
Η ιστορική επίσημη επίσκεψη Πάπα σε Κύπρο

και Ελλάδα και οι υψηλοί συμβολισμοί

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

Ο Άντριαν Πάτσαλος νέος πρόεδρος
της νεολαίας

(ΝΕΠΟΜΑΚ) της
Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας Η.Β.

ΣΕΛΙΔΑ 21

ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Η Τουρκία απειλεί να εμποδίσει 
την ExxonMobil να κάνει έρευνες 

στο οικόπεδο 5 της Κύπρου
l ΗΠΑ: «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ»

l ΚΥΠΡΟΣ: «ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ»

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΜΟΡΤΟΝ: «Υποστηρίζουμε λύση διζωνικής 
που ικανοποιεί τις ανησυχίες των δύο πλευρών»...

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1097      ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΙΜΗ: £1,00

    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

          
  

     

   
  

    
 

     

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

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S G R E E N

R D ,  N W 2  7 H D ,  L o n d o n

= e m a i l :

m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  

w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

Η «υπέρβαση των κοινών

συμφερόντων» με το Ισραήλ

και η επαιτεία Ερντογάν
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Χριστουγεννιάτικη μουσική πανδαισία
στην Αγία Σοφία Λονδίνου

n ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΤΡΕΙΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ ΜΕ ΥΜΝΟΥΣ,
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ

n ΠΑΡΟΝΤΕΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

n ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7

ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Ν. ΜΠΕΝΕΤ: «Μαζί αντιμετωπίζουμε τις
καταστροφικές δυνάμεις της περιοχής»

n ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ  ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

n ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ

ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΠΕΛΑΓΟΣ

n ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ EASTMED ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΣΕΛΙΔΑ 3

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

 
 

ΦΟΒΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΟΤΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Καλπάζει η «Όμικρον»
στη Βρετανία

n 437 ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ 2,000

n ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΓΙΑ 90 ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ«ΔΕΛΤΑ» ΚΑΙ «ΟΜΙΚΡΟΝ» 

ΕΩΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

n ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΡΩΝΟ-ΠΑΡΤΥ ΣΤΗΝ DOWNING
STREET ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΝ ΜΕΣΩ  LOCKDOWN

n ΨΕΥΔΕΤΑΙ Ο ΜΠΟΡΙΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2 



ΦΟΒΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΟΤΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΟΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Καλπάζει η «Όμικρον» στη Βρετανία
Υψηλός βαθμός ανησυχίας επικρατεί

ανάμεσα στους επιστήμονες της Βρε-
τανικής Κυβέρνησης σχετικά με τη νέα
μετάλλαξη «όμικρον» του κορωνοϊού, η
οποία φαίνεται να είναι πιο μεταδοτική
από τις αάλλες μεταλλάξεις αλλά τα
συμπτώματά της να μην είναι τόσο σοβα-
ρά όσο η «Δέλτα». Η ραγδαία εξάπλωσή
της όμως, εγκυμονεί περεταίρω πίεση
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάτι που
προβληματίζει τις Αρχές.

Μέχρι την Τρίτη είχαν καταγραφεί στη Βρε-

τανία 437 κρούσματα της «όμικρον», αριθμός

που είναι ο μεγαλύτερος από όλες τις χώρες

της Ευρώπης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός

αυτός μπορεί να μην είναι ο πραγματικός

αλλά να φθάνει τις 2,000.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε

ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η «όμι-

κρον» είναι πιο μεταδοτική από τη «δέλτα»

και ότι βαθμηδόν θα κυριαρχήσει στο Ηνω-

μένο Βασίλειο.

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πόση σοβαρή

ζημιά μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπι-

νο οργανισμό, αλλά η κοινή εκτίμηση είναι

ότι θα επικρατήσει στη χώρα.

Ο Γενικός Διευθυντής του NHS, Chris

Hopson, είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία

ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν δραματικά το

χειμώνα. «Μπορεί», είπε, «τα συμπτώματα

της όμικρον να μην είναι τόσο επιβλαβή αλλά

τα πολλά κρούσματα δημιουργούν πίεση στο

Σύστημα».

Η καθηγήτρια στο University College,

Christina Pagel, εκτιμά ότι μέχρι τα Χρι-

στούγεννα τα κρούσματα από τη «δέλτα» και

την «όμικρον» πιθανόν να φθάσουν τις 90

χιλιάδες ημερησίως.

Εκπρόσωπος του SAGE (Κρατική Επι-

στημονική Υπηρεσία) παρατήρησε ότι ο

αριθμός αυτό μπορεί να είναι λίγο υπερβο-

λικός, όμως, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «το

χειρότερο σενάριο».

Πάντως, τα τελευταία δεδομένα του κο-

ρωνοϊού στη Βρετνία δείχνουν ότι τα κρούσμα-

τα αυξήθηκαν αυτή τη βδομάδα κατά 15%

σε σύγκριση με την προηγούμενη (ξεπέρα-

σαν τις 45 χιλιάδες ημερησίως) και οι θάνα-

τοι χθες ήταν 180.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ TEST
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΤΟ Η.Β.

Οι ταξιδιώτες που θα θέλουν να μεταβούν

στη Βρετανία θα οφείλουν να παρουσιάζουν

αρνητικό τεστ για τον νέο κοροναϊό πριν από

την αναχώρησή τους με στόχο την αναχαίτι-

ση της εξάπλωσης της νέας παραλλαγής

Όμικρον του ιού, ανακοίνωσε η βρετανική

κυβέρνηση, προκαλώντας την οργή του ταξι-

διωτικού κλάδου.

Από την περασμένη Τρίτη «όλοι όσοι είναι

ηλικίας 12 ετών και άνω και επιθυμούν να

μεταβούν στη Βρετανία θα πρέπει να παρ-

ουσιάζουν ένα αρνητικό τεστ (αντιγόνου ή

PCR)» στο οποίο θα έχουν υποβληθεί το

μέγιστο 48 ώρες πριν από την αναχώρησή

τους «προκειμένου να επιβραδυνθεί η εισα-

γωγή της νέας παραλλαγής», διευκρίνισε η

κυβέρνηση της Βρετανίας σε ανακοίνωση

που εξέδωσε το Σάββατο.

Οι ταξιδιώτες που φτάνουν στη Βρετανία

όφειλαν ήδη να κάνουν τεστ PCR το αργό-

τερο δύο ημέρες μετά την άφιξή τους στο

Ηνωμένο Βασίλειο και να τίθενται σε απομό-

νωση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Αυτό

ισχύει και τώρα.

ΤΟ ΚΟΡΩΝΟ-ΠΑΡΤΥ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη

Βρετανία μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο,

στο οποίο εμφανίζεται προσωπικό της Ντά-

ουνινγκ Στριτ να κάνει πλάκα σχετικά με τη

διοργάνωση μιας χριστουγεννιάτικης γιορτής

το 2020, όταν απαγορεύονταν οι συναθρ-

οίσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων που

είχαν ληφθεί για τον περιορισμό του κορω-

νοϊού.

Το βίντεο το οποίο περιήλθε στην κατοχή

του ITV News δείχνει την Αλέγκρα Στράτον,

τότε εκπρόσωπο Τύπου του πρωθυπουρ-

γού, Μπόρις Τζόνσον, να κάνει πρόβα τις

απαντήσεις που θα έδινε σε μια συνέντευξη

Τύπου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου του 2020.

Κανείς δημοσιογράφος δεν είναι παρών,

όμως στο βίντεο εμφανίζεται ο Εντ Όλντφιλ-

ντ, ειδικός σύμβουλος του Τζόνσον καθώς

και ακόμη ένας συνεργάτης τους.

Η Στράτον κάνοντας πλάκα δηλώνει: «Το

φανταστικό πάρτι ήταν μια επαγγελματική

συνάντηση, δεν τηρούνταν τα μέτρα κοινω-

νικής αποστασιοποίησης».

Την εποχή εκείνη στο Λονδίνο ίσχυαν

αυστηροί περιορισμοί λόγω της υγειονομι-

κής κρίσης και απαγορεύονταν οι συναθρ-

οίσεις περισσότερων από δύο ατόμων σε

εσωτερικούς χώρους.

Ο Όλντφινλτ τη ρωτά σχετικά με τις ανα-

φορές για ένα πάρτι που πραγματοποιήθη-

κε στη Ντάουνινγκ Στριτ «την Παρασκευή το

βράδυ». Η Στράτον του απαντά: «Πήγα σπίτι

μου» και μετά κάνει μια παύση. «Ο πρωθυ-

πουργός θα ενέκρινε τη διοργάνωση ενός

χριστουγεννιάτικου πάρτι;», συνεχίζει ο Όλντφ-

ιλντ, με τη Στράτον να τον ρωτά: «ποια είναι

η απάντηση;».

Ένας άλλος σύμβουλος του Τζόνσον ακούγε-

ται να λέει: «Δεν ήταν πάρτι, ήπιαμε κρασί

και φάγαμε τυρί», κάνοντας τη Στράτον να

γελάσει και να αναρωτηθεί «το κρασί και το

τυρί επιτρέπονται;».

Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε στο βίντεο

τονίζοντας ότι «δεν πραγματοποιήθηκε χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή. Οι κανόνες για την

covid-19 ακολουθούνται πάντα». Πηγή που

έχει μιλήσει στο BBC επιβεβαίωσε ωστόσο

ότι όντως πραγματοποιήθηκε ένα πάρτι στη

Ντάουνινγκ Στριτ στις 18 Δεκεμβρίου 2020,

παρουσία «αρκετών δεκάδων» ανθρώπων.

Ο κ. Τζόνσον έχει επανειλημμένως απο-

φύγει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι το

πάρτυ έγινε με συνωστισμό έως και 50 συνε-

ργατών του σε μία αίθουσα, επαναλαμβά-

νοντας συνεχώς ότι δεν υπήρξε παραβίαση

των περιοριστικών μέτρων. Ο ίδιος πιστεύε-

ται ότι δεν ήταν παρών.

Ο επικεφαλής των Εργατικών Κιρ Στάρ-

μερ επέκρινε τη βρετανική κυβέρνηση για

την «ντροπιαστική» της συμπεριφορά.

«Οι πολίτες σε όλη τη χώρα ακολουθ-

ούσαν τους κανόνες, ακόμα και αν αυτό σήμαι-

νε ότι ήταν χωριστά από τις οικογένειες τους,

σε γενικό απαγορευτικό και τραγικά για πολ-

λούς ανήμποροι να αποχαιρετίσουν τους

αγαπημένους τους». Πρόσθεσε ότι οι πολίτες

αυτοί είχαν δικαίωμα να περιμένουν πως η

κυβέρνηση έπραττε το ίδιο.

«Το να ψεύδονται και να γελάνε για αυτά

τα ψέματα είναι επαίσχυντο. Ο Πρωθυπο-

υργός πρέπει τώρα να πει την αλήθεια και

να απολογηθεί. Δεν μπορεί να ισχύει ένας

κανόνας για τους Συντηρητικούς και άλλος

για όλους τους υπόλοιπους», πρόσθεσε ο κ.

Στάρμερ.

ΜΕ «ΞΥΛΙΝΗ» ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Η ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΥΦΕΞ:

ΜΟΡΤΟΝ: «Υποστηρίζουμε λύση

διζωνικής που ικανοποιεί τις

ανησυχίες των δύο πλευρών»...
Την πάγια θέση της βρετανικής κυβέρνησης υπέρ λύσης του

Κυπριακού που θα είναι «σύμφωνη με τις παραμέτρους των Ηνω-

μένων Εθνών», επαναδιατυπώνει η Υπουργός Ευρώπης Γουέν-
τι Μόρτον σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής

Ομοσπονδίας Χρήστο Καραολή.

«(Μια λύση) βασισμένη στο μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής

ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ένα μοντέλο που είναι διεθνώς

αποδεκτό και που πιστεύουμε ότι είναι αρκετά ευρύ για να ανταπο-

κρίνεται στις ανησυχίες αμφοτέρων των πλευρών», συμπληρώνει

η κα Μόρτον.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»: Το πώς μια ...μαγική λύση διζωνικής

χωρίς εγγυήσεις και στρατό κατοχής, που αποδέχτηκε η

Ε/κ πλευρά και μια διζωνική με στρατό και εγγυήσεις της

Τουρκίας που υποστηρίζει η Βρετανία ότι ανταποκρίνε-

ται στις «ανησυχίες» Άγκυρας – Τατάρ, δεν μας λέει η κα

Μόρτον).

Η επιστολή προσθέτει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να υπο-

στηρίζει τη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεχίσει να

προτρέπει όλες τις πλευρές να σημειώσουν πρόοδο.

Καλεί επίσης όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να αποφεύγουν οποι-

εσδήποτε ενέργειες ή ρητορική θα μπορούσαν να υπονομεύσουν

τις προοπτικές μίας λύσης».

(«Ε»: Ούτε εδώ μας διευκρινίζει η κα Μόρτον ποιες

συγκεκριμένες ενέργειες της Ε/κ πλευράς υπονομεύουν

την προοπτική λύσης. Μήπως οι νόμιμες έρευνες στη ΑΟΖ

της Κυπριακής Δημοκρατίας;)

Σε μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στα Βαρώσια, η κα Μόρτον

επαναλαμβάνει ότι η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει

τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων

Εθνών, επισημαίνοντας τις δηλώσεις που καταδίκαζαν τις τουρκι-

κές ανακοινώσεις για την περιοχή.

«Τα σύνθετα ζητήματα που επισημαίνετε υπογραμμίζουν τη σημασία

της επίτευξης μίας συνολικής λύσης του Κυπριακού κατα τρόπο επι-

τακτικό», αναφέρει η κα Μόρτον απαντώντας σε δύο επιστολές για

το Κυπριακό που είχε απευθύνει εκ μέρους της Ομοσπονδίας ο κ.

Καραολής στη Βρετανίδα Υπουργό Εξωτερικών (15/10) και στον

Βρετανό Πρωθυπουργό (15/11), καλώντας τους να παίξουν εποι-

κοδομητικό ρόλο στην προσπάθεια επανένωσης της Κύπρου.

2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021Eπικαιρότητα

Απεβίωσε ο Ανδρέας Ευαγγέλου
Πληροφορηθήκαμε ότι ο συμπατριώτης μας Ανδρέας

Ευαγγέλου απεβίωσε προχθές, Τρίτη το βράδυ.

Ο Ανδρέας ήταν πολύ γνωστός στην παροικία μας από

τη συμμετοχή του (μαζί με τη σύζυγό του Πατρίσια) σε

όλες τις εκδηλώσεις της Ομογένειας.

Καταγόταν από το κατεχόμενο χωριό Γιαλούσα της Καρ-

πασίας και ήταν μέλος του ομώνυμου Συλλόγου Αποδή-

μων.

Παρά την αναπηρία του (είχε προσθετικά σιδερένια

χέρια λόγω ατυχήματος που του είχε συμβεί πριν πολλά

χρόνια στην Κύπρο), εν τούτοις, ήταν πολύ δραστήριος

και ζούσε, παρά τις δυσκολίες, μια φυσιολογική ζωή.

Αιωνία του η μνήμη.
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Για καταστροφικές δυνάμεις της περ-
ιοχής, που γίνονται ολοένα και πιο

καταστροφικές και πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται ενιαία, μίλησε ο νέος πρωθυ-
πουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ,
δακτυλοδείχνοντας την Τουρκία. Στο
δε Κοινό Ανακοινωθέν της Τριμερούς
στην Ιερουσαλήμ μεταξύ Ισραήλ, Ελλά-
δας και Κύπρου, οι «καταστροφικές
δυνάμεις», κατά τον κ. Μπένετ, εξειδι-
κεύονται ως «οι περιφερειακοί πάρ-
οχοι που χρηματοδοτούν μισθοφόρο-
υς σε διάφορα θέατρα συγκρούσεων»,
φωτογραφίζοντας ευκρινώς την Τουρκία,
η οποία στέλνει μισθοφόρους στη Λιβύη,
Συρία, Ναγκόρνο καραμπάχ και Αφρι-
κή.

Στην Κοινή Διακήρυξη της Τριμερούς

τονίζεται «ενίσχυση του τριμερούς αμυντι-

κού συντονισμού μας, που περιλαμ-

βάνει στρατηγικό διάλογο, στρατιωτι-

κή και αμυντικο-βιομηχανική συνερ-

γασία». Επαναλαμβάνεται η συμφωνία

για συνεργασία σε όλους τους τομείς από

πανδημία, κλιματική αλλαγή, μετανάστευση

και ενέργεια. Οι τρεις ηγέτες εκφράζουν

την πλήρη στήριξή τους στην επίλυση του

Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων

Εθνών.

Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος
θεωρούν τον ενεργειακό τομέα, και
ειδικότερα το φυσικό αέριο και τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, ως στέρεο
θεμέλιο συνεργασίας στην περιοχή, με
βάση το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμ-
βανομένου του Δικαίου της θάλασσας
και του σεβασμού όλων των κρατών
να ασκήσουν τα κυριαρχικά τους
δικαιώματα στην ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα.

Οι τρεις πλευρές εκφράζουν τη σημασία

του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυρ-

ιαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική

Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος και τη δια-

τήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Σχετικά με το Κυπριακό στο Κοινό

Ανακοινωθέν τονίζεται: 
«Εκφράζουμε την πλήρη και ακλόνητη

στήριξη στη συνεχιζόμενη διαπραγματευ-

τική διαδικασία, υπό την Αποστολή Καλών

Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, για μία

δίκαιη, συνολική και βιώσιμη επίλυση του

Κυπριακού, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο

και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μία

τέτοια λύση, που θα επανενώσει το νησί,

βασισμένη στον σεβασμό των δημοκρα-

τικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

όλων των Κυπρίων, δεν θα ωφελήσει μόνο

τον λαό της Κύπρου στο σύνολό του, αλλά

θα συμβάλει και σημαντικά στην ειρήνη και

τη σταθερότητα της περιοχής, μέσω της

ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής της

Κύπρου».

Για τις διάφορες προκλήσεις στην πε-

ριοχή αναφέρεται:

«Καταδικάζουμε σθεναρά και απε-

ρίφραστα κάθε μορφή τρομοκρατίας,

καθώς και υποκίνησης σε βίαιες ενέρ-

γειες, και καλούμε τη διεθνή κοινότητα

να εργαστεί από κοινού για να περιο-

ρίσει τη μετακίνηση τρομοκρατών και

ξένων μαχητών, να περιορίσει τη βοή-

θεια σε τρομοκρατικές οντότητες και να

καταπολεμήσει τη διάδοση του εξτρε-

μισμού. Μας ανησυχούν οι περιφερει-

ακοί πάροχοι που χορηγούν και χρημα-

τοδοτούν μισθοφόρους σε διάφορα

θέατρα συγκρούσεων. Η διάδοση κατευ-

θυνόμενων οπλικών συστημάτων ακρι-

βείας και μη επανδρωμένων εναέριων

οχημάτων (UAVs) και πυραύλων Κρουζ

είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη την οποία

είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετω-

πίσουμε. Ταυτόχρονα, τονίζουμε τη

σημασία καταπολέμησης χρημα-

τοδότησης της τρομοκρατίας».

Στον ενεργειακό τομέα συμφωνήθηκε

ότι:

«Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος

θεωρούν τον ενεργειακό τομέα και, ειδικό-

τερα, το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας, ως στέρεα βάση για συνε-

ργασία στην περιοχή, επί τη βάσει του διε-

θνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του

Δικαίου της Θάλασσας και του σεβασμού

του δικαιώματος όλων των κρατών να

ασκούν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους

στην ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα τους. Εκφράζο-

υμε τη σημασία σεβασμού της κυριαρχίας

και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην

Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλα-

γος και διαφύλαξης της σταθερότητας σε

αυτή την περιοχή».

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ

Σε δηλώσεις τους στα ΜΜΕ  οι τρεις

ηγέτες τόνισαν τη σημασία της συνερ-

γασίας των χωρών τους για την ευημερία

και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολι-

κής Μεσογείου.

Στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός

του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, είπε, μεταξύ

άλλων, ότι η τριμερής συνεργασία είναι

επωφελής και για τις τρεις χώρες, τους

λαούς τους, αλλά και την περιοχή, σημειώνον-

τας ότι «είμαστε τρεις Δημοκρατίες με γεω-

γραφική εγγύτητα και έχουμε κοινό όραμα

που αφορά το μέλλον και τις προοπτικές

για τις χώρες μας».

Πρόσθεσε ότι «την ίδια ώρα αναγνω-

ρίζουμε τις απειλές στην περίπλοκη περιο-

χή μας που προκαλούν κοινή ανησυχία»,

όπως είναι οι επιπτώσεις από την Κλιμα-

τική Αλλαγή, τα θέματα της υγείας, αλλά

και της ασφάλειας λόγω της τρομοκρατίας.

Αντιμετωπίζουμε, είπε, τις αρνητικές

δυνάμεις της περιοχής νυχθημερόν και

δεν θα σταματήσουμε ούτε στιγμή να αντι-

μετωπίζουμε τις καταστροφικές δυνάμεις

μαζί με τους φίλους μας, τις θετικές δυνά-

μεις, ακούραστα και με επιμονή, και να

ενισχύουμε τις σχέσεις με φίλους μας σε

όλα τα επίπεδα. Μαζί είμαστε πιο ισχυ-

ροί, είπε.

Ανέφερε ακόμα ότι οι τρεις χώρες προω-

θούν τη διασύνδεση με τον EastMed και

τη συνεργασία τους κατά της πανδημίας,

αλλά και των επιπτώσεων της Κλιματικής

Αλλαγής, και ενισχύουν τις σχέσεις τους

στους τομείς της ασφάλειας, της οικο-

νομίας, της τεχνολογίας, του τουρισμού,

και της αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων,

φέροντας ως παράδειγμα την παροχή

αλληλοβοήθειας σε περιπτώσεις πυρκα-

γιών.

Αναφερόμενος στη συνεργασία στον

τομέα της Ενέργειας, είπε ότι συνεχίζεται

η συνεργασία για κατασκευή έργων τόσο

επί του εδάφους όσο και στη θάλασσα,

κάτι που είναι προς όφελος των λαών των

τριών χωρών.

Η τριμερής συνεργασία, είπε, είναι επω-

φελής για τους λαούς και τις χώρες μας,

αλλά και για την περιοχή μας και έχει την

ισχύ να κάνει καλό. «Δεν είστε μόνο σύμμαχοι

αλλά πραγματικοί φίλοι», είπε ο Πρωθυ-

πουργός του Ισραήλ απευθυνόμενος προς

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κ.

Μητσοτάκη.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος, Νίκος

Αναστασιάδης, στις δηλώσεις του είπε,

μεταξύ άλλων, ότι η συνεργασία των τριών

χωρών σε διάφορους τομείς ενισχύεται

συνεχώς.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας σημείωσε «την επι-

θετικότητα της Άγκυρας και τους παράνο-

μους σχεδιασμούς και τακτικές της στη

θάλασσα με την παραβίαση των κυριαρ-

χικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημο-

κρατίας στην ΑΟΖ της καθώς και επί του

εδάφους αψηφώντας πλήρως το ειδικό

καθεστώς των Βαρωσίων, όπως αυτό προ-

νοείται από σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας των ΗΕ».

Πρόσθεσε ότι κατά τις εργασίες της τρι-

μερούς Συνόδου θα ενημερώσει τους

Πρωθυπουργούς για την παρούσα κατά-

σταση πραγμάτων στο Κυπριακό, εκφρά-

ζοντας ευχαριστίες για τη στάση αρχών

που τηρούν Ελλάδα και Ισραήλ στο θέμα

αυτό.

Είπε ακόμη ότι θα ενημερώσει για τις

πολλές και επίμονες προσπάθειες της πλε-

υράς μας για επανέναρξη ουσιαστικών

διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, όπως

και για τις νέες παράνομες αξιώσεις της

Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας

για λύση δύο κρατών κατά παράβαση της

συμφωνηθείσας βάσης λύσης, όπως αυτή

έχει τεθεί από τις Συμφωνίες Υψηλού Επι-

πέδου και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου

Ασφαλείας των ΗΕ.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, τόνι-

σε την ανάγκη να συνεχιστεί η συνεργασία

των τριών χωρών σε τομείς προκλήσεων

όπως η αντιμετώπισης της πανδημίας, η

Ενέργεια και η αντιμετώπιση περιπτώσεων

έκτακτων αναγκών, όπως οι πυρκαγιές,

καθώς και οι επιπτώσεις της Κλιματικής

Αλλαγής και της μείωσης ρύπων.

Αναφερόμενος στις περιφερειακές προ-

κλήσεις, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τις

απαράδεκτες προκλήσεις της Τουρκίας

στα Βαρώσια και την απαράδεκτη αξίω-

ση της για λύση δύο κρατών, επισημαίνοντας

ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι αυτή που

σέβεται πλήρως τις αποφάσεις του Συμβου-

λίου Ασφαλείας  των ΗΕ.

Δεν μπορεί να υπάρξει λύση, είπε, χωρίς

την κατάργηση του αναχρονιστικού συστή-

ματος των εγγυήσεων και των επεμβα-

τικών δικαιωμάτων, καθώς και χωρίς την

αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών

στρατευμάτων από την Κύπρο.

«Δυστυχώς, αυτό που αντιμετωπίζουμε

από την Τουρκία είναι συνεχής αδιαλλαξία,

απαράδεκτη επιθετικότητα τόσο επί του

εδάφους όσο και στις θαλάσσιες ζώνες της

Κύπρου, αλλά και τα σχέδια της για εποι-

κισμό της περίκλειστης πόλης της

Αμμοχώστου, ενέργειες που καταδικάζουν

την όποια προσπάθεια για μια αποδεκτή

λύση του Κυπριακού».

ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε

στην Ιερουσαλήμ με τον Πρωθυπουργό

του Ισραήλ, στο περιθώριο της Τριμερούς

Συνόδου Κορυφής, καθώς και με τον Πρόε-

δρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με

τον κ. Μπένετ, πρώτης μεταξύ των δύο

ηγετών, έγινε ανασκόπηση της στρατηγι-

κής σχέσης Ελλάδας - Ισραήλ, ενώ εξε-

τάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης

της συνεργασίας σε τομείς όπως οι επεν-

δύσεις, η ενέργεια, η πανδημία και η άμυνα.

Οι δύο Πρωθυπουργοί επισήμαναν ότι

η τριμερής συνεργασία με την Κυπριακή

Δημοκρατία συμβάλλει ουσιαστικά στην

ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια

στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξέτασαν επίσης

τις νεότερες εξελίξεις στην περιοχή, με

έμφαση στην αποσταθεροποιητική συμπε-

ριφορά της Τουρκίας. 

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μπένετ συζήτ-

ησαν παράλληλα την προοπτική του σχή-

ματος 3+1 και τρόπους εντατικοποίησης

της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολι-

τείες, όπως και τη δυνατότητα συνεργασίας

με άλλες χώρες της περιοχής που έχουν

την πολιτική βούληση για την προώθηση

της ασφάλειας, της σταθερότητας και της

ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

της Τριμερούς Συνόδου, ο κ. Μητσοτάκ-

ης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο όπου

είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισρ-

αήλ, Isaac Herzog.
Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του

Ισραήλ επαναβεβαίωσαν το εξαιρετικά

υψηλό επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα

στις δύο χώρες και την εποικοδομητική

συνεργασία που έχουν ως δημοκρατίες

με μακρά ιστορική διαδρομή στην Ανατο-

λική Μεσόγειο.

O Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε

τον κ. Χέρτσογκ για τις επιδόσεις της ελληνι-

κής οικονομίας και για τις μεταρρυθμίσεις

της κυβέρνησης που έχουν αλλάξει την

εικόνα της Ελλάδας και το επιχειρηματικό

περιβάλλον, μετατρέποντάς την εκτός από

ελκυστικό τουριστικό προορισμό και σε

ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, ιδιαίτε-

ρα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης στο

Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Χέρτσογκ δώρι-

σε στον Πρωθυπουργό μία φωτογραφία

του Kωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον

Χαΐμ Χέρτσογκ, πρώην Πρόεδρο του Ισ-

ραήλ (1983-1993) και πατέρα του σημερ-

ινού Προέδρου. 

ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Στη στρατηγική σχέση που αναπτύχθηκε

ανάμεσα σε Κύπρο και Ισραήλ αναφέρ-

θηκαν  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος

Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος του Ισρα-

ήλ, Isaac Herzog, κατά τη συνάντηση που

είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Ιερ-

ουσαλήμ.

Κατά τη συνάντηση τους ο Πρόεδρος

της Κύπρου και ο Πρόεδρος του Ισραήλ

υπογράμμισαν τις εξαίρετες διμερείς σχέ-

σεις των δύο χωρών οι οποίες ανάγονται

σε στρατηγικής σημασίας.

Αναφέρθηκαν, επίσης, στη μεγάλη

συμβολή των τριμερών μηχανισμών συνε-

ργασίας για την επίτευξη ειρήνης, σταθε-

ρότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρω-

σε τον Πρόεδρο Herzog για τις τελευταίες

εξελίξεις στο Κυπριακό και τις συνεχιζό-

μενες τουρκικές προκλήσεις τόσο στην

κυπριακή ΑΟΖ όσο και επί του εδάφους

της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συζήτησαν, επίσης, για τις προσπά-

θειες των χωρών τους στην αντιμετώπι-

ση της πανδημίας του κορωνοϊού και τρό-

πους συνεργασίας Κύπρου – Ισραήλ προς

τον σκοπό αυτό.

Η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου

είναι πιο στενή από ποτέ και υπερβαίνει

τα κοινά συμφέροντα, ανέφερε ο Πρωθυ-

πουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ,

κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο

Νίκο Αναστασιάδη 

«Καλωσορίσατε στην Ιερουσαλήμ φίλε

μου Νίκο Αναστασιάδη. Είναι πολύ ωραία

που σας έχουμε κοντά μας. Η σχέση μεταξύ

των δυο εθνών μας είναι πιο στενή από

ποτέ, κατά πολύ λόγω της δικής σας πρω-

τοβουλίας και ηγεσίας. Το αντιλαμβανό-

μαστε αυτό και το εκτιμούμε», ανέφερε ο

κ. Μπένετ.

Σημείωσε πως «σε μια περίοδο κατά

την οποία καταστροφικές δυνάμεις προ-

σπαθούν να γίνουν πιο καταστροφι-

κές, είναι ολοένα και πιο σημαντικό

εμείς, οι θετικές δυνάμεις, να εργα-

στούμε μαζί για να διασφαλίσουμε την

ευημερία, την άμυνα, την οικονομία

στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η σχέση μεταξύ των δυο εθνών μας

υπερβαίνει τα κοινά συμφέροντα. Μοιρ-

αζόμαστε κοινές αξίες, και μερικές φορές

κοινά προβλήματα», σημείωσε.

