
ΤΑ «ΒΑΣΑΝΑ « ΑΠΟ ΤΟ BREXIT ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΩ… 

Εκπαιδεύουν στρατιώτες 
για… βενζινατζήδες!!!

n ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΟΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

n ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ:
«ΘΕΛΑΤΕ BREXIT; ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ»!!!

n ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ «ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΗΤΡΑ»…

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

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ

Ηχηρό ράπισμα Αναστασιάδη
στην Τουρκία

για την κατοχή
του 37% της

Κύπρου
n ΞΕΓΥΜΝΩΣΕ ΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 7

ΕΦΥΓΕ Η ΜΕΡΚΕΛ, ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ

Νικητές οι Σοσιαλδημοκράτες

στις γερμανικές εκλογές 
n ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ 

ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ

ΚΥΠΡΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟ ΤΙΝΑ ΚΙΛΜΠΕΡΓΚ

Από νομικός και
συγγραφέας

δυναμικά στην
υποκριτική

ΣΕΛΙΔΑ 11

Μεσολαβητής στο Κυπριακό
για τις διαπραγματεύσεις,

όχι για ΜΟΕ
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΤΟ «ΑΤΥΠΟ» ΤΡΙΜΕΡΕΣ ΓΕΥΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΛΩΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Με… κλειστά αυτιά στη
συνάντηση ο Τατάρ

n ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΣΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

n ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΜΟΕ… ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ

ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

«Αστακός» η Ελλάδα και 
με τις γαλλικές φρεγάτες
n ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

n ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΑΣ»

n ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΡΑ 
Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ»

n ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ: «ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΡΙΠΕΣ
ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ, ΤΟ ΘΕΟΡΑΤΟ ΚΥΜΑ»

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

«Επιχείρηση άλωσης από την

Τουρκία της Ελληνικής Διασποράς

μέσω Πατριαρχείου»
ΣΕΛΙΔΑ 5



Ηκατάσταση στη Βρετανία άρχισε πλέον να

είναι αφόρητη. Οι συνέπειες του Brexit είναι

επώδυνες για τον απλό πολίτη, ο οποίος υφίστα-

ται όλες τις ταλαιπωρίες και άρχισε να νοιώθει

τα αποτελέσματα της αποχώρησης από την ΕΕ

και στην τσέπη του. Από την περασμένη Παρ-

ασκευή χάος και πανικός επικρατεί στους δρό-

μους της χώρας όπου λειτουργούν ακόμα λιγο-

στά πρατήρια καυσίμων. Σχηματίζονται μεγά-

λες ουρές αναμένοντας επί ώρες να εφοδιάσουν

τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων με βενζίνη ή

πετρέλαιο. Οι εντάσεις και οι διαξιφισμοί, μεταξύ

οργισμένων καταναλωτών είναι σύνηθες φαινό-

μενο. Η κυβέρνηση Τζόνσον διαβεβαιώνει ότι

υπάρχουν άφθονα διαθέσιμα καύσιμα στη χώρα,

αλλά δεν υπάρχουν οδηγοί βυτιοφόρων για να

τα μεταφέρουν. Λόγω Brexit, Ευρωπαίοι οδηγοί

δεν μπορούν πια να εργοδοτηθούν στη χώρα.

Την ίδια ώρα πρόβλημα παρατηρείται και στα

σούπερ μάρκετ. Η προμήθεια τροφίμων στη χώρα

βρίσκεται στην «κόψη του ξυραφιού». 

Η επικεφαλής της Εθνικής Ένωσης Αγροτών,

Μινέτ Μπάτερς, σε επιστολή προς τον Βρετανό

πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, την οποία υπέγρ-

αψαν και αρκετές ενώσεις του κλάδου των τροφίμων,

επισημαίνει ότι η βιομηχανία τροφίμων δέχεται ήδη

τεράστια πίεση: Λόγω των αυστηρών κανόνων

μετανάστευσης μετά το Brexit, δεν υπάρχουν

οδηγοί φορτηγών, οι προμήθειες δεν φτάνουν

πάντα στην ώρα τους με αποτέλεσμα αρκετά

ράφια σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα να παρ-

αμένουν άδεια.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Το πρόβλημα ξεκίνησε την Παρασκευή το μεσημέρι

μετά την ανακοίνωση γνωστής εταιρείας υδρογο-

νανθράκων ότι «κλείνει προσωρινά μικρό αριθμό

πρατηρίων της καθώς δεν μπορούσε να τα εφο-

διάσει». Και αυτό διότι δεν υπάρχουν «αρκετοί

οδηγοί βυτιοφόρων να μεταφέρουν καύσιμα σε

όλα της τα πρατήρια», όπως σημείωνε. 

Η ανακοίνωση πανικόβαλε τον κόσμο, ο οποίος

έσπευσε να γεμίσει τα ντεπόζιτα των οχημάτων του,

με αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή, αλλά και

μέσα στο σαββατοκύριακο να δημιουργηθούν τερά-

στιες ουρές οχημάτων έξω από τα βενζινάδικα.

Τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί στο 50% έως και

90% των αντλιών βενζίνης και ντίζελ στα πρατήρια

καυσίμων ορισμένων περιοχών, ανακοίνωσε ο Σύνδε-

σμος Λιανικού Εμπορίου Πετρελαίου (PRA), που

αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των πρατηρίων

υγρών καυσίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα θέμα που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη

οδηγών βυτιοφόρων, αλλά και άλλων μεγάλων

οχημάτων, οφείλεται σε δύο παράγοντες.

Πρώτα απ΄ όλα στο Brexit, καθώς χιλιάδες οδηγοί

αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα, και, δεύτε-

ρον, στην πανδημία, καθώς από την μια σταμάτ-

ησαν οι εξετάσεις για άδειες οδήγησης σε νέους

οδηγούς και από την άλλη πολλοί από αυτούς έφυ-

γαν από την Βρετανία φοβούμενοι ότι θα αποκλει-

στούν.

Σε πολλά βενζινάδικα, που έχουν ακόμη υγρά

καύσιμα, έχει επιβληθεί πλαφόν 30 με 50 στερλινών

ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν

περισσότεροι πελάτες.

Για να λυθεί πάντως το θέμα χρειάζονται 100.000

επαγγελματίες οδηγοί μεγάλων οχημάτων. Γι' αυτό

πολλοί εκφράζουν φόβους ότι σύντομα θα γίνουν

πιο εμφανή τα προβλήματα στην τροφοδοσία, «ειδι-

κά όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χρι-

στουγέννων, όταν η ζήτηση είναι ακόμη μεγαλύτε-

ρη», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν.

ΚΛΗΘΗΚΕ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θέτει σε

ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο ευρύτε-

ρων μέτρων για τη διαχείριση της. Έως και 150

οδηγοί στρατιωτικών οχημάτων θα λάβουν εκπαίδευ-

ση πέντε ημερών για την περίπτωση που χρειαστεί

να οδηγήσουν τα βυτιοφόρα των εταιρειών πετρε-

λαίου, ώστε να φτάσουν τα καύσιμα στα πρατήρια

που έχουν ξεμείνει λόγω των αγορών πανικού από

τους οδηγούς.

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων Κουάσι Κούαρ-

τενγκ δήλωσε ότι η κίνηση να τεθεί σε εγρήγορση

ο στρατός είναι ένα «λογικό, προληπτικό βήμα».

«Εφόσον χρειαστεί, η ανάπτυξη στρατιωτικού προ-

σωπικού θα παράσχει στην αλυσίδα εφοδιασμού

πρόσθετη δυνατότητα μεταφοράς καυσίμων, ως ένα

προσωρινό μέτρο, ώστε να βοηθήσει στη χαλάρω-

ση των πιέσεων που προκαλούνται από εξάρσεις

στη ζήτηση καυσίμων σε τοπικό επίπεδο».

ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΖΑΣ 

ΣΕ 5,000 ΟΔΗΓΟΥΣ

Με… βαριά καρδιά η κυβέρνηση ανακοίνωσε την

έκτακτη χορήγηση βίζας σε 5.000 οδηγούς βαρέων

οχημάτων από την Ε.Ε. για να εργαστούν προσωρινά

στη Βρετανία – κάτι που πηγαίνει κόντρα στη λογι-

κή του Brexit. Υπολογίζεται ότι για να αντιμετωπι-

στεί το πρόβλημα χρειάζονται 90 χιλιάδες επιπλέον

οδηγοί.

Στην προσφορά αυτή ελάχιστοι οδηγοί αναμένε-

ται πως θα ανταποκριθούν, καθώς το προσωρινό

καθεστώς δεν τους συμφέρει.

Σε έκθεση της η ερευνητική Transport Intelligence

προειδοποίησε πως το πρόβλημα είναι τεράστιο και

θα απασχολήσει για πολύ καιρό τη βρετανική αγορά,

καθώς το κενό που δημιούργησε το Brexit δεν θα

καλυφθεί εύκολα ή γρήγορα.

Μεταξύ 2010 και 2017 ο αριθμός των Ευρωπαίων

οδηγών φορτηγών που εργάζονταν στο Ηνωμένο

Βασίλειο εκτοξεύθηκε από τις 10.000 στις 45.000

και στις αρχές του 2020 κυμαινόταν στις 42.000.

Από το νούμερο αυτό μέχρι τα τέλη του 2020, λίγο

πριν την επισημοποίηση του Brexit, είχαν απομείνει

28.000 και έκτοτε ο αριθμός τους πέφτει συνεχώς.

Την ίδια ώρα, εξάλλου, οι κενές θέσεις εργασίας

σε έτερες ευρωπαϊκές χώρες αφθονούν, με αποτέ-

λεσμα να μην έχουν καμία δυσκολία να βρουν αλλού

δουλειά.

Η κυβέρνηση αποφάσισε, επίσης, να αναστείλει

την ισχύ του νόμου περί ανταγωνισμού ώστε να επι-

τρέπεται στις εταιρείες πετρελαίου να ανταλλάσσουν

πληροφορίες για την ταχύτερη αναπλήρωση καυ-

σίμων στα πρατήρια που αδειάζουν.

Επίσης, επιστολές θα φτάσουν σε εκατοντάδες

χιλιάδες κατόχους διπλώματος οδήγησης οχημά-

των βαρέως φορτίου σε μια προσπάθεια να πει-

στούν να επιστρέψουν στο επάγγελμα. Προτρέπουν

παράλληλα συνταξιούχους οδηγούς να επανέλθουν

στην ενεργό δράση.

Παράλληλα, για να γίνουν πιο γρήγορα περισ-

σότερες εξετάσεις νέων οδηγών θα χρησιμοποιη-

θούν από την κυβέρνηση ως εξεταστές στρατιωτι-

κοί εκπαιδευτές οδηγών.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Εγκρίθηκε, επίσης, η χορήγηση τρίμηνης βίζας

εργασίας για 5.500 εργαζόμενους στη βιομηχανία

πουλερικών, λόγω ανησυχίας για την επάρκεια γαλο-

πούλας ενόψει Χριστουγέννων.

Ο «Σύνδεσμος Φρέσκιας Γαλοπούλας Παραδο-

σιακής Φάρμας» ανέφερε πως οι παραγγελίες για

το παραδοσιακό πουλερικό των Χριστουγέννων

έχουν αυξηθεί ακόμα και κατά 400% σε ορισμένες

φάρμες ήδη από τώρα, αρκετά νωρίτερα από τη

συνήθη περίοδο των παραγγελιών για τις γιορτές.

Η αυξημένη ζήτηση προκύπτει από τις ανησυχίες

για την επάρκεια της εφοδιαστικής αλυσίδας ενόψει

των Χριστουγέννων, λόγω των ελλείψεων οδηγών

και εργαζομένων σε γεωργικές δομές.

Η Βρετανική Κοινοπραξία Λιανικής προειδοποίησε

ότι θα υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα και ποι-

κιλία διαφόρων προϊόντων στα σουπερμάρκετ αυτά

τα Χριστούγεννα, καθώς και πιθανώς περιορισμένη

διάρκεια ζωής των προϊόντων που θα εκτίθενται στα

ράφια.

Η Εθνική Ένωση Αγροτών έχει αποστείλει επι-

στολή στον πρωθυπουργό ζητώντας του επειγόν-

τως να εισαγάγει ένα νέο σύστημα βίζας προκειμέ-

νου να αντιμετωπιστούν οι «καταστροφικές ελλείψεις

εργατικού δυναμικού» σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

«Οι εικόνες από άδεια ράφια σούπερ μάρκετ τείνουν

να γίνουν ο κανόνας καθώς εντείνονται οι ελλείψεις

εργατικού δυναμικού», ανέφερε η Ένωση στην επι-

στολή της. «Καθώς προχωράμε προς τα Χρι-

στούγεννα, υπάρχει μια βάσιμη απειλή του πληθ-

ωρισμού στα τρόφιμα που επηρεάζει άμεσα τις

φτωχότερες οικογένειες».

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ…

Εκπρόσωποι των γιατρών, των εκπαιδευτικών

και άλλων εργαζομένων πρώτης γραμμής ζήτησαν

από την κυβέρνηση Τζόνσον να ενεργήσει ώστε να

μπορούν να ανεφοδιάζονται πρώτοι στα βενζινάδι-

κα.

«Δεν μπορούμε να περνάμε δύο ή τρεις ώρες στις

ουρές αναμονής όταν έχουμε ασθενείς να δούμε»,

δήλωσε μιλώντας ο Ντέιβιντ Ρίγκλεϊ, αντιπρόεδρ-

ος του Βρετανικού Ιατρικού Συλλογου, ζητώντας από

τις Αρχές να λάβουν μέτρα αμέσως.

Οι οργανώσεις των γιατρών, των νοσηλευτών ή

ακόμη και των σωφρονιστικών υπαλλήλων ζητούν

οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής να έχουν προτερ-

αιότητα στα βενζινάδικα.

«Αφήστε τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής να

γεμίσουν πρώτοι», είναι το πρωτοσέλιδο της «Mirror»,

ενώ η «Sun» επικρίνει τη βρετανική κυβέρνηση,

καταγγέλλοντας «το χάος και τη σύγχυση».

Η κυβέρνηση πρέπει «να ανακτήσει την αυτοπε-

ποίθησή της» μπροστά στην κρίση με τα καύσιμα

και να ορίσει κάποια βενζινάδικα τα οποία θα εξυπηρε-

τούν αποκλειστικά τους εργαζόμενους πρώτης γραμ-

μής, ζήτησε η Unison, μια μεγάλη συνδικαλιστική

οργάνωση του δημόσιου τομέα στη Βρετανία.

ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ: «ΚΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ…»

«Θέλατε Brexit; Ζήστε με τις συνέπειες», ήταν

το υπονοούμενο στη δήλωση του νικητή των γερ-

μανικών εκλογών και νυν υπουργού Οικονομικών

Όλαφ Σολτς αναφορικά με την ενεργειακή κρίση

στη Βρετανία.

Βεβαίως, η ακριβής δήλωση του επικεφαλής των

Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών ήταν πιο κομψή,

όμως η έμμεση μπηχτή που εμπεριείχε δεν ξέφυγε

της προσοχής των βρετανικών media, και δη των

αντιπολιτευόμενων, που βρήκαν μια ακόμη ευκαι-

ρία να επιτεθούν κατά της διαχειριστικής αντίδρα-

σης της κυβέρνησης Τζόνσον.

«Η ελεύθερη διακίνηση εργατών είναι μέρος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς από την πλευρά μας

παλέψαμε πολύ σκληρά να πείσουμε τους Βρετα-

νούς να μην φύγουν από την Ένωση. Αποφάσισαν,

ωστόσο, διαφορετικά και τώρα ελπίζω πως θα κατα-

φέρουν να διαχειριστούν τα προβλήματα που

προκύπτουν από αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.

Σολτς

ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΗΤΡΑ…

Το χάος που επικρατεί στη χώρα επιτείνει και η

έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση της

χώρας. Αυτοί που σήμερα κυβερνούν ήταν οι πρω-

ταγωνιστές του Brexit, οι οποίοι με απατηλές υποσχέ-

σεις και ψεύτικα ταξίματα έπεισαν τους πολίτες να

ψηφίσουν οριακά αποχώρηση από την ΕΕ το 2016.

Όμως, και οι Εργατικοί δεν είναι άμοιροι ευθυνών.

Χαρακτηριστικό της …αφασίας στην οποία βρίσκον-

ται είναι και το εξής: Ενώ ο κόσμος υφίστατο απίστευ-

τη ταλαιπωρία στους δρόμους από την Παρασκευή

και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, κύριο θέμα συζήτη-

σης και φιλονοικίας στο περιθώριο του Συνεδρίου

των Εργατικών ήταν η γυναικεία …μήτρα! Κάποιος

σύνεδρος είπε σε μια συγκέντρωση ότι μόνο οι

γυναίκες έχουν στο κορμί τους τράχηλo της μήτρας

(cervix). Αυτό θεωρήθηκε ως… ομοφοβική δήλω-

ση, διότι … προσβάλλει, είπαν, τους τρανσέξουαλ,

δηλαδή τους άντρες που άλλαξαν φύλο και τώρα

έχουν ταυτότητα γυναίκας!!!

Και έγινε ο χαμός. Τα ΜΜΕ είχαν ως κύριο θέμα

συζήτησης το θέμα αυτό, έκανε δηλώσεις ο αρχηγός

των Εργατικών Κ. Στάρμερ που είπε ότι δεν έπρε-

πε να λεχθεί κάτι τέτοιο, κάλλοι σκιώδεις υπουργοί

συμφώνησαν ότι είναι… ομοφοβική έκφραση και

άλλοι όχι... 

Οι γνώμες είναι διχασμένες και το θέμα δεν…

ξεκαθάρισε!!!
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Εκπαιδεύουν στρατιώτες

για… βενζινατζήδες!!!
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m
Η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχαν-

σον, πήγε στην Κύπρο και διαπίστωσε ιδίοις όμμασι την αφόρη-
τη κατάσταση με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους προωθεί η
Τουρκία στα ελεύθερα εδάφη. Αναγνώρισε ότι η Κύπρος δέχεται
ιδιαίτερες προκλήσεις και ανήγγειλε μετάβασή της στην Τουρκία για
συζήτηση του μεταναστευτικού, ώστε να αποτραπούν οι παράτυπες
αφίξεις, όπως είπε.

Ναι, η «πράσινη γραμμή» δεν είναι εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε.,
αλλά από εκεί η Τουρκία προωθεί τους μετανάστες. Άρα, απαιτείται
αυστηρή επιτήρηση και από μέρους της FRONTEX ως σημείου διέ-
λευσης.

Το ερώτημα είναι ότι η κυρία Γιόχανσον, που είναι εκπρόσωπος
της Σουηδίας στην Κομισιόν και έχει στην αρμοδιότητά της το μετα-
ναστευτικό, βρήκε τον δρόμο και πήγε στην Κύπρο. Ο Μαργαρίτης
Σχοινάς, που είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας και έχει συναρμοδιότητα για το μετα-
ναστευτικό, δεν ξέρει τον δρόμο προς την Κύπρο; Γιατί αρνείται να
μιλήσει με την κυπριακή κυβέρνηση; Γιατί περιφρονεί την Κυπρια-
κή Δημοκρατία;

Κι αυτός στο πνεύμα του Φαναρίου;

m
Τα ΜΜΕ στο ψευδοκράτος γράφουν ότι ο Τατάρ πήγε στη Νέα Υόρκη

για... τουρισμό, αφού παραγνωρίστηκε από όλους και έκανε επι-

σκέψεις σε αξιοθέατα της πόλης.

Κολαούζο του Ερντογάν, που τον περιφέρει σαν... παλιάτσο απ’ εδώ

κι απ’ εκεί, και αυτός νομίζει ότι έγινε ηγέτης!

Έλα, όμως, που στην Κύπρο η εφημερίδα του ΔΗΣΥ, η «Αλήθεια»,

διαπίστωσε ότι ο λεγόμενος «υπουργός Εξωτερικών» του ψευδοκράτο-

υς είχε... σημαντική επαφή με τον Βοηθό Γ.Γ. του ΟΗΕ, ενώ ο Νίκος Χρι-

στοδουλίδης δεν... κατάφερε να έχει τέτοια συνάντηση!!!

Ο ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε τις πιο παραγωγικές συναν-

τήσεις στην έδρα του ΟΗΕ, με αποκορύφωμα τις συνομιλίες με τον ΥΠΕΞ

της Ινδίας, χώρας-μέλους του Σ.Α., η οποία βοήθησε στα μέγιστα στην

έκδοση του Ψηφίσματος για την Αμμόχωστο και βρίσκεται σε αντιπαρά-

θεση με την Τουρκία.

Όμως, η «φαγωμάρα» στον ΔΗΣΥ για τις προεδρικές του ’23 προέχει...

Στόχος τους να πλήξουν τον Χριστοδουλίδη, διότι ξέρουν το εκτόπισμα

που διαθέτει στο εσωτερικό και, κυρίως, στο εξωτερικό. Καταλαβαίνουμε

από πού προέρχονται αυτά.

m
Συναφής με το πιο πάνω είναι η συζήτηση που έγινε πρόσφα-

τα, με αφορμή τη συνέντευξη του Αναστασιάδη και αυτό που
είπε για το πρόσωπο που θα διεκδικήσει την προεδρία εκ μέρους
του ΔΗΣΥ. «Έδωσε το ‘δαχτυλίδι’ στον Αβέρωφ», συμπέραναν κάποι-
οι. Ακριβώς το αντίθετο έγινε. Με τα παραδείγματα που έφερε,
«ξεχνώντας» τις περιπτώσεις Γ. Μάτση – Γλ. Κληρίδη και Γ. Ανα-
στασιάδη – Ε. Θεοχάρους, αλλά «ενθυμούμενος» μόνον την περίπτω-
ση Κασουλίδη το 2008, στην πραγματικότητα εμμέσως κάλεσε τον
Αβέρωφ να τραβήξει πίσω...

m
Η Φώφη Γεννηματά, με αφορμή τα αποτελέσματα των εκλογών στη

Γερμανία, κατάλαβε ότι «η Σοσιαλδημοκρατία επιστρέφει»! Αν εν-

νοεί ότι επιστρέφει και στην Ελλάδα (ευσεβής της πόθος), μάλλον θα απο-

γοητευθεί. Αφήστε που πιθανώς η ίδια να μην είναι αρχηγός οσονούπω,

αφού ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει μεγαλύτερο εκτόπισμα και, το κυριότερο,

είναι σοβαρός.

m
Ο Τατάρ σε δηλώσεις του είπε ότι «στηρίζει τις 12 Τεχνικές Επι-

τροπές, που πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και να παρά-
γουν έργο στη λογική της συνεργασίας μεταξύ δύο κρατών που ζουν
στο ίδιο νησί». Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απέρριψε αμέσως αυτή
τη λογική, ενώπιον μάλιστα του Γ.Γ. Αν. Γκουτέρες.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, όμως, είπε ότι «παράλληλα με την ετοιμό-
τητά μας για διάλογο να δώσουμε σημασία και στις Τεχνικές Επι-
τροπές ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που βελτιώνει το
κλίμα».

Πάνω σε ποια λογική κινείται ο Αβέρωφ;

m
Όσοι υποστήριξαν το Brexit, πρέπει να ξέρουν ότι αυτά που ζούμε

αυτές τις μέρες με την έλλειψη καυσίμων στα πρατήρια, την αφά-

νταστη ταλαιπωρία των πολιτών, είναι μόνον η αρχή. Τα βάσανά μας ακόμα

δεν άρχισαν. Δεν είναι μόνον η έλλειψη οδηγών βυτιοφόρων. Κενά υπάρχουν

παντού, σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής. Το κυριότερο, να μην παρ-

ατηρηθεί και έλλειψη τροφίμων...

Η αδράνεια της κυβέρνησης Τζόνσον είναι «εγκληματική». Οι Εργατι-

κοί στον... κόσμο τους! Στήνεται ο κάθε πολίτης για ώρες έξω από τα πρα-

τήρια για βενζίνη (!!!) και δεν ιδρώνει το αυτί τους!

Έδωσαν άδεια σε πέντε χιλιάδες οδηγούς από την Ευρώπη να έρθουν

στη Βρετανία. Είναι καλά; Ποιος θα τα αφήσει όλα και θα έρθει σ’ αυτή τη

χώρα για τρεις μήνες; Ορθά ένας Πολωνός οδηγός είπε σε συνέντευξή

του: «Ευχαριστούμε, κύριε Τζόνσον, αλλά κανένας οδηγός δεν θα έρθει

στη χώρα σας για τρεις μήνες, απλώς για να διευκολύνει τους Βρετανούς

να οργανώσουν τις διακοπές τους».

Μια μόνο λύση υπάρχει. Αργά ή γρήγορα θα είναι τόσο μεγάλη η ανα-

στάτωση και η οργή του κόσμου στη Βρετανία, που οι κυβερνώντες θα

αναγκαστούν ν’ ανοίξουν τα σύνορα. Ένα δεύτερο δημοψήφισμα ίσως να

είναι η μόνη διέξοδος. Τα ψέματα αυτή τη φορά δεν θα ευδοκιμήσουν.

ΗΡΑ
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Άποψη - Σχόλια

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα

ΟΤατάρ κουβαλήθηκε από την Τουρκία στη Νέα Υόρκη με την ευκαι-

ρία της Γ.Σ. του ΟΗΕ και πέρασε απαρατήρητος... Μόνον ο Γ.Γ. Γκου-

τέρες τον συνάντησε κι εμείς... Προφανώς, η παρουσία του κατοχικού

ηγέτη στη Νέα Υόρκη εξυπηρετούσε μόνο τους σχεδιασμούς της Τουρ-

κίας. Το ίδιο γινόταν και προηγουμένως, επί Ακιντζί και Ταλάτ. Στόχος

να υποβαθμιστεί η υπόσταση του νόμιμου Προέδρου της Κυπριακής

Δημοκρατίας στον Διεθνή Οργανισμό. Το είπε, εξάλλου, ξεκάθαρα και ο

Ερντογάν κατά την ομιλία του στη Γ.Σ. Ζήτησε να δοθεί και στον Τατάρ

το ίδιο δικαίωμα, δηλαδή να μιλάει κι αυτός στη Γ.Σ. όπως ο Πρόεδρος

Αναστασιάδης.

Ορθά ο κ. Αναστασιάδης στην ομιλία του απάντησε μόνο στις πα-

ράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο και δεν αναφέρθηκε

ουδόλως στην Τ/κ κοινότητα. Το πρόβλημα είναι αποκλειστικά  η Τουρ-

κία και εκεί επικέντρωσε τα πυρά του. Η ομιλία ήταν άριστη από πάσης

απόψεως. Θα έπρεπε, όμως, να είναι άριστες και οι υπόλοιπες κινή-

σεις μας. Η συνάντηση με τον Τατάρ, έστω και σε γεύμα μετά το πέρας

των εργασιών της Γ.Σ., ήταν λάθος. Να γίνει η συνάντηση οπουδήποτε

αλλού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όχι στη διάρκεια της Γενικής

Συνέλευσης.

Εκείνο, βεβαίως, που προκαλεί εκτυφλωτική παρατυπία, αντικανο-

νικότητα, είναι η απαίτηση του Τατάρ να έχει λόγο στο ποιον θα διο-

ρίσει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ ως αντιπρόσωπο τού Διεθνούς Οργανισμού στο

Κυπριακό. Ζητεί ο Τατάρ – η Τουρκία δηλαδή – να μην είναι αντιπρό-

σωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας, διότι το Συμβούλιο έβγαλε Ψηφίσμα-

τα που δεν αρέσουν στους Τούρκους, αλλά εκπρόσωπος μόνον του Γκου-

τέρες, ώστε να μη δεσμεύεται, τάχα, από τις σχετικές περί  Κύπρου απο-

φάσεις του ΟΗΕ. Ωσάν ο Γ.Γ. να μη δεσμεύεται από τις αποφάσεις του

Σ.Α. και να ενεργεί εκτός αυτών, κατά το δοκούν!

Στόχος της Τουρκίας και του Τατάρ είναι ο νέος αντιπρόσωπος – τον

οποίο θέλουν να εγκρίνουν οι ίδιοι – να μην ασχοληθεί με τη λύση

του Κυπριακού. Δεν... βιάζεται, είπε ο Τατάρ. Θέλει να... χωνέψουμε

πρώτα τη λύση δύο κρατών και μετά... συνομιλούμε.

Τον Ειδικό Αντιπρόσωπο τον θέλουν οι Τούρκοι μόνο για να διευ-

κολύνει τις καθημερινές σχέσεις των πολιτών των δύο κοινοτήτων,

στη βάση της ανάπτυξης σχέσεων «μεταξύ δύο κρατών». Θα βαφτίσουν

αυτές τις σχέσεις ΜΟΕ, Μέτρα, δηλαδή,  Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

στα δύο «κράτη» και η ζωή θα συνεχιστεί...

Εξάλλου, οι Τεχνικές Επιτροπές που τώρα υπάρχουν στην Κύπρο,

χρησιμοποιούνται από τους Τούρκους για να εδραιώσουν την υπό-

σταση του ψευδοκράτους. Δυστυχώς, βρίσκονται και δικοί μας που...

καμαρώνουν για τον ρόλο τους ως συμπρόεδροι, μη συναισθανόμενοι

τη ζημιά που γίνεται στο εθνικό μας θέμα.

Αν είναι, λοιπόν, να διοριστεί νέος αντιπρόσωπος του Γ.Γ. για να

ενισχυθούν και επαυξηθούν οι Τεχνικές Επιτροπές για ΜΟΕ, να μας

λείπει τέτοιος αντιπρόσωπος. Η Ε/κ πλευρά πρέπει να αρνηθεί οποια-

δήποτε διαμεσολάβηση για ΜΟΕ. Ξεκάθαρα, συζητούμε μόνο για λύση

μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Σ.Ε. και ουδέν πέραν τούτου. Να

το πούμε, μάλιστα, και δημόσια. Εξ αρχής, να ξέρει ο καθένας πού στέ-

κεται.

