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Ούτε συνομιλίες ούτε
ΜΟΕ ενόσω επιμένουν
στη διχοτόμηση
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Σφυρίζει αδιάφορα και
... άδει «I will survive»
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Σφυρίζει αδιάφορα και...
άδει «I will survive»
Μ

ε απομάκρυση στενών συνεργατών
του στην πρωθυπουργία και στο προσωπικό του γραφείο και με περιορισμένο
ανασχηματισμό για έλεγχο της κοινοβουλευτικής του ομάδας προσπαθεί ο Μπόρις
Τζόνσον να επιβληθεί στο κόμμα και να επιβιώσει πολιτικά. Στόχος του, να μειώσει στο
ελάχιστο τις εσωκομματικές αντιδράσεις για
τα σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αναδείχθηκαν από την έρευνα
της δημόσιας λειτουργού για τα κορωνοπάρτι κι όχι μόνο.
Χαρακτηριστικό της εμμονικής του διάθεσης
να παραμείνει στην πρωθυπουργία αγνοώντας
τις έντονες αντιδράσεις είναι και το περιστατικό
με το νέο διευθυντή Επικοινωνίας στην Downing
Street, Γκούτο Χάρι, όταν συναντήθηκαν στο
γραφείο του Μπόρις Τζόνσον άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του. Ιδού πώς περιέγραψε ο κ. Χάρι τη συνάντηση:
«Μπήκα μέσα, παρουσιάστηκα και είπα
'πρωθυπουργέ, Γκούτo Χάρι, ευπειθώς
αναφέρω'∙ σηκώθηκε από το γραφείο του
και άρχισε να δέχεται τον χαιρετισμό», είπε
ο Χάρι σύμφωνα με τις δηλώσεις του που μεταφράστηκαν από τα ουαλικά στα αγγλικά.
«Γελούσαμε κι οι δυο. Τότε ρώτησα 'Θα
επιβιώσετε, Μπόρις;' Και είπε με τη βαθιά
φωνή του, 'I Will Survive' (θα επιβιώσω). Με
κάλεσε να πω 'You've got all your life to live'
και απάντησε, 'I've got all my love to give',
οπότε περάσαμε ωραία με το τραγούδι της
Γκλόρια Γκέινορ».
Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνομιλία του Τζόνσον με
τον νέο διευθυντή Επικοινωνίας του γραφείου
του και αν τραγούδησαν το τραγούδι.
«Δεν πρόκειται να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες ιδιωτικών συνομιλιών. Αλλά όπως ίσως θα
περιμένατε, είναι παλιοί συνάδελφοι», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος.

ΜΙΝΙ-ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σε μια προσπάθεια να μαζέψει τα... ασυμμάζευτα και να ελέγξει τους βουλευτές του, ο κ
Τζόνσον προέβη σε μετακινήσεις προσώπων
στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική του
ομάδα. Οι αλλαγές δεν περιλαβάνουν πρωτοκλασάτα στελέχη.
Στο πόστο του Υφυπουργού Εξωτερικών με
αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα ορίστηκε ο
Τζέιμς Κλέβερλι, ο οποίος ήταν μεν ήδη Υφυπουργός Εξωτερικών αλλά αρμόδιος για θέματα Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής.
Ο 52χρονος κ. Κλέβερλι, πρώην αξιωματικός
του Βρετανικού Στρατού, εκπροσωπεί ως βουλευτής από το 2015 την περιφέρεια του Braintree στο Έσεξ της ΝΑ Αγγλίας.
Διαδέχεται τον Κρις Χίτον-Χάρις, ο οποίος
έμεινε στο πόσο μόλις επί δύο μήνες, έχοντας
αντικαταστήσει τη Γουέντι Μόρτον.
Αφού διόρισε νέους συμβούλους στην ομάδα
της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Τζόνσον άλλαξε τους
υπεύθυνους κομματικής πειθαρχίας, ώστε να
διασφαλίσει ότι οι βουλευτές θα στηρίζουν την
κυβερνητική πολιτική. Ο Μαρκ Σπένσερ, που
ήταν επικεφαλής τους, αντικαταστάθηκε από
τον υφυπουργό Εξωτερικών Κρις Χίτον-Χάρις,
στενό σύμμαχο του πρωθυπουργού, ο οποίος
τον στήριξε σθεναρά όταν αποκαλύφθηκε ότι
γίνονταν πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω
πανδημίας, ενώ η χώρα ήταν σε lockdown.
Ο Σπένσερ αναλαμβάνει επικεφαλής της
Βουλής των Κοινοτήτων, στη θέση του Τζέικομπ Ρις-Μογκ, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε Υπουργός Ευκαιριών μετά το Brexit και

αρμόδιος για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης.
Ο Μάικλ Έλις διορίστηκε υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης, αλλά θα διατηρήσει και
τα καθήκοντά του ως Γενικός Ταμίας, δηλαδή
αρμόδιος για τις πληρωμές μισθών, συμβάσεων, αποζημιώσεων και άλλων υπηρεσιών.
Ο εκπρόσωπος του Τζόνσον είπε ότι ο πρωθυπουργός προέτρεψε τους κορυφαίους υπουργούς του να συνεχίσουν το έργο τους και να
υλοποιήσουν την πολιτική της κυβέρνησης,
ώστε να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Κατά
την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου, ο
πρωθυπουργός παρουσίασε τις αλλαγές που
έγιναν την περασμένη εβδομάδα και τόνισε ότι
είναι αναγκαίο να ανταποκριθεί η κυβέρνηση
«στις προτεραιότητες των πολιτών», προσέθεσε ο εκπρόσωπος.
Την περασμένη εβδομάδα, παραιτήθηκαν
τέσσερις στενοί συνεργάτες του Τζόνσον,
εμπλεκόμενοι στα “πάρτι”. Νέος προσωπάρχης
του ανέλαβε ο Στίβεν Μπάρκλεϊ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ;
Σύμφωνα με την «Telegraph», πληθαίνουν
οι επιστολές Συντηρητικών βουλευτών της κυβερνώσας πλειοψηφίας, που θα μπορούσαν να
ανοίξουν το δρόμο σε μία πρόταση δυσπιστίας
σε βάρος του, εξαιτίας του «partygate», τον
οποίο δεν φαίνεται να «σώζει» ούτε η αισιόδοξη
διάθεση, ούτε και η απόφασή του να μην παραιτηθεί. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει η «Telegraph», ο Βρετανός πρωθυπουργός θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόταση μομφής ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, ενώ παράλληλα πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία απομένουν λίγες επιστολές για να συμπληρωθεί ο αριθμός 54 που
θα οδηγούσε σε εσωκομματική ψηφοφορία
κατά του Τζόνσον.
Έτσι, αν και ο ίδιος τραγούδησε το «I will
survive» («θα επιβιώσω») στον νέο διευθυντή
Επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου,
οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως γίνεται όλο και πιο δύσκολη η πολιτική του επιβίωση, καθώς η πρόταση μομφής σε βάρος του
είναι πια ζήτημα χρόνου.
Σύμφωνα, επίσης, με άλλες πληροφορίες,
της βρετανικής εφημερίδας «I», έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν 100 Συντηρητικοί βουλευτές οι
οποίοι είναι έτοιμοι να υπογράψουν πρόταση
δυσπιστίας προς τον πρωθυπουργό. Χρειάζονται μόνο 54 επιστολές, δηλαδή το 15% των
βουλευτών του κόμματος, για να ξεκλειδώσουν
το επόμενο βήμα της διαδικασίας.
15 βουλευτές έχουν ήδη επιβεβαιώσει δημόσια τη μη ψήφο εμπιστοσύνης, ενώ υπολογίζεται
ότι σχεδόν 40 έχουν στείλει επιστολή στην Ειδική Επιτροπή 1922 και στον Σερ Γκράχαμ
Μπράντι. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι ο Τζόνσον θα εγκαταλείψει τον «εμφύλιο
πόλεμο» αμαχητί.
Ακόμα και αν συγκεντρωθούν οι επιστολές,

η διαδικασία συνεχίζει με μία μυστική ψηφοφορία των συνολικά 360 Συντηρητικών βουλευτών όπου εκείνοι ουσιαστικά θα αποφασίσουν
το μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού. Ο
μαγικός αριθμός λοιπόν είναι οι 180+1, που είτε
θα δώσουν 1 χρόνο ασυλία στον Μπόρις Τζόνσον, είτε θα τον οδηγήσουν στην μοίρα της προκατόχου του, Τερέζα Μέι, που αναγκάστηκε να
εγκαταλείψει την ηγεσία του κόμματος.
Πάντως, οι Συντηρητικοί βουλευτές που εξέφρασαν οργή εναντίον του Τζόνσον φαίνεται
ότι τώρα κάνουν... δεύτερες σκέψεις. «Αγοράζουν χρόνο» επικαλούμενοι το αναμενόμενο
πόρισμα της αστυνομικής έρευνας για τα κορωνο-πάρτι. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι φοβούνται ότι με ένα νέο αρχηγό θα απωλέσουν την έδρα τους, αφού δεν υπάρχει στον
κομματικό ορίζοντα ικανός διάδοχος. Τα ονόματα που ακούγονται είναι συνταγές ήττας.

ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟ Κ. ΣΤΑΡΜΕΡ
Ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στο στόχαστρο
έντονης κριτικής ακόμα και από Συντηρητικούς
βουλευτές για τον προπηλακισμό του αρχηγού
του Εργατικού Κόμματος από πλήθος διαδηλωτών το βράδυ της Δευτέρας.
Ο σερ Κιρ Στάρμερ χρειάστηκε να φυγαδευτεί με αστυνομικό περιπολικό καθώς διαδηλωτές κατά του εμβολιασμού για Covid άρχισαν να τον βρίζουν, κυρίως χαρακτηρίζοντάς
τον «παιδόφιλο» και να κινούνται απειλητικά
εναντίον του όταν τον αντιλήφθηκαν να περπατά στο Γουέστμινστερ.
Η επίθεση αυτή έχει αποδοθεί από βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και του κυβερνώντος
κόμματος στην κατηγορία που διατύπωσε μέσα
στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Τζόνσον κατά του
σερ Κιρ πως τον καιρό που ήταν προϊστάμενος της Εισαγγελίας δεν άσκησε δίωξη κατά
του παιδεραστή παρουσιαστή του BBC Τζίμι
Σάβιλ.
Πρόκειται για μια κατηγορία που όπως έχει
αποδεχθεί από έρευνα δεν ευσταθεί και πλέον
διακινείται στο διαδίκτυο από ακροδεξιά στοιχεία.
Η άρνηση του Μπόρις Τζόνσον να απολογηθεί γι’ αυτό, οδήγησε στην παραίτηση την επί
14 χρόνια έμπιστη σύμβουλό του Μούνιρα
Μίρζα, η οποία έγραψε στην επιστολή παραίτησης πως επρόκειτο για «αβάσιμη», «παραπλανητική» και «συκοφαντική» κατηγορία.
Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε μετά από μέρες
να «διευκρινίσει» αυτό που είπε, λέγοντας ότι
αναφερόταν στη συνολική ευθύνη του οργανισμού του οποίου προΐστατο ο κ. Στάρμερ και
όχι σε ατομική του ευθύνη.
Ωστόσο, ακόμα και ο πρώην Υπουργός Β.
Ιρλανδίας των Τόρις, Τζούλιαν Σμιθ, έγραψε
στο Twitter πως «είναι πραγματικά σημαντικό
για τη δημοκρατία μας και για την ασφάλεια (του
κ. Στάρμερ) οι ψευδείς συκοφαντίες περί του
Σάβιλ που έγιναν εναντίον του να αποσυρθούν
πλήρως». Μαζί του συμφώνησαν ακόμα τουλάχιστον πέντε Συντηρητικοί βουλευτές, εκ των
οποίων ο Τομπάιας Έλγουντ, επικεφαλής της
κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, κάλεσε
ευθέως τον Πρωθυπουργό να απολογηθεί και
να σταματήσει το «στιλ πολιτικής του Τραμπ».
Βουλευτές της αντιπολίτευσης όπως ο Εργατικός Κρις Μπράιαντ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής Διαγωγής στο δημόσιο
βίο, σχολίασε πως ο Μπόρις Τζόνσον εν γνώσει
του έριξε μία «χειροβομβίδα» στη Βουλή, παρά
τις συστάσεις συμβούλων του να μην το κάνει.
Ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε μέσω
Twitter τη Δευτέρα την επίθεση κατά του σερ
Κιρ Στάρμερ ως «απολύτως επαίσχυντη».
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Ο Μπόρις Τζόνσον καταργεί
όλα τα μέτρα COVID
στις 21 Φεβρουαρίου
Σύμφωνα με έκτακτη είδηση που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη,
ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον προτίθεται να καταργήσει όλα τα περιοριστικά μέτρα κατά της
πανδημίας από τις 21 Φεβρουαρίου.
Με βάση την είδηση, ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε
σε βουλευτές ότι: «Αν συνεχιστεί η ενθαρρυντική πορεία
των δεδομένων του κορωνοϊού, προσδοκώ ότι θα είμαστε
σε θέση να καταργήσουμε ένα μήνα νωρίτερα και τα τελευταία εναπομείναντα περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου και του μέτρου της νομικώς υποχρεωτικής αυτοαπομόνωσης σε όσους αποδειχθεί με test ότι είναι θετικοί
στον κορωνοϊό».
Τα παρόντα μέτρα ισχύουν μέχρι τις 24 Μαρτίου. Στόχος
του κ. Τζόνσον είναι η κατάργησή τους να επέλθει με την
επαναλειτουργία της Βουλής στις 21 Φεβρουαρίου.

Οργή από επιστήμονα
της Οξφόρδης για την απαξίωση
του εμβολίου AstraZeneca
Οργισμένος φάνηκε επιστήμονας που συμμετείχε στην παρασκευή
εμβολίου της AstraZeneca, που, όπως λέει, η αλόγιστη κριτική στο σκεύασμα από πολιτικούς και επιστήμονες έφθειρε τη φήμη του κατά τρόπο που
αντήχησε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Ελλάδα, που διέκοψε τη χορήγηση του σκευάσματος.
Ο Τζον Μπελ με δήλωσή του στο BBC σημείωσε πως η λάθος συμπεριφορά από επιστήμονες και πολιτικούς έχει πιθανώς σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες και δεν πρέπει να είναι υπερήφανοι γι’ αυτό.

Οι εξαιρετικά σπάνιες θρομβώσεις υπερτονίστηκαν
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αρχικά είχε γίνει εκτεταμένος εμβολιασμός το πρώτο μισό του 2021 με το σκεύασμα της βρετανοσουηδικής φαρμακοβιομηχανίας, κυβερνητικοί σύμβουλοι πρότειναν ότι στις ηλικίες κάτω
των 40 ετών θα πρέπει καλύτερα να προσφερθούν άλλα εμβόλια κατά του
κορωνοϊού λόγω της σύνδεσης του συγκεκριμένου σκευάσματος με εξαιρετικά σπάνιες θρομβώσεις στο αίμα.

Κρίσιμο ρόλο έπαιξε η αντιπαράθεση με την ΕΕ
για τις δόσεις εμβολίου
Η σχετική ανησυχία οδήγησε και σε πολλές χώρες, όπως και η Ελλάδα, να περιορίσουν τη χρήση του συγκεκριμένου εμβολίου, ωστόσο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση τεράστιο ρόλο έπαιξε και η αντιπαράθεση της εταιρίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ημερομηνίες παράδοσης
των δόσεων, ανεξαρτήτως τυχόν παρενεργειών του σκευάσματος.
Τελικά το εμβόλιο της AstraZeneca, που σε αντίθεση με εκείνα των
Pfizer/BioNTech και Moderna δεν χρησιμοποιεί την πρωτοποριακή τεχνολογία mRNA αλλά την παραδοσιακή τεχνολογία των εμβολίων με αδρανοποιημένο στέλεχος του κορωνοϊού, έχει μείνει ουσιαστικά εκτός της διαδικασίας χορήγησης ενισχυτικών δόσεων στον πληθυσμό.
Σύμφωνα με το BBC, ακόμη και στη Βρετανία, όπου το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού έχει λάβει δύο δόσεις του σκευάσματος της AstraZeneca,
από τα 37 εκατομμύρια ενισχυτικών δόσεων που έχουν χορηγηθεί μόνο
οι 48.000 είναι του εμβολίου που ανέπτυξε για την εταιρία το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΜΑΪΚΛ ΑΣΚΡΟΦΤ

ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Η.Β.

Η νεαρή σύζυγος του Μπόρις ασκεί αρνητική
επιρροή στον πρωθυπουργό

Ευρύ το μοντέλο της διζωνικής για να
«χωρέσει» όλες τις… ανησυχίες, λέει
ο νέος Βρετανός ΥφΕξ Ευρώπης
και ανασχηματίστηκε...

Ε

πανάληψη της βρετανικής θέσης ότι η λύση
του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής
ομοσπονδίας μπορεί να «χωρέσει» τις…
ανησυχίες και των δύο πλευρών, γίνεται στην
απαντητική επιστολή τού νέου (αλλά… τέως)
υπουργού Ευρώπης της Βρετανίας, κ. Κρις
Χίτον-Χάρις, προς την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β.
Ο νεοδιορισθείς κ. Χίττον-Χάρις, που απομακρύνθηκε την Τρίτη από τη θέση του στο Foreign
Office, τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει
να παρέχει στήριξη στη διαδικασία για το Κυπριακό υπό τα Ηνωμένα Έθνη, «υποστηρίζοντας
μια λύση σύμφωνη με τις παραμέτρους των
Ηνωμένων Εθνών, που θα βασίζεται στο μοντέλο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα». Υπογραμμίζει ότι η βρετανική κυβέρνηση πιστεύει πως το μοντέλο αυτό
«είναι αρκετά ευρύ ώστε να αντιμετωπίζει τις
ανησυχίες αμφοτέρων των πλευρών» και ότι
μία επιτυχής επίλυση του Κυπριακού «θα αυξήσει την ευημερία της Κύπρου και θα ενδυναμώσει
την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».
Πρόσθεσε πως Βρετανοί υπουργοί και αξιωματούχοι του Foreign Office συνδιαλέγονται ενεργά
με όλες τις πλευρές, «όχι μόνο για να προτρέψουν σε πρόοδο, αλλά για να προτρέψουν σε
συγκράτηση από οποιεσδήποτε ενέργειες ή
ρητορική που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν
τις προοπτικές μίας λύσης».
Ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης επισήμανε
παράλληλα τη στήριξη του Λονδίνου στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών για τα Βαρώσια και σε άλλες συναφείς
επίσημες δηλώσεις.
Ομοίως, συνέχισε, η βρετανική κυβέρνηση
συνεχίζει να εκφράζει την υποστήριξή της για κυπριακές δραστηριότητες αξιοποίησης υδρογονανθράκων στη διεθνώς αναγνωρισμένη ΑΟΖ.
«Αυτά τα σύνθετα ζητήματα υπογραμμίζουν τη
σημασία επίτευξης μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού», συμπέρανε.
Ο κ. Χίτον-Χάρις ανέφερε επίσης πως ανέλαβε
τα νέα του καθήκοντα σε μια περίοδο που οι διμερείς σχέσεις Ην. Βασιλείου-Κύπρου «δεν ήταν
ποτέ πιο δυνατές», με συνεργασία σε ένα ευρύ
φάσμα τομέων, ενώ σημείωσε και την «θετική και
παραγωγική» σχέση με την κυπριακή παροικία.
Στην αρχική επιστολή του εκ μέρους της Ομοσπονδίας ο Πρόεδρος Χρήστος Καραολής είχε
συγχαρεί τον κ. Χίτον-Χάρις για τον διορισμό του
και εξέθετε την κατάσταση αναφορικά με το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία «κρατά το κλειδί
της λύσης, αλλά δείχνει μια διακριτή έλλειψη υποστήριξης για την επανένωση».
Καλούσε δε τον νέο υπουργό να παίξει «θετικό
και εποικοδομητικό ρόλο» στις προσπάθειες επανένωσης του νησιού και τη βρετανική κυβέρνηση
«να κάνει περισσότερα για να ασκήσει πραγματική πίεση επί της Τουρκίας να συνδιαλεχθεί θετικά και εποικοδομητικά προς μία δίκαιη
και με διάρκεια λύση στην Κύπρο».

NEW BRISTISH MINISTER FOR
EUROPE: Bi-zonal federation is broad
enough to address the «concerns» of
both sides…
Chris Heaton-Harris, the recently appointed
Minister for Europe in the UK government (but last
Tuesday appointed in another governmental position) has reiterated London’s support for the UNled process to advocate a solution in Cyprus “in
line with UN parameters based on the model of a
Bi-zonal, Bi-communal Federation with political
equality”.
Responding to a letter by the National Federation
of Cypriots in the UK, the Minister added that such
a model is “broad enough to address the concerns
of both sides”.
He also highlighted the benefits of a successful
solution, such as the increased prosperity of Cyprus
and the strengthened security and stability of the
region.
Mr Heaton-Harris said that UK ministers and
Foreign Office officials actively engage with all parties, not only to urge progress but to urge “restraint
from any actions or rhetoric that could undermine
the prospects of a settlement”.
He also referred to the tensions in Varosha,
repeating the UK’s support for relevant Security
Council resolutions and statements, and the British
support for Cypriot hydrocarbon activity in its internationally recognised EEZ.
The Minister for Europe commented that he
assumed his position at a time when the UK-Cyprus
bilateral relationship “has never been stronger” and
that he looked forward to continuing a “positive and
productive relationship with Cypriot diaspora groups.”
In his letter to Mr Heaton-Harris the Federation
President Christos Karaolis had noted that “Turkey
holds the key to a solution to the Cyprus issue but
shows a distinct lack of support for reunification”.
He had also urged the Minister to play a positive and constructive role in seeking the reunification of Cyprus and the British Government “to do
more to exert real pressure on Turkey to engage
positively and constructively towards a just and
lasting solution in Cyprus”.

Σύμφωνα με ένα βιβλίο του λόρδου Μάικλ Άσ-|
κροφτ, πρώην ταμία και αντιπροέδρου του Συντηρητικού Κόμματος του Μπόρις Τζόνσον, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν το Σαββατοκύριακο στην
εφημερίδα «Daily Mail», η σύζυγος του Βρετανού
πρωθυπουργού, Κάρι Σίμοντς, επηρεάζει αρνητικά
τις αποφάσεις του πρωθυπουργού.
Η 33χρονη Κάρι, πρώην επικεφαλής Επικοινωνίας
του Συντηρητικού Κόμματος και πρώην ανώτερη σύμβουλος σε υπουργούς, είναι η τρίτη σύζυγος του Τζόνσον
και το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο μικρά παιδιά.
Η εκπρόσωπός της ανακοίνωσε ότι οι ισχυρισμοί
στο βιβλίο του Άσκροφτ είναι «μια βάρβαρη εκστρατεία
εναντίον της από εχθρούς του συζύγου της».
Σύμφωνα με το βιβλίο, η Κάρι ασκούσε επιρροή στον
Μπόρις πριν ακόμη γίνει σύζυγος του πρωθυπουργού.
Ο Άσκροφτ υποστηρίζει ότι η Κάρι είναι μπλεγμένη
σε μια σειρά από σκάνδαλα τα οποία απειλούν να εκτροχιάσουν την πρωθυπουργική θητεία του Τζόνσον και
ότι οι προφανείς φιλοδοξίες της αποκαλύφθηκαν όταν
έγινε γνωστή ως υπεύθυνη επικοινωνίας στην έδρα
του κόμματος σε ηλικία 22 ετών.
Τότε, κατά τον συγγραφέα, αποκαλύφθηκε επίσης
και ο πολωτικός της χαρακτήρας. Κάποιοι από τους
συναδέλφους της την περιγράφουν ως υπερόπτη και
λέγεται μάλιστα ότι είχε επινοήσει ένα τέχνασμα ότι έχει
υποστεί κάταγμα στο πόδι της για να εξασφαλίσει την
διαμονή της σε καλύτερο ξενοδοχείο στη διάρκεια ενός
κομματικού συνεδρίου.
Παρότι ανήλθε σε υψηλά αξιώματα πολύ γρήγορα,
ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτό δεν της αρκούσε
γιατί μέσα σε μερικούς μήνες από τότε που ανέλαβε
επικεφαλής της επικοινωνίας των Τόρις, το 2017 και σε
ηλικία μόλις 29 ετών, επιχείρησε, ανεπιτυχώς, να γίνει
σύμβουλος του υπουργού Εξωτερικών που τότε ήταν
ο Τζόνσον.
Όταν η σχέση τους έγινε γνωστή, έχασε τη θέση της
από την έδρα του κόμματος, αφού κατηγορήθηκε ακόμη

ότι έπαιρνε πολλή άδεια και παραποιούσε τα έξοδά της.

Τα σκάνδαλα στα οποία την εμπλέκουν
Ο πρώην κορυφαίος σύμβουλος του Τζόνσον, ο Ντόμινικ Κάμινγκς, είχε εκφράσει σε συνάδελφό του την
ανησυχία του ότι η Κάρι θα σταθεί η αφορμή να χάσουν
την δουλειά τους 11 μήνες πριν παυθεί από τα καθήκοντά του.
Σύμφωνα με τον Άσκροφτ, η Κάρι φέρεται να είχε
πρωταγωνιστικό ρόλο στο Partygate, το σκάνδαλο το
οποίο ερευνάται τώρα από την Αστυνομία, ενώ ακόμη
βασικότερος ήταν ο ρόλος της στο προηγούμενο σκάνδαλο, το Wallpapergate, που πήρε το όνομά του από
το πανάκριβο επιχρυσωμένο χαρτί ταπετσαρίας που
είχε επιλέξει η Κάρι για την ανακαίνιση της πρωθυπουργικής κατοικίας στις αρχές του 2020.
Είχε, επίσης, προηγηθεί ένα άλλο σκάνδαλο με τα
ζώα της φιλανθρωπικής οργάνωσης του Πέν Φάρδινγκ, που είχαν διασωθεί από το Αφγανιστάν και μεταφερθεί στη Βρετανία την ώρα που κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές, όπως διαμαρτύρονταν πολλοί. Κάποιοι από
αυτούς που είχαν εμπλακεί στην επιχείρηση έκαναν
λόγο για ανοιχτή ανάμειξη της Κάρι.

ΟΙ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ
Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Σάτζιντ Τζάβιντ
χαρακτήρισε σεξιστικά, αναξιοπρεπή και άδικα τα δημοσιεύματα που φέρουν τη σύζυγο του πρωθυπουργό
Κάρι Σίμοντς να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητά του
συζύγου της να ηγείται της χώρας.
«Είναι σεξιστικό… Το να στοχοποιείς την Κάρι Τζόνσον είναι αναξιοπρεπές, είναι άδικο και είναι λάθος»,
είπε ο Τζάβιντ στο Sky News.
«Ως γενικός κανόνας, η σύντροφος ενός πολιτικού…
δεν θα πρέπει να στοχοποιείται», είπε ο ίδιος στην τηλεόραση του BBC.
Η εκπρόσωπος της Κάρι ανακοίνωσε ότι οι ισχυρισμοί στο βιβλίο του Άσκροφτ είναι «μια βάρβαρη εκστρατεία εναντίον της από εχθρούς του συζύγου της».
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Ούτε συνομιλίες ούτε ΜΟΕ
ενόσω επιμένουν στη διχοτόμηση

m

έλουμε να πιστεύουμε ότι εδώ που έφθασαν τα
πράγματα εξ αιτίας της παρανοϊκής τουρκικής αδιαλλαξίας, και μόνο αυτής, κα με τα νέα τετελεσμένα επί του
εδάφους (Βαρώσι), είναι κοινή η διαπίστωση ότι δεν
μπορούμε – δεν έχουμε δικαίωμα – να προσέλθουμε σε
νέες συνομιλίες για το Κυπριακό με θέμα συζήτησης τη
διχοτόμηση του νησιού και την κατάργηση – αναπόφευκτα – της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακύρωση, δηλαδή, του κράτους που εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στην ολότητα της επικράτειάς του, συμπεριλαμβανομένου και του κατεχόμενου βορείου τμήματός
του. Μπορεί να μην εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο στα κατεχόμενα αλλά, όπως διαλαμβάνεται στο
Πρωτόκολλο 10, αυτό δεν συνιστά διχοτόμηση. Ο λόγος είναι γιατί η νόμιμη κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στο βόρειο τμήμα του κράτους διότι
υπάρχει η παράνομη κατοχή.

