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ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ Ν. ΔΕΝΔΙΑ

Να σταλούν πίσω όπως
ήλθαν οι «προτάσεις Τατάρ»
ΡΙΠΕΣ: Οι BRICS, ο Μενέντεζ και
το τηλεσκόπιο James Webb

ΣΕΛΙΔΑ 4

Συνάντηση Κύπριου ΥΠΕΞ με
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων

ΣΕΛΙΔA 12

ΝΕΑΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΝΕΟ «ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥΣ

«Μαμά,
τρώω
μπάμιες»
n ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΝΕΑΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΩΝΕΙ Η
ΚΟΙΝΗ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ
ΣΕΛΙΔA 8

Τα 20χρονα της
Νεολαίας
(ΝΕΠΟΜΑΚ)
της Εθνικής
Ομοσπονδίας Η.Β.

Η Ελλάδα τιμά τον Κύπρο Νικολαΐδη με τον
«Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος»
Ανακοίνωση της Ελληνικής Πρεσβεία στο Λονδίνο αναφέρει ότι την Παρασκευή 22 Ιουλίου, και
ώρα 6.30 – 7.30 θα πραγματοποιηθεί η τελετή παρασημοφόρησης του καθηγητή Εμβρυϊκής Ιατρικής κ. Κύπρου Νικολαΐδη, στην πρεσβευτική κατοικία. Στην τελετή θα παρευρεθεί ο Υπουργός
Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος έρχεται στο Λονδίνο ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Με
προεδρικό διάταγμα αποφασίστηκε να απονεμηθεί ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος
στον κ. Νικολαΐδη. Ο Έλληνας κυπριακής καταγωγής, διεθνούς φήμης καθηγητής στο King's
College του Λονδίνου, θεωρείται θεμελιωτής της Εμβρυϊκής Ιατρικής.

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΕΡΟΥΣ, Η ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ

Το «διπρόσωπο» για εκλογή
πρωθυπουργού
RISHI SUNAK vs LIZ TRASS

n ΣΟΒΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΙΕΣ ΟΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ Ρ. ΣΟΥΝΑΚ «ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΑΝ»
ΤΗΝ Λ. ΤΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΦΙΛΗ Π. ΜΟΡΝΤΟΝΤ

ΣΕΛΙΔA 2

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΥΣΩΝΑΣ 40,3ΟC ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΣΕΛΙΔA 2

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
TΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

Ι. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ: «Η εισβολή της
Τουρκίας το 1974 συνεχίζει να έχει
τρομερές συνέπειες»

ΣΕΛΙΔA 22

ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Οργή Τούρκων για την…
«Οργή του Ποσειδώνα»

n ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΦΕΞ: «ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ
ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ»
n T. VILLIERS: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

ΣΕΛΙΔA 11

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13
s

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill
e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΕΡΟΥΣ, Η ΕΚΛΟΓΗ ΑΡχΗΓΟΥ

Το «διπρόσωπο» για εκλογή πρωθυπουργού
RISHI SUNAK vs LIZ TRASS
Σ

τα μέλη τώρα του Συντηρητικού
Κόμματος η εκλογή αρχηγού, ο
οποίος θα αναλάβει και τα ηνία διακυβέρνησης της χώρας. Εν μέσω θέρους, τα 160 περίπου χιλιάδες απλά
μέλη θα αποφασίσουν με διαδικτυακή ψηφοφορία ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου
Βασιλείου, επιλέγοντας είτε τον Ρίσι
Σούνακ, τέως υπουργό Οικονομίας,
42 χρονών, είτε τη Λιζ Τρας, υπουργό
Εξωτερικών, 47 χρονών.
Στη χθεσινή (Τετάρτη) τελική ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα των
Συντηρητικών μεταξύ των τριών εναπομεινάντων υποψηφίων, έλαβαν: Ρ. Σούνακ
137, Π. Μόρντοντ 105 και Λ. Τρας 113.
Είχε προηγηθεί προχθές Τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των τεσσάρων προκριθέντων υποψηφίων, όπου παρατηρήθηκαν… περίεργα φαινόμενα, παιχνίδια
τακτικής και εκστρατεία σπίλωσης. Όπως
αναμενόταν, η Kemi Badenock (αφρικανικής καταγωγής) απεκλείσθη από το
τελευταίο γύρο λαμβάνοντας 59 ψήφους (μία επιπλέον από την προηγούμενη
ψηφοφορία).
Ο Ρ. Σούνακ, όπως αναμενόταν, ήλθε
πρώτος με 118 ψήφους (δύο λιγότερες
από τον «μαγικό» αριθμό 120 που θα
του εξασφάλιζε συμμετοχή στην εκλογή
από τα μέλη). Η Πένυ Μορντοντ κατετάγη δεύτερη με 92 ψήφους (αύξηση κατά
10) και η Λιζ Τρας Τρίτη με 86 ψήφους
(αύξηση κατά 15!!!)

Οι τρεις τελευταίοι “μονομάχοι”: Πένυ Μέρντοντ, Ρίσι Σούνακ και Λίζα Τρας στην
τηλεμαχία της Τρίτη. Τελικά έμειναν δύο: Σούνακ και Τρας

«ΨΗΦΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ» ΓΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΝΤΟΝΤ
Σύμφωνα με έντονες φήμες στους
κύκλους των Συντηρητικών υπήρξε «τακτική ψήφος». Οπαδοί του Ρ. Σούνακ
πριμοδότησαν την Λ. Τρας, ώστε να αποκτήσει εντυπωσιακή δυναμική η υποψηφιότητά της και να είναι αυτή το δεύτερο πρόσωπο που θα τεθεί στα μέλη για
εκλογή, διότι την θεωρούν πιο εύκολη
αντίπαλη από την Μόρντοντ.
Στέλεχος του επιτελείου Σούνακ … επιβεβαίωσε διά… διάψευσης τις φήμες,
λέγοντας ότι δεν υπήρξε τέτοια οδηγία
από το επιτελείο αλλά δεν απέκλεισε αυτό
να έγινε από κάποιους βουλευτές επειδή θεωρούν την Λ. Τρας – που είναι αντιπαθής – ως πιο εύκολη αντίπαλο από

την Μόρντοντ.
Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις της περασμένης βδομάδας, η Π. Μόρντοντ είναι
πολύ δημοφιλής ανάμεσα στα απλά μέλη
των Συντηρητικών και η επικράτησή της
θεωρείται σίγουρη σε περίπτωση που
προκριθεί.
Τελευταία, επίσης δημοσκόπηση ανάμεσα στους Συντηρητικούς δείχνει τον
Σούνακ να ηττάται από την Π. Μόρντοντ
με 37% έναντι 51%.
Με βάση, όμως, την ίδια δημοσκόπηση και η Λιζ Τρας νικά τον Σούνακ στην
ψηφοφορία των μελών με 54% έναντι
35%.
Πάντως, όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν
ότι η Π. Μόρντοντ θα επικρατούσε στην
προτίμηση των μελών, όποιον κι αν έχει
ανθυποψήφιο.

ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 43χΡΟΝΗΣ ΑΓΓΛΙΔΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ

Την κατασπάραξε ο σκύλος της…
Τραγικό θάνατο από τον σκύλο της βρήκε η Joanne
Robinson, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο
Rotherham, στο Νότιο Γιορκσάιρ της Βρετανίας.
Η 43χρονη, μητέρα δύο παιδιών (φωτό), είχε γυρίσει στο
σπίτι της μετά από βραδινή έξοδο όταν ο σκύλος της ο Rocco,
ένα αμερικανικό Bully, της επιτέθηκε.
Ακούγοντας τα ουρλιαχτά της, ο σύντροφός της, Jamie Stead,
έσπευσε να τραβήξει το ζώο από πάνω της, όμως δεν τα κατάφερε.
Στην προσπάθειά του να την σώσει, ο Stead τραυματίστηκε
στα χέρια, στο στομάχι και το πρόσωπο, ενώ υποβλήθηκε σε
μεταμόσχευση δέρματος.
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Ο ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΥΣ 40ΟC

Ζάλη προκάλεσε ο
καύσωνας στη Βρετανία
Νέο ρεκόρ στην ανώτερη τιμή της θερμοκρασίας κατέγραψε
η Βρετανία, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία ήταν πάνω από 38οC.
Οι ασυνήθιστα υψηλές αυτές θερμοκρασίας προκάλεσαν πολλά
προβλήματα στους κατοίκους της χώρας, ιδίως του Λονδίνου
που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες μεσογειακέ θερμοκρασίες.
Το θερμόμετρο έδειξε την Τρίτη 40,2°C. Το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας ήταν στους 38,7 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν στο Κέμπριτζ πριν από τρία χρόνια.
«Θα είναι σαν κάποιος να άνοιξε το φούρνο», προϊδέασε τις
προάλλες ο Στίβεν Κιτς, στέλεχος της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office), την ώρα που
στον βρετανικό Τύπο γίνονται συγκρίσεις με εξωτικά μέρη, όπως
οι Μαλδίβες και οι Μπαχάμες.
χαρακτηριστικά, ο διάδρομος προσγείωσης στο Λούτον «έλυωσε», αναγκάζοντας τις Υπηρεσίες να ακυρώσουν όλες τις πτήσεις από το αεροδρόμιο, επιτείνοντας την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.

Απροετοίμαστοι
απέναντι στον καύσωνα
Οι Βρετανοί δεν είναι λαός που έχει συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες. Στην περίπτωσή τους, δε, ασύγκριτα πιο αφόρητες
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές εξαιτίας των υψηλών
επιπέδων υγρασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένων μάλιστα των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούσαν έως
σήμερα στη χώρα, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν καν κλιματιστικά, καθώς δεν κρίνονταν απαραίτητα.
Τουναντίον, επισημαίνει η Met Office, τα κτίρια «είναι σχεδιασμένα για να διατηρούν τη θερμότητα, σε σύγκριση με
τις πιο ζεστές χώρες». Γεγονός που κάνει επίσης χειρότερες
τις «τροπικές νύχτες», όταν η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από
τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Σχεδόν απροετοίμαστο στο νέο κύμα καύσωνα δείχνει μέχρι
και το ίδιο το κράτος. Το σύστημα συναγερμού για ακραία ζέστη
– που έχει τώρα σημάνει «κόκκινο συναγερμό» στο μεγαλύτερο
μέρος της Αγγλίας – δημιουργήθηκε μόλις πέρυσι.
Στους αγγλικούς σιδηροδρόμους τα δρομολόγια έχουν από
τη Δευτέρα αναγκαστικά περιοριστεί, το ίδιο και η ταχύτητα όσων
συρμών κινούνται, καθώς οι ράγες έχουν κατασκευαστεί με ανθεκτικότητα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αρκετές αναφέρεται
Ú
ότι έχουν τώρα λυγίσει, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευσή
τους.
Παράλληλα, πολλές φωτιές ξέσπασαν ακόμα και μέσα στο
Λονδίνο, δημιουργώντας μια ακόμα πιο αποπνικτική ατμόσφαιρα.
ÙËÓ ∂˘ÚÒË. Ÿˆ˜ Â›Â ¯·Ú·ÎÙË-

Σοκαρισμένη η οικογένεια της 43χρονης
Συντετριμμένο είναι το στενό οικογενειακό περιβάλλον της
Robinson, με την μητέρα της, Dotty, να δηλώνει πως βρίσκεται σε σοκ.
«Είμαι σε σοκ. Ελπίζω μόνο να ήταν γρήγορο για εκείνη και
να μην υπέφερε πάρα πολύ. Δεν αντέχω να σκέφτομαι τα βάσανά της», είπε και συμπλήρωσε πως: «Θέλω όλοι να ξέρουν
πόσο την αγαπούσαν. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ. Όλοι τη
γνωρίζουν και την αγαπούν».
Μεταξύ άλλων η Dotty Robinson τόνισε πως το ζευγάρι είχε
δύο σκυλιά, τον Rocco και την Lola, τα οποία δεν ήταν επικίνδυνα
και τα πήγαιναν καλά μαζί.
«Πρέπει να ήταν η ζέστη. Υπάρχει ένα ρητό για τα σκυλιά

που βγαίνουν στον μεσημεριανό ήλιο και τρελαίνονται», ήταν
η εκτίμησή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Aστυνομία απομάκρυνε από
το σπίτι τα δύο σκυλιά.

Απαρηγόρητα τα παιδιά της 43χρονης
Φίλοι και γείτονες αφήνουν λουλούδια και κάρτες έξω από
το σπίτι στο οποίο ζούσε το ζευγάρι και όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος της Joanne το βράδυ της Παρασκευής.
Μεταξύ αυτών συγκίνηση προκαλεί η κάρτα που άφησαν η
24χρονη Elle και ο 19χρονος Dillon εις μνήμην της μητέρας
τους: «Μαμά, σε αγαπώ και μου λείπεις».

∆ √ À
§ √ ¡ ¢ π ¡ √ À
∂µ¢√ª∞¢π∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞
152-154 COLES GREEN ROAD
LONDON NW2 7HD
☎: 020 7195 1788
email:michael@eleftheria.biz
vaso@eleftheria.biz
website: www.eleftheria.co.uk
π‰ÈÔÎÙËÛ›·: ELEFTHERIA UK LTD
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜: ªπÃ∞§∏™ ∂§§∏¡∞™
∂∆∏™π∞ ™À¡¢ƒ√ªH:

∞°°§π∞ ........................

í150

KÀ¶ƒ√™ ......................

í250

∂§§∞¢∞ ......................

í250

§√π¶∂™ Ãøƒ∂™ ..........

í250

E πικαιρότητα

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Επικρίνει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
η Εκκλησία της Ελλάδος για τη βάφτιση
γόνων ομόφυλου ζευγαριού από την Αμερική
Π

ρόβλημα μεγάλων διαστάσεων δημιούργησε ο Φαναριώτης Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος με τη βάφτισης
διδύμων παιδιών διάσημου και
πλούσιου ομόφυλου ζευγαριού
εξ Αμερικής στην Ελλάδα. Ο κ.
Ελπιδοφόρος κατάφερε να πάρει
άδεια όπως ορίζουν οι Εκκλησιαστικοί Κανόνες, από τον οικείο
Μητροπολίτη Γλυφάδας για τέλεση του Μυστηρίου του, αποκρύπτοντας την πραγματική αλήθεια.
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Ελλάδος, στην οποία απευθύνθηκε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, συνταυτίστηκε με τις απόψεις
του. Ο Μητροπολίτης θεωρεί ότι τα
παιδάκια δεν έπρεπε να βαφτιστούν
καθώς «δεν ανήκουν σε οικογένεια
κατά τα θέσμια της Εκκλησίας». Η
Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για τη δράση του Ελπιδοφόρου, αποστέλλοντας επιστολή
τόσο προς τον ίδιο όσο και προς το
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Σε ανακοίνωσή της αναφέρει
μεταξύ άλλων:
«Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, κατόπιν εκτενούς συζητήσεως, αποφάσισε ομοφώνως τα εξής (…): Να
αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας
προς τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο για όσα
εγγράφως ανέφερε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας,
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης
και Βάρης κ. Αντώνιος, σε σχέση
με την τέλεση Ιερού Μυστηρίου του
Βαπτίσματος δύο βρεφών στην Βουλιαγμένη, καθώς και σχετική επιστολή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην κανονική δικαιοδοσία
του οποίου υπάγεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
Ταυτόχρονα, η Ιερά Σύνοδος
συζήτησε εκτενώς τα ζητήματα που
αφορούν στην ποιμαντική αντι-

ΠΩΣ Ο ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΞΕΓΕΛΑΣΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΒΑΦΤΙΣΗΣ…

μετώπιση τέτοιων ζητημάτων, παραμένουσα σταθερή στα υπό του
Κυρίου, των Αγίων Αποστόλων και
των Αγίων Πατέρων ορισθέντα».

Πώς ο Ελπιδοφόρος
ξεγέλασε τον Μητροπολίτη
Γλυφάδας
Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας
Αντώνιος, τονίζει ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ενήργησε αυτοβούλως
και αντικανονικώς εντός της Μητρόπολής του, λέει ότι ο ίδιος δεν είχε
ενημερωθεί σχετικά και δεν παραβρέθηκε στο μυστήριο και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε πως τα παιδιά που βαπτίστηκαν «ανατρέφονται από δύο πρόσωπα του ιδίου
φύλου».
Όπως τονίζει ο κ.κ. Αντώνιος «ο
Σεβασμιώτατος Αμερικής μου εζήτησεν εγγράφως άδεια να τελέση την
βάπτισιν των δύο τέκνων της εκ
Σικάγου ορμώμενης ομογενειακής
οικογένειας Μπούση».
Ο Μητροπολίτης Αντώνιος λέει
ότι δεν είχε καμία γνώση για ό,τι
έγινε και δεν είχε καμία επικοινωνία
με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

ούτε πριν της βάφτισης ούτε μετά
από αυτή. Με αφορμή τις πληροφορίες ότι δήθεν έλαβε μέρος, ο κ.
Αντώνιος τονίζει ότι δεν παρευρισκόταν στον Ναό της Παναγίας
Φανερωμένης κατά τη διάρκεια της
βάφτισης.
Στο υπόμνημά του προς την Ιερά
Σύνοδο για το θέμα της βάπτισης
των παιδιών του Ευάγγελου
Μπούση και του “συζύγου” του
Πίτερ Ντούντας, μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητρόπολης
Γλυφάδας, ο κ. Αντώνιος έδωσε στη
δημοσιότητα και την επιστολή που
είχε λάβει στις 21 Ιουνίου από τον
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής με την οποία
ο κκ. Ελπιδοφόρος ζητούσε άδεια
για να τελέσει την βάπτιση «των
δύο τέκνων της εκ Σικάγου ορμωμένης ομογενειακής οικογένειας
Μπούση», θέλοντας να καταδείξει
ότι δεν εγνώριζε πως οι γονείς των
νεοφώτιστων είναι ομόφυλο ζευγάρι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»: Για το θέμα
αυτό γράψαμε μικρό επικριτικό
σχόλιο την περασμένη βδομάδα. Γενικά, η στάση του Ελπιδο-

Αφού κάμφθηκε το βέτο Βουλγαρίας, ξεκίνησαν οι
ενταξιακές Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας με ΕΕ
Τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια
Μακεδονία και την Αλβανία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τη συζητήσεις για τη διεύρυνση της ΕΕ με δύο
επιπλέον κράτη-μέλη ανακοίνωσε η πρόεδρος της
Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Είναι μία ιστορική στιγμή», δήλωσε η πρόεδρος
την Κομισιόν και πρόσθεσε πως «αυτό το περίμεναν
επί τόσο καιρό οι πολίτες σας και το αξίζουν».
Αξίζει να σημειωθεί πως η Βόρεια Μακεδονία είναι

ΕΕ, ενώ το Κοσσυφοπέδιο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη
ελπίζουν να γίνουν υποψήφιες.
Σχετικά με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία
οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είχαν «παγώσει»
καθώς είχε θέσει βέτο η Βουλγαρία.
«Ο τρόπος που η Βουλγαρία αντιμετώπισε τη Βόρεια Μακεδονία ήταν ντροπιαστικός. Η Σόφια περισσότερο μας δίχασε παρά μας ένωσε. Ελπίζω ότι αυτό
θα αλλάξει τώρα», σημείωσε πρόσφατα ο πρωθυ-

υποψήφια προς ένταξη χώρα από το 2005, ενώ η

πουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα, ο οποίος βρέθη-

Αλβανία από το 2014.

κε μαζί με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακε-

Υπενθυμίζεται ότι δύο από τις έξι χώρες των Δυτικών

δονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, στις Βρυξέλλες για

Βαλκανίων, η Σερβία και το Μαυροβούνιο, βρίσκον-

τις διακυβερνητικές διασκέψεις Αλβανίας και Βόρει-

ται ήδη σε διαπραγματεύσεις για πλήρη ένταξη στην

ας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

φόρου δημιουργεί γενικώς προβλήματα στην Ορθοδοξία. Το θέμα
είναι αν ο Πατριάρχης γνώριζε
γι’ αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια του «υφισταμένου» του
Ιεράρχη, ο οποίος, μάλιστα φιλοδοξεί να τον διαδεχθεί!!! Τότε είναι
που θα υπάρξει πραγματικός
κίνδυνος Σχίσματος στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία.
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΟχΙ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΣΥΡΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ…

Ένας εισβολέας, ένας περιφερειακός
τρομοκράτης και ένας Αγιατολάχ συμφώνησαν
να εξοντώσουν τους Κούρδους της Συρίας
Το Ιράν, η Ρωσία και η Τουρκία δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για την «εξόντωση των τρομοκρατών» στη Συρία, σύμφωνα
με την ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη, στο τέλος της τριμερούς
συνόδου κορυφής στην Τεχεράνη
Οι τρεις χώρες «απέρριψαν όλες τις παράνομες πρωτοβουλίες αυτοδιάθεσης» και «έδειξαν τη βούλησή τους να αντιταχθούν στις αυτονομιστικές φιλοδοξίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την κυριαρχία
και την ακεραιότητα της Συρίας» και να απειλήσουν την ασφάλεια των
γειτονικών χωρών, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση
με τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί και τον Τούρκο ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τεχεράνη ζήτησε περισσότερη ενότητα στην
πολιτική για τη Συρία και κατηγόρησε τη Δύση για παρέμβαση...
Η Δύση «έχει χαράξει μια πορεία για να διαμελίσει τη χώρα», δήλωσε ο Πούτιν. «Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στα εδάφη που
δεν βρίσκονται υπό τις συριακές Αρχές», είπε, προσθέτοντας ότι στα
εδάφη αυτά ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος εξτρεμιστικής και αυτονομιστικής δράσης. «Με πολλούς τρόπους, η καταστροφική γραμμή των
δυτικών κρατών, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, το ενθαρρύνει αυτό».
Η Άγκυρα, η Μόσχα και η Τεχεράνη θα πρέπει επομένως να κάνουν
τα πάντα για να καταστήσουν δυνατή την επιστροφή αυτών των περιοχών στον έλεγχο της «νόμιμης κυβέρνησης».
Ερντογάν: «Θα συνεχίσουμε ανεξάρτητα ποιος τους στηρίζει…»
Η Τουρκία θα συνεχίσει «σύντομα» τη «μάχη της κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων» στη Συρία, δήλωσε από την Τεχεράνη ο Ερντογάν,
[πυ απειλεί να παρέμβει στη βόρεια Συρία εδώ και μήνες, αλλά έλαβε
προειδοποίηση από τον Αμερικανό πρόεδρο να μην κάνει νέα εισβολή.
«Πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι δεν υπάρχει θέση στην περιοχή
για τα αυτονομιστικά τρομοκρατικά κινήματα και τους συνεργούς τους.
Θα συνεχίσουμε σύντομα τη μάχη μας κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων»,
προειδοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στο τέλος της τριμερούς
συνόδου κορυφής έχοντας δίπλα του τους ομολόγους του της Ρωσίας
και του Ιράν. Υποστήριξε ότι η κουρδική πολιτοφυλακή YPG (Δυνάμεις
Προστασίας του Λαού) προσπαθεί να διχάσει τη Συρία, με τη στήριξη
ξένων δυνάμεων. Πρόσθεσε ότι ο αγώνας της Τουρκίας εναντίον της
YPG και άλλων πολιτοφυλακών θα συνεχιστεί, ανεξαρτήτως του ποιος
τις στηρίζει (εννοώντας τους Αμερικανούς).

Άποψη - Σχόλια
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Να σταλούν πίσω όπως ήλθαν
οι «προτάσεις Τατάρ»
™

Σ

ύμφωνα με τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο της
Κύπρου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης έλαβε (προφανώς την 20η Ιουλίου, μαύρη επέτειο της τουρκικής βαρβαρότητας στο νησί) τις λεγόμενες «προτάσεις Τατάρ» για το Κυπριακό, που ασφαλώς ετοιμάστηκαν με κάθε λεπτομέρεια στην Άγκυρα και απλώς
ο κατοχικός ηγέτης τις υπέγραψε και τις απέστειλε.
Δεν έγινε γνωστό το περιεχόμενό τους, όμως, πρέπει να είναι αφελής κάποιος για να προσποιείται ότι
δεν τις γνωρίζει.

Ο

ι δηλώσεις Τατάρ την προηγούμενη μέρα ήταν
αρκούντως διαφωτιστικές. Στοχεύουν, είπε, στην
κατάργηση των Ψηφισμάτων 186 (1964), 550 (1984)
και 541 (1983), τα οποία κατοχυρώνουν νομικά και
πολιτικά τη διεθνή ύπαρξη και συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την Τουρκανταρσία του
1963/64 και την ανακήρυξη του ψευδοκράτους το
1983. Δηλαδή, προτείνει αφανισμό του νόμιμου κράτους και αναγνώριση του ψευδοκράτους στο πλαίσιο
«λύσης δύο κρατών». Ο Τατάρ δήλωσε ότι δεν θα κάνει «ούτε ένα βήμα πίσω όποιο κι αν είναι το τίμημα»,
διότι δεν θέλει να πάθουν ό,τι και η... Κρήτη, συνεχίζοντας το παρανοϊκό αφήγημα των Γκρίζων Λύκων του
Μπαχτσελί ότι η Κρήτη ανήκει κατά τα ¾ στην Τουρκία.