«Ε»

Πιστεύουμε (αποφεύγουμε προς το παρόν

το ρήμα «ελπίζουμε») ότι ο Αρχιεπίσκο-

πος Αμερικής Ελπιδοφόρος θα συνειδητο-

ποίησε το τεράστιο ολίσθημά του και δεν θα

επαναλάβει παρόμοιες ενέργειες. Σεβόμαστε

το ιερατικό του σχήμα και δεν θα προβούμε σε

απρεπείς χαρακτηρισμούς. Πρέπει, όμως κι

εκείνος από τούδε να αποδείξει ότι σέβεται το

ποίμνιό του, που είναι κατά βάση Έλληνες Ορ-

θόδοξοι. Ποιμαίνει χριστιανούς σε μια χώρα

που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι

Έλληνες, καταγόμενοι από την Ελλάδα και την

Κύπρο. Δεν είναι ούτε Κωνσταντινουπολίτες

ούτε από άλλες χώρες. Οι Ορθόδοξοι που ζουν

στην Αμερική και δεν έχουν ελληνική ρίζα είναι

πολύ λίγοι.

Συνεπώς, ο κ. Ελπιδοφόρος έχει υποχρέω-

ση να ακούει τη «φωνή του λαού».

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Γρά-

φτηκαν, βεβαίως, αναρίθμητα άρθρα και σχό-

λια για το θέμα. Θα ασχοληθούμε,  προσεχώς

με τον ρόλο του Φαναρίου και την Οικουμε-

νικότητα του Πατριαρχείου. Ποια είναι η πνευ-

ματική οικουμενική του διάσταση, την οποία

εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες αναγνωρίζουμε

και σεβόμαστε και ποια είναι (ή πρέπει να είναι)

η διοικητική εκκλησιαστική του οικουμενικό-

τητα.

Το Φανάρι – το Πατριαρχείο Κωνσταντινου-

πόλεως – το στηρίζει έμπρακτα η Ελληνική

Πολιτεία. Χωρίς αυτήν τη στήριξη, θα δυσκο-

λευόταν η αποστολή του. Στηρίζουν το Πα-

τριαρχείο Έλληνες εξ Ελλάδος και του εξωτε-

ρικού. Ακόμα και η Εκκλησία της Κύπρου, οι-

κονομικά και άλλως πως. Δεν θα επεκταθούμε.

Όμως, να ξέρει ο Σεβασμιώτατος Ελπιδοφό-

ρος ότι πριν απ’ αυτόν υπήρξαν και άλλοι

Αρχιεπίσκοποι. Ο προκάτοχός του, Δημή-

τριος, είναι μια τεράστια πνευματική προσω-

πικότητα. Την Κύπρο την επισκεπτόταν τα-

κτικά, μάλιστα και ως προσκεκλημένος επίσημα

της κυπριακής κυβέρνησης. Και δεν είχε.. 

πρόβλημα. Ο κ. Ελπιδοφόρος πότε επισκέ-

φθηκε την Κύπρο;

Παλαιότερα υπήρξε και ο αείμνηστος Αρχι-

επίσκοπος Ιάκωβος, μια γιγάντια μορφή της

Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ουδέποτε οι

εθνικές ενέργειες του Ιακώβου γίνονταν με πρ-

οσωπικά κίνητρα.

Βέβαια, ακούστηκαν και φωνές στην Ελλά-

δα υπέρ του Ελπιδοφόρου. Όπως και κάποι-

ων στην Κύπρο, που έχουν αποδεχθεί εδώ και

καιρό τον ρόλο του ψευδοκράτους και την κα-

τοχή. Άξια λόγου είναι μόνον μία απάντηση

στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Χαρακτήρισε «βα-

θιά ανιστόρητη τη δυσαρέσκεια της κυβέρ-

νησης Μητσοτάκη», διότι «δείχνει πλήρη απου-

σία αίσθησης για το καθεστώς του Οικουμενι-

κού Πατριαρχείου». Είναι, λέει, θεσμός του Διε-

θνούς Δημοσίου Δικαίου (άρα όχι Ελληνικό Πα-

τριαρχείο) και ως τέτοιο αναγνωρίζεται διε-

θνώς. Εκ των πραγμάτων, λέει, υποχρεούται

να έχει σχέσεις αλληλοσεβασμού με τις τουρ-

κικές Αρχές – δεν πρέπει αυτό να τυγχάνει

δημόσιας πολιτικής επίκρισης.

Πού είδε ο κ. Βενιζέλος ότι επικρίθηκε για

τις σχέσεις του με τις τουρκικές Αρχές από την

ελληνική ή την κυπριακή κυβέρνηση; Επι-

κρίθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής γιατί ενήρ-

γησε ακριβώς εκτός του πλαισίου του Διεθ-

νούς Δικαίου. Παρέστη, έδωσε υπόσταση σε

έναν παράνομο «πρόεδρο» - μαριονέτα και

«ευλόγησε» διά της παρουσίας του ένα ογκώ-

δες κτίριο, στο οποίο η Τουρκία θα απεργάζε-

ται τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

και θα πλήττει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Το

θεωρεί αυτό ο κ. Βενιζέλος ως «θυσιαστική σο-

φία του Φαναρίου»;

Μπορεί το Πατριαρχείο να εδρεύει στην 

Τουρκία και να είναι εμπερίστατο, οι Τούρκοι

να το θεωρούν τουρκικό ίδρυμα εσωτερικής

μόνον εμβέλειας, αλλά εμείς θεωρούμε τον Οι-

κουμενικό «ως Πατριάρχη του Γένους».

Τι μας λέει, τώρα, ο κ. Βενιζέλος; Να παύσου-

με αυτή τη θεώρηση;

Συμβουλεύει δε τις κυβερνήσεις Ελλάδας

και Κύπρου, αντί για βολές στο Οικουμενικό

Πατριαρχείο, να αναδείξουν τα εκκρεμή προ-

βλήματα, τα οποία «ανέδειξε και η δήλωση του

εκπροσώπου του Πατριαρχείου στην τελετή

της Νέας Υόρκης, παρόντος του Γ.Γ. του ΟΗΕ».

Είναι αστείο να πιστεύει κάποιος ότι ο κ.

Ελπιδοφόρος ανέφερε στην τελετή, και  ενώπιον

του Γ.Γ. του ΟΗΕ, οτιδήποτε από αυτά που δια-

τυπώνονται  στη δήλωση του εκπροσώπου,

δηλαδή για τις θρησκευτικές ελευθερίες στην

Τουρκία κ.λπ.

Εκείνο που έδειξε το βίντεο, ήταν μια χει-

ραψία του Αρχιεπισκόπου με τον Ερντογάν

και μια υπόκλιση του κ. Ελπιδοφόρου μπρο-

στά στον Τούρκο πρόεδρο, την οποία υπό-

κλιση εξέλαβαν αναλυτές του βίντεο ως χει-

ροφίλημα.

Όμως, οι μετέπειτα δηλώσεις Ελπιδοφό-

ρου απαντούν εύγλωττα στον κ. Βενιζέλο και

σε κάθε υποστηρικτή του. Τι χρείαν έχομεν άλ-

λων επιχειρημάτων;

«Ε»

Μεσολαβητής στο Κυπριακό για τις 
διαπραγματεύσεις, όχι για ΜΟΕ

Ελπιδοφόρος άνευ ελπίδων...
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Με… κλειστά αυτιά στη συνάντηση ο Τατάρ
«Επιχείρηση άλωσης
από την Τουρκία της

Ελληνικής Διασποράς
μέσω Πατριαρχείου»

Με μια σημαντική απόφαση το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό

Συμβούλιο (HANC) καταδικάζει την συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου

κ.Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Τουρκικού Σπιτιού» και τονίζει

ότι η «συγγνώμη» του δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Μιλά

μάλιστα καθαρά για μια επιχείρηση άλωσης από την Τουρκία της

Ελληνικής Διασποράς και καλεί να ληφθούν αποφάσεις είτε αυτονόμη-

σης των Εκκλησιών της Διαποράς από το Πατριαρχείο, είτε μεταφ-

οράς του Πατριαρχείου στην Ελλάδα.

Αυτούσια η ανακοίνωση (24/9/2021):

Το προεδρείο του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου (HANC)

εκφράζει την πλήρη απογοήτευσή και διαμαρτυρία του για την απόφα-

ση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.Ελπιδοφόρου να παραστεί στα

εγκαίνια του «Σπιτιού της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη την περασμένη Δευ-

τέρα 20 Σεπτεμβρίου.

Εάν επρόκειτο για μια απλά «ατυχή» απόφαση, η χθεσινή συγγνώμη

του Αρχιεπισκόπου θα είχε νόημα και γινόταν δεκτή. Είναι όμως φανε-

ρό από τις προκλητικές επισκέψεις των προξένων της Τουρκίας

σε κάποιες Μητροπόλεις αλλά και στον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο στη

Νέα Υόρκη, από τις συνεχείς διαβουλεύσεις Τούρκων διπλωματών

με τον Πατριάρχη, αλλά και από τους ολοφάνερους τουρκικούς

εκβιασμούς σε όλα τα μέτωπα ότι πρόκειται για μια επιχείρηση

άλωσης από την Τουρκία της Ελληνικής Διασποράς, της γνωστής

για τον πατριωτισμό της και τους αγώνες της για τα δίκαια της Ελλά-

δας και της Κύπρου.

Το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο (HANC) καταδικάζει την

ενέργεια αυτή που εκτός των άλλων υπονομεύει την συμμαχία Ελλάδας-

Κύπρου-Ισραήλ όσο και τις συμμαχίες του Ελληνοαμερικανικού λόμπι

με το Εβραιοαμερικανικό αλλά και το Αρμενοαμερικανικό. Η Ομογένεια

της Αμερικής δεν πρόκειται να παίξει αυτά τα ανθελληνικά παιχνίδια με

τον κ.Ελπιδοφόρο αλλά και με κανένα άλλο Αρχιεπίσκοπο. Δεν είναι

δυνατόν η Ελληνική Διασπορά σε Αμερική, Καναδά, Βρετανία, Αυστρα-

λία και αλλού, που εκκλησιαστικά υπάγονται στο Πατριαρχείο, να ζουν

αυτή τη σχιζοφρενική κατάσταση υπό την ηγεσία Αρχιεπισκόπων που

κύριο σκοπό έχουν να κατασιγάσουν τους εθνικούς αγώνες τους.

Ευθύνη για το ζήτημα φέρει τόσο το Πατριαρχείο όσο και οι ελληνικές

κυβερνήσεις, οι οποίες παρότι ενισχύουν γενναιόδωρα το Πατριαρχείο

με παχυλή ετήσια συνδρομή σε μετρητά, επέτρεψαν αυτές τις άθλιες

καταστάσεις. Εχουν υποχρέωση να λάβουν αποφάσεις άμεσα και να

επιλέξουν ανάμεσα σε δύο λύσεις: Είτε να αυτονομήσουν διοικητικά τις

εκκλησίες της Διασποράς (διατηρώντας πνευματική σχέση και οικονο-

μική στήριξη στο Πατριαρχείο), είτε να μεταφέρουν το Πατριαρχείο στην

Ελλάδα (κρατώντας ένα γραφείο/μουσείο στο Φανάρι).

Η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος, με τους εκβιασμούς ιεραρ-

χών με αδύναμους και ελεγχόμενους χαρακτήρες, που ζουν κάτω από

την τουρκική μπότα δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν. 

Οι ευθύνες του κ.Μητσοτάκη που πολλαπλώς ενίσχυσε και κάλυψε

τον κ.Ελπιδοφόρο – παρά τις ολοφάνερες ευθύνες του – είναι μεγάλες

και η Ομογένεια της Αμερικής τον προειδοποιεί για τις συνέπειες.

Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

Β.Ματαράγκας             Δρ. Π. Μπαλτατζής

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Επικαιρότητα

Α
γονη ήταν η συνάντηση για το Κυπρ-

ιακό στη Νέα Υόρκη, που έγινε τη Δευ-

τέρα υπό μορφή γεύματος εργασίας, το

οποίο παρέθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο

Γκουτέρες στο πρόεδρο Αναστασιάδη και

στον Τ/κ ηγέτη Τατάρ. Χαρακτηριστική

ήταν η έκφραση του προέδρου Αναστα-

σιάδη για τις προσπάθειες του κ. Γκου-

τέρες να έλθουν οι δύο πλευρές κοντά:

Προσέκρουσε, είπε, σε ώτα μη ακουόν-

των, αναφερόμενος στην απαίτηση Τατάρ

για λύση δύο κρατών.

Ο Τ/κ ηγέτης στις δηλώσεις του ήταν αρκε-

τά αποκαλυπτικός για ακόμα μια φορά. Δήλω-

σε ότι είπε στον κ. Αναστασιάδη ότι πρέπει

να δει τις πραγματικότητες στην Κύπρο διότι

υπάρχουν «δύο χωριστά κράτη, δύο χωρι-

στές διοικήσεις, δύο χωριστοί λαοί, δύο χωρ-

ιστές δομές. Εάν δεν τις βλέπετε ακόμα αυτές

τις πραγματικότητες, πώς θα κάνουμε μια

μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία στην

Κύπρο;»

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης είπε ότι στο γεύμα καταγράφηκαν οι

διαφορές. Ο ΓΓ του ΟΗΕ φαίνεται ότι προ-

σανατολίζεται στον διορισμό ειδικού απε-

σταλμένου, προκειμένου να διερευνηθούν

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά

και η πιθανότητα εξεύρεσης κοινού εδά-

φους για μια μελλοντική προοπτική επανέ-

ναρξης του διαλόγου.

Πολύ αποκαλυπτικός όμως στις δηλώσεις

του μετά το γεύμα ήταν ο κατοχικός ηγέτης

λέγοντας ότι δεν… επείγεται για λύση του

Κυπριακού μέχρι να… χωνέψουμε τις θέσεις

του. Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι κανείς δεν προ-

σπαθεί να λύσει το κυπριακό ζήτημα αύριο

το πρωί, γιατί κανείς δεν βιάζεται να λύσει

τόσο σύντομα ένα πρόβλημα που υπάρχει

εδώ και 60 χρόνια. Ο ίδιος, είπε, δεν λέει

όπως άλλοι προκάτοχοί του πως θα λύσει το

πρόβλημα σε 3 μήνες ή πως θα λυνόταν με

το σχέδιο Ανάν ή στο Κραν Μοντάνα. «Εγώ

είπα ότι θα προσπαθήσω να γίνει αποδεκτή

η θέση της τ/κ πλευράς. Και αυτό θα χρεια-

στεί χρόνο και πολύ δουλειά», συμπλήρω-

σε.

Στο γεύμα, συνέχισε, διατύπωσε την θέση

ότι χωρίς αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας

των Τ/κ και του ίσου διεθνούς καθεστώτος

δεν είναι εφικτό να καθίσει σε τραπέζι δια-

πραγματεύσεων για επίσημες συνομιλίες.

Πρόσθεσε ότι αυτή του τη θέση ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης «προσπάθησε να την

παραποιήσει». Ο κ. Τατάρ είπε ότι εξέφρα-

σε την αντίθεσή του στο να διοριστεί ένας

Ειδικός Απεσταλμένος (special envoy), να

φέρει εγρήγορση και να συνεχίσουμε από

εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα και στην

συνάντηση στο Βερολίνο. «Αυτά έμειναν στο

παρελθόν. Ευκαιρίες ήρθαν και πέρασαν. Ο

ΓΓ στηρίζει τις θέσεις σε αυτό το θέμα. Γιατί,

τι είπε ο ΓΓ; Ότι χωρίς την έγκριση των δύο

πλευρών δεν μπορεί να αρχίσει διαπραγμα-

τεύσεις. Γιατί για να αρχίσουν πρέπει να δημιο-

υργηθούν οι προϋποθέσεις και θα πρέπει,

όπως είπε, να διαπιστώσει ότι υπάρχει ή όχι

κοινό έδαφος».

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι ο διορισμός του

Ειδικού Απεσταλμένου θα αφορά την διε-

ρεύνηση εάν υπάρχει ή όχι κοινό έδαφος και

θα συνεχίσει αυτό που έκανε η Τζέιν Χολ

Λουτ. Πρόσθεσε ότι στο γεύμα ανέφερε πως

μπορεί να παιχτούν διάφορα παιχνίδια και

πως η ε/κ πλευρά μπορεί να προσπαθήσει

να δημιουργήσει την εντύπωση ότι αρχίζουν

επίσημες διαπραγματεύσεις ή κάποια τετε-

λεσμένα. Σε αυτό, είπε, θα είναι ανοικτά εναν-

τίον.

«Δεν είναι δυνατόν να μπούμε σε οποια-

δήποτε επίσημη διαδικασία διαπραγμάτευ-

σης και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό,

εκτός εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση 6 σημείων

που έθεσα στην Ελβετία, δηλαδή ουσιαστι-

κά η κυριαρχική μας ισότητα και το ίσο διεθ-

νές καθεστώς. Επανέλαβα ότι βρισκόμαστε

στην ίδια θέση. Ο Ειδικός Απεσταλμένος θα

συναντηθεί και πάλι μαζί μας όταν διοριστεί,

αλλά με τις ίδιες εξουσίες που είχε η Τζέιν

Λουτ, όχι περισσότερες».

Στη Νέα Υόρκη, είπε, είχε διάφορες επα-

φές που αν και ανεπίσημες, εξήγησε τη θέση

του και βλέπουν πως στην Κύπρο υπάρχει

ένα νέο έδαφος. «Η Κύπρος δεν είναι περ-

ιουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας». 

Επανέλαβε δε τον ισχυρισμό ότι η Κυ-

πριακή Δημοκρατία δεν είναι η Δημοκρατία

του 1960, αλλά οι Ε/κ «την άρπαξαν με την

επιβολή των όπλων» και «απέκλεισαν τους

Τ/κ». 

«Είμαστε 58 χρόνια έξω από αυτό (την

ΚΔ). Τί περιμένατε; Ιδρύσαμε το δικό μας κρά-

τος, την δική μας δημοκρατία. Στον νότο η

Κυπριακή Δημοκρατία μετατράπηκε σε ε/κ

κράτος και στον βορρά το κράτος της δημο-

κρατίας είναι το κράτος των Τ/κ, η δική τους

δημοκρατία», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τατάρ συνηγόρη-

σε στο υπάρξουν και να ενεργοποιηθούν

περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές για συνερ-

γασία σε περισσότερα πεδία που αγγίξουν

θετικά θέματα καθημερινότητας, που αφο-

ρούν την καθημερινή ζωή των πολιτών. 

Ανέφερε στον ΓΓ, συνέχισε ο κ. Τατάρ, πως

η τ/κ πλευρά θα στηρίξει τις εργασίες των

Τεχνικών Επιτροπών ώστε να έχουν περισ-

σότερη επιρροή και αρμοδιότητες σε κάποια

θέματα.

Η «νότια Κύπρος» – κατά την έκφρασή

του – είπε αμέσως ότι θα αισθανόταν άβολα

αν η λειτουργία και η επιτυχία αυτών των

Τεχνικών Επιτροπών θα μπορούσε να

δώσει υπόσταση στο ψευδοκράτος. 

O Ερσίν Τατάρ δήλωσε πως είπε προς τον

Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι υπάρχουν δύο

κράτη στην Κύπρο που πρέπει να συνερ-

γάζονται.

ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΕ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η.Β.

Έκθεση από το Συμβούλιο της Ευρώπης για επιστροφή
του Βαρωσιού στους νόμιμους κατοίκους του

Έκθεση με τίτλο «Έκκληση για την επιστροφή της Αμμοχώστου

στους νόμιμους κατοίκους της» θα ετοιμαστεί στο πλαίσιο της

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

(ΚΣΣΕ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής, έπειτα από συντο-

νισμένες ενέργειες της κυπριακής αντιπροσωπείας στην ΚΣΣΕ,

αποφασίστηκε, στο πλαίσιο συνεδρίας της Επιτροπής Πολιτικών

Υποθέσεων και Δημοκρατίας στο Στρασβούργο, η ετοιμασία σχε-

τικής έκθεσης με τίτλο «Έκκληση για την επιστροφή της Αμμοχώστου

στους νόμιμους κατοίκους της», με Εισηγητή τον Ιταλό βουλευ-

τή, Piero Fassino.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, η πρόταση ψηφίσμα-

τος κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αμμοχώστου Ηνω-

μένου Βασιλείου μέσω του Βρετανού βουλευτή, Gerant Davies,

στις 25 Ιουνίου 2021.

Την πρόταση συνυπέγραψαν μέλη της κυπριακής αντιπροσω-

πείας στην ΚΣΣΕ, καθώς και άλλα μέλη της Συνέλευσης. 

Ο Εισηγητής αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας

στην Κύπρο το επόμενο διάστημα για σκοπούς ετοιμασίας της έκ-

θεσής του.
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Ζήτησε συγγνώμη (με το στανιό)
ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος

Μετά τον καταιγισμό πυρών από

την Ομογένεια στις ΗΠΑ και

κυρίως από τον πρόεδρο Αναστα-

σιάδη αλλά και από την αξιοπρεπή,

εθνική στάση του πρωθυπουργού

της Ελλάδος Μητσοτάκη, ο Αρχιε-

πίσκοπος Ελπιδοφόρος αναγκά-

στηκε να ζητήσει συγγνώμη για την

αντεθνική ενέργειά του να παραστεί

δίπλα στον κατοχικό ηγέτη Τατάρ στα

εγκαίνια του «Σπιτιού της Τουρκίας»

επευφημώντας τον Τούρκο πρόε-

δρο.

Πάλι, όμως, τα έκανε θάλασσα. Εμμέ-

σως «δικαιολόγησε» τις τουρκικές  διώξεις

και των ξεριζωμό των Ελλήνων Ίμ-

βρου, Τενέδου και Κωνσταντινούπο-

λης λόγω της «έξαρσης του κυπριακού

ζητήματος τη δεκαετία του ‘70», όπως

ανιστόρητα είπε.

Δηλαδή, η τουρκική εισβολή προήλ-

θε από μια… έξαρση στην Κύπρο και

το Κυπριακό δεν είναι πρόβλημα αλλά…

ένα ζήτημα!!!

Οι κ.κ. Αναστασιάδης και Μητσο-

τάκης αρνήθηκαν να μεταβούν στην

Αρχιεπισκοπή για να συναντήσουν τον

κ. Ελπιδοφόρο – ΩΣ ΕΙΘΙΣΤΑΙ. Μάλι-

στα, ο κ. Μητσοτάκης ακύρωσε και μετά-

βασή του στο «ground zero», διότι δεν

ήθελε να συναντηθεί εκεί με τον

Αρχιεπίσκοπο για να τον ξεναγήσει στο

Ναό Αγίου Νικολάου.

Μετά από έντονα «παρακάλια» και

αγωνιώδεις εκκλήσεις του Αρχιεπισκό-

που, ο πρωθυπουργός τον συνάντησε

στα γραφεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ για

15 λεπτά και ο Πρόεδρος Αναστασιά-

δης στο σπίτι του Κύπριου πρέσβη επί

20 λεπτά.

Μετά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκο-

πο, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι «αυτό που

προέχει είναι η ενότητα του Ελληνισμού.

Συνεπώς μετά τις επεξηγήσεις, αν θέλε-

τε την απολογία του Σεβασμιότατου, το

θέμα έληξε».

Μετά τη 15λεπτη  συνάντηση με τον

πρωθυπουργό Μητσοτάκη στα γρα-

φεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της

Ελλάδας στην Νέα Υόρκη, ο Αρχιεπίσκο-

πος δήλωσε ότι «η κρίση φαίνεται εκ

των πραγμάτων ότι έχει ξεπεραστεί».

«Το αίμα νερό δεν γίνεται. Είμαι ευθυ-

γραμμισμένος πλήρως σ’ όλα τα εθνικά

μας θέματα με το εθνικό μας κέντρο».

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε και

στις αντιδράσεις που υπήρξαν στην ομο-

γένεια, λέγοντας ότι το ανακοινωθέν του,

το οποίο έγραψε προσωπικά, είχε σαφές

ύφος. 

«Εξέφρασα τη λύπη μου που στενο-

χώρησα τους αδελφούς μας του Κυπρί-

ους και όλους τους Έλληνες, αλλά ασφα-

λώς δεν ήταν αυτή η πρόθεση μου να

αναγνωρίσω το τουρκοκυπριακό κρά-

τος, διότι και δεν το πιστεύω και δεν είναι

στις αρμοδιότητες μου. Επομένως, είμαι

ευθυγραμμισμένος πλήρως σ’ όλα τα

εθνικά μας θέματα με το εθνικό μας κέν-

τρο όπως πάντοτε, όπως όλοι οι προ-

κάτοχοι μου και είμαι έτοιμος για να

συνδράμω στην προώθηση των εθνικών

μας θεμάτων. Με ξάφνιασε η έκταση την

οποία πήρε γι’ αυτό και εξέδωσα την

ανακοίνωση και νομίζω ότι είμαστε σε

καλό δρόμο. Είμαι επίσης ευτυχής αύριο

(σήμερα) θα έχω την ευκαιρία να συναν-

τήσω και τον Πρόεδρο της Κυπριακής

Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη και έτσι θα

κλείσει ένας κύκλος που δεν θα έπρε-

πε να ανοίξει αυτής της παρεξήγησης»,

είπε.

ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ

Τα πράγματα είναι γνωστά και ας μην

τα επαναλαμβάνουμε πέραν αυτού: ότι

ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδο-

φόρος, φερόμενος ως «ηγέτης» κατώτε-

ρος των περιστάσεων, «ευλόγησε» τον

Ταγίπ Ερντογάν και τον ηγέτη του

κατοχικού μορφώματος, Ερσίν Τατάρ.

Έλληνες και Κύπριοι διπλωμάτες ζή-

τησαν από τον Αρχιεπίσκοπο να μην

παραστεί στα εγκαίνια του «Τουρκικού

Κέντρου». Αυτός  τους ειρωνεύτηκε.

Φέρεται να τους απάντησε ότι δεν είναι

«τσιράκι του Μητσοτάκη»...

Συμπεριφέρθηκε με απρέπεια στους

διπλωμάτες, στην Ελλάδα και στην

Κύπρο.  Ο Αρχιεπίσκοπος πήγε στα

εγκαίνια, «ευλόγησε» τον Ταγίπ Ερντο-

γάν και τον ηγέτη του κατοχικού μορ-

φώματος, Ερσίν Τατάρ.

Οι αντιδράσεις των ομογενειακών

οργανώσεων ήταν τεράστιες. Δεν τον

κάλεσαν μάλιστα σε εκδηλώσεις προς

τιμή των δύο ηγετών, που βρίσκονταν

στη Νέα Υόρκη για τη Γεν. Συνέλευση.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας στο δείπνο που παρέ-

θεσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερι-

κής προς τιμήν του,  έκανε ένα μάθημα

Ιστορίας και πατριωτισμού προς τον

Ελπιδοφόρο.

«Τις τελευταίες μέρες», σημείωσε ο

Πρόεδρος της Κύπρου. «βιώσαμε στιγ-

μές πικρίας. Στιγμές πικρίας, γιατί δεν

μπορεί κανένας επικαλούμενος τον δικό

του πόνο να λησμονεί πως και κάποιοι

άλλοι κατέστησαν πρόσφυγες από τους

ίδιους που μετέτρεψαν και την δική του

οικογένεια σε πρόσφυγες».

Ο κ. Αναστασιάδης αναφερόταν σε

αυτή, την απαράδεκτη, δήλωση του κ.

Ελπιδοφόρου, με απαίσια υπονοούμε-

να για την Κύπρο: «Ως Έλληνας της

Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ

και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέ-

πειες του ξεριζωμού από τις πατρογο-

νικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπα-

τριωτών μου, αλλά και των Ιμβρίων και

των Τενεδίων, λόγω μιάς ακόμα έξαρ-

σης του κυπριακού ζητήματος τη δεκα-

ετία του ’70».

Ο Κύπριος ηγέτης κάλεσε τον κ. Ελπι-

δοφόρο και άλλους σαν αυτόν, να προ-

σέχουν όταν ανοίγουν το στόμα τους…

«Θα έπρεπε να είμαστε πολύ προ-

σεκτικοί», τόνισε και πρόσθεσε: «Το λέω

με πολύ σεβασμό και πολύ εκτίμηση και

δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα

μεταξύ της Παροικίας, διότι έχει ρόλο να

διαδραματίσει ο προϊστάμενος της

Εκκλησίας στην Αμερική».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Κύ-

πρου δεν έκρυψε τα λόγια του, ούτε τη

μεγάλη ενόχλησή του και για τις πρά-

ξεις του Αρχιεπισκόπου, αλλά και για τη

λεγόμενη «απολογία» του, η οποία

δημιούργησε περισσότερα προβλήμα-

τα παρά έλυσε αυτά που δημιούργησε.

Υπογράμμισε:

«Θα πρέπει να συνειδητοποιήσου-

με πως ανεξάρτητα της υπηκοότητας

αυτό που στο DNA μας υπάρχει και

δεν αλλοιώνεται με τις πολιτογρα-

φήσεις, είναι το DNA του Έλληνα».

