
48 Βρετανοί κοινοβουλευτικοί

μέλη της 

Διακομματικής 

Επιτροπής για την

Κύπρο
n ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο SIR ROGER GALE
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To Foreign Office αποδοκιμάζει
την επίσκεψη Βρετανών 

βουλευτών στα κατεχόμενα
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«ΔΩΡΟ» ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ;;;

Ο 74χρονος Κεμάλ
Κιλιτντσάρογλου

εναντίον του 
“σουλτάνου” στις

εκλογές της Τουρκίας!!!
n ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΑΣ
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Νέο Συμβούλιο στην Ελληνική
Κυπριακή Αδελφότητα Λονδίνου 
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Ο ανιστόρητος Τατάρ, το Ψήφισμα

186/1964 και η… καφρίλα του
ΡΙΠΕΣ: Η νέα κυβέρνηση Χριστοδουλίδη

και οι ψευδο-ρεαλιστές
ΣΕΛΙΔΑ 4

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

Α Π Ο Ψ Η

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΩΝ

Θα απελαύνονται αμέσως 
λαθρομετανάστες που εισέρχονται 

στη χώρα μέσω Μάγχης
n ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΣΤΗ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

n ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΝΟΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ BREXIT

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

ΜΕ ΤΟΥΣ 57 ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ένας ανίκανος σταθμάρχης,
ένα σάπιο σύστημα στον ΟΣΕ

n ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΟΚ ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗ

n Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

n ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΟ

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΣ Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΣΕΛΙΔEΣ 10-11

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θερμή υποδοχή Αρχιεπισκόπου Κύπρου 

από Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
n ΓΕΩΡΓΙΟΣ: «ΚΟΙΝΕΣ ΟΙ ΧΑΡΕΣ, ΟΙ ΛΥΠΕΣ, 
ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΙ ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΜΑΣ…
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗ ΧΩΡΟ»

ΣΕΛΙΔΑ 9
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ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φόβοι για κλείσιμο
χιλιάδων μικρών

επιχειρήσεων
στη Βρετανία

Η οικονομική κατάσταση στη Βρετανία λόγω της παγκόσμιας

οικονομικής κρίσης και ένεκα των συνεπειών από το Brexit, σε

συνδυασμό με τις οικονομικές επιπτώσεις στο κράτος για τα

μέτρα που έλαβε για αντιμετώπιση της πανδημίας, άρχισαν να

είναι πλέον εμφανείς σε πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών του

Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκτιμάται ότι συνολικά 630.000 μικρές επιχειρήσεις στο Ηνω-

μένο Βασίλειο θεωρούν ότι είναι πιθανόν να οδηγηθούν σε λου-

κέτο το προσεχές διάστημα λόγω των υψηλότερων δαπανών εν

μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης ακρίβειας στη χώρα.

Η εταιρεία σχεδιασμού ιστοσελίδων για επιχειρήσεις Go Daddy
ανέλυσε στοιχεία βιωσιμότητας για 2,3 εκ. εταιρείες που απασχο-

λούν λιγότερους από δέκα υπαλλήλους και είδε ότι περισσότε-
ρες από μία στις τέσσερις με δυσκολία επιβιώνουν.

Από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των ιδιοκτητών είναι ο επι-

κείμενος τερματισμός, τον επόμενο μήνα, του κυβερνητικού προ-

γράμματος στήριξης για τους λογαριασμούς ενέργειας.

Την ίδια ώρα, ο λόρδος Μπερντ, ιδρυτής του περιοδικού Big

Issue, που πωλείται από αστέγους και απόρους, αποκάλυψε

ότι οι ενεργοί πωλητές αυξήθηκαν πέρυσι κατά 10% σε σχέση

με το 2021.

Πλέον συνολικά 3.642 άτομα εργάζονται ως πωλητές, είτε για

να έχουν το μοναδικό τους εισόδημα από το περιοδικό, είτε κάποιο

συμπληρωματικό εισόδημα. Κατά τον λόρδο Μπερντ η αύξηση

των πωλητών είναι ενδεικτική της δεινής οικονομικής θέσης στην

οποία έχουν περιέλθει πολύ περισσότεροι πολίτες.

Παράλληλα, η φιλανθρωπική οργάνωση Barnardo’s βρήκε

σε έρευνά της ότι περίπου το 30% των γονέων σε Αγγλία,
Σκωτία και Ουαλία φοβούνται ότι ίσως οι οικογένειές τους
μείνουν άστεγες λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Σχεδόν το 50% φοβούνται ότι τα παιδιά τους δεν θα έχουν

«κανονικά παιδικά χρόνια» λόγω στερήσεων από τις περικοπές

στον οικογενειακό προϋπολογισμό, οι οποίες αφορούν ακόμα

και βασικές ανάγκες, όπως τροφή και θέρμανση.

Από το δείγμα των 1.000 γονέων που ρωτήθηκαν, περίπου

το 25% απάντησαν ότι είχαν πρόσφατα δυσκολία να εξα-
σφαλίσουν αρκετό φαγητό για τα παιδιά τους.

Ψηλά στις ανησυχίες των γονέων, σύμφωνα με έρευνα του

Κέντρου Προοδευτικής Πολιτικής, είναι το υψηλό κόστος παιδι-

κής φροντίδας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πιο ακριβή χώρα για παιδικούς

σταθμούς και άλλες παρόμοιες δομές, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Η έρευνα της “δεξαμενής σκέψης” προσθέτει πως η αδυναμία

γονέων να στέλνουν τα μικρά παιδιά τους σε παιδικούς σταθ-

μούς, τούς υποχρεώνει να εργάζονται λιγότερες ώρες, με απο-

τέλεσμα η εθνική οικονομία να ζημιώνεται με ένα ποσό μεταξύ

27 και 38 δισεκατομμυρίων το χρόνο, δηλαδή έως και κατά 1%

του ΑΕΠ.

Από την Κυριακή η τιμή των σιδηροδρομικών εισιτηρίων
σε Αγγλία και Ουαλία είναι αυξημένες κατά 5,9%, στη μεγαλύτε-
ρη αύξηση που έχει γίνει από το 2012.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΩΝ

Θα απελαύνονται αμέσως λαθρομετανάστες
που εισέρχονται παράνομα μέσω Μάγχης

Δραστικά και αποφασιστικά μέτρα λαμ-
βάνει η βρετανική κυβέρνηση Ρίσι

Σούνακ προκειμένου να εμποδίσει τη λα-
θρομετανάστευση στη χώρα από τη Γαλ-
λία μέσω της θαλασσίας οδού της Μάγχης. 

Με το Νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα απα-

γορεύεται σε όσους φτάνουν μέσω της Μάγχης

να ζητούν άσυλο στη Βρετανία, κάτι που βρίσκε-

ται στα όρια του διεθνούς δικαίου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ
εμφανίζεται αποφασισμένος να εμποδίσει τους

παράτυπους μετανάστες να διασχίζουν τη

Μάγχη για να φτάσουν στη χώρα του, ένα θέμα

που συχνά προκαλεί ένταση μεταξύ Παρισιού

και Λονδίνου. 

Το νέο αυτό νομοσχέδιο προβλέπει ότι οποι-

οσδήποτε φτάνει στη Βρετανία παράτυπα, δεν

θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για την παροχή

ασύλου και θα στέλνεται αμέσως σε ασφαλή,

τρίτη χώρα, ανέφερε ο Σούνακ σε άρθρο του

που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Sun».

«Όσοι φτάνουν εδώ με μικρό σκάφος δεν

αναχωρούν από μια εμπόλεμη χώρα ούτε αντι-

μετωπίζουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.

Αντιθέτως έχουν περάσει από ασφαλείς ευρω-

παϊκές χώρες προτού διασχίσουν τη Μάγχη»,

τόνισε. «Το γεγονός ότι το κάνουν αυτό είναι

άδικο για όσους έρχονται εδώ νομίμως. Αρκε-

τά (…) Το νέο νομοσχέδιο θα στείλει ένα ξεκά-

θαρο μήνυμα ότι, αν έρθεις σε αυτή τη χώρα

παράνομα, θα απομακρυνθείς άμεσα», σημείω-

σε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Πέρυσι περισσότεροι από 45.000 μετανά-

στες έφτασαν στη Βρετανία μέσω αυτής της

επικίνδυνης θαλάσσιας οδού (κυρίως Αλβανοί

και Αφγανοί, αλλά και Ιρανοί, Ιρακινοί και Σύροι).

Φέτος μέχρι στιγμής οι αφίξεις παράτυπων

μεταναστών πλησιάζουν τις 3.000. Το νομοσχέ-

διο της συντηρητικής κυβέρνησης Σούνακ προ-

βλέπει μέτρα για να διευκολύνεται η κράτηση

και η απέλαση των παράτυπων μεταναστών,

στους οποίους θα απαγορεύεται η είσοδος στο

βρετανικό έδαφος ισοβίως.

«Ο πρωθυπουργός και εγώ εργαστήκαμε

ακούραστα για να διασφαλίσουμε ένα νομοσχέ-

διο που θα λειτουργεί — φτάσαμε μέχρι εκεί

που μας επιτρέπει το διεθνές δίκαιο», σχολία-

σε στην «Daily Telegraph» η Βρετανίδα υπουρ-

γός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν, απαν-

τώντας στις επικρίσεις όσων καταγγέλλουν ότι

το νομοσχέδιο είναι αντίθετο στο διεθνές δίκαιο. 

«Πρέπει να σταματήσουμε τις βάρκες και

αυτό θα κάνει το νομοσχέδιό μας: Όχι άλλα

ημίμετρα ή δισταγμός να ληφθούν δύσκολες

αποφάσεις», πρόσθεσε. «Αν έρθεις παράνο-

μα εδώ, δεν θα πρέπει να μπορέσεις να μείνεις»,

τόνισε η υπουργός.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Εκπρόσωπος του Σούνακ διαβεβαίωσε ότι

η κυβέρνηση εξετάζει να δημιουργήσει «νόμι-

μες και ασφαλείς» οδούς μετανάστευσης, όπως

ζητούν οργανώσεις προάσπισης των δικαιω-

μάτων των μεταναστών, χωρίς ωστόσο να

δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Εξάλλου

πρόσθεσε ότι αυτό θα συμβεί μόνο «μόλις θα

έχουμε θέσει υπό έλεγχο τα σύνορά μας». 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός μεταβαίνει την

Παρασκευή στο Παρίσι όπου θα συναντηθεί

με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν,
λίγους μήνες αφότου οι δύο χώρες υπέγραψαν

συμφωνία συνεργασίας, η οποία προβλέπει

κυρίως την παροχή οικονομικής βοήθειας στους

Βρετανούς ώστε να εποπτεύουν τις γαλλικές

ακτές και την αποστολή Βρετανών παρατηρη-

τών στο γαλλικό έδαφος.

Το θέμα έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο

διαμάχης μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας, με το

Παρίσι να δέχεται επικρίσεις ότι δεν λαμβάνει

αρκετά μέτρα για να αποτρέπει τους μετανά-

στες να κάνουν τον επικίνδυνο διάπλου. Εν

μέσω κρίσης του κόστους ζωής, η διαχείριση

του μεταναστευτικού από την κυβέρνηση απο-

τελεί πηγή διαφωνιών και έντασης για πολλούς

Βρετανούς. 

Η οργή για τη μετανάστευση έχει διαδρα-

ματίσει καθοριστικό ρόλο στη βρετανική πολι-

τική την τελευταία δεκαετία και χρησιμοποι-

ήθηκε από τους υπέρμαχους του Brexit πριν

το δημοψήφισμα του 2016. Ο έλεγχος της μετα-

νάστευσης είναι το τρίτο πιο σημαντικό ζήτημα

για τους Βρετανούς ψηφοφόρους, μετά την

οικονομία και το δημόσιο σύστημα υγείας, σύμ-

φωνα με δημοσκόπηση του YouGov τον Νοέμ-

βριο, με το 87% των ερωτηθέντων να εκτιμά

ότι η κυβέρνηση χειρίζεται άσχημα το θέμα.

ΤΟ ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΑΝ ΓΙΑ 
ΤΟ BREXIT – ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Σχεδόν επτά χρόνια και τέσσερις πρωθυ-

πουργούς από τότε που το Ηνωμένο Βασίλειο

ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρω-

παϊκή Ένωση, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι

το δημόσιο αίσθημα έχει αντιστραφεί.

Στην τελευταία δημοσκόπηση της YouGov

που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα,

το 53% δήλωσε ότι ήταν λάθος επιλογή η
αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ,
έναντι του 32% που εξακολουθεί να πιστεύει

ότι ήταν σωστή η απόφαση.

Η δημοσκόπηση της Ipsos τον Ιανουάριο

έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί, ήτοι το 45% του

πληθυσμού, πίστευα ότι το Brexit είχε επι-

δεινώσει την καθημερινότητά του, έναντι μόλις

11% που είπε ότι είχε βελτιώσει τη ζωή του.

Δημοσκόπηση που διεξήχθη από τις Focaldata

και UnHerd στα τέλη του 2022 διαπίστωσε ότι

από περίπου 10.000 ερωτηθέντες σε εθνικό

επίπεδο, το 54% είτε «συμφωνεί απόλυτα» ή

«συμφωνεί λίγο» με την θέση ότι «η Βρετανία

έκανε λάθος που αποχώρησε από την ΕΕ».

ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου ανα-

μένεται να έχει τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ

των G20 τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η κρίση

κόστους ζωής και η πολιτική αναταραχή είναι

ένας επιπλέον πονοκέφαλος για την κυβέρ-

νηση.

Το κυβερνών κόμμα του Ρίσι Σουνάκ υπο-

λείπεται πλέον του Εργατικού Κόμματος

της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά περ-

ισσότερες από 20 μονάδες στις δημοσκο-

πήσεις ενόψει των εκλογών το 2024.

Ο Anand Menon, διευθυντής της πρωτο-

βουλίας Changing Europe για το Ηνωμένο

Βασίλειο και καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτι-

κής και Εξωτερικών Υποθέσεων στο King’s

College του Λονδίνου, δήλωσε στο CNBC ότι

υπήρξαν δύο βασικές αλλαγές στη στάση του

κοινού απέναντι στο Brexit: «Η πρώτη είναι ο

αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων, συμπερι-

λαμβανομένων των ψηφοφόρων υπέρ της

αποχώρησης, που τώρα λένε ότι πιστεύουν ότι

η κυβέρνηση έκανε λάθος χειρισμούς στο Brexit

– δηλαδή, το βλέπουν αυτό ως αποτυχία της

κυβέρνησης. Η δεύτερη αλλαγή είναι ο αυξανό-

μενος αριθμός εκείνων που ψήφισαν υπέρ της

αποχώρησης από την ΕΕ αλλά και άλλων ψηφο-

φόρων που βλέπουν πλέον ότι το Brexit είχε

αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις».

Αυτό επιβεβαιώνεται στην τελευταία δημο-

σκόπηση της YouGov, η οποία διαπίστωσε ότι

το 68% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κυβέρ-

νηση χειρίστηκε άσχημα το Brexit, έναντι μόλις

21% που είπε ότι οι Συντηρητικοί το χειρίστηκαν

καλά.

Ο κ. Menon σημείωσε ότι κατά ειρωνικό

τρόπο, το Brexit άρχισε να επηρεάζει αρνητι-

κά την οικονομία στις αρχές του 2020 λίγο μετά

την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από

την ΕΕ, αλλά ο αντίκτυπος επισκιάστηκε από

την έναρξη της πανδημίας Covid-19.

Οι βιομηχανίες από τη γεωργία και την αλιεία

μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία και τα φαρ-

μακευτικά προϊόντα έχουν επισημάνει τις

δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν ως άμεσο

αποτέλεσμα του Brexit τα τελευταία χρόνια.

Τώρα, ο κ. Menon υποστήριξε ότι «δεν

υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία ότι το Brexit

είναι μέρος της αιτίας για τα μάλλον κακά οικο-

νομικά μεγέθη που βλέπουμε να βγαίνουν από

το Ηνωμένο Βασίλειο, χειρότερα από ότι σε

άλλες οικονομίες της G7», είπε.

Ζητήματα όπως η πρόσφατη έλλειψη λαχα-

νικών στη Βρετανία και η αύξηση των τιμών

των τροφίμων έχουν συνδεθεί με το Brexit. 

Ο κ. Menon εκτιμά ότι οι υποστηρικτές του

Brexit μπορεί να προσπαθήσουν να δημιουρ-

γήσουν την ίδια αιτιώδη συνάφεια, εάν η οικο-

νομία έχει ανακάμψει σε τρία χρόνια, ακόμη

και μόνο από την άποψη του πώς νοιώθουν οι

άνθρωποι καθημερινά.



Τελέστηκαν τη Δευτέρα, δημοσία δαπάνη, οι

κηδείες των δύο Κυπρίων φοιτητών, του 23χρο-

νου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της 24χρο-

νης Αναστασίας Αδαμίδου, οι οποίοι έχασαν

τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα

Τέμπη.

Το πρωί της Δευτέρας, στον Ιερό Ναό Απο-

στόλων Πέτρου και Παύλου, στο Αυγόρου, τελέ-

στηκε η εξόδιος ακολουθία για τον Κυπριανό

Παπαϊωάννου.

Η παράκληση της οικογένειας του εκλιπόντος

σε όσους παρέστησαν στην κηδεία ήταν να φο-

ρούν λευκά ρούχα κατά την εξόδιο ακολουθία.

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης, όπου φοιτούσε ο Κυ-

πριανός Παπαϊωάννου ανακοίνωσε ότι θα προ-

τείνει στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών τη θέσπι-

ση υποτροφίας στη μνήμη του 23χρονου.

Η κηδεία της Αναστασίας Αδαμίδη τελέστηκε

το απόγευμα της Δευτέρας στον Ιερό Ναό Αγίων

Αναργύρων στην Πάφο.

Η παράκληση της οικογένειας της εκλιπούσης

ήταν όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές

για στήριξη οικογένειας συγγενικού προσώπου

με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Στις κηδείες παρέστη ο Πρόεδρος της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Και οι δύο οικογένειες είχαν ζητήσει από τους

λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

να σεβαστούν την επιθυμία τους να μην καλυ-

φθεί δημοσιογραφικά η νεκρώσιμος ακολουθία

και ταφή. 

Ταξίδι στην Κύπρο προγραμματίζει την ερχό-

μενη εβδομάδα η αναπληρώτρια ΓΓ του

ΟΗΕ αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις και Ειρη-

νευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

Αντικείμενο της επίσκεψης της να έχει συναν-

τήσεις τόσο με τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής

Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, όσο και με

τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Στόχος να γίνει μία ακόμα προσπάθεια από την

πλευρά του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομι-

λιών για το Κυπριακό, που από το Κραν Μοντανά

και μετά βρίσκεται σε διαρκές αδιέξοδο.

Η ημερομηνία δεν έχει οριστικοποιηθεί ενώ όπως

επισημαίνεται η κ. Ντι Κάρλο υποβάλλει τις αναφο-

ρές της απευθείας στον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο

Γκουτέρες. 

Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες

όπου όπως έχει προγραμματιστεί θα βρίσκεται και

ο ΓΓ του διεθνούς ΟΗΕ προκειμένου να συμμε-

τάσχει σε γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των κρατών

μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο της συνόδου του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα στις 23 και

24 Μαρτίου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης έχει – όπως και όλοι οι

προηγούμενοι άλλωστε πρόεδροι της Κύπρου –

θέσει το Κυπριακό ως την πρώτη προτεραιότητα

της θητείας του. Αναγνωρίζοντας ότι υποσχέσεις

για λύση και προσπάθειες που δεν κατέληγαν που-

θενά, έδιναν και οι προκάτοχοι του.

Το αδιέξοδο στο Κυπριακό δεν είναι αποτέλε-

σμα ωστόσο της προεκλογικής περιόδου στην

Κυπριακή Δημοκρατία, αφού οι συνομιλίες έχουν

σταματήσει από το 2017 στο Κραν Μοντανά. Με

την τελευταία απόπειρα για επιστροφή στο τρα-

πέζι των διαπραγματεύσεων να γίνεται στο τέλος

Απριλίου του 2021, στη Γενεύη. Με πρόεδρο της

Κυπριακής Δημοκρατίας τον Νίκο Αναστασιάδη

και Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Με την τουρκική πλευρά να ανακοινώνει ότι βάζει

τελεία στις συζητήσεις περί ομοσπονδιακής λύσης

και επικεντρώνεται στη διχοτόμηση.

Στη συνάντηση που είχαν Χριστοδουλίδης –

Τατάρ, πριν ακόμα ο Νίκος Χριστοδουλίδης δώσει

τη νενομισμένη διαβεβαίωση του στην Βουλή των

Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις

28 Φεβρουαρίου, προκειμένου να έχουν μία πρώτη

ανταλλαγή απόψεων μετά τις εκλογές δεν βγήκε

«λευκός καπνός».

Μάλιστα, ο Κύπριος Πρόεδρος, μετά τη λήξη

εκείνης της πρώτης συνάντησης, δήλωσε πως δεν

άκουσε κάτι που δεν περίμενε.

Και δεν αναμένονται εξελίξεις μέχρι και τις εκλο-

γές στην Τουρκία.

Έχει επανειλημμένα δηλώσει δε ότι επιθυμεί και

θα επιδιώξει μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ στις δια-

δικασίες.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ 
ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Δευτέρα ο κ. Χριστοδουλίδης είχε τηλεφω-

νική επικοινωνία και με τον Πρόεδρο του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τον οποίο και

ενημέρωσε για την πρόθεσή του για πιο ενεργό

εμπλοκή της ΕΕ στις προσπάθειες επίλυσης του

Κυπριακού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προ-

εδρίας, ο κ. Μισέλ συνεχάρη τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας για την εκλογή του και εξέφρασε την επιθυ-

μία του για στενή και παραγωγική συνεργασία στο

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πρόε-

δρο Μισέλ και για την πρόσφατη συνάντηση του

με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και με τον Ειδικό Απε-

σταλμένο του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ, όπως και

για την επικείμενη επίσκεψη υψηλόβαθμης αξιω-

ματούχου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Ο Κύπριος Πρόεδρος εξέφρασε, επίσης, την

προσδοκία του για ταχεία υλοποίηση της πρόνοι-

ας των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου Φεβρουαρίου περί εκπόνησης σχεδίου δρά-

σης για τη μεταναστευτική οδό της Ανατολικής

Μεσογείου, σε συνεργασία με τα επηρεαζόμενα

κράτη-μέλη.

ΣE ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στις 14 Μαρτίου ανα-

μένεται να πραγματοποιήσει στην Αθήνα την πρώτη

του επίσκεψη στην Αθήνα ως πρόεδρος της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας. Περί τα τέλη Μαρτίου θα

μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής.

Δήλωσε δε ότι η επίσκεψη δεν θα είναι εθιμοτυ-

πική, αλλά ουσιαστική αφού θα έχει στόχο τον

συντονισμό Αθήνας με τη Λευκωσία ενόψει και της

Συνόδου Κορυφής. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει

δηλώσει και προεκλογικά ότι θέλει ακόμα πιο στενή

συνεργασία Ελλάδας - Κυπριακής Δημοκρατίας,

βάζοντας στο τραπέζι και το θέμα του δόγματος

περί Ενιαίου Αμυντικού Χώρου.

Κατά την παράδοση τις επόμενες ημέρες πρέ-

πει να αναμένεται επίσκεψη στην Αθήνα και του

νέου υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-

Κηδεύτηκαν στην Κύπρο δημοσία δαπάνη 
οι δύο Κύπριοι φοιτητές που χάθηκαν στα Τέμπη

ΣΤΙΣ ΚΗΔΕΙΕΣ ΠΑΡΕΣΤΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Στην Κύπρο την επόμενη βδομάδα 
η αναπλ. ΓΓ του ΟΗΕ

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3Κυπριακή Επικαιρότητα

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης τ/κ περιουσιών
παραχωρούσαν στον εαυτό τους περιουσίες…

ΣΠ. ΚΕΤΤΗΡΟΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ»...

Ποινική έρευνα εναντίον υπαλλήλων της υπηρ-

εσίας διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών

διέταξε ο Γενικός Εισαγγελέας, μετά και την μελέτη

της έκθεσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο

«πάρτι» φέρονται να εμπλέκονται και μέλη συμβου-

λευτικών επιτροπών που αποφασίζουν για την

εκμίσθωσή τεμαχίων αλλά ακόμη και μέλη των

οικογενειών τους.

Όλα άρχισαν μετά τις καταγγελίες του προέδρ-

ου της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, Νίκου

Κέττηρου, που αφορούσαν στην παραχώρηση

τουρκοκυπριακών περιουσιών σε δημόσιους

υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας, σε μέλη συμβου-

λευτικών επιτροπών που αποφασίζουν για την

εκμίσθωση αυτών των περιουσιών αλλά και σε

μέλη των οικογενειών τους.

