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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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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Η μάσκα και 
οι... μασκαράδες
Η Σύνοδος Κορυφής 

της Ε.Ε. και η Τουρκία
ΣΕΛΙΔΑ 5

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ

Ηχηρό χαστούκι στους Τ/κ 
από το Βρετανικό F.O. για τις

απ’ ευθείας πτήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

l ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΚΕΚΑ)

Λ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ

ΛΟΡΔΟ ΜΑΓΓΙΝΙΣ ΠΟΥ «ΕΧΥΣΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ» ΓΙΑ ΤΗ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«Αξιολύπητη και

άθλια θέση για έναν

Βρετανό πολιτικό»
l ΤΟΝ “ΑΔΕΙΑΣΕ” ΚΑΙ ΤΟ 

FOREIGN OFFICE: «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΥ-ΓΑΛΛΙΑΣ»

l ΜΑΓΓΙΝΙΣ: «ΦΤΑΙΕΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ…»

ΣΕΛΙΔΑ 8

Εμπλοκή του Ερντογάν και

στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 60ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Οι προκλητικές και 
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας ζημιώνουν 

τις προοπτικές της λύσης του Κυπριακού»
l «ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗ

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ»
ΣΕΛΙΔΕΣ 3 & 14

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Η υπεράσπιση
των εθνικών μας δικαίων απάντηση

στην Τουρκία»

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 60η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

Η Κυπριακή Δημοκρατια φάρος 

σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο
l ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ

ΣΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΣΤΕΝΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ 
ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

l ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 14

n «ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΤΑ

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ»

n ΠΟΜΠΕΟ: «ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΕΛΛΑΔΑ»

ΣΕΛΙΔΑ 4
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Είναι με ιδιαίτερη τιμή που επι-
κοινωνώ με την Κυπριακή

κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο
με την ευκαιρία της επετείου των
60χρόνων από την εγκαθίδρυση
και ανεξαρτησία της Κυπριακής
Δημοκρατίας, την οποία γιορτά-
ζουμε με υπερηφάνεια.

Εύχομαι οι συνθήκες να ήταν δια-

φορετικές και να είχα τη δυνατότητα

να σας υποδεχτώ στην Ύπατη Αρ-

μοστεία, ώστε να γιορτάζαμε μαζί αυ-

τό το ορόσημο στη σύγχρονη κυ-

πριακή ιστορία. Δυστυχώς όμως, η

πανδημία του κορωνοϊού, η οποία

εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απει-

λή, δεν μας το επιτρέπει, εφόσον όλοι

θα πρέπει να συμβάλουμε ώστε να

παραμείνουμε ασφαλείς και να προ-

στατεύσουμε ο ένας τον άλλο. Γνωρίζω

ότι ο ιός έχει πλήξει βαριά την κοινό-

τητά μας και όλοι μας έχουμε βιώσει

είτε άμεσα, είτε έμμεσα, τις συνέπει-

ές του. Εκφράζω βαθιά συλλυπητή-

ρια στα μέλη της κοινότητάς μας που

έχουν χάσει αγαπημένα τους πρό-

σωπα. Εύχομαι δε, γρήγορη ανάρ-

ρωση σε όσους ασθενούν ή ευρίσκον-

ται στο νοσοκομείο. Ο ιός μάς έχει 

κρατήσει μακριά από τις οικογένειές

μας και αγαπημένα πρόσωπα. Θα

ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η Ύπατη

Αρμοστεία είναι και παραμένει στο

πλευρό σας σε αυτές τις δύσκολες

στιγμές.

Οι Κύπριοι μπορούν πάντοτε να

στηρίζονται ο ένας στον άλλο. Είναι

ένα από τα σπουδαιότερα χαρακτη-

ριστικά και αρετές του λαού μας που

τον καθιστά ικανό να ανταπεξέρχεται

στις περιπέτειες και προκλήσεις. Σε

κάθε γωνία του Ηνωμένου Βασιλείου,

της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου

Ιρλανδίας, η Κυπριακή κοινότητα, μέ-

σω των συνεχών προσπαθειών της,

παραμένει βασικός συνεργάτης στις

ευρύτερες προσπάθειές μας για εξεύ-

ρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουρ-

γικής λύσης που θα επανενώσει το

νησί μας σε μια διζωνική, δικοινοτική

ομοσπονδία και θα τερματίσει την πα-

ράνομη Τουρκική κατοχή και παρα-

βίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

του κυπριακού λαού.

Πριν από 60 χρόνια, η ίδια η Κυπρ-

ιακή Δημοκρατία εγκαθιδρύθηκε στη

βάση του διεθνούς δικαίου και πάν-

τοτε θα προασπίζεται το δίκαιο και τη

νομιμότητα, επιζητώντας τον διακα-

νονισμό οιωνδήποτε διαφορών με ει-

ρηνικά μέσα. 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης στην προσφώνηση του κα-

τά την75ηΓενική Συνέλευση του ΟΗΕ

την προηγούμενη εβδομάδα, οι σχέ-
σεις μεταξύ χωρών πρέπει να διέ-
πονται από κανόνες και όχι βία.

Δυστυχώς, τόσο η στάση, όσο και
οι δράσεις της Τουρκίας, όπως δια-
φαίνονται μέσω των προκλητικών και
παράνομων ενεργειών της στα κυ-
πριακά ύδατα, αλλά και μέσω των
εξαγγελθέντων σχεδιασμών της για
διάνοιξη και εποικισμό των Βαρωσίων,
γεγονός που θα αποτελούσε παρα-
βίαση των ψηφισμάτων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, παρεμπο-
δίζουν τη δημιουργία θετικού κλίμα-
τος για τη διεξαγωγή ουσιαστικών
συνομιλιών. Τέτοιες ενέργειες βλά-
πτουν σοβαρά τις προοπτικές για
εξεύρεση λύσης.

Εμείς, από την άλλη, όπως έχει ήδη
επαναλάβει αρκετές φορές ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης – και πιο πρόσ-
φατα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
–παραμένουμε δεσμευμένοι και έτοι-
μοι να επαναρχίσουμε τις συνομιλίες
από το σημείο που σταμάτησαν στο
Κρανς Μοντανά. Η προσήλωση μας
είναι στη δημιουργία ενός μέλλοντος
που να χαρακτηρίζεται από ειρήνη,
σταθερότητα, ασφάλεια, σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα και στη δημιο-
υργία ευκαιριών για όλους τους Κυπρί-
ους, μέσω μιαςδίκαιης, βιώσιμης και
λειτουργικής λύσης για το σήμερα, αλ-
λά και για τις μελλοντικές γενεές.

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που
η Κύπρος ανακήρυξε την ανεξαρτη-
σία της το 1960.Ανανεώνοντας συνεχώς
το προφίλ της, η Κύπρος, από χώρα
που εξήγαγε μεταλλεύματα και αγρο-
τικά προϊόντα, εξελίχθηκε σταδιακά
σε εξαγωγέα βιομηχανικών αγαθών
και μετατράπηκε σε διεθνές τουρι-
στικό και επιχειρηματικό κέντρο και
κέντρο παροχής υπηρεσιών και απο-
τελεί από το 2004 αναπόσπαστο κομ-
μάτι του μωσαϊκού που λέγεται Ευρω-
παϊκή Ένωση. Με την εξεύρεση υδρο-
γονανθράκων και την ενδυνάμωση
του ρόλου και της πρόσθετης αξίας
της στην περιοχή, έχει υιοθετήσει μια
δυναμική εξωτερική πολιτική και επι-
κεντρώνεται στην ανάδειξη των δυνα-
τοτήτων περιφερειακών συνεργειών
να συνδράμουν στην επίτευξη του
στόχου μας για ειρήνη, σταθερότητα
και πρόοδο. Αυτή είναι η Κύπρος του
2020 κι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε
περήφανοι. Μια επανενωμένη Κύ-
προς θα μπορούσε να φτάσει ακόμα
πιο ψηλά.

Καθώς γιορτάζουμε σήμερα την
60ηεπέτειο της ανεξαρτησίας της

Κυπριακής Δημοκρατίας, γιορτάζου-

με επίσης τους ανθρώπους της, είτε

αυτοί βρίσκονται στο νησί, είτε απο-

τελούν κομμάτι της δυναμικής και επι-

τυχημένης διασποράς. Εξάλλου, η

Κύπρος είναι ο λαός της.

Σας ευχαριστώ όλους προσωπικά

για τη σταθερή στήριξή σας προς την

Ύπατη Αρμοστεία και σας προσκαλώ

να συμμετάσχετε στους διαδικτυα-

κούς εορτασμούς μας για φέτος με το

καινοτόμο φεστιβάλ Cyprus@60 on-

linefestival, που ξεκινά σήμερα.

Θερμές ευχές σε όλους και στον

καθένα ξεχωριστά, στις οικογένειες

και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Ανδρέας Σ. Κακουρής

Ύπατος Αρμοστής 

της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 60ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Οι προκλητικές και

παράνομες ενέργειες της Τουρκίας ζημιώνουν τις

προοπτικές της λύσης του Κυπριακού»
 «ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΚΥΠΡΟΣ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ»
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Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 1st October 2020Eπικαιρότητα - CurrentNews

Με μια ισχυρότατη δήλωσή του το Foreign Office έκ-

λεισε την πόρτα στους Τουρκοκύπριους της Αγγλίας, οι

οποίοι απαίτησαν με διαδικτυακό αίτημα συλλογής υπο-

γραφών (petition) να επιτρέπονται αεροπορικές πτήσεις

από τη Βρετανία προς το ψευδοκράτος. Το αίτημα συγκέν-

τρωσε 12,66 υπογραφές και τύγχανε της θερμής υπο-

στήριξης του επιφανούς Συντηρητικού βουλευτή και

πρώην υπουργού Σερ Ίαν Ντάνκαν Σμιθ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας τονίζει ότι οι

απ’ ευθείας πτήσεις παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο (Συν-

θήκη Σικάγο 1994) και επίσης θα συνιστούσαν περιφρό-

νηση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας

(το 2009 και 2010). Η δήλωση αναφέρει ότι το Ηνωμένο

Βασίλειο Αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία,

η οποία έχει κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρο το νησί.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει, η Βρετανία δεν μπορεί να δια-

πραγματευτεί με τη «Διοίκηση» της βόρειας Κύπρου. Η

Κυπριακή Δημοκρατία δεν καθόρισε οποιοδήποτε αερο-

δρόμιο στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ως νόμιμο.

Τονίζει, παράλληλα, ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του

Ηνωμένου Βασιλείου με αποφάσεις του το 2009 και το

2010 δεν επιτρέπει απ’ ευθείας πτήσεις στο αεροδρόμιο

Ercan (Τύμπου), διότι αυτό θα συνιστούσε παράβαση

των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Κατόπιν αυτής της δήλωσης, που είναι πολιτικά και

νομικά τεκμηριωμένη, το αίτημα των Τουρκοκυπρίων

θεωρείται ως προτροπή για παρανομία. Η δε αναφορά

τους στο petition ότι υπάρχουν στη Βρετανία 300 χιλιά-

δες Τ/κ είναι ψευδής και παραπλανητική. 

(Ίδε και το σχετικό άρθρο της Φ. Α.παρακάτω).

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ

Ηχηρό χαστούκι στους Τουρκοκύπριους από

το Βρετανικό F. O. για τις απ’ ευθείας πτήσεις

Δύο δικαστικές αποφάσεις απαγορεύουν

τις απευθείας πτήσεις – Παραβίασή τους

θα συνιστούσε παρανομία

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 η βρετανική κυβέρν-
ηση διά του Φόρεϊν Όφις το οποίο να πούμε

άλλαξε πλέον όνομα και ονομάζεται Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης
(Foreign, Commonwealth and Development
Office) για ακόμα μια φορά, απάντησε αρν-
ητικά, στην προσπάθεια των Τουρκοκυπρίων
να πιέσουν για απευθείας πτήσεις προς το
Ηνωμένο Βασίλειο από το κατεχόμενο αερο-
δρόμιο της Τύμπου.

Προτού αναφέρουμε την απάντηση να εξ-
ηγήσουμε.

Προς το τέλος του Ιουλίου 2020 ο κ. Hasan
Ozkoc (Τουρκοκύπριος Βρετανίας) ξεκίνησε μια
εκστρατεία για υπογραφές, αγγλιστί petition, (αυ-
τό είναι δικαίωμα κάθε βρετανού πολίτη) για να πι-
έσει την βρετανική κυβέρνηση να δεχθεί το αίτημα
για απευθείας πτήσεις από τα κατεχόμενα στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Το σύστημα λειτουργεί ως εξής.
Όταν οι υπογραφές φθάσουν τις 10,000 η κυβέρν-
ηση είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. Όταν οι
υπογραφές φθάσουν τις 100,000 το θέμα μπορεί
να μελετηθεί για συζήτηση στη Βουλή των Κοινο-
τήτων. Το petition διαρκεί έξι μήνες η τελευταία
ημερομηνία για αυτή την εκστρατεία είναι η 27 Ια-
νουαρίου 2021.

Η κυβέρνηση απάντησε στις 21 Σεπτεμβρίου
2020 και η απάντηση, η οποία αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του petition, (σύνδεσμος πιο κάτω), σε
μετάφραση έχει ως εξής:

«Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει

σχέδια για έγκριση για απευθείας πτήσεις μεταξύ

του ΗΒ και της βόρειας (με μικρό β) Κύπρου. Απε-

υθείας πτήσεις θα παραβιάζουν υποχρεώσεις σύμφ-

ωνα με τον διεθνή νόμο. Σύμφωνα με την υπό-

λοιπη διεθνή κοινότητα, το ΗΒ δεν αναγνωρίζει την

αυτό-ανακηρυχθείσα 'Τουρκική Δημοκρατία της

Βόρειας Κύπρου' ως ένα ανεξάρτητο κράτος. Το

ΗΒ αναγνωρίζει την Δημοκρατία της Κύπρου ως

την κυρίαρχη αρχή (sovereign authority) για την

νήσο Κύπρο. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση του

ΗΒ δεν μπορεί να διαπραγματευτεί Συμφωνία για

Αεροπορικές Υπηρεσίες με την διοίκηση στη βόρ-

εια Κύπρο.

Η Δημοκρατία της Κύπρου δεν έχει καθορίσει

(designated) αεροδρόμιο στο βόρειο μέρος της

Κύπρου με τον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αε-

ροπορίας (ICAO), ως εκ τούτου, κανένα αεροδρ-

όμιο στη περιοχή αυτή της Κύπρου είναι καταλο-

γισμένο με την ICAO ως ανοικτό για διεθνή επι-

κοινωνία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (High Court) στο ΗΒ

επίσης το 2009 αποφάσισε (στη υπόθεση της Kib-

ris Türk Hava Yollari εναντίον του Υπουργού Με-

ταφορών) ότι αν επιτραπούν απευθείας πτήσεις

προς το αεροδρόμιο Ερτζιάν στη βόρεια Κύπρο

θα παραβιάζονται οι νομικές και διεθνείς μας υποχρ-

εώσεις. Και αυτό επειδή θα αποτύχουμε να σεβα-

στούμε τα δικαιώματα της Δημοκρατίας της Κύπρ-

ου σύμφωνα με την Σύμβαση του Σικάγου του 1944

Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, περιλαμβανο-

μένης της επιλογής ποία αεροδρόμια να καθορι-

στούν ως τελωνειακά αεροδρόμια. Την απόφαση

αυτή επικύρωσε και το Εφετείο (Court of Appeal)

το 2010. 

Ενόψει των πιο πάνω, θα ήταν παράνομο για

την Κυβέρνηση να εγκρίνει απευθείας πτήσεις πρ-

ος το βόρειο μέρος της Κύπρου.

Υπουργείο Εξωτερικών, 

Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης».

https://petition.parliament.uk/petitions/320878?re-
veal_response=yes

Οι Τουρκοκύπριοι εδώ και χρόνια, αγνοώντας
τις δύο καταπελτικές δικαστικές αποφάσεις εναν-
τίον τέτοιας ενέργειας, και χρησιμοποιώντας ψέ-
ματα και διαστρεβλώσεις γεγονότων, επανέρχον-
ται απεγνωσμένα στην προσπάθειά τους για απε-
υθείας πτήσεις. 

Όπως και στο εν λόγω petition, στο οποίο
ισχυρίζονται οι αθεόφοβοι ότι υπάρχουν 300,000
κάτοικοι τουρκοκυπριακής καταγωγής στο ΗΒ και
ότι πρέπει να αρθεί άκουσον άκουσον το εμπάργκο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1994 για τις πτή-
σεις αυτές. Ο μεν πρώτος εξωφρενικός ισχυρι-
σμός λέχθηκε από τον Τουρκοκύπριο Ερσίν Τα-
τάρ, σε δήλωσή του στη βρετανική εφημερίδα
«Daily Express» τον Φεβρουάριο του 2020, ο δε
δεύτερος και άκρως ανιστόρητος ισχυρισμός βγή-
κε στον αέρα από τον Συντηρητικό βουλευτή Iain
Duncan Smith, σε συνέντευξή του σε τουρκοκ-
υπριακό κανάλι στις 26.4.2018 προσπαθώντας
να εξασφαλίσει τον ψήφο των Τούρκων. 