Τέλος τόνισε και τα εξής:

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως

παρά την πικρία που προκλήθηκε και

θέλοντας να νοιώσω πώς  πρέπει να

είμαστε ενωμένοι, θα πρέπει να δια-

γράψουμε ό,τι συνέβη. Η σημείωση

ετέθη, το σφάλμα θέλω να πιστεύω ότι

ανεγνωρίσθη. Αύριο (το Σάββατο) και

διά ζώσης θα μεταβιβάσω στον Σεβα-

σμιώτατο την πικρία που έχει προκλη-

θεί και την απογοήτευση που έχει προ-

καλέσει.  Το λακωνίζειν εστί φιλοσο-

φείν», κατέληξε ο Πρόεδρος της Κύ-

πρου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΤΟ DNA ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ 

ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ»



Η
ομιλία του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την

περασμένη Παρασκευή ήταν ένας πραγματικός κόλα-

φος κατά της πολιτικής της Τουρκίας στο Κυπριακό

και την ευρύτερη περιοχή. Ίσως για πρώτη φορά

πρόεδρος της Κύπρου χρησιμοποίησε από το βήμα

της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τόσο σκληρή γλώσσα

κατά της Τουρκίας, επικαλούμενος αδιάσειστα και

αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα.

Ο κ. Αναστασιάδης στην αρχή της ομιλίας του, αφού

διαπίστωσε ότι οι διακηρύξεις κάθε χρόνο στη Γ.Σ. μένουν

γράμμα κενό, «υπάρχει χάσμα μεταξύ λόγων και πρά-

ξεων», διερωτήθηκε: «Σε ποιο βαθμό η αδυναμία ή η

ανεπαρκής εφαρμογή των αποφάσεών μας, διαι-

ωνίζει τις συγκρούσεις και ενθαρρύνει τις παραβιά-

σεις, κάτι που με τη σειρά του πολλαπλασιάζει τις

ανθρωπιστικές κρίσεις;»

Στη συνέχεια αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της προ-

σφώνησής του στο Κυπριακό και στον παραβατικό, επεκ-

τατικό ρόλο της Τουρκίας του Ερντογάν, τονίζοντας με

έμφαση τα εξής:

«…Βρίσκομαι εδώ μπροστά σας, εκπροσωπώντας

μια χώρα η οποία, δυστυχώς, εξακολουθεί να υπομένει

τις συνέπειες της κατάφωρης παραβίασης των θεμε-

λιωδών αρχών των Ηνωμένων Εθνών, ως αποτέλεσμα

της παράνομης στρατιωτικής εισβολής από την Τουρκία

το 1974 και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Από τότε, τόσο η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων

Εθνών όσο και το Συμβούλιο Ασφαλείας, έχουν εκδώσει

πολυάριθμες αποφάσεις και ψηφίσματα, καλώντας την

Τουρκία να τερματίσει την παράνομη κατοχή και να

αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματά της, δημιουργώντας

ταυτόχρονα τη βάση για την επίτευξη συνολικής λύσης

στο Κυπριακό. 

Αποφάσεις και ψηφίσματα που – ελλείψει αποφ-

ασιστικότητας και των απαραίτητων μέσων για την

εφαρμογή τους – έχουν οδηγήσει στην αποθράσυνση

του εισβολέα που προσπαθεί να παρουσιαστεί ως

το θύμα, αντί ο δράστης.

Δεν είναι πρόθεσή μου να εμπλακώ σε ένα παιχνίδι

επίρριψης ευθυνών, αλλά δεν μπορώ να αφήσω απαρ-

ατήρητο τον παραλογισμό της τουρκικής ρητορικής, η

οποία έγκειται στον ισχυρισμό τους ότι οι προσπάθειες

για συμβιβασμό έχουν εξαντληθεί και θα πρέπει τώρα

να επικεντρωθούμε στην επίτευξη μιας διευθέτησης που

θα βασίζεται στις αποκαλούμενες “πραγματικότητες επί

του εδάφους”.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ποιες είναι οι αληθ-

ινές πραγματικότητες επί του εδάφους:

1. Δεν είναι γεγονός ότι το 37% της επικράτειας

της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός κράτους μέλους

της ΕΕ, παραμένει υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή,

με περισσότερα από σαράντα χιλιάδες στρατεύμα-

τα να βρίσκονται ακόμη στο έδαφος της;

2. Δεν είναι γεγονός ότι μετά την τουρκική εισβο-

λή του 1974, το ένα τρίτο των Ελληνοκυπρίων αναγ-

κάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους

εστίες;

3. Δεν είναι γεγονός ότι, ενώ οι Τουρκοκύπριοι

κατείχαν περίπου το 14% της ιδιόκτητης γης, σήμε-

ρα σφετερίζονται το 37% του νησιού;

4. Δεν είναι γεγονός ότι λεηλάτησαν εκκλησίες,

κατέστρεψαν αρχαιολογικούς χώρους και χιλιάδες

χρόνια πολιτιστικής κληρονομιάς;

5. Δεν είναι γεγονός ότι έχουν σκοτώσει χιλιάδες

ανθρώπους και έχουν διαπράξει κάθε είδους θηρ-

ιωδία και ακόμα σήμερα σχεδόν χίλια άτομα αγνο-

ούνται;

6. Δεν είναι γεγονός ότι έχουν εγκαταστήσει εκα-

τοντάδες χιλιάδες Τούρκους υπηκόους στις κατεχό-

μενες περιοχές, αλλοιώνοντας έτσι τον δημογραφ-

ικό χαρακτήρα του νησιού – μετατρέποντας τους

Τουρκοκύπριους σε μειονότητα στις περιοχές που

κατέχουν;

7. Δεν είναι γεγονός ότι ποτέ δεν έχουν εφαρμό-

σει τη συμφωνία του 1975 για το καθεστώς των εγκλω-

βισμένων, τότε πάνω από 23 χιλιάδες, ενώ σήμερα

αριθμούν μόνο 350;

8. Δεν είναι γεγονός ότι όλα τα παραπάνω εγκλή-

ματα έχουν καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικα-

στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο

της Ευρώπης σε πληθώρα αποφάσεων, με την

Τουρκία να μην συμμορφώνεται με έστω και με μία

απόφαση;

9. Δεν είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει δημιουργήσει

μια παράνομη οντότητα στις κατεχόμενες περιοχές,

η οποία βρίσκεται υπό τον απόλυτο πολιτικό, οικο-

νομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό έλεγχό

της; Έναν έλεγχο που καταγγέλλεται και από την

πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων; Μια παράνομη

οντότητα που περιγράφεται από το Ευρωπαϊκό Δικα-

στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως «υποτελής

τοπική διοίκηση» της Τουρκίας;

10. Δεν είναι γεγονός ότι η Τουρκία προσπαθεί να

εξισώσει το Κράτος, τη διεθνώς αναγνωρισμένη

Κυπριακή Δημοκρατία – μέλος των Ηνωμένων Εθνών

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με την παράνομη

αποσχιστική οντότητα;

11. Δεν είναι γεγονός ότι η ανωτέρω ανακήρυξη

της αυτοκαλούμενης απόσχισης καταδικάστηκε από

το Συμβούλιο Ασφαλείας και κρίθηκε νομικά άκυρη;

12. Και δεν είναι γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφα-

λείας ζήτησε την ανάκλησή της και κάλεσε όλα τα

κράτη και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, να

μην την αποδεχθούν ή να τη βοηθήσουν με οποι-

ονδήποτε τρόπο;

13. Δεν είναι επίσης γεγονός ότι με την πρόσφ-

ατη παρουσία του Προέδρου Ερντογάν στην Κύπρο

επιχειρούν να αλλοιώσουν την κατάσταση πραγ-

μάτων στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου,

κατά παράβαση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και παρά την

καταδίκη από μέρους της διεθνούς κοινότητας;

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευ-

ση την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Τουρκίας κ. Ερντογάν

δήλωσε, επί λέξει, τα εξής:

“Ελπίζουμε ότι τα προβλήματα σχετικά με την οριοθ-

έτηση των θαλάσσιων συνόρων θα επιλυθούν στο πλαίσιο

του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας”. 

Διερωτώμαι σε ποιο διεθνές δίκαιο αναφέρεται ο κ.

Ερντογάν.

Δεν είναι γεγονός ότι η Τουρκία αρνείται να συμμο-

ρφωθεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το

Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η οποία κωδικοποι-

εί το σχετικό εθιμικό διεθνές δίκαιο;

Πώς κατανοεί ο κ. Ερντογάν την επίλυση διαφο-

ρών σε σχέση με τις οριοθετήσεις;

Αναφέρεται στην αυθαίρετη από την ίδια την

Τουρκία ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, η οποία

μειώνει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύ-

πρου κατά 44 τοις εκατόν, εις βάρος τόσο των Ελληνο-

κυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων;

Ο Πρόεδρος Ερντογάν μίλησε, επίσης, για την

ανάγκη διατήρησης σχέσεων καλής γειτονίας.

Και αναρωτιέμαι, για άλλη μια φορά:

Ποια χώρα είχε εισβάλει και μέχρι σήμερα εξακο-

λουθεί να κατέχει την Κύπρο;

Ποια χώρα εισέβαλε στη Συρία;

Ποια χώρα παραβιάζει την κυριαρχία του Ιράκ;

Ποια χώρα παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέ-

σεις της Λιβύης;

Ποια χώρα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα

της Ελλάδας;

Ποια χώρα παρενέβη στη διένεξη του Ναγκόρνο-

Καραμπάχ;

Το αφήγημα που επίσης παρουσίασε η τουρκική πλε-

υρά, σύμφωνα με το οποίο όλες οι προσπάθειες για επίτε-

υξη συμβιβαστικής λύσης έχουν αποτύχει και θα πρέπει

να αναζητήσουμε λύσεις εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ,

ενισχύει τα βάσιμα επιχειρήματα ότι η τελική επιδίωξη

της Τουρκίας δεν είναι να λύσει το κυπριακό πρόβλημα,

αλλά να μετατρέψει την Κύπρο σε προτεκτοράτο της.

Και θα το αναλύσω.

Στην έκθεσή του της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετι-

κά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για την Κύπρο

στο Crans Montana, στην παράγραφο 27, ο Γενικός Γραμ-

ματέας των Ηνωμένων Εθνών ορθώς εκτίμησε ότι όλα

τα εσωτερικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο

του, των έξι σημείων, είχαν σχεδόν επιλυθεί ή επρόκει-

το να επιλυθούν σύντομα. 

Έτσι, ενώ η επίτευξη του στόχου του Γενικού Γραμ-

ματέα για στρατηγική συμφωνία ήταν κοντά, ο λόγος της

ανεπιτυχούς έκβασης ήταν η ανελαστική στάση της

Τουρκίας και η επιμονή της στη διατήρηση της αναχρο-

νιστικής Συνθήκης Εγγυήσεων, του δικαιώματος επέμ-

βασης και της μόνιμης παρουσίας στρατευμάτων.

Επιπλέον, μετά τη Διάσκεψη στο Crans Montana,

σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για επανέναρξη της ειρη-

νευτικής διαδικασίας, οι δύο ηγέτες – εγώ και ο Τουρ-

κοκύπριος ηγέτης – και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνω-

μένων Εθνών κατέληξαν σε κοινή δήλωση στις 25 Νοεμ-

βρίου 2019 σχετικά με τις αρχές που θα πρέπει να διέ-

πουν την έναρξη ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων,

και συγκεκριμένα:

— Την κοινή δήλωση του 2014,

— Τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής,

και,

— Το πλαίσιο έξι σημείων που παρουσίασε ο Γενικός

Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στο Crans Montana.

Με βάση τα ανωτέρω, θα ανέμενε κανείς ότι το επό-

μενο βήμα θα ήταν η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Παρ’ όλα αυτά, με τους τουρκικούς στόχους να είναι

διαφορετικοί, είδαμε κατάφωρες παρεμβάσεις της Τουρκίας

για να εκδιωχθεί ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινό-

τητας, με τον οποίο επιτεύχθηκε η κοινή δήλωση.

Ο προφανής στόχος ήταν αυτός να αντικατασταθεί

από μια νέα ηγεσία η οποία αναπαράγει και υιοθετεί τη

θέση της Τουρκίας για αλλαγή της συμφωνημένης βάσης

για διευθέτηση, με απώτερο στόχο τη λύση δύο κρατών.

Ως εκ τούτου, είναι σαφές γιατί δεν είναι δυνατόν

να επιτευχθεί συμβιβασμός όταν η μια πλευρά παρ-

εκκλίνει από το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών ή

ακυρώνει τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί και

φιλοδοξεί σε μια διαφορετική μορφή λύσης, αντίθε-

τη προς τη συμφωνηθείσα βάση και την εντολή καλών

υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα.

Μέρος της τουρκικής ατζέντας είναι και η δημιουργία

νέων τετελεσμένων επί του εδάφους στην Αμμόχωστο,

κατά παράβαση και παραβίαση των σχετικών ψηφι-

σμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ειδικό-

τερα των Ψηφισμάτων 550 και του 789. 

Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν σαφώς ως στόχο να

καταστρέψουν τις προοπτικές λύσης στη βάση του συμ-

φωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Ο συμβιβασμός καθίσταται ακόμη πιο δύσκολος όταν

νέες ιδέες που υποβάλλονται από την πλευρά μας, όπως

άλλωστε ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας σε μια προσπά-

θεια προώθησης της διαδικασίας, απορρίπτονται κατη-

γορηματικά.

Έχω προτείνει αποκέντρωση της άσκησης των εξου-

σιών, την οποία θεωρούμε ως την κατάλληλη ισορροπία

μεταξύ της ενίσχυσης του ουσιαστικού ρόλου των συνι-

στώντων κρατών και της απρόσκοπτης λειτουργίας του

κράτους σε διεθνές επίπεδο.

Επισήμανα, επίσης, την προθυμία μας να εξετάσου-

με την επιλογή ενός κοινοβουλευτικού συστήματος με

τελετουργικό αρχηγό κράτους και εκ περιτροπής πρωθυ-

πουργό.

Και πιο πρόσφατα, έχω ακόμη απευθύνει και πρόσ-

κληση προς τους Τουρκοκύπριους να επανενταχθούν

στους κρατικούς θεσμούς που θεσπίστηκαν με το Σύνταγ-

μα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960, με αποτέλε-

σμα την πλήρη εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών,

των σχετικών διατάξεών του.

Είναι αυτονόητο ότι μια τέτοια πρόσκληση δεν προο-

ρίζεται ως εναλλακτική της συμφωνηθείσας βάσης λύσης.

Σκοπός της είναι να διευκολύνει την τουρκοκυπριακή

κοινότητα να επανενταχθεί στο Κράτος εν αναμονή μιας

οριστικής λύσης, υπό την προϋπόθεση να επιτευχθεί μια

στρατηγική συμφωνία, ώστε να συμμετέχει πλήρως στην

εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Ομοσπονδιακό

Κράτος.

H πρόταση αυτή θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνάρ-

τηση με το πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης,

που είχα προτείνει τον περασμένο Δεκέμβριο, τα οποία

θα οδηγούσαν σε αλλαγή της κατάστασης με κερδισμέ-

νες και τις δύο πλευρές και τα οποία δυστυχώς, απορ-

ρίφθηκαν από την τουρκική πλευρά. Τα μέτρα οικοδό-

μησης εμπιστοσύνης αυτά βρίσκονται ακόμη στο τρα-

πέζι των διαπραγματεύσεων.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την αποφασι-

στικότητά μου για επανεκκίνηση της διαδικασίας των δια-

πραγματεύσεων, βάσει του πλαισίου των Ηνωμένων

Εθνών και της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Βερ-

ολίνο στις 25 Νοεμβρίου 2019.

Για εμάς, υπάρχει μόνο ένα Σχέδιο: Να επιτευχθεί λύση

βάσει μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολι-

τική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμ-

φωνα με τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ.

Μία λύση που θα οδηγήσει σε ένα λειτουργικό και

βιώσιμο κράτος, χωρίς το απηρχαιωμένο Σύστημα Εγγυή-

σεων, το δικαίωμα παρέμβασης, την παρουσία τουρ-

κικών στρατευμάτων, ή οποιοδήποτε είδος ξένων εξα-

ρτήσεων.

Μία λύση που θα είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων,

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με πλήρη σεβα-

σμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμβάλλοντας στην

ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η εκτενής αναφορά μου στο Κυπριακό, αγαπητοί φίλοι,

έχει ως στόχο να αναδείξει την ανάγκη αντιμετώπισης

της πραγματικότητας και των ζητημάτων που έχουμε

ενώπιον μας, με βάση τις αξίες και τις αρχές του διεθ-

νούς δικαίου, και όχι με βάση το δίκαιο που ερμηνεύεται

αυθαίρετα από τους ισχυρούς…»
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Ηχηρό ράπισμα Αναστασιάδη στην Τουρκία
για την κατοχή του 37% της Κύπρου



Επαναπατρίζεται 
στην Ελλάδα ο 

π. Παύλος Γρηγορίου της
Εκκλησίας Αγίου Ιωάννου
Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:

Ο πατήρ Παύλος Γρηγορίου,  μετά από δώδεκα και πλέον

χρόνια ευόρκου υπηρεσίας στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του

Βαπτιστού - Haringey, επαναπατρίζεται στις 4 Οκτωβρίου για

να συνεχίσει τη διακονία του στην Εκκλησία της Ελλάδος. 

Μετά την τελευταία του Θεία Λειτουργία στον Ιερό μας Ναό,

την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, θα δεχθεί ευχές για το καινούριο

κεφάλαιο της ιερατικής του ζωής στην Αίθουσα Εκδηλώσεων

του Ιερού Ναού, όπου η Κοινότητα θα παρα-θέσει κέρασμα για

όσους επιθυμούν να τον χαιρετήσουν προσωπικώς.

------------------------

After more than twelve years of faithful service, Father Pavlos

Grigoriou, Parish Priest of St John the Baptist- Haringey, returns

to his homeland on 4th October to continue his ministry in the

Church of Greece. Following his last Holy Liturgy at our Church

on Sunday 3rd October, he will be receiving wishes for the

new chapter of his priestly life in the Parish Hall. The Community

will be offering treats to all those wishing to greet him in person. 
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Τ
ο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερ-

μανίας (SPD) είναι ο νικητής, με βραχεία

κεφαλή, των εκλογών της περασμένης

Κυριακής στη Γερμανία. Κατετάγη πρώτο

κόμμα εξασγφαλίζοντας 25,7% των ψήφων

και 206 βουλευτές στο Ομοσπονδιακό

Γερμανικό Κοινοβούλιο, το οποίο αριθ-

μοί 735 βουλευτές (137 περισσότερους

από το 2017). Του κόμματος ηγήθηκε ο

Όλαφ Σολτς, πρώην αντικαγκελάριος και

υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση

του «μεγάλου συνασπισμού» υπό την

Άγκελα Μέρκελ.

Δεύτερο ήλθε το κυβερνών επί 16 χρόνια

με την Μέρκελ κεντροδεξιό Χριστιανοδημο-

κρατικό κόμμα (CDU/CSU) με 24,1% και 196

βουλευτές. Ο διάδοχος της Μέρκελ, Άρμιν

Λάσετ οδήγησε το κόμμα στη χειρότερη ήττα,

αφού για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 30%.

Οι Πράσινοι ήρθαν τρίτοι στην ψηφοφο-

ρία με 14,8% (118 βουλευτές) και οι Φιλε-

λεύθεροι του FDP συγκέντρωσαν 11,5% (92

βουλευτές).

Ο επικεφαλής του FDP Κρίστιαν Λίντνερ

δήλωσε πως θα ήταν «επιθυμητό» για το

κόμμα του και τους Οικολόγους «να συζητή-

σουν κατ’ αρχάς μεταξύ τους» πριν απο-

φασίσουν αν θα συμμαχήσουν με τους

Συντηρητικούς ή με τους Σοσιαλδημοκρά-

τες. Έτσι, Πράσινοι και FDP ανακοίνωσαν,

ότι θα διεξαγάγουν τις επόμενες ημέρες προ-

καταρκτικές συνομιλίες, προκειμένου να

εντοπίσουν κοινά σημεία αναφοράς αλλά και

να εξετάσουν πιθανούς συμβιβασμούς σε

θέματα που διαφωνούν. 

Αιτιολογώντας αυτή την πρωτοβουλία ο

πρόεδρος των Φιλελευθέρων, Κρίστιαν

Λίντνερ, επεσήμανε ότι οι διαφορές του κόμ-

ματός του με τους Πράσινους είναι μεγαλύτε-

ρες απ΄ ό,τι με τους Σοσιαλδημοκράτες και

τους Χριστιανοδημοκράτες. Όπως υπο-

στήριξε, ο λόγος που το κόμμα του αποχώρη-

σε από τις διαπραγματεύσεις για το σχημα-

τισμό κυβέρνησης με τους Πράσινους και

τους Χριστιανοδημοκράτες το 2017 ήταν

αντιθέσεις με τους Πράσινους, προπαντός

σε ό,τι αφορά φορολογικά ζητήματα. Σε

δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας των

Φιλελευθέρων, Φόλκερ Βίσινγκ, διαμήνυ-

σε πάντως ότι το κόμμα του θα διεξαγάγει

τις συνομιλίες με διάθεση για συμβιβασμούς

– ακόμη και στα φορολογικά.

Ο νικητής των εκλογών, υποψήφιος κα-

γκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών Όλαφ

Σολτς, τόνισε ότι έχει τη θέληση να είναι ο

επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας σε έναν

συνασπισμό με τους Πράσινους και το FDP:

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, τα τρία αυτά

κόμματα έχουν καταφέρει να αυξήσουν την

εκλογική τους δύναμη. Η δε ανάδειξη του

SPD σε πρώτο κόμμα συνιστά, σύμφωνα με

τον Ό. Σολτς, «ξεκάθαρη εντολή» των ψηφο-

φόρων να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης.

Ο κ. Σολτς θεωρεί ότι τα τρία κόμματα έχουν

πολλά κοινά σημεία για μια κυβερνητική συνε-

ργασία. Το ζητούμενο τώρα είναι να επι-

δείξουν «πραγματισμό». 

Στο επίκεντρο δεν θα πρέπει να είναι οι

«ευαισθησίες» του κάθε κόμματος, αλλά η

χάραξη της πορείας της Γερμανίας για αυτή

τη δεκαετία, ειδικά σε ό,τι αφορά το βιομ-

ηχανικό εκσυγχρονισμό της χώρας και την

προστασία του κλίματος.

Από την άλλη, αισιόδοξος ότι τα χριστια-

νικά κόμματα θα πετύχουν το σχηματισμό

κυβέρνησης με Πράσινους και FDP δήλω-

σε και ο Γενικός Γραμματέας των Χριστια-

νοδημοκρατών, Πάουλ Τσίμιακ. Το ζητούμε-

νο είναι ένα «σχέδιο για το μέλλον». Όπως

διαβεβαίωσε, ο κάθε εταίρος του κυβερ-

νητικού συνασπισμού θα είναι αναγνωρίσι-

μος. 

Όπως είπε, ο Άρμιν Λάσετ απέδειξε ως

πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστ-

φαλίας, όπου κυβερνά με το FDP, ότι είναι

σε θέση να  διασφαλίζει τη συνοχή ενός συνα-

σπισμού.

Στη Γερμανία, ως γνωστόν, οι συνομιλίες

για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης εξαρ-

τώνται μόνο από τα πολιτικά κόμματα.

Στο τέλος των προηγούμενων εκλογών το

2017, ο σημερινός μεγάλος συνασπισμός

υπό την Μέρκελ δεν είχε καταστεί δυνατό να

σχηματισθεί παρά μόνο έξι μήνες αργότερα,

γεγονός που προκάλεσε πολιτική παράλυση

στη Γερμανία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ευρ-

ωπαϊκά ζητήματα.

Εντούτοις τόσο το SPD όσο και η Κεντρο-

δεξιά είπαν ότι έχουν στόχο να υπάρξει μια

κατάληξη πριν από τα Χριστούγεννα. Μέχρι

τότε, καγκελάριος θα είναι η Μέρκελ.

ΕΦΥΓΕ Η ΜΕΡΚΕΛ, ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ

Νικητές οι Σοσιαλδημοκράτες
στις εκλογές στη Γερμανία

Ψηφιακά θα εξυπηρετούνται
στην αλλοδαπή οι Έλληνες 

του εξωτερικού για ληξιαρχικές
πράξεις από το 2022

Απλοποιείται από το 2022, η διαδικασία καταχώρησης ληξια-

ρχικών πράξεων Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό.

Χάρη στην εν εξελίξει διασύνδεση των προξενείων σε όλον τον

κόσμο με το Μητρώο Πολιτών, η καταχώρηση των ληξιαρχικών

πράξεων (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) των Ελλήνων πολιτών που

συντάσσονται στην αλλοδαπή, θα πραγματοποιείται από το νέο

έτος, απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τα κατά

τόπους προξενεία.

Με απόφαση του Έλληνα υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,

ξεκινά άμεσα η εκπαίδευση των υπαλλήλων των ελληνικών προ-

ξενείων στη χρήση του Μητρώου Πολιτών.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται, με ευθύνη του υπουργείου

Εσωτερικών, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εξωτερικών και

Ψηφιακής Δια-κυβέρνησης.

Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, που προσδιο-

ρίζεται για τις αρχές του 2022, αναμένεται να επιταχυνθεί και να

απλοποιηθεί σημαντικά η διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Ταυτόχρονα, θα καταργηθεί και η υφιστάμενη υποχρέωση μετα-

γρα-φής των παραπάνω ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρ-

χείο Αθηνών του υπουργείου Εσωτερικών, διαδικασία που σήμε-

ρα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Ο πρωτοπόρος

Ο ηττημένος Λάσετ

Οι κερδισμένοι “Πράσινοι” βλέπουν... κυβερνητικό ρυθμιστικό ρόλο



Α
ναβάθμιση της Ελλάδας στον επιχειρ-

ηματικό κόσμο των ΗΠΑ, αυστηρές

προειδοποιήσεις προς την Τουρκία, σύ-

σφιγξη των δεσμών με την Ομογένεια και

ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέ-

σεων. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά κέρδη

για την Ελλάδα, από τις συναντήσεις και τις

επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα

Υόρκη. Η διήμερη παραμονή του Έλληνα

πρωθυπουργού στην αμερικανική μεγα-

λούπολη ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρα-

σκευής 17/9, με την ομιλία του στην Γενική

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πολύ

ισχυρότερη από ό,τι ήταν την περασμένη δεκα-

ετία», τόνισε η Έλληνας πρωθυπουργός σε

εκδήλωση, παρουσία μελών της Ομογένειας

στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία διοργά-

νωσε το Hellenic Initiative. Περιέγραψε τη

μετάβαση από την εποχή των Μνημονίων στο

σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που καταρτίστηκε «από

Έλληνες για Έλληνες», εγκρίθηκε με απόλυτη

επιτυχία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και «λαμ-

βάνουμε ήδη τα πρώτα ευρωπαϊκά κονδύλια

για να το υλοποιήσουμε». Μιλώντας σε κλίμα

ιδιαίτερης συγκίνησης ενώπιον μελών της Ομο-

γένειας, ανέτρεξε στο πρόσφατο παρελθόν:

«Την περασμένη δεκαετία, πάντα ζητούσα-

με από τους Ευρωπαίους στήριξη για πακέ-

τα διάσωσης. Ήμασταν πάντα υποχρεω-

μένοι να συμμορφωνόμαστε με τις κατευ-

θυντήριες γραμμές τους για τις μεταρ-

ρυθμίσεις. Για πρώτη φορά έχουμε το δικό

μας σχέδιο για το μέλλον της Ελλάδας».

Όσο για τις προοπτικές της ελληνικής οικο-

νομίας, ήταν σαφής: «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ

τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμες

επενδύσεις στην Ελλάδα».

Ανάλογες επισημάνσεις έκανε και στις συζητή-

σεις που είχε με κορυφαίους επενδυτές και

επιχειρηματίες, όπως ο Πρόεδρος της Microsoft,

Μπραντ Σμιθ, ο οικονομολόγος Τζέφρι Σακς,

ο επενδυτής Χένρι Κράβις και ο επικεφαλής

της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, όπως και στη

συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg.

Μιλώντας στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακ-

τορείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι

«υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για άμεσες ξένες

επενδύσεις στην Ελλάδα, από αμερικανικές και

ευρωπαϊκές εταιρείες».

Οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης 

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συνάντηση που

είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γενικό Γραμ-

ματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκου-

τέρες, στην οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός

υπενθύμισε ρητά τις θέσεις της κυβέρνησής

του για το Κυπριακό, τις κινήσεις της Τουρκίας

και το Μεταναστευτικό. Ο πρωθυπουργός

σημείωσε πως η Ελλάδα είναι σταθερά υπέρ-

μαχος της ειρήνης, της σταθερότητας και της

πολυμερούς συνεργασίας στην Ανατολική Μεσό-

γειο, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, της Σύμβα-

σης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας

(UNCLOS) και των αρχών της καλής γειτονίας.

Παρουσίασε την τουρκική παραβατικότητα εις

βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλά-

δας, κατά παράβαση του Χάρτη των Ηνωμέ-

νων Εθνών και της UNCLOS. Υπογράμμισε

δε, ότι το μοναδικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης

για την επίλυση του Κυπριακού, ορίζεται ξεκά-

θαρα από τα δεσμευτικά ψηφίσματα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία προβλέ-

πουν λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπον-

δίας με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα

και μία ιθαγένεια. 

Έντονη, παράλληλα, ήταν η διπλωματική

δραστηριότητα που ανέπτυξε στη Νέα Υόρκη

ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-

διας, που έθεσε στους ομολόγους του το ζήτη-

μα των τουρκικών παραβιάσεων. Κατά την τρι-

μερή συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξω-

τερικών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, επα-

ναλήφθηκε η εξαίρετη σχέση μεταξύ των τριών

χωρών και υπογραμμίστηκε η ανάγκη δημι-

ουργίας μόνιμης Γραμματείας, η οποία θα επι-

φορτιστεί με την εφαρμογή των αποφάσεων

των Συνόδων Κορυφής. Στο πλαίσιο αυτό, επι-

σημάνθηκε ότι η προσεχής τριμερής συνάν-

τηση κορυφής, η οποία θα λάβει χώρα στην

Ελλάδα τον προσεχή Οκτώβριο, θα είναι η ένατη

συνάντηση από το 2014, κάτι που υποδηλώνει

τις τακτικές και στενές επαφές σε όλα τα επίπε-

δα. 

