας, με την οποία αμφισβητούσαν
τη νομιμότητα διαταγμάτων για απαγόρευση εισόδου σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους, χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος.
Χαρακτηριστικά το Δικαστήριο, αποδεχόμενο τις θέσεις του Γενικού
Εισαγγελέα, τόνισε ότι τα επίδικα μέτρα, στη βάση του σχετικού Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, έχουν σκοπό την προστασία των πολιτών
στο σύνολο τους, γεγονός που αποτελεί ύψιστο καθήκον του Κράτους
και δεν κρίνεται εύλογο και δυνατό, επειδή μικρός αριθμός πολιτών επιθυμεί να μην τα τηρεί, να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή του υπόλοι-

άλυτο για περισσότερο από μισό αιώνα
είναι γιατί η ε/κ πλευρά θεωρεί τον εαυτό
της ως κυρίαρχη σε όλο το νησί και αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα της τουρκοκυπριακής πλευράς». Τονίζει εκ νέου πως «η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι εξίσου κυριαρχικά
ισότιμη με την ελληνοκυπριακή» εκφράζοντας ετοιμότητα «να εφαρμόσει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με βάση τα νόμιμα κυριαρχικά δικαιώματα και τη συναίνεση των
δύο μερών προς αυτή την κατεύθυνση».
Ενώ παραπέμπει και στις «προτάσεις συνεργασίας» που κατατέθηκαν από τουρκοκυπριακής πλευράς σχετικά με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ο Ερσίν Τατάρ
αναφέρει στη δήλωση που εξέδωσε το γραφείο του πως «η σύσταση ενός μηχανισμού όπου τα δύο μέρη θα αποφασίσουν
από κοινού για την εξόρυξη, μεταφορά
και οικονομική εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων, θα αποτελέσει ένα πραγματικό
μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θα
άλλαζε τα δεδομένα».
Θέση της τ/κ ηγεσίας είναι πως ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να συσταθεί στη
βάση της ισότητας των μερών στο νησί. Τέλος
τονίζει πως η τ/κ πλευρά είναι έτοιμη για τη
σύσταση μηχανισμών συνεργασίας που να
βασίζονται στην ισότητα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΠΟΡΕΛ
ΑΠΟ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ
Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που

προτίθεται να προωθήσει ο Πρόεδρος Ανα-

που πληθυσμού.

στασιάδης προς την τουρκοκυπριακή ηγεσία

Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο στην Απόφασή του τονίζει ότι η δρα-

έθεσε ο Ιωάννης Κασουλίδης προς τον

στικότητα του αιτούμενου διατάγματος δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο

Ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών της ΕΕ,

στη διασφάλιση και προστασία των ισχυριζόμενων παραβιασθέντων

Ζοζέπ Μπορέλ, αλλά και τον Επίτροπο

δικαιωμάτων ή συμφερόντων των αιτητών, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο

Διεύρυνσης, Όλιβερ Βάρχελι. Οι προτάσεις

στα δικαιώματα ολόκληρου του πληθυσμού, όπως είναι οι συνέπειες μη

Αναστασιάδη στοχεύουν πρώτα και κύρια

έγκαιρου εντοπισμού των κρουσμάτων Covid-19 και της μη ιχνηλάτησης

στο να σπρώξουν και την πλευρά της Ευρ-

των στενών επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, με αποτέλεσμα

ωπαϊκής Ένωσης ώστε να πιέσει την Τουρκία

την ανεξέλεγκτη διασπορά της νόσου σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

στο θέμα της Αμμοχώστου.

Όπως χαρακτηριστικά το Δικαστήριο αναφέρει, «σε περίπτωση έκδοσης

Ο Ιωάννης Κασουλίδης ανέφερε τόσο στον
Ύπατο Εκπρόσωπο όσο και προς τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Διεύρυνσης, τη
θέση της Λευκωσίας για το θέμα του αεροδρομίου Τύμπου σε συνάρτηση με την Αμμόχωστο. Η προώθηση Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης ήταν κάτι που ζητήθηκε κυρίως
από τη Γερμανία, η οποία είναι κάθετα αντίθετη στη λήψη μέτρων εναντίον της Τουρκίας.
Η Λευκωσία εμφανίζεται έτοιμη να κινηθεί εντός του πλαισίου που ζήτησε το Βερο-

του αιτούμενου διατάγματος ελλοχεύει ο κίνδυνος να παραμείνει ανεξέλεγκτη η ασθένεια, με δυσμενείς συνέπειες στη συλλογική υγεία».
Το Δικαστήριο προσθέτει ακόμη ότι η υφιστάμενη κατάσταση επιβάλλει
τη συμμόρφωση με τα μέτρα, όπως αυτά συστήνονται από τους διεθνείς οργανισμούς και την ομάδα εμπειρογνωμόνων που αξιολογεί τα
επιδημιολογικά δεδομένα στη Δημοκρατία, γι’ αυτό και το κάθε σχετικό
Διάταγμα του Υπουργού Υγείας έχει βραχυπρόθεσμη ισχύ, ώστε να λαμβάνεται ενίοτε υπ’ όψιν η πραγματικότητα όσον αφορά στην εξέλιξη ή
τον περιορισμό της νόσου Covid-19 και να μην λαμβάνονται μέτρα δυσανάλογα των απαραίτητων για τον περιορισμό της νόσου.

λίνο, γι’ αυτό και επανέφερε στο προσκήνιο

Καταληκτικά σημειώνεται ότι το Δικαστήριο αποδέχθηκε τη θέση του

μια σειρά από μέτρα οικοδόμησης εμπι-

Γενικού Εισαγγελέα και εντόπισε δικονομικά ζητήματα απόρριψης, όπως

στοσύνης, τα οποία δημοσίως είχαν αναφε-

το γεγονός ότι οι αιτητές δεν νομιμοποιούνταν να προσφεύγουν από κοι-

ρθεί και στο παρελθόν.

νού και να καταχωρούν λαϊκή αγωγή.

Ο Ι. Κασουλίδης αναμένεται να επανέλθει με την πρόταση της κυπριακής Κυβέρνησης σε μεταγενέστερο στάδιο καθώς μέσα
στον Φεβρουάριο προτίθεται να έχει επίσημη
συνάντηση με τον Ζοζέπ Μπορέλ.

Ν. ΝΟΥΡΗΣ: «Αστεϊσμός ότι τα εμπόδια για παράνομη είσοδο
μεταναστών προωθούν τη διχοτόμηση»
Η διαχείριση της Πράσινης Γραμμής, παρόλο που δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο, κρίνεται απαραίτητη ώστε να περιοριστεί το μεταναστευτικό πρόβλημα και να αποτραπεί η ροή
παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής.
Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, είπε ότι
αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση φυσικών
εμποδίων, τονίζοντας πως τα επιχειρήματα
που κρίνουν πως η δημιουργία ενός φράκτη
προωθεί τη διχοτόμηση, αποτελούν αστεϊσμό.
Ο κύριος Νουρής διευκρίνισε πως με την
υπογραφή κοινού ανακοινωθέντος στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Διαχείριση των
Συνόρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη
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Λιθουανία, η Κυπριακή Κυβέρνηση μπορεί να
προβεί σε όποιες ενέργειες επιθυμεί για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος
χωρίς την όποια πολιτική αμφισβήτηση, τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Η χρηματοδότηση της τοποθέτησης των όποιων εμποδίων, πρόσθεσε, δεν αποτελεί πρόβλημα.
Αυτό που διεκδικεί η Κύπρος, είπε ο Νίκος
Νουρής, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες απέναντι στην Τουρκία,
ώστε να υπάρχει σεβασμός κατά τρόπο ισόνομο και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος.

Το Δικαστήριο καταδίκασε τους αιτητές στα δικηγορικά έξοδα της
αίτησης.

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΡΙΧΝΕΙ ΑΛΛΟΥ
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ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ!!!

Συναγερμός για την «Ελπίδα»

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας και σφοδρές χιονοπτώσεις έπληξαν
ακόμα και περιοχές της Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο από την Κυριακή
(23/1) έως και την Τετάρτη (26/1). Η κακοκαιρία «Ελπίς» έθεσε σε επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα
και αποτελεσματικά τυχόν έκτακτες καταστάσεις από την ψυχρή εισβολή.
Μάλιστα, οι συσκέψεις στην Πολιτική Προστασία ήταν συνεχείς, ενώ η
Αστυνομία, ο Στρατός και η Πυροσβεστική βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι αποφασίστηκε να τηρούνται σε
επιφυλακή τα προβλεπόμενα από το σχέδιο «Ξενοκράτης». Στην Αττική
χιόνισε τη Δευτέρα (24/1) και στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας προκλήθηκαν
και χιονοθύελλες. Παράλληλα, η κακοκαιρία έφερε 40-50 πόντους χιόνι
στην Εύβοια. Αιγαιοπελαγίτικος χιονιάς επηρέασε την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, στο οποίο γινόταν λόγος για «πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές
χιονοπτώσεις, ακόμα και σε πεδινές περιοχές της Βόρειας και της Ανατολικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και βόρειους ανέμους,
εντάσεως 8 με 9 Μποφόρ στα ανατολικά». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απηύθυνε συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών
φαινομένων.

Ξεπέρασε τα όρια ο κ. Κασουλίδης
Ο Ιωάννης Κασουλίδης άρχισε μάλλον με το… αριστερό τη θητεία του
στο υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Θέλοντας να σχολιάσει την υπόθεση του EastMed και την απόσυρση της υποστήριξης των Αμερικανών
στο έργο αυτό, ο Ι. Κασουλίδης έσπευσε να δηλώσει ότι και ο ίδιος ήταν
επιφυλακτικός στο έργο, για να συμπληρώσει αμέσως μετά ότι έβλεπε
τον EastMed ως «εργαλείο δημιουργίας προβλημάτων, ειδικότερα όσον
αφορά τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού». Δυστυχώς, ο Ι. Κασουλίδης ανήκει στη σχολή σκέψης, που θεωρεί ότι για το Κυπριακό ευθύνεται η ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά και ότι σχεδόν είναι δίκαιο το
τίμημα που πλήρωσε ο Κυπριακός Ελληνισμός, ως τιμωρία για την «κακομεταχείριση» των Τουρκοκυπρίων και το πραξικόπημα του Ιωαννίδη…
Όμως, το να δηλώνει –και μάλιστα μόλις ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντα
του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου– ότι ο αγωγός θα δημιουργούσε
προβλήματα στη λύση του Κυπριακού και όχι ο τρόπος με τον οποίο η
Τουρκία θέλει να επιβάλλει τον έλεγχό της στις ενεργειακές πηγές της
Κυπριακής Δημοκρατίας, μάλλον ξεπερνάει τα όρια. Και καλό θα είναι να
συμμαζέψει εγκαίρως τις προσωπικές εκτιμήσεις και απόψεις του ο Ιωάννης Κασουλίδης.

Λάθος, κύριε πρέσβη…
Επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ταγίπ Ερντογάν ο νέος Έλληνας
πρεσβευτής Χριστόδουλος Λάζαρης. Παλιός και έμπειρος διπλωμάτης,
έχοντας υπηρετήσει στο παρελθόν στην Άγκυρα, εξοικειωμένος με ειδικές αποστολές, ειδικά στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, ο Χ.
Λάζαρης φτάνει σε μια ιδιαίτερα λεπτή και κρίσιμη περίοδο, καθώς η
Τουρκία κλιμακώνει την ρητορική της έναντι της Ελλάδας και ετοιμάζεται
να εορτάσει τα 100 χρόνια από τη «Νίκη του Κεμάλ» εναντίον του Ελληνικού Στρατού και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η μόνη παρατήρηση που
μας μετέφερε παλιός διπλωμάτης, είναι ότι σημειολογικά δεν ήταν και η
καλύτερη εικόνα να συνοδεύεται στην τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων
από τη σύζυγό του, με την οποία και φωτογραφήθηκε μαζί με τον Ταγίπ
Ερντογάν.

Η άμυνά μας είναι η επέκταση
του εμβολιασμού
«Εάν δεν προχωρήσουν ικανοποιητικά οι εμβολιασμοί, ενδέχεται να
έχουμε μια προσωρινή πτώση των κρουσμάτων και να δούμε αργότερα
και νέα κορυφή ή και νέες κορυφές, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έχει
μεγάλη σημασία η συνέχιση των προσπαθειών της κοινωνίας. Η τυχόν
χαλάρωση των προσπαθειών μπορεί να δημιουργήσει νέα έξαρση κρουσμάτων “Όμικρον”, αλλά και “Δέλτα”, κη οποία εξακολουθεί να υπάρχει
σε υψηλά ποσοστά στην κοινωνία και ευθύνεται για τις βαριές νοσηλείες
και τους θανάτους, οι οποίοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η άμυνά
μας συνεχίζει να είναι η επέκταση των εμβολιασμών και η τήρηση των
μέτρων», επισημαίνουν σε άρθρο τους οι Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και Βασίλης Τσουμπρής, ερευνητής στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης.

Σπουδαία διάκριση για τον
Κώστα Μπακογιάννη
Στη λίστα με τους πέντε καλύτερους δημάρχους της Ευρώπης για το
2021, που δημοσίευσε η πλατφόρμα mayorsofeurope.eu, «φιγουράρει»
ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, μαζί με τους δημάρχους
του Αμβούργου, της Στοκχόλμης, της Πράγας και της Μπρατισλάβα. Ο
οργανισμός παρακολούθησε στενά το έργο των δημάρχων από όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, λαμβάνοντας υπόψη τις καλύτερες
πρακτικές, αλλά και τα θετικά παραδείγματα, τα οποία μπορούν να
εμπνεύσουν τους υπόλοιπους αρχηγούς των ευρωπαϊκών πόλεων, κατέληξε στο Top 5 των Ευρωπαίων Δημάρχων.

Φ. Χαρ.

Χάος και απόγνωση στην Αττική από τη χιονόπτωση
Τ

α καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα και
ειδικά στην Αττική – ακόμα και μέσα
στην πρωτεύουσα – είχαν προβλεφθεί και
προαναγγελθεί από μέρες πριν. Μιλούσαν
για βαριά χιονόπτωση στη χώρα και σε
συγκεκριμένες περιοχές. Οι αρμόδιοι, και
ειδικότερα ο πλέον... υπεύθυνος, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος
Στυλιανίδης, έκαναν – έλεγαν – συνεχώς
συσκέψεις, τηλεδιασκέψεις, και διαβεβαίωναν αυτάρεσκα τους πολίτες ότι κατέστρωσαν σχέδια και ήταν πανέτοιμοι να
αντιμετωπίσουν την κατάσταση επιτυχώς.
Ο κ. Στυλιανίδης, ο οποίος... κρύβεται εκ
του ασφαλούς και αποφεύγει να εμφανίζεται
δημόσια και να δίνει εξηγήσεις, να ενημερώνει
και να απαντά σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, στον οποίο δόθηκαν όλες οι εξουσίες
και τα μέσα με ένα αυτόνομο Υπουργείο, αποδείχθηκε ότι το μόνο σχέδιο που είχε ήταν να...
κλείσει τη χώρα για δύο μέρες και να έχουν οι
εργαζόμενοι δύο μέρες επιπρόσθετη αργία!!!
Ο δε λαλίστατος Περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης, που συνήθως σε συνθήκες κρίσεως, όπως με τις φωτιές το περασμένο καλοκαίρι, γυρίζει βόλτες από τόπο σε
τόπο και κάνει τον ανταποκριτή τηλεοπτικών
και ραδιοφωνικών καναλιών, αποδείκτηκε
ανίκανος να πράξει τα αυτονόητα!!! Καμάρωνε για τα καινούργια εκχιονιστικά και έκανε
επίδειξη, αλλά τα μηχανήματα δεν λειτουργούν
με... αυτόματο πιλότο και αισθητήρες, οι χειριστές δεν κάνουν του κεφαλιού τους, χρειάζονται καθαρές εντολές, σχέδιο, συντονισμό. Αυτά
αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά ότι είναι...
ξένα προς τον κ. Πατούλη. Φυσικά, καμία ευαισθησία δεν δείχνει ούτε αυτός για παραίτηση.
Για χάος που επήλθε, για την απίστευτη
ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών επί 22 και πλέον
ώρες, σύσσωμη η αντιπολίτευση αλλά και
μεγάλη μερίδα των φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ
κατηγορεί τον πρωθυπουργό και ολόκληρη
την κυβέρνηση. Οι πολίτες οργίστηκαν με την
ανευθυνότητα των αρμοδίων και καταλογίζουν
ευθύνες στον κ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός έσπευσε να επιβάλει στη διαχειρίστρια
εταιρεία πρόστιμο 2,000 για κάθε εγκλωβισθέντα στην Αττική Οδό πολίτη. Ορθά έπραξε. Όμως, οι ευθύνες του υπουργού Στυλιανίδη
πού είναι; Ήλθε (ουρανοκατέβατος), υποτίτεται ως ... ειδικός για αντιμετώπιση κρίσεων!
Τελικά διαπιστώθηκε ότι... κρίση είναι ο
ίδιος. Οι ευθύνες Μητσοτάκη είναι που τον
διόρισε σ' αυτή τη θέση. Προειδοποιήθηκε
ότι είναι ακατάλληλος, ότι είναι μια φούσκα υπερτιμημένη, αλλά αγνόησε τους πάντες και
βασίστηκε στα λεγόμενα του Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά, που του τον εισηγήθηκε για
άλλους λόγους.

Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΕΛΠΙΣ»
ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΧΑΟΣ
Εφιαλτική ήταν η νύχτα της Δευτέρας και η
Τρίτη για την Αττική εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίς». Η
ολιγωρία που επέδειξαν αρμόδιοι φορείς, αν
και ήταν ενήμεροι για τη σφοδρότητα των φαινομένων, ήταν εγκληματική. Παρέλυσε ολόκληρη η Αθήνα. Η νύχτα της Δευτέρας ήταν
ιδιαίτερα μακρά και δύσκολη για τους κατοίκους -κυρίως του Λεκανοπεδίου- χωρίς δυνατότητα να μετακινηθούν -με το κύριο πρόβλημα
να εντοπίστηκε στην Αττική Οδό όπου οδηγοί

και επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για
περισσότερες από 22 ώρες, αφού το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν έδωσε εντολές
έγκαιρα να κλείσει ο αυτοκινητόδρομος.
Έστω και αργά, αναγκάστηκαν να ζητήσουν
την εμπλοκή του Στρατού.
Ο Στρατός έφτασε σε όλα τα σημεία και οι
άνδρες που συμμετείχαν στην επιχείρηση μοίραζαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τρόφιμα, νερά, κουβέρτες και με εντολές της Αστυνομίας
οδηγούσαν τον κόσμο σε αφαλές μέρος. Εκατοντάδες αυτκίνητα παρέμειναν εκεί εγκλωβισμένα.
Δεκάδες κεντρικές αρτηρίες έκλεισαν από
τις πρώτες ώρες χιονόπτωσης. Η Κατεχάκη,
η Μεσογείων, η Κηφισίας, η Μαραθώνος, ακόμα
και η Πανόρμου στους Αμπελόκηπους και η
Υμηττού στο Παγκράτι κατέστησαν αδιάβαστες
με εγκλωβισμένους οδηγούς. Ο Ηλεκτρικός
σταμάτησε απροειδοποίητα. Τα μισά Βόρεια
Προάστια πέρασαν τη νύχτα χωρίς ρεύμα».

ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΚΡΙΣΗ
Σφοδρά πυρά εξαπόλυσε ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου
Μητσοτάκη κάνοντας λόγο για επιτελικό χάος
από την κακοκαιρία «Ελπίς» και κάλεσε την
κυβέρνηση σε παραίτηση και εκλογές.
«Οι υπουργοί του παίρνουν σβάρνα τα κανάλια για να ρίξουν την ευθύνη οπουδήποτε
αλλού», προσθέτει, συμπληρώνοντας ότι είναι
«μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός κατώτερος των περιστάσεων».

«Όσο γρηγορότερα παραιτηθούν, όσο γρηγορότερα φύγουν, τόσο το καλύτερο για τον
τόπο», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Τσίπρας.
Ενωρίτερα, ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «αυτό που ζουν οι πολίτες της Αττικής
είναι πρωτοφανές και αδιανόητο. Χιλιάδες
συμπολίτες μας ζουν ώρες φόβου και ταλαιπωρίας μέσα στο κρύο, τη νύχτα, το χιόνι, και
χωρίς καμιά βοήθεια».
Απεύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση «να
σταματήσει να κρύβεται πίσω από τις ευθύνες
της ιδιωτικής εταιρείας και να επιχειρήσει άμεσα
την παροχή βοήθειας, «να αναλάβει στην πράξη
την ευθύνη, για να μπει τέρμα στην εικόνα χάους
που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ακόμα και
για ανθρώπινες ζωές».
Ανυπαρξία σχεδίου και συντονισμού για την
αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Ελπίς» καταλογίζει ο αρχηγός του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση ασκώντας κριτική προσωπικά στον πρωθυπουργό.
«Χιλιάδες συμπολίτες μας, έμειναν μόνοι
τους στο έλεος της κακοκαιρίας. Άλλοι εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό, άλλοι χωρίς ρεύμα
και θέρμανση και βέβαια με κλειστές κεντρικές
αρτηρίες της πρωτεύουσας για ώρες.
»Μέρες τώρα ήταν γνωστό ότι θα έχουμε
ακραία καιρικά φαινόμενα υψηλής έντασης και
μικρής διάρκειας, παρόλα αυτά δεν υπήρξε
σχέδιο και συντονισμός. Αυτό δεν είναι επιτελικό κράτος, όπως επαγγέλλεται ο κ. Μητσοτάκης, αλλά επιτελικό χάος που ταλαιπωρεί
διαρκώς τον ελληνικό λαό».

Την Ελληνική ιθαγένεια επανακτά
η τέως βασιλική οικογένεια
Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας έχει μπλέξει
από το 2016 η τέως βασιλική οικογένεια, στην
προσπάθειά της να επανακτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
Συγκεκριμένα (και κάτω από άκρα μυστικότητα), ο τέως βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος, οι δύο γιοι του, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη
της οικογένειας, έχουν καταθέσει από το 2016 το
σχετικό αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς
ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν καταφέρει να το
ικανοποιήσουν.
Αν και η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει θέμα να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα, η δυσκολία
εστιάζεται στο επίθετο που θα αναγράφεται στις ταυτότητες των μελών της τέως βασιλικής
οικογένειας, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, όπως όλοι μας.
Εκτός, δηλαδή, από το «Παύλος», «Νικόλαος», «Κωνσταντίνος», «Άννα Μαρία» και τα
ονόματα όλων των άλλων γαλαζοαίματων της οικογένειας, η ταυτότητα που θα τους χορηγηθεί
θα πρέπει να περιλαμβάνει και επίθετο.
Για το θέμα έχει ενημερωθεί ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο οποίος, με τη
σειρά του, έχει ενημερώσει ήδη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ευχαριστήριο

Thank you

Μη ανακύψαντες ακόμη από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου, Γιώργου Καραγιώργη, 92 χρονών,
από το κατεχόμενο Λευκόνοικο, τον οποίον κηδέψαμε το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 στο Λονδίνο,
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά αυτούς που
παρέστησαν στην κηδεία και όσους μας συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο σ’ αυτή τη
δύσκολη για την οικογένειά μας στιγμή. Ειδικότερα, ευχαριστούμε και αυτούς που συνέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά στη μνήμη του, τα οποία
θα διατεθούν στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς
που ανακοινώθηκαν: MIND, THE HARINGTON
SCHEME, ALKIONIDES UK (Donations: Just
Giving.com).
Αιωνία του η μνήμη.
Η οικογένεια
+Γιώργου Καραγιώργη

Whilst not yet recovered from the loss of our
beloved husband, father, brother, grandfather and
uncle, George Karageorgis, 92 years, from occupied village Lefkoniko in Cyprus, whom we buried
on Saturday, January 15, 2022 in London, we would
like to thank those who attended the funeral and
those who supported us in any way in this difficult time for our family. We also thank those who
made donations in memory of George to our selected charities: MIND, THE HARINGTON SCHEME,
ALKIONIDES UK (Donations: JustGiving.com).
May his memory live forever.
The family of
+ George Karagiorgis

Η κηδεία του Γιώργου Καραγιώργη στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων
Η

Nεκρώσιμος Ακολουθία του Γιώργου
Καραγιώργη εψάλη στον ελληνο-ορθόδοξο Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίων Πάντων
στο κεντρικό Λονδίνο προϊσταμένου του
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων Νικήτα, με τη
συμμετοχή του Μητροπολίτη Κολωνείας
Αθανασίου και άλλων κληρικών. Ακολούθησε
η ταφή του Γιώργου Καραγιώργη στο Κοιμητήριο του New Southgate, στην παρουσία της οικογένειας του και εκατοντάδων
συγγενών και φίλων.
Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
εκπροσώπησε ο Ύπατος Αρμοστής Ανδρέας
Κακουρής και τον Δημοκρατικό Συναγερμό ο
Ανδρέας Παπαευριπίδης.
Επικηδείους, εκτός των πιο κάτω, εκφώνησαν:
Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας, Μητροπολίτης Αθανάσιος, ο ανεψιός του Κυριάκος Καραγιώργης
(υιός του μ. Οδυσσέα) και ο Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο οποίος και συντόνισε τη διαδικασία
των ομιλιών.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Φλογερός
ευπατρίδης, γνήσιος Έλληνας
Κύπριος της Διασποράς»
Το μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη διάβασε
στην κηδεία ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου
στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ανδρέας Κακουρής.
Ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν φίλος και
συνεργάτης του μακαριστού Γιώργου επί δεκαετίες, χαρακτήρισε τον εκλιπόντα ως «φλογερό ευπατρίδη, υπόδειγμα γνήσιας προσφοράς
των Ελλήνων Κυπρίων της Διασποράς».
Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Η μεγαλύτερη τιμή για έναν άνθρωπο είναι
ο σεβασμός και η εκτίμηση της οποίας τυγχάνει ενόσω βρίσκεται εν ζωή.
Μιας τέτοιας εκτίμησης και σεβασμού αξιώθηκε ο εκλιπών Γιώργος Καραγιώργης, ο οποίος
μέσα από την πορεία της ζωής του, αλλά και
τον ιδιαίτερο και ξεχωριστό του χαρακτήρα κατάφερε, ξεκινώντας από τη μικρή Κύπρο, να διαπρέψει και να καταξιωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μία καταξίωση, όχι μόνο στη συνείδηση των
συμπατριωτών, της κυπριακής και της ελληνικής παροικίας, αλλά και στο σύνολο του μεγάλου κύκλου της αγγλικής κοινωνίας.

Μία καταξίωση την οποία μετέτρεψε τόσο σε
ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο, αλλά
και απαρασάλευτη προσήλωση στην υπηρεσία
της ιδιαίτερης του πατρίδας.
Αναμφίβολα, ο Γιώργος Καραγιώργης, ευρισκόμενος ως φλογερός ευπατρίδης πάντοτε
στην πρώτη γραμμή, απετέλεσε, μέσα από την
περισσή αγάπη που έτρεφε για την Κύπρο και
τον Ελληνισμό ευρύτερα, έναν σπουδαίο πρεσβευτή της ορθής προβολής των θέσεων και
εθνικών αιτημάτων του Ελληνισμού, των δικαίων
του λαού μας και υπόδειγμα γνήσιας πατριωτικής προσφοράς των Ελλήνων Κυπρίων της
Διασποράς».
Ο κ. Κακουρής πρόσθεσε και ο ίδιος τα δικά
του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Καραγιώργη.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ
(ανεψιός του εκλιπόντος):
«Μεγάλη η προσφορά του στην
Πατρίδα, την Εκκλησία και
την Παροικία»
Στον επικήδειο που εκφώνησε ο Κυριάκος
Παττίχης, ανεψιός του μακαριστού Γιώργου,
γιος της αείμνηστης αδελφής του Λήδας, αφού
αναφέρθηκε στη ζωή του θείου του από τα παιδικά του χρόνια στο Λευκόνοικο και την μετανάστευσή του στο Λονδίνο το 1951, είπε ότι η
εργατικότητα και η τιμιότητα ήταν αρετές που
χαρακτήριζαν τον ίδιο και τα υπόλοιπα αδέλφια του, Μιχαλάκη, Οδυσσέα, Λήδα και Νίκη.
Μίλησε για την «αυτοκρατορία» των αδελφών
Καραγιώργη, τονίζοντας ότι ο Γιώργος «κοσμούσε
για πάνω από 60 χρόνια το Ελυζέ, που το ανέδειξε σε υψηλά επίπεδα κέντρου διασκέδασης,
με επισκέπτες βασιλείς και άλλες προσωπικότητες». Αναφέρθηκε στον απρόσμενο θάνατο τού γιου του πριν πέντε χρόνια, απώλεια
που αντιμετώπισε, μαζί με τη γυναίκα του Μάρω,
με καρτερία, «κάνοντας τον πόνο του αγάπη,
στοργή, φιλανθρωπία και διακονία».
Ο Κ. Παττίχης κατέληξε με τα εξής: «Σε ευχαριστούμε, θείε, για τη μεγάλη τιμή που έδωσες
στην οικογένειά μας. Για τη μεγάλη σου προσφορά προς την Εκκλησία, την Πατρίδα, την
Παροικία, την Παράδοση και την Παιδεία. Σε
αναγνώριση αυτής της τεράστιας προσφοράς

σου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε τίμησε, απονέμοντάς σου τον τίτλο
Άρχων Ορφανοτρόφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Εμείς, η οικογένειά σου, θα σε
τιμούμε πάντα με αγάπη και θα σε μακαρίζουμε
με σεβασμό».

φίλος του Γιώργου Καραγιώργη, μια φιλία με

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ (εγγονός):
«Ήταν ο εμπνευστής
και το στήριγμά μου»

στους φίλους του, οι οποίοι χάνουν ένα πολύτι-

Αποχαιρετώντας τον παππού του στα αγγλικά ο εγγονός του, που φέρει και το όνομά του,
ο 21χρονος Γιώργος Καραγιώργης, αναφέρθηκε στις αναμνήσεις που έχει από τον
παππού του, τονίζοντας την αγάπη που έτρεφε για τα εγγόνια του. «Ήταν», είπε, «ευχάριστος χαρακτήρας και διασκεδαστικός στην παρέα
του, γι’ αυτό και οι φίλοι μου τον αγαπούσαν
ιδιαίτερα και χαίρονταν να είναι μαζί του».
Στη δουλειά, υπογράμμισε, «ήθελε τα πάντα
να είναι συνεχώς στην εντέλεια και αυτό προσπαθούσε να μας διδάξει. Η ζωή του ήταν γεμάτη
εμπειρίες και αληθινές ιστορίες, που ευχαρίστως
μας διηγείτο με τον ξεχωριστό δικό του τρόπο
και τις οποίες με χαρά τις ακούγαμε».
Ο εγγονός Καραγιώργης τόνισε ότι ο παππούς του ήταν ένας μοναδικός χαρακτήρας με
αρχές και αξίες: «Τα σημαντικότερα πράγματα
στη ζωή του ήταν η οικογένειά του, η χριστιανική του Πίστη, το Ελυζέ και οι ελληνικές του
ρίζες και παραδόσεις».
Και κατέληξε την αποχαιρετιστήρια ομιλία
του λέγοντας: «Ήταν για μένα ο εμπνευστής και
το στήριγμά μου, ιδίως μετά το χαμό του πατέρα
μου, γι’ αυτό θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε
να ακολουθήσω το παράδειγμά του και τα πρότυπα που έθεσε. Είμαι πολύ περήφανος γιατί
είμαι εγγονός του. Τον ευχαριστώ για την απεριόριστη αγάπη προς την οικογένειά του, για
τις συμβουλές του, την στήριξή του, την καλοσύνη
και τη γενναιοδωρία του».

μάτωνε», είπε εμφαντικά, «όλα τα χαρίσματα,

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΗ:
«Ήταν ένας αληθινά μεγάλος άνδρας
– η προσωποποίηση της λέξης
λεβέντης»
Ο Λεωνίδας Λαζαρή, στενός προσωπικός

την οικογένεια Λαζαρή που διαπέρασε τέσσερις γενεές, με μια εξαίρετα δομημένη ομιλία στα
αγγλικά σκιαγράφησε τη ζωή και την πλούσια
δράση του, τονίζοντας ότι η απώλειά του είναι
δυσαναπλήρωτη στην οικογένειά του αλλά και
μο μέλος της παρέας τους. «Αρκούσε μια φορά
να συναντήσει κάποιος τον Γιώργο και τον θυμόταν για πάντα στη ζωή του», τόνισε. «Ενσωόλα τα χαρακτηριστικά της έννοιας της λέξης
ΛΕΒΕΝΤΗΣ».
Ο Λ. Λαζαρή αποκάλυψε την τελευταία συνομιλία που είχε μαζί του ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου, λίγες μέρες πριν πεθάνει, κατά την οποία ο Γιώργος του εκμυστηρεύτηκε, όπως είπε, ότι ήταν πολύ δύσκολο να
ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία που περνούσε,
αλλά θα πάλευε όσο μπορούσε για να κερδίσει
τη μάχη της ζωής. Ακολούθως, περιέγραψε
συναρπαστικές ιστορίες και απίθανα περιστατικά του Γιώργου Καραγιώργη στο Ελυζέ καθώς
και ευχάριστες στιγμές συναναστροφής και
διασκέδασης με την παρέα τους κάθε Παρασκευή κι όχι μόνο. «Όπου πήγαινε», είπε, «σκορπούσε γύρω του χαρά και ευθυμία, το γνήσιο
χαμόγελό του κρατούσε αναμμένη τη δάδα της
ζωής και της αισιοδοξίας».
Αναφέρθηκε στο ταξίδι του Γιώργου με την
«παρέα» στην Κύπρο τον περασμένο Οκτώβρη.
«Χόρεψε στο βουνό με ποτήρια στο κεφάλι»,
είπε, «περπάτησε στην παραλία όλο γέλιο και
χαρά, ακούσαμε ιστορίες του στο πατρικό σπίτι
τού πατέρα μου… Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι τον χάσαμε δύο μήνες μετά!».
Τον Γιώργο, είπε ο Λ. Λαζαρή, τον κλόνισε ο
χαμός του γιου του πριν πέντε χρόνια. Ήταν γι’
αυτόν ένας αβάστακτος πόνος που δεν έφυγε
ποτέ από τα στήθια του. Καταλήγοντας, τόνισε ότι η μνήμη του Γιώργου Καραγιώργη θα
μείνει ανεξίτηλη σε όσους τον γνώρισαν: «Προσωπικά, κάθε λεπτό μαζί σου ήταν πολύτιμο για
μένα. Σ’ ευχαριστώ για τη φιλία σου, τις σοφές
συμβουλές σου θα τις θυμούμαι παντοτινά».

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Και συνεχίζει ο Πατριαρχικός Τόμος:
«...Ο δε εν τη Μητροπόλει ταύτη εκάστοτε κανονικώς αποκαθιστάμενος αρχιερεύς, την έδραν αυτού
εν Λονδίνω έχων, τιτλοφορείσθω « Ιερώτατος Μητροπολίτης Θυατείρων, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης
Δυτικής και Κεντρώας», αριθμείσθω δε εικοστός εν τη
τάξει και τη χορεία των του θρόνου Μητροπολιτών,
στάσιν και έδραν την ανάλογον έχων εν τε ταις εκκλησιαστικαίς χοροστασίαις και ταις λοιπαίς συνελεύσεσι, και
φυλαττέτω την κανονικήν τάξιν του μνημομεύειν του
Πατριαρχικού ονόματος, ως και οι λοιποί των Μητροπολιτών.

Ε κλεκτές Σ υνεργασίες

ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Έξει δε και ο της Μητροπόλεως ταύτης ποιμήν τα
δίκαια και τας εξουσίας όσας οι θείοι και ιεροί κανόνες και η μακραίων της Εκκλησίας πράξις τη Επισκοπική διακονία αναγράφουσι μετά και της εν τω ιερώ
Συνθρόνω εγκαθιδρέσεως. Ειδικώτερον δε μιμνησκόμεθα
των δικαιωμάτων και καθηκόντων αυτού του προνοείν περί τε της των ιερών ναών κανονικής λειτουργίας
και διοικήσεως, περί, τε της των ιερών και λοιπών
κληρικών εν τοις ναοίς τούτοις και ταις Κοινότησι κανονικής αποκαταστάσεως, περί, τε της εν τάξει και ακριβεία δι’ αρχιερατικής αδείας τελέσεως των γάμων,
αλλά μην και περί της λειτουργίας Πνευματικού Δικαστηρίου εις εκδίκασιν κατά τους κανόνας και τα θέσμια
της Εκκλησίας και τας εκάστοτε του Πατριαρχείου δικαστικάς οδηγίας των τε κανονικών παραπτωμάτων
κλήρου και λαού και των εκ των γάμων αναφυομένων
διαφορών, και περί παντός εν γένει εις την προστασίαν
αφορώντος και πρόοδον των Κοινοτήτων και των εν
αυταίς χριστιανών.
Οι δε εν τη Μητροπόλει ταύτη ευλογημένοι χριστιανοί, ιερωμένοι τε και λαϊκοί, οφείλουσι τον εκά-
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στοτε αρχιερέα αυτών αγαπάν και σέβειν και ως ηγουμένω και κανονικώ αυτών πνευματικώ πατρί και ποιμένι πείθεσθαι και θπείκειν, κατά την του Αποστόλου
προσταγήν, ως λόγον μέλλοντι δούναι υπέρ των ψυχών
αυτών ενώπιον του αδεκάστου Κριτού εν ημέρα της
των έργων ανταποδόσεως.
Ταύτα ούτω δόξαντα και κριθέντα εκυρώθησαν
συνοδικώς.
Εις μόνιμον δε και διηνεκή ένδειξιν και παράστασιν
εγένετο και ο παρών ημέτερος Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος, καταστρωθείς και υπογραφείς εν τώδε