Ε

πιπλέον, ο Τατάρ καλεί τους Ε/κ να επιστρέψουν
στο Βαρώσι ως πολίτες του ψευδοκράτους και
«να πάνε στις περιουσίες τους», όχι να τις πάρουν
πίσω. Διότι, σύμφωνα με τους Τούρκους, οι περιουσίες στο Βαρώσι δεν ανήκουν σε Ε/κ, αλλά στον
ΕΒΚΑΦ και «είναι καιρός να ξεπεραστούν οι αδικίες».
Ο κατοχικός ηγέτης πληροφόρησε δημόσια πως 400
Ε/κ αποτάθηκαν για τις περιουσίες τους και ότι 500
χιλιάδες ως τώρα επισκέφθηκαν το Βαρώσι παρά τις
συνθήκες της πανδημίας. Με άλλα λόγια, θέλει να
μας πει ότι μεγάλος αριθμός Ε/κ αποδέχονται τις παράνομες τουρκικές ενέργειες εποικισμού και ανάπτυξης του Βαρωσιού.

να θα αρχίσουν γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή προδιάθεσε ξανά για νέα
εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ.

Μ

έσα, λοιπόν, σ' αυτές τις παραμέτρους υπέβαλε ο Τατάρ τις προτάσεις «του». Οι τουρκικοί
στόχοι είναι φανεροί. Όσοι εξ ημών εθελοτυφλούσαν
τόσα χρόνια, καιρός να αναβλέψουν. Ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος είπε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα
ήταν έτοιμος να συζητήσει τις «προτάσεις Τατάρ»,
νοουμένου ότι θα συζητούνταν και οι δικές του και ο
διάλογος θα λάβανε χώρα με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, όπως καθορίζεται από τα Ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Είναι αντιληπτό ότι
Άγκυρα/Τατάρ απορρίπτουν αυτό το πλαίσιο, άρα
δεν αρχίζει ο διάλογος.

Θ

υμίζουμε ότι οι Τούρκοι χαρακτήρισαν τις προτάσεις και τα ΜΟΕ που υπέβαλε ο Αναστασιάδης ως... βαρβαρότητα!

Π

ιστεύουμε ότι μια τέτοια στάση εκ μέρους μας
είναι άκρως επικίνδυνη, διότι οι «προτάσεις Τατάρ» θα παραμείνουν ως.. «υλικό των διαπραγματεύσεων». Θα αρχίσουν οι πιέσεις για άτυπες συναντήσεις/συζητήσεις τύπου τελευταίας Γενεύης, όπου
όλες οι ιδέες/προτάσεις τέθηκαν στο τραπέζι και θεωρητικά παραμένουν, έστω κι αν τις απορρίψαμε.

Μ

ία στάση εθνικής ευθύνης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπάρχει. Οι «προτάσεις Τατάρ» να
επιστραφούν στον αποστολέα τους ως απαράδεκτες και εκτός πάσης συζητήσεως. Όπως έκανε και
ο Χριστόφιας με τις προτάσεις Ταλάτ παλαιότερα.
Και να αλλάξουμε «τροπάρι», γραμμή πλεύσεως. Το
Κυπριακό να προτάσσεται ως θέμα εισβολής και κατοχής. Η λύση ομοσπονδίας έπεται του τερματισμού
του κατοχής. Η λύση, όποια ονοματολογία κι αν έχει,
να απαιτούμε με συνέπεια παντού να είναι πλήρως
συμβατή με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Τ

«Ε»

ην ίδια ώρα ο Τούρκος αντιπρόεδρος Οκτάι δήλωσε από το ψευδοκράτος ότι τον επόμενο μή-

«Τρεις κι κούκος» οι Γκρίζοι λύκοι στην ελληνική πρεσβεία
Φασιστοειδή τουρκικά στοιχεία μετρημένα στα δάκτυλα, Γκρίζοι Λύκοι του εθνικιστή Τούρκου πολιτικού
Μπαχτσελί και οπαδοί του ακροδεξιού κατοχικού
ηγέτη Τατάρ συγκεντρώθηκαν στις 15 Ιουλίου έξω
από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο για να
διαμαρτυρηθούν για την... εισβολή της Ελλάδας στην
Κύπρο και την... ελληνική κατοχή της «νοτίου Κύπρου».
Μια χούφτα Τούρκων φασιστών επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις εκμεταλλευόμενοι το πραξικόπημα της χούντας εναντίον του Μακαρίου. Οι προδότες των Αθηνών και οι λιγοστοί συνεργάτες τους
στην Κύπρο δεν στόχευαν τους Τ/κ, τον Μακάριο θέλησαν να ανατρέψουν. Δεν κήρυξαν την... ένωση,
όπως ψευδώς διατείνονται τα Τουρκάκια. Μάλλον τη
διχοτόμηση πρέσβευαν. Ό,τι και να πουν οι Γκρίζοι
Λύκοι δεν μπορούν να διαγράψουν το διαρκές έγκλημα της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου.

«Ε»

★
★
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Στρατηγικά η Τουρκία κινείται προς την Ευρασία
Κοσμογονικές γεωπολιτικές αλλαγές: Η Τουρκία
αναμένεται να κάνει αίτηση για να ενταχθεί στους
BRICS.
Όπως στο σκάκι, ο Eλληνισμός ελπίζει σε αυτή
την κρίσιμη λάθος κίνηση.
Οι BRICS ουσιαστικά είναι το παγκόσμιο οικονομικό, αλλά και σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό
αντίβαρο των ΗΠΑ+ΕΕ, δηλαδή της Δυτικής Συμμαχίας.
Οι BRICS αποτελούνται τώρα από την Κίνα,
Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική. Δηλαδή
οι πρώτες δύο χώρες είναι οι κύριοι παγκόσμιοι
αντίπαλοι οικονομικά, αλλά και στρατιωτικά, έναντι στις ΗΠΑ+ΕΕ.
Ο πληθυσμός των BRICS είναι 3,2 δισεκατομμύρια άτομα και αποτελούν το 42% του πληθυσμού
της Γης. Ταυτόχρονα ελέγχουν και παράγουν σημαντικό ποσοστό των πλουτοπαραγωγικών πηγών
του πλανήτη, σε ενέργεια, μεταλλεύματα, πρώτες
ύλες και αγροτικά προϊόντα.
Το Ιράν και η Αργεντινή έχουν ήδη κάνει αίτηση
να ενταχθούν. Σε πρόσφατο άρθρο του στην Ρωσική Izvestia, ο πρόεδρος του BRICS International
Forum Purnima Anand είπε ότι αναμένει την Τουρκία,
Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία επίσης να κάνουν
αίτηση να ενταχθούν στον Οργανισμό, και ότι αυτό
το θέμα συζητήθηκε μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και Ινδίας

στην 14η σύνοδο των BRICS, που έγινε διαδικτυακά
τον προηγούμενο μήνα.
Ο Li Kexin, Director-General of the Department
of International Economic Affairs του Κινεζικού
Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι αρκετές χώρες
"κτυπούν την πόρτα" του Οργανισμού των BRICS
για να μπουν μέσα, συμπεριλαμβανομένων του
Ιράν, Αργεντινής, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας.
Θυμίζω επίσης ότι το καθεστώς των Αγιατολλάδων του Ιράν είναι ο δηλωμένος υπ' αριθμόν 1 εχθρός του Ισραήλ, του πιο στενού πολιτικού και στρατιωτικού σύμμαχου των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή.
Το Ιράν έχει δηλώσει ότι ο στρατηγικός του σκοπός
είναι να σβήσει το Ισραήλ από τον χάρτη.
Δικό μου σχόλιο: Εάν πράγματι η Τουρκία κάνει
αίτηση να ενταχθεί στους BRICS, αυτή θα είναι ξεκάθαρη εχθρική γεωπολιτική κίνηση να φύγει από την
Δυτική Συμμαχία όπου βρίσκεται μέσω ΝΑΤΟ εδώ
και 70 χρόνια, και να συμμαχήσει πλέον ανοικτά με
τους κύριους στρατιωτικούς και οικονομικούς αντιπάλους της Δύσης.
Σε τέτοια περίπτωση, οι ΗΠΑ και οι Δυτικοί μας
σύμμαχοι και εταίροι δεν θα έχουν πια άλλη επιλογή παρά να διώξουν την Τουρκία από το ΝΑΤΟ με
τις κλωτσιές. Αυτό φυσικά αναμένουμε και ευχόμαστε ως Ελληνισμός!

Αυστηροί όροι και ενστάσεις από Μενέντεζ
στα Τουρκικά F-16
O φιλέλληνας Αμερικανός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρόεδρος της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας στο
Αμερικανικό Κογκρέσο, βάζει αυστηρούς όρους για
τις ενστάσεις του για την απόκτηση των μαχητικών
F-16 από την Τουρκία:
Ρόμπερτ Μενέντεζ: «Ήμουν πολύ σαφής σχετικά με την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Πουλάμε τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό με βάση κάποια
στάνταρντ, με αυτούς που μοιράζονται τις αξίες μας,
και όχι απλώς στην βάση του οικονομικού κέρδους».
Μεταξύ αυτών των όρων συγκαταλέγονται:
1. Το θέμα της απόκτησης του Ρωσικού συστήματος S-400.
2. Οι παράνομες υπερπτήσεις πάνω από τα Ελληνικά νησιά.
3. Οι στενές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία.
4. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι φυλακίσεις

δημοσιογράφων και δικηγόρων.
Οι πιο πάνω όροι μπήκαν μετά και από δυναμική παρέμβαση του Ελληνοαμερικανικού Λόμπι στην
Ουάσινγκτον.
Παράλληλα, εκνευρισμό και αντίδραση όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και στις ΗΠΑ προκαλούν οι
ακραίες προκλήσεις της Τουρκίας.
Ο απαράδεκτος και ανυπόστατος χάρτης του
αρχηγού των Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί,
με τον οποίο εμφανίζουν τα νησιά του Αιγαίου και
την Κρήτη ως Τουρκικά, ένα προκλητικό αλλά ταυτόχρονα και αστείο κατασκεύασμα, για το οποίο ο
Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει καλέσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να απαντήσει αν το υιοθετεί και αν αποτελεί επίσημη θέση
της Τουρκίας.
Επίσης, η Γαλλική εφημερίδα "Le Point" ασκεί
δριμεία κριτική στον Ισλαμιστή νεο-σουλτάνο και
γράφει ξεκάθαρα για Ερντογάν+Τουρκία: «Είναι
σκουλήκι στον καρπό, εχθρός μας εκ των έσω!»

Τα τεράστια άλματα της Επιστήμης
To νέο διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA James
Webb στέλλει τις πρώτες φωτογραφίες από την
απαρχή του Σύμπαντος πριν σχεδόν 13,8 δισεκατομμύρια έτη.
Το τηλεσκόπιο James Webb εκτοξεύτηκε στις 25
Δεκ. 2021, με σκοπό να κοιτάξει πίσω στο χρόνο,
στην αυγή του Σύμπαντος, και να καταγράψει τι
συνέβη μόλις εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά
από το Big Bang.
Διοικητής ΝΑSA: «Βλέπετε γαλαξίες που λάμπουν γύρω από άλλους γαλαξίες, των οποίων το
φως έχει καμφθεί, και βλέπετε μόνο ένα μικρό μέρος
του Σύμπαντος. Κοιτάμε πίσω, πάνω από 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Το φως ταξιδεύει με 186.000
μίλια ανά δευτερόλεπτο. Το φως που βλέπετε σε
ένα από αυτά τα μικρά στίγματα ταξιδεύει εδώ και
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13 δισεκατομμύρια χρόνια. Παρεμπιπτόντως, πηγαίνουμε και πιο μακριά».
«Εφόσον γνωρίζουμε ότι το Σύμπαν έχει ηλικία
13,8 δισεκατομμυρίων ετών, πηγαίνουμε πίσω,
σχεδόν στην αρχή. Πριν από 100 χρόνια πιστεύαμε ότι υπήρχε μόνο ένας γαλαξίας, τώρα ο αριθμός
είναι απεριόριστος. Στον δικό μας γαλαξία έχουμε
δισεκατομμύρια αστέρια ή ήλιους, και σε όλο το
Σύμπαν υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες».
Δικό μου σχόλιο: Ο αστέρας του δικού μας ηλιακού συστήματος, δηλαδή ο δικός μας ήλιος, αναμένεται να εξαντληθεί σε 4 δισεκατομμύρια έτη με
την εξάντληση των αποθεμάτων υδρογόνου.
Επίσης οι επιστήμονες αστροφυσικοί πιστεύουν
ότι πριν από το Big Bang υπήρχε το απόλυτο κενό!

ΓΡΑΙΚΟΣ
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Κυπριακή Επικαιρότητα
Συμφωνία Κύπρου-Πακιστάν για
επιστροφή Πακιστανών λαθρομεταναστών

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Τέθηκαν οι βάσεις για τη συνεργασία
μεταξύ Κύπρου και Πακιστάν στις επιστροφές μεταναστών, στο πλαίσιο συνάν-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5

Εικόνες ντροπής
στην Αγία Νάπα
από τουρίστες
Εικόνες ντροπής στην Αγία Νάπα με τουρίστες να κυκλοφορούν γυμνοί και να προβαίνουν σε χυδαίες πράξεις.
Βίντεο καταγράφουν εικόνες απόλυτης ντροπής έξω από
νυκτερινό κέντρο της πόλης, με τουρίστα να αυνανίζεται και
άλλον να κυκλοφορεί μέρα μεσημέρι γυμνός και να καλημερίζει ανυποψίαστους πολίτες.
Η τουριστική κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη φέτος
αφού τα προηγούμενα χρόνια λόγω περιοριστικών μέτρων
ελέω πανδημίας δεν υπήρχαν τόσες αφίξεις.

τησης του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΠΕΣ),
Νίκου Νουρή με τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Εσωτερικών του Πακιστάν,
Momin Agha.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε
το ΥΠΕΣ, η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα αλληλοκατανόησης. Πέραν της
ενημέρωσης του Πακιστανού αξιωματούχου
για το μεταναστευτικό πρόβλημα που η
Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει,
συζητήθηκαν διαδικαστικής φύσεως θέματα για τη διευκόλυνση των επιστροφών
υπηκόων του Πακιστάν, η αίτηση ασύλου
των οποίων έχει απορριφθεί.
Επισημαίνεται ότι στη συνάντηση ορίστηκαν
σύνδεσμοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο

τυπα στη Δημοκρατία αποτελούν αντικείμενο

Υπουργείων και αποφασίστηκε όπως άμεσα

εκμετάλλευσης από τα κυκλώματα διακι-

προωθηθεί εκ μέρους του Υπουργείου της

νητών, αναφέρει η ανακοίνωση, έγινε απο-

Κύπρου προς το Υπουργείο του Πακιστάν

δεκτή η εισήγηση του Υπουργού Εσωτερι-

ο κατάλογος των απορριφθέντων για άσυλο

κών για διενέργεια ενημερωτικής εκστρα-

ατόμων, για δρομολόγηση της διαδικασίας

τείας στο Πακιστάν, ώστε όσοι προτίθενται

επιστροφής τους.

να ταξιδέψουν στην Κύπρο να γνωρίζουν

Δεδομένου ότι αρκετοί από τους υπηκόους του Πακιστάν που αφικνούνται παρά-

τις πραγματικότητες.
Ο ΥΠΕΣ ευχαρίστησε τον κ. Agha, ο

οποίος με τη σειρά του εξέφρασε την προθυμία του Πακιστάν να συνεργαστεί με την
Κύπρο στον τομέα των επιστροφών.
Η συνάντηση έγινε παρουσία εκπροσώπων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι
οποίοι αναμένεται να στηρίξουν την προσπάθεια για επιστροφές.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Σ.Α. ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΝΦΙΚΥΠ

«Δεν διαφαίνονται προοπτικές στον
ορίζοντα για το Κυπριακό»

Κλειστές διαβουλεύσεις πραγματοποίησε τη Δευτέρα το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την Ειρηνευτική Δύναμη του Διεθνούς Οργανισμού στην Κύπρο, UNFICYP, υπό την προεδρία του Μονίμου Αντιπροσώπου της Βραζιλίας, Πρέσβη Ronaldo Costa Filho.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που διήρκεσαν περίπου δύο
ώρες, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ενημερώθηκαν από τον
Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο
και Επικεφαλής της UNFICYP, Κόλιν Στιούαρτ, σχετικά με την κατάσταση και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, ενόψει της ψηφοφορίας για την υιοθέτηση του ψηφίσματος για ανανέωση της θητείας
της Ειρηνευτικής Δύναμης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Κόλιν Στιούαρτ κατά την
παρουσίαση των δύο εκθέσεων είπε πως η πολιτική διαδικασία
είναι απογοητευτική διότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη,
ούτε διαφαίνονται προοπτικές στον ορίζοντα.
Αυτό οφείλεται, όπως ειπώθηκε, και στις εκλογικές διαδικασίες
ενόψει των εκλογών σε Κύπρο και Τουρκία το 2023.
Αναφερόμενος στο γενικότερο κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών
τόνισε πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Τόνισε δε,

πως υπάρχει οικονομικό ανισοζύγιο μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών και συνέστησε οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία από τις δύο πλευρές για να επιλυθούν τα προβλήματα και να εγκαθιδρυθεί εκ νέου κλίμα εμπιστοσύνης.
Όσον αφορά τα Βαρώσια, οι συζητήσεις σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υποτονικές, καθώς δεν αναστράφηκε ό,τι έχει γίνει μέχρι
τώρα. Ο κ. Στιούαρτ πρόσθεσε ότι έκτοτε παρατηρήθηκαν μικρής
κλίμακας έργα και υποδομές.
Σύμφωνα με πηγές του ΚΥΠΕ, όσον αφορά τη Νεκρή Ζώνη, δόθηκε έμφαση στο θέμα της μετανάστευσης και στον φράχτη που χτίζει
η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ για την στρατιωτική κατάσταση τονίστηκε
πως οι δύο πλευρές πρέπει να συμφωνήσουν και να αρχίσει διάλογος σε στρατιωτικό επίπεδο.
Η εντολή της UNFICYP λήγει στις 31 Ιουλίου 2022, και το Συμβούλιο
Ασφαλείας αναμένεται να ανανεώσει τη θητεία της για ακόμη έξι
μήνες, σε ανοιχτή συνεδρίαση στις 28 Ιουλίου 2022.
ΣΤΗ ΦΩΤΟ: Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δέχτηκε τον Βοηθό
Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ για την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική κ. Miroslav Jenča, την περασμένη εβδομάδα.

Τα παρατράγουδα με πρωταγωνιστές μεθυσμένους τουρίστες
είναι συχνό φαινόμενο. Τη Δευτέρα η Αστυνομία συνέλαβε
Βρετανούς οι οποίοι προκαλούσαν οχλαγωγία σε διαμέρισμα που διέμεναν. Ελληνοκύπριος εργαζόμενος στον χώρο
προσπάθησε να τους ηρεμίσει, μάταια όμως αφού μαινόμενοι του επιτέθηκαν και του έκοψαν το αυτί.
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τουρκική εισβολή άρχισε στις 5:20 τα ξημερώματα της 20ής Ιουλίου 1974 με ταυτόχρονη ρίψη αλεξιπτωτιστών και απόβαση δυνάμεων ανατολικά της Κυρήνειας
Το σχέδιο στρατιωτικής υπεράσπισης της Κύπρου εγκαταλείφθηκε από τους χουντικούς πραξικοπηματίες που συνιστούσαν… αυτοσυγκράτηση αντί για πυρ
Τον Ιούλιο του 1974 οι ελληνικές και ελληνοκυπριακές δυνάμεις στην Κύπρο αριθμούσαν περί τις
11.500 άνδρες (9.500 Ελληνοκύπριοι στελέχωναν τις
μονάδες της Εθνικής Φρουράς, 1.000 περίπου Έλληνες
ανήκαν στην ΕΛΔΥΚ και οι υπόλοιποι Έλληνες υπηρετούσαν σε μονάδες της Εθνικής Φρουράς).
Δυστυχώς, το πρωί της αποφράδας 20ής Ιουλίου
1974, όταν άρχισαν οι διά θαλάσσης και από αέρος
τουρκικές επιθετικές επιχειρήσεις, οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) δεν ήταν διατεταγμένες βάσει
του επιχειρησιακού σχεδιασμού στην περιοχή Κυρήνειας – Λευκωσίας, καθώς οι περισσότερες εξ αυτών
είχαν συμμετάσχει στο προηγηθέν πραξικόπημα κατά του Μακαρίου (15/7/1974).
Το λεγόμενο σχέδιο Κ, που συνιστούσε το αμυντικό
σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περίπτωση
εχθρικής εισβολής, προέβλεπε την υπεράσπιση των
κυπριακών εδαφών από δυνάμεις της Κυπριακής Εθνοφρουράς και τμήματα των ελληνικών ενόπλων
δυνάμεων (900 άνδρες της ΕΛΔΥΚ, ένα υποβρύχιο
και μία τορπιλάκατο, καθώς και μία μοίρα αεροσκαφών Δ/Β F-84F), τα οποία όμως θα εμπλέκονταν μόνον κατόπιν εντολής του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΕΔ).
Παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις της Κυπριακής
Εθνοφρουράς θα έπρεπε να αναλάβουν δράση πολύ
νωρίτερα από τις 5:20, ήδη από τη στιγμή κατά την
οποία η τουρκική νηοπομπή έμπαινε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ταξίαρχος Μιχαήλ
Γεωργίτσης, που εκτελούσε χρέη διοικητή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), δεν εξέδωσε καμία σχετική διαταγή.
Με σημαντικότατη καθυστέρηση, μόλις στις 8:40
π.μ., διετάχθη η εφαρμογή των σχεδίων, και μάλιστα
όχι από τον Γεωργίτση, αλλά από τον υποστράτηγο
Χανιώτη, ο οποίος υπηρετούσε ως αρχηγός του Α’

Ιστορική Μνήμη
20 Ιουλίου 1974:
Η αποφράδα ημέρα
για τη Μεγαλόνησο

Κλάδου στο ΑΕΔ.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις όσων ενεπλάκησαν
στα δραματικά γεγονότα του πρωινού της 20ής
Ιουλίου 1974, το ΓΕΕΦ όχι μόνο δε διέταξε πυρ
κατά των εισβολέων μέχρι τις 8:40, αλλά αντιθέτως συνιστούσε αυτοσυγκράτηση, βάσει των
τηλεφωνικών οδηγιών που έπαιρνε από το ΑΕΔ.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης, εξ όσων απεδείχθησαν εκ των υστέρων, ότι οι διαταγές για προσβολή
του εχθρού όχι απλώς δόθηκαν όταν ήταν πια αργά,
αλλά και δεν άρχισαν –Κύριος οίδε γιατί– να εφαρμόζονται.
Στις μεμονωμένες περιπτώσεις όπου έλαβε χώρα
κάτι τέτοιο, αυτό συνέβη με αποκλειστική πρωτοβουλία κάποιου διοικητή, όπως ο συνταγματάρχης
Κομπόκης, ο οποίος διέταξε επιστράτευση ορισμένων κρίσιμων ειδικοτήτων για την επαύξηση της πο-

λεμικής ετοιμότητας των τριών μοιρών Καταδρομών
που τελούσαν υπό τις διαταγές του.
Μοιραία, η μοναδική επιτυχημένη στρατιωτική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στο προαναφερθέν κρίσιμο χρονικό διάστημα ήταν η μετακίνηση των τριών
μοιρών Καταδρομών προς τα στενά της Αγύρτας, προκειμένου να αποτραπεί η ταχεία διεύρυνση του τουρκικού προγεφυρώματος, αλλά και η συνένωση των
τουρκικών αποβατικών στρατευμάτων και των τουρκοκυπριακών δυνάμεων της περιοχής Πενταδακτύλου – Λευκωσίας.
Τη νύχτα πλέον της 20ής προς την 21η Ιουλίου
1974 δόθηκε εντολή για τη διενέργεια αντεπίθεσης
από 2 τάγματα (το ένα μηχανοκίνητο) και από δυνάμεις Καταδρομών προς εξάλειψη του δημιουργηθέντος τουρκικού προγεφυρώματος.
Η επιχείρηση αυτή, η μόνη που διετάχθη από το
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ΓΕΕΦ καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης της
τουρκικής εισβολής («Αττίλας Ι»), δεν επέπρωτο όμως
να εκτελεστεί, καθώς τα δύο προαναφερθέντα τάγματα δεν μπόρεσαν να φθάσουν καν στους χώρους
εξορμήσεως (διαλύθηκαν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους από τους χώρους συγκεντρώσεως
είτε εξαιτίας επιθέσεων της Τουρκικής Αεροπορίας
είτε εξαιτίας της ανικανότητας και της έλλειψης μαχητικού πνεύματος των διοικητών τους).
Η άκρως καθυστερημένη αντίδραση της ελληνικής πλευράς, η αδυναμία έκδοσης και εκτέλεσης των αναγκαίων διαταγών, το μοιραίο εκείνο
πρωινό της 20ής Ιουλίου οφείλεται, κατά κοινή
παραδοχή, στην παντελή ανικανότητα της διοικήσεως του ΓΕΕΦ να ανταποκριθεί στις κρίσιμες
περιστάσεις και να εκτελέσει το στρατιωτικό καθήκον της.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε ασφαλώς από τις εντολές του ΑΕΔ για αυτοσυγκράτηση, αλλά σε κάθε
περίπτωση η ηγεσία του ΓΕΕΦ ήταν υποχρεωμένη
να εφαρμόσει το σχέδιο Κ, εφόσον βρισκόταν σε εξέλιξη τουρκική εισβολή.
Ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα που όλα αυτά τα
χρόνια προβάλλονται από τη μια ή από την άλλη πλευρά σε σχέση με τα διαδραματισθέντα την 20ή Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, υπάρχουν ορισμένα ασφαλή συμπεράσματα που δύναται να εξαγάγει κανείς
για το πώς οδηγηθήκαμε σε αυτά τα τραγικά για τον
Eλληνισμό τετελεσμένα:
-- Το ΓΕΕΦ δεν ήταν σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικό επιχειρησιακό έλεγχο, να εκδώσει συγκεκριμένες διαταγές και να επιβλέψει την πορεία εκτέλεσής τους.
-- Επικράτησε πλήρης σύγχυση, με αποτέλεσμα
να μην είναι δυνατή η εκτέλεση καμίας επιθετικής ή
αντεπιθετικής ενέργειας από ελληνικής πλευράς.
-- Οι δυνάμεις της Κυπριακής Εθνοφρουράς δεν
είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε καμία ουσιαστική σύγκρουση με τον εχθρό.
-- Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου είχε επιφέρει έλλειψη ηθικού και αποδιοργάνωση σε όλα τα
διοικητικά κλιμάκια, ανατρέποντας εν τοις πράγμασι
τον αμυντικό σχεδιασμό των Ελλαδιτών και των
Ελληνοκυπρίων.
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«Όταν ο Ιπποκράτης συναντά τον Αριστοτέλη»
Με εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση και με προοπτικές να καταστεί θεσμός αναφοράς για τους Ομογενείς, αλλά
και τους Έλληνες γιατρούς από όλο τον κόσμο, διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, από τις 15
έως τις 17 Ιουλίου, το 1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο με τίτλο «Ο
Ιπποκράτης συναντά τον Αριστοτέλη».
Πρόκειται για συνδιοργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