Αναφέρω τα πιο κάτω σχετικά άρθρα.
«Η... γενναιοδωρία Τατάρ και το παραμύθι

των 300 χιλιάδων Τουρκοκυπρίων της Βρε-

τανίας», Κύριο άρθρο «Ελευθερίας» Λονδίνου,

27.2.2020 www.eleftheria.co.uk
«Διαστρεβλώσεις Τατάρ/Nτάνκαν Σμίθ για ‘’α-

πευθείας πτήσεις’’ και η διάψευση F.O» (14.02.2020
Sigmalive, Φανούλα Αργυρού).

«Ο αποτυχημένος Ίαν Ντάνκαν Σμιθ και η στήρι-

ξή του στην παρανομία», Κύριο άρθρο «Ελευθε-

ρίας», www.eleftheria.co.uk 21.6.2018
Ανοικτή Επιστολή στα αγγλικά προς Iain Dun

can Smith MP από Φανούλα Αργυρού www.eleft-
heria.co.uk 28.6.2018 

Η θέση της ICAO και η απόφαση 
του Αγγλικού Εφετείου 2010

Το Sigmalive στις 31.10.2019 κάλυψε την απάν-
τηση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αερο-
πορίας (ICAO International Civil Aviation Organiza-
tion) προς τον πιλότο Χάρη Θεοχάρους, στην
οποία υπογράμμιζε εμφαντικά ότι δεν υπάρχει κα-
νένα αεροδρόμιο «Εrcan», τονίζοντας ότι τα αε-
ροδρόμια που ελέγχονται από το μοναδικό FIR
της Κύπρου, αυτό της Λευκωσίας δηλαδή, είναι
αυτά της Λάρνακας και της Πάφου. 

Στις 12 Οκτωβρίου 2010 το Αγγλικό Εφετείο
(Court of Appeal) στο Λονδίνο με δικαστές τους
Lord Justice Ward, Lord Justice Richards και
Sir David Keene, απέρριψε την έφεση που έκα-
ναν η ψευτο-αερογραμμή των κατεχομένων "Kib-
ris Turk Hava Yollari" και η εταιρεία "CTA Holidays
Ltd" εναντίον του τότε Βρετανού Υπουργού Με-
ταφορών, ο οποίος αρνήθηκε να παραχωρήσει
άδεια για πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο 
προς τα κατεχόμενα. Η δίκη έγινε το 2009 και ο δι-
καστής Justice Wyn Williams απέρριψε το τουρ-
κικό αίτημα. Στην συνέχεια οι Τούρκοι έκαναν έφε-
ση εξού και η απόφαση του Αγγλικού Εφετείου 12
Οκτωβρίου 2010.

Απορρίπτοντας την έφεση των Τούρκων ο δι-
καστής Lord Justice Richards είπε ότι πρώτιστος
λόγος για την άρνηση του Υπουργού Μεταφορών
ήταν ότι τέτοια άδεια θα παραβίαζε τα δικαιώματα
της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει της Σύμβα-
σης του Σικάγου 7 Δεκεμβρίου 1944, την οποία
υπέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο και ως εκ τούτου
θα αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων που
έχει το Ηνωμένο Βασίλειο να σέβεται τα δικαιώματα
της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα ήταν παρά-
νομο.

Την απόφαση του Αγγλικού Εφετείου δημοσίευ-

σε η εφημερίδα «Τάιμς» του Λονδίνου στις 9 Νο-
εμβρίου 2010 με το χαρακτηριστικό τίτλο “Flight

refusal justified" (Δικαιολογημένη άρνηση πτή-
σεων). "LORD JUSTICE RICHARDS said that the

granting of the permits sought would constitute a

breach of the United Kingdom's obligation to re-

spect the rights of the Republic of Cyprus and

would be unlawful". (The Times November 9, 2010).
Να προσθέσω επίσης ότι στην υπόθεση της

Εφέσεως ως ενδιαφερόμενο μέρος έλαβε μέρος
και η Κυπριακή Δημοκρατία με τους δικηγόρους
Professor Vaughan Lowe QC και Akhil Shah QC
(instructed by DLA Piper UK LLP).

LAW REPORTS
The Times, 9 November 2010

Flight refusal justified
Court of Appeal

Published November 9, 2010

Regina (Kibris Turk Hava Yollari and Another)

v Secretary of State for Transport

The Secretary of State for Transport was enti-

tled to refuse to grant permits to a Turkish airline

and travel agent to allow them to operate sched-

uled and charter flights between the United King-

dom and northern Cyprus.

The Court of Appeal (Lord Justice Ward, Lord

Justice Richards and Sir David Keene) so held,

inter alia, when on October 12, 2010, dismissing

the appeal of the claimants, Kibris Turk Hava Yol-

lari, a Turkish airline, and CTA Holidays Ltd, its

wholly owned subsidiary, from the dismissal by Mr

Justice Wyn Williams ([2009] EWHC 1918 (Ad-

min)) of their claim for judicial review of the refusal

of the Secretary of State for Transport of the air-

line's application to vary its operating permit to al-

low it to carry passengers, baggage and cargo on

scheduled services between the United Kingdom

and northern Cyprus, and of both their applica-

tions for a permit to operate charter flights between

the United Kingdom and Ercan airport in northern

Cyprus.

LORD JUSTICE RICHARDS said that the grant-

ing of the permits sought would constitute a breach

of the United Kingdom's obligation to respect the

rights of the Republic of Cyprus and would be

unlawful.

Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος



ΗΣούδα αναδεικνύεται ως το πιο
στρατηγικό σημείο της περιοχής.

Συναντώνται τα συμφέροντα των ΗΠΑ
και της Ελλάδας, ανέφερε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του
με τον Μάικ Πομπέο.

«Στο νησί αυτό δεν χτυπάει μόνο η κα-

ρδιά της Ελλάδος χτυπάει και η καρδιά

της Ανατολικής Μεσογείου. Χτυπάει όμως

και ο δυνατός παλμός της ελληνοαμερι-

κανικής συνεργασίας. Δεν είναι τυχαίο

ότι τώρα μιλάμε από την 115 Πτέρυγα

Μάχης της Πολεμικής μας Αεροπορίας»,

τόνισε ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις

του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτε-

ρικών, στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη

Σούδα.

«Η Σούδα αναδεικνύεται έτσι ως το

πιο στρατηγικό σημείο της ευρύτερης 

περιοχής. Εδώ συναντώνται τα συμφέ-

ροντα των δύο χωρών μας μαζί μας όμως

με εκείνα της ασφάλειας και της ειρή-

νης», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως

στα νερά της διεξάγονται κοινές ασκή-

σεις και ανήγγειλε ότι η Σούδα θα γίνει

έδρα μόνιμου ελλιμενισμού ενός από τα

μεγαλύτερα πλοία των ΗΠΑ, του USS

Hershel «Woody Williams».

Στον ουρανό της Σούδας θα πετούν

τα ελληνικά και τα αμερικανικά αερο-

σκάφη, τα οποία μοιράζονται τον ίδιο

διάδρομο προσγείωσης και απογείω-

σης, ανέφερε ακόμη ο Έλληνας πρ-

ωθυπουργός ο οποίος αναφέρθηκε και

στην «αναβαθμισμένη συνεργασία» Ελ-

λάδας και ΗΠΑ για την αμυντική βιο-

μηχανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για

τις αμερικανικές επενδύσεις στον εκ-

συγχρονισμό των F16, σε ελληνικά ναυ-

πηγεία καθώς και για την ιδιωτικοποίηση

του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης για

το οποίο είπε ότι θα αποτελέσει «κόμβο

μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου

προς την Ευρώπη – κατασκευάζεται πλω-

τή μονάδα επεξεργασίας φυσικού αε-

ρίου». Πρόσθεσε μάλιστα ότι παράλληλα

με την Αλεξανδρούπολη, «την ίδια τύχη

θα έχει το λιμάνι της Καβάλας».

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στα

ελληνοτουρκικά τόνισε ότι ο κ. Πομπέο
«συμμερίζεται τις θέσεις μας» και τό-

νισε πως έχει έρθει η ώρα της διπλω-

ματίας. Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις

προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας την

«αχρείαστη ρητορική που φορτίζει το

κλίμα» και τους «τακτικισμούς που είναι

αντίθετοι στις αξίες του δυτικού κόσμου»,

τις οποίες σημείωσε ότι «η Άγκυρα

συνεχίζει και στα νερά της Κύπρου».

«Όχι σε μονομερείς ενέργειες. Εθνική

απάντηση είναι η υπεράσπιση των εθ-

νικών μας δικαίων», πρόσθεσε ο κ. Μητσο-

τάκης και υπογράμμισε ότι «σε μια στιγ-

μή που παλιοί εχθροί (σ.σ. Ισραήλ – ΗΑΕ)

γίνονται φίλοι, στη Μεσόγειο δεν πρέπει

να σηκώνονται κύματα αντιπαλότητας».

Ετοιμότητα για διάλογο

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη

Μεσόγειο και ως «θάλασσα στρατηγικής

σημασίας και για τις ΗΠΑ», ενώ πρό-

σθεσε σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκι-

κές σχέσεις, πως «το διεθνές δίκαιο πρέ-

πει να αποτελεί πυξίδα για όλους» και

επεσήμανε την ετοιμότητα της Ελλάδας

για τις διερευνητικές επαφές, αλλά και

τις τεχνικές συνομιλίες με την Τουρκία

στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε συγκρα-

τημένα αισιόδοξος και κλείνοντας σε ό,τι

αφορά την επίσκεψη Πομπέο τόνισε ότι

αυτή «η επίσκεψη σφυρηλάτησε έναν

ακόμα κρίκο στους ισχυρούς δεσμούς

Ελλάδας και ΗΠΑ»  

Οι δηλώσεις Πομπέο

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκον-
ται στο απόγειό τους, τόνισε ο Αμερι-

κανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο κατά τη διάρ-

κεια των δηλώσεών του από την Κρήτη.

«Επεκτείνουμε την παρουσία μας στην

Ελλάδα. Πρώτη φορά υπουργός Εξω-

τερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα

δύο φορές σε τόσο σύντομο χρόνο», είπε,

προσθέτοντας ότι η Σούδα θα γίνει βά-

ση μόνιμου ελλιμενισμού του πολεμικού

πλοίου USS «Hershel “Woody “Williams».

Κάτι που, όπως τόνισε, είναι στρατη-
γικής σημασίας επιλογή  «γιατί ( η βά-

ση της Σούδας) είναι στρατηγική θέση

και συμβολίζει την στρατηγική συνερ-

γασία που υπάρχει και θα συνεχίσει να

αυξάνεται».

«Έχουμε μια πολύ ισχυρή στρατιωτι-

κή σχέση και σας βλέπουμε σαν έναν

πυλώνα σταθερότητας και έχουμε πολύ

στενούς δεσμούς», σημείωσε ο κ. Πομ-

πέο συμπληρώνοντας ότι «οι ΗΠΑ

στηρίζουν την Ελλάδα όσον αφορά τις

πρωτοβουλίες της για την προμήθεια φυ-

σικού αερίου».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, οι ΗΠΑ πι-

στεύουν στη συνεργασία στον τομέα της

ενέργειας «και στηρίζουμε όλες αυτές τις

πρωτοβουλίες για την ευημερία στην πε-

ριοχή».

Υποστηρίζουν δε τον «διάλογο μεταξύ

χωρών -μελών του ΝΑΤΟ».  Ο κ. Πομ-

πέο ανέφερε ότι συζήτησε με τον ΓΓ του

ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ «σχετικά με την

πρόοδο που γίνεται στο ΝΑΤΟ» και εξέ-

φρασε την ελπίδα ότι «αυτές οι συζητή-

σεις μπορούν να συνεχιστούν με σοβα-

ρό τρόπο».

Αναφερόμενος στις συγκρούσεις με-

ταξύ Αρμενίας -Αζερμπαϊτζάν, ο κ. Πομ-

πέο είπε: «Συνιστώ σε όλους  να βρεθ-

εί μια ειρηνική λύση στο Ναγκόρνο Κα-

ραμπάχ».

Ο Μάικ Πομπέο, δεν παρέλειψε να

ευχαριστήσει το ζεύγος Μητσοτάκη για

τη φιλοξενία και γιατί ήταν «τόσο καλοί

οικοδεσπότες».

ΥΠΕΡ-ΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

Η δημιουργία μιας υπερ-βάσης στη

Σούδα είναι γεγονός. Ενός ναυστάθμου

στην Κρήτη με δυνατότητες να ελλι-

μενίζεται εκεί αλλά και να συντηρείται ο

μισός Ελληνικός Στόλος αποτελεί πάγια

επιδίωξη του Πολεμικού Ναυτικού.

Υπήρχαν και στο παρελθόν σχέδια για

την αναβάθμιση του Ναυστάθμου Κρή-

της, τα οποία δεν καρποφόρησαν, καθώς

το κόστος των έργων είναι πολύ μεγά-

λο. Τον τελευταίο χρόνο όμως, μετά το

τουρκολιβυκό σύμφωνο και την κλιμά-

κωση της τουρκικής προκλητικότητας,

τα σχέδια αυτά  επανήλθαν στο προσ-

κήνιο.

Ο βασικός στόχος είναι με τη δημι-

ουργία αυτής της υποδομής η Ελλάδα

να κάνει αισθητή τη ναυτική παρουσία

της στην Ανατολική Μεσόγειο και να την

ελέγχει αποτελεσματικότερα, μετά και τις

αλλεπάλληλες εξελίξεις και τις προκλή-

σεις στην περιοχή. Οι υποδομές που

απαιτούνται για να γίνει ο Ναύσταθμος

Κρήτης μια δεύτερη Σαλαμίνα χρειάζον-

ται πολύ χρόνο, τεράστιες δαπάνες αλ-

λά και ανθρώπινους πόρους. 

«Δεν είναι υπόθεση μερικών μηνών η

ίδρυση Ναυστάθμου στην Κρήτη. Θέλει

χρόνια», επισήμανε μιλώντας στη Βου-

λή ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. 
Ένα παράδειγμα: για να ελλιμενίζον-

ται μόνιμα πέντε φρεγάτες (με 150 άτο-

μα πλήρωμα) στον Ναύσταθμο Κρήτης

θα πρέπει να δημιουργηθούν υποδομές

διαμονής για αυτούς και τις οικογένειές

τους για περίπου 2.250 άτομα. Επιπλέ-

ον, ό,τι χώροι υπάρχουν σήμερα στη Σα-

λαμίνα για επισκευές, αναγομώσεις κ.ά.

θα πρέπει να κατασκευαστούν και στη

Σούδα. 

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο μόνιμος

ελλιμενισμός του πολεμικού πλοίου USS

Hershel “Woody” Williams στη Σούδα.

Το πλήρωμά του αποτελείται από στρα-

τιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Έχει

μήκος 230 μέτρων και διαθέτει ένα κα-

τάστρωμα πτήσης 4.830 τετραγωνικών

μέτρων (φωτό κάτω).

Οι Αμερικανοί έχουν δαπανήσει εκα-

τομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση

κι επέκταση των υπαρχουσών εγκατα-

στάσεων. Η πιο γνωστή από τις νέες

υποδομές είναι η προβλήτα ή αλλιώς το

κρηπίδωμα κ-14 στο Μαράθι.
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ΣΟΥΔΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Η υπεράσπιση

των εθνικών μας δικαίων η εθνική

απάντηση στην Τουρκία»



Ηπανδημία του κορωνοϊού έχει κάνει άνω-

κάτω τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα και

πλήττει «βάναυσα» τις οικονομίες όλων των

κρατών του πλανήτη. Οι συνέπειες είναι ήδη

τρομακτικές. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί

για πολλούς ακόμα μήνες, θα «πεινάσει κό-

σμος»... Οπωσδήποτε ο μοναδικός τρόπος για

να αποφευχθεί η επικείμενη καταστροφή, είναι

μόνο με η δημιουργία ενός αποτελεσματικού

εμβολίου, το οποίο να είναι ικανό να θωρακίσει

τους πολίτες και να τους προστατεύσει.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, «τρέχουν» αυτή

τη στιγμή δοκιμές για 200 περίπου εμβό-

λια παγκοσμίως. Τα κράτη έχουν ρίξει δισεκα-

τομμύρια για την παρασκευή αυτού του εμ-

βολίου. Ναι, χρειάζεται χρόνος, αλλά και τα λε-

φτά που δόθηκαν είναι αστρονομικά. Ελπίζου-

με οι φαρμακοβιομηχανίες να μη «παίζουν

παιχνίδια» εις βάρος της υγείας των πολιτών

και της οικονομικής σταθερότητας των κρατών,

αναλογιζόμενες τα τεράστια προσδοκώμενα

κέρδη και τον... διαμοιρασμό τους.

Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προέχει

τώρα είναι τα «συμβατικά» μέτρα για προ-

στασία από την ασθένεια. Είναι κοινώς παρα-

δεκτό τώρα ότι η σωστή κάλυψη του προσώπου

– η γνωστή μάσκα – προφυλάσσει από τον  ιό.

Κάθε ένας με σώας τας φρένας, που διαθέτει

δηλαδή δύο δράμια νου, υποχρεούται να προ-

στατεύσει τον εαυτό του για το δικό του καλό,

αλλά και των συνανθρώπων του. Αυτή, πα-

ράλληλα με άλλα μέτρα, είναι η βασική συντα-

γή προστασίας. Μπορεί κάποιες μειονότητες

να μη πιστεύουν στη μάσκα για διαφόρους λό-

γους, κάποιοι απλώς από άρνηση και άλλοι

διότι ανοήτως δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του

κορωνοίού ή αφελώς νομίζουν ότι είναι.. άτρω-

τοι! Ας αψηφούν οι ίδιοι τον κίνδυνο, ας μη νοι-

άζονται για τη ζωή τους, οφείλουν όμως να σε-

βαστούν τις ευαισθησίες και τους φόβους των

υπολοίπων, να σεβαστούν τη ζωή, εν τέλει,

των συνανθρώπων τους.

Ημάσκα, λοιπόν, είναι πλέον απαραίτητη

στη ζωή μας όπως τα ρούχα. Στην αρχή

οι ίδιοι επιστήμονες που σήμερα είναι υπέρ-

μαχοί της, ήταν διστακτικοί στο να προτείνουν

τη χρήση μάσκας ως ασπίδα προστασίας από

τον ιό. Τόσο στη Βρετανία όσο και σε Ελλάδα

και Κύπρο, σχεδόν συνιστούσαν την... απο-

φυγή της. Τους ακούγαμε πολύ καθαρά τι έλε-

γαν και ποια «επιχειρήματα» προέβαλαν. Τώρα

τα πράγματα άλλαξαν. Δεν αρκεί μόνο το πλύσι-

μο των χεριών διάρκειας ενός... «happy birthday»

ή η απόσταση, που σε πολλές περιπτώσεις

δεν τηρείται ή δεν μπορεί να τηρηθεί. Απαι-

τείται και κάλυψη προσώπου από την βρεφι-

κή σχεδόν ηλικία και άνω.

Δυστυχώς, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία

των πολιτών συμμορφώνεται και ακολου-

θεί τα μέτρα που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις

κατόπιν συμβουλής των ειδικών, κάποιες θλι-

βερές μειοψηφίες ανώριμων και ανεύθυνων –

νεαρών κυρίως – δεν εννοούν να υπακούσουν.

Αυτοί είναι πρόξενοι διάδοσης και εξάπλωσης

του ιού, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο ανθρώπι-

νες ζωές.

Πρέπει να πούμε ότι σήμερα όλες οι κυβερ-

νήσεις βλέπουν σοβαρά την αντιμετώπι-

ση της ασθένειας και λαμβάνουν αυστηρά

μέτρα. Στην αρχή δεν ήταν αυτές οι εκτιμήσεις

σε διάφορες χώρες – όπως τη Βρετανία, όπου

η κυβέρνηση υποτίμησε τον κίνδυνο, μέχρι

που άρχισαν τα θύματα του κορωνοϊού να καλ-

πάζουν ιλιγγιωδώς. Σήμερα η ενημέρωση του

κόσμου είναι σε υψηλό επίπεδο. Οι κυβερνή-

σεις ξοδεύουν πολλά χρήματα – και καλά κά-

νουν – σε ΜΜΕ, ώστε το μήνυμα να φτάσει και

στον «τελευταίο» πολίτη.  Οι ενημερωτικές εκ-

πομπές για την ασθένεια είναι καθημερινή ρου-

τίνα πλέον. Και όμως, βρίσκονται πολιτικοί και

κόμματα, στην Ελλάδα κυρίως, που...κατηγο-

ρούν την κυβέρνηση ότι ξοδεύει λεφτά για να

ενημερώσει τον κόσμο!

Ασυνείδητοι πολιτικοί – ανεπαρκείς – και

ανεύθυνα κόμματα «προστατεύουν» το-

υς ανεύθυνους πολίτες, τις θλιβερές μειοψη-

φίες που αγνοούν τις συστάσεις και τα μέτρα

για τον κορωνοιό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να...

στοχοποιούνται οι παραβάτες. Προσπαθούν

να «χαϊδέψουν» τ’ αυτιά των ολίγων για μια

«χούφτα από ψήφους». Λαϊκίζουν επικίνδυνα

και θανατηφόρα.

Στην Ελλάδα, παρά το ότι η κυβέρνηση

Μητσοτάκη συμπεριφέρθηκε υπεύθυνα και

με φοβερά αντανακλαστικά στην αντιμετώπι-

ση της πανδημίας, υπάρχουν «μασκαράδες»

πολιτικοί και κόμματα που υπερασπίζονται το-

υς ασυνείδητους «ανυπάκουους», αδιαφο-

ρώντας για τον κίνδυνο που ελλοχεύει. Υπάρχουν

«μασκαράδες» πολιτικοί και κόμματα που υπο-

δαυλίζουν θλιβερές μειοψηφίες μαθητών να

προβαίνουν σε καταλήψεις σχολικών κτιρίων,

να κλείνουν σχολεία και να χτυπούν την Εκπαί-

δευση για πολιτικο-κομματικούς κυρίως λό-

γους. Βρίσκουν ως αφορμή κάποιες αδυναμίες

– που υπάρχουν – στη λειτουργία των σχο-

λείων, για να προκαλέσουν κοινωνική ανατα-

ραχή και να πληγεί ο τόπος, για να έχουν αυ-

τοί κομματικά οφέλη. Αδυναμίες παρατηρούνται

στα σχολεία όλου του κόσμου. Σε καμιά, όμως,

χώρα, μια αμελητέα, ετσιθελική μειοψηφία δεν

παίρνει τον νόμο στα χέρια της όπως στην

Ελλάδα, ζητώντας μεταξύ άλλων τη μη... αγο-

ρά πολεμικών αεροσκαφών Ραφάλ από τη

Γαλλία, ως ένα από τα «αιτήματά» τους για αν-

τιμετώπιση του κορωνοϊού! Σκέτη παράνοια!

Είναι καιρός όλοι οι «μασκαράδες» να ξε-

σκεπαστούν και να προστατευθεί ο κό-

σμος, όχι μόνον από τον κορωνοϊό, αλλά και

από την ασθένεια της φασιστικής συμπεριφο-

ράς των ολίγων, οι οποίοι επιβάλλουν διά της

«αριστερής βίας» τη θέλησή τους στους πολ-

λούς.

Μασκαράδες, όμως, διαφόρων ειδών και

ποιοτήτων έχουμε και αλλού, όχι αυτού

του επιπέδου, αλλά υπάρχουν. Στην Παροικία

μας, ας πούμε, δεν ανθούν μεν, ευδοκιμούν δε.

Και εδώ οι λίγοι γίνονται «πλειοψηφία» και...

εκπροσωπούν, τάχα, τους συμπατριώτες μας.

«Ομογενείς» είναι... ανεπίτρεπτη λέξη, δεν...

τολμούν να την πουν, διότι έχασαν προ πολ-

λού το Γένος τους, το «όμαιμον, το ομόγλωσ-

σον και το ομόθρησκον»...
“Ε”
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Η μάσκα και 
οι... μασκαράδες
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Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο Παρασκευή η αναβλη-

θείσα Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία

αποφασίστηκε να συνέλθει με κύριο – ίσως και αποκλειστικό –

θέμα την απειλητική και παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας.

Βέβαια, έκτοτε προέκυψαν και άλλα θέματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν

θα αναλωθούν σ’ αυτά οι ηγέτες.

ΟΕρντογάν, με τραμπουκισμούς, φαίνεται να κατορθώνει να

«κοιμίζει» κάποιους δυνατούς Ευρωπαίους ηγέτες. Προφα-

σίστηκε ότι θέλει διάλογο με την Ελλάδα, απέσυρε το ερευνητικό

του πλοίο και καραδοκεί να δει ποιες αποφάσεις θα παρθούν. Αν

οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές και «πονέσει», ούτε διάλο-

γος θα υπάρξει ούτε ειρηνική επίλυση των ελληνοτουρκικών δια-

φορών (Ναι, μία είναι η διαφορά, αλλά υπάρχουν και άλλα θέ-

ματα, όπως το μεταναστευτικό, ο αποδεκατισμός της ελληνικής

μειονότητας, ακόμα και η Αγιά Σοφιά, που αστόχως η ελληνική

κυβέρνηση το μετατόπισε στην ΟΥΝΕΣΚΟ).

Ητουρκική παρανομία συνεχίζεται εδώ και μήνες στην κυ-

πριακή ΑΟΖ. Η Τουρκία, με δύο πλοία της, παραβιάζει κα-

τάφωρα τα χωρικά ύδατα και τα δικαιώματα ενός κράτους-μέ-

λους της Ε.Ε., της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχει κανένα δι-

καίωμα, νομικό και ηθικό, η Ε.Ε. να κλείσει τα μάτια και να αδια-

φορήσει. Αν η Τουρκία δεν τερματίσει την εισβολή της στην κυ-

πριακή ΑΟΖ, οι κυρώσεις είναι μόνοδρομος. Εξάλλου, αυτό συμ-

φωνήθηκε προ μηνός από τους ΥΠΕΞ της Ε.Ε., ταυτόχρονες

κυρώσεις στη Λευκορωσία και την Τουρκία.

ΗΆγκυρα συνεχώς προκαλεί. Πέραν της παράνομης στρα-

τιωτικής παρουσίας της και σε άλλες χώρες (ο ίδιος ο Ερ-

ντογάν το... φουμίστηκε), τώρα εμπλέκεται και στο Ναγκόρνο-

Καραμπάχ. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι επικρατεί τόση τύ-

φλα στην Ε.Ε. Δεν βλέπουν ότι εκκολάπτεται ένας περιφερειακός

Χίτλερ, που καταβροχθίζει βαθμηδόν αδύναμους γείτονές του;

Διότι με τους ισχυρούς της περιοχής δεν μπορεί να αναμετρη-

θεί.

ΟΚυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας οφείλουν να υπο-

στηρίξουν σθεναρά την Κύπρο, όπως πιστεύουμε ότι θα κά-

νουν και οι Γάλλοι του Μακρόν και οι Αυστριακοί. Έχουν πολ-

λούς λόγους να τηρήσουν αξιοπρεπή στάση. Αν, παρ’ ελπίδα,

ολιγωρήσουν, θα διαπράξουν μέγα πολιτικό και εθνικό σφάλμα,

το οποίο θα έχει συνέπειες και στην ίδια την Ελλάδα. 
“Ε”

Η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. και η Τουρκία



Μια πιθανή ανταρσία των βουλευ-

τών του στη Βουλή των Κοινοτή-

των απέφυγε ο Μπόρις Τζόνσον την

Τρίτη, ο οποίος όμως έγινε αντικείμε-

νο μιας ντροπιαστικής – αν μη τι άλλο

– επίπληξης για τον τρόπο που αντι-

μετωπίζει τη Βουλή από τον πρόεδρό

της.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινό-

τητων, σερ Λίντσεϊ Χόιλ, απέτρεψε μια

ανταρσία βουλευτών των Συντηρητικών

απέναντι στα έκτακτα μέτρα που έχει επι-

βάλει η βρετανική κυβέρνηση για τον κο-

ρωνοϊό, όταν ανακοίνωσε ότι δεν θα επι-

τρέψει τη συζήτηση και ψηφοφορία επί

τροπολογίας «ανταρτών» Συντηρητικών

βουλευτών, η οποία επιδίωκε να διενερ-

γείται κοινοβουλευτική ψηφοφορία επί των

εκτάκτων νομοθετημάτων κατά της παν-

δημίας.

Ο σερ Λίντσεϊ αναγκάστηκε να απορ-

ρίψει την τροπολογία για διαδικαστικούς

λόγους, καθώς δεν ταίριαζε με τον χαρα-

κτήρα της διαδικασίας ανανέωσης ή όχι

των εκτάκτων εκτελεστικών εξουσιών εν

μέσω πανδημίας.

Έξαλλος ο πρόεδρος της
Βουλής των Κοινοτήτων

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βουλής των

Κοινοτήτων ανέφερε ότι δεν πήρε την πα-

ραπάνω απόφαση ελαφρά τη καρδία και

απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στην

κυβέρνηση Μπόρις Τζόνσον, κάνοντας

λόγο για «ασέβεια» και «περιφρόνηση»

του κοινοβουλίου.

«Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση

έχει ασκήσει την εξουσία της για την εφα-

ρμογή νομοθεσιών κατά τη διάρκεια αυ-

τής της κρίσης είναι εντελώς απογοητευ-

τική. Πολύ συχνά αυτές οι έκτακτες τρο-

πολογίες δημοσιεύτηκαν ώρες πριν εφα-

ρμοστούν και κάποιες από τις εξηγήσεις

για τα μέτρα που εισάγουν δεν είναι πει-

στικές. Αυτό είναι ασέβεια προς τη Βου-

λή», είπε χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση πρέπει να ξαναχτίσει την

εμπιστοσύνη [που έχασε] στη Βουλή και

να μην την αντιμετωπίζει με την περι-

φρόνηση που έχει επιδείξει», πρόσθεσε.

Ο σερ Λίντσεϊ κάλεσε την κυβέρνηση

να ενημερώνει εγκαίρως τους βουλευτές

μελλοντικά και να μη καταχράται τους νο-

μοθετικούς κανονισμούς ώστε να απο-

φεύγεται η συζήτηση επί νομοθετημάτων

που αφορούν έκτακτα περιοριστικά μέτρα

για την πανδημία. 

Η επίμαχη 
τροπολογία

Η τροπολογία, η οποία προτάθηκε από

τον βουλευτή των Τόρις σερ Γκρέιαμ

Μπρέιντι, θα επέτρεπε να προτείνονται

μελλοντικές διατάξεις που επηρεάζουν

ολόκληρη τη Βρετανία, μόνο αν η Βουλή

είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να

ψηφίσει για αυτές.

Η κυβέρνηση είχε βρεθεί σε δύσκολη

θέση, καθώς πιστεύεται ότι η τροπολογία

είχε τη στήριξη τουλάχιστον 80 Συντηρη-

τικών βουλευτών, που αντιδρούν στον 

τρόπο λήψης και στην έκταση των περιο-

ριστικών μέτρων που αποφασίζει η κυβέρ-

νηση Τζόνσον.

Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 1st October 2020Eπικαιρότητα - CurrentNews

Απετράπη «ανταρσία» των Τόρις – Έξαλλος

ο πρόεδρος της Βουλής με τον Μπ.Τζόνσον

Προειδοποίηση Τζόνσον 
για αυστηρότερα μέτρα

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η λήψη περαιτέρω

μέτρων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας είναι να

ακολουθούν όλοι τους περιορισμούς που έχουν ήδη επιβληθεί,

προέτρεψε χθες το βράδυ τους Βρετανούς ο πρωθυπουργός

Μπόρις Τζόνσον, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο α-

ριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τις 7.000.

Ο επιδημιολόγος Κρις Γουίτι, ο αρχίατρος της Αγγλίας, πα-

ρουσίασε νωρίτερα πίνακες που δείχνουν ότι τα κρούσματα

αυξάνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, στη βορειοδυτική και

βορειοανατολική Αγγλία.

«Όπως βλέπετε, η αύξηση είναι ταχεία σε ορισμένες από αυ-

τές τις περιοχές», σημείωσε.

Ο Τζόνσον ωστόσο επισήμανε ότι αυτή τη φορά, σε σύγκρι-

ση με το πρώτο κύμα, τα ξεσπάσματα της Covid-19 μπορεί να

είναι πιο τοπικά. «Παρατηρούμε ορισμένες πολύ ξεκάθαρες, το-

πικές κορυφώσεις. Ίσως να είναι (…) ένα πιο τοπικό φαινόμε-

νο», σημείωσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν επιθυμεί να επι-
βάλει ξανά γενική καραντίνα, αλλά εφόσον απαιτηθεί, «δεν

θα διστάσει να λάβει περαιτέρω μέτρα».

«Η επιτυχία μας θα κριθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομά-

δες», είπε, υποστηρίζοντας ότι «αν εργαστούμε όλοι μαζί τώρα»

τότε θα αυξηθεί η πιθανότητα να μην χρειαστεί να επιβληθούν

νέοι περιορισμοί. Είναι όμως ακόμη πολύ νωρίς για να πει κα-

νείς αν η δέσμη των μέτρων θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα,

σημείωσε.