τω Κώδικι της καθ’ ημάς Αγίας Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας, ίσον δε και απαράλλακτον αυτού απολέλυται προς κατάθεσιν και εν τη έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως.
Εν έτει σωτηρίω ᾳλκβ.΄, κατά μήνα Απρίλιον Επινεμήσεως Ε΄.
†Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιος
αποφαίνεται.
†Ο Καισαρείας Νικόλαος, † Ο Νικαίας Βασίλειος,
† Ο Χαλκηδόνος Γρηγόριος, †Ο Ο Αμασείας Γερμανός, † Ο Νεοκαισαρείας και Κοτυώρων Πολύκαρπος,
†Ο Ρόδου Απόστολος, †Ο Αγκύρας Γερβάσιος,,
†Ο Χαλδίας και Κερασούντος Λαυρέντιος, †Ο Βάρνης Νικόδημος, †Ο Ηλιουπόλεως και Θείρων Σμάραγδος,
†Ο Σαράντα Εκκλησιών Αγαθάγγελος, †Ο Μετρών
και Αθύρων Ιωακείμ.»
Πατριαρχική Εγκύκλιος για την εκλογή του Γερμανού Μητροπολίτη Θυατείρων
†Ευλαβέστατοι ιερείς, εντιμότατοι επίτροποι, σύμβουλοι και λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί των εν
τη Δυτική και τη Κεντρώα Ευρώπη ορθοδόξων παροικιών, χάρις είη υμίν και ειρήνη παρά Θεού, παρ’
ημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρησις.
Έστω γνωστόν πάσιν υμίν ότι μετά την γενομένην
έναγχος άρσιν του προεκδεδομένου Τόμου και την εκ
νέου υπαγωγήν των παροικιακιών υμών υπό την άμεσον εξάρτησιν και διοίκησιν του Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, η Μετριότης ημών μετά της περί
ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου, λαβόντες, αξιοχρέως
την προσήκουσαν εκκλησιαστικήν πρόνοιαν περί
υμών, έγνωμεν, υπ’ όψει έχοντες την από πολλού
ανεγνωρισμένην ανάγκην της κρείττονος και κανονικωτέρας εκκλησιαστικής συγκροτήσεως των παροικιών υμών, συστήσαι εξ αυτών δια κανονικής πράξεως, ης αντίτυπον επισυνάπτεται και ώδε, ιδίαν Μητροπολιτικήν περιοχήν, τελούσαν υπό την εξάρτησιν του
καθ’ ημάς Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, κατά
τους όρους και των λοιπών του Θρόνου Μητροπόλεων, ως επωνυμίαν δε, τιμητικώς προς την πάλαι
διαλάμψασαν Αποστολικήν Εκκλησίαν των Θυατείρων, φέρουσαν την ακόλουθον, ήτοι «Ιερά Μητρόπολις Θυατείρων και Εξάρχια Ευρώπης Δυτικής και Κεντρώας». Σκέψεως δε είτα γενομένης εις εκλογήν και
αποκατάστασιν και του καταλλήλου και αξίου προσώπου
προς ανάληψιν της αρχιερατικής προστασίας και ποιμαντικής ράβδου της αγιωτάτης ταύτης Μητροπόλεως
υμών, ψήφοις κανονικαίς της περί ημάς Αγίας και Ιεράς
Συνόδου, ημετέρα Πατριαρχική προτροπή και αδεία,
γενομέναις εν τω καθ’ ημάς πανσέπτω Πατριαρχικώ
Ναώ του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
του Τροπαιοφόρου, προεκρίθη εκ των τεθέντων τατος
Μητροπολίτης Σελευκείας, αγαπητός ημίν εν Χριστώ

αδελφός κ. Γερμανός, Σχολάρχης άχρι τούδε της Ιεράς
Θεολογικής εν Χάλκη Ακαδημίας, ανήρ κόσμιος και
ιεροπρεπής, τα θεία καλώς εξησκημένος, παιδεία κεκοσμημένος εκκλησιαστική τε και τη θύραθεν, φρονήσει
και ικανότητι συγκεκροτημένος και πείραν έχων των
εκκλησιαστικών πραγμάτων και υποθέσεων.
Όθεν μετά χαράς αναγγέλοντες ταύτα υμίν και εγκαρδίως συγχαίροντες, ευχόμεθα και ευλογούμεν πατρικώς και παραγγέλομεν εκκλησιαστικώς όπως τον
διαληφθέντα Ιερώτατον Μητροπολίτην Θυατείρων,
υπέρτιμον και έξαρχον Ευρώπης Δυτικής και Κεντρώας, αγαπητόν ημίν εν Χριστώ αδελφόν και συλλειτουργόν κ. Γερμανόν αναγνωρίζητε ως γνήσιον και
νόμιμον πνευματικόν πατέραν και ποιμένα υμών, και
μνημονεύετε του κανονικού αυτού ονόματος, ως νενόμισται, εν πάσαις ταις ιεραίς τελεταίς και ακολουθίαις.
Προσεπιδηλούντες δε ότι ταχέως ο Ιερώτατος Μητροπολίτης υμών εφοδιαζόμενος δια των ευχών της
Αγίας του Χριστού Εκκλησίας ελεύσεται προ υμάς,
ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός επιδαψιλεύη πάντοτε πλουσίας τας δωρεάς αυτού ταις κοινότησιν υμών
και υμίν και ευλογή τους κόπους και τα έργα υμών, ού
η χάρις και το άπειρον έλεος συν τη παρ’ ημών ευχή
και ευλογία είη μετά πάντων υμών. ᾳλκβ΄. Μαΐου ε΄
†Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Μελέτιος εν Χριστώ διάπυρος ευχέτης.
†Ο Καισαρείας Νικόλαος, †Ο Νικαίας Βασίλειος,
†Ο Χαλκηδόνος Γρηγόριος, †Ο Αμασείας
Γερμανός, †Ο Νεοκαισαρείας και Κοτυώρων
Πολύκαρπος, †Ο Ρόδου Απόστολος,
†Ο Αγκύρας Γερβάσιος, †Ο Χαλδίας και
Κερασούντος Λαυρέντιος, †Ο Βάρνης Νικόδημος,
†Ο Ηλιουπόλεως και Θείρων Σμάραγδος,
†Ο Σαράντα Εκκλησιών Αγαθάγγελος,
†Ο Μετρών και Αθύρων Ιωακείμ».

Η πρώτη επιστολή του Γερμανού
προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη
«Παναγιώτατε Δέσποτα, Συνωδά τη εντολή της Υμ.
Θ. Παναγιότητος άμα τη εις Παρισίους αφίξει μου
έσπευσα να συναντηθώ μετά του Προϊσταμένου Πανοσιολ Αρχιμ. κ. Γ. Βασιλάκη, του Αποκρισιαρίου της Μ.
Εκκλης. κ. Γ. Τριανταφυλλίδου, του κ. Βενιζέλου και
του κ. Ν. Πολίτου.
Συγκεφαλαιώ ενταύθα το πόρισμα των μετ’αυτών
συνεντεύξεών μου όσον αφορά εις τον σκοπόν της
αποστολής μου.
Εις την ερώτησίν μου αν ελήφθησαν εν καιρώ όλα
τα σχετικά προς την ανάκλησιν του Τόμου του 1908,
την σύστασιν Μητροπόλεως εν Ευρώπη και την εκλογήν μου έγγραφα ο Αρχιμ. απήντησε καταφατικώς.
Ότε δε ηρώτησα αυτόν ποία η έναντι των αποφάσεων
τούτων στάσις τόσον αυτού όσον και της Κοινότητος,
ο Αρχιμ. μού είπεν, ότι τα έγγραφα ταύτα ανεκοίνωσεν εις την τριμελή διοικούσαν Επιτροπήν της Κοινότητος, ων το εν μέλος διορίζεται εξ οφφικίου υπό της
ενταύθα Ελλην. Πρεσβείας, διότι το κτίριον της Εκκλησ.
κατόπιν δωρεάς των κληρονόμων του αοιδίμου Στεφάνοβικ είναι κτήμα της Ελλ. Κυβερνήσεως, είναι δε
νυν τοιούτον ο Γραμματεύς αυτής, κ. Σκουζές. Η Επιτροπή, προσέθηκεν ανέθηκεν εις αυτόν, ως γνώστην
των Υ. Κανόνων, να υποδείξη το δέον γενέσθαι εν τη
προκειμένη περιπτώσει δι’υπομνήματος. Ο Αρχιμ.,
ως λέγει, έκαμε σχετικήν εισήγησιν εις την Επιτροπήν.
Η εισήγησις αύτη υπό του κ. Σκουζέ διεβιβάσθη εις
Αθήνας, όθεν αναμένεται ειρηνική διευθέτησις του
ζητήματος. Ότε δε ηρώτησα τον Αρχιμ., αν η Σύνοδος
της Ελλάδος εξακολουθεί αξιούσα εξάρτησιν της
Εκκλησίας Παρισίων απ’ αυτής μοι απήντησεν ότι από
προπολλού έλαβε δια της Πρεσβείας τηλεγραφικήν
διαταγήν υπογεγραμμένην υπό του Θεοκλήτου εντελλομένου την τέλεσιν μνημοσύνου εν Παρισίοις υπέρ
των εν Μ. Ασία σφαγιασθέντων...»
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ο μογένεια

Ποιμαντική και οργανωτική
επίσκεψη Αρχιεπισκόπου
Νικήτα στο Κάρδιφ της Ουαλίας

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:
Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας στην ιστορική Κοινότητα Αγίου Νικολάου στην πόλη Cardiff, πρωτεύουσα της Ουαλίας.
Ο Σεβασμιώτατος συνοδευόταν από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. κ. Νήφωνα Τσιμαλή και τον
Αρχιδιάκονο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής π. Γεώργιο
Τσουρούς.

στην Ουαλία. Ο τάφος του ανακαινίστηκε και αναστηλώθηκε πρόσφατα.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος είχε συνομιλίες
με κηδεμόνες και μέλη των Επιτροπών στο πνευματικό κέντρο της Κοινότητος.
Ακολούθησε δείπνο σε ξενοδοχείο που στεγάζεται σε ιστορικό κτήριο στο οποίο τον προηγούμενο
αιώνα στεγάζονταν ελληνικά εφοπλιστικά γραφεία.

Τον Σεβασμιώτατο υποδέχθηκαν εγκάρδια ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ.
Ιάκωβος και ο Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Price,
μαζί με κηδεμόνες και μέλη των Εκκλησιαστικών
Επιτροπών.
Η επίσκεψη ξεκίνησε το Σάββατο με τρισάγιο
που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος εις μνήμην του μακαριστού Αρχιμανδρίτου κυρού Γενναδίου Θέμελη
που εκοιμήθη το 1928 και είναι ο μόνος ιερεύς που
διακόνησε την συγκεκριμένη ενορία και έχει ταφεί

Την Κυριακή ο Σεβασμιώτατος προέστη της
Θείας Λειτουργίας και κήρυξε τον Θείο Λόγο. Η
υποδοχή της κοινότητος ήταν εγκάρδια και ιδιαιτέρως θερμή. Ακολούθησε γεύμα σε κέντρο της
πόλεως όπου ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε επίσης
την Βασιλόπιτα.
Στο δείπνο και το γεύμα παρευρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας του Κάρντιφ κ. George Stack ο οποίος υποδέχθηκε θερμά
τον Σεβασμιώτατο.
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Τα ονομαστήρια του Επισκόπου
Μελιτηνής Μαξίμου
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Ιερά Αγρυπνία ετελέσθη στον
Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας
Σοφίας Λονδίνου επί τη ιερά μνήμη
του εν Αγίοις Πατρός ημών Μαξίμου
του Ομολογητού.
Προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος,
ο οποίος φέρει το όνομα του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας.
Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ.
Ιάκωβος και πολλοί κληρικοί της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής.
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς
Προϊστάμενος του Καθεδρικού, Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Θεωνάς Μπακάλης,
ο Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς και ο Διάκονος κ. Κωνσταντίνος Μαμούρης.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας στην προσφώνησή του ευχήθηκε στον Θεοφιλέστατο
τα δέοντα επί τοις ονομαστηρίοις αυτού και επικαλέστηκε τις πρεσβείες του Αγίου Μαξίμου.
Οι κληρικοί και το εκκλησίασμα ευχήθηκαν επίσης στον εορτάζοντα Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο και ακολούθησε κέρασμα στην αίθουσα του Καθεδρικού.

Μήνυμα Μπ. Τζόνσον προς τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων
και την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βρετανίας
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Μήνυμα απέστειλε προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας ο
Εξοχώτατος Πρωθυπουργός της Αγγλίας κ. Boris Johnson, επί τη ευκαιρία του νέου έτους.
Ο κ. Πρωθυπουργός συγκεκριμένα ανέφερε:
«Εύχομαι στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Μεγάλης Βρεταννίας κάθε ευλογία για το
2022. Με την ευκαιρία της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, έρχεται στο μυαλό η τεράστια συνεισφορά της Ορθόδοξης Κοινότητας σε αυτή τη χώρα. Από την τράπεζα τροφίμων της
Εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου που ταΐζει τους φτωχούς στο Battersea μέχρι την πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου να παραχωρήσει τις αίθουσες των Ιερών Ναών ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εμβολιαστικά κέντρα.
Προσβλέπω στην επίσκεψη του Παναγιωτάτου Πατριάρχου φέτος, ο οποίος θα ευλογήσει τη
χώρα μας με την παρουσία του — επομένως είμαι βέβαιος ότι το 2022 θα είναι μια ξεχωριστή
χρονιά για όλους μας».
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ς
Της Φανούλα
Αργυρού

Ερευνήτριας
ου
- Δημοσιογράφ

Σ

ε συνέχεια του άρθρου μου της περασμένης εβδομάδας, «Το αναξιόπιστο «πόρισμα» της Βουλής
των Αντιπροσώπων για τον «Φάκελο της Κύπρου»,
σήμερα αναφέρομαι στο βιβλίο του μ. Παντελάκη
Πανταζή, Αντιστράτηγου (ε.α.) «Το οδοιπορικό μιας
μοιρασμένης πατρίδας», που εκδόθηκε στην Λευκωσία το 2007. Ο Π. Πανταζής Aπεβίωσε στις 13.12.2021.
Ο Π. Πανταζής (όπως και ο Μαρίνος Σιζόπουλος),
χρησιμοποίησε στο εν λόγω βιβλίο του, πλαστό/χαλκευμένο κατασκεύασμα από την «βιομηχανία πλαστών εγγράφων» που εμφανίζονται σε βιβλία του
Αθανάσιου Στριγά, εκδόσεις «Νέα Θέσις» Αθήνα.
Υποτίθεται «υπογραμμένο» από τον μ. Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1974.
Παρουσιάζω αφενός το σχετικό χαλκευμένο έγγραφο στην σελίδα 166 του προαναφερθέντος βιβλίου του
κ. Παντελάκη Πανταζή και αφετέρου το ίδιο πλαστό/χαλκευμένο έγγραφο από το βιβλίο του Αθανάσιου Στριγά
«Παγκόσμιοι Εντολοδότες» σελ. 436, 1993.
Το προαναφερθέν δε βιβλίο του Α. Στριγά «Παγκόσμιοι Εντολοδότες» με το χαλκευμένο έγγραφο στην
σελίδα 436 από το 1993, ο μ. Αντιστράτηγος (ε.α.) Παντελάκης Πανταζής κατέθεσε και στην Επιτροπή για τον
«Φάκελο της Κύπρου» . Αναφέρεται ενδεικτικά στην
σελίδα 429 του «Φακέλου Κύπρου» με τίτλο «Κατάλογος βιβλίων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή κατά την
περίοδο 1999-2011».
Το αξιοπερίεργο εδώ είναι ότι ο μ. Αντιστράτηγος (ε.α.)
δεν φαίνεται να κατέθεσε το δικό του βιβλίο στην Επιτροπή για τον «Φάκελο της Κύπρου». Παρόλο που ο
ίδιος κατέθεσε δύο φορές στην Επιτροπή, 20.6.2000 και
26.5.2010. Το βιβλίο του εκδόθηκε το 2007.
Το υποτιθέμενο αυτό «έγγραφο», με υπογραφή τάχα
του Κ. Καραμανλή, ίσως να αποτελεί και το αποκορύ-
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Πλαστών εγγράφων συνέχεια στο αναξιόπιστο
«Πόρισμα» Φακέλου Κύπρου»
φωμα, το άκρον άωτον της ελεεινής και ξετσίπωτης προσπάθειας των πλαστογράφων. Και εξηγούμαι:
Όπως βλέπετε, στο πλαστό έγγραφο παρουσιάζουν
τον Κώστα Καραμανλή να έγραψε επιστολή στον Δρα
Χένρι Κίσινγκερ, Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ (δηλαδή τον
επικεφαλής του Αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ), σε ...
επιστολόχαρτο του ιδίου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ!!!
Το δε ίδιο επιστολόχαρτο (κουρελόχαρτο) δεν ανταποκρίνεται ούτε κατά διάνοια σε επίσημο τέτοιο του αμερικανικού ΥΠΕΞ. Όπως και το λεκτικό του.
Ημερομηνία της «επιστολής» προς τον Δρ. Κίσινγκερ
18 Ιουλίου 1974. Αναφέρεται σε υποτιθέμενη συνάντησή
τους την ίδια μέρα (18 Ιουλίου 1974).
Ο Δρ Χένρι Κίσινγκερ από τις 18 μέχρι τις 20 Ιουλίου1974 δεν βρισκόταν ούτε στη Νέα Υόρκη ούτε στην
Ουάσιγκτον, αλλά στο San Clemente της Καλιφόρνιας
μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ρίτσαρτ Νίξον. (Βιβλίο
Χένρι Κίσινγκερ “Years of Renewal” σελ. 217 και όχι μόνο).
Επικοινώνησα με το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Αθήνα και με διαβεβαίωσαν ότι τέτοια συνάντηση δεν έγινε. Κοίταξα και τον Τόμο του Αρχείου Κ. Καραμανλή που καλύπτει την σχετική ημερομηνία και δεν
υπάρχει καμία τέτοια αναφορά.
Η δε υποτιθέμενη «υπογραφή» Κ. Καραμανλή δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Δύο άλλα παραδείγματα:

Η Συνθήκη Εγγυήσεως 1960 της ΚΔ
Τη δεκαετία του 1990 ο εν λόγω συγγραφέας (Αθανάσιος Στριγάς) κυκλοφόρησε αριθμό τέτοιων βιβλίων,
με στοχευόμενο αντι-αμερικανικό μοτίβο και, με παραπλανητικές αναφορές και πλαστά έγγραφα. Στο βιβλίο
«Τυμπανιστές του Πενταγώνου» (το οποίο επίσης κα-

Η χαλκευμένη επιστολή στο βιβλίο Π. Πανταζή 2007
τατέθηκε στην Επιτροπή της Βουλής!) π.χ σελ. 103, η
«Συνθήκη Εγγυήσεως» της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιαζόταν παραποιημένη και με λεκτικό και «άρθρα»
που διαφέρουν κατά πολύ από το αυθεντικό κείμενο.
Όταν, τότε. περιήλθε το γεγονός αυτό εις γνώση μου,
επικοινώνησα με τον συγγραφέα και του ζήτησα να μου
σταλεί η πηγή και ολόκληρο το εν λόγω κείμενο της «Συνθήκης Εγγυήσεως» που εμφανιζόταν στο βιβλίο του,
καθώς δεν υπήρχαν τέτοιες αναφορές στην επίσημη
«Συνθήκη Εγγυήσεως». Δεν έλαβα απάντηση.

«Σχέδιο Φαιδώρα»
Μια άλλη περίπτωση, βρίσκεται και πάλιν στο βιβλίο
του «Παγκόσμιοι Εντολοδότες» (που κατέθεσε ο Παντελάκης Πανταζής στην Επιτροπή για τον «Φάκελο της
Κύπρου») στις σελ. 289 και 290 στα ελληνικά. Το έγγραφο υποτίθεται γραμμένο το 1988 και πάλιν από τον
Joseph Marie Antoine Hubert Luns ως ΓΓ του ΝΑΤΟ, για
ένα «Σχέδιο Φαιδώρα» για την Ελλάδα. Ο JosephLuns,
όμως, το 1988 δεν ήταν πλέον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Είχε αποχωρήσει και αντικατασταθεί το 1984 (Υπηρέτησε μεταξύ 1ης
Οκτωβρίου 1971 και 25 Ιουνίου 1984, ενώ πέθανε στις
17 Ιουλίου 2002). Δυστυχώς, κάποιοι καλοπροαίρετα
δίχως να ελέγξουν τα πράγματα θέλω να πιστεύω, επικαλούνται αυτό το κατασκεύασμα σε μηνύματα που
κυκλοφορούν κατά διαστήματα στο διαδίκτυο και σε
emails.