τό, το 1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο θα έχει τη σφραγίδα των ελληνικών ιατρικών συλλόγων (Hellenic Medical Societies).
Ανάμεσα στους επιστήμονες ήταν ομογενείς Έλληνες ιατροί και ερευνητές της Διασποράς που εργάζονται στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού όπως Uppsala University (Σουηδία), University of Illinois
(ΗΠΑ), School of Medicine, University of
Leeds (ΗΒ), Harvard Medical School (ΗΠΑ),
Research Center, Jane and John Justin Neurosciences Center Cook Children’s (ΗΠΑ),

χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, ο
Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κ. Φώτης Φωτίου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, τοπικών, αλλά και διπλωματικών Αρχών.
Ο Γενικός Γραμματέας κ. χρυσουλάκης
τόνισε, μεταξύ άλλων ότι στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη του άριστου επιπέδου των Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής
γιατρών και βιοεπιστημόνων που διαπρέ-

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας Θράκης), καθώς και
του Υπουργείου Υγείας.
Συμμετέχουν περισσότεροι από 220 κορυφαίοι ομογενείς ομιλητές, εκπροσωπώντας
πάνω από 25 χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, ΗΒ, Γερμανία, Γαλλία, Ισραήλ, χιλή,
Ν. Αφρική, Αίγυπτος κ.ά). Διακεκριμένοι γιατροί και επιστήμονες από τον χώρο της Υγείας
καταθέτουν την επιστημονική τους γνώση
σε 35 συνεδρίες με ιδιαίτερα διευρυμένη θεματολογία.
Οι απανταχού Έλληνες ιατροί, που έχουν
δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο που φέρει το
όνομα του Αριστοτέλη, προκειμένου να
ενώσουν τις δυνάμεις τους για την πρόοδο
της Επιστήμης και τη διάδοση του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο αυ-

Imperial College London (ΗΒ), Indiana University School of Medicine (ΗΠΑ), EPFL
Medical School (Ελβετία) κ.α.
Την τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη, άνοιξε με ομιλία του ο συνδιοργανωτής του Συνεδρίου, Πρόεδρος του Ιατρικού
Τμήματος του ΑΠΘ, κ. Κυριάκος Αναστασιάδης. χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον
Απόδημο Ελληνισμό και τη Δημόσια Διπλωματία, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, ενώ
το Συνέδριο χαιρέτισε και ο Υφυπουργός
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης), κ. Σταύρος Καλαφάτης, εκπροσωπώντας
τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

πουν σε όλον τον κόσμο. Σημείωσε δε ότι
το Συνέδριο αποτελεί μοναδική ευκαιρία δικτύωσης τόσο μεταξύ τους όσο και με το
μητροπολιτικό κέντρο, καθώς και εφαλτήριο καινοτόμων συνεργασιών και καταλύτη
φιλόδοξων συνεργειών. «Στο Υπουργείο
Εξωτερικών πιστεύουμε ακράδαντα ότι Ελλάδα και ελληνική Διασπορά είμαστε ένα. Το
1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο αποτελεί υλοποίηση και έκφραση αυτής της θέσης», υπογράμμισε ο κ. χρυσουλάκης.
Επιπλέον, αφού ευχαρίστησε θερμά τον
Πρόεδρο του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ,
κ. Κυριάκο Αναστασιάδη, για την άριστη συνεργασία και την πολύτιμη αρωγή του, ο κ.
χρυσουλάκης αναφέρθηκε στο σκεπτικό του
τίτλου του Συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι
αυτό αποτελεί ιστορική συνάντηση της Ιππο-

Λειτουργία Επισκόπου
Μαξίμου στην εκκλησία Αγίας
Μαρίνης (Stock-on Trent)
Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης
στον ομώνυμο Ιερό Ναό της πόλεως Stoke-on-Trent της Κεντρικής Αγγλίας.
Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ.
Μάξιμος, ο οποίος ομίλησε στους πιστούς καταλλήλως, μεταφέροντας
επίσης τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα.
Ο Θεοφιλέστατος χειροθέτησε επίσης τέσσερις νέους Αναγνώστες.
Ακολούθησε επίσημο γεύμα για όλους στην Κοινοτική Αίθουσα.

κρατικής Ηθικής με την Αριστοτελική Λογική.
Στην ομιλία του ο υφυπουργός Ανδρέας
Κατσανιώτης σημείωσε πως το Υπουργείο
Εξωτερικών, κεντρικά αλλά και μέσω των
Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του
ανα την υφήλιο, θα συμβάλει σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης και προβολής, κάθε αξιόλογης συνέργειας των Ελλήνων ιατρών και
επιστημόνων, στους τομείς της ιατρικής, της
βιοτεχνολογίας και της καινοτομίας. Επιθυμία μας, είπε, «είναι να συνεισφέρουμε, στο
μέτρο του δυνατού, στην προσπάθεια ανάδειξης και προβολής, ανά την υφήλιο, μέσα
από το δίκτυο της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών
μας, κάθε αξιόλογης συνέργειας των Ελλήνων ιατρών και επιστημόνων, είτε μεταξύ σας
είτε με συναδέλφους σας στο εξωτερικό,
στους τομείς της ιατρικής, της βιοτεχνολογίας
και της καινοτομίας. Ζητούμενο και απώτερος στόχος θα είναι πάντοτε η προώθηση
και η μεγέθυνση του επιστημονικού αποτυπώματος του Ελληνισμού που διαπρέπει στο
εξωτερικό».
Σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο ο Κύπριος Επίτροπος Αποδήμων κ. Φωτίου είπε
ότι με τη διοργάνωση του τίθενται ισχυρά
θεσμικά θεμέλια για την πολυεπίπεδη διασύνδεση διακεκριμένων επιστημόνων της Ομογένειας από όλο τον κόσμο.Ο κ. Φωτίου είπε
ότι συμμερίζεται απόλυτα την εκτίμηση της
διοργανώτριας αρχής του συνεδρίου, της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας, ότι το συνέδριο
μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες συνέργειες των μελών του απόδημου Ελληνισμού
μεταξύ τους, αλλά και με τη μητρόπολη, με
στόχο την ανάδειξη του αξιολογότατου και
πάντοτε αξιόμαχου δυναμικού που διαθέτει.
«Αποτελεί στοιχείο κοινής διαπίστωσης ότι
σήμερα οι Έλληνες της Διασποράς έχουν
διαπρέψει και χαίρουν του σεβασμού και της
εκτίμησης όλων των συμπολιτών τους στις
τοπικές κοινωνίες όπου ζουν και προσα-

ρμόστηκαν κάτω από αντίξοες συνθήκες,
έμαθαν τη γλώσσα, έκαναν οικογένειες, ανάθρεψαν και σπούδασαν τα παιδιά τους, καταξιώθηκαν και ανάπτυξαν έντονη επιχειρηματική, ακαδημαϊκή και κοινωνική δράση,
χωρίς, όμως να έχουν πολιτισμικά αλλοτριωθεί και αφομοιωθεί. Δίνουμε ιδιαίτερη
σημασία στους αξιόλογους ακαδημαϊκούς
ιατρούς και επιστήμονες της Διασποράς μας,
είπε, «που έχουν οικοδομήσει την καριέρα
τους στο εξωτερικό, αλλά έχουν πάντα την
πατρίδα στην καρδιά τους. Αποτελούν ένα
άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα για τις χώρες
μας και μπορούν να γίνουν οι πιο αποτελεσματικοί των πρέσβεων μας».
Πρόσθεσε ότι ένας από τους κοινούς
στόχους είναι η δημιουργία ενός Μητρώου
Ιατρών της Διασποράς μας, οι οποίοι διαβιούν στο εξωτερικό, με πολλαπλά οφέλη
τόσο για τις χώρες μας, όσο και για τους ομογενείς στις χώρες που βρίσκονται. Να σημειωθεί, είπε, ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια συγκέντρωσης των Κύπριων Ιατρών της Διασποράς μας και ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Cyprus Medical Society UK, με σκοπό
να φέρει κοντά Κύπριους γιατρούς που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Ο Απόδημος Ελληνισμός διαθέτει προσωπικότητες σε διάφορα πεδία – πολιτικά,
κοινωνικά, οικονομικά και άλλα – μπορεί σίγουρα να διαδραματίσει δυναμικό ρόλο στα
θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό στο
σύνολό του», κατέληξε ο Κύπριος Επίτροπος Προεδρίας.
Στην τελετή έναρξης τιμώμενα πρόσωπα
ήταν 40 νέοι και νέες ομογενείς από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, που συμμετέχουν
στα προγράμματα φιλοξενίας της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος των προγραμμάτων αυτών,
τα οποία αναβιώνουν μετά από πολλά χρόνια, είναι η επανασύνδεση των νέων ομογενών με τις ρίζες τους, τη χώρα καταγωγής
τους και η ενίσχυση της εθνικής τους ταυτότητας.

Ο μογένεια
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ΝΕΑΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΝΕΟ «ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥΣ

«Μαμά, τρώω μπάμιες»

Μαζεύτηκαν σ’ ένα ξένο τόπο. Κοινή μοίρα, κοινή
καταγωγή: Η Ελληνική. Τόπος «προσωρινής μονιμότητας», διαμονής, το Λονδίνο.
Στον ανθό της νιότης τους αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν «δεύτερη πατρίδα». Να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε μια άλλη χώρα, ξένη προς τις παραδόσεις τους, απόμακρη από τη ρίζα τους, αλλά που την
κάνουν «δική» τους.

την Αγγλική Γλώσσα (δεν έλειπαν και οι ατάκες στην
Ελληνική). Η προφορά ήταν εμφανής αλλά αυτό που
βγήκε ήταν εξαίσιο, πρωτοποριακό.
Ψυχή της όλης προσπάθειας Κατερίνα Πετρίδου,
μια νεαρή δυναμική Ελληνίδα με όραμα, δραστήρια,
γεμάτη ζωή. Η ίδια αφηγείται: «Η παράσταση φτιάχτηκε
από το μηδέν. Η συνολική διαδικασία διήρκησε περίπου
τέσσερις μήνες. Αρχικά ετοιμάσαμε ερωτηματολόγια που
τα στείλαμε σε Έλληνες μετανάστες του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμπνευστήκαμε από τις απαντήσεις του κόσμου,

Το «Μαμά, τρώω μπάμιες» είναι ένας προσεκτικά
διαλεγμένος τίτλος μιας θεατρικής παράστασης που
έφτιαξαν απλά για να δείξουν ότι κι εδώ στο Λονδίνο ως
νόμιμοι μετανάστες διατηρούν μέσα τους τις ελληνικές
καταβολές τους, τις συνήθειές τους, τον δυναμισμό της
φυλής και την περηφάνια τους.
Προσαρμόζονται στην αγγλική κοινωνία, την οποία
«ελληνοποιούν» με τον τρόπο τους, με τα μάτια τους,
με την αισιοδοξία εκφρασμένη στο φωτεινό τους πρόσωπο. Ακολουθούν τους κανόνες της ζωής σ’ αυτή τη

αλλά και από δικές μας εμπειρίες, ώστε να γραφτεί το
κείμενο. Έπειτα, μέσα από παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς
και πολλές ώρες προβών φτάσαμε στις παραστάσεις».
Η Κατερίνα Πετρίδου δεν παραλείπει να τονίσει ότι
«μέσα από την παράσταση ευγνωμονούμε το Ηνωμένο
βασίλειο για κάθε είδους εμπειρία, συγκίνηση ή γνώση
μας προσφέρει».
Οι παραστάσεις που έγιναν στο Crouch End και στο
Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους.

χώρα αλλά δεν τα βάζουν κάτω.
Στέλνουν το μήνυμα στην Πατρίδα («Μαμά, τρώω
μπάμιες») ότι ζουν καλά χωρίς να στερούνται τις απαραίτητες συνήθειές τους. Ότι, ναι μεν γίνονται «πολίτες
του κόσμου», ενσωματώνονται στην κοινωνία όπου διαβιούν, αλλά δεν αφομοιώνονται. Σε κάθε τους βήμα η
«Μαμά» τους περιβάλλει, δεν ξεχνούν την καταγωγή,
την πολιτιστική φυσιογνωμία τους, το «είναι» τους.
Έτσι λοιπόν, μια ομάδα εθελοντών νέων της Ομογένειας μαζεύτηκαν για να περιγράψουν την καινούργια
τους ζωή, να διακωμωδήσουν ακόμα και τους εαυτούς
τους, να ενώσουν τις εμπειρίες τους και να έλθουν όλοι
πιο κοντά... Έφτιαξαν ένα ερασιτεχνικό θεατρικό εργαστήρι για να εκφραστούν, όπως έκαναν οι Έλληνες από
αρχαιοτάτων χρόνων. Χρησιμοποίησαν στο θεατρικό

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ:

«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»
Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης Χρυσουλάκης,
εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, παραβρέθηκε στην έναρξη και απηύθυνε χαιρετισμό στο 8ο Διεθνές
Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα,
Πολιτισμός και ΜΜΕ».
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
διδάκτορες και εκπαιδευτικούς και η φετινή
διοργάνωση, με την ειδικότερη θεματική «Ακριτικοί τόποι, γλώσσα και πολιτισμός», τελεί
υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Καστελλόριζο, από τις 10 έως τις 15 Ιουλίου 2022, σε

συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών
Σπουδών του Macquarie University της Αυστραλίας και με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης και του Οργανισμού
Φιλελλήνων του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.
Ο κ. Χρυσουλάκης συνεχάρη και ευχαρίστησε τους διοργανωτές του προγράμματος,
την ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας
και Ελληνικής Γλώσσας, κα Νικολέττα Τσιτσανούδη–Μαλλίδη, καθώς και όλους όσους
συντελούν με τις δράσεις και τον αγώνα τους,
με την προσωπική τους προσπάθεια και την
αγάπη τους, στη στήριξη, διάδοση και ανάδειξη της Ελληνικής Γλώσσας και ευχήθηκε
στους συμμετέχοντες μια εποικοδομητική
εκπαιδευτική εμπειρία.
Ο κ. Χρυσουλάκης επισήμανε στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ότι η ελληνική γλώσσα,
η γλώσσα των προγόνων μας, η γλώσσα του
λαού και του Έθνους μας αποτελεί κυρίαρχο

στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού. Έχει αδιάλειπτη ζωντανή παρουσία αιώνων. Είναι ένας
οργανισμός, που ζει, εξελίσσεται, αναπτύσσεται
μέσα από την κλασική Γραμματεία, τα θρησκευτικά κείμενα, την επιστημονική ορολογία,
τις τοπικές διαλέκτους, τα ιδιώματα και τις ντοπιολαλιές, την προφορική παράδοση, το δημοτικό τραγούδι, την καθημερινή επικοινωνία.
Τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής, αλλά και ο
λεξιλογικός, ορθογραφικός και συντακτικός
της πλούτος δείχνουν το υψηλό επίπεδο του
ελληνικού πνεύματος. Ώστε να πλάσει λέξεις
που να εκφράζουν με τόση ακρίβεια και καθαρότητα μεγάλες έννοιες και ιδέες, όλων των
ειδών τα συναισθήματα, όλες τις αναζητήσεις
της ανθρώπινης ψυχής. Θεμελίωσε τον σύγχρονο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό
και όρισε τον πανανθρώπινο αξιακό κώδικα.
Η Ελληνική Γλώσσα είναι η ταυτότητά μας,
η ρίζα μας, η άυλη πνευματική και πολιτιστική μας κληρονομιά, η περιουσία του λαού μας.

Για τους Έλληνες της Διασποράς, τους Ομογενείς μας, η Ελληνική Γλώσσα και οι ντοπιολαλιές του τόπου καταγωγής τους είναι ο
άρρηκτος λώρος με τη μητέρα Ελλάδα, ο ακατάλυτος δεσμός με την Πατρίδα.
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως τόνισε ο κ. Χρυσουλάκης, στηρίζει κάθε προσπάθεια που
αφορά στην εκμάθηση των Ελληνικών, στη
διατήρηση και ενίσχυση της ταυτότητας των
Αποδήμων μας, στην ανάδειξη της Ελληνικής ως προμετωπίδας της ήπιας ισχύος της
χώρας μας στο εξωτερικό και ως βασικού πλεονεκτήματος της Πολιτιστικής μας Διπλωματίας. “Επειδή θέλουμε οι Έλληνες, όπου κι
αν βρίσκονται να αισθάνονται κοντά στην
Πατρίδα. Θέλουμε τα παιδιά τους να γνωρίζουν
τις ρίζες τους και τον μοναδικό πλούτο που

έχουν κληρονομήσει. Θέλουμε όσοι αγαπούν
την Ελλάδα να μπορούν να μετέχουν της
Ελληνικής Παιδείας. Θέλουμε το λαμπρό φως
του ελληνικού πολιτισμού να μεταλαμπαδευτεί στις γενιές που θα έρθουν. Θέλουμε η
Πατρίδα μας να συνεχίσει να είναι ο φάρος
των αξιών και της αγάπης για τον Άνθρωπο
σε όλον τον κόσμο”, τόνισε.
Κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό Καστελλόριζο, σε κλίμα έντονης συγκίνησης, ο Γενικός
Γραμματέας απέτισε φόρο τιμής στην «Κυρά
της Ρω». Κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της
Κυβέρνησης στον τάφο της ηρωικής Δέσποινας Αχλαδιώτη, στη νησίδα της Ρω.
Όπως τόνισε, η μορφή της απετέλεσε και
θα αποτελεί πάντα σύμβολο γενναιότητας και
πατριωτισμού, παράδειγμα ηρωισμού και
αυταπάρνησης στη νοτιοανατολική εσχατιά
της πατρίδας μας.

Ο μογένεια
Λήξη μαθημάτων - Αθλητική Ημέρα
στο ελληνικό σχολείο Αγίου Νικολάου
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Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 ήταν ημέρα λήξης των σχολικών μαθημάτων του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου
του Αγίου Νικολάου στο Acton αλλά και μέρα αφιερωμένη
σε ομαδικά αθλήματα, παιχνίδια και δραστηριότητες.
Η μέρα αυτή ήταν σημαντική αλλά και απολαυστική για
τους μαθητές, αφού με την καθοδήγηση των δασκάλων
τους επιδόθηκαν σε ομαδικές δραστηριότητες και σε ομαδικά αγωνίσματα με στόχο τη νίκη της ομάδας τους.
Μέσω αυτών των παιχνιδιών ενισχύθηκε το αγωνιστικό,
ομαδικό πνεύμα αλλά και οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και

διδασκόντων.
Στο τέλος, δόθηκαν βραβεία και μετάλλια στους μαθητές της ομάδας που πανηγύρισε τη νίκη της και γιορτάστηκε
με αυτό τον τρόπο η σημασία και η αξία της προσπάθειας
και του «ευ αγωνίζεσθαι»
Τέλος, δόθηκαν στους μαθητές τα ενδεικτικά και τα δελτία
προόδου τους και απονεμήθηκαν από τη Διευθύντρια του
σχολείου κα Ελευθερία Ξενοφώντος οι έπαινοι των μαθητών της κάθε τάξης.
Η Διεύθυνση & το Εκπαιδευτικό προσωπικό του
Αγίου Νικολάου εύχονται σε όλους Καλό Καλοκαίρι!

Χειροτονία νέου διακόνου από
Αρχιεπίσκοπο Νικήτα
Το πρωί του Σαββάτου, 16 Ιουλίου 2022, τελέσθηκε Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων
και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας τέλεσε την χειροτονία εις διάκονο του Συμεών Μένε.
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας προέστη της Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επίσκοπο Ιλίου κ. Ραφαήλ. Συλλειτούργησαν επίσης ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νήφων Τσιμαλής, Διευθυντής του Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, ο
Οικονόμος Kristian Akselberg, ο Αρχιδιάκονος Δρ Γεώργιος Τσουρούς και οι Διάκονοι της
Αρχιεπισκοπής Παντελεήμων Μάξφιλντ, Κωνσταντίνος Μαμούρης και Κένεθ Πάρκερ.

The ACTORS THEATRE

presents:

A Cypriot evening With Greek songs, music, & Poetrry
y

At Theatro Technis
Address: 26 Crowndale Rd, London NW1 1TT
Phone: 020 7387 6617

FRIDA
RIDAY
Y 22 JULY 2022
nd

Starting at 7:30p.m.
x Greek songs wiit
th: Giorgos Yerasiim
mos and
friends
Poetry wiith Panos Sa
av
vv
vide
es
s & Vasilis
Panayiis
x Film Screening
The short film LOVE ABOVE ALL
By Vasilis Panayis
Vasilis & Aydin say goodnight, July 1974 in Cyprus,
and they meet again in London after 45 years.
Starring: Kat Neoc
o leous, Lee Michaels, Barish
Balikdjioglu, Shadiye Balikdjioglu, Osman Balikdjioglu,
Tina Euri, Fivos Alexandrou, Katerina Baro
otsaki,

Κατά την προσφώνηση του ο νέος διάκονος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο κ. Νικήτα και τον
Θεοφιλέστατο κ. Ραφαήλ για την καθοδήγηση, καθώς και τους γονείς και την οικογένειά του για
την στήριξη σε αυτή την απόφαση.
Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την ακράδαντη πεποίθηση ότι ο νέος διάκονος θα σταθεί αντάξιος των προσδοκιών στη διακονία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η χαρμόσυνη ημέρα ολοκληρώθηκε με δεξίωση που ακολούθησε στην αίθουσα κάτω από
τον Ιερό Ναό.

Vasilis Panayis.
MUSIC BY DR STALO GEORGIOU

FREE ENTRY
For more information please call: 07956903 827
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΟΥΔΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα
στους θανάτους από ναρκωτικά!

Πολύ ανησυχητικά είναι τα δεδομένα που προκύπτουν από έρευνες του Πανεπιστημίου Αθηνών για τους θανάτους από ναρκωτικά στην Ελλάδα. Την περίοδο 20182021, καταγράφηκαν 213 θάνατοι, σε σύνολο 2.406 χρηστών που ήταν σε παρακολούθηση. Η θνησιμότητα στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί στην
Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία, από συγκεντρωτικά δεδομένα 84 μελετών! Τα σοκαριστικά αυτά δεδομένα ανακοινώθηκαν από
τους καθηγητές Άγγελο χατζάκη και Βάνα Σύψα, σε πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Δίκτυο Ομότιμων χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδας «Προμηθέας» και ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική
Φωνή», σε συνεργασία με τις οργανώσεις της Πλατφόρμας Μείωσης της Βλάβης
(PRAKSIS, Steps και «Γιατροί του Κόσμου») και τον Δήμο Αθηναίων. Οι ερευνητές
παρουσίασαν πρόσφατα δεδομένα από τα προγράμματα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HIV/HCV»
και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», τα οποία απευθύνονται σε χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών
(χΨΟ). Τα προγράμματα πραγματοποιήθηκαν από το 2018 μέχρι το 2021 στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη. Διαπιστώθηκε εξαιρετικά αυξημένη θνησιμότητα στους χΨΟ,
με επίπτωση 3,4% θανάτους ανά έτος στο σύνολο της Ελλάδας, 2,9% στην Αθήνα και
4,6% στη Θεσσαλονίκη.

Η φέτα νίκησε…
Τελείωσαν τα ψέματα και οι… απάτες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με τη Δανία μπροστάρη, που είχαν στόχο την ελληνική φέτα, ότι δεν έχει την αποκλειστικότητα η Ελλάδα. Η φέτα είναι ελληνική, έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δικαιώνοντας την Ελλάδα και απορρίπτοντας την προσφυγή που είχε καταθέσει η Δανία από το
2019. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε. επέπληξε τη Δανία γιατί, όπως έκρινε, οι Αρχές
της σκανδιναβικής χώρας δεν σταμάτησαν τοπικές εταιρείες από το να χρησιμοποιούν την ονομασία «φέτα» για τυριά που εξήγαν.

