Ù Ë

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ ΦΥΛ ΛΟΥ 1 1 0 3

ΑΠΟΨΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΤΙΜΗ: £1,00

152-154 COLES GREEN
RD, NW2 7HD, London
= email:
michael@eleftheria.biz
w w w. e l e f t h e r i a . c o . u k

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από
τη Βουλή ο Κ.Μητσοτάκης

Τα ΜΟΕ, οι... κοινωνικές
συναντήσεις και το αμόκ
με τις Προεδρικές
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Για τη συνεργασία
3+1 μίλησε
ο Μπλίνκεν,
για…ΜΟΕ με Τ/κ
ο Κασουλίδης!
l ΠΡΟΤΑΣΗ ΠτΔ
ΓΙΑ ΒΑΡΩΣΙΑ ΜΕΤΕΦΕΡΕ
ΣΕ ΜΠΛΙΝΚΕΝ Ο ΥΠΕΞ
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Τιμήθηκε από τον
αρχηγό του Εργατικού Κόμματος ο Στήβεν Αλαμπρίτης
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Δεν παραιτείται διότι
θα τα διορθώσει όλα…
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ 12
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ

n ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ
«ΛΑΘΗ ΗΓΕΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ LOCKDOWN

ΣΕΛΙΔΑ 21

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ:
«Έχω διαφορές
με τον Αβέρωφ στο
Κυπριακό»

n Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΗΤΗΣΕ
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΛΕΓΟΝΤΑΣ «I GET
IT AND I WILL FIX IT»

n ΣΤΡΟΦΗ 180ο ΜΟΙΡΩΝ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ NHS

n Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
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Τιμήθηκε η ημέρα των Τριών Ιεραρχών
και των Ελληνικών Γραμμάτων

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ «ΚΑΥΓΑΣ» ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

n ΜΕ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΜΝΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ
ΤΡΕΙΣ «ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ
ΘΕΟΤΗΤΟΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο Στέφανος… αδειάζει
Ειρήνη για τον Γ. Παμπορίδη
l AYTH EΠIMENEI: «ΑΠΑΞΙΩΝΕ ΤΟ ΑΚΕΛ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ»
ΣΕΛΙΔΑ 7
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ΦΩΤΟ: Π.ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Ανδρέας Κακουρής στη γιορτή
των Ελληνικών Γραμμάτων στο Μάνορ Χιλλ

ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ,
ΦΙΝΣΛΕΫ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ACTON
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Δεν παραιτείται διότι
θα τα διορθώσει όλα…
Κ

αταπέλτης είναι το Πόρισμα της Ερευνώντος Λειτουργού, Σου Γκρέι, για
τον Βρετανό πρωθυπουργό σχετικά με
την παραβίαση πολλαπλώς του αυστηρού εγκλεισμού που ίσχυε σε ολόκληρη
τη χώρα λόγω της πανδημίας. Η κυρία
Γκρέι διαπίστωσε ότι στις 12 από τις 16
συνθροίσεις που ερεύνησε δεν τηρήθηκαν οι αυστηροί κανόνες του lockdown,
καταλογίζοντας ευθύνες στην «ηγεσία».
Ο Μπόρις Τζόνσον ταπεινωμένος ζήτησε
συγγνώμη αλλά ούτε σκέψη για παραίτηση, όπως του ζήτησε ο αρρχηγός των
Εργατικών και τα άλλα αντιπολιτευόμενα κόμματα αλλά και μικρή μερίδα Συντηρητικών βουλευτών, όπως ο πρώην υπουργός Ντέιβιντ Ντέιβις. Ιδιαίτερα καυστική η πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός
των Συντηρητικών Τερέζα Μέι, σχολίασε
στη Βουλή: «Δεν ήξερες τι υπέγραφες ή
δεν κατάλαβες;»...

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
Στο 12σέλιδο Πόρισμά της η Ανώτερη Δημόσια Λειτουργός συμπεραίνει ότι αριθμός
συναθροίσεων που έγιναν στην Ντάουνινγκ
Στριτ και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια, από
Μάιο 2020 έως Απρίλιο 2021, εν μέσω απαγορευτικών μέτρων λόγω πανδημίας, «δεν
θα έπρεπε να είχε επιτραπεί να διεξαχθούν». Τονίζει ότι «κάποιες συμπεριφορές
γύρω από αυτές τις συγκεντρώσεις είναι
δύσκολο να δικαιολογηθούν». Κάνει λόγο
για «αποτυχίες ηγεσίας και κρίσης» από
διάφορα τμήματα της Ντάουνινγκ Στριτ και
του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η κα Γκρέι δεν κατονομάζει μεν άτομα που
θεωρεί ότι συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον
αδικαιολόγητο τρόπο, αλλά κάνει γενικά λόγο
για «σοβαρή αποτυχία τήρησης όχι μόνο
των υψηλών στάνταρ που αναμένονται
από αυτούς που εργάζονται στην καρδιά
της κυβέρνησης, αλλά και των στάνταρντς που αναμένονταν από ολόκληρο
τον βρετανικό πληθυσμό εκείνη την περίοδο».
Η κα Γκρέι τονίζει στην έκθεση πως η Μητροπολιτική Αστυνομία τής ζήτησε να συμπεριλάβει μόνο ελάχιστες αναφορές στα πάρτι
που τελούν πλέον υπό αστυνομική έρευνα
και πως αυτό σημαίνει ότι η ίδια δεν μπορεί
να παρουσιάσει μία «ουσιώδη» ανάλυση των
εκτενών πληροφοριών που συνέλεξε.
Αποκαλύπτει δε πως η Μητροπολιτική
Αστυνομία ερευνά 12 εκ των 16 συναθροίσεων που απασχόλησαν την ίδια, ως εκδηλώσεις κατά τις οποίες δυνητικά διαπράχθηκαν αξιόποινες πράξεις, οι οποίες
πάντως δεν αναμένεται να επισύρουν κάτι
περισσότερο από χρηματικό πρόστιμο.
Εν των μεταξύ, η εφημερίδα «Guardian»
αποκαλύπτει ότι ο Μπόρις Τζόνσον παρέστη σε ακόμα ένα «πάρτι αποχαιρετισμού»,
όπου απηύθυνε και ομιλία, ευχαριστώντας
συνεργάτη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στη διάρκεια της θητείας του.
Το πάρτι αυτό έγινε στις 14 Ιανουαρίου
2021, χρονική περίοδος που ίσχυε το σκληρότερο έως τότε lockdown.

«ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΙ,
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ»...
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε τη Δευτέρα «συγγνώμη» ενώπιον του
Βρετανικού Κοινοβουλίου υποσχόμενος να
αντλήσει διδάγματα, αποκλείοντας όμως να
παραιτηθεί μετά τη δημοσιοποίηση του
πορίσματος.
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη», είπε.
«Συγγνώμη απλά για τα πράγματα που
δεν κάναμε σωστά και συγγνώμη για τον
τρόπο που αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε»,
σημείωσε ο πρωθυπουργός ενώπιον των
βουλευτών.
«Το κατάλαβα και θα το διορθώσω»,
συμπλήρωσε, υποσχόμενος διοικητικές αλλαγές στη λειτουργία της Ντάουνινγκ Στριτ.
Διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του παραμένει «άξια εμπιστοσύνης», αναφέροντας τα
επιτεύγματα μετά το Brexit, την επιτυχία της
εμβολιαστικής εκστρατείας κατά του κορωνοϊού ή ακόμα και την απάντησή του στην
ουκρανική κρίση.
«Θέλω να πω στους πολίτες αυτής της
χώρας: Γνωρίζω ποιο είναι το θέμα, είναι
εάν αυτήν την κυβέρνηση μπορεί να την
εμπιστευτεί κανείς για να τα καταφέρει και
απαντώ ναι μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, ναι, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε
ότι θα καταφέρουμε».

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου
εξέδωσε δήλωση με την οποία αναφέρει ότι
προχωρά με ταχύτητα στον καθορισμό των
ατόμων από τα οποία πρέπει να ζητήσει
καταθέσεις στο πλαίσιο της δικής της έρευνας για τα καταγγελλόμενα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown.
Η δήλωση αναφέρει πως η Αστυνομία έχει
στη διάθεσή της πάνω από 300 φωτογραφίες και πάνω από 500 σελίδες εγγράφων
για το αποκαλούμενο «Ρartygate», που της
επιδόθηκαν από τη Σου Γκρέι.
Μεταξύ των 12 συναθροίσεων που ερευνά η Σκότλαντ Γιαρντ περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο στα οποία ο Πρωθυπουργός
έχει παραδεχθεί πως παρέστη, έστω για λίγο
– τη συγκέντρωση στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ στις 29 Μαΐου 2020 και το μίνι πάρτιέκπληξη για τα γενέθλιά του στην αίθουσα
συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου
έναν μήνα αργότερα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία υπερασπίστηκε
την απόφαση να ζητήσει από την κα Γκρέι
να μη συμπεριλάβει στην αναφορά της λεπτομέρειες για αυτές τις 12 συγκεντρώσεις, λέγοντας ότι θέλει ανεξάρτητες καταθέσεις από
τους εμπλεκόμενους χωρίς να έχουν επηρεαστεί από όσα έχουν καταθέσει οι υπόλοιποι στην κα Γκρέι.

ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ
ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΤΟΥ NHS
Λόγω αφόρητων συνδικαλιστικών πιέσεων
αλλά ένεκα και των τεράστιων προβλημάτων που θα δημιουργηθούν στο Υγειονομικό
Σύστημα της χώρας, η βρετανική κυβέρνηση
έκανε μια εντυπωσιακή στροφή, ανακλώντας
προηγούμενη απόφασή της για απόλυση
όσων εργάζονται στο NHS και αρνούνται να
εμβολιαστούν. Ως δικαιολογία βρήκε την ηπιότερη μορφή της Όμικρον…
Ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων πως η
κυβέρνηση έχει σκοπό την ανάκληση της
υποχρεωτικότητας εμβολιασμού κατά Covid
για το προσωπικό πρώτης γραμμής στο
σύστημα υγείας NHS στην Αγγλία.
Με βάση την απόφαση που είχε ληφθεί
τον Νοέμβριο, τα μέλη προσωπικού του NHS
που έρχονται σε επαφή με πολίτες οφείλουν
να είναι πλήρως εμβολιασμένα έως την 1η
Απριλίου, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει
να έχουν κάνει την πρώτη δόση έως σήμερα Πέμπτη.
Αν αρνηθούν, τότε θα υποχρεώνονταν είτε
σε μετακίνηση σε άλλο πόστο ή αν αυτό δεν
ήταν δυνατό, σε απόλυση. Αν και το 95%
του προσωπικού έχει εμβολιαστεί, περίπου
77.000 εργαζόμενοι παραμένουν ανεμβολίαστοι.
Ο κ. Τζάβιντ είπε στους βουλευτές ότι με
βάση τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα,
που περιλαμβάνουν τη διαπίστωση ότι η
παραλλαγή Όμικρον είναι ηπιότερη από τη
Δέλτα, δεν είναι πλέον ανάλογος των συνθηκών ο υποχρεωτικός εμβολιασμός προσωπικού του NHS και των οίκων ευγηρίας.
Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλογιστεί και τον αντίκτυπο που θα είχαν οι
μαζικές απολύσεις στην επάρκεια του έμψυχου δυναμικού στο Σύστημα Υγείας, ιδίως τη
στιγμή που ήδη υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις
προσωπικού στο σύστημα.
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Ισχύς εννέα μηνών
για ταξίδια εντός
της Ευρ. Ένωσης
Από την 1η Φεβρουαρίου, τέθηκε σε ισχύ η τροποποιήση του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID19 και την πρόβλεψη περιόδου αποδοχής 270 ημερών για
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που
ορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής της
21ης Δεκεμβρίου 2021, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδέχονται
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για περίοδο 270 ημερών (9
μηνών) από την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς εμβολιασμού.
Για εμβόλια μίας δόσης, αυτό σημαίνει 270 ημέρες από την
πρώτη και μόνη δόση, ενώ για εμβόλια δύο δόσεων, σημαίνει
270 ημέρες από τη δεύτερη δόση.

Όλα τα κράτη να εφαρμόσουν γρήγορα
τους κοινούς κανόνες
Προκειμένου να διασφαλιστεί συντονισμένη προσέγγιση, τα
κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αποδέχονται πιστοποιητικά εμβολιασμού που αναφέρουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς
εμβολιασμού, αν έχουν παρέλθει περισσότερες από 270 ημέρες από τη χορήγηση της δόσης που αναφέρεται σ’ αυτά. Ταυτόχρονα, και προκειμένου να διασφαλιστεί συντονισμένη προσέγγιση, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, για σκοπούς ταξιδιού,
να προβλέπουν περίοδο αποδοχής μικρότερη από 270 ημέρες. Εντός αυτής της τυποποιημένης περιόδου αποδοχής, τα
πιστοποιητικά εμβολιασμού που αναφέρουν την ολοκλήρωση
της αρχικής σειράς εμβολιασμού θα πρέπει να εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά από ένα κράτος μέλος, ακόμα και αν το
εν λόγω κράτος μέλος χορηγεί ήδη αναμνηστικές δόσεις.
«Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει με βάση τις συνθήκες που
αντιμετωπίζει. Ωστόσο, η μετάλλαξη Όμικρον έχει ήδη εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη και είναι καιρός να δούμε τη διακοπή των πρόσθετων ταξιδιωτικών μέτρων που έχουν λάβει ορισμένα κράτη μέλη τις τελευταίες εβδομάδες, καθιστώντας τα
ταξίδια πιο δυσκολα και λιγότερο προβλέψιμα σε ολόκληρη την
ΕΕ», ανέφεραν προ εβδομάδας, κατά την επικαιροποίηση της
σύστασης, με γραπτή δήλωσή τους η Επίτροπος Υγείας και
Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου και ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς.
«Καλούμε τώρα όλα τα κράτη- μέλη να εφαρμόσουν γρήγορα τους κοινούς κανόνες για να εξασφαλίσουν συντονισμό και
σαφήνεια για τους πολίτες και τους ταξιδιώτες μας», αναφέρουν
οι Κυριακίδου και Ρέιντερς επισημαίνοντας ότι «τα πάνω από
1,2 δισεκατομμύριο πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μαρτυρούν
την επιτυχία αυτού του εργαλείου, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε
ολόκληρη την ΕΕ και σε παγκόσμια κλίμακα».
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

Περισσότερες από 10 δις. οι δόσεις
εμβολίου κατά του κορωνοϊού
Π

ερισσότερες από 10 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά του κορωνοϊού, πλέον,
έχουν χορηγηθεί, ένα σημαντικό
ορόσημο για ένα τόσο μικρό
χρονικό διάστημα από τότε που
ξεκίνησε (τέλος 2020-αρχή 2021
ανάλογα με τη χώρα) το μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα
στην ιστορία της ανθρωπότητας, το οποίο έχει ήδη εμβολιάσει πάνω από το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού (4,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους) με τουλάχιστον μία δόση από κάποιο
από τα περίπου 20 υπάρχοντα
εμβόλια.
Όμως, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αφενός παραμένουν
σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση στα εμβόλια (μόνο το 5,5%
των κατοίκων των φτωχών χωρών
έχουν κάνει δύο δόσεις, ενώ σε
όλη την Αφρική μόνο το 16% έχουν
κάνει έστω μία δόση) αφετέρου
δυσκολεύονται πολύ να μοντελοποιήσουν το μέλλον της πανδημίας
Covid-19 και να προβλέψουν πότε
θα έρθει το τέλος της. Πάντως,
θεωρούν πιο πιθανό ότι η Όμικρον δεν θα είναι η τελευταία παραλλαγή που θα απασχολήσει την
ανθρωπότητα, αν και η επόμενη
αναμένεται να είναι ακόμη πιο ήπια.
Η εμφάνιση τής ακόμη πιο μεταδοτικής υποπαραλλαγής ΒΑ.2 της
Όμικρον (γνωστής και ως Όμικρον 2), η διαφορετική σύνθεση
και δυναμική του πληθυσμού από
χώρα σε χώρα, οι διαφορετικές
εμβολιαστικές στρατηγικές μεταξύ
των χωρών, οι διαφορετικές ταχύτητες και οι ανισότητες στα εμβολιαστικά προγράμματα και κατά
συνέπεια τα διαφορετικά επίπεδα
ανοσίας μεταξύ των ηπείρων και
εντός των ηπείρων, η ασάφεια για
την παθογονικότητα της Όμικρον
και για τον βαθμό ανοσοδιαφυγής
της, όλα αυτά καθιστούν δύσκολο
να γίνουν αξιόπιστες προβλέψεις
από τα επιστημονικά μοντέλα,
σύμφωνα με το «Nature».
Ήδη, πριν την εμφάνιση της Όμικρον 2, η αρχική Όμικρον (δηλαδή η έως τώρα κυρίαρχη υποπαραλλαγή της ΒΑ.1) είχε εντυπωσιάσει τους πάντες με την τρομερή ταχύτητα εξάπλωσης και τον
πολύ μεγάλο αριθμό μολύνσεων.
Μολονότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και μερικοί επιστήμονες έχουν εκτιμήσει ότι αυτοί
οι τεράστιοι αριθμοί των -συνήθως ήπιων- κρουσμάτων της Όμικρον μπορεί να σηματοδοτούν το
τέλος της πανδημίας, καθώς θα
αυξηθούν μαζικά τα επίπεδα της

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟ
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Η Τουρκία βομβαρδίζει
Κούρδους σε Ιράκ και Συρία
Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη της
τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν θέσεις Κούρδων ανταρτών,
ανάμεσά τους στρατόπεδα εκπαίδευσης, κρησφύγετα και αποθήκες πυρομαχικών, στο βόρειο Ιράκ και στη βόρεια Συρία. Το υπουργείο ανέφερε
πως όλα τα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση εναντίον θέσεων
στις περιοχές Ντερίκ, Σίντζαρ και Καρατζάκ, επέστρεψαν στις βάσεις τους.
Δεν έδωσε καμία πληροφορία για θύματα.
Νωρίτερα, οι αρχές της αυτόνομης περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν ανέφεραν πως τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν τουλάχιστον έξι
θέσεις μελών της τουρκικής κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), κάνοντας λόγο για «ανθρώπινες απώλειες», αλλά χωρίς να δώσουν συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων.

Βέλγιο: Τέλος οι απαντήσεις
σε email, SMS και τηλεφωνήματα
μετά τη δουλειά στο Δημόσιο

φυσικής ανοσίας σε συνδυασμό
με την εμβολιαστική ανοσία, άλλοι
επιστήμονες είναι πιο επιφυλακτικοί και προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει ευμετάβλητη
και δύσκολο να μοντελοποιηθεί,
άρα και να προβλεφθεί.
«Κινείται τόσο γρήγορα που μας
δίνει πολύ λίγο χρόνο να προετοιμάσουμε οποιοδήποτε είδος απάντησης. Έτσι, οι αποφάσεις πρέπει
να ληφθούν υπό καθεστώς τεράστιας αβεβαιότητας», δήλωσε ο
ειδικός στα μοντέλα για τις Λοιμώδεις
Νόσους δρ Γκράχαμ Μέντλεϊ της
Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.
Οι αριθμοί μολύνσεων της Όμικρον -ήδη πριν την Όμικρον 2μπορούν να διπλασιάζονται σε
λιγότερο από δύο ημέρες, πολύ
πιο γρήγορα από ό,τι οι προηγούμενες παραλλαγές.
«Δεν έχουμε δει παρόμοια
ταχύτητα πριν, πράγμα που σημαίνει
ότι ακόμη και με τα εμβόλια δεν
μπορούμε να βρούμε λύση σε όλο
αυτό. Ακόμη κι αν εμβολιάσουμε
τους πάντες, χρειάζονται δύο εβδομάδες για να λειτουργήσει το εμβόλιο και έως τότε ήδη θα βρισκόμαστε μέσα στο πρόβλημα», ανέφερε η αναλύτρια Δεδομένων Υγείας
Κριστίνα Πέιτζελ του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου
(UCL). Παρ' όλο που τα εμβόλια
συνεχίζουν να προστατεύουν σε
σημαντικό βαθμό (όχι απόλυτο)
από τη σοβαρή νόσο, τη νοσηλεία
και τον θάνατο, σύμφωνα με την
ίδια, «υπάρχει η εντύπωση ότι κανένα από τα εμβόλια δεν πρόκειται
να προσφέρει προστασία διαρκείας έναντι αυτής της λοίμωξης».
Ο Βρετανός Ιολόγος Τζούλιαν
Τανγκ συμφωνεί: «Δεν νομίζω ότι
τα εμβόλια είναι ο τρόπος που αυτή
η πανδημία θα τελειώσει».

Τότε πώς θα έρθει το τέλος της
πανδημίας; Όχι με την Όμικρον,
προβλέπουν αρκετοί ερευνητές.
«Αυτή δεν θα είναι η τελευταία παραλλαγή και η επόμενη θα έχει τα
δικά της χαρακτηριστικά», εκτιμά
ο δρ Μέντλεϊ.
Δεδομένου ότι ο κορωνοϊός
SARS-CoV-2 είναι απίθανο να εξαφανιστεί τελείως, επικρατεί η άποψη
ότι η Covid-19 θα παραμείνει ως
ενδημική νόσος, όμως η ενδημικότητα -- δηλαδή το «να ζει κανείς με
τον ιό» χωρίς περιοριστικά μέτρα
-- είναι μία μάλλον ασαφής έννοια
που σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους.
Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να
μοντελοποιηθεί (προβλεφθεί) με
ακρίβεια, καθώς ακόμη και τα καλύτερα μοντέλα δυσκολεύονται να
κάνουν προβλέψεις πέρα από χρονικό ορίζοντα λίγων εβδομάδων.
Επίσης, η πρόβλεψη της ενδημικότητας ενέχει αναπόφευκτα μία
αξιολόγηση για το πόσους θανάτους από Covid-19 οι κοινωνίες θα
είναι πρόθυμες να ανεχτούν στο
μέλλον ως «φυσιολογικούς» (όπως
λίγο-πολύ συμβαίνει με τα θύματα της γρίπης κάθε χρόνο).
Σύμφωνα με τον Λοιμωξιολόγο-Επιδημιολόγο Μαρκ Γουλχάουζ του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, η Covid-19 θα γίνει πραγματικά ενδημική μόνο όταν οι περισσότεροι ενήλικοι είναι προστατευμένοι από σοβαρή λοίμωξη,
επειδή θα έχουν εκτεθεί πολλές
φορές στον κορωνοϊό ως παιδιά
και έτσι θα έχουν αναπτύξει σημαντική φυσική ανοσία. Κάτι που προφανώς θα πάρει δεκαετίες και
σημαίνει ότι πολλοί σημερινοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν εκτεθεί στον ιό στην παιδική ηλικία τους,
θα παραμείνουν ευάλωτοι και μπορεί να χρειάζονται συνεχείς εμβο-

λιασμούς.
Επιπλέον, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η επόμενη παραλλαγή μετά
την Όμικρον θα είναι ηπιότερη.
Πάντως, οι περισσότεροι επιστήμονες ευελπιστούν ότι θα είναι,
καθώς αυτό φαίνεται να έχει συμβεί
με τις διαδοχικές παραλλαγές του
κορωνοϊού μέχρι στιγμής.

Aπό την 1η Φεβρουαρίου, οι δημόσιοι υπάλληλοι στο Βέλγιο δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε επαγγελματικά μέιλ,
μηνύματα και τηλεφωνήματα μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας.
Το «δικαίωμα αποσύνδεσης» είναι μέρος «της καταπολέμησης
του υπερβολικού επαγγελματικού στρες και της εξάντλησης», αναφέρουν οι Brussels Times.
Εάν δεν πρόκειται για «περίπτωση εξαιρετικών και απρόβλεπτων
περιστάσεων που απαιτούν δράση που δεν μπορεί να περιμένει»,
δεν θα είναι δυνατή η επικοινωνία με τα μέλη του προσωπικού εκτός
ωραρίου, σύμφωνα με εγκύκλιο της υπουργού Δημοσίων Υπηρεσιών Πέτρα Ντε Σάτερ.
Η Ντε Σάτερ τόνισε ότι ο εργαζόμενος «δεν πρέπει να βρίσκεται
σε μειονεκτική θέση επειδή δεν απαντά στο τηλέφωνο ή δεν διαβάζει
μηνύματα που σχετίζονται με την εργασία εκτός των κανονικών ωρών
εργασίας».

Άποψη - Σχόλια
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Τα ΜΟΕ, οι... κοινωνικές συναντήσεις
και το αμόκ με τις Προεδρικές

m

™

Η

κατάσταση με την πορεία του Κυπριακού φαίνεται περιτράνως ότι μπαίνει σε... καραντίνα. Το πόσο θα διαρκέσει αυτό, είναι άγνωστο. Πάντως, στον
ορίζοντα δεν υπάρχουν σημάδια που να δίνουν ελπιδοφόρες προοπτικές. Η Τουρκία παραμένει άτεγκτη.
Το ίδιο και τα «εξαρτήματά» της στην Κύπρο. Αποδείχθηκε ότι όσες υποχωρήσεις κι αν κάνει η Ε/κ πλευρά, αν δεν δηλώσει πλήρη υποταγή στις τουρκικές
επιδιώξεις, δεν πρόκειται η Άγκυρα να... καταδεχτεί να
προσέλθει σε συνομιλίες προς αναζήτηση λύσης, η
οποία να περιλαμβάνει έστω και τα ελάχιστα απαιτούμενα για τη λειτουργία ενός κράτους-μέλους της
Ε.Ε.

Τ

ο έχουμε γράψει άπειρες φορές. Ο στόχος των
Τούρκων παραμένει αναλλοίωτος. Και όταν εμφανίζονταν ότι συναινούσαν, δήθεν, για λύση διζωνικής
ομοσπονδίας, αυτό που εννοούσαν με τις προτάσεις
τις οποίες κατέθεταν, ήταν η παρθενογένεση ενός νέου
ασθενούς κράτους, το οποίο θα λειτουργούσε υπό μία
μορφή συνεργασίας μεταξύ δύο κυρίαρχων οντοτήτων. Δέχονταν το «νέο κράτος» με την προϋπόθεση
ότι οι Τουρκοκύπριοι – πλήρως ελεγχόμενοι και καθοδηγούμενοι από την Άγκυρα – θα είχαν ισότιμο λόγο
εφ’ ολοκλήρου του εδάφους της Κύπρου και όχι μόνο
στο βόρειο μέρος που θα είχαν υπό τον έλεγχό τους.
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση η αναγκαστική συνεργασία με την Τουρκία στο θέμα της κυπριακής ΑΟΖ
με όρους υποτέλειας.