δώσουν διεθνώς την απατηλή εικόνα ότι ήταν και είναι

Σ

χωρέσουν οι «ανησυχίες» και των δύο πλευρών σε μια

υνεπώς, προσέλευση σε οποιεσδήποτε συνομιλίες
με παράλληλη, έστω, βάση την ξεχωριστή κυριαρχία για λύση δύο κρατών κλπ, προσκρούει πρωτ’ απ’
όλα στην ίδια τη Συνθήκη ένταξης. Ακόμα και σκέψη για
ένα τέτοιο ενδεχόμενο να υπήρχε, θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί πάραυτα. Τι θα πούμε, δηλαδή; Τι θα συζητήσουμε; Την αυτοκατάργησή μας; Και τίποτα να μην επιτευχθεί, απλώς και μόνο η παρουσία μας σε ένα τέτοιο
τραπέζι συνομιλιών περίπου μας καταργεί.

Η

τουρκική πλευρά το διατυμπανίζει σε όλους τους
τόνους, προς πάσα κατεύθυνση, με … συνέπεια,
ομολογουμένως! Η Άγκυρα έστριψε φανερά πια το τιμόνι αλλού και η τ/κ ηγεσία, ως πειθήνια όργανα, ακολουθεί… ευλαβικά. Η πλειοψηφία, δυστυχώς, των Τ/κ γέρνει αναλόγως του πρόσκαιρου συμφέροντός της, κυρίως
του οικονομικού. Αν σήμερα παρατηρούνται κάποιες
αντιδράσεις ανάμεσα στην τ/κ κοινότητα είναι γιατί θίγονται οικονομικά λόγω της παραπαίουσας τουρκικής οικονομίας, από την οποία εξαρτώνται πλήρως.

Ε

ρντογάν, Τσαβούσογλου και Τατάρ επαναλαμβάνουν, σχεδόν καθημερινά, ότι είναι… πρόθυμοι να
προσέλθουν σε συνομιλίες μόνο αν η Ε/κ πλευρά αποδεχθεί εκ των προτέρων ότι στην Κύπρο υφίστανται δύο
ισότιμα κράτη. Εφόσον το αποδεχθούμε ασυζητητί, τότε θα μας κάνουν τη… χάρη να συνομιλήσουν μαζί μας.
Έτσι και κάνουμε το λάθος να υποκύψουμε, είναι σαν
να πάει περίπατο η ένταξη στην ΕΕ, τα Ψηφίσματα του
ΟΗΕ και των άλλων διεθνών οργανισμών.

Τ

ην ίδια ώρα που οι Τούρκοι προβάλλουν αυτές τις
απαιτήσεις, όχι απλώς συνεχίζουν τις προσπάθειες εποικισμού του Βαρωσιού αλλά επαναφέρουν και
τον ισχυρισμό (του 1980) ότι οι περιουσίες της κατεχόμενης πόλης ανήκουν στο ΕΒΚΑΦ, τις οποίες παράνομα, δήθεν, οικειοποιήθηκαν οι Ε/κ με τη βοήθεια των…
Άγγλων!

Α

υτό είναι το σημερινό σκηνικό. Οι Τούρκοι κατάφεραν διά των συνεχών δικών μας υποχωρήσεων να

★
★

Παράσιτα

Μιλώντας για τη διαφθορά στην Κύπρο ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε
ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους έγιναν λάθη και ακολούθησαν πρακτικές που επέτρεψαν σε κάποιους να κάνουν αυτά που έκαναν. Εννοούσε τη διαφθορά, τη διαπλοκή κλπ. Αλλά, τόνισε, το κόμμα έκανε την αυτοκριτική του, παραδεχθήκαμε τα λάθη μας και προχωρήσαμε μπροστά. Καλά, με αυτό το σκεπτικό ο κάθε κυβερνήσας θα … παραδέχεται τα λάθη του και θα προχωρά μπροστά… Και αν πιαστεί, πιάστηκε. Είναι επιχείρημα αυτό. Μπορεί αύριο και ο ΔΗΣΥ να πει το ίδιο.
Στην ίδια συνέντευξη και σε παρατήρηση ότι το ΑΚΕΛ απέρριψε δύο σχέδια λύσης,
ο κ. Στεφάνου απάντησε ότι «το αμερικανοβρετανικαναδικό ήταν ένα πλαίσιο που ήθελε
συζήτηση ενώ στο σχέδιο Ανάν την απόφαση την πήρε ο λαός». Το πρώτο, ως γνωστόν, απορρίφθηκε ασυζητητί από το ΑΚΕΛ λόγω… προέλευσης (έτσι τους ορμήνευσε
ο τότε Σοβιετικός πρέσβης), το δε δεύτερο το απέρριψε τελικά και το ΑΚΕΛ. Αυτή ήταν η
θέση τους. Όχι, για να… τσιμεντώσουμε το ναι. Ο λαός απεφάσισε αργότερα. Η ειλικρίνεια δεν βλάπτει..

™

Θ
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οι αδικημένοι, αφού εμείς συζητούσαμε μόνο το Συνταγματικό και «δίναμε», λες και χρωστούσαμε. Με τις παραχωρήσεις αυτές όχι απλώς δεν καταλήξαμε πουθενά
αλλά εκθέτουμε και την πλευρά μας, ωσάν να παραδεχόμαστε ότι οι Τ/κ ήταν… αδικημένοι! Σίγουρα οι προ-

m

Ο Τατάρ είπε ότι οι Ελληνοκύπριοι βλέπουν τους εαυτούς τους ανώτερους από τους Τουρκοκύπριους. Πώς και γιατί δεν εξήγησε επακριβώς, λέγοντας μόνο ότι έχουν την ΕΕ στο
πλευρό τους. Μήπως, όμως, αυτό που ήθελε να πει είναι ότι ο ίδιος και οι οπαδοί έχουν ένα
αίσθημα κατωτερότητος;

θέσεις μας δεν ήταν αυτές (όσων έκαναν τις παραχωρήσεις).
Κίνητρο ήταν να ανοίξει ο δρόμος για εξεύρεση λύσης
που να απαλλάσσει την Κύπρο από τα τουρκικά δεσμά.
Ο δρόμος δεν άνοιξε αλλά οι υποχωρήσεις μας έμειναν

m

Τετραγωνίζεται με αυτό το συνονθύλευμα ο κύκλος;

Η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου πήγε στην τελετή ορκωμοσίας των
γυναικών συμβασιούχων οπλιτών στη Λεμεσό και, περιχαρής, τόνισε ότι «η συγκεκριμένη τελετή αποτελεί μια τεράστια νίκη απέναντι στα στερεότυπα και σε σεξιστικές
παρωχημένες αντιλήψεις περί διάκρισης των φύλων στην άμυνα της χώρας… καταδεικνύει την ικανότητα των γυναικών να προσφέρουν εξίσου άριστα υπηρεσίες προς
την πατρίδα… η στρατιωτική υπηρεσία δεν είναι μόνο ανδρική υπόθεση…» κλπ. Ασφαλώς αυτά που είπε η κυρία Αννίτα είναι λόγια του αέρα. Αμφιβάλλω αν τα εννοεί και η
ίδια. Διότι, εφόσον και οι γυναίκες μπορούν άριστα να προσφέρουν, γιατί ενίστανται
στην υποχρεωτική στράτευση στα 18 έτη όπως οι άρρενες; Ναι, δεν είναι ανδρική υπόθεση η άμυνα της πατρίδας. Τότε η κυρία Αννίτα να βγει και να κάνει εκστρατεία υπέρ της
ισότητας απαιτώντας στράτευση και των γυναικών. Ή μήπως το κίνητρο της συγκεκριμένης στράτευσης ήταν ο μισθός; Μη μας περιπαίζεις μόνο, κυρία Αννίτα.

Κ

m

και θεωρούνται (άκουσον-άκουσον) ως κεκτημένο των
Τούρκων!!!

Ν

αι, μας πιέζουν δικοί και ξένοι να πάμε σε νέες συνο-

μιλίες. Πώς όμως; Έχουμε έναν ΓΓ του ΟΗΕ άβου-

λο και ευθυνόφοβο… Προσπαθούν να βρουν φόρμουλες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ώστε να…
διζωνική λύση. Πώς να χωρέσει, δηλαδή, η λύση δύο
κρατών; Πώς θα διευκολυνθεί η διαδικασία; Με ΜΟΕ;
αι τι είναι αυτό που κάνει κάποιους να πιστεύουν

ότι με τη νομιμοποίηση του παράνομου αεροδρ-

ομίου της Τύμπου οι Τούρκοι θα … ικανοποιηθούν;
Απλώς, θα πάρουν αυτό που θέλουν, προσαρμοσμένο

Επιμένουμε, για να αποφασίσει ένας να διεκδικήσει τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο
πρέπει να έχει πρώτ’ απ’ όλα να έχει το γνώθι σαυτόν. Το Κυπριακό θα χειριστεί, δεν
μπορεί οποιοσδήποτε να βγαίνει και να λέει εγώ κάνω για Πρόεδρος, θα πάω σε συνομιλίες για
το Κυπριακό και οι άλλοι να τον πιστεύουν!!! Κόμματα εννοώ…

ΗΡΑ

στα… «κυριαρχικά» τους μέτρα και μετά θα βάλουν το
ΕΒΚΑΦ να διεκδικεί το Βαρώσι ως ο μόνος ιδιοκτήτης!
Κι εμείς θα μείνουμε με άδεια χέρια και το στόμα ανοικτό, ανήμποροι να πράξουμε οτιδήποτε.

Τ

ο αεροδρόμιο Τύμπου πρέπει να μείνει εκτός συζήτ-

ησης. Αν συνηγορήσουμε υπέρ της νομιμοποίησής

του, έστω και με αντάλλαγμα, παρανομούμε εμείς οι ίδιοι. Δεχόμαστε τη διπλή κυριαρχία, ερχόμαστε σε αντίθεση με διεθνείς κανόνες και δικαστικές αποφάσεις.

Τ

ο ίδιο θα συμβεί και με την ΑΟΖ. Αν δεχθούμε

συνδιαχείριση με τους Τ/κ σημαίνει ότι «απαγο-

ρεύουμε» στην Κυπριακή Δημοκρατία να χειρίζεται το
θέμα ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου. Συνεργασία
με την Τουρκία απ’ ευθείας ναι, αλλά στη βάση του Δικαίου της Θάλασσας. Δηλαδή, διακρατική συνέργεια.
Εφόσον, όμως, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πράξεις αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο.

Ε

ίναι ανάγκη να αντιληφθούν όλοι ότι δεν εξυπηρε-

τείται η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με το

να ενδίδουμε στις τουρκικές αξιώσεις και να νομίζουμε
ότι κάνουμε και… υψηλή, ρεαλιστική πολιτική! Η αναγνώριση του αεροδρομίου της Τύμπου θα απομακρύνει
τη λύση. Θα είναι μια έμμεση παραδοχή της διπλής κυριαρχίας. Οι όποιες ευφάνταστες φόρμουλες θα αποδειχθούν… φαντάσματα.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

Μα… σοβαρολογούν για
το αεροδρόμιο Τύμπου;
Η λειτουργία του αεροδρομίου της Τύμπου υπό τα Ηνωμένα Έθνη αποδομεί πλήρως
την νόμιμη και διεθνή κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας!
Ως απειλούμενος Κυπριακός Ελληνισμός, κρατήσαμε όρθια την Κυπριακή Δημοκρατία
μετά την Τουρκανταρσία το 1963 και την Τουρκική εισβολή το 1974, και είναι πλέον εμφανές ότι προσπαθούμε να την διαλύσουμε μόνοι μας το 2022.
Εάν τεθεί η Τύμπου υπό τον έλεγχο των ΗΕ, θα αρχίσουν να εκτελούνται πλέον νόμιμες και απευθείας πτήσεις από και προς την Τύμπου σε όλα τα αναγνωρισμένα κράτη του
κόσμου.
Συνεπώς τίθενται τα ακόλουθα εύλογα και κρίσιμα ερωτήματα για την εφαρμογή των
λεγόμενων αυτών ΜΟΕ:
α) Με βάση τους διεθνείς κανονισμούς της ICAO, η Τύμπου θα θεωρείται νόμιμο αεροδρόμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως είναι η Λάρνακα και η Πάφος, ή θα θεωρείται
αεροδρόμιο που ανήκει στο ψευδοκράτος;
β) Ποιός θα διοικεί και θα στελεχώνει το αεροδρόμιο, προσωπικό των ΗΕ ή του Ψευδοκράτους;
γ) Οι πτήσεις από και προς την Τύμπου θα μιλούν με το επίσημο FIR της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή με το παράνομο του ψευδοκράτους;
δ) Όλοι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι έποικοι του ψευδοκράτους, με ποιά ταξιδιωτικά έγγραφα θα γίνονται αποδεκτοί;
ε) Τούρκοι πολίτες που θα πετούν από την Τουρκία στην Τύμπου, θα δικαιούνται να
εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας;
στ) Και πολλές άλλες παρεμφερείς ερωτήσεις που αποδομούν πλήρως την νόμιμη
Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία από την Τουρκανταρσία του 1963 και την Τουρκική εισβολή του 1974, είναι η μόνη διεθνής νομική προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού!

«Ε»

★
★

ΓΡΑΙΚΟΣ
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ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ

ΗΠΑ-Γερμανία ενωμένοι με μια
φωνή απέναντι στη Ρωσία
Τ

ο μήνυμα ότι ΗΠΑ και Γερμανία θα απαντήσουν ενωμένες σε περίπτωση επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία έστειλαν
από τον Λευκό Οίκο ο Ολαφ Σολτς και ο Τζο
Μπάιντεν, ο οποίος τόνισε ότι σ' αυτήν την
περίπτωση δεν θα υπάρχει Nord Stream2.
«Δεν θα υπάρξουν μέτρα στα οποία θα ενεργήσουμε διαφορετικά. Θα ενεργήσουμε ενωμένοι, μαζί. Θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα και θα γίνουν από κοινού με τους συμμάχους μας. Είμαστε απολύτως ενωμένοι», διαβεβαίωσε από τον Λευκό Οίκο ο Γερμανός
καγκελάριος Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στις
κυρώσεις που θα επιβληθούν σε βάρος της
Ρωσίας σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης στην Ουκρανία.
Ο κ. Σολτς δεν αναφέρθηκε ονομαστικά
στον γερμανορωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Nord Stream2, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι
όλες οι αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και τους άλλους συμμάχους.
Προηγουμένως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν δήλωσε κατηγορηματικά ότι «εάν
η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, δεν θα
υπάρχει πλέον Nord Stream 2».
«Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη
κατάσταση. Υπάρχει στρατιωτική απειλή εναντίον της Ουκρανίας και φυσικά δεν μπορούμε
να παραμείνουμε σιωπηλοί (…) Πρόκειται για
σοβαρή απειλή κατά της ασφάλειας στην
Ευρώπη και γι’ αυτό είναι σημαντικό να μείνουμε ενωμένοι, να αντιδράσουμε από κοινού
και να κάνουμε μαζί ό,τι είναι αναγκαίο.
»Είναι σημαντικό όλοι οι σύμμαχοι, οι ΗΠΑ
και η Γερμανία, το ΝΑΤΟ, η διατλαντική συμμαχία,
να μιλούν με μία φωνή: αν υπάρξει στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτό
θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες, για τις οποίες
έχουμε συμφωνήσει. Θα είναι υψηλό το κόστος
για τη Ρωσία και πιστεύω ότι το έχουν αντιληφθεί όλοι.
»Αυτό το μήνυμα έχει καταστεί κατ’ επανάληψη σαφές και το έχει αντιληφθεί ακόμη

και η Ρωσία», δήλωσε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Τζο Μπάιντεν μετά τη συνάντησή
τους και τις διαβουλεύσεις των δύο αντιπροσωπειών
Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ακόμη ότι
παράλληλα με την προετοιμασία των κυρώσεων
πρέπει να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι του
διαλόγου με τη Μόσχα, σε όλα τα σχήματα,
είτε διμερώς με τις ΗΠΑ είτε με το ΝΑΤΟ είτε
στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και του Σχήματος της
Νορμανδίας.
«Αυτή είναι η στρατηγική με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας», ανέφερε ο κ. Σολτς
και επανέλαβε ότι η Ρωσία «πρέπει να αντιληφθεί ότι οι κυρώσεις θα αφορούν μακροπρόθεσμα, βαριά μέτρα».
«Είμαστε προετοιμασμένοι να λάβουμε αυτά
τα μέτρα με τους συμμάχους μας, με τις ΗΠΑ»,
συνέχισε ο Γερμανός καγκελάριος και κατέληξε: «Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα
υπάρχουν μέτρα στα οποία θα έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Όλα τα απαραίτητα βήματα θα γίνουν και θα γίνουν από όλους μας.
Είμαστε απολύτως ενωμένοι. Δεν θα κάνουμε
διαφορετικές κινήσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν
θεωρεί τη Γερμανία αξιόπιστο εταίρο στο ζήτημα της ουκρανικής κρίσης, ο πρόεδρος Μπάιντεν έκανε λόγο για «έναν από τους σημαντικότερους εταίρους» των ΗΠΑ, ο οποίος «έχει
την απόλυτη εμπιστοσύνη μας».
Η Γερμανία «είναι απολύτως, εντελώς και
πλήρως αξιόπιστη. Δεν έχω καμία αμφιβολία»,
είπε, για να σχολιάσει από την πλευρά του ο
κ. Σολτς ότι για τη Γερμανία η διατλαντική
σχέση παραμένει ένας από τους βασικότερους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της
και κορυφαία προτεραιότητα.
Ο Όλαφ Σολτς αναφέρθηκε ακόμη στην
ανάγκη οι πλούσιες χώρες να συνεργαστούν
ώστε να εξασφαλιστούν εμβόλια κατά της
COVID-19 και για τις φτωχότερες χώρες.
Αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, επισήμανε ότι «προφανώς μόνο παγκόσμιες λύσεις
μπορεί να έχουν αποτέλεσμα» και υπογράμμισε ότι η Γερμανία και οι ΗΠΑ, ως βιομηχανικές δυνάμεις, πρέπει να αναλάβουν την
ευθύνη αλλά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για το μέλλον.
Ανέδειξε, τέλος, τη σημασία δημιουργίας
ενός «κλαμπ ομοϊδεατών» για την προστασία
του κλίματος.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΤΙΣΚΟ ΧΟΡΕΥΕ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Βεβήλωση της Μονής της Παναγίας Σουμελά με άδεια
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
των τουρκικών Αρχών…
ΥΠΕΞ ΕΛΛΑΔΑΣ,
Την αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας προκάλεσε η βεβήλωση της Παναγίας
Σουμελά από συγκρότημα που χρησιμοποίησε τον χώρο της Μονής για τα γυρίσματα μουσικού βίντεο κλιπ.
Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρει: «Οι
πρόσφατες εικόνες που προβλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες
ξένο συγκρότημα φαίνεται να χορεύει ντίσκο στον χώρο της Ιστορικής Μονής
Παναγίας Σουμελά, αποτελούν βεβήλωση του Μνημείου αυτού, υποψήφιου για
την ανακήρυξή του σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO».
Το Υπουργείο σημειώνει πως προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δόθηκε η άδεια
στο εν λόγω συγκρότημα, καθώς η Μονή της Παναγίας Σουμελά ανοίγει μόνο για
προσκυνηματικούς λόγους.
Οι εικόνες αυτές είναι προσβλητικές και έρχονται να προστεθούν σε σειρά ενεργειών των τουρκικών Αρχών εις βάρος Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών και καταλήγει: «Καλούμε τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές να πράξουν τα δέοντα για να μην επαναληφθούν τέτοιες πράξεις και να γίνει σεβαστός ο ιερός χώρος της Μονής».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΚΟ ΥΠΟΥΡΓΟ
Επιστολή προς τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ
Νούρι Ερσόι, απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, διαμαρτυρόμενος για τις σκηνές βεβήλωσης της Παναγίας Σουμελά.
Ο Πατριάρχης διαμαρτύρεται για την προσβολή «της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Σουμελά της Τραπεζούντος, πανίερου σεβάσματος του
Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωμιοσύνης του Πόντου, αλλά και μνημείου
της παγκόσμιας θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», η οποία διετέθη για

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΠΡΟΥ
σκοπούς που δεν συνάδουν με τον θρησκευτικό χαρακτήρα και την ιστορία της.
Η Μονή Σουμελά σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και το υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού της Τουρκίας φέρει την ευθύνη καλής διαχείρισης και προστασίας
της από κάθε άποψη.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΔ - ΔΗΣΥ
Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «για τη βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά από Τούρκους πολίτες που χορεύουν σε διαφημιστικό spot για τουριστική προβολή», κατέθεσαν οι Έλληνες και Κύπριοι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ (ΝΔ και ΔΗΣΥ),
με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της ΚΟ του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
Οι Έλληνες και Κύπριοι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι «οι προσβλητικές αυτές
εικόνες, που έγιναν ύστερα από άδεια των τουρκικών Αρχών, σε έναν ιερό χώρο
με ιστορία 16 αιώνων και υποψήφιου για την ανακήρυξή του σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν ασέβεια στην ιερότητα
του χώρου και ύβρη για τον Ποντιακό Ελληνισμό αλλά και για τους απανταχού Ορθόδοξους Χριστιανούς».
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ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΦΕΡΝΕΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ

ΠΟΥΤΙΝ: «Ένταξη της
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ
σημαίνει πόλεμο…»
Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες
μετά τη συνάντηση που είχαν στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν υποστήριξε
ότι κάποιες από τις ιδέες του Μακρόν αναφορικά με την ασφάλεια
ήταν ρεαλιστικές και πως οι δυο τους θα συνομιλήσουν ξανά μετά
την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στο Κίεβο.
«Χρήσιμες και ουσιαστικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον
γάλλο ομόλογό του ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστηρίζοντας ότι ορισμένες από τις ιδέες του Μακρόν θα μπορούσαν
να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω κοινά βήματα.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας ταξίδεψε στη ρωσική πρωτεύουσα για
να συζητήσει με τον Πούτιν εν μέσω της αντιπαράθεσης της Μόσχας
με τη Δύση για τη συσσώρευση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων
κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας και των αξιώσεων του Κρεμλίνου
για την παροχή «εγγυήσεων ασφαλείας» από την Ουάσινγκτον και
το NATO.
Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ
Πούτιν ότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Ρωσία χρειάζονται μια «χρήσιμη» απάντηση για να τερματιστεί η αντιπαράθεση για την Ουκρανία. Παράλληλα τόνισε ότι ο διάλογος με την Ρωσία είναι το κύριο
μέσο για την επίτευξη της σταθερότητας και της ασφάλειας στην
Ευρώπη.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στον Εμανουέλ Μακρόν κατά την
έναρξη της συνάντησής τους στο Κρεμλίνο ότι η Μόσχα και το Παρίσι
έχουν κοινές ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας
στην Ευρώπη.
Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες
μετά τη συνάντηση που είχαν στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν υποστήριξε
ότι κάποιες από τις ιδέες του Μακρόν αναφορικά με την ασφάλεια
ήταν ρεαλιστικές και πως οι δυο τους θα συνομιλήσουν ξανά μετά
την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στο Κίεβο.
«Ορισμένες από τις ιδέες και τις προτάσεις του, οι οποίες πιθανόν
να είναι ακόμη πολύ νωρίς να τις συζητήσουμε, νομίζω πως μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω κοινά βήματα», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος. «Συμφωνήσαμε πως μετά το ταξίδι του στην
ουκρανική πρωτεύουσα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία για να
ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στο ζήτημα», συμπλήρωσε.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε πως εάν η Ουκρανία ενταχθεί
στο NATO, οι Ευρωπαίοι θα συρθούν σε μία στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, από την οποία δεν υπάρξουν νικητές. Δεσμεύτηκε
πως η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά της προκειμένου να επιτευχθούν συμβιβασμοί προς όφελος όλων.

E πικαιρότητα
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Η Τασούλα Χατζητοφή
νέα Πρόεδρος του ιστορικού
Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου
Μ

ε ανακοίνωσή του το Λύκειο
Ελληνίδων Αμμοχώστου ενημερώνει ότι η Τασούλα Χατζητοφή,
ακτιβίστρια και συγγραφέας, είναι η
νέα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιστορικού σωματείου, Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου. Μετά
από Εκλογική Συνέλευση, στις 20
Ιανουαρίου 2022, τα μέλη του Λυκείου
εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Πρόεδρος, χωρίς ανθυποψήφια και
παμψηφεί, εξελέγη η Τασούλα Χατζητοφή. Αντιπρόεδροι εξελέγησαν
οι: Βαλεντίνη Θωμαϊδου, Δέσπω
Ζένιου και Ίρις Προκοπίου. Γραμματέας η Μαρούλα Κάτζη και Ταμίας η
Ρίτσα Φιλίππου.
Σε δήλωση μετά την εκλογή της, η
κυρία Χατζητοφή ευχαρίστησε όλες τις
Αμμοχωστιανές για την μεγάλη τιμή που
της έκαναν σε διαδοχή της αείμνηστης
Κλαίρης Αγγελίδου, και υποσχέθηκε με
την συμπαράσταση όλων να δώσουν
νέα πνοή στο ιστορικό σωματείο. Στόχος
και επιδίωξή της είπε είναι το σωματείο
με τα τρία του παραρτήματα να γίνει

σημείο αναφοράς πολιτισμού και μόρφωσης εντός και εκτός Κύπρου.

Το ιστορικό της ίδρυσης
του Λυκείου
Στις 30 Ιανουαρίου 1930 ιδρύθηκε

Εκ των ιδρυτικών μελών του
Λυκείου Ελληνίδων, η Κλαίρη
Αγγελίδου (1987-2021)

Τούρκοι στρατιώτες απείλησαν
με όπλα Ε/κ γεωργό στη Δένεια
Νέο περιστατικό σημειώθηκε στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Δένειας, όπου
Τούρκοι στρατιώτες απείλησαν γεωργό.
Ο κοινοτάρχης της Δένειας, Χριστάκης Παναγιώτου είπε πως ο τουρκικός
στρατός παρενόχλησε γεωργό και τον απείλησαν πως θα τον σκοτώσουν προτάσσοντας τα όπλα τους, αν δεν φύγει από την περιοχή.
Ο κος Παναγιώτου σημείωσε πως, αυτό το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια
άλλου περιστατικού που σημειώθηκε στην περιοχή πριν από μια βδομάδα.
«Ο γεωργός φύτεψε στο χωράφι του χαρουπιές. Στο σημείο βρέθηκαν Τούρκοι έποικοι, γεωργοί, που πήραν τα πρόβατά τους και κατέστρεψαν τις 2000
χαρουπιές που είχε φυτέψει. Εκείνη τη μέρα ειδοποιήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη
και τους απομάκρυναν», είπε.
Όπως εξήγησε, τώρα ο γεωργός πήγε στην περιοχή για να φυτέψει ξανά τις
χαρουπιές και εμφανίστηκαν οι Τούρκοι στρατιώτες.
Για το νέο περιστατικό ενημερώθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, το Υπουργείο Εξωτερικών και Εθνική Φρουρά.