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Νίκος Δένδιας θα επι-

στρέψει στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στην Ουά-

σινγκτον, προκειμένου να υπογράψει την ανα-

νεωμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνε-

ργασίας, ενώ θα συμμετάσχει στον στρατηγικό

διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος θα λάβει χώρα

για πρώτη φορά με φυσική παρουσία μετά τον

Οκτώβριο του 2019, που είχε πραγματοποι-

ηθεί στην Αθήνα. 

Διπλωματικός Μαραθώνιος

Έναν διπλωματικό μαραθώνιο με ρυθμούς

σπριντ έχει προγραμματίσει να «τρέξει» ο Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης το προσεχές δεκαήμερο.

Η αρχή έγινε από το Παρίσι την Δευτέρα 27/9,

επιστρέφοντας από τις ΗΠΑ, σε μια επίσκεψη

υψηλής σημασίας που επισφράγισε την ανα-

βαθμισμένη ελληνογαλλική φιλία και συνερ-

γασία (είδηση σε άλλες σελίδες). Έχει προη-

γηθεί η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην

Αθήνα, για τη Σύνοδο των EUMED-9, η από-

φαση της ελληνικής κυβέρνησης για την προ-

μήθεια έξι ακόμα Rafale, φτάνοντας έτσι στα

24 γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη και βέβαια η

Συμφωνία AUCUS, που αλλάζει τα δεδομένα

για τη γαλλική εξωτερική πολιτική. 

Στη γαλλική πρωτεύουσα, οι κ.κ. Μητσο-

τάκης και Μακρόν, εγκαινίασαν την έκθεση στο

Μουσείο του Λούβρου, με θέμα τη «Γέννηση

της Σύγχρονης Ελλάδας» (1675-1919), με

την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Ελληνι-

κή Επανάσταση. 

Η έκθεση ανοίγει για το κοινό σήμερα Πέμ-

πτη 30/9 και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Φε-

βρουαρίου 2022, σε μια ένδειξη της λεγόμε-

νης «ήπιας διπλωματίας», για την περαιτέρω

σύσφιγξη των δεσμών των δύο χωρών. Πέρα

από την έκθεση, ο Έλληνας πρωθυπουργός

συναντήθηκε με την επικεφαλής της UNESCO

Audrey Azoulay και το βράδυ παρακάθισε σε

δείπνο που διοργάνωσε προς τιμήν του ο Πρόε-

δρος της Γαλλίας Εμ. Μακρόν. 

Από το Παρίσι ο πρωθυπουργός πήγε αμέ-

σως στην Κρήτη που πλήγηκε τη Δευτέρα από

τους σεισμούς. Σήμερα Πέμπτη (30/9) ο κ.

Μητσοτάκης μπήκε και πάλι σε αεροπλάνο,

αυτή τη φορά για να ταξιδέψει στο εσωτερικό

της Ελλάδας, ώστε να στείλει μήνυμα στο εξω-

τερικό. Από τη Σάμο, ο πρωθυπουργός θα κατα-

στήσει σαφείς τις προθέσεις και τις απαιτήσεις

της κυβέρνησης, σε σχέση με το Προσφυγικό-

Μεταναστευτικό. 

Όπως είπε ο ίδιος στο Πρακτορείο Bloomberg,

«έχω δεσμευτεί και είμαι απολύτως σαφής ότι

θα προστατέψουμε τα σύνορά μας. Το κάνο-

υμε με μεγάλο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα. Σώζουμε ανθρώπους στη θάλασσα κάθε

μέρα. Παρέχουμε το καθεστώς πρόσφυγα σε

δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, που κάνουν την

Ελλάδα μόνιμο σπίτι τους. Ταυτόχρονα, στέλ-

νουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους. Θέλου-

με να σπάσουμε τα δίκτυα των λαθρεμπόρων

στο Αιγαίο». 

Η τοποθέτηση του Κυρ. Μητσοτάκη θα γίνει

από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης

(ΚΥΤ) στο Βαθύ της Σάμου, το οποίο θα ανα-

κοινώσει ότι παραδίδεται στην τοπική κοινωνία,

μετά τη δημιουργία της νέας Κλειστής Ελεγχό-

μενης Δομής στη θέση Ζερβού. 

Ευρωβουλευτές

Αύριο Παρασκευή (1/10), σύμφωνα με το

πρόγραμμά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός

θα βρισκόταν πάλι στην Κρήτη και συγκεκρι-

μένα στο Ηράκλειο, όπου 200 Ευρωβουλευτές

του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από όλες

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρίσκον-

ταν στο νησί για τον ετήσιο θεσμό των «study

days» του ΕΛΚ. Το συνέδριο, όμως αυτό ανα-

βλήθηκε λόγω των σεισμών.

Ακολουθεί, την Κυριακή 3/10, η Βαλένθια,

όπου διεξάγεται το τακτικό συνέδριο του Λαϊ-

κού Κόμματος, το τελευταίο πριν από τις επό-

μενες εκλογές. Ο 40χρονος Πρόεδρος του ΡΡ,

Πάμπλο Κασάδο, έχει καλέσει δύο Ευρω-

παίους ηγέτες να παρέμβουν στις εργασίες του

συνεδρίου, τον Καγκελάριο της Αυστρίας Σε-

μπάστιαν Κουρτς και τον Έλληνα πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλοντας με αυτόν

τον τρόπο να συμβολίσει και τη νεότερη γενιά

των κεντροδεξιών πολιτικών στην Ευρώπη. 

Ο μίνι διπλωματικός μαραθώνιος ολοκλη-

ρώνεται την Τετάρτη 6/10, όταν ο Κυριάκος

Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυ-

φής Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων, που θα πραγ-

ματοποιηθεί στο Κάστρο Brdo της Σλοβενίας.

Η Σύνοδος αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαι-

ρία για την Ελλάδα να επιβεβαιώσει την προ-

σήλωσή της στην προώθηση της ευρωπαϊκής

προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και

τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην

προσπάθεια αυτή. 

Η επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη

Η Μπριζίτ Μακρόν στην «ΕΛΠΙΔΑ»

Την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη –

ΕΛΠΙΔΑ» επισκέφθηκε η σύζυγος του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρα-

τίας Μπριζίτ Μακρόν, την Παρασκευή 17/9. Η Μπριζίτ Μακρόν συνο-

δευόταν από την σύζυγο του Έλληνα πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσο-

τάκη. Τις δύο κυρίες υποδέχθηκε η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-

Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και ο

κοινός Διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α.

Κυριακού», Μανώλης Παπασάββας. Τα παιδιά της ογκολογικής μονάδας

είχαν ετοιμάσει χειροτεχνίες για τις δύο κυρίες, αφιερωμένες στη διαχρο-

νική φιλία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, τις οποίες παρέδωσε εκ

μέρους των παιδιών η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. 

Μιλώντας στα γαλλικά, υποδεχόμενη την Μπρ. Μακρόν, η Μ. Βαρδι-

νογιάννη, μεταξύ άλλων είπε: «Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά να σας

υποδεχόμαστε σήμερα στην ογκολογική μονάδα. Η παρουσία της Πρώτης

Κυρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, Κας Μπριζίτ Μακρόν, την οποία έχω

την μεγάλη τιμή να μπορώ να αποκαλώ “αγαπημένη φίλη”, αποτελεί μια

σπουδαία στιγμή στην ιστορία της ΕΛΠΙΔΑΣ... Η Κα Μακρόν είναι μία

πραγματική φίλη της Ελλάδας και με τη στάση και το παράδειγμά της

ενισχύει τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας που συνδέουν την Ελλάδα με τη

Γαλλία». 

Η Μπριζίτ Μακρόν έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο που

γίνεται στην ογκολογική μονάδα και ζήτησε να ενημερωθεί αναλυτικά για

τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας, συγχαίροντας με θερμά λόγια την Μ.

Βαρδινογιάννη για τον αγώνα και την προσφορά της ενάντια στον παι-

δικό καρκίνο. 

«Το έργο που επιτελείται είναι συγκλονιστικό», ανέφερε χαρακτηριστι-

κά η Μπρ. Μακρόν, η οποία ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τις τελευταίες μεθό-

δους αντιμετώπισης του καρκίνου και συγκεκριμένα για τον τρόπο λει-

τουργίας του Κέντρου Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, που λει-

τουργεί στην ογκολογική μονάδα. Μάλιστα, η Μπριζίτ Μακρόν ανέφερε

πως και στη Γαλλία, η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί την πιο σύγχρονη

μέθοδο αντιμετώπισης του παιδικού καρκίνου και πρότεινε να συνεργα-

στούν οι δύο χώρες στον τομέα αυτό. 

Αμέσως μετά, οι δύο κυρίες τοποθέτησαν στον «Τοίχο των Αστεριών

της ΕΛΠΙΔΑΣ» τα αστέρια με τα ονόματά τους και στη συνέχεια ξενα-

γήθηκαν στους χώρους του νοσοκομείου. Κατά την επίσκεψή τους στο

σχολείο της ογκολογικής μονάδας, η Μπριζίτ Μακρόν εντυπωσιάστηκε

από τα έργα των παιδιών και το έργο των εκπαιδευτικών, που χαρίζουν

ελπίδα στα παιδιά. 

Ο Ομογενής από την Σουηδία 

Ηλίας Γεωργιάδης

Μέσα σε λίγους μήνες, ο ομογενής από τη Σουηδία Ηλίας Γεωργιά-

δης έχει οργώσει ολόκληρη την ελληνική αγορά ακινήτων με την Premia,

στην οποία συμμετέχει μέσω της Sterner Stenhus, να προχωράει σε ομο-

βροντία συμφωνιών. Η εταιρεία ακινήτων έχει ήδη μετατραπεί στον ισχυ-

ρότερο παίκτη στους αποθηκευτικούς χώρους (logistics), με απανωτές

αγορές και συμφωνίες. Ταυτόχρονα, έχει προχωρήσει στο πρώτο βήμα

στον τομέα των μεγάλων εμπορικών χώρων (big boxes), ενώ σοβαρή

είσοδο έκανε και στις κοινωνικές υποδομές, με την εξαγορά της σύμβα-

σης ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα) για δέκα σχολεία στην

Αττική από την «ΑΒΑΞ». 

Την εβδομάδα που πέρασε, η Premia έκανε το επόμενο βήμα, ανα-

κοινώνοντας στρατηγική συνεργασία με τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία

ανάπτυξης ακινήτων, την Dimand, στον τομέα των κατοικιών. Τόσο η οικο-

γένεια Γεωργιάδη, όσο και άλλοι από τους ισχυρούς νέους μετόχους της

Premia, έχουν παρουσία στην αγορά κατοικίας, όχι μόνο στη Σουηδία.

Συνεπώς, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις αλλαγές που έχει φέρει η παν-

δημία. Όπως φαίνεται, γνωρίζουν πως – παρά τις ιδιομορφίες της – και η

ελληνική αγορά κατοικίας έχει σημαντικές προοπτικές, έπειτα από πολλά

χρόνια κατάρρευσης της οικοδομής. Η πανδημία έχει δημιουργήσει νέες

ανάγκες για πολλά νοικοκυριά, ενώ το σημερινό απόθεμα κατοικιών δεν

μπορεί να ανταποκριθεί. Επιπλέον, οι αναπλάσεις που σχεδιάζονται σε

πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου και άλλων μεγάλων πόλεων, θα συνο-

δευθούν από επενδύσεις σε κατοικίες. 

Η πρόταση και οι δικλίδες 

Πυρ και μανία είναι ο Κωστής Χατζηδάκης με τα όσα γράφονται και

ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για το εργασιακό καθεστώς των διανο-

μέων. Για όσους δεν θυμούνται, ο υπουργός Εργασίας, πριν φέρει το

νομοσχέδιο για τα εργασιακά, είχε καλέσει στο γραφείο του μια ομάδα

«ντελιβεράδων», προκειμένου να ζητήσει την άποψή τους για το αν πρέ-

πει να υιοθετηθεί το μοντέλο της Ισπανίας, δηλαδή η υποχρεωτική μισθω-

τή απασχόληση. Οι περισσότεροι είχαν απαντήσει κατηγορηματικά «όχι»,

σημειώνοντας ότι το «ελεύθερο» ωράριο τους διευκολύνει και είχαν ζητή-

σει ασφαλιστικές δικλίδες για την αποζημίωση του εξοπλισμού τους και

την ασφάλειά τους, όπερ και εγένετο. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν τους χει-

ρισμούς της e-food και μόνο. 

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας

στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
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Η
Ελληνοκύπρια - βρετανίδα ηθοποιός Τίνα

Κίλμπεργκ απαντά με ειλικρίνεια, χωρίς δισταγ-

μούς στις ερωτήσεις της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» σχετι-

κά με την επαγγελματική της δραστηριότητα στην

Κύπρο.

Η Τίνα, αφού έκανε A.LEVEL από 15 ετών στο

Cambridge, σπούδασε Πολιτική Φιλοσοφία στο Queen

Mary του Λονδίνου και έκανε μεταπτυχιακό στο

Westminster. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της μετέ-

βη στο Βανκούβερ και LA, όπου συνέχισε τις σπου-

δές της και συνάμα ασχολήθηκε με το πάθος της, που

είναι η υποκριτική.

Έχει κατοχυρώσει το Kilberg σαν καλλιτεχνικό

όνομα. (Είναι σεναριογράφος, ως επίσης και συγ-

γραφέας δύο βιβλίων ποίησης που πωλούνται στο

ΑΜΑΖΟΝ (αρχικά ως Tina Papados και τώρα ως

Tina Kilberg).

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ε: Κυρία Τίνα Κίλμπεργκ, είστε ηθοποιός, η

οποία στο πρόσφατο παρελθόν ανέπτυξε σημαν-

τική δραστηριότητα στο Βανκούβερ και στο Λος

Άντζελες. Τώρα έχετε επιστρέψει στην Ελλάδα

και στην Κύπρο. Ποιες είναι οι εμπειρίες από την

παραμονή σας στη Βόρεια Αμερική;

Τίνα Κίλμπεργκ: Η εκ νέου εγκατάσταση στην

Ελλάδα και στην Κύπρο μετά από χρόνια απουσίας

με βοήθησε να προσαρμοστώ στην ελληνική και κυ-

πριακή πραγματικότητα, στην οποία δρα ο Έλληνας

ηθοποιός. Έπρεπε να αφήσω στην άκρη όλα όσα

έμαθα στη Βόρεια Αμερική και να μάθω πώς λειτο-

υργεί ο τομέας της ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και στην

Κύπρο.

Ε: Πόσο έχει επηρεάσει το οικογενειακό περι-

βάλλον την καλλιτεχνική σας πορεία;

Τίνα Κίλμπεργκ: Οι γονείς μου δεν είχαν καμία

σχέση με την υποκριτική τέχνη. Όμως ήταν άνθρω-

ποι, μορφωμένοι, ανοιχτόμυαλοι και βοήθησαν τόσο

την αδελφή μου, που είναι και αυτή ηθοποιός, όσο

και μένα, να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τη ζωή

και να είμαστε ευτυχισμένες.

Ε: Τι είδους αναμνήσεις έχετε από τη ζωή σας

στην Κύπρο κατά την παιδική και την εφηβική σας

ηλικία;

Τίνα Κίλμπεργκ: Πολύ λίγες. Σε μικρή ηλικία και

σε σύντομα ταξίδια για να συναντήσω τον παππού

και την γιαγιά στην Πάφο. Η ανάμνηση που είναι έντο-

να αποτυπωμένη στο υποσυνείδητό μου, είναι η

συγκίνηση της αγκαλιάς του παππού, ενός πανέξ-

υπνου ανθρώπου. Ήταν ο καλύτερος βυζαντινός

ψάλτης, πολύ δυνατός έμπορος και, όπως μου ανέ-

φεραν οι γονείς μου, ασχολήθηκε ερασιτεχνικά και με

την υποκριτική τέχνη σε νεαρή ηλικία.

Ε: Ποιες θα θεωρούσατε σε σύγκριση με την

Αμερική σημαντικότερες διαφορές ή ελλείψεις,

που αντιμετωπίσατε, εργαζόμενη στην Ελλάδα

και στην Κύπρο;

Τίνα Κίλμπεργκ: Γενικά, δεν υπάρχουν στην Ελλά-

δα και στην Κύπρο γραφεία ταλέντων. Παρόλο που

υπάρχουν ενώσεις και σωματεία, που προστατεύουν

τους ηθοποιούς και τους βοηθούν να βρουν δουλειά,

η απουσία εκπροσώπησης ταλέντων δυσκολεύει

κάποιον ταλαντούχο να εντοπίσει τη ζήτηση ατόμων

προικισμένων εκ φύσεως με ειδικές ικανότητες και να

γίνει ενεργός παίκτης του κινηματογράφου.

Ε: Γιατί σπουδάσατε νομικά και χρησιμοποιή-

σατε επαγγελματικά, έστω και για μικρό διάστημα,

τις νομικές σας γνώσεις, αφού πάντοτε σας γοή-

τευε ο κόσμος του θεάτρου;

Τίνα Κίλμπεργκ: Η επιλογή μου να σπουδάσω το

Δίκαιο της ψυχαγωγίας οφείλεται στην επιθυμία να

αποκτήσω ειδικές γνώσεις για τη σεναριογραφία.

Ήθελα να μάθω πολλά πράγματα για τον κόσμο και

γι’ αυτό το πρώτο μου πτυχίο από το Queen Mary του

Λονδίνου ήταν για την πολιτική φιλοσοφία. Πλούτισα

τις γνώσεις μου για τη σεναριογραφία μέσω αυτής

της επιστήμης, γιατί έμαθα πώς να αποδίδεις χα-

ρακτήρες.

Ε: Έχετε ασχοληθεί, όμως, και με τη συγγρα-

φή βιβλίων, που αφορούν τον επαγγελματικό σας

χώρο και τους ηθοποιούς. Θέλετε να μας μιλή-

σετε λίγο γι’ αυτά; 

Τίνα Κίλμπεργκ: Με κίνητρο την μεταπτυχιακή

μου διατριβή για το Δίκαιο της Ψυχαγωγίας στο

Westminster Univercity το πρώτο βιβλίο που έγρα-

ψα και εξέδωσα με τον τίτλο «THE GOOD, THE PAD

& THE UGLY», έχει νομικό χαρακτήρα. Αφορά την

αξιολόγηση προφορικών, γραπτών και ηλεκτρονικών

συμβολαίων των ηθοποιών.

Έχω γράψει και το «Delta: The Kilberg Code»,

εν μέρει νομικού περιεχομένου. Το μεγαλύτερο μέρος

του παρέχει χρήσιμες συμβουλές στους ηθοποιούς.

Κατά τη συγγραφή αυτού του βιβλίου επινόησα τον

Κώδικα Δέλτα και τον Kilberg Code. Πρόκειται για

κανόνες νομικού χαρακτήρα, που υποδείχνουν στους

ηθοποιούς πώς να αναμειγνύονται και να συμμετέχουν

στην παραγωγή σχετικών με αυτούς έργων.

Ε: Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στο εξω-

τερικό για έναν/μία ηθοποιό; Υπάρχει τελικά συντα-

γή επιτυχίας;

Τίνα Κίλμπεργκ: Η μόνη δυσκολία για Έλληνα/Κύ-

πριο ηθοποιό είναι η μερική ή ολική άγνοια της αγγλι-

κής γλώσσας. Από τον ίδιο εξαρτάται πώς θα την αντι-

μετωπίσει. Πρόσφατα συνεργάστηκα με το Bespoke

Reels στο Λονδίνο. Πρόκειται για εταιρεία που κάνει

εμπορικό μοντάζ με επιλεγμένες σκηνές από έργα

στα οποία έχεις συμμετάσχει (showreel). Στην πράξη

είναι δείγμα για να αξιολογήσει κάποιος παραγωγός

πώς αντιμετωπίζεις την κάμερα. Χάρηκα πολύ που

έγινε αυτή η συνεργασία με τον Aaron Singer-Lee

και τον Charlie Lort-Phillips, γιατί συνιστά επένδυση

για το μέλλον.

Πολύ περισσότερο όμως αισθάνομαι ευχάριστα

για την γνωριμία και την φιλία του φωτογράφου IVAN

WEISS, ο όποιος έχει εργαστεί με πολλούς ηθοποι-

ούς παγκοσμίως ως ειδικός στα headshots. Χάρη

στην ειδικότητά του, κάποιοι ηθοποιοί μπορούν σε

μία φωτογραφία να εκφράσουν θετική αύρα, η όποια

κάνει αποδεκτή την εικόνα τους από το ευρύ κοινό.

Ε: Η πανδημία εξακολουθεί να επηρεάζει τη

ζωή μας. Πώς την βιώνετε προσωπικά και επαγ-

γελματικά, δεδομένου ότι οι τέχνες είναι ο τομέας,

που επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Τίνα Κίλμπεργκ: Η πανδημία έχει προσφέρει ένα

καλό στους ηθοποιούς. Μας έχει αναγκάσει να προ-

γραμματίσουμε τη ζωή μας και να πολλαπλασιάσου-

με τις απαιτούμενες τεχνικές για την σωστή παρου-

σίαση κάποιου χαρακτήρα.

Τον περασμένο, πάντως, Μάρτιο, που εργαζόμουν

σε μία ταινία SCI-FI στο Βανκούβερ και επιβλήθηκε

καραντίνα, μπόρεσα να δουλέψω άνετα και ήρεμα το

σενάριο, που είχα υποσχεθεί σε παραγωγό κινημα-

τογράφου. Ακολούθησε η συγγραφή άλλου σεναρίου

για διαδικτυακή σειρά. Η απομόνωση που μου πρό-

σφερε ή καραντίνα, μου έδωσε την ηρεμία να γράψω

τα συγκεκριμένα σενάρια και επαλήθευσε τη γνωστή

ρήση: ουδέν κακόν αμιγές καλού!

Ε: Κυρία Κίλμπεργκ, βρίσκεστε επί του παρ-

όντος στην Κύπρο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε

αν εργάζεστε τώρα εδώ για τον κινηματογράφο

ή την τηλεόραση;

Τίνα Κίλμπεργκ: Eτοιμάζομαι για συμμετοχή σε

μία σειρά εποχής. Επίσης αυτή τη στιγμή συμμετέχω

στη δημιουργία ταινίας μεγάλου μήκους για την ελληνι-

κή όπερα «Αφροδίτη, γέννηση μιας θεάς».

Ε: Αυτό είναι υπέροχο! Ποιο ρόλο υποδύεστε

στη μουσική ταινία του κ. Χαραλάμπους;

Τίνα Κίλμπεργκ: Υποδύομαι την ιέρεια των Δελφών

Ε: Ως σημαντικός συνεργάτης στη δημιουργία

της ταινίας, ποιο είναι το δίδαγμα που αποκομίσατε

και θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας;

Τίνα Κίλμπεργκ: Να, μια καλή ερώτηση! Ως κατακ-

λείδα της συνομιλίας μας θα παραθέσω μια φράση,

από τους στίχους, που τραγούδησα ως ιέρεια των

Δελφών: 

«Αν δεν βλέπουμε το φως, όταν υπάρχει ήλιος,

είμαστε μεθυσμένοι από την εξουσία».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΚΥΠΡΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟ ΤΙΝΑ ΚΙΛΜΠΕΡΓΚ

Από νομικός και συγγραφέας
δυναμικά στην υποκριτική

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 11Επικαιρότητα

Μυκηναϊκά ξίφη στο Αίγιο «επιβεβαιώνουν
την Ιλιάδα του Ομήρου»

Για εντυπωσιακή ανακάλυψη για τον μυκηναϊκό πολιτισμό, η οποία δείχνει να δικαιώνει την

ιστορία της Ιλιάδας του Ομήρου, κάνει λόγο η ιταλική εφημερίδα Il Secolo d’Italia, αναφερό-

μενη σε τρία αρχαία ξίφη που ανακαλύφθηκαν φέτος στην Τραπεζά Αιγίου.

Το άρθρο μιλά με τόνο ενθουσιασμού για την εν λόγω ανακάλυψη, υπογραμμίζοντας πως

«ο Μυκηναϊκός πολιτισμός θα μπορούσε να επανεξεταστεί υπό το φως μιας συγκλονι-

στικής ανακάλυψης, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει να ξανασχεδιαστούν τα όρια

της βασιλείας του Αγαμέμνονα, στην Πελοπόννησο της ύστερης εποχής του Χαλκού.

Μια ανακάλυψη που ενδεχομένως να επιβεβαιώσει την ιστορία της Ιλιάδας του Ομήρ-

ου».

Τα τρία ξίφη, τα οποία φέρουν χαρακτηριστικά μυκηναϊκά σχήματα και χρονολογούνται τον

δέκατο τέταρτο αιώνα π.Χ., στην περίοδο της πλήρους λαμπρότητας των μυκηναϊκών ανακ-

τόρων στην Τίρυνθα και την Πύλο, ήρθαν στο φως στη διάρκεια ανασκαφής από το Πανεπι-

στήμιο του Ούντινε στην Ιταλία, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η αρχαιολόγος Elisabetta Borgna συντόνισε τις ανασκαφές τον περασμένο Αύγουστο «κατά

τη δέκατη ετήσια εκστρατεία ανασκαφής της νεκρόπολης Τραπεζάς Αιγίου στην Αχαΐα, στη δυτι-

κή Πελοπόννησο, όπου η ομάδα του Ούντινε συνεργάζεται από το 2010 σε μεγάλο έργο του

ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού».
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Μ
ια ιστορική συμφωνία υπέγραψαν την

Τρίτη στο Παρίσι η Γαλλία και η Ελλάδα.

Ένα ενιαίο στρατιωτικό και πολιτικό δόγμα

που κατοχυρώνει την Ελλάδα και τον Ελληνι-

σμό  σε περίπτωση απειλής τουρκικής επίθ-

εσης. Μία συμφωνία που μεταβάλλει τις ισο-

ρροπίες στην ευρύτερη Μεσόγειο, ειδικά την

ανατολική.

Η νέα ελληνογαλλική σχέση στηρίζεται σε δύο

πυλώνες. Ο ένας είναι η συμφωνία στρατηγικής

συνεργασίας, η οποία και υπογράφηκε από τους

υπουργούς Εξωτερικών Γαλλίας και Ελλάδος, Ζαν-

Υβ Λε Ντριάν και Νίκο Δένδια, αντιστοίχως.

O δεύτερος είναι η οριστικοποίηση της προ-

μήθειας 3+1 γαλλικών φρεγατών Belharra από

το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, την οποία υπέγρα-

ψαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Πανα-

γιωτόπουλος, με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Φλο-

ράνς Παρλί.

Η Ελλάδα με ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους

5 δισ. ευρώ προμηθεύεται άμεσα τρεις υπερσύγ-

χρονες γαλλικές φρεγάτες Belharra, με προοπτι-

κή παραγγελίας και μιας ακόμη που σε απόλυτη

διασύνδεση με τα 24 πολεμικά αεροσκάφη Rafale

αποκτά ισχυρό πολλαπλασιαστή ισχύος στο Αιγαίο.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την

Ελλάδα και τη Γαλλία. Η βούλησή μου να εξο-

πλιστεί ο ελληνικός στόλος με σύγχρονες γαλ-

λικές φρεγάτες έχει προφανώς κίνητρο εθνικό

καθώς θωρακίζει την πατρίδα μας, έχει όμως

και κίνητρο ευρωπαϊκό αφού ενισχύει την κοινή

αμυντική μας βιομηχανία. […] Έχει όμως η επι-

λογή αυτή και έναν χαρακτήρα ευρωατλαντικό.

Γιατί αφορά δύο εταίρους στην Ευρωπαϊκή

Ένωση αλλά και δυο συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

Και μια Ευρώπη η οποία ενισχύει την άμυνά

της, ενισχύει εν τέλει και την ίδια την διατλαν-

τική συμμαχία», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπο-

υργός.

Η συμφωνία προβλέπει την παράδοση της

πρώτης φρεγάτας στο Πολεμικό Ναυτικό το 2025

και ένα χρόνο μετά των επόμενων δύο.

Το εξοπλιστικό μνημόνιο προβλέπει επίσης και

την προμήθεια 3 +1 κορβετών, ενώ με τη ρήτρα

αμοιβαίας συνδρομής που υπέγραψαν Μητσο-

τάκης και Μακρόν, για πρώτη φορά η Τουρκία

σε περίπτωση κρίσης στο Αιγαίο θα βρει απέ-

ναντί της ελληνογαλλικό τείχος. Σε ενδεχόμενη

κρίση η ενεργοποίηση των Γάλλων θα είναι αυτό-

ματη.

Κορυφαία ρήτρα της ελληνογαλλικής συμφωνίας

η δέσμευση της Γαλλίας για άμεση επέμβαση

και στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση εισβο-

λής ή επίθεσης στην Ελλάδα, ακόμη κι αν αυτή

προέρχεται από κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, φωτο-

γραφίζοντας ουσιαστικά την Τουρκία.

Στο άρθρο 2 της Σύμβασης αναφέρεται:

«Τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο βοή-

θεια και συνδρομή, με όλα τα κατάλληλα μέσα

που έχουν στην διάθεσή τους, κι εφόσον υφίστα-

ται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας, εάν δια-

πιστώσουν από κοινού ότι μία ένοπλη επίθε-

ση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας

ενός από τα δύο, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΝ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που μίλησε

πρώτος στις κοινές δηλώσεις του με τον Κυριάκο

Μητσοτάκη.

«Είμαστε σε μία πολύ σημαντική στιγμή», είπε

ο Εμανουέλ Μακρόν. «Αποτελεί το απαύγασμα της

συνεργασίας μας», σημείωσε. 