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3Επικαιρότητα

ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ 

ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Ν. ΜΠΕΝΕΤ: «Μαζί αντιμετωπίζουμε
τις καταστροφικές δυνάμεις 

της περιοχής»
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Άποψη - Σχόλια

m
Στις 6 Δεκεμβρίου 2008, ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος

έπεσε νεκρός στα Εξάρχεια, χώρο όπου οι αναρχικοί – αντιε-

ξουσιαστές είχαν ως προπύργιότους για τις βίαιες επιθέσεις τους

κατά του κράτους και των απλών πολιτών. 

Οι ένοχοι οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο, το οποίο τους καταδίκασε

σε πολυετή φυλάκιση. Δηλαδή, το κράτος έκανε το καθήκον του και

οι δικαστές το δικό τους. 

Έκτοτε, κάθε χρόνο, με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας γίνον-

ται άνω-κάτω διάφορες πόλεις της Ελλάδας, πραγματοποιούνται

βίαιες διαδηλώσεις, έκτροπα, οι πολίτες υφίστανται επίθεση στα

δικαιώματά τους της καθημερινής ζωής, γίνονται καταστροφές σε

δημόσια και ιδιωτική περιουσία και ξοδεύονται εκατομμύρια για να

κινητοποιούνται χιλιάδες αστυνομικοί ώστε να προστατεύσουν τη

ζωή και τα δημοκρατικά δικαιώματα της συντριπτικής πλειοψηφίας

του λαού. 

Οι δολοφόνοι αστυνομικοί δικάστηκαν και μπήκαν φυλακή. Τους

λίγους τραμπούκους που κάθε χρόνο προβαίνουν σε βιαιότητες,

καταστροφές και απειλούν το δημοκρατικό πολίτευμα ποιος θα τους

δικάσει; Άλλο είναι το δικαίωμα στη διαδήλωση και διεκδίκηση και

άλλοι οι τραμπουκισμοί.

m
Καλεσμένος την περασμένη Δευτέρα το πρωί στο ΣΚΑΪ Ελλάδας ο

Ανδρέας Λοβέρδος, που ήρθε τρίτος στις εκλογές για την αρχηγία

στο ΚΙΝΑΛ και απεκλείσθη από τον β’ γύρο. Πίστευε ότι θα έρθει πρώτος.

Τον ρωτούν, λοιπόν, οι παρουσιαστές αν θα πάρει θέσει υπέρ ενός από

τους δύο υποψηφίους την επόμενη Κυριακή. Απαντά ότι εντός της ημέρ-

ας, το αργότερο την επομένη, αφού διαβουλευθεί με τους συνεργάτες του,

θα πει ξεκάθαρα ποιον θα ψηφίσει. Και αναπτύσει ένα σκεπτικό γι’ αυτό

για ένα λεπτό. 

Οπότε επεμβαίνει το... σαΐνι η παρουσιάστρια και τον ρωτά «αν θα ανα-

κοινώσει την απόφασή του μέχρι την... Πέμπτη!!!

Προφανώς, η κυρία δεν συνηθίζει ν’ ακούει τις απαντήσεις των καλε-

σμένων στην εκπομπή. Το κάνει συχνά – πυκνά. Δεν... ακούει, απλώς

σκέπτεται την επόμενη ερώτηση που θα κάνει και με την άκρη του ματιού

της κοιτάζει αν τη δείχνει ο φακός...

Θα μου πείτε: Γενικό το κακό. Σωστά. Μεγάλη «αρρώστεια» το «γυαλί»!

m
Ένας «τρελός» Σύρος μετανάστης ζήτησε από τον χότζα του

«Μεγάλου Τζαμιού» στη Λάρνακα να τον αφήσει να διανυκτε-

ρεύσει (δηλαδή να κοιμηθεί) εντός του τεμένους. Ορθώς ο άνθρω-

πος του αρνήθηκε. Και αυτός, για εκδίκηση, πήγε να κάψει το τζαμί,

προκαλώντας τελικά ασήμαντες φθορές στην πόρτα. 

Και έγινε το «σώσε». Βγήκε ο Ερντογάν να απειλήσει με «βαριά

τιμωρία τους ένοχους Ε/κ δράστες». Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτε-

ρικών μίλησε για... ισλαμοφοβία, ρατσισμό και το αντηχείο τους στα

κατεχόμενα,ο Τατάρ, αναφέρθηκε σε «βανδαλισμούς από Ε/κ όπως

το 1963-64». 

Επίσης, κάποιες Ε/κ οργανώσεις, δήθεν αντιρατσιστικές, μίλησαν

για... ρατσισμό και εθνικιστές! 

Έγιναν όλοι καταγέλαστοι. Ρεζιλεύτηκαν.

Το 1955, το 1958, με δική τους ομολογία, πυρπολούσαν τουρκικά

κτίρια πράκτορες Τούρκοι και τα έριχναν στους Έλληνες. Άρα, ο

Τατάρ να μάθει ιστορία πριν να μιλά για το 63-64. 

Όμως, το θέμα αυτό δεν είναι το κύριο. Φαντάστηκε κανείς τι θα

γίνει αν αύριο συμφωνήσουμε σε λύση με τον τουρκικό στρατό και

εγγυήσεις; Μια τουρκική προβοκάτσια αρκεί για να επέμβει η...

εγγυήτρια Τουρκία. 

ΗΡΑ

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα

Η
ταν – και είναι – από πάσης από-

ψεως  σημαντική η τριμερής συνάν-

τηση στην Ιερουσαλήμ μεταξύ της Ελλά-

δας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Σημαν-

τική για έναν επιπρόσθετο λόγο πέ-

ραν των αυτονοήτων. Ότι και ο νέος πρ-

ωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ όχι μό-

νο συνεχίζει την πολιτική συμμαχίας

με τις δύο χώρες του Ελληνισμού, που

ακολουθούσε ο προκάτοχός του Βε-

νιαμίν Νετανιάχου,αλλά φαίνεται να

μπαίνει πιο αποφασιστικά σ’ αυτή την

τριμερή συνεργασία και να θέλει να την

επεκτείνει.

Α
ν διαβάσει κάποιος προσεκτικά το

Κοινό Ανακοινωθέν της Τριμερούς,

αλλά και τις δηλώσεις του κυρίου Μπέ-

νετ κατά τις διμερείς συναντήσεις με

τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη και

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, θα διαπι-

στώσει ότι το Ισραήλ θέτει τη συνερ-

γασία με την Κύπρο και την Ελλάδα (με

την προσθήκη και των ΗΠΑ) ως ύψιστη

προτεραιότητα της χώρας του. 

Φ
υσικά, τα κοινά συμφέροντα καθο-

δηγούν τις σχέσεις αυτές. Το Ισρα-

ήλ ήταν έως πριν λίγαν χρόνια «απο-

μονωμένο» από τα χρονικά κράτη. Οι

επαφές του με τους Άραβες της πε-

ριοχής ήταν σχεδόν μηδαμινές. Ακόμα,

έως τη δεκαετία του 1990, η Ελλάδα και

η Κύπρος δεν είχαν ούτε διπλωματικές

σχέσεις με το Ισραήλ, διότι οι ηγεσίες

μας «καθοδηγούνταν» από το... Πα-

λαιστιακό και τους αγώνες του Αρα-

φάτ, ακόμα και του ανισόρροπου δι-

κτάτορα Καντάφι. Υπεισέρχετο, φυσι-

κά, και ανάμεσα στον κόσμο μια αν-

τίληψη «αντιπάθειας» προς τους Εβρ-

αίους διό-τι... σταύρωσαν τον Χριστό. 

Ε
πόμενο ήταν το Ισραήλ να στρα-

φεί προς την Τουρκία και – με την

προτροπή των Αμερικανών – να ανα-

πτύξει σχέσεις συνεργασίας. Το πανί-

σχυρο εβραϊκό λόμπυ, κυρίως στις ΗΠΑ,

έπαιζε πάντα ρόλο συνηγόρου της 

Τουρκίας. 

Τ
α πράγματα, όμως, άλλαξαν τις τε-

λευταίες δύο δεκαετίες και βαθ-

μηδόν οι σχέσεις του Ισραήλ με την

Κύπρο και την Ελλάδα άρχισαν να ανα-

πτύσσονται σε όλους τους τομείς και

να γίνονται πιο ισχυρές. «Θετικό» ρό-

λο σ’ αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισε η

αλλοπρόσαλλη πολιτική Ερντογάν, αλ-

λά και η αλλαγή πολιτικής των κυβερ-

νήσεων Ελλάδας και Κύπρου. Επί πρω-

θυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

και επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη

υπήρξε διπλωματική αναγνώριση του

κράτους του Ισραήλ και ανοίχθηκαν 

πρεσβείες. 

Τ
α πράγματα έγιναν «πιο εύκολα»

στις σχέσεις με το Ισραήλ όταν και

η Κύπρος εντάχθηκε στην Ε.Ε. Ο Τάσ-

σος Παπαδόπουλος ήταν αυτός που

διάνοιξε τους ορίζοντες συνεργασίας

με το Ισραήλ, φέρνοντας και τον τότε

Έλληνα πρωθυπουργό Κώστα Καρα-

μανλή «κοντά». Οι μετέπειτα Πρόε-

δροι της Κύπρου, όπως και οι πρωθυ-

πουργοί της Ελλάδας που ακολούθη-

σαν, δεν αμφισβήτησαν ποσώς αυτή

τη γραμμή πλεύσεως. Αντίθετα, την

συνέχισαν μετ’ επιτάσεως. Σήμερα, το

Εβραϊκό Λόμπυ στις ΗΠΑ και αλλού

είναι σθεναρός (και αποτελεσματικός)

υποστηρικτής της Ελλάδας και της

Κύπρου. Και όλοι γνωρίζουμε την

απήχηση που έχει, τη δύναμή του. 

Τ
ο Ισραήλ έχει συμφέρον να έχει δημο-

κρατικούς συμμάχους στην πε-

ριοχή, ιδίως δύο χώρες – μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία προ-

σδοκά να συσφίγξει τις σχέσεις του, πο-

λιτικές και οικονοικές. 

Α
πό την άλλη, ο ενεργειακός πλούτος

στην Ανατολική Μεσόγειο και η αξιο-

ποίησή του απαιτεί συνέργεια μεταξύ

των κρατών της περιοχής, που τηρούν

τους κανόνες του Δικαίου της Θάλασ-

σας και έχουν τη νομιμότητα ως οδηγό

τους στον ορισμό των θαλασσίων ζωνών. 

Π
έραν των κοινών αυτών συμφε-

ρόντων, οικονομικών και πολιτικών,

η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και

Κύπρου με το Ισραήλ είναι εξίσου σημαν-

τική. Μπορεί να εκδηλώνεται σε διά-

φορες μορφές. Ως γνωστόν οι Μυστι-

κές Υπηρεσίες του Ισραήλ (η γνωστή

Μοσάντ), συνεργάζεται στενά με την

αντίστοιχη ελληνική και κυπριακή. Από-

τοκο αυτής της συνεργασίας ήταν και

η αποτροπή αιφνίδιας κατάληψης από

τους Τούρκους ενός μικρού ακατοίκητου

νησιού της Ελλάδας. Με κατάλληλη πλη-

ροφόρηση, η Ελλάδα «προετοιμάστηκε»

και τα τουρκικά σχέδια εγκαταλείφθη-

καν (επί πρωθυπουργίας Τσίπρα αυ-

τό). 

Τ
ώρα, ο νέος πρωθυπουργός του

Ισραήλ εμφανώς περιγράφει την

Τουρκία ως «καταστροφέα» και εκτιμά

ότι θα γίνει «περισσότερο καταστρο-

φική δύναμη», γι’ αυτό τονίζει ότι πρέ-

πει να υπάρξει ΕΝΙΑΙΑ αντιμετώπιση

του κινδύνου. Αυτό ακριβώς λένε και

Αθήνα και Λευκωσία. Ότι η Τουρκία

συμπεριφέρεται ως ο νταής της πε-

ριοχής, που διά της βίας επιδιώκει να

επιβάλει τη θέλησή του, καταπατώντας

το Διεθνές Δίκαιο. 

Ο
νέος Ισραηλινός πρωθυπουργός

προβαίνει, όμως, και σε μια άλλη

διαπίστωση, υπογραμμίζοντας στον

Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι οι σχέσεις

μεταξύ των δύο χωρών  «υπερβαίνουν

τα κοινά συμφέροντα». Δηλαδή, δεν

είναι μόνον αυτά το κριτήριο της συνερ-

γασίας. Αναφέρεται σε κοινές αξίες και

σε κοινά προβλήματα. Αυτό ασφαλώς

ισχύει και για την Ελλάδα. Συνεπώς,

αναβάθμιση της τριμερούς συνεργασίας

που πήρε σάρκα και οστά προ καιρού,

έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον

Ελληνισμό.  Κύπρος και Ελλάδα έχουν

ισχυρή πολιτική θέση με την ιδιότητά

τους ως μέλη της Ε.Ε., αλλά και στέρεο

βάθρο διά της συνεργασίας τους με το

Ισραήλ. 

Η
Τουρκία μπορεί να απειλεί και να

«γαυγίζει», να ενεργεί εντός διεθ-

νούς νομιμότητας, αλλά δεν έχει την

ικανότητα να πραγματοποιήσει τις απει-

λές που εκτοξεύει. Όπου νά’ναι θα

αρχίσουν γεωτρήσεις στο οικόπεδο

«10» της κυπριακής ΑΟΖ και αργότερα

στο «5». Θα πάει ο Ερντογάν να διώξει

διά της βίας τους Αμερικανούς; 

Ε
γνοια του Τούρκου προέδρου αυ-

τή τη στιγμή είναι να σώσει την 

τουρκική οικονομία, που βρίσκεται σε

χάος. Γυρνά σαν ζητιάνος στη Μέση

Ανατολή και παρακαλεί τους «αδελ-

φούς» του Άραβες να τον σώσουν. Γλεί-

φει εκεί που έφτυνε, απλώς για να πά-

ρει μερικά δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν

είναι μόνον το Κατάρ. Γονυπετεί στα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σα-

ουδική Αραβία, μπας και τον λυπη-

θούν... Παλιά αυτές τις εσωτερικές κρίσεις

τις «διοχέτευε» στον... εξωτερικό κίνδυνο

για να αποσυμπιέσει τη δεινή θέση στην

οποία βρισκόταν. Τώρα, δεν τον... παίρ-

νει. 

Γ
ι’ αυτό Ελλάδα και Κϋπρος  δεν πρέ-

πει να ορρωδούν μπροστά στις

επεκτατικές τουρκικές επιδιώξεις. Ούτε

στο Κυπριακό ούτε στο Αιγαίο.

«Ε»

Η «υπέρβαση των κοινών συμφερόντων»
με Ισραήλ και η επαιτεία Ερντογάν



Ητολμηρή και εύστοχη  κίνηση της

Κυπριακής Δημοκρατίας να παρ-

αχωρήσει το τεμάχιο 5 της κυπρια-

κής ΑΟΖ στην κοινοπραξία της

ExxonMobil και της εταιρείας πετρ-

ελαίου του Κατάρ προκάλεσε την

έντονη αντίδραση της Τουρκίας, η

οποία απειλεί τον αμερικανικό κολοσ-

σό ότι δεν θα του επιτρέψει να κάνει

έρευνες.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών,

ισχυρίζεται με ανακοίνωσή του πως σε

ένα μέρος του κυπριακού οικοπέδου

εκτείνεται η τουρκική υφαλοκρηπίδα: «Η

Τουρκία, όπως και πριν αλλά και από

δω και πέρα, δεν θα επιτρέψει σε ξένη

χώρα, εταιρεία ή πλοίο να πραγμα-

τοποιήσει δραστηριότητες έρευνας

υδρογονανθράκων δίχως άδεια στα

πεδία της θαλάσσιας δικαιοδοσίας

της, δεν θα δώσει τέτοια ευκαιρία και

θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα

να υπερασπίζεται τα δικαιώματα της

χώρας μας και της “ΤΔΒΚ” (κατεχο-

μένων)», ανέφερε η ανακοίνωση.

Απάντηση στην δήλωση του Εκπρο-

σώπου Τύπου του Υπουργείου Εξωτε-

ρικών της Τουρκίας  δίνει το Υπουργείο

Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας: 

«Η προρρηθείσα δήλωση καταδεικ-

νύει για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία περ-

ιφρονεί το Διεθνές Δίκαιο, συμβατικό και

εθιμικό, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται

στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για

το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, και

δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υφα-

λοκρηπίδα και την ΑΟΖ της.

Το τεμάχιο 5 βρίσκεται εντός της

ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής

Δημοκρατίας, σε θαλάσσια περιοχή στα

νοτιοδυτικά του νησιού, η οποία έχει ήδη

οριοθετηθεί, σύμφωνα με το Διεθνές

Δίκαιο, μεταξύ των μόνων σχετικών

παράκτιων κρατών των οποίων οι ακτές

αντίκεινται, ήτοι, της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και την Αραβικής Δημοκρατίας

της Αιγύπτου, με τη Συμφωνία Οριοθ-

έτησης ΑΟΖ του 2003. Η εξερεύνηση

και/ή εκμετάλλευση του τεμαχίου 5 είναι

αποκλειστικό κυριαρχικό δικαίωμα της

Κύπρου και δεν επηρεάζει τα δικαιώμα-

τα οποιουδήποτε τρίτου κράτους, περι-

λαμβανομένης της Τουρκίας.

Η επέκταση της παρουσίας της

ExxonMobil στην ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα

της Κύπρου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης

στην ενεργειακή στρατηγική της Κύπρ-

ου. Η Τουρκία, για ακόμα μια φορά,

αρνείται να συμμορφωθεί με το Διεθνές

Δίκαιο, προβάλλοντας αβάσιμες αξιώσεις,

αντίθετες με την κατ’ επανάληψη εκφρ-

ασθείσα θέση της διεθνούς κοινότητας».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει

με αποφασιστικότητα την πολιτική της

στον τομέα των υδρογονανθράκων, με

πλήρη σεβασμό στο Διεθνές και Ευρω-

παϊκό Δίκαιο», καταλήγει η ανακοίνω-

ση.

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ
ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Στις απειλητικές δηλώσεις που έκανε

η Τουρκία απαντά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουρ-

γείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η

Ουάσιγκτον συνεχίζει να αναγνωρίζει

το δικαίωμα της Κυπριακής Δημο-

κρατίας να αναπτύξει τους πόρους

που βρίσκονται εντός της ΑΟΖ της.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτ-

μεντ σημείωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολι-

τείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις

στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τα

μέρη να λάβουν μέτρα που συμβάλλουν

στη μείωση της έντασης. Η πολιτική των

ΗΠΑ για την Αποκλειστική Οικονομική

Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι

μακροχρόνια και δεν έχει αλλάξει. Οι

Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν

το δικαίωμα της Κυπριακής Δημο-

κρατίας να αναπτύξει τους πόρους

στην Αποκλειστική Οικονομική της

Ζώνη. Αυτό είναι συνεπές με τη θέση

των ΗΠΑ για όλα τα κράτη. Σε τομείς

αλληλεπικαλυπτόμενων θαλάσσιων

αξιώσεων, προτρέπουμε τα μέρη να

επιλύσουν τις θαλάσσιες διαφορές τους

ειρηνικά και σύμφωνα με το Διεθνές

Δίκαιο. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι

οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου

της Κύπρου, όπως όλοι οι πόροι της, θα

πρέπει να μοιράζονται ισομερώς μεταξύ

των δύο κοινοτήτων».

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο γνωστός και έγκυρος δημοσιο-

γράφος Μιχάλης Ιγνατίου σχολιάζει για

το θέμα αυτό:

«Το φλερτ με την ExxonMobil, ειδικά

για το τεμάχιο 5, ξεκίνησε μήνες πριν.

Αλλά, τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

όταν ο κ. Αναστασιάδης -στο περιθώριο

της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων

Εθνών- συναντήθηκε με την ηγεσία της

αμερικανικής εταιρείας, τα χαμόγελα

περίσσεψαν.

Από κάποιες φωτογραφίες που δόθη-

καν τότε στη δημοσιότητα καταλάβαινε

ο καθένας ότι στη σουίτα του ξενοδοχείου

Loews Regency, της Νέας Υόρκης, κάτι

σημαντικό συνέβη.

Ο εκπρόσωπος της Κύπρου ανα-

κοίνωσε τη συνάντηση, αλλά μέχρι εκεί.

Και να μου επιτρέψετε να πω ότι στο 

ενεργειακό πρόγραμμα, η Κύπρος έχει

δείξει μία πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν

τους φόβισαν οι απειλές της Τουρκίας.

Και να μην ξεχνάμε ότι είναι υπό ομηρία.

Βρίσκονται παράνομα στο νησί 35 χιλιά-

δες τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και

η Κύπρος είναι περικυκλωμένη από

πολεμικά πλοία.

Η απόφαση της ExxonMobil να εισέ-

λθει σε διαπραγμάτευση για το οικόπε-

δο 5 δείχνει και κάτι άλλο. Ότι πριν

προχωρήσει σε συζητήσεις, διαβου-

λεύθηκε με την αμερικανική κυβέρνηση.

Είναι βέβαιο ότι έλαβε το πράσινο

φως, διότι η παρουσία εταιρειών όπως

η Exxon Mobil σε διάφορες περιοχές του

κόσμου είναι πάνω απ’ όλα στρατηγική

και εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέρ-

οντα.

Η Ανατολική Μεσόγειος έχει μπει ξανά

στο χάρτη της αμερικανικής εξωτερικής

και αμυντικής πολιτικής. Η Αμερική επέ-

στρεψε και έχει μεγάλη σημασία ότι ο κ.

Μπάιντεν επανάφερε στην ομάδα ενε-

ργειακής πολιτικής τον περίφημο Άμος

Χόκσταϊν. Αυτός βρισκόταν πίσω από

τις πρώτες συμφωνίες της Κύπρου με

το Ισραήλ και την Αίγυπτο».

ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ 
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ

ΣΤΟ «10»

Παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, ο

αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός

Exxon Mobil ξεκινά σε λίγες ημέρες τις

εργασίες για τη γεώτρηση στο Οικόπε-

δο 10 της κυπριακής ΑΟΖ.

Δημοσίευμα του «Φ» αναφέρει:

Ηδη το υπερσύγχρονο γεωτρύπανο

Stena Ice Max της ExxonMobil (από

τα πλέον σύγχρονα που υπάρχουν στον

κόσμο) βρίσκεται στα ανοικτά της Λεμε-

σού και άρχισε τις προεργασίες των δύο

τελικά γεωτρήσεων που θα πραγματο-

ποιήσει εντός της κυπριακή ΑΟΖ.

Εως την άφιξή του στη Λεμεσό δεν

συνάντησε καμία αντίδραση από πλε-

υράς Άγκυρας. Άλλωστε αμερικανικών

συμφερόντων γεωτρύπανο είναι και η

Αγκυρα θα το ζυγίσει δύο φορές για οποι-

αδήποτε πρόκληση.

Αλλά και οι Αμερικανοί δεν φαίνεται

να μένουν με σταυρωμένα χέρια. Λόγω

της κλιμακούμενης τουρκικής προκ-

λητικότητας και των ασφυκτικών οικο-

νομικών προβλημάτων που αντιμε-

τωπίζει η Τουρκία για να προλάβουν

επικίνδυνη κλιμάκωση των προκλήσεων

θέλησαν (αναφέρουν πληροφορίες από

στρατιωτικές πηγές), να «θωρακίσουν»

τα συμφέροντά τους στην Κύπρο.

Δεν προκαλεί σε κανέναν εντύπωση

το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή

της ΝΑ Μεσογείου ο 6ος Αμερικανικός

Στόλος έχει αυξήσει την παρουσία του,

ενώ από αέρος «σκανάρουν» την πε-

ριοχή με πτήσεις (σε μεγάλο ύψος) αμε-

ρικανικών κατασκοπευτικών αεροσκα-

φών.

Η αμερικανική κυβέρνηση (και η νυν

αλλά και η προηγούμενη δια του Πομ-

πέο) έχει προειδοποιήσει, εμμέσως πλην

σαφώς, ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί

παραβίαση των κυριαρχικών δικαιω-

μάτων της Κύπρου και της δυνατότητάς

της να αναζητήσει και να εκμεταλλευτεί

τις ενεργειακές πηγές της.

Τι το ιδιαίτερο έχει το γεωτρύπανο

Stena Ice Max και γιατί θεωρείται ένα

από τα καλύτερα που μίσθωσαν οι Αμε-

ρικανοί; Μπορεί να τρυπά σε μεγάλα

βάθη και σε μεταβαλλόμενες συνθήκες

ισχυρών και διαφορετικών πιέσεων.

Η κυπριακή κυβέρνηση, πιστή στην

εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του

Δικαίου της Θάλασσας εξέδωσε  NAVTEX

(από τον σταθμό της Λάρνακας) με την

οποία καθιστά ενήμερους τους πάντες

(περιλαμβανομένης και της Τουρκίας)

ότι θα πραγματοποιηθούν από τις 19

Νοεμβρίου έως τις 30 Ιανουαρίου «προ-

παρασκευαστικές εργασίες και γεω-

τρητικές εργασίες» στην περιοχή που

ορίζεται από τις συντεταγμένες στο στίγμα

του μεγάλου κοιτάσματος «Γλαύκος»

(δόθηκε τιμητικά στο κοίτασμα το όνομα

του πρώην προέδρου της Κύπρου

Γλαύκου Κληρίδη) που είχε εντοπίσει

το 2019 η αμερικανική εταιρεία.

ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Η Τουρκία απειλεί να εμποδίσει
την ExxonMobil να κάνει έρευνες

στο οικόπεδο 5 της Κύπρου
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Πραγματοποιήθηκε το περα-

σμένο Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου,

το καθιερωμένο Χριστουγεννιά-

τικο Παζάρι του ελληνικού σχο-

λείου Φίνσλεϋ, στη αίθουσα του

Γυμναστηρίου και στους εξωτε-

ρικούς χώρους του αγγλικού σχο-

λείου Compton.

Δεκάδες γονείς και οι μαθητές

του σχολείου, φορώντας μάσκα

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,

είχαν την ευκαιρία να περάσουν

ένα ευχάριστο απόγευμα μέσα

σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαι-

ρα. Υπήρχαν πολλά παιχνίδια για

παιδιά, διαγωνισμοί, βαφές, λαχνός

με πλούσια δώρα, μελομακάρο-

να, κουραμπιέδες και άλλα γλυκι-

στικά και αλμυρά.

Τα παιδιά του σχολείου προ-

σήλθαν με τους δασκάλους τους

προς το τέλος των μαθημάτων

και πραγματικά απόλαυσαν αυτά

που πρόσφερε το παζαράκι.

Η όλη εκδήλωση, πέραν της

κοινωνικής και γιορταστικής χροι-

άς, επέφερε και σημαντική οικο-

νομική ενίσχυση στο σχολείο.
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Χριστουγεννιάτικο παζάρι 
στο ελληνικό σχολείο Φίνσλεϋ

Εορτή Αγίας Βαρβάρας 
στο Southend-On Sea

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας

στην πόλη Southend-On-Sea της Ανατολικής Αγγλίας

λειτούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτ-

ηνής κ. Μάξιμος κατά την ημέρα της εορτής της

Αγίας (4 Δεκεμβρίου).

Μετά του Θεοφιλεστάτου συλλειτούργησαν ο

Αρχιμ. κ. Χρυσόστομος Τύμπας, ο Πρωτοπρε-

σβύτερος κ. Κωνσταντίνος Γαριβαλδινός και ο

εφημέριος του Ναού Πρεσβύτερος Παναγιώτης

Αναστασίου.

Εκκλησιάστηκαν επίσης οι μαθητές του Ελληνι-

κού Σχολείου της Κοινότητος. 

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξι-

μος μίλησε για τον βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρ-

ος Βαρβάρας και μετέφερε στους πιστούς την

ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα.

Τον Θεοφιλέστατο καλωσόρισε η Κοινότητα με

θέρμη, ο οποίος στη συνέχεια παρακάθησε στο

επίσημο γεύμα.
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Χριστουγεννιάτικη μουσική πανδαισία
στην Αγία Σοφία Λονδίνου

Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, η Ιερά
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγά-

λης Βρεταννίας πραγματοποίησε την πρώτη
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με τίτλο «A
Concert of Christmas Joy», η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της
Αγίας Σοφίας Λονδίνου, με χορηγία του
Ιδρύματος Χρήστου Λαζαρή.

Ήταν μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της Αρχιε-

πισκοπής, η οποία, εκτός από γιορτινό θρη-

σκευτικό κλίμα που δημιούργησε, έδωσε και

ενωτικά μηνύματα για τον χριστιανικό κόσμο.

Τα διαχρονικά μηνύματα που έφερε ο Ιησούς

στον κόσμο δεν αφορούν μόνο τους Ορθόδο-

ξους αλλά τα ενστερίζονται όλοι οι Χριστιανοί

της Υφηλίου. (Δεν ξεχώρισε ο Χριστός Ορθό-

δοξους, Καθολικούς, Αγγλικανούς και άλλους.

Τη διαίρεση των πιστών την επέφεραν θνητοί

αρχιερείς της εποχής του Σχίσματος).

Στη Συναυλία συμμετείχαν τρεις χορωδίες,

που για πάνω από δύο ώρες ερμήνευσαν χρι-

στουγεννιάτικους ύμνους, τραγούδια και γιορ-

τινές μελωδίες. Η χορωδία της Αγίας Σοφίας
υπό τη διεύθυνση του κ. Κώστα Μανωρά,

η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσι-
κής της Ι. Αρχιεπισκοπής υπό την διεύθυ-
νση του Αιδ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ιωσήφ
Παλιούρα και η χορωδία «The London

Community Gospel Choir» υπό τη διεύθυ-
νση του κ. Bazil Meade.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Σεβα-

σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλ-

ης Βρεταννίας κ. Νικήτας. Προηγήθηκε θερμό

καλωσόρισμα από τον Αρχιμανδρίτη του Οικου-

μενικού Θρόνου και ιερατικώς Προϊστάμενο του

Καθεδρικού Ναού, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ.

κ. Θεωνά Μπακάλη. Συντονιστής ήταν ο Πανο-

σιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής,
Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιε-

πισκόπου, ο οποίος και παρουσίασε το θέμα

της βραδιάς.