Π

ιστέψαμε – και επί Χριστόφια και επί Αναστασιάδη
– ότι οι... γενναίες υποχωρήσεις μας θα... δελέαζαν την Τουρκία. Και ακολουθήσαμε έναν «κατήφορο»
παραχωρήσεων. Και στο Μον Πελεράν και στο Κραν
Μοντανά «δώσαμε» πολλά, κυρίως στο Συνταγματικό.
Δεχθήκαμε ακρωτηριασμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και ατομικών ελευθεριών. Αλλά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στάθηκε ανυποχώρητος σε δύο πολύ βασικά
θέματα, της απόχωρησης των τουρκικών στρατευμάτων – έστω με χρονοδιάγραμμα – και της κατάργησης
των εγγυήσεων.

Ο

Τούρκος ΥΠΕΞ Τσαβούλογλου μάς έλεγε το 2017
στο Κραν Μοντανά να... ξυπνήσουμε και να σταματήσουμε να βλέπουμε όνειρα. Το επανέλαβε και
χθες στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. «Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση η Τουρκία να παραιτηθεί των δικαιωμάτων της στην Κύπρο, από τις εγγυήσεις και την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων. Είναι ο μοναδικός
παράγοντας που απαντά στις ανησυχίες των Τ/κ... Οι
ισχυρισμοί περί παραίτησης της Τουρκίας από αυτά
τα δικαιώματα κυκλοφόρησαν στον Ε/κ Τύπο αλλά δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Φ

υσικά, κάποιοι δικοί μας διαψεύδουν τις... διαψεύσεις Τσαβούσογλου, ρίχνουν στον κάλαθο τα
Πρακτικά του ΟΗΕ, αδειάζουν Αναστασιάδη – Κοτζιά

★
★

και επιμένουν ότι η Τουρκία ήταν... έτοιμη, τάχα, να
δεχθεί αποχώρηση στρατευμάτων, κατάργηση εγγυήσεων κ.λπ.

Ο

Τατάρ επανέλαβε στον αντιπρόσωπο του Γ.Γ. του
ΟΗΕ, τον Κόλιν Στιούαρτ, ότι για να επαναρχίσουν
οι συνομιλίες πρέπει εκ των προτέρων η Ε/κ πλευρά
να αποδεχθεί το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα ως κανονικό κυρίαρχο κράτος με το ίσο διεθνές καθεστώς και τότε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ «δύο ίσων κρατών». Όπως ακριβώς λέει η Τουρκία. Μέχρι τότε, είπε ο Τατάρ, μας κάνει τη... χάρη να
βρίσκεται με τον Αναστασιάδη σε ανεπίσημες κοινωνικές συναντήσεις, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν έχει κανένα... πρόβλημα μ’ αυτό!

Τ

ην ίδια στιγμή ο κατοχικός Τατάρ δίνει έμφαση στη
συζήτηση ΜΟΕ στη λογική των δύο κρατών. Ορθά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπέδειξε στον κ. Στιούαρτ, ότι η προώθηση ΜΟΕ δεν πρέπει να γίνεται με
την προσέγγιση που επιδιώκουν οι Τούρκοι και ότι
είναι αντίθετος στο να υποκαταστήσουν τις συνομιλίες
για το Κυπριακό.

Δ

υστυχώς, βλέπουμε – σύμφωνα με τα λεχθέντα
του κ. Στιούαρτ – ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δίνει
έμφαση στις «δικοινοτικές επαφές» αντί στον διάλογο για λύση. Και αυτό, διότι ο Τατάρ και η Άγκυρα αρνούνται να δεχθούν απεσταλμένο του Σ.Α. του ΟΗΕ,
θέλουν προσωπικό απεσταλμένο του Γ.Γ., ο οποίος
δεν θα δεσμεύεται από τα Ψηφίσματα του Σ.Α. Διαφωνούν κάθετα να έχει τέτοιους όρους εντολής ο Ειδικός
Απεσταλμένος, ώστε να... «νομιμοποιούνται», όπως
νομίζουν, να θέτουν στο τραπέζι τη λύση δύο κρατών.

Τ

α πράγματα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρα. Οι Τούρκοι,
πιστοί στη διαχρονική τακτική τους, εκβιάζουν όχι
μόνον εμάς, αλλά και τον ΟΗΕ. Δυστυχώς, αυτή η εξευτελιστική τακτική δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτή
από όλους στην Κύπρο. Υπάρχουν ακόμα πολιτικοί
που πιστεύουν ότι... ευθύνεται η δική μας πλευρά που
δεν ξαναρχίζουν οι συνομιλίες. Υπάρχουν υποψήφιοι
για την Προεδρία του κράτους οι οποίοι διαλαλούν νέες
υποχωρήσεις, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι με αυτόν
τον τρόπο εξυπηρετούν την εθνική μας υπόθεση!!!
Έχουμε μπει σε έναν κυκεώνα κομματικών και προσωπικών σκοπιμοτήτων, που δεν έχει όρια στην κατολίσθηση. Η κατωφέρεια οδηγεί και συμπαρασύρει
και άλλους σε ανεπανόρθωτη ζημιά. Μόνο που σ’ αυτή την περίπτωση η ζημιά επηρεάζει όλους, όχι μόνον
τους ασθμαίνοντες δρομείς. Καλές οι φιλοδοξίες, νόμιμη η... δίψα για εξουσία, αλλά όταν επικρατεί τύφλωση, μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρη την κοινωνία σε τραγικά αδιέξοδα.
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Παρατηρούμε ότι και στην Ελλάδα έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τον Χρήστο Στυλιανίδη και τους γελοίους χειρισμούς του κατά την πρόσφατη κακοκαιρία στη χώρα. Διαλέγουμε ένα δημοσίευμα από την έγκυρη αθηναϊκή εφημερίδα
ΤΟ ΒΗΜΑ:
«Κατά μείζονα λόγο, οι αδυναμίες εκδηλώθηκαν στο πεδίο του συντονισμού, την
ευθύνη του οποίου έχει το νεοσύστατο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ο επικεφαλής Χρήστος Στυλιανίδης βρισκόταν κατά τις ημέρες πριν από την έλευση της
“Ελπίδας” και ως το προηγούμενο Σάββατο στο Λουξεμβούργο… Κατά τις κρίσιμες ώρες καθοριστική ήταν η ανεπάρκεια στη λήψη έγκαιρων και ενδεδειγμένων
αποφάσεων». Αυτά παθαίνει κάποιος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Για
όσους μπορούσαν να δουν πίσω από την επίπλαστη εικόνα που κάποιοι επιχειρούσαν να φτιάξουν, η πιο πάνω εξέλιξη ήταν αναμενόμενη. Γιατί, για να μπορείς
να συντονίζεις και να δίνεις λύσεις πρέπει να ξέρεις. Όχι να νομίζεις ότι ξέρεις».
Πολλοί απορούν γιατί στην Ελλάδα να υπάρχουν τόσοι νεκροί κάθε μέρα από την
πανδημία. Διερωτούνται ποιος είναι ο λόγος. Οι λοιμωξιολόγοι δίνουν τη δική τους
εξήγηση (αργούν οι ασθενείς να πάνε στο νοσοκομείο, είναι μεγάλης ηλικίας, ανεμβολίαστοι, κολλούν με τη βαριά Δέλτα κλπ). Μπορεί σε ένα βαθμό να έχουν δίκαιο. Κανείς όμως
δεν τολμά να βάλει στο κάδρο και γιατρούς. Ναι, σήκωσαν φορτίο οι νοσοκομειακοί και
στην Ελλάδα όπως και σ’ όλο τον κόσμο. Σκέφτηκε, άραγε, κάποιος να διερωτηθεί μήπως
γι’ αυτούς τους δυσανάλογους με τον πληθυσμό θανάτους φταίει και η … «ποιότητα» των
γιατρών; Όταν από πρωίας έως νυκτός κάποιοι γιατροί και «σπαταλούν» την ώρα τους
στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια, τα οποία
ακούσαμε χιλιάδες φορές, πού να βρουν ώρα να ενσκύψουν πάνω από τους ασθενείς
και δώσουν σωστή θεραπεία. Κάποιοι μεγαλογιατροί αρκούνται να αναθέτουν την περίθαλψη σε εκπαιδευόμενους, άπειρους γιατρούς…
Στην Ελλάδα έχουν γίνει της … μόδας οι τηλεδίκες. Παίρνουν ένα θέμα που «πουλά»,
το αναλύουν από όλες τις απόψεις και βγάζουν απόφαση προτού καν περατωθούν
οι ανακρίσεις, επιβεβαιωθούν τα τεκμήρια και θεμελιωθούν οι κατηγορίες. Και όποιος
τολμήσει να εκφράσει μια απορία, να υποβάλει μια ερώτηση, πέφτουν όλοι να τον φάνε.
Όταν, μάλιστα, ένας ξεπεσμένο; Δημοσιογράφος, που βρίσκεσαι στο περιθώριο λόγω του
κιτρινισμού του, «πιάσει» ένα καλό θέμα, τότε όλοι τρέχουν να τον μιμηθούν!!! Σπάνια επανορθώνεται μια άδικη κατηγορία, σπάνια οι τηλεδικαστές ζητούν συγγνώμη.
Συζητούν στην Κύπρο για τη μείωση των δήμων, με σκοπό να γίνουν βιώσιμοι και
να επωφελείται ο δημότης. Υπάρχουν μελέτες για τον αριθμό των δήμων. Η μεταρρύθμιση αυτή συναρτάται και με πολλά εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
κυβέρνηση, ακολουθώντας τις εισηγήσεις αλλά και την κοινή λογική, υπέβαλε στη Βουλή
πρόταση για μείωση των δήμων στους 14 από τους 30 που είναι σήμερα, οι περισσότεροι καταχρεωμένοι, με κρατικές εγγυήσεις και εν τέλει ξελάσπωμα από τα χρήματα των
φορολογουμένων πολιτών. Κι όμως, τα κόμματα, με στενά κομματικά κριτήρια, με προσωπικές ατζέντες, προσπαθούν να ναρκοθετήσουν τη μεταρρύθμιση αυξάνοντας τους
δήμους σε 17 και τώρα σε 20!!!. Για να ικανοποιηθούν στελέχη τους που θέλουν να έχουν
καρέκλες ακριβοπληρωμένες, αυλικούς΄, αλλά που την ίδια ώρα είναι και …ψηφοσυλλέκτες.
Αυτά είναι τα κριτήρια της συντριπτικής πλειοψηφίας των κομμάτων, δυστυχώς. Να
κατοχυρώσουν τους δικούς τους και ας καεί ο τόπος.
Πρότεινε η Έμιλυ Γιολίτη την βουλευτή (βουλεύτρια την ονομάζουν) Ειρήνη Χαραλαμπίδου ως κατάλληλη για υποψήφια πρόεδρο του ΑΚΕΛ, διότι ήλθε δύο φορές
πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στις βουλευτικές. Εικάζω ότι την πρότεινε για… πλάκα.
Διότι και ο διορισμός της ίδιας της κυρίας Γιολίτη ως υπουργού Δημοσίας Τάξεως ήταν
μια πλάκα.
Έχω την εντύπωση ότι το παρόν σκηνικό των υποψηφίων για τις προεδρικές του
2023 στην Κύπρο θα αλλάξει συν των χρόνω. Δεν μπορεί. Είναι αδύνατο να παραμείνει έτσι. Κάποιος που φιλοδοξεί να ηγηθεί του κράτους πρέπει να μπορεί να χειριστεί
πρωτίστως το Κυπριακό. Βασική προϋπόθεση να έχει γνώση του Κυπριακού. Δυστυχώς,
οι περισσότεροι εκδηλωθέντες είναι άσχετοι. Άλλοι είναι γηρασμένοι και κάποιοι, ενώ ξέρουν ότι δεν έχουν καμία πιθανότητα, εξαγγέλλουν υποψηφιότητα για να είναι στην επικαιρότητα ή να ανταλλάξουν το μηδαμινό ποσοστό που θα πάρουν με κάποια θέση.
Δεν είμαι μάντης, αλλά νομίζω ότι ο Αβέρωφ άρχισε πολύ νωρίς την προεκλογική
και θα …«κουραστεί». Είναι στη μέση και αυτές οι εσωκομματικές δημοσκοπήσεις!!!
Δεν αποκλείεται στο τέλος να αποσυρθεί για το… καλό του κόμματος. Στο δε ΑΚΕΛ βλέπω
να επαναλαμβάνεται το σκηνικό του 2018 με τον αρχικά εξαγγελθέντα υποψήφιό τους (τον
Σπανό), τελικά να αποσύρεται (πολύ ευγενικά ομολογουμένως…). Το ερώτημα είναι αν
θα δεχτεί ξανά ο… Σταύρος Μαλάς.
Σήμερα δεν θα κάνουμε καμία εισήγηση στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων διότι, φαίνεται, στενοχωρούμε κάποιους.
Έχω την εντύπωση ότι όταν κάποιος πάει σε μια κηδεία στο Λονδίνο και προκειμένου να τιμήσει το νεκρό εισφέρει σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα ή για ένα κοινωφελή σκοπό, που η οικογένεια του εκλιπόντος δημόσια γνωστοποιεί, τα χρήματα που συλλέγονται πρέπει να δίνονται εκεί που ανακοινώθηκε ότι θα δοθούν.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΠΑ-ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Για τη συνεργασία 3+1 μίλησε ο Μπλίνκεν,
για… ΜΟΕ με Τ/κ ο Κασουλίδης!
Τ

ην πρόταση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα Βαρώσια
μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης στον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνάντησής τους, την Τρίτη στην
Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας του ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ. Από
πλευράς του ο κ. Μπλίνκεν έδωσε έμφαση στη συνεργασία 3+1 (με Ισραήλ και
Αίγυπτο). Αξίζει να αναφερθεί ότι η συνάντηση είχε διευθετηθεί με ενέργειες του
τέως ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη πριν
παραιτηθεί.
Σε δηλώσεις του ο Εκπρόσωπος Τύπου
του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης
Δημητρίου, χαρακτήρισε ως πολύ καλή τη
συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και ΗΠΑ. Όπως είπε, ο κ. Μπλίνκεν
συνεχάρη τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη για την επιστροφή του στο
Υπουργείο Εξωτερικών και επανέλαβε τη
δέσμευση των ΗΠΑ για εμβάθυνση της συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μεταξύ
άλλων, συνέχισε, οι δυο Υπουργοί μίλησαν
για τον μηχανισμό 3+1 με την Ελλάδα και το
Ισραήλ και εξέφρασαν από κοινού την άποψη
για επιστροφή στη συμφωνία για την πολιτική δυναμική.
Οι δυο Υπουργοί, είπε ο κ. Δημητρίου,
συζήτησαν μια σειρά από διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης
της σημασίας του συντονισμού των ενεργειών για την υποστήριξη της κυριαρχίας και
της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.
Τόνισαν επίσης τη σημασία της αύξησης της
επιστημονικής συνεργασίας σε θέματα όπως
η κλιματική αλλαγή και οι αναδυόμενες τεχνολογίες μέσω της επικείμενης υπογραφής μιας
διμερούς Συμφωνίας για την Επιστήμη και
την Τεχνολογία.
O Αμερικανός Υπουργός εξέφρασε τη
συνεχιζόμενη υποστήριξη των Ηνωμένων

Πολιτειών στις προσπάθειες επίλυσης του
Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών, σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα προς όφελος
όλων των Κυπρίων και ο κ. Κασουλίδης μετέφερε την πρόταση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα Βαρώσια, κατέληξε ο κ. Δημητρίου.
Στις δηλώσεις πριν από τη συνάντηση ο
κ. Μπλίνκεν καλωσορίζοντας τον κ. Κασουλίδη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έκανε αναφορά
σε «οικείο έδαφος» για τον Κύπριο Υπουργό
Εξωτερικών. «Ο Υπουργός Εξωτερικών ανέλαβε πρόσφατα, αλλά για τρίτη φορά», είπε
και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη
σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου.
«Νομίζω ότι η διμερής σχέση είναι ισχυρότερη από ποτέ. Βλέπουμε να υπάρχει
συνεργασία σε μια ολόκληρη σειρά από
τομείς, που περιλαμβάνει την ασφάλεια
αλλά και την επιστήμη και την τεχνολογία.
Διατρέχει πραγματικά ολόκληρη την γκάμα»,
σημείωσε ο κ. Μπλίνκεν.
Αναφερόμενος στις προσπάθειες για διευθέτηση του Κυπριακού, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ
είπε ότι «παραμένουμε αποφασιστικά υπέρ
της στήριξης μιας διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας και θα συνεχίσουμε να εργα-

ζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και
πρέπει να πω ότι ήμασταν ικανοποιημένοι από την ανανέωση της εντολής στα
Ηνωμένα Έθνη μόλις πριν από μια εβδομάδα».
Τόνισε ότι είχαν να μιλήσουν για πολλά,
κάτι που όπως ανέφερε «αντανακλά το γεγονός
ότι σε τόσα πολλά διαφορετικά επίπεδα αυτή
η σχέση έχει γίνει ευρύτερη αλλά και βαθύτερη».
Ο κ. Κασουλίδης ανέφερε από την πλευρά του ότι είναι πρόθεσή του να αξιοποιήσει
αυτή τη συνάντηση για να εντοπίσει και να
εξερευνήσει τομείς, όπου μπορούν να κάνουν
τη σχέση αυτή ακόμα πιο δυνατή και ακόμη
πιο βαθιά.
Σύμφωνα με ανάρτησή του κυπριακού
Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter, η επίσκεψη
εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη στις ΗΠΑ ξεκίνησε με μια εξαιρετική συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με
τον ομόλογό του Άντονι Μπλίγκεν.
Όπως αναφέρεται, η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε την στρατηγική συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ, το Κυπριακό, η περιφερειακή συνεργασία σε θέματα καθαρής
ενέργειας περιλαμβανομένων των σχηματισμών 3+1 και άλλες διεθνείς προκλήσεις.

Συνταξιοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ο ευρωβουλευτής
του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ λόγω ασυμβίβαστου
Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών ανακοίνωσαν τη συνταξιοδότηση του καθηγητή και νυν ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
τόσο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης, όσο και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ακαδημαϊκού Ιδρύματος Ανδρέας Χριστοφίδης.
Το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών
της Βουλής κατόπιν αυτεπάγγελτης εξέτασης έπειτα από εισήγηση του βουλευτή
Ανδρέα Θεμιστοκλέους, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραβίασης
του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις αποφάσεις δημοσίων πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις οποίες παραχωρείται άδεια άνευ απολαβών σε μέλη
του προσωπικού τους, όταν αναλαμβάνουν δημόσιο αξίωμα.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Τάσος Χριστοφίδης, αναφέρει σε γραπτή του
δήλωση πως «επειδή θεωρείται ότι το γράμμα του νόμου έχει παραβιαστεί, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Συμβουλίου του, αποφάσισε να προχωρήσει σε
συνταξιοδότηση του συναδέλφου Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, ώστε αν ο ίδιος το επιθυμεί
να προσφύγει στη δικαιοσύνη και το θέμα που προκύπτει αναφορικά με τη συνταγματικότητα του νόμου του 2004 να κριθεί δικαστικά».
Επισημαίνει, παράλληλα, πως «το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρεί ότι δεν έχει
παραβιάσει την ουσία και το πνεύμα του νόμου που αφορά στο ασυμβίβαστο μεταξύ
της θέσης του Ευρωβουλευτή και του Καθηγητή με άδεια άνευ απολαβών».
Περαιτέρω επισημαίνει πως «στο άρθρο 16 του Περί της Εκλογής των Μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου του 2004, προβλέπεται ότι το αξίωμα του
μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ασυμβίβαστο με τα αξιώματα, την ιδιότητα ή θέση προς την οποία η ιδιότητα του Βουλευτή είναι ασυμβίβαστη δυνάμει
του άρθρου 70 του Συντάγματος».

Προσθέτει πως «σε αντίθεση με την περίπτωση του Βουλευτή ή Υπουργού, ένας
Ευρωβουλευτής δεν χειρίζεται θέματα του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου από τον
οποίο προέρχεται. Είναι γι΄ αυτόν τον λόγο που το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρεί
ότι δεν έχει παραβιάσει την ουσία και το πνεύμα του νόμου που αφορά στο ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του Ευρωβουλευτή και του Καθηγητή με άδεια άνευ απολαβών», υπογραμμίζει.
«Παρόλα αυτά, με βάση την ισχύουσα πρακτική, ένας νόμος είναι συνταγματικός, εκτός και η δικαστική διαδικασία αποφασίσει διαφορετικά. Συνεπώς επειδή
θεωρείται ότι το γράμμα του νόμου έχει παραβιαστεί, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του Συμβουλίου του αποφάσισε να προχωρήσει σε συνταξιοδότηση
του συναδέλφου Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, ώστε αν ο ίδιος το επιθυμεί να προσφύγει στη
δικαιοσύνη και το θέμα που προκύπτει αναφορικά με τη συνταγματικότητα του
νόμου του 2004 να κριθεί δικαστικά», αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου.

Διασπάθιση δημόσιου χρήματος εντοπίζει ο Γενικός Ελεγκτής
Ο Γενικός Ελεγκτής, σε ό,τι αφορά το ζήτημα, κατήγγειλε την ηγεσία του Πανεπιστημίου για διασπάθιση δημόσιου χρήματος, καθώς ο χρόνος άδειας του ευρωβουλευτή έστω κι αν είναι άνευ απολαβών, συνυπολογίζεται στο εφάπαξ αλλά και
στα συντάξιμα έτη, παρά το γεγονός ότι εντοπίζεται επαγγελματικό ασυμβίβαστο.
Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο, κάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα να εξετάσει
ενδεχόμενο ποινικών αδικημάτων εναντίον του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο
αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις γνωματεύσεις του τέως γενικού εισαγγελέα, για
άμεση συνταξιοδότηση του κ. Κιζίλγιουρεκ μετά την εκλογή του, λόγω ασυμβίβαστου.
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Πρόστιμο 8,000 ευρώ
επειδή παραβιάστηκε
η καραντίνα στην Κύπρο
Σε καταγγελίες 8 πολιτών και 4 υποστατικών σε σύνολο 1.702
ελέγχων προχώρησε η Κυπριακή Αστυνομία, από τις 6 π.μ. το πρωί
της Δευτέρας, μέχρι τις 6 π.μ. το πρωί της Τρίτης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, από 491 ελέγχους στη Λευκωσία
καταγγέλθηκαν 2 πολίτες και 3 υποστατικά. Στη Λεμεσό καταγγέλθηκαν 3 πολίτες σε σύνολο 96 ελέγχων και στην Αμμόχωστο ένας
πολίτης από 293 ελέγχους. Στη Λάρνακα σημειώθηκαν καταγγελίες
ενός πολίτη και ενός υποστατικού από 365 ελέγχους, στην Πάφο
καταγγέλθηκε ένας πολίτης από 110 ελέγχους, ενώ στη Μόρφου δεν
σημειώθηκαν καταγγελίες από τους 179 ελέγχους που διενεργήθηκαν.
Σημειώνεται ότι σε δύο υποστατικά στη Λευκωσία δόθηκε πρόστιμο €500 στο καθένα, στη μία περίπτωση επειδή ο υπεύθυνος δεν
έφερε προστατευτική μάσκα στην άλλη περίπτωση επειδή η υπεύθυνη δεν έφερε safepass. Στη Λάρνακα δόθηκε πρόστιμο €500 σε υποστατικό επειδή ένας υπάλληλος δεν έφερε safepass. Παράλληλα,
επιβλήθηκε πρόστιμο €8000 σε υποστατικό στη Λευκωσία επειδή ο
υπεύθυνος βρισκόταν στον χώρο εργασίας του ενώ θα έπρεπε να
είναι σε αυτοπεριορισμό.
Ακόμα 162 έλεγχοι έγιναν από την Τροχαία και 6 από το Λιμενικό,
χωρίς να σημειωθούν καταγγελίες.

Σε αργία 10
ανεμβολίαστοι κληρικοί
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος έθεσε σε τρίμηνη αργία
10 κληρικούς της Αρχιεπισκοπής, οι οποίοι όχι μόνο δεν εμβολιάστηκαν οι ίδιοι κατά του κορωνοϊού αλλά επηρεάζουν και πιστούς
από του να εμβολιαστούν.
Τσε σχέση με την απόφαση αυτήο Αρχιμανδρίτης Τριφύλλιος είπε
ότι «ο Μακαριώτατος έχει προσκαλέσει όλους τους ιερείς της Αρχιεπισκοπής, τους είδε προσωπικά και ρώτησε τις απόψεις τους για
τον εμβολιασμό και όλα τα υπόλοιπα που είχε υπόψη του για να λάβει
κάποιες αποφάσεις, πάντοτε με όλη την επιείκεια και με πατρική
αγάπη.
Τιμωρήθηκαν με αργία δέκα ιερείς από σύνολο 27 ανεμβολίαστων. Δηλαδή, δεν υποχρέωσε με το ζόρι να εμβολιαστούν όλοι οι
ανεμβολίαστοι ιερείς, δηλαδή 17 ιερείς είναι ανεμβολίαστοι και δεν
έχουν καμιά ποινή.
Οι υπόλοιποι δέκα που έχουν τιμωρηθεί δεν είναι μόνο επειδή δεν
εμβολιάστηκαν αλλά επειδή με τη στάση τους ή τη συμπεριφορά
τους επηρεάζουν και επηρέασαν κόσμο για τον εμβολιασμό ή τον
απέτρεψαν ακόμη. Μπορεί αυτό να μην έγινε με τα μικρόφωνα, με
τις τηλεοράσεις ή να έκαναν συνάξεις αλλά μέσα στην εξομολόγηση,
μέσα στον στενό τους κύκλο. Όταν ένας πιστός προσεγγίζει τον ιερέα
και τον ρωτάει εάν εμβολιάστηκε και ο ιερέας απαντά «δεν μπορώ
να σου πω», ο πιστός τότε μπαίνει σε υποψίες και αμφισβητεί».
Για το θέμα των ανεμβολίαστων Συνοδικών, απάντησε «πώς είναι
πως λήφθηκαν κάποια μέτρα από τον Αρχιεπίσκοπο».

Επικαιρότητα
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ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Έχω
Ο Στέφανος… αδειάζει Ειρήνη διαφορές με τον Αβέρωφ στο Κυπριακό»
ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ «ΚΑΥΓΑΣ» ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

για τον Γ. Παμπορίδη

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του
«Πολίτη», είχε δηλώσει πως θεωρεί αυτονόητο ότι ο Γιώργος Παμπορίδης δεν
είναι μια επιλογή για το ΑΚΕΛ στις προεδρικές του 2023 και ότι δέκα ολόκληρα χρόνια σε πάνελ και Βουλή αντιμετώπιζε απαξιωτικές αναφορές για το ΑΚΕΛ και τον
Δημήτρη Χριστόφια και από πλευράς του κ. Παμπορίδη.
Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, απαντώντας
σ’ αυτή την αναφορά, κυριολεκτικά… άδειασε την κα Χαραλαμπίδου, υποδεικνύοντάς της ότι το Κόμμα θα αποφασίσει και ότι και οι Νέες Δυνάμεις, στις οποίες ανήκε η
βουλευτής, έχουν λόγο στις κομματικές διαδικασίες και
οφείλουν να υπακούουν.
«Όλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Έχουμε διαδικασίες στο κόμμα που περιλαμβάνει και τις Νέες Δυνάμεις. Αυτό το πράγμα το έχουμε ξεκαθαρίσει», είπε ο κ. Στεφάνου.
Πρόσθεσε πως «από τη στιγμή που η ηγεσία του κόμματος και τα στελέχη του κόμματος κάνουν υπομονή για να κάνουμε συζήτηση εντός του κόμματος, αλλά για να
κάνουμε και τη συζήτηση με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που θα επιθυμούσαμε
να έχουμε μια συνεργασία, με στόχο να πετύχουμε τον τερματισμό της διακυβέρνησης του τόπου από τον Συναγερμό και να έχουμε μιαν προοδευτική αλλαγή, αυτό
καλύπτει όλους».