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η Γαλλία δεσμεύτηκε

στο πλευρό της Ελλάδας το 2020. «Αυτή η συνε-

ργασία εκφράζει τη βούληση μας να ενισχύσουμε

την αμυντική συνεργασία και την ασφάλεια των

κρατών μας και των κοινών μας περιοχών», τόνι-

σε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Εντατικοποιήσαμε αυτές τις συζητήσεις την

τελευταία εβδομάδα», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Θέλουμε να προστατεύσουμε την εδαφική ακερ-

αιότητα αμφοτέρων των χωρών μας», είπε χαρα-

κτηριστικά, «προωθώντας την ασφάλεια, την στα-

θερότητα και την ευημερία στις κοινές μας πε-

ριοχές».

Πρόσθεσε ότι μιλάμε για μια εμβάθυνση της

ελληνογαλλικής συνεργασίας στα στρατηγικά διακυ-

βεύματα στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και

συγκεκριμένα στο στρατιωτικό κομμάτι, όπως και

στο κομμάτι της στρατιωτικής βιομηχανίας. Αυτό

υπογραμμίζεται από την απόκτηση από την ελληνι-

κή πλευρά τριών φρεγατών Belharra που θα κατα-

σκευαστούν στη Γαλλία.

Χαρακτήρισε αυτή την κίνηση ως «ψήφο εμπι-

στοσύνης» στις ελληνογαλλικές σχέσεις. «Θα εντα-

τικοποιήσουμε αυτή τη συνεργασία επί βιομηχα-

νικού επιπέδου», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα επωφεληθούμε από την ασφάλεια, την

ειρήνη στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην

Αφρική, αλλά και στα Βαλκάνια». Επιπλέον, συν-

εισφέρει στην ευρωπαϊκή συνεργασία, σημείωσε

ο Γάλλος πρόεδρος για τη συμφωνία. 

Στις δηλώσεις του ο Έλληνας πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια «ιστορική

μέρα για την Ελλάδα και τη Γαλλία γιατί αποφ-

ασίσαμε την αναβάθμιση της διμερούς αμυντικής

συνεργασίας».

«Η υπογραφή της συμφωνίας δεν αποτυπώνει

μόνο, αλλά ενισχύει, μια πραγματικότητα γνωστή

σε όλους: οι δύο χώρες μας έχουν ήδη αναπτύξει

ισχυρή συμμαχική σχέση που υπερβαίνει τις υπο-

χρεώσεις της μίας έναντι της άλλης», συμπλήρω-

σε.

Όπως πρόσθεσε, η Ελλάδα και η Γαλλία «έχουν

δεσμούς που διαπερνούν κοινές αξίες: η πίστη

στην ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου,

τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί πρωτοβουλία

που ανταποκρίνεται στα αιτήματα των καιρών

γιατί Ελλάδα και Γαλλία κάνουν σήμερα ένα

πρώτο, τολμηρό, βήμα προς την ευρωπαϊκή

στρατιωτική αυτονομία», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η συμφωνία

ανοίγει τον δρόμο για την αυτοδύναμη και ισχυρή

Ευρώπη του μέλλοντος. «Μια Ευρώπη που θα

μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της».

«Στο πλαίσιο αυτής της νέας σχέσης Ελλάδας –

Γαλλίας, μετά τα 24 μαχητικά Rafale, ανακοινώνω

ότι η χώρα μας αποκτά και 3 νέες γαλλικές φρε-

γάτες για το Πολεμικό μας Ναυτικό με δυνατότητα

να προμηθευτεί ακόμα μία», τόνισε ο κ. Μητσο-

τάκης.

Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, «επι-

λέξαμε τις γαλλικές φρεγάτες γιατί αυτή ήταν η τελι-

κή εισήγηση του Πολεμικού Ναυτικού. Κρίναμε ότι

στην παρούσα συγκυρία το πλοίο αυτό καλύπτει

και με το παραπάνω τις επιχειρησιακές δυνατό-

τητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Όπως επεσήμανε, υπάρχει «εθνικό κίνητρο

καθώς θωρακίζει την πατρίδα μας, έχει όμως και

ευρωπαϊκό αφού ενισχύει την κοινή αμυντική μας

βιομηχανία». 

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΡΕΓΑΤΩΝ

«BELHARRA»

Η φρεγάτα FDI HN, γνωστή ως «Belharra»,

διαθέτει δυνατότητες συνεχούς ελέγχου του εναέ-

ριου και θαλάσσιου χώρου και αυτονομία δράσης

για την υποστήριξη των αμυντικών και πολιτικών

στόχων.

Η FDI HN (σχεδιασμένη ειδικά για το ελληνικό

Πολεμικό Ναυτικό) αποτελεί ένα πλεονέκτημα

ισχύος και κυριαρχίας. Εξοπλισμένο με έως και 32

αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER ή με συνδυα-

σμό πυραύλων ASTER και MICA NG, 21 RAM

(Σύστημα όπλων CIWS), 8 Exocet MM 40 Block3,

νέας γενιάς σύστημα αντιπλοϊκών πυραύλων μεγά-

λης εμβέλειας, ελαφρού τύπου τορπίλες MU 90

και πυροβόλο 76 mm, προσφέρει ασυναγώνιστες

δυνατότητες για τον συνεχή έλεγχο του εναέριου

και θαλάσσιου χώρου και την αυτονομία δράσης,

για την υποστήριξη των πολιτικών και στρατιω-

τικών στόχων που έχουν τεθεί.

Παράλληλα, μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές

επιδόσεις στην αποτροπή και την υποβρύχια παρέμ-

βαση σε ένα σύνθετο πεδίο επιχειρήσεων όπως

το Αιγαίο Πέλαγος, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την

ικανότητα προβολής που παρέχεται από το ελικό-

πτερο S70B ή MH60 / R που μεταφέρει.

Οι νέες φρεγάτες έχουν, επίσης, μια νέα ικανό-

τητα εναντίον ασύμμετρων απειλών χάρη σε μια

καινοτόμο ιδέα, οργανωμένη γύρω από μια νέα

επιχειρησιακή λογική επικεντρωμένη σε αυτές τις

απειλές. Θα διαθέτουν ειδικό χώρο, προσφέρον-

τας μόνιμη οπτοηλεκτρονική όψη 360 μοιρών,

ημέρα και νύχτα, επιτρέποντας σε αυτές να αντι-

μετωπίσουν κοντινές απειλές χάρη στην ταχεία και

ασφαλή χρήση θανατηφόρων και μη θανατηφό-

ρων συσκευών.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ: «ΘΕΟΡΑΤΟ ΚΥΜΑ»

Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλά-

δας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρ-

ος,  μη  κρύβοντας τον ενθουσιασμό του, σε ανάρ-

τησή του στο twitter, λίγα λεπτά μετά την ανα-

κοίνωση της συμφωνίας, αναφέρει:

«Υπέροχα Νέα! Στρατηγική Συμφωνία Ελλά-

δας- Γαλλίας. Κτίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις

του μέλλοντος. Μετά τις “Ριπές Ανέμου” (ανα-

φερόμενος στα Rafale) έρχεται το “Θεόρατο

Κύμα”. Τα νέα “Ξύλινα Τείχη” εν πλω για το

Πολεμικό Ναυτικό μας! Όραμα-Οργάνωση-Υλο-

ποίηση. Ο σχεδιασμός προχωρά “Μεθ’ Ορμής

Ακαθέκτου”. Και τα καλύτερα έρχονται… Ελλάς

– Γαλλία Συμμαχία», έγραψε χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΜΕ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

«Αστακός» η Ελλάδα και με τις γαλλικές φρεγάτες



ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Γρηγόριος ελέω Θεού

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης

και Oικουμενικός Πατριάρχης.

«Οι τω καθ’ ημάς αγιωτάτω, πατριαρχικώ, αποστο-

λικώ και οικουμενικώ θρόνω υποκείμενοι ιερώτατοι

μητροπολίται και υπέρτιμοι και θεοφιλέστατοι αρχιεπίσκο-

ποί τε και επίσκοποι, εν αγίω πνεύματι αγαπητοί αδε-

λφοί και συλλειτουργοί, και εντιμότατοι κληρικοί της

καθ’ ημάς του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και εκάστης

επαρχίας· ευλαβέστατοι ιερείς και οσιώτατοι ιερομό-

ναχοι, οι ψάλλοντες εν ταις εκκλησίαις της Πόλεως, του

Γαλατά και όλου του Καταστένου και απανταχού· και

λοιποί απαξάπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα εν

Κυρίω ημών αγαπητά, χάρις είη υμίν και ειρήνη παρά

Θεού, παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρησις!

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευε-

ργετούντας ευγνωμοσύνη, είναι ηλίου λαμπρότερον· και

όστις ευεργετούμενος αχαριστεί, είναι ο κάκιστος των

ανθρώπων. Αυτήν την κακίαν βλέπομεν πολλαχού στηλι-

τευομένην και παρά των ιερών Γραφών και παρ’ αυτού

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ασυγχώρητον, καθώς

έχομεν το παράδειγμα του Ιούδα. Όταν δε η αχαριστία

ήναι συνωδευμένη και με πνεύμα κακοποιόν και απο-

στατικόν εναντίον της κοινής ημών ευεργέτιδος και τρο-

φού, κραταιάς και αηττήτου βασιλείας, τότε εμφαίνει

και τρόπον αντίθεον, επειδή ουκ έστι, φησί, βασιλεία

και εξουσία ειμή υπό «Θεού τεταγμένη»· όθεν και πας

ο αντιττατόμενος αυτή τη θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένη

κραταιά βασιλεία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκε. Και

τα δύο ταύτα ουσιώδη και βάσιμα ηθικά και θρησκευ-

τικά χρέη κατεπάτησαν με απαραδειγμάτιστον θρασύτα-

τα και αλαζονείαν ό,τε προδιορισθείς της Μολδαυΐας

ηγεμών, ως μη ώφειλε, Μιχαήλ, και ο του γνωστού

αγνώμονος και φυγάδος Υψηλάντου αγνώμων υιός Αλέ-

ξανδρος Υψηλάντης. 

»Εις όλους τους ομογενείς μας είναι γνωστά τα άπει-

ρα ελέη, όσα η αένναος της εφ’ ημάς τεταγμένης κρα-

ταιάς βασιλείας πηγή εξέχεεν εις τον κακόβουλον αυτόν

Μιχαήλ. Από μικρού και ευτελούς τον ανύψωσεν εις βαθ-

μούς και μεγαλεία· από αδόξου και ασήμου τον προή-

γαγεν εις δόξας και τιμάς· τον επλούτισε, τον περιέθαλ-

ψε, τέλος πάντων τον ετίμησε και με τον λαμπρότατον

της ηγεμονίας αυτής θρόνον και τον κατέστησεν άρχον-

τα λαών. Αυτός όμως, φύσει κακόβουλος ων, εφάνη

τέρας έμψυχον αχαριστίας, και συνεφώνησε μετά του

Αλεξάνδρου Υψηλάντου, υιού του δραπέτου και φυγά-

δος εκείνου Υψηλάντου, όστις παραλαβών μερικούς

ομοίους του βοηθούς, ετόλμησε να έλθη αίφνης εις την

Μολδαυΐαν, και αμφότεροι απονενοημένοι επίσης, αλαζό-

νες και δοξομανείς, ή μάλλον ειπείν ματαιόφρονες, εκήρυ-

ξαν του γένους ελευθερίαν, και με την φωνήν αυτήν

εφείλκυσαν πολλούς των εκεί κακοήθεις και ανοήτους,

διασπείραντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη, διά να

εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσιν εις τον ίδιον της απω-

λείας κρημνόν και άλλους πολλούς των ομογενών μας.

»Διά να δυνηθώσι δε τρόπον τινά να ενθαρρύνωσι

τους ακούοντας, μετεχειρίσθησαν και το όνομα της ρωσ-

σικής δυνάμεως, προβαλλόμενοι, ότι και αυτή είναι

σύμφωνος με τους στοχασμούς και τα κινήματά των·

πρόβλημα διόλου ψευδές και ανύπαρκτον, και μόνον

της ιδικής των κακοβουλίας και ματαιοφροσύνης γέν-

νημά τε και αποκύημα· επειδή, εν ώ το τοιούτον είναι

αδύνατον ηθικώς και πολλής πρόξενον μομφής εις την

ρωσσικήν Αυτοκρατορίαν, και ο ίδιος ενταύθα εξοχώτα-

τος Πρέσβυς αυτής έδωκεν έγγραφον πληροφορίαν, ότι

ουδεμίαν ή είδησιν ή μετοχήν έχει το ρωσσικόν κράτος

εις αυτήν την υπόθεσιν, καταμεμφόμενον μάλιστα και

αποτροπιαζόμενον του πράγματος της βδελυρίαν· και

προσεπιπλέον η Α.Ε. ειδοποίησεν εξ επαγγέλματος τα

διατρέχοντα υπομνήσας το βασίλειον κράτος, ότι ανά-

γκη πάσα να φροντίση ευθύς εξ αρχής τον αποσκορακι-

σμόν και την διάλυσιν των τοιούτων κακών. Και τόσον

εκ της ειδοποιήσεως ταύτης, όσον και από τα έγγραφα,

τα οποία επιάσθησαν από μέρους των Μουχαφίσιδων

των βασιλικών Σερχατίων, και από άλλους πιστούς ομο-

γενείς επαρρησιάσθησαν, έγεινε γνωστή εις το πολυχρό-

νιον Κράτος η ρίζα και η βάσις όλου αυτού του κακο-

ήθους σχεδίου.

»Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν

σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων συμπράκτορες φιλε-

λεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν εις

έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να δια-

ταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας

πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, την οποίαν

απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα

ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος

υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας

γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και κατα-

στάσεις και με την ύπαρξιν της τιμής των, και κατ’ εξοχήν

με τα προνόμια της θρησκείας, ήτις διεφυλάχθη και διατη-

ρείται ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική

ημών σωτηρία. Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνησαν

μισελεύθεροι, και αντί φιλογενών και φιλοθρήσκων

εφάνησαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αντίθεοι, διορ-

γανίζοντες, φευ, οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα

κινήματά των την αγανάκτησιν της ευμενούς κραταιάς

βασιλείας εναντίον των ομογενών μας υπηκόων της, και

σπεύδοντες να επιφέρωσι κοινόν και γενικόν τον όλε-

θρον εναντίον παντός του γένους. Και αγκαλά είναι γνω-

στόν, ότι, όσοι είναι κατηρτισμένοι τωόντι εις την ευσέ-

βειαν, όσοι νουνεχείς και τίμιοι και των ιερών κανόνων

και θείων νόμων ακριβείς φύλακες, δεν θέλουν δώσει

ευηκοΐαν εις τας ψευδολογίας των αχρείων εκείνων και

κακόβουλων· επειδή όμως είν’ ενδεχόμενον να σηνηρπά-

σθησάν τινές, και παρασυρθώσι και άλλοι, διά τούτο

προκαταλαμβάνοντες εκ προνοίας εκκλησιαστικής, υπα-

γορεύομεν πάσιν υμίν τα σωτήρια, και γράφοντες μετά

των περί ημάς ιερωτάτων συναδελφών, του Μακαριω-

τάτου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων, των εκλαμπρο-

τάτων και περιφανεστάτων προυχόντων του γένους, των

τιμιωτάτων πραγματευτών, των αφ’ εκάστου ρουφετίου

προκριτωτέρων και όλων των εν τη Βασιλευούση ορθ-

οδόξων μελών εκάστης τάξεως και εκάστου βαθμού,

συμβουλεύομεν και παραινούμεν και εντελλόμεθα και

παραγγέλλομεν πάσιν υμίν τοις κατά τόπον αρχιερεύσι,

τοις ηγουμένοις των ιερών μοναστηρίων, τοις ιερεύσι

των εκκλησιών, τοις πνευματικοίς πατράσι των ενορ-

ιών, τοις προεστώσι και ευκαταστάτοις των κωμοπό-

λεων και χωρίων, και πάσιν απλώς τοις κατά τόπον προ-

κρίτοις, να διακηρύξετε την απάτην των ειρημένων κακο-

ποιών και κακοβούλων ανθρώπων, και να τους απο-

δείξετε και να τους στηλιτεύσετε πανταχού ως κοινούς

λυμεώνας και ματαιόφρονας, και να προσέχετε όσον το

δυνατόν εις τας απάτας αυτών και ραδιουργίας, γινώσκον-

τες, ότι η μόνη απόδειξις της αθωότητός των είναι να

εμφανίσωσιν, όσα γράμματα λάβωσι τυχόν εις χείρας

περί της αυτής υποθέσεως, ή ειδήσεις μάθωσι, και να

παρρησιάσωσιν οι μεν ενταύθα εν Βασιλευούση προς

ημάς, οι δ’ εν τοις έξω μέρεσιν εις τους κατά τόπον αρχιε-

ρείς, και τους διοριζομένους παρ’ ημών εκκλησιαστι-

κούς εξάρχους, και τους βασιλικούς εξουσιαστάς και

διοικητάς δηλοποιούντες και παραδίδοντες και εκείνο-

υς τους απλουστέρους, όσοι ήθελον φωραθή, ότι ενερ-

γούν ανοίκεια του ρεαγιαδιακού χαρακτήρος· καθότι οι

τοιούτοι διαταράττουσι την γενικήν ησυχίαν, και κατα-

κρημνίζουσι τους αδυνάτους και αθώους ομογενείς μας

εις της απωλείας το βάραθρον. 

»Και τόσον υμείς οι αρχιερείς, οι μοναστηριακοί, οι

ιερωμένοι, και οι προεστώτες, και ευκατάστατοι και πρό-

κριτοι εκάστου τόπου με την άγρυπνον προσοχήν σας,

όσον και οι λοιποί εκάστης τάξεως και βαθμού άνθρω-

ποι με τας εκ μέρους σας αδιαλείπτους συμβουλάς και

νουθεσίας, και κατά τας πατρικάς και προνοητικάς

εκκλησιαστικάς ημών οδηγίας και παραινέσεις, να γενή-

τε εδραίοι και αμετακίνητοι επί του κέντρου του ρεα-

γιαλικίου, και εξ όλης ψυχής και καρδίας σας να δια-

φυλλάττετε την πίστιν και κάθε υποταγήν και ευπείθει-

αν εις αυτήν την θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένην κραταιάν

και αήττητον βασιλείαν, και να αποδεικνύετε εντελώς

με όλα τα πραγματικά της ειλικρινείας σημεία· καθότι

η μετ’ ευχαριστίας και ειλικρινείας υποταγή χαρακτηρίζει

και την προς Θεόν αγάπην και πίστιν, και την προς τας

θείας αυτού εντολάς και τας υπαγορεύσεις των θείων

νόμων και ιερών κανόνων υπακοήν, και την ευγνω-

μοσύνην της καρδίας ημών διά τ’ άπειρα ελέη, οπού απο-

λαμβάνομεν παρά της βασιλικής φιλανθρωπίας. 

»Επειδή δε προς τοις άλλοις εγένετο γνωστόν, ότι οι

το σατανικόν της δημεγερσίας φρόνημα επινοήσαντες,

και εταιρίαν τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους,

συνεδέθησαν και με τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτω-

σαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκρ-

ιτος και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, όστις, διά να

μη φανή παραβάτης του όρκου του, απεκεφάλισεν Ιωάν-

νην τον Βαπτιστήν. Αν ήθελεν αθετήσει τον παράλογον

όρκον του, τον οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του,

έζη βέβαια τότε ο θείος Πρόδρομος· ώστε ενός απλού

όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον του Προδρόμου. Η

επιμονή άρα του όρκου εις διατήρησιν των υποσχεθέν-

των παρά της φατρίας αυτής, πραγματευομένης ουσιωδώς

την απώλειαν ενός ολοκλήρου γένους, πόσον είναι ολε-

θρία και θεομίσητος, είναι φανερόν. Εξ εναντίας, η αθέτ-

ησις του όρκου αυτού, απαλλάττουσα το γένος εκ των

επερχομένων απαραμυθήτων δεινών, είναι θεοφιλής

και σωτηριώδης. Διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέ-

υματος έχει η Εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, και απο-

δέχεται και συγχωρεί εκ καρδίας τους μετανοούντας και

επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτην ομολογούντας,

και το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους ειλι-

κρινώς. 

»Ταύτα αμέσως να κοινολογήσετε εις όλους του γνω-

στούς σας, και να κατασταθήτε όλοι προσεκτικώτεροι,

ανατρέποντες και διαλύοντες ως αραχνιώδη υφάσμα-

τα, όσα η απάτη και η κακοβουλία των πρωταιτίων

εκείνων καθ’ οιονδήτινα τρόπον συνέπλεξε. Επειδή, εάν,

ό μη γένοιτο, δεν ήθελε καθαρισθή η θανατηφόρος αύτη

λύμη, και φωραθώσί τινες τολμώντες εις επιχειρήματα

εναντία των καθηκόντων του ρεαγιαλικίου, κοντά οπού

οι τοιούτοι έχουσι να παιδευθώσι χωρίς ελέους και οικ-

τιρμών (μη γένοιτο, Χριστέ Βασιλεύ!), αμέσως θέλει εξα-

φθή η δικαία οργή του κράτους του καθ’ ημών, και ο

θυμός τής εκδικήσεως γενικός των Εχλιϊσλάμιδων, και

θέλουν εκχυθή τόσων αθώων αίματα αδίκως και παρα-

λόγως, καθώς αποκριματίστως ταύτα πάντα διεσάλπι-

σεν η κραταιά και αήττητος βασιλεία διά του εκδοθέν-

τος και επ’ ακροάσει κοινή ημών αναγνωσθέντος υψηλού

βασιλικού προσκυνητού ορισμού. 

»Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονε-

νοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους

μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω,

καθότι και η Εκκλησία και το γένος τους έχει μεμι-

σημένους, και επισωρεύει κατ’ αυτών τας παλαμναιο-

τάτας και φρικωδεστάτας αράς· ως μέλη σεσηπότα, τους

έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χρι-

στιανικής ολομελείας. Ως παραβάται δε των θείων νόμων

και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού

χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και

ευχαριστίας, ως ενάντιοι ηθικών και πολιτικών όρων,

ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών

μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, αφωρισμένοι υπάρχει-

εν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και μετά θάνατον

άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί,

και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν ή κατα-

κολουθήσωσι του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι

την αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και βαδί-

σαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν αναλάβω-

σιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών

επαγγέλματος. 

»Τα αυτά δε και κατά της αρχιερωσύνης και ιερωσύνης

σας επανατείνομεν, εάν μη βαδίσετε, εις όσα εν Πνεύμα-

τι αγίω αποφαινόμεθα δια του παρόντος εκκλησιαστικώς,

εάν δεν δείξετε εν έργω την επιμέλειάν σας και προθυ-

μίαν εις την διάλυσιν των σκευωριών, εις την αναστο-

λήν των καταχρήσεων και αταξιών, εις την επιστροφήν

των πλανηθέντων, εις την άμεσον και έμμεσον κατα-

δρομήν και εκδίκησιν των επιμενόντων εις τα αποστα-

τικά φρονήματα, εάν δεν συμφωνήσετε τη εκκλησία του

Θεού, και, εν ενί λόγω, εάν καθ’ οιονδήτινα τρόπον

δολιευθήτε και κατενεχθήτε κατά της κοινής ημών ευερ-

γέτιδος κραταιάς βασιλείας, έχομεν υμάς αργούς πάσης

ιεροπραξίας, και τη δύναμει του παναγίου Πνεύματος

εκπτώτους του βαθμού της αρχιεροσύνης και ιερωσύνης,

και τω πυρί της γεέννης ενόχους, ως την κοινήν του γέ-

νους απώλειαν προτιμήσαντας. Ούτω τοίνυν γινώσκον-

τες, ανανήψατε προς Θεού και ποιήσατε, καθώς γράφο-

μεν εκκλησιαστικώς και γενικώς παρακελευόμεθα, και

μη άλλως εξ αποφάσεως, ότι περιμένομεν κατά τάχος

την αισίαν των γραφομένων αποπεράτωσιν, ίνα και η

του Θεού χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων

υμών. 

αωκα΄ εν μηνί Μαρτίω. 

»Υπεγράφη συνοδικώς επάνωθεν του ιερού θυσια-

στηρίου παρά της ημών μετριότητος και της Μακαριό-

τητός του, και πάντων των συναδέλφων αγίων αρχιε-

ρέων. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαίνε-

ται. Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται. Ο

Καισαρίας Ιωαννίκιος. Ο Νικομηδείας Αθανάσιος. Ο

Δέρκων Γρηγόριος. Ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος. Ο

Βιζύης Ιερεμίας. Ο Σίφνου Καλλίνικος. Ο Ηρακλείας

Μελέτιος. Ο Νικαίας Μακάριος. Ο Θεσσαλονίκης

Ιωσήφ. Ο Βερροίας Ζαχαρίας. Ο Διδυμοτοίχου Καλ-

λίνικος. Ο Βάρνης Φιλόθεος. Ο Ρέοντος Διονύσιος. Ο

Κυζίκου Κωνστάντιος. Ο Χαλκηδόνος Γρηγόριος. Ο

Τουρνόβου Ιωαννίκιος. Ο Πισιδίας Αθανάσιος. Ο

Δρύστας Άνθιμος. Ο Σωζοπόλεως Παΐσιος. Ο Φανα-

ρίου και Φερσάλων Δαμασκηνός. Ο Ναυπάκτου και

Άρτης Άνθιμος».

Το κείμενο αυτό του «αφορισμού» υποτίθεται ότι

θα στελνότανε στη συνέχεια σε όλους γενικά τους Αρχιε-

ρείς, ενώ εστάλη μόνο στον Μητροπολίτη Ουγγρο-

βλαχίας Ιγνάτιο, ο οποίος είχε καταφύγει για λόγους

υγείας στην Πίζα της Ιταλίας, με την ακόλουθη σημείω-

ση: «Διά της παρούσης εντελλόμεθά σοι εκκλησιαστικώς

να διασαλπίσης εις όλους τους υπό πνευματικήν σου

προστασίαν Χριστιανούς τας εννοίας των εκκλησια-

στικών μας γραμμάτων, να αγωνισθής εκ παντός τρό-

που εις το ν’ αποδείξης την πλάνην, εις την οποίαν

ευρίσκονται, να διαλύσης τους ματαίους στοχασμούς

των, και τέλος πάντων ν’ αποδείξης, ότι με την επιμο-

νήν αυτών εις το απονεοημένον τούτο κίνημα διορ-

γανίζουσι τον όλεθρον όλου του γένους, να πληροφο-

ρήσης αυτούς, ότι αν δεν διορθώσωσι το σφάλμα με μίαν

τελείαν και ειλικρινή μεταμέλειαν, η εκκλησία τούς έχει

αποκεκομμένους της των πιστών ολομελείας, και αποβ-

λήτους, και ενόχους τω αιωνίω αναθέματι. Περιμένο-

μεν να χαροποιηθώμεν με τας ταχείας αποκρίσεις σου,

δηλωτικάς της αισίας των γραφομένων αποπερατώσεως,

διά να σε καταστέψωμεν και με τας κοινάς ημών ευχάς

και ευφημίας· η δε του Θεού χάρις είη μετά της Αρχιε-

ρωσύνης σου».
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ΖΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ο Ζήσης Σωτηρίου γεννήθηκε το 1799 στο χωρ-

ιό Σέρβια κοζάνης. Ήταν γιός του σπουδαίου καπε-

τάν Σωτήρη και οι ρίζες του μαρτυρούν πως προερ-

χόταν από σχετικά ευκατάστατη για την εποχή μακε-

δονική οικογένεια. ο Ζήσης έμαθε τα πρώτα του γράμ-

ματα στη φημισμένη Σχολή Σερβίων. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Σε πολύ μικρή ηλικία, κάπου στα δεκαέξι έτη, αναχω-

ρεί για την ουγγαρία. Εγκαθίσταται στη πόλη Πέστη

και γρήγορα μαθαίνει ιταλικά γερμανικά και τούρκικα.

ο Ζήσης ξεχώρισε με άνεση σε όλα από τους συνομη-

λίκους του. Στα αμέσως επόμενα χρόνια δραστηριο-

ποιείται επαγγελματικά με εμπορικές και ναυτικές

επιχειρήσεις και στα είκοσι του χρόνια θεωρείται ένας

εκ των πλουσιότερων Ελλήνων! Όμως, η ώρα για τον

Ξεσηκωμό πλησιάζει και το αίμα του μακεδόνα Σωτη-

ρίου βράζει! 

το 1820, στήνει μια μεγαλοπρεπή τελετή στη κεν-

τρική πλατεία της Πέστης. Στα προεόρτια της καθό-

δου του στην μητέρα πατρίδα, ο Ζήσης πετάει τα κα-

λά του ενδύματα, φορά την τιμημένη ελληνική φου-

στανέλα και έφιππος παρελαύνει, παρουσία εκατον-

τάδων Ελλήνων και ούγγρων. Στήνει στο μέσο της

πλατείας ένα ομοίωμα τούρκου και το πυρπολεί, δίνον-

τας τον αιώνιο όρκο αφοσίωσης στην αγαπημένη πα-

τρίδα. Γύρω του, ένας παλμός ιερής μανίας! 