Αξιοσημείωτες οι παρουσίες στη Συναυλία

ήταν:

Ο Ειδικός Σύμβουλος του Βρετανού Πρωθυ-

πουργού, κ. Daniel El-Gamry, που μετέφερε

τους χαιρετισμούς της Κυβέρνησης της Αυτής

Μεγαλειότητος, της Βασιλίσσης Ελισάβετ, ο
Αρχιεπίσκοπος Ζήνων (Πατριαρχείο Γεωργίας),

ο Γενικός Γραμματέας του Διαχριστιανικού Οργα-

νισμού «Churches Together England» Αιδεσι-

μολογιώτατος Δρ Paul Goodliff, ο Αντιπρύτανης

του Πανεπιστημίου St. Mary’s Twickenham Δρ
Antony McClaran, καθώς και άλλοι εκπρό-

σωποι Χριστιανικών Εκκλησιών του Λονδίνου.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης

οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μελιτηνής κ. Μάξι-
μος και Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος, ο Αρχι-

μανδρίτης κ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος,
Πρωτοσύγκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής, πολ-

λοί κληρικοί και λαϊκοί.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος

κ. Νικήτας προσέφερε μια χειροποίητη βυζαν-

τινή εικόνα της Θεοτόκου στον Άρχοντα του

Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Λεωνίδα Λαζα-
ρή, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την στήριξη

του έργου της Αρχιεπισκοπής από το Ίδρυμα
Χρήστος Λαζαρή.

Την εκτίμηση του Καθεδρικού Ναού εξέ-

φρασε και ο Άρχων κ. Αναστάσιος Φαφα-
λιός, Έφορος και Πρόεδρος της Επιτροπής

του Καθεδρικού.

Η Συναυλία ολοκληρώθηκε με προσευχή και

παραδοσιακά κάλαντα.

Ομογένεια

Στην Downing Street ο Αρχιεπίσκοπος
Νικήτας με άλλους ηγέτες χριστιανικών

Εκκλησιών
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα μεταξύ του

Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Boris Johnson και των

Εκκλησιαστικών Ηγετών των Χριστιανών της χώρας, επί τη ευκαιρία της

ημέρας που φωταγωγείται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Downing

Street του Λονδίνου. Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε σε όλους Καλά Χρι-

στούγεννα, εκφράζοντας την ελπίδα τα φετινά Χριστούγεννα να είναι

καλύτερα από τα περσινά.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-

νίας κ. Νικήτας προσέφερε στον κ. Πρωθυπουργό επετειακή λίρα της

Ιεράς Αρχιεπισκοπής, εκδοθείσα επί τη συμπληρώσει εκατό ετών από

της ιδρύσεώς της.

Εορτή Αγίου Νικολάου 
στο Λονδίνο

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Πανηγυρικά τίμησε τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου

Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού η ομώνυμη Κοινότ-

ητα του Λονδίνου στο Shepherd's Bush, τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου.

Την πανήγυρη ελάμπρυνε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συλλει-

τουργών μετά του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου.

Έλαβαν μέρος επίσης ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ.

Γεώργιος Καρβούνης, ο εφημέριος του Ναού Πρωτοπρεσβύτερος κ.

Σταύρος Σολωμού και ο Διάκονος Γεώργιος Τσουρούς.

Στον πανηγυρικό Εσπερινό, την παραμονή της εορτής, χοροστάτησε

ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος.

Εορτή Αγίου Νικολάου στο
Southampton

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ετελέσθη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό

Αγίου Νικολάου Southampton την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.

Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλ-

ης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συλλειτουργών μετά του Θεοφιλεστάτου Επισ-

κόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου.

Έλαβαν μέρος ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ.

Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, ο Πρεσβύτερος κ. Ανδρέας Ανδρεό-

πουλος και ο εφημέριος του Ναού Πρεσβύτερος κ. Ηλίας Γορανίτης.

Η Βυζαντινή Χορωδία της Αρχιεπισκοπής υπό τη διεύθυνση του π. Ιωσήφ Παλιούρα.

Ο Λεωνίδας Λαζαρή παραλαμβάνει από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα εικόνα της Θεοτόκου ως

ένδειξη εκτίμησης για την προσφορά του Ιδρύματος «Χρήστος Λαζαρή» στο έργο της

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων.

Η χορωδία «The London Community Gospel Choir» υπό τη διεύθυνση του κ. Bazil Meade

Πανοραμική άποψη του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο με τη χορωδία του Ναού



Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτά-

κης, συναντήθηκε χθες Τετάρτη με τον Βλάν-

τιμιρ Πούτιν, στην εξοχική κατοικία του Προέδρ-

ου της Ρωσίας στο Σότσι της Ρωσίας.

Κατά την υποδοχή του από τον Βλάντιμιρ

Πούτιν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε

πως «υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των

σχέσεων Ελλάδος- Ρωσίας στην οικονομία, το

διμερές εμπόριο και τον τουρισμό».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε το

έτος Ιστορίας Ελλάδος- Ρωσίας, το 2021, έναυ-

σμα για στενότερη συνεργασία σε όλα τα επίπε-

δα εκπέμποντας ταυτόχρονα το μήνυμα ότι η

ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με πολύ γρή-

γορους ρυθμούς, καθώς η πανδημία φθάνει

στο τέλος της, όπως σημείωσε χαρακτηριστι-

κά.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε, μάλιστα,

να επικαλεστεί τον βαρύνοντα, όπως τον χα-

ρακτήρισε, ρόλο της Ρωσίας στις περιφερεια-

κές εξελίξεις υπό την ιδιότητα της ως μόνιμο

μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για να τονίσει

πως θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν

απόψεις και για ζητήματα περιφερειακής ασφά-

λειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ξέχασε να εξά-

ρει τη συμβολή της Ρωσίας στην ευόδωση των

στόχων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

επ’ αφορμή της συμπλήρωσης 200 ετών από

την έναρξη της, ενώ δήλωσε περιχαρής, που

επισκέπτεται το Σότσι, κατοικία, όπως είπε,

πολλών Ρώσων ελληνικής καταγωγής. Μάλι-

στα, ο Έλληνας πρωθυπουργός θύμισε στον

κ. Πούτιν ότι για πρώτη φορά επισκέφθη το

Σότσι πριν από 30 χρόνια, όταν συνόδευε τον

αείμνηστο πατέρα του και τότε πρωθυπουργό,

Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, από την πλευρά του,

έδωσε έμφαση στους ιδιαίτερους δεσμούς και

σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, επισημαίνοντας

ότι το έτος Ιστορίας Ρωσίας Ελλάδος συνέπε-

σε με την επέτειο των 200 ετών από την ένα-

ρξη της Ελληνικής Επανάστασης, κατά την

οποία, όπως είπε, η Ρωσία συνέβαλε στην

εκπλήρωση των επιδιώξεων του ελληνικού

λαού.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ικανοποιημένος

από τον ρυθμό ανάπτυξης των διμερών οικο-

νομικών και εμπορικών σχέσεων υπογραμ-

μίζοντας ότι εφέτος καταγράφεται σημαντική

αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών,

φθάνοντας τα επίπεδα προ πανδημίας, ήτοι

του 2019.

Ανδρουλάκης - Παπανδρέου στο β’ γύρο για
την αρχηγία του ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΥΤΙΝ

Περιθώρια βελτίωσης των
ελληνο-ρωσικών σχέσεων

Επένδυση-ορόσημο στην Ελλάδα

Η σημαντική επένδυση της Amazon Web Services ήταν το αντικείμε-

νο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με στελέχη της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά

την ανακοίνωση ότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες, στις οποίες η

Amazon Web Services θα επενδύσει για την πρώτη επέκταση της υπο-

δομής Local Zone εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συζήτηση μετείχε

διαδικτυακά, από τις ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, αρμόδιος για

την Global Public Policy, Michael Punke, ο οποίος συνεχάρη τον Έλληνα

πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα

άλματα που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα σε πολύ σύντομο χρονικό

διάστημα. «Είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, μια σημαντική μέρα

για την Amazon. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάνουμε αυτές τις σημαν-

τικές ανακοινώσεις σχετικά με την παρουσία σας στην Ελλάδα. Θα ήθελα

να επισημάνω ένα πράγματα: Ότι η Ελλάδα αλλάζει με γρήγορους ρυθ-

μούς. Γίνεται πραγματικά κόμβος για επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας,

ειδικά σε κέντρα δεδομένων, και είναι πολύ ενθαρρυντικό για εμάς, που

πολύ σημαντικοί παγκόσμιοι παίκτες επιλέγουν την Ελλάδα για να έχουν

μόνιμη παρουσία, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφ-

ωνα με αναλυτές, η επένδυση της Amazon αναμένεται να επισφραγίσει

τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου τεχνολογίας σε πανευρ-

ωπαϊκό επίπεδο. Στην σύσκεψη έλαβαν μέρος ο υπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφ-

ιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υπουργοί Επικρατείας

Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος. 

Τρομοκρατεί η Όμικρον

Μία ακόμη μετάλλαξη του κορωνοϊού, η Όμικρον, που πρωτοεμφ-

ανίστηκε στη Νότια Αφρική πριν λίγες μέρες, άρχισε να εξαπλώνεται σε

όλο τον κόσμο, στέλνοντας το μήνυμα ότι πολύ δύσκολα θα απαλλαγούμε

από την πανδημία, με τα κρούσματα, τους θανάτους και τους διασωλ-

ηνωμένους να αυξάνονται συνεχώς. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η

Όμικρον έχει υψηλή μεταδοτικότητα και προσβάλλει και αυτούς που έχουν

εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει στο παρελθόν, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανι-

σμός Υγείας επισημαίνει ότι αναμένονται επαναλοιμώξεις, αλλά εκτιμάται

ότι ο αριθμός τους θα είναι μικρός. 

Επαφές στην Κύπρο

Η υιοθέτηση του Προγράμματος των Υγιών Πόλεων, με στόχο την

ενίσχυση της πρόληψης υγείας και του προσυμπτωματικού ελέγχου μέσα

από τα ΚΕΠ Υγείας, η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην

Κύπρο, ο τουρισμός Υγείας και η υλοποίηση επιμορφωτικών και μετα-

πτυχιακών προγραμμάτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών που

πραγματοποίησε κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο ο Περιφε-

ρειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος

Πατούλης. Ειδικότερα, ο Γ. Πατούλης είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο

Λεμεσού Νίκο Νικολαΐδη, στο Δημοτικό Μέγαρο της πόλης. 

Εντυπωσιακό Λεύκωμα 

Εκδόθηκε Από τον Δήμο Μυκόνου του φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο

«Μύκονος Ημέρες – Mykonos Days». Πρόκειται για έναν μνημειώδη τόμο,

που περιέχει τα ετήσια ημερολόγια του Δήμου Μυκόνου από το 2014 έως

και το 2021. Στις 250 σελίδες του βιβλίου παρουσιάζεται και συμπληρώνε-

ται με επάρκεια το φωτογραφικό υλικό των θεματικών ημερολογιακών ενο-

τήτων, με πρωτότυπες φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, χάρτες και συνο-

δευτικά κείμενα, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, παρουσιάζοντας

πτυχές του πολιτιστικού κα ιστορικού πλούτου της Μυκόνου. Αναλυτικά,

το λεύκωμα αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: «Συνοπτική Ιστορία της

Μυκόνου», «Δήλος», «Άνω Μερά», «Ανεμόμυλοι», «Πέτρος ο Πελεκά-

νος», «Μαντώ Μαυρογένους», «Το Κάστρο της Μυκόνου». Τα κείμενα

που παρατίθενται υπογράφονται από τους Βαγγέλη Πελέκη, Μιχάλη

Ασημομύτη, Γιώργο Τόλια, Δημήτρη Αθανασούλη, Μαρία Κονιώτη και

Παναγιώτη Χατζηδάκη.

Αρχαιότητες και Επιστροφή

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η επιστροφή τους στην Ελλάδα είναι το

νέο πεδίο δραστηριότητας του Κώστα Γκιουλέκα. Ο «γαλάζιος» βουλευ-

τής της Α’ Θεσσαλονίκης έχει εσχάτως σηκώσει πολύ το θέμα, με συνεχείς

αναρτήσεις, αλλά και σχετικές ανακοινώσεις, επιμένοντας στη γραμμή του

«Ενώνουμε δυνάμεις, διεκδικούμε την κληρονομιά μας» και ζητώντας την

επιστροφή όχι μόνο των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, αλλά και

όλων των ελληνικών αρχαιοτήτων, που βρίσκονται διάσπαρτες στα Μου-

σεία του κόσμου.

Κουραμπιέδες

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες

στην αίθουσα όπου ξημεροβραδιάζονται καταγράφοντας το νομοθετικό

έργο. Την Τετάρτη 1/12, ημέρα που στην Ολομέλεια διασταύρωσαν τα

ξίφη τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας για την πανδημία,

μια πιατέλα γεμάτη σπιτικούς κουραμπιέδες έφτασε στα γραφεία τους. Οι

πεντανόστιμοι κουραμπιέδες ήταν διά χειρός Ντόρας Μπακογιάννη. Η Ντ.

Μπακογιάννη έστειλε το υπέροχο χριστουγεννιάτικο γλύκισμά της με πολλή

αγάπη στους δημοσιογράφους, ενώ η συνταγή, όπως μάθαμε, ήταν της

μητέρας της, Μαρίκας.

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Το ρεκόρ συμμετοχής στην

εκλογική διαδικασία ανάδειξης

προέδρου του ΚΙΝΑΛ ήταν αυτό

που χαρακτήρισε τον πρώτο

γύρο των εκλογών την περα-

σμένη Κυριακή. Προσήλθαν και

ψήφισαν 267 χιλιάδες Έλληνες

πολίτες (μέλη και μη μέλη).

Την πρώτη θέση στην κούρ-

σα «κλείδωσε» ο Νίκος Αν-

δρουλάκης, ο οποίος θα ανα-

μετρηθεί στον δεύτερο γύρο με

τον Γιώργο Παπανδρέου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει

συγκεντρώσει το 37%, ενώ ο

Γιώργος Παπανδρέου έχει

27,83%.

Στην τρίτη θέση, με 25,99% ο

Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ πολύ

πιο πίσω ακολουθεί ο Παύλος

Χρηστίδης με 3,25 και στην

τελευταία θέση Χάρης

Καστανίδης και Παύλος Γερ-

ουλάνος με ποσοστό γύρω στο

2%.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος με ανα-

κοίνωσή του την Τρίτη δήλωσε

την υποστήριξή του προς τον

Νίκο Ανδρουλάκη για την αρχηγία

του Κινήματος. 

Σε ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης
ο Γ.Γ. Αποδήμου Ελληνισμού

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας,

Ι. Χρυσουλάκης, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Κων-

σταντινούπολη συνοδεύοντας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Ανδρέα Κατσα-

νιώτη, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση στη Θρονική Εορτή

του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί σχολεία και

εκπαιδευτικούς φορείς της Ελληνικής Μειονότητας.

Στους ιστορικούς εκπαιδευτικούς χώρους της Ελληνικής Μειονότητας, φορ-

τισμένους με πλούσιες μνήμες, ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με εκπαι-

δευτικούς και μαθητές, είχε την ευκαιρία να νιώσει από κοντά τη θέρμη της

άσβεστης φλόγας της νέας γενιάς του Ελληνισμού της Πόλης, να αφουγκρ-

αστεί τα προβλήματά τους και να τους μεταφέρει την αμέριστή στήριξη του

Ελληνικού Κράτους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένο-

υς Σχολή, ο κ. Χρυσουλάκης συναντήθηκε με τους μαθητές και με τον Λυκει-

άρχη, κ. Δημήτρη Ζώτο. Συζήτησε μαζί τους για την ενεργό συμμετοχή του

σχολείου στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και

Δημόσιας Διπλωματίας και ειδικότερα τα σχέδια που αφορούν στη νεολαία,

όπως η Οικονομική Ολυμπιάδα και το Πανομογενειακό Συνέδριο Νεολαίας,

που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι.

Ο Γενικός Γραμματέας επισκέφτηκε, επίσης, το Ζωγράφειο Λύκειο και

συναντήθηκε με μαθητές και τον Λυκειάρχη, κ. Γιάννη Δερμιτζόγλου. Είχε

την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μαθητές, οι οποίοι με φιλομάθεια και

γνώσεις αναφέρθηκαν στο παρελθόν των ιστορικών αυτών σχολείων, αλλά

και στην ευκαιρία που τους δίνεται, ζώντας ανάμεσα σε δύο κουλτούρες, να

προάγουν τον Ελληνισμό και την πολυπολιτισμικότητα.

Την παραμονή των επισκέψεών του, ο κ. Χρυσουλάκης είχε παραβρεθεί

σε συνάντηση με τους Διευθυντές των Μειονοτικών Σχολείων της Κωνσταν-

τινούπολης και της Ίμβρου, που πραγματοποιήθηκε από τον Υφυπουργό

Εξωτερικών, Ανδρέα Κατσανιώτη και την Υφυπουργό Παιδείας, Ζέτα Μακρή.

Συζητήθηκαν και καταγράφηκαν όλα τα προβλήματα που απασχολούν την

εκπαιδευτική Κοινότητα της Ελληνικής Μειονότητας. 

Οι εκπρόσωποι των Μειονοτικών Σχολείων εξέφρασαν την ικανοποίησή

τους για το γεγονός ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δείχνει εμπράκτως διάθεση

να βρεθούν ρεαλιστικές λύσεις.



Να βάλουν φρένο στην έγκριση της πώλησης

νέων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην

Τουρκία επιχειρούν Αμερικανοί βουλευτές στο

Κογκρέσο. Με μια διακομματική επιστολή, η

οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο

της συλλογής υπογραφών, οι Αμερικανοί

νομοθέτες εκφράζουν στον υπουργό Εξωτε-

ρικών Άντονι Μπλίνκεν την αντίθεσή τους

τόσο στην απόκτηση νέων μαχητικών αερ-

οσκαφών F-16 όσο και στην αναβάθμιση των

υφιστάμενων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία

ανήκει στους βουλευτές Κρις Πάππας, Γκας
Μπιλιράκης και Κάρολιν Μαλόνι και χαίρει

της στήριξης του Συμβουλίου Ελληνοαμερι-

κανικής Ηγεσίας (HALC), της Αμερικανικής

Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), καθώς και αρμε-

νικών, ινδικών και κουρδικών οργανώσεων.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, «νωρίτε-

ρα αυτόν τον μήνα αναφέρθηκε ότι η Τουρκία

ζήτησε να αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη

F-16 της Lockheed Martin και να εκσυγχρ-

ονίσει σχεδόν 80 από τα υπάρχοντα πολεμι-

κά αεροσκάφη της».

Στις 17 Οκτωβρίου ο Τούρκος πρόεδρος

Ερντογάν είπε στους δημοσιογράφους ότι οι

Ηνωμένες Πολιτείες «πρότειναν την πώληση

μιας παρτίδας μαχητικών αεροσκαφών F-16,

αλλά η φερόμενη πώληση δεν έχει ακόμη επι-

βεβαιωθεί. Έχουμε σημειώσει ότι το Στέιτ Ντι-

πάρτμεντ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτή-

σεις σχετικά με την επιστολή ενδιαφέροντος,

επικαλούμενο την πολιτική του να μην σχο-

λιάζει επιστολές ενδιαφέροντος πριν από την

ενημέρωση του Κογκρέσου. Πιστεύουμε ότι οι

ευρείες αναφορές στον Τύπο για το αίτημα της

Τουρκίας, καθώς και οι δηλώσεις του ίδιου του

προέδρου Ερντογάν, μας παρέχουν επαρκή

βάση για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας σε

αυτήν την πιθανή πώληση». 

Συνεχίζοντας, οι Αμερικανοί βουλευτές προ-

ειδοποιούν τον υπουργό Εξωτερικών ότι μια

πιθανή αναβάθμιση των τουρκικών F-16

εγκυμονεί κινδύνους λόγω του γεγονότος ότι

η Άγκυρα συνεχίζει να κατέχει το ρωσικό

σύστημα S-400. 

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους

το Κογκρέσο επέμεινε στην απόρριψη της

Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 ήταν οι

σημαντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη συνέ-

νωση S-400 και F-35. Οι ειδικοί σημείωσαν

ότι η αναβάθμιση σε Block 70 ενέχει παρό-

μοιους κινδύνους εάν η Άγκυρα συνεχίσει να

κατέχει τους ρωσικούς S-400. Δεδομένου ότι

τα αναβαθμισμένα F-16 εξακολουθούν να

παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο για εμάς όσο

και για τους αξιόπιστους συμμάχους μας, αυτός

είναι ένας κίνδυνος που τον βρίσκουμε μη απο-

δεκτό», τονίζουν χαρακτηριστικά οι Αμερικα-

νοί βουλευτές.

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9
Επικαιρότητα

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΞ ΤΩΝ ΗΠΑ:

«Ούτε F-16 στην Τουρκία»
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Με την απειλή μπαλτά 
λήστεψαν φοιτητή μέσα στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο!
Απίστευτο αλλά, συνέβη. Τρία άτομα εισέβαλαν στον χώρο

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη κρατώντας

ο ένας εξ αυτών, μπαλτά!

Ειδικότερα, θύμα ληστείας έπεσε ένας 18χρονος, τα ξημε-

ρώματα της Κυριακής, μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης.

Ένας 27χρονος από την Αλγερία μαζί με δύο συνεργούς

του, πλησίασαν τον 18χρονο που βρισκόταν μέσα στον χώρο

του campus και με την απειλή ενός μπαλτά, του πήραν το κι-

νητό του τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα που έφερε μαζί

του.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας, ήταν άμεση και λίγο αργό-

τερα, άνδρες της ομάδας «Ζ» κατάφεραν και πέρασαν χειρο-

πέδες στον 27χρονο, ενώ αναζητούνται οι δύο συνεργοί του.

Το περιστατικό αυτό, όπως και δεκάδες άλλα – χειρό-
τερα – που συμβαίνουν στα μεγάλα πανεπιστήμια της
χώρας, αποδεικνύουν πόσο αναγκαία είναι η φρούρηση
των πανεπιστημίων από ειδικό αστυνομικό σώμα. Οι φοι-
τητές και οι καθηγητές πρέπει να προστατεύονται από
βάνδαλους και εγκληματίες. 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ, ΕΒΡΑΪΚΕΣ, ΙΝΔΙΚΕΣ,

ΚΟΥΡΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ



Μ
ια ενέργεια με καθαρά

προσωπικά κίνητρα

ενός Σύρου σε βάρος

τζαμιού στη Λάρνακα, πολιτι-

κοποιήθηκε ως συνήθως από

την Τουρκία, με τον Ταγίπ Ερν-

τογάν να απειλεί πως όσοι

συμμετέχουν σε τέτοιες ενέρ-

γειες θα πληρώσουν βαρύ

τίμημα. 

Ωστόσο, τόσο η Αστυνομία όσο

και το μέλος της δικοινοτικής Τεχνι-

κής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρο-

νομιάς Σώτος Κτωρής, αναφέ-

ρουν ότι η επίθεση στο Μπουγιούκ

Τζαμί (μεγάλο τζαμί) το βράδυ της

περασμένης Πέμπτης στην περ-

ιοχή του Κάστρου στη Λάρνακα,

δεν είχε ρατσιστικά και εθνικιστι-

κά κίνητρα. Σύμφωνα με ανάρ-

τηση του κ. Κτωρή σε μέσο κοι-

νωνικής δικτύωσης, όλα ξεκίνησαν

όταν άστεγος Σύρος μετανάστης

επιχείρησε να βάλει φωτιά στο

τζαμί, μετά που ο χότζας του τεμέ-

νους δεν του επέτρεψε να δια-

νυκτερεύσει στον χώρο του τζα-

μιού και συνεπώς η επίθεση δεν

υποκινήθηκε από ρατσιστικά και

εθνικιστικά κίνητρα. Ο κ. Κτωρής

επίσης αναφέρει, ότι στο κτήριο

προκλήθηκαν ελάχιστες ζημιές.

Η Αστυνομία που διερεύνησε

το περιστατικό, είχε συγκεντρώσει

μαρτυρίες περιοίκων που είδαν

τον Σύρο να κρατεί μια ελληνική

εφημερίδα και να επιχειρεί να βάλει

φωτιά στην είσοδο του τζαμιού.

Την ενέργεια αυτή επιβεβαίωσε

και ο ίδιος ο ιμάμης του τζαμιού,

Σιακίρ Αλεμντάρ, ο οποίος ανέ-

φερε ότι οι χριστιανοί εξέφρασαν

τη στήριξή τους για τα όσα συνέ-

βησαν. Ο Σύρος είχε έρθει στην

Κύπρο από την Ελλάδα το 2016

με βάση τη συμφωνία μετεγκατά-

στασης που έχουν οι δύο χώρες

και έκτοτε νοσηλεύτηκε δύο φορές

στο νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας.

Τώρα μετά το συμβάν οδηγήθη-

κε εκ νέου στο Νοσοκομείο Ψυχι-

κής Υγείας για εξέταση. 

Η Τουρκία έσπευσε να εκμε-

ταλλευθεί το ζήτημα, με τον Τούρ-

κο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-

τογάν να απειλεί ότι η ενέργεια

«δεν θα μείνει αναπάντητη».

«Όσοι συμμετέχουν σε τέτοιες από-

πειρες δολιοφθοράς σε χώρους

λατρείας θα πληρώσουν βαρύ

τίμημα», είπε ο Ερντογάν σε δημο-

σιογράφους στο αεροδρόμιο Ατα-

τούρκ στην Κωνσταντινούπολη

πριν αναχωρήσει για διήμερη

επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ.

«Ερευνούμε επίσης ποιος ήταν

πίσω από αυτή την επίθεση», είπε.

Ενωρίτερα, το τουρκικό υπουρ-

γείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή

του καταδίκασε έντονα την «εμπρη-

στική επίθεση που σημειώθηκε

στο Μεγάλο Τζαμί της Λάρνακας».

Όπως σημειώνεται στην ανα-

κοίνωση, «αυτές και άλλες παρό-

μοιες ενέργειες, που αποτελούν

ένα από τα τελευταία παραδείγματα

αντι-ισλαμισμού, δεν στοχεύουν

μόνο τους μουσουλμάνους, αλλά

απειλούν και τις κοινές αξίες της

ανθρωπότητας. Δείχνει πόσο

απέχουν ορισμένοι κύκλοι από την

αντίληψη περί ειρηνικής συνύπαρ-

ξης».

Αντιδράσεις προκλήθηκαν και

στα κατεχόμενα, με τον Ερσίν

Τατάρ να δηλώνει ότι «οι Ε/κ

συνεχίζουν τους βανδαλισμούς και

την ίδια νοοτροπία όπως και το

1963 – 1974»…
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Σύρος μετανάστης με ψυχικά προβλήματα ήταν αυτός
που επεχείρησε να βάλει φωτιά σε τζαμί στη Λάρνακα

ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΑΡΝΗΘΕΙ Ο ΧΟΤΖΑΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ

Στην Κύπρο για κοινωνικές
συναντήσεις ο νέος 

Αντιπρόσωπος του ΟΗΕ
Με την ελπίδα να δημιουργήσει ισχυρ-

ούς δεσμούς συνεργασίας με όλα τα ενδια-

φερόμενα μέρη και να μάθει από αυτά,

ώστε μαζί, να φέρουν μια «διαρκή ειρήνη

στο νησί», πήγε στην Κύπρο ο νέος Ειδικός

Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ και επι-

κεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των

Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝ

ΦΙΚΥΠ), Κόλιν Στιούαρτ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γρα-

φείου Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο κ. Στιούαρτ είπε ότι προσβλέπει στη συνέχι-

ση του έργου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι ο κ.

Στιούαρτ αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του και ως Αναπληρωτής

Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα (DSASG) για την Κύπρο, δια-

δεχόμενος την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, η οποία ολοκλήρωσε την αποστολή

της στις 30 Νοεμβρίου 2021. 

Ο Κόλιν Στιούαρτ είπε ότι προσβλέπει στη συνέχιση του έργου των

Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και ελπίζει να σφυρηλατήσει ισχυρές σχέ-

σεις εργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους και να μάθει από αυτούς,

«ώστε μαζί, να ελπίζουμε ότι θα φέρουμε μια διαρκή ειρήνη στο νησί».

Ο κ. Στιούαρτ θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες, άλλους ανώτερους

αξιωματούχους, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, μέλη της δι-

πλωματικής κοινότητας και την οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών σε όλο

το νησί τις επόμενες εβδομάδες, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Στιούαρτ, ο οποίος μέχρι πρόσφα-

τα υπηρετούσε ως Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ και Επικεφαλής της Απο-

στολής των Ηνωμένων Εθνών για το Δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα

(MINURSO) (2017-2021), πριν από το MINURSO, υπηρέτησε ως Αναπ-

ληρωτής Επικεφαλής και Επιτελάρχης του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών

στην Αφρικανική Ένωση (UNOAU) στην Αντίς Αμπέμπα και διορίστηκε

σε πολλές επιτόπιες αποστολές των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων

ως Αναπληρωτής Αρχηγός του Επιτελείου και Αρχηγός Πολιτικών Υπο-

θέσεων στην Ολο-κληρωμένη Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Ανα-

τολικό Τιμόρ (UNMIT) (2007-2009).

Υπηρέτησε ως διπλωμάτης από το 1990 έως το 1997 και  είναι από-

φοιτος του Πανεπιστημίου Laval στον Καναδά. Μιλάει άπταιστα αγγλικά

και γαλλικά.

Ανέλαβε χθες Τετάρτη η νέα κυβέρνηση
συνασπισμού στη Γερμανία

Τελικά και οι Πράσινοι ενέκριναν και επισήμως

την Προγραμματική Συμφωνία τους με το Σοσιαλ-

δημοκρατικό Κόμμα (SPD) και τους Φιλελεύθε-

ρους (FDP) και άνοιξαν έτσι τον δρόμο για τον

σχηματισμό της νέας κυβέρνησης συνασπισμού. 