«Ηθικές αμοιβές για το 1974»
Επιστρέφω στο βιβλίο Παντελάκη Πανταζή γιατί
υπάρχουν και άλλες ανακρίβειες. Ο καθηγητής Θεόδωρος Χαραλάμπους, ο οποίος διετέλεσε και «Βοηθός
4ου Επιτελικού Γραφείου, ΙΙΙ Ανωτέρας Τακτικής Διοικήσεως 1974», σε προηγούμενο άρθρο του, 18.8.2020,
με τίτλο «Ο Φάκελος της Κύπρου και οι ηθικές αμοιβές
για το 1974: Η ανήθικη προσπάθεια επιβράβευσης στρατιωτικών που δεν άξιζαν…» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα hellas journal.com αποκάλυψε και κάτι άλλο.
Ο Αντιστράτηγος (ε.α.) Π. Πανταζής στη σελίδα 169
του βιβλίου του παρέθεσε δακτυλογραφημένο πίνακα

που αναφέρεται σε πρόταση Ηθικών Αμοιβών προς τον
ίδιο (Π.Π) ημερ. 28.8.1974. Όμως αυτό, όπως αποκάλυψε ο καθηγητής Θεόδωρος Χαραλάμπους, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Καμία σχέση με δακτυλογράφηση της ΙΙΙ ΑΤΔ, ούτε ο πίνακας είναι ο προβλεπόμενος, όπως στάλθηκε από το ΓΕΕΦ στις 18
Αυγούστου 1974. Ο καθηγητής τονίζει ότι είχε δημοσιεύσει την αλήθεια με μαρτυρίες στον ημερήσιο τύπο
στις 14 Αυγούστου 2013.
«Η Κυπριακή Βουλή και η Εξεταστική της Επιτροπής
για τον Φάκελο της Κύπρου είχε υποχρέωση να εξετάσει και να καταγράψει και αυτή την ανήθικη προσπάθεια επιβράβευσης, και απόδοση τιμών σε αριθμό στρατιωτικών οι οποίοι φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων», τόνισε ο Θεόδωρος Χαραλάμπους.
Αντιλαμβάνομαι, ο μ. Παντελάκης Πανταζής δεν αντέδρασε καθόλου στις αποκαλύψεις του καθ. Θεόδωρου Χαραλάμπους, ενώ σήμερα δεν βρίσκεται πλέον εν
ζωή.

Η ακεραιότητα του «πορίσματος»
Ολοκληρώνω λέγοντας ότι η διαφθορά που πνίγει την
ημι-κατεχόμενη πατρίδα μας δεν περιορίζεται στον οικονομικό τομέα. Και επαναλαμβάνω:
Η σημερινή ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο
Γενικός Ελεγκτής, επιβαρύνονται με την άμεση απόσυρση του εν λόγω αναξιόπιστου «έργου», με την διερεύνηση και δημοσιοποίηση, με διαφάνεια, πού και πώς
δημόσιο χρήμα (σε σύνολο) σπαταλήθηκε και στο να
απονεμηθούν ευθύνες.
Να αναληφθεί εκ νέου μια σοβαρή έρευνα για τα γεγονότα του 1974 αν στόχος είναι η καθαρή ΑΛΗΘΕΙΑ.
Αφού, 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 αντίστοιχα επίσημα βρετανικά και αμερικανικά έγγραφα που έχουν ήδη αποδεσμευθεί. Αν είναι
δυνατόν και σοβιετικά.

Ο μογένεια
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Η κοπή της βασιλόπιτας
της Ελληνικής Πρεσβείας

Ο Επίσκοπος Μάξιμος στο Μπέρμιγχαμ

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:
Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αποστόλου Ανδρέου Μπέρμιγχαμ προεξήρχε
της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Μελιτηνής κ. Μάξιμος την ΙΔ' Κυριακή Λουκά.
Συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. κ. Χριστόδουλος Κοκ-

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:
Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα έκοψε η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου.
Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ο οποίος ευχήθηκε τα δέοντα στον

Εξοχώτατο Πρέσβη κ. Ιωάννη Ραπτάκη και στους
συνεργάτες της Πρεσβείας, του Προξενείου και
των υπηρεσιών που συστεγάζονται.
Παρόντες ήταν επίσης ο Επίσκοπος Μελιτηνής
Μάξιμος και ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Αναγνωστόπουλος.

߉ߚߒߣ߈߈ߎܧ߉ࡇ߅߄߉߄ߒߏ߄ߎܺ߄߅ ߉ࡇ߅߄߉߁߆߆ܩ ࠄߒߎߋܩၺၸၺၺ
ࠄ߅߄ߎߖܮၻၸߖߋࠟߎߖߋ߉ܭၺၸၺၺߏߒ߄ߑၿနၸၸ߈န߈߈ߺߏߚߒ߁ߑߋߋܪߑ߈ߎࠪߗߒ߆ܴߑࠄ߅߄߉ߋߎߒ߅߆ܫm
߈ߺܬဓܳܳ߄ߒߒߎࠟߑ߉ߚߒߣ߈߈ߎܧܧ߉ࡇ߅߄߉߁߆߆ܩܩ߄߅߅ߑࠟߋ߆ߋܬܬ߄߈ࠪߎߋߎߖߒߏߏߋߒߏߏߑߘߎߣߎܭܭ

ܳ߈߄߆߁ߒߺߑဓ

O ܰߑߋߌߋ߅ߏࠟߌܩܩߑߋߒߒߏߺ߆߄ߗߋܬ
ܰ߆߄ߒ߄߉ࠄߑ߅߅နܰ
ܰߣߊ߄߈ߋߑ
߅߅ܫန߁߅ߣ߆߅ߏܨܨ߉ࠟߎߒܮܮထܶܶߖߎߗߺߑ-ߑߋߗߣߎߋ߄ߏߋ߈߁ܨ
ܳ߅߅န ߑ߁ߎߣ߁߀ߒܺܺߑߣ߈ߚܬထܹܹ߄߆ࠪ߆ߋߋߑ
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88056240285
Meeting ID: 880 5624 0285
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λιώτης και ο Οικονόμος κ. Αιμιλιανός Επαμεινώνδας.
Τον Θεοφιλέστατο καλωσόρισαν στην Κοινότητα ο
Πρόεδρος μετά των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και οι πιστοί του Καθεδρικού.
Ακολούθησε γεύμα προς τιμήν του στην αίθουσα
του Ναού.

Ι στορικές Μ νήμες

12 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ιστορική αξιολόγηση
του Αλέξανδρου Υψηλάντη
(συνέχεια)
Ο Παύλος Καρολίδης , όμως, από την άλλη μεριά, ο
οποίος, το 1916, μετέφρασε, όπως είπαμε, το ως άνω έργο
του Hertzberg, σχολιάζει την Προκήρυξη («με βασικά
σωστά επιχειρήματα» (όπως γράφει ο Δημήτρης Φωτιάδης στον 1ο τόμο, σ.388, του τετράτομου έργου του «Η
Επανάσταση του 21», Αθήνα 1977), ως εξής:

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
«Βεβαίως υπό αυστηράν πολιτικήν έποψιν θεωρουμένη
η τοιαύτη προκήρυξις, λαμβανομένων υπ’ όψιν των τότε
πολιτικών περιστάσεων, δεν ήτο εν πάσιν έργον συνετόν καί
περιεσκεμμένον. Αλλ’ ο Υψηλάντης εσκόπει πρώτιστα και
μάλιστα να εξεγείρη το αίσθημα του Ελληνικού λαού, να
εμπνεύση εις αυτόν πεποίθησιν ένθεν μεν επί την ιερότητα
και το ηθικόν μεγαλείον του αγώνος αυτού και επί τας ιδίας
ηθικάς δυνάμεις του έθνους, ένθεν δε επί την αρωγήν της
κραταιάς Ρωσσίας και του λοιπού πεπολιτισμένου χριστιανικού κόσμου. Αλλά τον πεπολιτισμένον χριστιανικόν κόσμον
της Ευρώπης δεν εξεπροσώπει ούτε η Αυστριακή εν Ιταλία
τυραννία, ούτε η υπό του Φερδινάνδου Ζ΄ εκπροσωπουμένη
βδελυρά εν Ισπανία μοναρχική κυβέρνησις. Και ηδύνατο ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης, χωρίς να περιέλθη εις εσωτερικήν
αντίφασιν, ν’ αναφέρη εν ταις προκηρύξεσιν αυτού και το
όνομα του αυτοκράτορος της Ρωσσίας, καί το όνομα των
λαών της Ιταλίας των αγωνιζομένων υπέρ τής εθνικής αυτών
ελευθερίας καί πολιτικής ενότητος, υπέρ ής ου προ πολλού
αυτός ο αυτοκράτωρ Αλέξανδρος ευμενώς συνηγόρει».
Προσθέτει, όμως, και τα εξής: «Προεκάλεσεν (το κίνημα
του Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία) εν τω Τουρκικώ στρατοπέδω μέγαν στρατιωτικόν αντιπερισπασμόν υπέρ της επαναστασεως της κυρίως Ελλάδος διότι οι Τούρκοι πτοηθέντες προ του μεγαλείου του κινήματος και μέγαν τινά κίνδυνον
φοβούμενοι διά το κράτος, κατεχόμενοι δε υπό της πεποιθήσεως, ότι το τοιούτον κίνημα συνεδέετο μετ’ επικειμένου
Ρωσσικού πολέμου, δεν ηδυνήθησαν να πέμψωσιν εναντίον της επαναστατημένης Ελλάδος όσας ηδύναντο μεγά-

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση
από την οθωμανική δουλεία
λας στρατιωτικάς δυνάμεις. Ο Υψηλάντης εκίνησε και έθηκε
πρώτος και ισχυρώς τον ακρογωνιαίον λίθον του οικοδομήματος και το έθνος έμελλε και ηδύνατο να συνεχίση το
έργον αυτού. Και κατά τούτο είναι ήρως εθνικός». [Καρολίδου, «Ιστορία του ΙΘ΄ αιώνος», τ.Β΄, σ.203]
Άλλωστε, «οι επαναστάσεις δε γίνονται με λιβανιστήρια», μα με σπαθί και ντουφέκι. Για να χτίσεις έναν
καινούργιο κόσμο, πρέπει να γκρεμίσεις κάποιον άλλον.
Καί για να γκρεμίσεις χρειάζεται κασμάς κι όχι ευλογίες.
Ναι, η προκήρυξη «Μάχου υπέρ πίστεως καί πατρίδος»
ήταν κήρυγμα αντάξιο της επανάστασης που ακολούθησε. Τιμή στ’ αριστερό χέρι του Υψηλάντη που την υπόγραψε», τονίζει επίσης και ο Δημήτρης Φωτιάδης στο
προμνημονευθέν σύγγραμμά του.
Μια επίσης από τις πιο συνοπτικές κι εμπεριστατωμένες ερμηνείες όχι μόνο για την «Προκήρυξη», αλλά γενικά και για την επαναστατική δραστηριότητα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδαβία έχει διατυπώσει και
ο πρώην καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διακεκριμένος δε νεοέλληνας ιστορικός καί Ακαδημαϊκός, ο
Διονύσιος Α. Ζακυνθηνός, σε πανηγυρική ομιλία του
στην Ακαδημία Αθηνών, ημερομ. 24/2/1971, για την επέτειο 150 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. [Δημοσιεύτηκε στον τόμο της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Το Εικοσιένα, Πανηγυρικοί Λόγοι
Ακαδημαϊκών», σ.840-866, Αθήναι 1977 και επιμέλεια
Πέτρου Χάρη]. Από αυτήν παραθέτουμε τα ακόλουθα:
«Η Ιστορία, επηρεαζομένη από τας πρώτας εντυπώσεις
της συμφοράς, δουλεύουσα εις διεθνείς σκοπιμότητας, υφισταμένη ροπάς προσωπικάς και τοπικάς, ακολουθούσα
γενικώτέρους ιδεολογικούς προσανατολισμούς, βραδέως

εκινήθη προς την έρευναν των συμβεβηκότων. Το πρώιμον
εκείνο τμήμα του Αγώνος περιέπεσε εις αφάνειαν και οιονεί εξεκόπη του κορμού της Επαναστάσεως.
»Η εικοστή τετάρτη Φεβρουαρίου του 1821 είναι η γενέθλιος ημέρα της Ελληνικής Ελευθερίας. Ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης, διαβάς τον Προύθον την εικοστήν δευτέραν,
εξέδωκεν εκ του Γενικού Στρατοπέδου του Ιασίου την προκήρυξιν “Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος”. Το έγγραφον τούτο δεν είναι απλή πολεμιστήριος πρόσκλησις. Είναι
αληθής καταστατική διακήρυξις, τάσσουσα τον αρχόμενον
Ελληνικόν Αγώνα επί βάθρου υψηλού· συνάπτουσα τούτον
μετά της ενδόξου παραδόσεως της αρχαίας Ελλάδος και
μετά της Θρησκείας, εντάσσουσα αυτόν εν τη καθολική επιδιώξει των λαών της Ευρώπης διά την απόκτησιν των
δικαίων της ελευθερίας και της ευδαιμονίας».
Μερικοί, εξάλλου, ιστορικοί στο παρελθόν, όταν μάλιστα τα πράγματα ήταν ακόπη νωπά, έχουν δριμύτατα επικρίνει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ως προς τον τρόπο με
τον οποίο έθεσε σε κίνηση το επαναστατικό κίνημα στις
24 Φεβρουαρίου του 1821 και τα πενιχρά μέσα που είχε
στη διάθεσή του. Τον κατηγόρησαν για στρατηγική ανεπάρκεια και ανικανότητα να είναι αρχηγός. Και αυτά με
το επιχείρημα ότι αντί να σπεύσει αμέσως, μετά την άφιξή
του στο Ιάσιο της Μολδαβίας, σε έντονη δράση και να
προελάσει εναντίον των εχθρών, ασχολούνταν χωρίς λόγο
με γυμνάσια και θεατρικές παραστάσεις. Για παράδειγμα,
ο πρώην καθηγητής μου στο Birkbeck College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Douglas Dakin έγραψε τα εξής
στο έργο του The Greek Struggle for Independence, p.62
(London 1973): ‘‘Ipsilantis had lived in a world of fantasy and misplaced optimism. Nothing had worked out accord-
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ing to his plans. There was no help from Russia of any
kind; there was no assistance from Vladimirescu; there
was no rising in Constantinople; and there was no general support from the Bulgarians and Serbs. In other words
there was no Balkan rising’’.
Οι έχοντες, όμως, διαφορετική άποψη τονίζουν ότι οι
εν λόγω επικριτές παραβλέπουν πλήρως το γεγονός ότι ο
Υψηλάντης δεν είχε τότε στη διάθεσή του ετοιμοπόλεμο
στρατό, έμπειρο δηλαδή σε μάχες και άρτια εξοπλισμένο,
αλλά ήταν υποχρεωμένος να τον δημιουργήσει στη Μολδαβλαχία από τους ενθουσιώδεις Έλληνας, οι οποίοι ζούσαν
στις ξένες εκείνες περιοχές μαζί τους στρατιώτες οι οποίοι
υπηρετούσαν στις δύο Ηγεμονίες της Βλαχίας και της
Μολδαβίας. Και αυτοί, μάλιστα, διοικούνταν από ηγέτες,
όπως για παράδειγμα ο Βλαδιμηρέσκου και ο Σάββας
Καμαρηνός-Φωκιανός, αλλά και άλλοι, οι οποίοι ενώ
του είχαν δώσει τη γραπτή διαβεβαίωση, και μάλιστα με
όρκους, για κάθε σύμπραξη, στη συνέχεια όχι μόνο τον
εγκατέλειψαν, αλλά και συνεργάστηκαν με τους Τούρκους εναντίον του.
Εξάλλου, όμως, προκειμένου να αποτελέσουν μάχιμη
δύναμη, οι απειροπόλεμοι και εντελώς ξένοι προς τα όπλα
εθελοντές του στρατεύματός του, ο Υψηλάντης ήταν υποχρεωμένος να τους παράσχει έστω και στοιχειώδη εκγύμναση. Οι δε στρατιωτικοι γνωρίζουν, επίσης, ότι σκόμη και
σε εμπόλεμη κατάσταση, όταν υπάρχουν περίοδοι απραξίας, αναγκαστικά τελούνται γυμνάσια για να καταπολεμείται η ανία των στρατιωτών, η οποία όχι μόνο επιδρά
δυσμενέστα στο ηθικό του, αλλά είναι και η μήτηρ πάσης
κακίας...
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ
Ο Δημήτρης Παπατσώνης γεννήθηκε στο χωριό Εύα Μεσσηνίας, κάπου στα 1798, και η οικογένειά του ήταν μια από τις σημαντικότερες φαμελιές
της περιοχής, προεπαναστατικά. Ο πατέρας του
Αναγνώστης και ο θείος του Ιωάννης συγκαταλέγονταν μεταξύ των επιφανέστερων προεστών της
επαρχίας Ανδρούσης και αναμειγνύονταν με τα πολιτικά πράγματα. Καθότι, όμως, ήρθαν σε διαφωνία
με ντόπιους μουσουλμάνους, ο Αναγνώστης δηλητηριάστηκε όταν ο Δημήτρης ήταν δώδεκα ετών, το
1811!