Επιμένει η Ειρήνη
«Ουδέποτε πίστεψα τα δημοσιεύματα ότι ένας Συναγερμικός και μάλιστα περήφανος για την παράταξή του με απαξιωτικές αναφορές στο ΑΚΕΛ και στον πρώην
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, θα μπορούσε να ήταν επιλογή ή να
συζητείται στα συλλογικά όργανα της Αριστεράς», αναφέρει σε ανάρτησή της στο
Facebook η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ως απάντηση στα όσα
είχε αναφέρει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, αλλά και ο βουλευτής, Άριστος
Δαμιανού.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ: «Δεν σέβεται το κόμμα…»
Μιλώντας στο ίδιο ραδιόφωνο και ερωτηθείς για τις δηλώσεις της κ. Χαραλαμπίδου, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «είναι
κακό να μη σέβεσαι τη διαδικασία ενός κόμματος που σε τίμησε και σε φιλοξενεί εδώ και πολλά χρόνια, μέσα από μια διαδικασία που έχουν λόγο οι Νέες
Δυνάμεις».

ΕΙΡΗΝΗ: «Αυτονόητα όσα είπα… να μην τρελαθούμε κιόλας»
Μετά κι από αυτές τις δηλώσεις, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ξεκαθαρίζει τη θέση
της μέσω της ανάρτησης αναφέροντας πως δεν θα επανέλθει επί του θέματος και
τονίζει, μεταξύ άλλων: «Την Αριστερά υπηρετώ και θα την τιμώ πάντα. Και κρίνομαι
γι’ αυτά που λέω και όχι γι’ αυτά που ισχυρίζονται οι άλλοι ότι λέω. Ουδέποτε, μα
ΟΥΔΕΠΟΤΕ θεώρησα ότι μια τοποθέτηση ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ θα θεωρείτο,
όπως είπε συνάδελφος, ότι "Δεν σέβομαι διαδικασία ενός κόμματος που με τίμησε,
(ΟΝΤΩΣ συμφωνώ) και με φιλοξενεί εδώ και πολλά χρόνια". Ουδέποτε πίστεψα στα
δημοσιεύματα ότι ένας ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΟΣ και μάλιστα περήφανος για την παράταξή
του με απαξιωτικές αναφορές στο ΑΚΕΛ και στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Δημήτρη Χριστόφια, θα μπορούσε να ήταν επιλογή ή να συζητείται στα συλλογικά
όργανα της Αριστεράς. Δηλαδή, αν ένας βουλευτής του ΔΗΣΥ έλεγε ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ κομματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου με παρόμοιες
απαξιωτικές αναφορές, θα κατηγορείτο ότι δεν σέβεται την παράταξη του και παρεμβαίνει σε διαδικασίες; Είναι το αυτονόητο. Μην τρελαθούμε εντελώς!»

Τ

η διαφωνία του στις θέσεις που
πρεσβεύει για το Κυπριακό και
σε άλλα θέματα ο πρόεδρος του
ΔΗ.ΣΥ και εν δυνάμει υποψήφιος
πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αβέρωφ Νεοφύτου, εξέφρασε ο τέως
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.
Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή
απάντησε και στις επικρίσεις που δέχεται για το ναυάγιο του Μον Πελεράν
και του Κραν Μοντανά, τονίζοντας ότι
αυτό αποτελεί προσβολή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
«Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο», είπε.
(Ως γνωστόν, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αρνήθηκε να δεχθεί τις
παρανοϊκές αξιώσεις της Τουρκίας
για λύση δύο κρατών, παραμονή
στρατευμάτων και διατήρηση εγγυήσεων. Ο κ. Αβέρωφ, με δηλώσεις
του είχε ταχθεί υπέρ της αποδοχής
της «πολιτικής ισότητας», που επιμόνως ζητούσαν οι Τούρκοι, ώστε,
κατά τη γνώμη του να… λυθεί το
Κυπριακό. Είναι επίσης γνωστή η
«σύγκρουσή» του το 2017 στο Κραν
Μοντανά με τον τότε ΥΠΕΞ της Ελλάδας Νίκο Κοτζιά).
Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική που ακολούθησε ο ίδιος, τονίζοντας ότι οι αναφορές από συγκεκριμένα άτομα για
την εξωτερική του πολιτική δεν είναι
κάτι ευχάριστο για τον ίδιο. Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό η κριτική να γίνεται σε συγκεκριμένα θέματα και όχι
αόριστα. «Όπως είπε και ο κ. Κασουλίδης, υπάρχει συνέχεια στην εξωτερική πολιτική κάτι που δείχνει ότι
είναι ορθή».
Συμπλήρωσε ότι οι σχέσεις Κύπρου - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρές
με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να έχουν
ξεφύγει από το Κυπριακό. «Αναδεικνύει τη σημασία για τη δική μας χώρα».
Όσον αφορά στις αναφορές ότι ο
ίδιος δεν κατόρθωσε να συναντηθεί
με τον νέο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, απάντησε ότι τέτοιες αναφορές είναι ανάξιες σχολιασμού.

«Αυτά που ισχυρίζονται είναι
ένδειξη κακεντρέχειας. Εγώ δεν θα
ακολουθήσω τη δική τους προσέγγιση». Συμπλήρωσε ότι η επίσκεψη
Κασουλίδη στις ΗΠΑ για συνάντηση
με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ είχε καθοριστεί προηγουμένως, όταν αυτός ήταν
υπουργός, επισημαίνοντας ότι αυτές
οι αναφορές γίνονται για να εξυπηρετήσουν άλλα δεδομένα.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε και
για το ζήτημα που προέκυψε με τον
αγωγό EastMed, εξηγώντας ότι η διακρατική συμφωνία υπογράφηκε το
2017. «Η Κυβέρνηση οφείλει να
ωριμάσει πολιτικά όλες τις πιθανές πολικές για αξιοποίηση των
φυσικών πόρων της Ανατολικής
Μεσογείου».
Σημείωσε ότι μια τέτοια επιλογή
ήταν ο EastMed, ο αγωγός προς την
Αίγυπτο, αλλά και η ύπαρξη τερματικού στην Κύπρο.
«Αυτό που θα ακολουθηθεί στο
τέλος, θα είναι αποτέλεσμα των
αποθεμάτων, τις εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα και περιβαλλοντικών
παραγόντων», είπε.
Διευκρίνισε ότι η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης προκύπτει από
τη σημασία που δίνει η νέα κυβέρ-

νηση στα θέματα περιβάλλοντος.
«Ο αγωγός αμφισβητείται από την
Τουρκία επειδή περνά από περιοχή
που διεκδικεί ως μέρος της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης», πρόσθεσε.
Τόνισε ότι είναι σημαντικό να αναδειχθεί περισσότερο η σημασία της
Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικός διάδρομος για την Ευρώπη.
Ο τέως Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι είναι νωρίς για Προεδρολογία,
συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν σημαντικότατες προκλήσεις όπως η Τοπική
Αυτοδιοίκηση. «Η πρόωρη Προεδρολογία επηρεάζει και τις δικές
μου σκέψεις και όταν έρθει ή ώρα
θα προβώ σε δηλώσεις για το θέμα»,
είπε.
Διευκρίνισε ότι παραμένει το ενδιαφέρον του, ενώ οι όποιες ανακοινώσεις
θα γίνουν την Άνοιξη.
Αρνήθηκε να σχολιάσει αν θα κατέλθει ως ανεξάρτητος, προσθέτοντάς
ότι η κοινωνία προσεγγίζει τις προεδρικές εκλογές όχι από τον κομματικό
φακό.
«Θεωρώ ότι η κοινωνία έχει διευρύνει τα δεδομένα και τα συστατικά
σχετικά με τις επιλογές της», εκτίμησε
ο κ. Χριστοδουλίδης.

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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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Ο χιονιάς ανάχωμα στη διασπορά

Δρυός πεσούσης…
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι όταν (πριν από μερικούς μήνες) ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τοποθετήσει Υπουργό Πολιτικής Προστασίας τον εκ
Κύπρου ορμώμενο Χρ. Στυλιανίδη, πολλοί ήταν εκείνοι εντός της Νέας
Δημοκρατίας που δεν είχαν χαρεί με την εξέλιξη αυτή. Ε, τώρα, με το
μπάχαλο που επικράτησε λόγω της κακοκαιρίας, όλοι αυτοί ήρθε η ώρα
να… πάρουν το αίμα τους πίσω. Η κριτική που ασκείται από κυβερνητικούς βουλευτές σε βάρος του είναι πιο σκληρή κι από αυτήν των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακόμη πιο σκληροί οι χαρακτηρισμοί. Ορισμένοι
δε εξ αυτών αναρωτιούνται φωναχτά έως πότε θα τον κρατάει στη θέση
του ο Κυρ. Μητσοτάκης.

734.667 εργαζόμενοι
έτοιμοι για τηλεργασία!
Η Ελλάδα είναι στην 19η θέση μεταξύ των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία,
που φτάνει μόλις στο 7%! Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, από το σύνολο των
3.911.031 απασχολουμένων, το 18,8% (734.667 εργαζόμενοι) ασχολείται
σε επαγγέλματα με πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας. Στην Ελλάδα, η αγορά
εργασίας χαρακτηρίζεται από υπερσυγκέντρωση εργαζομένων σε λίγα
επαγγέλματα. Ειδικότερα, το 56,8% της συνολικής απασχόλησης συγκεντρώνεται σε 20 επαγγέλματα από τα 120 που υπάρχουν συνολικά. Από
αυτά τα 20 επαγγέλματα, τα 5 που έχουν πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας
είναι: υπάλληλοι γενικών καθηκόντων (196.243 απασχολούμενοι), καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (78.624), επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα (74.033), υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών (66.981)
και βοηθοί επαγγελματιών χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδους (48.856).

Συνάντηση με Ντάιμον τής J.P. Morgan
Με την άφιξη του Τζέιμι Ντάιμον, του επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας J.P. Morgan, στην Αθήνα και με τη συνάντησή του με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ελληνική κυβέρνηση θέλει να σηματοδοτήσει
την επιστροφή της ατζέντας σε αυτό που ήταν εξαρχής μία από τις βασικές της προτεραιότητες: η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων
στην Ελλάδα. Η πρώτη συνάντηση των κ. Μητσοτάκη και Ντάιμον, είχε
γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την πρώτη ημέρα της παραμονής του εκεί, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον επικεφαλής της κορυφαίας αμερικανικής τράπεζας, ο οποίος άκουσε τον Κυρ. Μητσοτάκη να αναπτύσσει το μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό του σχέδιο, αλλά και το σχέδιο μείωσης των
«κόκκινων» δανείων, ενώ συζήτησαν πώς θα συμβάλει η J.P. Morgan
στην υλοποίηση μεγάλων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός
–με ελληνικές ρίζες– Τζέιμι Ντάιμον, είπε τότε στον Έλληνα πρωθυπουργός ότι είναι αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Καλά νέα…
…έχει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας:
«Θα εκπλήξει η ανάπτυξη του 2021». Οι τελευταίες εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας την τοποθετούν μεταξύ των 8,5% και του 9%, ενώ η
πρόβλεψη του προϋπολογισμού είναι για 6,9%. Για το δε 2022, τα υποδείγματα της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν πως ένας ρυθμός της τάξεως
του 4,5% με 5% είναι εφικτός.

Φ. Χαρ.

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

Πρώτα η εφοδιαστική αλυσίδα
και μετά ο… χιονιάς!

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Καταλυτική ήταν η επίδραση του χιονιά στην πανδημία, με τον περιορισμό των μετακινήσεων και των κοινωνικών επαφών σε εργασία και άλλες
εκδηλώσεις να γίνεται ανάχωμα στη διασπορά του κορωνοϊού. Και αυτό
θα φανεί τις επόμενες ημέρες, με την περαιτέρω μείωση των νέων κρουσμάτων. Έκρυψε κάτω από το χαλί πάντως έναν αριθμό κρουσμάτων,
αφού δεν ήταν εφικτό να γίνουν πολλά διαγνωστικά τεστ, ενώ μείωσε
σημαντικά και τον αριθμό των εμβολιασμών. Ο αριθμός των κρουσμάτων
την εβδομάδα που πέρασε ήταν σταθερά κάτω από 20.000. Την Δευτέρα
24/1 είχαμε 19.075, την Τρίτη 25/1 17.409, την Τετάρτη 26/1 17.960 και
την Πέμπτη 27/1 19.712. Αντίθετα, οι θάνατοι κινήθηκαν ανοδικά, αφού
τη Δευτέρα 25/1 ήταν 111, την Τρίτη 25/1 98, την Τετάρτη 26/1 115 και την
Πέμπτη 25/1 112. Με τη συμπλήρωση ακριβώς δύο χρόνων πανδημίας,
ο τραγικός απολογισμός είναι 1.867.935 κρούσματα και 23.083 θάνατοι.
Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ δείχνουν ότι στην κατηγορία των 18-39 ετών καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων (679.062), με τους άνδρες να υπερτερούν (344.264) έναντι των γυναικών (334.792). Το μεγαλύτερο πλήγμα όσον αφορά τους θανάτους έχει δεχθεί η ηλικιακή ομάδα των
65+ (επηρεάζονται περισσότερο από λόγους θρησκοληψίας ἠ από τον
φόβο του εμβολίου και έχει σημαντικό αριθμό ανεμβολίαστων), καταγράφοντας 18.876 θανάτους, με τους άνδρες να υπερτερούν (10.040) έναντι των γυναικών (8.836). Ωστόσο, στην ηλικιακή κατηγορία των 18-39 ετών
(όπου καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα), οι θάνατοι είναι μόλις
187, ενώ σχεδόν αλώβητα έχουν βγει τα παιδιά και οι έφηβοι με 7 θανάτους, σημειώνοντας όμως σημαντικό αριθμό κρουσμάτων (352.213) λόγω
συγχρωτισμού στο σχολικό περιβάλλον.
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Ε

ίχε ζητηθεί η απαγόρευση της εισόδου φορτηγών στην Αττική Οδό, αλλά
ο αρμόδιος υπουργός Χρ. Στυλιανίδης
είπε «όχι»! Και την πλήρωσε ο κόσμος,
που μαρτύρησε εγκλωβισμένος για πάρα
πολλές ώρες… Φυσικά ο κ. υπουργός
το διεψεύδει, αλλά…
Τίποτα δεν μένει κρυφό, τελικά… Μπορούσε να είχε ελεγχθεί ίσως ο χιονιάς, να
είχε αντιμετωπισθεί έγκαιρα η θύελλα, από
την οποία προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές
και εγκλωβίστηκαν εκατοντάδες αυτοκίνητα
για πάνω από δέκα ώρες στην Αττική Οδό,
με κίνδυνο για τη ζωή ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας. Τα αυτοκίνητα έγιναν…
καταψύκτης γιατί ο αρμόδιος υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης
δήλωσε ότι δεν έπρεπε να διακοπεί η εφοδιαστική αλυσίδα όταν ζητήθηκε, από
την Κυριακή (23/1), να απαγορευθεί η
κυκλοφορία των φορτηγών!
Είναι αποκαλυπτικός ο Διευθυντής Κυκλοφορίας του άξονα, Φάνης Παπαδημητρίου,
ως προς τα μέτρα που είχε πάρει η Αττική
Οδός για την κακοκαιρία: «Η Αττική Οδός
έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για
αυτές τις περιπτώσεις (με 35 εκχιονιστικά σε
δράση), το οποίο και παρουσιάστηκε την
Κυριακή (23/1) στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη. Ζητήσαμε να
απαγορευτεί από την Κυριακή η κυκλοφορία των φορτηγών, αλλά δεν υπήρχε η
βούληση για κάτι τέτοιο, για να μη διακοπεί
η εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης, ρίξαμε αλάτι
στις 5 και στις 7 το πρωί της Δευτέρας (24/1)
σε όλο το μήκος του δρόμου».
Οι ισχυρισμοί της εταιρείας θα διερευ-

νηθούν, βέβαια, διότι ένα είναι να δηλώνεις
ότι έχεις τα εκχιονιστικά και άλλα πόσα ήταν
διαθέσιμα.

Ο Εισαγγελέας πού είναι;
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να κινητοποιείται η Δικαιοσύνη. Πάνω από 6.000
πολίτες, με μικρά παιδιά, έμειναν εγκλωβισμένοι για πολλές ώρες στο αυτοκίνητό τους,
ζώντας την αγωνία κάθε στιγμή που περνούσε χωρίς να φαίνεται… φως από πουθενά.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
στάθηκε αμήχανη μπροστά σ’ αυτό το απίστευτο γεγονός, αποκλειστικό δημιούργημα των
αρμόδιων υπουργών της. Κι όμως, κανείς
δεν αποπέμφθηκε. Κανείς δεν είχε το
θάρρος της παραίτησης.
Από την άλλη πλευρά, δεν είχαμε ούτε
την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Εισαγγελέων, όταν μάλιστα εγκλωβισμένα στα

αυτοκίνητα ήταν και μικρά παιδιά με τις οικογένειές τους.

Γιατί παραιτήθηκε
ο Διευθύνων Σύμβουλος;
Να σημειωθεί ότι μετά την… απελευθέρωση όλων των εγκλωβισμένων, παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικής
Οδού, Βασίλης Χαλκιάς.
«Ως προϊστάμενος ενός ολόκληρου μηχανισμού, αισθάνομαι την ανάγκη να διευκολύνω την εταιρεία και να υποβάλλω την
παραίτησή μου από μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και τη θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου, ευχόμενος τα καλύτερα στον
αντικαταστάτη μου», δήλωσε.

Ο Στρατός έκανε αυτό
που δεν έκανε η εταιρεία
Η θύελλα της περασμένης Δευτέρας (24/1),
που είχε ξεκινήσει από το απόγευμα της
προηγούμενης ημέρας, παγίδευσε στην Αττική Οδό χιλιάδες αυτοκίνητα, με πολύ κόσμο
μέσα, που έμεινε ώρες στο κρύο, εγκαταλελειμμένος και πεινασμένος, με κίνδυνο να
αρρωστήσουν παιδιά και ηλικιωμένοι. Με
την Διοίκηση της Αττικής Οδού άφαντη, την
ώρα που θα έπρεπε να επιστρατεύσει τους
πάντες, με πρώτα τα κορυφαία στελέχη της,
για να απεγκλωβίσει το γρηγορότερο τα
αυτοκίνητα και να μην κινδυνεύσει καμία
ζωής.
Δυστυχώς, από τη Διοίκηση της Αττικής
Οδού δεν εμφανίσθηκε κανείς. Ίσως γιατί
το κλίμα που είχε ήδη δημιουργηθεί από τη
θεομηνία ήταν εκρηκτικό. Η εταιρεία δεν είχε
πάρει καν τα αυτονόητα μέτρα προστασίας.
Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα έσοδα.
Ευτυχώς, ο Στρατός μας έκανε αυτό που
δεν έκανε η Διοίκηση της εταιρείας.
Οι στρατιώτες μας μοίραζαν σάντουιτς, τυρόπιτες, γλυκά και μπουκαλάκια
νερό. Έκαναν αυτό που ΕΠΡΕΠΕ να είχε
κάνει η Διοίκηση της εταιρείας από την
πρώτη στιγμή που άρχισαν να εγκλωβίζονται τα αυτοκίνητα στα τούνελ της Αττικής
Οδού.
Δεν είδαμε, δυστυχώς, ΠΟΤΕ κανέναν
από τη Διοίκηση της εταιρείας, που κερδίζει
εκατομμύρια ευρώ από το τεράστιο έργο,
το οποίο πλήρωσε ο Έλληνας πολίτης.

Επικαιρότητα
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Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή
η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη
Η

πρόταση μομφής εναντίον
της ελληνικής κυβέρνησης
και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξαν και τα άλλα κόμματα
της αντιπολίτευσης, εν τέλει
καταψηφίστηκε με 156 ψήφους εναντίον. Υπερψήφισαν την
πρόταση οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΚΚΕ,
του ΜέΡΑ 25 και της Ελληνικής
Λύσης. Ψήφισαν 299 βουλευτές, υπέρ ψήφισαν 142 βουλευτές, ενώ «παρών» ψήφισε
ο Κ. Μπογδάνος και απούσα
ήταν η κ. Μ. Γιαννάκου, που
βρίσκεται στο νοσοκομείο. Το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
θεωρείται ως προσωπική πιο
πολύ ψήφος εμπιστοσύνης στον
πρωθυπουργό, αφού υπουργοί του φάνηκαν κατώτεροι των
περιστάσεων στην πρόσφατη
δοκιμασία της χώρας με την
κακοκαιρία.
Η συζήτηση της Κυριακής ολοκληρώθηκε με τον διαξιφισμό
Μητσοτάκη - Τσίπρα το βράδυ,
πριν την ψηφοφορία, με τη κακοκαιρία και τη πανδημία να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ακολούθησε
διά ζώσης ονομαστική ψηφοφορία, με δυνατότητα επιστολικής
ψήφου όσων βρίσκονταν σε αποστολή της κυβέρνησης ή της Βουλής στο εξωτερικό, ή είναι σε απομόνωση λόγω της πανδημίας. Λόγω
των μέτρων για την αποφυγή της
διασποράς του κορωνοϊού, οι βουλευτές προσήλθαν να ψηφίσουν
σε τρεις ομάδες των 100.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα και
τον Κανονισμό της Βουλής, «πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να
υποβληθεί πριν περάσει εξάμηνο
από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
Βουλευτών».
Απάντηση στον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα έδωσε από
το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Λέγατε ότι δεν υπάρχει ούτε
μία περίπτωση στο εκατομμύριο
να κερδίσω εκλογές», είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος
στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ειδικά
για το σημείο εκείνο της ομιλίας
του, που ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «τελειωμένο πολιτικά».
Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε
την πρόταση μομφής ως «μια
απέλπιδα προσπάθεια του Αλέξη
Τσίπρα να κρατήσει τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, που "φυλλορρούν" προς άλλες πολιτικές

δυνάμεις».
«Ακόμα και όταν επιμένετε στο
αίτημά σας για εκλογές, δεν είπατε τίποτα για μία εναλλακτική πρόταση. Τι ακριβώς ζητάτε; Ποιος να
προκύψει και ποιος να κυβερνήσει; Αυτός που επί 2,5 χρόνια μετά
τις εκλογές δεν τόλμησε να κάνει
ένα απολογιστικό συνέδριο για τα
αίτια της ήττας του», σχολίασε, ο
πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «ο
κ. Τσίπρας επιχειρεί να κλείσει
εσωκομματικές πληγές». Παράλληλα, άφησε και πάλι αιχμές για
τις ανθρώπινες απώλειες στο Μάτι
και τη Μάνδρα, λέγοντας ότι η δική
του συγγνώμη για όσα έγιναν κατά
την πρόσφατη κακοκαιρία «δεν
έγινε αντιληπτή από αυτούς που
δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στις επιδόσεις της
ελληνικής οικονομίας, αναφέροντας ότι «σημειώνουν ρεκόρ εικοσαετίας». Τόνισε ότι η χώρα θα
κλείσει το 2021 «με ανάπτυξη άνω
του 7% και με μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις ανεργίας στην
Ευρώπη», ενώ κατηγόρησε τον
ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση φορολογίας
φυσικών και νομικών προσώπων.
Από τη δική του μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε άμεση προκήρυξη εκλογών, ενώ κάλεσε
Μητσοτάκη - Γεραπετρίτη να
δώσουν απάντήσεις για τις σχέσεις τους με τον Γ. Φουρθιώτη
(υπόδικο δημοσιογράφο).
«Αφού, αλήθεια, είστε τόσο
βέβαιος ότι υπερέχετε και θα μας
νικήσετε στις εκλογές. Αφού, όπως
υπεροπτικά δηλώνετε, απολαμβάνεται δημοσκοπική μονοκρατορία και εμείς δημοσκοπική κατάρρευση. Έτσι δεν λέτε; Γιατί δεν
επιλέγετε τη λύτρωση της λαϊκής
ετυμηγορίας; Τι σας εμποδίζει να
προκηρύξετε τις εκλογές;», είπε ο
επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης αναφέρθηκε
εκτενώς στα πεπραγμένα της
κυβέρνησης λέγοντας πως «αποτύχατε με τεράστιο κόστος κοινω-

νικό, οικονομικό, ανθρώπινο. Αλλά
συμπεριφέρεστε σαν να έχετε πιστέψει κι εσείς οι ίδιοι τη προπαγάνδα που κατασκευάζετε». Μάλιστα
εγκάλεσε τον Κ.Μητσοτάκη για την
επίκληση της τραγωδίας στο Μάτι,
λέγοντας: «Το Μάτι κύριε Πρωθυπουργέ ήταν ένα συλλογικό
τραύμα.Το οποίο απαιτεί σεβασμό, σεμνότητα και όχι μικροκομματικά παιχνίδια που διαρκώς
κάνετε για να αποκρύψετε τις
ευθύνες σας».
Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην αιτία που όπως είπε,
το επιτελικό κράτος δεν λειτούργησε
στη κακοκαιρία, σημειώνοντας:
«Πώς να έχουμε αποτελεσματικό
και επιτελικό κράτος, όταν εσείς
έχετε αλλεργία στο ίδιο το κράτος;
Πώς να έχουμε πολιτική και κοινωνική προστασία όταν εσείς
απεχθάνεστε οτιδήποτε δημόσιο
και αγαπάτε μόνο κάθε τι ιδιωτικό;».
Ακόμη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στον
Κ.Μητσοτάκη «ποιος κυβερνά
αυτή τη χώρα; Εσείς τη κυβερνάτε ή οι Φουρθιώτηδες; Είναι η
πρώτη φορά στην ιστορία του
τόπου που η “νύχτα” διεισδύει στο
Μαξίμου».
Επίθεση σε αμφότερους, κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσε από
βήματος της Βουλής ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, ενώ τόνισε πως «το
Κίνημα Αλλαγής δεν προσφέρεται για βολικός εταίρος
στον δικομματισμό του ενάμισυ κόμματος».
Από τη δική του μεριά, κατά την
ομιλία του στη Βουλή, ο Δημ. Κουτσούμπας τόνισε ακόμη πως «τη
μομφή στην κυβέρνηση της ΝΔ,
στην αντιλαϊκή πολιτική και στο
σάπιο σύστημα, το ΚΚΕ τη δίνει
κάθε μέρα, δεν περίμενε τη συζήτηση στη Βουλή ούτε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ».
«Καμία εμπιστοσύνη στην

κυβέρνηση της ΝΔ που δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε τη ζωή του λαού,
μπροστά στα κέρδη των καπιταλιστών, καμία προσδοκία από τον
ΣΥΡΙΖΑ που θέλει ξανά να γίνει
χαλίφης στη θέση του χαλίφη για
να κάνει τα ίδια», υπογράμμισε ο
Δ. Κουτσούμπας.
«Είμαστε εδώ για να ξεσκεπάσουμε τη μεγάλη αλήθεια», είπε ο
Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή. «Το δήθεν
επιτελικό κράτος της "Μητσοτάκης ΑΕ" πρέπει να πέσει, επειδή
το επιτελείο του είναι οι ολιγάρχες,
γιατί στα υπουργεία και στο Μαξίμου κατοικοεδρεύουν οι ορντινάντσες τους», είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, για «ανεπαρκή κυβέρνηση απέναντι στις περιστάσεις» έκανε λόγο ο πρόεδρος της
Ελληνικής Λύσης, Κώστας Βελόπουλος μιλώντας για «πολιτικαντισμούς και στημένες κόντρες» για αποπροσανατολισμό
των πολιτών.
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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Ολοκληρώνεται
η εκπαίδευση της
Πανεπιστημιακής Αστυνομίας»
Με τον πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Νίκο Παπαϊωάννου, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, στη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη, και συζήτησαν για θέματα του Πανεπιστημίου (φωτό).
Αναφερόμενος στη συνάντηση, ο πρωθυπουργός είπε ότι έχει γίνει
μεγάλη πρόοδος στα θέματα της ασφάλειας και σημείωσε ότι η ασφάλεια των ΑΕΙ θα ολοκληρωθεί με την εκπαίδευση και την τοποθέτηση
της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.