Στη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση με καγκε-

λάριο το Σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς, οι Πρά-

σινοι αναλαμβάνουν το υπουργείο Οικονομίας και

Κλιματικής Πολιτικής με τον συμπρόεδρό τους Ρόμ-
περτ Χάμπεκ, ο οποίος θα είναι και Αντικαγκε-

λάριος, το υπουργείο Εξωτερικών με την έτερη

συμπρόεδρο Αναλένα Μπέρμποκ, το υπουργείο

Προστασίας του Περιβάλλοντος με τη Στέφι Λέμκε,
το υπουργείο Οικογένειας με την Αννε Σπίγκελ
και το υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας με τον

πρώην αρχηγό του κόμματος, Τζεμ Έζντεμιρ, ο
οποίος θα γίνει και ο πρώτος τουρκικής καταγω-

γής ομοσπονδιακός υπουργός, αλλά και σφο-

δρός επικριτής του Ερντογάν.

Χθες Τετάρτη εξελέγη Καγκελάριος από το Ομο-

σπονδιακό Κοινοβούλιο ο Σοσιαλδημοκράτης (SPD)

Όλαφ Σολτς και αργότερα την ίδια ημέρα τα μέλη

της κυβέρνησης έλαβαν την εντολή ανάληψης των

καθηκόντων τους από τον Ομοσπονδιακό Πρόε-

δρο Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάιερ.
Ο Σοσιαλδημοκράτης Καρλ Λάουτερμπαχ, ένας

από τους επιστήμονες μεγάλης επιρροής από την

εμφάνιση της νόσου, θα αναλάβει το υπουργείο

Υγείας. Ο Ολαφ Σολτς δήλωσε ότι η ανάθεση του

υπουργείου Υγείας στον Σοσιαλδημοκράτη Καρλ

Λάουτερμπαχ ανταποκρίνεται στην επιθυμία «των

περισσότερων Γερμανών». 

Ο Καρλ Λάουτερμπαχ, γιατρός, από την έναρξη

της πανδημίας παρών στα τηλεοπτικά talk-show,

έγινε πρόσωπο μεγάλης επιρροής στη διαχείριση

της υγειονομικής κρίσης. Είναι υποστηρικτής της

εφαρμογής περιοριστικών μέτρων για την αντι-

μετώπιση της αναζωπύρωσης της επιδημίας

Η νέα γερμανική κυβέρνηση που ανέλαβε κα-

θήκοντα χθες Τετάρτη περιλαμβάνει για πρώτη

φορά ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες

αναλαμβάνουν υπουργεία κλειδιά, είχε ανακοινώσει

ο Ολαφ Σολτς.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) αποφάσι-

σε την ανάθεση των υπουργείων Εσωτερικών,

Άμυνας, Ανάπτυξης και Δόμησης σε γυναίκες.

Η οικολόγος Αναλένα Μπέρμποκ, 40 ετών, στο

υπουργείο Εξωτερικών, ενώ άλλες δύο γυναίκες

προερχόμενες από τους Πράσινους είναι στα υπουρ-

γεία Περιβάλλοντος και Οικογένειας.

Οι Ελεύθεροι Δημοκράτες του FDP ανέθεσαν

μόνο το ένα από τα τέσσερα υπουργεία τους σε

γυναίκα, το υπουργείο Παιδείας.

Νέος καγκελάριος 
και στην Αυστρία

Ο Συντηρητικός Καρλ Νεχάμερ ορκίστηκε

την Τρίτη ενώπιον του προέδρου Αλεξάντερ
Βαν ντερ Μπέλεν, στη Βιέννη, καγκελάριος της

Αυστρίας, ο τρίτος μέσα σε δύο μήνες, δια-

δεχόμενος τον διπλωμάτη καριέρας Αλεξάντερ
Σάλενμπεργκ, που ανέλαβε καθήκοντα στις 11

Οκτωβρίου.

Ο Νεχάμερ, πρώην υπουργός Εσωτερικών,

αναλαμβάνει επικεφαλής της κυβέρνησης μερ-

ικές ημέρες αφότου στελέχη του συντηρητικού

Λαϊκού Κόμματός του (OVP) τον επέλεξαν προ-

κειμένου να διαδεχθεί τον Σεμπάστιαν 
Κουρτς στην ηγεσία του OVP.

Ο Κουρτς ανακοίνωσε την περασμένη εβδο-

μάδα ότι αποχωρεί από την πολιτική, με απο-

τέλεσμα ο στενός σύμμαχός του Αλ. Σάλενμπε-

ργκ να ανακοινώσει την παραίτησή του.



(14 Φεβρουαρίου 1947 – 21 Νοεμβρίου 2021)

Με σπαραγμό καρδιάς ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημέ-
νου μας Ξενοφώντα Πρωτοπαπά, ο οποίος επήλθε την Κυριακή, 21 Νο-
εμβρίου 2021, σε ηλικία 74 ετών.

Όπως έζησε μια ωραία και υπέροχη ζωή, έτσι αξίζει και η μνήμη του να
παραμείνει αγαθή και άσβεστη.

Η οικογένεια του μακαριστού Ξενοφώντα καλεί όσους θέλουν να τον
αποχαιρετήσουν όπως παραστούν στο τελευταίο του κατευόδιο.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021 και ώραν 12 το με-
σημέρι από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Gold-
ers Green Road, London NW11 8HL).

H ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Χέντον (Holders Green Road, London
NW7 1NB).

Θα ακολουθήσει Παρηγοριά στην κοινοτική αίθουσα της εκκλησίας Τιμίου
Σταυρού & Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

O αείμνηστος Ξενοφών αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής και δράσης
του στην Ελληνική Κοινότητα και στην Ελληνο-ορθόδοξη Εκκλησία του
Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη μνήμη του Ξενοφώντα η οικογένειά του, επαγγελματικοί συνεργά-
τες και φίλοι του θα συστήσουν Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την ονομασία
«Xenophon Protopapas Foundation», με σκοπό την προαγωγή της Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Πίστης, της Παιδείας και του Πολιτισμού ανάμεσα στην
ελληνική Διασπορά.

Αντί ανθέων, γίνεται θερμή παράκληση όπως γίνουν εισφορές υπέρ του
Ιδρύματος «Ξενοφών Πρωτοπαπάς». Λεπτομέρειες και οδηγίες για χο-
ρηγίες και εισφορές στην ιστοσελίδα http://www.thexenophonprotopa-
pasfoundation.com. 

Όπως ο ίδιος συχνά έλεγε: «Το αδύνατο μπορούμε να το κάνουμε αμέ-
σως, αλλά τα θαύματα παίρνουν περισσότερο καιρό». 

Μαζί ελπίζουμε να διατηρήσουμε την κληρονομιά που  μας αφήνει και
τα θαύματα να γίνουν πραγματικότητα.

Xenophon Socrates Protopapas
(14 February 1947 to 21 November 2021)

We are heartbroken to announce the passing of Xenophon Protopa-
pas, on Sunday 21st November 2021, aged 74. 

A life so beautifully lived deserves to be beautifully remembered.
Xenophon’s family welcomes all who wish to join in celebrating his life
at his final send off. 

Xenophon’s funeral will be held on Saturday, 11 December 2021, at
12 midday, at The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St.
Michael, Golders Green Road, London NW11 8HL. The burial will take
place at Hendon Cemetery & Crematorium, Holders Hill Road, London
NW7 1NB. There will follow a reception at the Church Hall of The Greek
Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St. Michael.

Xenophon devoted much of his energy and time to the Greek com-
munity and Greek Orthodox Church in the United Kingdom. In loving
memory of Xenophon, his family, business partners and friends are
setting up the Xenophon Protopapas Foundation, a charitable organ-
isation, for the advancement of the Greek Orthodox religion, educa-
tion and culture in the Greek Diaspora.

Instead of floral tributes, you are kindly invited to donate to this cause.
For details, applying for a grant and to make a donation go to
http://www.thexenophonprotopapasfoundation.com. 

As Xenophon often said:
“The impossible we can do immediately; miracles take a little longer”
Together, we hope to perpetuate his legacy and make miracles hap-

pen!

Ξενοφών Σωκράτης Πρωτοπαπάς
+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ + FUNERAL ANNOUNCEMENT +



Η
επίσημη επίσκεψη του Πάπα Ρώμης Φραγ-

κίσκου, θρησκευτικού ηγέτη ενάμισυ δισε-

κατομμυρίου Καθολικών, σε Κύπρο και Ελλά-

δα ήταν υψίστης σημασίας, τόσο από θρη-

σκευτικής απόψεως όσο και πολιτικής. Μετέ-

φερε ευλαβικά το ειρηνικό πνεύμα του Χρι-

στιανισμού και πρόβαλε κατά τον καλύτερο

δυνατό τρόπο την Κυπριακή Δημοκρατία και

την Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες εποχές και

εν μέσω των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Η σεβάσμια και ταπεινή μορφή του, μπρο-

στά στην οποία υποκλίνονται όλοι οι ισχυ-ροί

της Γης, έγινε δεκτή από τις Πολιτειακές και

Εκκλησιαστικές Αρχές των δύο χωρών με τις

πλέον επίσημες τιμές. Η λαϊκή υποδοχή που

του επεφυλάχθη, ιδιαίτερα στην Κύπρο, ήταν

άνευ προηγουμένου. Ο ίδιος ο Πάπας, ταπεινός,

διακινούμενος με ένα μικρό Fiat, δίδαξε χρι-

στιανικό ήθος, αγάπη, αλληλεγγύη, μετριο-

φροσύνη και έδειξε μεγαλείο ψυχής.

Ανέδειξε την πραγματική ταυτότητα της

Κύπρου που είναι χριστιανική και «υπήρξε

εφαλτήριο για την εξάπλωση του Χριστιανι-

σμού στην Ευρώπη». Διατράνωσε ότι χωρίς

την Αθήνα και την Ελλάδα η Ευρώπη και όλος

ο κόσμος θα ήταν λιγότερο σοφοί αφού από

την Ελλάδα «διευρύνθηκαν οι ορίζοντες της

ανθρωπότητος».

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΣΤΑ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

Κράτος και Εκκλησία, ο απλός λαός στην Κύπρο

επεφύλαξαν στον ηγέτη του Χριστιανισμού θερμή

υποδοχή.

Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης κατά την

επίσημη υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο είπε

ότι «όραμά μας είναι να αναδείξουμε την Κύπρο

σε μοντέλο ενός κράτους ειρηνικής συμβίωσης

και συνδημιουργίας, επιτυχούς υπέρβασης ενός

τραυματικού παρελθόντος, με πλήρη σεβασμό

στα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του λαού».

Πρόσθεσε ότι η παγκόσμια ηγετική δυναμική

του Πάπα και η παρουσία του στην Κύπρο τονώνει

και ενισχύει τις προσπάθειες που καταβάλλονται

για επίλυση του εθνικού μας προβλήματος.

«Πέραν της αποφασιστικής στάσης που ανα-

μένουμε από τη διεθνή κοινότητα, προσβλέπο-

υμε, και είμαστε σίγουροι για αυτό, στη στήριξη

της Αγίας Έδρας όσο και στη δική σας, προσω-

πική, σθεναρή παρέμβαση, προκειμένου να επι-

τευχθεί μία δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση

του κυπριακού ζητήματος», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε ότι

«δυστυχώς, ο λαός της Κύπρου – Ελληνοκύπρ-

ιοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι και Αρμέ-

νιοι – υποφέρουν εδώ και 47 χρόνια σαν αποτέ-

λεσμα της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης

κατοχής του 36% του εδάφους της Κυπριακής

Δημοκρατίας».

Αναφέρθηκε στην παρουσία 35.000 τουρκικών

κατοχικών στρατευμάτων, τον εκτοπισμό και προ-

σφυγοποίηση 170.000 Ελληνοκυπρίων, μεταξύ

των οποίων και μέλη των θρησκευτικών ομάδων

του νησιού, την αγωνία των συγγενών όσων ακόμα

αγνοούνται και τη σύληση των πολιτιστικών και

θρησκευτικών μνημείων στα κατεχόμενα εδάφη

της Κύπρου.

Είπε επίσης ότι εδώ και 47 χρόνια, παρά τις

οδυνηρές υποχωρήσεις της ελληνοκυπριακής

κοινότητας, την αποφασιστικότητα και πολιτική

βούληση που επέδειξε προκειμένου να επιτύχει

μια λειτουργική και βιώσιμη λύση που θα οδηγούσε

σε ένα κράτος απόλυτα εναρμονισμένο με τα ευρ-

ωπαϊκά ιδεώδη, σε ένα κράτος απαλλαγμένο από

στρατεύματα κατοχής, αναχρονιστικές εγγυήσεις

ή εξαρτήσεις τρίτων, δυστυχώς, λόγω της τουρ-

κικής αδιαλλαξίας, η Κύπρος παραμένει η μόνη

διαιρεμένη χώρα στην Ευρώπη.

«Το χειρότερο, Άγιε Πατέρα, είναι πως παρά

τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις παρ-

εμβάσεις της διεθνούς κοινότητας αλλά και της

Ε.Ε., αντί να επιτύχουμε την επανένωση της

πατρίδας μας, που είναι το ποθητό, παρατηρούμε

μια όξυνση της τουρκικής αδιαλλαξίας που, εγκα-

ταλείποντας τη βάση λύσης όπως τα Ψηφίσματα

των Ηνωμένων Εθνών υπαγορεύουν, επιδιώκουν

την εδραίωση της διχοτόμησης με την αξίωση

δημιουργίας δύο ανεξάρτητων κρατών», ανέφε-

ρε.

Μια αδιαλλαξία, σημείωσε, που εκδηλώνεται

και μέσα από μια πρωτόγνωρη επιθετικότητα που

οδηγεί στην αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαι-

ωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε στο

έδαφος είτε στη θάλασσα, από την μια με την

παραβίαση του καθεστώτος προστασίας της

περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου και από την

άλλη με την παραβίαση του διεθνούς δικαίου της

θάλασσας, αμφισβητώντας το 40% της ΑΟΖ της

Κυπριακής Δημοκρατίας, εις βάρος όχι μόνο των

Ελληνοκυπρίων, που συμπεριλαμβάνονται και

οι θρησκευτικές ομάδες, αλλά και των Τουρκο-

κυπρίων.

«Την ίδια στιγμή, παρατηρούμε μια περαιτέρω

στρατικοποίηση των κατεχομένων αλλά και μια

ρητορική πως τάχα η Κύπρος είναι μέρος της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», είπε.

Σημείωσε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουν

στην αλαζονεία που δημιουργεί η δύναμη του

ισχυρού να προσαρμόζει το διεθνές δίκαιο σε

στενά κρατικά συμφέροντα.

Στην ομιλία του ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι

η Κύπρος, χάρη στη θέση της σε ένα γεωγραφ-

ικό, ιστορικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό στα-

υροδρόμι, μπορεί να προωθήσει ενεργά την ειρήνη,

ανέφερε ο Πάπας Φραγκίσκος.

«Ας γίνει ένα ανοικτό εργοτάξιο οικοδόμησης

της ειρήνης στη Μεσόγειο», είπε, προσθέτοντας

ότι η ειρήνη συχνά δεν γεννιέται από τις πράξεις

μεγάλων προσωπικοτήτων, αλλά από την καθη-

μερινή αποφασιστικότητα των πιο απλών των πιο

μικρών ανθρώπων».

Ο Πάπας Φραγκίσκος εκφράζοντας τη χαρά

του για την παρουσία του στην Κύπρο, ανέφερε

ότι ήρθε ως προσκυνητής σε μια χώρα που είναι

μικρή γεωγραφικά αλλά μεγάλη ιστορικά, σε ένα

νησί που στο πέρασμα των αιώνων δεν χώρισε

τους λαούς αλλά τους ένωσε, σε ένα νησί που το

σύνορό της είναι η θάλασσα, σε έναν τόπο που

αποτελεί την πύλη της Ευρώπης προς την Ανα-

τολή και την πύλη της Μ. Ανατολής προς τη Δύση.

Ο Επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας,

ανέφερε ότι ακριβώς εδώ, όπου συναντώνται η

Ευρώπη και η Ανατολή, ξεκίνησε η εισαγωγή του

Ευαγγελίου στην ήπειρο. Πρόσθεσε ότι είναι συνα-

ρπαστικό για τον ίδιο να ανατρέχει στα βήματα

των πρώτων μεγάλων ιεραποστόλων, ιδιαίτερα

των Αποστόλων Παύλου, Βαρνάβα και Μάρκου.

Αναφέρθηκε επίσης σε μεγάλο τραύμα που

βίωσε η Κύπρος τις τελευταίες δεκαετίες, αναφέ-

ροντας ότι συλλογίζεται τον πόνο αυτών που

δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

και στους χώρους λατρείας τους. Προσεύχο-

μαι, ανέφερε, για τη δική σας ειρήνη και για την

ειρήνη ολόκληρου του νησιού με όλες μου τις

δυνάμεις.

«Η οδός προς την ειρήνη που θεραπεύει τις

συγκρούσεις και αναγεννά την ομορφιά της αδε-

λφοσύνης χαρακτηρίζεται από μια λέξη, τον διά-

λογο», είπε.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν χειρονομίες που

προετοιμάζουν την ειρήνη και όχι χειρονομίες

δύναμης, απειλών, αντιποίνων και επίδειξης

ισχύος, αλλά έργα αποκλιμάκωσης, αγάπης

και διαλόγου.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΚΥΠΡΟΥ

Στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ο Πάπας είχε συνάν-

τηση με τον Προκαθήμενο της Κυπριακής Εκκλησίας

Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, με τον Μακαριώτατο

να του παραχωρεί τη θέση του στο γραφείο του.

Μετά τους αμοιβαίους ασπασμούς, ο Πάπας προέ-

βη μάλιστα σε μια άκρως συμβολική πράξη.

Έσκυψε και φίλησε το χέρι του Αρχιεπισκόπου,

παραπέμποντας στην εποχή που μπήκε τέλος

στην ενότητα μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής και Ορ-

θόδοξης Εκκλησίας, 900 χρόνια μετά το Σχίσμα

του 1054.

Στη συνέχεια, μετέβησαν ο καθένας με το δικό

του αυτοκίνητο στον Καθεδρικό Ναό του Απο-

στόλου Βαρνάβα, στον οποίο είχαν ήδη συγκεν-

τρωθεί τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και οι Ιεράρχες

της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που συνόδευαν

τον Ποντίφικα.

Στην ομιλία του, ο Πάπας Φραγκίσκος έστειλε

μήνυμα υπέρ του διαθρησκευτικού διαλόγου και

της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, είτε αυτές

είναι εθνικές είτε θρησκευτικές. Και χαρακτήρισε

την Κύπρο, γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως.

«Αμέτρητα πλήθη αγίων που, ενωμένοι στην

Μία Ουράνια Εκκλησία, μας προτρέπουν να

πλεύσουμε μαζί προς το λιμάνι που όλοι λαχτα-

ρούμε. Από ψηλά μας καλούν να κάνουμε την

Κύπρο, που είναι ήδη μια γέφυρα μεταξύ Ανατο-

λής και Δύσεως, μια γέφυρα μεταξύ Ουρανού και

Γης. Ας γίνει προς δόξα της Υπεραγίας Τριάδος

για το δικό μας καλό και όλων των ανθρώπων»,

δήλωσε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Υπέρ του διαλόγου, της προσέγγισης και της

αλληλοκατανόησης, τάχθηκε και ο Προκαθήμε-

νος της Εκκλησίας της Κύπρου. Αναφερόμενος

στον αγώνα που διεξάγει Εκκλησία και λαός, για

δικαίωση από το 1974, ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε

τον Πάπα Φραγκίσκο να βοηθήσει, όπως και ο

προκάτοχος του, στο ζήτημα της Ιερών Μνημείων

και της πολιτιστικής κληρονομιάς που λεηλα-

τήθηκαν ανελέητα από τους Τούρκους.

«Προσβλέπουμε και στη δική Σας βοήθεια,

Αγιώτατε, για περιφρούρηση και σεβασμό της

πολιτιστικής μας κληρονομιάς και για κατίσχυση

των διαχρονικών αξιών του χριστιανικού μας πολι-

τισμού, οι οποίες σήμερον καταπατούνται βάναυ-

σα από την Τουρκία», σημείωσε ο Αρχιεπίσκο-

πος Χρυσόστομος.

Την Παρασκευή χιλιάδες Καθολικοί και από γει-

τονικές χώρες αλλά και Ορθόδοξοι παρακο-

λούθησαν κατανυχτική Θεία Λειτουργία στο στά-

διο ΓΣΠ για να ακούσουν τον λόγο του Πάπα.

Ο Ποντίφικας αναχωρώντας από την Κύπρο

μεταφέρει μαζί του στο Βατικανό και 50 μετανά-

στες. Ανάμεσα σε αυτούς και τα δυο πρόσωπα

που παρέμεναν μέχρι και σήμερα στη Νεκρή

Ζώνη, για τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ζητούσε

επιτακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη μετεγ-

κατάσταση τους σε άλλο κράτος μέλος.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα ο Πάπας έτυχε εξίσου θερμής υπο-

δοχής. Κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγα-

ρο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακε-

λαροπούλου εξήρε το έργο του Πάπα Φραγ-

κίσκου στη διάρκεια της προσφώνησής της.

«Η ανιδιοτελής προσφορά στους άτυχους και

αδικημένους χαρακτηρίζουν το πολύτιμο έργο

σας», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε

ακόμη ότι η πανδημία κατέδειξε πόσο ευάλωτοι

είμαστε τονίζοντας ότι καθίσταται αναγκαία η

αρωγή μεταξύ των κρατών.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου μίλησε με θερμά

λόγια για τις πρωτοβουλίες αλλά και την ευαι-

σθησία που δείχνει ο Πάπας Φραγκίσκος τόσο

για το προσφυγικό όσο και για την κλιματική κρίση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

συναντήθηκε κι εκείνος στο Προεδρικό με τον

Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συζή-

τησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με τον

Κυριάκο Μητσοτάκη να ευχαριστεί τον Πάπα για

την επίσκεψη του στην χώρα στην Ελλάδα σε μια

χρονιά με υψηλή συμβολική σημασία λόγω της

επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνι-

κής Επανάστασης εκφράζοντας ιδιαίτερη εκτίμηση

για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει σε μείζονα πα-

γκόσμια θέματα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος στο Προεδρικό Μέγαρο

στην ομιλία του τόνισε τη σημασία της αλληλεγ-

γύης και τη διατήρηση της ειρήνης αλλά και της

υποχώρησης της πανδημίας. Στον λόγο του έκανε

συχνές αναφορές στα διαχρονικά και παναν-

θρώπινα μηνύματα που εκπέμπονται από τον

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την χριστιανική

παράδοση, για να φωτίσει τις δυσκολίες που έχει

να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα σήμερα.

«Στην Αθήνα ο άνθρωπος αντιλήφθηκε ότι

είναι ένα πολιτικό ον, εδώ γεννήθηκε η Δημο-

κρατία», ανέφερε «και στη συνέχεια έβαλε τα

θεμέλια για να χτιστεί ένα κοινό σπίτι, η Ευρώπη».

«Χωρίς την Αθήνα και χωρίς την Ελλάδα, η

Ευρώπη και κόσμος όλος, θα ήταν λιγότερο

σοφοί, χαρούμενοι και ευτυχείς», για να προ-

σθέσει ότι «από εδώ διευρύνθηκαν οι ορίζον-

τες της ανθρωπότητας».

«Από αυτή την πόλη, το λίκνο του πολιτισμού

προέτρεψε να υψώνεται πάντα ένα μήνυμα προς

την κορυφή που θα απαντά στις αποπλανήσεις

του αυταρχισμού και στην ατομιστική αδιαφορία

και θα αντιπαραθέτει τη φροντίδα για τον άλλο για

τη δημιουργία ενός ακρογωνιαίου ανθρωπισμό

που χρειάζεται η εποχή και η Ευρώπη μας», τόνι-

σε ο Ποντίφικας.

«Σήμερα ωστόσο η δημοκρατία υποχωρεί παγ-

κόσμια», είπε και σημείωσε ότι για αυτό ευθύνε-

ται η απόσταση των ανθρώπων από τους θεσμούς,

ο φόβος της απώλειας της ταυτότητας, η έξαρση

των εθνικισμών.

«Η κατεύθυνση που θα πρέπει να κρατήσουμε

είναι η ενίσχυση των ευάλωτων. Χρειάζεται να

προχωρήσουμε μπροστά προς την κοινωνική

ισότητα. Τα βήματα που πρέπει να διανύσουμε

είναι από την ιδεοληψία στη συμμετοχή. Από το

Εγώ, στον Άλλον», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κλιματική αλλα-

γή, στην πανδημία, στην εκτεταμένη φτώχεια αλλά

και στη μετανάστευση, φαινόμενα που χρειάζε-

ται να συνεργαστούμε για να τα αντιμετωπίσου-

με. «Να τεθούν οι κοινές ανάγκες πάνω από τα

ιδιωτικά συμφέροντα, είναι η αναγκαιότητα της

εποχής», ανέφερε.

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ

ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΓΝΩΜΗ»

Η στιγμή που θα μείνει στην ιστορία από τη

συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου και του Αρχιε-

πισκόπου Ιερωνύμου ήταν όταν ο Ποντίφικας

ζήτησε συγγνώμη για τα σφάλματα των Καθο-

λικών.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να ανανεώσω την

αίτηση συγγνώμης από τον Θεό και από τους

αδελφούς για τα σφάλματα που διέπραξαν οι

Καθολικοί», υπογράμμισε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Η συνάντηση των δύο θρησκευτικών ηγετών

που έγινε στην Αίθουσα του Θρόνου, στην Αρχιε-

πισκοπή Αθηνών. Αρχικά πήρε τον λόγο ο

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος, ανάμεσα

σε άλλα, έστειλε μήνυμα και για την πανδημία

λέγοντας ότι θα πρέπει να πείσουμε τους αν-

θρώπους να πάψουν να φοβούνται και να ακούσουν

την επιστήμη. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τόνι-

σε, επίσης, ότι οι Έλληνες το 2016 περιέθαλψαν

– και συνεχίζουν να το κάνουν – τους πρόσφυ-

γες και υπογράμμισε ότι αν οι ισχυροί του κόσμου

δεν λάβουν τολμηρές αποφάσεις, τότε το προ-

σφυγικό και το μεταναστευτικό θα συνεχίσουν να

απασχολούν ως ζήτημα την Ανθρωπότητα.

Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος δώρισε στον

Πάπα Φραγκίσκο μια εικόνα του Αποστόλου

Παύλου και είχαν μια κατ’ ιδίαν συζήτηση, ενώ

ακολούθως τον λόγο πήρε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ο Πάπας μετά τη συγγνώμη, αποκάλεσε

την απομάκρυνση ως «δηλητήρια που μόλ-

υναν» τις σχέσεις, καθώς «το ζιζάνιο της

υποψίας» μεγάλωνε την απόσταση και έπαυ-

σε η κοινωνία μεταξύ της Ορθόδοξης και της

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Μάλιστα, ο Πάπας σημείωσε ότι αισθάνεται

ντροπή για τις παραλείψεις που έχουν γίνει στο

παρελθόν. Ο Αρχιεπίσκοπος από την πλευρά του

αναγνώρισε στο πρόσωπο του Πάπα Φραγκίσκου

έναν «ικανό εργάτη του Ευαγγελίου» και σημείω-

σε ότι η συνάντησή τους ήταν κατάλληλη στιγμή

για να αναγνωριστούν τυχόν παραλείψεις του

παρελθόντος.

Ο Ποντίφικας έκανε αναφορά στην ιστορική

συνάντηση του 2016 στη Λέσβο τονίζοντας ότι

«τώρα ξαναβρισκόμαστε για να μοιραστούμε τη

χαρά της αδελφοσύνης και να κοιτάξουμε τη Μεσό-

γειο, όχι μόνο ως τόπο που μας ανησυχεί και μας

χωρίζει, αλλά και ως θάλασσα που ενώνει».

Μιλώντας τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών, ο

Πάπας Φραγκίσκος υπογράμμισε ότι «κοσμικά

δηλητήρια μας μόλυναν, το ζιζάνιο της υποψίας

μεγάλωσε την απόσταση και παύσαμε να καλ-

λιεργούμε την μεταξύ μας κοινωνία. (…) Με

ντροπή, το αναγνωρίζω για την Καθολική

Εκκλησία, πράξεις και επιλογές που λίγο ή

τίποτα δεν έχουν να κάνουν με τον Ιησού και

το Ευαγγέλιο, προερχόμενες μάλλον από δίψα

για κέρδος και ισχύ, μάραναν τη μεταξύ μας

κοινωνία. (…) Η ιστορία έχει το δικό της βάρος

και σήμερα εδώ αισθάνομαι την ανάγκη να

ανανεώσω την αίτηση συγγνώμης από τον

Θεό και τους αδελφούς μας για τα σφάλματα

που διέπραξαν τόσοι Καθολικοί».

Την Κυριακή ο Πάπας μαζί με την Πρόεδρο

Σακελαροπούλου επισκέφθηκαν προσφυγικό

καταυλισμό στη Λέσβο.

Το απόγευμα ο Ποντίφικας λειτούργησε στο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσία 3,000 ατό-

μων, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος Σακε-

λαροπούλου.

Το κήρυγμα του Ποντίφικα ήταν ένα υπόδειγ-

μα θεολογικού λόγου, που αξίζει να το έχουν όλοι

οι Χριστιανοί, ιδίως οι Θεολόγοι και οι κληρικοί ως

υπόδειγμα.
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Η ιστορική επίσημη επίσκεψη Πάπα σε Κύπρο
και Ελλάδα και οι υψηλοί συμβολισμοί

Ο Πάπας Φραγκίσκος κατήγγειλε την προσπάθεια της ΕΕ να αντι-

καταστήσει τον όρο «περίοδος των Χριστουγέννων» με την πιο ουδέ-

τερη φράση «περίοδος διακοπών», λέγοντας ότι ήταν μια κίνηση

που θα μπορούσε κάλλιστα να έκανε κάποιο καταπιεστικό καθεστώς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα έκανε μια στροφή

στην αντικατάσταση της φράσης μετά από μια δημόσια αντίδραση, μεταξύ

άλλων από το Βατικανό. Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν μάσησε τα λόγια του

σε συνέντευξη, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που επέστρεφε στην Ιταλία

από την Κύπρο και την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς το ως μια κακή ιδέα.

«Στην ιστορία πολλές, πολλές δικτατορίες προσπάθησαν να το

κάνουν», φέρεται να είπε ο Πάπας σε δημοσιογράφους.