Η Ελλάδα ήταν το «κακό σπίτι»
σε μια σταθερή γειτονιά…
Ποιος το λέει; Ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν, Πρόεδρος του Queen’s College στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και επικεφαλής οικονομικής σύμβουλος της Allianz: «Η Ελλάδα
ήταν το “κακό σπίτι” σε μια σταθερή γειτονιά. Και η αξία του σπιτιού υποχώρησε δραματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Στη συνέχεια η Ελλάδα προχώρησε σε εκ βάθρων ανακαίνιση… Πλέον, η Ελλάδα είναι το “καλό σπίτι” σε μια δύσκολη γειτονιά. Η
Ελλάδα πρέπει να επικροτηθεί για την πρόοδο που έχει πετύχει. Δεν ήταν εύκολο και
απαίτησε αρκετές θυσίες. Πρέπει όμως να προσέξει, γιατί τώρα είναι σε μια δύσκολη
γειτονιά. Που σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψει περισσότερο, δίνοντας έμφαση στις
μεταρρυθμίσεις και στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων που η ελληνική οικονομία
εξακολουθεί να έχει».

“Έξαρση”
Άγχος είχε ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και
Άμυνας, για την αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 και στη Βουλή. Μιλώντας στην
ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, «κεκλεισμένων των
θυρών», ο Κ. Γκιουλέκας ευχαρίστησε το προσωπικό της Βουλής, που σε κάθε αλλαγή ομιλητή στο βήμα του Σώματος απολυμαίνουν συνεχώς το έδρανο, τα μικρόφωνα
και το χώρο όπου ανεβαίνουν για να μιλήσουν οι βουλευτές. «Ευχαριστούμε πολύ που
απολυμαίνετε το βήμα, γιατί έχουμε έξαρση πάλι κορωνοϊού. Γι’ αυτό να φοράμε όλοι
μάσκες παντού…», είπε ο Κ. Γκιουλέκας. Σχεδόν αυτομάτως όλοι οι βουλευτές κοιτάχτηκαν και φόρεσαν τις μάσκες τους!

Ανοίγει μέτωπα...
Σε μόνιμο πονοκέφαλο για την ελληνική κυβέρνηση εξελίσσεται ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, καθώς στην αγωνία του να επανεκλεγεί Δήμαρχος,
ανοίγει διαρκώς μέτωπα με την κυβέρνηση, για το… καλό των Αθηναίων! Αφού για
μέρες φώναζε για την εγκληματικότητα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση των αρμόδιο
υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, έθεσε θέμα διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων στην
πρωτεύουσα. Στη βάση ότι θα πρέπει να ελεγχθούν, να περιορισθούν και, ει δυνατόν
(;) να καταργηθούν, διότι… ταλαιπωρούν τους κατοίκους της πρωτεύουσας, αλλά και
τους επισκέπτες. Ορισμένοι, εκ δύσεως καχύποπτοι, επιμένουν ότι η κίνηση αυτή του
Δημάρχου δεν είναι… εντελώς δική του πρωτοβουλία και θεωρούν ότι λειτουργεί ως
«λαγός» της κυβέρνησης. Ανοίγει δρόμους, με άλλα λόγια…

Τζορτζ Τσούνης: «Η Ελλάδα είναι ηγέτις,
χτίζει γέφυρες»
«Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα βασικό εταίρο και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα
διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ασφάλεια της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.
Η Ελλάδα είναι ηγέτις, χτίζει γέφυρες και στρατηγικές συνεργασίας για σταθερότητα
και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ευρύτερα. Η αμυντική σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και είναι μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές σχέσεις της Αμερικής στην Ευρώπη. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την
Ελλάδα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας και εργαζόμαστε καθημερινά για να
την αναπτύξουμε ακόμη περαιτέρω. Αυτή η σχέση δεν είναι σημαντική μόνο για την
Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Είναι σημαίνουσα για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και ευρύτερα. Η συνεργασία μας ισχυροποιεί το ΝΑΤΟ. Θα έλεγα ότι οι
ελληνικές μου ρίζες εμπλουτίζουν σίγουρα την οπτική μου. Είμαι απίστευτα ευγνώμων
στους γονείς μου, που με έμαθαν να μην ξεχνώ ποτέ τα ελληνικά ιδεώδη της καλοσύνης,
της αγάπης και πάνω απ’ όλα το φιλότιμο. Μαζί με τη δημοκρατία, πιστεύω ότι αυτές
οι αξίες είναι από τα μεγαλύτερα δώρα της Ελλάδας στον κόσμο. Αυτές τις αξίες η
Ελλάδα τις μοιράζονται στενά και εμπνέονται από αυτές. Η σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας δεν
ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Βιώνουμε στιγμές σε αυτήν την αξιοσημείωτη συμμαχία, όπου
οι στρατηγικές προτεραιότητες που μας ενώνουν συμπίπτουν κατά περίπου 100%,
καθώς συνεργαζόμαστε για να προωθήσουμε τους κοινούς μας στόχους για ειρήνη
και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα».

Φ. Χαρ.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Ελλάδα και ΗΠΑ μαζί
απέναντι στον αναθεωρητισμό και για
προστασία της δημοκρατίας»
«Oι ΗΠΑ και η Ελληνική Δημοκρατία στέκονται μαζί απέναντι στον
αναθεωρητισμό, απέναντι σε οτιδήποτε απειλεί την εθνική κυριαρχία, την
εδαφική ακεραιότητα των χωρών»
είναι το «σαφές μήνυμα» από την επίσκεψη
στη Σούδα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους.
Ο κ. Δένδιας, μαζί με τον υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας, Νίκο Χαρδαλιά, τον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον αρχηγό ΓΕΑ, αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά και
τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζορτζ Τσούνη,
βρέθηκαν στην αεροπορική βάση της
Σούδας, στην 115 Πτέρυγα Μάχης προκειμένου να συμμετάσχουν στην ημέρα
Διακεκριμένων Επισκεπτών, στο πλαίσιο
της Διμερούς Διακλαδικής Συνεκπαίδευσης Ελλάδας-ΗΠΑ «POSEIDON'S RAGE
22» (φωτό).
Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, Ελλάδα και
ΗΠΑ «στέκονται μαζί εν ονόματι της προστασίας του Διεθνούς Δικαίου, βασισμένοι στα εξαιρετικά μηχανήματα που βλέπετε γύρω μας, αλλά κυρίως στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, που
συνεργάστηκαν σε διάφορες σημαντικές
ασκήσεις τις τελευταίες ημέρες στην Ανατολική Μεσόγειο».
«Αυτό το οποίο γίνεται είναι μία άσκηση
που υποδηλώνει τη θέλησή μας να προστατεύσουμε τις αξίες της δημοκρατίας,
της σταθερότητας, της ασφάλειας, της
εδαφικής ακεραιότητας», κατέληξε ο
υπουργός Εξωτερικών.
«Μέσα από τις διαρκείς κρίσεις, την
αυτοθυσία, την προσπάθεια, την αυταπάρνηση και βασισμένοι όλοι μας στο
υστέρημα του ελληνικού λαού, χτίζουμε
την πιο ισχυρή Ελλάδα που είδαμε ποτέ»,
υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.
«Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι
σύμμαχοι επιλέγουν το μαχητικό αεροσκάφος F-35 για τις δικές τους αεροπορικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης και
της Ελλάδας», τόνισε ο κ. Δένδιας και
εξέφρασε την ελπίδα να δούμε σύντομα
αμερικανικά F-35 να εκπαιδεύονται μαζί
με ελληνικά F-35.
«Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και οι
ΗΠΑ έχουν αναβαθμίσει σημαντικά την
αμυντική τους συνεργασία, μεταξύ άλλων
με δύο πρωτόκολλα, τα οποία είχα την
τιμή να υπογράψω με τους Αμερικανούς
ομολόγους μου», επεσήμανε και υπενθύμισε πως προστέθηκαν στην αρχική
συμφωνία νέες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.
«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
απέδειξε ότι είχαμε δίκιο στη στρατηγική
μας πρόβλεψη», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο εισόδου
για την ανάπτυξη αμερικανικών δυνά-

μεων, αλλά και ένας σημαντικός ενεργειακός κόμβος».
«Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ στάθηκαν για
άλλη μια φορά πλάι πλάι για να διαφυλάξουν τις θεμελιώδεις αξίες τους, παρά
την πρωτοφανή επίθεση που δέχθηκαν
οι αξίες μας από τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.
Σημείωσε πως και οι δύο χώρες απέστειλαν ανθρωπιστική και στρατιωτική
βοήθεια στην Ουκρανία και επέβαλαν
βαριές κυρώσεις στη Ρωσία, όπως έκαναν όλοι οι σύμμαχοί μας, «με μία εξαίρεση».
«Η ιστορικά ταραγμένη περιοχή μας
δεν αντέχει άλλες προκλητικές, επιθετικές και αναθεωρητικές ενέργειες και συμπεριφορές. Πρέπει να συνεργαστούμε για
να διατηρήσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο και πέραν αυτής», τόνισε ο κ.
Δένδιας.
Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα κινείται

σε αυτόν τον δρόμο τα τελευταία χρόνια,
έχοντας υπογράψει συμφωνίες για την
οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με
την Ιταλία και την Αίγυπτο, έχοντας συμφωνήσει με την Αλβανία να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο
της χάγης, με το φόρουμ φυσικού αερίου
της Ανατολικής Μεσογείου (East Mediterranean Gas Forum), τις συμφωνίες με τη
Γαλλία και τα ΗΑΕ, τις πολυάριθμες πολυμερείς μορφές συνεργασίας με τους αξιόπιστους περιφερειακούς εταίρους μας,
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας
3+1 με το Ισραήλ, την Κύπρο και τις ΗΠΑ.
Εξέφρασε, δε, την ελπίδα ότι αυτό το
σχήμα θα γίνει το συντομότερο τετραμερές.
Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε «εξαιρετικά περήφανος», «όχι μόνο
για τις εξαιρετικές μηχανές που βρίσκονται πίσω μου, οι οποίες εξασφαλίζουν την
αεροπορική υπεροχή στην περιοχή μας,
αλλά και για το εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό που βρίσκεται μπροστά μου».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ:

Προβάδισμα ΝΔ με 9,3%
Στην Πανελλαδική Πολιτική έρευνα της OPINION POLL για την εφημερίδα tomanifesto,
που πραγματοποιήθηκε με την συμπλήρωση τριών ετών θητείας της κυβέρνησης, η
ΝΔ έχει προβάδισμα 9,3% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μετά την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που αποσαφήνισε τα θέματα του χρόνου των εκλογών, με τις τουρκικές προκλήσεις να συνεχίζονται και ενώ γινόταν η συζήτηση στην Βουλή για το Νομοσχέδιο για την Παιδεία.
Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, οι επιδόσεις των κομμάτων είναι: Ν.Δ 31.7%,
ΣΥΡΙΖΑ 22.8%, ΠΑΣΟΚ 11.8%, Κ.Κ.Ε 5.1%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4.8%, ΜΕΡΑ25 2.5%,
ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ (Κασιδιάρης) 2.2% , ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (Μπογδάνος) 1.1% , ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου) 1.1%, ΑΛΛΟ
ΚΟΜΜΑ 2.7% , ενώ οι Αναποφάσιστοι είναι 9.9%.

Το 52% επιθυμεί οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας
Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τον χρόνο των εκλογών φαίνεται να έχει επιδράσει στο τι απαντούν οι πολίτες για τον χρόνο των εκλογών. Το 37.5% επιθυμούν να
πραγματοποιηθούν εκλογές το Φθινόπωρο, ενώ η πλειοψηφία, το 52% επιθυμεί να
γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλληλότερος πρωθυπουργός
Στην ερώτηση «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό», ο Κυριάκος
Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 36,9%. Στη συνέχεια ακολουθεί ο κανένας με 27,3%(!)
και στην τρίτη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 21%. Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης
με 4,7%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,1% και οι Δημήτρης Κουτσούμπας και Κυριάκος Βελόπουλος με 1,7%.
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Καίγεται πάλι
περιμετρικά
η Αθήνα
Εφιαλτικές στιγμές περνά και φέτος η ελληνική πρωτεύουσα
αφού οι φωτιές καίνε ό,τι βρουν μπροστά τους σε περιοχές περιμετρικά της πόλης.
Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας με κύριο βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώμα, δίνουν νύχτα μέρα μάχη με τις φλόγες με σκοπό
να περιοριστούν τα μέτωπα, ωστόσο, η ταχύτητα, η ένταση των ανέμων και η συνεχής αλλαγή κατεύθυνσής τους, δημιουργούσαν συνεχώς
μέτωπα και δυσχέραιναν το έργο.

Στον Γέρακα, την Ανθούσα, την Παλλήνη, τη Διώνη καθώς και εκατέρωθεν της λεωφόρου Μαραθώνος, εντοπίζονται τα ενεργά μέτωπα της πυρκαγιάς που ξεκίνησε στην Πεντέλη, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε. Υπάρχουν διάσπαρτες
εστίες περιμετρικά, ενώ τα ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στον Γέρακα, στην Ανθούσα, στην Παλλήνη και στη Διώνη καθώς και εκατέρωθεν της Λεωφόρου Μαραθώνος. Επιπλέον, όπως είπε, έμφαση
δίνεται στη νοτιοδυτική πλευρά της πυρκαγιάς, στα όρια με την Αττική Οδό, πλησίον των εγκαταστάσεων του οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής και νοτιοανατολικά επίσης στα όρια με την Αττική
Οδό, πλησίον των εγκαταστάσεων της ΒΙΑΝΕΞ και προσέθεσε ότι
ταυτόχρονα καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την προστασία
όλου του αστικού ιστού που βρίσκεται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.
«Παραμένει πρώτη μας προτεραιότητα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής αλλά και η προστασία των κρίσιμων δημόσιων υποδομών ζωτικής σημασίας και της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών»,
σημείωσε.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Κοινό μήνυμα ΗΠΑ-Ελλάδας προς
Τουρκία για την Ανατ. Μεσόγειο
Γ

εμάτη μηνύματα προς… συγκεκριμένους αποδέκτες ήταν η συνάντηση
που είχαν στο Πεντάγωνο ο υπουργός
Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Λόιντ
Όστιν με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο
Παναγιωτόπουλο.
Οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι οι σχέσεις μεταξύ τους είναι άριστες, ενώ έστειλαν
κοινό μήνυμα προς την Τουρκία, προκειμένου να μειωθεί η προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όστιν και Παναγιωτόπουλος μίλησαν
για τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας, καθώς και την αναπτυσσόμενη αμυντική
εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών με
σκοπό τη συλλογική άμυνα.
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε τον κ. Παναγιωτόπουλο «για την ουσιαστική υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αμυνθεί έναντι στη βάναυση και
απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας», ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη φιλοξενία της
Ελλάδας στις αμερικανικές βάσεις στη Σούδα
αλλά και στις άλλες ελληνικές πόλεις.
Παράλληλα, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης το
οποίο πλέον αποτελεί κόμβο και για τη μεταφορά δυνάμεων και εξοπλισμού των ΗΠΑ
προς και μέσω της Ανατολικής Πτέρυγας του
ΝΑΤΟ.

Η Μεσόγειος και η τουρκική
προκλητικότητα
Επί τάπητος βρέθηκαν και οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο
και την ανατολική Μεσόγειο, με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας να δεσμεύεται ότι θα
έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο
ομόλογό του, χουλουσί Ακάρ, με σκοπό τη
μείωση της έντασης στην περιοχή.
Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός ευχαρίστησε την Ελλάδα για το γεγονός ότι άυξησε
τις αμυντικές της δαπάνες, άνω του ορίου
του 2% του ΑΕΠ όπως ζητεί το ΝΑΤΟ.

Η… συνεκπαίδευση
για τα F-35

Ισχυρές παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις καθώς επιχειρούν 485
πυροσβέστες με 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 120 οχήματα.
Στο πεδίο παραμένουν και 20 Ρουμάνοι πυροσβέστες. Επιπλέον,
έχει διατεθεί στο πεδίο των επιχειρήσεων και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο "Όλυμπος" για τον συντονισμό των δυνάμεων ενώ η
εικόνα της πυρκαγιάς διατίθεται διαρκώς από drones που έχει αναπτύξει το ΠΣ. Για την αεροπυρόσβεση ήδη επιχειρούν 5 αεροσκάφη
και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για εναέριο συντονισμό ενώ
έχουν κινητοποιηθεί άλλα 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Ακόμα, συνεχίζεται η συνδρομή από πολυάριθμα στελέχη του
ΓΕΕΘΑ, της δασικής υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, των τοπικών φορέων
και της ΕΛΑΣ που διαθέτει 626 αστυνομικούς με 232 οχήματα κυρίως
για τη διευκόλυνση της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών, την απομάκρυνσή τους σε ασφαλές σημείο και την διαφύλαξη της περιουσίας τους.
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Την ώρα που το επίσημο αίτημα της Ελλάδας για απόκτηση των stealth μαχητικών
βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αμερικανών,
τα F-35 της USAFE βρίσκονται στην 115
Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα για συνεκπαίδευση
με την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
Η συνεκπαίδευση γίνεται στο πλαίσιο της
διακλαδικής άσκησης Ελλάδας – ΗΠΑ με
την ονομασία «Οργή του Ποσειδώνα» και
θα είναι τύπου LIVEX (Live Exercise).

Τα επιχειρησιακά σενάρια
Στο πλαίσιο της άσκησης θα εκτελεστούν
διακλαδικά επιχειρησιακά σενάρια κλιμακούμενης έντασης και πολυπλοκότητας σε
περιβάλλον πολλαπλής απειλής, όπως τα
παρακάτω:
– Πτήσεις Εξοικείωσης
– Πτήσεις βασικών Αμυντικών Ελιγμών
– Εκπαίδευση μάχης μεταξύ διαφορετικών
τύπων αεροσκαφών

n ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ ΜΕ ΤΑ F-35 ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
«ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ»

n ΟΡΓΗ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
– Εναέρια μάχη
– Ναυτιλία χαμηλού Ύψους με Εικονικές
Προσβολές Στόχων Επιφανείας
– Αεροπορική υποστήριξη με τερματική
καθοδήγηση πυρών (Joint Tactical Air Controller – JTAC)
– Προσβολή – Υποστήριξη Ναυτικών Δυνάμεων.
– Πυρά στο Πεδίο Βολής ΚΑΡΑΒΙΑ
Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια
της άσκησης «Οργή του Ποσειδώνα» πραγματοποιούνται για πρώτη φορά:
– Συνδυαστική ανάπτυξη επιχειρησιακής
εκπαίδευσης αμερικανικών Μαχητικών Αεροσκαφών 4ης και 5ης γενιάς
– Ανάπτυξη ολόκληρης Μοίρας Μαχητικών
Αεροσκαφών σε άλλη βάση
– Εκτέλεση εκπαιδευτικών πυρών από
Μαχητικά Αεροσκάφη F-35 στην περιοχή
ευθύνης της USEUCOM (US European
Command)

ληνοτουρκικών σχέσεων, οι Αμερικάνοι προχωρούν σε μια κοινή άσκηση με F-35 τα
οποία δεν δίνουν στην Τουρκία.
Μάλιστα στην τηλεόραση του «Haber
Global» σχολίασαν με αρνητικό τρόπο ακόμα και το όνομα της άσκησης «Οργή του Ποσειδώνα», καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό
τους, ο Ποσειδώνας ήταν ο κυρίαρχος των
θαλασσών.
«Οι ΗΠΑ απογειώνουν την Ελληνική Αεροπορία με τα F-35 τα οποία δεν μας τα έδωσαν», «πάνε και απογειώνουν τα F-16 και τα
F-35 στο Αιγαίο σε μια άσκηση που έχει την
ονομασία ‘’Οργή του Ποσειδώνα’’ .Και η ονομασία είναι ιδιαίτερη καθώς ο Ποσειδώνας
ήταν ο κυρίαρχος των θαλασσών», σχολιάζει η Σαγνιούρ Τεζέλ, παρουσιάστρια του
«Haber Global».

Η ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ… «ΟΡΓΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ»

Τη στιγμή που όλα δείχνουν πως δύσκολα η Άγκυρα θα ξεπεράσει τον σκόπελο του
Αμερικανικού Κογκρέσου για να μπορέσει
να αγοράσει μαχητικά F-16 και να αναβαθμίσει
τα υπάρχοντα, στην Τουρκία ρίχνουν την
ευθύνη στα…. λόμπι Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων στις ΗΠΑ.
«Τα ελληνικά και ελληνοκυπριακά λόμπι
στις ΗΠΑ επιτάχυναν τις προσπάθειες τους
για να εμποδίσουν την πώληση F-16 στην
Τουρκία και δημοσίευσαν ένα βίντεο με τίτλο
“όχι στην πώληση F-16 στην Τουρκία’’. Ο μόνος τους στόχος να εμποδίσουν την πώληση
των F-16 στην Τουρκία.
Κι αυτό είναι ένα βίντεο
που προσπαθεί να αμαυρώσει την εικόνα
της χώρας μας. Τα ελληνικά και τα ελληνοκυπριακά λόμπι έκαναν
προπαγάνδα καθώς ο
μόνος τους στόχος είναι
να εμποδίσουν την πώληση των συγκεκριμένων μαχητικών», μετέδωσε το CNN Turk.

Tην ενόχληση της Άγκυρας αποτυπώνουν
τα ρεπορτάζ των τουρκικών ΜΜΕ για τη μεγάλη, κοινή στρατιωτική άσκηση Ελλάδας
και ΗΠΑ «POSEIDON’S RAGE 22», στην
ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Στην άσκηση,
συμμετέχουν 10 μαχητικά F-35 και 14 μαχητικά F-15.
Τα τουρκικά ΜΜΕ, εκφράζουν δυσαρέσκεια που σε μια περίοδο τεταμένων ελ-

CNN TURK: Λόμπι Ελλήνων
και Ελληνοκυπρίων μπλοκάρουν
την πώληση F-16
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Αντικατοχική πικετοφορία
Συνδέσμου Αμμοχώστου ΗΒ έξω
από τη Βουλή των Κοινοτήτων
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ με την συμμετοχή και υποστήριξη της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας πραγματοποίησε την Τρίτη 19
Ιούλη, με μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο, διαμαρτυρία, υπό μορφή πικετοφορίας, υπέρ της
Αμμοχώστου, της κατεχόμενης Κύπρου, και ενάν-

της, ενώ “το νησί μας συνεχίζει να ζει με το δράμα των χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων
και εγκλωβισμένων.
Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΗΒ καταδικάζει
αυτές τις ενέργειες που δεν συνάδουν με τις πρόνοιες του ΣΑ του ΟΗΕ, τις ΕΕ και άλλων οργανισμών, και δημιουργούν αντιπαράθεση και έν-

του Κυπριακού βάση των αποφάσεων των ΗΕ”.
Ταυτόχρονα ήταν και μια διαμαρτυρία εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας που δεν τήρησε τις
υπογραφές της στις συμφωνίες του 1960 σαν
εγγυήτρια δύναμη της Ανεξαρτησίας, της Εδαφικής Ακεραιότητας και Ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΗΒ, Δρ Βασίλης Μαύρου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαμαρτυρίας

τια στην συνεχιζόμενη τουρκική εισβολή και κατοχή ενός μεγάλου κομματιού της Κύπρου.
Η διαμαρτυρία έγινε έξω από την Βρετανική
βουλή των Κοινοτήτων στο Parliament Square,
με αφορμή την συμπλήρωση 48 ετών από την
στρατιωτική τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
Ο Πρόεδρος Δρ Βασίλης Μαύρου διατράνωσε την οργή και αγανάκτηση της Επιτροπής
και των μελών του Συνδέσμου Αμμοχώστου στο
γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν αντί να παραδώσει την πόλη της Αμμοχώστου
στους νόμιμους κατοίκους της σαν ΜΟΕ, απειλεί ευθέως με πιθανή προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία.
Ανέφερε ότι συμπληρώνονται 48 χρόνια από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που οδήγησε στην παράνομη κατοχή άνω του ενός τρίτου

ταση στις σχέσεις των δύο κοινοτήτων. Αγνοούν
ταυτόχρονα τις Συμφωνίες υψηλού επιπέδου μεταξύ Κυπριανού-Ντενκτάς και τα ψηφίσματα του
ΣΑ των ΗΕ, 550 (1984) και 789 (1992) που βασικά ζητούν από την Τουρκία να αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα κατοχής. Ότι η Αμμόχωστος
πρέπει να δοθεί στα ΗΕ σαν πρώτο βήμα και ότι
οι νόμιμοι κάτοικοι της θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους.
Αποδοκιμάζει σχέδια να κατοικηθεί οποιοδήποτε κομμάτι της Αμμοχώστου κάτω από τουρκική διοίκηση ενάντια στις αποφάσεις των ΗΕ
αλλά και των συμφωνιών κορυφής των δύο κοινοτήτων. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι
αυτές οι ενέργειες επιφέρουν καίριο πλήγμα στις
προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών
και υπονομεύουν ταυτόχρονα την ειρηνική λύση

Συνεχίζοντας ο Δρ. Μαύρου ανέφερε ότι «για
εμάς η 19 του Ιούλη είναι η μέρα που επιτάσσει
απότιση φόρου τιμής στους θαρραλέους υπερασπιστές των Θερμοπυλών του Γένους».
Ανέφερε ότι «σαράντα οχτώ χρόνια μετά την
εισβολή και η σκέψη μας είναι στραμμένη στα
αμούστακα παιδιά της πόλης του Ευαγόρα, της
Αμμοχώστου, που όρθωσαν το ανάστημά τους,
αντέταξαν τα στήθη τους και μπροστά στον ξένο
εισβολέα με το αίμα τους πότισαν το δέντρο της
Λευτεριάς της Κύπρου μας. Και έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους την Ζωή. Για αυτό τους χρωστούμε την αιώνια μας ευγνωμοσύνη».
Τελειώνοντας είπε ότι ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου
ΗΒ δεν θα σταματήσει τον αγώνα για επιστροφή των Αμμοχωστιανών και όλων των προσφύγων στις εστίες τους.