Εξήρε το γεγονός ότι «το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα σήμερα να προσφέρει ξενόγλωσσο πρόγραμμα Ιατρικής με
δίδακτρα και να προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι
έρχονται στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσουν Ιατρική».
Είπε, μάλιστα, ότι ο πρύτανης τον ενημέρωσε πως για του χρόνου
έχουν υποβληθεί παραπάνω από 250 αιτήσεις για τις 60 θέσεις που
υπάρχουν.
«Σκεφτείτε πόσοι καινούργιοι ελπιδοφόροι ορίζοντες σε επίπεδο
αναπτυξιακής προοπτικής ανοίγονται για τη Θεσσαλονίκη», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

10 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Η πρώτη επιστολή του Γερμανού
προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη
(συνέχεια)
«...Πράγματι δε και ετελέσθη το μνημόσυνον τούτο
την Κυριακήν μετά την Θ. Λειτουργίαν παρισταμένων
μόνων των εν τη Ελλ. Πρεσβεία και αραιοτάτου εκκλησιάσματος. Κατά την Θ. Λειτουργίαν ο Αρχιμ. Βασιλάκης λειτουργών εμνημόνευσεν, ως συνήθως, της Ι.
Συνόδου, των Βασιλέων κ.τ.λ. Εκ της συνεντεύξεως
ταύτης και εκ δευτέρας, ην έσχον μετ’ αυτού μετά την
απόλυσιν της Εκκλησίας συνάγω, ότι ο Αρχιμ. κ. Γ.
Βασιλάκης επιθυμεί μεν ίσως ενδομύχως την εξ Αθηνών απαλλαγήν αυτού, φοβείται όμως πάσαν βιαίαν
των σχέσεων διάρρηξιν και ελπίζει, ότι ο χρόνος θα
αποκαταστήση τα πράγματα. Η σύστασις αυτού είναι:
υπομονή και φρόνησις.

Ε κλεκτές Σ υνεργασίες

ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)
ήτις πανψηφεί απεφάνθη υπέρ της τάξεως της Εκκλησίας
υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Σήμερον Τετάρτην συγκαλείται γενική συνεέλευσις της Κοινότητος της
οποίας η ψήφος ελπίζει ο κ. Φρανζής, ότι θα είναι ασφαλώς ομοία. Μετά την ψηφοφορίαν της Τετάρτης θα
μοι αναγγείλη πότε θα μεταβώ εις Λονδίνον».

Η πρώτη Πατριαρχική Εγκύκλιος
προς το Ποίμνιο της Μητρόπολης
Θυατείρων

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Ο δε Αποκρισιάριος κ. Γ. Τριανταφυλλίδης άτε μη
ενεργώς αναμιγνυόμενος, ως μοι είπεν, εις τα της διοικήσεως της Κοινότητος, παρ’ εμού το πρώτον ήκουε
τας σχετικάς του Οικουμ. Πατριαρχείου αποφάσεις
και υποσχέθη, ότι θα συντελέση το εφ εαυτώ εις την
ευκταίαν του ζητήματος της αναγνωρίσεως λύσιν μετά
την εκ Λονδίνου επάνοδον αυτού, όπου θα μετέβαινε
την Κυριακήν. Μοι συνέστησε δε, όπως περί του ζητήματος τούτου συνεννοηθώ ένθεν μεν μετά του κ. Βενιζέλου, ετέρωθεν δε μετά του κ. Πολίτου.
Αφού διεβίσασα εις τον κ. Πρόεδρον τας ευχάς της
Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος και ήκουσα παρ’
αυτού την καταβιβρώσκουσαν την καρδίαν αυτού
οδύνην δια το κατάντημα της Μεγάλης Ελλάδος, ο
λόγος εστράφη περί τη αποστολήν μου. Αφού εξήγησα την Εκ/κήν και Εθνικήν αυτής σπουδαιότητα,
εφέιλκυσα την προσοχήν αυτού επί του ζητήματος της
αναγνωρίσεως των αποφάσεων του Οικουμ. Πατρ-
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Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός της Του Θεού Σοφίας στο κεντρικό Λονδίνο

ιαρχείου υπό της Κοινότητος Παρισίων μνημονεύσας
την σημερινήν θέσιν του ζητήματος. Ο κ. Πρόεδρος
κατέκρινε την επερώτησιν της Κυβερνήσεως ειπών,
ότι η Κοινότης Παρισίων ουδαμώς εξαρτάται υλικώς
εκ της Ελλ. Κυβερνήσεως και επομένως δύναται ελευθέρως να αποφασίση. Τω είπον, ότι μεταβαίνων προσεχώς εις Λονδίνον θα αναμείνω την έκβασιν των ενεργειών της Επιτροπής, ίνα επανέλθω μετ’ ολίγον εις

το ζήτημα. Ο κ. Πρόεδρος ενέκρινε την εφεκτικότητά
μου ταύτην.
Ο κ. Πολίτης, προς ον ωσαύτως διεβιβάσα τας
Πατριαρχ. ευχάς και εξέθηκα συντόμως τας ληφθείσας
εν Κων/πόλει αποφάσεις, περί ανακλήσεως του Τόμου,
συστάσεως Μητροπόλεως κ.λ.π. εξέφρασε την απορίαν αυτού, διότι εγένοντο ταύτα πάντα άνευ τίνος προειδοποήσεως αυτού και του κ. Γ. Τριανταφυλλίδου ίνα
προπαρασκευάσωσι το έδαφος. Ότε δε εξέθηκα αυτώ
τα γεγονότα υπό της Επιτροπής, ο κ. Πολίτης, κατέκρινεν αυτά ειπών, ότι τούτο ουδέν άλλο σημαίνει η παραπομπήν του ζητήματος προς λύσιν εις το έτερον των
διαδίκων μερών, ενώ αρμοδία, όπως λύση το ζήτημα
είναι η Κοινότης.
Φρονώ, ότι περί του τρόπου της ενεργείας έδει
εγκαίρως να διαφωτισθώσιν οι δύο Επίτροποι κ.κ.
Ράλλης και Βαλλιάνος, οίτινες και θα επλειοψήφουν
έναντι του κ. Σκουζέ, διαβλέπει εις την τοιαύτην ενέργειαν του Αρχιμ. κ. Βασιλάκη και την καθοδήγησιν της
Επιτροπής και τάσιν αυτού να διατελή εις αρμονικάς
προς την Πρεσβείαν σχέσεις και προστίθησιν ότι δεν
αναμένει άλλην απάντησιν η αρνητικήν. Και αν δε η
Επιτροπή, έκρινεν εαυτήν αναρμοδίαν, δεν είχε ή να
συγκαλέσει έκτατον συνέλευσιν της Κοινότητος ίνα
αποφανθή. Με διεβεβαίωσεν ότι θα παρακολουθήση
και νυν το ζήτημα και θα ενεργήση αναλόγως, μοι συνέστησε δε να ίδω τον εκ των Επιτρόπων κ. Ράλλην,
καθόσον ο έτερος απουσιάζει.
Τον κ. Ράλλην είδον πράγματι σήμερον και συνωμίλησα μετ’ αυτού. Ούτος επέμεινεν, ότι ο κ. Σκουζές
ως εκπροσωπών την Ελλην. Κυβέρνησιν εξ ιδίων άμα
έλαβε γνώσιν των εγράφων και της εισηγήσεως του
Αρχιμανδρίτου έσπευσε να διαβιβάση αυτά εις την
Κυβέρνησιν και να ζητήση οδηγίας περί του πρακτέου. Επειδή δε και επληροφορήθη ο κ. Σκουζές την
επί τα ενθάδε άφιξίν μου εζήτησε τηλ/κην απάντησιν,
ήτις και αναμένεται. Αν η απάντησις έιναι αρνητική,
προσέθηκεν ο κ. Ράλλης, τότε τον λόγον έχει η Κοινότης ίνα αποφασίση.
Εις το σημείον τούτο καταλείπω τα εν Παρισίοις καθ’
ήν ώραν μεταβαίνω εις Λονδίνον. Ελπίζω, ότι εν τω
μεταξύ θα διευθετήσω τα ενταύθα ούτως ώστε εις την
εκείθεν αποσταλησομένην ποιμαντικήν μου εγκύκλιον
να δοθή αναγνωριστική απάντησις.
Επί τούτοις εξαιτούμενος τας παναγίας αυτής ευχάς
διατελώ ο Θυατείρων Γερμανός
Της Υμετέρας Θ. Παναγιότητος αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και πρόθυμος
(Εν Παρισίοις τη 8η Ιουνιου 1922).
Υ.Γ. Είχον γράψη τα ανωτέρω, ότε εξ επιστολής του
κ. Α. Φρανζή εκ Λονδίνου πληροφορούμαι, ότι την
παρελθούσαν Παρασκευήν εγένετο συνεδρίασις της
Επιτροπής της Εκκλησίας μετ’ άλλων εγκρίτων μελών,

«Ευλαβέστατοι ιερείς, εντιμότατοι επίτροποι και λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί των εν τη διασπορά και έξω των ορίων των επί μέρους Ορθοδόξων
Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εν Ευρώπη τε και εν Αμερική και εν ταις λοιπαίς χώραις ευρισκομένων Ορθοδόξων Ελληνικών Παροικιών, χάρις είη υμίν και
ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού.
Εν φιλοστόργω μερίμνη περί των αναγκών των υμετέρων Παροικιών η Μήτηρ Μεγάλη του Χριστού
Εκκλησία, ήτινι κατά τους Ιερούς κανόνας και κατά την
ανέκαθεν τάξιν ανήκει η νόμιμος ανωτάτη πνευματική εξουσία και προστασία επί των εν τη διασπορά και
έξω των ορίων εκάστης επί μέρους Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας ευρισκομένων ορθοδόξων παροικιών, προέβη κατά το έτος ᾳπη’ δια συνοδικής αποφάσεως και πράξεως, του κρείττονος στοχαζομένη,
εις την ανάθεσιν της διαχειρίσεως του επί των παροικιών υμών κανονικού τούτου δικαιώματος αυτής τη
Ιερά Συνόδω της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι, ως
υπελαμβάνετο, ευχερέστερον υπό τας τότε συνθήκας
και περιστάσεις ηδύνατο αύτη προστατεύειν τα καθ’
υμάς. Επειδή όμως, ως η άχρι τούδε πράξις και πείρα
απέδειξεν, ου μόνον ο σκοπός της κατ’ οικονομίαν διευθετήσεως εκείνης ουκ ευωδώθη ουδ’ επετεύχθη,
ουδέ οι όροι της εκχωρήσεως εξετελέσθησαν, αλλά
και ανωμαλία επί πλέον προήλθε, θίγουσα την κανονικήν ενότητα της εκκλησιαστικής διοικήσεως, η Μήτηρ
Εκκλησία εν τη οφειλετική αυτής προνοία και φροντίδι περί της εκκλησιαστικής τάξεως και των εκκλησιαστικών αναγκών εθεώρησεν επιβεβλημένον, μετά νέαν
συνοδικήν εξέτασιν του ζητήματος της εξαρτήσεως
των εν τη διασπορά ορθοδόξων παροικιών, όπως
χάριν τε της γενικής εκκλησιαστικής τάξεως και προς
το συμφέρον αυτό των Κοινοτήτων άρη και ακυρώση
αυτεξουσίως την προεκδεδομένην ως άνω απόφασιν
αυτής και αποκαταστήση και πάλιν επί των παροικιών
υμών πλήρη και ακεραίαν την ανήκουσαν αυτή κανονικήν και απαράγραπτον δικαιοδοσίαν αυτής.
Την αποκατάστασιν ουν ταύτην και αύθις της επί
των παροικιών υμών αμέσου δικαιοδοσίας της καθ’
ημάς Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ασμένως εξαγγέλοντες δια της παρούσης κοινής ημών προς πάσας
τας παροικίας Πατριαρχικής Εγκυκλίου Επιστολής,
και διαβιβάζοντας συνημμένως και αντίτυπον της επί
τούτω εκδοθείσης Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως, δεδημοσιευμένης εν τω επισήμω οργάνω του
Πατριαρχείου τη «Εκκλησιαστική Αληθεία», εντελλόμεθα όπως εφεξής πάσαι αι κοινότητες την αναφοράν
αυτών άχωσι απ’ ευθείας προς την Μητέρα Μεγάλην
του Χριστού Εκκλησίαν και παρ’ αυτής αιτώνται και
αρύωνται το κύρος της εκκλησιαστικής αυτών συγκροτήσεως και υποστάσεως, μνημονευομένου εν αυταίς
του Πατριαρχικού ονόματος.
Ουδαμώς δε αμφιβάλλοντες ότι μετά χαράς ευγνώμονος και πόθου απλέτου πάσαι αι ευσεβείς παροικίαι
θέλουσι σπεύση περισυναχθήναι και αύθις υπό τας
πτέρυγας της Μεγάλης Εκκλησίας και υπό την άμεσον αυτής προστασίαν ευσταθώς και ευτάκτως χωρήσουσι και προκόψουσιν εν τη ευσεβεία και τη αρετή,
διαβιβάζομεν προς πάσας την ευλογίαν της Μητρός
Εκκλησίας και τας πατρικάς ημών ευχάς, εξαιτούμενοι παν αγαθόν σωτηριώδες παρά Θεού, ού η χάρις
και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών. ᾳλκβ΄
Μαρτίου κβ΄ †Ο Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος προς
Θεόν ευχέτης.»
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο μογένεια
Στην εκκλησία Τριών Ιεραρχών
Στην ελληνορθόδοξη κοινότητα
Κόβεντρι ο επίσκοπος Μελιτηνής
του Leeds λειτούργησε ο
Αρχιεπίσκοπος Νικήτας
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Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:
Τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών Leeds επισκέφτηκε ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-

ος κ. Σταύρος Μπόζος και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μαθητές
και μαθήτριες του Ελληνικού Σχολείου μίλησαν για

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κόβεντρι χοροστάτησε του Όρθρου και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος την Κυριακή 30
Ιανουαρίου.
Συλλειτούργησαν ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Πολυβίου και ο Διάκονος π. Παντελεήμων Maxfield.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Σιλβέστρο
Τιμοθέου. Επίσης ευλόγησε το νέο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους ευχήθηκε καλή δύναμη στα
νέα τους καθήκοντα.
Τον Επίσκοπο Μελιτηνής υποδέχθηκε με ενθουσιασμό η Κοινότητα του Κόβεντρι και προσέφεραν εορταστικό γεύμα προς τιμήν του.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ:

«Νανουρίσματα του Κόσμου»
νίας κ. Νικήτας, όπου και προέστη της Θείας Λειτουργίας.
Συλλειτούργησαν ο Πρωτοσύγκελος Αρχιμ. κ.
Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, o Πρεσβύτερ-

την πολύπλευρη συμβολή των Μεγάλων Φωστήρων της Ορθοδοξίας, ειδικά στην Παιδεία.
Ακολούθησε γεύμα προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου.

Στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Έντμοντον για τη Γιορτή
των Τριών Ιεραρχών ο Κλαυδιουπόλεως Ιάκωβος

Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Edmonton χοροστάτησε και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος την Κυριακή των Τριών
Ιεραρχών.
Ο Θεοφιλέστατος ομίλησε καταλλήλως στο εκκλησίασμα αναπτύσσοντας το πολυσχιδές
έργο των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας.

Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο
Τύπου:
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο με περηφάνια
παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Νανουρίσματα του
Κόσμου» στις 23 Φεβρουαρίου
στο Ελληνικό Κέντρο στο Λονδίνο.
Η παράσταση αποτελεί ένα
μουσικό ταξίδι ανά την υφήλιο,
μέσα από παραδοσιακά νανουρίσματα από διαφορετικά μέρη
του πλανήτη, διασκευασμένα
στα ελληνικά από τον Κύπριο
στιχουργό Σταύρο Σταύρου. Η
παράσταση αποτελεί επιστέγασμα ευρύτερης έρευνας και πρωτοπαρουσιάστηκε τον περασμένο
Νοέμβριο, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ,
23 Φεβρουαρίου 2022, 7:30μμ
Τα τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει σε άλμπουμ, ερμηνευμένα από δέκα δημοφιλείς Κύπριες ηθοποιούς.
Η παράσταση στο Ελληνικό
Κέντρο στο Λονδίνο θα περιλαμβάνει νανουρίσματα από
Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισραήλ, Ιαπωνία, Ουγγαρία, Δανία, Ιταλία, Γαλλία, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, Ρωσία, Ουκρανία
και Αρμενία.
Ερμηνεύτριες: Σαββίνα Γεωργίου, Κατερίνα Παράσχου |
Ελληνικοί στίχοι, παραγωγή:
Σταύρος Σταύρου | Ενορχηστρώσεις, κιθάρα: Άγγελος
Χεϊπέλογλου| Σκηνοθεσία: Ελένη
Αναστασίου

Κοστούμια: Κωνσταντίνα
Ανδρέου| Videoart: Μιχάλης Κλεάνθους | Βίντεο: Ανδρέας Γιαβρούτας | Βοηθός παραγωγής:
Άννα Κούμα | Οπτική ταυτότητα:
Κατερίνα Τσεβά | Σχέδιο αφίσας:
Πέρσα Ζαχαρία
Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου
2022, 19:30 μ.μ., Ελληνικό Κέντρο, Λονδίνο
Περισσότερες πληροφορίες:
www.culturalchc.co.uk
Διοργάνωση: Ύπατη Αρμοστεία Κύπρου – Πολιτιστικό
Τμήμα.
Επιχορήγηση: Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας – Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

Ο μογένεια
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Η γιορτή του σχολείου Αγίου
Νικολάου για τους Τρεις Ιεράρχες
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Τους Τρεις μεγίστους φωστήρες της
τρισηλίου Θεότητος», τον Μέγα Βασίλειο,
τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και
τον Γρηγόριο τον Θεολόγο τίμησαν με
μεγαλοπρέπεια και τον προσήκοντα σεβα-

Ά. Μπάρκα και Χ. Τσαντίκου εκφώνησαν
τον πανηγυρικό λόγο επί τη μνήμη των
Τριών Ιεραρχών, στον οποίο αναφέρθηκαν στη ζωή και το έργο των Οικουμενικών
δασκάλων, στην προσφορά τους στην
Παιδεία όσο και στο διαχρονικό μήνυμα

Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών και των
Ελληνικών Γραμμάτων στο σχολείο Φίνσλεϋ
Μετά από αναβολή ενός έτους λόγω της
πανδημίας, το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
γιορτάστηκε και πάλι πανηγυρικά η γιορτή των
Τριών Ιεραρχών στο ελληνικό παροικιακό σχολείο του Φίνσλεϋ. Παρών στη γιορτή ο αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ.
Νικόλας Μανώλης και δεκάδες γονείς του
σχολείου. Τους παρευρεθέντες καλωσόρισε ο
διευθυντής του σχολείου Μιχάλης Έλληνας,
ο οποίος τόνισε ότι το σχολείο γιορτάζει τις
θρησκευτικές και εθνικές μας επετείους ως
αναπόσπαστο μέρος του έργου του ελληνικού
σχολείου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ
Έχει καθιερωθεί την ημέρα αυτή τα παιδιά
του A.Level να μιλούν για τη σημασία της γιορτής. Έτσι, η εκπαιδευτικός Κατερίνα Παπα-

σμό οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του
Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου του Αγίου
Νικολάου την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022
στον ομώνυμο ναό.

που κομίζουν για τον σημερινό δάσκαλο
και μαθητή.
Η γιορτή συνεχίστηκε με τους μεγάλους μαθητές της Στ΄ τάξης που απήγγειλαν

κωνσταντίνου μαζί με τους μαθητές του δεύτε-

ρου έτους του A.Level Βικτώρια Βόντα, Βασίλη
Αντωνίου, Λεωνίδα Μίλνερ και Αλέξανδρο
Μίλνερ, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
στους μαθητές, γονείς και δασκάλους το σκεπτικό πίσω από τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών
που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται και γιορτή
των Ελληνικών Γραμμάτων. Η κυρία Παπακωνσταντίνου και οι μαθητές της υπογράμμισαν ότι οι Τρεις Ιεράρχες ήταν οι πρώτοι που
συνέδεσαν την αρχαία Ελληνική Παιδεία με τις
χριστιανικές διδασκαλίες θέτοντας τη βάση για
την άνθηση των ελληνικών γραμμάτων στη
διάρκεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Ο αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής, Πρέσβυς Νικόλας Μανώλης, σε σύντομη ομιλία
του συνεχάρη το σχολείο για το εκπαιδευτικό
του έργο και στη συνέχεια απένειμε τα πιστοποιητικά του GCSE και του A.Level στους επιτυχόντες περσινούς μαθητές του σχολείου.
Για άλλη μια χρονιά το ελληνικό παροικιακό
σχολείο του Φίνσλεϋ χειροκρότησε τους μαθη-

Ο Αν. Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Νικόλας Μανώλης
απευθύνει χαιρετισμό στη Γιορτή των Γραμμάτων του Φίνσλεϋ

Το «παρών» στη γιορτή έδωσαν ο Αιδεσιμώτατος π. Σταύρος, η Συντονίστρια
Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας
στο Λονδίνο κα Ειρήνη Βερώνη, η κα
Ισμήνη Χατζηγιάννη Γκίκα, Συντονίστρια του ΚΕΣ της Αρχιεπισκοπής και
πλήθος γονέων και φίλων του σχολείου.
Η λαμπρή γιορτή για τους Προστάτες
της Παιδείας και των Γραμμάτων, που
πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία,
ξεκίνησε με τον χαιρετισμό που απηύθυνε στους παρευρισκομένους η Διευθύντρια

τές, οι οποίοι μετά από συστηματική μελέτη
και διαρκή προσπάθεια, με την άοκνη διδασκαλία και καθοδήγηση των δασκάλων τους,
πέτυχαν εξαιρετικές βαθμολογίες. Η επιτυχία
τους αυτή έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν
λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν
τα τελευταία δύο χρόνια με το κλείσιμο των
σχολείων και τα μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε στο διδακτικό έργο η πανδημία του
κορωνοϊού. Γονείς, μαθητές και δάσκαλοι χειροκρότησαν και επιβράβευσαν τους μαθητές
για την προσπάθεια, την επιμονή και το ήθος
τους. Μαθητές του A.Level, που αποφοίτησαν,
μίλησαν στα υπόλοιπα παιδιά για τις μοναδικές εμπειρίες τους στο ελληνικό σχολείο, τις
αξέχαστες στιγμές που βίωσαν και κάλεσαν
όλους να συνεχίσουν την ελληνική τους μόρφωση μέχρι το επίπεδο A.Level.
Στο τέλος των μαθημάτων όλα τα παιδιά του
Φίνσλεϋ έλαβαν Ενδεικτικό Προόδου για το
πρώτο πεντάμηνο της φοίτησή τους.
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Ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών
στο ελληνικό σχολείο του Μάνορ Χιλλ
Το πρωινό του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου 2022, μαθητές, δάσκαλοι και
γονείς του Ελληνικού Σχολείου Μάνορ
Χιλλ τίμησαν την ημέρα των Τριών
Ιεραρχών και ημέρα των Ελληνικών
Γραμμάτων. Παρόντες ο κ. Ανδρέας
Κακουρής, Ύπατος Αρμοστής της
Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η
κα Βασιλική Κούμα, προϊσταμένη
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, ο κ. Θανάσης Κεφαλάς,
εκπρόσωπος του Γραφείου Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας και
δεκάδες γονείς.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ
Ο διευθυντής του σχολείου κ.
Μιχάλης Έλληνας άνοιξε την εκδήλωση υπογραμμίζοντας την σημασία της ημέρας για την Ελληνική

Παιδεία και την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη.
Στη συνέχεια, η Φιλόλογος κα
Ραφαηλία Λουκίδου εκφώνησε την
πανηγυρική ομιλία τής ημέρας. Με
λόγο γλαφυρό μίλησε για τη ζωή και
το έργο των Τριών μεγάλων αγίων
της Εκκλησίας μας, που αποτελούν
σύμβολα και είναι προστάτες της
Ελληνικής Παιδείας. Με την ομιλία
της προβλήθηκε η αγιότητά τους,
το χριστιανικό τους ήθος και η μεγάλη
τους καλλιέργεια σε όλα τα επιστημονικά πεδία. «Το παράδειγμά
των Τριών Ιεραρχών δεν έχει να
κάνει με τη δόξα, τα πλούτη και την
επιτυχία. Το παράδειγμά τους μας
οδηγεί κάπου αλλού, εκεί όπου οι
ίδιοι έφτασαν μέσα από τον προσωπικό τους αγώνα και προσπάθεια, μέσα από τη σπουδή τους στην
ελληνική και χριστιανική σοφία. Οι

διδαχές τους συνιστούν πηγές αλήθειας, χαράς, αγάπης και ευτυχίας.
Μας κληροδοτούν αγωγή ειρήνης,
ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης
και έμπρακτης φιλαδελφοσύνης»,
υπογράμμισε.
Ιδιαίτερο τόνο έδωσαν στη γιορτή οι μαθητές του A.Level Μελίνα
Καμήλα, Άντρεα Κόκκινου και
Θανάσης Παπαγεωργίου, όταν
απήγγειλαν αποφθευγματικές ρήσεις
των μεγάλων δασκάλων.
Η ομιλία τελείωσε με την αφιέρωση των στίχων του Κ. Παλαμά ως
εύφημη μνεία για τους τρεις μεγάλους Ιεράρχες του Γένους μας:
Δάσκαλε, τί και να πολλοί σ’
έχουνε λησμονήσει;
Θα θυμηθούνε κάποτε κι
αυτοί
το βάρος που κρατάς σαν
Άτλαντας στην πλάτη.