Απευθυνόμενος εξάλλου στους φοιτητές, τους διαβεβαίωσε

ότι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα.
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Τι εκόμισε ο Μ. Πομπέο στην Ελλάδα 
Την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός

έγραφε το διάγγελμά του, το διπλω-
ματικό του γραφείο προετοίμαζε την έκ-
τακτη Σύνοδο Κορυφής για τις σχέσεις Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, η οποία
αναβλήθηκε και αναμένεται να πραγμα-
τοποιηθεί σήμερα και αύριο 1-2 Οκτωβρίου,
το έδαφος για τον καθορισμό ημερομηνίας
επανέναρξης των διερευνητικών επαφών
με την Άγκυρα, το πιθανότερο αμέσως με-
τά τη Σύνοδο, αν δεν θέσει προσκόμματα
η τουρκική πλευρά, και την επίσκεψη του
Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο στην Ελλάδα (27-29 Σεπτεμβρίου). 

Ο Μάικ Πομπεο ξεκίνησε την επίσκεψή

του από τη Θεσσαλονίκη. Υπέγραψε διμερή

συμφωνία για την επιστήμη και την τεχνολογία

και συμμετείχε με εκπροσώπους του επιχει-

ρηματικού κλάδου της Ενέργειας, σε μια συζή-

τηση όπου υπογράμμισε τη σημασία της ενερ-

γειακής διαφοροποίησης και των έργων υπο-

δομής που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Οι ΗΠΑ έχουν ενεργό ενδιαφέρον για επεν-

δύσεις στη Βόρεια Ελλάδα και η παρουσία του

Μ. Πομπέο στη Θεσσαλονίκη ερμηνεύεται ως

δείγμα της σημασίας που αποδίδει η Washington

στο ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στα

Δυτικά Βαλκάνια. 

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός υπουργός Εξω-

τερικών μετέβη στην Κρήτη και φιλοξενήθη-

κε για δύο ημέρες στο σπίτι του Έλληνα πρ-

ωθυπουργού στα Χανιά, όπου ο Κυρ. Μητσο-
τάκης παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του βράδυ

της Δευτέρας (28/9). 

Έτσι όπως πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη

του Μάικ Πομπέο, έχει από μόνης της ισχυ-

ρότατους συμβολισμούς. Ο Αμερικανός υπο-

υργός Εξωτερικών πραγματοποίησε προσ-
φάτως ταξίδι και στην Κύπρο, απέφυγε όμως
να επισκεφθεί την Τουρκία, γεγονός που
ενόχλησε την Άγκυρα, όπως φάνηκε από δημο-
σιεύματα τουρκικών μέσων, που θεωρούν ότι
οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν την στάση ουδετερό-
τητας στην περιοχή. Επιπλέον, η φιλοξενία
του στο σπίτι του Έλληνα πρωθυπουργού,
όπως είχε κάνει παλαιότερα ο πατέρας του με
τον Τζορτζ και την Μπάρμπαρα Μπους,
δείχνει ότι ανάμεσα στους δύο πολιτικούς έχει
αναπτυχθεί, από πέρυσι τον Οκτώβριο, όταν
ο Μ. Πομπέο επισκέφθηκε την Αθήνα για την
υπογραφή της διμερούς Συμφωνίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας, στενή προσωπική σχέση.
Από τότε συνομιλούν τακτικά, ειδικά σε στιγ-
μές μεγάλης έντασης με την Τουρκία, όπως
συνέβη τις πρώτες μέρες της κρίσης με το
«Ορούτς Ρέις», και τότε ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός έκλεισε το έκτακτο ραντεβού του Αμε-
ρικανού υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα
ομόλογό του Νίκο Δένδια στη Βιέννη. 

Την Τρίτη 29/9 οι κ.κ. Μητσοτάκης και Πομ-
πέο, επισκέφθηκαν τη Σούδα. Στη ναυτική βά-

ση διεξήχθησαν συνομιλίες, στις οποίες συμμε-

τείχαν και οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας

Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτόπου-
λος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος και η Διευθύντρια του

Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού

Ελένη Σουρανή. 
Στην ανακοίνωση του State Department

αναφερόταν ότι κατά την επίσκεψη Πομπέο

βρέθηκαν στο επίκεντρο «η ανανέωση της κοι-

νής δέσμευσης των ΗΠΑ και της Ελλάδας για

την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης και

της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο». Ανα-

κοινώθηκε, επίσης, ο μόνιμος ελλιμενισμός

του σούπερ ελικοπτεροφόρου Hershel «Woody

Williams» των ΗΠΑ στη Σούδα, ενώ μελετά-

ται η επέκταση της βάσης και η προσθήκη

ναυπηγικών εγκαταστάσεων για επιδιορθώσεις

και εξυπηρέτηση τόσο του ελληνικού όσο και

του αμερικανικού στόλου. Μάλιστα, η επέ-

κταση της βάσης γίνεται προσπάθεια να γίνει

με συνεισφορά των ΗΠΑ τόσο οικονομικά όσο

και υλικοτεχνικά. 

Ευτυχώς που υπάρχει η «ΕΛΠΙΔΑ»… 
Η Πρόεδρός της Μαριάννα Βαρδινογιάννη 
έστειλε αμέσως δύο γεννήτριες που χρειάζονταν
στην Κεφαλονιά

Στο πλευρό των πληγέντων από την κακοκαιρία «Ιανός», που
έπληξε τα Ιόνια Νησιά, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή το Σωμα-
τείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», με πρωτο-
βουλία της Προέδρου του Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη. Θέλοντας
να στηρίξει τις άμεσες ανάγκες των κατοίκων της Κεφαλονιάς που
επλήγησαν περισσότερο, και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, η Μ
Βαρδινογιάννη ήρθε σε απευθείας επαφή με τους αρμόδιους φορ-
είς, προκειμένου να τους βοηθήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Η Μ. Βαρδινογιάννη επικοινώνησε με την Πρόεδρο του Ορφανο-
τροφείου Κεφαλονιάς Βέρα Ζερβού-Ανευλαβή στο Αργοστόλι και
με την Πρόεδρο του Κέντρου Διημέρευσης–Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ» στο Ληξούρι Σοφία Μαροπούλου-
Ζαφειράτου. Πρόκειται για δύο σημαντικά Ιδρύματα του νησιού, με
σημαντική προσφορά και ιστορία, τα οποία εξαιτίας της κακοκαι-
ρίας είχαν μείνει χωρίς ρεύμα. Η βοήθεια ήρθε άμεσα, με την απο-
στολή μιας γεννήτριας στο Κέντρο Διημέρευσης–Ημερήσιας Φρ-
οντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ» στο Ληξούρι, το οποίο
παρέμενε χωρίς ρεύμα, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί. Μετά την
αποστολή της γεννήτριας, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στη
δομή, η οποία λειτουργεί κανονικά. Η Μ. Βαρδινογιάννη επικοινώνησε
με τον Σταύρο Λυκούδη, μηχανικό του Ιδρύματος «ΥΠΕΡΙΩΝ», ο
οποίος περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται
το Ίδρυμα. 

«Άμεσα θα σας στείλω τη γεννήτρια, τουλάχιστον να έχετε ρεύμα
και ό,τι άλλο χρειαστείτε θα είμαι στο πλευρό σας», είπε η Μ. Βαρ-
δινογιάννη, η οποία τόνισε ότι είναι χρέος της να βοηθήσει και ότι
θα χαρεί να πάει εκεί να δει τα παιδιά από κοντά να χαμογελάνε.
«Έχουμε συγκινηθεί. Ήταν έκπληξη για μας», ανέφερε η Πρόεδρ-
ος του Ιδρύματος Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειτάτου, κατά την παρ-
αλαβή της γεννήτριας. Σε ό,τι αφορά το Ορφανοτροφείο Κεφαλ-
ληνίας «Ο ΣΩΤΗΡ», γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να
αποσταλεί και εκεί άμεσα μια γεννήτρια, η οποία θα καλύπτει τις
πάγιες ανάγκες του κτιρίου. «Είμαι συγκλονισμένη, κυρία Ζερβού.
Δεν μπορώ να συγκρατήσω τη λύπη μου και τα δάκρυά μου για όλα
αυτά που συμβαίνουν. Εγώ αμέσως θα σας στείλω τη γεννήτρια
που θέλετε και ό,τι άλλο χρειαστείτε είμαι κοντά σας», είπε η Μ. 
Βαρδινογιάννη κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε
με την Πρόεδρο του Ορφανοτροφείου Κεφαλληνίας Βέρα Ζερβού.
Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την ευαισθησία και
την άμεση παρέμβαση της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που πάν-
τοτε φροντίζει να βρίσκεται κοντά στα παιδιά και στον κόσμο που
υποφέρει.

Για όλα φταίει η Κύπρος! Ντροπή…

Εμφανίστηκαν και πάλι σε ελληνικά ΜΜΕ οι γνωστοί αναλυτές,
που ευδοκίμησαν επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη και Γιώργου
Παπανδρέου, αλλά και επί θητείας του Κυπρίου Χρήστου Στυλιανίδη
στην Κομισιόν, που θεωρούν ότι η κρίση στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο
και στην Κύπρο, οφείλεται στην επιθετικότητας της… Κύπρου! Και
είναι οι ίδιοι που όχι μόνο σπεύδουν να αθωώσουν και να εξωραΐ-
σουν την εικόνα της Τουρκίας, αλλά θεωρούν ότι υπεύθυνη για την
ένταση είναι η… Κύπρος. Δεν ξέρουμε εάν είναι λόγοι βιοποριστι-
κοί, καθώς η Κομισιόν πλήρωνε αδρά τους συνεργάτες των Επι-
τροπών τα προηγούμενα χρόνια και ο Χρήστος Στυλιανίδης δεν
κρύβει τη φιλοδοξία του να δοκιμάσει την τύχη του στο πολιτικό
σκηνικό της Κύπρου, στο οποίο δεν ευδοκίμησε, παρά τη στήριξη
που του είχαν προσφέρει απλόχερα ο Γλαύκος Κληρίδης και ο Νίκος
Αναστασιάδης και παρότι προσπάθησε να ηγηθεί του μετώπου
εναντίον του Τάσσου Παπαδόπουλου. Μπορεί να είναι τυχαίο γε-
γονός, αλλά όλοι όσοι εκφράζουν αυτήν την αντίληψη, είναι οι ίδιοι
που θεωρούν υπεύθυνη για την πρόσφατη ένταση στα ελληνοτο-
υρκικά την… Αθήνα! Γιατί όπως λένε και διαβάζουμε όλο και πιο
συχνά το τελευταίο διάστημα, είναι η Ελλάδα που έχει... μαξιμαλι-
στικές διεκδικήσεις και υποχρεώνεται έτσι η Τουρκία να αντιδράσει.
Αν δεν διαβάζαμε τα ονόματα των αρθρογράφων, θα νομίζαμε 
πραγματικά ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναπαραγωγή των ανα-
κοινώσεων του Γραφείου του Ερντογάν. 

Κινδυνεύει η Αρχιεπισκοπή, κ. Ελπιδοφόρε…

Ορθή η πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδο-
φόρου, να συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μά-
ικ Πομπέο και να θέσει μια σειρά θεμάτων ελληνικού και κυπρια-
κού ενδιαφέροντος. Ο κ. Ελπιδοφόρος επαναλαμβάνουμε ότι θα
πρέπει να αποβάλει σύντομα τα χαρακτηριστικά του Φαναριώτη
και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει η θέση του ως ηγέτη
όχι απλώς των Ορθοδόξων, αλλά του Ελληνισμού της Αμερικής.
Μόνο τότε θα μπορέσει να αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες και
Κυπρίους της Αμερικής, που αποτελούν το «σώμα και αίμα» της
Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Με ουδέτερους παρατηρητές, που 
απλώς νοιάζονται να μην ενοχλήσουν τις τουρκικές Αρχές, επειδή
έχουν και τουρκικό διαβατήριο, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει η
Αρχιεπισκοπή. 

Τα θέλει όλα ο… γείτονας

Ενώ η ελληνική κυβέρνηση κρατάει κρυφή την ατζέντα των δια-
βουλεύσεων με την Τουρκία, ας είναι καλά οι αξιωματούχοι της γει-
τονικής χώρας, που μας… ενημερώνουν. Όπως ανέφερε ο εκπρ-
όσωπος του Τ. Ερντογάν, Ίμπρ Καλίν, οι συζητήσεις, εκτός από τα
γνωστά (υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, κ.ά.) θα αφορούν και ζητήματα δι-
μερών σχέσεων σε επίπεδο οικονομίας, τουρισμού, ασφάλειας
συνόρων, μειονοτήτων κ.ά. Ως προς το τελευταίο, η τουρκική πλευ-
ρά πρόκειται να εγείρει για μία ακόμη φορά θέμα δικαιωμάτων της
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

«Εκτοξεύθηκαν» τα κρούσματα
κορωνοϊού στην Ελλάδα

Στον «δύσκολο» για τα ελληνι-

κά δεδομένα αριθμό των πέντε θα-

νάτων την ημέρα ανήλθαν το τε-

λευταίο δεκαήμερο οι δείκτες της

θνησιμότητας λόγω του COVID-

19 στην Ελλάδα, οι οποίοι παρου-

σιάζουν αυξητικές τάσεις, με το δε-

δομένο ότι αυτό το ποσοστό τον

προηγούμενο μήνα ήταν περίπου

δύο θάνατοι την ημέρα. Και είναι

ίσως ακόμα πιο ενδεικτικό ότι σε

κάθε 1.000 κρούσματα καταγρά-

φονται περίπου 19 και πλέον θά-

νατοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο

Αύγουστος ξεκίνησε με 10 ασθε-

νείς διασωληνωμένους στις εντα-

τικές και στο τέλος του μήνα οι δια-

σωληνωμένοι ανέρχονται στους

36, ενώ είχαμε συνολικά τον Αύγου-

στο 60 θανάτους. 

Μεγάλη πίεση

Η «εκτίναξη της νόσου» και η

μεγάλη πίεση που δέχτηκε το

Σύστημα Υγείας τον Σεπτέμβριο,

φαίνονται από την πρώτη ημέρα.

Συγκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου

είναι 38 ασθενείς COVID-19 δια-

σωληνωμένους στις Εντατικές και

την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

είχαν ανέβει σε 63, με τον αριθμό

των θανάτων να ανέρχεται συνο-

λικά για τις 25 ημέρες του Σεπτεμ-

βρίου στους 103 και τα νέα κρού-

σματα σε 6.650 (για όλο τον Αύγου-

στο τα νέα κρούσματα ήταν 5.994),

ενώ μόλις 18 άτομα εξήλθαν από

τις ΜΕΘ από τις 14/9 έως τις 24/9.

Συγκριτικά, ανάμεσα στις 20 Ιου-

νίου και στις 25 Ιουλίου, είχαν κα-

ταγραφεί 9 θάνατοι και 10 έξοδοι

από ΜΕΘ. 

Αυτά είναι ορισμένα στοιχεία

των τελευταίων δεδομένων της

πανδημίας, που έχουν βάλει την

Ελλάδα και ειδικά την Αττική, στο…

πορτοκαλί. Με κύριο συμπέρασμα

τη συσσώρευση στην πρωτεύου-

σα των κρουσμάτων σε ποσοστό

πλέον –σύμφωνα με τα δεδομένα

του τελευταίου τριημέρου– του 59%

επί του συνόλου, με αυξητικές τά-

σεις. Από τα ενεργά κρούσματα

της Αττικής, που έχουν υπερβεί τα

2.500, εκτιμάται ότι ποσοστό της

τάξης του 40% εστιάζεται στο κέν-

τρο της Αθήνας. 

Και όλα αυτά, με το δεδομένο

ότι τα πραγματικά κρούσματα στην

επονομαζόμενη «ανοιχτή κοινό-

τητα», θα πρέπει να είναι του-

λάχιστον πέντε έως επτά φορές

περισσότερα (δηλαδή να προ-

σεγγίζουν περίπου τα 15.000 μό-

νο στην Αττική, από τα οποία τα

περίπου 6.000 – 7.000 στο κέν-

τρο της πόλης), αποτελώντας μια

υγειονομική βόμβα. Με τους υπεύ-

θυνους της Πολιτικής Προστασίας

και της Ελληνικής Αστυνομίας να

προχωρούν σε νέο κύκλο ελέγχων

σε τουλάχιστον 20 πλατείες και

ανοικτούς χώρους της Αττικής, 

προκειμένου να σταματήσουν τη

συγκέντρωση νέων κυρίως αν-

θρώπων. 

ΣΧΕΔΟΝ 6 ΣΤΑ 10 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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Γ. ΜΟΡΤΟΝ: «Υποστηρίζουμε 

το Ψήφισμα 550 για εγκατάσταση

στο Βαρώσι των κατοίκων του»
Την πλήρη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασι-

λείου στα ψηφίσματα που αφορούν την περίκλει-
στη πόλη της Αμμοχώστου και ιδιαίτερα του 550
επαναδιατυπώνει η αρμόδια Υφυπουργός Εξω-
τερικών Γουέντι Μόρτον, σε απαντητική επιστο-
λή προς τον Σερ Ρότζερ Γκέιλ.