Συνάντηση
Κύπριου ΥΠΕΞ
με Αρχιεπίσκοπο
Θυατείρων
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα επισκέφθηκε στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022,
ο Εξοχώτατος Υπουργός Εξωτερικών
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Ιωάννης Κασουλίδης, συνοδευόμενος από
τον Εξοχώτατο Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέα Κακουρή.
Μετά από σύντομη περιήγηση στο παρεκκλήσι της Αρχιεπισκοπής, ακολούθησε συζήτηση για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων: η επικείμενη επίσημη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στην Κύπρο, η Κοινότητα της Αρχιεπισκοπής στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και οι εορτασμοί της εκατονταετηρίδας που

θα λάβουν χώρα κατά την επίσκεψη του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο τον
Οκτώβριο του 2022.
Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Υπουργό Εξωτερικών για
την επίσκεψη του στην Αρχιεπισκοπή και εξέφρασε τις εγκάρδιες
ευχές των πιστών του Ηνωμένου Βασιλείου για ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο, στην Κύπρο και σε όλον τον κόσμο.

Σ

αφής καταδίκη της τουρκικής εισβολής στην
Κύπρο το 1974 όπως και των πρόσφατων παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στο Βαρώσι, παραλληλισμός της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τερματισμό
της κατοχής και αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό εντός των παραμέτρων των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ
ήταν η επιτομή της αντικατοχικής εκδήλωσης που
οργάνωσε την περασμένη Τετάρτη, 13 Ιουλίου, σε
αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασίλειου (ΕΚΟ ΗΒ)
και η Διακομματική Βρετανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή (APPG) για την Κύπρο. Τη συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής.
Κύριος ομιλητής ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της
Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννης Κασουλίδης. Μίλησε,
επίσης, ο νέος Βρετανός υπουργός Ευρώπης Graham
Stuart. Απύθυναν χαιρετισμό ή/και παρέστησαν 17 Βρετανοί κοινοβουλευτικοί και πολλές δεκάδες συμπατριώτες μας. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου Ανδρέας Κακουρής, η Επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Ελλάδας Ιφιγένεια Καναρά,
στελέχη της Εθνικής Ομοσπονδίας και της Υπάτης Αρμοστείας.
Στην ομιλία του ο Κύπριος ΥΠΕΞ κ. Ιωάννης Κασουλίδης, αναφέρθηκε αρχικά στην «ειδική σχέση» μεταξύ
Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου. Είπε ότι «οι δεσμοί
μεταξύ των δύο χωρών μας χρονολογούνται από τη βασιλεία του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου» και εξήρε επίσης
τη στενή συνεργασία των δύο χωρών μέσω της Κοινοπολιτείας και μέσω των εμπορικών σχέσεων, τουριστών
και φοιτητών. Πρόσθεσε ότι το ΗΒ και η Κύπρος «δεσμεύονται πρωτίστως από την κοινή προσήλωση στις
δημοκρατικές αρχές και αξίες». Ο κ. Κασουλίδης είπε
επίσης ότι «η Κύπρος είναι ένας αξιόπιστος, φερέγγυος
και προβλέψιμος εταίρος για τους φίλους μας, στην περιοχή, στην Ευρώπη και ευρύτερα».
Ο κ. Κασουλίδης συνέχισε τονίζοντας τις ομοιότητες
μεταξύ της πρόσφατης παράνομης εισβολής στην Ουκρανία από τη Ρωσία και της παράνομης εισβολής στην
Κύπρο από την Τουρκία το 1974. Είπε ότι η άμεση καταδίκη της εισβολής στην Ουκρανία από την Κύπρο καθοδηγείται από τις αρχές της «υπεράσπισης της εδαφικής ακεραιότητας, ενότητας, ανεξαρτησίας και κυριαρχίας των κρατών», αρχές που έχουν παραβιαστεί από
την Τουρκία στην Κύπρο από το 1974. Ο κ. Κασουλίδης
σημείωσε επίσης ότι η αλληλεγγύη στον λαό της Ουκρανίας έχει επιδειχθεί μέσω του «μεγαλύτερου πακέτου ανθρωπιστικής βοήθειας στην ιστορία του νησιού μας». Αντίθετα, είπε. ο υπουργός Εξωτερικών, η Τουρκία έχει «αποδείξει ότι είναι αναξιόπιστος εταίρος για τους δυτικούς
συμμάχους της» αγνοώντας και τις κυρώσεις κατά της
Ουκρανίας.
Τόνισε στους παρευρισκόμενους βουλευτές ότι η
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 είχε και συνεχίζει
να έχει τρομερές συνέπειες για το νησί. Σημείωσε ότι «η
οικονομία μας καταστράφηκε ολοσχερώς» και «το 1/3
του πληθυσμού μας εκτοπίστηκε εσωτερικά. Ένας
αριθμός που αν εφαρμοστεί στο ΗΒ θα ισοδυναμούσε
με 20+ εκατομμύρια πρόσφυγες. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε λύση το συντομότερο δυνατό «σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Περιέγραψε πώς η Τουρκία και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τατάρ δυστυχώς με δηλώσεις και ενέργειες τους υπονομεύουν το συμφωνημένο πλαίσιο μιας
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Ο κ. Κασουλίδης εξήγησε ότι η κυπριακή κυβέρνηση
έχει προτείνει Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (MOE)
που θα παρέχουν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα «την
ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το λιμάνι της Αμμοχώστου,
υπό την επίβλεψη της ΕΕ, και το αεροδρόμιο της Τύμπου
υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ, με αντάλλαγμα την παράδοση της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων στον
ΟΗΕ, προκειμένου να επιτραπεί η επιστροφή των νόμιμων ιδιοκτητών. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ήδη
λάβει θετικά βήματα για να βοηθήσει τους Τουρκοκύπριους να αποκτήσουν εμβόλια και να επεκτείνουν τον κατάλογο αγαθών που επιτρέπονται στα σημεία διέλευσης.
Πρόσθεσε ότι τα «τολμηρά» MOE «απορρίφθηκαν
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Ι. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ: «Η εισβολή της Τουρκίας το 1974
συνεχίζει να έχει τρομερές συνέπειες»

δυστυχώς» από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.
Ο νεοδιορισθείς Υπουργός για την Ευρώπη, κ. Graham Stuart, μιλώντας εκ μέρους της κυβέρνησης του ΗΒ,
είπε ότι θα «πιέσει» για να βρεθεί μια «συνολική, δίκαιη
και διαρκής» λύση στο Κυπριακό. Ήμασταν ξεκάθαροι,
είπε, ότι η λύση πρέπει να βασίζεται στις υπάρχουσες
συμφωνίες για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με
πολιτική ισότητα. Επισήμανε τις «μεγάλες οικονομικές
ευκαιρίες» που θα φέρει η επανένωση της Κύπρου.
Ο κ. Stuart κατέστησε επίσης σαφές ότι «το Ηνωμένο
Βασίλειο θα αντιταχθεί σθεναρά σε οποιαδήποτε αποσταθεροποιητική ενέργεια είτε στην Κύπρο είτε στην
ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο και είπε υποστηρίζουμε
ενεργά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που
καλύπτουν τα Βαρώσια. Ζητήσαμε να σταματήσουν οι
ενέργειες της Τουρκίας και να ανατραπούν. Αλλά εναπόκειται φυσικά σε όλα τα μέρη να διασφαλίσουν ότι οι εντάσεις στην περιοχή δεν θα αυξηθούν». Εξήρε επίσης
τις στενές σχέσεις μεταξύ του ΗΒ και της Κυπριακής
Δημοκρατίας με αναφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις,
την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Κοινοτήτων στην Κύπρο που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος και την Επίσκεψη των Βασιλικών
Υψηλοτήτων του Κόμη και της Κόμισσας του Γουέσεξ
τον Ιούνιο στο πλαίσιο των εορτασμών του Platinum
Jubilee.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής
καλωσορίζοντας τους υπουργούς, τους βουλευτές και

τα μέλη της βρετανικής κυπριακής κοινότητας που ήταν
παρόντες, είπε ότι οι τελευταίοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι για την παροικία, διότι «η παράνομη εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία νωρίτερα φέτος έφερε οδυνηρές
αναμνήσεις στη διασπορά μας, ειδικά ενόψει της 20ης
Ιουλίου, που φέρνει στη μνήμη τα 48 χρόνια από την τουρκική παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή στο
βόρειο τρίτο της Κυπριακής Δημοκρατίας». Είπε ότι η
Βρετανία πρέπει να κρατήσει την Τουρκία στα ίδια πρότυπα που κρατά τη Ρωσία για τη δική της εισβολή και
κατοχή το 1974.
Ο κ. Καραολής είπε ότι δυστυχώς η Κύπρος αντιμετωπίζει πλέον «μια ολοένα και πιο προκλητική Τουρκία»
και ότι, μόνο φέτος, έχει επανειλημμένα ζητήσει τη μόνιμη διχοτόμηση της Κύπρου, εργαλειοποίησε τη μεταναστευτική κρίση, επέκτεινε το παράνομο άνοιγμα του
Βαρώσι για να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα απέρριψε
τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και έσφιξε τον
έλεγχο στα κατεχόμενα. Επανέλαβε ότι «παρά τη θλίψη
που φέρνει αυτή η επέτειος η ελπίδα μας για ένα επανενωμένο νησί δεν μειώνεται ποτέ και πιστεύουμε πάντα
ότι μια Κύπρος όπου οι Κύπριοι θα ζουν θα προοδεύουν
και θα ευημερούν μαζί είναι εφικτή και βιώσιμη».
Ο βουλευτής Fabian Hamilton, σκιώδης υπουργός
Ειρήνης και Αφοπλισμού, μίλησε στην εκδήλωση εκ μέρους του Εργατικού Κόμματος για τον σημαντικό ρόλο
που μπορεί να παίξει η κυβέρνηση του ΗΒ στη διασφάλιση της επανένωσης της Κύπρου και προέτρεψε τη

βρετανική κυβέρνηση να «ρίξει το διπλωματικό της βάρος πίσω από την Κύπρο» και να υποστηρίξει μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Είπε ότι επισκέφθηκε την
Κύπρο τον Μάιο με το σκιώδη υπουργό για την Ευρώπη,
τον βουλευτή Stephen Doughty και έφυγε με καθαρό
μυαλό ότι είναι καιρός η Κύπρος «να ξαναμπεί στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας».
Ο Sir Roger Gale, Πρόεδρος της APPG για την Κύπρο,
αναρρώνει μετά από μια μικρή εγχείρηση ρουτίνας και
δεν μπορούσε να παραστεί στην εκδήλωση, οπότε η Καρολάιν Νόουκς ως Αντιπρόεδρος, μίλησε εκ μέρους
του. Η κ. Nokes διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους
για την ισχυρή δέσμευση της APPG στην Κύπρο και τις
συνεχείς προσπάθειες την επανένωσή της. Μίλησε επίσης
για την επίσκεψη της APPG στο νησί τον Νοέμβριο του
2021 και τη σημασία τέτοιων επισκέψεων που δίνουν
μιαν πραγματική εικόνα για τις συνέπειες της εισβολής
και την πολιτική κατάσταση που επικρατεί.
Ο εκπρόσωπος Τύπου Εξωτερικών Υποθέσεων του
SNP, Άλιν Σμιθ, βουλευτής εξέφρασε τη στήριξη του
κόμματός του προς τον λαό της Κύπρου στις προσπάθειές του για επανένωση του νησιού. Εξήρε τον πολύτιμο ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος ως κράτος μέλος
της ΕΕ που είναι στενός σύμμαχος.
Η ομιλία της βουλευτού, Theresa Villiers, Αντιπρόεδρου του APPG, ήταν η πιο καλή και ξεκάθαρη εναντίον
της εισβολής της Τουρκίας και της συνεχιζόμενης παραβατικής συμπεριφοράς της στην Κύπρο. Είπε ότι η πα-

ράνομη εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσία έχει πολλούς παραλληλισμούς με την Κύπρο και ότι έχει χιλιάδες Κύπριους ψηφοφόρους που δυστυχώς εξακολουθούν να υποφέρουν λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής
της Τουρκίας. Η κ. Villiers εξέφρασε επίσης τη λύπη της
που η τουρκοκυπριακή ηγεσία απέρριψε τα πρόσφατα
προτεινόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και το
περαιτέρω παράνομο άνοιγμα στο Βαρώσι. Η κ. Villiers
είπε ότι θα αγωνίζεται πάντα με πάθος για τους Κύπριους ψηφοφόρους της, όπως έκανε για όλη την πολιτική της σταδιοδρομία.
Ο βουλευτής των Εργατικών, Πάμπος Χαραλάμπους, επίσης αντιπρόεδρος της APPG, δήλωσε ότι η
Τουρκία ήταν «υποκριτική» στην απάντησή της στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να παίξει
τον ρόλο του μεσολαβητή, ενώ συνεχίζει να ξεφεύγει από
την παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο και
στην ευρύτερη περιοχή.
Ο βουλευτής Geraint Davies, μίλησε αναλυτικά για
το ψήφισμα που έχει καταθέσει στο Συμβούλιο της
Ευρώπης για να βοηθήσει στην επαναβεβαίωση της
υποστήριξης στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο και το Βαρώσι.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και οι βουλευτές: Catherine West MP, Βαρόνη Massey του Darwen, Mark
Jenkinson, Dan Carden; Μike Wood, Chris Clarkson,
Mike Freer, Gagan Mohindra, Munira Wilson, Αnum
Qaisar και Lord Adonis.
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ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η επιστολή, πάντως, του Χρ. Χαραλάμπους είναι
και η πρώτη σε μια σειρά πολλών άλλων επιστολών
που είχαν ανταλλαγεί μεταξύ της Επιτροπής των Αγίων
Πάντων και της Μητροπόλεως Θυατείρων (η πρώτη
που έχουμε, προς το παρόν, υπ΄ όψη μας) κι έχει ως
εξής:-

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
«Εν Λονδίνω τη 26η Μαρτίου 1948
Σεβασμιώτατε, Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του
Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων λαμβάνει την τιμήν να
γνωρίση προς υμάς απόφασίν του ληφθείσαν κατά
την σημερινήν αυτού συνεδρίαν, σχετικήν με την εκλογήν προϊσταμένου του άνωθι Ναού.
Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον συνεδριάζον εν ολομελεία αυτού εξέλεξεν ομοφώνως τον ιερολ. Διάκονον κ. Παρθένιον Κιρμίτσην, Κύπριον θεολόγον, ως
προϊστάμενον του ιερού Ναού των Αγίων Πάντων με
ετήσιον μισθόν 500 λίρας.
Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον , υποβάλλον προς
Υμάς την γενομένην εκλογήν του ιερολ. Κ. Παρθενίου
Κιρμίτση, ελπίζει ότι θα εγκρίνητε ταύτην και θα προβείτε εις τα περαιτέρω διά την προχείρισιν αυτού εις
ιερέα ώστε ούτος να δυνηθή να αναλάβη καθήκοντα
εν τω Ναώ ως εφημέριος αυτού. Μετά βαθυτάτου
σεβασμού
Διά το Διοικητικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεδρος ΧΡΙΣΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Υ.Γ. Υποβάλλομεν επίσης υμίν το καταστατικόν του
Ναού, και παρακαλούμεν υμάς όπως εγκρίνητε αυτό,
επιφέροντες τας κατά την κρίσιν υμών απαραιτήτους
τροποποιήσεις.
ΧΡΙΣΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
(Σημ. Το υστερόγραφο είναι ιδιόχειρο του Χαραλάμπους).

Με ημερομηνία, εξ άλλου, 19 Οκτωβρίου 1948 και
διεύθυνση αποστολέα 3 Camden Square NW1, υπάρχει
η εξής ιδιόχειρη επιστολή του Χρ. Χαραλάμπους προς
τον Μητροπολίτη Γερμανό:
«Σεβασμιώτατε, Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
του Β΄ Ελληνικού Ναού, εις την χθεσινήν αυτού συνεδρίαν προέβη, κατόπιν Υμετέρας εντολής, εις αντικατάστασιν των δύο παραιτηθέντων μελών του Εκκλ.
Συμβουλίου κ.κ. Χ. Ιωαννίδου και Ηρ. Παπαδοπούλου διά των κ.κ. Παύλου Κουμή και Δρος Ομήρου Χαπίπη. Η εκλογή των νέων μελών εγένετο παμψηφεί υπό του Εκκλ. Συμβουλίου, ελπίζει δε τούτο ότι
θα εγκρίνητε ομοθύμως την άνω εκλογήν και θα προβήτε εις τα περαιτέρω.
Η διεύθυνσις αυτών είναι, του μεν κ. Π. Κουμή Rupert
Restaurant, 40 Ruper Street, W1, του Δε κ. Χαπίπη
1α Porchester Terrace, W2.
Μετά πάσης τιμής
Ο Πρόεδρος
ΧΡΙΣΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ»
Η ίδρυση, όμως, του Ναού των Αγίων Πάντων και
η σχεδόν αμέσως καταπληκτικής επιτυχίας του ως
κέντρο όχι μόνο θρησκευτικό αλλά και κοινωνικοεκπαιδευτικό, ξένισε αφ’ ενός τους Άγγλους, οι οποίοι
ζήτησαν, ανεπιτυχώς βέβαια, την επιστροφή σ’ αυτούς
του Ναού, και αφ’ ετέρου τους άρχοντες της Αγίας
Σοφίας, οι οποίοι έβλεπαν τον αριθμό των εκκλησιαζομένων εκεί να μειώνεται επικίνδυνα, έπεισαν τον
Αθηναγόρα Καββάδα να προβεί στην απόκτηση
ενός νέου ναού και μάλιστα σε ελάχιστη απόσταση

από εκείνο των Αγίων Πάντων και με μεικτό τώρα
Συμβούλιο Ελλαδιτών εφοπλιστών και Ελληνοκυπρίων
πλουσίων. Οπότε, λοιπόν, ο διάδοχος του Γερμανού
Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας Καββάδας, συνεπικουρούμενος στο θέμα αυτό και από τον Βοηθό του
Επίσκοπο Απαμείας Ιάκωβο Βίρβο, συνέτεινε αποτελεσματικά στην ίδρυση το 1957 του Ναού του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town του Λονδίνου. Ο
ίδιος ο Αθηναγόρας θα επιθυμούσε, βέβαια, την
κατάσχεση του Ναού των Αγίων Πάντων, επειδή έτσι
θ’ απαλλασσόταν η Αρχιεπισκοπή από ένα μεγάλο
πονοκέφαλο εξ αιτίας του γεγονότος ότι το Καταστατικό των Αγίων Πάντων, όπως επίσης και το Καταστατικό της Αγίας Σοφίας δεν παρείχαν κανένα σχεδόν
δικαίωμα στον Μητροπολίτη ή τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων. Είχε, όμως, όπως είπαμε, πετύχει επίσης ο
Καββάδας και τον διορισμό τριών βοηθών Επισκόπων (έναν στη Γαλλία, έναν στη Γερμανία κι έναν στην
Αγγλία).
Εξάλλου, ο Ιάκωβος Βίρβος, Προϊστάμενος τότε
του Ναού της Αγίας Σοφίας, ως Επίσκοπος Απαμείας
και με υπερτριακονταετή διακονία εδώ, θεωρείτο ως
ο φυσικός διάδοχος του Αθηναγόρα Α΄ Καββάδα.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όμως, προτίμησε τότε
την εκλογή του Αθηναγόρα Β΄ Κοκκινάκη ως νέου
Μητροπολίτη Θυατείρων το 1963 (καταργώντας ταυτόχρονα και τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου). Τον Κοκκινάκη το Πατριαρχείο έφερε από τον Καναδά όπου
υπηρετούσε ως τιτουλάριος Επίσκοπος και εν συνεχεία
επίσης τιτουλάριος Μητροπολίτης Ελαίας υπαγόμε-

νος υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο.
Έτσι φθάνουμε στην εποχή του Αθηναγόρα Β΄ Κοκκινάκη, του πρώτου πραγματικά δυναμικού Ελληνορθόδοξου Πρωθιεράρχη στη χώρα αυτή, ο οποίος
είχε ν’ αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, την πεισματική αντίδραση των Επιτρόπων του Ναού της Αγίας
Σοφίας σε θέματα καθαράς εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, σε βαθμό που ν’ αναγκαστεί να ιδρύσει τον
σχεδόν παραπλήσιο Ναό του Αγίου Νικολάου στο
Sepherds Bush προκειμένου να πειθαναγκάσει το
Αδελφάτο της Αγίας Σοφίας να «βάλουν νερό στο
κρασί τους» και να θελήσουν να συνεργαστούν τελικά με τον Αρχιεπίσκοπο.
Δεν θα λησμονήσουν όμως ποτέ οι στενοί συνεργάτες του τη χαρά που είχε εκφράσει κάποτε όταν
διαδόθηκε πως ο ναός της Αγίας Σοφίας θα κατεδαφιζόταν από τους ιδιοκτήτες της γης πάνω στην οποία
είναι κτισμένος! Αυτός που εργαζόταν μέρα και νύχτα
για να δημιουργήσει νέους ναούς και νέες Κοινότητες
εκ του μηδενός, να φτάσει να επιθυμεί διακαώς την
κατεδάφιση του Καθεδρικού Ναού για να μπορέσει
τελικά να ησυχάσει και να εργαστεί απερίσπαστος!
Θυμούνται επίσης μερικές θυελλώδεις συνεδριάσεις στο νέο οίκημα της Αρχιεπισκοπής (δικό του
αποκλειστικό έργο), όταν ο αείμνηστος Λεωνίδας
Παναγίδης είχε τόσο πολύ εκνευριστεί από τη συνεχή
και αδικαιολόγητη επίθεση που έκαναν δυο-τρεις ιερείς εναντίον του Αθηναγόρα ώστε φώναξε: «Σήκωσε την ράβδο σου, Σεβασμιότατε, να βάλεις τάξη!».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Τουρκικές εισβολές 1974 20 Ιουλίου και 14 Αυγούστου
Το αεροπλανοφόρο του Βρετανικού
Βασιλικού Ναυτικού HMS HERMES, το
οποίο στα ανοικτά της Κερύνειας μετέφερε Βρετανούς υπηκόους, μετά την
πρώτη τουρκική εισβολή, είχε προειδοποιηθεί για επιχειρήσεις ανοικτά της
Κύπρου, στις 22:15 της 16ης Ιουλίου
1974! Προτού ακόμα φθάσουν στο Λονδίνο ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο
σφαγέας Ετσεβίτ. Αμφότεροι έφθασαν
στις 17 Ιουλίου 1974…
Η χούντα ισχυριζόταν ότι υπήρξε συμπαιγνία μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας
Η συμπαιγνία αυτή τεκμηριώθηκε πλήρως από τα ήδη αποδεσμευθέντα βρετανικά έγγραφα, στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο,
με επισφράγισμα την επιβεβαίωση/ ομολογία του τότε Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας James Callaghan, στην Μικτή
Κοινοβουλευτική Επιτροπή αρχές του 1976,
ότι όντως συμφώνησαν στην τουρκική εισβολή για αλλαγή του στάτους κβο, εφόσον το
Σύνταγμα του 1960 είχε καταρρεύσει υιοθετώντας την τουρκική θέση! Επομένως
όταν η χούντα ισχυριζόταν στις 20 Ιουλίου
1974 ότι υπήρξε συμπαιγνία μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας είχε δίκαιο, δίχως βέβαια
να ελαφρύνει αυτό τη δική της θέση στα
γεγονότα...
Οι πιο κάτω χάρτες είναι ακόμα μια ισχυρή
διαβεβαίωση για την βρετανική στάση. Βρετανικά πλοία είχαν σχηματίσει τότε κλοιό
πέριξ της Κύπρου όχι για να σταματήσουν
την τουρκική εισβολή αλλά τουναντίον για
να εμποδίσουν οποιαδήποτε ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ εις βοήθεια της Κύπρου, για να
αφεθεί τότε η Τουρκία να εκτελέσει το κακούργημά της. Όπως είχαν υποσχεθεί στον Τούρκο πρωθυπουργό Μπ. Ετσεβίτ στις 17 Ιουλίου 1974 στο 10 Downing Street. ΄Όταν
του υποσχέθηκαν να εμποδίσουν ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ προς Κύπρου, και ο ίδιος να μην
ενοχλήσει τις βρετανικές βάσεις, υπολόγιζαν σε 48 ώρες θα κατόρθωνε το στόχο
του...

Βαθιές οι μαρτυρίες της συνωμοσίας της Βρετανίας

Αργυρού

Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφ
ου
Mediterranean Strength (as of 2 July 74):
Cruisers 2, Destroyers 3, Escorts/Minesweepers 2, Amphibians 3, Submarines
13, Elint 1, Depot Ships 5, Oilers 5, Auxiliaries
11, Total Unites: 49.
Οver the past fortnight the composition
of the Soviet ships in the Mediterranean
has changed considerably. Both the helicopter cruises have departed, the MOSKUA
returned to the Black Sea and the
LENINGRAD moving into the Southern
Atlantic…”
Ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα δύο ελικοπτεροφόρα και άλλα πλοία του σοβιετικού στόλου, αποχώρησαν από τη Μεσόγειο πριν την πρώτη εισβολή. Ενώ στις 19

Χάρτης με τις τοποθεσίες διαφόρων βρετανικών πλοίων στα ανοικτά της Κερύνειας κατά τις τουρκικές εισβολές.