Η εκπαιδευτικός Κατερίνα Παπακωνσταντίνου μίλησε για τους
Τρεις Ιεράρχες και τη Γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων

ποιήματα και τους μαθητές επιπέδου
GCSE1&2 που μετέφεραν αυτούσια τα
Σοφά Λόγια των Τριών Ιεραρχών. Οι μικρότεροι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης απήγγειλαν ποιήματα και έψαλαν με δυνατή
φωνή το Τραγούδι για τους Προστάτες
των Γραμμάτων.
Τέλος, η εορτή ολοκληρώθηκε με την
απονομή πιστοποιητικών επιπέδου GCSE
/ALEVEL και επιπέδων ελληνομάθειας
στους επιτυχόντες μαθητές του Ελληνικού Παροικιακού σχολείου του Αγίου Νικο-

Επίδοση Πιστοποιητικού GCSE από τον Ύπατο Αρμοστή κ.
Ανδρέα Κακουρή

Η Προϊσταμένη της ΚΕΑ Βασιλική Κούμα απευθύνει
σύντομο χαιρετισμό

Μαθητές και μαθήτριες του GCSE και A. Level σε αναμνηστική φωτογραφία με τους επισήμους, τον διευθυντή και τις καθηγήτριές τους.

Η Φιλόλογος Ραφαηλία Λουκίδου μιλά για τους Τρεις Ιεράρχες
και τα Ελληνικά Γράμματα

Μαθητές και μαθήτριες του GCSE και του A. Level, αφού έλαβαν τα Πιστοποιητικά τους, φωτογραφήθηκαν
με τον Πρέσβυ κ. Μανώλη, τον διευθυντή και τις καθηγήτριές τους

του σχολείου μας κα Ελευθερία Ξενοφώντος.
Στη συνέχεια, οι μαθήτριες του Ελληνικού σχολείου επιπέδου Α.Level Χ.Νέλη,

Χτίζε σοφέ, της κοινωνίας το
παλάτι.
Ο καλλίφωνος ιεροψάλτης Θεόδωρος Λιούσας, γονιός και μέλος
της Σχολικής Επιτροπής του Μάνορ
Χιλλ, έψαλε το απολυτίκιον των
Τριών Ιεραρχών.
Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρέας Κακουρής, σε ομιλία του προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, θυμήθηκε τα δικά του χρόνια στο ελληνικό
παροικιακό σχολείο και τόνισε ότι
οι Τρεις Ιεράρχες είναι πρότυπα
προς μίμηση στις σπουδές και τη
ζωή των μαθητών. Χαιρετισμό και
ευχές για δημιουργικότητα και πρόοδο απέδωσε και η κα Βασιλική Κούμα.
Ο εορτασμός έκλεισε με την
επίσημη απονομή των πιστοποιητικών του GCSE και A level στους
επιτυχόντες μαθητές του ακαδη-μαϊκού έτους 2020-2021.

λάου, οι οποίοι αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια όλων!
Ιωάννα Μπακανδρέα
Φιλόλογος
Η συγκέντρωση για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών στο σχολείο Φίνσλεϋ

Ο διευθυντής του Μάνορ Χιλλ καλωσορίζει τους παρευρεθέντες.

Παιδιά του A. Level του Μάνορ Χιλλ παρουσίασαν αποφθέγματα
από τους λόγους των Τριών Ιεραρχών

Ι στορικές Μ νήμες
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ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

ΜΕΡΟΣ 24ον

Η ιστορική αξιολόγηση του Αλ. Υψηλάντη
(συνέχεια)
Για τον ίδιο δε ακριβώς σκοπό παροσιάζονται, επίσης, και
θεατρικές παραστάσεις, στην δε συγκεκριμένη περίπτωση
του στρατεύματος του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αρκετοί από
τους νέους εθελοντές τους προερχομένους κυρίως από την
Οδησσό, είχαν άμεση εμπειρία στην προπαρασκευή και παρουσίαση τέτοιων ερασιτεχνικών μεν, αλλά αξιαγάπητων και
ενθουσιαστικών παραστάσεων. Η αναψυχή, άλλωστε, στα
στρατόπεδα δεν παραβλέπεται ούτε και στους σύγχρονούς
μας στρατούς σε πολεμικές ζώνες.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Για την αξιολόγηση, επίσης, του έργου του Υψηλάντη,
παραθέτουμε τη πιο κάτω κριτική ανάλυση από τον ακαδημαϊκό Διονύσιο Α. Κόκκινο στον πρώτο τόμο, σ.243, του
δωδεκάτομου έργου του για την Ελληνική Επανάσταση (Αθήνα
1956): «Το μέτρο της αξίας ενός στρατιωτικού ηγέτη παρέχεται κυρίως από τον βαθμό της σταθερότητας του υπ’ αυτόν
στρατού κατά τη δράση του. Και η αξία του Υψηλάντη ως αρχηγού
μπορεί να κριθεί από τη μέχρις αυτοθυσίας ευψυχία των ανδρών
τοι Ιερού Λόχου κατά τη μοιραία μάχη του Δραγατσανίου. Η
μικρή αυτή δύναμη ήταν ο στρατός ο δημιουργηθείς από τον
Υψηλάντη. Και η αποφασιστικότητα των ηρώων εκείνων προερχόταν από φρονηματισμό και το υψηλό ηθικό που είχε εμπνεύσει
ο αρχηγός τους[…] Η ιστορική θέση του προσώπου του σε όλον
τον αγώνα της ανεξαρτησίας προβάλλει επιβλητική μεταξύ των
πρωτεργατών. Επειδή τόλμησε να κηρύξει την επανάσταση.
Αυτή είναι η μεγάλη και πλήρης ιστορικής σημασίας πράξη του.
Αν δεν εκήρυσσε ο Υψηλάντης την ελληνική επανάσταση στη
Μολδοβλαχία, δεν θα επακολουθούσε η τουρκική τρομοκρατία
στην Κωνσταντινούπολη και στην Πελοπόννησο, η οποία είχε
ως αποτέλεσμα να κατανικηθούν οι τελευταίοι δισταγμοί και
να προέλθουν τα επαναστατικά γεγονότα στη Μεσσηνία και την
Αχαΐα. Απεκομίσθη επομένως μέγα εθνικό κέρδος εκ του αποτυχόντος εκείνου κινήματος. Εκ τούτου κατά αυστηρή κρίση
υψούται σε έναν από τους κύριους συντελεστές του αγώνα»

Οι τελευταίες στιγμές της ζωής του
Η τελευταία ημέρα πριν ξεψυχήσει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου τον είχαν καταδικάσει να

Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
ζει σε κατ’οίκον περιορισμό στο πανδοχείο «Χρυσούν Απίδιον»
ήταν μουντή και παγερή. Ημερομηνία 19/31 Ιανουαρίου 1828
και ηλικίας ο Υψηλάντης μόλις 36 ετών. Γύρω του οι δύο αδελφοί του Γεώργιος και Νικόλαος, ο σωματοφύλακας και
γραμματέας του Γεώργιος Λασσάνης, ο ηλικιωμένος οικονόμος του Κωνσταντίνος Καβαλερόπουλος, και οι δύο αδελφές Τυρχάϊμ, η Λούλου και ο έρωτας της ζωής του, η Κωνσταντία. Ο Λασσάνης μόλις του είχε φέρει, όπως έκανε κάθε
μέρα, τον «Αυστριακό Παρατηρητή» και του διάβασε την
είδηση ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας, ως εκλεγμένος Κυβερνήτης της Ελλάδας, βρίσκεται ήδη στη Μάλτα από όπου μια
Αγγλική φρεγάδα θα τον μεταφέρει στην Ελλάδα. «Δόξα σοι
ο Θεός», αναφώνησε τότε ο Υψηλάντης και κάρφωσε το βλέμα
του στον Ουρανό. Όμως λίγο μετά το μεσημέρι αρχισε και η
αγωνία του θανάτου. «Τρίψε μου του χέρι», παρακάλεσε τον
Λασσάνη, και άρχισε το παραλήρημα. «Πείτε στην άμαξα να
μην έρθει να με πάρει. Εδώ θα πεθάνω». Μετά ψιθύρισε «ψωμί,
ψωμί!» και άρχισε να απαγγέλλει το Πάτερ ημών, αλλά πριν
το ολοκληρώσει, ξεψύχησε στα χέρια της Κωνσταντίας Τυρχάϊμ
(1785-1867), η οποία, παρόλο που ήταν σύζυγος του ηλικιωμένου Ρώσου πρεσβευτή για πολλά χρόνια στη Βιέννη κόμη
Andrey Razumofsky (1752-1836), ήταν τρελά ερωτευμένη
με τον Υψηλάντη. Γι’ αυτό, άλλωστε, και παραφρόνησε μετά
τον θάνατο του πολυαγαπημένου της.
Το δε πιστοποιητικό θανάτου, με την υπογραφή του ιατρού Dallinger, έχει ως εξής:
«Υψηλάντης Αλέξανδρος, Πρίγκηψ, Άγαμος εκ Κωνσταντινουπόλεως, απεβίωσεν εν τω πανδοχείω ‘‘Το χρυσούν
απίδιον’’ επί της Landstrasse αρ.52 εις ηλικίαν 36 ετών, εξ
υδρωπικίας του στήθους και του καρδιακού θυλακίου.»
Ενταφιάστηκε δε στο νεκροταφείο Sankt Marx της Βιέννης όπου παρέμεινε μέχρι το 1964, όταν έγινε η ανακομιδή των
λειψάνων του σε νέον τάφο στον περίβολο του ιερού ναού
των Ταξιαρχών στο Πεδίο του Άρεως στην Αθήνα.
Να προσθέσουμε, όμως εδώ και την ακόλουθη αναφορά
της Λούλου Τυρχάϊμ σχετικά με τον τάφο του Αλέξανδρου
Υψηλάντη στη Βιέννη. Τον Δεκέμβρη του 1819, συγκεκριμένα, η Λούλου απέκτησε ένα από τα πρώτα Ελληνικά νομίσμα-

Το μνημείο του
Αλέξανδρου Υψηλάντη
στο Πεδίον του Άρεως,
στην Αθήνα, στο οποίο
έχουν αποτεθεί
και τα οστά του.
Αποτελεί το μοναδικό
δείγμα ανδρικής μορφής
πάνω σε σαρκοφάγο, έργο
του γλύπτη Λ. Δρόση
(1869) σε σχέδιο του Χρ.
Χάνσεν (1842).
Στον χώρο του Πεδίου το
μνημείο μεταφέρθηκε το
1964, οπότε έγινε και η
μετακομιδή των οστών του
Υψηλάντη από τη Βιέννη
στην Αθήνα.
τα, τα οποία είχαν από τη μία μεριά το όνομα του Καποδίστρια και από την άλλη τον φοίνικα. Να, λοιπόν, τι γράφει η
Λόυλου Τυρχάϊμ: «Πήρα μαζί μου το νόμισμα όταν πήγα στο
μνήμα του Υψηλάντη. Μήπως δεν ήταν αυτός που είχε βάλει
έμβλημα τον φοίνικα στη σημαία του; Ένας απλός ξύλινος σταυρός στο νεκροταφείο φανέρωνε την θέση όπου αναπαυόταν
ο πρώτος Έλληνας ο οποίος ξύπνησε την Λευτεριά. Σε ξένη γη,
ανάμεσα σε ξένους, κοιμάται εκεί. Η άγρια βλάστηση πάνω στο
μνήμα του μαρτυράει ότι κανένας δεν πήγε στον τάφο του να
τον κλάψει. Το νόμισμα που είχα πάρει μαζί μου ήθελα να του
δείξει ότι η θυσία του στεφανώθηκε τελικά από τη νίκη».
«Οι ποιηταί έχουν ενίοτε μεγαλυτέραν ιστορικήν ευαισθησίαν και από αυτούς τους ιστορικούς. Για παράδειγμα, εις την
«Ωδήν εις τον Ιερόν Λόχον» ο Ανδρέας Κάλβος «με Δωρικήν
λιτότητα ανήγειρεν αΐδιον μνημείον της θυσίας εις τους εν Δραγατσανίω πεσόντας. Οι στίχοι του θα συνοδεύουν εις τους
αιώνας τα γεγονότα των Παραδουναβίων ηγεμονιών». Αυτά
έλεγε στην ως άνω ομιλία του ο καθηγητής Διονύσιος Ζακυνθηνός.
Παραθέτουμε, λοιπόν, κι εμείς ως επίλογο του αφιερω-
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ματικού αυτού άρθρου μας για τα 200 χρόνια της Ελληνικής
Επαναστασης τις τέσσερις πρώτες στροφές του ποιήματος
του σύγχρονου με τα γεγονότα εκείνα Ανδρέα Κάλβου (17921867), του γεννημένου δε, μάλιστα, την ίδια χρονιά, 1792, με
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον πρωτομάρτυρα αυτόν της
Ελληνικής Ελευθερίας.

Εις τον Ιερόν Λόχον
Ἂς μὴ βρέξῃ ποτὲ
τὸ σύννεφον, καὶ ὁ ἄνεμος
σκληρὸς ἂς μὴ σκορπίσῃ
τὸ χῶμα τὸ μακάριον
῾ποὺ σᾶς σκεπάζει.

Ὦ γνήσια τῆς Ἑλλάδος
τέκνα· ψυχαὶ ποὺ ἐπέσατε
εἰς τὸν ἀγῶνα ἀνδρείως,
τάγμα ἐκλεκτῶν Ἡρώων,
καύχημα νέον·

Ἂς τὸ δροσίσῃ πάντοτε
μὲ᾿ τ᾿ ἀργυρά της δάκρυα
ἡ ροδόπεπλος κόρη·
καὶ αὐτοῦ ἂς ξεφυτρώνουν
αἰώνια τ᾿ ἄνθη.

Σᾶς ἅρπαξεν ἡ τύχη
τὴν νικητήριον δάφνην,
καὶ ἀπὸ μυρτιάν σας ἔπλεξε
καὶ πένθιμον κυπάρισσον
στέφανον ἄλλον.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ
ο Νικόλαος Πετιμεζάς γεννήθηκε το 1790 στα
Σουδενά καλαβρύτων (σημερινή ονομασία κάτω
λουσοί). Ήταν γιός του αρχηγού της κλεφτουριάς
των καλαβρύτων, Αθανάσιου Πετιμεζά, ενός
σπουδαίου Έλληνα που προστάτευσε με πάθος
την πατρίδα του, επικηρυγμένος με δέκα χιλιάδες
γρόσια από τους οθωμανούς. Αδέρφια του ήταν
οι αγωνιστές Γκολφίνος και Βασίλειος.

Γράφει
ο Σεραφείμ
Καραχάλιος
η ιστορική οικογένεια των Πετιμεζάδων, ηπειρώτες στην καταγωγή, συμμετείχαν πάντοτε σε
κάθε επαναστατική ενέργεια έναντι κοτζαμπάσηδων
και τούρκων, άγρια κυνηγημένοι, όμως πάντοτε
παρόντες! Όπως ήταν φυσικό, ο μικρός νικόλαος
έμαθε από νωρίς να βαστά το οικογενειακό ντουφέκι και να συνειδητοποιεί πλήρως την ανάγκη
της απελευθέρωσης του Γένους!

Ι στορικές Μ νήμες
ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Η Μάχη στο Λεβίδι!
περικύκλωσαν τους τούρκους, που ήταν αδύνατο
να πολεμούν σε δύο μέτωπα και έτσι οι Έλληνες
πήραν τη νίκη. τη πιο σημαντική νίκη έως τότε,
καθώς κατάλαβαν πως ο τούρκος δεν είναι ανίκητος!
Στη συνέχεια ο νικόλαος Πετιμεζάς έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. με την κάθοδό του στη Πελοπόννησο, ο Ιμπραήμ Πασάς ζήτησε να καταλάβει τη μονή του Σπηλαίου, το 1826, μια ιστορική τοποθεσία για τον Ελληνισμό και την ορθοδοξία
ανά τους αιώνες. «Ηγούμενε, θέλει στοχασθής
τούτο το κίνημα των Ρωμαίων δεν θέλει εύγη σε κεφάλι, λοιπόν σαν φρόνιμος όπου είσαι, στοχάσου
βαθιά πως δεν ευρίσκεις καλό τέλος και θα είσαι
νικημένος». οι μοναχοί δεν παραδόθηκαν και οι
βάρβαροι ετοιμάζονταν για άγρια πολιορκία. τους
πρόλαβε, όμως, ο ηρωικός Πετιμεζάς μαζί με τον
Φωτάκο και 600 ατρόμητα παλικάρια. Απέκρουσαν τους επιδρομείς με γενναία άμυνα, σφαλιαρίζοντας την μουσουλμανική αλαζονεία και έστειλαν για... βρούβες τον φίλο του Σουλτάνου!
ο νικόλαος Πετιμεζάς ασχολήθηκε με τα κοινά
και με την απελευθέρωση εκλέχθηκε βουλευτής
και πληρεξούσιος της επαρχίας καλαβρύτων. το
1833 ήταν ένας από τους πρώτους δέκα μοιράρχους
του Σώματος της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.
ο πατριώτης στρατιωτικός είχε αποκτήσει τρία
παιδιά, την Αικατερίνη, τον Λεωνίδα και τον Σωτήριο.
Απεβίωσε στα καλάβρυτα, το 1865, με το μαρμάρινο προσωπείο του να κοσμεί την ιδιαίτερη
πατρίδα του.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ
Όταν ο πατέρας του δολοφονήθηκε από έναν
Άραβα, ύστερα από προδοσία, το 1804, κατέφυγε στη Ζάκυνθο μαζί με άλλους κλέφτες του μοριά και κατατάχθηκε στα βρετανικά τάγματα. Διδάχθηκε τον τακτικό πόλεμο και την πειθαρχία,
ενώ οι άριστες επιδόσεις του στη στόχευση και
στον αιφνιδιασμό τον προβίβασαν σε αξιωματικό!
Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση, ο Πετιμεζάς
επέστρεψε αμέσως στη Πελοπόννησο. Ενώθηκε
με τους αδελφούς του και άλλους Πετμεζάδες και
συγκρότησαν ένοπλο σώμα. τη νύκτα της 13ης
προς 14η Απριλίου 1821 οι Πετμεζαίοι μαζί με τον
Αναγνώστη Στριφτόμπολα, τον Νικόλαο Σολιώτη, τον Καρασπύρο, τον Παναγιώτη Αρβαλή, τον Γεώργιο Μπηλίδα, τον Σωτήριο Θεοχαρόπουλο και τον Σωτήρη Χαραλάμπη, αναλαμβάνουν να καταλάβουν τις θέσεις πάνω από το
χωριό Λεβίδι Αρκαδίας, προκειμένου να σταματήσουν την είσοδο των τούρκων.
οι επαναστάτες όμως δεν υπολόγισαν καθόλου
το φοβερό τουρκικό ιππικό, με αποτέλεσμα να πανικοβληθούν και οι περισσότεροι εκ των οπλαρχηγών να παρατήσουν τις θέσεις τους. οι τούρκοι εισέβαλαν στο χωριό, όμως 70 παλικάρια από
τους Πετμεζαίους, μαζί με τον καρασπύρο, τον
Στριφτόμπολα και τον Σολιώτη οχυρώθηκαν όπωςόπως σε καλύβες του χωριού και ήρθαν σε κατά
μέτωπο σύγκρουση με τον εχθρό! Ακολούθησε
λυσσαλέα σύγκρουση. η συμπλοκή ήταν πολυαίμακτη. Όμως, εκείνη τη στιγμή ο νικόλαος είχε
φροντίσει να ορμήσουν οι ενισχύσεις του! οι στρατιώτες του Πετιμεζά ενώθηκαν με τις δυνάμεις των
Ελλήνων που βρίσκονταν έξω από το χωριό και
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ο Δημήτρης Στριφτόμπολας γεννήθηκε στη
κέρτεζη καλαβρύτων, κάπου στα 1778. καταγόμενος από ηρωική οικογένεια, ήταν γιός του αγωνιστή Αργύρη Στριφτόμπολα, εγγονός του οπλαρχηγού Δημητρίου Στριφτόμπολα και από τη
πλευρά της μητέρας του ανιψιός του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη!
οι γονείς του θέλησαν από μικρό να τον μορφώσουν επαρκώς κι έτσι εμπιστεύθηκαν τον δραστήριο νεανία σε πολύ αυστηρούς δασκάλους.
οξύνους και επιμελής μαθητής, παρά τους χαλεπούς εκείνους καιρούς, ο Δημήτρης κατάφερε να
μάθει τα βασικά γράμματα, γι' αυτό και έλαβε το
παρατσούκλι «Αναγνώστης», το οποίο σταδιακά
αντικατέστησε το όνομά του. το 1800 γίνεται δάσκαλος στην τρίπολη.
Στην περίπτωση του Στριφτόμπολα, φαίνεται
πως ο πατριωτισμός κληροδοτείται. Αφιέρωνε,
λοιπόν, λίγο χρόνο στο να μαθαίνει στα παιδιά
γράμματα, και περισσότερο στο πώς να μη γίνονται ραγιάδες. τους μύησε στην τέχνη του πολέμου
και τους εκπαίδευσε να κρατούν σφιχτά και με πάθος το μαχαίρι όταν βλέπουν τούρκο! ο ίδιος, μάλιστα, ήταν από παιδάκι άσπονδος εχθρός τους!
το 1805 σταματάει να διδάσκει, καθώς ξεκοίλιασε
έναν βάρβαρο Αγά, ύστερα από τσακωμό και αναγκάστηκε να ζήσει ληστρικό βίο στα βουνά της λακωνίας μαζί με τον πατέρα του και τον θείο του κολοκοτρώνη! καταδιωκόμενος συνεχώς από τις οθωμανικές Αρχές, καταφεύγει στην αγγλοκρατούμενη Ζάκυνθο, κατατάσσεται στον Βρετανικό
στρατό και διακρίνεται στις ναυμαχίες εναντίον Γάλλων και ρώσων στο Ιόνιο!
Παρότι ο πόθος του αγωνιστή ήταν να επιστρέ-

ψει στη Πελοπόννησο, τα πράγματα δεν είχαν ηρεμήσει ακόμα. Εν τέλει επιστρέφει το 1818, μυείται
κρυφά στη Φιλική Εταιρεία και γίνεται σωματοφύλακας του Ασημάκη Ζαΐμη. το ίδιο έτος αρρωσταίνει βαριά και για να μη συλληφθεί από τους
τούρκους, που ακόμα τον μισούν θανάσιμα, βρήκε καταφύγιο στο σπίτι του ωρολογοποιού Ιωάννη Στεφανόπουλου που ήταν υπεράνω πάσης
υποψίας από τις Αρχές.
Αφότου ανάρρωσε, έμεινε ακούραστος υπηρέτης της πατρίδας, συγκεντρώνοντας όπλα, ρούχα
και πολεμοφόδια για τον επικείμενο αγώνα, ξεσηκώνοντας παράλληλα εκατοντάδες συντοπίτες
του. Διατηρεί πάντοτε στενές επαφές με τον θείο
του, Θεόδωρο κολοκοτρώνη, ο οποίος τον εμπιστεύεται απόλυτα! Ήταν ο πρώτος που ύψωσε την
επαναστατική σημαία στα καλάβρυτα και επικεφαλής μικρού σώματος ανδρών πολέμησε και κατέλαβε την ορεινή κωμόπολη στις 21 μαρτίου 1821!
Έπειτα μετακινήθηκε στην κόρινθο εφαρμόζοντας
τις πολεμικές του ικανότητες στις σαπιοκοιλιές των
αραπάδων!
η επόμενη, όμως, νίκη των Ελλήνων θα επισφραγιστει με το αίμα του Αναγνώστη.
ο Στριφτόμπολας και άλλοι αγωνιστές αντιμετώπισαν τους πολλαπλάσιους εχθρούς στην
ύστατη μάχη στο λεβίδι Αρκαδίας. Πολέμησε για
περισσότερο από δύο εβδομάδες τον εχθρό στο
λεβίδι , ώσπου τον βρήκε ο ένδοξος θάνατος.
Πέρα από την χήρα γυναίκα του, Αγγελική, ο

Στριφτόμπολας άφησε στο ποδάρι του τον γιό του,
Γεώργιο, ένα γνήσιο παληκάρι που τίμησε στα
πεδία των μαχών το όνομα του πατέρα του και την
πατρίδα.
Ακολουθεί ένα μικρό απόσπασμα της λαϊκής
μούσας που τίμησε τη δράση του ήρωος:
Μα είχαν τα νύχια κό- άιντε,
μπάρμπ' Αναγνώστη,
Αναγνώστη μου, κό- μωρέ, κόκκινα
Μα είχαν τα νύχια κόκκινα, μωρέ,
και τα φτερά βαμμένα
Είχαν και στα κεφά- άιντε,
μπάρμπ' Αναγνώστη κι Αντωνάκη,
κεφά- στα κεφάλια τους
Είχαν και στα κεφάλια τους,
μωρέ, μαντίλια λερωμένα
Μοιρολογούσαν κι έ- άιντε,
μπάρμπ' Αναγνώστη,
Αναγνώστη μου, κι έ- μωρέ, κι έλεγαν
Μοιρολογούσαν κι έλεγαν,
μοιρολογάν και λένε
Κείν' το κακό που γίνηκε στη μέση το
Λεβίδι
Σκοτώσαν τον Στριφτόμπολα,
αυτόν τον Αναγνώστη.
ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Eπιστολές - Γνώμες
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τις 15 Ιανουαρίου 2022 είχαμε την επέτειο
του Ενωτικού Δημοψηφίσματος που έλαβε χώραν επί αποικιοκρατίας στην Κύπρο,
όπου ως γνωστόν το 95.71% του πληθυσμού
ψήφισε υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την
Ελλάδα. Η ψηφοφορία διεξήχθη σε δύο διαδοχικές Κυριακές, 15 και 22 Ιανουαρίου 1950.
το δημοψήφισμα διοργάνωσε τότε η Εθναρχία
με επικεφαλής τον μακάριο Β’ μυριανθέα.
«Εμπνευστής του ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Β’ ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από την εξορία για τη συμμετοχή του
ως Μητροπολίτης Κυρηνείας, στην εξέγερση
των Οκτωβριανών το 1931 και εκλεγεί ως
Αρχιεπίσκοπος...» (Ανδρέας μαϊμαρίδης («Φ»
14 Ιανουαρίου 2021).
Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
με τις υπογραφές δέθηκε σε τόμους σε τέσσερις
σειρές. η μία σειρά κρατήθηκε στην κύπρο. η
δεύτερη στάλθηκε στην Ελληνική κυβέρνηση στην
Αθήνα, η τρίτη σειρά μεταφέρθηκε στο λονδίνο
για την βρετανική κυβέρνηση και η τέταρτη στον
οηΕ.
Στο λονδίνο, όμως, η βρετανική κυβέρνηση, δια
του υπουργού Αποικιών, αρνήθηκε να παραλάβει
τους τόμους. και έτσι, οι τόμοι δόθηκαν για ασφαλή φύλαξη στην ηγεσία του καθεδρικού ναού
της Αγίας Σοφίας, στο Bayswater (λονδίνο).