Ο φιλοκύπριος βουλευτής των Συντηρητικών
και Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής για την Κύπρο είχε εγείρει το πα-
ράνομο της πρόθεσης για άνοιγμα των Βαρωσίων
σε μη νόμιμους κατοίκους με επιστολή του προς
το Foreign Office.

Η αρμόδια για την «Ευρωπαϊκή Γειτονιά» υφυ-
πουργός τονίζει πως το Λονδίνο στηρίζει όλα τα
συναφή ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας,
περιλαμβανομένων των 550 και 789.

Σημειώνει στη συνέχεια πως η βρετανική κυβέρν-
ηση είναι ενήμερη για τη συνάντηση της 5ης Αυ-
γούστου μεταξύ του Ερσίν Τατάρ και του Προέ-
δρου Ερντογάν, κατά την οποία αναφέρθηκε πως
συζήτησαν την κατάσταση στα Βαρώσια.

«Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν στο παρελθόν

καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες μας επί του θέ-

ματος των Βαρωσίων προς το τουρκικό Υπουρ-

γείο Εξωτερικών στην Άγκυρα», συνεχίζει στην
επιστολή της η κα Μόρτον.

Τονίζει δε ότι στοιχεία των συναφών ψηφισμά-
των καθιστούν σαφές πως «απόπειρες να κατοικ-

ηθεί οποιοδήποτε κομμάτι των Βαρωσίων από άτο-

μα πλην την κατοίκων τους είναι μη αποδεκτές»

και καλούν να υπαχθεί η διοίκηση της περιοχής
υπό τα Ηνωμένα Έθνη, κάτι που επαναδιατυπώθηκε
με το ψήφισμα 2537 (2020) του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, που περιλάμβανε ευθεία αναφορά στα 550
και 789.

Η κα Μόρτον σημειώνει πως συζήτησε το θέμα
με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδου-
λίδη στις 21 Αυγούστου σε τηλεφωνική επικοι-
νωνία, καθώς και ότι το Λονδίνο «συνεχίζει να πα-

ρακολουθεί την κατάσταση με ανησυχία».

Η Υφυπουργός Εξωτερικών βεβαιώνει για ακό-
μα μία φορά πως η βρετανική κυβέρνηση «συνεχίζει

να είναι ισχυρός υποστηρικτής μίας συνολικής,

δίκαιης και με διάρκεια λύσης του Κυπριακού ζητή-

ματος, βασισμένης στο διεθνώς αποδεκτό μοντέ-

λο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας».

Ως εκ τούτου, καταλήγει η επιστολή, η κα Μόρ-
τον καλωσορίζει την ετοιμότητα που έχουν δηλώσει
οι πλευρές για να επαναρχίσουν τις συνομιλίες
λύσης μετά από τις «εκλογές» στην τουρκοκυπρ-
ιακή κοινότητα.

«Παραμένουμε πεπεισμένοι πως, εν τέλει, μία

ανθεκτική λύση είναι η καλύτερη ευκαιρία για να

επιλυθούν σύνθετα ζητήματα, περιλαμβανομένης

της κατάστασης στα Βαρώσια», συμπληρώνει η
Υφυπουργός Εξωτερικών.

Ογνωστός παθιασμένος φιλότουρκος και
οπαδός της τουρκοποίησης ολόκληρ-

ης της Κύπρου Λόρδος Μαγγίνις έθεσε στη
Βουλή των Λόρδων ερώτηση, ισχυριζόμε-
νος ότι η στάθμευση Γαλικών πολεμικών αε-
ροσκαφών στην Κύπρο παραβιάζει τη Συνθ-
ήκη Εγγυήσεως. 

Σε απάντησή του το Foreign Office τον «άδει-
ασε» κανονικά τονίζοντας ότι η στρατιωτική συν-
εργασία Κύπρου-Γαλλίας είναι δικαίωμα των
δύο χωρών και δεν παραβιάζει τη Συνθήκη
Εγγυήσεως.

Στον φιλότουρκο Λόρδο, όμως, απάντησε με
μια επιστολή- καταπέλτη ο πρόεδρος της Ένω-
σης Κατεχομένων Εδαφών Κυπρίων Αγγλίας
Λεωνίδας Λεωνίδου, ο οποίος χαρακτηρίζει τη
θέση Μαγγίνις ως «αξιοθρήνητη στην καθόλη
διάρκεια της καριέρας ενός Βρετανού πολιτι-
κού». Ο δε Μαγγίνις, σε απάντησή του προς
το Λ. Λεωνίδου μεμφεται τον… Μακάριο και 
τους Αδέσμευτους για την κατάσταση στην
Κύπρο!!! 

Στην επιστολή του προς το Λόρδο Μαγγίνις
ο Λ. Λεωνίδου αναφέρει:

«Γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες προκατειλ-

ημμένες απόψεις σας για το Κυπριακό και βλέ-

πουμε ότι συνεχίζετε να τις διατηρείτε, αφού έχε-

τε εκφράσει σήμερα ανησυχίες για το ότι τα γαλ-

λικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν

στην Κύπρο ‘παραβιάζουν’, όπως διατείνεστε,

τη Συνθήκη Εγγυήσεως. Συγκεκριμένα, ρωτή-

σατε “την Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας

ποια εκτίμηση έχει κάνει για (1) την ενέργεια της

γαλλικής κυβέρνησης να σταθμεύει στρατιωτι-

κά αεροσκάφη στην Κύπρο και (2) εάν μια τέ-

τοια ενέργεια παραβιάζει τις ευθύνες των κυβε-

ρνήσεων Ελλάδας, Τουρκίας και του ΗΒ ως πρ-

ος τη Συνθήκη Εγγυήσεως”.

Εδώ και 46 χρόνια η Τουρκία παραβιάζει τη

Συνθήκη Εγγυήσεως εκτελώντας την αιματηρή

στρατιωτική της επιχείρηση και εισβολή τον Ιούλιο

του 1974, σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους ανθ-

ρώπους, παίρνοντας άοπλους πολίτες ως

αιχμαλώτους και φυλακίζοντάς τους, εκατοντά-

δες από τους οποίους ακόμη αγνοούνται, εξα-

ναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Κυπρίο-

υς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καταλαμ-

βάνοντας το 38% της γης της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και εγκαθιστώντας ένα καθεστώς μαρ-

ιονέτας, εφαρμόζοντας εθνοκάθαρση στη γη που

καταλαμβάνουν, φέρνοντας παράνομους έποι-

κους από την Ανατολία και αλλάζοντας τον δημο-

γραφικό χαρακτήρα της κατεχόμενης περιοχής

σε αποκλειστικά ισλαμικό προτεκτοράτο, κατα-

στρέφοντας μοναδικά αρχαιολογικά και θρη-

σκευτικά μνημεία, λεηλατώντας νεκροταφεία, εκ-

κλησίες και μοναστήρια, κλέβοντας και που-

λώντας στη μαύρη αγορά ανεκτίμητους θησα-

υρούς της Κύπρου και της ανθρωπότητας και

διατηρώντας στρατό κατοχής.

Πιο πρόσφατα, η Τουρκία, συνεχίζοντας να

αγνοεί τις διεθνώς αποδεκτές αρχές κυριαρχίας,

ξεκίνησε νέες σοβαρές παραβιάσεις του εναέρ-

ιου χώρου και της Αποκλειστικής Οικονομικής

Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου με γεωτρήσεις στα

θαλάσσια ύδατα νότια του νησιού.

Εδώ και 46 χρόνια, Λόρδε Μαγγίννις, δεν

ενοχληθήκατε από αυτές τις κατάφωρες παρα-

βιάσεις από την Τουρκία της Συνθήκης Εγγυή-

σεως, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του

Διεθνούς Δικαίου. Ωστόσο, έχετε τώρα το θρά-

σος να διαμαρτυρηθείτε για το δικαίωμα της κυπρ-

ιακής κυβέρνησης να συνάψει συμμαχία με τη

Γαλλία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες

τουρκικές απειλές.

Τι αξιοθρήνητη, αξιολύπητη και άθλια θέση

για έναν Βρετανό πολιτικό καθόλη την πολιτική

του καριέρα!»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ FOREIGN
OFFICE ΣΤΟΝ ΜΑΓΓΙΝΙΣ

H Βαρόνη Sugg, Κοινοβουλευτική Υφυπο-
υργός (Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας
και Ανάπτυξης) έδωσε την εξής επίσημη απάν-
τηση της Βρετανικής Κυβέρνησης σχετικά με το
θέμα της στάθμευσης Γαλλικών αεροπλάνων
στην Κύπρο:

«Η βασική ευθύνη του Ηνωμένου Βασι-

λείου βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεως είναι

να αναγνωρίσει και να εγγυηθεί την ανεξα-

ρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφ-

άλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η στρα-

τιωτική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας είναι ζήτημα των αν-

τίστοιχων κυβερνήσεών τους και η τοποθ-

έτηση στρατιωτικών αεροσκαφών από τη

Γαλλία στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν πα-

ραβιάζει τις ευθύνες του Ηνωμένου Βασι-

λείου βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεων».

Η ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ

Αντιδρώντας στην επιστολή Λ. Λεωνίδου, ο
Λόρδος Μαγγίννις αντί να απαντήσει επί της ου-
σίας τα έριξε όλα στον… Μακάριο, στο Κίνημα
των Αδεσμεύτων για να δικαιολογήσει τα εγ-
κλήματα της Τουρκίας στην Κύπρο. Επικαλέ-
στηκε ένα παλιό του άρθρο κατηγορώντας τον
Λεωνίδα για «λίγη γνώση των γεγονότων». 

Αυτό το άρθρο είναι μνημείο ασυναρτησίας,
βλακείας και αντιφατικών συμπερασμάτων. Ανα-
φέρει μεταξύ άλλων: 

«Με την ανάληψη της εξουσίας (1968) για άλ-

λη μια φορά, ο επανεκλεγμένος πρόεδρος άλ-

λαξε το τραγούδι του, ανακοινώνοντας ότι το

Κυπριακό δεν μπορούσε να λυθεί με βία, αλλά

έπρεπε να επιλυθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Ο Μα-

κάριος είχε πετάξει την Ένωση και είχε κάνει το

ζήτημα διεθνές. Ήθελε να γίνει διεθνής πολιτικός

(...) Για τους Ελληνοκυπρίους μπορεί να ήταν

ακόμα σεβαστή, δημοφιλής και ενοποιητική πρ-

οσωπικότητα. Αλλά η μικρότερη τουρκοκυπρια-

κή κοινότητα παρέμεινε όλο και πιο ύποπτη και

εχθρική, βλέποντας τον πολιτικό-κληρικό να είναι

παντρεμένος μόνο με τους ελληνοκυπριακούς

στόχους… Οι Τουρκοκύπριοι δεν είχαν καμία

εμπιστοσύνη στον Μακάριο ως ηγέτη όλων των

Κυπρίων (...) Σύμφωνα με τον Χένρι Κίσινγκερ,

ο Πρόεδρος Μακάριος ήταν «η κύρια αιτία των

περισσότερων εντάσεων στην Κύπρο… Η Ουά-

σιγκτον έβλεπε τον πολιτικό-κληρικό με τρόμο.

Ήταν γνωστός στα γεράκια των ΗΠΑ ως ο Κά-

στρο της Μεσογείου… Ακόμη χειρότερα, κατά

την άποψη της Δύσης, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ,

τώρα είχε ταυτιστεί με το Κίνημα των Αδεσμεύτων.

Το Κίνημα Αδεσμεύτων (NAM) ιδρύθηκε το 1961

ως διεθνής οργανισμός με περισσότερα από 100

κράτη ως μέλη, που θεωρούσαν ότι δεν ήταν

επίσημα ευθυγραμμισμένοι με κανένα ή εναν-

τίον οποιουδήποτε μεγάλου μπλοκ εξουσίας…

Ο Μακάριος βρισκόταν τώρα στο στόχαστρο της

Χούντας και των ΗΠΑ». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΚΕΚΑ) Λ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ ΛΟΡΔΟ ΜΑΓΓΙΝΙΣ ΠΟΥ «ΕΧΥΣΕ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«Αξιολύπητη και άθλια θέση
για έναν Βρετανό πολιτικό»

Τηλεοπτική εκδήλωση για την
επέτειο της Κυπριακής 
Ανεξαρτησίας από ΕΚΑ

Η ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ σας προσκαλεί 
να παρακολουθήσετε την εκδήλωση για την 
60ή Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στη Ηellenic TV 

στις 3 Οκτωβρίου 2020, στις 8 μμ.

Παρουσιαστής: Σάββας Γεωργίου

Ομιλία: Ελένη Παλαζίδου

Μουσική: Χορωδία της EKA, διευθύνει ο Μ. Μιχαηλούδης

Κιθάρα: Π. Μιχαηλούδης

Απαγγελία: Βασίλης Παναγής

Photo collage: Φώτιος Κουζούπης



Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 1st October 2020Eπικαιρότητα - CurrentNews

Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων
του Αζερμπαϊτζάν και της αποσχισθεί-

σας περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ που
στηρίζεται από την Αρμενία εισέρχονται στην
πέμπτη ημέρα τους.

Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί πέρα από

τα όρια του θύλακα αυτού, όπου ζουν κυρίως

Αρμένιοι, απειλώντας να εξελιχθούν σε έναν

πόλεμο μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών δημο-

κρατιών, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας.

Από την πλευρά του ο Αρμένιος πρωθυ-

πουργός Νικόλ Πασινιάν, έπειτα από συνο-

μιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ
Πούτιν, δήλωσε ότι δεν εξετάζει προς το πα-

ρόν να ζητήσει βοήθεια βάσει του Συμφώνου

Συλλογικής Ασφάλειας.

«Η Αρμενία θα διασφαλίσει την ασφάλειά της,

με τη συμμετοχή του Οργανισμού της Συνθή-

κης Συλλογικής Ασφάλειας ή χωρίς», τόνισε ο

Πασινιάν.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός επεσήμανε ότι

με τον Πούτιν δεν συζήτησε το ενδεχόμενο ρω-

σικής στρατιωτικής παρέμβασης στη σύγ-

κρουση στο Ναγκόρνο- Καραμπάχ.

«Δεν είναι προσήκον να μιλάμε για μια σύνο-

δο Αρμενίας- Αζερμπαϊτζάν- Ρωσίας την ώρα

που διεξάγονται σφοδρές συγκρούσεις», δή-

λωσε παράλληλα ο Πασινιάν μιλώντας σε ρω-

σικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμώντας ότι «για τη

διεξαγωγή διαπραγματεύσεων χρειάζεται η κα-

τάλληλη ατμόσφαιρα και όροι».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Αρμενία και το Ναγκόρ-

νο-Καραμπάχ δεν προτίθενται να λύσουν τη

σύγκρουση «εις βάρος των εθνικών τους συμφ-

ερόντων και της ασφάλειάς τους».

Στο μεταξύ η εισαγγελία του Αζερμπαϊτζάν

ανακοίνωσε χθες ότι επτά ακόμη άμαχοι τραυ-

ματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη

Τάρταρ, που βρίσκεται στα σύνορα με το Ναγ-

κόρνο-Καραμπάχ.

Εξάλλου το υπουργείο Άμυνας της χώρας

επεσήμανε ότι οι δυνάμεις της αποσχισθείσας

περιοχής προσπάθησαν να ανακτήσουν τα εδά-

φη που έχουν χάσει εξαπολύοντας αντεπιθέ-

σεις εναντίον της Μανταγκίζ, όμως οι αζέρικες

δυνάμεις τους απώθησαν.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοί-

νωσε από την πλευρά του ότι ο αζέρικος στρα-

τός βομβάρδιζε στη διάρκεια της νύκτας όλη τη

γραμμή του μετώπου και ότι δύο αζέρικα αερο-

σκάφη καταρρίφθηκαν στην πόλη Στεπανακέρτ,

το διοικητικό κέντρο του Ναγκόρνο- Καραμπάχ.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την

Κυριακή και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυμα-

τιστεί.

Η Αρμενία ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι ένα βομ-

βαρδιστικό της Τουρκίας, που στηρίζει το Αζε-

ρμπαϊτζάν, κατέρριψε ένα στρατιωτικό της αε-

ροσκάφος, κάτι που αμέσως διέψευσαν Άγκυρα

και Μπακού, αλλά η αρμενική κυβέρνηση επι-

μένει, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες από τα

συντρίμμια.