επίσημα το πρώτο γυναικείο σωματείο
της Κύπρου, το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου, και προκάλεσε κοινωνική,
πολιτιστική, καλλιτεχνική και μορφωτική επανάσταση! Πρωτοπόρες γυναίκες
της πόλης του Ευαγόρα αποφάσισαν
να ανοίξουν δρόμους στην χειραφέτηση, ανάδειξη και καταξίωση των Ελληνίδων γυναικών του νησιού.
Η Μαρία Π. Ιωάννου, δασκάλα, ίδρυσε το σωματείο κατά το πρότυπο του
Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών, της Καλλιρόης Παρέν. Η ανακοίνωση της ίδρυσης του Λυκείου έγινε στις 30 Ιανουαρίου 1930, ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων και τα εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης Κιτίου, Νικόδημος Μυλωνάς.
Σε ένα τετράδιο πρακτικών του Λυκείου,
που βρέθηκε τυχαία στο κατεχόμενο
κτήριο και κυκλοφόρησε το 2015, καταγράφεται ιδιόχειρη σημείωση της Μαρίας Π. Ιωάννου, προς τις κυρίες και
δεσποινίδες της Αμμοχώστου: «Ιδρύεται γυναικείον σωματείον υπό την επωνυμίαν “Λύκειον Ελληνίδων Αμμοχώστου”,
σκοπός του οποίου είναι η πνευματική
και σωματική ανάπτυξις των μελών του».
Το 1932 το ΛΕΑ ίδρυσε τη Παιδική
Εξοχή και φιλοξένησε μέχρι πρόσφατα
χιλιάδες άπορα παιδιά. Στην αρχή λειτούργησε στην Καντάρα, αργότερα στο
Μπογάζι.. Το 1964 τέλειωσε η ανέγερση του καλλιμάρμαρου μεγάρου του
Λυκείου, δωρεά του ζεύγους Μαρίας
και Παναγιώτη Ιωάννου. Ήταν ένα
κτήριο-στολίδι της Αμμοχώστου, όπου
γίνονταν όλες οι εθνικές και άλλες
εκδηλώσεις της πόλης.
Το 1971 ιδρύθηκε η Γκαλερί και στη
συνέχεια κτίστηκαν τα υποστατικά της
Παιδικής Εξοχής στην Αγία Νάπα.

Στην προσφυγιά
Το Λύκειο ήταν πάντα παρόν στους
εθνικούς αγώνες. Το 1940, τα μέλη του
έδωσαν τις χρυσές αρραβώνες τους για
να ενισχύσουν την μαχόμενη Ελλάδα.
Στον αγώνα της ΕΟΚΑ η συμμετοχή
μελών του Λυκείου ήταν σημαντική. Η
Μαρία Ιωάννου, η Μαρίτσα Πετρίδου,

Η νέα πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου, Τασούλα Χατζητοφή,
στις 20 Ιουλίου 2021, μπροστά από το ερειπωμένο κτήριο του Λυκείου,
με αναρτημένη στην πρόσοψή του τις σημαίες της Τουρκίας και
του κατοχικού ψευδοκράτους
η Κλαίρη Αγγελίδου και η Ελένη Μάτση
φιλοξενούσαν στο σπίτι τους καταζητούμενους και με κάθε τρόπο συνέβαλαν στον υπέρ ελευθερίας αγώνα της
Κύπρου.
Μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή ιδρύεται η Συντονιστική
Επιτροπή Γυναικείων Σωματείων και
για ένα μήνα το Λύκειο είναι το κέντρο
τροφοδότησης των ξεριζωμένων. Μέλη
του Λυκείου, του Φιλοπτώχου Συλλόγου, της Φιλοπτώχου Αδελφότητας, της
Κοινωνικής Μέριμνας, του Ερυθρού
Σταυρού, φρόντιζαν τους πρόσφυγες
της πρώτης εισβολής ώσπου, στις 14
Αυγούστου 1974, κατατρεγμένοι και οι
Αμμοχωστιανοί, πήραν τον δρόμο της
προσφυγιάς.
Στις αρχές του 1975, επί προεδρίας
Μαρίτσας Πετρίδου και με Γραμματέα
την Κλαίρη Αγγελίδου και αντιπρόεδρο
την Ιουλία Τουμαζή κάλεσαν 6-8 μέλη
του Λυκείου σε ξενοδοχείο στην Λεμεσό.
Έγινε παράκληση στον Σύνδεσμο Κυριών Λεμεσού να επιτραπεί στις Αμμοχωστιανές να συναντώνται στην Παιδική
του Στέγη. Έτσι ξαναστήθηκε το Λύκειο.
Η Κίκα Πραστίτη έφερε τυχαία στην
τσάντα της ένα κατάλογο μελών. Άρχισε ο εντοπισμός τους και το Λύκειο αναστήθηκε από την τέφρα πιο δυνατό.
Το 1979, ιδρύθηκε ένα παράρτημα
στη Λάρνακα, το 1988, ένα παράρτημα
στη Λευκωσία και το 2007 ένα παράρτημα στο Παραλίμνι. Το Λύκειο Ελληνίδων
Αμμοχώστου έγινε Μέλος του Διεθνούς
Λυκείου, το 1988.

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών
Στην προσφυγιά ιδρύθηκαν τρία Ωδεία,
ένα στη Λεμεσό, ένα στη Λάρνακα, ένα
στο Παραλίμνι. Λειτουργούν τα δύο. Το
1987, το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου
βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών
για την προσφορά του, ιδιαίτερα μετά
την προσφυγιά.
Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναγνώρισε τη σημασία, την
αξία και την προσφορά του Λυκείου
Ελληνίδων Αμμοχώστου και τον Σεπτέμβριο 2017, τιμήθηκε από τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη η πρώην Πρόεδρος του
Λυκείου, Κλαίρη Αγγελίδου.
Εξαιτίας της πανδημίας, τα δύο τελευταία χρόνια το Λύκειο λειτούργησε υποτονικά. Η νέα Πρόεδρος του Λυκείου
Ελληνίδων Αμμοχώστου, Τασούλα Χατζητοφή, είχε τιμηθεί από το Λύκειο, τον
Μάρτιο του 2014, σε συνεργασία με την
Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ).
«Όσα λεφτά και να κάνω, όσο ψηλά
και να φτάσω, όσους τίτλους και τιμές
να αποκτήσω, εγώ ξέρω ότι είμαι μια
Βαρωσιωτού, από την οδό Εσπερίδων
41 και μέχρι την τελευταία μου πνοή θα
πολεμώ για το δικαίωμα του κάθε πρόσφυγα να έχει την επιλογή να επιστρέψει στο σπίτι του», είπε η κα Χατζητοφή.
Μίλησε επίσης για την ανάγκη “να
είμαστε ενωμένοι για να πετύχουμε το
στόχο μας. Και αυτός δεν είναι άλλος,
είπε, από την ελευθερία και την επιστροφή στα σπίτια μας”.

Land for sale in Pafos
The piece of land for sale has an area of 2676 square meters,
it is located in Cyprus in one of the most attractive areas of Pafos
called Petridia, with panoramic sea view, only 1km away
from Paphos city center and yet with absolute privacy.
More information will be available upon request.

Contact : Rita Ellina,
Tel: 0035799218211
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Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
Τη μια έτσι, την άλλη αλλιώς
οι εκπαιδευτικοί…

«Γ

ια όλα τα μέτρα που προτείνουν οι ειδικοί, όχι οι πολιτικοί, αλλά η επιστημονική ομάδα, οι απόψεις
ποικίλουν», δήλωσε o υπουργός Παιδείας της Κύπρου,
Πρόδρομος Προδρόμου. Υπάρχουν, είπε συστάσεις για το
πώς διαχειριζόμαστε τις επαφές.
«Αν η ΟΕΛΜΕΚ (Συντεχνία των καθηγητών) θεωρεί ότι πρέπει να διαπραγματευθεί τα θέματα υγειονομικής ασφάλειας, είναι
άλλη φιλοσοφία. Ακούω τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών. O
Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, πέρυσι, είχε ως αίτημα να μην φορούν μάσκα, ενώ τώρα ακούω αιτήματα να προσέχουμε πιο πολύ,
γιατί κινδυνεύουμε. Οι προσεγγίσεις, που αντιμετωπίζουμε, είναι
καθαρά αντιφατικές και η πιο ασφαλής οδός είναι οι συμβουλές
των ειδικών», συνέχισε ο Υπουργός Παιδείας.
Για την ειδική μεταχείριση των επαφών, ο Πρόδρομος Προδρόμου ξεκαθάρισε ότι τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας παρακολουθούν τα στοιχεία, τα οποία οι επιστήμονες κρίνουν ικανοποιητικά και ασφαλή, ενώ κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να μην
προκαλούν συνέχεια αναστάτωση με την παραμικρή αφορμή.
Ο Υπουργός Παιδείας κλήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα
15 ημερών, που έδωσαν οι δάσκαλοι στο υπουργείο, για να
τους επιλύσει σημαντικά ζητήματα. «Οι δάσκαλοι τη Δευτέρα
έκλεισαν μία ώρα το δημοτικό σχολείο και τα παιδιά δεν
πήγαν σχολείο, επειδή είχαν απαιτήσεις, που αφορούσαν
τα… νηπιαγωγεία. Επίσης έχουν αίτημα για περισσότερη
υγειονομική ασφάλεια αυτοί, που πέρυσι, αντί για μάσκα
ήθελαν να χρησιμοποιούν προσωπίδες, με τους ειδικούς
να προσπαθούν να τους πείσουν ότι, δεν ήταν εγκεκριμένο», συνέχισε ο κ. Προδρόμου.
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ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΑΝ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Ή με Νικόλα ως κοινό υποψήφιο της
αντιπολίτευσης ή με Χριστοδουλίδη
Ξ

εκάθαρη ήταν η άποψη/θέση της πλειοψηφίας των στελεχών του ΔΗΚΟ που
έλαβαν το λόγο στο Πολιτικό Συνέδριο του
κόμματος την περασμένη Κυριακή σχετικά με τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Πρόκριναν είτε υποψηφιότητα του
Νικόλα Παπαδόπουλου ως κοινού υποψηφίου των κομμάτων της αντιπολίτευσης
με σαφή συμφωνία όσον αφορά το χειρισμό του Κυπριακού, είτε υποστήριξη της
υποψηφιότητας του τέως υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη.
Δύο μόνο αξιωματούχοι υποστήριξαν συνεργασία με το ΑΚΕΛ με άλλο υποψήφιο (κάποιοι πιέζουν ακόμα και για υποστήριξη… Παμπορίδη!!! προσδοκώντας, προφανώς σε υπουργικές θέσεις).
Η Πολιτική Διακήρυξη του κόμματος, που
εγκρίθηκε στο Συνέδριο, καθορίζει το πλαίσιο
μέσα στο οποίο το ΔΗΚΟ θα κινηθεί ενόψει
των Προεδρικών Εκλογών του 2023 επιδιώκοντας επαφές με όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις, πλην του ΕΛΑΜ, με μη κοινοβουλευτικά κόμματα και οργανώσεις.
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας και όταν
θα τεθούν ενώπιον του κόμματος όλα τα δεδομένα, συλλογικά θα ληφθούν και οι τελικές
αποφάσεις.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κ.
Νικόλας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην
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κρίσιμη συγκυρία στην οποία βρίσκεται ο τόπος
και ο λαός μας εκφράζοντας την βεβαιότητα
ότι το Δημοκρατικό Κόμμα μπορεί επάξια να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στην αδήριτη ανάγκη εξόδου από τα
οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά αδιέξοδα.
Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της Πολιτικής Διακήρυξης, ο κ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε ότι στόχος του ΔΗΚΟ, είναι να κάνουμε
μια νέα αρχή και «να οδηγήσουμε την Κύπρο
σε μια Νέα Εποχή, ευημερίας, ελπίδα και ανάκαμψης, σε μία εποχή όπου η χώρα μας θα
ξανακερδίσει τη χαμένη αξιοπιστία και αξιοπρέπεια της και σε μία εποχή όπου θα επαναφέρουμε την ελπίδα για την επίλυση του
Κυπριακού». «Είμαστε έτοιμοι να απευθυνθούμε σε άλλες πολιτικές δυνάμεις που συμφωνούν μαζί μας, για να πετύχουμε κοινές συνιστώσες που θα διαμορφώσουν μια κοινή πρόταση εξουσίας – ένα κοινό πρόγραμμα διακυβέρνησης».
Σε σχέση με το εθνικό θέμα είπε: «Είμαστε
έτοιμοι να συμβιβαστούμε, αλλά όχι να εγκαταλείψουμε θέσεις αρχών. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιβαστούμε σε θέσεις αρχών που
αφορούν το Κυπριακό. Σας υπόσχομαι πως
όσο είμαι πρόεδρος αυτού του τιμημένου κόμματος, δεν πρόκειται να αναιρέσω τον Σπύρο
Κυπριανού και τον Τάσσο Παπαδόπουλο.».
Αναφορικά με τις συνομιλίες στο Κραν Μον-

τανά, ο κ. Παπαδόπουλος επέρριψε την αποκλειστική ευθύνη στην Τουρκία. Με αυτό τον
τρόπο έδωσε και έμμεση απάντηση στο ΑΚΕΛ,
που επιμένει ότι ευθύνη για το ναυάγιο φέρει
και η Ε/κ πλευρά.
Σε ό,τι αφορά την οικονομία ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «η πανδημία έχει οδηγήσει στα πρόθυρα της καταστροφής σημαντικούς τομείς ενώ η ανεργία συνεχίζει να μαστίζει
την κυπριακή κοινωνία», τονίζοντας ότι «η
Κύπρος αξίζει μια καλύτερη μοίρα».
Είπε ακόμη ότι στο ΔΗΚΟ «πιστεύουμε όσο
ποτέ, στην προοπτική της κυπριακής οικονομίας και σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με
έμφαση στην καινοτομία, με κίνητρα για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με φορολογικές μεταρρυθμίσεις, με θέσπιση κατώτατου μισθού, με ανάπτυξη της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης».
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ διαβεβαίωσε ότι το
ΔΗΚΟ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το κοινωνικό κράτος, για τη ριζική μεταρρύθμιση
του συνταξιοδοτικού συστήματος ώστε να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους,
για την πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, για τη σωστή διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας,
τη διαφύλαξη της Κυπριακής Δημοκρατίας,
την ασφάλεια και την ειρήνη.
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8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Στα χέρια των Αρχών οι νεαροί
χούλιγκανς, βάρβαροι δολοφόνοι του Άλκη

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
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Ασύδοτος, ο κορωνοϊός
“θερίζει” κάθε μέρα 100 ζωές

Κάθε μέρα χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ο κορωνοϊός, από τις 20 Φεβρουαρίου του 2020 στρογγυλοκάθισε στην Ελλάδα και άρχισε να θερίζει…
Χωρίς να συναντά καμία αντίσταση… Μόνο μέσα στον Ιανουάριο χάθηκαν 2.710 συνάνθρωποί μας και καταγράφηκαν 729.670 κρούσματα, με
τον θανάσιμο ιό να συνεχίζει τη δράση του, παρά τα «όπλα» που χρησιμοποιεί ο Ιατρικός Στρατός μας. Κάθε μέρα χάνονται κοντά στις 100 ζωές.
Με τα κρούσματα να είναι αυξημένα καθημερινά. Το κάθε σπίτι ανησυχεί…
Μήπως εισβάλλει ο θανατηφόρος ιός. Παρότι πάνω από 7.700.000 έχουν
κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, με τους ανεμβολίαστους να ανέρχονται στο 1.000.000, από τους οποίους οι 250.000 είναι άνω των 60 ετών.
Και το κίνημα των αντιεμβολιαστών φουντώνει, με σημαία το «όχι» στον
εμβολιασμό, που οχυρώνει την ανθρώπινη αντίσταση. Αυτό που έχει
αρχίσει να ανησυχεί τους πολίτες της Ελλάδας είναι η… απραξία (;) των
πολιτικών μας, όλου του πολιτικού φάσματος. Καμία συζήτηση δεν έχει
γίνει μέχρι σήμερα στη Βουλή. Λες και είναι πια μέρος της καθημερινής
ρουτίνας η δράση του αδίστακτου ιού. Μήπως είναι ώρα, επιτέλους, κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αφήσουν προς το παρόν στην άκρη τα θέματα
της καθημερινότητας και να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών,
με ένα και μόνο θέμα, το πώς θα οχυρωθεί ο ελληνικός λαός απέναντι
στον κορωνοϊό; Κάτι που μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει την κυβέρνηση, ούτε και την αντιπολίτευση.

«Έφυγε» ο Χρήστος Σαρτζετάκης
Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, που τίμησε την Ελληνική Δικαιοσύνη και στη συνέχεια εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Χρήστος
Σαρτζετάκης, που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο ανώτατο αξίωμα της
Ελλάδας, έφυγε πλήρης ημερών. Ήταν από εκείνους που τίμησαν με τη
στάση τους την πατρίδα μας.
«Επιτέλους, μόνο αν γινόμουνα δικαστής, θα ήμουν ανεξάρτητος. Θα
κρατούσα τη ζυγαριά της Δικαιοσύνης με χέρια στιβαρά και θα φορούσα
διαρκώς το μαντήλι της στα μάτια μου, για να μη βλέπω τα κομματικά ή
άλλα φρονήματα των δικαζομένων, αλλά μόνον τις άδικες πράξεις ή παραλείψεις των. Για να δικάζω σωστά, κατά νόμον, χωρίς φόβον και πάθος».
Το απόσπασμα περιέχεται στην εισαγωγή του δίτομου έργου του αείμνηστου
πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη, «Επιτελώς το
Καθήκον μου». Όσο «τυφλός» ήταν ως δικαστής, άλλο τόσο σιωπηλός
υπήρξε αργότερα, ως κρατούμενος στη διάρκεια της Δικτατορίας, αλλά
ήταν και προσωπικότητα ιδιόρρυθμη, που προκάλεσε με τις εκάστοτε επιλογές του.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την προηγούμενη Δευτέρα (7/2) στην
Μητρόπολη Αθηνών. Στην οικογένειά του τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Προστατεύστε τους 200.000 ομογενείς που
ζουν στην Ουκρανία
Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία είναι στο στόχαστρο του Πούτιν. «Εκεί ζει
ένας ακμαίος Ελληνισμός (100.000 – 200.000 ομογενείς στο Ντόντμπας
και στην παραλιακή ζώνη της Μαριούπολης) και σε περίπτωση σύρραξης θα βρεθεί λογικά εν μέσω διασταυρούμενων πυρών», επισημαίνει ο
έμπειρος Γιάννης Βαληνάκης, καθηγητής και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών.
Ανησυχία, πάντως, προκαλεί αυτό που υπογραμμίζει ο Γ. Βαληνάκης:
«Οι αναλογίες των ρωσικών τελεσιγραφικών μεθόδων με εκείνες του Ερντογάν έναντι της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, προβάλλουν
ιδιαίτερα ανησυχητικές».

Ομογένεια
Εντατικά ασχολούνται στο Μέγαρο Μαξίμου με την επίσκεψη που θα
πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιθανότατα τον Μάρτιο. Εκτός από τα προφανή (διμερείς σχέσεις, Ελληνοτουρκικά κ.ο.κ.) τους
ενδιαφέρει η ψήφος των ομογενών και η προσέλκυση επενδύσεων. Στόχος
είναι να κάνει κάποιες συναντήσεις με επιφανείς ομογενείς ο Κυρ. Μητσοτάκης, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν και τα δύο: και την επιρροή του στον
Ελληνισμό της Διασποράς και ένα επερχόμενο επενδυτικό «μπουμ».

Η Αστυνομία να ψάξει τις συμμορίες
Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό συμβάν της Θεσσαλονίκης και τη
δολοφονία του 19χρονού οπαδού του Άρη, βγήκαν διάφοροι άσχετοι με
τον αθλητισμό και ζήτησαν να σταματήσει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Αγνοούν ότι όλες αυτές οι συμμορίες δεν έχουν την παραμικρή σχέση
με τον αθλητισμό, απλώς κρύβονται πίσω από αυτόν. Άρα, είναι αποκλειστικά δουλειά της Αστυνομίας, να ψάξει όλες αυτές τις συμμορίες που
βρίσκουν προκάλυμμα και όχι να ενοχοποιήσουμε το δημοφιλέστερο σπορ
του πλανήτη. Άλλωστε, οι κερκίδες είναι κλειστές, άσε δε που τις περισσότερες φορές τα επεισόδια γίνονται έξω από τα γήπεδα και όχι μέσα.
Κατά συνέπεια, είναι αποκλειστικό θέμα ασφάλειας όλα αυτά που παρατηρούνται και θέμα πολιτικής βούλησης να αντιμετωπιστούν. Το ερώτημα
είναι αν αυτή υπάρχει και αν είναι έτοιμη η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε πράξεις.

Η μεταγραφή
Ωραία μεταγραφή έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης! Πήρε από την Κύπρο
τον Χρήστο Στυλιανίδη και τον… βάφτισε «υπουργός Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας». Μόνο που η «Ελπίδα», το όνομα της οποίας
είχε η άγρια κακοκαιρία, στα χέρια του Στυλιανίδη θάφτηκε στα χιόνια της
Αττικής Οδού, και όχι μόνο. Λέτε να… φτύνει στον κόρφο του; Κυκλοφορεί στην πολιτική αγορά ότι το προξενιό το έκανε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Φ. Χαρ.

Ρ

αγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη
Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, ύστερα και
από την παράδοση στις Αρχές του δέκατου υπόπτου – συμπεριλαμβανομένου
και του πρώτου συλληφθέντος 23χρονου.
Ο 23χρονος που συνελήφθη πρώτος για
τη δολοφονία του Άλκη μπορεί να «αθωώνεται» από κάποιους εκ των συλληφθέντων,
ωστόσο – όπως προκύπτει από τις καταθέσεις τους – φέρεται να ήταν ο «εγκέφαλος»
της επίθεσης κατά του 19χρονου φοιτητή
και της παρέας του.
Σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η επίθεση
δολοφονίας στον Άλκη. Μάλιστα, ο 23χρονος φέρεται από τις περιγραφές των συλληφθέντων σαν αυτός που έκανε κουμάντο στους
μικρότερους χούλιγκαν.
Σημειώνεται πως οι συλληφθέντες
«δείχνουν» έναν 21χρονο Έλληνα, ο οποίος
είναι ήδη στα χέρια των Αρχών, ως τον δράστη της δολοφονίας. Ο συλληφθείς δεν είναι
σεσημασμένος και άρα δεν υπάρχουν στο
αρχείο τα δακτυλικά του αποτυπώματα ούτε
και το γενετικό του υλικό, που αναμένεται να
ληφθούν.
Τα δείγματα, στη συνέχεια, θα συγκριθούν σε αυτά που έχουν ληφθεί από το δρεπάνι που χρησιμοποιήθηκε για να τραυματιστεί θανάσιμα o Άλκης.

Πώς οργανώθηκε
η δολοφονία από τους
οπαδούς του ΠΑΟΚ
«Η επίθεση έγινε από ιδέα του ίδιου του
23χρονου» που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια. Νωρίτερα, όπως φέρεται να λένε,
«προηγήθηκε μια επίθεση στο Ωραιόκαστρο».
Έτσι άρχισαν να τηλεφωνούν σε άλλους
οπαδούς και συνδέσμους και αφού συγκεντρώθηκαν, ξεκίνησαν πορεία τρία αυτοκίνητα
ως κομβόι για την περιοχή Χαριλάου, όπου
έγινε η δολοφονική επίθεση στις 23:30.
«Πήγαμε να βρούμε Αρειανούς στα στενά
του Χαριλάου», όπως ακριβώς είπαν στους

αστυνομικούς, και έκαναν βόλτες στα στενά.
Όταν μίλησαν για την επίθεση, είπαν ότι
τα τρία αυτοκίνητα ήταν στην οδό Πλαστήρα.
Το ένα εξ αυτών, το τρίτο το οποίο αναζητείται, έστριψε στην οδό Γαζή και σταμάτησε μπροστά στην παρέα των πέντε νεαρών.
Τότε, τούς ρώτησαν τι ομάδα είναι και όταν
αυτοί απάντησαν «Άρης», βγήκαν από το
αυτοκίνητο κρατώντας μαχαίρια.
Οι δύο, σύμφωνα με τις περιγραφές, κατάφεραν να διαφύγουν. Υποδεικνύουν δύο
πρόσωπα, το ένα που κρατούσε το δρεπάνι και το άλλο που κρατούσε το μαχαίρι. Δεν
μπορούσαν να πουν ποιος χτυπούσε ποιον,
ωστόσο όρμηξαν και μαχαίρωναν διαρκώς.
«Ένας μάλιστα τραυματίστηκε από το μαχαίρι
που κρατούσε», ανέφερε ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Οι επισκέψεις του Έλληνα
Πρωθυπουργού στο εξωτερικό
Στη σκιά της ρωσο-ουκρανικής κρίσης και της «επίθεσης φιλίας» από
την Τουρκία σε κράτη της ευρύτερης «γειτονιάς» μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προετοιμάζει μέσα στο προσεχές διάστημα ορισμένες στοχευμένες κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα, ιδιαίτερα στο κομμάτι των
Βαλκανίων, στο οποίο η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά μια δυναμική επαναφορά, τόσο σε γεωπολιτικό επίπεδο, όσο και σε εμπορικό και επιχειρηματιό.
Σήμερα Πέμπτη 10/2 ο Έλληνας πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ζάγκρεμπ και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι
Πλένκοβιτς, με τον οποίο έχουν αναπτύξει καλή προσωπική σχέση την
τελευταία διετία.
Στις 210 Φεβρουαρίου είναι το δεύτερο προγραμματισμένο βαλκανική ταξίδι, αυτή τη φορά στο Βουκουρέστι, για να δει πρώτη φορά κατ’
ιδίαν τον νέο πρωθυπουργό της Ρουμανίας Νικολάε Τσιούκα, ενώ
αναζητείται από Αθήνα και Βελιγράδι ημερομηνία κοινής αποδοχής για
το εξ αναβολής ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στη Σερβία.
Προ ημερών, εξάλλου, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική
επικοινωνία με τον νέο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι, στον οποίο επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Η στήριξη αυτή, όπως
τόνισε, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πλήρη, συνεπή και καλή τη
πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία αποτελεί και
μέρος της ενταξιακής διαδικασίας.
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται
στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης, με ένα επιπλέον «όπλο», την έμπρακτη αλληλεγγύη
που έχει επιδείξει η Ελλάδα προς κράτη της Αφρικής, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, καθώς έχει στείλει 5.000.000 δόσεις εμβολίων, είτε μέσω
του μηχανισμού Covax, είτε διμερώς.