με το ξέσπασμα λοιπόν της Εθνεγερσίας, το 1821,

ο Σωτηρίου ακολουθούμενος από χιλιάδες συμπα-

τριώτες του και ούγγρους φιλέλληνες, γίνεται από 

τους πρώτους μακεδόνες που κατεβαίνουν στην επα-

ναστατημένη χώρα για να πολεμήσουν. Όπως ήταν

φυσικό, η μεγάλη περιουσία που απέκτησε, διατέθη-

κε εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς του αγώνα! οι οθω-

μανικές Αρχές, που ήδη είχαν αρχίσει να τον αναζη-

τούν, του στήνουν ενέδρα και τον συλλαμβάνουν στη

Θεσσαλονίκη. Παρά τις κακουχίες, ο Ζήσης δωρο-

δόκησε τους φύλακες, κατάφερε να δραπετεύσει και

πήγε προσωρινά στο Άγιο Όρος. Χωρίς να χάσει χρό-

νο, μαζεύει όσους άντρες του είχαν απομείνει και με-

ταβαίνει στη Χαλκιδική. Εκεί συνενώνεται με τις δυνά-

μεις του Εμμανουήλ Παπά και πολεμούν για την απε-

λευθέρωση της πόλης. το 1822 μάχεται στη νάουσα

και έπειτα μετακινείται στη Δυτική μακεδονία. λυσσα-

λέες μάχες, θρυλικά ανδραγαθήματα! ο Σωτηρίου

αιχμαλωτίζεται ξανά και πέφτει στα χέρια των στρα-

τιωτών του Μπαϊράμ Πασά. Δραπετεύει όμως και

πάλι, καταφεύγοντας στον Όλυμπο. η μανία των τούρ-

κων ξεχείλιζε. ο Ζήσης βλέπει για τελευταία φορά 

τους γονείς του και τα αδέρφια του, πριν αποκεφαλι-

στούν από τους αγάδες της περιοχής! 

Απτόητος συνεχίζει τον «υπέρ πατρίδος» αγώνα

και ως το 1827 λαμβάνει μέρος σε μάχες, τόσο στη

Στερεά Ελλάδα, όσο και στη Πελοπόννησο! Αθερά-

πευτος ιδεολόγος και πατριώτης, ο Σωτηρίου εκφρά-

στηκε για τα γεγονότα του αγώνα: «Όλα αυτά τα υπο-

φέραμε για την πίστη, για την αγάπη της Πατρίδος

και την ανεξαρτησία μας». 

Στα χρόνια του Καποδίστρια, κατετάγη στη νεο-

σύστατη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το 1829

αποφοίτησε με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού του τα-

κτικού στρατού. Ως αξιωματικός υπηρέτησε τη χώρα

αμισθί και ποτέ δεν δέχθηκε χρήματα για τις υπη-

ρεσίες του. «Η Ελλάς είναι πτωχή», έλεγε! Όσα χρή-

ματα έμειναν στη τσέπη του, τα έκανε δωρεές στην

Ελλάδα. 

καταγινόμενος με τη πατριωτική φιλολογία, με δι-

κή του δαπάνη, εξέδωσε βιβλία και φυλλάδια για τον

Αγώνα στα σχολεία. Χρηματοδότησε την έκδοση της

ναυμαχίας του ναυαρίνου, μεταφρασθείσα εκ της γε-

ρμανικής γλώσσας «έρωτι προς το Γένος». 

το 1834 εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα. με όσα

περιουσιακά στοιχεία του είχαν απομείνει, ο Σωτηρίου

κατάρτισε σώμα επίλεκτων πολεμιστών, των «Αθα-

νάτων» και την άνοιξη του 1854 μετέβη στην ιδιαίτε-

ρη πατρίδα του, τα Σέρβια, όπου τσάκισε τις υπέρτε-

ρες οθωμανικές δυνάμεις. Όμως οι Άγγλοι και οι Γάλ-

λοι απαίτησαν την κατάπαυση της αιματοχυσίας και

η μακεδονική γη δεν ελευθερώθηκε! ο Ζήσης δια-

μαρτυρήθηκε έντονα, έφτασε στο σημείο να προκα-

λέσει τα ευρωπαϊκά στρατεύματα σε μάχη σώμα με

σώμα και κατέφυγε στην Ιταλία, το 1859, όπου ίδρυ-

σε την Ελληνική Λεγεώνα σε συνεννόηση με τον Γα-

ριβάλδι! 

το 1862 επέστρεψε στην πατρίδα τελείως φτωχός.

Εργάστηκε για λίγα χρόνια ως αρχαιοφύλακας της

Ακρόπολης Αθηνών και απεβίωσε το 1880, σε ηλικία

82 ετών, με το παράπονο πως δεν είδε να κυματίζει

ελληνική σημαία στον Όλυμπο και στην Αγιά Σοφιά.

Είχε αφήσει παραγγελία όπως στον τάφο του μπει η

εξής επιγραφή: «Ενταύθα κείται Ζήσης Σωτηρίου.

Ζων δεν ηξιώθη να ίδη την φιλτάτην του Πατρίδα

ελευθερωμένην και εις τον Άδη θέλει ενεργήσει τα

προς απελευθέρωσιν αυτής». 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΚΡΗΣ

ο Δημήτριος Τσώκρης γεννήθηκε το 1796 στο

Άργος. Από μικρός ο Δημήτρης ξεχώρισε για τις ικανό-

τητές του και ήταν ο επιφανέστερος από τους δύο με-

γαλύτερους αδερφούς του, τον Τάσο και τον Γεώρ-

γιο. 

Σε παιδική ακόμα ηλικία, πηγαίνει στη Σμύρνη και

σε πόλεις της ρωσίας και εργάζεται πλάι σε σημαντι-

κές προσωπικότητες της εποχής. Στα τέλη του 1799

μετακομίζει στη κωνσταντινούπολη. Ασχολείται με εμ-

πορικές δραστηριότητες, ξεχωρίζει για τις γνώσεις και

την εμπειρία του και μέσα σε λίγους μήνες συγκατα-

λέγεται στην οικονομική ελίτ της Πόλης, αποκτώντας

μεγάλη περιουσία! 

το εθνεγερτήριο ξυπνητήρι ήχησε από νωρίς στα

αυτιά του και έτσι, τον Απρίλιο του 1821, επέστρεψε

στο Άργος, μέσω Ύδρας. ο 25χρονος τσώκρης, αν-

δρείος, συνετός, με επιβλητικό παρουσιαστικό, οργά-

νωσε δικό του στρατιωτικό σώμα Αργείων πολεμι-

στών, το οποίο συντηρούσε με δικά του χρήματα. ορι-

σμένοι μικροκαπεταναίοι της περιοχής, αναγνωρίζοντας

τις πολεμικές του αρετές τέθηκαν αμέσως υπό τις δια-

ταγές του! Πολεμάει στη μάχη του Ξεριά, απέναντι

στον Κεχαγιάμπεη και έσωσε τον άμαχο πληθυσμό

από τη μανία των βαρβάρων. 

τον μάιο του 1821, ενώνει τις δυνάμεις του με τον

Κολοκοτρώνη, τον Νικηταρά και τον Σταϊκόπουλο

και μάχεται για την απελευθέρωση του ναυπλίου. Δια-

κρίνεται στις συμπλοκές σώμα με σώμα και με δική

του εντολή, καίνε όσα σπαρτά δεν είχαν θεριστεί στα

αλώνια με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι τούρκοι να πει-

νάσουν και να εξαντληθεί και το ιππικό τους! την τα-

κτική της «καμένης γης» εφάρμοσε και πάλι έναν 

χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1822, όταν η πολυ-

άριθμη στρατιά του Δράμαλη κινήθηκε κατά της ιδιαίτε-

ρης πατρίδας του, του Άργους! Πραγματικός πονο-

κέφαλος για τους εχθρούς της πατρίδας, ο τσώκρης

και οι άνδρες του κατέστρεψαν όλες τις εφοδιοπο-

μπές των οθωμανών Πασάδων, που περνούσαν στο

στενό του Αγίου Σώστη, τον νοέμβριο του 1822! 

Αξιομνημόνευτες οι μάχες που έδωσε σε ναύπα-

κτο και Αθήνα τους επόμενους μήνες. Πολέμησε με

τόση οργή και εθνική φούντωση που δεν κόπιασε,

μέχρι να φύγει και ο τελευταίος τούρκος από την Αρ-

γολίδα και την κόρινθο! 

το 1825 με την εισβολή του Ιμπραήμ, ο τσώκρης

παίρνει τους άνδρες του και μάχεται ασταμάτητα εναν-

τίον των Αράβων σε κάθε μέτρο γης της Πελοποννή-

σου. 

Για τις υπηρεσίες του, ο τσώκρης τιμήθηκε ως Πο-

λιτάρχης του Άργους. Στον αιματηρό εμφύλιο που ακο-

λούθησε, έλαβε αμέσως το μέρος του κολοκοτρώνη,

τον οποίο υπεραγαπούσε σαν πατέρα. ο τελευταίος

τον τίμησε με ειλικρινή φιλία και στα γράμματά του τον

αποκαλούσε παιδί του! 

το 1827 νυμφεύεται μια εξαιρετική αρχοντοπούλα,

καλής οικογένειας, τη Μαριγώ, με την οποία θα απο-

κτήσει τρία αγόρια και τρία κορίτσια, τα οποία όμως

είτε πέθαναν κατά τη γέννα, είτε σε μικρή ηλικία και

έτσι ο σπουδαίος αυτός ήρωας βίωσε την οδύνη και

την πικρία της απώλειας. 

ο τσώκρης υπήρξε υπέρμαχος της πολιτικής του

Ιωάννη Καποδίστρια. ο κυβερνήτης έτρεφε μεγάλη

εκτίμηση για εκείνον και κάθε φορά που ερχόταν στο

Άργος, φιλοξενείτο στο σπίτι του! 

ο τσώκρης έγινε πληρεξούσιος Άργους στη Δ' Εθ-

νοσυνέλευση Άργους, το 1829, ενώ μετά τη δολο-

φονία του καποδίστρια, γίνεται πρόεδρος του Στρα-

τοδικείου που καταδίκασε σε δολοφονία τον δράστη

της δολοφονίας του κυβερνήτη, Γεώργιο Μαυρο-

μιχάλη. 

Στη δύσκολη διετία 1831-1833, αμύνθηκε ηρωϊκά

τον τόπο του από την οργή των γαλλικών στρατευ-

μάτων, τα οποία όμως, αιματοκύλησαν το Άργος, τον

Ιανουάριο του 1833. Ασκούσε μεγάλη επιρροή στο

Άργος, επηρέαζε τα πολιτικά πράγματα και ανέδειξε

δήμαρχο Άργους, τον αδελφό του, Γεώργιο! 

Αντιτάχθηκε στη Βαυαρική Αντιβασιλεία η οποία

τον κυνήγησε σκληρά και τον φυλάκισε. Εν τέλει απο-

φυλακίστηκε το 1847. Όμως δεν έμεινε εκεί. Αρνούμενος

να ανεχθεί τον δεσποτισμό, τις αδικίες σε βάρος αλ-

ηθινών αγωνιστών και των αυταρχικών συμπεριφο-

ρών των ξένων αναμιγνύεται στη ναυπλιακή επανά-

σταση κατά του Όθωνα, την 1η Φεβρουαρίου 1862.

Συλλαμβάνεται και δεν του χορηγείται αμνηστία. Εξο-

ρίστηκε στη Σμύρνη και κατόπιν στη Σικελία. 

ο τσώκρης θα επιστρέψει στη πατρίδα, μετά την

έξωση του Όθωνα και θα γίνει δεκτός με απίστευτο

ενθουσιασμό από τους συντοπίτες του. 

Απεβίωσε στις 3 Απριλίου 1875 σε ηλικία 79 ετών

και η σορός του κηδεύτηκε με τιμές ήρωα στον πε-

ρίβολο του ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου,

στο Άργος. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Οι απόδημοι επιστρέφουν
για το ιερό καθήκον! (2)

Ζήσης Σωτηρίου Δημήτριος Τσώκρης



Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 ο Βρε-

τανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον

(Boris Johnson) προέβη σε ανασχηματισμό

μετατοπίζοντας υπουργούς και υφυπουργούς.

Εκείνο που αφορά την Κύπρο, όμως, στην 

προκειμένη περίπτωση είναι η αντικατάστα-

ση τού μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου, Υπουργού

Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης κ.

Ντόμινικ Ράαμπ (Dominic Raab).

ο κ. ράαμπ βρισκόταν κάτω από έντονη κριτι-

κή και δριμείες επικρίσεις για την αδιαφορία που

υπέδειξε με το να συνεχίσει τις διακοπές του ενώ

οι τάλιμπαν έμπαιναν στην καμπούλ. η κατα-

κραυγή εναντίον του έφερε και την αντικατάστα-

σή του με την κα Λίζ Τρας (Liz Truss), γεννη-

θείσα το 1975.

η οποία όμως, έχοντας υπόψη το σύντομο πα-

ρελθόν της στην πολιτική – μπήκε στη Βουλή το

2010 όπως και ο ράαμπ (είναι η νέα σοδειά, ας

πούμε των Συντηρητικών) – και την παρουσία της

στην κυβέρνηση σε άλλες θέσεις, αλλά και τη στά-

ση της έναντι σοβαρών θεμάτων, θεωρείται μάλ-

λον αναξιόπιστη.

η κα λίζ τρας, μάλιστα ως υπουργός Δικαι-

οσύνης μεταξύ 2016-2017, κράτησε σιωπήν ιχθύος

για τις επιθέσεις εναντίον Δικαστικών στην από-

φαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εναντίον της Βρ-

ετανικής κυβέρνησης στην πρώτη υπόθεση για

το Brexit (Miler No.1). η στάση της εκείνη θεω-

ρήθηκε ως αποτυχία να εκπληρώσει τα καθήκον-

τά της και να υποστηρίξει το κράτος δικαίου και

την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ως ανεπίτρε-

πτη περιφρόνηση, ουσιαστικά, του Δικαστικού

Σώματος.

υπενθυμίζω ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απο-

φανθεί ότι η βρετανική κυβέρνηση όντως έπρεπε

να εξασφάλιζε την έγκριση της Βουλής των κοι-

νοτήτων προτού προχωρήσει με τη διαδικασία για

το Brexit.

Γράφτηκαν στο τύπο διάφορα τότε, χαρακτηρ-

ιστικό το δημοσίευμα στην «Γκάρντιαν» (4.3.2017)

με τίτλο «Lord Chief Justice attacks Liz Truss for

failing to back article 50 judges» («O Αρχιδικαστής

επιτέθηκε της λίζ τρας για την αποτυχία της να

υποστηρίξει τους δικαστές για το άρθρο 50»). Στο

οποίο έγραψε η εφημερίδα ότι ο Επικεφαλής του

Δικαστικού Σώματος εξαπέλυσε κατά μέτωπον

επίθεση εναντίον της για την αποτυχία της να υπε-

ρασπιστεί τους δικαστές που χαρακτηρίστηκαν

«εχθροί του λαού». και είπε ο Δικαστής: «Δεν πι-

στεύω ότι έγινε κατανοητό πόσο απόλυτα αναγ-

καίο είναι εμείς οι δικαστές να προστατευόμαστε

γιατί έχουμε να ενεργούμε όπως απαιτεί ο όρκος

μας δίχως φόβο ή προτίμηση».

Συμφωνία ΗΒ - Τουρκίας

να πούμε ότι ήταν το προηγούμενο τμήμα της

λίζ τράς, το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου, που δια-

πραγματεύθηκε την μετά το Brexit Συμφωνία με-

ταξύ ηΒ και τουρκίας για ελεύθερο εμπόριο. η

οποία υπογράφτηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2020.

Αποτελείται από 356 σελίδες δίχως καμία αναφο-

ρά στην απαγόρευση εμπορίου μεταξύ των δύο

χωρών (ηΒ/τουρκίας προς και από) από τα κα-

τεχόμενα εδάφη της κυπριακής Δημοκρατίας και

όχι μόνον. με διφορούμενες αναφορές και για άλ-

λα σοβαρά θέματα που μάλλον επηρεάζουν και

την κυπριακή Δημοκρατία...

(ο ντόμινικ ράαμπ διορίστηκε αναπληρωτής

Πρωθυπουργός και υπουργός Δικαιοσύνης ανα-

λαμβάνοντας ειρωνικά την προηγούμενη θέση της

λίζ τράς).

Ajay Sharma o «αόρατος» 

Εδώ και ένα σχεδόν χρόνο συμβαίνει κάτι το

πολύ περίεργο στο βρετανικό Φόρεϊν Όφις σε σχέ-

ση με την κύπρο.

Όταν την δεκαετία του 1990 είχε διορισθεί ο Σερ

Ντέιβιντ Χάνεϊ (Sir David Hannay) για το κυπρ-

ια-κό επί Συντηρητικής κυβέρνησης, ο διορισμός

του γνωστοποιήθηκε επίσημα και γνώριζαν οι πάν-

τες για τον ρόλο του για εξεύρεση λύσης του κυ-

πριακού. κάθε φορά που επισκεπτόταν την κύπρο

δεν το έκρυβαν και έγραφαν οι εφημερίδες για τις

δηλώσεις του και τις επαφές του. και δέχθηκαν να

συνεχίσει τον ρόλο του και οι Εργατικοί όταν άλ-

λαξε η κυβέρνηση.

Σήμερα, παρακολουθούμε ότι από την αρχή

του 2021 ο Βρετανός διπλωμάτης, πρώην πρέ-

σβης στο κατάρ, Ajay Sharma, ανέλαβε μια «απο-

στολή» για να λύσει, όπως ευελπιστούν, το κυ-

πριακό, δίχως να γίνει καμία ανακοίνωση. Δίχως

να αναφέρεται οτιδήποτε για το ρόλο του στην ιστο-

σελίδα του βρετανικού υπ. Εξωτερικών, κοινο-

πολιτείας και Ανάπτυξης. 

Ενώ αυτός πηγαινοέρχεται συνεχώς στην κύπρο

για διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις, συνομιλίες,

με την κυπριακή κυβέρνηση και τον κατοχικό ηγέτη

στα κατεχόμενα, μεταφέροντας «Ιδέες» και «σχέ-

δια» για λύση του κυπριακού, δίχως να δίνουν λο-

γαριασμό στον ξενοδόχο. Παράλληλα στο βιο-

γραφικό του στην ιστοσελίδα του Φ.ο δεν ανα-

φέρεται τίποτα!

Απλά στο βιογραφικό του γράφει ότι ο Ajay

Sharma διορίσθηκε Πρέσβης της Αυτού μεγαλει-

ότητας στο κατάρ το νοέμβριο του 2015. Ενωρίτε-

ρα υπηρέτησε ως ο Συντονιστής του Φ.ο στη βρε-

τανική ομάδα που διαπραγματεύθηκε την συμ-

φωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά. Ξανάνοιξε την

βρετανική πρεσβεία στη τεχεράνη τον Αύγουστο

του 2015. Προηγουμένως υπηρέτησε σε διπλω-

ματικές αποστολές στην Άγκυρα, μόσχα και Πα-

ρίσι. το 2016 τιμήθηκε με τον τίτλο του Saint Michael

and Saint George.

«Διευθυντής για τη Διευθέτηση του

Κυπριακού» («Director 

for the Cyprus Settlement»)

Στο δε twitter των ηνωμένων Εθνών στην κύπρο

στις 25 μαΐου 2021 αναρτήθηκε η εξής ενημέρω-

ση με 4 συνοδευόμενες φωτογραφίες : «η ανώτε-

ρη αξιωματούχος του οηΕ στην κύπρο Elizaneth

Spehar καλωσόρισε τον Διευθυντή για τη Διευθ-

έτηση του κυπριακού (Director for the Cyprus Set-

tlement) Ajay Sharma και τον Βρετανό Ύπατο Αρ-

μοστή Stephen Lillie για μια ενημέρωση σε σχέ-

ση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες του οηΕ στην

κύπρο. Επίσης το απόγευμα επισκέφθηκαν και

το παλαιό αεροδρόμιο της λευκωσίας».

H δε εφημερίδα «καθημερινή» στην αγγλική της

έκδοση στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 ανέφερε τα 6

σημεία για την επανέναρξη των συνομιλιών που

μετέφερε ο αντιπρόσωπος του βρετανικού Φό-

ρεϊν Όφις, Ajay Sharma. και τα οποία δεν έγιναν

αποδεκτά (έγραψε) από τον Έλληνα διαπραγμα-

τευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη, λόγω του γεγονό-

τος ότι ήδη είχε προσπαθήσει και ο Γενικός Γρ-

αμματέας (του οηΕ) στην έκθεσή του να τα περ-

ιλάβει και προκάλεσαν μεγάλη αντίδραση στη λευ-

κωσία. 

Όμως, σύμφωνα με τον κ. Sharma, πρέπει να

υπάρξει κατανόηση (συμφωνία) προτού ξεκινή-

σουν οι συνομιλίες. τα σημεία είναι:

• Equal rights (Ίσα δικαιώματα) 

• Co-founders (συν-ιδρυτές)

• Co-owners (συν-ιδιοκτήτες) 

• Self-governing entities (αυτοδιοικούμενες

οντότητες) 

• Neither entity will dominate the other (καμία

οντότητα δεν θα κυριαρχήσει στην άλλη)

• Two states internally and one externally

(δύο κράτη εσωτερικώς και ένα εξωτερικώς».

Δηλαδή, κατά τον «αόρατο» εντολοδόχο του

Φόρεϊν Όφις, Ajay Sharma, θέλουμε δεν θέλουμε,

άσχετο με τις αντιρρήσεις μας, ΠρΕΠΕΙ να τα

δεχτούμε για να ξεκινήσουν συνομιλίες!

και αυτά ενόσω για μήνες το Φ.ο ηρνείτο ότι ο

πρώην υπ. Εξωτερικών κοινοπολιτείας και Ανά-

πτυξης, ντόμινικ ράαμπ, με τα δικά του πήγαινε-

έλα στην κύπρο, παράλληλα με τον «αόρατο»

Sharma, προσκόμιζαν προτάσεις/σχέδια. Όπως

είχε γραφτεί, αλλά τα διέψευδαν...

καθαρή επιβεβαίωση των προσπαθειών του

Βρετανού Ύπ. Αρμοστή Stephen Lillie (Στίβεν

λίλλυ) να εξασφαλίσει αποδοχή των δύο κρατών

μέσα στην ΔΔο, όπως απαιτούν οι τούρκοι.

Εν τω μεταξύ στο λονδίνο διαδίδεται ότι ο Sharma

είναι « Διευθυντής για κυπριακές υποθέσεις» («Di-

rector for Cyprus Affairs»), όμως καμία αναφορά

στο βιογραφικό του ή στις ιστοσελίδες του Φορ.

Όφις. 

Wendy Morton

το δε οξύμωρο της όλης υπόθεσης με τον ρό-

λο του κυρίου Sharma, σκέτα κοροϊδία δηλαδή,

είναι ότι όσοι θέλουν να μιλήσουν για το κυπριακό

στο Φόρεϊν Όφις διευθετούν ραντεβού να δουν την

... υφυπουργό Ευρώπης Wendy Morton!!! «Άλλα

λόγια, θκειέ παπά...»

Twitter

και κατά δική του αποδοχή εδώ και ένα χρόνο

ο «αόρατος» Sharma σταμάτησε να αναρτά οτι-

δήποτε στο twitter του. Δηλαδή από τότε που ανέ-

λαβε «Διευθυντής για διευθέτηση του κυπριακού»,

κατά το twitter του οηΕ! Γιατί, άλλο να είσαι «Διευ-

θυντής για κυπριακές υποθέσεις» και άλλο «Διευ-

θυντής για διευθέτηση του κυπριακού».

«Under the radar»

ουσιαστικά το Φόρεϊν Όφις έχει τον Ajay Sharma

να δουλεύει «under the radar» ενισχύοντας το πέ-

πλο μυστικότητας που τυφλώνει το «κυπριακό 

πρόβλημα» εδώ και χρόνια. κάτι που πάντα υπο-

στήριζε η τουρκία και παρότρυνε το Φόρεϊν Όφις

να κάνει. με το τελευταίο ευκόλως να ικανοποιεί

την τουρκία. Περιφρονώντας το 82% των Ε/κ της

νήσου κύπρου. τους οποίους δεν νοιάζεται να 

κρατά απληροφόρητους για το τι διαβουλεύεται

για την πατρίδα τους, τις περιουσίες τους και την

ύπαρξή τους.

Βρετανικές βάσεις

Ξεχνώντας όμως ότι από τα 1965 δεν έχει

πληρώσει γρόσι για τις εκατοντάδες χιλιάδες λίρ-

ες πλέον που χρωστεί της κκ για τις διευκολύνσεις

που απολαμβάνει στην νήσο για τις δύο βάσεις

της και όχι μόνον. (και αυτό για ικανοποίηση τότε

των τούρκων). και ότι – όπως οι ίδιοι πάντα γρά-

φουν στα έγγραφά τους – «η ομαλή λειτουργία των

βάσεών τους βασίζεται στην καλή θέληση των

κυπρίων».

Αυτήν την «καλή θέληση των κυπρίων» οι του

Φόρεϊν Όφις από το 1965 εξαπατούν, εκμεταλ-

λεύονται και παίρνουν ως εσαεί δεδομένη με την

σχιζοφρενική τους πολιτική. Για διάλυση της κκ

υπέρ των τουρκικών συμφερόντων και σχεδίων...

Ελέω κάποιων δικών μας «συνεργατών» τους...

H νέα Βρετανίδα υπ. Εξωτερικών, ο «αόρατος» Ajay
Sharma και η «σχιζοφρενική» βρετανική πολιτική
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Η Λιζ Τρας (Liz Truss) αντικατέστησε τον Ντ. Ράαμπ στο Φόρεϊν Όφις.



Οδοιπόροι αναμνήσεων
Σε ξενιτιάς ορίζοντες περιδιαβαίνω, παιδί ανεμοδαρμένο.

της σκέψης μου ωκεανούς, 

αισθήσεις μύριες θολώνουν, που με πληγώνουν.

Σε μια προγονική φωλιά της γαλανής πατρίδας μου με παίρνουν.

ν’ αναζητάω γενεές κι ό,τι απόμεινε απ’ αυτές

σαν παραμύθι, σε ονείρων λήθη. 

να βλέπω τι άφησαν εκεί, σ’ άθελες συμφορές τους. 

τι έχασαν. τι κέρδισαν... τις λύπες, τις χαρές τους.

Βρίσκω στα χώμρα να υπάρχει κι όντως μηνάει το μυστικό,

γένος προγόνων γλυκιάς πατρίδας.

με βαθιές ρίζες κι αρχοντικό. 

τι ευτυχία όταν γυρίζω, να με ζεστάνει το καλοκαίρι.

τι ανεξήγητο... μόνον η πατρίδα, με φέρνει πίσω απ’ άλλα μέρη. 

Σ’ Ελλάδας ρίζες, νερό που πίνω, αναζωπύρωση δίνει στο αίμα.

μου λέν, ο βίος όνειρο είναι. νομίζω μοιάζει όπως το ψέμα...

και οδοιπόροι της νοσταλγίας,

που είν’ συνέχεια κάποιας γενιάς,

πάντα θα ψάχνουν προγόνων ίχνη

γύρω στα ερείπια της λησμονιάς.

Αιώνιοι δρόμοι θα τους γυρίζουν, 

όπως το κύμα στην αμμουδιά.

με αναμνήσεις που συντροφεύουν οι νοσταλγίες απ’ την καρδιά.

Μερσίνη MacFarland

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 17Eπιστολές - Γνώμες

η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερι-

κής στην τελετή εγκαινίων του ουρανοξύστη

του Ερντογάν στη νέα υόρκη, γνωστού ως

«Σπίτι της τουρκίας», στην παρουσία του

κατοχικού ηγέτη Ερσίν τατάρ, προκάλεσε,

όπως ήταν αναμενόμενο, έντονες αντιδρά-

σεις στην κύπρο, την Ελλάδα και την ομο-

γένεια. Αποδέχθηκε, υποστηρίζει ο Ελπι-

δοφόρος, την πρόσκληση γιατί αυτή είναι

και η συνολική προσέγγιση του οικουμενι-

κού Πατριαρχείου και ότι ο ίδιος ως Αρχιεπίσκο-

πος Αμερικής είναι σε ανοιχτή γραμμή με

τον οικουμενικό Πατριάρχη! Όπως, μάλι-

στα, δήλωσε εκ των υστέρων, δεν ήξερε για

την παρουσία τατάρ στην τελετή! 

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Διπλωμάτες της ελληνικής πλευράς πάν-

τως διαβεβαιώνουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος είχε

ενημερωθεί για την παρουσία του κατοχικού

ηγέτη στην εκδήλωση! Ωστόσο, ακόμα κι αν

δεχθούμε ότι ο Ελπιδοφόρος δεν λέει ψέμα-

τα, γιατί, άραγε, όταν διαπίστωσε την πα-

ρουσία του Ερσίν τατάρ στην τελετή δεν

αποχώρησε; Απεναντίας, τον βλέπουμε να

κόβει μαζί του την κορδέλα των εγκαινίων!

η αρνητική κριτική για τις αντεθνικές ενέρ-

γειες του κ. Ελπιδοφόρου (ο οποίος μνημο-

νεύει την τουρκία σε όλες του τις δημόσιες

δηλώσεις του), δεν προέρχεται μόνο από

Έλληνες. Από πληροφορίες της αμερικανι-

κής ιστοσελίδας «Veterans Today» (Αύγου-

στος 2018) αποκαλύπτεται ότι ο (τότε υπο-

ψήφιος) Αρχιεπίσκοπος έχει στενές σχέσεις

με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Γρά-

φει μεταξύ άλλων: «Εάν συμβεί αυτό (δηλ.

εκλεγεί ο Ελπιδοφόρος Αρχιεπίσκοπος Αμε-

ρικής), η Άγκυρα θα έχει κερδίσει το “τζάκ-

ποτ”: στις εξαιρετικά δοκιμασμένες τουρκο-

αμερικανικές σχέσεις, μια ηγετική φιγούρα

με επιρροή που θα ενεργεί υπέρ των τουρ-

κικών συμφερόντων κάτω από τη μύτη της

ουάσιγκτον θα είναι αναντικατάστατη». 