«Όταν λάβαμε αυτά τα στοιχεία άρχισε να γίνε-

ται ο κακός χαμός. Ένα ζήτημα που όλοι γνωρίζα-

με που όλοι έκρυβαν κάτω από το χαλί. Πήραμε

την πρωτοβουλία να το αποκαλύψουμε και φάν-

ηκε ένας ολόκληρος σκουπιδότοπος κάτω από

το χαλί. Αδιαφανείς διαδικασίες. Προβλήματα για

τα οποία κανείς δεν μιλούσε», ανέφερε ο κ. Κέτ-

τηρος.

Ακολούθησε η διενέργεια διοικητικής έρευνας

των καταγγελιών από το Υπουργείο Εσωτερικών,

αναφορικά με τους υπαλλήλους της υπηρεσίας.

«Έγινε μια διοικητική έρευνα από το ΥΠΕΣ.

Αυτή την έρευνα την στείλαμε στην Νομική Υπηρ-

εσία ζητώντας να γίνει σχετική αξιολόγηση και

ούτως ώστε να προχωρήσει η ΝΥ στις δικές της

ενέργειες» ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του

Υπουργείου Εσωτερικών Κώστας Κωνσταντίνου.

Μετά τη λήψη της έκθεσης του Υπουργείου

Εσωτερικών, συστάθηκε ομάδα δικηγόρων στην

Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές από την Εισαγ-

γελία, το πόρισμα της ομάδας αποφασίστηκε

όπως σταλεί στην Αστυνομία για την έναρξη ποι-

νικών ανακρίσεων, σε σχέση με συγκεκριμένες

ενότητες της έκθεσης.

«Ενημερωθήκαμε ότι ενδεχομένως προκύπτουν

ποινικές ευθύνες σε αυτά τα πορίσματα της ΝΥ»,

ανέφερε ο κ. Κέττηρος.

Σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση, το

πόρισμα, ωστόσο, δεν εστάλη ακόμη στην

Αστυνομία, με αυτό να αναμένεται να γίνει εντός

των επόμενων 24ωρων.

Τόσο η Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής,

όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών, βρίσκονται

στη διάθεση της Αστυνομίας για παροχή στοιχείων

που θα βοηθήσουν στο έργο των ανακριτικών

Aρχών.
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Ιδιαίτερα θα ήθελα να σταθώ στα δύο κρίσιμα υπουργεία που

ασχολούνται με το Εθνικό θέμα. Επιγραμματικά οι θέσεις μου: 

1. Υπουργείο Εξωτερικών: Η διαφύλαξη και η εσαεί συνέχιση

της κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους των

ΗΕ+ΕΕ, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Άμεση αίτηση για ένταξη στο

ΝΑΤΟ. Οριοθέτηση της κοινής γραμμής ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος-Κύ-

πρου.

2. Υπουργείο Άμυνας: Κάθοδος Ελληνικής Μεραρχίας στην

Κύπρο. Δραστική αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς και δημιουρ-

γία Πολεμικής Αεροπορίας και Ναυτικού. Επανασύσταση του Δόγ-

ματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου με την Ελλάδα. Ενίσχυση της 

στρατιωτικής συμμαχίας με ΗΠΑ, Γαλλία και Ισραήλ.

Χωρίς τις ΗΠΑ+ΝΑΤΟ δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό. ΟΗΕ+ΕΕ

δεν έχουν την δύναμη επιβολής επί της Τουρκίας. Η αίτηση στο

ΝΑΤΟ θα πρέπει να γίνει για να δείξουμε επιτέλους στις ΗΠΑ ότι

ως Κυπριακή Δημοκρατίας θέλουμε να γίνουμε κράτος-μέλος, όπως

είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ, και

βεβαίως και η Ελλάδα από το 1952. Σίγουρα η Τουρκία θα βάλει

βέτο. Αυτό είναι αναμενόμενο.

Έξυπνο παιγνίδι από τον Τούρκο. Το παίζει σκληρός για να

"υποχωρήσει" στην δεδομένη στιγμή όταν εμείς θα είμαστε εκεί

που μας θέλει μέσα στο Tτουρκικό δίχτυ.

Πού βρισκόμασταν στον Κραν Μοντανά όταν κατέρρευσαν οι

συνομιλίες λόγω Τουρκικής αδιαλλαξίας;

1. Δημιουργία ενός νέου συνεταιρικού Συνομοσπονδιακού μορ-

φώματος με την "επανένωση" δύο νέων ισότιμων και αυτόνομων

Συνιστώντων κρατών με δικαιώματα εξωτερικών συμφωνιών. Δηλα-

δή κατάργηση και διάλυση της κυρίαρχης 63χρονης Κυπριακής

Δημοκρατίας, κράτους μέλους των ΗΕ+ΕΕ.

2. Νομιμοποίηση του παράνομου Ψευδοκράτους σε Τουρκικό

Συνιστών κράτος με δικές του κρατικές εξουσίες και δικό του κυρίαρ-

χο έδαφος. Ο πρόεδρος του θα ΄ναι ισότιμος συμπρόεδρος του

Συνομοσπονδιακού μορφώματος με δικαίωμα βέτο σε όλες τις κεν-

τρικές αποφάσεις.

3. Εφαρμογή της εκ περιτροπής προεδρίας στο Συνομοσπον-

διακό μόρφωμα.

4. Ο Τούρκος παράνομος χρήστης στις κλεμμένες κατεχόμενες

Ελληνικές περιουσίες θα νομιμοποιηθεί και θα έχει την προτεραιό-

τητα στο δικαίωμα περιουσίας στο Τουρκικό Συνιστών κράτος.

5. Ίση μεταχείριση Ελλήνων και Τούρκων πολιτών. Νομιμο-

ποίηση όλων των κουβαλητών Τούρκων εποίκων στο Τουρκικό

Συνιστών κράτος.

6. Θέματα Ασφάλειας και Εγγυήσεων. 

Με απλά λόγια, η Τουρκία και ο Τατάρ για να συζητήσουν το κε-

φάλαιο 6 απαιτούν από εμάς αποδοχή πρώτα αναγνώρισης της

κυριαρχικής ισότητας της "ΤΔΒΚ," και μετά αποδοχή όλων των

υπολοίπων κεφαλαίων 1-5. Δηλαδή, να μετατρέψουμε την Κύπρο

δια της υπογραφής μας σε μια νέα διαλυμένη Βοσνία, και στην

ουσία σε ένα Τουρκικό προτεκτοράτο.

Μετά από 50 χρόνια καταστροφικών δικοινοτικών συνομιλιών

στη βάση της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, έφθασε πλέον η ώρα να

επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό ως πρώτιστα διεθνές θέμα

παράνομης Τουρκικής εισβολής, κατοχής, εθνοκάθαρσης, μαζικού

εποικισμού και ίδρυσης ψευδοκράτους. Όπως ακριβώς συμβαίνει

με την Ουκρανία σήμερα.

Ως κράτος μέλος των ΗΕ+ΕΕ, θα πρέπει να απαιτήσουμε από

τους Δυτικούς Συμμάχους μας, πρώτιστα μέσω ΗΠΑ+ΝΑΤΟ και

παράλληλα με ΟΗΕ+ΕΕ, ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μέσα

στα πλαίσια του υφιστάμενου συντάγματος του 1960, διατήρηση

της νόμιμης και κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας, επανένταξη

των νόμιμων Τουρκοκυπρίων, αποχώρηση των Τούρκων εποίκων,

κατάργηση των παρωχημένων εγγυήσεων, αποχώρηση των Τουρ-

κικών κατοχικών στρατευμάτων και ένταξη της Κυπριακής Δημο-

κρατίας στο ΝΑΤΟ!

ΓΡΑΙΚΟΣ

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Συγχαρητήρια στη νέα κυβέρνηση 
Νίκου Χριστοδουλίδη!

Α Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ Η

Οκατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ είναι

γνωστόν πειθήνιο όργανο της

Άγκυρας, υποτακτικός με όλη τη σημασία

της λέξεως. Προσπαθεί να μοιάσει στον

Ραούφ Ντενκτάς αλλά πάντα ένα… τσα-

λακωμένο αντίγραφό του θα είναι.. Ο

Ντενκτάς ήταν ο κακός δαίμονας της

Κύπρου, ένας αδιάλλακτος Τούρκος

που επιθυμούσε την Κύπρο υπό τον

πλήρη έλεγχο της Τουρκίας, αλλά είχε

τουλάχιστον γνώσεις. Δεν μας άρεσαν

οι ιδέες και οι ενέργειές του, όμως, δεν

μπορούμε να μην παραδεχθούμε ότι

ήταν ένας γνήσιος Τούρκος που τύγχα-

νε διαχρονικά σεβασμού στην Άγκυρα.

Ακόμα και ο Ερντογάν στα πρώτα πο-

λιτικά βήματά του τον υπολόγιζε πάρα

πολύ και τον συμβουλευόταν.

ΟΤατάρ προσπαθεί σήμερα να ακο-

λουθήσει τα αχνάρια τού Ραούφ

αλλά δεν έχει τις προσωπικές ικανότη-

τες και τις αντικειμενικές δυνατότητες.

Τον έβαλε η Άγκυρα σε μια νέα γραμ-

μή πλεύσεως στο Κυπριακό και αυτήν

υπηρετεί πιστά. Δεν μπορεί να ξεφύγει

από το πλαίσιο μέσα στο οποίο τον έθ-

εσαν, ούτε να κάνει ο ίδιος οποιαδή-

ποτε διαπραγμάτευση. Απλώς, ως αν-

τηχείο της Άγκυρας, επαναλαμβάνει τις

θέσεις της Τουρκίας στο Κυπριακό χωρίς

στην ουσία να μπορεί να συνομιλεί.

Δεν πιστεύουμε ότι ο Νίκος Χριστο-

δουλίδης τρέφει ψευδαισθήσεις γι’

αυτό. Έπρεπε, όμως, να τον συναντή-

σει, έστω και για μια πρώτη γνωριμία,

διότι είναι, τύποις, εκπρόσωπος της

τ/κ κοινότητας. Το αποτέλεσμα της

συνάντησης γνωστό: επανέλαβε τα πε-

ρί «δύο κρατών», για συνεργασία με-

ταξύ «δύο γειτόνων» κλπ.

Ορθά ο νέος Πρόεδρος θα προσπα-

θήσει να βρει διέξοδο στην Ευρ-

ωπαϊκή Ένωση. Διότι σ’ αυτό πεδίο

«ενδιαφερόμενο» μέρος είναι η Τουρκία,

η οποία και κρατά το κλειδί της λύσης

του Κυπριακού. Θα τα καταφέρει ο Ν.

Χριστοδουλίδης;. Δύσκολο έως αδύνα-

τον, εκτιμούμε. Θα πετύχει, βέβαια, άλ-

λα σημαντικά πράγματα. Το κυριότερο

είναι η παρουσία της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, που η Τουρκία θεωρεί ως…

ανύπαρκτη. Αυτήν την παρουσία διε-

θνώς του νόμιμου κυπριακού κράτους

«κτύπησε» πολλές φορές η Τουρκία.

Δεν πέτυχε κάτι το ουσιαστικό.. Εμπό-

δια κατά καιρούς σε διάφορα διεθνή

φόρα, αλλά απέτυχε να υπονομεύσει

τη νομική και πολιτική διεθνή υπόσταση

της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τώρα ο Τατάρ … ανακάλυψε ότι γι’

αυτήν την τουρκική αποτυχία φταίει

το Ψήφισμα 186 του 1964. Είναι, είπε,

«μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κύ-

πρου» διότι αυτό το Ψήφισμα «δημιούρ-

γησε το σημερινό μη βιώσιμο στάτους

κβο, αφού στην Κύπρο υπάρχουν δύο

ισότιμα κράτη».

Το Ψ. 186 διέσωσε εσαεί την ύπαρξη

διεθνώς της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας και επιβεβαίωσε την κυριαρχία

της κυβέρνησης Μακαρίου σε ολό-

κληρο το νησί. Αναγνώρισε ως παρά-

νομη, διχοτομική και αποσχιστική την

Τουρκανταρσία.

Εκείνο που ξέχασε ο Τατάρ, πέραν

του Ψ. 186 είναι το Πρωτόκολλο 10

με βάση το οποίο η Κυπριακή Δημο-

κρατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή

Ένωση με όλη την επικράτειά της, με

τα σύνορά της να εκτείνονται μέχρι την

Κερύνεια. Απλώς, το Πρωτόκολλο 10

θεωρεί το βόρειο μέρος του νησιού ως

κατεχόμενο όπου δεν ασκείται «απο-

τελεσματικός έλεγχος από την κυ-

πριακή κυβέρνηση», γι’ αυτό και δεν

εφαρμόζεται εκεί το  Ευρωπαϊκό Κε-

κτημένο.

Μέσα στην απόγνωση και την… κα-

φρίλα του ο Τατάρ παραποιεί και

την ιστορία μεταφέροντας σε ξένους

συνομιλητές του ένα σωρό παραμύ-

θια και ψέματα για να δικαιολογήσει τις

θέσεις του για ξεχωριστή κυριαρχία.

Όταν πρόσφατα συνάντησε κάποιους

τυχοδιώκτες Βρετανούς βουλευτές στα

κατεχόμενα ισχυρίστηκε ότι ο Μακ-

μίλλαν και ο τότε υπουργός Αποικιών

Λένοξ Μπόϋντ αναγνώρισαν, τάχα, το

«δικαίωμα» των Τουρκοκυπρίων για

ξεχωριστή αυτοδιάθεση. Ψευδέστατον.

Ο Μακμίλλαν προσπαθώντας το 1958

να επιβάλει με το «έτσι θέλω» στους

Ελληνοκύπριους και τον Μακάριο το

σχέδιό του, το οποίο διαιώνιζε το αποι-

κιακό καθεστώς, πρόβαλε ως… φό-

βητρο την τουρκική απαίτηση για ταξίμ

(διχοτόμηση). Φυσικά, ήξερε και ο Μακ-

μίλλαν και όλοι τους ότι η Τουρκία, με

τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923, είχε

παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα επί

πρώην κτήσεων της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας. Άρα, δεν είχε λόγο ούτε στην

Κύπρο.

Αυτή είναι η πραγματική ιστορία και

καλά κάνει η κυπριακή κυβέρνηση

να απαντά σε όλες τις ανιστόρητες επι-

κλήσεις των Τούρκων, ιδίως του άσχε-

του Τατάρ.  Διότι, όταν ακούν κάποιοι

ξένοι τα ψευδή αλλά «ελκυστικά» 

τουρκικά λεγόμενα επιχειρήματα, επη-

ρεάζονται. Εν προκειμένω, οι ανίδεοι

Βρετανοί βουλευτές παρασύρονται κι-

όλας.

Ηιστορική αλήθεια είναι υποχρέω-

σή μας να λέγεται και να διαδίδε-

ται. Η σιωπή στη «βεβήλωση» της Ιστο-

ρίας συνιστά ηττοπάθεια.

“E”

Ο ανιστόρητος Τατάρ, το Ψήφισμα
186/1964 και η… καφρίλα του
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Οι Ψευδο-ρεαλιστές!
Από το κρησφύγετο του Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ στη Συνομοσπονδία ισότιμων Συνι-

στώντων εθνοτικών κρατών και το κράτος-προτεκτοράτο της Τουρκίας.

Το σίγουρο είναι ότι Γρηγόρης Αυξεντίου δεν έγινε ολοκαύτωμα για το Δόγμα Νιχάτ Ερίμ

για επανάκτηση της Κύπρου από την Τουρκία μέσω της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα.

Κάποιοι ψευδο-ρεαλιστές έχουν κάνει σήμερα την ΔΔΟ πολιτική παντιέρα και είναι έτοι-

μοι να "θυσιαστούν" για να την δημιουργία ενός νέου συνεταιρικού Συνομοσπονδιακού

μορφώματος με την "επανένωση" δύο νέων ισότιμων και αυτόνομων Συνιστώντων κρατών

με δικαιώματα εξωτερικών συμφωνιών, καταργώντας και διαλύοντας την κυρίαρχη 63χρονη

Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος των ΗΕ+ΕΕ.

Σκοπός των ψευδο-ρεαλιστών είναι η διά της υπογραφής μας νομιμοποίηση του ψευ-

δοκράτους σε ισότιμο Τουρκικό Συνιστών κράτος με δικές του κρατικές εξουσίες και δικό

του κυρίαρχο έδαφος. 

Τέτοιοι ψευδο-ρεαλιστές προφανώς ψευδο-συγκινημένοι κρατούσαν την Ελληνική

σημαία στο μνημόσυνο του Ζήδρου και μετά κατέθεσαν στεφάνια στο κρησφύγετο του

ήρωα. Και το βράδυ ήταν σε εθνικόφρονα σωματεία επιζητώντας γαλάζιες ψήφους!

ΓΡΑΙΚΟΣ



Οηλεκτρισμός πρέπει να φθηνύνει

επειγόντως, ανέφερε ο Υπουργός

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Γιώργος Παπαναστασίου, στην πρώτη

συνάντησή του με την Κοινοβουλευτική

Επιτροπή Ενέργειας.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ιδιαίτερη προ-

σωπική του ανησυχία για τον «κόσμο τον

φτωχό» και ανέφερε ότι είναι επείγον να φθη-

νύνει ο ηλεκτρισμός, για να μην φοβούνται τα

νοικοκυριά να ανοίξουν τον λογαριασμό του

ρεύματος, ή η βιομηχανία να λειτουργήσει.

Πρόσθεσε ότι θα λειτουργήσουν με ενσυναί-

σθηση για τον κόσμο που υποφέρει.

Παράλληλα ανέφερε ότι θα εξασκήσει πίεση

ώστε να μπορεί το δίκτυο να απορροφήσει

όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

«Κακώς δεν μπορούμε να ρίξουμε στο δίκτυο

όλες τις ΑΠΕ, θα κοιτάξουμε τα δίκτυα και της

μεταφοράς και διανομής, θα δούμε που υστε-

ρούμε, θα εξασκήσουμε πίεση για να διορ-

θωθούν όλα αυτά», ανέφερε, προσθέτοντας

ότι δεν γίνεται χώρα με τόση ηλιοφάνεια να

μην μπορεί να την αξιοποιήσει πλήρως. 

Είπε επίσης ότι θα εντείνουν τις προσπά-

θειες για έλευση του φυσικού αερίου, για να

έχει η Κύπρος φθηνή ενέργεια.

Ο κ. Παπαναστασίου εξέφρασε την ελπίδα

να υπάρχει αμφίδρομη συνεργασία με την

Επιτροπή Ενέργειας και ανέφερε ότι θα είναι

πολύ συχνός επισκέπτης, ώστε μαζί με του

βουλευτές να υπάρχει πραγματική συζήτηση

ρεαλισμό και να μπαίνουν από κοινού στόχοι.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή για το

θέμα, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι θα πρέ-

πει να μελετηθούν οι εναλλακτικές τι μπορεί

να γίνει στο πλαίσιο του ρεαλισμού και όλες

οι δυνατές λύσεις ώστε να μπορούν να χρη-

σιμοποιούν οποιαδήποτε πηγή ενέργειας.

Ανέφερε ότι θα πρέπει να συνυπάρξει η

συμβατική ενέργεια με την ενέργεια από τις

ΑΠΕ ώστε να φθηνύνει τη τιμή του ηλεκτρι-

κού ρεύματος. Πρόσθεσε ότι τα δίκτυα μετα-

φοράς και πιθανόν το δίκτυο διανομής έχουν

πρόβλημα, θα ακούσει τους ειδικούς για το

θέμα και θα αποφασίσει για το τι πρέπει να

γίνει για να μεγαλώσει η χρήση των φωτο-

βολταϊκών στο σύστημα.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το κόστος αγοράς αερίων του θερμοκηπίου

που καλείται να αγοράζει η ΑΗΚ συνεχίζει να

ακολουθεί ανοδική πορεία και κατά το 2023,

γεγονός το οποίο απειλεί να επεφέρει και άλλη

αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Βεβαίως, το κόστος για τους ρύπους συνεχίζουν

να φορτώνονται οι καταναλωτές. Η επιβάρυ-

νση του κόστους αγοράς δικαιωμάτων για

τους ρύπους είναι αποτέλεσμα των τριών

ρυπογόνων ηλεκτροπαραγωγών σταθμών

της ΑΗΚ. Χρόνο με το χρόνο ολοένα και αυξά-

νεται το κόστος αγοράς των ρύπων και εκτο-

ξεύεται στα ύψη η τιμή των δικαιωμάτων και

εν τέλει οι δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια

που μετακυλίονται στους καταναλωτές. 

Εκτιμάται, μάλιστα ότι με τις τρέχουσες τιμές

άνθρακα, η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής

αντιστοιχεί στο 29% του κόστους παραγω-

γής της ΑΗΚ. Μέσα σε ένα δίμηνο η αναπρ-

οσαρμογή τιμής για δικαιώματα αερίων θερ-

μοκηπίου εκτοξεύτηκε στα 7,8 σεντ την κιλο-

βατώρα από 5,8 σεντ.

Την ίδια ώρα η αναπροσαρμογή τιμής καυ-

σίμων βρίσκεται στα 16,7 σεντ ανά κιλο-

βατώρα. Με βάση τα δεδομένα αυτά η ΑΗΚ

εκτιμάται ότι θα πληρώσει σχεδόν €300 εκατ.

το 2023 για την εκπομπή 3 εκατ. τόνων διο-

ξειδίου του άνθρακα. 

Το 2022 η ΑΗΚ πλήρωσε €248 εκατ. με

μέση τιμή αγοράς δικαιωμάτων €80 τον

τόνο, το 2021 €165 εκατ. με μέση τιμή €54,

ενώ το 2020 €74 εκατ. με μέση τιμή €25 τον

τόνο. 

Σημειώνεται ότι από το 2013 μέχρι και

το 2019 η Κύπρος είχε παρέκκλιση και τις

κατανεμήθηκαν ορισμένα δωρεάν δικαιώμα-

τα εκπομπής με το κόστος που πλήρωνε

η ΑΗΚ να κυμαίνεται από €336.000 - €67

εκατ. 

«ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟΣΗ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ»
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Νέος αρχηγός του
ΔΗΣΥ το Σάββατο

ΚΑΛΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Στις κάλπες καλούνται να προσέλθουν 50,000 περίπου

μέλη του ΔΗΣΥ το ερχόμενο Σάββατο για να ψηφίσουν τον

νέο Πρόεδρο του κόμματός τους. Την θέση του Προέ-

δρου διεκδικούν Αννίτα Δημητρίου και Δημήτρης Δημητρίου,

υποψηφιότητες που επικυρώθηκαν εφόσον και οι δύο

πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το Καταστα-

τικό του Κόμματος.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΔΗΣΥ που έχουν

πληρωμένη την συνδρομή τους, σε οποιοδήποτε εκλογικό

κέντρο από τις 09:00 μέχρι τις 18:00. Όσοι δεν έχουν διευ-

θετήσει τις πληρωμές τους μπορούν να το πράξουν δια-

δικτυακά, έτσι ώστε να έχουν και δικαίωμα ψήφου.

79 κάλπες θα στηθούν σε διάφορα σχολεία, ή και άλλα

σωματεία σε Κύπρο και εξωτερικό (Αθήνα, Θεσσαλονίκη

και Λονδίνο), τα οποία μπορούν να εντοπίσουν αναλυτικά

οι ψηφοφόροι διαδικτυακά στο my.disy.cy 

Η κάλπη στο Λονδίνο θα στηθεί στο οίκημα της Αδελ-

φότητας και θα κλείσει στις 4μμ (τοπική ώρα).

Η διαδικασία, όπως εξήγησε αρμόδια πηγή στην «Cyprus

Times» θα γίνεται με ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης,

ενώ η καταμέτρηση θα πραγματοποιείται στα επί τόπου

κέντρα και στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα αποστέλ-

λονται στο κόμμα.

Σε περίπτωση που μέλος επιθυμεί αλλαγή εκλογικού

κέντρου, αυτό μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικώς μέχρι σήμε-

ρα Πέμπτη στις 1μμ καλώντας στα τηλέφωνα Κύπρου

22883120 / 22883100 ή επί τόπου στο εκλογικό κέντρο

της προτίμησής του την ημέρα των εκλογών.

ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: «Επειγόντως 
να φθηνύνει το ρεύμα»

 



«ΔΩΡΟ» ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ;;;

Ο 74χρονος Κεμάλ Κιλιτντσάρογλου
εναντίον του “σουλτάνου” Ερντογάν

στις εκλογές της Τουρκίας!!!
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Μόνον ως… δώρο προς τον Ερντογάν
μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση

των 6 κομμάτων της τουρκικής αντι-
πολίτευσης να είναι κοινός υποψήφιός το-
υς στις προεδρικές εκλογές της 14ης Μαΐ-
ου 2023 στην Τουρκία ο αρχηγός του CHP
(Κεμαλικό κόμμα) Κεμάλ Κιλιτντσάρογλου.