Πιθανή άμεση στρατιωτική επέμβαση της 

Τουρκίας στη σύγκρουση, θα αποτελέσει σημαν-

τικό σημείο καμπής. Εξάλλου ένας ανοικτός πό-

λεμος μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν κιν-

δυνεύει να αποσταθεροποιήσει τον νότιο Καύκα-

σο και να εμπλέξει τις περιφερειακές δυνάμεις,

ανάμεσά τους την Τουρκία και τη Ρωσία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΡΟΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δή-

λωσε ότι η «πολεμική» ρητορική του Τούρκου

ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενθα-

ρρύνει το Αζερμπαϊτζάν να ανακτήσει το Ναγ-

κόρνο-Καραμπάχ και είναι «απαράδεκτη», αν

και πρόσθεσε ότι δεν διαθέτει αποδείξεις σε αυ-

τό το στάδιο για άμεση τουρκική επέμβαση στη

σύγκρουση.

«Παρατήρησα τις πολιτικές διακηρύξεις της

Τουρκίας (υπέρ του Αζερμπαϊτζάν), οι οποίες εκ-

τιμώ ότι είναι απερίσκεπτες και επικίνδυνες»,

δήλωσε ο Μακρόν στη διάρκεια συνέντευξης

Τύπου από τη Λετονία.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα συζητούσε

το θέμα με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν και

τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ

Προειδοποίηση προς την Τουρκία, αποστέλ-

λει η Ρωσία, διαμηνύοντας ότι τυχόν στρατιω-

τική ανάμειξη της Άγκυρας, στη σύγκρουση Αρ-

μενίας- Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμ-

πάχ, θα οδηγήσει σε αντίστοιχη παρέμβαση της

Μόσχας.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού

υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα: «Η

κατάρριψη ενός αρμενικού μαχητικού SU-

25 από τουρκικό F-16, όπως υποστηρίζει το

υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας, φέρεται να

περιπλέκει την κατάσταση, καθώς η Μόσχα,

με βάση τη Συνθήκη της Τασκένδης, είναι

υποχρεωμένη να συνδράμει στρατιωτικά την

Αρμενία».

Και στον πόλεμο για το

Ναγκόρνο-Καραμπάχ 

αναμειγνύεται ο Ερντογάν

Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν: Λάδι

στη φωτιά ρίχνει ο Ερντογάν
Παιχνίδια πολέμου στο Ναγκόρνο Καρ-

αμπάχ παίζει ο Ερντογάν παρά την έκκληση
της Μόσχας σε όλα τα αντιμαχόμενα μέρη
για να πέσουν οι τόνοι και να έρθει η ειρή-
νευση.

Ο Ερντογάν όχι μόνο δήλωσε πως θα στα-

θεί στο πλευρό των Αζέρων, αλλά και οι Αζέ-

ροι με τουρκικά drone χτυπούν τους Αρμένιο-

υς. Στο πλευρό των Αζέρων και χιλιάδες μισθο-

φόροι τζιχαντιστές από την Συρία, τους οποίο-

υς έχει ήδη μεταφέρει εκεί η Τουρκία.

Η αρμενική πλευρά από την άλλη στηρίζεται

στους εφέδρους την ώρα που οι πληροφορίες

λένε πως ήδη οι νεκροί φτάνουν τους 100.

Ο Ταγίπ Ερντογάν όμως απέναντι στις αγωνίες

των Αρμενίων απαντά με περισσότερο λάδι στην

φωτιά. «Η Τουρκία θα παραμείνει στο πλε-

υρό των φίλων και αδελφών του Αζερμπαϊ-

τζάν με όλα τα μέσα και με την καρδιά της».

Ο σουλτάνος έτσι αγνοεί και την έκκληση της

Μόσχας με απρόβλεπτες τις συνέπειες για την

αντίδραση του Πούτιν.
Μάλιστα, η σημαία του Αζερμπαϊτζάν προβ-

λήθηκε πάνω στον πύργο του Γαλατά και Τούρ-

κοι έσπευσαν προκλητικά να φωτογραφηθούν

στο σημείο, την ίδια ώρα ο Ομέρ Τσελίκ προ-

κλητικά αρνείται την ανάμειξη της Τουρκίας στην

φρίκη και την κατάρριψη αρμενικού Σουκχόι.

«Ο ισχυρισμός ότι η Τουρκία κατέρριψε πο-

λεμικό αεροσκάφος δεν είναι αληθής, είναι ένα

ψέμα. Δεν χωρά καμία αμφιβολία. Όπως και ο

ισχυρισμός ότι η Τουρκία έστειλε εκεί τζιχαντι-

στές».

«Παιχνίδια πολέμου» με αμάχους 
ως ανθρώπινες ασπίδες καταγγέλλει

η Αρμενία

Οι Αρμένιοι κατηγορούν το Αζερμπαϊτζάν πως

βάζει αντιαεροπορικά συστήματα σε περιοχές

με αμάχους για να τους χρησιμοποιήσει ως αν-

θρώπινες ασπίδες. Το Αζερμπαιτζάν από την

άλλη λέει πως κατέστρεψε ρωσικής κατα-

σκευής σύστημα S-300 των Αρμενίων. Οι Ρώσοι

που βλέπουν τον ρόλο του Ερντογάν πίσω από

όλα αυτά έστειλαν νέο μήνυμα στον σουλτάνο.

«Καλούμε όλες τις χώρες, ειδικά τους εταίρ-

ους μας όπως η Τουρκία, να κάνουν τα πάν-

τα προκειμένου να πείσουν τις αντιμαχόμε-

νες πλευρές να σταματήσουν τα πυρά».

Οι Αρμένιοι έδωσαν στη δημοσιότητα και

βίντεο με την κατάρριψη δύο ελικοπτέρων των

Αζέρων. 

Εικόνες που συγκλονίζουν σαν αυτή με τον

στρατιώτη που περιφέρεται ανάμεσα σε νε-

κρούς πολεμιστές για να πέσει στην συνέχεια

στην αγκαλιά του διοικητή του κάνουν τον γύρο

του κόσμου.

Και οι Αζέροι όμως προβάλλουν τις δικές 

τους εικόνες με νέους να κατατάσσονται στα 

γραφεία της στρατολογίας.



Εμπάργκο επιβάλλει η Σαουδική Αραβία σε
όλα τα τουρκικά προϊόντα από την 1η Οκτω-

βρίου. Ήδη εδώ και μήνες ίσχυαν ορισμένοι πε-
ριορισμοί στις εισαγωγές από την Τουρκία, ένα
είδος άτυπου εμπάργκο το οποίο πλέον γενι-
κεύεται και επισημοποιείται. Αφορούσε κλω-
στοϋφαντουργικά και αγροτικά προϊόντα, όμως
από 1ης Οκτωβρίου απαγορεύονται οι εισαγω-
γές οποιουδήποτε προϊόντος φέρει τη σφραγίδα
«Made in Turkey».

Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο στον ανταγωνι-

σμό ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία,

δυο περιφερειακές δυνάμεις που ανταγωνίζονται για

την κυριαρχία στη Μέση Ανατολή και βρίσκονται συχνά

σε αντίθετα στρατόπεδα. Στη Λιβύη, η Άγκυρα υπο-

στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της

Τρίπολης ενώ το Ριάντ τον Χαλίφα Χαφτάρ στην ανα-

τολική Λιβύη.

Λέγεται ότι η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ είναι

εξοργισμένα με την υποστήριξη που παρέχει η 

Τουρκία στο Αζερμπαϊτζάν στη διαμάχη του με την

Αρμενία για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Το εμπάργκο του Ριάντ στις τουρκικές εισαγωγές

θα πλήξει την τουρκική οικονομία που δοκιμαζόταν

σκληρά ακόμη και πριν από τον κορωνοϊό. Σύμφω-

να με την τουρκική εφημερίδα «Τζουμχουριέτ», η

Τουρκία είναι μεγάλος εξαγωγέας επίπλων στη Σα-

ουδική Αραβία και «όλη η ξενοδοχειακή επίπλωση»

στη Σαουδική Αραβία έχει εισαχθεί από την Τουρκία.

Η κλιμάκωση της έντασης

Η όξυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών

διαρκεί αρκετά χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2014, η Σα-

ουδική Αραβία πραγματοποίησε εκστρατεία κατά της

τουρκικής υποψηφιότητας για μη μόνιμο μέλος του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω της στάσης

της Τουρκίας προς τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Το Ριάντ, που θεωρεί τη Μουσουλμανική Αδελφ-

ότητα και το πολιτικό Ισλάμ που αυτή εκπροσωπεί

απειλή για τον Οίκο των Σαούντ, πέτυχε τον σκοπό

του και η Τουρκία δεν εξελέγη στο Συμβούλιο Ασφα-

λείας.

Το 2017, η σχέση Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας

επιδεινώθηκε λόγω του ότι στη συνεχιζόμενη διπ-

λωματική κρίση του Κατάρ, η Άγκυρα βρέθηκε στην

πλευρά του Κατάρ. Λίγους μήνες αργότερα, ο διά-

δοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχά-
μεντ Μπιν Σαλμάν, συμπεριέλαβε την Τουρκία στο

«τρίγωνο του κακού» μαζί με το Ιράν και τη Μου-

σουλμανική Αδελφότητα.

Η ρήξη ανάμεσα στις δυο χώρες μεγάλωσε μετά

τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγ-
κι στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κων-

σταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2018.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Σαουδάραβας υπο-

υργός Εξωτερικών Αντέλ αλ Τζουμπέιρ κατηγόρη-

σε την Τουρκία ότι χρηματοδοτεί και υποστηρίζει «εξτρ-

εμιστές» στη Σομαλία, στη Λιβύη και στη Συρία. Το

Ριάντ μπλοκάρισε τις τουρκικές ειδησεογραφικές ιστο-

σελίδες TRT και Anadolu στη Σαουδική Αραβία και

ως απάντηση, η Άγκυρα μπλοκάρισε ιστοσελίδες από

τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-

τα.

Τίτλοι τέλους στις τουρκικές σειρές

Η διαμάχη έχει επεκταθεί και σε άλλους, πιο «μα-

λακούς» τομείς. Το 2018, τα κανάλια του αραβικού

ομίλου MBC σταμάτησαν να μεταδίδουν τουρκικές

σειρές, ενώ η ταινία «Kingdoms of Fire» που πρό-

βαλαν πέρσι, εν μέρει χρηματοδοτημένη από τη Σα-

ουδική Αραβία, εξόργισε την Τουρκία, επειδή παρου-

σιάζει τους Οθωμανούς Τούρκους ως βίαιους, αδίστα-

κτους και απολίτιστους.

Ο κυβερνήτης του Ριάντ και μέλος της δυναστείας

των Σαούντ, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Μπαντάρ μπιν
Αμπντουλαζίζ αρνήθηκε να πιει τουρκικό καφέ που

του προσέφεραν πέρσι επειδή ονομάζεται... τουρ-

κικός.

Επίσης, η Σαουδική Αραβία άλλαξε πέρυσι όλα
τα σχολικά βιβλία ιστορίας αντικαθιστώντας τον

όρο «οθωμανική αυτοκρατορία» με τον όρο «οθω-
μανική κατοχή»!

Τη Δευτέρα (28/9), μια ημέρα αφότου ανακοινώθηκε

το εμπάργκο, η Τουρκία απήγγειλε κατηγορίες εναν-

τίον ακόμη έξι Σαουδαράβων για τη δολοφονία του

Κασόγκι. Οι έξι κατηγορούμενοι δεν βρίσκονται στην

Τουρκία και θα δικαστούν ερήμην. Υπενθυμίζεται ότι

τον Ιούλιο, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης άρχι-

σε να δικάζει ερήμην 20 ακόμη Σαουδάραβες για τον

φόνο του Κασόγκι.

«Οι βασιλικές οικογένειες στη Σαουδική Αραβία και

στα ΗΑΕ θεωρούν την Τουρκία απειλή, ακόμη και εχθ-

ρό. Η αιτία είναι ότι η Άγκυρα δεν τις αφήνει να εκ-

πληρώσουν τα σχέδιά τους στη Μέση Ανατολή. Το

μπλοκ αυτό, στο οποίο ανήκουν το Μπαχρέιν και η

Αίγυπτος, προσεγγίζουν το Ισραήλ και εξοστρακίζουν

την Τουρκία», έγραψε αρθρογράφος της τουρκικής

«Σαμπάχ» απηχώντας τη γραμμή της Άγκυρας.

«Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, υποστήριξε τις

εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης εξοργίζοντας τις μο-

ναρχίες του Κόλπου που θεωρούν ότι η Αραβική Άνοιξη

είναι μια κολλητική επανάσταση που θα αποτελέσει

απειλή για την δική τους εσωτερική σταθερότητα»,

αναφέρεται στο άρθρο.
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Σαουδική Αραβία εναντίον

Τουρκίας με καθολικό

εμπάργκο προϊόντων!

Αναπτύσσονται ραγδαία οι σχέσεις Ην. Αραβικών
Εμιράτων με Ελλάδα στην βάση «κοινοί εχθροί»
Κοινοί στόχοι, οικονομία και κυρίως κοινοί «εχ-

θροί» είναι στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν

τις βάσεις για την ανάπτυξη έντονης δραστηριότητας

επαφών μεταξύ δύο χωρών, αυτό που στη γλώσσα

της διπλωματίας ονομάζουν ενίσχυση συμμαχιών και

φιλικών δεσμών. Η σχέση Ελλάδας - Ηνωμένων Αρα-

βικών Εμιράτων ενισχύεται διαρκώς και οι επαφές

αυξάνονται σε όλα τα επίπεδα. Σχέση που – με τις

«ευλογίες» των ΗΠΑ – αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε

μια περίοδο έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και

έντονου διπλωματικού παρασκηνίου στη σκιά και των

υψηλών τόνων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή περι-

έγραψε ως «κοινό σκοπό Ελλάδας - ΗΑΕ» ο υπουρ-

γός Εξωτερικών των Εμιράτων, σεΐχης Αμπντουλάχ

μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, σπεύδοντας παράλληλα

να καταδικάσει «τις ενέργειες άλλων χωρών, και γει-

τονικών, που θέλουν να επεκταθούν και αποτελούν

μια πηγή κινδύνου και αποσταθεροποίησης στην πε-

ριοχή», στρέφοντας τα βέλη του εμμέσως πλην σα-

φώς στην Τουρκία.

Ο Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν βρέθηκε

στην Αθήνα την περασμένη Παρασκευή, όπου 

πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων τόσο με τον

ομόλογό του Νίκο Δένδια όσο και με τον Πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας την ανά-

γκη στενής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Αμπου

Ντάμπι, κάνοντας αναφορά πέραν της συνεργασίας

για την ασφάλεια στην περιοχή και στη φιλοδοξία των

ΗΑΕ για σημαντική ενίσχυση των οικονομικών δε-

σμών μεταξύ των δύο χωρών. 

Στρατηγικό χαρακτήρα απέδωσε στις σχέσεις ΗΑΕ

- Ελλάδας και ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι «οι χώ-

ρες μας ομονοούν, αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρό-

πο τις ευκαιρίες, απαντούν με τον ίδιο τρόπο στις προ-

κλήσεις που αναδύονται στην ευρύτερη περιοχή μας»

και υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες συνεργασίας στον

επενδυτικό τομέα και γενικότερα στην οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα βρέθηκε στην

Ελλάδα και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των

ΗΑΕ, με τη συνεκπαίδευση πιλότων αλλά και την πα-

ρουσία αεροσκαφών του Αμπου Ντάμπι στη Σούδα

να θεωρούνται ως υψηλού συμβολισμού και ενδει-

κτικές για τις σημαντικές συμμαχίες που οικοδομεί

συστηματικά η Αθήνα.

Επισημαίνεται, άλλωστε, ότι τα ΗΑΕ στήριξαν την

πρωτοβουλία Ελλάδας - Κύπρου - Αρμενίας να κα-

ταγγείλουν συμβολικά την τουρκική προκλητικότητα

στον ΟΗΕ, ζητώντας ψηφοφορία για την εκλογή του

μοναδικού υποψηφίου, του Τούρκου διπλωμάτη Βολ-
κάν Μποζκίρ, στην προεδρία της ΓΣ των Ηνωμένων

Εθνών.

Πέραν των ΗΠΑ, εξάλλου, συνδετικός κρίκος, στον

οποίο βασίζεται και ο ελληνικός σχεδιασμός, είναι το

Ισραήλ. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Αθήνα χαιρέτισε

στις 15 Σεπτεμβρίου τη συμφωνία ΗΑΕ και Ισραήλ

για ομαλοποίηση των μεταξύ τους σχέσεων, με υπο-

γραφή μνημονίων συνεργασίας, γεγονός που χαρα-

κτηρίζεται ως κίνηση που αλλάζει τον χάρτη της Μέ-

σης Ανατολής.