κακίες, απαντούν οι άνθρωποι του Ελπι-

δοφόρου, έλα όμως που όπως λέει και μια

σοφή ελληνική παροιμία, καπνός χωρίς φωτιά

δεν γίνεται!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ελπιδο-

φόρος προκαλεί με τις ενέργειες του τον

Ελληνισμό. Θυμίζω ότι και το 2019 συνάν-

τησε τον Ερντογάν στο περιθώριο της Γενι-

κής Συνέλευσης του ο.η.Ε. στη νέα υόρκη.

μετά τη συνάντηση αυτή μάλιστα δήλωσε

ότι μίλησαν για θέματα «μειονοτήτων» σε

Ελλάδα και τουρκία! και δεν είναι λίγοι εκείνοι

που συνδέουν τις ενέργειες αυτές του Αρχιε-

πισκόπου Αμερικής (ο οποίος είναι τούρκος

υπήκοος, απαραίτητο προσόν για να γίνεις

Πατριάρχης), με την προσπάθειά του να είναι

ο επόμενος Πατριάρχης...

υπάρχει όμως και αντίλογος: «Ας στα-

ματήσουμε επιτέλους να κατηγορούμε ο ένας

τον άλλο χωρίς αποχρώντα λόγο», γράφει

σε σχετικό σημείωμα του ο Πρέσβης επί τιμή,

λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. «μόνο έτσι θα

μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι ως Έλληνες

ώστε να ανακόψουμε τη φρενήρη κατακ-

τητική όρεξη της τουρκίας»...

λυπούμαι που δεν θα συμφωνήσω μαζί

σας, κ. Πρέσβη! Αποκλειστική αποστολή του

κάθε Αρχιεπισκόπου είναι να υπηρετεί, με

κάθε θυσία, την ορθοδοξία και όχι την κατοχι-

κή τουρκία!

Διότι, όπως γράφει σε σχετικό σημείωμα

του με τίτλο «Ελπιδοφόρος χωρίς ελπίδα»,

στην εφημερίδα «Ελευθερία» της λάρισας

ο ηρακλής Γερογιώκας, «όταν η φιλοδοξία

νικά τη φιλοπατρία, τότε υποβόσκει η προ-

δοσία»! και δυστυχώς δεν μπορώ να δια-

φωνήσω μαζί του... η ενότητα έχει νόημα

μόνο εφόσον εδράζεται σε αλήθειες και όχι

στα ψέματα! Διαφορετικά, όχι μόνο δεν βοηθά,

αλλά είναι και επικίνδυνη!

Υστερόγραφο: Θυμίζω ότι ο Ελπιδοφό-

ρος εξελέγη ομόφωνα από την Πατριαρχι-

κή Ιερά Σύνοδο και ενθρονίστηκε Αρχιεπίσκο-

πος στις 22 Ιουνίου 2019, με τις ευλογίες του

Πατριάρχη Βαρθολομαίου (ο οποίος τις

προάλλες ευλόγησε την επέμβαση της

τουρκίας στο Αφρίν και την εισβολή στα κουρ-

δικά συριακά εδάφη). Γιατί άραγε; μήπως

για να καλοπιάσει τον πρόεδρο Ερντογάν;

ο οποίος, παρ΄ όλα αυτά, δεν δίστασε, να

μετατρέψει το πιο ιερό σύμβολο της Χρι-

στιανοσύνης, την Αγιά Σοφία, σε τζαμί!

Εύλογη απορία: Αφού τελικά θα συναν-

τούσατε τον Ελπιδοφόρο, προς τι οι παλ-

ληκαρισμοί για ακύρωση των συναντήσεων,

κ.κ. μητσοτάκη και Αναστασιάδη;

«Ελπιδοφόρος για κλάματα»!

Ένας μπαξές από
Λουλούδια... Είναι
όλα τα παιδιά!!!

μέσ’ την ανθρώπινη κατρακύλα, μέσα στην τόση διαφθορά,

δύο παιδικά ματάκια, θεοσταλμένα και λαμπερά!

Στέλνουν το μήνυμα της ελπίδας και σκορπίζουν τη χαρά!

κι εγώ... Απ’ το φτερούγισμά τους 

κι απ’ την αγνότατη θωριά τους, 

κουράγιο παίρνω και προχωρώ.

μ’ ένα τους βλέμμα ξαναγεννιέμαι, 

βλέπω τον κόσμο πιο φωτεινό!

Σταυρολογιέμαι και δοξάζω... τον Επουράνιο Δημιουργό! 

μπροστά μου βλέπω τη Θεοτόκο 

με τον Χριστούλη στην αγκαλιά!

κι όλα τριγύρω αλλάζουν άρδην, 

το φως διώχνει το σκοτάδι κι όλη η πλάση ανθοβολά!

και τότε, ψυχή και πνεύμα, στρέφω το βλέμμα, 

στον χρυσογάλανο ουρανό.

κι αμέσως σπάζω τη σιωπή μου και ξαναρχίζω να τραγουδώ.

Για τα παιδιά όλου του κόσμου, 

για τα λούλουδα του δυόσμου, για τα κρίνα του αγρού!!!

Που είναι τόσο ευλογημένα, σαν παιδιά ενός Θεού!!!

Ένας μπαξές από λουλούδια, είναι όλα τα παιδιά!

κάθε λουλούδι κι ένα χρώμα, με τη δική του μοσχοβολιά!

να συμπληρώνει κάποια εικόνα, με μια περίτεχνη πινελιά! 

μια πινελιά με τ’ όνομά του, με τη δική του υπογραφή...

Που χρόνια τώρα ήταν κρυμμένη, μέσ’ την παιδική ψυχή!

μπορεί τα χρώματα ν’ αλλάζουν για μεγάλους και παιδιά.

κι όμως... Ζεστό και κόκκινο είναι το αίμα, 

μέσα στις φλέβες όταν κυλά...

κι αν μπορέσεις να το νοιώσεις, 

χρώματα και αποχρώσεις παρασταίνουν τη ζωή!

τα πολύχρωμα λουλούδια στου σχολείου την αυλή!!!

η εναρμόνιση της πλάσης, μια σπανιότατη ομορφιά!

μέσ’ το άγραφο του χρόνου... 

Όλα τα χρώματα ανταμώνουν σε μια πελώρια ζωγραφιά!

Αφιερωμένο: Σε όλα τα παιδιά του κόσμου... 

Άσπρα και μελαχροινά.

Με τις θερμότερες ευχές μου. Με υγεία και χαρά.

Και για κάθε επιτυχία στην Ελληνική Παιδεία, 

στα δικά μας τα παιδιά!

Στους γονείς και τους δασκάλους, που εργάζονται σκληρά!!!

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας, 

Ξεριζωμένη Λεμονιά
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Βασίλης εναντίον

Semedo
ο Βασίλης είναι αμείλικτος – δεν δέχεται κουβέντα – και έχει δίκιο.

μα, να χάσει ο θεϊκός ολυμπιακός από τους Βούλγαρους, να θρη-

νήσει ένας ολόκληρος Πειραιάς από τον Ruben Semedo; Απαράδεκτο

για την ιστορική μας ομάδα της πόλεως του Πειραιά, που εκπροσω-

πεί σε επίπεδο σύνθεσης σήμερα σχεδόν όλη την υφήλιο. Παίκτες

από την Πορτογαλία, την Αφρική, την Ισπανία και όλες τις πρώην κτή-

σεις του Francisco Pizarro και του Hernan Cortes ενισχύουν με όλες

τις τεχνικές δυνάμεις τους τα ιδανικά, τόσον του κεντρικού λιμένος,

όσον και τα φλεγόμενα πάθη των ευγενών ταμπουρίων όσο και της

ηρωικής Δραπετσώνας. Εκεί τα πάθη χοχλάζουν και ο Ευριπίδης ανα-

δεικνύεται σαν ιδανική μορφή των δικυκλιστών όσο και των βοηθών

μηχανουργών. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

νύν υπέρ πάντων ο αγών. Ή θα τους νικήσουμε ή θα πάρουμε

kataga για να κάνουμε χαρακίρι. Ήδη, εκπρόσωπος των φιλάθλων

του ολυμπιακού ταξιδεύει για την πόλη Yamagata, έδρα της ομώνυμης

εταιρείας των περιφήμων ιαπωνικών σπαθιών με τα οποία οι ένθερ-

μοι Ιάπωνες πατριώτες αυτοκτόνησαν μετά την συνθηκολόγηση του

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δοκιμασμένα και αποτελεσματικά σπαθιά με επιτυχία 100%. τα

ίδια σπαθιά με τους αξιωματικούς της μακρινής χώρας θα χρησιμο-

ποιήσουν και οι ένθερμοί ιδεαλιστές φίλαθλοι του πολυεθνικού ολυμπια-

κού απασών των ρωσιών και αφρικανικών κρατών. Δεν θα αφήσου-

με τους κίτρινους στρατιώτες του Χιροχίτο να μας υποδείξουν το καθή-

κον μας και θα αυτοκτονήσουμε μπροστά στην είσοδο του σταδίου

καραϊσκάκη. κατά δωδεκάδες στην αρχή και κατά εικοσάδες άμα

δούμε ότι αργεί το πράγμα. ο λεωνίδας για την Σπάρτη κι εμείς για

τον Πορτογάλο προπονητή μας. Πρέπει να δείξουμε αυτοπεποίθηση

στην απόφασή μας και να γίνουμε φωτεινό παράδειγμα στις επόμε-

νες γενιές της προστρέχουσας νεολαίας στα ιδανικά του ολυμπισμού,

του Velbanoua, του μοχάμεντ ντρεγκέρ και του ουσεϊνσού μπά. 

μία παράκληση όμως προς τους κυρίους φιλάθλους: Παρακαλούμε

κατά την διάρκεια του αγώνος μη φωνάζετε ελληνικά συνθήματα όπως

«ολυμπιακέ μεγάλε και τρανέ» διότι οι ποδοσφαιριστές μας δεν ξέ-

ρουν ότι φωνάζετε για την ομάδα μας και χάνουν την αυτοσυγκέν-

τρωσή τους και τον ρυθμό τους. Φωνάξτε απλώς μόνον φωνήεντα

τύπου ζούγκλας, όπως ουα-ουα-ουα λελελελελε, τα καταλαβαίνουν

καλλίτερα. Στην γλώσσα των Σουαχίλι σημαίνει τρέχα γρήγορα, σε

κυνηγάει το λιοντάρι. Έτσι άκουγαν και στην ζούγκλα και γλύτωναν

από τις τίγρεις τελευταία στιγμή. μερικούς όμως τους έτρωγαν κιό-

λας. Θεός σχωρέσ’ τους.

Εκείνο όμως που ήρθε να αναστατώσει τις ευγενείς τάξεις των δικών

μας φιλάθλων είναι η απόκτηση του Ιρανού Εχσαν Χατζησαφί από

την ΑΕκ. Δεν πιστεύω τώρα να αρχίσουμε να χάνουν τα Πειραιωτά-

κια του κογκό από τους απογόνους του Σάχη και του κωνσταντίνου

Παλαιολόγου! Αυτό, Βασίλη, δεν πρόκειται να το δεχτούμε και θα σου

απαγορεύσουμε την είσοδο σε όλα τα μάτς της ιστορικής μας ομάδας

των ταμπουρίων και της ευρύτερης περιοχής του Χαρτούμ. Πρόσεχε

καλά, μία που χάσαμε από τους Βουλγάρους και, δεύτερον, ο κίνδυνος

της νέας Φιλαδέλφειας, δεν θα σου βγεί σε καλό. Πρόσεχε!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Ο σημερινός Ιμπεριαλισμός
είναι τουρκικός»

Κύριε Διευθυντά,

Πριν λίγες εβδομάδες, το κομμουνι-

στικό κόμμα Ελλάδας και το αντίστοιχο

τούρκικο συναντήθηκαν και στο ανακοι-

νωθέν που εξέδωσαν, είπαν ότι ο εχ-

θρός τους είναι ο Ιμπεριαλισμός. Εννο-

ούσαν, φυσικά, όπως πάντα, ότι είναι ο

Αμερικανικός Ιμπεριαλισμός. 

μα, κύριε κουτσούμπα, όλοι βλέπου-

με ότι δεν είναι Αμερικανικός, αλλά ο τούρ-

κικος Ιμπεριαλισμός, που με τη «γαλά-

ζια πατρίδα» του, όπως την ονομάζει,

θέλει ν’ αρπάξει το μισό Αιγαίο. Είναι ο

τούρκικος Ιμπεριαλισμός που λέγει ότι

εκατό νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα

αλλά στην τουρκία. Είναι ο τούρκικος

Ιμπεριαλισμός που θέλει να αναβιώσει

την οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός είναι

που θέλει ν’ αρπάξει τους υδρογονάν-

θρακες της κύπρου και της Ελλάδας.

Είναι αυτός που εισβάλλει σε όλους τους

γείτονές του. Είναι αυτός που συνεχίζει

μπροστά στα μάτια ολόκληρης της αν-

θρωπότητας τη γενοκτονία του κουρδι-

κού Έθνους. 

Άρα, κύριε κουτσούμπα, αυτόν έπρε-

πε να κατονομάσεις ως τον εχθρό – τον

τούρκικο ιμπεριαλισμό!

τώρα, τι έπρεπε να πει ο Πρόεδρος

της κύπρου στον κ. Γκουτέρες στον οηΕ;

Έπρεπε να του πει πως, για να βρούμε

λύση στην κύπρο πρέπει η τουρκία να

αναγνωρίσει τις γενοκτονίες όλων των

Χριστιανών, να σταματήσει τη γενοκτονία

του κουρδικού λαού και να γίνουν δύο

ισότιμα κράτη μεταξύ τούρκων και κούρ-

δων και φυσικά να δοθούν τα δικαιώμα-

τα και στους άλλους λαούς που ζουν εκεί,

όπου ο κεμάλ Ατατούρκ ονόμασε μονο-

μερώς τουρκία, αγνοώντας τελείως τους

άλλους λαούς, έδωσε δηλαδή το όνομα

μιας μικρής μειοψηφίας του 9% των νομά-

δων, που εισέβαλαν καβάλα σε άλογα με

σπαθιά από την κεντρική Ασία! 

Πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα

το 38% του σημερινού πληθυσμού – που

είναι Έλληνες τους οποίους ανάγκασαν

να γίνουν μουσουλμάνοι – να έχουν την

ελευθερία αν θέλουν επανέλθουν στις

ρίζες τους, να το κάνουν. 

το ίδιο φυσικά θα πρέπει να ισχύσει

και για τους Αρμένιους, που τους ανάγ-

κασαν να γίνουν μουσουλμάνοι για να

γλυτώσουν τη σφαγή. 

ναι, αυτά έπρεπε να πει ο κύριος Ανα-

στασιάδης στον Γ.Γ. του οηΕ, διότι δίχως

να γίνουν τα παραπάνω, είναι αδύνατον

να βρεθεί λύση στο κυπριακό, όσες συνο-

μιλίες κι αν αρχίσουν, το ίδιο και με όσους

γύρους διαπραγματεύσεων κι αν κάνουν

με τη λεγόμενη τουρκική πλευρά, όπως

και μεταξύ Ελλάδας και τουρκίας. Δεν

πρόκειται να γίνει τίποτα, όχι σε 62 αλλά

σε χίλιους γύρους.

οι ισλαμοφασίστες βάρβαροι κεμαλι-

στές θα κάνουν αυτά που κάνουν, εισβο-

λές, γενοκτονίες κ.λπ. Όλα αυτά διότι όταν

έκαναν τις γενοκτονίες των Χριστιανών

δεν τιμωρήθηκαν και έτσι ο Χίτλερ και οι

ναζί τους μιμήθηκαν και έγιναν τα κρε-

ματόρια του νταχάου και του Άουσβιτς. 

τι πρέπει να γίνει τώρα; Θα πρέπει να

γίνει μια συμμαχία όλων των χωρών της

Ανατολικής μεσογείου για να αντιμε-

τωπίστεί ο τουρκικός ναζισμός. Όχι μόνον

της μεσογείου, αλλά ολόκληρης της

Ευρώπης, διότι οι τούρκοι ηγέτες συνερ-

γάζονται με το Πακιστάν, με σκοπό η σημε-

ρινή τουρκία να αποκτήσει και πυρηνικά

όπλα. Για φανταστείτε μια χώρα που έχει

πράξει τόσες γενοκτονίες, να αποκτήσει

πυρηνικά όπλα! Θα αιματοκυλήσει ολό-

κληρη την Ευρώπη και τη μέση Ανατο-

λή, αλλά και τον καύκασο. Άρα, πρέπει

να αντιμετωπιστεί τώρα!

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να θίξουν

οι νεοέλληνες ηγέτες, αλλά και όλων των

ειδών καθηγητές, όταν μιλούν για τον

τουρκικό λαό, είναι το γιατί μιλούν για

«τουρκικό λαό» και βάζουν μέσα σ’ αυτή

την έννοια όλους τους λαούς που ζουν

στην περιοχή και δεν ρώτησαν τους άλ-

λους λαούς αν θέλουν να λέγονται τούρ-

κοι, όπως παράνομα ονόμασαν τα κατεχό-

μενα σαν «τουρκική Δημοκρατία Βορείου

κύπρου»... Ποιος είναι, κύριοι νεοέλ-

ληνες, ο τουρκικός λαός; οι κούρδοι είναι

τουρκικός λαός; οι τσερκέζοι, οι λαζοί, οι

Ασσύριοι, οι Έλληνες της μικράς Ασίας

και τόσοι άλλοι είναι τουρκικός λαός; το

38% του πληθυσμού που είναι Έλληνες

μουσουλμάνοι είναι τουρκικός λαός; τούρ-

κοι είναι μόνον το 9% του πληθυσμού της

σημερινής «τουρκίας». 

Εδώ θα επαναλάβω τους πληθυσμούς

που ο κεμάλ Ατατούρκ ονόμασε μονο-

μερώς και παρανόμως τούρκους. Δίνω

τα αρχεία που οι ίδιοι οι ισλαμοφασίστες

έβγαλαν... Αυτά πάνε πίσω στο 1882 έως

σήμερα και είναι: 38% Ευρωπαίοι (φυσι-

κά Έλληνες), 35% μέσης Ανατολής, 16%

νότιας Ασίας και μόνον 9% κεντρικής

Ασίας, δηλαδή οι πραγματικοί τούρκοι,

οι βάρβαροι νομάδες που εισέβαλαν στη

μικράν Ασία και έκαναν τόσες βαρβαρ-

ότητες και κατέστρεψαν τα πάντα και

σήμερα παραμένουν μόνον το 9% του

πληθυσμού. Αυά που γράφω για τους

πληθυσμούς της λεγόμενης τουρκίας

μπορείτε να τα βρείτε στους «New York

Times», στις 4/11/19, με τίτλο «Who is a

Turk». 

Άρα λοιπόν, «έξυπνοι» νεοέλληνες,

ποιους ονομάζετε «τουρκικό λαό»; ντρο-

πή σας. 

Πρέπει να θέτουμε πάντοτε, σε όλα τα

φόρα παγκοσμίως τις γενοκτονίες που

έχουν κάνει οι τούρκοι. Αν δεν τις θέτο-

υμε – όπως μέχρι τώρα κάνουμε – ο θύτης

νομίζει ότι αφού το θύμα δεν διαμαρτύ-

ρεται, τότε ο θύτης έχει δίκαιο... 

Διατελώ, 

Γιάννης Τσαγγάρης

* Στο περασμένο άρθρο μου έγινε ένα λάθος

και η λέξη «δίκαιο» γράφτηκε «δίκανο». 

Υπερώον της Χάρης και της Λύτρωσης

Θλίψης, εν μέσω του σκότους,

Επικρέμεται εις την κατακόμβη,

του κάτω κόσμου,

Όπου μια μόνη μικρή λυχνία

Προβάλει αχνή, κίτρινη λάμψη

Εις τις καμπύλες επιφάνειες

Εις τον χώρο των αψίδων.

Αρχαίοι τάφοι,

Εις το υπερώον,

της Χάρης και της λύτρωσης

Φιλοξενούσαν λείψανα σκελετών.

Εις μιαν ιερή στιγμή, εις Άγιον τόπον

η γέενναεταράχθει, υπό το βάρος

Ενός μεγαλειώδους μυστηρίου,

Ενός σεισμού που άνοιξε

τας σιδηράς πύλας του Άδη

Όπου αι θανούσες ψυχές έκειντο

Άνευ θείας Αιωνίου Αναπαύσεως.

η λάμψη μιας νέα Αυγής,

μεγαλειώδους Φωτός

Έλαμψε επί του Ιερέως και Βασιλέως

Θείας Εξουσίας

Επί ουρανού και γης.*

η Βασιλική γραμμή διαδοχής

του Βασιλέως Δαυίδ,

ο μεσσίας,

Εξωράισε τις άγιες ψυχές:

Θεοφάνεια…

τρείς ημέρες Αγίας λιτανείας,

Άνοιγμα των μνημάτων,

Χάρισαν την νίκη

Επί της φθοράς του θανάτου.**

την υπόσχεση της αιωνίας ανάπαυσης,

την δωρεά του ελέους και της Χάρης,

Ιερές σάλπιγγες θα αναγγείλουν

και θα προσκαλέσουν κάθε άνθρωπο

Εις την προσήκουσα θέση,

την βασιλεία της Θείας λατρείας

Ενώπιον ουράνιων οντοτήτων

Ψαλλόντων:

«Ωσαννά, ωσαννά εν της υψίστης

Εσού πάσα η Δόξα.»

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη
*Ματθ.28:18

**Ματθ.27:50-53



ΜΕΡΟΣ 15ον

«Οι Κύπριοι αγωνιστές στον
Κήπο των Ηρώων στο

Μεσολόγγι»

το δέντρο της ελληνικής ελευθερίας το πότισαν με

το αίμα τους, με τις θυσίες τους, και τα παιδιά της ηρωι-

κής κύπρου. 

Στο μεσολόγγι βρίσκεται ο κήπος των ηρώων (το

κεντρικό ηρώον Πεσόντων στην Έξοδο), με τάφους

Ελλήνων και Φιλελλήνων. Εκεί, μαρμάρινη πλάκα

μαρτυρεί τους έξι κυπρίους που πολέμησαν κατά την

ηρωική έξοδο. 

η δημιουργία του διεθνούς φήμης κύπριου καλλι-

τέχνη από τη μόρφου, Νικολάου Κοτζιαμάνη, με

τίτλο «Κύπρος Δαφνοστέφανο κρατούσα» στέκε-

ται περήφανα στον κήπο των ηρώων στο μεσολόγ-

γι, όπου κάθε χρόνο τιμώνται όσοι ηρωικά έπεσαν

στην Έξοδο του μεσολογγίου το 1826.

το έργο για την ιστορική πόλη έγινε πραγματικότη-

τα με τη συμβολή του υπουργείου Παιδείας και Πολι-

τισμού της κύπρου, επί Προεδρίας Τάσσου Παπαδό-

πουλου.

η «Δαφνοστέφανο κρατούσα», η γυναικεία μορφή

της κύπρου, φέρει ένα δάφνινο στεφάνι στο κάθε χέρι.

Ένα για τους ήρωες της πολιορκίας και της Εξόδου

και το δεύτερο για τους κυπρίους αγωνιστές. η επι-

γραφή παραπέμπει στη σημαία των κυπρίων αγωνι-

στών – «ΣημΕΑ ΕληνηκΙ/ΠΑτρηΣ κυΠρου», που

σώζεται στο Εθνικό Ιστορικό μουσείο στην Αθήνα. 

ο ίδιος ο γλύπτης προσδιορίζει το έργο του ως αφιε-

ρωμένο σε όσους έπεσαν στην ηρωϊκή εκείνη έξοδο

του μεσολογγίου, αλλά και για όλους τους ήρωες της

μαρτυρικής κύπρου. 

Στις 18 Ιουνίου (2006), ημέρα κυριακή, στην επέ-

τειο των 180 χρόνων της Εξόδου του μεσολογγίου

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στον κήπο των ηρώων

στην παρουσία των προαναφερόμενων υπουργού

Παιδείας Παιδείας Πεύκιου Γεωργιάδη, του πρέσβη

της κύπρου στην Ελλάδα Γιώργου Γεωργή, του

Δημάρχου μόρφου Χαράλαμπου Πίττα και πολυμε-

λούς αντιπροσωπείας από την κύπρο. 

Ένα ιστορικό χρέος της κυπριακής Δημοκρατίας,

όπως το χαρακτήρισε ο τότε υπουργός Παιδείας Π.

Γεωργιάδης, ήρθε να εκπληρωθεί με τα αποκαλυπτήρια

του μνημείου κυπρίων Αγωνιστών που έπεσαν κατά

τους αγώνες στο μεσολόγγι το 1826. 

την αποστολή περίμενε η Δημοτική Αρχή της Ιεράς

Πόλης στην Πινακοθήκη και στη συνέχεια μετέβησαν

στον κήπο, στην τοποθεσία όπου είχε στηθεί το περι-

καλλές άγαλμα. 

Όπως επεσήμανε ο Πεύκιος Γεωργιάδης στην ομιλία

του τότε, «οι εκδηλώσεις αυτές αναθερμαίνουν τις αδελ-

φικές σχέσεις της Κύπρου με την Ελλάδα και επιπρο-

σθέτως επισφραγίζουν την εκπλήρωση του ιστορικού

χρέους της Κύπρου προς το Μεσολόγγι». 

Είχε παραβρεθεί, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας

του υπουργείου Εσωτερικών κ. Βουτσινός, ο συντοπίτης

μας καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πανα-

γιώτης Κοντός, οι πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές

της πόλης του μεσολογγίου, εκπρόσωποι συλλόγων

και πλήθος κόσμου. 

την αποστολή δεξιώθηκε ο τότε δήμαρχος Γιώρ-

γος Πρεβεζάνος και ακολούθησε ανταλλαγή αναμ-

νηστικών (Βλέπε, εφημερίδα «Παροικιακή», 20/7/2006). 

Αξίζει ακόμα να αναφερθεί πως η Έξοδος του μεσο-

λογγίου ενέπνευσε τον σπουδαίο κύπριο ζωγράφο

Σολομώντα Φραγκουλίδη (1902-1981) από τα Ζώδια,

που φιλοτέχνησε σχετικό έργο, το οποίο ο καπνοβιο-

μήχανος Ιωάννης Παπαστράτος (από την Αγία

Βαρβάρα λευκωσίας) προσφέρε στην Ιερά Πόλη σε

αντικατάσταση παρομοίου του κρητικού Θεοδώρου

Βρυζάκη, που είχε καεί.

το έργο είχε παραδοθεί στην Ιερά Πόλη στην επέ-

τειο των 100 χρόνων από την Έξοδο. 

Σήμερα, το έργο αυτό του Φραγκουλίδη εκτίθεται

στο μουσείο Ιστορίας και τέχνης του μεσολογγίου και

είναι ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα εκεί. 

μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων τέχνης

για την Ελληνική Επανάσταση του 1821-29 βρίσκον-

ται στην Πινακοθήκη του Ιδρύματος μακαρίου Γ’ της

Ιεράς Αρχιεπισκοπής κύπρου στη λευκωσία. Ειδικό-

τερα παρουσιάζονται πίνακες, χαρακτικά και χάρτες

Ευρωπαίων ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα. 

ο επισκέπτης του Βυζαντινού μουσείου έχει τη

δυνατότητα να μελετήσει πίνακες όπως «Σκηνή από

την Έξοδο του Μεσολογγίου» μέσα από την τέχνη

του Th. Bericault (Συλλογή ν. Δικαίου). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

μΕΣολοΓΓΙ: Πόλη της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,

χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λιμνοθάλασσας.

με την κήρυξη της Επανάστασης, το μεσολόγγι

έγινε το πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο της Δυτικής

Στερεάς με πολιτικό αρχηγό τον Αλέξανδρο Μαυρο-

κορδάτο και στρατιωτικό διοικητή τον Μάρκο Μπό-

τσαρη. Εκεί πέθανε ο λόρδος Βύρων, που ήρθε και

φρόντισε για την ενίσχυση της πόλης, βυθίζοντας με

τον θάνατό του σε μεγάλο πένθος όλη την Ελλάδα.

Εκεί εκδιδόταν και η εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά»

από τον Εβλετό φιλέλληνα Μάγιερ, που σκοτώθηκε

στην Έξοδο. 

Τα γεγονότα: 

5-10-1822: Αρχίζει η πολιορκία του μεσολογγίου.

31-12-1822: λήγει η πρώτη πολιορκία του μεσο-

λογγίου από τον ομέρ Βρυώνη και τον κιουταχή.

19-4-1824: Πεθαίνει στο μεσολόγγι ο Άγγλος φιλέλ-

ληνας και ποιητής λόρδος Βύρωνας.

15-4-1825: Αρχίζει η δεύτερη πολιορκία του μεσο-

λογγίου από τον κιουταχή και αργότερα και από τον

Ιμπραήμ Πασά. 

10-4-1826: οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του

μεσολογγίου πραγματοποιούν ηρωική Έξοδο και η

πόλη πέφτει στα χέρια των τούρκων. η Έξοδος και η

πτώση του μεσολογγίου προώθησαν τον ελληνικό

αγώνα και ο απόηχος των γεγονότων αναζωπύρωσε

το πνεύμα του Φιλελληνισμού στην Ευρώπη. ο Χρή-

στος καψάλης ανατίναξε την μπαρουταποθήκη στο

μεσολόγγι. 

1-5-1829: η πόλη απελευθερώνεται και παραδίδε-

ται διά Συνθηκών στην Ελλάδα. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Η Αστραπή

Σαν αστραπή, ή σαν βροντή,

σαν κεραυνός, μια μέρα με λιακάδα

προκύπτει, του θανάτου η στιγμή,

Μια ξαφνική, του ύπνου, ανατροπή,

και δρόμο, για τον Άδη, με βαρκάδα…

Έρχεται σα νεροποντή

και μια πλημύρα.