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
Ο νεαρός Παπατσώνης εντάχθηκε γρήγορα στα
αρματολίκια του Μοριά και μετείχε στην Επανάσταση από την πρώτη κιόλας μέρα. Οργάνωσε με δικά
του έξοδα ακατανίκητο σώμα άνω των χιλίων Μεσσηνίων και στις 23 Μαρτίου 1821 ήταν από τους
πρώτους ελευθερωτές της Καλαμάτας. Ενώθηκε με
τα σώματα του Πετρόμπεη και του Νικηταρά και
απέκλεισαν οριστικά τους Τούρκους από την πόλη!
Τρεις μέρες μετά, καταλαμβάνει την Κυπαρισσία,
καθώς οι ντόπιοι Οθωμανοί αποχωρούσαν. Μαζί
με άλλους καπεταναίους και προκρίτους μετέβη στο
στρατόπεδο της Καρύταινας, όπου γινόταν ο συντονισμός του Αγώνα. Τον Μάιο πολέμησε ηρωικά στη
σημαντική μάχη του Βαλτετσίου και δύο μήνες μετά ορίζεται ένας εκ των υπαρχηγών των Μεσσηνιακών
δυνάμεων που θα συμμετείχαν στον αποκλεισμό
και την απελευθέρωση της Τρίπολης! Όταν έγινε η
τελική επίθεση των Ελλήνων τον Σεπτέμβριο, οι άνδρες του Παπατσώνη εισήλθαν στη πόλη από τη
πύλη του Μυστρά μαζί με άλλους Πελοποννησίους. Όταν η πόλη απελευθερώθηκε και το πρώτο
κύμα αισιοδοξίας άρχισε να διαφαίνεται, ο Παπατσώνης διετέλεσε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας και αντιπρόσωπος επαρχίας Εμπλακίων.
Το θέρος του 1823, αρχηγός σώματος εξακοσίων
ανδρών από το Λεοντάρι και την Ανδρούσα συμμετέχει στη καταστροφή του Μαχμούτ Δράμαλη!
Παρότι δεν είχε εμπλοκή στον εμφύλιο, επειδή
στάθηκε στο πλευρό του Κολοκοτρώνη, η κυβέρνηση Κουντουριώτη τον έριξε για λίγους μήνες στις
φυλακές της Ύδρας. Έχοντας ακούραστη κράση παρά τις ταλαιπωρίες, με το που αποφυλακίζεται πηγαίνει
μαζί με τους Κολοκοτρωναίους στα οχυρώματα στη
κορυφή της Τραμπάλας στην Αρκαδία και δίνει αγώνα
εναντίον του Αιγυπτιακού εκστρατευτικού σώματος
του Ιμπραήμ Πασά, έχοντας υπό τις διαταγές του
περίπου επτακόσιους άνδρες! Ύστερα από την ήττα των Ελληνικών όπλων καταφεύγει με τους επιζήσαντες στο Χρυσοβίτσι. Ενόσω, όμως, οι Αιγύπτιοι αλώνιζαν στον Μοριά, οι Έλληνες αποφασίζουν
να τους σταματήσουν στα Τρίκορφα, στις 23 Ιουνίου
1825. Ο Γενναίος Κολοκοτρώνης και ο Παπατσώνης μένουν γερά στις θέσεις τους και αμύνονται. Τα όπλα των βαρβάρων βάλλουν ακατάπαυστα.
Οι Επαναστάτες δεν πτοούνται και βαστούν τα ταμπούρια! Οι ενισχύσεις που περίμεναν, όμως, έπεσαν σε καλοστημένη ενέδρα και δεν κατέφθασαν
ποτέ. Μη έχοντας τρόπο να ξεφύγουν οι Έλληνες,
μένουν περικυκλωμένοι. Ήταν 24 Ιουνίου 1825,
διακόσιοι αετοί της ελευθερίας περνούν στην αιώνια
ζωή. Μαζί τους και ο Παπατσώνης! Ήταν 27 ετών.
Το πτώμα του, αφού εντοπίστηκε από τους Τούρκους, βεβηλώθηκε αισχρά και του αφαίρεσαν τα όπλα και την υπέροχη χρυσοκέντητη ενδυμασία του.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γεώργιος Δημητρακόπουλος γεννήθηκε πε-

Ι στορικές Μ νήμες
ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Η μάχη στα Τρίκορφα
ρίπου στα μέσα του 1790 είτε πολύ αρχές του 1800
και είχε καταγωγή από το ορεινό χωριό Αλωνίσταινα Αρκαδίας. Προερχόταν από πτωχή οικογένεια
και οι πρόγονοί του ασχολούνταν κυρίως με αγροτικές εργασίες και κτηνοτροφία. Προεπαναστατικά,
ακολουθούσε τις αντάρτικες ομάδες του Μορέως και
με την επίσημη έναρξη του αγώνα έγινε μέλος της
εφορίας του στρατοπέδου των Τρικόρφων. Πήρε τα
όπλα και βρέθηκε να πολεμά στην πρώτη προσπάθεια ανακατάληψης της Ακροκορίνθου από τον
Κεχαγιάμπεη.
Πολέμησε θρυλικά, όταν οι Έλληνες ύστερα από
αιώνες βάρβαρης σκλαβιάς, σφαγών, λεηλασιών,
κάψιμο περιουσιών, καταστροφή πολιτισμού, πήραν το αίμα τους πίσω με την άλωση της Τριπολιτσάς! Ένας εκ των σημαντικότερων πολεμιστών που
δεν δίσταζε να θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, ξιφομαχώντας σώμα με σώμα, αντιμετωπίζοντας διπλάσιους αντιπάλους! Ένα χρόνο μετά, βρίσκεται
μεταξύ των εξακοσίων ανδρών του Κολοκοτρώνη
που πολιορκούν σθεναρά στην Πάτρα δώδεκα χιλιάδες Οθωμανούς!
Σε μάχες επί μαχών, ο Δημητρακόπουλος μπήγει με μανία το ιερό σπαθί του στις μουσουλμανικές
κοιλιές, καθαρίζοντας τον τόπο από τους ανεπιθύμητους
εισβολείς. Μάλιστα, στη μάχη της 9ης Μαρτίου 1822
αρίστευσε, με τον Γέρο του Μοριά να του δίνει τα
εύσημα! Σειρά έχουν τα Δερβενάκια τον Ιούλιο. Εκστρατεύει με λίγους συγχωριανούς του και στήνει
τα ταμπούρια του στο Αγριλόβουνο. Ξεκινάει το πυρ
και οι αραπάδες του Δράμαλη γίνονται κομμάτια!
Μετά τη νίκη ο Δημητρακόπουλος και οι άνδρες του
παίρνουν αρκετά λάφυρα, τα οποία μοιράστηκαν
δίκαια.
Συμμετέχει ως πληρεξούσιος στη Δεύτερη Εθνοσυνέλευση του Άστρους την άνοιξη του 1823, ανεπιθύμητος στα μάτια των πολιτικάντηδων, καθώς
ήταν αντίθετος προς τη κυβέρνηση και υποστήριζε
τους στρατιωτικούς. Η μοιραία του μάχη είναι εκείνη
στα Τρίκορφα. Οι Έλληνες καλούνται να σταματήσουν τον Ιμπραήμ και παρά τη σθεναρή άμυνα ο τετραπλάσιος Τουρκο-αιγυπτιακός στρατός τούς περικυκλώνει, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν
τα οχυρώματα. Ο ήρωας Αρκάς, πέφτει ηρωικά μαχόμενος, μαζί με τα αδέλφια του, ποτίζοντας με το αίμα
του το αιώνιο δέντρο της λευτεριάς.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Νικόλαος Ταμπακόπουλος γεννήθηκε στη
Βυτίνα Αρκαδίας, της επαρχίας Καρύταινας, κάπου
στα 1778. Προερχόμενος από φτωχή οικογένεια, ο
Νικόλας όχι μόνο πρόκοψε, αλλά σε νεαρή ηλικία
κατάφερε να γίνει ο πλουσιότερος, ίσως, άνδρας της
Πελοποννήσου.
Έμαθε γράμματα και όντας πολύ καλός στα μαθηματικά και στις διαπραγματεύσεις ασχολήθηκε με
μικροεπενδύσεις σε φορτία καραβιών με αποτέλεσμα να έχει άμεσο κέρδος. Έπειτα έγινε κανονικός
τραπεζίτης, ασχολήθηκε με μετατροπές νομισμάτων, αγόρασε κτήματα και δάνειζε σε Έλληνες και
Τούρκους προύχοντες με υψηλό επιτόκιο. Λέγεται,
μάλιστα, πως η περιουσία του ξεπερνούσε τα δύο
εκατομμύρια γρόσια!
Ο πόθος, όμως, του πλούσιου αυτού τραπεζίτη
δεν ήταν άλλος από την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ένθερμος υποστηρικτής της Φιλικής Εταιρείας
μυήθηκε με πάθος και ξεκίνησε να δίνει ολόκληρη
τη περιουσία του για τις ανάγκες του επικείμενου
αγώνα. Έδωσε πενήντα χιλιάδες τάληρα μόνο και
μόνο για την οργανωτική επιτροπή της Εταιρείας.

Το 1819 δωροδόκησε τον επικεφαλής της Τουρκικής χωροφυλακής στην Τρίπολη με 9.000 τάλιρα,
για να συμπεριφέρεται ευνοϊκά στους χριστιανούς
και να διευκολύνει τις κινήσεις των προεστών. Το
ίδιο έτος εξόφλησε τους φόρους της επαρχίας Καρύταινας και έδωσε στον οπλαρχηγό Κεφάλα 1000
τάλιρα για την αγορά πολεμοφοδίων και στον Παπαφλέσσα 300 ενετικά φλουριά. Στον Κολοκοτρώνη,
με τον οποίο συνέδεε μια στενή φιλία, χορήγησε δύο
χιλιάδες τάλιρα και πεντακόσια ενετικά φλωριά, κατά την άφιξή του στο Μοριά. Και φυσικά δεν έμεινε
μόνο εκεί.
Αφού εξασφάλισε δώδεκα χιλιάδες γρόσια για τη
πολιορκία των Πατρών και άλλα εννιά χιλιάδες για
τη πολιορκία της Τριπολιτσάς, φρόντισε τόσο να
δωροδοκήσει τον πασά των Καλαβρύτων Αρναούτογλου για να αποφυλακίσει κάποιους αγωνιστές
που κρατούνταν στην Αρκαδία, όσο και να συντηρήσει το στρατόπεδο του Κολοκοτρώνη στη Καρύταινα!
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Έλληνες του πρότειναν να αναλάβει υπουργός Οικονομικών και πρωθυπουργός της προσωρινής κυβέρνησης, όμως
ο φιλόπατρις αυτός άνδρας αρνήθηκε. «Η κατάστασις της πατρίδος δεν επιτρέπει να κλεισθώ
εις την μάνδραν του Ναυπλίου αλλά με καλεί εις
τα στρατόπεδα».
Έτσι, συνέταξε δικό του σώμα εκατό ανδρών, προσκείμενο πάντοτε στον Κολοκοτρώνη και, υπό τις
διαταγές του Γέρου του Μοριά, ο Ταμπακόπουλος
μάχεται στην πολιορκία του κάστρου της Καρύται-
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νας τον Μάρτιο του 1821. Στη συνέχεια το τμήμα
του, μαζί με εκείνο του Δημητρακόπουλου, ανακόπτουν την επίθεση των Τούρκων στη Γορτυνία και
η νίκη τους αυτή βοήθησε πολύ τον Κολοκοτρώνη
να ανασυντάξει τις δυνάμεις του στη Τρίπολη.
Τον Μάιο του 1821 οι Βυτιναίοι υπό τον Ταμπακόπουλο τσακίζουν τους εχθρούς στο Βαλτέτσι
και τον Αύγουστο νικούν τον Αλή Μπέη στη μάχη
της Γράνας! Έναν χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 1822,
διακρίνεται στη μάχη κατά του Δράμαλη στα Δερβενάκια και ύστερα προσέφερε στους αγωνιστές
πολεμοφόδια αξίας πολλών χιλιάδων ταλίρων!
Ο Ταμπακόπουλος πέφτει νεκρός στη μάχη στα
Τρίκορφα, αντιμετωπίζοντας τις πολλαπλάσιες δυνάμεις του Ιμπραήμ Πασά, με τον τελευταίο να αιχμαλωτίζει τις δύο θυγατέρες του αγωνιστή!
Με τον Αιγυπτιακό στρατό να έχει κάψει ολόκληρη
σχεδόν τη Πελοπόννησο, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Κουντουριώτης κατεβαίνει στη Βυτίνα, προκειμένου να οργανώσει έρανο για τις ανάγκες του
ελληνικού αγώνα. Εκεί τον πλησιάζει μια γυναίκα.
Η Αικατερίνη, σύζυγος του ήρωα Ταμπακόπουλου.
«Προσέφερον ό,τι πολυτιμώτερον είχον διά την
Ελευθερίαν της Πατρίδος μου, σύζυγον, αδελφόν και τας θυγατέρας μου. Δεν μου μένει άλλο τι ειμή μόνον ο 14ετής υιός μου Γιαννάκης,
τον οποίον σε παρακαλώ πάρε τον μαζί σου διά
καλυτέραν ασφάλειαν και διά να συνεχίσει το
έργον του αείμνηστου πατρός του. Και λάβε σε
παρακαλώ και τούτο το πουγγί με 300 φλουριά,
ως μικρήν βοήθειαν δια την σωτηρίαν της γλυκυτάτης Πατρίδος μας, διότι ουδέν άλλο έχον να
προσφέρω». Συγκινημένος ο Γ. Κουντουριώτης
κράτησε τα εκατό και της επέστρεψε τα υπόλοιπα.
Ο κυρ-Νικολής έδωσε τα πάντα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και έπεσε όπως το πεπρωμένο
των μεγάλων ανδρών ορίζει. Στο πεδίο της μάχης.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
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Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ:
«Ήταν ο βράχος
που ακουμπούσα…»
Η αδελφή του μακαριστού Γιώργου, η Νίκη Καραγιώργη, που, ευρισκόμενη στην Κύπρο, δεν
μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία, έγραψε
ένα αποχαιρετιστήριο ποίημα, το οποίο διάβασε
ο Μητροπολίτης Κολωνείας Αθανάσιος:
«Για εμένα ο Γιώργος, δεν ήταν μόνο αδελφός.
Ήταν ο προστάτης και σύμβουλος

Eπιστολές - Γνώμες

ΟΤΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΔΩΝ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ…

Μια Λευκονοικιάτισσα πρόσφυγας συνάντησε
την πρωθυπουργό της Αγγλίας, τη μ. Μάρκαρετ Θάτσερ
Με την ευκαιρία της κηδείας του αγαπημένου μας φίλου, Γιώργου Καραγιώργη,
από το Λευκόνοικο, ψυχής του πασίγνωστου
εστιατορίου «Ελιζέ» στο Λονδίνο, απόψε
είδα ξανά μια φωτογραφία που με είχε συγκινήσει από την πρώτη φορά που την είδα,
πριν από πολλά χρόνια. Η μητέρα του, Μυροφόρα, το γένος Καμιντζή, από την κωμόπολή μας, μετά την προσφυγιά, πήγε μαζί
με τα παιδιά της στο Λονδίνο.

Της Ζήνας Λυσάνδρου - Παναγίδη
Δημάρχου Λευκονοίκου

Ήταν η μάνα και ο πατέρας μου
Ήταν ο αδερφός που πολύ θα ήθελαν να έχουν.
Για μένα
Ήταν ο βράχος που ακουμπούσα
Ήταν το λιμάνι που αγκυροβολούσα
Ήταν η κατεχόμενη γη μας,
που πήγαμε να γείρουμε πάνω της
Να ξαποστάσουμε.
Σε ξενυχτώ
Όπως ξενύχτησα τους γονείς μας
και τα αδέλφια μας.
Προσκυνώ το ιερό σκήνωμα σου.
Ψαλτήρι στο χέρι
Κερί και λιβάνι
Καντήλι αναμμένο.
Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος συνοδοιπόρος σου
θα σε αναγνώρισei
Μεγαλώσαμε κάτω από τις φτερούγες του.
Θα σε πενθώ
Μαζί με τα αδέλφια μας και τους γονείς μας
Μέχρι το τέλος της ζωής μου».
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι πρώτος μετανάστευσε ο Γιώργος – ο Τζιώρτζης, όπως
ήταν γνωστός – και μετά ακολούθησαν ο
Μιχαλάκης και ο Οδυσσέας. Μαζί τους πήγε για σπουδές και η αδελφή τους, κ. Νίκη
Καραγιώργη, η καθηγήτρια των αγγλικών.
Με την προσφυγιά μας, τράβηξαν για την
Αγγλία και η μικρότερη αδελφή, η μ. Λήδα,
με τον σύζυγό της, κ. Μελή Παττίχη, και τα
δύο παιδιά τους, τον Κυριάκο και τη Μιράντα. Μαζί τους πήγε και η μητέρα των Καραγιώργηδων, η μ. Μυροφόρα, η οποία ήταν
η αγκαλιά για όλα τα παιδιά της κωμόπολής
μας που έτυχε να βρίσκονται στη βρετανική
πρωτεύουσα.
Νοικοκυρά και προκομμένη, έκανε το σπίτι
της κόρης της, της Λήδας, να μοσχοβολά
μυρωδιές του Λευκονοίκου. Φούρνιζε ψωμιά και κουλούρια, έφτιαχνε κουλουράκια και
πίτες, διπλοπισιήδες και άλλα καλούδια της
Μεσαορίας μας, για να μάθουν τα εγγόνια
της τον γαστρονομικό μας πλούτο και να
αγαπήσουν τον τόπο της καταγωγής τους.
Έτσι ήταν μαθημένη. Έτσι, συνέχισε και στον
ξένο τόπο!
Αξίζει να αναφέρω ότι με τη δική της πα-

ρότρυνση τα παιδιά της συνέτρεξαν όλους
τους συγγενείς τους στην Κύπρο που τα
πρώτα χρόνια της προσφυγιάς περνούσαν,
όπως όλοι οι ξεσπιτωμένοι από τον τόπο τους, δύσκολες μέρες. Αυτή ήταν η καπετάνισσα. Τα παιδιά της την λάτρευαν. Την σέβονταν. Από τη βουλή της δεν έβγαιναν, αυτοί που όλος ο ντουνιάς μιλούσε για ελόγου
τους: εστεμμένοι, πολιτικοί, εφοπλιστές, ηθοποιοί και τραγουδιστές, όλοι περνούσαν
υπέροχα στο «Ελυζέ» με τα κόλπα του Τζιώρτζη, την ευγένεια, τη γενναιοδωρία και την
αρχοντιά του, την ελληνική διασκέδαση!
Αυτή η φωτογραφία μιλά από μόνη της.
Μια γυναίκα προχωρημένης ηλικίας, μαυροφορημένη, με τη μαντήλα της δεμένη στα
μαλλιά, όπως όριζαν τα έθιμα για μια χήρα
γυναίκα εκείνης της εποχής, αλλά πανέμορφη με κάτασπρη επιδερμίδα, με φωτεινό
βλέμμα, αποφασιστικό. Μια Καμιντζήνα!
Μια γυναίκα πρόσφυγας από το Λευκόνοικο, μια γυναίκα απόφοιτος του δημοτικού
σχολείου, στέκεται δίπλα στη «Σιδηρά Κυρία»,
τη Μάργκαρετ Θάτσερ, και με παρρησία και
ευγένεια, ευπρέπεια αξιοθαύμαστη, εσωτερική δύναμη, ψυχική ανωτερότητα, μιλά και

όλοι γύρω της την ακούν και τους προκαλεί
ευφορία. Χαμογελούν όλοι, η «Σιδηρά Κυρία»
σαν να βρίσκεται σε αμηχανία. Η γλώσσα
του σώματος είναι πολύ ευδιάκριτη.
Η μ. η Μυροφόρα υποστηρίζει αυτά που
λέει με σθένος. Τα δύο δάκτυλα προτεταμένα, δηλώνουν με σαφήνεια τη σοβαρότητα
των λεγομένων της. Σαν να της λέει: έχω να
σας πω δύο πράγματα:
α) σε ποιον θα άρεσε να χάσει το σπίτι και
όλη την περιουσία του;
β) τι μπορείτε εσείς ως πρωθυπουργός
της Μεγάλης Βρετανίας να κάνετε για να μας
βοηθήσετε να πάμε πίσω στον τόπο μας;
Πλάι της, στα αριστερά της φωτογραφίας,
είναι ο μικρότερος γιος της, ο Οδυσσέας της.
Η οικονομική δύναμη του «Ελυζέ». Ο σπουδασμένος. Ο μηχανολόγος. Λεβέντης σαν
τη μάνα του. Ήταν όλοι τους, βέβαια, λεβέντες!
Αιωνία σου η μνήμη, θεία Μυροφόρα. Εδώ
και λίγες μέρες έχεις μαζί σου και τον Γιώργο σου. Ευχόμαστε να είστε όλοι μαζί σε φωτεινό τόπο, αναπαυμένοι, στις αγκάλες του
Θεού μας, λόγω των πολλών αγαθοεργιών
σας!

Ιούδα, ω Ιούδα
Ο Παντοδύναμος Θεός

Οίκου Δαυίδ, ευλογημένου

Ομίλησε προς τον Μωυσή,

Από τον προφήτη Σαμουήλ.**

Αποκαλύπτων την ηθική του Νόμου
Του γεγραμμένου επί λίθου,

Η δικαιοσύνη***

Ως μία ωφέλιμη δωρεά.