Η σχέση που ενισχύεται διαρκώς
και με τις ευλογίες των ΗΠΑ 
αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα
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Το χαρτί και το Πλατύστομο
Το Πλατύστομο υπήρξε πριν πενήντα

χρόνια μία ακμάζουσα λουτρόπολη και

ένα κέντρο ποσιθεραπείας για τις παθή-

σεις των νεφρών. Το χαρτί είναι το ποθη-

τό διαβατήριο για το σβέρκωμα των φορ-

ολογουμένων. Αν τώρα δεν καταφέρετε

να τους σβερκώσετε και να τους ξεσβε-

ρκιάσετε, μην ανησυχείτε, υπάρχει και η

λύση των Delivery. Τα χρόνια πέρασαν

και η κοινωνία προχώρησε μπροστά, το

πτυχίο του αρχιτέκτονα έχει μεγάλη πέρ-

αση πλέον τόσο στους τυλιχτάδες των

ντονέρ όσο και στα δίκυκλα μεταφοράς

των εκλεκτών μεζέδων με αγνά υλικά κατ

οίκον. Εμπιστευθείτε τον Μήτσο, προ-

σφέρει κρύες μπύρες και φρεσκοσφαγ-

μένα χοιρινά από τον Μπάμπη, παρά-

δοση στο μαχαίρι εδώ και τρείς γενιές.

Κιχ δεν κάνουν τα γουρούνια, μία στην

καρωτίδα και κατ ευθείας στην μηχανή

του κιμά. Με το αίμα τα ψήνουμε, πάντα

ολόφρεσκα κι ευλογημένα από δικό μας

εφημέριο, μην πάθουμε και καμιά κασ-

καρίκα!

Τώρα, αν με το καλό το παιδί σας πάρει

πτυχίο και μεταπτυχιακό στην μηχανο-

λογία από το Μετσόβιο, μην του κόβετε

το μέλλον. Συστήστε το στην ταμία του

κοντινού σας σουβλατζίδικου κι αυτή, θα

βρεί τον τρόπο να τον προωθήση στην

αρχή στην λάντζα και αργότερα, αν πιά-

νει καλά το μαχαίρι θα τον προωθήσει

στα ενδότερα του σφαγείου και της εκδο-

ράς. Στα πρώτα του βήματα θα σφάζει

γουρουνάκια μέχρι 40 κιλά και αργότερα

θα προαχθεί στις γουρουνομάνες. Εύκολη

και γρήγορη δουλειά. Το πτυχίο σήμερα

έχει μεγάλη απήχηση στην αγορά, είναι

πολλαπλής χρήσης. Δεν είναι πλέον ο

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος μόνον για

ασανσέρ και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη,

σήμερα μπήκε με θάρρος και στον χώρο

της λουκανικοποιίας. Αύριο δεν ξέρουμε,

μπορεί να πρωταγωνιστήσει και στα είδη

ζαχαροπλαστικής, είναι ένα πτυχίο με ευρ-

εία γκάμα απασχόλησης, ακόμη και στα

υπεραστικά λεωφορεία για Αργυρόκα-

στρο και Τίρανα ως εισπράκτωρ. Είναι

ένας τρόπος να έρθεις σε επαφή και με

λαούς γειτονικών χωρών. Τόσο μεγάλη

γκάμα...

Σήμερα το Πλατύστομο από σφριγηλή

λουτρόπολη με δύο μεγάλα ξενοδοχεία

και εστιατόριο πολυτελείας παρουσιάζει

όψη βομβαρδισμένου τοπίου από τα Γερ-

μανικά Stucas καθέτου εφορμήσεως. Ο

δρόμος εισόδου στην λουτρόπολη έχει

σχεδόν κλείσει από τα βάτα εκατέρωθεν

και τα ξενοδοχεία είναι περιτυλιγμένα με

ασπροκόκκινη απαγορευτική ταινία. Έναν

φύλακα που συναντήσαμε μας είπε πως

φυλάει ότι έχει απομείνει μετά τις κλοπές

και τις λεηλασίες των κτιρίων. Το μόνο

συναίσθημα που μπορείς να νοιώσεις

είναι το συναίσθημα της κατάθλιψης και

του οίκτου για τον Ελληνικό λαό.

Δουλειές υπάρχουν, μυαλό δεν υπάρχει,

κι αν υπάρχει, αφορά τις τετραγωνικές

ρίζες, τα συνημίτονα και την Παλαιά διαθ-

ήκη. Εμείς το παιδί μας θα το μορφώσο-

υμε και θα το παραδώσουμε σε αρίστη

κατάσταση στον πλησιέστερο βουλευτή

μας, δεν πρόκειται να τον υποβιβάσουμε

σε ξενοδοχοϋπάλληλο. Σήμερα, με τα

σύγχρονα αεροπλάνα, δεν νομίζω πως

είναι μακριά τόσο η Γκουανταλαχάρα όσο

και το Βλαδιβοστόκ, άσε που και το Γιοχά-

νεσμπούργκ μια πηδησιά δρόμος είναι.

Τώρα, αν ένα παιδί δεν θέλει να μετανα-

στεύσει, μπορεί κάλλιστα να συντηρείται

από την σύνταξη των γονιών και των παπ-

πούδων, μέχρι να γίνει και το ίδιο παπ-

πούς. Ύστερα θα αναλάβει εκείνος χρέη

συντήρησης του εγγονού και του δισεγ-

γονού. Θα κρατήσουμε ανέπαφες τις παρ-

αδόσεις μας μέχρι την τρίτη και τελευταία

παρουσία. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς

με λουτροπόλεις, μουσακάδες και ιμάμ

μπαιλντί.

Πτυχίο και μετά σύνταξη, τι μας μαθ-

αίναν τόσα χρόνια οι κομματικοί μας δάσ-

καλοι, ας μην αγνοούμε τα μεγάλα διδάγ-

ματα και τις επιταγές περί ελαχίστου

εγγυημένου εισοδήματος. Μεγάλοι δε

λόγοι μεγάλας πληγάς των υπεραύχων

αποτίσαντες, γήρα, τίποτα δεν εδιδάχθησαν.

Ντουβάρια έμειναν!

Φοίβος Ιωσήφ

Ευθύνες της ΤτΕ για την
απιστία των Τραπεζών

Κύριε Διευθυντά,
Είναι γεγονός πως ο ανύπαρκτος έλεγχος της ΤτΕ

στα πιστωτικά ιδρύματα την τελευταία 20ετία οδήγησε

στα κόκκινα δάνεια και συνετέλεσε τα μέγιστα στην επι-

βολή των μνημονίων. Συγκεκριμένα, όλες οι Τράπεζες

έδιναν αφειδώς δάνεια και κάρτες χωρίς εγγυήσεις σε

ποσά δις. Τραπεζικά στελέχη έδιναν δάνεια σε εφοπλι-

στικές εταιρίες χωρίς τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, προ-

φανέστατα γιατί κάποιοι διευθυντές λάμβαναν ένα σοβα-

ρό μερίδιο... 

Με τον πρόσφατο Ν.4637/2019 καταργήθηκε η αυτε-

πάγγελτη δίωξη από τον Εισαγγελέα των ποινικών παρ-

αβάσεων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης το

αδίκημα της απιστίας που βάρυνε τραπεζικά στελέχη

από κακούργημα που ήταν, έγινε πλημμέλημα. Όμως,

ο ανωτέρω νόμος είναι αντισυνταγματικός, αφού πα-

ραβιάζει την αρχή της ισότητας και επιφυλάσσει ευνοΪκή

ποινική μεταχείριση για τα τραπεζικά στελέχη σε σχέση

με άλλους του ιδιωτικού τομέα που διώκονται για απι-

στία αλλά παραμένει το κακούργημα. 

Να σημειωθεί ότι η απιστία κατά του Δημοσίου συνι-

στά κακούργημα. Η ΤτΕ (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστω-

τικού Συστήματος) έχει πελώριες ποινικές ευθύνες για

παράβαση καθήκοντος και απιστία, διότι ώφειλε να ασκεί

επισταμένο και αυστηρότατο έλεγχο σε όλες ανεξαιρέ-

τως τις Τράπεζες και να δημοσιοποιεί με αναρτήσεις,

αυτές που παρανόμως χορήγησαν δάνεια χωρίς να

υπάρχουν οι απαραίτητες εξασφαλίσεις. 

Η ΤτΕ οφείλει να δώσει στην δημοσιότητα τον σχε-

τικό πίνακα ιδίως δε αυτές που ήσαν κρατικές (π.χ. Εθνι-

κή – Ταχυδρ. Ταμιευτήριο) και διαχειρίζοντο δημόσιο

χρήμα. Η ΤτΕ οφείλει επίσης να αναρτήσει πίνακα με

τα ονόματα αυτών, που κατά την τελευταία 15ετία εκτέ-

λεσαν εμβάσματα τεράστιων ποσών στο εξωτερικό,

ακόμα και στην περίοδο των capital controls! Εάν τα δις

των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία κλπ. επέ-

στρεφαν στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε κανένας άνερ-

γος. Αναμένω τις πιο πάνω δημοσιοποιήσεις από την

ΤτΕ.

Με τιμή,

Γιώργος Τρανταλίδης,
Δικηγόρος-Πειραιάς

Αλλαγή
Τα δύσκολα με δίδαξαν, δεν έχει πεπρωμένο,

έχει κι αλλού πορτοκαλιές - με τους ανθούς και μυρωδιές,

εσέ δεν περιμένω!

Άλλαξα την πορεία μου, καρδιάς μου την πυξίδα.

Τα γούστα και τες σκέψεις μου - αισθήματα και βλέψεις μου,

του κεφαλιού μου βίδα!

Το βότανο, η Αλλαγή!

Εσύ, ο Εαυτός σου,

η θεραπεία στη ζωή,

Σωτήρας και Γιατρός σου!

Άφησα πίσω τα παλιά, άνοιξα τα πανιά μου.

Γύρισα τες σελίδες μου, ζωντάνεψα Ελπίδες μου,

ζωής, φτερά, κουπιά μου!

Ειρήναρχος Στεφάνου

INTERNATIONAL CLAIRVOYANT 
MEDIUM AND SPIRITUAL HEALER

MR CAMARA - Specialist in unhappy marriages
or relationships – Business Difficulties – Court
Cases – Sexual Problems – Exams – Games –

Remove all bad luck, black magic and all bad evil
spirits from yourself and your home – Protect

against them – Tobacco / Alcohol Abuse.

(No matter what your problems are, 100% Guaranteed)

In a period of a few days or hours – DON’T suffer in silence.

Destroy your problems before your problems
destroy you.

WhatsApp and call +447399663303

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η M A
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Το ναζιστικό τέρας της Τουρκίας 
και η βλακεία ότι οι δύο κοινότητες 

θα λύσουν το Κυπριακό
Κύριε Διευθυντά,

Το 2005, όταν άρχισε η Τουρκία τις ενταξιακές της συνομιλίες

με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τις ευλογίες της Ελλάδας και της

Κύπρου, πίστευαν ότι τάχα θα την ελέγχουν, θα εξημερώσουν το

θηρίο και θα λύσουν το Κυπριακό.

Εγώ έγραψα στην εφημερίδα σας, τότε, κύριε Διευθυντά, ότι η

Τουρκία θα παίρνει δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, πολλά δις ευρώ θα έβαζαν στην τουρκική οικονομία οι

Αραβικές χώρες, αλλά και οι ευρωπαϊκές εταιρείες και τράπεζες

και έτσι η τουρκική οικονομία θα μεγάλωνε. Γνωρίζοντας πώς

σκέφτονται οι Τούρκοι, έλεγα τότε ότι θα έριχναν τεράστια ποσά

στις ένοπλες δυνάμεις τους και έτσι θα χανόταν το «ισοζύγιο»

δυνάμεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι θα εκβία-

ζαν την Ελλάδα και την Κύπρο και αυτό βγήκε αληθινό. Το βλέ-

πουμε σήμερα όλοι μας. 

Για ν’ αλλάξει η Τουρκία, να βρεθεί λύση στο Κυπριακό και να

σταματήσει την επεκτατική και επιθετική της πολιτική χρειάζετα

να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ν’ αναγνωρίσει τις Γενοκτονίες

όλων των χριστιανών που έχει διαπράξει. Δεύτερον, να σταμα-

τήσει την πολιτική γενοκτονίας του Κουρδικού έθνους. Επίσης,

να σταματήσουν να καταπιέζουν και να προσπαθούν να τουρ-

κοποιήσουν τους άλλους λαούς που ζουν στη Μικρά Ασία, την

οποία οι Τούρκοι που αποτελούν το 9% του πληθυσμού ονόμα-

σαν Τουρκία, αγνοώντας τους άλλους λαούς που ήταν αυτόχθο-

νες εκεί. 

Το ελλαδικό και κυπριακό πολιτικό σύστημα που, τάχα, βάζον-

τας την Τουρκία στην Ε.Ε. θα «εξημέρωνε» το θηρίο και θα έλυναν

το Κυπριακό, αντ’ αυτού δημιούργησε ένα φασιστικό τέρας, χει-

ρότερο και από το ναζιστικό-φασιστικό τέρας του Β’ Π.Π., αφού

στα αρρωστημένα, μουσουλμανοφασιστικά τους μυαλά οι Τούρ-

κοι αποικιοκράτες φαντάζονται την Τουρκία ως μία από τις μεγά-

λες δυνάμεις του κόσμου, η οποία πρέπει να επεκτείνει τις αποικίες

της και να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι δημιο-

υργούν τις θεωρίες της «γαλάζιας πατρίδας» και αναβίωσαν ξανά

το «misaki mili» (τον εθνικό όρκο των Τούρκων), με τον οποίο

θέλουν εδάφη από την Ελλάδα, ολόκληρη την Κύπρο, εδάφη από

τη Συρία, το Ιράκ, μέχρι τη Λιβύη και πιο πέρα. 

Βοηθούμενοι από τη Ρωσία, που τους κτίζει πυρηνικά εργο-

στάσια, σκοπός τους είναι ν’ αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, συνε-

ργαζόμενοι με το Πακιστάν – έχοντας εκατό επιστήμονες που

εργάζονται σ’ αυτό το πρόγραμμα. Αν τα καταφέρουν, θα αιμα-

τοκυλήσουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ευρώπη. 

Για ν’ αποφύγουμε όλα αυτά, Ελλάδα, Κύπρος, αλλά και χώρες

της Ε.Ε., πρέπει να απαιτούμε καθημερινά ν’ αναγνωρίσει τις

γενοκτονίες και να απαιτούμε να απελευθερωθούν οι σκλαβω-

μένοι λαοί της Τουρκίας – Κούρδοι, Λαζοί, Τσερκέζοι, Πομάκοι.

Δεν γίνεται τον 21ο αιώνα μια τουρκεστάνικη (τούρκικη) μειοψ-

ηφία του 9% του πληθυσμού της Τουρκίας να καταπιέζει το 91%

του γηγενούς πληθυσμού της. Ας μην ξεχνάμε ότι οι παραπάνω

λαοί ζουσαν εκεί χιλιάδες χρόνια πριν εισβάλουν οι Τούρκοι από

το Τουρκεστάν. 

Τότε και μόνον τότε θα λυθεί το Κυπριακό. Οι ανοησίες ότι τάχα

οι δύο κοινότητες θα βρουν λύση είναι βλακείες, επειδή δεν είναι

οι δύο κοινότητες που έκαναν εισβολή, αλλά η Τουρκία.

Διατελώ,

Γ. Τσαγγάρης

Αλλού δεν αναβάλλει τις

κυρώσεις η Ε.Ε., επί της

Τουρκίας γιατί;
Κύριε Διευθυντά,
Για αρκετό καιρό δεν περνάει μέρα που να

μη ακούμε για τις περίφημες επικείμενες
κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τις έκνο-
μες ενέργειές της. Η Τουρκία, όμως, δεν φαίνε-
ται να ενοχλείται ποσώς, αφού οι καλοί μας
σύμμαχοι Αμερικανοί και οι εταίροι μας στην
Ε.Ε. μένουν μόνο στα λόγια. Συνεχώς ανα-
βάλλονται, τη στιγμή κατά την οποία η Τουρκία
γέμισε τη Λιβύη με τζιχαντιστές, Τούρκους 
στρατιώτες και βαρύ οπλισμό. Η «Αϊσέ» (ο
τουρκικός στρατός κατοχής) κάνει «διακοπές»
για σαράντα έξι χρόνια στη βόρεια Κύπρο και
κρουαζιέρες στην κυπριακή ΑΟΖ με το «Για-
βούζ» και το «Μπαρμπαρός». 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί δεν
βλέπουν τι κάνει η Τουρκία. Όταν όμως πρό-
κειται για τη Ρωσία, την Κι΄να, το Ιράν και άλ-
λους, τους οποίους δεν συμπαθούν, τότε
αρχίζουν τις κυρώσεις αμέσως. Δεν καθυ-
στερούν καθόλου ούτε αναβάλλουν τις κυρώσεις.
Αρπάζουν ιρανικά πλοία στη μέση της θάλασ-
σας και κατάσχουν τα χρήματα Ιρανών, Ρώσων
και Κινέζων χωρίς πολλές διαδικασίες. Όταν
κάποιος ηγέτης, στην Αφρική για παράδειγ-
μα, δεν είναι αρεστός στους Αμερικανούς και
τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τότε χρησι-
μοποιούν τον ΟΗΕ για να τον συλλάβουν και
να τον τιμωρήσουν για «εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας». Εμάς μάς βίασαν, μας βασά-
νισαν και μας δολοφόνησαν κατά χιλιάδες και
όχι μόνο δεν τους πήγαμε στα δικαστήρια,
αλλά τους καλούμε και σε συνομιλίες για να
τους δώσουμε και τα ρέστα. Όλα αυτά για
την... «καλή γειτονία»!!!