Αυγούστου 1974 η κατάσταση είχε ως εξής:
«Cruisers 4, Destroyers 4, Escorts 6,
Minesweepers 2, Amphibians 2, Submarines
4, Elint 3, Depot Ships 6, Oilers 5, Auxiliaries
10».
Έτσι αφέθηκε η Τουρκία να εκτελέσει τα
δύο συνεχόμενα αιματηρά εγκλήματά της
στην Κύπρο με τις απαγορευμένες βόμβες
ναπάλμ, δίχως καμία Δύναμη με τόσα πλοία
στην Μεσόγειο να κούνησε δάκτυλο να την
σταματήσει...

Εκθέσεις ΓΓ του ΟΗΕ
Δρ Kult Waldheim - Ναπάλμ 21 Ιουλίου 1974
«Στην περιοχή Αμμοχώστου… υπήρχαν
αναφορές σποραδικών πυροβολισμών και
εκείνων του πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς στην παλαιά πόλη και αεροπορικών
βομβαρδισμών της τουρκικής αεροπορίας
με τη χρήση βομβών ναπάλμ» (Πηγή: Έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ S/11353, 21 July 1974
– Αρχείο Ηνωμένων Εθνών. )
21.07.1974 «Η τουρκική αεροπορία επιΠΑΝΩ: Δεύτερος βρετανικός χάρτης με
βρετανικά πλοία να σχηματίζουν κλοιό
πέριξ της Κύπρου κατά τις τουρκικές
εισβολές

Φεβρουάριος 1964 ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ Σχέδιο για
εισβολή εκτελέστηκε το 1974
Ακριβώς όπως σχεδίασε τα πράγματα
ο Sir Crispin Tickell τον Φεβρουάριο του
1964. Ο Sir Crispin ήταν ο επικεφαλής της
ομάδας σχεδιασμού στο Φόρεϊν Όφις
(Planning Department) μεταξύ 1961-1964
και ο άνθρωπος που το 1964 είχε σχεδιάσει «Το Μέλλον της Κύπρου» 10 χρόνια
μπροστά. Καταγράφοντας πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ο τουρκικός στόχος διαμελισμού/εισβολής. Σε συνέχεια της απόφασης στο Φόρεϊν Όφις στις 3.1.1964 για
αλλαγή του στάτους της Κύπρου σε «δύο
συνιστώντα κράτη».
«Ήμουν γραμματέας της ομάδας εργασίας
για το Υπουργικό για τη διαμόρφωση του
κόσμου 10 χρόνια μπροστά…» είχε δηλώσει
σε συνέντευξή του. Βλέπε άρθρο Φ.Α. «Ο
Sir Crispin Tickell, το μέλλον της Κύπρου,
το διζωνικό 649/90 και ο Sir David Hannay».

Της Φανούλα
ς

τέθηκε στο λιμάνι της Πάφου, αναφορά για
χρήση ναπάλμ». (Πηγή: Έκθεση του ΓΓ
του ΟΗΕ S/11353/Add.1, 21 July 1974.)
Επίσης στο Αρχείο του ΟΗΕ υπάρχουν
τεκμηριωμένες εκθέσεις του τότε πρέσβη
της Κύπρου στον ΟΗΕ Ζήνωνα Ρωσσίδη,
ο οποίος κατέγραψε σε συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 22 Ιουλίου 1974 τους

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Τρίτος χάρτης, στα γαλλικά
αυτή τη φορά, στα βρετανικά αρχεία με
κινήσεις βρετανικών πλοίων πέριξ της
Κύπρου μάλλον κατά την πρώτη τουρκική εισβολή.

τουρκικούς βομβαρδισμούς με βόμβες
ναπάλμ και τις καταστροφικές τους συνέπειες... Ένα μικρό απόσπασμα:
«39. Furthermore, there has been resort
not only to such bombing but also to the
use of napalm, causing untold suffering by
slow burning to death. What is striking is

διέθεταν πλησίον της Κύπρου (American

το HMS frigate Rhyl και με 1 ½ μέρας από-

Περαιτέρω έρευνα της συγγραφέως στα

that these bombs have been used so casu-

disposition as at 14.8.1974) το αεροπλα-

σταση, τα Abdiel, Wilton, Maxton και

Βρετανικά Αρχεία του υπ. Άμυνας, φανε-

ally and with such a lack of responsibility

νοφόρο USS Forrestal super carrier σταθ-

Bossington...

ρώνει στους πιο κάτω χάρτες και άλλα πλοία

on the people of Cyprus, the victim of aggres-

μευμένο επ’ αόριστον στην Τυρρηνική

Όπως συνέβη και στην πρώτη εισβολή,

στα ανοικτά της Κύπρου κατά τις δύο τουρ-

sive and inhuman attacks. While it was lying

θάλασσα δυτικά της Ιταλίας, το αεροπλα-

όταν το HMS Hermes ειδοποιήθηκε από

κικές εισβολές. Ο βρετανικός στόλος κρα-

prostrate from one aggression, there came

νοφόρο «Independence» δυτικά της Κρήτ-

το βράδυ της 16ης Ιουλίου 1974 για επιχει-

τούσε κυριολεκτικά σε κλοιό ολόκληρη την

this new attack with napalm bombs to destroy

ης και τα USS Inchon και USS Little Rock

ρήσεις στην Κύπρο και βρισκόταν απέναντι

Κύπρο!

hospitals, to destroy public and humani-

στα νερά της Ιταλίας.

από τη βάση Ακρωτηρίου απ’ όπου μετα-

H δε Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με βρε-

tarian institutions like the prestigious Armenian

Βρετανικά, αμερικανικά και
ρωσικά πλοία στη Μεσόγειο

Η Βρετανία, η υποτιθέμενη εγγυήτρια

κινήθηκε στα ανοικτά της Κερύνειας… Ήθε-

τανικό έγγραφο παρακολουθήσεων, μεταξύ

Institute, where the youth was being edu-

δύναμη (!), την ίδια μέρα διέθετε σταθμε-

λαν να εκκένωναν τους Βρετανούς υπηκόο-

19 Ιουνίου 1974 - 2 Αυγούστου 1974 είχε

cated; the Institute was the object of an

υμένα ανοικτά της Κύπρου – το HMS

υς, αλλά δεν το έκαναν «γιατί θα κατηγορ-

τον εξής στόλο στη Μεσόγειο:

unreasonable and cruel attack that destroyed

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 14.8.1974

Devonshire Guided missile destroyer και

ούνταν από τους Έλληνες για συνωμοσία»...

“Soviet Navy (All Secret) – Current

it and razed it to the ground.' ...»
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«Είναι, επιτέλους, καιρός
να ξανανάψουμε τα αστέρια!»
Μια όμορφη φράση που διάβασα τις τελευταίες
μέρες και με φόρτισε γλυκά και τρυφερά. Να ονειρευτούμε. Να κοιτάξουμε τον ουρανό, να θυμηθούμε
κάποιες άλλες εποχές, πολύ πίσω, μα και τόσο κοντινές στη σκέψη και την καρδιά μας. Αυτή η φράση
με γύρισε πίσω στο Λευκόνοικό μας!

Γράφει η

Ζήνα
Λυσάνδρου-Παναγίδη,
Δήμαρχος Λευκονοίκου
47 χρόνια μακριά από τη γη μας. Κι όμως, κάποιες στιγμές, φευγαλέες ή όχι, είναι τόσο ζωντανές…
σαν να μην πέρασε μια μέρα…Όπως τότε, που ανεβασμένοι οι άνθρωποι στα δώματά τους, κοιμόντουσαν τη νύχτα κάτω από τα αστέρια και ονειρευόντουσαν.
Εμείς είχαμε το ανώι μας. Ένα διαμπερές δωμάτιο μεγάλο, μακρόστενο, με παράθυρα βορρά-νότου
και μπαλκόνια στη δύση και την ανατολή. Ανεβαίναμε
στο ανώι μας από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο.
Δροσούλα ερχόταν από τον Πενταδάκτυλό μας.
Παράδεισος το ανώι μας και για τη μεσημβρινή σιέστα, που για μένα ήταν απόλαυση, γιατί διάβαζα τη
λογοτεχνία μου.
Όμορφα, όμως, ήταν και τα βράδια μας. Μας
άρεσε να κοιμόμαστε εμείς τα παιδιά στα μπαλκόνια. Με ένα κρεβάτι πάνω στα σανίδια, κι έκανες
έναν ύπνο ζάχαρη… Εγώ ως κορίτσι έπαιρνα το
εσωτερικό μπαλκόνι, της αυλής, και ο αδελφός μου,

το εξωτερικό, του δρόμου. Από κει τηρούσαμε τον
ουρανό και τα αστέρια! Ο καθάριος ουρανός της
Μεσαορίας μας μάς σεριάνιζε στα απλωτά σεντόνια του με τα μιλιούνια αστέρια με τα παράξενα σχήματα…
Ο παράδεισός μας, όμως, ήταν τα δώματα. Η
γειτόνισσά μας η Αθανασία από τη Μηλιά, απέναντι από το σπίτι μας, του Αντωνή του Ματσούκα,
κάθε απόγευμα, μόλις έπεφτε ο ήλιος, ανέβαινε με
τη σκαλίτσα πάνω στο δώμα και άπλωνε τα άσπρα
σεντόνια της, δροσερά-δροσερά για να κοιμηθούν
εκεί πάνω το βράδυ. Πόσο μας άρεσε να ανεβαίνουμε κι εμείς τα παιδιά και να ξαπλώνουμε πάνω στα
δροσερά, μοσχομυρισμένα σεντόνια της. Δεν είχε
παιδιά δικά της, κι έτσι πολύ μας αγαπούσε εμάς τα
παιδάκια της γειτονιάς της.
Ακόμα θυμάμαι αυτή την αίσθηση της δροσιάς,
αυτή τη μαγεία η οποία μας τύλιγε καθώς έπεφτε η
νύχτα, κι εμείς απλωμένοι πάνω στα ασπροσέντονα είχαμε όλο τον ουρανό με τ’ άστρα πάνωθέ μας.
Από κει πάνω σεργιανίζαμε σε όλο τον ουρανό.
Κι ύστερα, μεγαλώσαμε. Και δεν ανεβαίναμε ούτε
στα δώματα με τις γειτόνισσές μου ούτε ξάπλωνα
στο μπαλκόνι. Κοιμόμουν κανονικά στο ανώιν. Το
οποίο στη νότια πλευρά είχε έναν πίνακα του πατέρα
μου, έναν πολεμιστή με το όπλο στον ώμο του, τον
οποίο ζωγράφισε στο δημοτικό σχολείο υπό την καθοδήγηση του μεγάλου δασκάλου του Λευκονοίκου,
του αείμνηστου Μάρκου Χαραλάμπους.
Αυτές τις θύμισες, λοιπόν, μου έφερε στο μυαλό
η φράση που διάβασα τις τελευταίες μέρες.
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Περί Αγάπης
(Β) Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μερικές φορές, ένα ποίημα γίνεται κάτι
σαν προσευχή!

Πρὸς Κορινθίους α' Κεφ. 13

Τότε είναι που ο Μεγάλος Ποιητής,

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ

απαντά στον μικρό...

καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα

Ακολουθεί το ποίημα, το οποίο ακολουθεί και η απάντηση!
Παρακαλώ τον αναγνώστη να αφαιρέσει τις όποιες παρωπίδες!

χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.
2 καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια
πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω
πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.
3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου,

(Α) ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.
4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη

Αγάπη

οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ
φυσιοῦται,

Την άδεια τη ζωή μου

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ

γέμισες

παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

με Ήλιους, με Φεγγάρια

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ

να δίνουν μέρα-νύχτα Φως.

ἀληθείᾳ·

Με χρώματα και μυρωδιές,
με σχήματα και με μορφές
τη γέμισες,

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει,
πάντα ὑπομένει.
8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ
προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι,

μα ν' αγαπάω,

παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

δεν γνωρίζω πώς.

9 ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους

Δώσε Αγάπη να γνωρίσω,

προφητεύομεν·

πώς το άδειο να γεμίσω,

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους

με τις τόσες ομορφιές,

καταργηθήσεται.

να Σε νοιώθω πιο κοντά μου

11 ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς

να γεμίζεις την καρδιά μου
και να φεύγουν οι ενοχές.
Να ελπίσω πάλι τώρα

νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε
δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.
12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι,
τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι

πριν να έρθει κείνη η ώρα

γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι

να 'μαι έτοιμος να πω

καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

την αγάπη τώρα ξέρω,

13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία

σταματώ να υποφέρω

ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

και να Σου παραδοθώ.

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Κάθε Ιούλη
Για χρόνια σε ποθούσανε πασάδες,
τον πόθο τους απλώναν με νταλκάδες.
Μα εσύ, στον έρωτα της Μεσογείου δροσιζόσουν,
τον φερετζέ ποτέ δεαν θα δεχόσουν.
Άστατοι ανέμοι φέραν φίλους στους πασάδες,
κι αυτοί μολόγησαν τον πόθο τον κρυφό τους.
Αλληλοβοηθήσανε κι αρπάξανε την κόρη…
και την κρατήσανε σκλάβα στο χωριό τους.
Την τσάκωσαν. Και τώρα διαλαλούνε…
Πως είναι δική τους… Μ’ αλυσίδες την κρατούνε.
Πασάδες – αφεντάδες – με τα σκυλιά τους,
κρατάνε – λάφυρο – την Κύπρο! Αγκαλιά τους!
Κι αναστενάζει η κοπελιά, ακούνε, φεύγουν τα πουλιά…
Όσοι την ξέραν δεν μπορούν πια να τη δούνε…
Λίγες ελπίδες στις καρδιές, μένουν παντέρμες οι φωλιές,
ξεριζωμένοι πρόσφυγες, με τη λαχτάρα ζούνε…
Σκόρπιοι στη μαύρη ξενιτιά. Μία φορά τον χρόνο…
Παίρνουν τους δρόμους κλαίγοντας
για τον φριχτό σου πόνο!
Τα ηλιοκαμένα τα κορμιά έχουν βροχή στα μάτια,
για σένα, Κόρη, που θωρείς το σπίτι σου κομμάτια.
Για σένα, Κόρη αγέρωχη, σφιχτο-αλυσοδεμένη,
και μ’ αφεντάδες που ντροπή δεν ξέρουν τι σημαίνει.
Στης Μεσογείου τα νερά κυλούν τα δάκρυά σου,
που κάθε ΙΟΥΛΗ φέρνουνε φουρτούνες στα παιδιά σου.

Μερσίνη MacFarland
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Κύπρος 1974: Ήταν
όλα στημένα τελικά!
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Έπαινοι για το ελληνικό
λόμπι στις ΗΠΑ
Στις 16/12/2020 είχε δημοσιευτεί εισήγησή μου όπως η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας τιμήσει τον φιλέλληνα γερουσιαστή Μενέντεζ ως
ελαχίστη ανταπόδοση για την αντίστασή του στον οθωμανικό ιμπεριαλισμό της Τουρκίας. Όντως, στις 31/8/2021 τον βράβευσε με το
Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας αποτελεί τον μεγαλύτερο
υποστηρικτή των ελληνικών δικαίων στην Ουάσινγκτον και είναι «πιο
Έλληνας κι από Έλληνες». Προκαλεί συχνά «εφιάλτες» στον δικτάτορα Ερντογάν γιατί μπλοκάρει τα F-16.
Μετά από δεκαετίες, οι Έλληνες βουλευτές συνειδητοποίησαν πως
μόνο με συμμαχίες και φιλέλληνες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
τον αναθεωρητισμό του παρανοϊκού Σουλτάνου. Ένας λαός της στέπας, του πολέμου, της σφαγής, της αρπακτικότητας, της βαρβαρότητας, των γενοκτονιών και των εγκλημάτων πολέμου.
Επιβάλλεται η αλλαγή πλεύσης στο ΥΠΕΞ των παλαιών δεκαετιών,
με προσωπική και στοχευμένη διπλωματία. Η τωρινή εισήγηση μου
είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τιμήσει το Συμβούλιο της οργάνωσης «ΗALC» (Hellenic American Leadership Council): Τζον Σαρμπάνις, Κρις Πάπας, Έντι Ζεμενίδης, Ντέιβιντ Χάρις, Φρανκ Παλόν
που με τη δράση τους ασκούν πίεση στην προώθηση θεμάτων που
αφορούν Ελλάδα και Κύπρο. Ο βουλευτής Κρις Πάπας κατέθεσε την
τροπολογία που μπλόκαρε την πώληση F-16 στην Τουρκία.
Το φιλελληνικό λόμπι στην Ουάσινγκτον διανύει περίοδο μεγάλης
επιρροής. Αναμένω την υιοθέτηση της εισήγησής μου από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος

Πέρδικα πονεμένη...
Στου Πενταδαχτύλου τα βουνά και του Προφήτη Ηλία,
Αγόρια και κοτζιάκαγια, εκεί, το Εβδομήντα Τέσσερα,
έκαμα γνωριμία!
Συνάντησα μία Πέρδικα, στο δάσος περπατούσε,
δεν πέταγε για μακριά, με νύχτα, ράμφος και φτερά,
φωνή της, πολεμούσε!
Της είπα, φύγε μακριά, πέτα για να γλυτώσεις,
εδώ γίνεται πόλεμος, καραδοκεί ο θάνατος,
ζωή σου μη τους δώσεις!
Εγώ δεν έχω εκλογή, πρέπει να πολεμήσω,
εδώ υπάρχει εισβολή βαρβάρων απ’ την Ανατολή,
δεν μπόρω να τ’ αφήσω!
Και μ’ απαντά η Πέρδικα με λόγια πονεμένα,
μοιάζουν τα ίδια ακριβώς – σαν να μιλούσε ο ΘΕΟΣ,
στα μέτρα μας γραμμένα!
Πώς να πετάξω στα ψηλά, πώς να κελαηδήσω;
Μου έχουν κομμένα τα φτερά, βάρβαρα χέρια – φθονερά,
και πώς να μη δακρύσω;
Πώς να πετάξω Ελεύθερα; Πώς να χαρεί η καρδιά μου;
Μού’χουν χαλάσει τη φωλιά και της ζωής μου ζεστασιά,
σκοτώσαν τα παιδιά μου!...
Αρματωμένοι ήρθανε, χιλιάδες κυνηγοί,
αλύπητα με χτύπησαν, τα βόλια τους με τρύπησαν,
μ’ ανοίξανε πληγή!
Βάρβαροι, απολίτιστοι, ξένοι, πειρατικοί,
βέλη πολλά μου ρίξανε, βαριά μου το λαβώσανε
το άμοιρο κορμί!
Μ’ έχουν πληγώσει βαρειά, μ’ έχουνε δέσει με δεσμά,
μου έχουν κλέψει τη χαρά, όλα τα βλέπω σκοτεινά,
μαύρη με βρήκε συμφορά…
Μοιάζει η ζωή μας, Πέρδικα, με βάσανα φτιαγμένη,
είναι της μοίρας μας γραφτό, το πεπρωμένο μας κοινό,
να’ναι κυνηγημένοι!
Κοινά τα πάθη, Πέρδικα, μ’ ένα μικρό νησί,
χρόνια – αιώνες καρτερά να δει χαρά και Λευτεριά,
μαζί της Εγώ κι εσύ!
Πολυπαθής ο τόπος μας, βάναυσα υποφέρει,
μια προσευχή να κάνουμε, ίσως τα καταφέρουμε,
ειρήνη να της φέρει!
Αυτ’ είναι η Πατρίδα μας, Πέρδικα πονεμένη,
θα’ρθουνε μέρες της χαράς, θα φύγει ο πόνος της καρδιάς,
κι οι αλυσίδες της σκλαβιάς – μην είσαι λυπημένη!!!
ΑΜΗΝ

Ειρήναρχος Στεφάνου
Ιούλιος 2022

Το σημερινό σημείωμα μάς πάει αρκετά
πίσω, στα χρόνια της χούντας, στα γεγονότα του πολυτεχνείου και στην τραγωδία της
Κύπρου που ακολούθησε, επτά μήνες αργότερα. Μια τραγωδία που ήταν αποτέλεσμα
μιας προδοσίας για την οποία οι πραγματικοί ένοχοι έμειναν ατιμώρητοι, σε πολλές
μάλιστα περιπτώσεις, επιβραβεύθηκαν κιόλας. Γκιζίκης, Μπονάνος, Αραπάκης, Παπανικολάου, Γαλατσιάνος και άλλοι πολλοί!
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Οι ηγέτες του στρατεύματος, τότε, της
επαίσχυντης χούντας που διενέργησε το
προδοτικό πραξικόπημα κατά της νόμιμης
Κυπριακής Κυβέρνησης και στη συνέχεια,
σε συνεννόηση με την τουρκική κυβέρνηση
και με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον,
παρέδωσε την Κύπρο στα χέρια του Αττίλα
που την αιματοκύλησε. Τώρα πια υπάρχουν
όλες προς τούτο οι σχετικές αποδείξεις!
Η συνεννόηση μεταξύ χούντας και Άγκυρας, με διαμεσολαβητή την Ουάσινγκτον επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων τεκμηρίων, με
το ηχητικό που περιλαμβάνεται στο βιβλίο
του Αλέξη Παπαχελά, «Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974», το οποίο πρόσφατα είδε το
φως της δημοσιότητας. Ιδού ο σχετικός διάλογος:
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ταξίαρχος Διοικητής ΕΣΑ:
Την ξέρουμε τη λύση, κύριε Πρωθυπουργέ.
Αυτοί θα βγούνε στην Κερύνεια. Αυτό που
θέλουν οι Τούρκοι το κάνουν.
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ «Πρωθυπουργός»:
Όχι, αν τους σταματήσουμε.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μα θα τους σταματήσουμε
μετά. Αφού πάρουν το λιμάνι, την Κερύνεια
κι ενώσουν τη Λευκωσία, θα σταματήσουν.
Γι’ αυτό είμαστε σίγουροι.
Έτσι κατέρρευσε η χούντα. Η ολοκληρωτική καταστροφή ωστόσο συμπληρώθηκε
όταν ο «εθνάρχης Καραμανλής αρνήθηκε
να υπερασπιστεί την Κύπρο.
Παρακάτω ο σχετικός διάλογος μεταξύ
Καραμανλή - Κληρίδη στην Αθήνα, λίγο πριν
την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής. Είχαν προηγηθεί, μεταξύ της
πρώτης και της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, οι συνομιλίες της Γενεύης με
την Άγκυρα να εκβιάζει και να προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα:
Κληρίδης: Για όνομα του Θεού. … Ούτε
ένα πλοίο κ. Πρόεδρε;
Καραμανλής: Είστε μόνοι σας. Η Ελλάδα
δεν έχει οργανωμένο στρατό (το μεγαλύτερο ψέμα!), είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί εγώ
δεν ελέγχω την κατάσταση.