Η πραγματική θέση
του Γραφείου Αποικιών
Παρά όμως την άρνηση του υπ. Αποικιών, το
τμήμα του είχε αναγνωρίσει ότι το δημοψήφισμα
αντιπροσώπευε την έκφραση και θέληση του κυπριακού λαού.
μετά το δημοψήφισμα, λοιπόν, για Ένωση της
κύπρου με την Ελλάδα, ένας αξιωματούχος του
Στέιτ ντιπάρτμεντ εξέφρασε την άποψη προς τη
βρετανική πρεσβεία στην ουάσιγκτον, πως αν πιεστεί το τμήμα του για το δημοψήφισμα, θα επικαλούνταν π.χ. πως «το δημοψήφισμα δεν αντιπροσώπευε μια έγκυρη έκφραση των επιθυμιών του κυπριακού λαού».
η Βρετανική Πρεσβεία αμέσως ενημέρωσε το
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Η τύχη των τόμων του Δημοψηφίσματος
του 1950 που είχαν έλθει στο Λονδίνο
Γραφείο Αποικιών (στο λονδίνο) το οποίο απάντησε διά της αξιωματούχου του Μαίρης Φίσερ,
(για να μεταφερθεί στο Στέιτ ντιπάρτμεντ) τονίζοντας: «Είμαι εναντίον οποιουδήποτε, είτε αυτό
είναι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ή οποιοσδήποτε άλλος, που ισχυρίζεται πως το δημοψήφισμα δεν
μπορεί να παρουσιαστεί ως αντιπροσωπευτική έκφραση των επιθυμιών του κυπριακού λαού, αλλά εισηγούμαι να μη λεχθεί κάτι τέτοιο
προς το παρόν, μέχρι να μάθουμε ποια τακτική θα ακολουθήσουμε αναφορικά με το δημοψήφισμα».
ο δε άλλος ανώτερος αξιωματούχος του Γραφείου Αποικιών Fletcher Cooke δήλωσε: «Είναι
στρατηγικοί οι λόγοι που η Βρετανία δεν δέχεται την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα...»
(Βιβλίο της γράφουσας «Από την Ένωση στην
Κατοχή», λευκωσία 1995).
Πιστεύω, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπήρξα ο
πρώτος άνθρωπος που ήγειρε το θέμα της κατάντιας των τόμων, στα πάλαι ποτέ «Νέα» του
λονδίνο του μ. Λούη Βρακά, στις 18 Ιανουαρίου
1996. και όταν λέω κατάντια, εννοώ κατάντια. οι
τόμοι για δεκαετίες βρίσκονταν πεταγμένοι στα
υπόγεια του καθεδρικού ναού σαν σκουπίδια στο
έλεος της υγρασίας και της φθοράς.
και ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε για τον επαναπατρισμό τους στην κύπρο ήταν ο συμπατριώτης μας μ. Ανδρέας Αυγουστής, πρόεδρος
τότε και για πολλά έτη, της κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο Kentish Town.
ο μ. Ανδρέας Αυγουστής είχε αποταθεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή κύπρου και προτείνει όπως με
δικά του έξοδα μεταφερθούν οι τόμοι στην κύπρο
και επαναπατριστούν είτε σε κάποιο μουσείο είτε
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή την ίδια την Αρχιεπισκοπή. ο μ. Αυγουστής στενοχωριόταν βαθιά για την
κατάληξη του πολύτιμου αρχείου και στενοχωρήθηκε
ακόμα πιο πολύ όταν έλαβε την αρνητική επιστολή από την Αρχιεπισκοπή κύπρου, υπογραμμένη
εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’
από τον τότε Γραμματέας του κ. Φρίξο Κλεάνθους.
το 2003/2004 μάθαμε ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Αγίας Σοφίας ήθελε να ξεφορτωθεί όπως-

Η Ιερά Σύνοδος με φραγγέλιο
στους βιασμούς
Κύριε Διευθυντά,
η πρόσφατη αποκάλυψη ρασοφόρου με αχαλίνωτες ορμές με τρόπο πονηρό, παθιασμένο, ανάρμοστο, και εμμονικό θα προκαλέσει τεράστια ζημία με τεκτονικές συνέπειες προς το ποίμνιο.
η μεγάλη τραγωδία είναι ότι θύματα ήσαν ανήλικα κορίτσια, που έφτασαν στο σημείο να φλερτάρουν ακόμα και με την ιδέα της αυτοκτονίας. με το καταραμένο Facebook ψάρευε κορίτσια και
δυστυχώς ανοίγονται νέοι δρόμοι για ξεκλείδωμα και άλλων υποθέσεων.
Δυστυχώς, η Ι. Σύνοδος ευρισκόμενη σε διαρκή μακαριότητα, νεκρωμένα αντανακλαστικά και
παραλυσία, δεν κινητοποιήθηκε έγκαιρα, ώστε να καρατομήσει και να καθαιρέσει τον ανώμαλο ιερέα. οφείλει να αποστείλει κατεπείγουσες εγκυκλίους σε όλες τις μητροπόλεις, ώστε να προλάβει
όμοιες καταστάσεις. Ας μιμηθούν οι Ιεράρχες το όριο της αποχώρησης των Αρεοπαγιτών στο 67ο
έτος, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Διαπιστώθηκε τι τεράστια σημασία έχει το να διαθέτει ο ηγέτης
ήθος, ανοιχτό μυαλό, δράση και αποφασιστικότητα.
η παραλυσία των γηρασμένων κυρίως Ιεραρχών, είναι ασύμβατη με την καθοδήγηση του ποιμνίου.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

Το Γραφείο Αποικιών αναγνώριζε ότι αντιπροσώπευε
την καθαρή έκφραση του κυπριακού λαού αλλά...

όπως και άρον-άρον τους τόμους που βρισκόντουσαν πεταγμένοι, όπως προανέφερα, στα υπόγεια του ναού. τελικά, τους πούλησαν έναντι ευτελούς τιμής.
το 2004 έστειλα σειρά επιστολών στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Θεοδώρητο (που αντικατέστησε τον μ. Επίσκοπο τιμόθεο) – όπως και ο
συγγραφέας Λεωνίδας Λεωνίδου – με σωρεία
ερωτημάτων για το θέμα, δίχως να πάρουμε απάντηση.
μάθαμε ότι τους τόμους τελικά τους αγόρασε ο
κ. Χάρης Σοφοκλείδης, τότε Πρόεδρος της Ελληνικής κυπριακής Αδελφότητας λονδίνου και της Εκο
(Εθνικής κυπριακής ομοσπονδίας ηνωμένου Βασιλείου). και είχαμε πεί ότι ευτυχώς τουλάχιστον
που βρέθηκε ο κ. Σοφοκλείδης και τους αγόρασε
για να διασωθούν και γλύτωσαν από το πέταγμα
στους καλάθους των αχρήστων του Δημαρχείου
της περιοχής της Αγίας Σοφίας...
1) Στις 13.1.2005 έγραψα σχετικά στην «Ελευθερία» λονδίνου:
«...΄Ηταν αρχικά έγκλημα εναντίον της εθνικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς που οι
τόμοι ξεχασμένοι αφέθηκαν σαν σκουπίδι για
δεκαετίες σε απόκρυφες γωνιές ενός υπογείου... Με την ευκαιρία της φετινής επετείου
του Ενωτικού Δημοψηφίσματος το θέμα αυτό
έρχεται ξανά στην δημοσιότητα. Ο κ. Σοφοκλείδης μπορεί ευλόγως να επικαλεστεί ότι με

την προσφορά του έσωσε τους ιστορικούς τόμους. Δεν το αμφισβητώ ουδόλως. ΄Ομως πιστεύω, ότι οι τόμοι αυτοί πρέπει να τοποθετηθούν σε δημόσιο χώρο όπου όλοι εμείς και
τα παιδιά μας και η συνέχεια της Ομογένειας
στη Βρετανία να έχει ελεύθερη πρόσβαση για
γνώση, μελέτη και αξιοποίησή του...»
2) Στις 7 Ιουλίου 2005 και πάλιν, τόνισα πως ο
Χ. Σοφοκλείδης δεν μπορεί να κατηγορηθεί, διότι
τελικά δεν αρνήθηκε να τους αγοράσει! και έτσι
ίσως να τους γλύτωσε από ποιος ξέρει ποίους
σκουπιδοτενεκέδες ή και άλλους ξένους «αρχαιοκάπηλους» που θα τους αγόραζαν και θα τους
πωλούσαν σε άφαντους συλλέκτες ξένους ή και
δικούς μας ακόμα δίχως κανένας να μάθει ποτέ
που κατέληξαν!
Σήμερα, δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται το πολύτιμο εκείνο αρχείο. μία από τις τέσσερις σειρές των τόμων του δημοψηφίσματος του
1950 και που κάθε μία σειρά αποτελείται από 18
τόμους, εξ όσων διαβάζω. ο κ. Χάρης Σοφοκλείδης
μετακόμισε στην κύπρο εδώ και πολλά χρόνια.
υπολογίζεται ότι οι τόμοι ίσως να βρίσκονται ακόμα στο λονδίνο, άγνωστο όμως πού.
Πάντως, η μεταφορά, συντήρηση και διατήρησή των τόμων αυτών, σε κάποιο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα, ή μουσείο εδώ στην ομογένεια του λονδίνου παραμένει μια ιστορική εκκρεμούσα αναγκαιότητα.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε τηλεφωνώντας στο

020 7195 1787 - 8
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Από τους πανηγυρισμούς
Πόσα χρέη πρέπει να ξεπληρώσουμε
για την άφιξη των RAFAL
στις περασμένες γενιές!
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έτος, είχα μια όμορφη ιδέα να αφιερώσουμε το Ημερολόγιο του Δήμου Λευκονοίκου στους Μικρασιάτες πρόσφυγες οι
οποίοι βρήκαν απάγκιο στην κωμόπολή μας
και ξαπόστασαν τις ταλαιπωρημένες ψυχές
τους.
Γράφει η

Ζήνα
Λυσάνδρου-Παναγίδη,
Δήμαρχος λευκονοίκου
Σε ένα από τα σχόλια καλού φίλου ιστορικού,
του Δρος Ανδρέα κάρυου, εγγονού του ήρωα
του Αχυρώνα, απάντησα ότι ήταν πιστεύω ένα
χρέος μας απέναντι σε αυτούς τους αδελφούς
μας οι οποίοι κόμισαν στοιχεία ενός άλλου πολιτισμού, ανώτερου. και κατέληγα: «Πόσα χρέη
πρέπει να ξεπληρώσουμε στις περασμένες γενιές!»
Ως Δήμος λευκονοίκου και ιδιαίτερα ως Δήμαρχος νιώθω έντονα το αίσθημα αυτό του χρέους και της οφειλής προς τις γενιές που πέρασαν, αλλά και προς τις γενιές που θα’ ρθουν.
Γιατί «κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι
νεκροί».
Αυτό ασφαλώς ισχύει για όλες τις κοινότητες
και για όλους τους Δήμους. Δεν ξεφυτρώσαμε
από το πουθενά. κάποιοι άλλοι πριν από μας
προετοίμασαν το έδαφος. Στα δικά τους πατήματα πατήσαμε και προχωράμε. τις δικές τους
υποθήκες και τα δικά τους πιστεύω ακολουθούμε. Για ό,τι είμαστε και για όσα πρεσβεύουμε, κάποιοι άλλοι φρόντισαν να μας τα μεταδώσουν. κι εμείς πήραμε τη σκυτάλη και
προχωράμε με τη βοήθεια του Θεού.
Πόσα χρέη, λοιπόν, πρέπει να ξεπληρώσουμε στις περασμένες γενιές; Πάμπολλα, απαντώ. Όσα και να κάνουμε, θα είναι ελάχιστα μπροστά στη δική τους προσφορά. μόνο να σκεφτούμε ότι αυτοί οι ευλογημένοι σε καιρούς χαλεπούς, σκλαβιάς και αποικιοκρατίας, μεγαλούργησαν με τα ελάχιστα μέσα που διέθεταν.
Διέθεταν, όμως, ψυχή και ήθος και μεγαλοσύνη
καρδίας.
καταρχάς και πρωτίστως, κράτησαν το γένος
μας ελληνικό και ορθόδοξο. λίγο δεν είναι. μεγάλη η δόξα τους! Πέρασαν μέσα από συμπληγάδες και κατάφεραν να κρατήσουν αλώβητο το
πρόσωπό μας. την ταυτότητα και την ιδιοπροσωπία μας.
Επιπρόσθετα, μέσα σε καιρούς έσχατης ανέχειας και ένδειας, κατάφεραν και ορθοπόδησαν
και δημιούργησαν πολιτισμό. κάποιες φωτεινές
μορφές ξεπήδησαν και λειτούργησαν ως φωτοδότες για τους υπόδουλους σκλάβους.
Ειδικότερα, εκπροσωπώντας τους δημότες
λευκονοίκου, θα ήθελα να αναφερθώ στους
προγόνους μας οι οποίοι με τη βιοτή και το ήθος τους, με το modusviventi τους, δηλ. τον
τρόπο της ζωής τους, τα ιδανικά και τις αξίες τους, όπως τους τα κληροδότησαν οι αιώνες, συνέβαλαν στο μεγαλείο και στην ευδοκίμηση της
κωμόπολής μας.
Θα ξεκινήσω με τον μητροπολίτη κυπριανό
οικονομίδη (1833-1886). κοντά του στη μητρόπολη φιλοξένησε και τον Εθνικό μας Ποιη-

τή, τον Βασίλη μιχαηλίδη, όπως και τον δικηγόρο
και πολιτευτή, Ιωάννη οικονομίδη, τον οποίο
βοήθησε να σπουδάσει νομικά στην Αθήνα.
Αν δεν υπήρχε ο επίσκοπος κυπριανός, ο
Ιωάννης οικονομίδης δεν θα μορφωνόταν και
δεν θα ίδρυε το ταμιευτήριο «η λευκωσία» το
1899 (πρόδρομο της τράπεζας κύπρου) ούτε
την πρώτη Συνεργατική τράπεζα, τη «Χωρική
τράπεζα λευκονοίκου» το 1909, μαζί με το άλλο μεγάλο τέκνο της κωμόπολής μας, τον δάσκαλο μάρκο Χαραλάμπους, του οποίου υπήρξε και μέντορας. ο δάσκαλος ο μάρκος ήταν η
ζώσα παρουσία του πνευματικού ανθρώπου
εκείνες τις εποχές της αμάθειας και της ανελευθερίας.
Αναμφίβολα, πρέπει να μνημονεύσουμε και
την πρώτη δασκάλα του λευκονοίκου, την κυριακή Θεοδώρου, η οποία διορίστηκε το 1908
στο Παρθεναγωγείο λευκονοίκου, όπου δίδα-

στο Βατερλώ της Αττικής Οδού
Η

πατρίδα μας δοκιμάζεται αδιάκοπα τα
τελευταία χρόνια από τα στοιχεία της
φύσης. Πυρκαγιές, πλημύρες, σεισμοί και
εσχάτως πρωτοφανείς χιονοθύελλες έχουν
μπει στην καθημερινότητά μας. Εμείς, ωστόσο, επιμένουμε να μη τα καταφέρνουμε. Και
σίγουρα η ευθύνη για το χάος ανήκει στην
κυβέρνηση. Στην κάθε κυβέρνηση. Τίποτε
δεν μάθαμε, δυστυχώς, μέσα από τις συνεχόμενες σκληρές δοκιμασίες.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com

σκε τις λιγοστές μαθήτριές της γράμματα αλλά
και την τέχνη του εργόχειρου, ασπροκεντήματα, πλέξιμο, κοπτική και ραπτική. η συμβολή της
στην ανύψωση της θέσης της γυναίκας του λευκονοίκου ήταν ανυπολόγιστη.
Αναντίλεκτα, ανάμεσα στις προσωπικότητες
της κωμόπολής μας συγκαταλέγεται και ο Άρχων
Πρωτοψάλτης της Εκκλησίας της κύπρου, Θεόδουλος καλλίνικος, όπως και ο οικονομολόγος

Δικαιολογία καμιά δεν υπάρχει. Για ένα ακραίο φαινόμενο που ήταν αναμενόμενο. οι
μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν και οι τηλεοράσεις βούιζαν. Αναρωτιέμαι τι χειρότερο θα
γινόταν, δηλαδή, αν δεν το περιμέναμε. Δρόμοι
κλειστοί και απροσπέλαστοι ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, νοικοκυριά χωρίς νερό και ηλεκτρικό και άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητα

ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ!
δυσλειτουργικό και είναι και πολλά άλλα που
δεν βοηθούν τη χώρα να πάει μπροστά. λύθηκαν όμως τα προβλήματα του καθημερινού
πολίτη με την ιδιωτικοποίηση των πάντων;
(δώσαμε λιμάνια, αεροδρόμια, τραίνα, εθνικές
`οδούς, ηλεκτρισμό, τηλέφωνα, τίποτε δεν είναι
δικό μας). Όχι ασφαλώς. η Αττική οδός μάς
έδωσε πειστική απάντηση. Σε μια χώρα με διόδια που προκαλούν ίλιγγο! Για έναν δρόμο που
πληρώνουμε 2,80 ευρώ για λίγα χιλιόμετρα και
για μια εταιρεία που βγάζει ένα σκασμό λεφτά,
που όταν τα βρει σκούρα δεν φταίει αυτή, φταίνε
οι βαριά φορολογούμενοι πολίτες!
Όπως είναι φυσικό, σε τέτοιες περιπτώσεις
πρέπει να βρεθεί και ο βασικός ένοχος. Στην
προκειμένη περίπτωση κύριος ένοχος δεν είναι
ο κακός μας ο καιρός, αλλά ο υπουργός κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας κ.
Χρήστος Στυλιανίδης. Εγώ σας το είχα πει, μα
εσείς δεν του δώσατε τη σημασία που έπρεπε.
ο Χρήστος Στυλιανίδης είναι για τα σαλόνια,
είναι καλός για τα ευρωπαϊκά προγράμματα,
είναι καλός να συμβουλεύει τους πάντες ασχέτως ιδεολογίας, δεν είναι για το πεδίο της μάχης

Χριστοφής οικονομίδης, οι οποίοι ζούσαν στη
λευκωσία.
τη μεγαλύτερη, όμως, ευγνωμοσύνη, νιώθουμε για τον μέγα ευεργέτη μας, τον Γεώργιο
μ. καμιντζή, προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε
και η Ανωτέρα Σχολή λευκονοίκου, καμίντζειος
Ανωτέρα Σχολή, το 1946, στην ύπαρξη της οποίας
οφείλεται το μεγάλο ποσοστό αποφοίτων Γυμνασίου σε όλη την περιοχή του λευκονοίκου. Πόσα παιδιά και από τα γύρω χωριά απόλαυσαν
το αγαθό της μόρφωσης! Αν δεν υπήρχε η
καμίντζειος Ανωτέρα Σχολή, πολύ λίγοι μαθητές και ακόμη λιγότερες μαθήτριες θα μπορούσαν να φοιτούν σε σχολεία των πόλεων.
οι ευεργεσίες του συνεχίστηκαν και τη δεκαετία του 1960, όταν κατέβαλε το μεγαλύτερο
ποσόν για την κατασκευή της μεγαλόπρεπης
Αίθουσας τελετών του Γυμνασίου μας, η οποία
εγκαινιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο μακάριο
στις 26 μαΐου 1968. τέτοια αίθουσα δεν συνάντησα σε κανένα σχολείο μας όλα αυτά τα χρόνια!
Γενικά, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην κωμόπολή μας, και κυρίως οι εκπαιδευτικοί μας, οι ιερείς μας και οι γονείς μας, μας δίδασκαν το ελεύθερο φρόνημα, την αγάπη για την πατρίδα, τον
ετεροκεντρισμό της αγάπης, το ήθος και την ευπρέπεια, τη σεμνότητα, την εργατικότητα, την
ανεκτικότητα, την εγκαρδιότητα, την αλληλοβοήθεια, το μέτρο και την αρετή!
Σε όλους και όλες χρωστάμε πάρα πολλά. με
τις δυνάμεις που διαθέτουμε, προσπαθούμε να
τους ξεπληρώσουμε έστω και ένα μέρος από
όσα τους οφείλουμε! τους εκφράζουμε τον θαυμασμό και την αγάπη μας. Πιο πολύ, όμως, την
ευγνωμοσύνη μας, που είναι μεγάλη αρετή!

τους επί ώρες, μια ανάσα από την Αθήνα! Εντάξει, ο πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη και
ζήτησε δημοσίως συγγνώμη. κάτι είναι κι αυτό,
αλλά σίγουρα δεν φτάνει… η συγγνώμη έχει
αξία αν συνοδεύεται από τη φράση «έκανα
λάθος». και κάτι τέτοιο δεν το ακούσαμε. Ωστόσο, ο τελευταίος που δικαιούται να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση είναι ο τέως πρωθυπουργός
και η παρέα του. Δοκιμάστηκαν κι αυτοί και τα
έκαναν θάλασσα! νωπές είναι ακόμη οι μνήμες
από τη φονική πλημμύρα και τη φονική πυρκαγιά στην μάντρα και το μάτι Αττικής με τους
δεκάδες νεκρούς συνανθρώπους μας .
Στο μόνο που έχει δίκαιο η αντιπολίτευση είναι
ότι οι περίφημες ιδιωτικοποιήσεις δεν έφερναν
την άνοιξη στη χώρα μας. «Θα έπρεπε να έχουμε μάθει από τις συνεχόμενες κρίσεις, ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τα δημόσια εργαλεία και
τις δημόσιες υποδομές, όμως δυστυχώς η κυβέρνηση μητσοτάκη δεν πιστεύει στα δημόσια εργαλεία», υποστήριξε ο ΣυρΙΖΑ. Αναρωτιέμαι: και
ο ΣυρΙΖΑ τόσα χρόνια στην εξουσία γιατί δεν
έκανε τίποτε απολύτως για να διορθώσει τα
κακώς κείμενα;
ναι, το Δημόσιο είναι και δυσκίνητο είναι και