Έπειτα από 3 περίπου ώρες συνεδρίασης,

το τραπέζι των 6 κομμάτων ανακοίνωσε τον

κοινό του υποψήφιο, αλλά και 5 αντιπροέ-

δρους – τους ηγέτες των υπολοίπων κομμά-

των – κατά την περίοδο της μετάβασης στο κοι-

νοβουλευτικό σύστημα, όπως επίσης προ-

βλέπει το κοινό σύμφωνο των 6 ηγετών.

Η υποψηφιότητα του Κιλιτσντάρογλου πέ-

ρασε από σαράντα κύματα. Ο ηγέτης της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης από την αρχή της συζή-

τησης περί της υποψηφιότητας που θα πρό-

τεινε η συμμαχία των Έξι, είχε θέσει ξεκάθαρα

την υποψηφιότητα του.

Μεγάλος αντίπαλος στην υποψηφιότητα του

ηγέτη της αντιπολίτευσης ήταν η Μεράλ Ακσε-
νέρ. Η ηγέτιδα του Καλού κόμματος είχε προ-

τείνει ως κοινό υποψήφιο της αντιπολίτευσης

έναν εκ των δημάρχων της Κωνσταντινούπολης

και της Άγκυρας, τον Εκρέμ Ιμάμογλου ή τον

Μανσούρ Γιαβάς, αμφοτέρων προερχόμενων

από το CHP, που άλωσαν τους δύο μεγαλύτε-

ρους δήμους της Τουρκίας στις τοπικές εκλο-

γές του 2019 και οι δημοσκοπήσεις τους έ-

φερναν σε πλεονεκτικότερη θέση απέναντι στον

Ερντογάν.
Οι δύο δήμαρχοι Ιμάμογλου και Γιαβάς εν-

δέχεται να αναλάβουν κάποιο ρόλο ίσως μετά

τις εκλογές και μόνο εάν κριθεί σκόπιμο, σύμ-

φωνα με τον μεγάλο συμβιβασμό που επε-

τεύχθη μεταξύ των ηγετών της αντιπολίτευσης.

Η συμβιβαστική αυτή λύση φαίνεται να ικα-

νοποίησε – εν μέρει μόνο – την αρχηγό του

τρίτου κόμματος της Τουρκίας, η οποία, κατά

την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Κιλι-

τσντάρογλου, εμφανίστηκε αρκετά συγκρα-

τημένη και καθόλου χαμογελαστή. Ήταν εμ-

φανής η μη ικανοποίησή της με την τροπή που

έλαβαν τα πράγματα λόγω της άρνησής της

να δεχτεί το όνομα του Κεμάλ Κιλιτσντάρογ-

λου ως υποψηφίου για την προεδρία την πε-

ρασμένη Παρασκευή.

Στο κοινό σύμφωνο της αντιπολίτευσης,

όπου ο ηγέτης του CHP ανακοινώθηκε ως υπο-

ψήφιος πρόεδρος της Εθνικής Συμμαχίας, διευ-

κρινίστηκε επίσης και το καθεστώς των δημάρχων

Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας.

«Οι δήμαρχοι των μητροπολιτικών δήμων

Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας θα διοριστούν

αντιπρόεδροι της Δημοκρατίας σε χρόνο που

θα κριθεί κατάλληλος από τον πρόεδρο της

Δημοκρατίας και με καθορισμένα καθήκοντα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ηγέτες

συμφώνησαν ότι οι δήμαρχοι θα πρέπει να πα-

ραμείνουν στη θέση τους μέχρι τις δημοτικές

εκλογές.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΙΣΧΥΡΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΤΗΜΑ

Πέρα όμως από τον κοινό υποψήφιο, η

συμμαχία των Έξι έχει καταλήξει και σε ένα

κοινό πολιτικό πρόγραμμα που απηχεί τις θέ-

σεις όλων των κομμάτων που συμμετέχουν

στην ομάδα αυτή. Τα κύρια σημεία του πολιτι-

κού προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Βασική υπόσχεση της Συμμαχίας είναι η επι-

στροφή της Τουρκίας στο κοινοβουλευτικό

σύστημα, το οποίο θα είναι ισχυρότερο από

εκείνο που ίσχυε πριν από τη μετάβαση στο

σημερινό προεδρικό σύστημα, το 2018.

Τα έξι κόμματα θέλουν να συστήσουν και

πάλι το αξίωμα του πρωθυπουργού, το οποίο

καταργήθηκε από τον Ερντογάν μετά το δημο-

ψήφισμα του 2017. Υπόσχονται επίσης ότι ο

πρόεδρος θα είναι «αμερόληπτος» και δεν θα

φέρει πολιτικές ευθύνες. Μεταξύ των δεσμεύσεών

τους είναι και η κατάργηση του δικαιώματος

του προέδρου να ασκεί βέτο σε νόμους και να

εκδίδει διατάγματα.

Ο πρόεδρος, που θα διακόπτει τους δεσμούς

του με τα πολιτικά κόμματα, θα μπορεί να υπηρε-

τεί μόνο μία, επταετή θητεία και θα απαγο-

ρεύεται να έχει ενεργό ρόλο στην πολιτική με-

τά τη λήξη της θητείας του. Θα κατοχυρωθεί

εξάλλου στο Σύνταγμα η δυνατότητα του Κοι-

νοβουλίου να αποφασίζει την αποχώρηση από

διεθνείς συνθήκες. Το Κοινοβούλιο θα έχει

επίσης μεγαλύτερο ρόλο στον σχεδιασμό του

κρατικού προϋπολογισμού.

Στη δημόσια διοίκηση, συμβούλια και υπηρε-

σίες που υπάγονται τώρα στην Προεδρία θα

καταργηθούν και τα καθήκοντά τους θα μετα-

φερθούν στα αρμόδια υπουργεία. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αντιπολίτευση υιοθετεί το σύνθημα «Ειρήνη

στην Πατρίδα, Ειρήνη στον Κόσμο» ως τον

ακρογωνιαίο λίθο της τουρκικής εξωτερικής

πολιτικής. Αν και υπόσχεται ότι «θα εργαστεί

για την ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδι-

κασίας» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συμμαχία

δεσμεύεται επίσης να επανεξετάσει τη συμ-

φωνία για τους πρόσφυγες που σύναψε η 

Τουρκία με τις Βρυξέλλες το 2016.

Υπόσχεται ότι θα αποκαταστήσει τις σχέ-
σεις με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και θα επαναφέρει την Το-
υρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των
μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Τα έξι κόμματα λένε, όμως, ότι η Τουρκία θα
διατηρήσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία «με

την αντίληψη ότι και τα δύο μέρη είναι ίσα και

ενισχύονται από τον ισορροπημένο και εποι-

κοδομητικό διάλογο». 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Συμμαχία δεσμεύεται να διασφαλίσει την

ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, το οποίο

σήμερα πιστεύεται ότι ελέγχεται από τον Ερ-

ντογάν και τους συμμάχους του. Η βούληση

των δικαστών να συμμορφώνονται με τις απο-

φάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων θα λαμβάνεται υπόψη στις προαγω-

γές τους.

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς που προκα-

λούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων, οι οποίες οδηγούν σε επιβολή προ-

στίμων σε βάρος της Τουρκίας από τα δύο αυ-

τά δικαστήρια, θα υποχρεώνονται να πληρώνουν

τα πρόστιμα. Θα ληφθούν μέτρα ώστε να δια-

σφαλιστεί ότι τα δικαστήρια θα εφαρμόζουν

γρήγορα τις αποφάσεις των δύο ανωτάτων δι-

καστηρίων.

Τα κόμματα λένε ότι θα διασφαλίσουν πως

οι προφυλακίσεις εν αναμονή της δίκης θα απο-

τελούν την εξαίρεση, καθώς οι επικριτές της

σημερινής κυβέρνησης καταγγέλλουν ότι σή-

μερα γίνεται κατάχρηση του μέτρου αυτού.

Θα ενισχύουν επίσης την ελευθερία της έκ-

φρασης και το δικαίωμα των πολιτών να δια-

δηλώνουν.

ΚΛΕΙΔΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΚΟΥ

ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Για να τα καταφέρει ο Κιλιτσντάρογλου να

νικήσει τον Ερντογάν χρειάζεται να πείσει το

τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην τουρκική Εθνο-

συνέλευση, το φιλοκουρδικό Λαϊκό Δημοκρα-

τικό Κόμμα, να τον στηρίξει.

Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά με την συν-

επικεφαλής του  HDP, Μιτάτ Σαντζάρ, να

δηλώνει ότι το κόμμα της θα στηρίξει τον Κιλι-

τσντάρογλου μετά από «ξεκάθαρες και ανοι-

κτές» συνομιλίες.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το

HDP είχε συγκεντρώσει ποσοστό 12%, ενώ ο

υποψήφιός του στις προεδρικές – που σήμε-

ρα είναι φυλακισμένος – έλαβε ποσοστό 8,4%

στις προεδρικές του 2018. Το κόμμα αυτό είχε

μέχρι τώρα μείνει έξω από τη Συμμαχία, λόγω

της παρουσίας του «Καλού Κόμματος», η πο-

λιτική γραμμή του οποίου είναι ασύμβατη με

εκείνη του HDP.

«Η ξεκάθαρη προσδοκία μας είναι η μετά-

βαση σε μια ισχυρή δημοκρατία. Εάν μπορέ-

σουμε να συμφωνήσουμε στις θεμελιώδεις

αρχές, ίσως να τον στηρίξουμε στις προεδρι-

κές εκλογές», είπε η συμπρόεδρος του HDP,

Μιτάτ Σαντζάρ, μιλώντας στο ιδιωτικό τηλεο-

πτικό κανάλι Haberturk.

Για δεύτερη φορά
πρωθυπουργός η Κάγια

Κάλας στην Εσθονία
ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΚΡΙΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΑΡΑ ΤΑ 300 ΧΛΜ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΚΑΙ ΤΟ 25% ΤΩΝ ΕΣΘΟΝΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΩΣΟΙ

Το φιλελεύθερο Μετα-

ρρυθμιστικό Κόμμα της

πρωθυπουργού Κάγια

Κάλας αναδείχθηκε

πρώτη δύναμη στις βου-

λευτικές εκλογές στην

Εσθονία και η πρώτη

γυναίκα που ανέλαβε

επικεφαλής της κυβέρν-

ησης στη χώρα μέλος

της ΕΕ και του NATO

πρακτικά εξασφάλισε τη

δεύτερη θητεία της στο

αξίωμα.

Έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που επισκίασε ο πόλε-

μος στην Ουκρανία, η παράταξη της κυρίας Κάλας επικράτησε κι

αναμένεται να εξασφαλίσει 37 από τις 101 έδρες του κοινοβουλίου,

τρεις περισσότερες από ό,τι στις εκλογές του 2019.

Στην απερχόμενη κυβέρνηση, έχει εταίρους τους Σοσιαλδημο-

κράτες και το Ισάμα («Πατρίδα»), που κερδίζουν αντίστοιχα 9 και 8

έδρες.

Η κυρία Κάλας, που ανέλαβε την εξουσία το 2021, συγκαταλέγε-

ται στους πιο σθεναρούς υποστηρικτές της Ουκρανίας στην Ευρ-

ωπαϊκή Ένωση. Τάχθηκε μεγαλόφωνα υπέρ των παραδόσεων

δυτικών όπλων και της επιβολής σκληρών κυρώσεων στη Ρωσία,

με την οποία η χώρα της έχει σύνορα μήκους 300 χιλιομέτρων, ενώ

καλεί συνεχώς να ενισχυθεί η λεγόμενη ανατολική πτέρυγα του

Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Ως τώρα η 45χρονη —η κόρη του πρώην πρωθυπουργού και

πρώην Επιτρόπου και αντιπροέδρου της Κομισιόν Σιμ Κάλας— δεν

έχει αποσαφηνίσει ακόμη αν σκοπεύει να σχηματίσει νέα κυβέρν-

ηση με τους εταίρους που έχει ήδη, ή εάν θα αναζητήσει νέους

συμμάχους.

«Οι ψηφοφόροι αναμένουν ότι το Μεταρρυθμιστικό Κόμμα θα

ηγηθεί της νέας κυβέρνησης. Αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε η κυρία

Κάλας, ευχαριστώντας τους ψηφοφόρους για την εμπιστοσύνη τους

στην παράταξή της.

Τη δεύτερη θέση στις εκλογές κατέλαβε το ακροδεξιό λαϊκιστικό

κόμμα EKRE (17 έδρες), ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το Κόμμα του

Κέντρου (16). Και οι δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης κατέγρα-

ψαν χειρότερες επιδόσεις από ό,τι το 2019.

Το φιλελεύθερο κόμμα «Εσθονία 200» ήταν ο απρόσμενος κερ-

δισμένος της βραδιάς (14 έδρες): θα αντιπροσωπευτεί στο κοινο-

βούλιο για πρώτη φορά και ορισμένοι αναλυτές το θεωρούν πιθανό

κυβερνητικό εταίρο.

Η κυρία Κάλας κατέγραψε ρεκόρ στην εκλογική της περιφέρεια,

συγκεντρώνοντας πάνω από 31.000 ψήφους, τον υψηλότερο αριθμό

που έχει λάβει ποτέ οποιοσδήποτε υποψήφιος αφότου η Εσθονία

ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

Το 25% των Εσθονών έχουν ρωσικές ρίζες

Το 25% των Εσθονών έχει ρωσικές ρίζες κι ο πόλεμος στην Ουκρ-

ανία αναζωπύρωσε τον διάλογο για άβολα ζητήματα, από το εάν θα

πρέπει να παραδίδονται μαθήματα στα ρωσικά στα σχολεία ως το

πώς θα πρέπει να διδάσκεται η ιστορία της χώρας.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, η

συμμετοχή ήταν 63,7%. Οι πολίτες μπορούσαν να ψηφίσουν μέσω

διαδικτύου, κάτι που η κυβέρνηση εισήγαγε το 2005 — η Εσθονία

ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη όπου επιτράπηκε κάτι τέτοιο.

Πάνω από το ένα τρίτο των 966.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων,

ανάμεσά τους ο πρόεδρος Άλαρ Καρίς, αξιοποίησαν τη δυνατότητα

αυτή.



Την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευ-

νες τους για το Qatargate, δημοσίευμα της

γερμανικής DW επικαλούμενη τις απομαγ-

νητοφωνημένες καταθέσεις του Παντσέρι, φέρ-

νει στο φως νέα στοιχεία για τον τρόπο δρά-

σης του κυκλώματος, αλλά και για την εμπλο-

κή της Εύας Καϊλή.

Ο Παντσέρι αναφέρει ότι το Κατάρ άρχισε να

επεκτείνει το δίκτυο επιρροής στους θεσμούς της

ΕΕ στα τέλη του 2017. Μετά από συναντήσεις του,

στις αρχές του 2018, με τον υπουργό Εργασίας

της χώρας του Κόλπου, Αλί Μπιν Σαμίχ αλ Μάρι,

το Κατάρ συμφώνησε να δίνει στον ίδιο και στον

σύντροφο της Καϊλή από ένα εκατομμύριο ευρώ

ανά έτος, τη διετία 2018-2019.

Συνεχίζοντας την κατάθεση του, ο πρώην ευρω-

βουλευτής αναφέρει πως επειδή δεν κατάφερε να

επανεκλεγεί, ίδρυσε τη ΜΚΟ «Fight Impunity» προ-

κειμένου να συνεχίσει την δράση του υπέρ του Κα-

τάρ. Ακόμη, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Εύα Καϊλή

έλαβε το ποσό των 250.000 ευρώ από το Κα-

τάρ για να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία επα-

νεκλογής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές όλες οι λεπτο-

μέρειες αναφορικά με την μεταφορά των χρημά-

των, όπως σημειώνει η DW, ο Παντσέρι ισχυρίστηκε

ότι μεγάλο μέρος του ποσού από το Κατάρ έφθα-

σε στα χέρια τους μέσω ενός «Τούρκου επιχει-

ρηματία και του δικηγόρου του στο Λονδίνο».

Ο Παντσέρι υποστήριξε ακόμη ότι και ένας άλλος

συμπατριώτης του ευρωβουλευτής έλαβε με-

τρητά και ότι συναντήθηκε με συνομιλητές που

εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχουν διαρ-

ρεύσει, προκύπτει ότι το σκάνδαλο ξεκίνησε με το

Μαρόκο όχι με το Κατάρ. Η σχέση του πρώην ευ-

ρωβουλευτή, Αντόνιο Παντσέρι, με τον πρεσβευ-

τή του Μαρόκου στην Πολωνία, Αμπντεραχίμ

Ατμούν, ξεκινά το 2012 και ότι ο Μαροκινός δι-

πλωμάτης του έδωσε 50.000 ευρώ το 2014 για

μία προεκλογική συγκέντρωση στο Μιλάνο.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, ο Ατμούν

πλήρωσε για τα πολυτελή ταξίδια της Καϊλή, του

συντρόφου της Φραντσέσκο Τζιόρτζι και δύο άλ-

λων ευρωβουλευτών, του Ιταλού Αντρέα Κο-

τσολίνο και της Βελγίδας Μαρίας Αρενά στο Μα-

ρόκο.

Από το 2019 και μετά, το Μαρόκο άρχισε να

στέλνει σάκους με χρήματα, όταν ο Παντσέρι και

Τζόρτζι δέχθηκαν να λαμβάνουν 50.000 ευρώ το

χρόνο προκειμένου να δημιουργήσουν στους

κύκλους χάραξης πολιτικής της ΕΕ στις Βρυξέλ-

λες μία καλή εικόνα για την βορειοαφρικανική χώρα.

Την ίδια συμφωνία έκανε ο ίδιος και με την Μαυ-

ριτανία. Ο Παντσέρι είπε ότι όλο αυτό διήρκεσε

μόνον το 2019 κι ότι ο ίδιος και ο Τζόρτζι έλαβαν

δύο πληρωμές των 50.000 ευρώ έκαστος. Η κυβέρ-

νηση του Μαρόκου, λέει η DW, έχει αρνηθεί οια-

δήποτε εμπλοκή της στο σκάνδαλο διαφθοράς,

ενώ η Μαυριτανία δεν απάντησε σε αίτημα για σχό-

λιο.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ ΚΑΪΛΗ…

Κατά την διάρκεια των καταθέσεων, ο Παντσέρι

θέλησε να αποποιηθεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο

υποστηρίζοντας πως δεν ήταν αυτός το «μεγάλο

αφεντικό». Μάλιστα, για να το καταφέρει αυτό «κάρ-

φωσε» τον σύντροφο της Εύας Καϊλή και πρώην

κοινοβουλευτικό του βοηθό, Φραντσέσκο Τζόρ-

τζι, ως εκείνον που είχε το κύριο πρόσταγμα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Τζόρτζι μοίραζε

φακέλους και σάκους με μετρητά στους εμπλεκό-

μενους με το σκάνδαλο, μεταξύ των οποίων και

τον ίδιο. Στην συνέχεια, ο πρώην ευρωβουλευτής

ανέφερε πως είχε προσεγγίσει τον συλληφθέντα

Μαρκ Ταραμπέλα με ένα αρχικό ποσό της τά-

ξεως των 20.000 ευρώ.

Ακόμη, ο Παντσέρι είπε πως το συνολικό ποσό

που πήρε ο Ταραμπέλα ήταν 140.000 ευρώ.  Ο

Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής είπε ακόμη ότι το

2021 θέλησε να αλλάξει το σύστημα, καθώς «είχε

ήδη συγκεντρώσει τόσα πολλά μετρητά, που

δεν γνώριζε τι να τα κάνει». Επίσης, άτομα από

το στενό περιβάλλον του Παντσέρι ανέφεραν στη

DW ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση του Παν-

τσέρι «επιδεινώνονται σημαντικά», όσο παραμέ-

νει στη φυλακή.
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΠΑΝΤΣΕΡΙ ΓΙΑ ΤΟ QATARGATE

Το Κατάρ χρηματοδότησε
την επανεκλογή Εύας Καϊλή

«ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ» ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ

Επικαιρότητα

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 

ΝΑ ΠΕΙΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ
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Η Κυριακή της Ορθοδοξίας
στο Λονδίνο

Αρχιερατικό συλλείτουργο ετελέσθη την Κυρια-

κή της Ορθοδοξίας στον Ι. Καθεδρικό Ναό του Απο-

στόλου Ανδρέου Kentish Town στο Λονδίνο, προ-

εξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων

και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, συλλειτουρ-

γούντων του Σεβ. Μητροπολίτου Βρετανικών Νήσων

και Ιρλανδίας κ. Σιλουανού (Πατριαρχείο Αντιοχείας)

και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κλαυδιουπό-

λεως κ. Ιακώβου. 

Συλλειτούργησαν επίσης ο Πανοσιολογιώτατος

Αρχιμ. κ. Λεωνίδας Ebralidze (Πατριαρχείο Γεωρ-

γίας), ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βίκτωρ Stojchev

(Αρχιεπισκοπή Αχρίδος-Σκόπια), ο Πρωτοπρε-

σβύτερος κ. Αλέξανδρος Φωστηρόπουλος, ο

Προϊστάμενος του Ι. Ναού, Οικονόμος κ. Χριστιανός

Akselberg και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσου-

ρούς.

Στην εορτή παρευρέθησαν Άρχοντες του Οικου-

μενικού Πατριαρχείου και πλήθος πιστών. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε η λιτάνευση των

ιερών εικόνων.

Ακολούθησε επίσημο γεύμα για τους κληρικούς

και τους Άρχοντες.

ΦΩΤΟ: ΑΛΕΞΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας
στο Μπέρμιγχαμ

Λαμπρά εορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας

στον Ι. Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου

Μπέρμιγχαμ την περασμένη Κυριακή.

Προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτ-

ηνής κ. Μάξιμος, συλλειτουργούντος του Αρχιμ. κ.

Χριστοδούλου Κοκλιώτη.

Μετά τη λιτάνευση των ιερών εικόνων ετελέσθη

μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των

ευεργετών του Καθεδρικού, των θυμάτων του πρό-

σφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλά-

δα και του φονικού σεισμού στην Συρία και την

Τουρκία.

Ακολούθησε επίσημο γεύμα στην αίθουσα του

Καθεδρικού.

Δεκτός από την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατρ-

ιάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο έγινε την Κυριακή ο υ-

πουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος

βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Συζήτησαν για το πνευματικό και φιλανθρω-

πικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε όλο

τον κόσμο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του

υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Νωρίτερα την Κυριακή ο κ. Δένδιας παρέστη

στην Πατριαρχική και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

για την Κυριακή Ορθοδοξίας στον Πατριαρχικό

Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας τελέστηκε επιμ-

νημόσυνη δέηση για τα θύματα του σιδηροδρο-

μικού δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς και για

τα θύματα σεισμών σε Τουρκία και Συρία.

Συνάντηση Δένδια με τον Οικουμενικό
Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη
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Θερμής υποδοχής έτυχε στο Φανάρι από τον Οικο-
υμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο νέος Αρχι-

επίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος επέλεξε να
επισκεφθεί την περασμένη βδομάδα την Κωνσταν-
τινούπολη ως πρώτη επίσκεψή του στο εξωτερικό
από της εκλογής του ως Προκαθημένου της Αυτο-
κεφάλου Εκκλησίας Νέας Ιουστινιανής και πάσης
Κύπρου.

Η επίσκεψη ήταν πλήρης συμβολισμών για την ενότη-

τα της Ορθοδοξίας και των άρρηκτων δεσμών μεταξύ

των δύο Εκκλησιών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε

την προσφορά της Εκκλησίας της Κύπρου, χαρακτήρι-

σε «θείο δώρο και ευλογία» την ανάδειξη του Γεωργίου
ως Προκαθημένου της Κυπριακής Εκκλησίας και μνημό-

νευσε ευγνωμόνως τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυ-
σόστομο Β΄ τονίζοντας ότι στήριξε πάντοτε το Οικουμε-

νικό Πατριαρχείο. 

Ο Μακαριώτατος Κύπρου στις αντιφωνήσεις εξέφρα-

σε συγκλονισμό για την επίσκεψη στο πνευματικό κέν-

τρο της Ορθοδοξίας. Κάθε του λέξη ήταν μεστή νοημά-

των και ένας ύμνος για την Κωνσταντινούπολη-σύμβο-

λο των εθνικών και θρησκευτικών παραδόσεων. 

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Την περασμένη Παρασκευή ο Παναγιώτατος υπο-

δέχθηκε επίσημα στο Φανάρι τον Αρχιεπίσκοπο Κύ-

πρου και τη συνοδεία του. Ο Μακαριώτατος συνοδευό-

ταν από τους Μητροπολίτες Κωνσταντίας και Αμμοχώστου

κ. Βασίλειο, Κιτίου κ. Νεκτάριο, τον Αρχιγραμματέα της

περί αυτόν Ιεράς Συνόδου Αρχιμ. κ. Γεώργιο Χριστο-
δούλου, τον Αρχιμανδρίτη κ. Γρηγόριο Ιωαννίδη, Καθη-

γητή στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου, τον

διάκονο κ. Μιχαήλ Νικολάου και τον κ. Μιχάλη Σπύ-
ρου, διευθυντή του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου.