Η της θελήσεως

Εκεί, η αναγέννησις, η Χάρις

Του Παντοδύναμου Θεού

Που Χαράσσει επί της σαρκός,

Δεν ορίζεται

Δια της ιεράς Θυσίας,

από την ανθρώπινη νόηση,

Προς όφελος
Της καρδίας του ανθρώπου.
Τούτο και το κληροδότημα Κυρίου:
Μέσω της διαδοχής Ιούδα.
Η Θάμαρ, η νύφη του Ιούδα,
Απαίτησε, απ’ αυτόν ανεπιτυχώς,
Την εφαρμογή του νόμου.
Έτσι κατέφυγε εις γυναικείο τέχνασμα
Και συνέλαβε τον υιόν

Ούτε η μεγαλοσύνη η ευρύτητα
Και η σοφία.
Έτσι, το μυστήριον
Της ιεράς, αιώνιας Αγάπης
Του Αγίου Πατρός,
Ας είναι η ευλογία
Του Παντοδύναμου Λόγου
Παντοτινά δική σου.

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη

Του Ιούδα, Φαρές*,
Τον βασιλικόν απόγονο

*Ρουθ 4:12&22

Της των δικαίων διαδοχής.

**1 Σαμουήλ 16:13

Εκ ρίζας Ιεσσαί,

***Αποκ. 16:7
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Η πασαρέλα, η μικροψυχία Κασουλίδη
και ο διπλός Αβέρωφ
«Είναι σαν πασαρέλα, γιατί η προτίμηση είναι
όπως τον σταυρό προτίμησης, ποιον συμπαθώ,
ποιος μου αρέσει καλύτερα κλπ. Είναι σταυρός
προτίμησης με κριτήρια πασαρέλας». Τάδε έφη
Γιαννάκης Κασουλίδης. Με αυτό τον τόσο υποτιμητικό τρόπο αναφέρθηκε για τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Χωρίς να ερυθριά. Χωρίς θέληση να επιδείξει στοιχειώδη ευγένεια για έναν άνθρωπο, που
μόλις πριν από 12 μέρες διαδέχθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών. Χωρίς καν να αναλογιστεί ότι την
ώρα που αναλάμβανε το υπουργείο, εκθείαζε τον
Χριστοδουλίδη για το έργο του εκεί. Με απύθμενο
πολιτικό θράσος, διέγραψε με μια μονοκονδυλιά
τη δική του δήλωση για τον Χριστοδουλίδη, ότι
«εργάστηκε άοκνα, ανδρώθηκε και επιτυχώς έφθασε στη θέση του υπουργού Εξωτερικών» και
τον πέταξε σε μια περιφρονημένη πασαρέλα. Με
εντυπωσιακή απερισκεψία προσπέρασε τη δήλωσή του ότι ο Χριστοδουλίδης «θα κάνει τις επιλογές και τους δρόμους του και όπως ήταν πάντα
επιτυχημένη η πορεία του, εύχομαι να είναι και
τώρα» και τον εξομοίωσε με κάποιο κούφιο περιεχομένου ελκυστικό μοντέλο.

Γράφει ο Γιώργος Καλλινίκου
(από τον “Φιλελεύθερο”)
Τόλμησε ο κ. Κασουλίδης να ισχυριστεί ότι μεταξύ Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη
υπάρχει διαφορά θέσεων! «Ο κ. Νεοφύτου ως
αρχηγός κόμματος έχει δείξει. Ο κ. Χριστοδουλίδης;», διερωτήθηκε. Το προχώρησε ακόμη πιο
κάτω μάλιστα: «Δεν έδειξε δείγματα γραφής ως
υπουργός Εξωτερικών. Ποια είναι η θέση του για
το Κυπριακό; Ποια είναι η θέση του για την οικονομία;».
Αλήθεια κύριε Κασουλίδη; Δεν γνωρίζεις τις θέσεις του κύριου Χριστοδουλίδη; Ούτε καν στο Κυπριακό; Γιατί δεν ρωτάς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
να σου πει; Γιατί δεν ρωτάς τον εμφανιζόμενο σαν
συγκυβερνήτη Αβέρωφ Νεοφύτου; Αυτούς εκθέτεις με την απερίσκεπτη τοποθέτησή σου. Τον είχε
9 χρόνια στην κυβέρνησή του ο Πρόεδρος χωρίς
να γνωρίζει τις θέσεις του; Τον είχε πέντε χρόνια
να εκπροσωπεί παντού την κυβέρνησή του χωρίς
να γνωρίζει τις θέσεις του; Τον διόρισε υπουργό
Εξωτερικών χωρίς να γνωρίζει τις θέσεις του; Τον
είχε στο πλευρό του στις κρίσιμες συνομιλίες στο
Κραν Μοντανά χωρίς να γνωρίζει τις θέσεις του;
Ούτε καν στο Κυπριακό; Μα αν ισχύει αυτό που
λες, αποτελεί κορυφαία επιπολαιότητα. Κορυφαία
ανοησία. Και είναι και εγκληματικό για τις τύχες αυτού του τόπου. Δηλαδή, κυκλοφορούσε στις διάφορες χώρες και πλάσαρε πολιτικές χωρίς ο Πρόεδρος και ο ανεπίσημος συγκυβερνήτης του να
γνωρίζουν τις θέσεις του; Τους άδειασες κανονικά,
Γιαννάκη μου… Ο λαός θα μάθει τις θέσεις του
Χριστοδουλίδη σε όλα όταν θα εξαγγείλει υποψηφιότητα και ο κάθε ψηφοφόρος θα κρίνει αν τον
ικανοποιούν ή όχι. Μην αγχώνεστε…
Αλήθεια, όμως, κύριε Κασουλίδη, όταν ισχυρίζεσαι ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει δείξει τις θέσεις
του, οφείλεις να ενημερώσεις κιόλας τον λαό ποιες απ’ όλες εννοείς. Ποιον Αβέρωφ να λάβει υπόψη
του; Εκείνον που το 2015 και 2016 πάσχιζε με μανία
να ιδιωτικοποιηθεί η Cyta; Που κασσανδρολογούσε
λέγοντας «Η ΑΤΗΚ το 2002 κέρδιζε περίπου 200
εκατ. ευρώ. Το 2016 θα κυμανθεί περίπου σε 5060 εκατ. ευρώ. Εάν σε πέντε χρόνια από σήμερα
(φέτος δηλαδή), μένοντας η Cyta ως έχει, και δεν
κινδυνολογώ, θα έχει την πορεία των Κυπρ. Αε-ρογραμμών και Γιουροσύπρια»; Ή μήπως αυτόν του
περασμένου Νοεμβρίου, όταν ευρισκόταν ήδη σε
προεκλογική εκστρατεία, και επισκέφθηκε τον ημι-

κρατικό οργανισμό για να τον εκθειάσει λέγοντας:
«Χαίρομαι για τα αποτελέσματα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που είναι πανέτοιμη να οδηγήσουμε μαζί τη χώρα στη νέα εποχή»;
Ποιον Αβέρωφ να λάβει υπόψη του; Εκείνον που
πάλευε να επιβάλει το πολυασφαλιστικό στο ΓεΣΥ
με αποτέλεσμα να κινδύνευε να μην υλοποιηθεί
ποτέ; Μέχρι που έγειρε την πλάστιγγα το ΑΚΕΛ
υπέρ του μονοασφαλιστικού και αντιλήφθηκε ο Αναστασιάδης ότι δεν είχε άλλη επιλογή και προχώρησαν;
Με τον Αβέρωφ όμως να συνέχιζε παρασκηνιακά
να το υπονομεύει; Ή να λάβει υπόψη του τον Αβέρωφ που στη συνέχεια κορδώνεται για το επίτευγμα του ΓεΣΥ;
Ποιον Αβέρωφ να λάβει υπόψη του; Εκείνον που
έριχνε κεραυνούς στα «νοσοκομούθκια» όταν
ζητούσαν εφαρμογή των όσων το κράτος τους είχε
υποσχεθεί, επικαλούμενος ότι θα πτώχευε το κράτος αν τους ικανοποιούσαν; Ή εκείνον τον οποίο,
σε μια κωλοτούμπα απείρου κάλλους, λίγο πριν τις
εκλογές χειροκροτούσε την κυβέρνηση επειδή ικανοποίησε το δίκαιο αίτημά τους; Μπορεί να ανασύρουμε από το αρχείο μας πολλές τέτοιες κωλοτούμπες, κύριε Κασουλίδη, ώστε να χάσει τον
μπούσουλά του ο κόσμος και να μην αναγνωρίζει
τον Αβέρωφ του παρελθόντος, τον Αβέρωφ ως
υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αβέρωφ της συνέχειας.
Είπε κι άλλα προκλητικά ο κ. Κασουλίδης στη
συνέντευξή του. Ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ πρέπει
να περνά πάντα από τις εσωκομματικές διαδικασίες,
είπε. Και επικαλέστηκε την αναμέτρηση Κληρίδη –
Μάτση όπου «δεν έσκασε μύτη» και την αναμέτρηση
Αναστασιάδη – Θεοχάρους όπου επίσης «δεν
έσκασε μύτη». Επιχείρημα για αφελείς. Στις δύο
αναμετρήσεις δεν έσκασε μύτη επειδή ακριβώς επικράτησε ο ηγέτης του κόμματος. Και επικράτησε
ακριβώς επειδή τα συλλογικά όργανα είναι εν πολλοίς ελεγχόμενα από την εκάστοτε ηγεσία.
Εκείνο το οποίο αδυνατεί να αντιληφθεί – ή δεν
θέλει – ο κ. Κασουλίδης (και τα λοιπά στελέχη του
ΔΗΣΥ) είναι ότι η Πινδάρου έχει ήδη τον υποψήφιό της μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες.
Από εκεί και πέρα, οποιοσδήποτε έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ακολουθήσει ανεξάρτητη υποψηφιότητα και να θέσει απευθείας στο λαό τις δικές
του προτάσεις. Αυτό συνεπάγεται η δημοκρατία!
Όσο για την περιώνυμη πρόταση Αβέρωφ να
πάνε στη βάση για να εκλέξει πρόεδρο του κόμματος, που θα είναι και ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρόκειται για κορυφαία παραπλάνηση. Ποιος είπε ότι ο Χριστοδουλίδης ή κάποιος
άλλος, ενδιαφέρονται να είναι αρχηγοί κόμματος;
Ο ισχυρισμός του Αβέρωφ ότι «εάν δεν μπορείς να
κουμαντάρεις ένα κόμμα, πώς θα κουμαντάρεις μια
χώρα» είναι αίολο. Απορρίπτεται από τα γεγονότα. Και ο Χριστόφιας ήταν καλός κομματάρχης αλλά τα έκανε μαντάρα ως Πρόεδρος. Το ίδιο και ο
Αναστασιάδης.
Αλήθεια, κύριε Κασουλίδη, εσύ που έχεις γυρίσει
τις χώρες του κόσμου, για πες στον λαό, υπάρχει
άλλη χώρα στον κόσμο, όπου ένας κομματάρχης
θα αναλάμβανε την ηγεσία του κόμματός του με τα
υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία, σε πέντε χρόνια θα το έστρεφε στα ποσοστά που είχε πριν από
45 χρόνια όταν ιδρύθηκε, και θα παρέμενε στη θέση του;
Επιστρέφοντας στην επίθεση κατά του Χριστοδουλίδη, οφείλω να σου πω, κύριε Κασουλίδη, ότι
η μικροψυχία πληρώνεται στη ζωή. Όσο για την
αναφορά σου περί πασαρέλας άκρως αποτυχημένη. Κάποιοι άλλοι είχαν επικαλεστεί τα καλλιστεία
όταν επιζητούσαν το φάγωμα της Αννίτας και στο
τέλος κατέγραψαν την κωλοτούμπα του αιώνα,
εκλέγοντάς την Πρόεδρο της Βουλής!
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Με αφορμή την άφιξη των έξι πρώτων
γαλλικών Rafale στην Ελλάδα
Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ δεν επιτρέπει ψευδαισθήσεις.
Οφείλουμε να προστατέψουμε τους εαυτούς
μας. Το κόστος απόκτησης αμυντικού εξοπλισμού είναι ένα κόστος ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ. Αποτελεί τη μοναδική ασπίδα προστασίας μας. Προφανώς, ΜΑΖΙ με το ΦΡΟΝΗΜΑ, και την “Εθνική- Λαϊκή Ενότητα”. ΜΑΖΙ με την υποχώρηση
του “φοβικού συνδρόμου” στην Αθήνα. Αυτά
γράφει σε κείμενο του με αφορμή την άφιξη των
έξι πρώτων γαλλικών Rafale στην Ελλάδα ο
εξαίρετος επιστήμονας και συγγραφέας Γιώργος Παπαγιανόπουλος.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Πρόκειται ασφαλώς για μια σοβαρή από κάθε
άποψη διαπίστωση, με την οποία κανένας δεν
μπορεί να διαφωνήσει. Τα όπλα είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε την εθνική κυριαρχία μας.Έστω κι αν κάποιοι βολεύονται από
αυτήν την ανελέητη κούρσα εξοπλισμών. Έλα
όμως που μπλέξαμε με γείτονες άρπαγες και
επιβουλείς. Σίγουρα κανένας λογικός άνθρωπος δεν θέλει τον πόλεμο. Το μόνο που επιζητούμε είναι η ειρήνη. Ειρήνη όμως με συνεχείς
υποχωρήσεις δεν είναι ειρήνη. Είναι εθνική ήττα
και εθνική ταπείνωση. Μια τέτοια εθνική ταπείνωση είναι που υποστήκαμε στην Κύπρο το 1974.
Και το 1974, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, είχαμε απόλυτη στρατιωτική υπεροπλία έναντι των
Τούρκων κι όμως δεν δώσαμε τη μάχη. Το 1974
τα πολεμικά μας αεροσκάφη έμειναν προσγειωμένα στο έδαφος και τα υποβρύχια μας έκοβαν
ασκόπως βόλτες στο Αιγαίο.
Το 1974 οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διέθεταν, εκτός των άλλων, 38 υπερσύγχρονα
μαχητικά αεροσκάφη FANTOM (οι Τούρκοι είχαν
πολύ υποδεέστερα πολεμικά αεροσκάφη) και
τέσσερα υπερσύγχρονα υποβρύχια προηγμένου τύπου (Γλαύκος, Νηρεύς, Τρίτων και Πρωτεύς). Ήταν τέσσερα υποβρύχια από τα πιο
σύγχρονα συμβατικά της εποχής τους. Μαζί με
τις τέσσερις πυραυλακάτους Ευνίκη, Κυμοθόη,
Ναυσιθόη και Καλυψώ τύπου Compattant II,
που είχαν παραγγελθεί στα ναυπηγεία CMN

του Χερβούργου το 1968 και είχαν παραληφθεί ήδη, αποτελούσαν σημαντικό παράγοντα
ναυτικής ισχύος για τη χώρα μας, αφού η Τουρκία
τότε δεν διέθετε ανάλογα όπλα, όπως δεν διέθετε και το ανάλογο προσωπικό. Κούρδους έβαλαν στην πρώτη γραμμή να πολεμήσουν στην
Κύπρο, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
Τα υποβρύχια Γλαύκος (με Πλωτάρχη τον Β.
Γαβριήλ,) και Νηρέας (με Πλωτάρχη τον Ι. Παναγιωτόπουλο), ενώ βρίσκονταν 40 μίλια από τις
ακτές της Κερύνειας, μία ανάσα δηλαδή από το
χώρο πού διενεργείτο η τουρκική απόβαση, και
μπορούσαν να επιφέρουν καίριο πλήγμα στις
δυνάμεις εισβολής, διατάχθηκαν να επιστρέψουν (αποπλεύσατε εις Ρόδον, ήταν η διαταγή
Αραπάκη) ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο Αττίλας!
Και τα FANTOM, τα πιο προηγμένα πολεμικά
αεροσκάφη για την εποχή τους (με εντολή Παπανικολάου) έμειναν καθηλωμένα στο έδαφος!
Αεροπόροι και Πλοίαρχοι και όλοι οι Στρατιωτικοί έτοιμοι να αναλάβουν κάθε επικίνδυνη αποστολή περίμεναν το σύνθημα που ελέω χούντας,
ελέω Καραμανλή με εντολές Kissinger, δεν δόθηκε ποτέ. Έτσι κατέρρευσε ή χούντα και επανήλθε ό αυτοεξόριστος Καραμανλής... Όλα στημένα!!! Έκτοτε ζούμε την καταισχύνη της προδοσίας με όλες τις τραγικές συνέπειές της για
την Κύπρο. Αγνοούμενοι, πεσόντες Ήρωες,
εγκλωβισμένοι, πρόσφυγες, γη ελληνική κατεχόμενη….
Συμπέρασμα: Τα όπλα από μόνα τους δεν
αρκούν! Πρέπει να ξέρεις πώς και πότε θα τα
χρησιμοποιήσεις. Έτσι, ναι! Κάθε θυσία καλοδεχούμενη.
Υστερόγραφο: Αυτό που κρατώ στη μνήμη
μου περισσότερο απ΄ όλα κατά τη στιγμή της
υποδοχής των έξι πρώτων γαλλικών Rafale
στην Τανάγρα είναι το μήνυμα από τον πύργο
ελέγχου λίγο πριν την προσγείωση: «Καλωσορίσατε στο σπίτι σας, καλές προσγειώσεις πάντα
με ασφάλεια». Πρώτα και πάνω απ΄ όλα είναι
η ασφάλεια των ακούραστων, ακαταμάχητων,
ασυμβίβαστων και άγρυπνων φρουρών των
ελληνικών αιθέρων. Γιατί κάθε φορά που ένας
ακόμη χειριστής της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας χάνεται στον ακήρυκτο πόλεμο του
Αιγαίου, ένας αφόρητος πόνος διαπερνά ακαριαία ολόκληρη την ύπαρξή μας! Είναι από τις
περιπτώσεις που κλαις αληθινά για έναν άνθρωπο που δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου!

Μα και τι δεν θα’δινα...
Όταν ήμουνα μικρούλα, ήθελα να μεγαλώσω
γρήγορα να γινώ κυρία, την υπεροχή μου
δώσω,
να με δούνε και θαυμάσουν όλοι όσοι αφ’
υψηλού κοιτούσαν,
γνώσεις μου ν’ αναγνωρίσουν και ποια είμαι να
ρωτούσαν.
Τελικά έγινα κοπέλα και κανέναν δεν ρωτούσα,
είχα λούσα και καπέλα και αφ’ υψηλού
κοιτούσα...
Σίγουρη του εαυτού μου πως κι εγώ ζωή
γνωρίζω,
«θα γινεί του κεφαλιού μου» κι εσάς δεν
υπολογίζω...
Σαν περαστικές βροντές έφευγαν
οι συμβουλές!...

Κάποτε αδημονούσα, πότε ο νέος θα βρεθεί
που θα με ερωτευθεί. Κι εγώ, θα τον αγαπούσα!
Τη ζωή την έβρισκα ηλιόλουστη – ωραία...
Στης Άνοιξης το ιερό προχωρούσα ΝΕΑ...
Ποτέ δεν το ξεχάστηκα, μα ήρθαν πρωτοβρόχια,
με μουντά φθινόπωρα και σκληρούς χειμώνες.
Τα νιάτα φεύγουν ξαφνικά,
προ του τέλους έμειναν οι ελπίδες μόνες.
Ποτέ καν δεν εσκέφτηκα ότι εγώ θα γερνούσα...
Ζήσης τόσο ανήξερη... σαν να την αγνοούσα...
Τώρα που το κατάλαβα, λάθη – πάθη σβήνω.
Μα και τι δεν θα’δινα, μικρή να ξαναγίνω...