Με τρεις προτάσεις
Το Μεταναστευτικό – Προσφυγικό, που θα συζητηθεί στη Σύνοδο,
ενδιαφέρει άμεσα την ελληνική κυβέρνηση, που προσέρχεται με τρεις
προτάσεις: Φύλαξη των συνόρων και καταπολέμηση των κυκλωμάτων
διακινητών, αποκλειστικά νόμιμες και οργανωμένες οδούς μετανάστευσης και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών
πίσω από τις μετακινήσεις από την Αφρική προς την Ευρώπη.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει τη στενότερη συνεργασία ανάμεσα σε αφρικανικές χώρες και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, για την επιστροφή μεταναστών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν άσυλο.
Από τις Βρυξέλλες, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα μεταβεί στις 18/2
στο Μόναχο, όπου θα διεξαχθεί – εκτός απροόπτου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – η γνωστή διάσκεψη ασφαλείας Munich Security
Conference. Εκεί είναι προγραμματισμένο να μιλήσει σε πάνελ για την
προάσπιση της Δημοκρατίας, μαζί με την Νάνσι Πελόζι, Πρόεδρο της
Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ και τρίτο πιο ισχυρό πρόσωπο
στην αμερικανική πολιτική σκηνή, μετά τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να αξιοποιήσει την παρουσία του,
τόσο στο Μόναχο, όσο και στο Παρίσι, για διμερείς επαφές με ξένους
ηγέτες, σε μια περίοδο που και η μεταναστευτική και η δημοσιονομική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπό αναθεώρηση –δύο ζητήματα δηλαδή καίριας σημασίας για την Ελλάδα.
Στη γαλλική πρωτεύουσα, ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές στη
χώρα, στις 10 Μαρτίου, ο Εμανουέλ Μακρόν θα φιλοξενήσει μια έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο αντικείμενο το
νέο αναπτυξιακό μοντέλο της, στο οποίο βέβαια θα συζητηθεί και η επιστροφή ή μη στους σκληρούς δημοσιονομικούς κανόνες που ίσχυαν
πριν από την εμφάνιση της πανδημίας.

Επικαιρότητα
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ΑΜΕΣΩΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΒΡΕΤΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, Ουκρανικό και διμερείς
σχέσεις συζήτησαν Ν. Δένδιας και Κρις Χίτον-Χάρις
Σ

το Λονδίνο βρέθηκε την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Νίκος Δένδιας σε μια
επίσκεψη-αστραπή, όπου
συναντήθηκε με τον νέο υπουργό Ευρώπης της Βρετανίας,
Κρις Χίτον-Χάρις και με πρέσβεις δύο άλλων χωρών, οι
οποίοι είναι ταυτόχρονα διαπιστευμένοι και στην Ελλάδα.
(Η συνάντηση με την Βρετανίδα
υπουργό Εξωτερικών Λιζ Τραςς
δεν μπορούσε να γίνει γιατί
βρίσκεται σε αυτό-απομόνωση). Τη Δευτέρα έγινε η συνάντηση, αλλά την επομένη ο κ.
Χίτον-Χάρις απομακρύνθηκε
από τη θέση, αναλαμβάνοντας
άλλη θέση στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
Επίκεντρο της συνάντησης, που
έγινε στο Foreign Office, ήταν τα
Ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, η
Ουκρανία και η διμερής συνεργασία.
Σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, το κλίμα μεταξύ του κ. Δένδια και του Βρετανού υφυπουργού Εξωτερικών, που αναπληρούσε την κυρία Τραςς, ήταν εξαιρετικά θερμό. Μάλιστα, ο κ. ΧίτονΧάρις έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει από πρώτο χέρι
για τις ελληνικές θέσεις.
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ προέβη σε
εκτενή ενημέρωση για μια σειρά
από θέματα που απασχολούν την
εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.
Οι κ. Δένδιας και Χίτον-Χάρις
συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την

και η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου
που υπογράψαμε με την Liz Truss
εδώ και λίγες εβδομάδες: Πώς θα
μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε
και πώς θα μπορέσουμε από την
εφαρμογή του να αποκομίσουμε
τα περισσότερα, τόσο εμείς, την
ελληνική πλευρά, όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΙΣ
Νωρίτερα ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τους πρέσβεις των
Μπαχαμών και του Μπρουνέι στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για
εφαρμογή «Μνημονίου Κατανόησης για το Στρατηγικό διμερές
πλαίσιο» που υπέγραψαν Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Οκτώβριο.
Σημειώνεται ότι ο Κρις ΧίτονΧάρις είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος
Βρετανός αξιωματούχος για την
εφαρμογή του εν λόγω μνημονίου.
Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία που στόχο έχει να ενδυναμώσει τους δεσμούς των δύο
χωρών, καλύπτοντας ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων, όπως η άμυνα,
το εμπόριο, ο τουρισμός, οι ναυτιλιακές υποθέσεις και γενικότερα ό,τι ενδιαφέρει τις σχέσεις των
δύο κρατών.
Οι δύο άνδρες είχαν, επίσης,
μια αρκετά εκτεταμένη συζήτηση
για τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στάση
της Τουρκίας, όπου ο κ. Δένδιας

Ο κ. Δένδιας (δεξιά) με τον Επιτετραμένο του Μπρουνέι

παρουσίασε ενδελεχώς τις ελληνικές θέσεις στον Βρετανό υφυπουργό.
Συζητήθηκαν ακόμη οι σχέσεις
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και η κρίση
στην Ουκρανία. Ο κ. Δένδιας έκανε
ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη να
προστατευτεί η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία όλων των
κρατών.
Σημείωσε τις επαφές που έχει
με τη Ρωσία, τονίζοντας το πόσο
σημαντικό είναι να διατηρηθούν
οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη
Μόσχα. Παράλληλα, επισήμανε
την ανάγκη προστασίας των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία,
ενώ δεν παρέλειψε να μεταφέρει
την εμπειρία του από την πρόσφατη επίσκεψή του στη Μαριούπολη.
Σε δηλώσεις του προς τους
Έλληνες ανταποκριτές στο Λονδίνο πριν από τις συναντήσεις, ο
κ. Δένδιας επεσήμανε ότι: «Βρίσκομαι και πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο,
στο Λονδίνο. Κατ’ αρχάς για να
δω τους Πρέσβεις που είναι διαπιστευμένοι στην Αθήνα, το ίδιο
θα κάνω και αύριο στη Ρώμη, σε
μία προσπάθεια αφενός μεν να
προωθήσω την υποψηφιότητά
μας για το Συμβούλιο Ασφάλειας
των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και,
κατά δεύτερον, για να τους ενημερώσω για τις ελληνικές θέσεις σε
μία σειρά από ζητήματα. Με την
ευκαιρία όμως αυτή θα συναντήσω σε λίγο τον ασκούντα καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών, τον
κ. Harris, καθώς ως γνωστόν η
Liz Truss είναι σε απομόνωση
εξαιτίας του Covid.
»Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένας σημαντικός παγκόσμιος
παίκτης. Η κάθε προσπάθεια επαφής με τη βρετανική κυβέρνηση
έχει για εμάς, για την ελληνική
κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, μια πολύ μεγάλη σημασία.
Προφανώς, μεταξύ των θεμάτων
συζήτησης με τον κ. Harris θα είναι

πρέσβεις που έχουν έδρα το Λονδίνο, αλλά είναι διαπιστευμένοι
και στην Ελλάδα. Στις συναντήσεις, μεταξύ άλλων, ο υπουργός
παρουσίασε την ελληνική υποψηφιότητα για τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για
την περίοδο 2025-26, ζητώντας
τη στήριξη των κρατών αυτών.
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«Βαρίδι» οι «σώγαμπροι»
για την κυβέρνηση
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΡΤΣΟΣ ΕΚΘΕΤΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Σε «βαρίδια» – από «ισχυρά χαρτιά» (αν ποτέ υπήρξαν) – εξελίσσονται οι «σώγαμπροι» για την ελληνική κυβέρνηση. Πρόσωπα που λίγο
πριν ή μετά τις εκλογές προσχώρησαν στο σύστημα εξουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και προβλήθηκαν από τον ίδιο ως «εισαγόμενοι
μάγοι». Για να υπηρετήσουν το αφήγημά του για άνοιγμα στους χώρους πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδόν τρία χρόνια μετά, ο μύθος
που στήθηκε κατακρημνίζεται, οι περισσότεροι αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων και εκθέτουν έτσι κατά τρόπο ανεπανόρθωτο
τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Η διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν από την πρόσφατη κακοκαιρία άφησε βαρύτατα εκτεθειμένους τον υπουργό Πολιτικής
Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, αλλά και τον υπουργό Επικρατείας
Άκη Σκέρτσο. Ο δεύτερος ήταν εκείνος που είχε τον συντονισμό των
επιχειρήσεων και ο πρώτος αυτός που ανέλαβε να αντιμετωπίσει στην
πράξη τα προβλήματα. Η, κατά κοινή διαπίστωση, αποτυχία σε όλα
τα επίπεδα, βαρύνει αμφότερους. Για τις ολιγωρίες, τα λάθη, τις αστοχίες,
που είχαν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών και όχι
μόνο στα όρια της Αττικής. (Ο Α. Σκέρτσος, από τους διαδρόμους του
ΣΕΒ βρέθηκε πολύ νωρίς στον προθάλαμο του Κυρ. Μητσοτάκη, ο
δεύτερος πρόσφατα, κατευθείαν από τα σαλόνια των Βρυξελλών).
Η κριτική που δέχθηκαν δεν ήταν μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά
και από τον χώρο της κυβερνητικής παράταξης, καθώς αρκετοί είναι
εκείνοι που δεν είδαν με καλό μάτι την… εισβολή των «σώγαμπρων».
Από τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, δυσαρεστημένος,
όσο και απογοητευμένος είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ορισμένοι μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στον ανασχηματισμό που
θα γίνει εν όψει εκλογών, να βρεθούν εκτός κυβέρνησης. Φαντάζει
δύσκολο, αλλά τα γεγονότα δείχνουν ότι αν ο Κυρ. Μητσοτάκης πρέπει να περιφρουρήσει το κύρος του, δεν διστάζει να παίρνει δύσκολες
αποφάσεις, που είναι κόντρα σε προσωπικές του επιλογές.

Ο μογένεια

10 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ:
«Η Ελληνική Γλώσσα – κιβωτός
αξιών - δημιούργησε λέξεις
που είναι οικουμενικές»
Η

ιδέα να εορτάζεται οργανωμένα και συστηματικά η ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο
από τους Έλληνες, τη Διασπορά μας, τους
φιλέλληνες και φίλους της ελληνικής γλώσσας
δεν εκκινείται μόνο από την επιθυμία να τιμήσουμε τη γλώσσα μας για τη συνέχειά της μέσα
στο χρόνο και για τη συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Εντάσσεται, επίσης, στο
πλαίσιο ολοκληρωμένων πολιτικών της Πολιτείας, του Υπουργείου Εξωτερικών και όλων
των εμπλεκόμενων φορέων, να προάγουν την
ελληνική γλώσσα και να μεριμνήσουν για τη
συνεχή διάδοσή της σε όλο τον κόσμο.
Αυτό που όμως είναι εντυπωσιακό, και συχνά
συγκινητικό, είναι ο τρόπος με τον οποίο αγκαλιάστηκε και αγκαλιάζεται ο εορτασμός της ελληνικής
γλώσσας από τους Έλληνες της Διασποράς. Είμαστε ευτυχείς που κάθε χρόνο βλέπουμε να γιορτάζουν με ενθουσιασμό τη γλώσσα μας Έδρες και
Κέντρα Νεοελληνικών Σπουδών σε μεγάλα Πανεπιστήμια του κόσμου, ελληνόγλωσσα Γυμνάσια
και Λύκεια στην Ευρώπη, κάποια εκ των οποίων
φέρουν ελληνικά ονόματα, Δημοτικά σχολεία που
ενσωματώνουν ελληνόγλωσσο εγκύκλιο πρόγραμμα, Ελληνικές Κοινότητες και Σύλλογοι από
τη Β. Αμερική έως την Αφρική και από την Ασία
μέχρι την Αυστραλία, που προσφέρουν μαθήματα ελληνικών σε ενήλικες και παιδιά. Όλοι αυτοί οι
φορείς παραμένουν πολύτιμοι αρωγοί και συνεχιστές της γλώσσας μας στον κόσμο. Και όλοι εσείς,
που μαθαίνετε, μιλάτε και αγαπάτε τα ελληνικά, σε
όποια χώρα του κόσμου κι αν ζείτε, είσαστε η αδιάσειστη απόδειξη ότι η ελληνική γλώσσα έχει μέλλον.
Την ημέρα αυτή τιμούμε την ελληνική γλώσσα
για πολλούς λόγους. Για τη διαχρονία της μέσα
στους αιώνες. Στην ίδια γωνιά της Γης, σε «ενα
πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο», όπως λέει ο
Γεώργιος Σεφέρης, η ελληνική μιλιέται «χωρίς
διακοπή και μ' ελάχιστες διαφορές», λέει ο Οδυσσέας
Ελύτης.
Γιατί η ελληνική γλώσσα έδωσε για πρώτη φορά
περιεχόμενο σε ιδέες και αφηρημένες έννοιες και
τις όρισε με εκφραστική δύναμη μοναδική. Δημιούργησε λέξεις που σήμερα είναι οικουμενικές.
Γιατί τροφοδότησε την επιστημονική και τεχνική ορολογία, την ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνία, με λαμπρό παράδειγμα τα Ομηρικά έπη,
την τραγική και λυρική ποίηση, κ. ά., και μετέφερε
ατόφια τα κείμενα του Χριστιανισμού μέσα στους
αιώνες.
Γιατί αποτύπωσε γραπτά κοινωνικούς κανόνες
και κανόνες του εμπορίου. Παράδειγμα η επιγραφή της Γόρτυνας στην Κρήτη, η αρχαιότερη γραπτή απόδοση νομικού κειμένου στον κόσμο (480460 π.Χ).
Γιατί ακόμη και σήμερα, αποκαλούμε «συνάδε-

λφο» κάποιον που εργάζεται στον ίδιο χώρο μαζί
μας. Ωστόσο, ορισμένοι ακόμη δεν γνωρίζουμε ότι
η καταγωγή του όρου «συνάδελφοι», προέρχεται
από τον χώρο της Ιατρικής. Συνάδελφος στην Ιατρική, ήδη πριν από 30 αιώνες, ήταν εκείνος που
ασκούσε το λειτούργημα για πρώτη φορά με βάση
τη γνώση. Kάθε γιατρός ακούει το κάλεσμα του
Ιπποκράτη προς τους συναδέλφους του να ορκιστούν ότι θα χρησιμοποιήσουν τη θεραπεία για να
βοηθήσουν και ποτέ για να βλάψουν ή να αδικήσουν.
Γιατί από την αρχαιότητα η ελληνική υπήρξε ο
κεντρικός συνδετικός κρίκος του τότε γνωστού
κόσμου, μεταδίδοντας αξίες και πολιτισμό στην
ανθρωπότητα. Όπως λέει ο Οδυσσέας Ελύτης,
«προσκτάται η γλώσσα στο μάκρος των αιώνων
ένα ορισμένο ήθος».
Αυτό ακριβώς το στοιχείο μας κάνει να σκεφτούμε ότι ο μετέχων της ελληνικής παιδείας ήταν
και είναι πολίτης του κόσμου, φέρει το ήθος της
ελληνικής γλώσσας και έχει μια ορισμένη πολιτιστική ταυτότητα.
Είμαστε υπερήφανοι που η ελληνική Διασπορά
είναι το ζωντανότερο και πολυτιμότερο παράδειγμα διατήρησης, προαγωγής και διάχυσης της ελληνικής παιδείας και γλώσσας σε όλα τα μήκη και πλάτη
της Γης.
Δεδομένων όλων αυτών, είμαστε σε θέση να
πούμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι όχι μόνο μια
από τις 'μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως', όπως λέει ο Καθηγητής Γλωσσολογίας
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, αλλά και μια αξιοθαύμαστη κιβωτός αξιών, πολιτισμού και ταυτότητας, που συνδέει την Μητέρα πατρίδα με τα τέκνα
της της Διασποράς.
Είμαστε ευτυχείς που και φέτος εορτάζουμε και
τιμούμε την ελληνική γλώσσα μαζί με τις Ελληνικές Κοινότητες όπου Γης.
Είμαστε παράλληλα υπερήφανοι που συνεχίζουμε σταθερά να προάγουμε αυτόν τον εθνικό μας
θησαυρό προς όφελος της Ελλάδας και του Ελληνισμού της Διασποράς.

Ανδρέας Κατσανιώτης

www.eleftheria.co.uk
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

«ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ - ΤΑΞΙΔΑΚΙ
με το Καραβάκι της Αριάδνης»
Μαγικό ταξίδι στην Αχαιών Ακτή της Κύπρου,
Αιγιαλούσα, Αγία Τριάδα και Ριζοκάρπασο
Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά, έφηβους και... νέους, με λίγες ζωγραφιές και πολλές πανέμορφες φωτογραφίες. Είναι λακωνικό μυθιστόρημα, με τον μύθο να γεννά ιστορία, και την ιστοριογραφία, αενάως να αναγεννάται από τον μύθο.
Ένα όμορφο κοριτσάκι γεννιέται σε έναν καταπράσινο λαβύρινθο. Βρίσκει ένα μαγικό καραβάκι. Του δίνει ζωή και μαζί ταξιδεύουν σε τόπους ονειρικούς, κλεισμένους βαθιά στην καρδιά πολλών Κυπρίων.
Η πλοκή είναι απλή, με δύο βασικούς χαρακτήρες να ταξιδεύουν στον χρόνο και σ' έναν
γεωγραφικό χώρο μοναδικό. Μετά το τέλος του
παραμυθιού παρατίθενται κάποια γεωγραφικά
και ιστορικά δεδομένα.
Οι λέξεις κλειδιά είναι: Γη. Μεσόγειος. Κύπρος. Καρπασία. Θάλασσα. Λόφοι. Αχαιών Ακτή.
Γιαλούσα. Αγία Τριάδα. Ριζοκάρπασο.
Αριάδνη. Καραβάκι. Ναι στην Ειρήνη. Όχι στον
πόλεμο.
Μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο:

Η Αριάδνη γεννιέται
σε λαβύρινθο
Η Αριάδνη γεννήθηκε στο κέντρο, στην καρδιά ενός μεγάλου καταπράσινου λαβύρινθου.
Τα μονοπάτια του στρωμένα με πολύχρωμα
θαλασσινά χαλίκια και βότσαλα. Τα τείχη του
ψηλά και δυνατά, με πράσινα κυπαρισσάκια,
γονατιστά πευκάκια, μικρές ελιές, ανθισμένες
αμυγδαλιές, λεμονιές και πορτοκαλιές. Στο χώμα
στρωμένο ένα πανέμορφο χαλί, δημιουργημένο από τη φύση, με πανέμορφα άσπρα και κόκκινα κυκλάμινα, ματσικόριδα και ανεμώνες.
Η Αριάδνη είναι ένα όμορφο, ψηλό κοριτσάκι, με μαύρα, σγουρά μαλλάκια, έξυπνα καστανά ματάκια και ένα στοματάκι πάντοτε χαμογελαστό. Ένα προσωπάκι βγαλμένο από την κλασική μυθολογία.
Όταν γεννήθηκε, ψηλά στον γαλανό ουρανό
πετούσαν αετοί και πιο χαμηλά γλάροι. Ντροπαλά αηδόνια, κρυμμένα μέσα στα πράσινα
φύλλα του λαβύρινθου, κελαηδούσαν ασταμάτητα.

Θάλασσα και Αχαιών Ακτή,
του Τεύκρου Γη
Η Αριάδνη φούσκωσε τα πνευμόνια της με
οξυγόνο, με φρέσκο αεράκι αλατισμένο από τους
αφρούς της θάλασσας και είπε:
– Σ' ευχαριστώ, καλό μου Καραβάκι, που μ'
έβγαλες από τον δαιδαλώδη λαβύρινθο, αλλά
πες μου σε παρακαλώ πολύ, πού βρισκόμαστε;
– Βρισκόμαστε στη θάλασσα των Αχαιών,
καλή μου Αριάδνη. Είμαστε στην αγαπημένη
θάλασσα που έφερε τον Τεύκρο. Είμαστε απέναντι από την Αχαιών Ακτή.
– Τι είναι η «Αχαιών Ακτή»;
– Αχαιών Ακτή... είναι κρυφά περιγιάλια, παραλίες με χρυσή άμμο και μυστικά αρχαία λιμανάκια. Είναι πράσινοι λόφοι, μπλε γιαλός και
γαλανός ουρανός. Είναι Άνθρωποι Αχαιοί. Ο
Τεύκρος ο γιός του Τελαμώνα, ο αδελφός του
Αίαντα, αποβιβάστηκε σ' ένα τέτοιο και άρχισε
τη μεγάλη του πορεία, να κτίσει μια άλλη Σαλαμίνα.
Από το Ριζοκάρπασο να πάω στη Γιαλούσα

Ο συγγραφέας Ηλίας Παντελίδης

Πετώντας από το Ριζοκάρπασο να πάει στη
Γιαλούσα το Καραβάκι θυμήθηκε και το ιστορικό δίστιχο για την Καρπασίτισσα:
«Από το Ριζοκάρπασον να πάω στη Γιαλούσα.
Δεν είδασιν τα μάθκια μου τέτοιαν μαυροματούσα».
Το Κοριτσάκι άκουε προσεκτικά, σκέφτηκε
λίγο και αποφάσισε να κάνει τη δική της παρέμβαση. Μίλησε και είπε.
– Καλό μου Καραβάκι επειδή μιλάς για ομορφιές να σου πω και εγώ τούτο. Δεν είναι δικό
μου, είναι του Γεώργιου Σ. Φραγκούδη που γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1869 και πέθανε στην
Αθήνα το 1939. Στα 18 του χρόνια περιπάτησε
την Κύπρο από άκρο σε άκρο και το 1890 εξέδωσε ένα μνημειώδες έργο, το «ΚΥΠΡΙΣ Περιήγησις ανά την νήσον». Εκεί γράφει πολλά και
ενδιαφέροντα. Άκου προσεκτικά να σου πω λίγα,
για τον ωραίο κύριο που παντρεύτηκε την πανέμορφη Σοφία την Αιγιαλουσίτισσα. Στον πρόλογο λέγει:
– «Χαίρε ωραία μου Κύπρος, γλυκεία πατρίς
μου! Οπόσον πατρίς μου, είσαι ωραία! Οπόσον
είσαι δυστυχής!»
Ο ιδρυτής της «Παντείου Σχολής» Γ. Σ. Φραγκούδης, πολυμαθής και πολυσχιδής (όπως
αρέσκεται να τον αποκαλεί ο εγγονός του Γιώργος Ερμή Φραγκούδη) στη σελίδα 409 γράφει:
– «Το Καρπάσιον φύσει είναι εν των αξιολογοτέρων μερών της ωραίας Κύπρου. [...] Ο θέλων
να ίδη εν Κύπρω ωραίας γυναίκας και άνδρας
υψηλούς και ρωμαλέους, ας επισκεφθή το Καρπάσιον, και ιδία τας δύω μεγαλειτέρας αυτού κώμας
Γιαλούσαν και Ριζοκάρπασον».
Η μικρή είπε και τι διάβασε στη σελίδα 412 και
μετά σιώπησε για λίγο.
– «[...] διερχόμεθα δια της Γιαλούσας (Αιγιαλούσης ως παρά τον αιγιαλόν ευρισκομένης),
ένθα υπάρχουσιν λείψανα βυζαντιακών ναών
και πολλά ερείπια και σπήλαια. Η ενταύθα παραλία φαίνεται, ότι ήτον η Αχαιών Ακτή, ένθα ο
Τεύκρος προσωρμίσθη...».
Ο Γενάρχης της οικογένειας Κύρου, ο Κύρος
Ιωαννίδης, εμπορευόμενος από τη Γιαλούσα της
Καρπασίας τα γνώριζε όλα αυτά και όταν κατέληξε στην Αθήνα, έδωσε στον γιό του Άδωνι Κύρου
όλα τα πνευματικά εφόδια για την δημιουργία
της γνωστής εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ». Μια μοναδική εφημερίδα που πρώτα εκδόθηκε το 1894
του 19ον αιώνα και συνεχίζει την ξεχωριστή της
μοναδική πορεία τον 21ον αιώνα.

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΚΗΔΕΙΑΣ +

Τίνα Ιωσηφίδης
(10/08/1970 – 27/01/2022)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της λατρευτής μητέρας μας, συζύγου, κόρης και αδελφής Τίνας Ιωσηφίδη, δευτεροτόκου θυγατέρας του Νίκου και της Χέλεν (Νίτσας) Καρούς.
Η Τίνα απεβίωσε ήσυχα και ειρηνικά την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου
2022, σε ηλικία 51 ετών. Εγκαταλείπει τον σύζυγό της Άντυ, τα δύο
παιδιά της Έλενα και Νάταλη, τους γονείς της, τα αδέλφια της Κάτια
και Χάρη, ανιψιούς, ανεψιές, ξαδέλφια και πολλούς φίλους.
Η Τίνα ήταν μια αξιαγάπητη, στοργική ψυχή, όμορφος άνθρωπος,
που έζησε τη ζωή της στο έπακρο. Πάντα χαμογελαστή, ευδιάθετη,
αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Η απουσία της θα είναι έντονα αισθητή στους οικείους της και στους φίλους της.
Η κηδεία της θα τελεστεί από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου
Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Golders Green Road, London NW11 8HL) την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, στις 10.30πμ.
Θα ακολουθήσει η ταφή της σορού στο Κοιμητήριο του New
Southgate (Brunswick Park Road, London N11 1JJ) στις 12.30
μμ.
Αμέσως μετά θα δοθεί Παρηγοριά στην αίθουσα “Ariana
Banqueting Hall” (Brunswick Park Road, London N11 1GN).
Κατάθεση στεφάνων κατά την κηδεία είναι ευπρόσδεκτη. Θα υπάρχει
επίσης και κουτί για χρηματικές εισφορές, που θα δοθούν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα «North London Hospice» και «Pancreatic Cancer
UK».

DEATH ANNOUCEMENT -FUNERAL

Tina Josephides
(10/08/1970 – 27/01/2022)

It is with great sadness that we announce the passing of our beautiful mother, wife and sister, Tina Josephides, daughter of Nick and
Helen (Nitsa) Karous.
Tina passed away peacefully on Thursday, 27th January 2022, at
the age of 51, leaving behind her husband Andy and two daughters
Elena and Natalie. She also leaves her parents, sister Katia, brother
Harry, nieces, nephews, cousins and many friends.
Tina was a beautiful, loving soul, who lived life to the full and will
be missed by all her friends and family.
The funeral service will take place on Tuesday, 22nd February
2022, at 10:30am, at The Greek Orthodox Church of the Holy
Cross and St. Michael (Golders Green Road, London NW11 8HL)
.The burial will follow at 12:30pm at New Southgate Cemetery
(Brunswick Park Road, London N11 1JJ).
The wake will be held at “Ariana Banqueting Hall” (Brunswick
Park Road, London N11 1GN).
Floral tributes are most welcome and there will be a collection box
for monetary donations for the “North London Hospice” and “Pancreatic Cancer UK”.

Ο μογένεια
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ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΠΤΑΚΗ

Τιμήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία
η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία, την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου, εκδήλωση με τη
συμμετοχή του Ελληνικού Δημοτικού και Γυμνασίου Λονδίνου.