Προσφωνώντας τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ο Πανα-

γιώτατος είπε μεταξύ άλλων:

«Έμπλεοι αγαλλιάσεως Σας καλωσορίζομεν εν Φανα-

ρίω, μετά την πανηγυρικήν Δοξολογίαν εις τον Πάνσε-

πτον Πατριαρχικόν Ναόν του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου

του Τροπαιοφόρου, του Προστάτου Σας Αγίου. Δοξάζο-

μεν τον Δομήτορα της Εκκλησίας και Δοτήρα παντός αγα-

θού, τον αξιούντα ημάς να υποδεχώμεθα τον νέον Αρχιεπίσκο-

πον Κύπρου κατά την ειρηνικήν επίσκεψιν Αυτού εις το

ιερόν καθ’ ημάς Κέντρον, κομιστήν της αγάπης και εκφρα-

στήν των αδελφικών δεσμών μεταξύ των δύο Εκκλησιών

μας. Η επαξία εκλογή Υμών εις Αρχιεπίσκοπον Νέας Ιου-

στιανιανής και πάσης Κύπρου είναι θείον δώρον και μεγάλη

ευλογία όχι μόνον διά την Εκκλησίαν της Κύπρου, αλλά

και διά την Ορθοδοξίαν όλην. Διά το Οικουμενικόν Πατρι-

αρχείον, η εκλογή Σας, Μακαριώτατε, αποτελεί εγγύησιν

διά την συνέχειαν της ευλογημένης συμπορεύσεως των

Εκκλησιών μας εις τα διορθόδοξα και τα διαχριστιανικά

θέματα, καθώς και αναφορικώς προς την κατανόησιν της

αξίας της πιστότητος εις την παράδοσιν της Αληθείας,

προς την αναγκαιότητα της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας

εις τον σύγχρονον κόσμον και προς το πως αυτής της

μαρτυρίας».

Συγκινημένος από τους λόγους του Παναγιωτάτου, ο

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου στην αντιφώνησή

του αναφέρθηκε στη μακραίωνα σχέση της Εκκλησίας

της Μεγαλονήσου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πνε-

υματικό κέντρο της Ορθοδοξίας.

«Οσάκις η αγάπη του Θεού μας αξιώνει να επισκε-

πτόμαστε τη Βασιλίδα των Πόλεων και να περνούμε την

ιεράν Πύλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του πνευ-

ματικού κέντρου της Ορθοδοξίας, νιώθουμε τη θρησκευ-

τική και εθνική συγκίνηση να πλημμυρίζουν την καρδιά

μας. Αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα συντονισμό

με τον ελληνοχριστιανικό μας Πολιτισμό και την ένδοξη

Βυζαντινή μας Ιστορία, της οποίας αναπολούμε βιωματι-

κά τη χιλιόχρονη διαδρομή! Νοητά αναβαίνουμε στις κορ-

υφές των δημιουργικών, πολιτιστικών και ιστορικών της

μεγαλείων.

Για μας όλους, αλλά και για όλο το ποίμνιό μας, Πανα-

γιώτατε, η Κωνσταντινούπολη αποτελεί σύμβολο, συνυ-

φασμένο με τη μακραίωνη ιστορία μας· τη θρησκευτική

μας πίστη, τις εθνικές μας παραδόσεις και τους ευγενείς

οραματισμούς μας. Γι’ αυτό, όσες φορές και αν έλθουμε

στο ιερό τούτο μέρος δεν είναι δυνατόν να μην αισθανό-

μεθα ένα βαθύτατο συγκλονισμό. Προερχόμενοι από έναν

ομοιοπαθή χώρο, νοιώθουμε το ίδιο ιερό με σας χρέος:

να κρατήσουμε αμόλυντες τις παραδόσεις της πίστης και

του γένους μας. Οι οραματισμοί μας συντονίζονται στους

ίδιους ρυθμούς με τους δικούς σας».

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης έκανε αναφορά στην προ

τριετίας επίσκεψη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύ-

πρου κυρού Χρυσοστόμου στο Φανάρι, για τον εορτα-

σμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας, και υπενθύμισε ότι ο

αείμνηστος πάντοτε βρισκόταν κοντά και στήριζε το Οικο-

υμενικό Πατριαρχείο. Πρόσθεσε δε ότι παρέστη στην εξό-

διο Ακολουθία του όχι μόνο γιατί ήταν χρέος του, αλλά

και ψυχική ανάγκη και επιθυμία του.

Από την πλευρά του, ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος κ. Γεώρ-

γιος τόνισε ότι η επίσκεψη του Παναγιωτάτου στην Κύπρο

για την κηδεία του Αρχιεπισκόπου κυρού Χρυσοστόμου

προκάλεσε τη συγκίνηση όλων, καθώς έδειξε την αμοι-

βαία αγάπη που είχαν. Σχετικά με τους πρόσφατους σει-

σμούς είπε ότι και στην Κύπρο έγινε έρανος, μέρος των

εσόδων του οποίου θα παραδοθεί στο Οικουμενικό Πατρι-

αρχείο προκειμένου να διατεθεί στους σεισμοπαθείς.

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου,

στο Φανάρι, συλλειτούργησαν την Κυριακή της Ορθο-

δοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και

ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Μαζί τους συλλει-

τούργησαν Συνοδικοί Αρχιερείς των δύο Εκκλησιών. 

Παρών στη λειτουργία ήταν και ο Υπουργός Εξωτερ-

ικών της Ελλάδος Νίκος Δένδιας.
Το συλλείτουργο ολοκληρώθηκε με λιτάνευση των

ιερών εικόνων, 1180 χρόνια από την αναστήλωσή τους.

Προηγουμένως αναπέμφθηκε επιμνημόσυνη δέηση για

τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τε-

μπών, καθώς και για τα θύματα των σεισμών σε Τουρκία

και Συρία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε ομιλία του, εξήρε την

προσφορά της Εκκλησίας Κύπρου και συνεχάρη τον

Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο για την εκλογή του. Επίσης, ανα-

φέρθηκε στους ακατάλυτους δεσμούς, που ενώνουν τις

Εκκλησίες Κωνσταντινουπόλεως και Κύπρου. Εξαιρέ-

τως, μνημόνευσε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο κυρό Χρυ-

σόστομο Β’.

Στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος απευθυ-

νόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη του είπε: «Ήλθα-

με για να σας ευχαριστήσουμε γιατί παρά τους κατα-

τρεγμούς και τις ιδιοτροπίες της Ιστορίας, έχετε μείνει εδώ

‘ἐν ὑπομονῇ πολλῇ καί ἐν θλίψεσι πολλαῖς’ και εκρατή-

σατε τον φοβερό δαυλό της Ορθοδοξίας και του Γένους

αναμμένο, σ’ όλες τις τραγικές περιπέτειες των έξι τελευ-

ταίων αιώνων».

Αναφερόμενος στον λαό της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκο-

πος Γεώργιος είπε ότι «παρέμεινε πάντοτε άρρηκτα συνδε-

δεμένος με την Κωνσταντινούπολη, διατηρώντας το ομόγ-

λωσσο, το όμαιμο, το ομόδοξο, το ομότροπο και διαφυ-

λάσσοντας την ακεραιότητα της εθνικής αυτοσυνειδησίας

του».

«Η Κύπρος συνδέθηκε με δεσμούς άρρηκτους με τη

βασιλίδα των πόλεων και το πνεύμα που εκείνη εκπρο-

σωπούσε. Πήρε μέρος σε όλες τις Οικουμενικές Συνό-

δους. Κύπριοι ανήλθαν και επί του Πατριαρχικού θρόνου.

Κι όταν ήλθαν ορμητικοί ποταμοί, έπνευσαν βίαιοι άνεμοι

βαρβαρικών επιδρομών και ερήμωσαν τη νήσον, εδώ

πάλιν, βρήκαμε οι Κύπριοι καταφύγιο. Διηνεκής ανάμ-

νηση του ιστορικού αυτού γεγονότος παραμένει ο τίτλος

του εκάστοτε αρχιεπισκόπου Κύπρου, ως θητεύσαντος

και στη Νέαν Ιουστινιανή», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος

Γεώργιος.

Όπως είπε, «και στο πρόσφατο παρελθόν στην πρωτόθ-

ρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως απευθυνθή-

καμε, πολλάκις, για λύση πολλών προβλημάτων μας».

«Είναι γι’ αυτό τον λόγο που, παρόλο ότι έχουμε το

Αυτοκέφαλό μας από Οικουμενικές Συνόδους, αναφερ-

όμαστε ευγνωμόνως προς την Μεγάλη του Χριστού

Εκκλησία ως την μητέρα Εκκλησία», τόνισε και συνέχι-

σε: «Γενικώς, κοινή υπήρξε η πορεία των δύο Εκκλησιών

μας. Κοινές οι χαρές, κοινές οι λύπες, κοινές οι συμφο-

ρές. Και σήμερα κοινά είναι τα συναισθήματά μας, κοινές

οι συγκινήσεις μας, κοινοί και οι φόβοι μας». 

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην συμπεριφορά

κατά τόπους Εκκλησιών (φωτογραφίζοντας πρωτίστως

την Μόσχα) έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Συμπε-

ριφορά, η οποία, όπως ανέφερε, προκαλεί προβλήματα

στην ενότητα της Ορθοδοξίας. 

Ο Κύπρου Γεώργιος υπογράμμισε: «Κάποιοι αισθά-

νθηκαν κραταιοί και αυτάρκεις (εννοεί το Πατριαρχείο

Μόσχας). Και θέλησαν να διασπάσουν τον άρραφο χιτώνα

του Κυρίου, διαγράφοντας από τα δίπτυχα άλλους, τους

αδελφούς τους. Ο θεωρών τον εαυτό του αυτάρκη, βιώνει

μια φανταστική πληρότητα, μια φανταστική παντοδυναμία.

Αυτή η αυτάρκεια, όμως, είναι αφέλεια και φρεναπάτη». 

Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε έκκληση «εν ονόματι της κοι-

νής μας πίστης, να παύσουν τα σχίσματα (προφανώς

αναφερόταν στην Ουκρανική Εκκλησία) και η παραβία-

ση των κανόνων και των θεσμίων που διέπουν τις σχέ-

σεις των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών». Τα κριτήρια στην

Ορθοδοξία, τόνισε, «ουδέποτε υπήρξαν ποσοτικά. Ας

σκεφτούν κάποιοι την πείρα άλλων στην Χριστιανική ζωή

και τη χρονική είσοδο των ιδίων στην Εκκλησία. Κι ας

παύσουν «να κινούν την πτέρναν κατά του Ευεργέτου». 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρόσφερε στον Αρχιεπίσκο-

πο έναν αρχιερατικό μανδύα. Ο Αρχιεπίσκοπος ανταπέ-

δωσε με ένα αργυρό αρτοφόριο και μια εικόνα του Απο-

στόλου Ανδρέα, έργο του Κύπριου αγιογράφου Αδάμου
Αδάμου. 

Μετά το συλλείτουργο ο Οικουμενικός Πατριάρχης

δέχθηκε στον Αίθουσα του Θρόνου τον Αρχιεπίσκοπο

Γεώργιο και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας. Ο

Παναγιώτατος παραχώρησε την κεντρική θέση στον

Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο ως το τιμώμενο πρόσωπο, όπως

είπε.

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΣΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θερμή υποδοχή Αρχιεπισκόπου
Κύπρου από τον Οικουμενικό

Πατριάρχη Βαρθολομαίο



Σοκαρισμένοι οι πάντες στην Ελλάδα

με τα όσα είδαν το φως της δημοσι-

ότητος για το τραγικό δυστύχημα με τα

τρένα στα Τέμπη κοντά στη Λάρισα, που

στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως

νεαρών παιδιών, φοιτητών και άλλων..

Έκλεισαν τόσα σπίτια, σπάραξε η καρ-

διά όλων γιατί ένας ανεύθυνος, ανίκανος,

επικίνδυνος και παντελώς άσχετος σταθ-

μάρχης έβαλε ασυνείδητα δύο τρένα στις

ίδιες με αντίθετη κατεύθυνση. Δεν γνοιά-

στηκε για πορεία του τρένου που είχε τη

δυνατότητα να παρακολουθεί επί πέντε

χιλιόμετρα, ώστε να προλάβει το κακό,

ούτε κατάλαβε τις προειδοποιήσεις στον

ηλεκτρονικό πίνακα που διαπίστωναν

το εγκληματικό του λάθος για να το διο-

ρθώσει.

Οι διάλογοι του ανεύθυνου σταθμάρχη με

τον ρυθμιστή κυκλοφορίας στην Αθήνα πραγ-

ματικά σοκάρουν. Στους διαλόγους από το

σύστημα ενδοεπικοινωνίας αποκαλύπτεται

η αγωνία του ρυθμιστή να μάθει από ποια

γραμμή έστειλε ο σταθμάρχης το επιβατικό

τρένο με τους εκατοντάδες επιβάτες, την ώρα

που οι απαντήσεις του δείχνουν ότι δεν έχει

καμιά αίσθηση του τι έχει κάνει.

Τρία λεπτά μετά τη φονική  σύγκρουση

των τρένων, στις 23:24, ο σταθμάρχης ενημε-

ρώνεται από την Αθήνα ότι υπάρχει πρό-

βλημα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης των

τρένων – προφανώς ως αποτέλεσμα της

τραγωδίας που μόλις είχε συντελεστεί.

Στις 23.27, ο ρυθμιστής επικοινωνεί και

πάλι με τη Λάρισα για το πρόβλημα με την

ηλεκτροδότηση, χωρίς να γνωρίζει το παρ-

αμικρό για την σύγκρουση των δύο τρένων.

Ρυθμιστής: Βασίλη υπάρχει κάνα πρόβ-

λημα

Σταθμάρχης: Για ποιο πράγμα;

Ρυθμιστής: Δεν έχετε ρεύμα εκεί;

Σταθμάρχης: Τώρα με πήρε εμένα ο

ρυθμιστής έλξης ότι σαν είδε τέτοιο στη

Ραψάλη αλλά εμένα δεν μου είπε κανέ-

νας τίποτα, δεν μου είπε… κανένας τίπο-

τα τώρα.

Ρυθμιστής: Ο ΡΟΕ τι σου είπε; Ότι έχο-

υμε πρόβλημα ή δεν έχουμε;

Σταθμάρχης: Αυτός λέει ότι είδε ένα

προβληματάκι αλλά δεν ξέρει κι αυτός

ακόμα τι γίνεται.

Στις 00.21, ο ρυθμιστής κυκλοφορίας

επανέρχεται και ρωτά τον σταθμάρχη:

-Εσένα άνοδο σου έδειχνε, σωστά; Ναι,

απαντά ο σταθμάρχης…

Aργότερα, ο ρυθμιστής κυκλοφορίας

επικοινωνεί και πάλι με τον σταθμάρχη

και εκείνος για πρώτη φορά λέει ότι «πρέ-

πει να έγινε τράκα»

Ρυθμιστής: Τι έχει γίνει;

Σταθμάρχης: Πρέπει να έγινε τράκα…

Ρυθμιστής: Τι τράκα; Με ποιον;

Σταθμάρχης: Δεν ξέρω. Από εδώ έφυγε

στη γραμμή ανόδου. Τι έγινε, πώς και τι

με τα κλειδιά σήμερα, δεν ξέρω τι γίνε-

ται… Όπως έγινε και με το 2597. Τώρα τι

έγινε πώς πήγαν εκεί πέρα αυτοί, δεν

ξέρω. Ό,τι και να σου πω, θα σου πω

ψέματα.

Ρυθμιστής: Εσύ από ανόδου δεν το

έδιωξες;

Σταθμάρχης: Από άνοδο. Από άνοδο

την έδιωξα από εδώ πέρα. Τώρα πώς

γύρισαν τα κλειδιά αυτά, πώς γύρισαν

και μπήκε στην κάθοδο…

Ρυθμιστής: Έχει γίνει τράκα με το εμπο-

ρικό;

Σταθμάρχης: Ναι.

Ρυθμιστής: Σίγουρο είναι αυτό;

Σταθμάρχης: Ναι.

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή του

σταθμάρχη του Παλαιοφάρσαλου,  Γιώρ-

γου Ζήνδρου, που τυχαία βρέθηκε εκείνες

τις ώρες στον σταθμό της Λάρισας.

Ο σταθμάρχης της Λάρισας, στην αρχή

θεώρησε πως το επιβατικό τρένο, εκτρ-

οχιάστηκε και έπεσε πάνω στο εμπορικό.

«Αυτό εννοούσε αυτός. Αλλά δεν έγινε αυτό.

Έγινε αλλιώς. Το έβαλε στην κάθοδο το τρένο.

Από λάθος, ναι, και δεν το κατάλαβε τι είχε

κάνει. Δεν μπορούσε να το φανταστεί τι έκανε»,

λέει ο κ. Ζήνδρος.

ΚΥΒ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΘΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΟΛΑ

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης

Οικονόμου χαρακτήρισε «ανατριχιαστικά»

τα ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημο-

σιότητας, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκρι-

μένες αποκαλύψεις αναδεικνύουν ένα κομ-

μάτι από τα αίτια του δυστυχήματος στα

Τέμπη.

«Είναι ανατριχιαστικά, απίστευτα όσα

ακούσαμε. Εγώ δεν είμαι πραγματογνώμο-

νας, αλλά δυστυχώς αναδεικνύεται με τον

πιο εμφατικό τρόπο ένα κομμάτι της αίτιας

του τραγικού δυστυχήματος», ήταν τα λόγια

του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρθηκε στη

σύσταση της ανεξάρτητης επιτροπής για την

διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος και

σε όσα έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει στους

σιδηροδρόμους τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως σημείωσε, τα συμπεράσματα της

επιτροπής θα συμπληρώσουν την έρευνα

της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει λάθη

και παραλείψεις διαχρονικά και δεν θα την

υποκαταστήσουν.

«Το σοβαρό ζήτημα είναι γιατί μια σύμβα-

ση που έπρεπε να είχε τελειώσει το 2016

δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το 2023 παρά

το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το 70%.

Η απάντηση αφορά ένα πλέγμα ενερ-

γειών για το οποίο έχουμε και εμείς τις

δικές μας ευθύνες (ταχύτητα έκδοσης

αποφάσεων, προσφυγές, ευθύνες διοι-

κήσεων που έδιναν αλλεπάλληλες παρ-

αιτήσεις κλπ) όμως στο τέλος αυτής της

τετραετίας καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε

μια σειρά από πράγματα σε τομείς του

κράτος και στον ίδιο τον σιδηρόδρομο,

δυστυχώς όχι σε όλα και όχι στο μέγε-

θος που θα θέλαμε», σημείωσε.

«ΣΥΓΓΝΩΜΗ» ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΟΣΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ

ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ

Τη δική του «συγγνώμη» στο «όνομα όσων

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΕ              

Ένας ανίκανος σταθμάρχης, ένα σά           Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Ελλάδα

Μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στην Ελλάδα έστειλαν

μετά την τραγωδία στα Τέμπη δεκάδες ηγέτες από όλες τις γωνιές του

κόσμου, με τη σιδηροδρομική τραγωδία να πρωταγωνιστεί στον ξένο Τύπο

και στα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία (Associated Press, Reuters,

κλπ.). Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρόεδρος των

ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Καναδός

Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τσινπίνγκ, ο Γάλλος

Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουρανός Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Πρόε-

δρος της Κομισιόν Οϋρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ιταλία Πρωθυπουργός

Τζόρτζια Μελόνι, έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα. Την οδύνη τους για

το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα εξέφρασαν επίσης ο Πάπας

Φραγκίσκος και ο βασιλιάς Κάρολος του Ηνωμένου Βασιλείου. Χιλιάδες

μηνύματα αλληλεγγύης στους «γείτονες» μετά την εθνική τραγωδία έστει-

λαν μέσα από τα social media και πολίτες της Τουρκίας, υπενθυμίζοντας

την άμεση ανταπόκριση των Ελλήνων διασωστών στους φονικούς σει-

σμούς που έπληξαν στις αρχές Φεβρουαρίου την Τουρκία. Παράλληλα,

αξίζει να σημειωθεί ότι στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμ-

πών, οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κτίρια της Κομισιόν κυμά-

τισαν μεσίστιες. Η τραγωδία στα Τέμπη έγινε πρωτοσέλιδο θέμα στις αμε-

ρικανικές εφημερίδες «Washington Post», «USA Today», «Wall Street

Journal», στην ιταλική «Corriere della Sera», στην ισπανική «El Pais» και

στον «Guardian» της Βρετανίας. Επιπλέον, το σιδηροδρομικό δυστύχημα

ήταν βασικό θέμα στις έγκριτες διεθνείς ιστοσελίδες των BBC, CNN,

«Independent» και «Le Monde».

Βαρύ το κλίμα για την ελληνική κυβέρνηση

Καθώς αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των θυμάτων και έρχονται στο

φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις ελλείψεις, το αλαλούμ και τα

φαινόμενα διάλυσης του ΟΣΕ, τόσο περισσότερο βαραίνει το κλίμα για

την ελληνική κυβέρνηση. Μπορεί η οργή που επικρατεί στην ελληνική κοι-

νωνία να έχει ως αποδέκτες όλους όσοι κυβέρνησαν την Ελλάδα τα τελευ-

ταία 30-40 χρόνια, προσωποποιείται ωστόσο και επικεντρώνεται στην

παρούσα κυβέρνηση. Σε βαθμό τέτοιο, ώστε να εκφράζονται ανησυχίες

ως προς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τραγωδία στην πορεία προς

τις εκλογές. Αντανάκλαση του κλίματος που διαμορφώνεται αποτελούν οι

ανά την επικράτεια συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, που

εξελίσσονται σε ένα μεγάλο «κατηγορώ» εναντίον των κυβερνώντων. Των

τωρινών, αλλά και των προηγούμενων. 

Τιτάνιο το έργο της αναζήτησης 
λύσης στο Κυπριακό

Ένα κυβερνητικό σχήμα τεχνοκρατών, με μόνο δύο μέλη να έχουν

προϋπηρετήσει ως υπουργοί, παρουσίασε ο νέος Πρόεδρος της Κύπρ-

ου Νίκος Χριστοδουλίδης, που ανέλαβε τα καθήκοντα του 8ου Προέδρ-

ου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια βαριά κληρονομιά, που παίρνει από

τα χέρια ιστορικών προσωπικοτήτων της Κύπρου: Μακάριος, Κυπριανού,

Βασιλείου, Κληρίδης, Παπαδόπουλος, Χριστόφιας, Αναστασιάδης… Όλοι

βεβαίως θα κριθούν εκ του αποτελέσματος, καθώς το έργο ανασύνταξης

της Κύπρου είναι μεγάλο και δύσκολο και συγχρόνως είναι επίσης τιτά-

νιο το έργο της αναζήτησης λύσης στο Κυπριακό. Οι νέοι υπουργοί, με

περγαμηνές από τον ιδιωτικό τομέα ή με σπουδές στο εξωτερικό, αποτε-

λούν μια καλή ομάδα, η οποία πρέπει να αποδείξει όμως ότι μπορεί και

να διαχειριστεί και να δώσει λύσεις σε ένα άρρωστο και άκρως πελατει-

ακό πολιτικό σύστημα, όπου η διαφθορά έχει γίνει πλέον ενδημικό φαινό-

μενο. Υπουργός Εξωτερικών ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος

είχε συμμετάσχει στην διαπραγματευτική ομάδα στις συνομιλίες του Κραν

Μοντανά και από εκεί συνδέθηκε με τον νέο Πρόεδρο της Κύπρου. Έντονη

κριτική δέχθηκε ο Ν. Χριστοδουλίδης για την τοποθέτηση του τραγουδι-

στή Μιχάλη Χατζηγιάννη στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισμού, αλλά και

του έχοντος οικογενειακή σχέση μαζί του στη θέση του Διευθυντή του Γρα-

φείου Προέδρου. Όχι ότι αυτό εκ προοιμίου είναι κακό, αλλά η τελευταία

εμπειρία από το… Μέγαρο Μαξίμου δεν ήταν και η καλύτερη όσον αφορά

την αξιοποίηση συγγενικών προσώπων.

Ο Αυξεντίου δεν σκοτώθηκε 
για να τουρκοποιήσουμε την Κύπρο…

Πάντως στην Κύπρο υπάρχει ένα ενθαρρυντικό μήνυμα, αυτή τη φορά

από την Εκκλησία, καθώς ο νέος Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δείχνει ότι είναι

αποφασισμένος να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο του και στην εθνική

διάστασή του. Στο μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου τόνισε ότι «ο Γρη-

γόρης Αυξεντίου δεν σκοτώθηκε για να τουρκοποιήσουμε την Κύπρο, την

οποία πρέπει να απελευθερώσουμε, για να απολαμβάνει ο καθένας από

τους κατοίκους της τα ανθρώπινα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι

ελεύθεροι άνθρωποι». Ας έχουν υπόψη τους διάφοροι καλοθελητές και

θιασώτες του Σχεδίου Ανάν, ότι θα βρουν ένα ισχυρό ανάχωμα απέναν-

τί τους, στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου.