Κληρίδης: Καλά, ο Μαύρος (υπουργός
Εξωτερικών στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας) είπε ότι μεταξύ ατίμωσης και πολέμου
προτιμούμε τον πόλεμο.
Καραμανλής: Άλλος ο Μαύρος, άλλος εγώ.
Ο Καραμανλής που φρόντισε (γιατί άραγε;)
να επιβραβεύσει τους χουντικούς αξιωματικούς που αντί να πολεμήσουν και να τιμήσουν τα γαλόνια τους, έβαλαν παρά πόδας
τα όπλα! (ανακηρύχθηκαν επίτιμοι αρχηγοί
των Όπλων και απήλαυσαν πλουσιοπάροχες συντάξεις).
Ο αυτοεξόριστος στο Παρίσι Κωνσταντίνος Καραμανλής, βρέθηκε ξαφνικά (ελέω
Ευάγγελου Αβέρωφ, τον άνθρωπο με το πιο
σκοτεινό ρόλο κατά τη διάρκεια της χούντας)
στο πρωθυπουργικό Μέγαρο να κατευθύνει
τις τύχες του Ελληνισμού, για να μας ανακοινώσει πως «η Κύπρος κείται μακράν».
Έκτοτε μεγάλο μέρος της Μεγαλονήσου παραμένει τουρκοπατημένο με κίνδυνο αφανισμού του Κυπριακού Ελληνισμού από τη γη
των πατέρων του…
Και επειδή αυτές τις μέρες, εξ αφορμής
των δηλώσεων Συρίγου, πολύς λόγος γίνεται ξανά για το ποιός έριξε τελικά τη χούντα,
καλό είναι να θυμηθούμε και να θυμίσουμε
κάποια πράγματα: Στα ελληνικά σχολεία οι
μαθητές με αφορμή την 17η Νοεμβρίου 1973,
συνεχίζουν να μαθαίνουν ότι η εξέγερση του
Πολυτεχνείο έριξε την Δικτατορία του Παπαδόπουλου και έφερε την Δημοκρατία του Καραμανλή. Επίτηδες παρασιωπούν ότι η κατάληψη του Πολυτεχνείου έγινε επί Μαρκεζίνη,
που ο δικτάτορας Παπαδόπουλος επέλεξε

για να οδηγήσει τη χώρα σταδιακά στην
ομαλότητα. Παρασιωπούν επίσης, ότι του
Πολυτεχνείου έπεται η δικτατορία του Ιωαννίδη, το προδοτικό πραξικόπημα του Ιωαννίδη και η προσχεδιασμένη τουρκική εισβολή στην Κύπρο τις συνέπειες της οποίας
βιώνει η Κύπρος μέχρι και σήμερα.. Γιατί
λοιπόν κάποιοι επιμένουν ακόμα να συντηρούν ένα πελώριο ψέμα! Η χούντα, έπεσε
μετά την τραγωδία της Κύπρου! Η χούντα
τράπηκε σε φυγή για να έρθει ο Καραμανλής που άφησε την Κύπρο ανυπεράσπιστη
από τις ορδές του Αττίλα… Ετεροχρονισμένα ανεξόφλητα γραμμάτια, υποστηρίζουν
πολλοί… Και τον λογαριασμό για άλλη μια
φορά τον πλήρωσε η Κύπρος!
Υστερόγραφο 1: Όπως χαρακτηριστικά
γράφει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης: «…Μετά
τον Ιούλιο του 1974 γεμίσαμε με αντιστασιακούς κατόπιν εορτής! Από ανθρώπους
που υπηρέτησαν το δικτατορικό καθεστώς
και ύστερα διαφήμιζαν την αντιδικτατορική
τους δράση, μέχρι ανθρώπους που απλώς
δεν έκαναν τίποτε και ύστερα εμφανίζονταν
ως περίπου… ‘οπλαρχηγοί’ μιας ‘παλλαϊκής
αντίστασης’, που δεν υπήρξε ποτέ»! Είναι
για τούτο που οι αληθινοί πρωτεργάτες της
εξέγερσης, συνειδητά προτίμησαν να μείνουν
στην αφάνεια…
Υστερόγραφο 2: Δεν είναι πια πατριωτικό να μιλάμε πολύ.. Μόνο σιωπή και
περίσκεψη χρειάζεται. Μόνο πράξεις. Σωπαίνω από πόνο και σεβασμό με τη σκέψη
σ΄ αυτούς που έφυγαν τόσο άδικα…

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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Καταρρέουν… αι ΗΠΑ
Αλλάζει άρδην ο παγκόσμιος χάρτης των υπερδυνάμεων, και οι
πρώτοι έσονται τελευταίοι, οι δε τελευταίοι σημαιοφόροι! Είναι ηλίου
φαεινότερον ότι η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε δεινή θέση και
εντός ολίγου η φτώχεια θα εξαπλωθεί σε όλη την Αμερικανική ήπειρο. Τα αυτοκίνητα Cadillac και Buick σύντομα θα αντικατασταθούν
στους δρόμους του Σικάγο και θα κυκλοφορούν πλέον οι περίφημες
Ρωσικές λιμουζίνες Volga και τα ακόμη καλύτερης ποιότητας αυτοκίνητα
Moscvich, φτιαγμένα από τα γνωστά ατσάλια της σιβηρικής στέπας
του Σολζενίτσιν.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Αθάνατα αυτοκίνητα από ρώσικα χέρια και ρώσικη τεχνολογία.
Ουρές θα γίνονται έξω από τις αντιπροσωπείες των ρωσικών αυτοκινήτων προκειμένου οι Αμερικανοί να εξασφαλίσουν ένα τέτοιο
αυτοκίνητο θησαυρό. Όσα όσα θα πληρώνουν οι Αμερικανοί πολίτες,
αλλά θα είναι δύσκολο να το αποκτήσουν αν δεν έχουν έγκριση από
την επίσημη Ρωσική πρεσβεία. Μέχρι και μπουνιές θα δίνουν μεταξύ
τους αλλά η σειρά προτεραιότητας θα είναι αυστηρή, όπως παλιά
στην Μόσχα.
Είχαν νομίσει οι παλιοαμερικάνοι ότι μπορούσαν να κάνουν ό,τι
ήθελαν μέχρι που παρουσιάστηκε το παλλικαρόπουλο, απόγονος
του Ρασπούτιν με το συντομευμένο όνομα του παππού του Πούτιν.
Δεν θα κατάφερνε πολλά, αλλά τον βοήθησε καθοριστικά η τετράκις
τεκούσα Αλίνα Καμπάεβα με την τεράστια μόρφωση, που αναμόρφωσε τον πρόεδρό μας ριζικά. Το διπλό το σχοινί κρατάει πιο πολύ
από το μονό – Βλαντιμίρ και Αλίνα μαζί διέλυσαν τελικά την Procter
& Camble που ελέγχει το σύνολο των απορρυπαντικών παγκοσμίως
και τα κεφάλαιά της ξεπερνούν τα 460 δις δολάρια. Τώρα να βάλει
τα δις εκεί που ξέρει! Βέβαια, υπάρχουν και κάτι άλλες μικροεταιρείες όπως η Caterpillar με τα παγκοσμίου φήμης χωματουργικά μηχανήματα, η Boing με τις πωλήσεις αεροπλάνων ακόμη και στην Ρωσσική Aeroflot, αλλά αυτά είναι αμελητέα ποσότης, ο Βλαντιμίρ αγρίεψε και έχει στο πλάι του και όλα τα αριστερά κόμματα από όλον τον
κόσμο, δεν σηκώνει κουβέντα, έχει πλάτες από Κούβα, Βενεζουέλα
και Πρέβεζα, σύντομα μπαίνουν στο παιχνίδι και τα Καλάβρυτα. Τα
πράγματα δυσκολεύουν πολύ!
Εν τω μεταξύ, ο Biden δεν είναι και κανά έξυπνος άνθρωπος και
ούτε έχει συμβούλους γύρω του, ό,τι του κατέβει κάνει, και συνήθως
κάνει κουταμάρες, τόσο γέρος που είναι. Αυτά συμβαίνουν στην Αμερική που πλέον παραπαίει. Ένα έθνος με έναν χαζό πρόεδρο, είναι
ολοφάνερο πως σε λίγο θα εκλείψει από τον χάρτη και την θέση του
θα πάρουν άλλες Δημοκρατικές δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα
και το Κερατσίνι. Πραγματικοί Δημοκράτες με κύριο όπλο από χρόνια τώρα την κατάργηση των εκλογών και την ταυτόχρονη ενδυνάμωση των καλλίγραμμων γλουτών.
Έτη και έτη περιμένει η Αριστερά την κατάρρευση της Αμερικής
και την απαγόρευση και εκεί των… κακόφημων εκλογών με παράλληλη στήριξη των οικογενειών σε ό,τι πιο καλλίγραμμο διαθέτει η κάθε
οικογένεια. Κολοσσοί Εταιρείες και κουραφέξαλα, τά ‘χουμε φάει στη
μάπα και χορτάσαμε. Καιρός να αναλάβουν την διακυβέρνησή μας
νουνεχείς πολιτικοί με πείρα πολλών ετών αδιασάλευτης πορείας.
Όποιος διασάλευε την κομματική ιεραρχία είχε στα σίγουρα σαλεμένο μυαλό. Έτσι μάθαμε εμείς στο δικό μας κόμμα.
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«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις είναι
δημιουργήματα των Αμερικανών»
Κύριε Διευθυντά,
Πριν μερικά χρόνια ο διεθνούς φήμης
καθηγητής της Νομικής, Ευάγγελος Μαρκεζίνης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ,
ερωτηθείς πώς η Ελλάδα θα γίνει ξανά
ισχυρή, υπολογίσιμη και σεβαστή σε εχθρούς και φίλους, είπε ότι πρέπει να πάψει
να έχει στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής και να πάψει να
είναι «δορυφόρος» των Αμερικανών. Η
συνταγή του κ. Μαρκεζίνη είναι οπωσδήποτε ο πιο σωστός τρόπος για να γίνει
η Ελλάδα μια χώρα πραγματικά ανεξάρτηση, ελεύθερη από τα δεσμά που
την κρατούν σκλαβωμένη από την εποχή
της δολοφονίας του πρώτου Κυβερνήτη
της, του Ιωάννη Καποδίστρια.
Όπως πολύ σωστά είπα ο καθηγητής
Ιωάννης Κορνιλάκης, οι πνευματικοί απόγονοι των δολοφόνων του Καποδίστρια
– οι πράκτορες των Άγγλων – οδήγησαν
την Ελλάδα σε αναρίθμητες περιπέτειες
και καταστροφές. Όταν «γέρασε» η Βρετανική Αυτοκρατορία, η Αγγλία παρέδωσε την Ελλάδα στ’ αδέλφια της τους Αμερικανούς, που την έκαναν αμπελοχώραφό τους και δεν την αφήνουν ν’ ορθοποδήσει.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι
πραγματικά η χώρα του κακού και απ’
όπου ξεκινούν όλα τα κακά που βασανίζουν
τον πλανήτη. Σχεδόν όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις – γνωστές και άγνωστες – σε όλο τον κόσμο είναι δημιουργήματα των Αμερικανών. Η Αλ Κάιντα, οι
Ταλιμπάν, το Ισλαμικό Κράτος και άλλα,
των οποίων ουκ έστιν αριθμός, όλοι
γνωρίζουν ότι είναι δημιουργήματά τους
και είναι τόσον εγκληματικά που στρέφονται εναντίον τους και αρχίζουν πόλεμοι του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών εναν-

τίον της… τρομοκρατίας, την οποία αυτοί
οργάνωσαν!
Οι ηγέτες της Ελλάδας, μάλιστα, τους
παραχώρησαν αφιλοκερδώς μεγάλες
στρατιωτικές βάσεις στη Σούδα της Κρήτης και σε άλλες πολλές περιοχές της χώρας. Πριν την ανατροπή και δολοφονία
του Καντάφι στη Λιβύη, η Ευρώπη δεν
έβλεπε Αφρικανό πρόσφυγα. Η ευημερούσα, τότε, Λιβύη πρόσφερε σε πολλά
εκατομμύρια Αφρικανούς δουλειά και
ευημερία. Όταν οι Αμερικανοί και οι «καλοί»
σύμμαχοί τους της Δύσης ανέτρεψαν τον
Καντάφι, όλοι οι Αφρικανοί αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν τη Λιβύη και να περάσουν στην Ευρώπη για να βρουν ένα κομμάτι ψωμί.
Όταν οι Αμερικανοί ετοιμάζονταν να
εισβάλουν στο Ιράκ, ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις στην Τουρκία, αλλά
αυτή ζητούσε απ’ αυτούς 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τη βάση τους στην Κρήτη,
χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Ο πόλεμος
στην Συρία, που δημιούργησε άλλα εκατομμύρια προσφύγων ήταν δουλειά των
Αμερικανών και των συμμάχων τους. Οι
τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους που
ρήμαξαν τους χριστιανούς της Συρίας,
του Ιράκ και των γύρω περιοχών, είναι
δημιούργημα των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ
και της Τουρκίας.
Ο μεγάλος Αμερικανός ανθρωπιστής
Walt Whitman, πριν πολλά χρόνια, είπε:
«Η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου είναι
αυτή που έχει τους καλύτερους πολίτες,
έστω κι αν είναι καμωμένη μόνον από
καλύβες». Αναφερόταν στην χώρα του,
όπου οι πόλεις είναι γεμάτες από ουρανοξύστες και επιβλητικά κτίρια, αλλά επίσης
είναι γεμάτη από μαφιόζους, γκάγκ-

στερς, διαφθορά και κάθε είδους εγκληματίες. Και οι εγκληματίες αυτοί κόπτονται
και χύνουν ποταμούς δακρύων για τα…
ανθρώπινα δικαιώματα!
Τώρα, ας επιστρέψουμε στα δικά μας.
Φτάσαμε ξανά στην επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974. Όσα πάθαμε τα
οργάνωσε η χούντα των συνταγματαρχών
στην Ελλάδα για λογαριασμό των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Όπως παλαιότερα οι Τούρκοι, το 1821, έκαναν ό,τι έκαναν με τα όπλα της Βρετανίας. Δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα χωρίς όπλα.
Έτσι και η εισβολή του 1974 πραγματοποιήθηκε με όπλα του ΝΑΤΟ. Οι Έλληνες
ηγέτες, όπως και οι ηγέτες, των παθόντων της Κύπρου, ξέχασαν το νόημα του
«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» και αναμένουν τη σωτηρία μας να έρθει απ’ αυτούς τους ίδιους!!!
Έπρεπε οι ηγέτες της Κύπρου τώρα,
όπως και πριν, να προσπαθούν με κάθε
τρόπο να κυβερνούν την Ελλάδα αυτοί
που ενδιαφέρονται για τον Ελληνισμό. Τα
κακά και τις καταστροφές που πάθαμε
είναι επειδή οι ηγέτες μας – και φυσικά
εμείς οι Κύπριοι – αντί να πιέζουμε τη
μητέρα Ελλάδα ν’ ασχοληθεί με μας, τα
παιδιά της, την δικαιολογούσαμε που μας
εγκατέλειψε και ενδιαφερόταν μόνο για
τις συμμαχίες της και τον «ελεύθερο
κόσμο», ενώ αυτή έπρεπε να ενδιαφέρεται για τα σκλαβωμένα παιδιά της.
Φτάσαμε τώρα να αποκαλούμε τους
απελευθερωτικούς αγώνες των λαών της
Τουρκίας ως «τρομοκρατικές οργανώσεις»!!!
εναντίον του Ερντογάν. Χρειαζόμαστε μια
Ελλάδα που ν’ ασχοληθεί με τα προβλήματα του Ελληνισμού και όχι των συμμαχιών
της.

Διατελώ

Ζαννέττος Χριστοφόρου

ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

“Μη Αποκρύψεις τον Φωτισμό Σου”
Γιατί κάθομαι λυπημένη σε μια γωνιά

Εις τον Σταυρό της Αιώνιας Ζωής,

Και κλαίω την μοίρα μου;

Την οποία ο Μεσσίας μας χάρισε,

Μήπως δεν αναζητώ το θέλημά Σου

Με την Δόξα Του,

Με καρδιά και αποφασιστικότητα;

Με Πίστη, Λαχτάρα και Αγάπη,

Κεκλιμένη τη κεφαλήν, γονυπετής,
Με πίεση σκληρή και γλώσσα δεμένη,
Εις τον πύργο της Βαβέλ, αλίμονο
Που είμαι αλυσοδεμένη…
Σε άβολη κατάσταση, προσπαθώ
Ένα κερί ν’ ανάψω και να ιδώ,
Το σχέδιο τούτο.
Με βαθειά ριζωμένη ταπείνωση,
Όπως ο Κύριος υπετάχθη,
Τιμώντας τον Ουράνιο Πατέρα,
Ας προσφέρουμε καθώς μας αρμόζει

Ας προσευχηθούμε νοερά,
Ας υμνήσουμε καρδιακά,
Ενώπιον του βωμού του Αγίου Σαβαώθ
Και ας επιζητήσουμε,
Η Ευλογία του Πατρός
Να αποτελεί πάντοτε, βαθειά Πηγή
Μωσαϊκής Σκέψης.
Αμήν

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη
* Μαρκ. 4:21 , Λουκ. 11:33
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Τι όμορφη Που Είναι
Η Αγάπη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία
(1821-1829)

Τι όμορφη που γίνεσαι,
όταν μιλάς γι' αγάπη!
Πόσο όμορφα χρωματίζεις την ζωή μου

ΜΕΡΟΣ 49ον

Πόσο λαμπρό κάνεις τον κόσμο μου,
Το χαμόγελό σου, το πιο πολύτιμο δώρο …
Είσαι η πηγή της έμπνευσής μου,
Όχι με λόγια, με σιωπή θαυμασμού,
Περιγράφω τα αισθήματά μου.
Πως να φτάσω την καλοσύνη σου,
Το άρωμα της όταν περνάς,
Τι απέραντος ωκεανός που είσαι,
Πώς να ταξιδεύσω
Στην μοναδικότητά σου,
Μόνο να θαυμάσω την απεραντοσύνη σου,
Να αναγνωρίσω την μοναδικότητά σου
Και να προχωρώ με συγχώρεση, μπορώ…

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 19

Κύπριοι Αγωνιστές στις
Κυκλάδες
(συνέχεια)

πατρός μου υποσημειούμαι ευσεβάστως.
Εν Σύρω την 12η Μαΐου 1865

ιεραίς εκκλησίαις των Νήσων Μήλου και

Μαρία Κωνσταντίνου Κυπριώτου»

Κιμώλου, είητε υγειαίνοντες και ευημερ-

«Προς βεβαίωσιν δε τούτων και κατ’ αίτησιν
της επιζώσης θυγατρός του Μαρίας Κωνσταντίνου Κυπριώτου, αφίεμεν το παρόν
μου όπως τη χρησιμεύση ένθα δει.

ότι ανέκαθεν η Αγία του Χριστού Εκκλησία
κατά τας παραδόσεις των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων εθέσπισεν, ίνα ει τε των

Γ. Βαλέτης»

εσπερινώ, όρθρω και ταις λειτουργίαις και

«Επικυρούται η γνησιότης της άνω υπο-

λοιπαίς ακολουθίαις μνημονεύωνται τα ονό-

Κύπριος. Πολέμησε στην Ελλάδα. Στρα«Προς την Επί των Εξετάσεων των Δικαι-

ούντες καθ’ εκάτερόν σας. Είναι γνωστόν

Εν Σύρω τη 12 Μαΐου 1865

10. Πέτρος Γεωργίου Μαλλιαρός,
τιώτης (ΑΜ 8843 ΑΧΕΒ).

Ευλαβέστατοι ιερείς, οι ψάλλοντες εν ταις

γραφής
Ερμούπολις, 12 Μαΐου 1865

ωμάτων των Αγωνιστών Σεβαστήν Επιτρ-

Ο Δήμαρχος

οπήν

Δ. Παπαδάκης».

Ο υποφαινόμενος Πέτρος (Πιερής) Γεωργίου Μαλλιαρός, Κύπριος την Πατρίδαν,

ματα τόσον των κατά τόπον αρχιερέων όσον
και τα ονόματα των ευσεβών βασιλέων.
Αύτη η διάταξις το να μνημονεύωνται οι
βασιλείς εις τας εκκλησίας των Ανατολικών

Ανατολικός την θρησκείαν, ηλικίας ετών 68,

12. Χαράλαμπος Μάλης, Κύπριος.

Χριστιανών κατελεύθη αφ’ ου υπέπεσαν

έγγαμος με πολυάριθμον οικογένειαν, κάτοι-

Διδάσκαλος, Φιλικός, Αγωνιστής, Αξιωμα-

κρίμασιν οις οίδε Κύριος εις τον βάρβαρον

Προσπερνώ των άλλων τα σφάλματα.

κος Ερμουπόλεως Σύρου. Αγωνιστής εις

τικός Δ’ σε πολλές εκστρατείες. Γενικός

ζυγόν των Οθωμανών. Αλλ’ ήδη Θεού βοη-

Γίνονται όλοι όμορφοι ,

τον υπέρ της Πατρίδος Ελλάδος Ιερόν Αγώνα

Γραμματεύς Υπουργείου Θρησκείας (ΑΜ

θούνται όποτε ανέτειλεν το φως της Ορθο-

του 1821 μέχρι του 1828 εις διαφόρους κατά

328 ΑΧΕΒ).

όταν μιλούν για αγάπη…

δοξίας, πρέπει πάλιν η Εκκλησία να μνημο-

των εχθρών μάχας, ως φαίνεται εκ των επι-

«Αρχεία του Ελληνικού Κράτους

συνημμένων ενταύθα δύο πιστοποιητικών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το μίσος που αφανίζει τη χαρά,

των οπλαρχηγών Μακρυγιάννη και Ν. Τσο-

Περ. Δ’

Την κακία που σβήνει την ελπίδα…

πάνου, τα οποία επισυνάπτω εν αντιγρά-

Αριθμ. 1808

Απόστολον, αγρυπνούντας, κοπιώντας

Ναι, γίνονται όλοι όμορφοι

φω (έχων ανά χείρα μου τα πρωτότυπα)

Το Εκτελεστικόν Σώμα

ημέρας και νύκτας υπέρ αυτού.

και τα οποία καθυποβάλλων ενώπιον της

Επιστολή Χαραλάμπου Μάλη, Κυπρίου,

Γιατί η Αγάπη, έξω βάλει τον φόβο,

Όταν μιλούν για αγάπη…
Όταν ηρεμούν με την ελευθερία της,

σεβαστής ταύτης Επιτροπής παρακαλώ

προς κ. Ράδον, Έπαρχον Νάξου

νεύη τους άρχοντας του Χριστεπωνύμου
λαού της ως διωρισμένων εκ Θεού κατά τον

Τούτου χάριν το Μινστίριον τούτο διορίζει
την αιδεσιμότητά σας διά του παρόντος εξ

αυτήν ευσεβάστως όπως λάβη αυτά υπ’

Εξοχώτατε,

Την καθαρότητα, την αλήθειά της

όψιν της και αναλόγως των εκδουλεύσεών

Είναι αληθές το λεγόμενον τα μάτια όπου

Δεν αισθάνονται φυλακισμένοι,

μου με ανταμείψη με ανάλογον σύνταξιν

δεν θωρούνται γρήγορα λησμονούνται.

Όταν αυτή τους κρατά αγκαλιά…

προς διατροφήν εμού δε και της πολυα-

Επειδή δε αφ’ ου ανεχωρήσατε εντεύθεν

ρίθμου οικογενείας μου καθ’ όσον η δεξιά

δεν ενθυμήθητε διόλου όστις σας έχει καθ’

των ευσεβών θεοφυλάκτων ημών βουλευ-

μου χειρ κατέστη άχρηστος έκτοτε πληγω-

ώραν εις τον νουν του και σας αγαπά γνωσίως

τών, Αρχιστρατήγων, στρατηγών και παν-

θείς παρά των εχθρών.

ως τον καιρόν δεν έφθασεν η εξοχώτης σας

τός του στρατοπέδου και του λαού κατά

Παρακαλώ δε ευσεβάστως τον Κύριον

να δοκιμάση την διάθεσίν μου οποιαδήπο-

θάλασσαν και ξηράν αγωνιζομένου υπέρ

Νομάρχην Κυκλάδων ίνα ευαρεστούμενος

τε είναι ηξεύροντας καλώς ότι οι περισσό-

διαβιβάση την παρούσαν μου όπου δει.

τεροι άλλα έχουν εις τα χείλει και έτερα εις

Απαλλάσσονται από τα πρέπει τους,
Αφήνουν πίσω τα βάρη τους
Και κοιτούν με εμπιστοσύνη το μέλλον!
Ναι, λοιπόν
Γίνονται πολύ όμορφοι οι άνθρωποι,
Με το θαύμα της Αγάπης,
Αφήνουν στην άκρη τον εγωισμό,
Και οι πράξεις τους,
κοιτούν τον άλλον στα μάτια …
Ναι, λοιπόν
Γίνονται πολύ όμορφοι οι άνθρωποι
όταν αγαπούν…
Ακόμα και αν η έλλειψή της τους σταυρώνει,
Ξέρουν πως η ανάσταση δεν αργεί
Τι όμορφη που είναι η Αγάπη!
Και όταν αυτή ξεκινά από τον εαυτό…
Τότε μπορεί να είναι αληθινή
και για τον άλλον…

4276.

την καρδίαν.

Εν Ερμουπόλει, 5η Μαΐου 1865

Θαυμαστόν δε φαίνεται το να μη απο-

εχθρόν και πολέμιον του Κυρίου δεηθώμεν».
Εις δε τας εκτενείς παρακλήσεις: «Έτι δεό-

Ευπειθέστατος

υθή εις την προστασίαν σας εγκύκλια περί

Κυρίων δεηθώμεν εις το τέλος κατά την

Πέτρος Γεωργίου Μαλλιαρός,

λήψεως των εκκλησιαστικών σκευών και

συνήθειας καθώς και εις το εν πρώτοις

επειδή αφ’ ου παρήλθον ήηδη πέντε μήνες

ΜΝΗΣΘΗΤΙ Κύριε το αυτό δε θέλετε εκφ-

Κύπριος».

ούτε εν γράμμα δεν ήλθεν με την υπογρα-

11. Κωνσταντίνος Κυπριώτης.

φήν του αγαπητού μου κυρ. Κ. Ράδου.

ωνείν κατά το παρόν έως ότου να τεθώσιν
τακτικότερον τα εκκλησιαστικά της Ελλά-

Μπουρλοτιέρης. Υπαξιωματικός Β’. Σκοτώθη-

Τι αλλον αδελφέ, αν είπης τας περιστά-

κε στη ναυμαχία των Τρικέρων Θεσσαλίας

σεις: Εκείναι παρήλθον και χάρις τω Θεώ

(ΑΜ 234 ΑΧΕΒ).

η Διοίκησις ακολουθεί τας πράξεις της.

Ούτω ουν ποιούντες όχι μόνον θέλετε φυλά-

Λοιπόν, παρακαλώ, αν δεν ευκαιρής να ενθ-

ξει το χρέος σας και την αρχήθεν νομικήν

υμηθής και εμέ, γράφε εις το Μινιστίριον διά

διατύπωσιν της Εκκλησίας και τω λαώ σας

να μάθη και εγώ και ευχαριστείται.

θέλετε εμπνεύσει περισσότερον σέβας προς

«Προς τον επί του Αγώνος
Σεβ. Επιτροπήν
Αριθμ. 4278 Δ’
Η Υποφαινομένη Μαρία Κωνσταντίνου

Εν Ερμιόνη, την 18η Νοεμβρίου 1822

ταύτης μου πιστοποιητικόν εξ ου πιστο-

Του Μινίστρου της Θρησκείας

Μα κι αν ακόμα νομίσεις

ποιούνται αι διάφοραι εκδουλεύσεις και

Γενικός Γραμματεύς

Ότι είναι άπιαστη η Αγάπη,

θυσίαι του μακαρίτου πατρός μου, ας

Χαράλαμπος Μάλης, Κύπριος».

Εσύ θα είσαι πάντα εκεί, μαζί της,

έπραξεν κατά τον Ιερόν Αγώνα υπέρ της

Αλέξανδρος Μαρινάκης

του υποτάξειν υπό τους πόδας αυτών πάντα

μεθα υπέρ των ευσεβών κ.λπ., λέγοντες τω

Αλλά,

Του νου και της καρδιάς σου!