«Σκεφτείτε τον Ναπολέοντα. Από εκεί… σκεφτείτε τη ναζιστική δικτατο-

ρία, την κομμουνιστική… είναι η μόδα της αποδυναμωμένης εκκοσμίκευ-

σης… Αλλά αυτό είναι κάτι που, καθ’ όλη τη διάρκεια, δεν λειτούργησε»,

επεσήμανε

Η ΕΕ, πρόσθεσε ο Ποντίφικας, θα πρέπει «να προσέχει να μην ακο-

λουθήσει τον δρόμο του ιδεολογικού αποικισμού», γιατί διαφορετικά θα

προκαλέσει μόνο διχασμό μεταξύ των μελών της, οδηγώντας σε πτώση

ολόκληρου του μπλοκ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβεται κάθε χώρα όπως είναι δομη-

μένη μέσα στην ποικιλία των χωρών, και να μην θέλει την ισοπέδωση»,

είπε, προσθέτοντας ότι είναι σύμφωνα με τις Βρυξέλλες το όφελος της

αμφιβολίας στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Το ψήφισμα για την αλλαγή της υπάρχουσας διατύπωσης εμφανίστηκε

σε έναν οδηγό για τις «περιεκτικές επικοινωνίες» που συμβούλευε τους

γραφειοκράτες της ΕΕ για το πώς να κάνουν τα μηνύματά τους πιο εξυπη-

ρετικά για μειονοτικές ομάδες. Τα «Χριστούγεννα» κρίθηκαν ακατάλληλα

για οπαδούς άλλων θρησκειών εκτός του Χριστιανισμού. Σε ένα άλλο

παράδειγμα, η οδηγία έλεγε ότι το «ανθρωπογενές» πρέπει να απορ-

ριφθεί υπέρ ενός ουδέτερου φύλου «ανθρωπογενούς».

Οι προτάσεις, που κυκλοφόρησαν στα τέλη Οκτωβρίου με εντολή της

Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Ισότητα, Helena Dalli, επισημάνθηκαν

από την ιταλική εφημερίδα «il Giornale» στα τέλη Νοεμβρίου.

Η είδηση προκάλεσε οργή μεταξύ των πιο δημοκρατικών κύκλων,

συμπεριλαμβανομένων πολλών εξέχοντων δημοσίων προσώπων. 

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, καρδινάλιος Pietro Parolin,

το χαρακτήρισε μάλιστα μια προσπάθεια «ακύρωσης των ριζών μας, της

χριστιανικής διάστασης της Ευρώπης μας».

ΕΝΤΟΝΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΑΠΑΣ: Μόνο δικτατορίες προσπάθησαν να καταργήσουν 
τις «διακοπές των Χριστουγέννων σε… «περίοδο διακοπών» 

Η ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΘΕΛΕΙ

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ»

ΣΕ… ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΦΥΛΟ!!!



ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Η αρχή του τέλους του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη
(συνέχεια)

Η συνεχώς, λοιπόν, επιδεινούμενη αυτή κατάσταση

στο επαναστατικό κίνημα στη Μολδοβλαχία οδήγησαν

τελικά τον Υψηλάντη και τους έμπιστους συνεργάτες του

στην απόφαση να υποβληθεί έκκληση προς τον τσάρο

Αλέξανδρο Α΄ με την ελπίδα ότι επιτέλους θα συμβάλει

θετικά και αποτελεσματικά στην προστασία του απει-

λούμενου με εξαφανισμό χριστιανικού πληθυσμού της

Μολδοβλαχίας. Συγκαλεί, λοιπόν, σύσκεψη των οπλαρ-

χηγών και αποφασίζεται να σταλεί μια τέτοια έκκληση,

υπογεγρμμένη όχι όμως από τον ίδιο αλλά από τους οπλα-

ρχηγούς, ενώ εκείνος απευθύνθηκε για τον ίδιο σκοπό

στην Τσαρίνα και στον Βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκο

να μιλήσουν για το θέμα αυτό στον Τσάρο. Ο δε πρώτος,

μάλιστα, που υπέγραψε ήταν ο Σάββας Καμαρηνός! Στη

συνέχεια, δόθηκε το έγγραφο στον ιατρό Στέφανο Κανέλ-

λο να το μεταφέρει στην Πετρούπολη στον Τσάρο, στον

οποίο και να εκθέσει και προφορικά την όλη υπόθεση. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Αυτή η έκκληση του Υψηλάντη προς τον Τσάρο αυτή

ως εξής:        

«Κραταιότατε και Χριστιανικώτατε Αυτοκράτωρ! Αι εις

το φιλάνθρωπον κράτος Σου μεγάλαι και διά τους πολλούς

λόγους βέβαιαι ελπίδες μας, η προ τόσων χρόνων ριζωθ-

είσα εις τας καρδίας μας μεγάλη προς την Ρωσσίαν αγάπη,

η εκ πολλών κηρυχθέντων λόγων και έργων της χριστιανι-

κωτάτης Μεγαλειότητός Σου πληροφορία, ότι δεν θέλει

παραβλέψει χριστιανούς πάσχοντας, και όλα, όσα δύναν-

ται να δώσουν θάρρος εις αδυνάτους να ζητήσουν βοήθει-

αν από δυνατούς, παρεκίνησαν και ημάς τους σημαντικούς

διαφόρων επαρχιών της πατρίδος μας να προστρέξωμεν

προλαβόντες εις την ευμένειαν της Αυτοκρατορικής Σου

Μεγαλειότητος. Τα αυτά και άλλα περισσότερα, τα οποία

δεν διαφεύγουν την μεγάλην οξυδέρκειαν του κράτους Σου,

μας ενθαρρύνουν και μας παρακινούν να προστρέξωμεν

και εκ δευτέρου εις την φιλόχριστον και μισοτύραννον Μεγα-

λειότητά Σου.

»Βασιλεύ! Το κράτος Σου διά  της προς τον Γενικόν ημών

Επίτροπον, τον πρίγκηπα Υψηλάντην επιστολής του κόμ-

ητος Καποδίστρια, ηθέλησε να υποσχεθή εις το Έθνος των

Γραικών, ότι η Ρωσσία θέλει είναι απλούς θεωρός των

όσων συμβαίνουν και μέλλουν να συμβή εις την δυστυχή

πατρίδα των. Δεν έστρεξεν όμως η εύσπλαγχνος και γεν-

ναία Σου ψυχή να μας επαπειλήση μεγάλην και σκληρο-

τάτην εναντιότητα εκ μέρους της γείτονος και παλαιάς ημών

φίλης και συγγενούς Ρωσσίας. Αλλ’ αι εις την Κωνσταντι-

νούπολιν καταμαρτυρίαι και όλον το καθ’ ημών εχθρικώτατσν

φέρσιμον του βαρώνου Στρογγώνωφ, η κάλλιον των γνω-

στοτάτων Φραγκίνιδων και διαφόρων ρωσσικών Κον-

σούλων, εμηδένωσαν την ειρημένην υπόσχεσιν και μας

εβλαψαν, όσων και μεγάλων αρμάτων δύναμις. Κατα-

φεύγομεν λοιπόν και πάλιν εις την δικαιοσύνην και ευσπλαγχνίαν

Σου, και παρακαλούμεν ν’ αναπληρώση, ούτως ειπείν, την

προξενηθείσαν εις ημάς βλάβην, και να μας συνδράμη αυτο-

κρατορικώς εις την παρούσαν εσχάτην ανάγκην μας.

»Κραταιότατε Μονάρχα! Έως την σήμερον προσμένον-

τες τας υποσχεθείσας διά του εις Κωνσταντινούπολιν πρέ-

σβεως Στρογγάνωφ εις τον πρίγκηπα Υψηλάντην συμβου-

λάς της Μεγαλειότητός Σου, όχι μόνον δεν επεχειρίσθημεν

κανέν κίνημα κατά των τυράννων, αλλά μάλιστα και με προ-

σοχήν απεφεύγαμεν να φανώμεν απαθείς και παρήκοοι εις

τας σωτηριώδεις Σου συμβουλάς. Βλέποντες όμως, ότι ο

εχθρός προχωρεί και ενδυναμούται, δτι η Δακία και Μολ-

δαυία μυριοτρόπως κατασπαράττονται, ότι η θρησκεία

πάσχει τα μέγιστα, οι έξοχοι υπουργοί της βαρέως και απα-

νθρώπως φονεύονται, οι αδελφοί μας χριστιανοί ανηλεώς

και τουρκικώς κατασφάζονται, αι δε αθώαι γυναίκες με τα

θηλάζοντα νήπια και τα ανήλικα βρέφη των βασανιζόμε-

ναι βιάζονται να αρνούνται τον θεάνθρωπον Ιησούν, και

ότι με όλα ταύτα αι υποσχεθείσαι συμβουλαί ακόμη δεν

εγνωστοποιήθησαν εις τον πρίγκηπα Υψηλάντην, φοβούμε-

θα μήπως αναγκασθώμεν και διά την τιμήν του όλου έθ-

νους και του στρατεύματός μας, και διά την εκδίκησιν, και

διά την ατομικήν ασφάλειαν, να φανώμεν επιλήσμονες της

προς την πατρικήν Σου, τολμώμεν να είπωμεν, και χρι-

στιανικωτάτην Μεγαλειότητα αυστηράς ευπειθείας, από την

οποίαν απεφασίσαμεν σταθερώς να οδηγούμεθα πάντοτε.

»Φιλάνθρωπε και φωτισμένε Μονάρχα! Το αφόρητον

του μουσουλμανικού ζυγού βάρος, η φύσις αυτή των πραγ-

μάτων, ο ίδιος του ανθρώπου Δημιουργός, έδωσαν τ’ άρμα-

τα εις τας χείρας όλων των δεσποζομένων από τον Μωά-

μεθ Χριστιανών. Ή έπρεπε να διωχθή από την πατρίδα μας

η απαραδειγμάτιστος εις όλων των αιώνων την ιστορίαν

των ανημέρων Τούρκων τρομερά δεσποτεία, ή ημείς να μη

διαφέρωμεν τελείως κατά το ηθικόν από κτήνη, διά να μένω-

μεν άνεργοι και την σήμερον αναισθητούντες, εις όσα πάσχο-

μεν, και αδιαφορούντες καταπατούμενοι απανθρώπως και

ανηκούστως από τους αντιχρίστους και αγριωτάτους Οθω-

μανούς. Τα πράγματα, τα βέβαια των ομογενών μας κατο-

ρθώματα εις την Πελοπόννησον, Ήπειρον και εις άλλα της

πατρίδος μας μέρη, αποδεικνύουν τρανότατα δτι μήτε από

τον πρίγκηπα Υψηλάντην, μήτε από ημάς εξήρτηται η παύσις

του επιχειρήματος όλων των τυραννουμένων χριστιανών.

Ημείς και αυτόχειρες αν θελήσωμεν όλοι να γενώμεν διά

μιάς, η επανάστασις των συμπατριωτών μας χριστιανών

θα τρέξη τον ευτυχή, ή δυστυχή, δρόμον της. Ας μας συνδράμη

λοιπόν το κράτος Σου, καθ’ όποιον τρόπον ήθελε κρίνει

εύλογον. Είναι αδύνατον, ο μέγας Αλέξανδρος, του οποίου

τας αρετάς και αυτή η Γαλλία με πολυειδή μνημεία απεθα-

νάτισε, να στέρξη να αφήση εις τον αφανισμόν και ημάς και

όλον το έθνος, το οποίον όχι μόνον δεν έπραξε ποτέ το παρ-

αμικρόν εναντίον της Ρωσσίας, αλλά και εις πάσαν περίστα-

σιν και ηύχετο διά  την επιτυχίαν των επιχειρημάτων της,

και εδούλευε διά τούτο, εις ό,τι εδύνατο, μετά ζήλου και

προθυμίας, και έπαθεν όχι μικρά και ολίγα.

»Γενναίε και δίκαιε Βασιλεύ! Το έθνος όλον ελαβεν απελ-

πισμένον τα όπλα. Η ευτυχής, ή δυστυχής, έκβασις του μεγά-

λου τούτου και τολμηροτάτου επιχειρήματος  θέλει φέρει

την ευτυχίαν, ή τον άφευκτον όλεθρόν του. Αι σωματικαί

του δυνάμεις, εμψυχούμεναι από τον έρωτα της θρησκείας

και της πατρίδος, ημπορούν να προχωρήσουν θαυμάσια.

Αλλ’ η διά την πολυχρόνιον σκλαβικήν του κατάστασιν

μεγάλη πτωχεία του, η διά τον φρικτόν δεσποτισμόν εις

άκρον περιωρισμένη γεωργική του, η διά τα σημερινά

συμβαίνοντα παντελής παύσις και της υπαρχούσης, η διά

τας τοπικάς και γειτονικάς σχέσεις αδυναμία να ωφελήται

εις τούτο από την ναυτικήν του δύναμιν και η έλλειψις των

αναγκαίων πολεμικών εφοδίων, μας δίδουν πολλάς υποψίας,

μήπως η πολυκαιρία ματαιώση τους τόσους αγώνας και τας

μεγάλας θυσίας μας, και το έθνος όλον αφανισθή. Προσ-

τρέχομεν λοιπόν εις τον μεγάλον Αλέξανδρον, τον υπερα-

σπιστήν της πασχούσης ανθρωπότητος, τον ένθερμον υπέρ-

μαχον του χριστιανισμού, διά να μας αξιώση, οποιανδή-

ποτε βοήθειαν η ευσπλαγχνία και μεγαλοφυΐα Σου κρίνει

αρμοδίαν και συντελεστέραν εις τας παρούσας ημών περι-

στάσεις.

»Κραταιότατε Αυτοκράτωρ! Μη θελήσης να αφανισθώμεν

από τον αριθμόν των της Ευρώπης εθνών. Μη στέρξης να

καταπικράνης τας καρδίας όλων της Ρωσσίας των φίλων

και να αυξήσης τα βάσανά μας, αν είναι δυνατόν να υπάρ-

ξωμεν πλέον ως έθνος χριστιανικόν, διότι υπέμεινας να

υστερηθή η Ρωσσία τοιαύτην λαμπράν και αληθή δόξαν.

»Μεγάλε Αλέξανδρε! Επροστρέξαμεν εις το κράτος Σου.

Εζητήσαμεν και ζητούμεν•βοήθειαν. Η ύπαρξις ημών ως

έθνους ευνομουμένου, ή η εξόντωσίς μας, είναι εις τας κρα-

ταιάς χείρας της Αυτοκρατορικής Σου Μεγαλειότητος. Ηθέλ-

ησες; Ηλευθερώθημεν. Δεν ηθέλησες; Αφανίσθημεν.» 

Στο μεταξύ, όμως, είχαν λάβει χώρα, εκτός από τις απο-

μονωμένες και ως συνήθως νικηφόρες για τους Έλληνες

αψιμαχίες, οι κυριώτερες συγκρούσεις των απείρως εμπει-

ρότερων και, βέβαια, πολυπληθέστερων Οθωμανικών 

στρατευμάτων εναντίον εκείνων του Υψηλάντη. Ο οποίος,

όμως, αφενός αγνοούσε πλήρως την τακτική του κλε-φτο-

πολέμου, στην οποία ήταν υπέρτεροι οι οπλαρχηγοί των

Ελληνων με τους στρατιώτες τους, και αφετέρου σταθε-

ρή και στο τέλος θανάσιμα αποτυχημένη επιδίωξή του

ήταν να οργανώσει την επανάσταση με τον τρόπο τον

οποίο είχε μάθει ως αξιωματικός του ρωσικού στρατού

και χρησιμοποίηθηκε στους Ναπολεόντιους πολέμους,

όπου είχε χάσει και το ένα χέρι. Γι’ αυτό, άλλωστε, και

είχε χάσει τόσο πολύτιμο χρόνο σε μάταιες συζητήσεις με

τους ως επί το πλείστον πρώην αρματολούς οπλαρχηγούς

του, οι οποίοι, μαζί με τους δυστυχώς εντελώς άπειρους

Ιερολοχίτες, αποτελούσαν ένα φύρδην μίγδην σταρτεύματος.

Και αυτό φάνηκε στην πρώτη μεγάλη σύγκρουση στο

Γαλάτσι την 1η Μαΐου 1821, όπου παρόλη την ηρωική

αντίσταση των Ελλήνων και κυρίως του Θανάση Καρ-

πενησιώτη (1780-1821), ο οποίος, μαζί με άλλους 300

πολεμιστές του, έπεσε μαχόμενος αφού στο μεταξύ είχε

προκαλέσει τέραστιες απώλειες στον αριθμητικά τετρ-

απλάσιο στρατό των Οθωμανών. Οι οποίοι, βέβαια, μετά

τη νίκη τους σκότωσαν 200 Μολδαβούς και, στη συνέχεια,

πυρπόλησαν το Γαλάτσι.

Ακολούθησε μετά η περίφημη Μάχη στο Δραγατσάνι

(19/6/1821), όταν ο Υψηλάντης, ψευδώς παραπλανηθείς

από τον οπλαρχηγό Κωνσταντίνο Δούκα, είχε εγκατα-

λείψει το Τρυγοβίστι και μετέφερε το Αρχηγείο του στις

27 Μαΐου 1821 στο Ρίμνικο, όπου και διάταξε να συγκεν-

τρωθεί όλο το στράτευμά του για να αντιμετωπίσουν τα

επερχόμενα πολυπληθεί στρατεύματα του Οθωμανού Αρχι-

στράτηγου. Είχε, όμως, ταυτὀχρονα δώσει εντολή να πολε-

μήσουν από κοινού και, μάλιστα, με τον ίδιο να διευθύνει

τη μάχη. Το Ρίμνικο, συγκεκριμένα, απέχει οκτώ ώρες από

το Δραγατσάνι, το οποίο βρίσκεται σε μια πεδιάδα η οποία

καταλήγει σε χαράδρα, ώστε, μαζί με το πυκνό δάσος γύρω

από αυτήν, θα παρείχαν στο Ελληνικό στράτευμα ικανά

στηρίγματα για επίθεση. Ταυτόχρονα, όμως, ο Υψηλάν-

της είχε δώσει και πάλι εντολή να μην επιχειρηθεί καμία

μάχη προτού αφιχθεί εκεί ο ίδιος. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΣ

ο Θανάσης Τσάκας πρωτάνοιξε τα μάτια του το

1779 στο μοναστηράκι Ευρυτανίας, στη θρυλική πε-

ριοχή των Αγράφων! καταγόμενος από Σαρακατσά-

νικη φύτρα, από τη σπορά εκείνων των αγωνιστών

δηλαδή που βάσταξαν γυμνοί και ξυπόλητοι τη μαγιά

της λευτεριάς, έδειξε από παιδί την απέχθειά του στην

συνασπισμένη καταπίεση που δέχονταν οι Έλληνες

από τους άπληστους κοτζαμπάσηδες και την τυραν-

νία του Αλή Πασά. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Απροσκύνητος και περήφανος, ο μικρός Θανάσης

βγήκε στο κλαρί κι έγινε κλέφτης. Συντάσσεται στις

ομάδες του πιο φημισμένου μαχητή της εποχής, του

Κατσαντώνη, μαζί με άλλα ψυχωμένα παλικάρια

όπως ο Φραγγίστας, ο Τσιόγκας, ο Τσιάκαλος, ο

Τσέλιος, ο Λεπενιωτάκης και άλλοι. ο τσάκας αν-

δρώνεται στις κατσαντωνέικες ομάδες και αμέσως

γίνεται ο πιο σκληροτράχηλος πολεμιστής! Στις μάχες

με τα αληπασαλίδικα στρατεύματα οι οθωμανοί 

προσεύχονται στον Αλλάχ να μην τον βρουν μπρο-

στά τους. 

Γιγαντόσωμος και δυνατός σαν ταύρος χυμάει ακάλ-

υπτος απάνω στον εχθρό ανεμίζοντας τη σπάθα του,

δίνοντας την εντύπωση πως πολεμάει ένα ολόκληρο

τάγμα! μαέστρος στον αιφνιδιασμό, γνωρίζει πολύ

καλά να διαβάζει τις κινήσεις του αντιπάλου και να

σκέφτεται στρατηγικά. Εκτός των μαχών, ο τσάκας

είναι η ψυχή του νταϊφά! Χωρατατζής και στοργικός

σαν πατέρας απέναντι στους συμπολεμιστές του,

ζυγίζει πάντα τις κουβέντες του και ο λόγος του έχει

μπέσα. Ένας αληθινός λεβέντης! 

το 1804, ο νεαρός τότε Γεώργιος Καραϊσκάκης,

ζητά να ενταχθεί στις κλέφτικες ομάδες του κατσαν-

τώνη. Εκείνος τον καλοδέχεται και τον θέτει υπό την

επιστασία του τσάκα. ο καραϊσκάκης μαθαίνει πολ-

λά για την τέχνη του πολέμου από τον τσάκα. τον

θαύμαζε, τον σεβόταν και τον υπάκουε πάντα πιστά.

ο τσάκας από τη μεριά του αγάπησε πολύ τον νεα-

ρό αγωνιστή που είχε υπό τη προστασία του και οι

δύο άνδρες συνδέθηκαν με τόσο στενή φιλία και αλ-

ληλοεκτίμηση που κράτησε για πάντα! μάλιστα στη

πρώτη ένοπλη σύγκρουση, ο καραϊσκάκης έτρεμε

από φόβο λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας που

επικρατούσε στο πεδίο της μάχης. τότε ο τσάκας τον

πλησίασε και δίνοντάς του έναν κατακέφαλο του είπε

χαριτολογώντας: «Σκιάζεσαι ωρέ παλιόγυφτε;» 

προσφωνώντας τον έτσι εξαιτίας του μελαμψού δέρ-

ματός του! 

μετά από τον τραγικό χαμό του κατσαντώνη, το

1808, ο Θανάσης τσάκας ακολούθησε τον καραϊ-

σκάκη, ο οποίος πλέον είχε γίνει αρχηγός των αρμά-

των. ο έμπειρος παλιός κλέφτης πάντοτε συμβού-

λευε τον καραΐσκο και τον ακολούθησε πιστά! 

με την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα

το 1821, ο τσάκας δεν σταμάτησε λεπτό να πολεμά-

ει. Στα 1823 ο Μουσταή Πασάς της Σκόνδρας με δε-

καπέντε χιλιάδες ασκέρι σάρωσε τα πολύπαθα Άγρα-

φα και έκαιγε ζωντανούς τους ραγιάδες, με αποτέλε-

σμα πολλοί οπλαρχηγοί να υποχωρήσουν και να απο-

συρθούν. ο τσάκας, όμως, προσηλωμένος στον

αγώνα για τη πατρίδα, αψηφά τον μεγάλο κίνδυνο και

με μόλις δεκατρία παλληκάρια στο πλευρό του έστηνε

καρτέρια θανάτου, κτυπώντας αιφνιδιαστικά τις υπέρ-

τερες τουρκαλβανικές αρμάδες στις θέσεις Παλούκια

και στη μονή Σπηλιάς! Προτού ο καραϊσκάκης τσακίσει

τους βαρβάρους στη μάχη στο Σοβολάκο Ευρυτανίας,

οι τούρκοι επιχείρησαν να τον χρυσώσουν με 500.000

γρόσια, προκειμένου να αφήσει κάποια στρατεύμα-

τά τους να περάσουν ελεύθερα στην Άρτα. ο τσάκας,

που έτυχε να είναι εκεί και να τροχάει το σπαθί του σ'

ένα βράχο, άκουσε την «προσφορά». κοιτάζοντας

στα μάτια τον αρχηγό του, του έδειξε τη χατζάρα του

και είπε: «τη γλέπ'ς αυτήν ωρέ Γύφτο; Για το λαιμό

σ' την έχου αν πας παρακάτ' και δε σταθείς να πο-

λεμήσεις ιδώ. Για θα τσακίσουμι τ'ς μουρτ'ατις,

για θα μας φαν' ιδώ τα όρνια»! Αργότερα μαζί με

τον καραϊσκάκη λαμβάνει μέρος στη μάχη για την

απελευθέρωση του καρπενησίου, το 1825. 

Παρότι επέζησε από τους μακρόχρονους πολέμο-

υς, το ηθικό του Αγραφιώτη κλέφτη τσακίστηκε, ύστε-

ρα από τον ύποπτο και άδικο χαμό του καραϊσκάκη.

Αηδιασμένος με την αντιμετώπιση που είδε να έχουν

οι συμπολεμιστές του από το νεοσύστατο ελληνικό

κράτος, ο τσάκας αποσύρεται στο χωριό του στο μο-

ναστηράκι των Αγράφων με λίγα γιδοπρόβατα και με

το κυπαρισσένιο κορμί του κόσκινο από τις λαβωμα-

τιές. κανένας ποτέ δεν τον είδε να τρέχει στην Αθή-

να, να φιλάει κατουρημένες ποδιές και να ζητάει αν-

ταλλάγματα. 

με ένα ξερό «δεν θέλω τίποτα από εσάς» απο-

ποιήθηκε από κάθε αξίωση που δικαίως μπορούσε

να διεκδικήσει! τα δικά του παράσημα είναι οι πληγές

στο σώμα του από τα βόλια και τις σπαθιές των αρ-

απάδων! 

ο ιστορικός Βλαχογιάννης στην «Ιστορική Ανθο-

λογία του» αναφέρει πως το βασιλικό ζεύγος του Ό-

θωνα και της Αμαλίας, κατά την επίσκεψή τους σε

περιοχές της ρούμελης, το 1838, ζήτησαν να δουν

τον γέροντα αγωνιστή για να τον ρωτήσουν τι θα ήθε-

λε σαν ανταμοιβή για τη προσφορά του στον εθνικό

αγώνα. ο ορεσίβιος αυτός ανήρ, με το ασυμβίβαστο

πνεύμα του και τον ντόμπρο λόγο του ζήτησε μονάχα

να μπορεί να φέρει ελεύθερος τ' άρματα τα οποία τον

κράτησαν ζωντανό. κανένα αξίωμα, καμία αμοιβή! ο

Όθωνας ταπεινωμένος εκπλήρωσε την επιθυμία του. 

ουδείς γνωρίζει με ακρίβεια την ημερομηνία του

θανάτου του τσάκα. η αγραφιώτικη παράδοση μας

πληροφορεί, πως ο αγωνιστής έφυγε από τη ζωή σε

ηλικία εκατό ετών από βαθιά γεράματα. Όποτε και να

άφησε τον μάταιο ετούτο κόσμο, αυτός ο λησμονη-

μένος αγωνιστής, πέρασε στο πάνθεον της Αθανασίας,

πλάι στους άνδρες εκείνους που συνθέτουν, από την

αρχαϊκή εποχή, τη φυλετική αλυ-σίδα που συνέχει ως

και τις μέρες μας το γένος των Ελλήνων ηρώων. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Ο Σαρακατσάνος τρόμος
των Τούρκων
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Ηταν η θεία μου, η πιό μικρή μου θεία, η

πιό μικρή εξαδέλφη, η μοναχοκόρη/μο-

ναχοπαίδι του μικρότερου θείου της μαμάς

μου, Σπύρου και της θείας Σμαρώς. Το όνο-

μα της ήταν δεμένο με ζάχαρη, κανέλα, κο-

υφέτα, και κέντημα. Εργόχειρο σωστό από

τα χέρια της θείας Λεμονίτσας. Χωρίς κλω-

στές και βελόνια. Καρφίτσα όμως είχε, καρ-

φίτσα με κεφάλι, όπως λεγόταν και λέγεται.

Δηλαδή το κεφάλι ήταν μιά άσπρη πέρλα

που ήταν φυσικά ψεύτικη, αρτιφισιέλ. 

Γράφει η Νίκη Beales

λοιπόν αφού περνούσε του Αγι’ Αντρειός που

το κρύο αντρειώνει, ερχόταν η γιορτή της Αγίας

Βαρβάρας. Γιόρταζε λοιπόν η μικρή μου θεία

που μαζί με την μαμά της συγκατοικούσαν με

την γιαγιά μου και την θεία λεμονίτσα, ίδια πόρ-

τα που λένε, στο Πολυχρονέϊκο, στο σπίτι του

παππού παππού Πολυχρόνη που είχε κάνει

πέντε παιδιά. Αγόρια όλα, ο παππούς μου

κώτσος, ο Βασίλης, ο Χαρίλαος, ο Σπύρος που

λέγαμε, πέθαναν σε νέα ηλικία αφού πρώτα

παντρεύτηκαν και έκαναν δικά τους παιδιά. Α

ήταν και ο Γιάννης που πέθανε γηραλαίος στην

ηλικία. οπως πάντα, δεν έπεφτε λόγος σε μέ-

να να ξέρω τα γιατί και τα επειδή. 

το σπίτι αυτό είχε φούριες από παραμονή.

Θα ερχόταν κάποια στιγμή η (μαμαζέλ) Ευρύκλεια

που είχε αδελφή την (μαμαζέλ) Ιωάννα και αδε-

λφό τον (κύριο) Αντρέα – οι τίτλοι ήταν μόνο για

μένα, οι μεγάλοι τους παράλειπαν – φορτωμένη

με ζάχαρες, κουφέτα, δεν ξέρω τι άλλο και σι-

τάρι. Για τα κόλλυβα. οχι που είχε πεθάνει κά-

ποιος. Αυτά ήταν αλλιώτικα κόλλυβα. της Αγίας

Βαρβάρας, προστάτιδας της αρρώστιας του πα-

ραξιμού και για αυτό νηστεύαμε στις τέσσερις

του Δεκέμβρη. Φαίνεται πως η Ευρύκλεια, η μα-

μαζέλ, ήταν αρχηγός στο Αδελφάτο της Αγίας

Βαρβάρας και είχε την υπευθυνότητα των κολ-

λύβων. Εφερνε λοιπόν τα υλικά στο Πολυχρο-

νέικο και η χρυσοχέρα θείτσα μου – όλες οι θείες,

εξαδέλφες, η γιαγιά και η μαμά μου ήταν χρυ-

σοχέρες, η θείτσα μου όμως κάτι παραπάνω –

αναλάμβανε τα περαιτέρω. μέσα στα περαι-

τέρω ήταν και άλλα υλικά, μπαχαρικά που η για-

γιά τα έλεγε μυρωδικά, κουκουνάρια και στα-

φίδες, καθαρισμένες να μην έχουν τσουνάκια,

μουσκεμένες και στεγνωμένες σε τρισόνι με

μονόγραμμα, petibor μπισκότα αλεσμένα στο

μουλέν και ζάχαρη ψιλή. καρύδια ψιλοκομμέ-

να, αμύγδαλα ασπρισμένα και κομμένα στην

μέση όλα αραδιασμένα στο τραπέζι περίμεναν

σαν και εμένα, καρτερικά την διαδικασία της 

εκτέλεσης.