Στήριξη στους ομογενείς της Βορ. Ηπείρου

Στην επίλυση ενός χρονίζοντος προβλήματος της ελληνικής μειονό-

τητας στην Αλβανία, προχωρά η ελληνική κυβέρνηση, με την επέκταση

της χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε πλέον και

οι ανασφάλιστη υπερήλικες – μέλη της ελληνικής μειονότητας, να μπο-

ρούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, για να λαμβάνουν σε

μηνιαία βάση το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων, ύψους έως

387,90 ευρώ. Το έχουμε ξαναπεί ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να στη-

ριχθούν οι ομογενείς της Βορείου Ηπείρου και πολύ περισσότερο όλοι

όσοι έχουν μείνει με πολλές δυσκολίες και επιβιώνουν στον τόπο τους…

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια»

διατύπωσε το πρωί της Κυριακής ο

πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-

τάκης αναφορικά με την τραγωδία στα

Τέμπη.

Με ανάρτηση στον προσωπικό του

λογαριασμό στο Facebook, ο Κυριάκος

Μητσοτάκης αναφέρει πως «κάνω μια

προσπάθεια να βάλω σε σειρά τις σκέ-

ψεις μου και σε λόγια τα συναισθήματα

μου».

«Ως πρωθυπουργός, οφείλω σε

όλους, αλλά πάνω από όλα στους

συγγενείς των θυμάτων, μια μεγάλη

ΣΥΓΓΝΩΜΗ. Τόσο προσωπική, όσο

και στο όνομα όλων όσοι κυβέρν-

ησαν τη χώρα εδώ και χρόνια. Γιατί,

πράγματι, στην Ελλάδα του 2023, δεν

γίνεται δυο τρένα να κινούνται αντίθ-

ετα στην ίδια γραμμή και να μην το

έχει αντιληφθεί κανείς», αναφέρει αρχι-

κά ο πρωθυπουργός.

«Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και

δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από

το ανθρώπινο σφάλμα», συμπληρώνει

ο πρωθυπουργός και τονίζει πως «αν

το έργο της Τηλεδιοίκησης είχε ολοκ-

ληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν

πρακτικά αδύνατο να είχε συμβεί».

«Το γεγονός ότι το Ψηφιακό Σύστημα

Ελέγχου θα λειτουργεί πλήρως μέσα

στους επόμενους μήνες δεν είναι δικαι-

ολογία. Το αντίθετο. Κάνει τον πόνο μου

ακόμα μεγαλύτερο που δεν προφτάσα-

με να το ολοκληρώσουμε πριν συμβεί

το κακό», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης και

συμπληρώνει πως «ούτε αυτά φτάνουν».

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης ο

πρωθυπουργός αναφέρεται στην Ελλά-

δα «που μας δίνει ελπίδα, πίστη και

δύναμη».

«Την είδαμε όλοι και μετά το τρα-

γικό δυστύχημα. Στους πυροσβέστες,

στους διασώστες και στο ΕΚΑΒ που

βρέθηκαν εκεί από την πρώτη στιγ-

μή. Στους γιατρούς και υγειονομικούς

που οργάνωσαν αμέσως την περίθ-

αλψη των τραυματιών. Στον Στρατό.

Αλλά και στους ειδικούς της

Αστυνομίας που διεκπεραίωσαν με

ταχύτατα την οδυνηρή αποστολή της

ταυτοποίησης των σωρών. Ώστε να

επιστραφούν στις οικογένειές τους

για να πενθήσουν», τονίζει.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Επιστολή προς τον Εισαγγελέα του

Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο έστει-

λε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης για το δυστύχημα στα Τέμπη.

O κ. Μητσοτάκης, αναφέρει ότι απο-

τελεί εύλογο και δίκαιο αίτημα της ελληνι-

κής κοινωνίας να υπάρξει άμεση και σε

βάθος διαλεύκανση όλων των ποινικών

υποθέσεων που σχετίζονται με το τρα-

γικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα

Τέμπη και ζητάει «εκ μέρους της κυβέρν-

ησης, την προτεραιοποίηση των σχε-

τικών υποθέσεων και την ανάθεσή

τους, εφόσον το κρίνετε, στο υψηλό-

τερο ανακριτικό επίπεδο».

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ακόμη

ότι «ειδικότερα σε σχέση με την ποινική

αξιολόγηση συστημικών σφαλμάτων

στον τομέα των σιδηροδρόμων, περι-

λαμβανομένης και της τυχόν καθυ-

στέρησης στην ολοκλήρωση της απαι-

τούμενης τεχνολογικής αναβάθμισης

των σχετικών υποδομών, παρακαλώ να

προχωρήσετε ανεξάρτητα από την πρόο-

δο των εργασιών της επιτροπής εμπει-

ρογνωμόνων που έχει οριστεί για να

προβεί στην αποτίμησή τους από διοικ-

ητική και τεχνική άποψη».

Ο κ. Μητσοτάκης, καταλήγει στην επι-

στολή προς τον κ. Ντογιάκο,  ότι με την

ολοκλήρωση της επιτροπής, αυτονοή-

τως θα κοινοποιηθεί στις εισαγγελικές

αρχές που διεξάγουν την έρευνα το πόρι-

σμά της για να καταστεί μέρος της δικο-

γραφίας.

ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: ΠΩΣ ΘΑ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΟΥΝ 
ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης

για το δυστύχημα των Τεμπών για το ότι

δεν μπορέσαμε να το αποτρέψουμε,

ζήτησε ο νέος υπουργός Υποδομών

Γιώργος Γεραπετρίτης στη διάρκεια της

συνέντευξης Τύπου για τις παρεμβά-

σεις που αφορούν στο σιδηροδρομικό

δίκτυο.

«Δεν βρίσκομαι εδώ  για να κάνω

πολιτική αντιπαράθεση. Η ευθύνη

που αναλογεί στην παρούσα κυβέρν-

ηση έχει αναληφθεί. Θέλω και εγώ

να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της

κυβέρνησης σε όλους τους Έλληνες

πολίτες για το ότι δεν μπορέσαμε  να

αποτρέψουμε το δυστύχημα».

Καθήκον του, όπως είπε, είναι να εξα-

σφαλίσει την εξιχνίαση του ό,τι συνέβη

και να ξαναλειτουργήσουν τα τρένα.

Θα υπάρξει αντικατάσταση της

διοίκησης ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ καθώς

οι παραιτήσεις έχουν τεθεί στη διά-

θεση του πρωθυπουργού και θα γίνει

η αντικατάσταση τις επόμενες μέρες. 

«Θα προχωρήσουμε με τις νέες διοι-

κήσεις σε ταχεία επανέναρξη των δρο-

μολογίων», είπε.

Ο υπουργός τόνισε ακόμη  ότι «δεν

υπήρξε καμία διακοπή της λειτουργίας

του κέντρου τηλεδιοίκησης της Λάρ-

ισας. Άρα, το μοιραίο βράδυ ήταν

αναγκαίο να έχει υπάρξει η αυτόματη

χάραξη πορείας στον πάνω πίνακα».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι υπήρχαν

πλημμέλειες στην ανθρώπινη διαχεί-

ριση. «Άσχετα με το ανθρώπινο λάθος

αν είχαμε ένα καθολικό σύστημα τηλε-

διοίκησης το δυστύχημα κατά πάσα

πιθανότητα δεν θα είχε συμβεί. Είναι

προφανές ότι πέρα από το ανθρώπινο

λάθος υπάρχει και ένα ζήτημα που έχει

να κάνει με την ολοκλήρωση των απαι-

τούμενων έργων», υπογράμμισε

Ο κ. Γεραπετρίτης ευχαρίστησε όσους

ήταν από την πρώτη στιγμή στο πεδίο,

αλλά και στα νοσοκομεία της Λάρισας.

Ευχαρίστησε τους υγειονομικούς, τους

πυροσβέστες, τα μέλη του ΕΚΑΒ, όσους

έκαναν τις αναγνωρίσεις – ταυτοποιή-

σεις που ενημέρωσαν με ενσυναίσθη-

ση τις οικογένειες.

Ο υπουργός Υποδομών αναφέρθη-

κε και στην επανεκκίνηση των σιδηρο-

δρόμων. Για να γίνει αυτό, σημείωσε,

«είναι σημαντικό να μπορέσει ο σιδηρό-

δρομος να ξεκινήσει εκ νέου και να μην

περιμένουμε ολόκληρη την τεχνολογι-

κή αναβάθμιση. Η επανεκκίνηση θα γίνει

μόνον υπό όρους απόλυτης ασφάλει-

ας. Θα αναβαθμίσουμε το επίπεδο ασφά-

λειας . Για το υπόλοιπο διάστημα θα λει-

τουργήσουμε με δύο σταθμάρχες ανά

σταθμό αλλά αυτό θα σημάνει μείωση

του μεταφορικού έργου», τόνισε μεταξύ

άλλων.

Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε στη συνέχεια

για την εκπαίδευση του προσωπικού

και ειδικά των σταθμαρχών. Εξάλλου,

τόνισε ότι θα έρθει στη Βουλή  για ψήφι-

ση ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τις

δολιοφθορές στον σιδηρόδρομο,

όπως τις κλοπές (που συνήθως γίνον-

ται από τους Ρομά).

Αναφορικά με την έρευνα που βρίσκε-

ται σε εξέλιξη, τόνισε ότι θα πάει μέχρι

τέλους και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα

αναβαθμιστεί και το σιδηροδρομικό

δίκτυο της χώρας.

ΠΗΡΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ  ΠΑΡΑΝΟΜΑ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ Ο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

H Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη

χορήγηση άδειας στον επιθεωρητή του

σταθμάρχη Λάρισας, που διενεργήθη-

κε με εντολή του υπουργού Υγείας,

Θάνου Πλεύρη, έδειξε πως ο επιθεω-

ρητής πήρε την άδεια χωρίς καν να

υποβληθεί σε εξετάσεις, δεν προσήλθε

στα επείγοντα, δεν είχε ραντεβού και

πηγαίνοντας στο νοσοκομείο αναζήτη-

σε μόνο τον διευθυντή της κλινικής για

να μπορέσει να του δώσει την άδεια.

Όπως έγινε γνωστό, προέκυψε από

την ΕΔΕ ότι ο επιθεωρητής έλαβε ανα-

ρρωτική άδεια ενώ δεν υπεβλήθη σε

καμία διαγνωστική εξέταση, δεν προ-

σήλθε στα ΤΕΠ αλλά αναζήτησε τον δι-

ευθυντή της κλινικής που γνωμάτευσε

μόνο με την κλινική εικόνα και χωρίς

καμία άλλη εξέταση και εν συνέχεια ο

επιμελητής κατ’ εντολή του διευθυντή

πήρε 30ήμερη αναρρωτική άδεια.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς,

όταν ένας εργαζόμενος είναι σε ανα-

ρρωτική άδεια δεν μπορεί να τεθεί

σε διαθεσιμότητα!!!

Αμφότεροι οι εμπλεκόμενοι γιατροί

τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Ο διευθυντής της κλινικής που έδωσε

εντολή σε υφιστάμενό του να δοθεί άδεια

στον επιθεωρητή είναι ο γιατρός Νικό-

λαος Χαυτούρας, τοπικό στέλεχος του

ΠΑΣΟΚ και ο επιθεωρητής συνδικαλι-

στής της ΠΑΣΚΕ (ΠΑΣΟΚ). 

Μετά το πόρισμα της ΕΔΕ το ΠΑΣΟΚ

έθεσε εκτός ψηφοδελτίου στη Μαγνησία

τον γιατρό Χαυτούρα.

               ΤΟΥΣ 57 ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

             πιο σύστημα στον ΟΣΕ
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Με την ευκαιρία της αποκριάς διοργανώθηκαν απο-

κριάτικα πάρτυς στα ελληνικά σχολεία Μάνορ Χιλλ και

Φίνσλεϋ κατά την ώρα λειτουργίας τους.

Τα παιδιά των μικροτέρων τάξεων πήγαν στο σχολείο

με έξοχες μεταμφιέσεις και «παρέλασαν» ενώπιον γονιών

και δασκάλων.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι Επιτροπές Γονέων

διοργάνωσαν διάφορα για τα παιδιά και ετοίμασαν εδέ-

σματα για όλους.

Η Αποκριά στα
ελληνικά 
σχολεία 

Μάνορ Χιλλ 
και Φίνσλεϋ

Παιδάκια του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής στο Μάνορ Χιλλ ανέβηκαν στη σκηνή μεταμφιεσμένα

Παιχνίδια της Αποκριάς στο Φίνσλεϋ

Έξυπνα μασκαρέματα στο Φίνσλεϋ
Οι Επιτροπές των σχολείων ετοίμασαν σουβλάκια και άλλα «συνοδευτικά» 

για να γιορτάσουν την Αποκριά.

Τ
ο βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών απο-

δοκιμάζει έμμεσα την επίσκεψη στα κατεχό-

μενα ολιγομελούς ομάδας Βρετανών κοινο-

βουλευτικών. Καθιστά σαφή, με επιστολή

προς την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ,

τη θέση πως το Λονδίνο αναγνωρίζει μόνο

την Κυπριακή Δημοκρατία στην Κύπρο και

πως ουδεμία σχέση είχε η κυβέρνηση Σούνακ

με την επίσκεψη στα κατεχόμενα Βρετανών

βουλευτών και λόρδων. 

Με αφορμή αυτή την επίσκεψη στα κατεχό-

μενα ολιγομελούς ομάδας Βρετανών κοινοβου-

λευτικών προ εβδομάδων, ο Πρόεδρος της Ομο-

σπονδίας Χρήστος Καραολής είχε απευθύνει

επιστολή προς το Foreign Office.

Στην απαντητική επιστολή από το Τμήμα Μεσο-

γείου δίνεται η διαβεβαίωση πως «η κυβέρν-

ηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε καμία

επαφή με αυτή την ομάδα». 

Προστίθεται ότι οι επισκέπτες στα κατεχόμε-

να δεν ζήτησαν οδηγίες ή συμβουλές από το

Foreign Office πριν από το ταξίδι τους και πως

η επίσκεψή τους σε περιοχές που δεν ελέγχον-

ται από την κυπριακή κυβέρνηση, ήταν «ιδιω-

τική και ανεπίσημη».

Αναφορικά με ερώτημα του κ. Καραολή περί

προειδοποίησης προς βουλευτές να μην επι-

σκέπτονται τα κατεχόμενα, το Foreign Office

απαντά πως ήδη η επίσημη ταξιδιωτική σύστα-

ση προς Βρετανούς υπηκόους σημειώνει

πως δεν μπορεί να παρασχεθεί πλήρης προ-

ξενική βοήθεια στις περιοχές που δεν τελούν

υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Θα ήθελα να τονίσω πως το Ηνωμένο

Βασίλειο αναγνωρίζει μόνο ένα κυπριακό

κράτος – την Κυπριακή Δημοκρατία – και μόνο

μία κυβέρνηση ως τη μόνη νόμιμη κυβέρν-

ηση», αναφέρει η επιστολή.

Κλείνει με την επισήμανση ότι ο Πρωθυ-

πουργός Ρίσι Σούνακ συνεχάρη τον Πρόεδρο

Νίκο Χριστοδουλίδη για την εκλογή του με επι-

στολή, στην οποία επαναβεβαιώνει επίσης τη

βρετανική στήριξη στην υπό τα Ηνωμένα Έθνη

διαδικασία προς μία συνολική, δίκαιη και με διάρ-

κεια λύση του Κυπριακού, «στη βάση μιας διζω-

νικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτι-

κή ισότητα».

Ο
Λογιστής Άρης Χαραλαμπίδης εξελέγη νέος

πρόεδρος του ιστορικού και εθνικού σωμα-

τείου της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητος

Λονδίνου, μετά τη Γενική Εκλογική Συνέλευση

που έλαβε χώραν την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου

2023. 

Ο Αντώνης Γερολέμου αποχώρησε από Πρόε-

δρος της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας μετά

από δωδεκαετή σημαντική προσφορά στο πολύπλευ-

ρο έργο του σωματείου. Λόγω των πολλών επαγγε-

λματικών του υποχρεώσεων μετώκησεν στην Κύπρο.

Στη Γενική Συνέλευση έγινε συζήτηση για τα πε-

πραγμένα του σωματείου, οικονομικός απολογισμός

καθώς και συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων. 

Η Συνέλευση εξουσιοδότησε το νέο Συμβούλιο να

αποστείλει διάφορα Ψηφίσματα.

Το νέο Δ.Σ. καταρτίστηκε σε σώμα σε συνεδρία

που συνήλθε στις 5 Μαρτίου 2023 ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Άρης Χαραλαμπίδης 

Αντιπρόεδροι : Χρήστος Καραολής και Νίνος

Κουμέττου, 

Γενικός Γραμματέας: Θεοφάνης Θεοφάνους 

Ταμίας: Χάρης Χαραλάμπους, 

Οργανωτικός Γραμματέας: Νίκος Αργυρίδης, 

Υπ. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας: Τώνης

Σοφοκλείδης, 

Υπ. Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: Σάββας Παυ-

λίδης, 

Μέλη: Αντώνης Αντωνίου, Μένοικος Κούβαρος. 

Εκτελεστικός Γραμματέας: Ανδρέας Καραολής

ΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ 

ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ R. SUNAK

Σε Ψήφισμα προς τον νέο-εκλεγέντα Πρόεδρος

της Κυπριακής; Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη,

η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας, αφού τον

συγχαίρει για την εκλογή του, εκφράζει πλήρη συμπα-

ράσταση στο έργο του για προάσπιση των συμφε-

ρόντων της ημικατεχόμενης μικρής πατρίδας για

εξεύρεση δίκαιης και λειτουργικής λύσης. Καταδικά-

ζει τις τουρκικές απειλές και την αξίωση για λύση

«δύο κρατών» που εξυπηρετεί τα συμφέροντα μόνο

της Τουρκίας. 

Το Ψήφισμα καταλήγει ως εξής: «Με τη δική σας,

καθοδήγηση, βοήθεια και συνεργασία θα συνεχίσου-

με να ενημερώνουμε και να διαφωτίζουμε την κυβέρ-

νηση, τους βουλευτές και το Βρετανικό λαό, για το

δίκαιο αγώνα της Κύπρου και θα ζητούμε να τερμα-

τιστεί η τουρκική κατοχή, να εφαρμοστούν τα ψηφίσμα-

τα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και

τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διεθνείς νόμοι και

στη μαρτυρική μας πατρίδα».

Στο Ψήφισμα προς τον Βρετανό πρωθυπουργό

Rishi Sunak, η Γενική Συνέλευση αφού υπενθυμίζει

τους μακροχρόνιους οικονομικούς, κοινωνικούς και

πολιτιστικούς δεσμούς του Η.Β. με την Κύπρο, τονίζει

ότι η βρετανική κυβέρνηση μπορεί να διαδραματίσει

σημαντικό ρόλο στη δίκαιη και λειτουργική επίλυση

του Κυπριακού και ως εκ της ιδιότητός της ως εγγυήτρ-

ιας δύναμης και της θέσης της ως μέλους του Συμβου-

λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπογραμμίζει την ομόθυ-

μη διεθνή καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-

νία και τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και παρα-

τηρεί ότι η Τουρκία, που παράνομα εισέβαλε και

κατέχει το βόρειο μέρος της Κύπρου παραβιάζοντας

τον Διεθνή Νόμο, δεν έτυχε των ιδίων κυρώσεων.

Καλεί δε τη Βρετανία να τηρήσει την ίδια στάση που

τήρησε για τη Ρωσία και έναντι της Τουρκίας. Επι-

πλέον, προτρέπει την βρετανική κυβέρνηση να πιέ-

σει την τουρκική πλευρά προς την κατεύθυνση επα-

νέναρξης των συνομιλιών στο Κυπριακό στη βάση

του συμφωνημένου πλαισίου και να πιέσει για ακύρω-

ση και ανατροπή της τουρκικής απόφασης και ενερ-

γειών για εποικισμό του Βαρωσιού. Καταλήγοντας

το Ψήφισμα, ποιείται προσωπική έκκληση στον κ.

Sunak να ενεργήσει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου,

της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

ώστε η Κύπρος να απελευθερωθεί και να επανε-

νωθεί κατά τρόπο που τα ανθρώπινα δικαιώματα να

είναι σεβαστά για όλους τους Κύπριους και να επι-

τραπεί στους πρόσφυγες να επιστρέψουν στις περι-

ουσίες.

Αμφότερα τα Ψηφίσματα υπογράφει ο νέος πρόε-

δρος της Αδελφότητος Άρης Χαραλαμπίδης. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ελληνικής Κυπριακής 

Αδελφότητος Λονδίνου

To Foreign Office αποδοκιμάζει την επίσκεψη 
Βρετανών βουλευτών στα κατεχόμενα



Ο νέοεκλεγείς Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο

κρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στη τελευταία

τηλεμαχία 10 Φεβρουαρίου 2023, δήλωσε για την

πολιτική του έναντι του Κυπριακού: 

«Μετεξέλιξη ΚΔ, εφαρμογή Ευρωπαϊκού Κεκτημέ-

νου, όχι εγγυήσεις, όχι παραμονή κατοχικού στρα-

τού. Αυτά τα 4 είναι κόκκινες γραμμές. Η πρώτη φορά

που σχέδιο ήταν καλύτερο από το προηγούμενο, ήταν

την τελευταία φορά επειδή ήμασταν πια κράτος-μέλος

της ΕΕ.» 

Και για την πολιτική ισότητα: 

«Πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα σχετικά

ψηφίσματα, που δεν σημαίνει αριθμητική. Επανένα-

ρξη διαπραγματεύσεων Δεν συμφωνώ με το σύνολο

των σημείων του πλαισίου Γκουτέρες, διαφωνώ ότι

στις περιοχές που δεν θα επιστρέψουν Ε/κ τον πρώτο

λόγο τον έχει ο χρήστης».

Στις 4.3.2023 το προσφυγικό Σωματείο «Αδούλωτη

Κερύνεια» εξέδωσε ανακοίνωση με το χαρακτηρι-

στικό τίτλο «Η αξία της διαβεβαίωσης που έδωσε ο

νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος

Χριστοδουλίδης», σχολιάζοντας την διαβεβαίωση

που έδωσε ο Πρόεδρος την 1η Μαρτίου 2023 ενώπιον

της Βουλή των Αντιπροσώπων και του κυπριακού

λαού: «Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό εις

το Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους και

εις την διατήρησίν της ανεξαρτησίας και της εδαφι-

κής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Κύπρου». 

H «Αδούλωτη Κερύνεια» τονίζει ότι η λύση ΔΔΟ,

επιβάλλει εκ προοιμίου την παραβίαση του Συντάγ-

ματος της ΚΔ αφού απεμπολεί ως βασική προϋπό-

θεση της λύσης τα ανθρώπινα δικαιώματα του 33%

νόμιμου πληθυσμού της ΚΔ, απαγορεύει την επι-

στροφή και επανεγκατάσταση των εκτοπισμένων

προσφύγων και δεν αποκαθιστά την ανεξαρτησία και

εδαφική ακεραιότητα της ΚΔ, αλλά παραχωρεί το

κατεχόμενο έδαφος για ξεχωριστή οντότητα απόλυ-

της κυριαρχίας… 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ 

Οι αντιφάσεις που υποδεικνύει η «ΑΚ» μεταξύ της

«διαβεβαίωσης» του Προέδρου και της «λύσης» που

θα διαπραγματευτεί είναι σωστές και τεκμηριώνον-

ται μέσα από τις εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ.

Ψήφισμα Συμβουλίου Ασφαλείας 716 11

Οκτωβρίου 1991 

Στη παράγραφο 4 (μετάφραση): «Επαναβεβαιώνει

τη θέση του ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος

είναι βασισμένη σε ένα Κράτος της Κύπρου αποτε-

λούμενο από δύο πολιτικά ισότιμες κοινότητες όπως

ορίζεται στην 11η παράγραφο του παραρτήματος 1

στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα ημερ. 8 Μαρτίου

1990 (S/21183)».

4. Reaffirms that its position on the solution to the

Cyprus problem is based on one State of Cyprus com-

prising two politically equal communities as defined

by the Secretary-General in the eleventh paragraph

of annex I to his report dated 8 March 1990 (S/21183);

Και ιδού πως ορίζεται στην 11η παράγραφο του

Παραρτήματος 1 της εν λόγω έκθεσης του ΓΓ 8/3/1990.

«Η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων σε μια δι-

κοινοτικού τύπου ομοσπονδία χρειάζεται να αναγ-

νωριστεί. Αν και πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση

αριθμητική συμμετοχή σε όλα τα τμήματα της ομό-

σπονδης κυβέρνησης και της διαχείρισης, θα πρέπει

να αντικατοπτρίζεται inter alia με διάφορους τρόπο-

υς: Απαραίτητο όπως, για έγκριση ή τροποποίηση

του ομόσπονδου συντάγματος του Κράτους της Κύπρ-

ου, αυτό γίνεται με έγκριση αμφοτέρων των κοινοτή-

των. Στην αποτελεσματική συμμετοχή αμφοτέρων

των κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και αποφάσεις της

ομόσπονδης κυβέρνησης. Σε ασφαλιστικές δικλίδες,

ούτως ώστε η ομόσπονδη κυβέρνηση να μην έχει την

εξουσία να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον

των συμφερόντων της άλλης κοινότητας και στην ισότ-

ητα και ίδιες εξουσίες και αρμοδιότητες των δύο ομό-

σπονδων κρατών». 