ο άνθρωπος! κι αυτές οι δουλειές που τον βάλαμε να κάνει, θέλουν ανθρώπους που ξέρουν να
χρησιμοποιούν φτυάρια, μάνικες, γαλότσες και
άρβυλα!
καλά η κατερίνα Παπακώστα (βουλευτής της
νΔ) σε ποια χώρα αλήθεια ζει; «Έπρεπε», λέει,
«να μπουν πρόστιμα στους εγκλωβισμένους
πολίτες γιατί δεν είχαν αλυσίδες». μα τον Θεό,
βρέστε αλυσίδες να δέσουμε μερικούς, μήπως
βρούμε την ησυχία μας! τέτοιους βουλευτές έχουμε, αλλά τέτοιοι που είμαστε και εμείς, τέτοιοι μου φαίνεται μας ταιριάζουνε..
Συμπέρασμα: το επιτελικό κράτος όταν δεν
λειτουργεί την ευθύνη την έχει ο επιτελάρχης.
με ασκήσεις επί χάρτου δεν λύνεται κανένα
πρόβλημα. κάποιοι μιλούν για την ατομική
ευθύνη των πολιτών που ασφαλώς δεν φτάνει
αλλά σίγουρα βοηθά. Στην περίπτωση αυτή
όμως δεν ήταν αρκετή να περιορίσει το πρόβλημα.
Άσχετο: Έχουν πολύ πλάκα στο αγγλικό κοινοβούλιο. Δέστε τους πώς συνεδριάζουν. μου
θυμίζουν φοιτητική συνέλευση σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο…
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Οι ευφυείς
(Μέρος Α’)
Άμα το έχεις μέσα σου είναι βέβαιο πως θα το βγάλεις και έξω
σου. Δεν κρατιέται αυτό, νάτο πετιέται απ την αρχή κι αντριεύει και
θεριέυει και άντε να το κάνεις καλά μετά εσύ. Αρπάζει την καρέκλα
ο ενδιαφερόμενος και ξεκινάει το θαυμαστό του έργο πρώτα από
τις σφαγές. Όχι τίποτα σπουδαία πράγματα, αποκεφαλισμοί, πλήρεις εκδορές και κυρίως απαγχονισμοί. Είθισται. Είναι μία μέθοδος
που διαφυλάσσεται μέχρι στις μέρες μας με όλες τις αξίες. και τα
σοφά αποτελέσματά της.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Πρώτος διδάξας ο Ξέρξης. μάζεψε όλα τα εικοσάρικά από την
τεχεράνη και την Περσέπολη και αριβάρισε να καταλάβει τα Άβδηρα
και τα Φάρσαλα που τότε ακόμη δεν έφιαχναν χαλβά. Βασιλιάς ήταν,
όποια ηλικία ήθελε έντυνε στο χακί. την έφαγε στις Θερμοπύλες και
τις Πλαταιές και γύρισε ευχαριστημένος στα κάστρα του αφού κανένας δεν θα τολμούσε να αμφισβητήσει την πολύτιμη φαιά του ουσία.
μετά σκέφτηκε την αξία του πολέμου ως επιτραπέζιο παιχνίδι,
σαν τις εκτελέσεις στην καισαριανή, ο δικός μας Αλέξανδρος. μια
και δυό ξεκινάει από την Πέλλα με προορισμό την καλκούτα. Είχε
βέβαια και την πληροφορία πως οι Ασιάτες είχαν ελλείψεις στις
γνώσεις τριγωνομετρίας και δευτεροβάθμιων εξισώσεων και έσπευσε δρομέως να τους ενημερώσει. Δεν ανεχόταν ο Αλέξανδρος την
ημιμάθεια όπως και τα ανθρώπινα σώματα με λαιμό και κεφαλή.
μισό ναι, ήταν πιο διαχειρίσιμο. Αφού βεβαιώθηκε ότι ο επιμορφωτικός τομέας πήγαινε καλά και πως το 1% του στρατού του θα
γύριζε στην Βεργίνα, έκανε έναν καλό θάνατο που τον φχαριστήθηκαν
όλοι οι επίγονοι.
κατόπιν τούτου ανάσαναν και οι ρωμαίοι, είχαν βαρεθεί να βλέπουν τα λιοντάρια να τρώνε τους ανθρώπους ζωντανούς και διέταξαν τις λεγεώνες να σφάζουν τους ανθρώπους πριν τους φάνε τα
λιοντάρια. οι τίγρεις έτρωγαν φρεσκοσφαγμένους ανθρώπους.
Ευτυχώς βέβαια που την εποχή εκείνη γεννήθηκε ο μεσσίας και
έτσι οι ρωμαίοι τα μάζεψαν και έφυγαν αμέσως, μετά χίλια χρόνια
αγαλαστής συνεργασίας και παραμονής. Ό,τι έσφαξαν, έσφαξαν,
μετά στοπ, επικράτησε το δίκιο. Έτσι γίνονται αυτά, προηγείται η
σφαγή και ακολουθεί το δίκιο, όχι ότι θέλει ο καθένας, αυτά κανένας
μέγας δεν τα παραβλέπει, δεν τα ανέχεται καν!
κατόπιν τούτων είχαμε την ευκαιρία να χαρούμε τον μέγα ναπολέοντα. μέγας οπωσδήποτε κι αυτός. Όσοι νεαροί υπήρχαν στην
Grenoble και στο ξακουσμένο για τα κρασιά Bordeaux, τους έντυσε
ο ναπολέων στο χακί και βούρ για τη μόσχα. τους σάρωσαν οι Γάλλοι όλους, μέχρι και τα κοτέτσια κατέλαβαν λόγω πείνας. τώρα τι
του έφταιγαν οι Πολωνοί και οι ρώσοι, δεν κατάλαβε κανένας, πιθανόν μια έντονη φαγούρα στο κεφάλι από το καπέλο. Ίσως... Πάντως πήγε με εξακόσιες χιλιάδες στρατό στη μόσχα, την κατέλαβε,
έμεινε τρείς εβδομάδες για χειμερινές διακοπές και γύρισε στο Παρίσι
κατάκοπος για την καλοκαιρινή ραστώνη.
Α, μία λεπτομέρεια για τον «μέγα». Στο Παρίσι γύρισαν ζωντανοί μόνον πέντε χιλιάδες Γάλλοι. οι υπόλοιποι μαζί με τα άλογα θεωρήθηκαν κατεψυγμένοι και δεν κρίθηκαν αναλώσιμοι ως τροφή,
άλλωστε κατά την άνοιξη μούχλιασαν κι όλας και οι γιατροί απέρριψαν το στρατιωτικό κρέας από το σιτηρέσιο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ένας Αισώπειος Μύθος, το... «Μάλτα Γιοκ»
και το Ουκρανικό σε σχέση με την Κύπρο
Κύριε Διευθυντά,
ο φιλόσοφος Σωκράτης έλεγε ότι η σπουδαιότερη αρετή για τον άνθρωπο είναι το
«Γνώθι σαυτόν». με άλλα λόγια, να γνωρίσει,
να μάθει τον ίδιο του τον εαυτό. να γνωρίζει
τις δυνατότητές του και τις αδυναμίες του
για να μπορέσει να καλυτερεύσει και στη
συνέχεια να καταλάβει και τους άλλους, εχθρούς και φίλους.
Συνήθως, οι καθυστερημένοι πνευματικά άνθρωποι υπερτιμούν τις δυνάμεις τους
και, όπως ο κόρακας του Αισώπειου μύθου,
νομίζουν ότι είναι αετοί και προσπαθούν να
κάνουν πράγματα πολύ μεγαλύτερα των
δυνάμεών τους, χωρίς προηγουμένως να
εξασφαλίσουν την υποστήριξη κάποιου
ισχυρότερου αν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Όταν η οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στο ζενίθ της ισχύος της, σουλτάνος
ήταν ο Σουλεϊμάν ο «μεγαλοπρεπής» και
ναύαρχος ο πανίσχυρος αρχιπειρατής μπαρμπαρός (που ήταν Έλληνας), η μικροσκοπική μάλτα υπέστη πολιορκία από τους
τούρκους. οι οθωμανοί προσπάθησαν να
εισβάλουν στη νότια Ευρώπη και εμπόδιο
ήταν η μάλτα. οι μαλτέζοι υποστήριξαν
τους λιγοστούς Ιππότες του Αγίου Ιωάννου,
γνωστούς για την αγάπη τους στην κυπριακή κουμανταρία, εξασφάλισαν πρώτα
βοήθεια από τον Πάπα της ρώμης και προς
τιμήν τους κατενίκησαν τον πανίσχυρο στόλο
και στρατό της οθωμανικής Αυτοκρατορίας

και από τότε δεν τόλμησε να πλησιάσει τη
μάλτα. Εξού και το «μάλτα Γιοκ» που συνήθιζαν να λένε.
τριάντα χρόνια μετά, όταν η οθωμανική
Αυτοκρατορία βρισκόταν στη χειρότερή της
κατάσταση, με τις δολοφονίες των διαδόχων
του Σουλεϊμάν και σουλτάνος έγινε ο μέθυσος και εντελώς ανίκανος Σελίμ Β’, οι τούρκοι κατάφεραν να κατακτήσουν την κύπρο,
επειδή οι κύπριοι έδειξαν παντελή αδιαφορία για την τύχη τους και ούτε σκέφτηκαν τι
κακά θα τους έφερναν οι τούρκοι. Έτσι άρχισαν τα κακά τους και με τα λάθη τους, που
δεν τελειώνουν, φτάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο, το οποίο μόνον ένας θεός ξέρει πού
θα καταλήξουμε.
ο ναπολέων Βοναπάρτης, όταν επρόκειτο να κάνει προαγωγές στον στρατό και
σε ανώτερους αξιωματικούς, έγραφε δίπλα
στα ονόματα των υποψηφίων την ερώτηση:
«Είναι τυχερός;», επειδή πάντοτε η τύχη
παίζει παντού σημαντικό ρόλο. λοιπόν, εμείς
οι κύπριοι φανήκαμε πολλές φορές τυχεροί, αλλά με τα μυαλά μας καταφέραμε την
καλή τύχη να τη μετατρέψουμε σε κακοτυχία. Αφού το 1950 κάναμε δημοψήφισμα
και όλοι σχεδόν ήθελαν Ένωση με την Ελλάδα, έπρεπε να πιέζουμε τη μητέρα-Πατρίδα
να αναδείξει μια κυβέρνηση που να μας
δεχθεί εις τας αγκάλας της. Ακόμη και στον
Α’ Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε την
ευκαιρία να πετύχουμε την Ένωση, αν όλοι

μας πιέζαμε την Ελλάδα. Αλλά με τη βλακεία μας υποστηρίξαμε τα κόμματα που δεν
ενδιαφέρονταν για τα συμφέροντα του Ελληνισμού και, όπως ήταν φυσικό, μας παρέδωσαν στους εχθρούς μας...
Γιατί η Ελλάδα δέχεται να έχει σύμμαχό
της στο νΑτο την τουρκία, που την απειλεί με πόλεμο; Έδωσαν σε όλη την Ελλάδα στρατιωτικές βάσεις στους Αμερικανούς
και το νΑτο, όταν αυτοί δεν πρόσφεραν
καμία υπηρεσία στην Ελλάδα. Έπρεπε να
εμποδίζουν την τουρκία να στέλνει λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και την κύπρο.
Στην κύπρο υπάρχει τουρκικός στρατός
κατοχής και το νΑτο και η Ε.Ε. δεν βοηθούν τους Έλληνες ούτε της Ελλάδας ούτε
της κύπρου. Είναι, όμως, οι εταίροι μας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο νΑτο έτοιμοι να κάνουν πόλεμο με τη ρωσία για την
ουκρανία που δεν είναι ούτε μέλος του
νΑτο ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης!!!
Είναι καιρός να ανοίξουν τα μάτια τους,
οι ηγέτες μας, όπως και στην Ελλάδα, και
να απαιτήσουμε το δίκαιό μας. Εκτός από
το Βαρώσι, υπάρχει και η υπόλοιπη κατεχόμενη κύπρος που φαίνεται να την ξέχασαν
οι ηγεσίες Ελλάδας και κύπρου.
Φτάνει πια ο ραγιαδισμός και η δουλοπρέπεια.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Οι τουρκικές γενοκτονίες να αναδειχθούν
παγκοσμίως για να μην επαναλαμβάνονται
Κύριε Διευθυντά,
μπράβο στην κυρία Σακελλαροπούλου, την Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας, για την πραγματικά σπουδαία ομιλία της για την Γενοκτονία των Ποντίων. Όπως σωστά είπεν, η Γενοκτονία των Ποντίων είναι
ανεπούλωτο τραύμα στη μνήμη του Έθνους.
Επιτέλους, ανώτατος άρχοντας της Ελλάδας μίλησε για τη Γενοκτονία
των Ποντίων. ναι, η συγκέντρωση ήταν για τους Ποντίους, αλλά έπρεπε να πει και γι ατη Γενοκτονία όλων των Ελλήνων της μικράς Ασίας.
Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι όλων των ηλικιών, από βρέφη
μέχρι υπερήλικες άνδρες και γυναίκες.
Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και μπρος οι άρχοντες του ελληνικού κράτους από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων,
τους υπουργούς και γενικά όσους έχουν κάποιο αξίωμα, θα ομιλούν
πλέον όχι μόνο στη Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, σε όλα τα φόρα,
από τα ηνωμένα Έθνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική και όπου
βρεθούν στην υφήλιο. Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης λαμπρόν. Διότι, αν δεν
τα λέμε εμείς, τότε οι τούρκοι γενοκτόνοι θα έρχονται να μας λένε ότι εμείς
κάναμε «εγκλήματα πολέμου». Αλλά εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού
πρέπει να το προβάλλουμε στις χώρες που βρισκόμαστε, στους βουλευτές μας, στους υπουργούς, στα κόμματα, στις διάφορες οργανώσεις,
στα εργατικά συνδικάτα και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Πρέπει να λέγονται όλα αυτά για τις γενοκτονίες, όχι μόνον για να δικαιωθούν τα θύματα των τουρκικών εγκλημάτων, αλλά για το σήμερα και
το αύριο, διότι δεν τιμωρήθηκαν τότε οι τούρκοι γενοκτόνοι, όπως οι ναζί,
και βλέπουμε να συνεχίζουν και σήμερα τα ίδια πράγματα στην κύπρο,
εναντίον του κουρδικού λαού στη Συρία, στο Ιράκ και εναντίον των τσερκέζων, των Αλεβιτών και όλων των λαών που ζουν στην περιοχή που
ο κεμάλ Ατατούρκ ονόμασε μονομερώς τουρκία, δηλαδή έδωσε το όνομα
των τούρκων σε όλη την περιοχή, αγνοώντας τους άλλους λαούς που
τους ονόμασε τούρκους!!!! Αλλά η κυρία Σακελλαροπούλου, στην απάντησή της στους τούρκους επικριτές, έκανε ένα ατόπημα, όπως κάνουν
και άλλοι Έλληνες ηγέτες. Είπε ότι θέλουμε αρμονική συνύπαρξη και

φιλία των δύο λαών. μα, κυρία Σακελλαροπούλου, ποιοι είναι οι δύο
λαοί; Στην τουρκία υπάρχουν πολλοί λαοί, οι κούρδοι, οι λαζοί, οι Ασσύριοι, οι τσερκέζοι, οι Αλεβίτες και άλλοι. οι κούρδοι δεν είναι τουρκικός
λαός. οι τσερκέζοι δεν είναι τούρκοι. η κυρία Πρόεδρος θα έπρεπε να
πει με τους λαούς της τουρκίας, ή καλύτερα και πιο σωστά, με τους λαούς
της μικράς Ασίας. Διότι οι πραγματικοί τούρκοι, με μογγολικά χαρακτηριστικά, είναι μόλις το 9% του πληθυσμού. Πληθυσμιακά, οι πιο πολλοί είναι οι Έλληνες, που τους ανάγκασαν να γίνουν μουσουλμάνοι πρώτα
οι οθωμανοί αποικιοκράτες, αλλά και οι κεμαλιστές γενοκτόνοι μετά,
όπως φυσικά και αυτοί που τους ονομάζουμε τουρκοκύπριους. κι αυτοί
δεν είναι τούρκοι. Είναι Ελληνοκύπριοι που τους ανάγκασαν να γίνουν
μουσουλμάνοι και όποιος ήταν μουσουλμάνος ονομαζόταν και τούρκος,
όπως για παράδειγμα τούρκοι κρητικοί, τουρκαλβανοί κ.λπ.
Πρέπει να γίνει στην Ελλάδα ένας ραδιοσταθμός ή ένα τηλεοπτικό
κανάλιπου να μεταδίδει στα τούρκικα και να εξηγεί στα εκατομμύρια
Έλληνες μουσουλμάνους ότι δεν είναι τούρκοι και να τους εξηγούν ότι
οι πρόγονοί τους εξαναγκάστηκαν να γίνουν μουσουλμάνοι για να
γλυτώσουν την ίδια τους τη ζωή και τη ζωή της οικογένειάς τους. μάλιστα, τώρα, που πολλά εκατομμύρια από αυτούς έκαναν τελευταίως DNA
tests και γνωρίζουν ότι δεν είναι τούρκοι... Αλλά πρέπει να προωθηθεί
το ίδιο και στην κύπρο, για να γνωρίζουν οι λεγόμενοι τ/κ, ότι στην πραγματικότητα είναι Ε/κ. Αν δεν το κάνουμε, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας.
Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι οι τούρκοι από τον τουρκούκ οζάλ, πρόεδρο τότε της τουρκίας, έως τον Ερντογάν σήμερα, ονειρεύονται τον μεγαλοϊδεατισμό να ενώσουν την τουρκία με τις τουρκογενείς χώρες της κεντρικής Ασίας, με την τουρκία φυσικά ως ηγέτη τους.
το ζήτημα είναι οι τούρκοι στη λεγόμενη τουρκία είναι μια μικρή μειονότητα. οι λαοί της μικράς Ασίας – κούρδοι, τσερκέζοι, λαζοί κ.λπ. – δεν
έχουν καμία σχέση με τους λαούς της κεντρικής Ασίας ούτε θέλουν να
ενωθούν με τις χώρες αυτές.

Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης
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ΙΣτορΙκη μνημη

∞ Ανάσα
Γυμνή

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
ΜΕΡΟΣ 29ον

«Τριπολιτσά - η πρώτη
μεγάλη νίκη»
μετά την απελευθέρωση της καλαμάτας
(μάρτιος 1821), ο Θ. Κολοκοτρώνης εξέθεσε
τα σχέδια να πολιορκήσει την τριπολιτσά
(τρίπολη), αφού όσο η πόλη έμενε στα χέρια
των τούρκων, αποτελούσε μια μόνιμη απειλή
για την Επανάσταση. οι επιχειρήσεις εναντίον
των κατά τόπους φρουρίων από τους Έλληνες
θα έμεναν μεμονωμένες ενέργειες κατά των
οποίων θα ήταν εύκολο να δράση η άθικη τουρκική δύναμη της τριπολιτσάς, διαλύοντας τις
πολιορκίες μία προς μια χωριστά. οι άλλοι οπλαρχηγοί όμως αρνήθηκαν να υποθετήσουν την
πρόταση του κολοκοτρώνη. Παραταύτα, η
πολιορκία ξεκίνησε τον μάιο του 1821.
«Οι σφαγές της Τριπολιτσάς ήταν η έκφραση οργής ενός λαού τυραννισμένου επί αιώνες.
Οργή που κορυφώθηκε από τη δολοφονία του
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε’, από τις σφαγές της
Κωνσταντινουπόλεως, της Σμύρνης, του Αϊβαλιού και της Κύπρου και από τη λεηλασία των
ελληνικών περιοχών από τις οποίες πέρασε ο
Μουσταφάμπεης. Τα γεγονότα εκείνα βρήκαν
την ιστορική τους δικαίωση. Ο Αγώνας εμφανίστηκε βαμμένος με άφθονο τουρκικό αίμα,
ασυγχώρητο μεν, αλλά φοβερές οι επιλογές για
τους Επαναστάτες ήταν πλέον δύο: Ελευθερία
ή Θάνατος...» (Πηγή, «Ελεύθερος τύπος»,
Ελληνική Ιστορία 1821-2021»).

Γυμνή ανάσα,
ορατή εις το κρύο
του Χειμώνα.
Πνοή απλή και απαλή,
Αθόρυβη, αόρατη,
της άνοιξης του ανθρώπου,
Ανεμώνα.
Αντιπαλεύει τα αερικά,
του λίκνου, λέγουσι,
τα γερασμένα χρόνια……
καθώς εις χείρας του
κρατεί,
τις πράξεις του
Επερχόμενου Χειμώνα…
Πνοή, δάνεια αναπνοή,
Αμέτρητες θανάτου αναβολές,
νομοτελειακά πεπερασμένες,
τις πράξεις, τώρα, προσμετρά,
την έρημο της δράσης,
Στους ρόζους των χεριών του,
κουράστηκεν’ αναζητά
τις παιδικές οάσεις
Πριν απ’το τέλος, ορατές,
Ως μόνες του αποσκευές,
Συνάμα εισιτήρια,
Για να τον συντροφεύουν,
Πάντοτε,
Στου ταξιδιού του τελευταίου,
τα μυστήρια, προς το επέκεινα,
Που πρόκειται να γίνει νυν,
Παντοτινή του συντροφιά,
Εις τον νέον εκείνον τόπον
του αεί …

«Στο Σεράι της Τριπολιτσάς»

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Συμβουλή μου:
Θα ξεπεράσεις!!!
Για πόνο τον αμοίραστο που όπως φωτιά σε καίει,
μοιράσου πόθους κι όνειρα, η λογική μού λέει.
μίλα μ’ έναν συνάνθρωπο. το βάρος καταρρέει.
Όταν τον κρύβεις κι αρρωστάς, κανείς άλλος δεν φταίει.
Πόνοι που δεν εκφράζονται, τα σωθικά σου λυώνουν...
κρυφοπαλεύεις μοναχός κι αυτοί σε φαρμακώνουν.
μοιράσου λύπες ή χαρές, ψυχή σου θα ηρεμήσεις...
να μη δειλιάζεις, όταν βρεις τ’ αγκάθια να πατήσεις.
Έχεις τον λόγο και τον νου. Ακροάσου γνώμη κι άλλου νου...
μην πνίγεσαι στο εγώ σου! τίποτα δεν θα χάσεις...
μιλώντας με συνάνθρωπο, μπορείς να ξεπεράσεις!!!

Μερσίνη MacFarland

ο κύπριος Επίσκοπος Δημητσάνης, Φιλόθεος Χατζής, από τη λευκωσία, εμυήθη από
νωρίς στη Φιλική Εταιρεία και στη συνέχεια ο
ίδιος μύησε μαζικά ολόκληρο τον πληθυσμό
της Δημητσάνας, πράγμα μοναδικό στην ιστορία της Επανάστασης. ο Φιλόθεος προσέφερε σημαντικά στον Αγώνα.
Στις 17 Απριλίου 1821 συνελήφθη από τους
τούρκους και κλείστηκε στη φυλακή στην τριπολιτσά μαζί με άλλους 18 κληρικούς και λαϊκούς. οι τούρκοι έδεσαν τον λαιμό και των 18
με μια χοντρή αλυσίδα. Έτσι, όταν ένας πλάγιαζε, έπρεπε να πλαγιάζουν όλοι ή όταν ένας
σηκωνόταν για φυσική του ανάγκη έπρεπε να
σηκωθούν όλοι. η χοντρή αλυσίδα πλήγωνε
τον λαιμό τους. ο Φιλόθεος πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1821 στη φυλακή, λίγο πριν την απελευθέρωση της τριπολιτσάς από τον Θεόδωρο
κολοκοτρώνη.
Στη μάχη της τριπολιτσάς καταγράφεται η
συμμετοχή και κυπρίων αγωνιστών.
1) Θεοχάρης Αβραάμ, κύπριος αγωνιστής.
Πολέμησε στην τριπολιτσά.
2) Χριστόδουλος Βασιλειάδης, κύπριος,
υπαξιωματικός.Πολέμησε στην τριπολιτσά.
3) Καπετάν Ιωάννης Γεωργίου, κύπριος.
Πήρε μέρος στην πολιορκία της τριπολιτσάς.
την υπηρεσία του πιστοποίησε ο ίδιος ο Θεό-

δωρος κολοκοτρώνης.
4) Γεώργιος Κυπραίος. Πήρε μέρος στην
πολιορκία της τριπολιτσάς.
5) Χρήστος Μιχαηλίου, κύπριος. υπαξιωματικός, Πήρε μέρος στις μάχες της τριπολιτσάς και υπηρέτησε υπό τον Θεόδωρο κολοκοτρώνη, που εξαίρει την αγωνιστικότητα και
την τόλμη του Χρίστου, ο οποίος «εστάθη υπό
την οδηγίαν μου».
6) Αντώνης Χατζηχρήστος, κύπριος. Πήρε
μέρος στις μάχες της τριπολιτσάς.
7) Μιχάλης Μακριδάκης, κύπριος. υπηρέτησε στην τριπολιτσά.
8) Αγγελής Μιχαήλ, κύπριος. υπηρέτησε
στην τριπολιτσά μαζί με τον κύπριο καπετάνΙωάννη Γεωργίου.
9) Γεώργιος Κυπραίος. Πήρε μέρος στην
πολιορκία της τριπολιτσάς και την υπηρεσία
του πιστοποίησε ο Θεόδωρος κολοκοτρώνης.
10) Ιωσήφ Κυπραίος. Πολέμησε επικεφαλής μερικών συμπατριωτών του σε μεγάλο
αριθμό μαχών στην τριπολιτσά.
11) Μιχαήλ Κύπριος, από τα μελανδρυνά
κυρήνειας. Πήρε μέρος στην πολιορκία και τις
μάχες της τριπολιτσάς.
12) Ιωάννης Κύπριος, συμμετείχε στην
πολιορκία της τριπολιτσάς.
13) Γεώργιος Δ. Οικονομίδης, κύπριος.
Πήρε μέρος στην απελευθέρωση της τριπολιτσάς. «Ολίγον έπειτα μετά την απελευθέρωσιν
της Τριπόλεως προσελήφθη το πρώτον ως γραφεύς παρά τω Υπουργείω των Οικονομικών,
προβιβασθείς αμέσως έπειτα ως Συντάκτης
παρά τω ιδίω», ισοδύναμον με την σημερινή
θέση τμηματάρχου.
14) Θεοφύλακος Θησεύς, Αρχιμανδρίτης,
από το Στρόβολο. Συμμετείχε στις μάχες της
τριπολιτσάς και στις «αρχές του υπέρ της Ελευθερίας Αγώνος, επαρουσιάσθη πρόθυμος εις
το στάδιον των πολέμων και προσφέρον εις την
πατρίδα και τον βραχίονά του»
«Αποδεικτικόν,
Ο κύριος Θεόφιλος Θησεύς, Αρχιμανδρίτης,
εκ περιβλέπτου οικογενείας της νήσου Κύπρου καταγόμενος, απ’ αρχής του υπέρ Ελευθερίας της Ελλάδος ιερού αγώνος επαρουσιάσθη
πρόθυμος εις το στάδιον του πολέμου και προ-

σφέρων εις την Πατρίδα και τον βραχίονά του
και παν άλλο είδος θυσίας εις αυτήν, εγένετο
ωφέλιμος και εφέλκυσε την προσοχήν και αγάπην των ειλικρινών πατριωτών. Τον είδαμεν οι
υποφαινόμενοι, εις την πολιορκίαν της Τριπολιτσάς.
Εν Ναυπλίω την 26ην Φεβρουαρίου 1834
Πάνος Ράγκος, Πέτρος Μαυρομιχάλης,
Ιωάννης Θεοτόκης, Π. Νοταράς,
Χ’’Σωτ. Μήτρος, Γιαννάκ. Ράγκος,
Θ. Γρίβας, Κ. Μεταξάς».
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ο Θεόδωρος κολοκοτρώνης υπήρξε ένας
εκ των σημαντικοτέρων αρχηγών της Ελληνικής Επενάστασης και υπό τις διαταγές του
υπηρέτησαν επίσης αρκετοί κύπριοι Αγωνιστές.
Στη σύσκεψη της καρύταινας, ο Θεόδωρος
κολοκοτρώνης ορίσθηκε Αρχιστράτηγος (28
Απριλίου 1821). ο «Γέρος του μοριά» επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεών του προχωρεί
προς την τριπολιτσά, η οποία και απελευθερώνεται μετά από πολιορκία πέντε μηνών, τον
Σεπτέμβριο του 1821, όταν οι τούρκοι υποχώρησαν μπροστά στην ορμητικότητα και γενναιότητα των Ελλήνων.
τριπολιτσά – τρίπολη: Πόλη της Πελοποννήσου, πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας.
Βρίσκεται στην επαρχεία μαντινείας. Απελευθερώθηκε από τον Θ. κολοκοτρώνη στις 23
Σεπτεμβρίου 1821, ενώ αργότερα μπροστά
στην απειλή της επανακατάληψής της από τον
Ιμπραήμ και για να μη γίνει βάση των αιγυπτιακών δυνάμεων, οι Έλληνες την κατέστρεψαν οι ίδιοι.
Δημητσάνα: κωμόπολη στην Αρκαδία. Στις
παραμονές της Επανάστασης του 1821, η πόλη
και το σχολείο ειδικότερα έγιναν κέντρο της Φιλικής Εταιρείας της Πελοποννήσου, ενώ ήταν το
σημαντικότερο κέντρο ανεφοδιασμού πυρομαχικών της Επανάστασης.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ - Πατέρας και
γιος με ποιητική φλέβα και άλλοι λογοτέχνες
Μέρος 47ον

Κύπρος Τόκας
(1924 – 2011)
ο Κύπρος Τόκας (1924) γεννήθηκε στη λεμεσό
και ασχολήθηκε με την ποίηση και τη δημοσιογραφία. Έγραψε τα πιο κάτω έργα: «Παιδικές
ρίζες», «Αδούλωτες ψυχές», «Παιδική λύρα»,
«Βλαστάρια» κ.ά.
ο τόκας ζυμωμένος με πολύ προοδευτικές
σοσιαλιστικές ιδέες γράφει και υποστηρίζει την
ελληνο-τουρκική φιλία και την κοινωνική δικαιοσύνη στην κύπρο γιατί πιστεύει ότι όλα τα δεινά
στον τόπο προέρχονται από τον εθνικιστικό φανατισμό των ηγεσιών των δύο κοινοτήτων.
Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του
«Οι δυο ψαράδες» από τη συλλογή «Βλαστάρια» όπου παρουσιάζεται θερμός υποστηρικτής
της ελληνο-τουρκικής φιλίας:
Χρόνια παρέα με το Σαμή
Στο ψάρεμα για το ψωμί
Στην ίδια βάρκα δυο ψυχές
Κοινές οι λύπες κι οι χαρές.
Κι ήρθε μια μέρα ο χαλασμός.
Πόλεμος, βία, χωρισμός.
Συρματοπλέγματα βαριά,
αίμα και δάκρυα… προσφυγιά.
Και μια φωνή – ξένη φωνή:
Εχθροί ο Κώστας κι ο Σαμή.