ο μεγάλος δίσκος, ο ασημένιος, με τα χερ-

ούλια στα πλάγια – ο καμπαρές, που έλεγε η

Αννούλα, παιδική μου φίλη που αργότερα στα

εφηβικά μας χρόνια όταν μάθαινε ράψιμο στην

μαντάμ Σουζαν, από αγάπη και τρυφερότητα,

η μαντάμ Σουζάν, η μαμά της Σίνας την με-

τονόμασε «νουνού» – περίμενε και αυτός κα-

λογυαλισμένος να έρθει η σειρά του.

Πρώτο το βρασμένο σιτάρι, ανακατωμένο με

λίγο καβουρντισμένο αλευράκι (τόσο, όσο να

πάρει ένα ανοιχτό χρώμα σαν της κρέμας) και

μετά, τόσο από αυτό και κάμποσο από εκείνο,

λίγο από το ένα και λιγάκι από το άλλο, ανακα-

τευόταν όλα τα υλικά στην μεγάλη σουπιέρα.

«μητέρα, τι λες; πώς σε φαινεται;» «μμμμμ,

φτάνουν τα μυρωδικά, Σμαρώ, εσύ τι λες;» απαν-

τούσε και ρωτούσε την συννυφάδα της στο διπ-

λανό δωμάτιο η γιαγιά μου αφού οσφριζόταν το

αποτέλεσμα του χαρμανιού. η συνυφάδα δεν

έλεγε τίποτα. Εμένα, φυσικά, δεν με ρωτούσε

κανείς. η Βαρβάρα, πού είναι η Βαρβάρα; ανα-

ρωτιόμουν.

μια τελευταία ματιά για να είναι σίγουρη η

γιαγιά πως ο Πιτσώνης, ο γάτος, ήταν έξω, για

να μην πέσουν τρίχες πουθενά, ένα ξανατρίψι-

μο για να μην υπάρχει κανένας λεκές στον «κα-

μπαρέ» με τα χερούλια και άρχιζε η ιεροτελε-

στία. με το μεγάλο ξύλινο χουλιάρι – ήταν μι-

σοκαμένο και στραβό, νομίζω ήταν της προ-

γιαγιάς μου, λεμονιάς, Χιώτικο όνομα – το χαρ-

μάνι, σκέπαζε τον πάτο του δίσκου. κρίμα το

γυάλισμα! με τις παλάμες της η θείτσα μου, το

ίσιωνε, το πατούσε, το ξαναπατούσε, το ξανα-

ίσιωνε σχηματίζοντας ένα βουναλάκι στο κέν-

τρο. και μετά η σειρά του αλεσμένου μπισκό-

του – και η δική μου. Είχα και εγώ δουλειά! κρα-

τούσα το τρυπητό με μεγάλη προσοχή και ένιωθα

να μεγαλώνω ένα πόντο... ήμουν χρήσιμη,

υπήρχα! και πάλι πάτημα με τις παλάμες και

στην συνέχεια λίγο από το καβουρντισμένο αλευ-

ράκι για να «ασπρίσει» ο δίσκος με την δική μου

βοήθεια, ευκαιρία για έναν άλλο πόντο στο δικό

μου μεγάλωμα.

Σειρά τώρα είχε η ζάχαρη, η πρώτη. η γιαγιά

εμφανιζόταν με ένα άλλο τρισόνι με μονόγραμ-

μα, είχε μανία με μονογράμματα, ξανά-μανά

πάτημα και ο δίσκος ήταν ολόασπρος πιά. Εφ-

τανε η ώρα της δεύτερης ζάχαρης, της ψιλής,

δεν την ήξερα άχνη τότε, και τρίτος πόντος για

μένα που κρατούσα το τρυπητό και πάλι. το

πάτημα αυτή τη φορά γινόταν με την βοήθεια

ενός λεπτού καλοσιδερωμένου χαρτιού, από

αυτά που είχαν για να βγάζουν τα πατρόν από

το BURDA και το FEMME D' AUJOURD'HUI.

Σιγά-σιγά και με προσοχή σηκωνόταν το χαρτί

και το βουναλάκι φάνταζε σαν το απάτητο χιό-

νι στο πάρκο.

Απλωμένο δίπλα στο βουναλάκι του δίσκου

ήταν μιά-δυό πετσέτες της κουζίνας – τα τρισό-

νια – καλοδιπλωμένες και ένα άλλο χαρτί, ψιλό

και αυτό, σιδερωμένο που είχε μια ζωγραφιά με

μολύβι, στο ίδιο μέγεθος του δίσκου. Πάνω του

η καρφίτσα με την πέρλα και το βαζάκι με την

κανέλα, καλοκλεισμένο – «κλείστο, κλείστο, θα

φύγει η μυρωδιά» μάλωνε η γιαγιά όταν τ' άνοι-

γα βιαστικά – ο πόντος που έλεγα πριν; το χα-

ρτί έδειχνε μια γυναίκα. Έμπαινε επάνω στις

πετσέτες και με έβαζαν να κρατώ ένα πιάτο της

πάστας (από το σερβίτσιο του τσαγιού) γύρω

από το κεφάλι της γυναίκας στο σχέδιο και να

μην το κουνώ καθόλου. Πόσο σημαντική ένοιω-

θα!

Άρχιζε τότε το τρύπημα, η στιγμή της πέρ-

λας, η ζωγραφιά όλη τρυπιόταν, η δική μου

συμμετοχή τέλειωνε, το πιάτο έφευγε από την

προστασία μου και το χιλιοτρυπημένο χαρτί εβρ-

ισκε την θέση του πάνω στο χιονάτο βουναλά-

κι. «Ελα νίκη, βάλε το χεράκι σου, σιγά-σιγά,

να μην φύγει από τον τόπο του, βάστα από εδώ

με το ένα χέρι και από εδώ με το άλλο», τι ευ-

τυχία για μένα να παίρνω μέρος στην υπόθε-

ση... η Βαρβάρα, η πιό μικρή θεία που έλεγα,

άνοιγε την πόρτα, «καλώς τηνα, έλα να βοηθή-

σεις» και έπαιρνε την θέση μου στο χαρτί πά-

νω από τον χιονάτο δίσκο. τι να κάνουμε, Βα-

ρβάρα η μια, Βαρβάρα η άλλη, συνονόματες,

και όπως λέγαμε, σε εμένα δεν έπεφτε λόγος.

το πηγούνι μου έτρεμε από την αδικία και τα

δάκρυα μου έτοιμα να τρέξουν. 

η γιαγιά -αχ αυτή η γιαγιά, αυτή η αγαπημένη,

καλή - αυστηρή γιαγιά!- άνοιγε το καβανοζάκι

και μ' έδινε την εξουσία της κανέλας. «κάνε χούφ-

τα το χεράκι σου, και με το καλό χεράκι, παίρνε

λίγη κανελίτσα και με τα δαχτυλάκια σου, ρίχνε

πάνω από τις τρυπίτσες...» -αχ, η γιαγιά, αχ αυ-

τή η αυστηρή γιαγιά...

Χιλιάδες τρυπίτσες και τρυπούλες είχαν να

καλυφτούν, σηκωνόταν το χαρτί, το σχέδιο είχε

πιά αποτυπωθεί. 

«μην μιλάτε και μην αναπνέετε», κανείς δεν

έλεγε κάτι τέτοιο, φυσικά κανείς άλλος δεν ήταν

πια στην καλή κάμαρη, μόνο εγώ, η θείτσα, τα

εργαλεία της και η σιωπή. κουφέτα και κουφε-

τάκια, εκείνα τα μικρούτσικα, στογγυλούτσικα

tirtirliδικα κουφετάκια που είχαν μέσα τους

μπαλίτσες από κόλιανδρο και τα άλλα λίγο μα-

κρόστενα που έκρυβαν μέσα τους φλούδες πο-

ρτοκαλιού, περιτριγύριζαν τον καμπαρέ με τα

χερούλια. ηταν και τα άλλα, τα χρυσά κουφέτα

(γιατί τα έλεγαν χρυσά, αφού ήταν ασημένια;

μανία που είχαν οι μεγάλο να μπερδεύουν τα

πράγματα), άλλα πλατιά σαν μεγάλη φακή –

φακές που λέν στην Αθήνα – άλλα σαν μικρά

μπαλάκια και άλλα σαν μικρά μπαστουνάκια.

Α, και η μασιά, η μασίτσα δίπλα.

Σιγά, σταθερά, με κομμένη αναπνοή άρχιζε

το κέντημα. Δίχως κλωστές, χωρίς βελόνια, με

όπλο το μεράκι... κουφετάκι - κουφετάκι πρώτα

οι πτυχές, μετά μικρούλικα-τοσοδούλικα τα Σταυ-

ρουδάκια του φορέματος, κατόπιν το φωτο-

στέφανο με τα μικρά μπαλάκια, στην συνέχεια

τα δάχτυλα και τ' ακροδάχτυλα, η μπορντούρα

στον γύρο του δίσκου με μεγάλα κουφέτα για

τους κουλέδες και τα φεστόνια με πιό μικρά για

τα κουλεδάκια... τελευταίο το πρόσωπο, η μύτη,

τα μάτια... 

Εγώ, θα έμενα εκεί την νύχτα, στο σερβανί.

με την γιαγιά μου, τις πυζάμες μου, με τις μυρω-

διές της κανέλας. η Ευρύκλεια (η μαμαζέλ) θα

ερχόταν πρωί-πρωί να πάρει τα κόλλυβα να τα

πάει στην Εκκλησία νωρίς, να καλοδιαβαστούν.

Εμείς θα πηγαίναμε στην δεύτερη καμπάνα. 

Σε δυό μέρες ήταν του Αη νικόλα. Ίδια δου-

λειά. Σιτάρι και ζάχαρη, μυρωδικά και κανέλα,

πάντα κανέλα, ο δίσκος και τα χαρτιά τα ψιλά

του πατρόν. η θεία λεμονίτσα με τα χρυσά της

χέρια και εμένα για παρέα. το Αδελφάτο των

Αλιέων, κοινώς των ψαράδων, θαλασσοχώρι

ήμασταν, βάρκες και καϊκια είχαμε και την πλά-

κα στο πικ-απ, «Γεια σου καϊκι μου Άη νικόλα»

είχαμε.

Πολλά κουφέτα, πολλά κουφετάκια, τόσα κα-

τάρτια, τόσα πανιά, τόσα σχοινιά... Ποιός ήταν

ο αρχηγός του αδελφάτου; Δεν θα ήταν ίσως

φανταχτερό το όνομα του, δεν τον ήξερα. Δεν

μου έπεφτε λόγος. 

Σε κάθε Βαρβάρα, σε κάθε Νίκο, Νικολάκη
και Νικόλαο, όπου και να είναι, με αγάπη.

* μασιά = τσιμπίδα

Τα Αδελφάτα
(Για τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας)
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Οικοδομικές Εργασίες 
παντός είδους

– Αναλαμβάνονται κάθε είδους επισκευές – 

κατασκευές κατοικιών

και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα σπίτι

– Παντός τύπου εργασίες σε όλο το λονδίνο, από τα θεμέλια 

μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για παλαιές και νέες κατοικίες

– Επεκτάσεις κτηρίων (conservatories)

– Πόρτες – παράθυρα: επισκευές/αντικατάσταση

Άριστη δουλειά, γρήγορη παράδοση, πολύ καλές τιμές.

τηλεφωνήστε: 07442386279 
(Βασίλης)

Θέλεις Αγαπήσει Τον
Αδελφό Σου ως Εαυτόν

Αγαπώ τον εαυτόν μου;

οι οφθαλμοί μου κουράστηκαν

Από τις παρωπίδες

Που περιορίζουν την όραση

Που απαιτείται

Δια να αντιληφθούν

την οδό της αληθείας Σου!

κύριε

Αληθώς Σε αγαπώ;

Διότι όταν ο αδελφός μου

Προφέρει λέξεις

Που χαράζουν βαθιά την ψυχή,

Αλίμονο,

η καρδιά μου με οδηγεί

Εις την βάση του Σταυρού Σου,

Εις τον Βωμό της Χάρης Σου

Όπου αρχαίες ψυχές

Βρήκαν την ειρήνη,

Ενδεδυμένοι μανδύα μετανοίας,

με ταπεινή καρδίαν,

Αναζητούντες παρηγορίαν.

Συ περιπάτησες

Επί της μητέρας γης,

Επί πλήθους υδάτων,     

Ω Ελεήμονα κύριε

με ευλάβεια δια την δημιουργία

του Αγίου Πατρός

Όπου επί του Όρους της

Αναμένει την στρατευομένη

Εκκλησία Σου,

Ως αντικατοπτρισμό

της δόξης Σου εν ουρανοίς:

της θριαμβεύουσας Εκκλησίας Σου.*

«Ω μείνε ακλόνητη

καρδιά μου,

μείνε ακλόνητη

Αμήν».

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη
*Ισα. 2:2

*Δανηήλ 2:44
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Ευχαριστώ την κα Ελίνα Σταματίου

για την απάντηση της (Σημερινή

23.11.2021) στο δικό μου κείμενο

(«Σημερινή», 15.11.2021).

οι κύριες αναφορές της κριτικής μου

για το βιβλίο της εστιάζονται στα εξής

σημεία. 

Έγραψε στο βιβλίο της η κα Σταματίου: 

«μια σημαντική πηγή πληροφοριών

για την έρευνα, ήταν τα αρχεία των υπο-

θέσεων των θανάτων των αγωνιστών,

τα οποία φυλάσσονται στο κρατικό Αρχείο

της κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο,

για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατό

να βρεθούν φάκελοι και για τα 14 θύμα-

τα… υπήρξε βέβαια και μια περίπτωση,

που ενώ διενεργήθηκε θανατική ανάκρι-

ση, ο φάκελος – άγνωστο γιατί – δεν

βρέθηκε πουθενά. Πρόκειται για την πε-

ρίπτωση Σπύρου Χατζηγιακουμή, η υπό-

θεση του οποίου βρέθηκε να αναφέρε-

ται μόνο σε ένα τηλεγράφημα από τα έγ-

γραφα που αποχαρακτηρίστηκαν το 2013

από το ηνωμένο Βασίλειο. το τηλεγρά-

φημα χρονολογίας 1959, είχε αποδέκτη

τον τότε υπουργό Αποικιών με τη σημείω-

ση “SECRET” και σε αυτό γινόταν μία

σύντομη αναφορά των ευρημάτων του

θανατικού ανακριτή που διενήργησε την

εξέταση».

‘Εγραψα για ελλείψεις έρευνας και πα-

ραπληροφόρηση. ναι. η πιο πάνω κατη-

γορηματική αναφορά στο βιβλίο της σχε-

τικά με τη περίπτωση του Σ. Χατζηγια-

κουμή αποτελεί παραπληροφόρηση και

έλλειψη ολοκληρωμένης έρευνας για το

θέμα. τίποτα το «άγνωστο γιατί δεν βρέθη-

κε πουθενά ο φάκελος της θανατικής

ανάκρισης». Επειδή οι σχετικοί φάκελοι

με την πολυσέλιδη θανατική ανάκριση

και το πόρισμα βρίσκονται στο «σπίτι»

τους. Στο λονδίνο. Στο Βρετανικό Εθνικό

Αρχείο από το 2012 όταν αποδεσμεύθηκαν

ως μέρος των «Migrated Archives». Από

τους οποίους έγραψα τόσο το 2012 στην

«Σημερινή» παρουσιάζοντας τις αποδε-

σμεύσεις όσο και στις 6.5.2018 στην

«Σημερινή» με αντίγραφα των εγγρά-

φων στους σχετικούς φακέλους. 

η κα Σταματίου δεν έκανε έρευνα στο

Βρετανικό Εθνικό Αρχείο. Περιορίστηκε

κυρίως στα όσα βρήκε στο κρατικό Αρχείο

της κΔ, και θεώρησε ως δεδομένο ότι

μόνο εκείνα υπάρχουν, τα οποία δεν απο-

τελούν ολοκληρωμένη έρευνα σε σχέση

με βρετανικά έγγραφα γιατί ελάχιστα άφη-

σαν οι αποικιοκράτες φεύγοντας από το

νησί. 

Έγραψεστην απάντησή της «Σημε-

ρινής» 23.11.2021:

«Για το “παραπλανητικό” του μοναδι-

κού εγγράφου που “αποχαρακτηρίστηκε

το 2013 από το ηΒ”… μην κολάζεστε,

κα Αργυρού, τίποτα παραπλανητικό, απ-

λώς αυτό ήταν το μοναδικό έγγραφο που

εντόπισα ψάχνοντας στο κρατικό Αρχείο

τόσο από τους εγχώριους φακέλους όσο

και από τις μικροταινίες που εξασφάλι-

σε το κρατικό Αρχείο από τη μ. Βρετανία

και που οι πηγές μου ανέφεραν ότι ο εν

λόγω φάκελος ανήκει στα αποχαρακ-

τηρισμένα έγγραφα του 2013. Ενδεχο-

μένως να έχετε δίκιο και ο αποχαρακ-

τηρισμός του να πάει πίσω στο 1980. το

μοναδικό ίσως έγγραφο για το οποίο εν-

δεχομένως η παραπομπή στο κρατικό

Αρχείο ως πηγή να είναι εσφαλμένη, είναι

αυτό της σελ. 37. Σε αυτά τα δύο σημεία

θα χαρώ σε μία ενδεχόμενη 2η έκδοση,

εφόσον επιβεβαιωθούν οι παρατηρή-

σεις σας, να προβώ στις αναγκαίες διο-

ρθώσεις…».

Στην σελίδα 37 του βιβλίου της όμως

παρουσιάζει το έγγραφο των δικηγό-

ρων του μ. Χατζηγιακουμή (ως από το

κρατικό Αρχείο). Αυτό βρίσκεται σε φά-

κελο στο λονδίνο και αποδεσμεύθηκε το

2012. Tο δημοσίευσα στο άρθρο μου

στις 6.5.2018. Παραθέτω αμφότερες τις

δημοσιεύσεις προσθέτοντας και φωτο-

τυπία με τις παραπλεύρως σημειώσεις

στο εν λόγω έγγραφο που έκοψα στο

άρθρο μου στις 6.5.2018. Σύμπτωση η

δημοσίευση στο βιβλίο να ταυτίζεται με

την δική μου φωτοτυπία; 

Στην δε σελίδα 36 και ενόσω κατηγο-

ρηματικά τονίζει ότι «άγνωστο γιατί δεν

βρέθηκε πουθενά», δημοσίευσε «το πό-

ρισμα του θανατικού ανακριτή (κρατικό

Αρχείο)». 

Διαβολική σύμπτωση και αυτή, το εν

λόγω «έγγραφο» να ταυτίζεται πλήρως

με την δική μου φωτοτυπία που δημοσίευ-

σα στις 6.5.2018; και εξηγώ. λόγω του

πολυσέλιδου εγγράφου της ανακριτικής,

προτίμησα να δημοσιεύσω δύο απο-

σπάσματα, την αρχή και το τέλος της

απόφασης. με άλλα λόγια στα έγγραφα

δεν υπάρχει τέτοια φωτοτυπία όπως στο

βιβλίο της κας Σταματίου. Ήταν δικός

μου σχεδιασμός εξού και τα είχα σε δύο

μέρη. Παραθέτω αμφότερα. Διακρίνον-

ται 5 λέξεις της προηγούμενης παρα-

γράφου που έκοψα. Στο βιβλίο της κας

Σταματίου εμφανίζονται τα δύο μέρη ως

ένα μαζί με τις 5 λέξεις στο ενδιάμεσο! 

η παραπομπή στο κρατικό Αρχείο ως

πηγή να είναι εσφαλμένη τόσο στην

σελίδα 37 όσο και 36. 

Όσο για τον φάκελο του Γραφείου

Αποικιών CO 926/898 δεν χρειάζεται να

επικοινωνήσω με το κρατικό Αρχείο γιατί

τον είδα εκεί πολλές φορές από το 1989/90

που αποδεσμεύθηκε. η πρώτη το 1990

και η πολύ πρόσφατη το προπερασμέ-

νο Σάββατο 27.11.2021. Δεν περιέχει

απολύτως τίποτα εκτός από το ένα σύντο-

μο ενημερωτικό τηλεγράφημα (που ανέ-

φερα και στις 15.11.2021) προς το λον-

δίνο από την αποικιακή κυβέρνηση για

τον Χατζηγιακουμή. και το οποίο ανέ-

φερε και η ίδια, ότι στην υπόθεση του

Χατζηγιακουμή μόνο ένα τηλεγράφημα

βρέθηκε. το οποίο λανθασμένα μάλιστα,

θεωρήθηκε (και γράφτηκε στο βιβλίο) ότι

αποχαρακτηρίστηκε το 2013. 

το γεγονός ότι ανέφερε σε συνεντεύξεις

της πως το δημοσίευμα της «Daily Mail»

ήταν που την παρότρυνε να γράψει, δεν

δικαιολογεί ούτε αφαιρεί την έλλειψη ου-

σιαστικής αναφοράς (credit due) στο βιβ-

λίο της. Ειδικά όταν η περαιτέρω επι-

κοινωνία της με τους Βρετανούς πρώην

στρατιωτικούς ήταν εξαιτίας της δημοσίευ-

σης της βρετανικής εφημερίδας, η οποία

πρωτοπαρουσίασε το θέμα σε λεπτο-

μέρειες.

«...ο Major Stourton πέθανε το 2001,

όμως άφησε πλήρες αρχείο, τώρα απο-

δεσμευμένο για πρώτη φορά στην “κυ-

ριακάτικη μέιλ”…». 

η δική μου κάλυψη του θέματος, δεν

αφορούσε μόνο τα όσα δημοσιογραφι-

κά κάλυψα από την βρετανική εφημε-

ρίδα (αντιπαρέρχομαι τους ισχυρισμούς

του «copy-paste»), αλλά όπως έγραψα,

το αποκαλυπτικό κείμενο της Polly Dunbar

μού θύμισε ότι το 2012 τα αποδεσμευ-

μένα έγγραφα είχαν σχετικές αναφορές.

και στις 6.5.2018 έγραψα από γνώση

της έρευνας μου («Σημερινή» και «Ελευ-

θερία» λονδίνου). Έχοντας τις λεπτο-

μέρειες της υπόθεσης και την πολυσέ-

λιδη Ανακριτική (Inquest) και απόφαση,

με την υπογραφή του Iατροδικαστή κ.

Χρήστου Ιωαννίδη (Coroner), που εκ-

δόθηκε στις 22.10.1959.

Ο φάκελος με τη θανατική ανάκριση Χατζηγιακουμή βρίσκεται
στο... «σπίτι» του – στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο από το 2012

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Κινδυνεύουν οι πολίτες από τους 
διεφθαρμένους της Ελληνικής Αστυνομίας

Κύριε Διευθυντά,

καταιγιστικές και ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα 34 αστυνομικών

που εξέδιδαν πλαστές ταυτότητες, με παράνομη ελληνοποίηση αλλοδαπών μετά από 8

ολόκληρα χρόνια δράσης. Εκατοντάδες ποινικοί κακοποιοί με βαρύτατο ποινικό μητρώο

(για ανθρωποκτονίες, διακίνηση κοκαΐνης, για βιασμούς, για κατοχή εκρηκτικών, για εκβια-

σμούς, για ληστείες) έπαιρναν πλαστές ελληνικές ταυτότητες! 

οι ενδιαφερόμενοι πλήρωναν 30.000 ευρώ για κάθε έγγραφο. «Πελάτες» του κυκλώμα-

τος ήταν κυρίως Αλβανοί με «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τον νόμο, στους οποίους χορη-

γούσαν δικαιολογητικά, με τα οποία φαίνονταν κυρίως ως ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ

διευκολύνοντας έτσι την παραμονή στη χώρα, με όλα τα δικαιώματα, όπως ΑΦμ, ΑμκΑ

και άλλα και, ταυτόχρονα, την άνετη έξοδό τους από την Ελλάδα προς άλλες χώρες, ιδιαι-

τέρως της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν. οι ποινικοί κακοποιοί εξέθεταν επί 8 χρόνια τους

πολίτες σε τεράστιους κινδύνους ζωής. Αναρίθμητα εγκλήματα διαπράχτηκαν και θα δια-

πράττονται εξαιτίας του διεφθαρμένου κυκλώματος. 

Γιατί άραγε, οι συνδικαλιστές δεν είχαν αποκαλύψει τόσα χρόνια το κύκλωμα; Εκφωνη-

τής ειδήσεων είπε πως οι συνδικαλιστές της Ελ.ΑΣ είναι στα τηλεπαράθυρα αντί να

κυνηγούν τα ναρκωτικά και το έγκλημα. Είναι γνωστό πως η λούφα οδηγεί στην παρα-

λυσία και έχει τρομακτικές επιπτώσεις γιατί έχει σαν αποτέλεσμα τις εκατόμβες νεκρών.

λόγω της έλλειψης αντικειμένου οι συνδικαλιστές της Ελ.ΑΣ-ΠοΑΣυ (Πανελληνία ομο-

σπονδία Αστυνομικών υπαλλήλων) εκτονώνονται σε τζακούζι πολυτελούς ξενοδοχείου,

διαμονή σε σουίτες και τουρνουά πόκερ σε καζίνο (δημοσίευμα 09-08-2020) με μυστική

διασπάθιση μεγάλων χρηματικών ποσών και παράνομα οφέλη από δεκάδες συνδικαλι-

στές της Ελ.ΑΣ. οι περιπτώσεις αυτές προκαλούν τεράστιο πλήγμα στο κύρος και την

αποστολή της Ελ.ΑΣ. η παρέλαση των συνδικαλιστών συνεχώς στην TV με σπατάλη

ανεκτίμητων ωρών αποτελεί πρόκληση, αφού είναι χείριστο παράδειγμα λούφας. 

μόνος αρμόδιος για ενημέρωση είναι ο κατά πάντα άξιος εκπρόσωπος τύπου της

Ελ.ΑΣ και ουδείς άλλος. Σε αναλογία πληθυσμού έπρεπε να είχαμε 5.500 και έχουμε

55.000. ο πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας (Αστυνομία) δεν μπορεί να έχει καμία σχέση

με τους διορισμούς χιλιάδων αστυνομικών για τα ψηφουλάκια. ο συνδικαλισμός στον

σκληρό πυρήνα της Αστυνομίας πρέπει να απαγορευτεί διότι βλάπτει το κύρος της απο-

στολής τους. Απορώ πώς η χώρα αυτή υπάρχει στον χάρτη. 

Αναμένω με ενδιαφέρον το σχόλιο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Γιώργος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών
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Οι προδότες της
4ης Γραμμής

Δεν υπάρχουν προδότες μόνον της 4ης Γραμμής, εξ ίσου προδό-

τες είναι και οι εμπνευστές της 3ης Γραμμής. Ίσως όχι τόσο με την

έννοια του προδότη, όσο περισσότερο με την έννοια του ηλίθιου. η

ηλιθιότητα ταιριάζει μάλλον όπως ο ηλίθιος του ντοστογιέφσκι στο

αριστούργημά του. Αφέλεια και έλλειψη σοβαρής σκέψης. Δεν βαριέ-

σαι, καλούς μισθούς παίρνουμε από την Βουλή, δεν πάει να πνιγεί

και η ηγουμενίτσα. Άλσος Βεϊκου λένε οι πολλοί; Άλσος Βεϊκου κι εγώ,

η μισθάρα να πέφτει κι η γυναίκα μας προϊσταμένη στην εφορία, όλα

τα άλλα γαία πυρί μειχθήτω και χώστα μέχρι το κέντρο της γής!!

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Ε, όχι καημένα ανθρωπάκια, καημένα Βουλευτίδια και καημένα

υπουργίδια κατά το ….χιδια, η Ελλάδα δεν θα συρρικνωθεί από το

μπογιάτι μέχρι το τουρκολίμανο, εκεί θα πνιγούν τα τουρκίδια; η

Ελλάδα είναι αυτό που ονειρευόταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, των τριών

ηπείρων και των πέντε θαλασσών. η Ελλάδα είναι η χώρα όλων των

ωκεανών, αφού έχει δώσει απλόχερα το όνομά τους. Εκεί ταξίδεψαν

οι πρώτοι μεγαλειώδεις Έλληνες, σηματοδοτώντας τα σημεία και τις

διαστάσεις του πλανήτη μας. Είναι οι ίδιοι που δίδαξαν το θέατρο, τα

μαθηματικά και την φιλοσοφία, όλοι οι άλλοι είναι σχεδόν μηδενικά

μπροστά τους. 

τίποτα δεν μπορεί να συμπιέσει τους τεράστιους Έλληνες στις υπό-

γειες στοές της Γραμμής 4, εκεί αν θέλουν μπορούν να συνωστίζον-

ται οι Γραμματείς των υπουργείων και τα σύγχρονα Πρωθυπουργίδια.

η έκταση της Ελλάδος είναι αυτή που είχαν εμπνευσθεί οι Φιλικοί.

Ξεκινάει από την τεργέστη, καταλήγει πάνω από την κωστάντζα, περ-

ιλαμβάνει την κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη, αφού φυσικά δυτι-

κά συμπεριλαμβάνει την Σικελία με το Πάνορμον (Παλέρμο) μέχρι την

νήσο Σαρδώ (Σαρδηνία). τα άλλα τα ακούμε βερεσέ από τον μπα-

κάλη της γειτονιάς μας. Σουπιδαριό!!!

Ποιοι είναι αυτοί που εμπνέονται από τις σκοτεινές στοές του μετρό

και εκεί θέλουν να στοιβάζουν τους Έλληνες που καταφθάνουν από

την Σαγιάδα της Θεσπρωτίας μέχρι το Πυθαγόρειον της Σάμου; Αν-

θρωπάκια με ύψος 1,20μ με τα χέρια στην ανάταση. το έγκλημα-σύν-

θλιψη των μεγίστων Ελλήνων ευεργετών της ανθρωπότητας συνεχίζε-

ται μέχρι να καταφέρουν να μας πολτοποιήσουν στις υπόγειες στά-

σεις της ομόνοιας και του Συντάγματος. 

μη φοβάστε, Έλληνες, δεν θα τα καταφέρουν, τους διαφεύγουν τα

διδάγματα χιλιάδων ετών της ολόφωτης Ελληνικής Ιστορίας, θα τους

τυφλώσει το φώς των θεάτρων μας και θα τους εξαερώσει η ιστορική

μας πνευματική ανωτερότητα. Δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν

στην έννοια της μουσικής, των μαθηματικών και των ολυμπιακών

αγώνων, θα γονατίσουν μπροστά στην Θαλή και τον Πυθαγόρα, στον

Αριστοφάνη και τον Αρίσταρχο. Θα τυφλωθούν από τον Σοφοκλή και

τον Αισχύλο και θα προσκυνήσουν τον Ευριπίδη και τον Βασιλιά

λεωνίδα. Θα συντριβούν. ο ήλιος θα ανατέλλει πάντα για τους αμίμητο-

υς, τους αξεπέραστους φωτοδότες Έλληνες.