Και για την καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και

ιδιοκτησίας συνεχίζει και ξεκαθαρίζει στην παράγρα-

φο 12:

«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας πρέπει να είναι

ξεκάθαρη από το γεγονός ότι το κάθε ομόσπονδο

κράτος θα διοικείται από μια κοινότητα οποία θα έχει

εγγυημένη καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιο-

κτησία γης στην περιοχή της. Επίσης θα πρέπει να

είναι ξεκάθαρη από το γεγονός ότι η ομόσπονδη

κυβέρνηση δεν θα επιτρέπεται να καταπατά τις εξου-

σίες και αρμοδιότητες του άλλου κράτους».

Με ύπουλο τρόπο το ψήφισμα 716/91 δεν ξεκαθα-

ρίζει στο κείμενό του αλλά παραπέμπει στην έκθεση

του ΓΓ, 8 Μαρτίου 1990, και με βρετανική εποικο-

δομητική ασάφεια οι Βρετανοί συγγραφείς, αφήνουν

στον καθένα να προστρέξει να βρει την εν λόγω έκ-

θεση για να μάθει συγκεκριμένα τι εννοούν! 

Η έκθεση αυτή του ΓΓ του ΟΗΕ, ξεκαθαρίζοντας

την διζωνικότητα και πολιτική ισότητα, εκδόθηκε 4

ημέρες πριν την έκδοση του διζωνικού ψηφίσματος

649/90 επί Γ. Βασιλείου. Με τον τότε Βρετανό Εκπρ-

όσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου μ. Σερ Κρίσπιν

Τίκκελ ο οποίος αντικαταστάθηκε τον ίδιο χρόνο από

τον Σερ Ντέιβιντ Χάνει. 

Ψήφισμα Σ.Α. 750 10 Απριλίου 1992 

Με την ίδια βρετανική εποικοδομητική ασάφεια και

αυτό το ψήφισμα. Στην παράγραφο 2 παραπέμπει

στην έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ S/23780 ημερ. 3 Απρ-

ιλίου 1992. Οι αναφορές στις παραγράφους 11 και

20. 

Στην παράγραφο 20 η δεύτερη έκθεση του ΓΓ

3.4.1992 «εμπλουτίζει» περισσότερο εξηγώντας: «Η

διζωνικότητα της ομοσπονδίας αντικατοπτρίζεται στο

γεγονός ότι κάθε ομόσπονδο κράτος θα διοικείται

από μία κοινότητα η οποία θα έχει εγγυημένη καθα-

ρή πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησία γης στην

περιοχή της. Αντικατοπτρίζεται επίσης με το γεγονός

ότι δεν θα επιτρέπεται στην ομόσπονδη κυβέρνηση

να καταπατά τις εξουσίες και λειτουργίες των ομό-

σπονδων κρατών, ούτε το ένα ομόσπονδο κράτος

να καταπατά τις εξουσίες και λειτουργίες του άλλου»…

Και η Έκθεση αυτή εκδόθηκε 7 ημέρες πριν την

έκδοση του ψηφίσματος 750/92 στις 10.4.1992 

Για την παράγραφο 20

Στις 14 Απριλίου 1992, η εφημερίδα της Κύπρου

«Ελευθεροτυπία» δημοσίευσε δηλώσεις του Τούρ-

κου καθηγητή Yalçın Küçük: «Αν η Διζωνική Ομο-

σπονδία εφαρμοστεί όπως περιγράφεται από τον

Γενικό Γραμματέα των Η.Ε Boutros Ghali και ειδι-

κά η παράγραφος 20, που αναφέρεται στην αναγ-

καστική και εγγυημένη καθαρή πλειοψηφία και

ιδιοκτησία γης στην κάθε περιοχή, αυτό θα οδηγή-

σει σε απευθείας διχοτόμηση στην Κύπρο και

εκτουρκισμό ενός μεγάλου κομματιού της χώρας.

Πάντα ήμουν εναντίον της διχοτόμησης και επα-

ναλαμβάνω τις πεποιθήσεις μου. Αν οι ιδέες Γκάλι

εφαρμοστούν, η Κύπρος θα διχοτομηθεί και θα

εκτουρκιστεί». 

Διζωνική vs Δημοκρατία

Στις 8 Φεβρουαρίου 2017 θυμίζω τι δήλωσε ο καθη-

γητής και πρώην διαπραγματευτής Δρ. Ερόλ Κεϋ-

μάκ, σε σεμινάριο στο Λονδίνο δίπλα από τον Δρ.

Μιχάλη Ατταλίδη πρώην πρέσβη της ΚΔ και τον τότε

΄Ύπατο Αρμοστή στο Λονδίνο Ευρυπίδη Ευρυβιάδη

προεδρεύοντος του Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ: 

«Η Διζωνική βρίσκεται αντίθετη με τα δημοκρα-

τικά ιδεώδη, δεν συμβιβάζεται με Αρχές Δημο-

κρατίας και ανθρώπινα δικαιώματα… είναι μια

ομοσπονδία με διαμοιρασμό εξουσίας. Δεν επι-

διώκουμε μια δημοκρατία, δεν επιδιώκουμε σταθε-

ρότητα, ή πολλά άλλα πράγματα που γνωρίζετε,

επιδιώκουμε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία...

πρέπει να καταλάβουμε ότι η δομή των διαπραγ-

ματεύσεων είναι μια διζωνική, δικοινοτική ομο-

σπονδία, και το πώς χειριζόμαστε το θέμα των

περιουσιών και του εδαφικού. Το τι συζητείται

σήμερα είναι παρόμοιο με το περιεχόμενο του

Σχεδίου Ανάν, αλλά, λόγω του ότι η Κύπρος έγινε

μέλος της ΕΕ από τότε και επειδή οι Ελληνοκύ-

πριοι και η ΕΕ δεν έχουν το στομάχι να επανα-

διαπραγματευθούν την ένταξη της Κύπρου, θα

πρέπει να επανερμηνευθεί το Πρωτόκολλο 10,

διότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία παρα-

βιάζει τους νόμους της ΕΕ σε σχέση με τα αν-

θρώπινα δικαιώματα και οι Τουρκοκύπριοι

φοβούνται ότι μπορούν οι Ελληνοκύπριοι να τους

πάρουν στα δικαστήρια και να ανατρέψουν οποι-

εσδήποτε συμφωνίες…»

Τα ψηφίσματα του Σ.Α, λοιπόν, γραμμένα από τους

Βρετανούς penholders, είναι ασφυκτικά βασισμένα

στα βρετανο-τουρκικά σχέδια από το 1956 για μια

συνομοσπονδία δύο κρατών δια της βρετανο-τουρ-

κικής Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας. Και το

χειρότερο, έχουν προσθέσει ως ασφαλιστική δικλείδα

στην παράγραφο 5 του ψηφίσματος 716, ότι όλα τα

μέρη καλούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τις

αρχές του περιεχομένου του ψηφίσματος και να δια-

πραγματεύονται στο πλαίσιο αυτό δίχως να εισάγουν

απόψεις που διαφοροποιούνται από αυτό. 

Αυτά είναι που θα διαπραγματευθείτε, κύριε

Πρόεδρε; Θα δεχθείτε, η ΕΕ και εσείς, την κατα

πάτηση των αρχών της, θα … επανερμηνεύσει

το Πρωτόκολλο 10 για αναγνώριση των κατεχο

μένων; Πού και πόσοι άραγε Ελληνοκύπριοι θα

επιστρέψουν εφόσον ο στόχος είναι αναγκαστι

κή και εγγυημένη καθαρή πλειοψηφία και ιδιο

κτησία γης στην κάθε περιοχή;

Μία είναι η λύση, κύριε Πρόεδρε, ΕΠΑΝΑΤΟ

ΠΟΘΕΤΗΣΗ.  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΑΡΑΤΗ ΚΑΙ

ΔΙΚΑΙΗ. 

Δεν σας δεσμεύει τίποτα από όσα απαράδεκτα

έκαναν οι προκάτοχοί σας, ερήμην του λαού, ξεκινώντας

από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, Τάσσο Παπαδό-

πουλο και τους άλλους τον Μάρτιο του 1977. Με τον

διαβόητο διζωνικό χάρτη, όταν ήσασταν μόλις 4 ετών.

΄Η με τον Γιώργο Βασιλείου που δέχθηκε την τρισ-

κατάρατη ΔΔΟ το 1990 ερήμην του λαού και έκανε

ό,τι του ζητούσαν οι Βρετανοί όταν ήσασταν μόλις 17

ετών…

1) Γιατί επιτρέπεται επιτέλους να συνεχίζουν

οι «αποικιοκράτες» να είναι οι penholders στο

Σ.Α για το Κυπριακό; 

2) Γιατί κύριε Πρόεδρε δεν ζητήσατε ακόμα

συνάντηση και με την «Αδούλωτη Κερύνεια»; 

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

 Δημοσιογράφου

Η αλήθεια κρύβεται στην πένα της 
βρετανικής “εποικοδομητικής ασάφειας”!
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Το πλοίο ΕΦΗΜΕΡΑ
Κοινωνία κάλπικη, κοινωνία με πάθη,

που διδάσκει τους μικρούς να μην κάνουν λάθη…

Η ημέρα της φιλόπονη,  ανθρώπους διεγείρει,

να τολμήσουν να γνωρίσουν, κοπιάσουνε, κερδίσουν…

Κι αν σωρεύσουν – τους φτωχούς να ελεήσουν!

Η μητέρα το παιδί της συμβουλεύει και προσέχει, 

το στολίζει, το χαϊδεύει! 

Μεγαλώνοντας – Αυτόν – και τον Θεό παιδεύει!

Γι’ αυτό και ο Δημιουργός έδωσε οδηγίες,

να χάνονται στη χίμαιρα, άνθρωποι και αμαρτίες.

Όπως και η φύση αιώνια θύελλές της να φέρνει,

να συνετίζει τους θνητούς! (Μα δεν το καταφέρνει…).

Τα όνειρα νύχτες πετούν τους γήινους στ’ αστέρια

και τους ξυπνάνε οι αυγές σε μόχθου τη μιζέρια.

Στης χίμαιρας τ’ απύθμενα, καπνών νιφάδες στρώμα

(λεκεδιασμένες είν’ ψυχές από της γης το σώμα).

Ο Προμηθέας δώρισε φωτιά στην Οικουμένη,

μα οι αγροίκοι πυρπολούν και οι Άγιοι είν’ κρυμμένοι…

Απ’ όσα τυχερά παιδιά σε ευτυχίας σπίτια,

των κήπων οι χιονάνθρωποι ακούνε παραμύθια. 

Σύμπαντος αδόλωτοι, Νες και Ελπίδα μένουν μόνοι, 

όταν… 

Ζήσης η ψυχή την περιπέτειά της τελειώνει. 

Με πλοίο το ΕΦΗΜΕΡΑ, που αράζει στη ΧΙΜΑΙΡΑ…

Μερσίνη MacFarland

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

έχει προκαλέσει συγκλονισμό και απερίγρα-

πτη οδύνη σε όλους τους Έλληνες. Ο βαρύτα-

τος φόρος αίματος το αναγάγει σε μια μεγάλη

εθνική τραγωδία. Μια Εθνική τραγωδία τα αίτια

της οποίας δεν είναι καθόλου δύσκολο να εντο-

πιστούν. Η υπευθυνότητα, η συνέπεια και η

εντιμότητα είναι δυστυχώς έννοιες δυσεύρετες

στον τόπο μας. Ο ωχαδερφισμός και το χαλα-

ρά έγιναν συνώνυμα της καθημερινότητας μας.

Τώρα ψάχνουμε να δούμε ποιος και με ποιόν

τρόπο τοποθέτησε έναν, όπως προκύπτει ξεκά-

θαρα, ανίκανο και χωρίς επαρκή εκπαίδευση

και εμπειρία σε μια νευραλγική θέση που έχει

να κάνει με την ανθρώπινη ασφάλεια. Και το

αποτέλεσμα δυστυχώς είναι να κλαίμε επί των

ερειπίων!!! 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Τα αίτια, ωστόσο, αυτής της ανείπωτης τρα-

γωδίας είναι πολύ βαθύτερα. Τα πάντα θυσία

στο βωμό τους χρήματος…. Κι ύστερα θρη-

νούμε επί των ερειπίων που προκαλούν οι φωτι-

ές, οι πλημύρες, οι συρμοί των τραίνων και πάει

λέγοντας... Σήμερα αυτοί, αύριο ποιοι από όλους

εμάς άραγε; Ως πότε αλήθεια το κυνήγι του

πλούτου και η ανευθυνότητα θα διαφεντεύουν

τη ζωή μας… 

Μέσα από αυτήν την ανείπωτη τραγωδία

ωστόσο αναδείχθηκε το μεγαλείο κάποιων αν-

θρώπων που η κοινωνία τις περισσότερες φορές

θέτει στο περιθώριο. Είναι οι γνωστοί για τους

πολλούς παράξενοι και γραφικοί είναι αυτοί

που καθημερινά, πληρώνοντας ακριβό τίμημα,

παλεύουν για μια κοινωνία απαλλαγμένη από

το ψέμα και την υποκρισία. Διότι, κακά τα ψέμα-

τα, για τους περισσότερους ανθρώπους περισ-

σότερη σημασία έχει το περιτύλιγμα και όχι στο

περιεχόμενο. 

Μεγαλείο ψυχής δείχνει ο Πατήρ Χριστό-

δουλος από το χωριό Αυγόρου της Κύπρου,

που θρηνεί για την απώλεια του παιδιού του,

του 24χρονου Κυπριανού. Γαλήνιος, νηφάλιος

και προπάντων συγχωρητικός… Νοιώθω πολύ

τυχερός που γνώρισα αυτόν τον υπέροχο Ιερέα,

έστω και κάτω από συνθήκες απόλυτης συντρ-

ιβής, στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου

Λάρισας στο οποίο, την πρώτη μέρα βλέπαμε

κόσμο να περιμένει ένα καλό νέο για τους δικούς

του, που δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ. Και τις επό-

μενες δύο μέρες βλέπαμε μόνο ασθενοφόρα

και νεκροφόρες φορτωμένες λευκά φέρετρα. 

Ο Πατήρ Χριστόδουλος Παπαϊωάννου μίλησε

στο «Μega» Ελλάδος και ανέφερε για την

απώλεια του γιου του: «Είναι δύσκολο για έναν

γονιό να χάνει το παιδάκι του, που το μεγάλω-

σε ώρα με την ώρα, μέρα με την μέρα. Ο χειρό-

τερος εφιάλτης της ζωής μου, γιατί έχω έξι παι-

διά, ήταν να χάσω παιδί. Κι όμως τώρα το βιώνω.

Κακία δεν μπορώ να κρατήσω. Είμαστε όλοι

άνθρωποι, όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη. Ας

τους συγχωρήσουμε. Εγώ εκείνο βρήκα μέσα

μου, στήριγμα, ότι βοηθάω και τον εαυτό μου

και την ψυχή του Κυπριανού. Δεν μπορεί να σε

παρηγορήσει άνθρωπος, ούτε τα φάρμακα, ούτε

οι ψυχολόγοι, ούτε τα λόγια των ανθρώπων». 

Ο ίδιος ο Κυπριανός ήταν σε πραγματική

επικοινωνία με τα ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ και κάτοχος

της Χάρης του Χριστού μας. Ιδού τι έγραψε ο

ίδιος: «Μάταια τα του κόσμου. Ο άνθρωπος

πρέπει να είναι σαν την πεταλούδα, να παίρνει

αυτό που πρέπει από τα κοσμικά αγαθά. Π.χ.

φαγητό - να τρώει αυτό που χρειάζεται, έρωτας

- όπως πρέπει, όπως δόθηκε από τον Θεό. Αν

γίνει παράχρηση, τότε η μικρή ζωή, που μας

έδωσε ο Θεός, μετατρέπεται σε μαραμένα για-

σεμιά και δεν απολαμβάνεις την γλύκα του μπαξέ,

ρόδου, κρίνου». («Πεταλούδα», σημείωμα του

εκλιπόντα Κυπριανού Παπαϊωάννου).

Ο Κυπριανός πήγε στην Άντρο μαζί με την

αρραβωνιαστικιά του και πιο συγκεκριμένα 

στην Αγία Μαρίνα της Άνδρου, όπου έγινε η

χειρο-θεσία του ως αναγνώστης. Δείτε τι προη-

γήθηκε εκεί στην Άνδρο δυό μέρες πριν μπει

στο μοιραίο τραίνο από στην Αθήνα για τη Θεσ-

σαλονίκη. Είπανε, λοιπόν, οι Πατέρες από την

Άνδρο ότι κράτησε τριήμερο, κοινώνησε, ευλόγη-

σε τα στέφανα του γάμου του στην εικόνα της

Αγίας Μαρίνας γιατί σε λίγο καιρό θα παντρευ-

όταν και... έφυγε... Νυμφεύθηκε τον Νυμφίο

Χριστό. 

Υστερόγραφο: Κουράγιο σε όσους έχασαν

προσφιλή τους πρόσωπα. Εξαιρετικό όλο το

ανθρώπινο δυναμικό έτοιμο να προσφέρει κάθε

βοήθεια κάτω από συνθήκες πραγματικού πολέ-

μου. 

Συγχαρητήρια πολλά και στους Λαρισαίους,

που σχημάτισαν ατελείωτες ουρές στην Κεν-

τρική Πλατεία της πόλης, περιμένοντας υπο-

μονετικά να δώσουν αίμα για την περίθαλψη

των τραυματιών. Οι απλοί καθημερινοί πολίτες

της Λάρισας έδωσαν δύσκολες εξετάσεις αυτές

τις μέρες και βαθμολογήθηκαν με άριστα. 

Όσο για το πολιτικό προσωπικό του τόπου

μας (λιγοστές λαμπρές εξαιρέσεις πάντα

υπάρχουν), εξακολουθεί να παραμένει αδιόρ-

θωτο. 

Την ώρα που το αίμα των νεκρών ρέει ακόμα

στις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών, αντί

να βγάλουν τον σκασμό, ξιφουλκούν από τηλε-

οράσεως από πρωίας μέχρι νυκτός. Αυτό λέγε-

ται σκύλευση νεκρών. 

Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν βάζει μυαλό ποτέ…

Δυστυχώς παραμένουμε αδιόρθωτοι!!!

Τα αίτια αυτής της ανείπωτης εθνικής
τραγωδίας είναι πολύ βαθύτερα

Είναι η στιγμή...
Η έκρηξη του χρόνου...

Η μεταβολή της προσωρινότητας

σε αιωνιότητα...

Το ωστικό κύμα

που εκτοπίζει κάθε ύλη, σε ουσία...

Το δάκρυ που ρέει άφθονο

και υπερχειλίζει στις φλέβες

του ξεροπόταμου της ζωής...

Το τράβηγμα του άυλου

ομφάλιου λώρου

που κάνει την καρδιά

της μάνας και του πατέρα

να κοιλοπονά...

Επειδή ξαναγεννά

το σπλάχνο της στ' αστέρια...

Αλλά είναι επίσης η στιγμή

που τους αφαιρεί

τον φόβο του θανάτου

και τον μετατρέπει

σε προσμονή αντάμωσης...

Είναι η στιγμή του ταξιδιού

από την δυστοπία της σύγχυσης

και του διαχωρισμού

στην ευτοπία της συνύπαρξης

και της ενσωμάτωσης ...

Είναι η στιγμή

που το "τώρα" του ανθρώπου

ταυτίζεται με το "αιώνιο τώρα"

του Θεού...

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Δρ Τάκης Φελλάς 

Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του αγαπητού Δρα Τάκη Φελλά, 

που έφυγε τόσο απρόσμενα, θα γίνει 
στις 11:00 π.μ. τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 
στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Εdmonton.

Η κηδεία / ταφή θα γίνει 
στον Αστρομερίτη στην Κύπρο 

την Πέμπτη 16 Μαρτίου.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ -ΚΗΔΕΙΑΣ
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Χαλαρούμπα
Ο Αργύρης τελείωσε το Πολυτεχνείο με άριστα και έφυγε στο εξω-

τερικό σαν εργαζόμενος μετανάστης στους ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές. Ξεκίνησε από τις Φιλιππίνες, πήγε στο Βιετνάμ, στην Καμπότ-

ζη, την Ταϋλάνδη και στην Ινδονησία. Ικανός άνθρωπος, αντιμετώπισε

όλες τις δυσκολίες σε επικοινωνία, διαμονή και διατροφή. Έζησε με

τα δικά του λεφτά και χωρίς καμία υποστήριξη από τον πατέρα του.

Ύστερα ταξίδεψε με τον ίδιο τρόπο σε Αργεντινή, Βραζιλία, Εκουαδόρ,

Περού και Κολομβία. Γέμισε το κρανίο του γνώσεις και ατελείωτες

χρωματιστές εικόνες. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Είχε όμως πάντα στο μυαλό να γυρίσει και να υπηρετήσει την

Πατρίδα του. Είχε μεράκι να πάει στις ορεινές καταδρομές. Ήρθε και

παρουσιάστηκε. Του ζήτησαν να κάνει 60 κάμψεις κι εκείνος έκανε

130. Καλά, τις πεζοπορίες των 10 χιλιομέτρων τις έβλεπε σαν πρωινό

κρουασάν, αφού είχε περπατήσει μέσα στις Άνδεις από το Κούσκο

στο Μάτσου Πίτσου. Όταν ζήτησε να ενταχθεί στα ΛΟΚ, τον απέρ-

ριψαν και τον πληροφόρησαν πως έπρεπε να είχε τουλάχιστον έναν

βουλευτή ως γλείψιμο! Εκείνος δεν είχε και οι υπόλοιποι συνάδελ-

φοι τον προέτρεπαν συνεχώς στην έννοια της στρατιωτικής λέξης

«χαλαρούμπα».

Χαλαρά, του έλεγαν και του το τόνιζαν συνεχώς. Ο στρατός μας

έχει σαν κύριο μέλημα την έννοια της χαλαρότητας. Ευτυχώς που οι

Τούρκοι δεν ήρθαν με νεροπίστολα υπό μάλης επί εποχής των δύο

λιποτακτών υπουργών Παπανδρέου και Τσοχατζόπουλου. Ήμασταν

τυχεροί που δεν μας πήραν τότε χαμπάρι για να έχουμε σήμερα στην

πόλη μας για δήμαρχο τον Moustafa ή τον Ahmet. Φτηνά την γλυτώσα-

με. Όμως, δεν νομίζω πως θα συνεχίσουμε να περπατάμε πάνω στην

κοφτερή ακμή του ξυραφιού της τύχης μας. Αυτό έδειξε το τελευταίο

ατύχημα του τραίνου στα Τέμπη και τα ρολόγια του σταθμού στο Λια-

νοκλάδι.

Πριν γίνει ο καινούριος σταθμός, τα ρολόγια ήταν σταματημένα για

45 χρόνια στις 5 παρά είκοσι, πριν ακόμη την εκδήλωση του πραξι-

κοπήματος της Χούντας. Τώρα άλλαξαν και έβαλαν 10 καινούρια

ρολόγια. Τα περισσότερα είναι σταματημένα στις 4 τα χαράματα. Τότε

ξεκινάει και σταματάει αυτομάτως το εικοσιτετράωρο. Τα ρολόγια δεν

έχουν καμία σημασία, σημασία έχουν οι μισθοί και οι συντάξεις των

μισθωτών του οργανισμού να πέφτουν και να αυξάνουν ανυπερθέ-

τως κάθε χρόνο. Τώρα, αν βελτιωθεί κι εκείνο το υπέροχο εφ’ άπαξ,

τα πράγματα θα είναι σαφώς καλλίτερα και τα καλοκαιρινά μας μπά-

νια πολύ πιο ευχάριστα και δροσερά. Να σταματήσει η μιζέρια, να

βελτιωθεί το εισόδημά μας άσχετα από τον αριθμό των νεκρών επει-

δή η σηματοδότηση των γραμμών ακολουθεί πιστά την εξέλιξη εκείνης

των συρμών της Ταγκανίκα και της Μαδαγασκάρης. 

Έχουμε κι εμείς τα πρότυπά μας. Με βάση τον σοσιαλισμό θα εξε-

λιχθούμε καλύτερα και από τον ρυθμό της Κολομβίας και του Με-

ντεγίν. Θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε προς τα πάνω σε κάθε

τομέα, και στον τομέα των μισθών και των νεκρών. Ό,τι και να γίνει,

στον καπιταλισμό εμείς δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ. Η προτεινόμενη

βελτίωση της συνείδησης εργασίας δεν θα κάμψει το ηθικό μας, ούτε

στις ημέρες ετήσιας άδειας που δικαιούμαστε σε κάθε περίπτωση

αλλά ούτε και στην πρόσληψη των τέκνων μας στο τμήμα τηλε-

διοίκησης όποτε κι αν αυτή επιτευχθεί με δική μας άδεια εις το απέ-

ραντο διηνεκές.