Μερσίνη MacFarland
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Οι τυχεροί
Χιλιανοί
Α ρε τυχεράκηδες Χιλιανοί! Δόθηκε ήδη το σύνθημα ταχύτατης
ανόδου των μισθών και της πτώσης των τιμών. Τέλος τα ψέματα,
αρχίζει η αλήθεια. Και τούτο διότι στις 21 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν εθνικές εκλογές και τις κέρδισε η Αριστερά με αρχηγό
τον Γκαμπριέλ Μπόριτς.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Θρίαμβος! Βγήκαν οι νέοι στους δρόμους και ανέμιζαν τις κόκκινες σημαίες από την χαρά τους. Δεν κρατιόντουσαν καθόλου από
το όραμα, προφανώς, των υψηλών πλέον μισθών και της τιθάσευσης των τιμών που είχαν ξεφύγει τελείως. Επιτέλους θα χορτάσει ο
λαός ψωμί και δή σταρένιο. Άσε που η προτίμηση του κόσμου θα
γυρίσει στο παντεσπάνι με τα νέα δεδομένα της Αριστεράς. Μυτζήθρα τέλος, τέλος και το ανθότυρο, μόνον γραβιέρα και κασέρι, να
τρώει ο εργάτης και να γίνεται αμέσως λίπος, να’ρθεί να καρδαμώσει,
αυτά που ξέραν οι βιομήχανοι τελείωσαν. Μάλλον όμως η νέα κυβέρνηση θα ρίξει στην αγορά και το Γαλλικό Camembert. Πάντα η καλλιτέρα ποιότης για τον λαό, τα ψέματα έλαβαν τέλος όσον αφορά τα
καταναλώμενα λιπαρά. Από 50% και πάνω.
Είναι τοις πάσι γνωστό ότι μόλις αναλαμβάνει μία αριστερή Κυβέρνηση, οι απολαβές των εργαζομένων εκτινάσσονται σε σημείο απόλυτης ευτυχίας και παχυσαρκίας. Όπως ακριβώς είχε συμβεί στην
Βουλγαρία και στην Ανατ. Γερμανία, πέραν και του γεγονότος ότι
στο Ανατ. Βερολίνο υπήρχε κι εκείνο το γοητευτικό τείχος ύψους
πέντε μέτρων, μια σκέτη χαρά. Κατά τα άλλα, πλούτος και πάλι
πλούτος, δεν ξέραν τι να κάνουν τα λεφτά. Αυτόν τον πλούτο επικαλέστηκε ο Αντρέας όταν μας ενέπνευσε την ιδέα του Σοσιαλισμού
κι εμείς τον κατάπιαμε μαζί με τα τσόφλια.
Τώρα ήρθε η ώρα των Χιλιανών να γευτούν τους χυμούς του
Νοτίου ημισφαιρίου μέσα στην κραιπάλη και τον αλκοολισμό. Με
την δική μας εμπειρία πρέπει να τους ευχηθούμε καλά και ευρύχωρα
ξενοίκιαστα μαγαζιά, ορθάνοιχτα κενά εργοστάσια, ευτυχισμένους
και ξεκούραστους άνεργους μαγαζάτορες, όπως και καλή σταδιοδρομία στους αρχιτέκτονες στις θέσεις delivery και πιτσαδόρων. Η
Ιταλία χάνει πλέον την πρωτοκαθεδρία της πίτσας και τα ηνία αναλαμβάνουν τα καταστήματα του Santiago de Chile υπό την διεύθυνση βιοπαθολόγων και καρδιοχειρουργών. Τους ευχόμεθα καλές
δουλειές. Θα ακολουθήσουν κι εκεί πορείες γενναίων κλητήρων με
τετράγωνα καδρόνια 15Χ15cm και κόκκινες σημαίες αλληλεγγύης,
χρήσιμες για την εκδορά διαφωνούντων Πρυτάνεων και επικινδύνων
επιχειρηματιών. Το δίκιο είναι πάντα του εργάτη. Να το κατοχυρώσουμε μέσα από αγώνες και συνεχείς απεργίες, ούτε ένας στη δουλειά, να δείς πως έρχεται η πρόοδος, με την πολλή δουλειά τα είδαμε τα χαΐρια μας. Δεν ξέρω, ίσως ακολουθήσουν το ρουμανικό μοντέλο και επιταχύνουν την ανάπτυξη, εάν και εφ όσον τελικά είναι οι
Χιλιανές το ίδιο καλλίγραμμες με τις Ρουμάνες κοπέλες...
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«Λείψε που το ψυσιηκό
να μεν σ’ έβρει το κρίμα»
Κύριε Διευθυντά,
Ο μεγάλος Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης, ο μεγάλος αντίπαλος του Φιλίππου
του Β’ της Μακεδονίας, τελείωνε τους λόγους του – τους Φιλιππικούς – λέγοντας:
«Εμείς έχουμε κάνει τον Φίλιππον πανίσχυρο». Εννοούσε ότι οι Αθηναίοι, τότε,
με την πολιτική τους της αδράνειας και την
έλλειψη αποφασιστικότητας, έδωσαν στον
αντίπαλό τους τη δυνατότητα να ισχυροποιηθεί.
Ομοίως, στα νεώτερα χρόνια οι Έλληνες
είτε Βυζαντινοί είτε ως σύγχρονο κράτος,
όπως και η Κυπριακή Δημοκρατία «βοηθήσαμε» την Οθωμανική Αυτοκρατορία
και ακολούθως την Τουρκία των Νεοτούρκων να γίνουν μεγάλη περιφερειακή δύναμη.
Θυμούμαι από την Ιστορία στο Δημοτικό Σχολείο την εισβολή του Μογγόλου
πολέμαρχου στη Μικρά Ασία, όταν ο Τούρκος σουλτάνος Βογιαζίτ ετοιμαζόταν να
επιτεθεί εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Οι Οθωμανοί είχαν πάθει τρομερή καταστροφή από τους Μογγόλους, οι οποίοι
είχαν σκοτώσει τόσους Τούρκους που έγινε
ολόκληρη πυραμίδα νεκρών Τούρκων.
Όταν τους είδε ο σουλτάνος τους, πέθανε από τη λύπη του... Σύμφωνα με το βιβλίο της Ιστορίας, οι Βυζαντινοί... λυπήθηκαν τους καημένους τους Τούρκους και
τους βοήθησαν και τελικά η πράξη τους
αυτή έφερε και την καταστροφή του Βυζαντίου, για να αποδειχθεί πόσο σωστοί ήταν
οι παλιοί που έλεγαν «Λείψε που το ψυσιηκό να μην σ’ έβρει το κρίμα».
Στα νεώτερα χρόνια, την εποχή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς,
ο Έλληνας αρχιπειρατής Μπαρμπαρός

από τη Λέρο, εξάπλωσε την Οθωμανική
Αυτοκρατορία σε ολόκληρη τη Βόρεια Αφρική και έγινε ο ναύαρχος του Σουλτάνου.
Ακόμα και ο αρχιτέκτονας του Σουλεϊμάν,
που κατασκεύασε τα περισσότερα κτίρια
και το «Γαλάζιο Τέμενος» - όπου θάφτηκε
ο Σουλεϊμάν – οι Τούρκοι παραδέχονται
ότι ήταν Έλληνας. Το πιο καταπληκτικό
είναι ότι ο «πατέρας» της σύγχρονης Τουρκίας και ο χειρότερος σφαγέας Ελλήνων
στην Μικρά Ασία, ήταν Έλληνας – ο λεγόμενος Κεμάλ Ατατούρκ (δηλ. «πατέρας
των Τούρκων»).
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα ανέχεται την Τουρκία να είναι δίπλα της
ως μέλος του ΝΑΤΟ, παρά την κατοχή της
Κύπρου. Το πιο σκανδαλώδες ήταν η παράδοση του αρχηγού των Κούρδων Αμπ.
Οτσαλάν στον Τούρκο τότε πρωθυπουργό
Ετσεβίτ, αυτόν που είχε οργανώσει την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974,
για να τον «βοηθήσουν» να επανεκλεγεί!!!!
Το χειρότερο είναι ότι ελληνικός και κυπριακός λαός δεν φαίνεται να... ενοχλήθηκαν από την προδοτική αυτή πράξη, αφού
η κυπριακή κυβέρνηση τήρησε σιγή ιχθύος
και πρόσφατα ένας από τους εκτελεστές
αυτής της προδοτικής πράξης, ο Γιώργος
Παπανδρέου διετέλεσε πρωθυπουργός
και παραλίγο να εκλεγεί ξανά πρόεδρος
του νέου ΠΑΣΟΚ.
Τώρα φτάνουμε στην πρόσφατη συνέντευξη του νέου ΥΠΕΞ της Κύπρου, Ιωάννη Κασουλίδη. Ύστερα από 47 τόσα χρόνια τουρκικής εισβολής και κατοχής στην
Κύπρο, δεν φαίνεται να άλλαξε ο τρόπος
πολιτικής σκέψης στην ελεύθερη Κύπρο.
Φαίνεται ότι οι παλιοί είχαν πολύ δίκαιο

όταν έλεγαν ότι ο «νούρος του σιύλλου εν
ισιώνει», ό,τι και να γίνει. Δεν αλλάζουμε
και ούτε έχουμε τάση να σκεφτούμε λογικά.
Ο κύριος ΥΠΕΞ δεν ενοχλείται ποσώς
ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν έχουν
καμία διάθεση να επιβάλουν οποιεσδήποτε κυρώσεις στην Τουρκία, που δεν έχει
πάψει να ενοχλεί τους γείτονές της και μάλιστα δεν παύει να εκτοξεύει νέες απειλές.
Αντί να μιλήσει, επιτέλους, ειλικρινά, ο κ.
Κασουλίδης προσπαθεί να δικαιολογήσει
τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους
εταίρους μας για την φιλοτουρκική πολιτική τους. Οι καλοί μας σύμμαχοι χαλούν
τον κόσμο για δήθεν επικείμενη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι υποστηρίζουν τους Ρώσσους
της περιοχής εναντίον φασιστικών στοιχείων
που στέλνει το ΝΑΤΟ.
Οι «καλοί» μας σύμμαχοι και φίλοι στη
Δύση, που έχουν μεγάλες αμαρτίες, επειδή είναι αυτοί που εξόπλισαν και βοήθησαν την Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο,
έπρεπε να μάθουν επιτέλους από τους
ηγέτες μας την αλήθεια. Βλέπουν την Ε.Ε.
να υποστηρίζει την Τουρκία. Βλέπουν τον
Γ.Γ. του ΟΗΕ να συμπεριφέρεται ως νέος
Πόντιος Πιλάτος και να νίπτει τας χείρας
του. Να βάζει στην ίδια μοίρα θύμα και
θύτη.
Και οι ηγέτες μας, αντί ν’ ανοίξουν το
στόμα τους και να τους βάλουν στη θέση
τους, τους παρακαλούν να βοηθήσουν για
να ξαναρχίσουν συνομιλίες με τους Τούρκους!
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Τις γενεοκτονίες οι Τούρκοι τις
βαφτίζουν... πόλεμο ανεξαρτησίας»
Αγαπητή «Ε»,
Η Τουρκία ονομάζει το PYD μαζί με το ΡΚΚ ως τρομοκράτες.
Στην ουσία, τρομοκράτες για την Τουρκία είναι ολόκληρος ο κουρδικός λαός και όλες του οι οργανώσεις. Τρομοκράτες είναι και οι
Γκουλενιστές, οι άλλοτε πολιτικοί φίλοι του Ερντογάν, αλλά οι
κάθε είδους αντιφρονούντες.
Στην ουσία, τρομοκράτες ήταν και είναι οι Τούρκοι είτε ως Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε ως Τουρκία. Ως Οθωμανοί τρομοκρατούσαν τους Χριστιανούς που είχαν κατακτήσει, είτε να πληρώνουν
τους κεφαλικούς φόρους είτε παίρνοντας τα παιδιά των χριστιανών
για να τα κάνουν Γενίτσαρους. Αυτό το τελευταίο σήμερα όχι μόνο
θεωρείται τρομοκρατία, αλλά σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους
αποτελεί γενοκτονία. Όσο για τους Νεότουρκους και τους Κεμαλιστές, ανέπτυξαν τέτοια τρομοκρατία εναντίον των γηγενών χριστιανικών πληθυσμών όταν διέπρατταν τη γενοκτονία εναντίον
τους, που πολλές φορές μητέρες αναγκάζονταν να κλείσουν το
στόμα των βρεφών τους για να μη τα ανακαλύψουν οι Τούρκοι
και τους σφάξουν όλους όταν προσπαθούσαν να κρύψουν τα
παιδιά τους. Πολλές φορές τα βρέφη αυτά πέθαιναν από ασφυξία... Τέτοια τρομοκρατία είχαν αναπτύξει οι Τούρκοι.
Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ ονόμασε τη γενοκτονία που είχε
κάνει εναντίον των γηγενών χριστιανικών πληθυσμών «πόλεμο
ανεξαρτησίας»!!! Αφού ήταν «πόλεμος ανεξαρτησίας», γιατί οι

Κούρδοι, οι Λαζοί, οι Τσερκέζοι, οι Αλεβίτες, δεν είναι ανεξάρτητοι,
δεν νοιώθουν ανεξάρτητοι; Και γιατί τα πολλά εκατομμύρια χριστιανών που τους ανάγκασαν να γίνουν με το ζόρι μουσουλμάνοι – και πολλοί το ξέτουν ότι δεν είναι Τούρκοι, αλλά χριστιανοί
– φοβούνται πλέον τόσο πολύ να το πουν φανερά; Άρα, τι ανεξαρτησία είχαν αυτοί; Αλλά και οι Τουρκοκύπριοι – όσοι ξέρουν
ότι είναι χριστιανοί – μπορούν να το πουν; Όχι, από φόβο ότι θα
τους πουν προδότες ή θα τους δολοφονήσουν.
Άρα, ποιον «πόλεμο ανεξαρτησίας» είχαν κάνει οι Κεμαλιστές;
Πρέπει να αναγνωρίσουν, επιτέλους, ύστερα από εκατό χρόνια,
ότι ήταν πόλεμος γενοκτονίας και όχι ανεξαρτησίας. Διότι η Συνθήκη των Σεβρών ήταν η πιο δίκαια, πιο δημοκρατική και πιο
προοδευτική, διότι απάλλασε τους γηγενείς πληθυσμούς – Έλληνες,
Αρμένιους, Κούρδους και τους άλλους μη Τούρκους – από την
αποικιακή σκλαβιά των Τούρκων και τους έδινε πίσω τα εδάφη
που τους ανήκαν ανέκαθεν, χιλιάδες χρόνια πριν οι Τούρκοι εισβάλουν στην Μικρά Ασία από την Κεντρική Ασία μέσω του Ιράν.
Αυτά πρέπει να λέγονται καθημερινά από όλους τους λαούς
που υπέστησαν γενοκτονίες και ακόμη συνεχίζουν να τις κάνουν
οι Τούρκοι, όπως συμβαίνει με τους Κούρδους σήμερα.
Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης
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«Φάλαγγα Κυπρίων
Αγωνιστών
στην εκστρατεία για
την απελευθέρωση
της Μεσσηνίας 1826-1827»

Ω γλώσσα σοφίας, προγονική,
Μαθηματική, εννοιολογική,
Του μηδενός μη όντος,
Αλλά του απείρου παρόντος…
Ω λογική συμβόλων,
Εξήγησέ μου σε παρακαλώ,
Πως δύο μηδέν - άρρεν και θήλυ –
Εφαπτόμενα συνευρίσκονται
Και προάγονται εις άπειρον;
Μήπως κατά τον τρόπον
Όπου δύο νυν – άρρεν και θήλυ –
Συνευρισκόμενα προάγονται εις αεί;
Και είναι τούτο μέρος του «Εν» νυν και αεί;
Μήπως το νυν δεν είναι
Όσο απειροελάχιστο δοκούμε,
Εφόσον κυοφορεί το αεί
Και περιλαμβάνει συγχρόνως,
Παρελθόν και μέλλον;
Δεν είναι τούτη η απαρχή
Και ο τρόπος διαιώνισης
Του είδους του ανθρώπου
Και της εδώ του παρουσίας;
Και μήπως δεν είναι ο λόγος
Ο πραγματικός ημών υιός
Ο εκπορευόμενος de profundis
Και προσφερόμενος εις τα ίδια, εγγύς;
Δεν διεγείρει η δάνεια πνοή μας
Τις φωνητικές μας χορδές
Και με τον μικρό μας ουρανό,
Τον ουρανίσκο μας, ως αντηχείο,
Η γλώσσα παράγει ήχο,
ανθρώπινης επικοινωνίας;

Τέλος, αν χάριν της τελειότητος
Δυνηθούμε να πολλαπλασιάσουμε,
Τα άρτι ανωτέρω καταγεγραμμένων,
Επί τον εαυτόν των
Απειρότερες του απείρου φορές,
Δεν θα προσεγγίσουμε,
Ολίγον τι, το θείον,
Αξιωμένοι έστω,
Ίχνους εμπειρίας του Απείρου;
Αλέξανδρος Μαρινάκης

Πολλοί Κύπριοι αγωνιστές πολέμησαν με
ηρωισμό στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ορισμένοι απ’ αυτούς είναι οι ακόλουθοι:
1) Ιωσήφ Κύπριος, εκ Κύπρου καταγόμενος, επικεφαλής μερικών συμπατριωτών
του δραξάμενος των όπλων κατετάχθη υπό
την οδηγίαν του Πέτρου Μαυρομιχάλη εις
τας κατά την Μεσσηνίαν μάχας, ως μπουλουξής και παρευρέθη εν Βερβένοις, Βαλτετσίω, Δολιάνοις κ.λπ. κατά τε των εντοπίων
και των Αράβων. Εις τους εν Δαβιανή Μενιμέταγα κ.λπ. ως και εις τας κατά την Λακωνίαν
εν Μπαρδουνοχωρίοις και πολυαράβω μάχας.
2) Γεώργιος Δ. Οικονομίδης, Κύπριος.
Νομάρχης. Εγεννήθη εν Κύπρω στις 11 Φεβρουαρίου 1801. Αφίχθη εν Ελλάδι κατά τον
Οκτώβριον του 1821. Επί Βασιλείας εγένετο Νομοδιευθυντής εις τον νομόν Λακωνίας
εκπληρών έργον Νομάρχου. Καταργηθείσης
της θέσεως αυτού διά οικονομικούς λόγους,
τον Ιανουάριον του 1956 διωρίσθη Γενικός
Γραμματεύς του Υπουργείου των Οικονομικών.
3) «Η Ελληνική Πολιτεία
Η επί των Ναυτικών Γραμματεία της Επικρατείας
Αριθμ. 17313
Δηλοποιείται ότι το πολεμικόν πλοίον γαλέττα ονομαζόμενον ‘Αθηνά’, ωπλισμένον με τα
αναγκαία κανόνια ψιλά όπλων και εφόδια
πολεμικά και κυβερνώμενον παρά του Ιωάννου Κυπρίου πέμπεται παρά της κυβερνήσεως δια να πλεύση όλα τα παράλια της
Σπάρτης και εις τον Μεθωκόρωνα και να
εμποδίση τας καταχρήσεις και να βοηθή τα
κινήματα των ημετέρων.
Ειδοποιούνται λοιπόν άπαντες οι ναύαρχοι κ.λπ.
Εδόθη εκ της επί των Ναυτικών Γραμματείας το παρόν, όν ισχύει διά μήνας δύο (2).
Εν Αιγίνη, 26 Οκτωβρίου 1827
Ο προσωρινός επί των Ναυτικών
Γραμματεύς της Επικρατείας
Γ. Γλαράκης».
4) «Πιστοποιώ ότι ο Καπετάν Ιωάννης
Κύπριος, επονομαζόμενος εις τον ιερόν της
Πατρίδος αγώνα το έτος 1826 εκυβερνούσεν
ωπλισμένον πλοιάριον (μυστικόν), ονομαζόμενον ‘Ποσειδών’ παρά την εμφορίαν
της Σπάρτης. Επεριφέρετο μετ’ αυτού κατά
των εχθρών εις τα παράλια των Μεσσηνιακών