μνημονεύεται εις τα ειρηνικά ούτως «υπέρ

ταθείτε εις το Μινίστριον εν ω είχε εμπιστε-

Ο Συνάδελφός σου

Πιο μακριά από την σκέψη

λουθίας εν εκκλησίαις και ευκτηρίοις οίκοις

Ευσεβαστάτως υποφαίνομαι

Κυπριώτη υποβάλλω επισυνημμένως

Γιατί, αυτή, ποτέ δεν θα μπορέσει να φύγει

επαγγέλματος, ίνα καθ’ όλας τας ιεράς ακο-

Ελευθερίας της Πατρίδος και δι’ ας

«ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 649.
71/12 – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Χαραλάμπους Μάλη,,

Πεποιθυία εις τα φιλάνθρωπα και πατρ-

ως Γ. Γραμματέως του υπουργείου Θρη-

ιωτικά αισθήματα της Σεβαστής ταύτης

σκείας

λογον ανταμοιβήν των εκδουλεύσεων του

την Διοίκησιν και Αγάπην εις την Ελευθερίαν του.
Εν Ερμιόνη, την 23η Νοεμβρίου 1822
Εν απουσία του Μινίστρου
Ο Γενικός Γραμματεύς του

ουδεμίαν πώποτε ανταμοιβήν έλαβε.

Επιτροπής ότι θέλει μου χορηγήση ανά-

δος, γενομένης Αρχιερατικής Συνόδου.

Προς τους ευλαβεστάτους ιερείς των
Νήσων Μήλου και Κιμώλου

Μιν. Της Θρησκείας
Χαράλαμπος Μάλης, Κύπριος»

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE “JUSTICE FOR CYPRUS” (PSEKA)

ALKIONIDES UK - July 2022
President's Annual Report
As the world continues to recover after the pandemic and its long-term consequences, our volunteers continue to support Cypriot patients who come
to UK hospitals for delayed and urgent medical treatments. During this period, our committee continued
to meet via zoom and agreed to cover the considerable cost of transport to and from airports and hospitals last year.
A new-born baby at Great Ormond Street Hospital
needed major orthopaedic surgery, while a young
teenager returned for a new prosthesis that enables
him to walk. We realise how much we take for granted and how harsh life can be for some people. Stephania, our first baby who inspired the foundation of the
Alkionides charity in 1996, returned at age 27 for another heart surgery. The number of patients needing
liver transplants has dramatically increased and this
has created a need for extra, long-term accommodation. We had five this year. Our young amyloidosis
patient is now waiting for the fifth year for a second
liver transplant. Another young man, a tractor driver,
had to be sent to hospital by ambulance from the hotel where he was staying, after haemorrhaging in the
night. The responsibility on our shoulders is enormous.
Fundraising remained difficult as the fear of disease led to another cancellation of our Gala Dinner.
Monica Kourtoumbelidou helped us raise awareness
through social media. The sustaining membership initiative, with members donating £10 to £100 or more
per month by bank standing order, raised £8,000. Our
secretary, Linda Kyriacou, sent inspiring messages
and normal membership has increased. A big thank
you to Veronica Strengell Georgiadou, our volunteer
graphic designer, who creates attractive and original
promotional material.
I was invited by our major sponsors from Capital
Group, together with our dynamic vice president Tatiana der Avedissian, in order to discuss the progress
on the house purchase. With their continued support
and pledges from the A.G. Leventis Foundation, the
Reo Stakis Charitable Foundation, the Christos Lazari
Foundation and JOMARO Group, we have now raised
close to half a million pounds. Solicitor, Mr Xenophon
Protopapas, embraced the charity and agreed to help
with the necessary conversion to a charitable company. Sadly, we lost this pillar of the community last
November, but his children have agreed kindly to honour his intentions. His mother, Mrs Andriani Protopapa, recently honoured by the charity, cares for our
patients at the 'Nest' by providing telephone support
and some financial contributions.
During my long-awaited visit to Cyprus in September 2021, I visited the Minister of Health, Mr Mihalis Hadjipantelas and the president of Parliament
Mrs Annita Demetriou. We also arranged meetings
with the Promitheas group which supports patients
undergoing liver transplants, as well as MP Andreas
Apostolou, who helps children with cancer through
the Christina Apostolou Foundation. Together with Androulla Stylianou of the Leukaemia Society in London
we have expanded the support system for the patients. I was delighted to meet Mrs Niki Stakis Stylianidou in Cyprus who offered immediate help for longterm, extra accommodation for liver transplant patients.
Our first face-to-face committee meeting in two
years at Mr & Mrs Athanasiou's residence, was a very
moving occasion. Our Consul General, Mr Theodoros Gotsis, honoured us with his presence and drew
the Grand Raffle winners. The first £3000 cash prize
was won by a low-income patient who had stayed at
the 'Alkionides UK Nest' for several months with two
young children, one treated at GOSH. She immediately donated the money back to the charity and no
one could persuade her otherwise. An example to us

all. Mr Andreas Athanasiou is our external examiner
and helps ensure the accuracy and transparency of
the accounts. Tatiana and Eugenie Papadopoulos attended the Medical Society evening at the High Commission.
I would especially like to thank my advisor, Mrs
Galatia Rossides, who defied the danger of Covid 19
and was at the side of our patients in hospital. We
have daily conversations, discussing arrangements
for new patients and her support gave me enormous
strength. Maro Athanasiou, Anna-Maria White, Maro
Chrysostomou, Akis Ioannides and Sue Kittalides look
after the needs of the 'Nest'.
Our team in Birmingham and the Midlands, with
Lilliana Malla and Helen Vasiliou at the helm, kept in
touch with our special families or 'Happy Faces' as
we call them on the WhatsApp group. With a yearly
grant from Keith Coombs Trust and the generosity of
Mr & Mrs Joe and Doula Koumi, a party was held at
the ESTIA, with a DJ, bringing smiles all around. Another exciting trip is being planned for our 'special'
families in Birmingham this summer. The Midlands
committee also covered accommodation costs for one
of our patients in Liverpool who was sent there to receive specific proton beam treatment for an eye tumour.
Spring events returned with a Blue Bird musical
evening in London organised by our youngsters and
volunteer musicians performed. A sponsored Heritage
walk of Sonning-on-Thames was attended by our Patron the High Commissioner, Mr Andreas Kakouris. I
am very grateful for his advice and moral support during the pandemic. In a letter last August, he wrote: 'As
Patron and High Commissioner, I cannot thank you
enough for what you and the Alkionides Family do on
a daily basis for all those Cypriot patients and individuals in the community who require assistance and
human comfort'.
The St. Pateleimon Church community opened its
hall once again for our Spring lunch on 22 May 2022.
Kyriaki Papaleontiou Demetriou, award-winning author, came from Cyprus at her own expense and her
book was presented by the cultural councillor Dr M.
Psaras. The Consul General presented a compilation
of Costas Montis's poems translated by Maro Mavroudi and published by her daughter Magda Asprides
Christodoulides.
In June 2022, I returned to Cyprus and had the opportunity to attend a lecture by the Promitheas group
who presented a book written by a young patient. I
was very moved to meet patients that we have helped
and pleased to find them in good health. I had a constructive discussion with Mrs Anastasia Christodoulides
at the Ministry of Health. We feel strongly that the government must urgently appoint a social worker at the
High Commission and invest in a much-needed building with nursing staff in London.Letters were sent to
the President and ministers of health and finance. I
established communication between the Cyprus Medical Society in London to advise on the choice of hospitals by the government.
When a 36-year-old woman needs a lifesaving heart
operation, when a 27-year-old is losing his sight or a
12-year-old paraplegic boy undergoes an operation
and intensive physiotherapy, our teams will be there
in years to come to provide financial and moral support. We thank everyone who believes in the Alkionides way of life. Finally, thanks go to all my great team
members who dedicate their time and ensure that we
take the right decisions in order to help those who
need us.

Thank you
Marie Parisinou-Nicholsby
President

48th Anniversary of Turkey's Illegal
Invasion and Continued Occupation
"Although relations between the United
States, Greece and Cyprus are great and we
share the same Democratic values, you must
remember that the United States shares military, economic and geopolitical interests with
Turkey!"
The above statement from a high American
official not only explains why we are commemorating the 48th anniversary of the illegal
and brutal invasion of Cyprus, it also explains
why the Biden Administration is tolerating the
continued threats from Turkey against Cyprus
and Greece.
As American citizens, we are disappointed
and frustrated that for 48 years, Republican

and Democrat administrations have compromised principles and ideals for the sake of expediency.
On this 48th black anniversary of the illegal
invasion of Cyprus, we call on President Biden,
the leader of the Democratic Western world,
to end the occupation and exercise appropriate pressure on Turkey to bring a just and viable solution to the Republic of Cyprus, a member of the European Union and a strategic partner of the United States.
The work goes on, the hope endures and the
dream of a free united Cyprus will never die!

Philip Christopher

The new building of St. Andrew the
Apostle School ready in September 2024

The Strategic Planning Committee of the London
Borough of Barnet unanimously approved the amended planning application for St Andrew the Apostle
Greek Orthodox Secondary School at their 12th July meeting. Barnet Planning Officers supported the
application, Stelios Stylianou from the Department
for Education and Charles Mills from Daniel Watney
Planning Agents spoke in support of the application
and there were no speakers against. All 9 Barnet
Committee Councillors, from all political parties, voted in favour of the application, which was approved
unanimously. These revised plans, produced by the

DfE and their chosen builder, Bowmer & Kirkland, will
provide the students in September 2024 with a new
well designed, purpose built secondary school, which
is what they deserve to be educated in.
The school, which opened in 2013 currently uses
converted office buildings. The students are receiving an excellent education and its first and second
year intake students are now studying at a number
of universities. The current 6th form students are hoping to start at various universities this Autumn including Oxford, Cambridge and Leicester Medical
School.

Cοmmunity News
NEPOMAK UK 20th Anniversary Celebration
Cyprus 1974-2022: 48 years in the presence of the Cyprus Foreign Minister
of enduring Turkish
occupation and impunity
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LOBBY FOR CYPRUS

On 20 July 2022, while the attention of the world will be on war in Ukraine,
Lobby for Cyprus will mark the passage of 48 years since Turkey launched
the first of two brutal invasions of the Republic of Cyprus.
As has been well-documented, Turkey used a coup against the government of the Republic of Cyprus, which was orchestrated on 15 July 1974 by
the junta then ruling Greece, as a pretext to invade the Republic and implement a premeditated plan.
As a result of its two invasions, the second of which was launched on 14
August 1974, three weeks after the collapse of the coupist regimes in Athens
and Nicosia, Turkey ethnically cleansed as well as illegally occupied 36 per
cent of the Republic of Cyprus and 57 per cent of its coastline. Turkey thereby enforced a de facto apartheid-style segregation, with Cypriot citizens of
Greek and Christian heritage forced to live in the south and Cypriot citizens
of Turkish and Muslim heritage forced to live in the Turkish-occupied north.
In 1974, Turkey not only undermined the sovereignty, independence and
territorial integrity of a virtually undefended member state of the UN, the Council of Europe and the Commonwealth. Turkey, a country with the second
largest military in NATO, flagrantly violated the UN Charter, international humanitarian law, European human rights law and numerous treaties.
In pursuit of its premeditated plan and segregationist agenda, Turkey was
responsible for multiple illegal outcomes, including:
– the forcible transfer of approximately 170,000 Greek and Christian Cypriot citizens from their homes in the Turkish-occupied north of the Republic of
Cyprus, while coercing tens of thousands of Turkish and Muslim citizens of
the Republic to move in the other direction;
– the mass colonisation of the Turkish-occupied north with citizens of
Turkey;
– the mass murder of people;
– the mass rape of women and girls;
– the enforced disappearance of prisoners of war;
– the systematic destruction of the Greek and Christian heritage of the
Turkish-occupied north;
– the plunder of the natural resources of the Republic of Cyprus in the
Turkish-occupied north as well as in the Turkish-occupied territorial sea of
the Republic; and
– the creation of an illegal state of affairs which has enabled the criminal
underworld and fugitives from justice to flourish.
In 1974, as the world looked the other way, illegality triumphed and a culture of impunity was reinforced in south-east Europe, decades before Russia invaded Ukraine in 2022.
Since 1974, the Republic of Cyprus has been held hostage by Turkey and
those powerful states that, via the UN, have attempted to appease Turkey
and foist on the Republic a so-called ‘bi-communal, bi-zonal federation’, a
proposed ‘solution’ in line with the long-standing demands of Turkey.
Today, 48 years on, Lobby for Cyprus reiterates its opposition to any ‘solution’ based on the ‘bi-communal’ segregation of the citizens of the same
sovereign state and the ‘bi-zonal’ carve-up of its territory into two homogeneous ethno-religious ‘zones’. Any such ‘solution’ would validate Turkey’s
aggressive, discriminatory and segregationist policies. It would turn a post‘solution’ Cyprus into a satrap of Erdogan’s increasingly authoritarian, irredentist, Islamist and nationalistic Turkey. And it would set a dangerous precedent for democracy worldwide.
Western states have been resolute in opposing Russia’s invasion and occupation in Ukraine, but why have they tolerated Turkey’s invasions and occupation of the Republic of Cyprus? Are Western states promoting, in plain
sight, a two-tier system of principles, international law and human rights standards with one tier applied to ‘enemies’ and another applied on a politically
expedient basis for one of their ‘partners’?
Lobby for Cyprus will never lose sight of the fact that this organisation was
founded 30 years ago, in 1992, by ordinary people who were forcibly displaced from their homes by Turkey and compelled to rebuild their lives in the
United Kingdom. As a defender of the rights and freedoms of all forcibly displaced citizens of the Republic of Cyprus, irrespective of ethnicity or religion,
Lobby for Cyprus continues to campaign for a democratic, humane and just
settlement that establishes an international legal framework which: enables
all citizens of the Republic of Cyprus to return to their homes and properties;
removes all Turkish military personnel from the Republic; and humanely repatriates all of Turkey’s colonists, subject to legitimate exceptions.
48 years on since Turkey invaded the Republic of Cyprus in 1974 and 30
years on since the establishment of Lobby for Cyprus in 1992, Lobby for
Cyprus continues to reject the discriminatory ‘solution’ envisaged by Turkey,
as it would reward aggression, occupation, illegality and impunity. At the same
time, Lobby for Cyprus continues to call for a settlement that promotes democratic values, human rights, individual freedoms and the rule of law.
#FreedomForCyprus

On Thursday 14 July 2022, both current and
associate members of NEPOMAK UK celebrated its 20 year anniversary, marking 20 years
since the organisation was officially established.
The anniversary celebration was hosted at the
Greek Cypriot Brotherhood in North London,
with the Republic of Cyprus Minister of Foreign
Affairs, H.E. Mr Ioannis Kasoulides, as the Guest
of Honour.
Also in attendance were His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira & Great Britain, the
High Commissioner for Cyprus to the UK, H.E.
Mr Andreas Kakouris and diplomats from the
Cyprus High Commission and the Hellenic Embassy. The Presidents of the National Federation of Cypriots in the UK (C. Karaolis), POMAK
(A. Papaevripides), NEPOMAK (C. Tuton) and
the Greek Orthodox Communities (M. Minaides)
attended, as well as representatives of community associations such as UK branches of
Cyprus’s political parties and former and current officers, committee members and members of NEPOMAK UK.
“Keep it simple, continue the good work and

be ready”, were the words of wisdom shared by
the Minister during his speech to a packed house
on Thursday evening. The Minister thanked
NEPOMAK UK for the invitation to be the Guest
of Honour and congratulated the organisation,
its membership and all those who played their
role over the years, highlighting this important
milestone and encouraging the current committee to keep up the good work. He welcomed
the efforts of the hundreds of volunteers over
the years, especially those who stepped up to
help the vulnerable and the elderly during the
lockdowns created by the coronavirus pandemic.
Minister Kasoulides, shared his memories
from the inaugural conference of NEPOMAK in
Nicosia, whilst he was serving his first term as
the Minister of Foreign Affairs. He was delighted to see familiar faces that were present at that
first conference, including NEPOMAK UK’s first
President Menicos Kouvaros and General Secretary, Christos Karaolis. He commended them
both for their work, during their terms as NEPOMAK Officers, but also for staying involved in
the community through their roles in NEPOMAK
UK’s parent organisation, the National Federation of Cypriots in the UK.
Addressing the members of NEPOMAK UK,
the Minister encouraged them to “keep it simple and go back to the basics,” when learning
about and advocating for a free, united Cyprus.
The unfortunate and illegal invasion of Ukraine
by Russia, has shocking parallels to the illegal
invasion and occupation of Cypriot land by Turkey.
Referring to the recent and ongoing war in
Ukraine, he said that it “has made everyone
aware of the tragic consequences of illegal invasions and occupations. Whilst showing empathy and solidarity to Ukraine, it is important
to remind everyone in the UK of the injustice
and the pain the Cypriot people, the hundreds
of thousands refugees and the families of the
missing have endured for 48 years.”
In conclusion, the Minister of Foreign Affairs
reminded NEPOMAK UK members of their duty to “be ready, to join, contribute to and continue the work of the Federation in the UK, as
well as the work of POMAK & PSEKA.”
Welcoming the Guest of Honour and thanking him for accepting the invitation, NEPOMAK
UK’s President Adrian Patsalos, said that “it is
rather symbolical, that it is, with the same minister, who was in office when NEPOMAK &

NEPOMAK UK were formally established, that
we have the opportunity to mark and celebrate
this occasion today.”
He paid tribute to the work and efforts of the
National Federation of Cypriots Youth (NFCY)
Steering Committee prior to 2002, as well as Mr
Harry Sophoclides, Mr Andreas Papaevripides,
Mrs Ioannis andMrs Victoria Kouvaros, Mr Andreas Karaolis and those in the UK Cypriot community who helped to put together the pillars
that the successive committees of NEPOMAK
UK have built on over the past 20 years.
Addressing the Minister, NEPOMAK UK’s
President thanked His Excellency for all his support over the years. He said that he hoped that
“our presence here, 20 years later, is a reassurance, not only for the Ministry, but also for
the older generations that, despite NEPOMAK
members not being alive when Turkey illegally
invaded Cyprus, we understand the pain caused
and sympathise with the consequences faced
by our parents & grandparents.” He added that
“our presence is also a promise, that for as long
as NEPOMAK exists, there will be young members of the diaspora that will be ready to continue the tireless work of the many volunteers
of the regional Federations, POMAK & PSEKA.”
The President of the National Federation of
Cypriots in the UK (NFC UK) Mr Christos Karaolis spoke on behalf of NEPOMAK UK’s parent
organisation, congratulating the U.K. Cypriot
youth for reaching this milestone. He paid tribute to all those who helped to formally establish
the youth organisation of the community 20
years ago.
He added that “It is therefore a testament to

the vision of those who saw the need for NEPOMAK and the multiple generations of individuals who have led and been involved with NEPOMAK UK, that the organisation has reached this
fantastic milestone. I know just how much work
is involved to keep the organisation thriving,
having served as President of NEPOMAK UK,
or NEPOMAK for a total of 9 years, so well done
to everyone involved. It is an achievement that
we should all celebrate and be proud of.”
Upon the completion of their term at the High
Commission, NEPOMAK UK & NFC UK jointly
recognised and expressed their gratitude to
Deputy High Commissioner Mr Nicholas
Manolis and Consul
General Mr Theodoros Gotsis.
The Membership
of NEPOMAK UK also formally acknowledged the unanimous
decision taken at their
last General Meeting
in December, making
Constantine Alexandrou the organisation’s First Honorary
President, in recognition of his extraordinary efforts and leadership demonstrated to see the organisation
through the challenges and barriers created by
the Coronavirus pandemic.
The Executive Committee of NEPOMAK UK,
also recognised the efforts of the First Officer
team of NFCY/NEPOMAK UK, paying tribute
to the hard work and challenging tasks that the
first team of the organisation had to address
both after but also prior to the organisation being formally established. The recipients were
Menicos Kouvaros (1st President), Androulla
Soteri (1st Vice President), Christos Karaolis
(1st General Secretary) and Cleo Papaphotis
(1st Treasurer).
All the commemorative plaques were kindly
presented to the recipients by Minister Ioannis
Kasoulides. NEPOMAK UK Vice President
Christina Tsangaris, coordinated the formal proceedings of the evening, whilst blessings both
prior dinner and the cutting of celebratory cake
were given to NEPOMAK UK, its membership
and all those present by His Eminence, Archbishop Nikitas. In addition to the blessings, His
Eminence stressed the importance of everyone
registering to vote, especially young people.
The Archdiocese will coordinate a campaign later this year, making the Greek Orthodox Churches voter registration hubs for the community to
register at.
NEPOMAK UK would like to express its appreciation to the Greek Cypriot Brotherhood for
hosting the celebration in their premises, the
caterers Andreas & Anna Kkamaris for their generous support, Mrs Helen Alexandrou for preparing the celebratory cake and to the media coverage provided by Hellenic TV, “Parikiaki” and
“Eleftheria” Newspapers.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

BOURDETO

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
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spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also
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developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean
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flavours.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

(SPICY FISH FROM CORFU)
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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.
BOURDETO
(SPICY FISH
FROM CORFU)
Bourdeto is a famous traditional Corfiot food which has lots
of spicy and sweet paprika. This
is not usually characteristic of the
Greek cuisine. The word comes
from the Venetian word brodetto
which means ‘stock’. Other famous dishes from Corfu are pastitsada which is pasta topped with
meat and braised in a spicy tomato-based sauce and sofrito, which
is veal cooked in a sauce of wine,
vinegar and garlic.
The people in Corfu use small
bony fish and make this in a clay
pot. Another popular variation of
this dish is to make it with octopus, perches or scorpion fish. The
dish has a red colour because of
the use of paprika. The fishermen
at that time used paprika as they
did not have the use of tomatoes
or tomato juice and used the red,
spicy and sweet paprika for the
taste and colour.
Other ingredients they use in
abundance are lemon juice and
olive oil. This is a simple dish to
make with five ingredients but the
end result is surprisingly sumptuous.
INGREDIENTS
Serves 4

4 firm white fish, sole, snapper, catfish, lavraki around
400g each, scaled and
cleaned or 4 fish fillets,
175-200g each
or 4-8 scorpion fish or perches
1 large lemon, cut in half
6 tbsp olive oil
2 large onions, finely chopped
2 cloves of garlic, finely
chopped
½ tbsp spicy paprika
1 ½ tbsp sweet paprika
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Το Δράμα Μιας Αμαρτωλής
Ελληνική Ταινία:
Έκλεψα Τη Γυναίκα Μου
Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
Ελληνική Ταινία:
Ξύπνα Βασίλη!
Ελληνική Ταινία:
Δεσποινίς Διευθυντής
Ελληνική Ταινία:
Μάτια Από Νύχτα

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
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Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Σατιρική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Πεινασμένος Και Τζέντλεμαν
Ελληνική Ταινία:
Πατέρα, Κάτσε Φρόνιμα

KYΡIAKH 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
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70ml lemon juice
sea salt and freshly ground
black pepper
METHOD
1. Dry the fish, perches or
scorpion fish with kitchen
paper. Rub the whole fish
or fillets inside and out with
a half lemon. Sprinkle salt
and pepper on all their
sides.
2. Heat three tablespoons of
olive oil in large casserole
with a heavy base on a
low-medium heat. Add the
onion and sauté for 6-7
minutes until soft and golden. Add the garlic and
sauté for one minute.
3. Sprinkle the hot and mild
sweet paprika into the
onion mixture and fry for 12 minutes until the olive oil
turns red.
4. Place the fish, perches or
scorpion fish on top of the
onions and sprinkle with

salt and pepper. Pour in
water until it just covers the
fish. Pour in the lemon
juice.
ered with a lid, for 20 minutes for the fillets and 30
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minutes for the whole fish,
perches and scorpion fish,
until cooked. In the last five

8.00- 9.00
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Sports Update
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ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Ταινία:
Τρέλα Είναι, Θα Περάσει
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Το Μεροκάματο Του Πόνου
Ελληνική Ταινία:
Ένας Αξιοπρεπής Καζανόβας

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
5.000 Ψέμματα
Ελληνική Ταινία:
Ο Καζανόβας
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Mid- Morning
Madness
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Laiko Apogevma
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Apogevmatini
Apólafsi
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Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show
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14.00- 15.00

Apogevmatini
Apólafsi
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Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
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Apogevmatini
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Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

3pm- LGR
4pm- ERT

16.00- 17.00

Home- Run

Home- Run
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#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00- 18.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00- 19.00

Home- Run

the fish to fall apart, just
shake the casserole to
combine the ingredients
well.
6. Serve with plenty of bread
and fried potatoes.

© George Psarias
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Live At The Greek
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#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00- 22.00

Live At The Greek

Scandalous

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00- 23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

The Wednesday
Late Show

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

19.00- 20.00

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

10am- ERT

Recipe of the Week

Do not stir the ingredients
because you may cause
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and the fish is left only with
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The Big Greek
Breakfast
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minutes, lower the heat
and simmer the bourdeto
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the remaining olive oil and

5. Simmer the bourdeto cov-

Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική Ταινία:
Μικροί Μεγάλοι Εν Δράσει
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
GreekStories με
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
“Ανάδειξέ το”
με την Άννα Νικολαΐδη
και τη Ρούλα Σκουρογιάννη
Το Θέατρο της Δευτέρας:
Εταιρεία Θαυμάτων
Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου
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#MondayMoods

#TuesdayTunes

0.00- 1.00
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Schedule is subject to change.
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Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk

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