Με στεντόρεια φωνή διατρανώνουμε την θέλησή μας για ένα καλ-

λίτερο μέλλον με τον ίδιο πάντα αριθμό νεκρών και ύψος μισθού. Μην

ανησυχείτε, τα ρολόγια θα τα διορθώσουμε μέχρι το 2073.Τα όρια τα

ξέρουμε και από παλιά, δεν είμαστε δα και εντελώς ανίκανοι. Χαλα-

ρούμπα!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Αποχαιρετιστήριος λόγος στον Στέλιο
Στρούθο από τον Σάββα Παυλίδη

Βαρύ ηθικό χρέος μάς συγκεντρώνει σήμε

ρα στον ιερό αυτό χώρο για να αποδώσου

με την οφειλόμενη τιμή για την πλουσιότατη

και σημαντικότατη προσφορά του μακαρι

στού κι αγαπητού μας φίλου Στέλιου Στρού

θου στην οικογένειά του, στην ομογένεια και

την πατρίδα. Αποχαιρετούμε για πάντα, συγκι

νημένοι και θλιμμένοι, έναν άριστο οικογε

νειάρχη, γνήσιο πατριώτη και ακάματο εργάτη

της εκπαίδευσης και όχι μόνο, καθώς διανύει

σύντομα την τελευταία διαδρομή του προς

την Κύπρο μας για να ξεκουραστεί στην τελευ

ταία του κατοικία στην αγαπημένη γενέτειρά

του, την Τραχυπέδουλα της Πάφου.

Ο αείμνηστος Στέλιος, το τέταρτο από τα πέντε

παιδιά της εύπορης οικογένειας των Στρούθων,

που πρόσφερε διαχρονικά στήριξη και βοήθεια

σε κάθε άπορο συγχωριανό και ξένο που είχε

ανάγκη, πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο χωριό

του, στο σχολείο του οποίου έμαθε και τα πρώτα

του γράμματα. ́ Εψαλλε συγχρόνως στην εκκλησία

του χωριού. Φοίτησε στη συνέχεια στο Ελληνικό

Γυμνάσιο Πάφου, όπου διακρίθηκε για την εξαι-

ρετική επίδοσή του στα Μαθηματικά. Αυτό το

προσόν τον κατέστησε σύμβουλο και καθημε-

ρινό επισκέπτη καθηγητή στα σπίτια όλων σχεδόν

των συμμαθητών του, που τον αποκαλούσαν τι-

μητικά «διάνοια» του σχολείου! Παρακολούθη-

σε ακολούθως μαθήματα στο Διδασκαλικό Κολ-

λέγιο Μόρφου και διορίστηκε δάσκαλος στο χωριό

του, όπου εργάστηκε τρία χρόνια οικονομώντας

χρήματα για να κάνει πανεπιστημιακές σπουδές

στο εξωτερικό.

Με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα

των Κυπρίων το 1955 έγινε μέλος της ΕΟΚΑ μαζί

με τρεις φίλους συγχωριανούς του και πρόσφε-

ρε τις υπηρεσίες του, κυρίως στη διανομή φυλλαδίων

της οργάνωσης και τη μεταφορά οπλισμού. Περί

το τέλος του αγώνα διέκοψε την υπηρεσία του

στο σχολείο του χωριού του και (ύστερα από

συνεννόηση του τότε Μητροπολίτη Πάφου Γεν-

ναδίου με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον

Αρχηγό Διγενή) πήρε εικονική βεβαίωση από τον

Ελληνοκύπριο κυβερνητικό αρχίατρο, ότι χρήζει

άμεσης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στο εξω-

τερικό για σοβαρή ασθένεια, ώστε να μπορέσει,

έστω κι έτσι, να εκπληρώσει το όνειρό του να

σπουδάσει. ΄Εφυγε στην Ελλάδα και από εκεί

ήρθε το 1958 στο Λονδίνο, όπου - με πολλές

δυσκολίες - έκανε πανεπιστημιακές σπουδές και

πήρε πτυχίο Μαθηματικών. 

Εργάστηκε για χρόνια από το 1962 ως καθη-

γητής Μαθηματικών, Φυσικής και Ελληνικών σε

αγγλικά σχολεία, όπως στο Πρότυπο Γυμνάσιο

William Ellis Grammar School. Πρόσφερε παράλ-

ληλα ιδιωτικά μαθήματα και επηρέασε θετικά τη

ζωή πολλών δεκάδων παιδιών της ομογένειας,

τα οποία τον θυμούνται, τον αγαπούν και τον εκτι-

μούν απεριόριστα, γιατί απλούστευε τη διδακτέα

ύλη και ήταν πολύ αποτελεσματικός στη διδα-

σκαλία του. Υπηρέτησε επίσης ευσυνείδητα και

σε ελληνικά παροικιακά σχολεία ως δάσκαλος

Ελληνικών σε επίπεδο GCE για περισσότερα

από τριάντα χρόνια. Εργάστηκε στην Ελληνική

Σχολή Λονδίνου του Συνδέσμου Ελλήνων Γονέων,

με στενό του συνεργάτη τον πρωτεργάτη της

Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης Τεύκρο

Ανθία, καθώς και στο Ελληνικό Σχολείο της Κοινό-

τητας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Hendon με Ιερατικό Προϊστάμενο τον Επίσκοπο

Αρίσταρχο και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτρο-

πής τον μακαριστό Νίκο Χατζηπατέρα.

Ο Στέλιος θεωρούσε το εκπαιδευτικό του έργο

ως ιεραποστολή και ύψιστο λειτούργημα. Έκανε

διαβήματα και έγραψε δεκάδες άρθρα σε διάφο-

ρες κυπριακές και παροικιακές εφημερίδες για

την επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης των παροι-

κιακών σχολείων. Συνέβαλε δε σιωπηρά αλλά

καθοριστικά, ως ειδικός απεσταλμένος του πρώτου

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιε-

πισκόπου Μακαρίου στην Αθήνα, στην εξασφά-

λιση της συγκατάθεσης της Ελληνικής Στρατιω-

τικής Κυβέρνησης για την απόσπαση δασκάλων

από την Κύπρο στα ελληνικά ομογενειακά μας

σχολεία μέσω της συσταθείσας το 1977 Κυπρ-

ιακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ). Υπήρ-

ξε επίσης ο ιδρυτής και για πολλά χρόνια Πρόε-

δρος της Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων Αγγλίας

(ΟΕΔΑ), που είχε αναπτύξει τότε πλούσια εκπαι-

δευτική και πολιτιστική δράση και είχε οργανώσει

σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διάφορες

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ο μακαριστός Στέλιος

υπήρξε ωσαύτως στενός συνεργάτης με τους

Αρχιεπισκόπους Αθηναγόρα Κοκκινάκη, Μεθό-

διο και Γρηγόριο, τους κατά καιρούς Υπουργούς

Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου και όλους τους

ομογενειακούς εκπαιδευτικούς συλλόγους και

παράγοντες, όπως τον Τακή Τσιούπρα, τον Θασή

Παπαθανασίου, την Κωνσταντία Χατζηπαναγή

κ.ά. 

Ως άνθρωπος ο αξιομνημόνευτος Στέλιος

υπήρξε απλός, γνήσιος, προσιτός, έντιμος και

εργατικός. Είχε πάντοτε το θάρρος της γνώμης

του και εξέφραζε τεκμηριωμένη άποψη. Ενέπ-

νεε εμπιστοσύνη και κέρδιζε την εκτίμηση των

συνανθρώπων του μέσω της άμεσης συνανα-

στροφής του μαζί τους σε πνευματικές και κοι-

νωνικές συγκεντρώσεις και διασκεδάσεις, που

οδηγούσαν στην ανάπτυξη στενών φιλικών σχέ-

σεων. Είχε ταλέντο στο χορό και ξεχώριζε για το

χιούμορ του, τα σοφά του λόγια, την αγάπη του

προς την πατρίδα και τη θρησκεία και εμφορείτο

από υψηλά ιδανικά, ηθικές αρχές και από τα

ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. ΄Ετρεφε ιδιαίτερη

αγάπη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και παρέ-

μεινε μέχρι τέλους ενεργός επί των επάλξεων

των αγώνων για απελευθέρωση της κατεχόμε-

νης πατρίδας μας. Γνήσιος πατριώτης και άν-

θρωπος χαμηλών τόνων συμμετείχε ενεργά στις

προσπάθειες δικαίωσης της γης που τον γέν-

νησε και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στους

εθνικούς αγώνες του νησιού μας. 

Ο αειμακάριστος Στέλιος υπήρξε επίσης άρι-

στος οικογενειάρχης. Ευτύχησε να έχει δίπλα του

από το 1981 μια εξαιρετική σύζυγο, την ξεχωρι-

στή συνάδελφο εκπαιδευτικό, κυρία Μάρω, πρώην

μέλος της ΚΕΑ και Διευθύντρια για πολλά χρό-

νια στα Σχολεία της Κοινότητας Αγίου Ιωάννου

του Βαπτιστή, η οποία τον στήριζε σε κάθε του

βήμα και τον φρόντισε μέχρι την τελευταία του

πνοή. Είχε επίσης την απερίγραπτη ευτυχία να

αποκτήσει έναν εξαίρετο γιο, τον Ισίδωρο, που

τον έκανε περήφανο με τα επιτεύγματά του. 

Ο μακαριστός Στέλιος έζησε μια δημιουργική

ζωή, γεμάτη δράση και περιπέτειες, που την χαρα-

κτηρίζει πλούσια προσφορά μέσα από την επίτευ-

ξη υψηλών σκοπών, στόχων και επιδιώξεων.

Είναι ωστόσο αλήθεια, δυστυχώς, ότι τα τελευ-

ταία χρόνια της ζωής του, αναγκάσθηκε να απο-

συρθεί πικραμένος και ξεχασμένος από την ενερ-

γό δράση λόγω αφενός μεν του εξαναγκασμού

του να ζήσει για δέκα χρόνια μακριά από το γιο

και τη σύζυγό του, ύστερα από τη μετάθεσή της

στην Κύπρο, αφετέρου δε λόγω των σοβαρών

προβλημάτων υγείας, που άρχισε να αντιμετω-

πίζει από το 2017.

Σήμερα όλοι εμείς, φίλοι, γνωστοί και συγγε-

νείς του, βρισκόμαστε εδώ, γιατί αναγνωρίζουμε

και εκτιμούμε τη σημαντική προσφορά του στην

ομογένεια και την πατρίδα και νιώθουμε την ηθική

υποχρέωση να τον ευχαριστήσουμε από καρ-

διάς για το έργο του, να του πούμε το μεγάλο

ευχαριστώ, που του χρωστούμε ως παροικία,

και να του ευχηθούμε «καλό παράδεισο»! 

Καλό σου ταξίδι, φίλε Στέλιο. Αιωνία σου η

μνήμη!
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ΜΕΡΟΣ 67ον

Αίμα Κυπρίων

Μαρτύρων
Όταν ο αιμοδιψής Κιουτσούκ Μεχμέτ Πασάς, ο

Οθωμανός διοικητής της Κύπρου επέβαλε στην Υψηλή

Πύλη – κατόπιν εισηγήσεως του Γάλλου Γραμματέως

του Γαλλικού Προξενείου της Λάρνακας, Γεωργίου

Λαπιέρ – τον κατάλογο των υπόπτων Κυπρίων, ζήτ-

ησε την εισήγηση και άλλων Οθωμανών προυχόν-

των. Κι αυτοί επρόσθεσαν και άλλα ονόματα, ώστε,

όταν ο Κιουτσούκ Μεχμέτ τους είπε ότι προτείνουν

πολλούς εκτελεστέους, εκείνοι τον κατηγόρησαν για

δειλό…

Ο κατάλογος των προγεγραμμένων είχε 480 ονό-

ματα, εκ των οποίων 70 κληρικών και τα υπόλοιπα

προκρίτων και άλλων «υπόπτων» για τα φιλελεύθε-

ρα αισθήματά τους. Αλλά είχαν προστεθεί και ονό-

ματα άλλων Κυπρίων μόνον και μόνον γιατί είχαν περ-

ιουσία, την οποία υπολόγιζαν οι Οθωμανοί και ο Γάλ-

λος Λαπιέρ να κατασχέσουν και να την επωφεληθ-

ούν για λογαρασμό τους. 

Αφού πήρε ο Κιουτσούκ Μεχμέτ από την Υψηλή

Πύλη την έγκριση για τις προγραφές των Ελλήνων

στην Κύπρο, προσπαθούσε να βρει τρόπο για να τους

συλλάβει όλους, ώστε να μην υποψιαστούν και δια-

φύγουν στα ξένα προξενεία ή δραπετεύσουν από το

νησί. 

Έτσι, την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου 1821 εκάλε-

σε τους περισσότερους από τους προγραφέντες, οι

οποίοι μετείχον και στις γενικές συνελεύσεις των προ-

κρίτων, για να υπογράψουν, τάχα, κοινό ευχαριστήριο

προς τον Σουλτάνο για τη μεγάλη ευμένεια που έδει-

ξε στους Έλληνες της Κύπρου…

Πραγματικά, μέχρι τότε, αφού είχε εκτελεστεί και η

διαταγή του αφοπλισμού των ραγιάδων και οι Κύπρ-

ιοι είχαν παραδώσει όσα όπλα κατείχαν, δεν είχαν

γίνει σοβαρά επεισόδια στην Κύπρο και ο υποκριτής

Οθωμανός διοικητής είχε τιμωρήσει παραδειγματικά

Τούρκους που βιαιπραγούσαν εναντίον Ελλήνων…

Μόλις συγκεντρώθηκαν στη Λευκωσία οι περισ-

σότεροι από τους προγραφέντες, ο Κιουτσούκ Μεχμέτ

διέταξε να κλείσουν τις πύλες της πόλεως και να τους

συλλάβουν… Και με ειδικούς έμπιστους απεσταλμέ-

νουν στα άλλα κέντρα του νησιού, ζήτησε τη σύλληψη

των υπολοίπων «υπόπτων».

Από τους 486 προγραμμένους κατόρθωσε με αυτόν

τον τρόπο να συλλάβει τους 470 και μόνον 16 κατά-

φεραν να κρυφτούν ή να διαφύγουν προς την κυρίως

Ελλάδα ή άλλα μέρη της Ευρώπης. 

Η εκτέλεση των περισσοτέρων από αυτούς έγινε

στην πλατεία του Σαραγιού της Λευκωσίας από τις 9

έως τις 14 Ιουλίου 1821. Αλλά και σε διάφορες πόλεις

και χωριά έγιναν δολοφονικές επιθέσεις στους δρό-

μους και σκοτώθηκαν αρκετοί ακόμα Έλληνες…

Από τους 70 προγραμμένους κληρικούς είναι γνω-

στό ότι εκτελέστηκαν όλοι. 

Οι σφαγές από 

9 έως 14η Ιουλίυο 1821
Εκτελέστηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός εκ Στρ-

οφόλου. Ο Νικόλας, ανηψιός του Αρχιεπισκόπου. Χατ-

ζηΣάββας εκ Στροβόλου, εξάδελφος του Αρχιεπισ-

κόπου και πατέρας των Αδελών Θησέω;.

Παρά δε την κατά την αγοράν «Πασματζίδικα»

μικράν γέφυραν εκαρατόμησαν επίσης τον ιερομό-

ναχον της εν Λευκωσία Ιεράς Εκκλησίας Φανερω-

μένης, Λαυρέντιον, ον κατήγγειλαν ότι κεκρυμμένων

είχεν πυρίτιδα. Προς δε εκαρατόμησαν τον Χριστό-

δουλον Κουρτελλαρίδη, δημογέροντα του Κριτηρίου

Λευκωσίας, τους δε του Σεραγίου δημογέροντας Πέτρ-

ον Οικονομίδην και Γιαννάκην Αντωνόπουλον. 

Την 10ην Ιουλίου επίσης εκαρατόμησαν εν τη ιδία

πλατεία και τους εν Λευκωσία διαπρεπείς επί κοινω-

νική θέσει Μιχαήλ Γλυκύ, πατέρα του πρό τινος απο-

βιώσαντος ευπαιδεύτου Γεωργίου Γλυκή, Χατζή Νικό-

λαον Ζωγράφον. 

Εκτελέσθησαν επίσης οι δημογέροντες και πρό-

κριτοι της Λευκωσίας: Γιάγκος Γεωργιάδου τού και

Τσελεπή Γιάγκου επωνυμούμενου κοινώς, τον Σ.

Συμεώπουλου, τον Χατζή Γιαννάκην Πασπαλλίδην

και τον Χατζη Γιαννάκην Γεμενετζή. Ο τελευταίος αυτός,

καίτοι ουχί εκ των προγεγραμμένων, κατηγγέλθη όμως

και έλαχε του μαρτυρικού θανάτου υπό του Οθωμα-

νού συνεταίρου του, όπως επωφεληθή της περιου-

σίας του διά της διαβολής.

Συν τοις αναφερομένοις εκαρατόμησαν αυθημερ-

όν τους Χατζή Ανδρέαν Γιαπανήν, τον Ζαχαρίαν Κόλ-

λιαν, τον Γεώργιον Κουρτέλλην, Λευκωσιάτας και

τούτους. Τον Χατζή Συμεών Γλυκή, Χατζή Νικόλαο

Πετσόπουλο, βυρσοδέψη, τον Χατζή Πασπαλλίδη,

τον Αρχιδιάκοπο του Αρχιεπισκόπου Μελέτιο, τον

Οικονόμο του ναού του Αγίου Σάββα, τον Χατζή Ανδρέα

Γιαπανή, και τον εκ του προαστίου Λευκωσίας Αγίου

Δεμετίου, Παπά Μάρκον. 

Την δε 14η Ιουλίου 1821 συνέλαβαν και τον εξ ημε-

ρών αναζητούμενον και εν τη κρύπτη της κατά την

συνοικίας της Λευκωσίας Φανερωμένην οικίας του

κρυπτόμενον τον Χατζή Συμεών Γλυκύ, ον κατήγγει-

λεν ο γείτων αυτού Χριστιανός εκ Συρίας χαμπίμπης,

όστις επέτυχε να τον παρατηρήση εξερχόμενον την

νύκτα του ασύλου του και όν απηγχόνισαν εξαρτή-

σαντες αυτόν εκ του παραθύρου της οικίας του. 

Εκαρατόμουν επίσης τον Σόλωνα Σολωμήν, προύχον-

τα της κωμοπόλεως Μόρφου και τον αδελφόν αυτού

Χατζή Κυριάκου Σολωμή, προύχοντα Σολέας. Έτι

απηγχόνισαν τον Ιεροδιάκονον Μόρφου Χριστοφόρ-

ον και τον ανεψιόν του απαγχονισμένου Αρχιεπισκό-

που Χατζή Σάββαν και καθ’ α λέγουσιν δις κατά την

απαγχόνισιν του διεσπάσθη το φονικόν της αγχόνης

σχοινίον. Συν τούτοις, εκαρατόμησαν και τινα Δημήτρ-

τιον,βοσκόν από Άγιον Ιωάννην Μαλούντας, που χρη-

σίμευσε ως καταδότης και εκελέσθηκε και εκείνος μαζί

με τα θύματά του (ον επί τούτω έφερον εις Λευκωσίαν,

πείσαντες δι’ απειλών να μαρτυρήση, ότι δήθεν ο

Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έπεμψεν εις τα χωρία της

Νήσου επιστολάς δι’ ων διήγειρεν εις υποστήριξιν

τους Χριστιανούς και δι’ ων παρώτρυνεν αυτούς να

ώσιν έτοιμοι ίνα σφάξωσι τους Οθωμανούς, ότε θα

εδίδετο σύνθημα εκ Λευκωσίας διά βολής κανονίου

και ούτω άμα τη καταθέσει αυτού εκαρατόμησαν και

τούτον, όπως μη επομένως ομολογήση την αλήθει-

αν). 

Ωσαύτως τον εκ του χωρίου της Σολέας Φλάσο

ΧατζηΠετρήν, βοσκόν, γραμματοκομιστήν των μεμ-

υημένων της Φιλικής Εταιρείας, όντινα συνέλαβαν

κομίζοντα εντός δερματίνουν χωρικού σάκκου (κοινώς

υπό των Κυπρίων της καλουμένης «βούρκας») επι-

στολές των Φιλικών προς τον Αρχιεπίσκοπον και τον

Μιχαήλ Γλυκύ. Απήγαγον εις την αγχόνην τον Ηγούμε-

νον της ευαγούς και βασιλικής Μονής του Κύκκου

Ιωσήφ, τον Μητροπολίτη Μελέτιο από τον Πεδουλά,

τον Σακελλάριο, ιερωμένο από την Ευρύχου, τον Χατ-

ζηκυριάκο Σολωμή, προύχοντα Σολέας από την Λεύκα,

τον ΧατζηΧριστόδουλο, τσαγκάρη από την Πέτρα…

(Συνεχίζεται)

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – 

Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Εθνική Παλιγγενεσία (1821-1829)

Ο πίνακας του Γ. Μαυρογένη, που με εξαιρετική παραστατικότητα αναπαριστά τον απαγχονισμό του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 

και τον αποκεφαλισμό άλλων ιερωμένων.

Η ΑΚΑΚΙΑ προτείνει 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
(με μετάφραση στα νέα ελληνικά και τα αγγλικά)

του Κλεάνθη Γ. Κοτσιοφίδη 

Μια επίπονη, επίμονη και πολύχρονη προσπάθεια συγκέντρωσης και ταξινόμησης λέξεων της
κυπριακής διαλέκτου σε πάνω από 780 σελίδες 

Αγοράστε το με ένα κλικ στο

https://akakia.net/shop/dictionaryofcypriotdialect/
έντυπο £25, ebook £15 (συν ταχυδρομικά)
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As Chancellor of the Holy

Archdiocese of Thyateira and

Great Britain, I recently received a

great number of emails and letters

in response to an article on the inter

net. This article mentioned our

Archdiocese’s ‘Discover Orthodoxy’

adult catechism course, which is host

ed by the historic Greek Orthodox

Cathedral of the Divine Wisdom in

Bayswater, London. The 8month

course consists of onceaweek 45

minute online classes. At the con

clusion of the course, participants

are offered the opportunity to be bap

tized into the Holy Orthodox Church.

It was this most magnificent mass

baptism written about in the article

that drew the attention of so many

faithful around the world.

By The V. Rev.

Archimandrite 

Nephon Tsimalis

The messages I received were writ-

ten by a variety of people, some were

seekers interested in a formal intro-

duction to Orthodox Christianity; some

were people who are already baptized

Orthodox Christians with a desire to

learn more about their faith, and some

messages were even from other clergy

inquiring about the structure of this ini-

tiative. 

My first reaction to this overwhelm-

ingly response to our catechetical pro-

gram was to give glory to God for the

surge of activity and growth that our

Archdiocese has experienced in these

past years. It is the simple, yet focused

nature of His Eminence Archbishop

Nikita’s pastoral approach that has

spurred this growth. His Eminence encour-

ages the clergy and laity of his flock to

invest their efforts in the development

of the liturgical, educational and chari-

table work of the Orthodox Church in

Great Britain—a land which is thirsting

for a unified witness of Orthodoxy. The

liturgical aspect of this ministry refers,

of course, to the sacramental life of the

Church, especially communing the Holy

Eucharist, which grounds and nourish-

es all our other efforts in Christ. The edu-

cational aspect refers to the evange-

lization and even re-evangelization of

the people who come to the Church with

a desire to learn about its history and

theology. The charitable aspect is the

practical side of the theology being taught;

it is the outpouring of gifts and talents

that the members of the Body of Christ

freely receive from our Lord.

The Archdiocese of Thyateira and

Great Britain is an eparchy of the

Ecumenical Patriarchate of Constantinople,

referred to fondly to as our “Mother

Church”. Our Archbishop is especially

steeped in the ecumenical ethos and

tradition of the Ecumenical Patriarchate,

which teaches us to strive to transcend

the strong temptation of nationalistic

divisions and to address the Gospel

message to people around the globe

without distinction. Archbishop Nikitas

was himself born and raised in another

eparchy of the Ecumenical Patriarchate,

the Greek Orthodox Archdiocese of

America, and was consecrated as the

first-ever Metropolitan of Hong Kong

and South East Asia, where he served

for over a decade. This diverse back-

ground and unique combination of expe-

riences of our Archpastor has imbued

him with a deep understanding of the

complexities of mission, of life in coun-

tries that do not have predominantly

Orthodox or even Christian population,

and of the importance of balancing the

ethnic identity of a diaspora communi-

ty with the ecumenical message of the

Gospel in a mutually inclusive and con-

structive manner.