Στην αρχή της εκδήλωσης οι μαθητές του Γυμνασίου έπαιξαν
λεκτικά παιχνίδια με ετυμολογία λέξεων και γλωσσικές ρίζες, ενώ
οι μαθητές του Δημοτικού, χωρισμένοι σε ομάδες, έπαιξαν επιτραπέζια παιχνίδια λέξεων και ετοίμασαν κατασκευές με επίκεντρο
πάντα τη γλώσσα.
Στη συνέχεια, ο Έλληνας Πρέσβης στο ΗΒ κ. Ιωάννης Ραπτάκης, καλωσόρισε τους μαθητές και ξεκίνησε η επίσημη παρουσίαση των δραστηριοτήτων που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά.
Το Ελληνικό Γυμνάσιο παρουσίασε την «Ανάδειξη της Γλώσσας
μέσω του Διαλόγου», όπου μέσα από καθημερινούς διαλόγους
ερμηνεύτηκαν εκφράσεις που έχουμε δανειστεί από την αρχαία
ελληνική, αλλά εξηγήθηκε και η συχνή λανθασμένη χρήση τους.
Το Ελληνικό Δημοτικό παρουσίασε το κουίζ «Μάντεψε την λέξη
στα Ελληνικά» με λέξεις από άλλες γλώσσες και ρίζα ελληνική, με
τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων. Έκανε επίσης ένα Αφιέρωμα
στον Διονύσιο Σολωμό, απαγγέλλοντας τον Εθνικό Ύμνο με ταυτόχρονη κατασκευή ελληνικής σημαίας από χαρτόνια στο πάτωμα. Τέλος διαβάστηκαν στα αγγλικά ρήσεις σημαντικών ξένων προσωπικοτήτων για την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα, οι οποίες
και μεταφράστηκαν στα ελληνικά.
Όλοι οι μαθητές φορούσαν άσπρα μπλουζάκια με ξένες λέξεις
που έχουν ελληνική ρίζα. Στο τέλος όλα μαζί τα παιδιά τραγούδησαν
δύο τραγούδια σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη – στο πλαίσιο του
Έτους Ιάκωβου Καμπανέλλη 2022: το «Άσμα Ασμάτων» και το

«Λαχτάρησα Μια Χώρα».
Η εκδήλωση έκλεισε με τον Έλληνα Πρέσβη κ. Ιωάννη Ραπτάκη,
πλαισιωμένο από όλους τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου,
να συγχαίρει όλα τα παιδιά, δασκάλους και καθηγητές για τη συγκιν-
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΑΞΕΩΝ A. LEVEL ΚΑΙ GCSE ΓΙΑ ΝΑ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Τ

Βιωματική μάθηση στο Βρετανικό Μουσείο
μαθητών Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ

α ελληνικά παροικιακά σχολεία, Μάνορ
Χιλλ και Φίνσλεϋ, επισκέφθηκαν οργανωμένα το Βρετανικό Μουσείο την Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2022. Την επίσκεψη των
μαθητών των τάξεων A Level και GCSE των
δύο σχολείων συνόδευσε μεγάλος αριθμός
του εκπαιδευτικού προσωπικού και πολλοί γονείς, συνολικά γύρω στα 70 άτομα.
Την επίσκεψη συντόνισε και προγραμμάτισε η Φιλόλογος του Μάνορ Χιλλ, Σοφία
Μπονοβόλια.
Η επίσκεψη ξεκίνησε με μία εισήγηση από
τον Διευθυντή των Σχολείων, Μιχάλη Έλληνα,
που τόνισε την διττή εκπαιδευτική στόχευση
της πρωτοβουλίας. Η προσέγγιση ήταν αφενός

προσανατολισμένη στην επίταση της αναγκαιότητας της ακεραιότητας του ελληνικού
Μνημείου και στην επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα και, αφετέρου, στην εξοικείωση
των μαθητών με τον αρχαιοελληνικό πλούτο
και την διαχρονική συμβολή του στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.
Οι μαθητές είχαν προετοιμαστεί πριν από
την επίσκεψή τους από την καθηγήτρια του A
Level των δύο σχολείων, κυρία Ραφαηλία Λουκίδου, η οποία οργάνωσε και τις εκπαιδευτικές δράσεις της εξόρμησης με άξονα την βιωματική μάθηση. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε
ομάδες εργασίας και οδηγήθηκαν σταδιακά
στην αποκωδικοποίηση των μυθολογικών και

ιστορικών θεμάτων των Γλυπτών του Παρθενώνα μέσα από διαδραστικές ασκήσεις, αναζητήσεις και αλληλεπιδράσεις με τις απεικονίσεις
των αναπαραστάσεων.
Οι μάχες των Λαπίθων και των Κενταύρων
στις 15 μετόπες του Μουσείου, η ιστορία της
γένεσης της θεάς Αθηνάς στο ανατολικό αέτωμα, αλλά και η αναπαράσταση της διαμάχης
της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την προστασία της αττικής γης στο δυτικό αέτωμα
ταξίδεψαν τους μαθητές στις συναρπαστικές
αφηγήσεις, που συγκροτούν την βάση του
σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.Έτσι, οι δραστηριότητες αποτέλεσαν το εφαλτήριο συζητήσεων για το παρελθόν, το παρόν αλλά και το

μέλλον του Ελληνικού Πολιτισμού και συνέδεσαν βιωματικά τους άμεσους φορείς του,
δηλαδή τους ίδιους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους!
Η μαθησιακή περιήγηση έκλεισε με μία αναμνηστική φωτογραφία και αργότερα γεύμα,
καθώς και με την δέσμευση να καθιερωθεί η
επίσκεψη στο Μουσείο ετησίως. Οι μαθητές
αδημονούν, πλέον, να επισκεφθούν τον ερχόμενο Οκτώβριο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα για να αντιληφθούν από κοντά την ολότητα του Μνημείου, κατά την εκπαιδευτική εκδρ-

Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες εργασίας και υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών διδάχτηκαν βιωματικά για τον πλούτο του Ελληνικού Πολιτισμού

ομή των δύο σχολείων στην Αθήνα στη διάρκεια των διακοπών του Α΄ Τριμήνου.

Μαθητές του Α Level παρακολουθούν τις εξηγήσεις της καθηγήτριάς τους Θεοφανώς Χαραλάμπους

ητική αυτή εκδήλωση και να δηλώνει περήφανος για τους Έλληνες
μαθητές του Λονδίνου. Ο κ. Πρέσβης, τονίζοντας και ο ίδιος την
αξία και το κύρος της ελληνικής γλώσσας, δώρισε από ένα λεξικό
στους διευθυντές δημοτικού και γυμνασίου για τις βιβλιοθήκες των
δύο σχολείων, και στο τέλος όλοι μαζί, οι μαθητές, οι δάσκαλοι και
τα στελέχη της Πρεσβείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση, τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο.
Τα παιδιά και οι καθηγητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι και ιδιαίτερα συγκινημένοι από την εκδήλωση στην Πρεσβευτική κατοικία –
ειδικά και μετά την ξενάγηση που τους έγινε στο γραφείο του Έλληνα
ποιητή Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος είχε διατελέσει και Πρέσβης της
Ελλάδας στο Λονδίνο.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς μπροστά από την κύρια είσοδο του Βρετανικού Μουσείου

Στον Άγιο Νικόλαο λειτούργησε ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας

Τα παιδιά ακούν με προσοχή τις οδηγίες της δασκάλας τους Ραφαηλίας Λουκίδου

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:
Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Shepherd’s Bush του Δυτικού
Λονδίνου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας την Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου.
Λειτούργησε ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ι. Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Σταύρος Σολωμού, μετά του Αρχιδιακόνου κ.
Γεωργίου Τσουρούς.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος συναντήθηκε με τον ιερατικώς Προϊστάμενο Πρωτοπρεσβύτερο κ.
Σταύρο Σολωμού και μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής για
να συζητήσουν θέματα που αφορούν την Κοινότητα καθώς και
τις επερχόμενες εορταστικές εκδηλώσεις επί τη ευκαιρία της εκατονταετηρίδος της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης
Βρεταννίας.

Και οι γονείς που συνόδευαν τα παιδιά τους παρακολούθησαν την εκπαιδευτική περιήγηση

Ομάδα εκπαιδευτικών των σχολείων μπροστά από τα γλυπτά

Το τέλος της επίσκεψης στο Μουσείο επισφραγίστηκε με γεύμα σε ελληνικό εστιατόριο
του κεντρικού Λονδίνου

14 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ 25ον

Η «Φιλελληνική Επιτροπή
Λονδίνου»

Η

«Φιλελληνική Επιτροπή Λονδίνου» ή το «Φιλελληνικό Κομιτάτο Λονδίνου» [«London Greek
Committee» ή «London Philhellenic Committee» (18231826)] ήταν κίνηση Βρετανών φιλελλήνων, η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1823, με κύριο σκοπό την υποστήριξη
της Ελληνικής Επανάστασης και την απελευθέρωση των
Ελλήνων από τον Οθωμανικό ζυγό. Για την επίτευξη δε
του εν λόγω σκοπού το «Κομιτάτο» αυτό επιδίωξε την
εξεύρεση οικονομικών πόρων αρχικά μέσω οικειοθελών
δωρεών και, στη συνέχεια, δανείων, για την εξασφάλιση
αναγκαίων εφοδίων και στρατιωτικών προμηθειών για
την Ελλάδα. Την αποστολή δε, επίσης, εθελοντών στρατιωτών και, αργότερα, τη σύναψη σημαντικών δανείων,
με σκοπό τώρα την όσο γίνεται σταθεροποίηση της νεοσυσταθείσας Ελληνικής Κυβέρνησης.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Να έχουμε, όμως, υπόψη μας ότι τα αίσθημα του φιλέλληνα, όπως είδαμε στις περιπτώσεις ίδρυσης στην ηπειρωτική Ευρώπη τριών τουλάχιστον «Φιλόμουσων Εταιρειών»
(Βιέννη, Παρίσι και Αθήνα), με τέταρτη και πολύ πιο μακροχρόνια και αποφασιστική τη «Φιλική Εταιρεία», διαδόθηκε
και στην Αγγλία. Και αυτό, μάλιστα, αφενός επειδή τα παιδιά
και κυρίως τα αγόρια που φοιτούσαν σε άριστα από κάθε
άποψη σχολεία, διδάσκονταν, εκτός των άλλων, και για το
λαμπρό παρελθόν του Αρχαίου Ελληνισμού. Αφετέρου δε,
όπερ και το σπουδαιότερο, πλείστοι όσοι από τους πλουσιότερους Βρετανούς επιδίδονταν σε μακρινά ταξίδια και, μάλιστα, στις χώρες της Μεσόγειο, όπου και είχαν την εξαίρετη
ευκαιρία όχι μόνο να δούνε ιδίοις όμμασι τα αρχιτεκτονικά,
τουλάχιστον, αριστουργήματα των Αρχαίων Ελλήνων, αλλά
και την αξιοθρήνητη βιοτική και εκπαιδευτική κατάντια, στην
οποία βρίσκονταν οι απόγονοί τους κάτω από την απάνθρωπη υποδούλωσή τους στους Οθωμανούς Τούρκους. Οπότε,
λοιπόν, μερικοί από τους εξέχοντες εκείνους ταξιδιώτες
αποτύπωναν τις όποιες Ελληνικές εντυπώσεις τους σε προφ-

Ι στορικές Μ νήμες
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ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
ορικό και κυρίως γραπτό λόγο, από τον οποίο αντλούμε κι
εμείς μέχρι σήμερα πλήθος γνώσεων γύρω από τις επικρατούσες τότε συνθήκες. Ταυτόχρονα, όμως, όχι μόνο οι συγγραφείς, αλλά και οι σύγχρονοι αναγνώστες τους άρχισαν να
καλλιεργούν, ενσυνείδητα ή μάλλον υποσυνείδητα τον φιλελληνισμό τους και, συγκεκριμένα, την προσωπική τους διάθεση να βοηθήσουν και αυτοί πιο αποτελεσματικά ώστε τα
σκλαβωμένα εκείνα μέρη αφενός να μορφωθούν και αφετέρου να απελευθερωθούν.
Ένας δε, μάλιστα, από τους πιο γνωστούς εκείνους ταξιδιώτες υπήρξε αναμφίβολα και ο Λόρδος Βύρων. Ο οποίος,
ως γνωστό, διατύπωσε τις πλούσιες εντυπώσεις του, τις οποίες
απέκτησε στη διάρκεια του ταξιδιού του στις Ελληνικές περιοχές το 1809, συνοδευόμενος για ένα περίπου έτος και από
έναν εκ των μετέπειτα ενεργών Μελών όχι μόνο της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου», τον John Cam Hobhouse
(1786-1869), στο διάσημο έργο του «Child Harold» [II Canto,
1812], από το οποίο και αναδημοσιεύουμε στο σημείο αυτό
ένα απόσπασμα, το περιεχόμενο του οποίου συμπίπτει, κατά
κάποιο τρόπο, και με τις κατευθυντήριες γραμμές των ευρύτερων στόχων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821:
«Fair Greece! sad relic of departed worth!
Immortal, though no more; though fallen great!
Who now shall lead thy scatter’d children forth
And long accustom’d bondage uncreate?»
Από τους πρώτους, επίσης, εκείνους ταξιδιώτες, οι οποίοι
και άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στον Ελληνικό απελευθερωτικό Αγώνα του 1821 υπήρξε αναμφίβολα ο Ιρλανδός την καταγωγή Richard Church (1784-1873), δευτερότοκος γιος του έμπορου Matthew Church, ο οποίος ανήκε
στο δόγμα των Quakers: Γεννήθηκε στο Cork το 1784 και
απεβίωσε στην Αθήνα, σε ηλικία 90 περίπου ετών, στις 30
Μαρτίου 1873. Σε ηλικία 15 ετών έφυγε από το σχολείο κι
επέλεξε τη στρατιωτική σταδιοδρομία, στην οποία και διακρίθηκε πολύ σύντομα ώστε το 1809 ως λοχαγός αποβίβασε

Ο λόρδος
Βύρων

μια μικρή στρατιωτική δύναμη στη Ζάκυνθο, στη δε συνέχεια
κατέλαβε την Ιθάκη και τα Κύθηρα. Οπότε, λοιπόν, και άρχισε, στην πραγματικότητα, η ενεργός πλέον επέμβαση της Βρετανίας στις προπαρασκευαστικές επαναστατικές υποθέσεις
της Ελλάδας. Στη Ζάκυνθο, εξάλλου, υπήρχαν τότε ομάδες
«κλεφταρματολών» και προσφύγων, με τους οποίους ήλθε
σε στενή επαφή ο Church, και με τους οποίους επέπρωτο αργότερα να συνεργαστεί ως ηγέτης τους στην Ελληνική Επανάσταση.
Ανάμεσα δε, εξάλλου, στους κυριότερους Έλληνες καπεταναίους, οι οποίοι ήταν αναμεμειγμένοι στις υποθέσεις των
Ιονίων Νήσων ήταν και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος
και μπήκε τελικά στην υπηρεσία του Βρετανικού στρατού ως
λοχαγός και συνέβαλε αποφασιστικά στην απελευθέρωση της
Λευκάδας (21/3/1810), η οποία βρισκόταν ακόμη υπό Γαλλική κατοχή.
Οι Βρετανοί, άλλωστε, οι οποίοι επέπρωτο να καταστούν
για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο κυρίαρχοι των Ιονίων
Νήσων, είχαν κατορθώσει να οργανώσουν ένα αξιόλογο
Ελληνικό άγημα αποτελούμενο από 10.000 περίπου αφοσιωμένους εθελοντές, οι οποίοι άρχισαν πια να πιστεύουν ότι
η Βρετανία ήταν η μόνη χώρα, η οποία θα τους απελευθέρωνε από την Οθωμανική δουλεία. Όμως και ο Richard Church
είχε επίσης αρχίσει να πιστεύει ότι θα ήταν εκείνος, ο οποίος
θα ηγείτο της Επανάστασης ως αρχιστράτηγός τους.
To 1812, όμως, ο Church αναγκάστηκε να επιστρέψει στην
Αγγλία επειδή είχε πληγωθεί σοβαρά σε κάποια μάχη εκεί στα
Νησιά. Στην δε Αγγλία βρήκε την ευκαιρία κι έπεισε την
Κυβέρνηση να του επιτρέψει να οργανώσει και δεύτερη Ελληνική στρατιωτική δύναμη στα Ιόνια Νησιά. Η οποία, όμως,
μόλις σχεδόν είχε προλάβει να μετάσχει στην άλωση των
Παξών και της Πάργας στη Βόρεια Ελλάδα, και διαλύθηκε
στις 14/9/1814, όπως διαλύθηκε ταυτόχρονα και η πρώτη,
παρόλο που τελικά τα Νησιά αυτά επρόκειτο να περιέλθουν
στην απόλυτη ηγεμονία των Βρετανών. Ο λόγος δε της διάλυσης των δύο εν λόγω Ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων
ήταν επειδή η Τουρκία είχε διαμαρτυρηθεί επιτυχώς ότι η
δημιουργία στα Εφτάνησα τέτοιων στρατιωτικών σωμάτων
καταπατούσε την αυστηρή ουδετερότητα. Οπότε, λοιπόν, η
Βρετανική διοίκηση στα Νησιά απαγόρευε πια ρητά την παραμονή εκεί φυγάδων με επαναστατικές διαθέσεις. Μια απόφαση, όμως εκείνη, η οποία, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο,
απογοήτευσε πλήρως τους Έλληνες, ο δε Κολοκοτρώνης,
συγκεκριμένα, διατύπωσε την απογοήτευσή του γράφοντας
«αυτό που τώρα πρέπει να κάνουμε είναι να μην έχουμε πια
ελπίδες για ξένη βοήθεια».
Οι απογοητευμένοι Έλληνες καπεταναίοι, πάντως, όχι μόνο
δεν καταλόγισαν οποιαδήποτε ευθύνη στον Richard Church
αλλά, όπως τονίζει ένας άλλος διακεκριμένος φιλέλληνας και
Μέλος της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου», όπως επίσης
κι ένθερμος πολεμιστής στην Ελληνική Επανάσταση, ο Σκωτσέζος Thomas Gordon (1788-1841) στο δίτομο έργο του
«Α History of the Greek Revolution» (Εδιμβούργο 1832), 2ος
τόμος, σ.361: «Το όνομα του Richard Church ήταν συνεχώς
στο στόμα του Κολοκοτρώνη, του Αναγνωσταρά, του Νικηταρά και άλλων καπεταναίων, οι οποίοι συχνά εξέφραζαν
την ελπίδα ότι θα πολεμούσε ξανά μαζί τους και μάλιστα ως
στρατιωτικός αρχηγός τους»
Η ανάμειξη, βέβαια, του Church στις υποθέσεις της Ελλάδας δεν σταμάτησαν μετά την κατάργηση των ως άνω δύο
στρατιωτικών σωμάτων. Τον Νοέμβριο 1814, συγκεκριμένα,
είχε διοριστεί μέλος της Αγγλικής αντιπροσωπείας στο Συνέδριο της Βιέννης, όπου τον Δεκέμβριο υπέβαλε εμπεριστα-

τωμένη έκθεση σχετικά με τα Εφτάνησα, στην οποία τόνισε
και τα εξής: Ότι οι Έλληνες έβλεπαν τα Εφτάνησα ως «the
best hope and refuge of its liberty»· ότι η χώρα, η οποία θα
έλεγχε τα Ιόνια Νησιά, τελικά θα επηρέαζε το μέλλον της
Ελλάδας· ότι, επειδή η Ελλάδα κατείχε έναν στόλο 500 καραβιών, η Δύναμη με επιρροή σε μια ελεύθερη Ελλάδα, τελικά
θα έλεγχε ολόκληρη την Ανατολή [Levant]· και ότι, αν η Αγγλία
δεν αποφάσιζε να καταστεί η προστάτιδα των Ελλήνων, τότε
τον ρόλο αυτόν θα ιδιοποιούνταν η Ρωσία. Τον δε Ιανουάριο του 1815 υπέβαλε παρόμοια έκθεση στον τότε υπουργό
Εξωτερικών της Αγγλίας Castlereagh με συνοδευτική επιστολή, στην οποία τον πληροφορούσε ότι διακεκριμένοι
Έλληνες των Ιονίων Νήσων και της κυρίως Ελλάδας είχαν
εκφράσει την έντονη επιθυμία τους όπως τα Νησιά τεθούν
υπό Βρετανική προστασία. Αμφότερες, όμως, οι προσπάθειες εκείνες του Richard Church μπήκαν κατά κάποιο τρόπο
στο ράφι επειδή οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι συνεχίζονταν
ακόμη. Στις 15 Νοεμβρίου 1815, όμως, με το τέλος δηλαδή
των Ναπολεόντειων πολέμων, οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν τελικά να γίνουν τα Ιόνια Νησιά Αποικία της Βρετανίας,
με πρώτο Ύπατο Αρμοστή (1816-1823) τον Sir Thomas
Maitland (1760-1824), ως διάδοχο του Διοικητή και Αρχιστράτηγου των Νησιών (1814-1816) James Campbell of
Inverness (1763-1819).
Το 1819 κάνει, επίσης την εμφάνισή του στις Ελληνικές
υποθέσεις ο πολυπράγμων Charles James Napier (17821853), ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα ως Στρατιωτικός
Επιθεωρητής των Βρετανικών αγημάτων των Ιονίων Νήσων,
κυρίως όμως ως εκπρόσωπος του Maitland για διαπραγματεύσεις με τον Αλή Πασά, μετά βέβαια και από έγκριση της
Βρετανικής Κυβέρνησης, για χρήση Βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων ώστε ο Αλή πασάς να καταστεί ανεξάρτητος
ηγέτης Κράτους περιλαμβάνοντος όχι μόνο την Αλβανία αλλά
και ολόκληρη την Ελλάδα. Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι
ο Αλή Πασάς θα συνεισέφερε το ποσό του ενός εκατομμυρίου
λιρών Αγγλίας για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Ο Αλή
Πασάς, όμως, όπως βέβαια και η Βρετανική Κυβέρνηση, δεν
θεώρησαν πραγματοποιήσιμη την εν λόγω εισήγηση κι έτσι
δόθηκε η ευκαιρία στους αντιπάλους του Αλή στην Κωνσταντινούπολη να τον καταστρέψουν.
Μετά, λοιπόν, από όλα αυτά, ο Napier γίνεται ένας ένθερμος υποστηρικτής του απελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων κι εγκαταλείπει πια τις οποιεσδήποτε σχέσεις του με την
Αλβανία. Στη δε διάρκεια της υπηρεσίας του ως Στρατιωτικός
Επιθεωρητής στα Εφτάνησα, κάποιοι φιλέλληνες του Λονδίνου εισηγήθηκαν όπως διατεθεί από τους ομογενείς του
Λονδίνου το αξιόλογο ποσό των 100.000 στερλινών για την
επιτυχία του απελευθερωτικού Αγώνα στην Ελλάδα. Μια
εισήγηση, όμως, η οποία είχε και πάλι την ίδια ψυχρή ανταπόκριση όπως ακριβώς κι εκείνη, την οποία είχε κάνει ο Napier
προς τον Αλή Πασά. Οπότε, λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να
πει ότι η εισήγηση για τις 100.000 στερλίνες θα προήλθε από
κύκλους σχετιζόμενους προς τον Napier, ο οποίος, άλλωστε,
δεν έγινε ποτέ μέλος της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου».
Το 1822, όμως, διορίστηκε από τον Ύπατο Αρμοστή των
Ιονίων Νήσων Sir Thomas Maitland διοικητής της Κεφαλονιάς, όπου επέπρωτο να υποδεχθεί τον Λόρδο Βύρωνα όταν
ο τελευταίος έφτασε εκεί με τη συνοδεία του στις 3 Αυγούστου
1823, για τα οποία, όμως, περισσότερα στα επόμενα.
Στο μεταξύ, ο Richard Church κατέστη αρχηγός των στρατιωτικών δυνάμεων του βασιλείου της Νάπολης, το οποίο
μαστιζόταν από εμφύλιες διαμάχες, στις οποίες ο φιλελεύθερος, όπως είδαμε στην περίπτωση της Ελλάδας, Richard Church
ήταν υποχρεωμένος να καταπολεμήσει με αυστηρότητα όλες
τις εκεί επαναστατικές ομάδες. Το δε 1817 οργάνωσε, μάλιστα, και Ελληνικό στρατιωτικό άγημα, στο οποίο όμως ο
Κολοκοτρώνης, προσκληθείς να ενταχθεί, αρνήθηκε κατηγορηματικά λέγοντας ότι η θέση του ήταν να πολεμήσει για
την ελευθερία της γενέτειράς του, και προσθέτοντας ότι είχε
ήδη γίνει μέλος και της «Φιλικής Εταιρείας». Όμως και τον
ίδιο τον Richard Church οι επακολουθήσασες πολιτικές εξελίξεις
τον έπεισαν τελικά να εγκαταλείψει την υπηρεσία του στο
βασίλειο της Νάπολης και να αναλάβει και πάλι ενεργό μέρος
στον απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων, όπου ανέλαβε,
όμως για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και ως αρχιστράτηγος στις 15 Απριλίου 1827.
Θα μπορούσαμε, βέβαια, να μακρηγορήσουμε τόσο για
τον Richard Church όσο και για τον Charles James Napier, οι
οποίοι είχαν πρωταγωνιστήσει σε πολλά σημεία στη διάρκεια
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Σκοπός μας, όμως,
στην παρούσα μελέτη μας είναι η αναφορά στην «Φιλελληνική Επιτροπή Λονδίνου» και σε μερικούς από τους πρωταγωνιστές της, ένας από τους οποίους ήταν, βέβαια, και ο
Richard Church, για τον οποίο και έχουμε αναφέρει ουκ ολίγα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Η πρώτη Εγκύκλιος
του Γερμανού Στρηνόπουλου
ως Μητροπολίτη Θυατείρων
«Ευλαβέστατοι Ιερείς, Εντιμότατοι Έφοροι και Επίτροποι, Πρόκριτοι και οι λοιποί απαξάπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί των εν τη Δυτική και Κεντρώα Ευρώπη
Ορθοδόξων Παροικιών Χάρις Υμίν και Ειρήνη από
Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του
Σωτήρος ημών.
»Αισίως θεία συνάρσει επί την έδραν της κληρωθείσης ημίν θεοσώστου Μητροπόλεως Θυατείρων
αφικόμενοι και επί το πηδάλιον της αρτιπαγούς ταύτης
εκκλησιαστικής ολκάδος χείρα επιβαλόντες έγνωμεν,
ίνα γραφή πρώτον επικοινωνήσωμεν προς υμάς επιποθούντες, όπως ως τάχος και εκ του σύνεγγυς ίδωμεν το πρόσωπον υμών και καρπόν τινα σχώμεν εν
υμίν εν Χριστώ Ιησού, τω Κυρίω ημών.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
»Γράφοντες τοίνυν πατρικώς προτρεπόμεθα πάντας υμάς ίνα συμμορφούμενοι προς τα εν τω προεκδοθέντι μηνί Απριλίω ε.έ. σεπτώ πατριαρχικώ και συνοδικώ τόμω ορισθέντα περί συστάσεως ιδίας Μητροπόλεως των κατά την Δυτικήν και την Κεντρώαν
Ευρώπην ορθοδόξων παροικιών και υπείκοντες εις
τα δια Πατριαρχικής και Συνοδικής Εγκυκλίου από
5ης Μαΐου ε.έ. ανακοινωθέντα υμίν περί της ψήφοις
κανονικαίς γεγομένης εκλογής της ημετέρας ελαχιστότητος επί την διακυβέρνησιν της ιεράς ταύτης Μητροπόλεως πρώτον μεν μνημονεύητε, ως νενόμισται,
του κανονικού ημών ονόματος εν ταις ιεραίς ακολουθίαις, είτα δε προς ημάς έχητε την αναφοράν περί
πάσης παρεμπιπτούσης εκκλησιαστικής και κανονικής υποθέσεως. Διότι ταχθέντες επιεικώς επί την
υψηλήν ταύτην σκοπιάν ψήφω και δοκιμασία της φιλοστόργου ημών Μητρός Μ. του Χριστού Εκκλησίας, εις
την διακονίαν της οποίας από εικοσιπενταετίας καθωσιώσαμεν εαυτούς ουδέν άλλο έσχομεν ελατήριον
εις την ανάληψιν της βαρείας ταύτης λειτουργίας ή την
αγνήν και ειλικρινή πρόθεσιν και απόφασιν, όπως
εκδαπανηθώμεν υπέρ του λαχόντος ημίν χριστωνύμου
πληρώματος. Διά τούτο και ήλθομεν προς υμάς, αγαπητοί, ουχί ως κατακυρεύοντες των κλήρων και καταδυναστεύοντες του θεολέκτου λαού, αλλ’ εν παντί συνιστώντες εαυτούς ως διακόνους Θεού και εν φόβω και
τρόμω την ημετέραν διακονίαν επιτελούντες μήπως
άλλοις κηρύττοντες αυτοί αδόκιμοι γενώμεθα.
»Το δ’ αυτό δεόμεθα και υπέρ υμών πάντοτε μνημονεύοντες εν ταις προσευχαίς ημών, ίνα στήτε τεθεμελιωμένοι και εδραίοι εν τη πίστει και ταις πατρικαίς
παραδόσεσι και μη μετακινούμενοι από της ελπίδος
του ευαγγελίου. Διότι υμείς μακράν τέως της αμέσου
μητρικής στοργής και φροντίδος της Μητρός Εκκλησίας
βιούντες και εν μέσω ποικίλων διαβαίνοντες παγίδων
και κινδύνων απειλούντων την προγονικήν υμών ευσέβειαν και πίστιν, θερμών χρήζετε των δεήσεων και
αόκνου της επιμελείας προς τον πνευματικόν και ηθικόν
υμών καταρτισμόν. Τούτον δε και την υμετέραν εν Χριστώ τελειώσιν διηνεκές τουν τεύθεν μέλημα ημών προστησάμενοι διαβεβαιούμεν υμάς, ότι ουδέν παραλείψομεν των δεόντων προς επιτυχίαν του Θεοφιλούς
τούτου σκοπού.
»Διό και παρακαλούμεν υμάς, αγαπητοί, μετά του
αποστόλου των εθνών, «όπως αξίως του ευαγγελίου
του Χριστού πολιτεύησθε, ίνα είτε ελθών και ιδών υμάς
είτε απών ακούω τα περί υμών, ότι στήκετε εν ενί
πνεύματι μια ψυχή συναθλούντες τη πίστει του ευαγγελίου και μη πτυρόμενοι εν μηδενί υπό των αντικειμένων». (Φιλιπ. 1,27). Επί τούτοις αγάπη πατρική
περιπτυσσόμενοι πάντας υμάς και την προς αλλήλους ομόνοιαν και αγάπην ως το πρώτον των αληθών
του Χριστού μαθητών γνώρισμα εκθύμως συνιστώντες
αιτούμεθα εφ’ υμάς πλούσια τα ελέη του μεγάλου Θεού
και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν! Διάπυρος
υμών προς Θεόν ευχέτης.
Εν Λονδίνω τη 26η Ιουνίου-9η Ιουλίου 1922.»