Αδύνατο να ζουν μαζί.
Μίλησε, θάλασσα εσύ,
Παντού η αλήθεια ν’ ακουστεί:
Εχθροί ο Κώστας κι ο Σαμή
που μοίραζαν και το ψωμί;
ο κύπρος τόκας πέθανε το 2011.

Μάριος Τόκας
(1954 – 2008)
ο Μάριος Τόκας (1954-2008) γεννήθηκε στη
λεμεσό και ήταν γιος του λογοτέχνη κύπρου τόκα.
Από μικρό παιδί το όνειρο του ήταν να κάνει καριέρα στο πεντάγραμμο και με το πρώτο του πιάνο
(δώρο του πατέρα του σε μικρή ηλικία, σε δύσκολους καιρούς) να τον έχει βοηθήσει να ελπίζει σε
αυτό.
Πήγε στην Αθήνα το 1975 να φοιτήσει στη Φιλοσοφική Σχολή και παράλληλα σπούδασε στο
Εθνικό Ωδείο. Στα τέλη του ’78 έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο με «Τα τραγούδια της
παρέας». Επιλέγοντας ως ερμηνευτή τον Μανώλη
Μητσιά, καθιερώθηκε μεμιάς στη συνείδηση του
«ψαγμένου» μουσικόφιλου κοινού. με τα «Λαδάδικα» που ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος έγραψε τη δική του, χρυσή σελίδα στο πεντάγραμμο.
τον Μάνο Λοΐζο θεωρούσε ως τον άνθρωπο
που τον βοήθησε πολύ στα πρώτα του βήματα.
Ιδιαίτερες ήταν οι συνεργασίες του με τους Γιάννη Πάριο, Δημήτρη Μητροπάνο, Χαρούλα
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Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη και Μανώλη Μητσιά,
στους οποίους «χάρισε» μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες τους.
ο μάριος τόκας θα μείνει πάντα αξέχαστος
για τα πολλά τραγούδια που έγραψε και άλλα
που μελοποίησε. Αναφέρουμε μερικά: «Ρόζα»,
«Σημάδι», «Φωνάζουν οι γειτόνοι», «Μόνος
γυρίζω στη Σαλονίκη», «Σαν τρένα ξεκινάνε»,
«Απόψε όλα μου τα επιτρέπω», «Ξανά κι όλο
ξανά σου τραγουδώ (ο ντελάλης) », «Βίος ανθόσπαρτος», «Τ' αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν
το βρήκαμε», «Κράτα καρδιά μου ενός λεπτού
σιγή», «Σήκω να χορέψουμε, κερνάω μοναξιά», «Κι όλο εγώ περίμενα να σ' έφερνε ένα
πλοίο» και πολλά άλλα.
Δυο χρόνια μετά τον θάνατό του, το 2010, ο
Δήμος λεμεσού τιμώντας τη μνήμη του και τη
συμβολή του στην κύπρο έδωσε το όνομα του
σε μια οδό της πόλης.

Άλλοι Λογοτέχνες
που έγραψαν σημαντικά
και αξιόλογα έργα
Φυσικά υπάρχει και μια πληθώρα άλλων
λογοτεχνών τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. Αναφέρουμε έναν αριθμό λογοτεχνών που έζησαν σε χρονολογική σειρά:

Ο Ιωάννης Καραγεωργιάδης (18421928) πρώην Δημαρχος λεμεσού, ποιητής και
θεατρικός συγγραφέας και μεταφραστής έργων
του ουγκώ και του Σαίξπηρ. Έγραψε τα έργα
«Κύπρος δούλη», «Ιουστινιανός και Θεοδώρα»,
«Ατλαντίς».
Ο Γιώργος Σταυρίδης - Ραγιάς (18701923) γεννήθηκε στην κερύνεια και ήταν δάσκαλος. Εξέδιδε τη σατιρική εφημερίδα «Ο Ραγιάς».
Έγραψε τα έργα: «Παλμοί», «Τα πρόστιμα»
(τρεις συλλογές), «Παγκύπριον ημερολόγιον
του Ραγιά» και την κωμωδία «Μπαμ – Μπουμ».
Ο Ζαχαρίας Σωτηρίου (1878-1959) γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και εξάσκησε το επάγγελμα του φωτογράφου. Για πέντε χρόνια εξέδιδε στην Αμμόχωστο τη σατιρική εφημερίδα «Πυξ
- Λαξ». Έγραψε τα έργα «Πενιχροί στίχοι», «Στόνοι Μικρασιατικής συμφοράς», «Ποικίλα».

Ο Αντώνης Κλόκκαρης (1881-1956) ποιητής και λαογράφος, γεννήθηκε στη λευκωσία.
Έγραψε τα έργα «Κυπριακά δημοτικά τραγούδια της αγάπης και μοιρολόγια», «Τραούδκια του βουνού και του κάμπου», «Κατάλληλα και ακατάλληλα».
Ο Χαμπής Κολοκάσης (1887 – 1952) από
το λιοπέτρι ήταν ολότελα τυφλός και ζούσε από
το βιολί και το τραγούδι.
Ο Δημήτρης Δημητριάδης (1892-1964)
θεατρικός συγγραφέας, χρονογράφος και ποιητής. Έγραψε το θεατρικό «Ο Απόγονος» και τις
ποιητικές συλλογές «Βήματα στη χλόη» και
«Εμείς κι οι άλλοι».
Ο Λευτέρης Μηλιώτης (1908-1977) φιλολογικό ψευδώνυμο του Λευτέρη Σωτηρίου καταγόταν από τη μηλιά Αμμοχώστου και ήταν εκπαιδευτικός. Δημοσίευσε εφτά διηγήματα στο περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα».
Ο Χρήστος Κάρμιος (1913 – 1999) γεννήθηκε στη μόρφου και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, τη πεζογραφία και την ποίηση. Έγραψε τις ποιητικές συλλογές: «Το λέειν της καρκιάς

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

μου» και «Κύπρο μου ευλόγησε με».
Στο μυθιστόρημα του «Ο μπάρμπα Χρήστος»
αναφέρεται σε διάφορες ιστορίες της ζωής όπου
γνωρίζουμε τους ανθρώπους με τα προτερήματα και τα ελαττώματα τους, βλέπουμε τους ανθρώπους που μοιρολογούν για τους συνανθρώπους τους που υποφέρουν. το μυθιστόρημα
τελειώνει με το μοιρολόι για την καταστροφή της
κύπρου από την τουρκική εισβολή του 1974.

Ο Χαράλαμπος Δημοσθένους (1917 –
2011) γεννήθηκε στην κοντέα. Διδάχτηκε Βυζαντινή μουσική και έκανε τον ψάλτη στο χωριό του.
Έγραψε ποιήματα στην κυπριακή διάλεκτο τα
οποία μελοποίησε ο μιχάλης μόζορας και εξέδωσε σε ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Στες άκρες της
ψυσιής μου». Έγραψε κυρίως ερωτικά ποιήματα όπως «Το Όρομαν», «Η Βρύση», «Καρκιά
τζαι νους», «Στην Αφροδίτη» κ.ά.
Η Αυγή Σακαλή (1916-1979) γεννήθηκε στη
λάρνακα αλλά αργότερα έζησε στην Αλεξάνδρεια και στην Αθήνα. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική. Έγραψε τα έργα «Η γυναίκα με τα μαύρα
γυαλιά», «Ο χαμένος αετός», «Οράματα» και
«Ποιος είμαι».
Ο Φώτος Χατζησωτηρίου (1919 – 2004)
γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Παράλληλα με τη ζωγραφική ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία και συνεργάστηκε με διάφορες εφημερίδες
και περιοδικά. Έργα του: «Μαχαιριές» και «Μάρτυρες».Στο διήγημα του «Το ξεσήκωμα του
Οκτώβρη» αναφέρεται στα γεγονότα του οκτώβρη 1931 όπου οι κύπριοι έκαψαν το κυβερνείο
στη λευκωσία και ζητούσαν Ένωση με την Ελλάδα. μιλά και για τον ξεσηκωμό στην Αμμόχωστο
όπου ο μεγαλύτερος του αδερφός ο Αρτεμάκης
έκαψε τον αστυνομικό σταθμό, για τον τραυματισμό και τη σύλληψη του.
Η Λίνα Σ. Σολομωνίδου (1924) γεννήθηκε στη λεμεσό και σπούδασε ιατρική. Ασχολήθηκε
με το μυθιστόρημα και μετέφρασε ξένα έργα στα
ελληνικά. Έγραψε τα έργα «Ενθάδε κείται», «το
ταξίδι», «Βιώματα – κύπρος 1974». Στο τελευταίο βιβλίο η συγγραφέας ασχολείται με το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, την τραγωδία
του νησιού – νεκροί, αγνοούμενοι, πρόσφυγες
και παρουσιάζει όλα αυτά τα γεγονότα με τη μορφή
συνεντεύξεων.
Ο Ιάκωβος Ρωσσίδης γεννήθηκε στην
Αμμόχωστο το 1924 και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά. Έγραψε τα
έργα «Κυπριακοί αντίλαλοι», «Στεριανά κύματα» και «Αναφορά στην Παγκόσμια Αντιπολεμική Λογοτεχνία».
Ο Ιάκωβος Κυθρεώτης (1925) γεννήθηκε στη λευκωσία πεζογράφος και λαογράφος.
Έργα του «Τον καιρό της καταδρομής», «Αντρειωμένη γη» και «Τον καιρό του Λεοντόκαρδου». Στο έργο του «Πικρά χρόνια» περιγράφει τόσο τους αγώνες της ΕοκΑ 1955-59 όσο
και τα βασανιστήρια των Άγγλων.
Ο Σοφοκλής Λαζάρου (1932) γεννήθηκε
στη νάτα της Πάφου. Ήταν αγωνιστής της ΕοκΑ
και το 1969 έγραψε το πεζογράφημα «Οδός Ελευθερίας – Στάση Θανάτου», όπου περιγράφει τα
βασανιστήρια που υπεβλήθηκε από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια της κράτησης του. Έγραψε τις ποιητικές συλλογές «Ανήμπορος», «Ενδοσκόπιο» και «Επιστροφή».
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UK Cypriot Stephen Alambritis
recognised for Exceptional Service
to the Labour Party by Keir Starmer
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M

erton Labour Party in South
London held its first big event
in 18 months last weekend. Labour’s
General Secretary, David Evans
was at the Gala Awards Dinner at
the Tooting & Mitcham Football
Club Hub. He was there to present
UK Cypriot Councillor Stephen
Alambritis a Merit Award from The
Leader of the Labour Party, Sir Keir
Starmer.
The award was for exceptional service to the party and to the residents
of South London. David Evans was
joined by other guests to honour
Aradippou born Stephen who has
been a councillor in Merton since 2003

and was the first UK Cypriot Council
Leader. Labour’s new Shadow Health
Secretary, Wes Streeting MP was the
guest speaker. Representing the UK
Cypriot community was Mr Christos
Karaolis, President of the National
Federation of Cypriots in the UK.
Siobhain McDonagh the local MP from
the House of Commons was there
too. Lord Andrew Adonis, the Labour
Peer from the House of Lords was
also there.
Commenting on the award evening
Mr Karaolis said “ It was a fantastic
celebration to honour Stephen’s decade
of successful leadership at Merton
Council. We are all so proud of Stephen

being the first UK Cypriot Council
Leader.” Lord Adonis added “This was
a brilliant evening. I and all Cypriots
are proud of Stephen and his achievements”. The food was provided by
Tasty Affair run UK Cypriot Paul Panayi.
Proceedings were begun with a blessing by Archmandrite Gregorios
Laurenzano from St George’s Greek
Orthodox Church in Kingston Upon
Thames who was there representing
His Eminence Archbishop Nikitas.
Stephen said of the evening “ I was
absolutely bowled over by the merit
award. It is recognition for all the hard
work of many people in the Labour
Party in Merton. A huge chunk of our

Lord Andrew Adonis, Sir Stephen Alambritis and Christos Karaolis
at the Awards Ceremony in Merton.

success here in south London is also
due to the encouragement and support I have received from the Cypriot
community especially from the National

Federation of Cypriots and from the
Greek Orthodox Church and from
Andrew Adonis, a very influential
Cypriot figure in the Labour Party”.

NEPOMAK: EXPERIENCE CYPRUS LIKE NEVER BEFORE

Visit to Cyprus for young Diaspora Cypriots
N

EPOMAK are delighted to announce
the return of our two flagship programmes, NDCP and NCCT, after two years
of cancellations due to the COVID-19 pandemic.
NCDP and NCCT offer young Diaspora
Cypriots from across the globe the opportunity to visit Cyprus and learn more about the
island’s culture and history. Both programmes
are heavily subsidised thanks to the incredible support of the Government of Cyprus and
the Youth Board of Cyprus.
Applications are now open for both NDCP
and NCCT and will close on Sunday 20th
February at midnight. Don’t miss these fantastic opportunities to explore your culture,
history and heritage!
Note: If you applied and were accepted for
either of the cancelled 2020 trips, your place
has been automatically deferred and you
should have been contacted by your local
NEPOMAK branch with information about
how to confirm your place for 2022. If you
haven't heard anything or have any questions,
please contact us via info@nepomak.org

NDCP PROGRAMME
Ages:18-22
Dates: 4 – 29 July 2022
Application Deadline: 20February 2022
The NEPOMAK Discover Cyprus Programme
(NDCP) is a unique three-week experience
that gives participants a crash course in Cypriot
culture and heritage. Participants take Greek
language classes and visit historical sites. It
is also a fantastic way to meet and build lifelong friendships with people from across the
world with around 50 young diaspora Cypriots
from the UK, USA, Australia, South Africa,

Canada and Greece taking part every year.
More info: nepomak.org/ndcp
Apply: nepomak.org/ndcp-app

NCCT Programme
Ages: 23-30
Dates: 21– 31 July 2022
Application Deadline: 20 February 2022
The NEPOMAK Cypriot Culture Tour gives
young Cypriots an unforgettable experience

in Cyprus where they can learn about their
heritage and culture, and explore Cyprus
through professionally guided tours and authentic interactive experiences. It is a gateway for
participants to get more involved in NEPOMAK and receive training to become future
leaders in the diaspora.
More info: nepomak.org/ncct

Apply: nepomak.org/ncct-app
If you have any questions or enquiries
please email us atinfo@nepomak.organd
find us on Facebook, Instagram and Twitter
(@NEPOMAK)
* NEPOMAK was founded in 2002 and is
a global organisation run by, and for, young
overseas Cypriots.

www.eleftheria.co.uk
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T

here were encouraging performances from the many teams of
community grassroots club Omonia
Youth FC, sponsored by Spector,
Constant & Williams, Vas Barbers
and V Jewellers.
By Mike Pieri

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 13 White got their Spring
Cup group stage off to a winning start.
On a cold and frosty morning, the sun
came out and the boys took to the pitch
in good spirits. After an ineffective start,
where the pressure on the ball was not
at its most intense, nor was their composure on the ball but once the team
clicked into action, they simply had too
much for their opponents.
Without playing at their fluid best, Under 13 White raced into a 3-0 lead thanks
to a superb finish from Kleanthis from
distance and then two very good finishes from Nicholas. The game at this
was point was an exercise in retaining
composure but a few apses in concentration saw the opposition craft some
opportunities which required some great
sweeper-keeping from Alessandro.
AT half time the team were asked to
show more intensity and improve their
passing and they did just that. An early lung bursting run and finish from Andre made it 4-0. The game was now secure and even though the opposition
got a goal back before the Under 13
White got their fifth goal to round off a
satisfying 5-1 win. The fifth gave Nicholas
his hat-trick. Man of the Match was
awarded to Alessandro whose willingness to sweep up when the opposition
went through our midfield and defence
was a massive positive. He also managed to pull off a handful of stunning
saves and showing improvements week
on week.
Zeno Vryonides, Mario Georgiades,
Elias Neocleous and Vas Simou's Under 14 Green put on a fantastic performance at home, scored plenty of goals
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Encouraging performances
from Omonia Youth FC teams

Michael Pieri's Under 18 White stay of their division thanks to a 2-1 away win

to run out convincing 8-1 winners. What
was pleasing was the number of shots
on goal on goal both from within and
outside the penalty area. There was
one particularly brilliant goal from Aleks
whose stunning 'top-bins' effort drew
worthy praise and applause. Aleks scored
a hat-trick and earned the Man of the
Match award. The other goal scorers
were Andrew C (2), Nathanal, Lewis
and Andonis.
Mike Koumi, Adam Broomfield and
Panny Panayiotou's Under 14 White
were back to league action and a produced a dominant performance. The 60 score line was reflective of the way
the team played; they moved the ball
quickly, used the width and took advantage of a big pitch to race. The Under 14 White raced into a two-goal lead

AEK YOUTH FC NEWS

AEK 3 Hinton and Finchley 1
AEK youngsters put aside the pressure of challenging for points to put on an
exciting team performance to reach the semi final of the Cup. The visitors got
the better the previous week winning 3-1 in the league but on Sunday AEK turned
the game round after taking an early lead with Rocco. Finchley levelled just before the break in an evenly contested half.
The second half saw AEK come strong with Lucca first hitting the bar and
then putting them ahead 2-1 from the edge of the box. Finchley piled on the
pressure looking for the equaliser but the defence stayed solid to keep them at
bay. Nehemiah put the game beyond the visitors when he finished a good run
by man of the match Bruno to make the final score 3-1. A good crowd showed
their appreciation of a very exciting game.

inside five minutes and from then on
controlled the tempo of the game. The
team created numerous chances and
scored two further goals before half
time. The second half was in same vein
with Under 14 White creating more goal
scoring opportunities, adding two more
goals. They even had a penalty saved.
An encouraging display to take into the
second half of the season. Goal scorers were Nick (2), Georgie, Luca, Thomas
and William. Andrew was named Man
of the Match for his outstanding work
rate and composure at full back.
Savva Zavros and David Poncia's
Under 16 Gold suffered a heavy 12-0
defeat in the Challenge Cup. The score
was 0-0 after 25 minutes but once the
opposition scored twice, there was a
noticeable change in mind-set from the
Under 16 Gold. The match was a fantastic opportunity to play against a team
which contained several excellent players looking to take their football journey
to another level and an insight into how
effort and hard work on the football,
along with talent can be a potent force.
Coach David was philosophical at the
final whistle as he said: "There is nothing wrong with a footballing lesson that
is played in the right spirit."
Michael Pieri's Under 18 White stay
top of their division thanks to 2-1 win
away to. The team were missing several players but started brightly, dominating possession and creating opportunities to score. Profligate finishing prevented the boys taking the lead and the
opposition goalkeeper making it difficult to score the first goal. Midway through
the first half, a wonderful dribble down
the line by Kyle Lapompe took him into in the penalty box where he was ceremoniously upended. The referee rightly pointed to the spot, despite protests.
Noel Allen stepped up to bury the resultant penalty. The start of the second
half saw the opposition put pressure on

the Under 18 White back line but a wonderful move down the left hand which
started from the left back led to a scrambled finish by Andreas Fereos for a 20 lead. The boys were now comfortable
and playing good football but three inexplicable errors in 30 seconds led to
a goal back for the opposition. There
were some nervy moments as the clock
ticked past 50 minutes in the second
half but the boys managed the game
well to take three important points. The
match was also officiated expertly by a
young referee who was always in control. Man of the Match was awarded to
Anthony Fereos who showed outstanding
ability on the ball, including one beautiful nutmeg on the fullback, driving forward, creating opportunities and scoring what proved to be the winning goal.
Kerem Denizer's Under 12 made a
great start to the first half but unfortunately succumbed to a dramatic change
in fortune that saw the opposition score
five goals in the first half. It was nice to
see substitute H come on and play in
a right back position, and go on to assist his side's only goal, with new signing Adam Choudhury chipping the goalkeeper in style which also warned him
the Man of the Match award. Plenty of
other boys played different positions
and tried their best. Well done to H, Zac,
Leo, Luca, Jemiah and Anastasi. Best
contribution was given to Hermaan Steiner
It was Derby Day for Mary Tryphona's
Under 12 Girls as the Tigers faced off
against the Lions in a great match that
yielded many positives. All the girls were
given player of the match with coaches and parents proud of the performances.
Sophia Karanicholas and Samuel
Arthur Under 14 Girls produced what
was described as an excellent performance and a huge transformation from
recent games. The girls were very dis-

ciplined and more importantly put on a
wonderful team effort. Every player executed their individual goals and objectives brilliantly and it was the first
time the coaches saw so many passes leading to shots on goal. After the
match, coach Sophia said she was: "Super proud of the girls today; they really showed us what they are capable of
delivering both individually and as a
team. Go Omonia girls!"
Goalscorers were Gina (2), Shekhinah and Orla. No one single player stood
out as Player of the Match as the team
as a whole were exceptional.
In non-competitive football, Nick
Paraskeva and George Agrotis' Under
11 White enjoyed an intense and exciting game who were playing in a new
league on home ground. It was a really good test for the boys and they have
started to incorporate and learn that it's
not just about Team A vs Team B, but
also player in position A vs player in position B. In training and during the match
they were tasked with identifying their
opposing player to incorporate marking, tracking and taking responsibility
for their position. A good eye-opener
for them in a more physical division.
What was pleasing too was that the opposition were a set of nice, respectful
children which the crowd enjoyed.
Chris Gregoriou's Mens team is sponsored by Crown Mobile Tyres and The
Master Locksmith and last week returned to winning ways but were made
to work hard for the three points. They
started brightly and went 1-0 up on 15
minutes thanks to a lovely low drive shot
from the edge of the box by Kay that
found the bottom corner of the net. A
lack of concentration at the back and
the Men's team found themselves 1-1
on 30 minutes. However, that setback
seemed to be the trigger for the team
to step up a gear and they responded
with two quick goals; one a diving header by Andreas from a cross by Danaldo and then some good movement and
quick passing led to debutant Markos
bursting the net too to take a 3-1 into
half time. A scrappy second half saw
opponents Pantel pull a goal back against
the run of play to make it 3-2 to set up
a tense end to the game. The team
missed so many goal scoring opportunities to put this game to bed with before Markos scored again to make the
game safe at 4-2 win. Pantel did score
again, right at the end, but a satisfying
4-3 win for the Men's Team and three
more points in the bag.
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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G A L o T o p I TA
( G R E E K C U S TA R D p I E )

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

23.05

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
09:30
12:00
16:00
17.20
18:00
19:05
20.05
21.25

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

GALATOPITA
CUSTARD PIE

22.50

This is a simple, light traditional
sweet pie which was prepared in
ancient times. It is a creamy, delightful and popular dessert in Greece,
especially in Peloponnissos.
It is made of simple ingredients
such as semolina, eggs, goat, sheep
or cows’ milk, sugar or honey and
sprinkled with cinnamon and icing
sugar.
It slightly resembles the cream of
galaκtoboureko and it can be made
using filo pastry as the base. I am
presenting the recipe as it is traditionally made without the filo pastry.

00.20

FOR THE COATING
1 tbsp cinnamon
2 tbsp icing sugar
1 tbsp honey
METHOD
1. Pre-heat the oven to

Από μέρα σε μέρα
μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
καμώματα τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
ομοΓΕνΕΙΑ - Εδώ λονδίνο
Ελληνική ταινία:
Ο Θάνατος Θα Ξανάρθει
Ελληνική ταινία:
Ο Μαγκούφης
Ελληνική ταινία:
Βασιλική

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
12:00
14:00
18:00
19:05
19:35
20.20
20.45
22.00

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:
Φύλακας Άγγελος
Ελληνική ταινία:
Η Λεωφόρος της Προδοσίας

KYΡIAKH 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
11.00 μετάδοση Θείας λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
20.30 Διαλέγω καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική ταινία:
Μαριχουάνα Στοπ

INGREDIENTS
Makes 20 portions

FOR GREASING THE TRAY
2 tbsp unsalted butter, melted

09.30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.00

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Ποιος Σκότωσε τη Θεία Ελβίρα
Ελληνική ταινία:
Ο Μόδιστρος

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

FOR THE EGG WASH
1 medium free-range egg
1 tbsp water
2 tbsp sugar

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.05
21.05
21.35

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

1 litre full fat milk
175g fine semolina
175g sugar
1 tsp vanilla essence
zest of one lemon
pinch of salt
3 medium free-range eggs,
lightly beaten
100g unsalted butter

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

180⁰C/160⁰C fan/gas 4.
2. Put all the ingredients, except
the eggs and butter, in a
large casserole dish and on
medium heat, bring to the
boil. Stir the mixture using a
hand whisk for 3-4 minutes
until you have a velvety
cream. Take care not to burn
it.
3. Let it cool for 5 minutes and
then add the eggs. Stir continuously for 1-2 minutes until the mixture becomes
smooth and thickens.
4. Take the casserole off the
heat and add the butter, stirring continuously for 1-2
minutes with the hand whisk,
until it has completely dissolved into the mixture.
5. With the butter grease either
a 28cm round baking tray or
a 35x25cm rectangular tray.

Evenly sprinkle the base of
the tray with a small amount
of fine semolina and then
pour the cream into the tray.
Flatten the mixture with a
spatula.
6. In a small bowl put the egg,
water and sugar and stir
well. Evenly spruead the egg
mixture on the surface of the
galatopita with a pastry
brush.
7. Bake in the pre-heated oven
for 40-45 minutes.
8. Take it out of the oven and
put aside to cool. Once
cooled, cut it into squares,
sprinkle with cinnamon and
icing sugar.
9. Serve with a honey and more
cinnamon and icing sugar, if
preferred.

© Copyright
George Psarias

A Silver Rainbow

20.25
21.00
22.40

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:
Οι Τρεις Απόψεις
το ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20:00
20.35
22.00

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:
Το Παρελθόν Μιας Γυναίκας
Ελληνική ταινία:
Τ’ Αφεντικό Μου Ήταν Κορόιδο

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.05
20.55
22.25

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:
Δημόσιος Κίνδυνος
Ελληνική ταινία:
Οι Κληρονόμοι

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.05
21.05
21.35
22.50

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

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

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

7.00-8.00

8.00-9.00

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

NEWS

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

/*5¶VJukebox

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

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

A little child in prayer

With heartfelt rhythms

17.00-18.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

Asks the Lord to join her;

And Divine Light beams

18.00-19.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

“Rejoice with me

To shine

19.00-20.00

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

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

In glowing patterns

20.00-21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

A covenant, a rainbow

21.00-22.00

Live At The Greek

Scandalous

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

Of living silver lines,

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

O lord,
Sing to me Thy song
Of Love and lore
To please
Our Heavenly Father
Aloft with winds
Of kindness I implore.
Let me hear your voice

Streams of tiny tears
Little ones weeping…
Thy blessings dost refine.”

Jo-Anne Colombo Marinakis

#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.