κάθε τρύπα της Γραμμής 4 θα μας θυμίζει αενάως πως φιάχνουν

λαγούμια στην Αττική για να κρυφτούν οι εχθροί μας, είναι ολοφάνε-

ρο πως το ανέσπερο Ελληνικό φώς ενοχλεί μέχρις ανηκέστου πα-

θήσεως τον αμφιβληστροειδή των νάνων πολιτικών. Ας τους στείλου-

με στον καλύτερο οφθαλμίατρο!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Ισχυρές συμμαχίες για να σωθεί 

η Κύπρος από τη γενοκτόνο Τουρκία»
Κύριε Διευθυντά, 

οι παλιοί έλεγαν: «ο Θεός πάντα τιμωρεί».

Δεν ξέρουμε, αλλά Σοβιετικοί, Άγγλοι, Γάλλοι,

Ιταλοί, Γερμανοί τιμωρήθηκαν για ό,τι έπραξαν

– που βοήθησαν τους τούρκους να διαπράξουν

τις γενοκτονίες εναντίον Ελλήνων, Αρμενίων,

Ασσυρίων και των άλλων λαών της περιοχής.

Διότι, αν τότε, αντί να τους βοηθούν στις γενοκ-

τονίες, τους τιμωρούσαν παραδειγματικά, ο Χίτλερ

δεν θα τολμούσε να αρχίσει έναν καταστροφικό

πόλεμο για να εξοντώνει τους – κατ’ αυτόν –

«κατώτερους» λαούς όπως οι Εβραίοι, οι ρομά

και οι Σλάβοι. οι Σοβιετικοί, που πρώτοι βοήθη-

σαν τον κεμάλ στις γενοκτονίες που έκανε, το

πλήρωσαν και με το παραπάνω, αφού 20 και

παραπάνω εκατομμύρια ρώσοι έχασαν τη ζωή

τους στον Πόλεμο. το ίδιο και οι άλλες δυνάμεις,

άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. 

οι λεγόμενοι αριστεροί μας – Ελλαδίτες και

κύπριοι – μάς λέγουν ότι η τότε ελληνική κυβέρν-

ηση έστειλε στρατό εναντίον των Σοβιετικών.

Έτσι δικαιολογούν το ότι οι Σοβιετικοί βοήθησαν

τον κεμάλ στις γενοκτονίες των Ελλήνων. και

αν η ελληνική κυβέρνηση έφταιξε, τι έφταιγαν οι

εκατοντάδες χιλιάδες αθώοι πολίτες – άνδρες,

γυναίκες και παιδιά – για να εξοντωθούν με τον

πιο απάνθρωπο, φρικτό και βάρβαρο τρόπο; με

το σκεπτικοί τους οι λεγόμενοι αριστεροί θα έλε-

γαν ότι, επειδή έφταιξε η γερμανική κυβέρνηση

όταν έχασε τον πόλεμο το 1945, έπρεπε οι νικη-

τές να εξοντώσουν όλον τον γερμανικό λαό! 

Ας μας απαντήσουν οι λεγόμενοι αριστεροί:

Σήμερα οι τούρκοι αποικιοκράτες, κάτω από τα

όμματα της διεθνούς κοινότητας, διεξάγουν γενο-

κτονία εναντίον του κουρδικού Έθνους και κανέ-

νας δεν ενδιαφέρεται – ούτε ο οηΕ ούτε οι σημε-

ρινές μεγάλες δυνάμεις – βοηθούν τους τούρ-

κους μάλιστα, όπως τότε, με χρήματα και λογής

λογής όπλα για να εξοντώσουν τον κουρδικό

λαό. Θα το πληρώσουν κι αυτοί μια μέρα, η Ιστο-

ρία θα το δείξει. Όσο για την εισβολή, εθνοκά-

θαρση και γενοκτονία στην κύπρο ούτε κουβέντα

από τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά μερικοί «δικοί»

μας θέλουν, λέει, να στείλουν τους αγωγούς φυσι-

κού αερίου στην τουρκία – αν είναι δυνατόν!!! 

και όμως είναι! το λέγουν καθημερινά!!! «Σφάξε

με, αγά μου, ν’ αγιάσω». Θα λύσουν, λένε, τα

κόμματά μας το κυπριακό σε συνομιλίες Ε/κ με

τ/κ. τη γενοκτόνο τουρκία την έχουν... αθωώσει

τελείως. μπράβο τους!!! Φυσικά, η τουρκία έβγα-

λε από καιρό τα σχέδιά της για να επανακτήσει

την κύπρο και να μην αφήσει ούτε έναν Ελληνο-

κύπριο εκεί και αυτοί τσακώνονται αν θα είναι

διζωνική ή άλλη λύση, την ώρα που η τουρκία

σχεδιάζει για... «γαλάζια πατρίδα», εθνικούς

όρκους των τούρκων που περιλαμβάνουν την

κύπρο και ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας, της

Συρίας και του Ιράκ. και φυσικά, ο τουρκισμός,

ο οποίος περιλαμβάνει και μέρος της ρωσίας και

κομμάτι της κίνας! 

Εμείς, όμως, οι Έλληνες τον χαβά μας! Θα

κάνουμε λύση, λένε, με τους τ/κ και με 62 χώ-

ρους Ελλάδας και τουρκίας. «Για σσιασμούς,

βρε Έλληνες! Είσαστε ξεφτέρια στην πολιτική!

Πιτουρένια μυαλά στο κεφάλι, «μάσιαλά» μας

όλους!!! 

Αν υπήρχαν πραγματικές ηγεσίες στην Ελλά-

δα και την κύπρο θα είχαν αρχίσει να σχεδιά-

ζουν την απελευθέρωση της κύπρου μαζί με

τους άλλους λαούς που έπαθαν γενοκτονίες από

τους τούρκους και που τους απειλεί η τουρκία.

Έπρεπε η συμμαχία Ελλάδας – Γαλλίας να περι-

λαμβάνει και την κύπρο. Γαλλικές και ελληνικές

αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις να σταθ-

μεύουν στην κύπρο. Διότι η τουρκία δεν θα εγκα-

ταλείψει την κύπρο από μόνη της. Θα φύγουν

από την κύπρο οι τούρκοι μόνον όταν τους εξα-

ναγκάσουμε με τη βοήθεια ισχυρών συμμάχων

και όχι με «συνομιλίες». 

Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

η επίσκεψη του Προκαθήμενου της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην

κύπρο και την Ελλάδα αποτελεί, δίχως άλλο, ένα πολύ σημαντικό γεγονός.

Είναι γνωστόν πως μετά το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών του 1054, οι Χρι-

στιανοί μοιράστηκαν στα δύο με οδυνηρές συνέπειες για τον Χριστιανι-

σμό. η διαίρεση, και κατά συνέπεια η διάσπαση της κοινωνίας μεταξύ της

Δυτικής και της Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας. έλαβε χώραν ύστε-

ρα από τους αμοιβαίους αναθεματισμούς που εξαπολύθηκαν τον Ιούλιο

του 1054, όταν επικεφαλής τους ήταν οι Πάπας λέων Θ΄ και Πατριάρχης

κωνσταντινουπόλεως ο μιχαήλ κηρουλάριος. 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

«Αν και μοιάζει να προέκυψε ξαφνικά, στην πραγματικότητα επισημο-

ποίησε μια ήδη προϋπάρχουσα κατάσταση καθώς με το πέρασμα των

χρόνων ο ανατολικός και ο δυτικός Χριστιανισμός διαμόρφωσαν διαφο-

ρετικές παραδόσεις, αν και εξελίχθηκαν παράλληλα, καθώς το χάσμα

μεταξύ τους διευρυνόταν σε επίπεδο δογματικό, λειτουργικό και διοι-

κητικό». (νικόλαος οικονομίδης, «το Βυζάντιο και η Δύση», Ιστορία του

Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τομ. η' (1979), σελ.140). «Όταν

φτάσαμε στα γεγονότα του 1054 “έλλειπαν τελείως οι προϋποθέσεις για

να διατηρηθεί η ιδέα της εκκλησιαστικής οικουμενικότητας μέσα στον χρι-

στιανικό κόσμο, που από αιώνες τώρα είχε διασπασθεί και πολιτικά και

πολιτιστικά”». (George Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους,

τομ. 2,μτφρ. Ιωάννης Παναγόπουλος, εκδ.Στεφ. Βασιλόπουλος, Αθήνα ,

1979, σελ. 222).

Όλες οι προσπάθειες συμφιλίωσης των δύο Εκκλησιών που έγιναν

ξεκινούσαν από πολιτικά κίνητρα -ο φόβος των Ελλήνων για τους τούρ-

κους οι οποίοι απειλούσαν την Ανατολική Αυτοκρατορία, κάτι που έκανε

τους Βυζαντινούς να στραφούν για βοήθεια στη Δύση- και από την επιθυ-

μία της ρώμης να επιβάλει στην Ανατολική Εκκλησία το Παπικό πρωτείο.

τα κίνητρα δεν ήταν εκκλησιαστικά, γι' αυτό κι απέτυχαν. Επίσης, η Άλωση

της κωνσταντινουπόλεως το 1204 κατά την Δ΄ Σταυροφορία και τα αίσχη

που διαπράχτηκαν από τους σταυροφόρους αποτέλεσαν σοβαρό επι-

βαρυντικό παράγοντα. Αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι Σταυροφορίες, είναι

πιθανόν οι Εκκλησίες να είχαν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους.

Αυτά ως μια γενική άποψη για το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών, για το

οποίο θα αποφύγω κάθε περαιτέρω ανάλυση, αφού δεν θεωρώ τον εαυτό

μου ειδικό επί του θέματος. Ωστόσο, ως ένας απλός Έλληνας ορθόδο-

ξος Χριστιανός οφείλω να ανέχομαι ό,τι ανέχεται και ο Θεός. κατά συνέ-

πεια δεν είναι πρέπον να εκφράσω την οποιαδήποτε αντίρρηση για το αν

πρέπει ή αν δεν πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους επισκέψεις και επα-

φές. ο Χριστός μάς δίδαξε να είμαστε φιλόξενοι και να αγαπάμε όλον τον

κόσμο. τα υπόλοιπα τα αφήνω στους πλέον ειδικούς θεολόγους και πολι-

τικούς που σίγουρα γνωρίζουν πολύ καλύτερα.

Ας έρθουμε τώρα σε αυτή καθεαυτή την επίσκεψη του Πάπα Φρα-

γκίσκου στη μεγαλόνησο και στα όμορφα λόγια που ακούσαμε καθώς

και τις εκατέρωθεν εγκάρδιες φιλοφρονήσεις. «η ομορφιά αυτής της γης

πηγάζει από τους πολιτισμούς που διασταυρώθηκαν και αναμείχθηκαν

κατά τη διάρκεια των αιώνων», δήλωσε ο Ποντίφικας, συμπληρώνοντας

πως και τώρα η κύπρος διαμορφώνεται από το πλήθος λαών και αν-

θρώπων στα εδάφη της, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. «η

πληγή που περισσότερο πονά αυτή τη χώρα είναι το τρομερό τραύμα

που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες», είπε ακόμη ο Ποντίφικας,

σημειώνοντας ότι συλλογίζεται τον «εσωτερικό πόνο» όσων δεν μπο-

ρούν να επιστρέψουν στα σπίτια και στους χώρους λατρείας τους και πως

προσεύχεται για την ειρήνη ολόκληρου του νησιού. «η οδός προς την

ειρήνη», είπε, «χαρακτηρίζεται από μία λέξη: τον διάλογο».

Χωρίς να θέλω να μειώσω έστω και κατ΄ ελάχιστον τη σημασία της

επίσκεψης του Προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην

κύπρο, νοιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω κάποια πολύ απλά πράγμα-

τα τα οποία δεν άκουσα από τον Ποντίφικα. καλές σίγουρα οι επισημάν-

σεις του, ωστόσο, προσωπικά, θα ήθελα να ακούσω τον Ποντίφικα να

λέει πως: Στην κύπρο υπάρχει κατοχή. Στην κύπρο υπάρχει θύμα και

θύτης και πως οι τούρκοι είναι που προκαλούν και οι τούρκοι είναι που

αρνούνται τον διάλογο!

και κάτι ακόμα: Αλήθεια, πώς ερμηνεύονται οι προτροπές του Πον-

τίφικα όταν πρώτα δηλώνει «τώρα η κύπρος διαμορφώνεται από το πλή-

θος λαών και ανθρώπων στα εδάφη της, συμπεριλαμβανομένων των

μεταναστών; και ύστερα προτρέπει: «Είναι πολύ σημαντικό να προστα-

τεύουμε και να προάγουμε κάθε συνιστώσα της κοινωνίας, ιδιαίτερα τις

μειονότητες». Δεν φαντάζομαι να πιστεύει ο Ποντίφικας πως στην κύπρο

δεν προστατεύονται οι μειονότητες!

τι μας προτείνει, αλήθεια, να κάνουμε ο Ποντίφικας; μήπως να κτυπή-

σουμε εθνική διάλυση; μήπως να γίνουμε τα χρήσιμα πειραματόζωα σε

μια κοινωνία χωρίς κανένα εθνικό προσδιορισμό και πρόσημο; μήπως

να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε; μάλλον ο Ποντίφι-

κας δεν διάβασε ποτέ του κωστή Παλαμά, που στις αρχές του 20ου αιώνα

στο ποίημα του «κύπρος», έγραφε: «Πολλούς αφέντες άλλαξε, δεν άλλα-

ξε καρδιά»! 

Υστερόγραφο: με βάση το σύνταγμα της κυπριακής Δημοκρατίας,

στην κύπρο, τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού αποτελούν οι Έλληνες οι

οποίοι συνυπάρχουν με μια μεγάλη κοινότητα-μειονότητα τούρκων και

τριών ακόμα μικρών μειοψηφικών ομάδων. των μαρωνιτών, των λατίνων

και των Αρμενίων, με τους οποίους οι Έλληνες συνεργάζονται παραδειγ-

ματικά και συνυπάρχουν απολύτως αρμονικά. και το μόνο αγκάθι σε αυτήν

την αρμονική συνύπαρξη είναι η κατοχική τουρκία, κάτι που σίγουρα

γνωρίζει ο Ποντίφικας. και δυστυχώς δεν ακούσαμε λέξη για αυτό!

μήπως ακούσατε τον Ποντίφικα να κάνει λόγο για τις τουρκικές προ-

κλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική μεσόγειο;

Με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα σε Κύπρο και Ελλάδα
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«Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης και
οι Κύπριοι πολεμιστές του»

Ιωάννης Μακρυγιάννης Αβρίτι Δωρίδας
1979 – Αθήνα 1864. Από τους πιο γνωστούς
αγωνιστές του 1821, που έφρασε πατά τις εις
βάρος του διώξεις στον βαθμό του Στρατηγού.
το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Τριαν-
ταφυλλοδημήτρης, αλλά λόγω του μεγάλου
του αναστήματος τον αποκάλεσαν μακρυ-
γιάννη. Έλαβε μέρος σε διάφορες σημαντικές
μάχες και τραυματίστηκε πολλές φορές. κιν-
δύνεψε άμεσα και μετά την Ανεξαρτησία ταλαι-
πωρήθηκε αφάνταστα από την πολιτική εξου-
σία – ιδιαίτερα την Βασιλεία – με την οποία είχε
συνεχείς προστριβές και ρήξεις για την ανε-
λέητη κριτική που ασκούσε και για τον ασυμβίβα-
στο χαρακτήρα του. τα «Απομνημονεύματά»

του που εκφράζουν με λαϊκό αυθορμητισμό την
ελληνική ψυχή και την αγνή παράδοση ανύψω-
σαν τον αγράμματο δημιουργό τους σε σύμβο-
λο του αδούλωτου Ελληνισμού. 

«...Η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντο-

τε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν

και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας

φάνε και δεν μπορούνε... Τρώνε από μας

και μένει και μαγιά...»

Ιωάννης μακρυγιάννης

«Είμαστε εις το “εμείς”»

«Ένα πράμα μόνον με παρακίνησε κι εμένα
να γράψω ότι τούτην την πατρίδα την έχομεν
όλοι μαζί και οσοφοί και αμαθείς και πλούσιοι
και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι
πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστή-
καμε, αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσωμεν
εδώ. το λοιπόν, δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την
φυλάμεν και όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε ο
δυνατός “εγώ”: Όταν αγωνιστεί μόνος του και
φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει “εγώ”, όταν όμως
αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λένε
“εμείς”. Είμαστε εις το “εμείς” και όχι εις το “εγώ”
και εις το εξής να μάθομεν γνώση αν θέλομεν
να φκιάσομεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί...»
(Ιω. μακρυγιάννης).

«...Όταν μου πειράζουν την
πατρίδα μου και θρησκεία μου, θα

μιλήσω, θα’νεργήσω, κι ό,τι θέλουν
ας μου κάμουν»

«...Τότε, εκεί που καθόμουν εις το περιβόλι

μου και έτρωγα ψωμί, πονώντας από τις πληγές

που έλαβα εις τον Αγώνα και περισσότερο

πονώντας διά της μέσα πληγής οπού δέχτηκα

διά τα σημερινά δεινά της πατρίδας, ήλθαν δύο

επιτήδειοι των γραμμάτων, μισομαθείς και άθρη-

σκοι να μου ξηγώνται έτσι: 

“Πουλάς Ελλάδα, Μακρυγιάννη”.

Εγώ, στην αθλίαν κατάστασίν μου, τους λέγω:

“Αδελφοί, με αδικείτε. Ελλάδα δεν πουλάω. Νοι-

κοκυραιγιοί μου, τέτοιον αγαθόν πολυτίμητον

δεν έχω εις την πραμμάτεια μου. Μα και να τό’χα,

δεν το ‘δινα κανενός. Κι αν πουλιέται Ελλάδα,

δεν αγοράζεται σήμερα, διότι κάνατε τον κόσμον,

εσείς λογιώτατοι, να μη θέλει να αγοράσει κάτι

τέτοιο”...

Έφυγαν αυτοί κι έκατσα σε μια πέτρα μόνος

κι έκλαιγα. Μισός άνθρωπος καταστάθηκα και

τα ντουφέκια των Τούρκων τσακίστηκαν εις τις

περιστάσεις του Αγώνα και κυνηγιέμαι και σήμε-

ρον. Κυνηγώνται και άλλοι αγωνιστές πολύ

καλύτεροί μου, διότι εγώ είμαι ο τελευταίος και

ο χειρότερος και οι πιο καλύτεροι όλων

αφανίστηκαν...

Αυτοί που θυσίασαν αρετή και πατριωτισμό

για να ειπωθεί ελεύτερη η Ελλάδα κι εχάθηκαν

φαμίλιες ολωσδιόλου, είπαν να ζητήσουν ένα

αποδειχτικόν που να λέγει ότι έτρεξαν κι αυτοί

εις την υπηρεσίαν της πατρίδος και Τούρκον

δεν αφήκαν αντουφέκιγον.

Πήγε να ‘νεργήσει η κυβέρνηση και βγήκαν

κάτι τσασίτες και σπιούνοι, που δουλεύουν μίσος

και ιδιοτέλεια και είπαν “όχι”. Και είπαν και βρι-

σιές πολλές για τους αγωνιστές. Για να μην πά-

ρουν το αποδειχτικόν, ένα χαρτί που δεν κάνει

τίποτα γρόσια. 

Πατρίδα, να θυμάσαι εσύ αυτούς οπού διά

την τιμήν και την λευτερίαν σου δεν λογάρια-

σαν θάνατο και τα χώματα όπου έχυσαν αίμα-

τα και δάκρυα. 

Θεέ μου, συχώρεσε τους πάνοιδους, που

θέλουν να μας πάρουν τον αγέρα που ανα-

πνέομεν και την τιμήν που με τουφέκι και για-

ταγάνι πήραμε...» (Ιω. μακρυγιάννης). 
«...Πάγω μια μέρα εις το κονάκι του Νοταρά.

Τον βρίσκω και τυραννούσε έναν πολίτη. Δεμέ-

νος ο πολίτης κεφάλι και κώλος ένα και του γύ-

ρευαν χρήματα. 

Σας λέγω ως τίμιος άνθρωπος πως είχα ως

τότε μεγάλο σέβας και σ’ αυτούς (τους κοτζα-

μπάσηδες) και τους σιχάθηκα, να μη τους βλέπω

κι αναθεμάτισα τη λευτεριά οπού θα κάνωμεν

μ’ αυτούς όλους...» (Ιω. μακρυγιάννης.

Οι Κύπριοι πολεμιστές 
του Μακρυγιάννη

Ανάμεσα στους στρατιώτες του Στρατηγού
Ιωάννη μακρυγιάννη στην καταγραφή τον Ιανο-
υάριοτου 1825 στο ναύπλιο δήλωσαν ως
πατρίδα τους την κύπρο οι ακόλουθοι: 

1) Παναγιώτης Μαύρος, κύπριος
2) Σίμος Γεωργίου, κύπριος
3) Γιάννης Κυριάκου, κύπριος

4) Μιχαήλ Πίτας, κύπριος
5) Ελευθέριος Νικολάου, κύπριος
6) Αργύρης Σάββα, κύπριος, Αξιωματικός.
7) Ηλίας Αλεξάνδρου, κύπριος, Αξιωμα-

τικός.
8) Σίμος Ιωάννου, κύπριος.
9) Γιάννης Γεωργίου, κύπριος,
10) ο εξυμνούμενος από τον μακρυγιάννη

ως «ο ανδρειότερος και γενναιότερος» κύπρ-
ιος αγωνιστής Αγγελής Κύπριος.

11) Ιωάννης Κύπριος. υπηρέτησε καθ’ όλη
τη διάρκεια του αγώνα υπό τις διαταγές του
στρατηγού.

12) Πέτρος Γεωργίου Μαλλιάρος, κύ-
πριος. υπηρέτησε από το 1821 έως το 1828
υπό τον Ιω. μακρυγιάννη.

13) Αβραάμ Θεοχάρης, κύπριος. υπαξιω-
ματικός Α’ τάξεως. Πολέμησε σε διάφορες μάχες
και τραυματίστηκε. Έγγραφα υπηρεσιών υπο-
γράφει ο Στρατηγός μακρυγιάννης. Απεβίωσε
το 1847 (Αμ 5416, ΑΧΕΒ).

14) Αγγελής Μιχαήλ (ή Μιχαήλου), κύ-
πριος. Από τον Αστρομερίτη λευκωσίας, φέρει
πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από τον Στρα-
τηγό μακρυγιάννη. 

15) Θεόδωρος Ιωάννου, κύπριος. με πιστο-
ποιητικό υπηρεσίας 8 οπλαρχηγών, μεταξύ των
οποίων και ο μακρυγιάννης.

16) Παντελεήμων Γεωργίου Ορφανός,
κύπριος. Φέρει πιστοποιητικό υπογεγραμμέ-
νο από τον μακρυγιάννη.

17) Παύλος Ιωάννου Τουφεξής, κύπριος,
«ο οποίος υπηρέτησε την Πατρίδα στρατιω-
τικώς ως υπαξιωματικός και συναγωνίσθη μεθ’
ημών εις τας κατ’ εχθρών συγκροτηθείσας
μάχας». 

ΠΗΓΕΣ: 
- «Απομνημονεύματα» Στρατηγού μακρυ-

γιάννη. 
- Λοΐζος Φιλίππου (Πάφιος ιστορικός «κύπρ-

ιοι Αγωνισταί», λευκωσία, κύπρος 1953.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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Είναι θλιβερό
Στην, εν πολλοίς, άγνωστη

και πρωτοφανή εποχή που ζούμε

Στην εποχή του πλήκτρου,

η συμπεριφορά μας καταγράφεται…

η προσωπικότητά μας,

Σκιαγραφείται,

Ακόμη και η ηθική μας υπόσταση.

κάποιοι, μελετούν στατιστικές

και «πράττουν» αναλόγως.

Αποτελούμε πλέον στοιχεία

της εικονικής πραγματικότητας

Που μας προσφέρουν

και που βιώνουμε.

“οι τάσεις” μας χρησιμοποιούνται

Για όχι, υπέρ ημών σκοπούς.

η μόνη μας άμυνα,

Είναι η σωστή, η ισορροπημένη κρίση

Που μόνο η επιστήμη

και προφανώς η τέχνη

μπορούν να προσφέρουν,

Όμως…

“το θλιβερό στη ζωή είναι ότι η επιστήμη

συγκεντρώνει γνώση πιο γρήγορα

απ’ ότι η κοινωνία αποκτά σοφία”

- Ισαάκ Ασίμωφ

Είμαστε άνθρωποι των επιλογών μας,

Αλλά καλώς ή κακώς,

Δεν μπορούμε να σταματήσουμε

την ασύλληπτη δύναμη της τεχνολογίας

μπορούμε όμως

να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Για μια πιο συμπαγή κοινωνία,

Γιατί στο κάτω – κάτω,

“η επιστήμη και η τέχνη

ανήκουν σε όλο τον κόσμο,

και μπροστά τους εξαφανίζονται

όλα τα σύνορα”

– Βόλφγκανγκ Γκαίτε

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 19Eπιστολές - Γνώμες

ΙΣτορΙκη μνημη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Η τύχη της ζωής μας

Σ’ ένα ταξίδι αναψυχής με πήραν τ’ όνειρά μου.

Τι έβλεπα... Με θάμπωσαν, μάγεψαν την καρδιά μου.

Και με της σκέψης τα φτερά τ’ ανεμοδαρμένα,

η τύχη με συνάντησε, που’φερνε τα γραμμένα. 

Βαρύ φορτίο σήκωσε στους τόσους να δωρίσει

και δεν την ενδιέφερε σε ποιους θα το σκορπίσει.

Μέσ’ τη σιγή απ’ το Άπειρο κι αδέξια των τρόπων, 

το πέταγε αδιάφορα στα χέρια των ανθρώπων. 

Μάτια της δεν με βλέπανε. Τυφλή κι όμως γυρνούσε

και τα κρυφοδωράκια της σαν κομφετί σκορπούσε...

Τόλμησα και τη ρώτησα, τι έχει για μένα φέρει; 

Μου απάντησε: Ό,τι κουβαλώ, ο Θεός μόνο το ξέρει!

Μερσίνη MacFarland



Μέρος 42ον

Ιάκωβος Προδρόμου

ο Ιάκωβος Προδρόμου γεννήθηκε το 1946 στο

Πραστειό Αμμοχώστου αλλά έζησε στο λονδίνο για

πολλά χρόνια. Έγραψε εκατοντάδες ποιήματα, ιδιαίτε-

ρα σατιρικούς στίχους στην κυπριακή διάλεκτο στις

εφημερίδες «Βήμα» και «Παροικιακή» του λον-

δίνου. ο Ιάκωβος Προδρόμου στους στίχους του

μαστιγώνει την κοινωνική αδικία, είναι ποιητής της

αισιοδοξίας. Δίνουμε πιο κάτω μερικούς στίχους από

το ποίημα του για τα «51 χρόνια της κυπριακής Ανε-

ξαρτησίας»:

Ούλλοι εμείς στην ξενιθκιάν, για ήμισον

αιώναν

Πρώτοι στον πατριωτισμόν, πρώτοι εις τον

αγώναν

Γιορτάζουμεντε σήμερα, πενηντέναν γρόνια

Δώρον για τα αγγόνια μας, τζιαι αγγονιών

αγγόνια…

Σύμμαχοι, φίλοι τζιαι οχτροί την μούττην τους

εχώσαν,

Μ’ ασσέν τζιαι τζιείν το μόρφωμαν τότε που

μας εδώσαν,

Ούλλοι μας εδουλέψαμεν, πέρκι τζιαι 

κρατηθούμεν,

Στα πόθκια μας ελεύτεροι πέρκιμον τζιαι 

σταθούμεν…

Μμα τρία γρόνια αντέξαμεν, τζι’ όπως τα 

σκεδιάσαν

Στον άμμον τζιεν’ τα χτίσματα, ως το ΄ναν 

εχαλάσαν

Τζιαι το ‘βδομηντατέσσερα, τα πράματα 

αλλάξαν,

Οχτροί μας τζιαι σωτήρες μας, τες μάσκες 

επετάξαν,

Τζιαι όσα εσκεφτούντασιν, τζια όσα 

σκεδιάσαν

Με γαίμα τζιαι με σκοτωμούς την Κύπρον 

εμοιράσαν…

Τζιαι όμως κρατηθήκαμεν , τζιαι εν να 

κρατηθούμεν,

Ορπίες έχουμεν πολλές, ότι εν θα χαθούμεν.

Τζιείνοι που κάμαν την ζημιάν, πολλοί κόμα

φωνάζουν,

Κάμνουσιν σαπουνόφουσκες, στον κόσμον

να μοιράζουν,

Τζιαι με του ψύλλου ππήημαν, βρίσκουσιν 

την αιτία,

Για την διαλύσουσιν, τούν’ την Δημοκρατίαν…

Μμα όμως ούλλοι ξέρουν τους, τ’ αφτιά τους

εν να κλείσουν

Τζιαι δίπλα που τον Πρόεδρον, το πρόβλημα

θα λύσουν…

Γιατί αξίζεις Κύπρος μου, γη μας ευλοημένη,

Να γίνεις για τον κόσμον σου, σαν πρώτα

ενωμένη…

Τζι ο κόσμος σου θα ζιει ξανά, μ’ αγάπην τζιαι

ομόνοιαν,

Τζιαι η Δημοκρατία σου, θα ζιει σιηλιάες γρό-

νια…

Τζιαι αν σου φαίνονται πολλά, αμέτρητα καμ-

πόσα,

Εσού θα είσαι τζιαχαμέ, για τόσα τζι ‘ άλλα

τόσα.

Δίνουμε ακόμη μερικούς στίχους από το ποίημα

του «Φίλοι καλωσορίσατε», όπου αναφέρεται στην

επιστροφή των κυπρίων της Αγγλίας από τις καλο-

καιρινές διακοπές τους και τους υπενθυμίζει τι οικο-

νομικές υποχρεώσεις τους αναμένουν:

Φίλοι καλωσορίσετε, που τες διακοπές σας,

Το ττελεβίσιον εν τζιαμέ, τζιαμέ τζι’ ο καναπές

σας,

Το κκίτσιην, το κρεβάτιν σας, μετά που τόσα

μίλια,

Ούλλα καλωσορίζουν σας, τζιαι προπαντός τα

πίλια…

Μαράζιν να μεν βάλλετε, τζι’ εν να κανονι-

στούσιν,

Τα άξια τα πλάσματα, εν τζιείνα που γρω-

στούσιν…

Στην Κύπρον μιάλοι τζιαι μιτσιοί, τα γρέη

καμαρώνουν,

Σπίθκια τζιαι αυτοκίνητα, θωρούν τα τζιαι

κορτώνουν…

Έχουν καρτούες πόλιτζιες, ξοβλά η μια την

άλλην,

Ξοβλούσιν τον κασάπην τους, ξοβλούν τζιαι

τον

μπακκάλλην,

Τζιαί ούλλα πάσιν μια χαρά, τζι η βρώση τζιαι

η πόση.