His Eminence has also decisively

emphasized the importance of trans-

parency and accountability at every level

and in every facet of the Church’s min-

istry, from the Archdiocesan Headquarters

to the smallest parish. Beyond the scope

of financial matters, another important

element of transparency and account-

ability is an insistence on communicat-

ing through the predominant language

spoken by the members of his flock. This

has been a priority for His Eminence: to

welcome newcomers with ample oppor-

tunities to worship in their own language,

as well as to reach out to the second,

third, and subsequent generations of

the children of immigrants who are far

more comfortable communicating in

English. By carefully removing certain

linguistic obstacles, we are able to wel-

come a broader spectrum of people into

our communities and to celebrate unhin-

dered our unity in diversity as spiritual

children of the Holy and Great Church

of Christ.

The early days of the Archbishop’s

ministry coincided with the circumstances

of the global COVID-19 pandemic and

government lockdown measures. Even

though the Archbishop himself does not

personally use any social media, tech-

nology played a significant role during

that time. His Eminence directed that

the ministries transition online during

periods of lockdown. His Eminence him-

self was a quiet, yet always present par-

ticipator in these ministries, as he joined

many of the video conference call lec-

tures together with his faithful. The mar-

vels of modern telecommunication are,

indeed, something to be grateful for;

however, by placing his trust first and

foremost in the sacraments and in prayer,

our Archbishop has grown the breadth

and depth of the “reach” of our Archdiocese

exponentially.

I myself arrived in Great Britain short-

ly after His Eminence, serving first as

Director of his Private Office and now

as Chancellor of the Archdiocese. Similar

to His Eminence, I have also been blessed

with a diverse experience that combines

experiences of Orthodox tradition in the

West, as well as in the East; I was born

and raised in the United States by immi-

grant parents and I served at the

Ecumenical Patriarchate for nearly 12

years. At the request of His Eminence

and with his blessing and encourage-

ment, I have been working to identify

and respond to the pastoral needs of

the people of God, young and old, and

from every background.

Personally, the need I see on a daily

basis and the thirst for the presence of

the Church in people’s lives is very great.

I have seen no lack of engagement and

a steady increase over time from the

faithful of our Archdiocese, especially

the young adults, as well as the inquir-

ers who write to me on a nearly daily

basis. The activities we organize may

range from lectures and educational

seminars to more casual social events

(‘Learning and Living the Liturgy’ online

weekly lectures, ‘Discover Orthodoxy’

online weekly catechism, in-person sem-

inars on psychological well-being lead

by qualified professionals, dinner-and-

a-movie nights, the ‘Archdiocesan Lates’

book club series, the ‘Enlightened

Evenings’ young adult dining events,

pilgrimages, and more). 

However, I must report that out of all

these activities offered, the liturgical

events that we organize undoubtedly

enjoy the highest levels of participation.

These include special celebrations of

the Divine Liturgy, evening vigils, and

compline services, all of which are con-

ducted almost entirely in English. I am

especially happy that this is the case,

as participation in the Sacramental Life

and our synaxes of communal prayer

and praise are the very reason for our

existence and the truly transformative

aspect of the ministry.

More specifically, we currently cele-

brate the Divine Liturgy in English every

Saturday of the month, each time at a

different church around London, on a

rotation. When hosted at the historic

Cathedral of the Divine Wisdom, we may

surpass 250 attendees at our English-

language Liturgies, with the average

age being 28-30 years old. Also, St.

Andrew’s Cathedral in Kentish Town,

London offers an English-language

Liturgy two Saturdays per month, with

similar attendance and demographics.

St. Barnabas Church in Wood Green

has also recently inaugurated a Saturday

Divine Liturgy and their numbers are

growing. Indeed, the common experi-

ence is that the churches are filling with

young people from diverse backgrounds,

before our very eyes! By God’s grace,

this is a work in progress, and we are

actively making adjustments to find opti-

mal percentages of English and Greek

language-use for different situations and

contexts.

Guided by our convictions and our

faith in the liturgical life and communion

of our Church, we are simply respond-

ing to the needs and requests of the

faithful, especially those who belong to

younger generations. We are meeting

them here and now where they are, try-

ing our best to address the complexi-

ties of multicultural life in the West, and

the challenges of a constantly devel-

oping society and economy. In the end,

the strategies and approaches I men-

tioned are the sum of our humble efforts

and the rest, of course is up to God. Our

only hope and goal is to call all people

to the Ark of Salvation, to share in the

life-giving and transformative love of our

Lord Jesus Christ. Now is the day of sal-

vation!

Pastoral Activity in the Holy
Archdiocese of Thyateira

and Great Britain
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A MORPHOU MUNICIPALITY DELEGATION MET WITH APPG

Morphou Council delegation
met in London with British MPs

On Tuesday 8th March, the All-Party Parliamentary

Group for Cyprus held a warm and friendly roundtable

discussion with the Deputy Mayor of Morphou, Kyriakos

Koudounas and Councillors Ourania Peletie, Maro Kei

and Katia Chambi from the exiled Morphou Municipality

in Cyprus. Sir Roger Gale MP, Chair of the APPG for

Cyprus, was joined by Bambos Charalambous MP (Vice-

Chair), Theresa Villiers MP (Vice-Chair), Matthew Offord

MP (Vice-Chair), Mark Jenkinson MP (Treasurer) and

Catherine West MP (Officer) for the discussion. The High

Commissioner for the Republic Cyprus, Andreas Kakouris,

the President of the National Federation of Cypriots,

Christos Karaolis and the Secretary of the Barnet Friends

of Morphou, Andreas Karaolis, were also in attendance.

The Deputy Mayor and Councillors congratulated the

Chair and Officers of the Cyprus APPG on their re-elec-

tion, thanked them for their continued support and asked

them to continue their efforts. Cllr Maro Kei read a mes-

sage on behalf of the Mayor of Morphou, Cllr Victor

Hadjiavraam, urging Parliamentarians and the UK

Government to “exert pressure upon Turkey to change

its attitude and work towards a just solution to the Cyprus

problem and the restoration of basic human rights of all

Cypriots”, stating that “in our ongoing struggle and efforts

for freedom and justice, your contribution, in defending

Cyprus’ sovereignty is of utmost importance”.

In closing, the mayor’s message said that “Cyprus can

become an example of reconciliation, peace, prosperity

and stability, not only for the eastern Mediterranean, but

for the world in general”.

Responding to the message of the Mayor of Morphou,

the re-elected Chair of the APPG for Cyprus, Rt Hon. Sir

Roger Gale MP, reiterated that “It is wholly unacceptable

that for nearly fifty years a Member State of the Council

of Europe (Turkey) has been allowed to occupy land

belonging to another Member State (Cyprus)”.

Sir Roger drew upon the “direct comparison between

the occupation of the northern part of the island of Cyprus

by Turkey and the annexation of Crimea by Russia”, stat-

ing that “In total solidarity with our friends in Ukraine we

must also recognise that these ‘frozen conflicts’ must be

resolved on the basis of the return of sovereign territory

to, in each case, its own country”.

The High Commissioner of the Republic of Cyprus

also briefed Parliamentarians on the latest developments

on the Cyprus issue and the Eastern Mediterranean.

48 BRITISH PARLIAMENTARIANS MEMBERS 

AGM of the All-Party Parliamentary
Group for Cyprus

ROGER GALE REELECTED AS CHAIRMAN

On Tuesday 8th March, the All-Party Parliamentary

Group for Cyprus held its 2023 Annual General

Meeting in Parliament. The Rt. Hon. Sir Roger Gale

MP was re-elected as Chair of the APPG along-

side a cross-party team of parliamentarians (full list

of results below).

Sir Roger thanked the Members of Parliament

for his re-election and reiterated that “The election

of the new President of Cyprus, Mr Nikos

Christodoulides, gives fresh hope for the resump-

tion of negotiations to find a just and viable solu-

tion to the Cyprus problem”. Sir Roger added that,

the “All Party Group for Cyprus recognises the just

cause of the people of Cyprus and will continue to

work for the reunification of Cyprus and the right

of all Cypriots to live in a free, united country, in

peace and security under one democratically elect-

ed Government”.

The President of the National Federation of

Cypriots in the UK, Christos Karaolis, was also re-

appointed as the Secretariat of the All Party

Parliamentary Group for Cyprus. Closing the meet-

ing he thanked the Chair of the APPG for Cyprus,

Sir Roger Gale MP, and all the Officers for their

commitment to, and support for, a truly free and

reunited Cyprus.

APPG FOR CYPRUS
CHAIR: Sir Roger Gale, MP (North Thanet,

Conservative),  

VICECHAIRS: 

Lord Adonis (Labour), 

Bambos Charalambous MP (Enfield, Southgate,

Labour), 

Christine Jardine MP (Edinburgh West, Liberal

Democrat), 

Baroness Massey of Darwen (Labour), 

Caroline Nokes MP (Romsey and Southampton

North, Conservative),

Matthew Offord MP (Hendon, Conservative),  

Chris Stephens MP (Glasgow South West, Scottish

National Party), 

Theresa Villiers MP (Chipping Barnet, Conservative) 

Secretary: Rachel Hopkins MP (Luton South, Labour) 

Treasurer: Mark Jenkinson MP (Workington,

Conservative) 

OFFICERS: 

Tonia Antoniazzi MP (Gower, Labour), 

Bob Blackman MP (Harrow East, Conservative), 

Dr Lisa Cameron MP (East Kilbride, Strathaven

and Lesmahagow, Scottish National Party), 

Dan Carden MP (Liverpool Walton, Labour), 

Sarah Champion MP (Rotherham, Labour), 

Feryal Clark, MP for Enfield North (Labour), 

Lord Collins of Highbury (Labour), 

John Cryer MP (Leyton and Wanstead, Labour), 

Judith Cummins MP (Bradford South, Labour), 

Geraint Davies MP (Swansea West, Labour), 

Tan Dhesi MP (Slough, Labour), 

Caroline Dinenage MP (Gosport, Conservative), 

Stephen Doughty MP (Cardiff South & Penarth,

Labour), 

Lord Dykes (Crossbench), Nigel Evans MP (Ribble

Valley, Conservative), 

Marion Fellows MP (Motherwell and Wishaw, Scottish

National Party), 

Patrick Grady MP (Glasgow North, Scottish National

Party), 

Carolyn Harris MP (Swansea East, Labour), 

Sir Oliver Heald KC (North East Hertfordshire,

Conservative), 

Sarah Jones MP (Croydon Central, Labour),  

Daniel Kawczynski MP (Shrewsbury and Atcham,

Conservative), 

Mark Menzies MP (Fylde, Conservative), 

Robin Millar MP (Aberconwy, Conservative), 

Navendu Mishra (Stockport, Labour), 

Gagan Mohindra MP (South West Hertfordshire,

Conservative), 

Carol Monaghan MP (Glasgow South West, Scottish

National Party), 

Layla Moran MP (Oxford West and Abingdon, Liberal

Democrat), 

Sheryll Murray (South East Cornwall, Conservative), 

Angus MacNeil MP (Na h-Eileanan an Iar, Scottish

National Party), 

Kate Osamor MP (Edmonton, Labour), 

Ian Paisley MP (North Antrim, DUP), 

Anum Qaisar-Javed MP, (Airdrie and Shotts, Scottish

National Party), 

Lord Rennard (Liberal Democrat), 

Bob Stewart MP (Beckenham, Conservative), 

Karl Turner MP (Kingston upon Hull East, Labour), 

Catherine West MP (Hornsey and Wood Green,

Labour), 

Mike Wood MP (Dudley South, Conservative), 

Martin Vickers MP (Cleethorpes, Conservative)

ROGER GALE: “RETURN OF A SOVEREIGN TERRITORY TO ITS OWN COUNTRY”



It was raining goals for teams from

community grassroots club Omonia

Youth FC, sponsored by Diamond Corp.

Ltd. 

By Mike Pieri

Sophia Karanicholas and Samuel Arthur's

Under 15 Girls went goal crazy as they

qualified for the next round of the cup with

a thumping 9-0 win. With only 11 players

available, it could have been a difficult tie,

but the girls found their stride early on and

dominated from the first whistle. The oppo-

sition had a great striker; so the defence's

job was to contain her, which they did with

Niamh and Hollie performing brilliantly.

The girls went into the break 2-0 up. In the

second half, the team regrouped and went

up a gear. The ball stayed in the opposi-

tion half where they attacked for nearly

the entire half. The switching of play was

good and they felt more comfortable play-

ing from the back quickly, heaping more

pressure on their opponents. The girls are

now translating training sessions to match

day and it is a joy to watch. It was a solid

performance with each girl contributing to

the outcome and coaches were impressed

with the urgency even in the dying min-

utes of the match. 

Player of the Match was Niamh for giv-

ing a solid defensive performance. The

goals were scored by Gina (4), Shekhinah

(3),  Ellie and Mia A. 

Michael Pieri and Harry Theodorou's

Under 18 White went one better than the

Under 15 Girls as they got their Spring

Plate group phase off to an emphatic start

with a 10-0 home win. The positive momen-

tum since their half term trip to Cyprus

continued, albeit against a team in a lower

division. In a very straightforward perfor-

mance, the boys dominated from start to

finish and even without their regular goal-

keeper, the boys controlled the game and

were never in trouble. Scoring 10 unan-

swered goals was testament to their pro-

ficiency and eagerness to not relent, know-

ing goal difference could be a factor. There

were some excellent performances all

round and some well worked goals too.

Noel Allen's second was lovely dribble and

finish while Andreas Fereos left-foot strike

arrowed into the inside side netting. Both

of Rohan Biswas' goals were cleanly struck

too with the assist for his second goal a

lovely cut back from Man of the Match Tom

Morgan. Tom himself scored not only the

goal of the game but also a goal of the

season so far. What a goal! He received

the ball in the right back position, and Tom

then went on a mazy run. He went past

several players before reaching the penal-

ty area where he rolled the ball with the

sole of his foot to wrong-foot one defend-

er before doing the same to the goalkeeper

who was seated and Tom simply rolled

the ball into the empty net. It was a bril-

liant goal. There was unbridled joy from

his teammates as they celebrated with

him. Goals were scored by: Michael Mina

(2), Noel Allen (2), Rohan Biswas (2), Viktor

Borisov, Igor Gomes-Matos, Andreas

Fereos and Tom Morgan.  

Mary Tryphona and Christian Noble's

Under 12 Girl Tigers had an early kick-off,

but this did not deter the girls as they start-

ed the game with determination and con-

fidence. In an evenly matched game there

were great battles all over the pitch. The

Omonia girls put on a solid performance;

great running from Lara earned her a hat

trick and Gabriella got a well-deserved

goal too. Beanie, Xenia and Elysia rotat-

ed in goal. It was a great friendly match,

with coaches proud of their team.  

Kyri Eleftheriou and Myri Demetriou's

Under 14 White faced a quarter-final against

one of the best teams in their age group

and although they crashed out fo the cup,

they put on a standout performance. Before

the match, the boys were asked to play

with all their heart and try and impress the

identity and style of their play against a

top. And they did just that. The Under 14

White matched their opponents in every

aspect and at half time it was 0-0. The only

goal of the game was an outstanding strike

that hit the inside side netting in the top

right hand corner. The boys pressed hard

and created a few half chances, but the

ball didn't quite fall kindly for them. White

it was a disappointing result, it was a per-

formance which had both coaches beam-

ing and it was no surprise that the whole

team was awarded the Man of the Match

award because every player put every-

thing they could into the game, regardless

of whether they started or came off the

bench and it was impossible to single any

one player after that.  

Zeno Vryonides Under 15 Green got

back to winning ways with a 5-2 win at

home. Lots of effort from the boys and it

was also a game where they got to try few

new things tactically. Goals were scored

by National (2) Alex, Aayan and Endri.

Goalkeeper Daniel was named Man of the

Match.  

John Frangou and Samuel Arthur's

Under 13 Green saw their fledgling team

put on their best performance as a team.

With only one substitute, playing on a full

size 11-a-side pitch against a team in the

top 3 of the league was always going to

be challenging. The game was evenly

matched for most of the game and there

was a real hunger among the group as

they worked well as a team. They did spend

a lot of the game defending but they did

it well, never losing focus.Even though

they lost the match 4-0, the boys should

be proud of the way they played. The boys'

attitude and the atmosphere was great

from players and parents. Magnus was

named Player of the Match for his perfor-

mance in central defence.  

Jack Markou's Under 12 Green inex-

plicably let a 3-0 half time lead slip to lose

4-3 but they do have a County Cup semi-

final to look forward to next week. Good

luck to the boys.  

Chris Gregoriou's Men's Team, who are

sponsored by Crown Mobile Tyres and

CMB Partners, had a very physical battle

in a match of many chances and many

misses in front of goal from both teams.

A smart finish to a good move put the Men's

Team 1-0 up with skipper Marco getting

the first goal. That lead was doubled thanks

to a rasping half volley direct from a cor-

ner by Arman made but they missed a

golden opportunity to make 3-0 and then

a lack of concentration in defence saw the

opposition half the arrears juts before half

time. That goal clearly gave the opposi-

tion the belief they needed and they went

on to score tow goals to go 3-2 up. After

some substitutions and a reshuffle the

Omonia Youth Men grabbed an equalis-

er thorugh Arman and could even have

won it in the end.  

Finally, Sophia Karanicholas' Udner 12

Green Girls put on another good perfor-

mance with moments of great supportive

play and confidence in front of goal. They

were deserving winners and the team bed-

ded in their three new recruits seamless-

ly. Dila, Ela and Evie all made their debuts

and did their best for the team. Goals were

scored by Melina (2), Faith (2), Aanya (2)

and Amelia.  

Player of the Match was awarded to

Faith for showing great confidence on the

ball and taking on a few players as well

as two good goals, both in situations where

it was her determination to win the ball

and pressure applied on the opponents,

which resulted in a goal.  
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Goals galore for Omonia
Youth FC teams 

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.

UNDER 15 GIRLS 

Bambos Charalambous MP (left), Mayor of Enfield Doris Jiagge and Cllr Chris Joannides (right)

UNDER 18 WHITE BOYS

Annual Gala Dinner 
by the Mayor of Enfield

On Tuesday 28th February, the Mayor of

Enfield, Councillor Doris Jiagge hosted the

annual  gala dinner at the Penbridge Suite in

Arnos Grove. 

This was a charity dinner to raise funds for

her chosen charities- Wellbeing Connect

Services, Enfield Carers Centre and Enfield

Women's Centre.

Over 130 guests were in attendance, includ-

ing local Councillors and representatives from

the business community and Enfield-Southgate

MP Bambos Charalambous.

Guests were able to enjoy a three-course

meal and were entertained with music, raffle

and an auction.

Councillor Chris Joannides (Southgate ward)

said:

"The Mayor's hard work and vision for this

event has very much lived up to expectation

and I am humbled to be invited. Much need-

ed funds and awareness has been raised for

the Mayor's charities that will benefit vulner-

able women and children living in Enfield".



KOLOKITHOKEFTEDES

COURGETTE FRITTERS

This is an appetising dish which

can be served as a starter or as

part of meze. It can be served with

yoghurt, tzatziki or Greek salad.

Follow this recipe to make a tasty

and fluffy kolokithokeftedes which

the whole family can enjoy.

INGREDIENTS

Makes 1820

750g courgettes  

1 medium onion, grated

2 spring onions with the green

leaves, finely chopped

zest of 1 lemon

2 cloves garlic, crushed (option-

al)

2 free-range eggs, lightly beaten

250g feta cheese, crumbled

leaves of ¼ of a bunch of fresh

oregano, finely chopped or 1

tsp dried oregano

leaves of ¼ of a bunch of mint,

finely chopped

leaves of ½ bunch fresh flat-leaf

parsley, finely chopped

sea salt

freshly ground black pepper

olive oil or sunflower oil for frying

FOR SERVING

lemon wedges

METHOD

1. Wash and grate the cour-

gettes. Place in a large bowl

with a little salt and set aside.

2.  Squeeze the grated cour-

gettes in a muslin cloth or

tea-towel to get rid of excess

liquid.

3.  In a large bowl, combine the

grated courgettes, onion,

spring onions, lemon zest,

garlic (if using), crumbled fe-

ta, oregano, mint, dill and

parsley. Add the flour in

stages and mix well using a

spatula or mould by hand to

create a firm mixture.

4. Make small 30-40g oval

shaped kolokithokeftedes,

around 5cm in diameter. Add

more flour to the mixture if it

is too sticky or a little more

water if it is dry. Coat in flour

and shake to remove excess

flour.

5. Place in the fridge for at least

30 minutes to firm up the mix-

ture.

6. Heat 4-5 tablespoons of olive

oil or sunflower oil in a heavy-

based frying pan and fry the

kolokithokeftedes over a

medium to high heat on each

side for 2 minutes until gold-

en. Fry them in batches so

that the temperature of the oil

does not drop.

7. Remove from the pan with a

slotted spoon and drain on

kitchen paper.

8. Serve on a warm platter with

lemon wedges.

© George Psarias
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6pm- NewsHub  
7pm- NewsHub 

 
19.00- 20.00 
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#SoothingSunday  
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8pm-  ERT  

 
20.00- 21.00 

 
Chai, Kanella Je 
Kouventa 
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9pm- NewsHub 
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Chai, Kanella Je 
Kouventa 
 
 

 
Scandalous  
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Late Show 

 
#ThrivingThursday    

 
The Live Gentle 
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#SaturdayStyle 
 

 
#SoothingSunday 

 
9pm- NewsHub 
10pm-  ERT 

 
22.00- 23.00 

 

 
#MondayMoods 
 
 

 
#TuesdayTunes 
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Late Show  

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday   

 
#SaturdayShowdown    

 
#SundayFunday 
 

 
10pm-  ERT  

11pm-  RIK 
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The Golden Hour  
Best of the 1950s 
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Best of the 2010s 
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0.00- 1.00 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 
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Schedule is subject to change.  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 – “Play London Greek Radio” -  Bringing You Closer To Your Culture. 
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Thursday 9th March 2023 ELEFTHERIA ● 23CοmmunityNews

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

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.05 Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία
20.00 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ (ΡΙΚ)
22.00 Υγεία και Ευεξία 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
22.30 Ελληνική Ταινία: 

Η Ζωή Αρχίζει Στα Σαράντα
00.00 Ελληνική Ταινία: 

Η Κραυγή Μιας Αθώας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

10.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
18.50 Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία
19.50 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.30 Ελληνική Ταινία: 

Ο Κώτσος Και Οι Εξωγήινοι
21.45 Ελληνική Ταινία: 

Κάποια Μάνα Αναστενάζει
22.55 Ελληνική Ταινία:

Miss Violence

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Art Cafe (PIK)
18:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Αύριο είναι Κυριακή, 

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

Ο Ακάλυπτος
20.55 Ελληνική ταινία:

Θανάσης Ο Βομβιστής
22.20 Ελληνική Ταινία: 

Ο Μικρός Δραπέτης

KYΡIAKH 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.00 Αθλητική Κυριακή (ΡΙΚ)
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21.00 Διαλέγω Καριέρα με 

την Ελευθερία Σωφρονίου
21.25 Πρόσωπα με 

τον Βασίλη Παναγή
22.00 Ελληνική Ταινία: 

Κούνια Που Σε Κούναγε

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

10.00 Από Μέρα σε Μέρα

17.00 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Κυπριακή Σειρά: “Τρικυμία”

20.00 GreekStories με 

τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο

20.25 “Ανάδειξέ το” 

με την Άννα Νικολαΐδη 

και τη Ρούλα Σκουρογιάννη

21.00 Το Θέατρο της Δευτέρας: 

“Μεγάλη Στιγμή”

23.00 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη

Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

10.00 Από Μέρα σε Μέρα

17.00 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19.05 Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία

20.00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.30 Ελληνική Ταινία:

Καθένας Με Την Τρέλα Του

22.15 Ελληνική Ταινία:  

Αντιγόνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19.05 Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία

19.50 Οι Ταινίες της εβδομάδας με την

Τζίλα Ζυλυφτάρι

20.30 Ελληνική Ταινία: 

Ο Δεύτερος Μήνας Του Μέλιτος

21.50 Ελληνική Ταινία: 

Σπιρτόκουτο

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα

17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19.05 Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία

20.00 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ (ΡΙΚ)

22.00 Υγεία και Ευεξία 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου

22.30 Ελληνική Ταινία: 

Παράξενη Συνάντηση

00.20 Ελληνική Ταινία: 

Καταραμένη Ώρα

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

KOLOKITHOKEFTEDES
(COURGETTE FRITTERS)

O gentle harbinger of early-tide

Moist are the winds of spring,

A great Glory at the altar of Holiness

Almond flowers like tiny bells aring.

A trove for the eye of the world

Golden branches and bowls array *

Beloved, O Blessed One, holy fire

On Thine altar, a fragrance we pray.

O Bridegroom hasten the Sacred Cup

By Thy Grace do we partake,

Union on high in Halidom

O Lord, upon Thy Word we wait.

In Thy Hallowed Name we pray . . .

“Winds blow the trees in pallor dress;

O Gentle Spirit, breathe Thy breath

Touch the golden leaves thus blest.

Our King and Priest

We seek Thy peace,

Within Thy bosom to rest.”

Amen

JoAnne Colombo Marinakis

*Exodus 25:31-40

(Golden Seven Branched Candle

stand).

The Almond Tree

www.eleftheria.co.uk
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