Ο Οικουμ. Πατριάρχης
Μελέτιος Μεταξάκης
και η Μητρόπολη Θυατείρων
O κρητικός την καταγωγή οικουμενικός Πατριάρχης

Ε κλεκτές Σ υνεργασίες

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 15

μΙΑ ΕκτΕνηΣ, ΕμΒρΙΘηΣ ΙΣτορΙκη μΕλΕτη

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)
(1921-1923) Μελέτιος ο Δ΄ [κατά κόσμο Εμμανουήλ,
(21/9/1871-28/7/1935)] Μεταξάκης, ο οποίος είχε
προηγουμένως διατελέσει μητροπολίτης κιτίου της
κύπρου (1910-1918), ακολούθως Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος (1918-1920), μετά την
έξωσή του από τους τούρκους το 1923 από τον Πατριαρχικό Θρόνο κωνσταντινουπόλεως, εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1926-1935), ήταν ο πρώτος
που συνέλαβε την μεγαλεπήβολη, αλλά και τόσο μεγαλοφυή και σωστική ιδέα για τον Απόδημο Ελληνισμό
της Ευρώπης του μεσοπολέμου και των κατοπινών
χρόνων για ίδρυση της μητρόπολης Θυατείρων και
Εξαρχίας Δυτικής και κεντρικής Ευρώπης με κέντρο
το λονδίνο. Αυτό έγινε το 1922, η δε νέα αυτή μητρόπολη είχε υπό τη δικαιοδοσία της τη μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ελβετία,
την ουγγαρία και την Ιταλία. η μητρόπολη Θυατείρων μετονομάστηκε σε Αρχιεπισκοπή το 1968 επί
Αθηναγόρα Κοκκινάκη. Πρώτος μητροπολίτης Θυατείρων είχε εκλεγεί ο Γερμανός Στρηνόπουλος, Διευθυντής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και πρώην
μητροπολίτης Σελευκείας.
το 1924 ιδρύθηκε η μητρόπολη κεντρικής και
νότιας Ευρώπης με έδρα τη Βιέννη που περιλάμβανε την Ιταλία, ουγγαρία και Αυστρία, οι οποίες είχαν
αποσπασθεί από τη μητρόπολη Θυατείρων, και με
μητροπολίτη τον Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος
όμως απεβίωσε στις 11 Φεβρουαρίου 1935 και η θέση
του δεν αναπληρώθηκε. Έτσι στις 24 Σεπτεμβρίου
1936 η μητρόπολη κεντρικής και νοτίου Ευρώπης
καταργείται, οι δε Παροικίες και κοινότητες που υπάγονταν σ’αυτή ενσωματώθηκαν και πάλιν στη μητρόπολη Θυατείρων, η οποία επανέκτησε έτσι και πάλιν
τον τίτλο της Εξαρχίας Δυτικής και κεντρικής Ευρώπης.
μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω
κυρίως του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος που
σημειώθηκε από τους ελληνικούς χώρους προς την
αποψιλωμένη από εργατικά χέρια βιομηχανική Δύση,
θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία αρχικά βοηθών
Επισκόπων, πράγμα που είχε ήδη επιδιώξει και πετύχει
ο διάδοχος του Γερμανού Στρηνόπουλου (απεβίωσε
τον Ιανουάριο του 1951) Αθηναγόρας Καββάδας,
ο οποίος σημειωτέον είχε αρχικά εκλεγεί βοηθός του
Γερμανού Στρηνόπουλου, με έδρα τη Βόννη και με
τον τίτλο του μητροπολίτη Φιλαδελφείας, ενώ προηγουμένως ήταν τιτουλάριος μητροπολίτης στη Βοστώνη.
Έτσι στη Γαλλία (με έδρα το Παρίσι) εξελέγη το 1953
ο μελέτιος καραμπίνης ως Επίσκοπος ρηγίου (μετέπειτα μητροπολίτης Γαλλίας) ο οποίος είχε τη διαποίμανση των Ελληνικών ορθοδόξων κοινοτήτων
και Παροικιών Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Ελβετίας.
το 1955 με έδρα τη Βιέννη εξελέγη ο Χρυσόστομος
Τσίτερ ως Επίσκοπος Θερμών (μετέπειτα μητροπολίτης Αυστρίας), το δε 1956 εξελέγη ο Ιάκωβος
Βίρβος στο λονδίνο ως Επίσκοπος Απαμείας (μετέπειτα τιτουλάριος μητροπολίτης Χριστουπόλεως).
με τον θάνατο του Αθηναγόρα Α΄ καββάδα [είχε
προτιμήσει να ονομαζεται Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων σε ηλικία 66 ετών], το οικουμενικό Πατριαρχείο
αποφάσισε να διαμορφώσει τη διοικητική και κανονική τάξη των Ελληνικών ορθοδόξων μητροπόλεων
του Θρόνου στην Ευρώπη πάνω σε νέα βάση δημιουργώντας, το 1963, τις ακόλουθες τέσσερις μητροπόλεις:
1. Θυατείρων και Εξαρχίας μεγάλης Βρετανίας,
Σουηδίας, νορβηγίας και Ισλανδίας.
2. Γαλλίας και Εξαρχίας Βελγίου, λουξεμβούργου,
Ισπανίας και Πορτογαλίας
3. Γερμανίας και Εξαρχίας ολλανδίας και Δανίας.
4. Αυστρίας και Εξαρχίας Ιταλίας, Ελβετίας, ουγγαρίας και νήσου μελίτης (η οποία αργότερα υπήχθη
στη δικαιοδοσία Θυατείρων, ενώ σήμερα υπάγεται
στη μητρόπολη Ιταλίας)
Στη συνέχεια, όμως, από τη μητρόπολη Θυατείρων αποσπάστηκαν, το 1969, η Σουηδία, η νορβηγία
και η Ισλανδία, από τη μητρόπολη Γερμανίας αποσπάσθηκαν η Δανία και η ολλανδία, από τη μητρό-

Ο Γερμανός Στρηνόπουλος

πολη Γαλλίας αποσπάσθηκαν το Βέλγιο και το λουξεμβούργο, δημιουργήθηκαν δε η μητρόπολη Σουηδίας
και πάσης Σκανδιναυίας και η μητρόπολη Βελγίου.
Στην δε πορεία του χρόνου ακολούθησαν και άλλες
υποδιαιρέσεις, ώστε, σήμερα, η παλαιά μητρόπολη
Θυατείρων και Εξαρχία Δυτικής και κεντρώας Ευρώπης,
ή καλύτερα το οικουμενικό Πατριαρχείο κωσταντινουπόλεως εκπροσωπείται στην Ευρώπη, από τις

ακόλουθες Ελληνικές ορθόδοξες μητροπόλεις του
Θρόνου: 1) Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και μεγάλης
Βρετανίας και Εξαρχία Δυτικής Ευρώπης και Ιρλανδίας, 2) μητρόπολη Γαλλίας και Εξαρχία Ευρώπης,
3) μητρόπολη Γερμανίας και Εξαρχία κεντρώας
Ευρώπης, 4) μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία κάτω
Χωρών και λουξεμβούργου, 5) μητρόπολη Αυστρίας
και Εξαρχία ουγγαρίας και μεσευρώπης, 6) μητρόπολη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναυίας και Εξαρχία
Βορείων Χωρών, 7) μητρόπολη Ελβετίας και Εξαρχία Ευρώπης, 8) μητρόπολη Ιταλίας και μελίτης και
Εξαρχία νοτίου Ευρώπης 9) μητρόπολη Ισπανίας
και Πορτογαλίας και Εξαρχία μεσογείου Θαλάσσης
Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι τόσο τη μητρόπολη
(αργότερα Αρχιεπισκοπή) Θυατείρων, όσο επίσης και
τις άλλες Ελληνικές ορθόδοξες μητροπόλεις της
Ευρώπης, της Αμερικής, και της Αυστραλίας-νέας
Ζηλανδίας κ.λπ., ιδρύει, καταργεί ή τροποποιεί το
οικουμενικό Πατριαρχείο κωσταντινουπόλεως.
Θα διερωτάσθε, λοιπόν, γιατί να γίνεται αυτό το
πράγμα και γιατί, για απράδειγμα, να μην εξαρτώνται
οι Έλληνες ορθόδοξοι που ζουν στην Ευρώπη ή
ειδικώτερα στη μεγάλη Βρετανία είτε από την Εκκλησία
της Ελλάδος είτε από εκείνη της κύπρου; και η απορία αυτή είναι όχι μόνο διακαιολογημένη αλλά παλαιότερα είχε δημιουργήσει και σοβαρότατα ενδο παροικιακά προβλήματα, των οποίων οι πληγές επουλώθηκαν μόνο ύστερα από εξήγηση στους ιθύνοντες
των ιερών κανόνων της Εκκλησίας, οι οποίοι
κατοχυρώνουν πλήρως τα δικαιώματα αυτά του οικουμενικού Θρόνου.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

16 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Eπιστολές - Γνώμες
Απεβίωσε ο Sir Chrispin Tickell, σχεδιαστής
της προετοιμασίας τουρκικής εισβολής, των δύο
συνιστώντων κρατών και του διζωνικού 649/90

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

ς
Της Φανούλα
Αργυρού

Ερευνήτριας
ου
- Δημοσιογράφ

Απεβίωσε στις 25 Ιανουαρίου 2022 από πνευμονία, σε ηλικία 91 ετών, Sir Crispin Tickell, ο δεύτερος στη σειρά Βρετανός «εκτελεστής» της κυπριακής Δημοκρατίας. Στην κύπρο, την Ελλάδα και
στην Αποδημία, ελάχιστοι και μετρημένοι γνωρίζουν
για τον ανώτατο αυτό αξιωματούχο του Φόρεϊν
Όφις. «Άξιος» συνεχιστής της δήλωσης του υπουργού Αποικιών της 19ης Δεκεμβρίου 1956, των
διχοτομικών σχεδίων του Sir Ivone Kirkipatrick το
1956/57 σε συνδυασμό με τις εκθέσεις του Δρα
νιχάτ Ερίμ, ο Sir Crispin Tickell ολοκλήρωσε το
«έργο» των προκατόχων του το 1964 με την προετοιμασία τουρκικής εισβολής και με την τελευταία
του πράξη το 1990. Θα εξηγήσω πιο κάτω.
Ας δούμε πρώτα τι έγραψε ο βρετανικός τύπος.
Στους επικήδειούς των οι βρετανικές εφημερίδες,
για τον διπλωμάτη καριέρας όπως τόνισαν, έγραψαν ότι υπήρξε σύμβουλος τεσσάρων βρετανών
πρωθυπουργών, ότι «είχε τρομερή διάνοια και επέδειξε άψογο συγχρονισμό όταν παρενέβαινε στην
πολιτική».
«ο Tickell γεννήθηκε στο λονδίνο, γιός του συγγραφέα και ιστορικού Jerrard Tickell και της συζύγου
του επίσης συγγραφέα Renée (nee Haynes). ο γιός τους από ενωρίς στην καριέρα του χαρακτηριζόταν ως ένας από τους εξυπνότερους της γενιάς
του, πήγε στο Westminster school και αποφοίτησε
από το Christ Church της οξφόρδης το 1952 και
έκανε τη στρατιωτική του θητεία στους Coldstream
Guards προτού ξεκινήσει στο Φόρεϊν ΄οφις το 1954.
η πρώτη του δουλειά στο Φόρεϊν ΄οφις ήταν υπεύθυνος της Βρετανικής Ανταρκτικής Επικράτειας... Ακολούθησαν μεταθέσεις σε διάφορες βρετανικές πρεσβείες, όπως Χάγης, μεξικού και Παρίσι... η εντυπωσιακή του κατανόηση στη λεπτομέρεια υπήρξε κρίσιμη στις διαπραγματεύσεις ένταξης του ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα... το τελευταίο του διπλωματικό πόστο ήταν
ως μόνιμος αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο Ασφαλείας από το 1987-1990... Αλλά καθόλου δεν αφυπηρέτησε αφότου έφυγε από εκεί...» (Έγραψε η
«Γκάρντιαν» μεταξύ άλλων στις 25.1.2022).
τώρα πίσω στο κυπριακό.
τολμώ ταπεινά να αναφέρω ότι, χάρη στις έρευνές μου στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο στο λονδίνο, ξέρουμε πλέον ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες του Φόρεϊν Όφις το 1964 ο μ. Σερ κρίσπιν τίκελ,
ήταν ο άνθρωπος που προετοίμασε το δρόμο για
την τουρκική εισβολή του 1974, ένας από τους προωθητές και σχεδιαστές των «δύο ομόσπονδων
συνιστώντων κρατών» μέσω της βρετανο-τουρκικής δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας στην κύπρο
και όχι μόνον. Ίσως πολύ περισσότερο γιατί ήταν
ο άνθρωπος που προνόησε τι ακριβώς έπρεπε να
κάνουν, βλέποντας 10 χρόνια μπροστά... και αυτό
το ομολόγησε μόνος του.

O Σερ Κρίσπιν Τίκελ

1964 - «Το Μέλλον της Κύπρου»
– 10 χρόνια μπροστά!
ο Σερ κρίσπιν ήταν ο επικεφαλής της ομάδας
σχεδιασμού στο Φόρεϊν Όφις (Planning Department)
μεταξύ 1961-1964. οι άλλοι δύο ήσαν ο Sir Michael
Palliser και ο Sir Robert Wade-Gery. Αμφότεροι με
ανάμειξη στο κυπριακό...
Παρόλο που στη συνέντευξή του δεν αναφέρθηκε στους σχεδιασμούς των σε σχέση με την κύπρο,
εντούτοις, το πλούσιο βρετανικό Εθνικό Αρχείο δεν
έκρυψε τα σχέδιά τους. το τρισέλιδο έγγραφό του,
με τους σχεδιασμούς των με τίτλο «το μέλλον της
κύπρου» ("The Future of Cyprus"), βλέποντας 10
χρόνια μπροστά, φέρει την υπογραφή του με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1964.
το σχέδιο αναφερόταν σε τρεις πιθανές λύσεις
με εδαφικό διαχωρισμό. Διχοτόμηση μέσω διπλής
ένωσης, διχοτόμηση μέσω ομοσπονδίας - συνομοσπονδίας, ίσως, με ειδικές σχέσεις με την Ελλάδα και την τουρκία αντίστοιχα, ή ομοσπονδία χωρίζοντας τη νήσο σε καντόνια, ένα ή δύο εκ των οποίων
να ήταν τουρκικά...
Στο στρατηγικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του,
συνεπαγόταν αποκοπή του ομφάλιου λώρου με την

Το 9λιδο Memorandum του Φόρεϊν Όφις ημερ. 3 Ιανουαρίου 1964 για διάλυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και ανασύστασή της σε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑ ΚΡΑΤΗ.

Ελλάδα και πρόνοιες για τη χρησιμοποίηση του 6ου
Αμερικανικού Στόλου και του Βρετανικού Βασιλικού
ναυτικού, για να εμπόδιζαν τα ελληνικά πλοία από
το να διασχίσουν το Αιγαίο εις βοήθεια της κύπρου. Συντονισμένη προσπάθεια με τους συμμάχους (και φιλο-βρετανικά στοιχεία στην Ελλάδα) για
χαλάρωση των σχέσεων μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και Ελληνοκυπρίων και «επιθέσεις κατά του
ελληνικού τύπου και ραδιοφώνου» κ.λπ. Γενικά
αποκοπή του ομφάλιου λώρου με την Ελλάδα...
και κατέληγε ο υπογράφων Sir Crispin Tickell:
«...11. οι εισηγήσεις για τις πιο πάνω διάφορες
επιλογές δράσης θα πάρουν χρόνο μέχρι να φέρουν αποτελέσματα. Από μια άποψη, τουλάχιστον,
ο χρόνος είναι με το μέρος μας στο νησί. Ό,τι και να
συμβεί, είναι σίγουρο ότι η σημερινή μετακίνηση
πληθυσμού θα συνεχιστεί, με τους τούρκους να μαζεύονται στη βόρεια πλευρά του νησιού. Όσο πιο
πολύ επιτυγχάνεται αυτό, τόσο πιο ενδεικτική και
αποδεκτή θα είναι η λύση του είδους που περιγρά-

Αποκαλυπτικός σε συνέντευξή του
το 1999
Στις 28 Ιανουαρίου 1999 ο Σερ κρίσπιν τίκελ σε
συνέντευξη στο Churchill College, Cambridge, αποκάλυψε πολλά για τον ρόλο και την υπηρεσία του
στη βρετανική πολιτική και διπλωματία. μίλησε για
τους σχεδιασμούς που έκαναν στο τμήμα σχεδιασμού του Φόρεϊν Όφις και είπε, μεταξύ άλλων: «Γράφαμε μακροπρόθεσμα έγγραφα πολιτικής. Π.χ. γράψαμε για τις μελλοντικές μας σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση... με την κούβα... Ήμουν γραμματέας
της ομάδας εργασίας για το υπουργικό για τη διαμόρφωση του κόσμου 10 χρόνια μπροστά...».

Η 3η σελίδα του σχεδιασμού με τίτλο «Το Μέλλον της Κύπρου» ("TheFuture of Cyprus"), βλέποντας 10
χρόνια μπροστά, με την υπογραφή Sir Crispin Tickell, 14 Φεβρουαρίου 1964.

φεται στην πιο πάνω πρώτη παράγραφο».
το έγγραφο το πρωτο-δημοσίευσα στο αγγλικό
μου βιβλίο «Conspiracy or Blunder?», λευκωσία
2000, και σε άλλα μου βιβλία, και αναφορά γίνεται
και στο πρόσφατο βιβλίο μου «Διζωνική vs Δημοκρατία», λεμεσός 2019.

3 Ιανουαρίου 1964 –
Δύο «constituent states»
του πιο πάνω έγγραφου με την υπογραφή του
αποβιώσαντος Σερ κρίσπιν τίκελ, προηγήθηκε η
εντολή του τότε Permanent Under-Secretary για μελέτη μετάλλαξης της κΔ σε δύο «συνιστώντα κράτη».
η μελέτη φέρει ημερ. 3 Ιανουαρίου 1964, και αποτελείται από 9 σελίδες με τίτλο «Σχέδιο για την
ανασύσταση της κύπρου σε ένα ομοσπονδιακό
κράτος», σχεδόν ταυτόχρονα με την επιβολή της
«Πράσινης Γραμμής» επί του εδάφους στην κύπρο
από τους ίδιους τους Βρετανούς δια του Στρατηγού
Young.
Στις 16/1/1964, στο λονδίνο, ο ντενκτάς ζήτησε
γεωγραφική ομοσπονδία με ανταλλαγή πληθυσμών.
Ακριβώς 10 χρόνια αργότερα, η τουρκία εισέβαλε με την έγκριση του λονδίνου δύο φορές στο νησί
για να αλλάξει το στάτους της κΔ σε «ομοσπονδία».
Εικοσι έξι χρόνια αργότερα, ως μόνιμος Αντιπρόσωπος στον οηΕ, το 1990 ο Σερ κρίσπιν τίκελ
έκανε σίγουρο ότι για πρώτη φορά, η Δικοινοτική,
Διζωνική ομοσπονδία εμφανιζόταν σε ψήφισμα του
Συμβουλίου Ασφαλείας με την έγκριση του «πολύτιμου κεφαλαίου» τους, του Γιώργου Βασιλείου. ουσιαστικά συνέτεινε όπως το Σ.Α υποστηρίξει ανοικτά
την νέο-αποικιακή μορφή «ομοσπονδίας» που αντικατόπτριζε τις πολιτικές της τουρκίας και του ηνωμένου Βασιλείου. των δύο τελευταίων αποικιακών
ηγεμόνων του νησιού.
τον ίδιο χρόνο ο Σερ κρίσπιν αντικαταστάθηκε
από τον τρίτο συνεχιστή «εκτελεστή» της κΔ, Σερ
ντέιβιντ Χάνει (Sir David Hannay), ο οποίος βρίσκεται εν ζωή, πλατιά γνωστός σε όλους για την προετοιμασία του σχεδίου τους ονόματι «Σχέδιο Ανάν»
απότοκο των δικών τους συνομόσπονδων «Ιδεών
Γκάλι»...

Eπιστολές - Γνώμες

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

Η ατιμωρησία
στις οπαδικές
δολοφονίες
Αγαπητή Σύνταξη,
τα τελευταία 40 χρόνια κυριαρχεί η οπαδική βία και οι εκάστοτε υπ. Αθλητισμού βρίσκονται σε παραλυσία και βαθύ
ανατολίτικο λήθαργο. Ξυπνούν μόνο όταν έχουμε… νεκρό.
Στα γήπεδα η παραβατικότητα είναι ασύλληπτη: Σύνδεσμοι
στις θύρες, χούλιγκαν, τάγματα εφόδου με μαχαίρια, σουγιάδες, ανεγκέφαλοι που ρίχνουν αντικείμενα στους αγωνιζόμενους, λιντσάρισμα φρουρών για να μπουν δωρεάν
στα γήπεδα. μέχρι τώρα είχαμε 118 περιστατικά οπαδικής
βίας, αλλά δυστυχώς η Πολιτεία δεν είχε τα κότσια να ξεριζώσει την βία. Πανελλήνιο σοκ από την στυγνή δολοφονία
του 19χρονου, από Αλβανό. το 2019 ο ίδιος είχε μαχαιρώσει
άλλον, αλλά δεν είχε προφυλακιστεί!