Τζι’ ας εν καλά απού γρωστεί, τζι’ απού ‘σιει

να πιερώσει…

ο Ιάκωβος Προδρόμου πέθανε στο λονδίνο το

2014.

Κρίτωνας Τομάζος

ο Κρίτωνας Τομάζος γεννήθηκε το 1940 στη

λαρνάκα και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αμμόχω-

στο. Πήγε στο Γυμνάσιο και αργότερα για ένα σύντο-

μο χρονικό διάστημα πήγε στο κάιρο. το 1955 εγκα-

ταστάθηκε στο λονδίνο όπου αρχικά φοίτησε στο

Kingsway College και μετά σπούδασε Αρχιτεκτονι-

κή στο Regent Street Polytechnic.

ο κρίτωνας τομάζος ασχολήθηκε με την αρχι-

τεκτονική αλλά παράλληλα και με την ποίηση, τη

λογοτεχνία, το θέατρο και τη δημοσιογραφία. Έλαβε

ενεργό μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της κυ-

πριακής παροικίας, συμμετείχε σε πολλούς λογο-

τεχνικούς διαγωνισμούς και πήρε διάφορα βραβεία.

Έγραψε πληθώρα άρθρων σε όλες τις παροικιακές

εφημερίδες του λονδίνου καθώς και σε πολλές εφημε-

ρίδες της κύπρου. Για ένα χρονικό διάστημα συνε-

ργάστηκε με το Θέατρο τέχνης στο λονδίνο όπου

παρουσίασε αρκετά έργα. Αργότερα υπήρξε ιδρυ-

τής του Theatre of Mankind. 

H συμβολή του στο θέατρο όσο και στη λογο-

τεχνία είναι τεράστια. Έγραψε ποίηση και δοκίμια

τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. μερικά από

τα έργα του είναι τα ακόλουθα: «Μονόλογος του

Αρχαίου Ηρωα», «Ποιήματα του 1960-61», «Αυτός

που Άφησε τα Δακτυλικά του Αποτυπώματα»,

«Το Παραμύθι του Νερού και Η Βραδυνή Πορ-

εία», «Σύνορα Μνήμης», «Η επίσκεψη», «ΤΩΡΑ»

κ.ά.

Δίνουμε μερικούς στίχους από την ποιητική του

συλλογή «Διαφάνειες»:

Ανάμεσα σε χίλιες δίκες / Ο ήλιος πύρωσε –

Μάτωσαν χέρια κρυμμένα / Στες πτυχές του

θανάτου –

Ώρα για τα τελευταία νέα / Από την ανεξάρτητη

Τηλεόραση.

Αόρατα μαχαίρια κόβουν τη φλέβα –

Ψάχνουν να βρουν / Αιώνες ζωής

Ολοφάνερους – Τυφλή εκδίκηση

Που με ξένα δόντια /Τρυγά τη σπορά Του

φωτός.

Έχουν αφαιρέσει / Την κοιλάδα της οιμωγής

Σκέπασαν με μαύρα φύλλα, / Με γραμμές και

περιοδείες

Την υστάτη κραυγή, / Έκρυψαν το αίμα Που

άχνιζε

Κάτω από ένα Καινούργιο διαγωνισμό ποπ-

σονγκς.

Έφεραν τα κομμένα φτερά Στους ώμους μιας

χορεύτριας

Στο καμπαρέ του φεγγαριού.

Βασίλης Παναγή

ο Βασίλης Παναγή γεννήθηκε το 1952 στο χωριό

Συγχαρί της επαρχίας κερύνειας. Σπούδασε στη

Δραματική Σχολή του Birmingham και έλαβε μέρος

σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις καθώς και σε

αγγλικές τηλεοπτικές σειρές. Εργάζεται για χρόνια

τώρα ως εκφωνητής και παρουσιαστής προγραμ-

μάτων στον Ελληνικό ραδιοσταθμό του λονδίνου.

Δημοσίευσε αρκετά ποιήματα του στον ελληνικό

παροικιακό τύπο του λονδίνου. Δίνουμε πιο κάτω

μερικούς στίχους από το ποίημα του «Ήρτασιν

μέρες δύσκολες», όπου περιγράφει τις τραγικές

μέρες της τουρκικής εισβολής του 1974:

Εψές ξανά δκιανεύτικα πάλε μες’ τα’ όρωμαν

μου,

Τζ’ όπο’ κατσα τζιαι θκιάλλαξα, άκουα 

τα’ όνομαν μου.

Έρεξα που την Μια Μηλιάν, 

τον Κουτσουβέντην πάνω,

Τζι’ επήα ως τα’ αγίασμαν, να πιω νερόν να

γιάνω.

Ετράβησα για το Βουνόν τζιαι μπήκα στο

χωρκόν μου,

Το Συγχαρίν , που τ’ αγαπώ , στο σπίτιν των

γονιών μου!

Τζ’ είπαν ν’ αρκέψουν που γυρόν ούλλοι να μ’

αρωτούσιν,

πόφυα έτσι άξιππα, τζιαι θέλαν να με δούσιν.

Παντού όπου επήαιννα τζι’ όπου’ πα 

να δικλείσω,

Ούλλοι τους αρωτούσαν με αν θα στραφούμεν

πίσω.

Ήτουν οι πέτρες τα στενά ούλλα που τουν

κοντά μου,

Εν τζιείνα που φωνάζασιν, εξέραν τ’ όνομαν

μου.

Θέλω να κάμω μιαν ευτζιήν στον πλάστην να

μ’ ακούσει,

Για τούτα ούλλα π’ αγαπώ ποττέ να 

μέν χαθούσιν.

Χριστάκης Χριστοφίδης 
(Αγιομαμίτης)

ο Χριστάκης Χριστοφίδης (Αγιομαμίτης) γεν-

νήθηκε στο λονδίνο το 1951 και στη συνέχεια μεγά-

λωσε στην κύπρο στο χωριό Άγιος μάμας λεμεσού

κοντά στον παππού και τη γιαγιά του. Φοίτησε στο

λανίτειο Γυμνάσιο της λεμεσού και στη συνέχεια

πήγε στο λονδίνο όπου φοίτησε στο Walthamstow

Polytechnic. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε σε εστιατό-

ρια. την ίδια ώρα ρίχτηκε στη μελέτη του αρχαιο-

ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής φιλοσοφίας και

ιστορίας.

ο Χριστοφίδης άρχισε να γράφει ποίηση τόσο

στην κυπριακή διάλεκτο όσο και στην πανελλήνια

δημοτική από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Δημοσίευσε δεκάδες ποιήματα στις παροικιακές

εφημερίδες του λονδίνου. 

Ξεσηκώνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα

που έγραψε το 2001 με τίτλο «Είμαι της κύπρου η

κραυγή» όπου εκφράζει τη μεγάλη του αγάπη για

την ιδιαίτερη του πατρίδα:

Είμαι της Κύπρου η κραυγή τζαι ο κρυφός

καμός της

Τζιείνη ψυσιή της που πονά, τζιαι ο κρυφός

παλμός της

Είμαι της Κύπρου η κραυγή, ο πόνος τζιαι το

κλάμα

Είμαι ο πόθος που ζητά, να γίνει τζιειν το

θαύμα.

Είμαι το τζύμα του γιαλού, που γλείφει τες

πληγές της

Είμαι ο κάμπος, τα βουνά, που κρύβουν τες

κραυγές της.

Είμαι το δάκρυ του νερού, του ποταμού που

τρέσιει,

Της άνοιξης η λευτεριά, που θέλει, μα δεν έσιει.

Είμαι τ’ αέρι που φυσά, του κάθε στεναγμού της,

Είμαι ανάμνηση του «χθες», του κάθε πρόγονού

της.

Είμαι το κλάμαν τζι ο καμός, του καθ’ 

εγκλωβισμένου

Ο πόθος κάθε πρόσφυγα, το «αχ» τα’ 

αγνοουμένου.

ΓρΑΦΕΙ Ο 

Δρ ΚΥΠρΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

     

       
        

         
  

       
       

       
       

        
        

       
     

        
      

      
      

       
       

        
   

        
       

      
        

      
        
    

        
        

       
      

   
       

       

      
   

        
       

       
      

     
     

        
      

      
        

    
      

       
     

       
 

       
            
     

        
       

     
       
        

       
         

     
       

       
        

       
     

       
       

      

       
     

     
 

    
  

        
       

       
       

      
        
       

 
    
    
       

 
       

      
      

      
        

   
       

       
      

     
  

      
  

       
      

 
       

    
        

 
      

      
    

       
        

      

     
       
      

       
  

      
   

      
        

      
          

     
      
      

     
  

   
        

        
       

        
       

      
       

        
       

       
      

         
      

      
       

        

        
         
        

      
       
       

        
        

    

    
     
         
        

         
      
      

         
       

     
      

        
       

     
       

      
       

        
         

     
       

      
       

      
      

    
      

         
        

       
        

    
        
       

    
    

      
         

        
         

       
      

     

    
       

       
       

         
         

       
       

    
       
      

      
        

     
 

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

    
   

    

 

    

ktofallis@gmail.com
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NEPOMAK UK elects new 
committee for 2021-2023

On Sunday 5 December NEPOMAK UK host-

ed its Annual General Meeting (AGM) at The

Clissold Arms, in North London where it elected

its new committee for 2021-2023.

Adrian Patsalos was elected as the new NEPO-

MAK UK President, joined by Christina Tsangaris

as Vice President, Carolina Mantzalos as Secretary

and Alexandros Mantzalos as the new Treasurer

of the organisation. In addition to the new Executive

Officer team, 14 more young Cypriots from London,

Nottingham, Sheffield, Southampton, Scotland

and Wales (see full list below), were also elected

on the new National Executive Committee for the

next two years.

The AGM began with the Presidential report by

the outgoing President, Constantine Alexandrou

who completed his 3rdyear in office as President,

having served for two years previously as Treasurer.

The report summarised the activities and events

organised by NEPOMAK UK in 2020 and 2021. 

Despite the unprecedented barriers created by

the pandemic, NEPOMAK UK managed to break

several records, including fundraising more than

£2600 for charities and the Greek language com-

munity schools, a 100% rate meetings for 3 years,

a first ever weekend away in Scotland, sold out

events and many more. 

Occasions and initiatives that members in atten-

dance applauded, were the events for the miss-

ing persons of Cyprus under the auspices of

Presidential Commissioner Mr Photis Photiou, the

museum events in London and Cambridge, a webi-

nar with Victoria Hislop, a virtual celebration of the

National days (25 March & 1 April) with the Cyprus

Minister of Education, Culture, Sports and Youth

Mr Prodromos Prodromou, but most of all, the joint

initiative with the National Federation of Cypriots

in the UK; to set up a support line with a group of

volunteers to collect and deliver groceries and

medication for the vulnerable and elderly shield-

ing during the first lockdown.

The outgoing Treasurer, Gregory Demou shared

a presentation of the financial report for the past

two years. During his term, Gregory oversaw the

transition of NEPOMAK UK’s bank account to two

other providers. He also introduced the creation

and approval of annual budgets, making NEPO-

MAK UK’s way of operating more proactive, organ-

ised and efficient.

Following the formal handover, the newly elect-

ed President thanked members for their ongoing

support, especially the unsung heroes who ded-

icate lots of their time behind the scenes to help

organise all the initiatives. He also thanked

Constantine Alexandrou, for his leadership, espe-

cially during the challenging times of the global

pandemic.

Members unanimously approved a motion pro-

posed, to appoint Constantine as the first ever

Honorary President of NEPOMAK U.K., acknowl-

edging the tireless work required to lead the organ-

isation and achieve the everything they did dur-

ing the pandemic.

During an open discussion with the President

of the National Federation of Cypriots in the UK,

Christos Karaolis, members emphasised the impor-

tance to continue working closely with the Federation,

the High Commission and the Government of

Cyprus to keep the Cyprus issue high on the agen-

da of U.K. politics.

Following the meeting members remained at

the venue for NEPOMAK UK’s Christmas lunch.

The full list of committee members for 2021-

2023 is (A-Z):

Adrian Patsalos (London and South East & UK

wide)

Alexander Mantzalos (London and South East &

UK wide)

Carolina Mantzalos (London and South East &

UK wide)

Charlotte Robinson (London and South East &

UK wide)

Christina Athanasiou (Scotland and Ireland)

Christina Tsangaris (London and South East &

UK wide)

Christos Tuton (NEPOMAK Global President)

Constantine Alexandrou (London and South East

& UK wide)

Constantine Georgiou (London and South East &

UK wide)

Elle Zacharia (London and South East & UK wide)

George Alexandrou (London and South East &

UK wide)

Katie Bedrossian (London and South East & UK

wide)

Maria Christalla Christofi (London and South East

& UK wide)

Maria Louise Christofi (Nottingham)

Nandia Karapatea (UK wide)

Penny Zacharia (London and South East & UK

wide)

Peter Vassila (London and South East & UK wide)

Stavros Apostolopoulos (Wales)

Turkish supporters of the illegal

pseudo-state in the occupied

Cyprus plan protest outside

Waltham Forest Town Hall

British Turkish and Turkish Cypriot nationalists are planning

a protest today, Thursday 9th December, against Waltham Forest

Council's decision to remove the offensive flag of the Turkish

military occupied area of Northern Cyprus.

This latest initiative has been organised by local Conservative

Councillor Halil Halebi also known as "Nick" and Mr Allen Windsor

a neighbourhood resident.

The demonstration will take place outside Waltham Forest

Town Hall from 6.30pm to 8.30pm and will coincide with a full

council meeting taking place that evening. 

The hanging of the offensive flag of the pseudo-state on the

morning of 15th November 2021 outside the Waltham Forest

Town Hall was short-lived. It was promptly removed within hours

by council officers following complaints by numerous Greek

Cypriot residents.

Waltham Forest Council Leader Grace Williams issued a pub-

lic statement saying: "Waltham Forest Council apologies for the

offence caused by raising the flag of Northern Cyprus which has

now been removed. We accept this remains a disputed territo-

ry not recognised by the UK Government and will not be raising

it in the future".

Saying:"...Our intention is to celebrate our communities, not

cause division, and apologise for the offence caused".

A Council insider who wants to remain anomalous said: "I find

it somewhat an oddity that a group of Turkish Cypriots are angry

of the removal of the partitionists flag that has led to so many

restrictions, now demand an apology for racism. How many

Greek speakers are left in occupied Cyprus?"

The Waltham Forest Conservative group on the Council has

refused to condemn and restrained Cllr. Halebi latest's initiative

which is damaging the reputable image of the local authority.

The issue is not racism as Cllr. Halebi is desperately trying to

highlight. The issue is a secessionist flag and succession is not

a right.

 
 

Memorial service at All Saints church for the missing persons in Cyprus by NEPOMAK
On Saturday 4th December, NEPOMAK UK held a

special memorial Service in remembrance of the miss-

ing persons at All Saints Church in Camden, London. 

The Service opened with a memorial presided by His

Eminence Archbishop Nikitas, followed by speeches

fromthe High Commissioner of the Republic of Cyprus

Mr Andreas Kakouris, the NEPOMAK UK President

Constantine Alexandrou and the President of the Organisation

of Missing Persons UK (ORMC) Neoklis Neokleous. The

Service closed with a special performance from pub-

lished poet Anthony Anaxagorou; a British-born Cypriot

poet, fiction writer, essayist, publisher and poetry edu-

cator. The poem read was named ‘Perhaps’, a Rhetoric

which centres around Anthony’s great-grandfather who

counts as a missing person. The poem belongs to Anthony’s

forthcoming book, Heritage Aesthetics, which comes out

in November 2022 with Granta. After the church Service,

those in attendance decorated a Christmas tree with per-

sonalised baubles displaying the faces and names of the

missing persons. 

NEPOMAK UK would like to give special thanks to

the church committee and those who attended. This spe-

cial memorial event reinforced the importance of remem-

bering those missing and the significance of their loss,

especially at this time of year. The memorial was part of

a series of events that NEPOMAK Global will be carry-

ing out in remembrance of the missing persons across

the globe in regions such as Canada, South Africa and

Greece, bringing exposure to the missing persons issue

and the unresolved pain of the families. 

In addition to the speakers, attendees included the

Very Reverend Protopresbyter George, the Consul General

of the Hellenic Republic Mr Christos Goulas, the, President

of the All Saints Church Committee Mr George Athanasi,

the Member of Parliament for Enfield Southgate Mr

Bambos Charalambous, the Deputy Leader of Camden

Council Ms Pat Callaghan, the President of the National

Federation of Cypriots in the U.K. Mr Christos Karaolis,

the President of the Greek Orthodox Communities in the

UK Mr Marios Minaides, the President of POMAK Mr

Andreas Papaevripides, the President of NEPOMAK Mr

Christos Tuton, the Executive Secretary of the Federation

Mr Andreas Karaolis, NEPOMAK U.K. Executive Officers

and Committee members, Committee Members of the

Organisation of Relatives of Missing Cypriots in the UK,

Local and UK Cypriot Councillors and members of the

community.



There were plenty of positive perfor-

mances and results for the many teams

of community grassroots club Omonia

Youth FC, sponsored by Spector, Con-

stant & Williams, Vas Barbers and V Jew-

ellers.

By Mike Pieri

Robert Protei and George Constantinou's

Under 14 Gold won a hard-fought match 6-

4. The boys have been lacking a bit of con-

fidence over the last few weeks and even

though they were missing players on Sun-

day and conceded two early goals, they

fought back wonderfully to equalise. Unfor-

tunately, they conceded twice more but just

before half time, they got a goal back to go

into the break 4-3 down. Some tactical changes

at half time helped the boys and with the

right encouragement they went out in the

second half, and scored three fantastic goals

as well as keeping a clean sheet at the oth-

er end. Both coaches were rightly proud of

the boys; they showed a lot of character and

they stuck together throughout. Goals were

scored by Man of the Match Joseph Russell

(2), Christos, Giggis, Gabriel and Tommy

Michael Pieri's Under 18 White confirmed

their place in the next round of the League

Cup with a comfortable 4-2 win. Having to

play on a horribly muddy and sticky surface

the boys were not able to play their normal

game; dribbling was next to impossible and

the Under 18 White had to resort to longer

balls. The boys scored four good goals with

Yianni Sophocleous and Noel Allen scoring

two lovely floating efforts into the top corner.

Erdal and Igor scored thanks to two, quick

and excellent counter-attacks. Both of those

goals in total only needed 7 passes from

back to front. Quick and incisive football.

Man of the match was awarded to Kyle

Lapompe who among the chaos of a con-

gested central midfield was calmness per-

sonified as he controlled central midfield by

getting the ball, moving it on and driving with

it when needed. An excellent display.

Zeno Vryonides, Mario Georgiades, Elias

Neocleous and Vas Simou's Under 14 Green

are through to the next round of the Mid-

dlesex Cup thanks to a 6-1 win thanks to a

solid back four performance, allied to deci-

sive passing from midfield and attacking with

power and pace. The boys went into half

time 2-1 up after conceding a late own goal

to give the opposition a glimmer of hope but

the second half was pure pressure from the

Under 14 Green scoring four unanswered

goals in the second half. Goals from Alek

(2), Christopher V, Andrew S, Andrew C and

a cracking goal from Angelo N.

Another County Cup win, this time for

Adam Demetri and Evagoras Mandrides'

Under 16 Silver. With only 11 available boys

and some boys having to play out of their

comfort zone, they gave it their all and fought

for every single ball from start to finish. Play-

ing a strong team, the boys were up for the

game especially as they seem to love this

competition. Taking an early lead helped and

they maintained this tempo to run out 4-2

winners and into the Last 16. Brodie scored

a hat-trick, Jairo the other goal with Theo

named Man of the Match. We run out 4-2

winners and into the last 16.

Kerem Denizer and Paul Pavlou's Under

12 Green started off very positively but end-

ed the half 2-1 down. After several rotations

of players, the boys battled well but fell fur-

ther behind, losing 4-2 before three more

late goals for the opposition for a final score

of 7-2 which did not reflect the game as a

whole. Man of the Match was given to Huseyin-

Emre with Jemiah Edwards and Lucas An-

dreou getting the team's goals.

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Un-

der 13 White suffered Middlesex Cup defeat

after a long trip to Twickenham to face a very

strong opponent. Missing several players

did not help preparations. Both teams sought

to play football on the ground with bravery

in possession. A great start for Under 13

White put them in the lead but playing with

only 10 players from the outset eventually

wore them down and they went out of the

cup with their heads held high.

Mike Koumi, Adam Broomfield and Pan-

ny Panayiotou's Under 14 White were out-

standing and lay claim to the club's perfor-

mance of the week with a dominant show-

ing in the Middlesex Cup, winning 7-0. They

are now through to the quarter-final thanks

to a display of fast, progressive football,

where the boys moved the ball quickly from

back to front, into midfield and then using

the width well. They raced into an early two-

goal lead and missed a host of chances be-

fore getting a third. They continued to push

in second half with some outstanding foot-

ball coupled with a solid defence that con-

ceded only one shot at goal. One highlight

of the match produced a lovely as moment

as Ze scored his first goal for club which led

to a wonderful celebration. Brilliant! Goals

were scored by Man of the Match Chris who

got four, Willian, Nick and Ze.

Savva Zavros and David Poncia's Under

16 Gold were in league action and after a

slow they got a foothold in the game with the

boys taking control with swift passing, keep-

ing their shape and communicating well.

Heart, desire, passion, possession, confi-

dence, work rate and shape eventually led

to a very satisfying 6-0 win. Goals from Cal-

lum Howley (2), Danny Negru, Ky Zavros,

Valantis Zachariou and Gino Tsotis. 

There were also pleasing performances

and reports from the club's many non-com-

petitive teams

Nick Paraskeva and George Agrotis' Un-

der 11 White were given a new test after go-

ing into a new division following a string of

positive results. Unfortunately, the squad

didn't have a full team of 9 but the team field-

ed put up a very spirited performance as

usual with the opposition commenting that

the team, with one player missing, wasn't

noticeable. If anything, the Under 11 White

finished stronger by half time. By the end of

the second half there were several stand out

performances with the goalkeeper Kamran

making several key saves, Alex and Kernius'

trickery on the wings and Man of the Match

Christoforo along with Adam bossing the

midfield.

John Frangou's Under 9 White had tough

match on a cold and wet day. They started

the game with only 7 players and no subs

then lost one to injury before half time. The

boys dug in and played the majority of the

match with only 6 against their opponents 7

and managed to score 3 goals while a play-

er short. The boys stood taller with each goal

and it was visibly evident the confidence

grown in them. After the match John said:

"No-one could ask for more effort from any-

one. It was definitely a proud coach mo-

ment."

Pedro's Under 10 Gold played their first

official game for the club and came up against

a well organised team who are further along

in their development. However, this did not

deter the children as they played with effort

and heart and did the club proud. Alexi had

an outstanding performance in goal and was

the player of the match.

Mary Tryphona and Tony Stylinades' Un-

der 11 Tigers and Lions were also in ac-

tionlast Sunday. The Under 11 Lions showed

good passing

Good passing with teamwork was key.

Vivi has grown in confidence got stuck in

while new players Mia and Chiara stepped

up, played well and most importantly en-

joyed game. Sophia was quality in goal with

safe hands and distribution. The girls came

back from behind three times to draw . Goals

were scored by Ria (2) and Zoss. Meanwhile

the Under 11 Tigers faced tough opponents

but they kept to their positions and played

well. Amelia who just joined the team played

with a smile on her face and got stuck in de-

fence while the youngest player on the team,

Sienna ran around midfield getting involved

in every aspect. Gracie played her first game

since joining and with a few encouraging

played her heart out and scored. xenia &

Mahdi rotated in goal with xenia pulling off

a super last-minute save. Goals were scored

by Melina (3), Gracie and Isabella with Sofia

and Gracie named Players of the Match. 

Chris Gregoriou's Men's team who are

sponsored by Crown Mobile Tyres and The

Master Locksmith came up against the reign-

ing champions Komi Kebir. This was always

going to be a tough match and it was made

more difficult as the Men's Team had to con-

tend several injuries and Covid absences.

Nonetheless, they started strong and on the

front foot. Hitting the post was the closest

they came to scoring but Komi took all three

points as they ran out 2-0 winners in a game

of missed half chances and opportunities.
Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC, you

can contact the club at omoniayouth-

footballclub@hotmail.com, via the con-

tact page on the club's website www.omo-

niayouthfc.com as well as following the

club on twitter @OmoniaYouthFC and In-

stagram @omoniayouthfc1994.
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AEK YOUTH FC NEWS
AEK U13S V ALExANDRA PARK

A comfortable 4-0 victory for AEK against

a well-organised Alex Park. With AEK miss-

ing a host of chances, the first half ended

0-0. The second half was one way traffic

and after Lucca opened the scoring, Nahimia

doubled the lead with a fine finish. Hattrick

hero Lucca then grabbed a brace to cap

off a fine display to finish the game 4-0.

Goals - Lucca (3), Nahimia (1)

MOM Elias, an excellent and consistent

performance.

Positive performances and results
for Omonia Youth FC teams

Difficult, muddy conditions did not stop the Under 18 White from progressing 

to the next round of the League Cup with a 4-2 win.



MELOMAKARONA

These mouth-watering Christ-

mas cookies are filled with ex-

quisite aromas of cinnamon,

cloves, honey and orange fra-

grances. They are tasty little

treats and when eaten, one knows

that the Christmas season has

arrived.  

INGREDIENTS

Makes 50-55    

FOR THE SYRUP

500g sugar

300ml water

juice of 1 lemon 

2 cinnamon sticks, each 5cm

long 

6 whole cloves 

1 orange, cut in half

zest from a clementine 

150g Greek thyme honey

TO MAKE THE SYRUP

1. Make the syrup first so it is

cool by the time the melo-

makarona have baked.

2. Insert 3 whole cloves into

each half of the clemen-

tine. 

3. Add all the syrup ingredi-

ents into a pan and bring to

the boil.

4. Lower the heat and simmer

for 5 minutes. Take off the

heat and let it cool.

5. Add the Greek thyme honey

and stir until it dissolves

completely and then allow

it to cool. 

FOR THE BISCUITS 

250ml olive oil

250ml sunflower oil

juice of 2 oranges 

1 tbsp vanilla essence 

4 tbsp brandy 

zest of 2 oranges

1 tbsp cinnamon 

½ tbsp cloves, ground

1/3 tbsp nutmeg

200g icing sugar

750g plain flour 

150g fine semolina 

2 tbsp baking powder

1 tbsp baking soda 

TO GARNISH

250g finely chopped walnuts

2 tbsp cinnamon

1 tbsp ground cloves

TO MAKE THE BISCUITS 

1. Preheat the oven to 180⁰C/

160⁰F/ gas 4. 

2. In a large bowl, place the

olive oil, sunflower oil, or-

ange juice, vanilla

essence, and brandy. Add

the orange zest, cinnamon,

the ground cloves, the

freshly ground nutmeg, ic-

ing sugar and mix well with

a whisk. 

3. In a second large bowl, add

the flour, semolina, baking

soda and baking powder.

Mix well with a large

spoon.

4. Gradually add the flour mix-

ture to the liquid ingredi-

ents, stirring with a spatula

until it is well combined.

This is so that the melo

makarona will be crisp on

the outside and soft in the

middle when baked. 

5. Mix the cookie dough gently

with your hands for a short

period of time, approxi-

mately 20 seconds, other-

wise the oil may separate

from the mixture. The mix-

ture should be soft but not

sticky.

6. Take a small piece from the

dough, about 35g each, 3-

4cm diameter and very

gently form into oval

shapes. Put the melo-

makarona in large trays

lined with grease proof pa-

per, leaving some space

between them. 

7. Prick the surface of the

cookie dough, 3-4 times to

enable the syrup to be ab-

sorbed.

8. Prepare 3 trays and put the

first 2 trays in the oven to

bake while preparing the

cookie dough for the third

tray. 

9. Bake in the pre-heated

oven for 20-25 minutes un-

til golden and crispy. Take

out of the oven and im-

merse each into the cold

syrup mixture with a slotted

spoon for 15-20 seconds. 

10. Place on a large platter

with a slotted spoon to set

and drizzle honey on top, if

to your taste. 

11. Sprinkle the ground wal-

nuts, cinnamon and ground

cloves on the top of each

cookie.

12. You can store at room

temperature in large air-

tight containers, separating

layers of biscuits with

grease proof paper.

© Copyright  

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

MELOMAKARONA
CHRISTMAS HONEY COOKIES

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική ταινία: 

Αναπαράσταση
23.20 Ελληνική ταινία: 

Η Παιχνιδιάρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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

H Αριστοκράτισσα και ο Αλήτης
22.45 Ελληνική ταινία: 

Ο Εκβιασμός 
(Γυναίκες Πολυτελείας)

00.20 Ελληνική ταινία: 
Σύγκρουση Συναισθημάτων

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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

με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:35 με τον Φακό του Hellenic TV
20.15 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος 
21.00 Ελληνική ταινία:

Καρδίτσα Αγάπη μου
22.55 Ελληνική ταινία: 

Ο Παραμυθάς

KYΡIAKH 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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: 

Το Μικρό Ψάρι

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09.30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα νικολαΐδη και την ρούλα
Σκουρογιάννη 

21.00 Παροικιακό Θέατρο: 
“Τσάρλιες” του Βασίλη Παναγή

23.00 το ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική ταινία: 

Τρελάδικο Πολυτελείας
21.55 Ελληνική ταινία: 

Γκολ Στον Έρωτα

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

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

με την τζίλα Ζυλυφτάρι
20.55 Ελληνική ταινία: Ο Άνθρωπος

Που Έσπαγε Πλάκα
22.30 Ελληνική ταινία: 

Θα Σε Κάνω Βασίλισσα

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
16.20 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
17.20 Σειρά: μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική ταινία: 

Το Τρελοκόριτσο
22.45 Ελληνική ταινία: 

Ο Θανάσης, η Ιουλιέττα και 
τα Λουκάνικα

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση 

κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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