φρουρίων. Το οποίον ο ειρημένος και υστερήθη και ζημιωθείς αρκετά ότε έλαβον αυτά
τα εχθρικά πλοία ως λάφυρον.
Τούτου ρηθέντος ο υποφαινόμενος έδωσα
και έθεσα αυτόν Διευθυντή εις ιδιόκτητην μου
γαλέτταν ονομαζομένη ‘Αθηνά’, την οποία και
αφώπλισα να διορισθείς παρά την αυτοκυβερνητικήν επιτροπήν της Ελλάδος το 1827,
έτος κατά το ανά χείρας αυτού έγγραφα να
παραπλέη εις τα παράλια των μεσσηνιακών
φρουρίων εμποδίζων τας εις τον εχθρόν ερχομένας τροφάς και βοηθώντας αυτόν τα των
ημετέρων.
Ενθαρρυμένος διά την γενναιοψυχίαν
αυτού περιέπεσεν εις το μέσον των του εχθρικού στόλου πλοίων και ανταφερόμενος
ηχμαλωτίσθη.
Διό έχω χρέος να εφοδιάσω αυτόν με τον
παρόν μου ενδεικτικόν δυνάμει ως αληθείας
του οποίου να δυνηθή να απολαύση παρά
της σεβαστής ημών Β. Κυβερνήσεως τον
ανάλογον αυτού βαθμόν ως και αντιβραβεύσεις του και υποσημειούμαι.
Εν Ναυπλίω την 10η Ιουλίου 1833
Ηλίας Κανζάκος»
«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι κάτοικοι της Αρειουπόλεως ότι ο Κύπριος Κωνσταντίνος Ν. Κυπριώτης, καταγόμενος εκ
μητρός από την πόλιν μας, ελθών εκ Τριεστία κατά το 1826 και επαγγελόμενος τον
διδάσκαλον μέχρι της εποχής καθ’ ην ο Ιμπραήμ εισέβαλεν εις την Λακωνίαν, έλαβε τα
όπλα και εις την περίστασιν ταύτην και συνετέλεσεν μεθ’ ημών εις τας μάχας Δυρρού και
αλλαχού.
Ένεκα τούτου δίδομεν κατ’ αίτησίν του το
παρόν διά να του χρησιμεύση όπου δει.
Εν Αρειουπόλει την 10η Αυγούστου 1843»
«Ο υποφαινόμενος πιστοποιώ ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Ν. Κυπριώτης, ευρεθείς
μετ’ εμού κατά την εις Αλμυρόν της Λακωνίας

μάχην κατά του Ιμπραήμ, έδειξεν αρκετόν
ζήλον και γενναιότητα.
Διό κατ’ αίτησίν του δίδεται το παρόν ενδεικτικόν διά να του χρησιμεύση όπου δει.
Εν Ναυπλίω την 20η Αυγούστου 1843.
Π. Κοσονάκος
Συνταγματάχης»
«Εν Κερασούντι, 20 Οκτωβρίου 1865
Περίληψις περί ηθικής αμοιβής αγωνιστού
Αριθμ. 6912
Προς την Σεβ. Επιτροπήν επί του Αγώνος
Εσωκλείω ενταύθα συμφώνως με τας διατάξεις της Σεβαστής επί του Αγώνος Επιτροπής, δύο εν πρωτοτύπω πιστοποιητικά τα
οποία μου εχορηγήθησαν παρά των οπλαρχηγών, ήτοι το μεν πρώτον παρά του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, συνυπογεγγραμμένου
και εκ δεκατιών οπλαρχηγών προκρίτων της
Αρειουπόλεως, επικυρωμένα δε παρά της
Δημαρχίας Οιτύλου, το δε του Συνταγματάρχου Π. Κοσονάκου υπό τας διαταγάς του
οποίων διετέλεσα εν καιρώ του υπέρ Πατρίδος
ιερού ημών Αγώνος.
Διατελώ ευπειθέστατος
Κ. Ν. Κυπριώτης (υποπρόξενος)»
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Περιοχή της νότιας Πελοποννήσου, με πρωτεύουσα την Καλαμάτα,
εκεί όπου κηρύχθηκε η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στην Καλαμάτα έγινε η πρώτη πολεμική επιχείρηση της
Επανάστασης, όταν οι Έλληνες με επικεφαλής τον Θ. Κολοκοτρώνη εκδίωξαν τους Τούρκους και απελευθέρωσαν την πόλη, ενώ σε
άλλη πόλη της περιοχής – την Πύλο ή Ναυαρίνο – εκτυλίχθηκε η τελευταία πολεμική
επιχείρηση, η θρυλική Ναυμαχία του Ναυαρίου τον Οκτώβριο του 1827 στον κόλπο της
Πύλου, για ν’ ανοίξει ο δρόμος της Απελευθέρωσης της Ελλάδας.
Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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Χρίστος Ζαβρός – Ειρήναρχος Στεφάνου –
Νίκος Κωνσταντή – Λέλα Μάρκου-Θεοδώρου
Μέρος 46ον

Χρίστος Ζαβρός
Ο Χρίστος Ζαβρός γεννήθηκε το 1925 στο
χωριό Τσέρι στην επαρχία Λευκωσίας. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως τυπογράφος και
έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον στην πολιτική και το
1943 έγινε μέλος του ΑΚΕΛ. Για μερικά χρόνια
προώθησε την ίδρυση προοδευτικών σωματείων σε χωριά της επαρχίας Λευκωσίας και
δίδαξε θεατρικά έργα. Υπήρξε επίσης Γραμματέας της Συντεχνίας Εργατών Τύπου και Τυπογραφείων και για δέκα χρόνια (1953-1963) διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΕΟ.
Τον Δεκέμβριο 1955 είχε συλληφθεί από τις
αρχές της Αποικιοκρατίας μαζί με 135 στελέχη
του Λαϊκού κινήματος. Το 1964 πήγε στο Λονδίνο με την οικογένεια του όπου και έζησε μέχρι
τον θάνατο του τον Μάρτιο 2018. Στο Λονδίνο
εργάστηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα» αρχικά
σαν τυπογράφος και ύστερα ως δημοσιογράφος και μετά στην εφημερίδα «Παροικιακή»
ως υπεύθυνος Σύνταξης.
Διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας (198090) και Γ. Γραμματέας του Παραρτήματος ΑΚΕΛ
Βρετανίας (1990-95) και μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΑΚΕΛ.
Ο Ζαβρός έγραψε τα βιβλία «Πώς άλλαξε η
ζωή» 1994, «Εμπειρίες 50 χρόνων» 1996,
«Ποιητική Λογοτεχνική Συλλογή» 1998 και

«Ιστορία της Κυπριακής Παροικίας στη Μεγάλη
Βρετανία» 2000.
Έγραψε πληθώρα ποιημάτων στις παροικιακές εφημερίδες και θέματα του είναι ο αγώνας
του εργαζόμενου για να αποκτήσει μια καλύτερη ζωή. Δίνουμε τους στίχους που έγραψε για
τη Γιορτή της Γυναίκας:
Γιόρτασαν οι γυναίκες μας
πάντοτε να θυμούνται
αγώνες έγιναν πολλοί,
ποτέ αυτοί να μην ξεχνιούνται
Σημαντικά οφέλη είχαμε,
άλλες ακόμη υποφέρουν.
Οι αγώνες συνεχίζονται
κι άλλα πολλά θα φέρουν.

Ειρήναρχος Στεφάνου
Ο Ειρήναρχος Στεφάνου γεννήθηκε στο
Κάτω Βαρώσι το 1950. Πήγε στο Λονδίνο μετά
την τουρκική εισβολή (1974) όπου εργάστηκε
για πολλά χρόνια ως ράφτης. Αργότερα συνεργάστηκε με την Ελληνική Τηλεόραση του Λονδίνου, παρουσιάζοντας ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα για την ποίηση. Με την ποίηση ασχολήθηκε από τα νεανικά του χρόνια και δημοσίευσε πολλά ποιήματα του στις Κυπριακές και στις
παροικιακές εφημερίδες.
Δίνουμε τους στίχους από το ποίημα του
«Συλλογισμός»:

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

www.greekinstitute.co.uk

Γνώρισα έναν άνθρωπο
Στο πρόσωπο του είδα
Να’ ναι μονάχος στη ζωή
Μέλλον, χωρίς ελπίδα.
Κάθισα και ρωτήθηκα
Ποιος από μας τους δύο
Έχει τα περισσότερα
σ’ αυτόν τον βίο.
Ήτανε δικά μου όλα
της ζωής τα αγαθά
σ’ αυτόν μονάχα ανήκαν
πίκρες, βάσανα πολλά.
Παράπονα δεν έκανε
Ποτέ του σε κανένα
Πάντοτε μου ευχότανε
Να ζω ευτυχισμένα
Ασήμαντος – συνάνθρωπος
Και περιφρονημένος
Πολλά διδάσκει στη ζωή
Της μοίρας ο χαμένος
Στο ποίημά του «Βιοπάλη», ο ποιητής ενθαρρύνει τον άνθρωπο να είναι αγωνιστής για
να πετύχει ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο μια
πιο δίκαιη κοινωνία. Δίνουμε τους στίχους του
ποιήματος:
Εκεί που πέφτει η φωτιά
Και τα θεριά παλεύουν,
Εκεί που όλοι μάχονται
Και οι δρόμοι τους στενεύουν.
Στη βιοπάλη της ζωής,
Μέσα στις δυσκολίες,
Και στις καλές μας τις στιγμές
Μα και στις φασαρίες…
Εκεί φαίνεται ο άξιος,
Εκεί το παλλικάρι
Ο δυνατός ο τίμιος
Τη νίκη για να πάρει.
Με ψυχραιμία πάντοτε,
Με ηθικό και θάρρος,
Τράβα το δρόμο της ζωής,
Η Νίκη να’ ν’ ο Φάρος.
Μγ τη φοβάσαι τη ζωή,
Ποτέ να μην πτοήσεις,
Με γενναιότητα ψυχής
Θέλω να πολεμήσεις
Και στις ανάποδες στιγμές
Δεν πρέπει να λυγίσεις.

Νίκος Κωνσταντή
Ο Νίκος Κωνσταντή γεννήθηκε στη Λεμεσό
το 1933 και μετανάστευσε στην Αγγλία το 1953.
Αρχικά εργάστηκε σε εστιατόρια όπως οι περισσότεροι Κύπριοι μετανάστες της δεκαετίας
το 1950 και αργότερα σε εργοστάσιο που έφτιαχνε
τσαντίρια (τέντες). Στη συνέχεια απέκτησε ξενοδοχείο στην παραλιακή πόλη του Margate.
Έγραψε δεκάδες ποιήματα τα οποία δημοσίευσε στις παροικιακές εφημερίδες «Παροικιακή»
και «Ελευθερία». Μερικά από τα ποιήματα του
διακατέχονται από το ερωτικό στοιχείο και άλλα
για την αγάπη για την πατρίδα.
Δίνουμε τους στίχους από το ποίημα του «Δεν
αντέχω τα λεφτά»:
Φτάνει, φτάνει, πέρδικα μου,
δεν αντέχω τα λεφτά.
Όλοι μας ζούμε στο ψέμα, κολυμπούμε
στα ρηχά.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Μέρα θα ΄ρθει στον κοσμάκη που
θ΄ακούμε την αλήθεια,
Που θα βαριεστήσει κάποιος με
τσουβάλια κολοκύθια.
Τότε θα γίνει μια σχολή, ως κι εγώ
θε να γιορτάσω,
Κι ό,τι έχω και δεν έχω, και το τελευταίο
γρόσι
Από το πουγγί μου ας χάσω.
Φτάνει που θα ξέρω κάτι, κάτι αληθινό
να ζήσω
Κι όχι στης ψευτιάς το κάστρο
τα ματάκια μου να κλείσω.
Δίνουμε και μερικούς στίχους από το ποίημα
ου «Σαν θεόστραβο γατί»:
Αν μπορούσα να γυρίσω κι όλα να τα
ξανακάνω
Θα΄θελα να τραγουδήσω κι όχι
σκλάβος ν΄ αποθάνω.
Η ζωή μας είναι λίγη, μη ρωτάτε το γιατί
Όταν έρθει κείν’ η ώρα, φεύγεις σαν
θεόστραβο γατί.
Ο παράς είναι ο φταίχτης, που τον αγαπούν ζητιάνοι
Χόρεψε, τραγούδα τώρα, βρε μοιραίε
μπαξεβάνη!

Λέλα Μάρκου-Θεοδώρου
Η Λέλα Μάρκου Θεοδώρου από το Παραλίνι υπήρξε δραστήριο μέλος της Ένωσης
Κυπρίων Αγγλίας και της Οργάνωσης Συγγενών
Αγνοουμένων. Είναι επίσης ξάδελφη του αγνοούμενου αγωνιστή κατά της τουρκικής εισβολής ταγματάρχη Τάσου Μάρκου.
Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημά της
«Αφιέρωμα στο Βαρώσι και στον Ταγματάρχη Τάσο Μάρκου»:
Στον ύπνο και στον ξύπνιο μου είσαι
πάντα στη σκέψη μου Όμορφο
μου Βαρώσι
Και ακούω σε και βλέπω σε να μας
φωνάζεις γλήορα / Γιατί αρκείτε
να΄ρτετε, κάποιος να με γλυτώσει;
Βαρώσι μου πεντάμορφο,
αρχαία πολιτεία
Που χαίρεται τα κάλλη σου σήμερα η
Τουρκία
Χαίρεται και τες αμμουδιές και
τα ξενοδοχεία.
Έρκεται μου Βαρώσι μου τη στράτα
σου να πιάσω
Και να τραβήσω στο Βορρά μέσ’ τα
αιχμάλωτα χωριά
Για να βρω και τον Τάσο,
Τον Τάσο τον λεβέντη μας, τον πρώτο
Ταγματάρχη
Που στάθη και πολέμησε την Κύπρο
να υπερασπιστεί τα πάτρια εδάφη.
Και όρθωσε ανάστημα σαν
τον Κολοκοτρώνη
Και ούτε εφοβήθηκε με σφαίρες,
με κανόνι.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

MOUJENDRA

(GREEN LENTIL AND RICE PILAF)
George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also

23.00

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Here he would like to give you a taste of his recipes.

MOUJENDRA
This dish which is «fakes» in Greek
is very nutritious as it contains lentils
rich in proteins, vitamin C, fibre and
minerals such as magnesium and
iron.
Moujendra got its name from the
Syrian mouchentra. The medieval
Arabic dish,mujadarra was described as a dish for the poor and
is still known as Esau’s favourite.
In the Old Testament it cites that
Esau liked the dish so much that
he sold his birthright for it.
Moujendra is a dish prepared in all
of Cyprus, especially in my birthplace, Paphos. My mother used to
make it often because of the abundance of lentils after the summer
harvest. It was usually served with
olives, yoghurt, roasts or as an accompaniment to any main course.

METHOD
1. Wash the lentils in a colander
until cold running water and
drain.
2. Put the lentils in a pan of cold
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Γαμπρός Με Το Ζόρι
Ελληνική Ταινία:
Ο Ντιρλαντάς

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

300g green or brown lentils
175ml vegetable stock, optional
75g long grain rice, washed and
drained
6 tbsp olive oil
2 medium onions, sliced thinly
50g crusty bread cut into 1cm
cubes (croutons), optional
3 tbsp good quality red wine
vinegar or lemon juice
sea salt and freshly ground
black pepper

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

INGREDIENTS
Serves 6

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
Ελληνική Ταινία:
Προδομένη Αγάπη
Ελληνική Ταινία:
Καθηγητή μου, Αγάπη μου
Ελληνική Ταινία:
Κανένας

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellinic TV
Κωμική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Πολίτες Δεύτερης Κατηγορίας
Ελληνική Ταινία:
Τσιγγάνικο Αίμα

KYΡIAKH 30 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:
Τρία Κορίτσια Απ’ την Αμέρικα

salted water, just enough to
cover and bring to the boil.
When they start to boil, replace with fresh water. Add
the vegetable stock, if using.
Again, bring the lentils to the
boil and simmer for 15 to 20
minutes or until tender, skimming from time to time.
3. Add the rice, cover the pan
and bring it back to the boil.
Simmer gently for 15-20
minutes, until the rice is soft
and well cooked, adding a
little more water if absorbed
too quickly.
4. Over a medium heat, heat
half of the olive oil in a heavy
frying pan until hot but not
smoking and fry the sliced

onion and croutons, if using,
for 2-3 minutes until the
onions are golden and
caramelised.
5. Stir the onions and croutons if
using, the remainder of the
olive oil and vinegar or
lemon juice into the cooked
rice and lentils, and season
to taste.
6. Cover the pan with a thick
cloth and place the lid over
the cloth to steam the rice
and make it fluffy. Stir the pilaf with a fork, just before
serving. Serve hot with tuna
and olives.

© Copyright
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Sunset 1958* (Ammochostos)
In the silent cracks of the old city,
at the time when hearts turn brown,
the forgotten accordion whispers
with lovable tenderness.
Fingers cracked teenage
caress the notes abstractly –
and a look with blurred sails
daydreaming travels to infinity.
How much tenderness
But what a pity....
The music goes astray
In the calm moonlight of the west,
wrapped in glaucous dawn
of the exquisite city
and drips gently
in aching hearts...
Ah now when the rhododendrons

bloom again
and lemons stink
the glorified earth,
oh my sweet Famagusta!
you crawl again
on the road of martyrdom.
How many blind bodies,
how many tormented eyes!
And the bells are ringing,
And the bells are groaning,
and the bells in vain disturb the air,
without interruption,
without response...
Ηow many bells!

XANTHOS LYSIOTIS
*Translation to English.
Elias Pantelides of Yialousa

20.25
21.00
22.30

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
GreekStories με
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
“Ανάδειξέ το”
με την Άννα Νικολαΐδη
και τη Ρούλα Σκουρογιάννη
Κυπριακή Ταινία:
Αντινάχτου Με Τρόπον
Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00
20.35
22.10

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ελληνική Ταινία:
Οι Καταφρονεμένοι
Ελληνική Ταινία:
Χαμένα Όνειρα

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.05
20.55
22.10

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Το Τελευταίο Δάκρυ
Ελληνική Ταινία:
Η Χιονάτη και Επτά
Γεροντοπαλίκαρα

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.05
21.05
21.35
23.05

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Ποιος Σκότωσε τη Θεία Ελβίρα
Ελληνική Ταινία:
Ο Μόδιστρος
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Monday
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7.00-8.00

8.00-9.00

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

NEWS
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/*5¶VJukebox
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7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- LGR

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8am- LGR
9am- RIK

Sports Update

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

9am- RIK
10am- ERT

Sports Update

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

10.00-11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid-Morning
Madness

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

11.00-12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid-Morning
Madness

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00-10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00-13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00-14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩ
ĲȠȞǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK

14.00-15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
3pm- LGR /
Press

15.00-16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

3pm- LGR /
Press
4pm- ERT

16.00-17.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00-18.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00-19.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

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

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00-21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00-22.00

Live At The Greek

Scandalous

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00-23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

#WindDownWednesday

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

19.00-20.00

#TuesdayTunes

6pm- RIK

23.00-0.00

#MondayMoods

0.00-1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00-7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

6pm- RIK

8pm- ERT

7am- ERT

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

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