Κατακλύζει, αφανίζει τη ζωή,

παγώνει, αγχώνει,

η απρόσμενη σιγή…

Το αίφνης,

κάνει κάποιον ν’ απορεί

και να ρωτά:

«Τι πρόλαβα να κάνω, τι;»

Τι, δηλαδή, δεν πρόλαβες;

Να σε γνωρίσεις πιο πολύ;

Τον άλλο πιο σωστά ν’ αγαπάς;

Να νιώσεις πιο κοντά

στον άνθρωπό σου;

Ή δεν κατάλαβες,

σαν «φύγεις», πίσω δεν γυρνάς;

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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Το συμβολικό μνημείο παριστάνει μία γυναίκα όρθια με στεφάνι στην κεφαλή και δύο στεφά-
νια στα χέρια, ενώ πίσω από αυτήν διακρίνεται τμήμα της σημαίας της ομάδας Κυπρίων Αγω-
νιστών με την ονομασία «Φάλαγγα των Κυπρίων», όπου διακρίνεται η επιγραφή της σημαίας
«ΣΗΜΕΑ ΕΛΗΝΗΚΙ/ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». Του μνημείου προηγήθηκε ενεπίγραφη πλάκα, που
εγκαινιάστηκε το 1999, στην οποία αναγράφονται έξι ονόματα Κυπρίων που έλαβαν μέρος
στην πολιορκία: του Χατζηχριστόδουλου Κοκκινόφτα, από την Τσάδα Πάφου, του Ιωάννη
Κύπριου, «λοχαγού της Φάλαγγας», του καπετάν Ιωάννη Κύπριου, «κυβερνήτη του πλοια-
ρίου Ποσειδών», του Μιχαήλ Αντωνίου Κύπριου, του Παντελή Γεωργίου Ορφανού (τρα-

υματίστηκε στην πολιορκία) και του Γιάννη Πασαπόρτη από την Κοίλη Πάφου.

ΙΣτορΙκη μνημη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Χελιδόνια
Για κοίταξε στον ουρανό και δες τα χελιδόνια,

δεν κλείνονται μέσ’ σε κλουδιά – 

ούτε αντέχουν τη σκλαβιά, 

όπως και τα αηδόνια!

τα χρώματα που έχουνε, είναι των δύο άκρων, 

το ένα είναι της χαράς – 

το άλλο λύπης, συμφοράς, 

του πόνου και των δάκρων!

Αλλάζουν εύκολα φωλιές, πάνε και σ’ άλλα μέρη,

όμως το ένα τ’ αλλουνού – 

δουλεύουν πάντα με τον νου, 

δεν κλέβουνε το ταίρι!

Στους ουρανούς ελεύθερα, πετούν αγαπημένα, 

περνούν χαρούμενα τη μια – 

μ’ ευτυχισμένη τη λαλιά, 

την άλλη λυπημένα!

με χειδονια σύγκρινα και βρήκα και τη ζωή μου

νά’ναι η ίδια ακριβώς – γυρνώ με μέρη συνεχώς, 

σαν νά’ταν η δική μου!

Αυτά και σένα σκέφτομαι, ψηλά σαν τα κοιτάω, 

διπλή την έχω τη ζωή – ξηρές και θάλασσες μαζί. 

μα, ξέρω ν’ αγαπάω!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου



Μέρος 32ον

Eνας Κύπριος πεζογράφος που απέκτησε

πανελλήνια φήμη για το συγγραφικό του

έργο ήταν ο Νίκος Νικολαΐδης. Αν και γεν-

νήθηκε στην Κύπρο, έζησε τα περισσότερα

χρόνια του στην Αίγυπτο. 

ο Νίκος Νικολαΐδης γεννήθηκε στη λευκωσία

στις 3 Απριλίου 1884. Είχε μια μικρότερη αδελφή,

τη Μαρία, αλλά όταν ήταν 6-7 χρόνων πέθαναν

και οι δυο γονείς τους και τη φροντίδα των ορφα-

νών παιδιών ανέλαβε μια θεία τους. Όταν ήταν

στην τέταρτη τάξη του Δημοτικού, ο νίκος εγκα-

τέλειψε το σχολείο και πήγε να εργαστεί σ’ ένα

βιβλιοδετείο. 

η δίψα του για μάθηση ήταν τέτοια που στο βιβ-

λιοδετείο σπαταλούσε αρκετό χρόνο για να δια-

βάζει τα βιβλία που έπρεπε να δέσει και γι’ αυτό

διώχτηκε από τη δουλειά του. 

Στη συνέχεια πήγε να γίνει αγιογράφος γιατί

τον τραβούσε η ζωγραφική. Όταν έμαθε την τέχνη

του αγιογράφου, το όνομα του έγινε σύντομα γνω-

στό και μερικές εικόνες που ζωγράφισε βρίσκον-

ται στα χωριά της Πιτσιλιάς.

το 1907 βρισκόταν στην Αθήνα όπου για έξι

μήνες παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής

στη Σχολή καλών τεχνών. Από το 1908 μέχρι το

1915 πηγαινοερχόταν από την Αθήνα στην Αλε-

ξάνδρεια και το κάϊρο. 

ο νικολαΐδης «πολλών ανθρώπων είδε άστεα

και νόον έγνω», γιατί τα χρόνια εκείνα ακολούθησε

μια μποέμικη ζωή, ταξίδευε περπατώντας από

χώρα σε χώρα στην Ευρώπη, στη μέση Ανατο-

λή και στη Βόρεια Αφρική! Ήταν ένας σύγχρονος

οδοιπόρος οδυσσέας! Επειδή ήταν πολύ φτωχός,

έμενε σε φτωχομαχαλάδες και έτρωγε τα άχρη-

στα φαγητά των εστιατορίων. το μόνο εισόδημα

που είχε ήταν τα ελάχιστα λεφτά που έβγαζε όταν

πουλούσε κάποιον πίνακα του. 

τα χρόνια 1915-1919 ο νικολαΐδης βρίσκεται

στην Αθήνα και εκεί γνωρίζεται με τους λογοτέχνες

Νίκο Καζαντζάκη, Κώστα Βάρναλη, Μάρκο

Αυγέρη, Κώστα Καρυωτάκη κ.ά. η γνωριμία

του με τους λογοτέχνες και το μπάσιμο του στους

φιλολογικούς κύκλους της Αθήνας τον βοηθάνε

να γίνει ο ίδιος και το λογοτεχνικό του έργο γνω-

στό.

τον μάιο 1919 έφυγε από την Αθήνα και επέ-

στρεψε στην πατρίδα του κύπρο. Για μερικούς

μήνες πήγε στο μοναστήρι του Σταυροβουνίου,

όπου ασχολήθηκε με την αγιογραφία και μετά

πήγε στη λεμεσό. Εκεί γνωρίστηκε με τους Αιμίλιο

Χουρμούζιο, Γιάννη Λέφκη, Αντώνη Ιντιάνο,

Χριστόδουλο Χριστοδουλίδη, τους αδελφούς

Φασουλιώτη κ.ά. 

οι πιο πάνω φίλοι του νικολαΐδη εξέδωσαν στη

λεμεσό το 1924 την «Αυγή», το πρώτο κυπριακό

λογοτεχνικό περιοδικό, που συμπεριλάμβανε

συνεργασίες τους όσο και του νικολαΐδη.

το 1923 έφυγε από την κύπρο κάπως απο-

γοητευμένος για την έλλειψη ενδιαφέροντος για

τα βιβλία του και πήγε να ζήσει στην Αίγυπτο.

Πήγε πρώτα στην Αλεξάνδρεια όπου συνέχισε να

γράφει και να ζωγραφίζει πίνακες. το 1924 πήγε

στο κάϊρο όπου έμενε σε μια φτωχογειτονιά και

έζησε εκεί μέχρι τον θάνατο του το 1956. 

Στην Αίγυπτο συνδέθηκε και συνεργάστηκε με

τον πνευματικό κόσμο του απόδημου Ελληνισμού

του καΐρου και της Αλεξάνδρειας, με τον Στρατή

Τσίρκα, τον Θεοδόση Πιερίδη, τον Γιώργο

Φιλίππου Πιερίδη, τον Τίμο Μαλάνο, τον Γλαύκο

Αλιθέρση κ.ά. ο νικολαΐδης συνεργάστηκε επίσης

με το περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα».

το πρώτο του έργο, ένα έμμετρο λυρικό δράμα

με τίτλο «Το Γαλάζιο Λουλούδι» το έγραψε το

1919. τον επόμενο χρόνο έγραψε τις «Ανθρώπινες

και άνθινες ζωές» και το 1921 τα διηγήματα «Η

παρδαλή γάτα». το 1922 έγραψε το ρομάντζο

«Το στραβόξυλο». Ακολούθησαν οι συλλογές

διηγημάτων «Ο Σκέλεθρας» και «Η καλή συντρό-

φισσα» . Έγινε όμως περισσότερο γνωστός από

τα μυθιστορήματα του «Περ’ απ’ το καλό και το

κακό» του 1940, το οποίο γυρίστηκε και σε ταινία,

και «Τα τρία καρφιά» 1948. τρία χρόνια αργό-

τερα, το 1951 έγραψε «Το βιβλίο του Μοναχού».

«Περ’ απ’ το καλό

και το κακό»

Στο έργο αυτό ο νικολαΐδης γράφει για δύο αδε-

λφές τη Φωτεινή και τη Χρυσούλα δίνει ανάγλυφα

τη μειονεκτική θέση της γυναίκας, ένα πρόσωπο

δεύτερης κατηγορίας, με το στίγμα της γερο-

ντοκόρης αν μείνει ανύπαντρη – με το μεγαλύτε-

ρο στίγμα, την καταφρόνια, τη γλωσσοφαγιά, τη

λοιδορία, αν προσπαθήσει να βρει σύντροφο

εκτός γάμου. 

οι δυο αδελφές είναι δύο τραγικές μορφές,

θύματα μιας κοινωνίας στενής, στενόκαρδης,

στενόμυαλης, με τη σειρά της θύμα μιας κοινωνίας

που συμφέρον της είναι να διαμορφώνει υπό-

δουλες συνειδήσεις. η ιστορία μπορεί να τοποθε-

τείται στην αρχή του αιώνα, και για πολλές κοι-

νωνίες να έχει ξεπεραστεί με την αλλαγή είτε δομών

είτε θεσμών... η Φωτεινή και η Χρυσούλα, έστω

χωρίς γονείς και αδελφούς, θύματα μιας καθυ-

στερημένης διαμορφωμένης νοοτροπίας, ξεπερ-

νώντας το καλό και το κακό, φτάνουν στην τρέλα.

το θέμα, το κυνήγι ενός γαμπρού, αργότερα ενός

οποιουδήποτε άντρα, μπορεί να είναι κοινό. μα

ο χειρισμός, τα επακόλουθα της προσπάθειας και

της αποτυχίας δεν είναι κοινά... 

Στο «Πέρ' απ' το καλό και το κακό» ο νικολαΐ-

δης χειρίζεται το θέμα με δύναμη, εξονυχιστική

λεπτομέρεια, φιλοσοφικό προβληματισμό... με

κατάδυση στα τρίσβαθα της ψυχής που συνα-

ρπάζει και συγκλονίζει. 

μεταφράστηκε στα γαλλικά από τον Alexandre

Serisy και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «La Revue

de Caire» (Δεκέμβριος 1953 / Απρίλιος 1954). 

το καλοκαίρι του 1993 γυρίστηκε σε ταινία στην

Αίγυπτο και κύπρο – σε σενάριο της κύπριας

πεζογράφου Ειρένας Ιωαννίδου - Αδαμίδου –

και προβλήθηκε από την τηλεόραση της κύ-

πρου (ρΙκ).

ο νίκος νικολαΐδης ήταν επηρεασμένος από

τα ιδεολογικά ρεύματα του μεσοπολέμου. το έργο

του αντικαθρεφτίζει τις δύσκολες οικονομικές συν-

θήκες που αντιμετώπιζε ο απλός εργαζόμενος

άνθρωπος, την ανεργία και την φτώχεια. το έργο

του είναι βγαλμένο από τις ίδιες τις δικές του τρα-

γικές εμπειρίες. ο νικολαΐδης είναι ο συμπαρα-

στάτης και ο εκφραστής του φτωχού και του αδικη-

μένου.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 
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I think I have a lot of company when I sug-

gest in public or in private discussions that AB

Elpidophoros’s days in America are counted.

Frankly, few can reasonably expect that any

archbishop would survive as a leader after what

he did.  This community has forged a very strong

identity through many decades by its support

for Greece and Cyprus.  What the Archbishop

did was to demolish in one hour what was built

by dedication and hard work during the last one

hundred years.

By Nick Stamatakis

www.helleniscope.com

The best way to explain the whole situation

without repeating myself would be with a ques-

tion:  Do you know who else is also equally dis-

appointed with us Greeks and Cypriots? The

Turkish Foreign Ministry and Intelligence Ser-

vices.  Yes, my friends, do not be surprised.

They have been investing in Elpidophoros Lam-

briniadis for over a decade – and let me tell you,

they are very professional and they enjoy the

highest reputation. Take a look at the 36-floor

“Turkish House” they built across from the Unit-

ed Nations at a cost of $300 million.  If this does

not describe their professionalism to you, noth-

ing ever will… A look at this 2012 article from

“Hurriyet”, a top Turkish newspaper, will tell you

that they were preparing Elpidophoros for at

least 10 years, while this piece from “Veterans

Today” – we were among the first to publish it

– shows that he was known to be an “agent” of

Turkish Intelligence… His latest actions become

very clear when analyzed in this background.

By now it’s very clear that last Monday AB

“Elpidoktonos” was warned by Greek diplomats

not to attend but he responded: “I am not work-

ing for the Greek Government”.  He knew that

Turkish Cypriot leader Tatar would be there and

he ignored it.  As Tatar put it later, Elpidoktonos

“is a Turkish citizen and he had an obligation to

be there!”…  All this in the background of turn-

ing the Hagia Sophia into a mosque… 

My friends, do you get the same chills in your

back as I do when contemplating how many

Archbishops and Metropolitans of the Patriar-

chate around the world are Turkish citizens?

One thing is for sure: The Turks have lost their

investment in Elpidoktonos and it will cost them

dearly: their plans to put all Greek Diaspora un-

der control are on hold now.  For his remaining

days in America, AB Elpidoktonos will be forced

to act and talk like the most patriotic Greek-

American that you know.  One more, even small,

misstep, and he will be on his way to JFK to

catch the next flight out to Istanbul.  The same

holds true for his successor – and this is cer-

tainly a reprieve for our community.

Who would 

that successor be?

Patriarch Bartholomew’s position is very weak-

ened at the moment as many, including yours

truly, support the relocation of the Patriarchate

to Greece, leaving a few clergymen, some of-

fices, and museums behind for the time when

the Turks (are forced) to become a “civilized

country”.  The Patriarch has to make some very

serious decisions in the weeks and months

ahead.  The clear possibility of two mediocrities

(Elpidoktonos or Emmanuel – formerly of France)

to succeed him is a sign of the coming down-

fall of the Patriarchate of Constantinople. The

only reasonable solution would be to open up

the candidacy possibility to other Orthodox,

among many other difficult decisions.  But let’s

leave these decisions to the Patriarch. In the

meantime, he has to send a replacement to

America if he does not want to lose this Church

and community completely.

The best choice among the names I heard

recently is Nikitas (Loulias), archbishop of Thy-

ateira (United Kingdom), an American-born cler-

gyman, checking most of the boxes the Greek-

American community would demand after Elpi-

doktonos’ debacle. He will certainly not have

any inclination to support the Turks, as he had

enough experience at the office of Michael Bili-

rakis (Gus Bilirakis’ father) in DC to know very

well all the “Greek” issues at hand.  There are

other names of course…

More important than installing a new arch-

bishop is the way this should happen. The Pa-

triarch has a great opportunity in his hands as

he is holding under consideration the new Char-

ter of GOARCH.  Many rumors have circulated

that some form of administrative autonomy for

the Church is being discussed – although the

Patriarchate is always interested in something

more than spiritual control.  Karloutsos and Co.

are trying to satisfy the financial demands through

the establishment of the “Bartholomew Foun-

dation”.  When the Patriarch makes the deci-

sion that the Church of America will NOT EVER

AGAIN be governed from Istanbul, then the fi-

nal solution will be much easier to settle. This

final solution will provide for the election of Arch-

bishop and the Bishops or Metropolitans by a

clergy and laity conference, demanding that our

leaders are either born here or have many years

of service in America.

The Patriarch can certainly ignore all the voic-

es suggesting autocephaly/autonomy.  But the

cost will be the loss of this Church to the Patri-

archate one way or the other.  I have heard many

desperate suggestions on how the faithful will

react, ranging from collecting signatures, demon-

strations, all the way to a class-action lawsuit.

All reasonable people are hoping the worse will

be avoided.
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ΑΒ Elpidoktonos Is Finished. 
Who Should Replace Him and How?
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Last Friday, representatives from Omonia Youth Football Club re-

ceived their 2021 Middlesex FA Grassroots Club of the Year Award at

the county FA's annual award evening. The event took place at the im-

pressive Brent Civic Centre, next door to Wembley Stadium. 

By Mike Pieri

Attending the event were former Chairman Michael Pieri, current

Chairman Myri Demetriou, former Treasurer Demi Shiamishis, current

Treasurer Kyri Eleftheriou, the club's coach development officer David

Poncia, the club's lead safeguarding officer Mike Koumi, former vice

chairman Kyri Georgiou and girls coach Sophia Karanicholas.  

The evening recognised the hard work and talent across the county.

There were some inspiring and amazing stories with many of the Coun-

ty winners going on to be National winners, with Omonia Youth FC be-

ing one of them. 

The club were praised for the work they did during lockdown with the

Middlesex FA commending the club for being "...at the forefront of good

work across Middlesex over the past few years, going from strength to

strength. During this difficult year they have ensured their players, coach-

es and volunteers have stayed engaged with football." Additionally, the

club were praised as "...they continue to push their boundaries and look

to be more inclusive and always ensure they have safeguarding at the

forefront of their minds." 

Upon receiving the award, Michael Pieri said: "It has been an incredible

few years for the club and this award is testament to the vision and the

hard work of so many people. I would like to thank the Middlesex FA for

this recognition, we are proud and honoured, and

for the close relationship we share. As a club, we

genuinely believe in our ethos of 'football for all',

that the club is a community hub; a place where

young people can come and make friends for life

and learn to play the game they love. This award

tells us that what we are doing is right, and we

will continue to strive to provide a safe, fun, in-

clusive and positive environment for the children

of our community to enjoy football." 

It was another positive matchday for

the many teams of community grassroots

club Omonia Youth FC, sponsored by

Spector, Constant & Williams, Vas Bar-

bers and V Jewellers. 

By Mike Pieri

Mario Yiasemi's Under 15 Gold played

away in what was described as a typical

game of two halves!  

In the first half,  the boys were brilliant

showing good passing and some good

pressing which led to them scoring some

wonderful goals. They went into the half

time break 3-1 up. This continued early

in the second half as they pressed home

their advantage to go 5-2 up before fa-

tigue and sloppiness almost denied them

the win. At 5-4 the opposition missed a

penalty as the Under 15 Gold held on for

victory. It has been a good start to sea-

son with the boys winning three out of

three so far. Scorers were Man of the

Match Muzzammil (2) Angelos, Musawwir

and Dhiren. 

Robert Protei and George Constanti-

nou's Under 14 Gold were also victorious.

After two weeks of hard work they were

back to their best and won 8-1. The boys

all played well together as a team with

good pressing and passing and moving.

Seems that they have woken up after the

summer! Man of the Match was Giggis.

Goals were scored by Pablo (4), Giggis,

Jospeh, Micah and Anthony.  

In a Challenge Cup game, Kerem Deniz-

er and Paul Pavlou's Under 12 Green suf-

fered defeat against a team in a higher

division. It was great to see Luca pick up

the Man of the Match for his fantastic ef-

fort. Both coaches were happy to see

Anastasi goalscorer Zac Frangou share

the team's most contribution trophy for

their efforts.  

Savva Zavros and David Poncia's Un-

der 16 Gold had a tough match. Missing

nine players certainly did not help as they

were defeated 5-1. The team know that

things they have to improve on if they want

to have a good season.  

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's

Under 13 White were 5-2 winners in the

League Cup.  After a poor performance

last week, the boys looked a little bit ner-

vous, and may be lacking a bit of confi-

dence. However, all that was asked of

them was 100% effort and to try and work

the ball wide and switch the play better.

The first half was a bit scrappy, but they

had plenty of half chances despite not

playing their best, but spurned them all.

They were punished by the opposition

with one of their few opportunities and

went 1-0 down. This though gave the boys

the 'kick' that they needed, and they upped

their game immediately. They were re-

warded with an opportunistic goal from

Leo to go into half time at 1-1. At this point

they were probably playing at about 60%

of their capabilities. It was emphasised to

them the need to remain calm, win the

ball back quicker and punish the opposi-

tion by transitioning through the ball quick-

er. Second half they dominated, went 3-

1 up. Game became very tight after that

and opposition got one back but the Un-

der 13 White regained their composure

and scored a couple more goals to put

the game to bed. Both coaches couldn't

fault the effort put in by all of the team.

Man of Match was awarded to debutant

Tasin who gave a very composed and

selfless display. 

Mike Koumi, Pany Panayiotou and

Adam Broomfeld's Under 14 White start-

ed the game in dominant form scoring

early and producing countless chances

with fast flowing football. Unfortunately,

the game then turned due to unfortunate

negative interference. The fuss and de-

lay impacted the team and they never re-

ally found their form again. 

Chris got both goals with George B, the

goalkeeper named Man of the Match for

a consistent display.  

The Under 12 Girls (Falcons and Ea-

gles) both had matches and both saw the

efforts of pre-season friendlies pay off with

both teams showing an intensity about

them and were both competitive from the

start of their respective games.  

The Falcons showed patience and re-

al intelligence, particularly when going for-

wards with Ifigenia, Elize and Aanya im-

pressing up front with some slick inter-

play. The defence of Georgia and An-

dreana was organised brilliantly by their

captain Elysia who as always led by ex-

ample. 

The girls had some good chances in

the first half with Aanya putting the girls

in in the lead, just rewards for her deter-

mined performance. Then Elize added

goals in the second half to secure a well-

deserved victory. 

As for the Eagles, they too showed

100% commitment. The girls fought hard

and came away with a well deserved draw.

Player of the Match Ruby thoroughly de-

served the accolade for her performance,

however a big well done to the rest of the

team too. Big congratulations to Sophia

for scoring the first goal of the season.

Coach Abdullai wanted gave a special

mention to Marina Shiamishis who or-

ganises everything for both teams and

both teams dedicated their performances

to Mary Tryphona and wish her a speedy

recovery after her injury. 

George Sammoutis and Harry Theodor-

ou's Under 10 silvers showed plenty of

positives as they never gave up and with

a couple of tweaks the boys pulled back

a couple of goals and put a smile back on

their faces.  

The Under 9 Green and White had their

very own North London Derby on Sun-

day, but it certainly wasn't a one sided af-

fair! Green played White, and it was a re-

ally fun game, enjoyed by children, par-

ents and coaches alike. There was plen-

ty of talent on show with positive team

spirit and friendship across both teams.

Plenty of improvement needed for all play-

ers across the teams, but it is great to see

the players starting to understand posi-

tional play. Ball mastery remains the ab-

solute key at this stage. 

Should you feel enthused and

want to know more about Omo-

nia Youth FC, you can contact

the club at omoniayouthfoot-

ballclub@hotmail.com, via the

contact page on the club's web-

site www.omoniayouthfc.com

as well as following the club on

twitter @OmoniaYouthFC and

Instagram @omoniayouthfc1994.
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Another positive matchday 
for Omonia Youth FC teams

ΑΕΚ YOUTH FC’s
NEWS

A very impressive performance from AEK sent them through

to the next round of theCup. In an excellent team effort, they

beat Highgate & Muswell Hill 11-0 , the goals coming from Luc-

ca 3,Savva 3, Nehemiah 3, Sami and Tristan. MoM: Savva.

Omonia Youth FC receive Middlesex FA Award 

Great start to the season for our U12 girls, with good team work and resilience demonstrated by all



AUBERGINE DIP

This is a recipe for a simple but

delicious smoky aubergine dip which

would tantalise your tastebuds. This

dip can be served accompanying

savoury dishes such as fish, meat,

on its own as first course or as part

of a meze platter. It is a delicious ap-

petizer served with warm pita or

crusty bread. The important steps

for a perfect melitzanosalata is to

use fresh aubergines which have to

be chargrilled or cooked on an open

gas fire to give better results. An al-

ternative method is to bake them in

a pre-heated oven. No herbs or spices

normally used to in the recipe. It is

simply prepared until it is light and

smoky some people mix it with wal-

nuts, feta cheese, yoghurt or may-

onnaise. This is a simpler recipe and

it is exceptionally tasty as the extra-

virgin olive oil combines with the

smoky flesh, vinegar, lemon juice

and minced garlic.

INGREDIENTS

Makes 4 portions

4 large aubergines

½ onion, grated 

1 garlic clove, minced

75ml extra-virgin oil and some ex-

tra for drizzling 

2 tbsp white wine vinegar 

sea salt and freshly ground black

pepper

a small bunch of fresh flat- leaf

parsley finely chopped and 

a few extra leaves to dec-

orate

4 black olives for decoration

METHOD 

1. Wash and pat dry the aubergines

with kitchen paper.

2. Prick the surface of the

aubergines with a fork to let

the steam escape when bak-

ing.

3. Smoke them on a strong gas

flame of a stove for 25-30 min-

utes turning them every 10 min-

utes until the skin is charred,

the flesh is soft and has a smoky

flavour. 

An alternative method is to

chargrill them for 30-40 min-

utes until you achieve the same 

results. Another way is to place 

the aubergines on a foil -lined

baking sheet and bake in a pre-

heated oven at 180 °C / 160 °C

fan/ gas 4 for 50-55 minutes

until soft.

4. Leave the aubergines to cool

slightly for 10 minutes before

handling. Cut them in half length-

wise with a knife and using a

spoon, scoop out the flesh.

Place the flesh in a colander

to remove its juices which may

be bitter. Another way is to rinse

the baked aubergines under

cold water and carefully re-

move the charred skin with your

hands. Squeeze the flesh to

remove its juices.

5. Finely chop the aubergine flesh

with a knife and place in a bowl.

This way, you have a courser

consistency. You may blend in

a food processor for a few sec-

onds but you will have a

smoother texture. 

6. Add the minced grated onion in

the bowl, minced garlic, ex-

tra-virgin olive oil, lemon

juice, vinegar, and sea-

soning. Stir well with a spoon

to mix all the ingredients

together. 

7. Garnish with fresh flat-leaf pars-

ley, olives and drizzle with

olive oil.

8. Serve as a starter with warm pi-

ta bread or as part of a meze

platter.
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LGR - London Greek Radio

- Weekly programme

Thursday 30th September 2021 ELEFTHERIA ● 23Cοmmunity News

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

MELITZANOSALATA
AUBERGINE DIP

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις (ρΙκ)
20,55 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.25 Ελληνική ταινία: 

Όταν οι Γυναίκες Αγαπούν

22.55 Ελληνική ταινία: 
Ποιος Θανάσης; 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
12:00 μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
15:25 καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια

19:50 με τον Φακό του Hellenic TV
21.10 Ελληνική ταινία: 

Κολωνάκι - Διαγωγή Μηδέν

22.35 Ελληνική ταινία: 
Ένας Μεγάλος Έρωτας

00.20 Ελληνική ταινία: 
Γυμνό Φωτομοντέλο

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

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

με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:40 με τον Φακό του Hellenic TV
20:10 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος 

20.50 Ελληνική ταινία: 
Στεφανία

22.25 Ελληνική ταινία: 
Ραντεβού Στην Κέρκυρα

KYΡIAKH 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
11.00 μετάδοση Θείας λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
21.00 Διαλέγω καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
21.25 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.00 Ελληνική ταινία: 

Φτωχαδάκια και Λεφτάδες

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.30 Από μέρα σε μέρα

17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 

20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα νικολαΐδη και την ρούλα

Σκουρογιάννη 

21.00 Θέατρο στην τηλεόραση: 

Πόθοι Κάτω Από Τις Λεύκες

22.35 το ταξίδι της Ζωής με την 

Άντζη λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα

17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.30 Ελληνική ταινία: 

Αγωνία

22.10 Ελληνική ταινία: 

Το Τρελοκόριτσο

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 

17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20.00 ταινίες της εβδομάδας 

με την τζίλα Ζυλυφτάρι

20.50 Ελληνική ταινία: 

Ξαναγύρισε Κοντά Μου

22.10 Ελληνική ταινία: 

Η Ωραία Των Αθηνών

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα

17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις (ρΙκ)

20,55 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου

21.25 Ελληνική ταινία: 

Αμόκ

22.50 Ελληνική ταινία: 

Εϊδαν Τα Μάτια Μας Γιορτές

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

The story of young Angelina, who suffers

from the incurable disease Lafora, moved

many of our compatriots and so wanted to

help find the money for her medical treat-

ment in the United States of America. Among

them is  Protopresbyter father George Niko-

laou in Bristol.

When Fr. George was informed of An-

gelina's condition, he contacted her family

in Australia and offered to send copies of his

book, ‘‘The Village of Eptakomi’’, which when

sold raised 4,200 Australian dollars. At the

same time, Fr. George was informed that the

girl’s grandparents come from Eptakomi, in

the district Famagusta, in Cyprus and that

he was a cousin with both of Angelina's grand-

parents.

Congratulations to Fr. George who gave

another example of solidarity to fellow hu-

man beings. We hope that others will be in-

spired to follow his good example.

For Angelina
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