η μη προφυλάκιση / ατιμωρησία φέρνει τραγωδίες. οι
ανεγκέφαλοι διψούν για αίμα γιατί νομίζουν ότι έτσι αποκτούν υπόσταση. Πρόκειται για άτομα αόρατα που δεν έχουν
συναίσθημα και διακατέχονται μόνο από βία. η ιδεολογία
της βίας θα πρέπει να διακοπεί πάση θυσία.
Αναμένω με ενδιαφέρον το σχόλιο του υπ. Αθλητισμού
για την επιβολή κυρώσεων και αστρονομικών προστίμων
για την βία στα γήπεδα. Θεωρώ πως μόνο η γνώση μπορεί να ανακόψει την βία και αυτή είναι το καλύτερο αντίδοτο. Προτείνω ανοιχτές δημοτικές βιβλιοθήκες 7 μέρες την
εβδομάδα σε 24ωρη βάση, όπως συμβαίνει στο λονδίνο.
Ας ακολουθήσουν οι αρμόδιοι την προτροπή του Β. ουγκώ
«εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή». Έκκληση
στην ΠτΔ για δυναμική παρέμβαση στο υπ. Αθλητισμού, για
λήψη μέτρων με στόχο την προστασία της ανεκτίμητης ανθρώπινης ζωής και για ένα κόσμο καλύτερο.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

Γελά και κλαίει
Γελά η μάνα στο μωρό,
ο χρόνος στη ζωή μας.
Γελά ο Θεός στις προσευχές
κι ο Χάρος στην ψυχή μας.
Γελά πικρά κι η μοναξιά
στην έρημη τη λύπη,
κλαίει με πάθος η καρδιά
το ταίρι της σαν λείπει.
Γελά ή κλαίει με τις ψυχές κι ο έρωτας...
Αλήθεια... Γιατί η αγάπη του έφυγε...
και ζει στα... παραμύθια.
Μερσίνη MacFarland
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Χρήστος Σαρτζετάκης: Ένας κορυφαίος
υπηρέτης της δικαιοσύνης και ένας Πρόεδρος που δεν ζημίωσε τον τόπο
Πολλά όμορφα και τιμητικά γράφτηκαν
και ειπώθηκαν για τον πρώην Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, που ταξιδέψε πριν λίγες μέρες για την αιωνιότητα,
πλήρης ημερών.
Είθισται να λέγεται «…ο αποθανών δεδικαίωται από της αμαρτίας…» (ρω μ. 6,7),
όμως σε καμιά περίπτωση αυτό δεν σημαίνει
ότι με τον θάνατο παύει κάθε αναφορά,
θετική ή αρνητική, ειδικά σε πολιτικά πρόσωπα.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
ο Χρήστος Σαρτζετάκης, υπήρξε υπόδειγμα έντιμου δικαστικού. και μάλιστα σε
χρόνια δίσεκτα, σαν το 1963, όταν όλα «τά
‘σκιαζε η φοβέρα» με το παρακράτος να
δολοφονεί (με τα μίσθαρνα όργανα της
Γκοτζαμάνη και Εμμανουηλίδη) τον βουλευτή της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (Ε.Δ.Α.) Γρηγόρη λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. Γνωστές οι πιέσεις, οι συνωμοσίες, οι ίντριγκες το έγκλημα να καλυφθεί. Αλλά ο ανακριτής Σαρτζετάκης στάθηκε στο ύψος του, δεν φοβήθηκε, δεν
ενέδωσε, δεν συμμορφώθηκε. Έκανε αυτό
που επέτασσε η συνείδηση του. Έκανε
άριστα τη δουλειά του…
την απόλυτη αφοσίωση του στην απονομή δικαιοσύνης την πλήρωσε πολύ ακριβά αργότερα. η χούντα τον καθαίρεσε, τον
φυλάκισε χωρίς δίκη, τον εξόρισε και τα
εγκάθετα κτήνη της, εκτελώντας πιστά τις
εντολές των συνταγματαρχών, τον βασάνισαν χωρίς οίκτο.
με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας,
αποκαταστάθηκε και επανήλθε ως «υπηρέτης» της Δικαιοσύνης για να φθάσει στο
βαθμό του Αρεοπαγίτη. Όλα αυτά τον
καταξίωσαν ως έναν κορυφαίο υπηρέτη
της δικαιοσύνης, ένα πραγματικό σύμβολο δικαστικού λειτουργού.
ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπήρξε και
πολιτικός. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από το τέλος μαρτίου
του 1985 μέχρι τις αρχές μαΐου του 1990.και
η Ιστορία θα τον κρίνει και γι΄ αυτό. κατά
τη διάρκεια της θητείας του υπήρξαν αρκετά θετικά, ωστόσο δεν έλειψαν και οι άτυχες
στιγμές του.
κορυφαία του φράση: «οι Έλληνες είμεθα Έθνος ανάδελφον». Ήταν μια δήλωση-διαπίστωση που λίγοι κατάλαβαν και

οι περισσότεροι χλεύασαν, που απηχούσε
το συναίσθημα ενός ευκολόπιστου και
προδομένου Έθνους, που οι πλείστοι το
πολέμησαν και ελάχιστοι του συμπαραστάθηκαν.
Θετικές ήταν και οι δηλώσεις του για την
ελληνικότητα της μακεδονίας, της μακεδονίας που ξεπούλησαν αυτοί που σήμερα εκδίδουν διθυραμβικές ανακοινώσεις
εξαίροντας την προσωπικότητα του.
Ήταν ακόμη ο πρώτος Πρόεδρος που
κάλεσε αντιστασιακούς στη δεξίωση της
24ης Ιουλίου, στους κήπους του Προεδρικού μεγάρου (δεξίωση στην Ελλάδα
και μνημόσυνα στην κύπρο, τί κρίμα, αλήθεια. Σημεία των καιρών κι αυτά!)
Διαδραμάτισε ακόμη σημαντικό ρόλο
με τη στάση του (παρά το γεγονός ότι θεσμικά ήταν ένας αποψιλωμένος Πρόεδρός) στην πολιτική κρίση του 1989, όταν η
χώρα συγκλονίσθηκε από τα σκάνδαλα
της διακυβέρνησης από πολιτικούς του
ΠΑ.Σο.κ. και το σκάνδαλο κοσκωτά.
Είχε όμως και τις άτυχες στιγμές, αρχής
γενομένης από τα όσα απαράδεκτα έλαβαν χώραν κατά τη διάρκεια της εκλογής
του (έστω κι αν ο ίδιος δεν συμμετείχε στις
πατέντες που επιστρατεύτηκαν). ο Σαρτζετάκης εκλέχθηκε ως ο μοναδικός υποψήφιος, με 178 ψήφους στην πρώτη, 181
στη δεύτερη και 180 ψήφους στην τρίτη
ψηφοφορία στη Βουλή (ψήφισε και ο Αλευράς, ο οποίος ως υπηρεσιακός Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε δικαίωμα
να ψηφίσει). κατά τη διάρκεια της δεύτερης ψηφοφορίας (προκειμένου να ελεγ-

χθούν οι ψήφοι των κυβερνητικών βουλευτών) επιστρατεύθηκαν τα λευκά και
ροζ ψηφοδέλτια! Πρωτοφανείς γελοιότητες!
Βούιξε ο τόπος όταν επέστρεψε από
επίσημο ταξίδι στην κίνα με την σύζυγο
του Φρόσω (Ευφροσύνη), «φορτωμένος»
πανάκριβα κλιματιστικά, χωρίς να περάσουν από το τελωνείο! Είναι αλήθεια ότι
ήθελε να τον αναγράφουν οι εφημερίδες
κύριο Πρόεδρο, με το «κ» κεφαλαίο! κοντά
σε όλα τα άλλα, αυτό περνά στα πολύ ασήμαντα.
ο Χρήστος Σαρτζετάκης με τις άστοχες
ενέργειες του κατάφερε να γίνει αρνητικός
πρωταγωνιστής στις θεατρικές επιθεωρήσεις. με αποτέλεσμα να έχει σφοδρές
συγκρούσεις με πολλούς κωμικούς ηθοποιούς, κυρίως με τον Χάρρυ κλυνν και
τον λάκη λαζόπουλο, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.
Στο δικαστήριο μάλιστα παρουσιάστηκε
ως μάρτυς υπεράσπισης του λαζόπουλου η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία κατέθεσε: «και παλιά σατίριζαν τον τσάτσο ή τον
καραμανλή, αλλά ποτέ δεν συνελήφθη
κανένας. ο τωρινός πρόεδρος είναι ειδική περίπτωση και δεν έχει χιούμορ». ο
λάκης λαζόπουλος αθωώθηκε.
Υστερόγραφο: Σίγουρα ο Χρήστος
Σαρτζετάκης δεν ζημίωσε τον τόπο με το
πέρασμά του από το Προεδρικό μέγαρο... κοντά στα τόσα εγκληματικά τα οποία
έκαναν τόσοι άλλοι. τα όποια δικά του λάθη
φαντάζουν με απλά πλημμελήματα. Ας
αναπαυθεί εν ειρήνη η ψυχή του.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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Οι ευφυείς
(Μέρος Β’)
Βέβαια, αρκετά χρόνια πρίν τον Βοναπάρτη η υπερβολική αγάπη
για τον Χριστό έδωσε την ευκαιρία να την εκδηλώσουν οι σταυροφόροι. με απόλυτη πίστη στην αγάπη και την αφοσίωση κατήργησαν γενικώς την ζωοτροφία στις περιοχές μεταξύ Γερμανίας και
Ισραήλ. Δεν έμεινε κότα και κουνέλι ούτε για δείγμα στους μόνιμους κατοίκους, γίναν ή λεμονάτα ή κοκκινιστά. οι άνθρωποι απλώς
εσφάγησαν και τα Ελληνικά μνημεία απεκόπησαν από την βάση
τους (ες γην φέρειν) με βάση τις αρχές του κοκκινοτρίχη Αλάριχου
και του μέγα Θεοδόσιου. Εξαιρετικοί, αδαμάντινοι χαρακτήρες.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
κατόπιν είχαμε την τύχη να βρεθούμε μπροστά σε έναν άλλον εξ
ίσου μεγάλο, αν όχι μεγαλύτερο. μιλάμε για τον κολοσσιαίο Αδελφό
Χίτλερ. Αφού δούλεψε εκείνο το χαϊβάνι τον τσάμπερλαιν, τα έβαλε
με όλον τον κόσμο μη εξαιρουμένης της Αμερικής.
Βλέπετε, πίστεψε το παπάρι του για καδρόνι και τελικά το χρησιμοποίησε για ίδιον όφελος. Πού πας βρε Χιτλεράκο, επειδή έβγαλες γκόμενα την Εύα μπράουν, πας να τα βάλεις και με τον αρχικαπιταλίστα ρούσβελτ; τι λες βρε ανθρωπάκο, οι Αμερικάνοι ζούν
για να δουλεύουν και για κανέναν άλλο λόγο.
να τα χιλιάδες αεροπλάνα, να τα χιλιάδες τάνκς, δεν είχαν πού
να τα παρκάρουν. Ήθελε ο Χίτλερ να καταλάβει τη μόσχα, γιατί
δηλαδή, ο ναπολέων ήταν εξυπνότερος; Ήθελε να συναγωνισθεί
τον Βοναπάρτη, να μην τον κοροϊδεύουν οι συνάδελφοι μπογιατζήδες. μέχρι την μέση μπήκαν τα Γερμανάκια στη λάσπη και εκεί
τους βρήκαν χαρωπούς κι ακούνητους την επόμενη άνοιξη, ίδια κι
όμοια με τους Γάλλους. Αντίθετα, ο Χίτλερ, ως εδικαιούτο, παρέμεινε στεγνός και απύρετος στο γραφείο του. το ίδιο και ο σύντροφος Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς τσουγκασβίλι. Αυτός δεν έστειλε κανέναν ρώσσο στον Ειρηνικό ωκεανό, τους κράτησε όλους στην Σιβηρία
να τσιτώσει το δέρμα και να σφίξει το κορμί. Εξελίχτηκαν σε παγοκολώνες...
οι μεγάλοι, ως γνωστόν, δεν εμπλέκονται με την υγρασία, προσέχουν τα ρευματικά τους. Έχουν εντολή ιατρού. τώρα, θα μου πείτε
τι δουλειά είχαν οι Γερμανοί να θέλουν τη μόσχα. λογική άποψη
δεν υπάρχει, καθ ότι η λογική δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό των
ανθρώπων. το κακό είναι ότι οι άνθρωποι εμπιστεύονται τους
αρχηγούς τους και τον Θεό, ό,τι πιο εύθραυστο και αίολο. Έτσι ακριβώς δημιουργούνται οι ανθρώπινοι σκελετοί στις ρωσικές στέπες
και τον Γάγγη ποταμό. Άλλωστε, κατά τον Romain Rolland, η ηλιθιότητα είναι το φυσικό μέτρο της ανθρωπότητας. οι μετριότητες
αναγνωρίζονται ως «μέγας», το μόνο μεγαλείο τους είναι οι ατελείωτες οι ηρωικές σφαγές. Απάνω τους και τους φάγαμε, την πλάκα
μας άλλωστε κάνουμε. μέχρι και διαγωνισμός για τον ταχύτερο
σφαγέα έχει θεσπισθεί. καλά, με τα πολυβόλα επιταχύνθηκε κατά
πολύ το αποτέλεσμα του παγκόσμιου διαγωνισμού.
Ας μην αμφιβάλει κανείς πως και ο Χίτλερ θα ονομαστεί «μέγας»
μέσα στα προσεχή εκατό χρόνια. Πάτε ένα στοιχηματάκι; μην το
πάτε, θα χάσετε. το κριτήριο για την σίγουρη ονομασία «μέγας»
είναι ο αριθμός των νεκρών να μην είναι κάτω από τα πέντε εκατομμύρια ανθρώπους. Από κει και κάτω σε αποβάλουν οι συμπαίκτες
σου...
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«Η κυπριακή παράδοση στην πολιτική,
οι φασαρίες στην Ουκρανία και
ο... καλός Χριστιανός Ιω. Κασουλίδης»
Κύριε Διευθυντά,
Στην νήσο κύπρο όπου ανθεί η φαιδρά
πορτοκαλέα και θάλλει η ελαία (κατά τον
ποιητή), ή κατά το σχετικό τραγούδι «το
χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος», που πάει να βυθιστεί μέσα στα νερά
της μεσογείου από τις πράξεις πολλών
«πατριωτών» και «εθνικοφρόνων» – επικρατεί η παράδοση!
Όλοι εργάζονται παραδοσιακά, δηλαδή
ενδιαφέρονται για την καλοπέρασή τους
και δεν μεριμνούν για την κύπρο. με άλλα
λόγια, είναι και καλοί χριστιανοί. Αρχίζουν
κάτι που στιγμιαία συμφέρει σ’ αυτούς και
το κόμμα τους, αλλά δεν σκέφτονται για
τις συνέπειες στο μέλλον.
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, λάτρης της
παράδοσης, συνεχίζει το παραδοσιακό
βόλεμα «ημετέρων» και επειδή είναι και
περιβαλλοντιστής, ασχολείται και με την
«ανακύκλωση» των στελεχών του, παλιών
και νέων. Έτσι, με αθώο τρόπο, εντελώς
τυχαία, είχε διορίσει τους συγγενείς του σε
κυβερνητικά πόστα, επανέφερε ως υΠΕΞ
τον παλιό του φίλο, Ιωάννη κασουλίδη,
και ως υφυπουργό παρά την Προεδρία
τον επίσης παλιό του φίλο κ. κούσιο και
συνεχίσει την παράδοση τού βολέματος
«ημετέρων», όπως έκανε σε μικρότερο
βαθμό και ο Χριστόφιας.
Φυσικά, μπορούμε να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα και κάτι να καταλάβουμε, όταν συγκρίνουμε το τι γίνεται στην
Ευρώπη και τι στον τόπο μας και στην
Ελλάδα, που είναι και η μητέρα Πατρίδα.
ο μπόρις τζόνσον, που κέρδισε τις εκλο-

γές με τεράστια πλειοψηφία, για να γιορτάσει έκανε μερικά μικρο-αδικήματα, δηλαδή μερικά πάρτυς και ξόδεψε μερικές χιλιάδες λίρες σε χρηματοδότηση φίλου του για
να διορθώσει το διαμέρισμά του και άρχισαν τσουνάμι οι κατηγορίες και κινδυνεύει
να χάσει τη δουλειά του... Στην κύπρο και
στην Ελλάδα έχουν γίνει τεράστια σκάνδαλα – πολιτικά, οικονομικά, ηθικά – και
δεν «έσπασε μύτη» που λέει ο λόγος. την
άλλη μέρα τα ξεχνούν λαός και ηγέτες και...
ξανά προς τη δόξα (των σκανδάλων) τραβούν... Πρέπει μέσα – μέσα να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους άλλους για
να ξέρουμε πού στέκουμε.
ο υΠΕΞ Ιωάννης κασουλίδης, στενός
φίλος του Προέδρου Αναστασιάδη, στην
ανάληψη των καθηκόντων του έκανε στο
ρΙκ και τη σχετική συνέντευξη. μέσες –
άκρες, είπε ότι πρέπει ν’ ακολουθούμε τη
γνώμη των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά των Αμερικανών κατά τον
παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή να μη ζητούμε
να κοιτάζουν τα συμφέροντά μας και να
ενοχλούμε την καλή σύμμαχο τουρκία. να
μην απαιτούμε κυρώσεις εναντίον της και
να προσευχόμαστε για να γίνει το θαύμα
να καλυτερέψει η στάση της...
Πρόσφατα, ανέκυψε το θέμα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην τουρκία για κάποιον
φυλακισμένο. Εμείς, κανονικά, έπρεπε
καθημερινά να κυνηγάμε τον Ερντογάν
για την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο των κούρδων και των Σύρων
όσο και των δικών του πολιτών. Αλλά αντί
να κινήσουμε τον πόδα και την χείρα μας

– ή μάλλον τη φωνή μας – περιμένουμε...
θαύματα! ο καλός χριστιανός κ. κασουλίδης εισηγήθηκε να επιτρέπουμε τη χρήση
του αεροδρομίου της τύμπου και του λιμανιού της Αμμοχώστου από τους τούρκους υπό την επίβλεψη του οηΕ, όταν
γνωρίζει ότι ο οηΕ ποτέ του δεν ήταν φίλος
μας, αλλά είναι πάντα φίλος των τούρκων.
οι φασαρίες στην ουκρανία έπρεπε να
θυμίζουν στους Έλληνες τον κριμαϊκό
Πόλεμο, όταν οι Αγγλογάλλοι δεν πολέμησαν ουκρανούς, αλλά τους ρώσους για
να σώσουν τους οθωμανούς. τώρα, οι
ουκρανοί μιλούν ρωσικά και στη μεγάλη
τους πλειοψηφία είναι ορθόδοξοι. με άλλα
λόγια, στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι
ρώσοι.
η κύπρος υπέστη εισβολή και κατοχή
και χιλιάδες τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται στο νησί παράνομα. Ελλάδα και κύπρος έπρεπε να απαιτούν από τους Αμερικανούς, το νΑτο και τους εταίρους τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απελευθερώσουν την κατεχόμενη πατρίδα μας και
να αφήσουν την ουκρανία να λύσει τα
προβλήματά της ειρηνικά, αφού είναι ρώσοι
και όχι ρωσόφωνοι. Δεν είναι τόσον ανόητοι να μη θέλουν να μιλούν τη γλώσσα
τους.
Είναι καιρός να απαιτήσουμε τα δικαιώματά μας και να μην εξυπηρετούμε τα ξένα
συμφέροντα, που μας έφεραν στο χείλος
της εξαφάνισης.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Κρασί το θεϊκό – Αγάπη!
Ζήσης ο ο ακριτάριστος, σ’ αισθήσεις του έχει πλέξει
αγάπης το ενάρετο στου Έρωτα την έλξη.
Σε άδυτα ύψη νόησης ανάληψη ραντίζει,
νέκταρ κρασί – το θεϊκό – που γήινους ζαλίζει.
Σε ύψη ανεξιχνίαστα κι αιθέριους ουρανούς,
εκεί που δεν πατούν θνητοί – μόνον ψυχές και ο νους.
Αγάπης ο παράδεισος, η φτωχοκάμαρά μας.
Εδώ γεννιέμαι πλάνες νύχτες ή πεθαίνω...
Εμπρός στις φλόγες του τζακιού, με χάδια σου...
Εγώ... Θαύμα ηδονής προσμένω!

Πώς με ζαλίζει η γεύση του φιλιού σου..
κι ανταποδίδω το δικό μου, να μεθύσεις.
με ολόγλυκα κι ατέλειωτα φιλιά μας,
με ολόγυμνες ερωτικές αισθήσεις.
Θύελλας αναστάτωση ο πόθος μας αφήνει.
κι ασημόπνοης αυγής, ροζ πέπλο η γαλήνη.
Αστέρια σιγοσβύνουνε στα μάτια μας.
του πόθου οι αισθήσεις μας – σκορπίζουν...
το Είναι σταθερό πατάει στη γη...
και την αγάπη μας – οι λιγοστοί ορίζουν.
Μερσίνη MacFarland

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

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

020 7195 1787 - 8

Eπιστολές - Γνώμες
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Το Μέγιστo,
Εις Το
Ελάχιστα

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
ΜΕΡΟΣ 30όν
«Φάλαγγα Κυπρίων Αγωνιστών
στην εκστρατεία για την
απελευθέρωση της Αρκαδίας»
κύπριοι ξεκίνησαν από την ελληνική αυτή γωνιά
του κόσμου και ανηφόρησαν προς τη μητέρα
Πατρίδα Ελλάδα για να καταθέσουν κι αυτοί τον
δικό τους εθνικό «οβολό» στον αγωνιζόμενο Έθνος
μας.
1) Χριστόδουλος Βασιλειάδης, κύπριος.
Πολέμησε στα τρίκορφα της Αρκαδίας στις 24 Ιουνίου 1825.
2) Θεοχάρης Αβραάμ, κύπριος. Πολέμησε
στον μοριά. υπαξιωματικός Α’ πήρε μέρος στις
μάχες στο Βαλτέτσι, Δολιανά, Βέρβενα και Στεβένικον Αρκαδίας (1829). Αριθ. μητρώου 5416 ΑΧΕΒ.
3) Ιωσήφ Κύπριος. υπαξιωματικός Β’, πολέμησε στον μοριά,σ το Βαλτέτσι,Βέρδενα και Δολιανά Αρκαδίας. Αρ. μητρώου 4360 ΑΧΕΒ.
4) Γεώργιος Οικονομίδης, κύπριος. «Άγων
το 20όν της ηλικίας του, κατήλθεν εις Πελοπόννησον, όπου μετέσχε του Αγώνος της Ανεξαρτησίας». Περί της σταδιοδρομίας του σώζεται αυτόγραφος σημείωσίς του, την οποίαν παραθέτουμεν
ολόκληρον εκ του έργου του μ. Γ. Φραγκούδη
«Ιστορία και Γενεαλογία», σελ.56-57.
5) Χρίστος Μιχαήλου, κύπριος. Πληγώθηκε
στη μάχη της Γράνης Αρκαδίας.
6) Χαράλαμπος Μάλης, κύπριος. Φιλικός,
διδάσκαλος, που μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία
από τον Παπαφλέσσα και κατήλθε στην Πελοπόννησο μαζί του, στα τέλη του 1820. τιμήθηκε με το
Αργυρούν Αριστείον για την συνεχή και ποικίλη
δράση του καθ’ όλη την διάρκεια της Επαναστάσεως και τη συμμετοχή του σε διάφορες μάχες
στην Πελοπόννησο.
«...Βουλευτικόν Σώμα
3 Ιανουαρίου 1825, Ναύπλιον
Άρθμ. 1372
Επισήμων μελών του Βουλευτικού μαρτυρία
περί του πότε ήλθεν εις Πελοπόννησον ο Χ. Μάλης
και πώς προσέφερε εις όσα εδιορίσθη και οποία
η διαγωγή του.
(Τμήμα Γ’, Θ. 3η)
Υπό του Μιχαήλ Γραμματικού και Θεοδωρή
Καλιόγλου, υπαξιωματικών»

Θέλεις το μεγάλο;
Ζήτα το μικρό.
κάθετι μικρό,
κρύβει το μεγάλο
το μικρόαγνοεί το μπορώ,
και στρέφεται προς το πρέπει.
Βοηθά την αναγνώριση
της μέγιστης αξίας.
Συγκρίνει μ’ευκολία
Αυτό που κάνεις,
με αυτό,
Που θα ήθελες νακάνεις.
Δείχνει το καλύτερο,
Αναζήτησέ το.
Πολλοί νομίζουν,
Ότι η επιτυχία απαιτεί πολλά,
Ότι είναι περίπλοκη
και φορτίζονται οι λίστες
του «.πρέπει να κάνω…».
Σπρώχνουν έτσι την επιτυχία
Πέρα από τις δυνάμεις τους,
και περιορίζονται στα λιγότερα,
Για να αισθάνονται επιτυχημένοι,
Ίσως και να χειροκροτούν
τον εαυτό τους…
Δεν γνωρίζουν όμως την αξία
τού «λίγα και καλά»
Χάνονται στην προσπάθεια
Για τα υπερβολικά πολλά…
με τον καιρό,
Εγκαταλείπουν τα όνειρά τους,
η ζωή τους γίνεται μικρή,
Ίσως και να την θεωρούν
Ασήμαντη,
Διότι…
Αντιλαμβάνονται εν τέλει,
Πως το παντού,
Σημαίνει πουθενά
το πολύ, σημαίνει λίγο…
Ίδια αρχή, ίδιος νόμος,
κάθετη αρχή, κάθετος νόμος,
καθέτως λειτουργούν τα πάντα…
Ας σκάψουμε λοιπόν,
κάθετα, σε βάθος,
Στο βάθος των πραγμάτων,
και θα βρεθούμε,
Σε ύψος, ανέλπιστα μεγάλο,
Ανέλπιστα Φωτεινό!

Αλέξανδρος Μαρινάκης

«Ένας αγωνιστής που ξεχώρισε κατά την Επανάσταση του 1821 και εντοπίστηκαν αρκετά έγγραφα γι’ αυτόν από τον Ροδίωνα Π. Γεωργιάδη,
ήταν ο Χιλίαρχος Γεώργιος Κύπριος, αλλού Γιώργης, παπά Κυργιάκου Κυπραίος, που είχε υπό
τας διαταγάς του 143 στρατιώτες το καλοκαίρι του
1824 και γραμματέα τον Μιχαήλ Παπαδόπουλο
(ή Παπαδημητρίου), Κύπριο. Τον βρίσκουμε στο
Ναύπλιο και στην Ύδρα υπό τις οδηγίες του ΧατζηΧρήστου Βούλγαρη, με την προσθήκη ότι
υπηρέτησε «εις την εκστρατείαν Αρκαδίας και Τριπολιτζάς».
Σε ένα από τα αχρονολόγητα έγγραφα του 1825
εντοπίζεται ο κατάλογος του Σώματος του Γιώργη
Κυπραίου, όταν εξεστράτευσε στην Αρκαδία. Σε

αυτόν περιλαμβάνονται και 45 Κύπριοι αγωνιστές.
Τα ονόματα τα αναδημοσιεύουμε και εδώ, αν και
είναι προφανές ότι δεν αποκλείεται ανάμεσά τους
να υπάρχουν και διπλογραμμένοι. Ένας από αυτούς,
ο Χριστοφής Κυπραίος, απέθανεν εις Αρκαδίαν:
1) Πέτρος Κυπραίος, 2) Χριστόδουλος Κυπραίος, 3) Γιάννης Καρπασίτης, 4) Μιχάλης Καρπασίτης, 5) Μιχαήλος Κυπραίος, 6) Παύλος
Κυπραίος, 7) Σιμεός Κυπραίος, 8) Μιχαήλης
Κυπραίος, 9) Μαρκουλής Κυπραίος, 10) Αργυρός Κυπραίος, 11) Καραγιώργης Κυπραίος,
12) Γιακουμής Κυπραίος, 13) Αγγελής Κυπραίος, 14) Γιώργης Κυπραίος, 15) Χρήστος
Κυπραίος, 16) Πέτρος Κυπραίος, 17) Σάββας
Κυπραίος, 18) Ανδρόνικος Κυπραίος, 19) Πιερής Κυπραίος, 20) Ηλίας Κυπραίος, 21) Γιώργης Κυπραίος, 22) Χαράλαμπος Κυπραίος, 23)
Νικόλας Κυπραίος, 24) Χριστοφής Κυπραίος,
25) Γιακουμής Κυπραίος, 26) Δημητρός Κυπραίος, 27) Λευθέρης Κυπραίος, 28) Γιώργης
Κυπραίος, 29) Μιχάλης Κυπραίος, 30) Χριστοφής Κυπραίος, 31) Χριστόδουλος Κυπραίος, 32) Καραγιώργης Κυπραίος, 33) Αντώνης
Κυπραίος, 34) Γιώργης Κυπραίος, 35) Φίλιππος Κυπραίος, 36) Χριστόδουλος Κυπραίος,
37) Γιώργης Κυπραίος, 38) Μιχάλης Κυπραίος,
39) Πέτρος Κυπραίος, 40) Μιχάλης Καρπασίτης,
41) Αβραάμος Κυπραίος, 42) Χαράλαμπος
Κυπραίοες, 43) Λευθέρης Κυπραίος, 44) Ευθύμης
Κύπριος, 45) Μαρκουλλής Κύπριος».
(Βλέπε «Χρονικό» - «Πολίτης», 22 μαρτίου
2009, τεύχος 057, του Πέτρου Παπαπολυβίου,
Επίκουρου καθηγητού Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου κύπρου, λευκωσία).
1-13 Ιανουαρίου 1825
κατάλογος των στρατιωτών τών υπό τας οδηγίας
του καπετάν Γιώργη κυπρίου, όσων εξεστράτευσαν εις Αρκαδίαν Πελοποννήσου, παρουσιασθείς υπό του Μιχαήλ Γραμματικού και Θεοδωρή Καλιόγλου, αξιωματικών του.
«Εν Ναυπλίω τη 8η Μαΐου 1833
Ο κ. Μιχαήλ Κύπριος κατά το 1821 ήλθεν εις
Πελοπόννησον μετά του μακαρίτου καπετάν Νοκολή Σέρβα και εστάθη υπό την οδηγίαν μου. Επολέμησεν τόσον αυτός καθώς και οι σύντροφοί του
με ανδρείαν εις τας μάχας εις Βαλτέτζιν, Τρίκορφον και την φράκτην της Γράνας, όπου επληγώθη
βαρέως και ιατρεύθη εις Βυτίναν. Μετά την ανάρρωσίν του ήλθεν εις την πολιορκίαν της Τριπολιτζάς και εστάθη μέχρι της αλώσεως αυτής. Επίσης
εστάθη εις τας μάχας όλας κατά του Δράμαλη από

την αρχήν έως το τέλος.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»
* Κωνστάντιος Ν. Κυπριώτης: Ήτο διδάσκαλος. Αμέσως μετά την επίθεση του Ιμπραήμ, κατέβηκε στην Πελοπόννησο. Πολέμησε στον Διρρό,
Βαλύραν και αλλαχού.

Τα Γεγονότα
Η Μάχη του Βαλτετσίου – πρώτη νίκη της
Επανάστασης
η μάχη του Βαλτετσίου Αρκαδίας θεωρείται ως
μία από τις πιο σημαντικές νίκες της Επανάστασης στις 12-13 μαΐου 1821. Ήταν η πρώτη μεγάλη
νίκη των Ελλήνων, κατά την έναρξη της πολιορκίας που οδήγησε στην άλωση της τριπολιτσάς.
«Εκείνος ο πόλεμος εστάθη η ευτυχία της
πατρίδος. Αν εχαλιώμασταν, εκινδυνεύαμενα μην
κάμομεν ορδί πλέον». Αυτά και μόνον τα λόγια του
Θεόδωρου κολοκοτρώνη είναι αρκετά για να μας
βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα
εκείνης της μάχης, η οποία στην ελληνική βιβλιογραφία ίσως δεν εξυμνήθηκε όπως η μεγαλειώδης
νίκη στα Δερβενάκια. Όμως αυτή η μάχη έσωσε
στην κυριολεξία την Επανάσταση που κινδύνευε
άμα να σβήσει στην γέννησή της και στάθηκε ο
θεμέλιος λίθος της πελοποννησιακής ανεξαρτησίας.
Η Μάχη των Βερρένων Αρκαδίας
Πραγματοποιήθηκε στις 18 μαΐου 1821. οι
ελληνικές δυνάμεις με αρχηγό τον νικηταρά νίκησαν
τους τούρκους στα Βέρρενα, στα πλαίσια της
πολιορκίας της τριπολιτσάς.
Η Μάχη στα Τρίκορφα Αρκαδίας
Πολεμικό επεισόδιο της Επανάστασης που
έλαβε χώρα στα τρίκορφα στις 24 Ιουνίου του
1825, κοντά στην τριπολιτσά, ανάμεσα στις δυνάμεις της οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό τον Ιμπραή Πασσά και στους Έλληνες.
Η Μάχη της Γράνας
Πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου του
1821.
12 Φεβρουαρίου 1825 – ο Ιμπραήμ και ο Αιγυπτιακός στρατός αποβιβάζονται στην Πελοπόννησο, βάζοντας σε κίνδυνο την Ελληνική Επανάσταση.
16-20 Σεπτεμβρίου 1828 – οι στρατιωτικές
δυνάμεις του Ιμπραήμ αποχωρούν από την Πελόποννησο.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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Πάνος Ιωαννίδης
- Ρένα Κατσελλή
Μέρος 48ον

Πάνος Ιωαννίδης
(1935 – 2021 )
ο Πάνος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Αμμόχωστο τον Φεβρουάριο 1935. μετά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο πήγε
πρώτα στην Αμερική όπου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Συρακουσών μαζικά μέσα Ενημέρωσης και στη συνέχεια πήγε στο τορόντο του
καναδά όπου σπούδασε κοινωνιολογία και
Ψυχολογία.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος και από το 1965 μέχρι το 1995 εργαζόταν στο ραδιοφωνικό Ίδρυμα κύπρου ως διευθυντής προγραμμάτων στην τηλεόραση.
Ασχολήθηκε συστηματικά με τη πεζογραφία,
το θέατρο και την ποίηση και συνέβαλε στην
ίδρυση διαφόρων λογοτεχνικών οργανώσεων,
όπως της Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων,
του λογοτεχνικού περιοδικού «Κυπριακά Γράμματα» κ.ά. Ίδρυσε επίσης το κυπριακό κέντρο ΠΕν και ήταν πρόεδρος του για αρκετά
χρόνια.
το 1969 μαζί με τον πρώην διευθυντή του
ρΙκ Ανδρέα Χριστοφίδη εξέδωσε την «Ανθολογία Κυπριακού διηγήματος» και τρία
χρόνια αργότερα το 1972 μαζί με τον Μίκη

Φοινικαρίδη εξέδωσε την «Ανθολογία του
Κυπριακού Αγώνα 1955-1959».
ο Πάνος Ιωαννίδης είναι πολυγραφότατος.
Στον τομέα της πεζογραφίας ο Ιωαννίδης εξέδωσε τα ακόλουθα διηγήματα και νουβέλες
«Στην Κύπρο την αέρινη» 1964, «Κύπρια
Έπη» 1968, «Κρόνακα» 1970, το μυθιστόρημα «Απογραφή» 1973, «Η αθέατη όψη» 1979.
Εξέδωσε επίσης τα ακόλουθα θεατρικά έργα:
«Συ που σκοτώθεις για το φως» 1964, «Γκρέγκορυ» 1973, «Η βαλίτσα και ντράϋ μαρτίνι»
1984 και «Πέτρος Α΄» 1990, καθώς και την
ποιητική συλλογή «Τραγούδια για το Συγκέροϋ και άλλα ποιήματα» 1966.
μερικά από τα έργα του βραβεύτηκαν με
τέσσερα πρώτα κρατικά βραβεία πεζογραφίας
και μεταφράστηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές
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γλώσσες.
το έργο του «Κρόνακα» αποτελείται από
πέντε διηγήματα και ο συγγραφέας γράφει για
τις εμπειρίες του που άντλησε από τις μελέτες
του την ιστορία της κύπρου. Σε ένα από αυτά
τα διηγήματα που φέρει τον τίτλο «Ονήσιλος»
αναφέρεται στην επανάσταση των κυπρίων
κατά των Περσών και στον χρησμό που πήραν
οι Αμαθούσιοι «να θάψουν με τιμές το κεφάλι
του Ονήσιλου».
το 2014 κέρδισε το κρατικό Βραβείο μυθιστορήματος για το βιβλίο "Ο Κοάζινος". To
μυθιστόρημα πραγματεύεται την ιλαροτραγική ιστορία του Αντώνη Αρχοντίδη, του λεγόμενου «Παχύ», ενός ονειροπόλου χαμηλόμισθου δημόσιου υπάλληλου, στην Βρετανοκρατούμενη κύπρο, που προσπαθεί με κάθε
τρόπο να βγάλει την οικογένειά του από την
ένδεια και την ανέχεια.
ο Πάνος Ιωαννίδης απεβίωσε τον Ιούλιο του
2021.

Ρήνα Κατσελλή
(1938 – 2021 )
η Ρήνα Κατσελλή γεννήθηκε στην κερύνεια
το μάρτιο 1938. μετά τις γυμνασιακές της
σπουδές αναμείχθηκε στον Απελευθερωτικό
Αγώνα του 1955-59 και μετά την ανεξαρτησία
ήταν μέλος του ΕΔμΑ (Ενωμένου Δημοκρατικού μετώπου Αναδημιουργίας). Ήταν παντρεμένη με τον πρώην δήμαρχο της κερύνειας Στέλιο Κατσελλή.
το 1973 ίδρυσε τις «Εκδόσεις Χρυσοπολίτισσα» και εκδίδει διάφορα βιβλία και
έπαιρνε ενεργό μέρος στην πολιτιστική ανάπτυξη της κερύνειας.
η μακρόχρονη συνεργασία της με τον «λαογραφικό Όμιλο κερύνειας» -- ήταν Γενική Γραμματέας του ομίλου για σαράντα χρόνια -- φανερώνουν όχι μόνο τη μεγάλη της αγάπη για την
πόλη της αλλά και την ακοίμητη προσήλωση
της στα πάτρια εδάφη. το έργο της αποτελεί
ένα ζωντανό υπόδειγμα πνευματικής επιμονής και αντίστασης.
μετά την τουρκική εισβολή και τον εκτοπισμό της από την κερύνεια, εγκαταστάθηκε
πρώτα στη λεμεσό και μετά στη λευκωσία.
Συνέχισε να γράφει και να ασχολείται με την
λογοτεχνία και να προωθεί τους αγώνες των
κυπρίων προσφύγων για επιστροφή.
το 1978 εντάχθηκε στο Δημοκρατικό κόμμα
και τρία χρόνια αργότερα, το 1981 ήταν η πρώτη
γυναίκα βουλευτής που εκλέχτηκε στην κύπρο
και αντιπροσώπευε την αγαπημένη της πόλη
και επαρχία της κερύνειας. Παρέμεινε βουλευτής για τρεις θητείες μέχρι το 1996. Ως βουλευτής η ρήνα κατσελλή πρωτοστάτησε στην
ψήφιση του θεσμού του Πολιτικού Γάμου και
προώθησε πολιτιστικά θέματα καθώς και την
ισομισθία ανδρών και γυναικών.
το συγγραφικό της έργο περιστρέφεται γύρω
από τις παραδόσεις, τη λαογραφία και τα προβλήματα των εκτοπισμένων της επαρχίας της
κερύνειας.

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
η ρήνα κατσελλή ασχολήθηκε με όλα τα
είδη του λογοτεχνικού λόγου: μυθοστόρημα,
θέατρο και ποίηση.
Έγραψε τα πιο κάτω μυθιστορήματα: «Τα
τετράδια της αδελφής μου», «Στην Εφτάλοφη», «Στα Βουνά της Τραμουντάνας»,
«Γαλάζια φάλαινα», «Μη γένοιτο», «Τα

φτερά του αετού», «Κερύνεια – εκ στόματος γερόντων», «Κερύνεια – Ο άνθρωπος
/ τόπος», «Τζιερυνιώτισσες».
Έγραψε επίσης το Χρονικό «Πρόσφυγας
στον τόπο μου» και τα λαογραφικά / δοκίμια
«Κερύνεια» (Ιστορική λαογραφική έρευνα),
«Γνώμες ταπεινής γνώσης», «Ο ραγιάς –
ο άνθρωπος και το φύλλο» και «Ανδρέας
Χριστοφίδης – Βίος, Πολιτεία».
το ποιητικό της έργο συμπεριλαμβάνει τις
συλλογές «Χειρόγραφα Ποιήματα» και «Ποιήματα από πεζές σελίδες».
τον Απρίλιο 2010 σε μια τιμητική εκδήλωση
για την ρήνα κατσελλή ο Πρόεδρος της Βουλής μάριος καρογιάν ανέφερε ότι «διερμηνεύει,
καταγράφει και εκφράζει με μια ιδιαίτερη ευαισθησία τους καημούς, τα πάθη και τους πόθους του πρόσφυγα Κερυνειώτη και του κάθε
πρόσφυγα, βρίσκεται σε ένα συνεχή νοερό διάλογο με την Ιστορία και τους προγόνους μας
αλλά, παράλληλα, καταθέτει σκέψεις, στοχασμούς και προβληματισμούς για το σήμερα και
προτείνει δρόμους προς το αύριο».
τον οκτώβριο 2010 η ρήνα κατσελλή βραβεύτηκε για την εξέχουσα προσφορά της στα
πολιτιστικά δρώμενα της κύπρου με το Αριστείο Γραμμάτων που της επέδωσε ο τότε
Πρόεδρος της κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας.
ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου κύπρου Σταύρος Ζένιος αναλύοντας το σκεπτικό
της βράβευσης χαρακτήρισε τη ρήνα κατσελλή ως «εξέχουσα μορφή των πολιτιστικών
πραγμάτων της Κύπρου», σημειώνοντας πως
«έχει τη χάρη να λειτουργεί σε δύο επίπεδα,
αφενός στο καθαρά δημιουργικό ή συγγραφικό (κυρίως μυθιστορήματα και θεατρικά) και
αφετέρου στην έρευνα, την περισυλλογή και
τη διάσωση του υλικού της μνήμης».
η ρένα κατσελλή απεβίωσε τον μάιο του
2021.
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Racists and Turkish
extremists are
challenging Waltham
Forest Council again!
CLLR “NICK” HALEBI DESELECTED
IN MAY’S LOCAL ELECTION
Turkish extremists have scheduled 3rd March 2022 to protest
again outside Waltham Forest Town Hall to coincide a full Council meeting of Councillors to express their frustration regarding
last year's fiasco of raising the flag raising ceremony.
On the morning of 15th November 2021, the flag that represents the illegal occupied area of Northern Cyprus was raised
over an official town hall which prompted a flurry of complaints

Cup tie success for
Omonia Youth FC teams
C

ommunity grassroots club Omonia Youth
FC, sponsored by Spector, Constant &
Williams, Vas Barbers and V Jewellers saw
three of their teams record significant cup
victories last weekend. In the Spring Cup
Harrow Savva Zavros and David Poncia's
Under 16 Gold out in a great performance
as they won 4-2 away. This was in stark contrast to their previous meeting earlier in the
season when they suffered a heavy defeat
and is evidence of their growth and maturity as a team. The victory outs the Under 16
Gold in a good position to qualify from the
group stage. There were some individual
fantastic performances including a special
goal scored from the corner flag. Coach
David said: "It was a solid performance in
difficult conditions. They are a fantastic side
to watch when they click." Goals were scored
by Man of the Match Anthony (2), Gino and
Jono.
By Mike Pieri

by distressed residents to Waltham Forest Council and to the
borough's three parliamentary candidates.
The flag raising ceremony coincided with the 38th anniversary of the illegal declaration of the Turkish occupied area of
Northern Cyprus which is only recognised by Turkey and still
remains a pariah fake state.
The hanging of the flag was short-lived, it was removed on
the afternoon of November 15 with Waltham Forest Council
Leader Grace Williams issued a statement saying : "Waltham
Forest Council apologies for the offence caused by raising of
the flag of Northern Cyprus which has now been removed. We
accept this remains a disputed territory not recognised by the
UK Government and will not be raising it in the future". Saying:
"...Our intention is to celebrate our communities, not cause division, and apologise for the offence caused".
However, many Turkish racists living in the borough and London have found the removal and statement on the flag raising
to be offensive. Unfortunately, Cllr. Grace Williams and Labour
Councillors have been the victims of cyber bullying on their social media accounts by Turkish racists and supporters including threats of violence and intimidation.

The deselection
of Councillor Halil "Nick" Halebi
Local Conservative Councillor Halil "Nick" Halebi, who was
behind the initiative and threatened Council officers with legal
action, has recently been deselected to defend his seat (Chingford Green Ward) in May's Council election.
A local Conservative Party member who asked to remain
anonymous said " Cllr. Halebi's flag raising initiative has brought
the Conservative Party and the offices of Waltham Forest Council into disrepute. His actions were devisive and he knew that it
would undermine public trust. The borough has pressing problems in dealing with high levels of crime, anti-social behaviour
and housing. "
Cllr. Halebi's wife Cllr. Kay Isa was approved by the Waltham
Forest Conservative select committee, however, the pair's son
Jusden Halebi's spot in the May elections could be under threat,
as the Tories are having to redo the selection process after successful complaints.
Cllr. Halebi is currently under investigation by Waltham Forest's Council Monitoring Officer and is waiting for the outcome.
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Mike Koumi, Adam Broomfield and Panny
Panayiotou's Under 14 White booked their place
in the last four of the League Cup after a close
match and having to come from behind to win
3-2.
A slow start by the Under 14 saw them go 20 down in the opening 10 minutes. The boys
were off the pace, were standing off their opponents and were generally being outplayed
by their visitors. Slowly but surely, the Under
14 White got back into the game and scored a
superb goal on the break by moving the ball
quickly down the flank, using an overlap which
led to a flick on and finish from Chris. The moved
started from their corner!
In the second half Under 14 White dominated using the width of the pitch to their advantage, producing fast flowing football. Their equaliser came from a move involving five players. Despite creating numerous chances, it was 2-2 at
full time. In extra-time, the Under 14 White continued to dominant but yielded no goals until a
penalty was awarded for a handball which was
expertly dispatched. Man of the Match Chris
got all three goals in what was described as an
all-action midfield display.
Chris Gregoriou's Men's team, who are sponsored by Crown Mobile Tyres and The Master
Locksmith, were also in Cup action and like the
Under 14 White are also through to the last four
of the KOPA League Challenge Cup. It was a
great display from the team which culminated
in best result in men's football as they struck
six goals past their opponents to win 6-1. Chris
described the match thus: "It was a complete
performance today with really good football
played all over the pitch. Well done too to the
two hat-trick heroes today." Three goals apiece
were scored by Andreas Kyprianou and Markos
Touroukis.
Sophia Karanicholas and Samuel Arthur's
Under 14 Girls continued their recent great run
with another excellent performance and another win. Impressively the victory came against
a team from a higher division. A brilliant and disciplined first half performance was rewarded
with a few great team goals. The focus for the
girls this week at training was "supportive play".
The team often makes good passes and the
girls are quick to run forward but without questioning whether they are always the best option. The girls implemented their training ses-

The Under 14 Girls put on a fantastic display on Saturday to record another win
sion fantastically in match play and did their
coaches and watching crowd proud. An experimental second half was well received by
the girls with multiple players unfamiliar positions.
Mary Tryphona's Under 11 Girls showed their
commitment even though with several players
missing they were still able to field two teams.
Both teams played great, with the girls all stepping up to rotate as goalkeeper. The Tigers started slowly then got into the game as their passing improved as did their marking . Olivia G today stepped up and really ran the midfield. Xenia, Ava & Siena all rotated in goal . It was a
tough match but the girls never gave up . The
Lions came up against the toughest team in
their division and the match-up didn't faze the
Omonia Youth FC girls. They all got stuck in
and kept battling until the final whistle. Nadia
made her debut and became part of the team
while Ria, Eliana & Chiara Mia all rotated in
goal.
In the Under 18 Derby, Michael Pieri's Under 18 White came up against Jimmy and Chris
Mousicos' Under 18 Gold. There are two divisions between the teams and while Under 18
Gold eventually ran out 4-0 winners, the Under
18 White took plenty of positives from the match
too. The key difference in the match was when
decision-making was required at crucial moments, the Under 18 Gold players invariably
made more of them. The game was played in
a good, competitive spirit. Man of the Match for
the Under 18 White was awarded to Kyle Ellis
who was brilliant at fullback and then at centre
half, positions he rarely plays these days.
Zeno Vryonides, Mario Georgiades, Elias
Neocleous and Vas Simou's Under 14 Green
faced a team that outplayed them at the start
of the season, but last Sunday the roles were
reversed. The Under 14 Green dominated possession, gave little space away and wasted very
few of the goal scoring opportunities they crafted as they came away with a satisfying 3-0 win.
The Under 14 Green midfield kept control of
the game while the defence was solid from the
first minute and rarely gave the ball away. After the match Zeno said: "We created loads of
chances and could have scored more. The boys
showed fantastic footwork and their confidence
is growing." Goals were scored by Michael T.
Nathanal, Andoni. Nathanal was named Man
of the Match for the number of chances he created and his crazy skills and footwork!
The camaraderie and community spirit of the
club is never better evidenced than when coaches and managers help each other out. On Sunday Chairman Myri Demetriou and coach J

helped with the Under 11 Green. The boys gave
their all, played as a unit, moving the ball around,
exploiting gaps they found and creating some
opportunities for one another. There is a real
team bond among the group that enabled them
to out on a good display. Man of the Match was
awarded to CJ with Best Contributor given to
Leo. All the players were rightly praised for their
efforts and for the positive things they did during the match.
Abdullai Adejumo's Under 12 Girls, the Eagles and the Falcons both had matches last
Sunday and both performed admirably. The
Eagles were playing against one of the best
teams in the league and although they played
very well and fought hard, they were unfortunate that two girls took knocks and with no subs
the match became even more difficult. What
was pleasing was that the girls seamlessly
adapted to different positions throughout the
game. Elize, who scored the Under 12 Girls only goal, started in goal and also played in defence, midfield and attack. Amelia showed that
she's coming on in leaps and bounds with a really confident performance as comfortable playing up front or in the midfield. Aanya put in a
tireless performance covering ground as always but unfortunately took a knock. Ruby
showed that she's starting to think a bit more
on the ball and about her positioning as well
which is really promising and Andreana showed
real fight embodying the spirit of this team. Then
there was Daisy our 'Girl of the Match' who really impressed with her overall commitment,
she was tasked to help shore up our defence
today and she did a great job.
The Under 12 Girls Falcons were also in action and they too performed extremely well. The
movement was much more fluid and some good
passing was seen. The defence was also strong
with some great clearances. Players of the
Match went to Liza and Elisiya who totally deserved it, but there were also noteworthy performances from Faith, Claudia, Tia and Cassia. After the match Abdullai said: "I am extremely proud of the girls, my heart is beaming.
Well done to all and let's keep up the good work.
Get that football and practice whenever you
can!"
Should you feel enthused and want to
know more about Omonia Youth FC, you
can contact the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the contact page
on the club's website www.omoniayouthfc.com as well as following the club on twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

A R N A K I M E FA S O L I A

(LAMB WITH HARICOT BEANS)
George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also
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flavours.

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Θέλω Πίσω Το Παιδί Μου
Ελληνική ταινία:
Διακοπές Στο Βιετνάμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
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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.

ARNAKI ME FASOLIA
(LAMB WITH HARICOT
BEANS)

20.05
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This is a traditional and healthy
dish, which fills the kitchen with aromas. It is very delicious and filling
and will satisfy the whole family,
especially when served as Sunday
lunch.
The beans are a good source of
protein and are associated with various health benefits. They are a nutritional powerhouse, packed with
fibre, Vitamin B6, folate, magnesium, zinc and iron.

00.10

Από μέρα σε μέρα
μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
καμώματα τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
ομοΓΕνΕΙΑ - Εδώ λονδίνο
Ελληνική ταινία:
Τα Παιδία Δεν Παίζει
Ελληνική ταινία:
Τζο Ο Τρομερός
Ελληνική ταινία:
Οι Δύο Όψεις του Έρωτα

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κύπριοι του κόσμου - ρΙκ
Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Αύριο είναι κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
με τον Φακό του Hellinic TV
κωμική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Τρεις Άνδρες Στο Κρεβάτι Μου
Ελληνική ταινία:
Αριστοτέλης Ο Επιπόλαιος

KYΡIAKH 110 ΦεβρΟΥΑΡΙΟΥ
11.00 μετάδοση Θείας λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
21.15 Διαλέγω καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
21.45 Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
22.15 Ελληνική ταινία:
Περιπέτεια Στο Αιγαίο

INGREDIENTS
Serves 4

sea salt and freshly ground
black pepper
METHOD
1. Pre-heat the oven to
200⁰C/180⁰C fan/gas 6.
2. Season the lamb shanks or
lamb pieces all over and
coat them lightly in flour.
3. Over a high heat, cook the oil
in a large heavy based
casserole or clay pot and fry
the meat on all sides for 5-6
minutes until golden brown.
Lift them out with a slotted
spoon and set aside.
4. Add the onion in the casserole or clay pot and fry gently
for 3-4 minutes until light
golden. Stir in the garlic, celery, carrots, rosemary, dill
and bay leaves.

5. Transfer the lamb to the
casserole or clay pot and
pour the wine slowly over it
and stir in the diluted tomato
puree. Drain the soaked
beans and add them to the
pan and stir to mix well. Season with freshly ground
black pepper.
6. Transfer the casserole or clay
pot into the oven and bake,
covered, for 40-45 minutes.
Add the hot water and salt to
taste. Lower the heat to
160⁰C/140⁰C fan/gas 3 and
cook for a further hour or until the lamb is tender and the
beans are well cooked.
7. Serve with crusty bread and a
crispy salad.

A song for my soul,
A rebirth with Spirit
To complete and guide thee
For the hour of departure
Hath come, let us read
A psalm of David …
“I wait for the Lord,
My soul waits for the Lord
And in His word I hope,
My soul waits for the Lord
More than they that watch
For the morning:
I say, more than they that
Watch for the morning.” *
Dear friend
Thou art eternal,
A spark of the divine;
A part of our Father
Above and beyond,
Therein thou wilt be
In the life hereafter,
Gathered up
In prayer by the
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
GreekStories με
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
“Ανάδειξέ το”
με την Άννα νικολαΐδη
και τη ρούλα Σκουρογιάννη
Θέατρο της Δευτέρας:
Η Κυρία Προέδρου
το ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ελληνική ταινία:
PepperMint
Ελληνική ταινία:
Σχολή Για Σωφερίνες

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
ταινίες της εβδομάδας
με την τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική ταινία:
Πόνεσα Πολύ Για Σένα
Ελληνική ταινία:
Χαρούμενο Ξεκίνημα

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Ο Θείος Μου Ο Ιπποκράτης
Ελληνική ταινία:
Η Κλεοπάτρα Ήταν Αντώνης

LGR - London Greek Radio
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Monday
6.00-7.00
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/*5¶V-XNHER[
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7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- LGR

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8am- LGR
9am- RIK

Sports Update

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

9am- RIK
10am- ERT

Sports Update

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

10.00-11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid-Morning
Madness

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

11.00-12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid-Morning
Madness

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00-10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00-13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00-14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩ
ĲȠȞǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK

14.00-15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
3pm- LGR /
Press

15.00-16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

3pm- LGR /
Press
4pm- ERT

16.00-17.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00-18.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00-19.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

#CommunityChest
/*5¶V:,6+
[W.eekly I.nformation
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Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00-21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00-22.00

Live At The Greek

Scandalous

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00-23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

#WindDownWednesday

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

© George Psarias

A Song For My Soul
O soul of my soul
Hearken unto me for
Thy self speaks to thee,
For thou art my
Lifelong companion;
O soul of my soul
Our journey has been long,
Many were the lush
Valleys leading to
Mountain highs;
O soul of my song
The seas have been rough
Whilst in prayer
We ventured out
Upon the many waters,
Thou hast been ever so
Patient with wearisome
Demands, the passions
Of life sought out,
O soul of myself
Faithful companion
Thou hast been,
Alas, now unto thee
Reverently I pray,

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

2 lamb shanks, about 500g
each or lamb shoulder, cut
into large pieces, approximately 10cm each
3 tbsp plain flour
4 tbsp olive oil
2 medium onions, finely
chopped
2 garlic cloves, finely chopped
2 celery sticks, sliced diagonally
2 carrots, sliced diagonally
leaves from 4 fresh rosemary
sprigs, finely chopped
a small bunch of dill, finely
chopped
2 bay leaves
175ml dry white wine
2tbsp tomato puree, diluted in
450ml hot water or 350ml
passata
250g dried haricot beans,
soaked in water for at least 8
hours or over night
150ml hot water

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ambassadors of the
Upper air;
Our Lord declared …
“For in my Father’s
House are many
Mansions,” **
From dust to dust
Thus the body shall
Return to its abode,
Its earthly bosom
Of rest,
And await the final
Trumpeter’s call
+++
Life does not begin with
Birth, nor does it
End with death!
Amen.
Jo-Anne Colombo Marinakis
* Psalm 130: 5-6
** John 14: 2

19.00-20.00

#TuesdayTunes

6pm- RIK

23.00-0.00

#MondayMoods

0.00-1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00-7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

6pm- RIK

8pm- ERT

7am- ERT

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

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