Η αλήθεια είναι ότι πολλά ή μάλλον για τα
περισσότερα κακά που πάθαμε, φταίμε εμείς.
Κάθε λίγο και λιγάκι λέμε ψέματα για κομμα-
τικούς λόγους και κομματικά συμφέροντα και
την παθαίνουμε όπως ο ψεύτης βοσκός. Όταν
παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσεις άνευ
περιεχομένου εναντίον της Τουρκίας, η κυβέρ-
νηση και ο ΔΗΣΥ τις χαιρετίζουν ως μεγάλες
νίκες. Μετά από λίγο τις θερωρούν ότι έγιναν
επειδή οι Αμερικανοί και χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έχουν οικονομικά συμφέ-
ροντα στην Τουρκία και δεν θέλουν να τα
χάσουν. 

Θα έπρεπε πάντα να βοηθούμε τους πολι-

τικούς στην Ελλάδα που θέλουν να υπηρε-
τήσουν τα συμφέροντα του Ελληνισμού και
όχι αυτούς οι οποίοι εξυπηρετούν αμερικανι-
κά και γερμανικά συμφέροντα. Θα έπρεπε και
πρέπει, επιτέλους, να έχουμε μια Ελλάδα με
πατριωτισμό, που να εξυπηρετεί τα συμφέρ-
οντα του Ελληνισμού και όχι των ξένων. Είχα-
με έναν Έλληνα ΥΠΕΞ, τον Ν. Κοτζιά, που
στάθηκε στο πλευρό μας, αλλά έπεσε κι αυτός
θύμα του παλαιοκομματισμού. 

Τι έγιναν οι μεγαλειώδεις διαμαρτυρίες για
το όνομα της Μακεδονίας; Μόλις ανέβηκε στην
εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξέχασε όλους
τους πατριωτισμούς του και συνεχίζει την παρ-
αδοσιακή εξυπηρέτηση των αμερικανικών
συμφερόντων στη Μεσόγειο και συνάμα μας
κοροϊδεύει. Γέμισε η Ελλάδα αμερικανικές 
στρατιωτικές βάσεις και κάθε λίγο και λιγάκι
βλέπουμε να πηγαίνουν στη Σούδα της Κρή-
της ωσάν να είναι το τσιφλίκι τους. Πρέπει να
παραδεχτούμε ότι εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες,
Ελλάδας και Κύπρου, έχουμε έλλειψη πατρι-
ωτισμού. Μας ενδιαφέρει περισσότερο η τσέπη
μας και τα προσωπικά μας συμφέροντα. Τον
πατριωτισμό τον ξεχάσαμε. 

Έτσι είχαμε τις επισκέψεις των ΥΠΕΞ Ρωσίας
και ΗΠΑ στην Κύπρο. Να μην ξεχνάμε τον
τουρκικό στρατό κατοχής στη βόρεια Κύπρο.
Αυτός είναι το εμπόδιο για τη λύση. Θυμούνται
κάποιοι τις «συγκλίσεις» στο Κραν Μοντάνα
της Ελβετίας... Ξεχάστηκε εντελώς ο Νίκος
Τορναρίτης, όταν καλούσε τους πρόσφυγες
να φορτώσουν τα πράγματά τους και να επι-
στρέψουν στα σπίτια τους και τους υπόλοι-
πους να πάνε στα κατεχόμενα να δημιουρ-
γήσουν επιχειρήσεις!!! Ξέχασαν παντελώς
τους εκπροσώπους του ΟΗΕ, οι οποίοι μας
έλεγαν στις ειδήσεις ότι η λύση του Κυπρια-
κού είχε επιτευχθεί και θα την ανακοίνωναν
από στιγμή σε στιγμή... 

Ο φοβερός ιός της αμνησίας μαστίζει τους
Έλληνες και ιδιαίτερα τους Ελληνοκύπριους.
Εκτός από την έλλειψη πατριωτισμού έχουμε
και έλλειψη μνήμης. Ποτέ μας δεν ακούσαμε
και ούτε ζητήσαμε να μάθουμε πώς έγινε να
φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού και γιατί
σταματήσαμε ή μήπως μας κοροϊδεύουν...

Διατελώ,
Ζαννέττος Χριστοφόρου

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση

κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk



Στις 12 τρέχοντος Οκτωβρίου θα έχο-
υμε την 53η μαύρη επέτειο της βομ-

βιστική ανατίναξη του αεροπλάνου Comet
4B των Βρετανικών Ευρωπαϊκών Αερο-
γραμμών (British European Airways) το
οποίο εκτελούσε τη πτήση CY 284 των
Κυπριακών Αερογραμμών από Αθήνα
προς Λευκωσία. Στο αεροπλάνο εξερράγη
βόμβα περίπου 100 μίλια ανατολικά της
Ρόδου.

Πρόσφατα ο Βρετανός ερευνητής Simon
Hepworth, κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευ-

νάς του, εξέδωσε βιβλίο για τα αίτια της

ανατίναξης του αεροπλάνου. Κατέγραψε όσα

είναι μέχρι στιγμής γνωστά από τις έρευνες

της Αστυνομίας στο Λονδίνο, τα δημοσιεύματα

στον Τύπο, διάφορες έρευνες άλλων τμημά-

των της βρετανικής κυβέρνησης, διπλωμα-

τικά έγγραφα, που αποδεσμεύθηκαν στο

Βρετανικό Εθνικό Αρχείο κ.ά.

Το βιβλίο «Bealine Charlie Oscar – The

Mystery of Flight CY284» κυκλοφόρησε το

2018 και κάναμε την παρουσίασή του στην

Λεμεσό στις 11 Οκτωβρίου. Η παρουσίαση

διοργανώθηκε από το ΚΥΚΕΜ (Κυπριακό

Κέντρο Μελετών) και το Ίδρυμα Μελέτης και

Έρευνας Synergy Foundation. Ομιλητές ήσαν

ο κ. Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής του

ΚΥΚΕΜ και η γράφουσα με αντιφώνηση του

συγγραφέα Simon Hepworth.

Η ανατίναξη του βρετανικού αεροπλάνου

που εκτελούσε πτήση των Κυπριακών Αερο-

γραμμών, ήταν η πρώτη τέτοια πολιτικού

αεροπλάνου στην Ευρώπη στην πρόσφατη

ιστορία. Και στόχος σύμφωνα με όλες τις

πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής

ήταν ο Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγε-
νής.

Η εταιρεία δημοσίων σχέσεων του συγγρα-

φέα εξέδωσε ανακοίνωση για την επέτειο με

τίτλο «Οι οικογένειες των θυμάτων μετά από

μισό αιώνα ακόμα ζητούν Δικαιοσύνη και

Αναγνώριση των ‘’ξεχασμένων’’ θυμάτων του

αεροπορικού δυστυχήματος – Η μάχη συνεχίζε-

ται για να εξιχνιαστεί η μεγαλύτερη βρετανι-

κή υπόθεση μαζικής δολοφονίας». 

Αναλυτικότερα γράφει μεταξύ άλλων: «Η

μάχη για να εξιχνιαστεί η μεγαλύτερη βρετα-

νική υπόθεση μαζικής δολοφονίας παρό-

τρυνε τους συγγενείς και φίλους των 66 θυμά-

των της 53χρονης αεροπορικής τραγωδίας

να απαιτούν την αποδέσμευση και των όσων

εγγράφων ακόμα διατηρούνται απόρρητα

αφενός και την τοποθέτηση Αναμνηστικού

Μνημείου/Πλάκας αφετέρου.

Όλοι οι 59 επιβάτες και το 7μελές πλή-

ρωμα έχασαν τη ζωή τους γιατί, όπως πιστεύε-

ται, η βόμβα στόχευε τον Στρατηγό Γεώργιο

Γρίβα Διγενή, ο οποίος είχε κρατήσει θέση

με την εν λόγω πτήση για Λευκωσία. Τα θύμα-

τα ήσαν Βρετανοί, Κύπριοι, Ελλαδίτες και

Αμερικανοί υπήκοοι μεταξύ των οποίων και

τρία παιδιά το νεότερο 17 μηνών.

Αστυνομική έρευνα στο Λονδίνο, έκλεισε

το 1968 με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχαν

αρκετά στοιχεία για κατηγορίες εναντίον οποι-

ουδήποτε.

Έγγραφα που αποδεσμεύθηκαν στο Βρε-

τανικό Εθνικό Αρχείο, φανερώνουν ότι η έρευ-

να της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο Λον-

δίνο φαίνεται να επηρεάστηκε από μια από-

πειρα να κρατηθεί η έρευνα μακριά από δια-

συνδέσεις με πολιτικές υποθέσεις σε Ελλά-

δα και Κύπρο. Ορισμένα έγγραφα της Μη-

τροπολιτικής Αστυνομίας και του Υπουργείου

Εσωτερικών στο Εθνικό Αρχείο κρατούνται

δεσμευμένα μέχρι το 2066...

Ο συγγραφέας Simon Hepworth ο οποίος

συγκέντρωσε έγγραφα και μαρτυρίες από το

Ηνωμένο Βασίλειο και νέες πληροφορίες από

μάρτυρες στην Κύπρο, είπε : «Ερευνώντας

για το βιβλίο δόθηκε η ευκαιρία για αρκετές

οικογένειες θυμάτων να έλθουν κοντά. Αυτό

το τρομερό γεγονός καλύπτεται εδώ και μισό

αιώνα με σιγή από τις αρχές τόσο του Ηνω-

μένου Βασιλείου όσο και της Κύπρου. Στοιχεία

δείχνουν ότι πρόκειται για συνωμοσία από

πολιτικούς την δεκαετία του 1960 στην Κύ-

προ, με την έγκριση του Αρχιεπισκόπου Μα-

καρίου, να ξεκάνουν έναν δικό τους που τους

ήταν εμπόδιο...»

Και ο συγγραφέας παραλληλίζει ως μια

άγρια συστροφή «savage twist» την από-

πειρα δολοφονίας του Γρίβα με τη δολοφο-

νία του (Αρχιεπισκόπου) Thomas a Beckett
στο Canterbury Cathedral, τονίζοντας ότι

«αυτή τη φορά ήταν ο ιερέας που ήθελε

να ξεκάνει ένα ενοχλητικό στρατιώτη».

Η Christine Marlborough έχασε την

μητέρα της στην τραγωδία. Κατοικεί στην

Αυστραλία και επικοινώνησε με τις Βρετανι-

κές Αερογραμμές (British Airways), η εκπρό-

σωπος των οποίων έδειξε ενδιαφέρον και

φάνηκε θετική να μελετήσουν την τοποθέτη-

ση Αναμνηστικής Πλάκας στο Κέντρο Ιστο-

ρίας της εταιρείας. ΄Όμως, οι συγγενείς θα

προτιμούσαν κάπου με εύκολη πρόσβαση

για όλους και η βαρύνουσα εισήγηση είναι

κάπου στην Κύπρο. Ή και σε αμφότερες τις

χώρες.

«Τα θύματα αξίζουν ένα αξιόλογο Μνημείο

είτε στο αεροδρόμιο Heathrow απ΄οπου

ξεκίνησε η πτήση τους, είτε στην Κύπρο όπου

προορίζονταν να φθάσουν αλλά η επέμβα-

ση της ομάδας που τους δολοφόνησε δεν το

επέτρεψε. Υπεράνω όλων, οι οικογένειες των

ακόμα περιμένουν απαντήσεις και δικαι-

οσύνη», τονίζει η ανακοίνωση.

Η Christine Marlborough που έχασε τη

μητέρα της Lily και η Μαρία Θωμαΐδη τον

πατέρα της Μιχάλη, αμφότερες μαζί με τον

συγγραφέα και μέλη άλλων οικογενειών

αλληλογραφούν τώρα με τις κυβερνήσεις

Βρετανίας και Κύπρου ζητώντας να δημο-

σιοποιήσουν ό,τι περαιτέρω γνωρίζουν για

την τραγωδία.

Η Alison Whelan και ο Λούης Λοΐζου
είναι η θυγατέρα και ο αδελφός αντίστοιχα

μελών του πληρώματος... Αμφότεροι πιστεύουν

είναι καιρός για όσα έγγραφα παραμένουν

δεσμευμένα να αποδεσμευθούν.

Οι ΒΑ θα εκδώσουν... ανακοίνωση

Οι Βρετανικές Αερογραμμές υποσχέθη-

καν να εκδώσουν ανακοίνωση για την 53η

επέτειο της τραγωδίας που θα σταλεί στους

συγγενείς των θυμάτων, για δημοσιοποίηση

και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης.

Οι πρώτες δύο δημοσιεύσεις με τις αρχι-

κές μας έρευνες (Φανούλας Αργυρού και

Μιχάλη Θωμαΐδη) για την ανατίναξη του

αεροπλάνου των Βρετανικών Ευρωπαίων

Αερογραμμών Comet 4B G-ARCO δημο-

σιεύθηκαν στην ομογενειακή εφημερίδα «Ε-

λευθερία» στο Λονδίνο το 2011. 

Η δική μου έρευνα κάλυψε τα έγγραφα

στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο που για πρώτη

φορά είχαν δημοσιοποιηθεί από την πλευρά

μας μετά από 44 χρόνια.

Η πρώτη δημοσίευση στις 30 Ιουνίου 2011

και η δεύτερη στις 7 Ιουλίου 2011.

Τίτλος «Η πρώτη ανατίναξη πολιτικού

αεροπλάνου στην Ευρώπη στην πρό-

σφατη ιστορία»

http://www.eleftheria.co.uk/pdf/91201614293
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Ακολούθησε η γνωριμία μας με τον συγγρα-

φέα Simon Hepworth μέσω του Μιχάλη Θωμα-

ΐδη (αδελφού της Μαρίας Θωμαΐδη που

έχασαν τον πατέρα τους) για να συνεχίσου-

με μια στενή συνεργασία στο Βρετανικό

Εθνικό Αρχείο με αποτέλεσμα το εκπληκτικό

του βιβλίο.

Το ενδιαφέρον του Simon Hepworth πέραν

του ότι εργάστηκε στην British Aerospace,

σε αεροπορικές εταιρείες για charter flights

στη Μεσόγειο προτού αλλάξει επάγγελμα

και περάσει στην Αστυνομία, όπου τα κα-

θήκοντά του περιλάμβαναν έρευνες για εγκλή-

ματα κ.α, γνώριζε πολύ καλά τον κυβερνήτη.

Το άμεσο ενδιαφέρον του λοιπόν εστιαζόταν

στο γεγονός ότι γνώριζε τον κυβερνήτη του

αεροπλάνου Capt Gordon Blackwood,

καθώς και τον First Officer Dennis Palmer.

Με τον πρώτο ήσαν γείτονες και με τον δεύτε-

ρο επίσης γνωρίζονταν, καθώς ήταν συχνός

επισκέπτης στο σπίτι τους λόγω των σχέ-

σεων του πατέρα του (συγγραφέα) ο οποίος

το 1961 ξεκίνησε να εργάζεται με τις Βρετα-

νικές Ευρωπαϊκές Αερογραμμές.

«Στόχος ο Στρατηγός 

Γεώργιος Γρίβας»

Στις 14 Οκτωβρίου 2017, επετειακά

δημοσίευσα το άρθρο με τον πιο πάνω τίτλο

στη «Σημερινή» και το ίδιο άρθρο στην 

«Ελευθερία» Λονδίνου στις 19 Οκτωβρίου

2018.

Και στις 30 Οκτωβρίου 2018 με την πα-

ρουσίαση του βιβλίου δημοσίευσα στο

"Sigmalive" το άρθρο «Ποίοι και γιατί

ανατίναξαν το αεροπλάνο της πτήσης CY

284 to 1967».

Μια περίεργη «πρόβλεψη» 

εντός 47 ωρών από 

την εφημερίδα «Αγών»

Κάτι που μου έκανε εντύπωση και το έγρα-

ψα στο δεύτερο μου άρθρο (30.10.2018),

διαβάζοντας τα έγγραφα στο Βρετανικό Εθνικό

Αρχείο, είναι το γεγονός ότι οι βρετανικές

Αρχές, μόλις κυκλοφόρησε το πόρισμα των

ερευνών τους και δημοσιοποιήθηκε το 1968

στο Λονδίνο, έστειλαν 6 αντίγραφα του

πορίσματος στην τότε Κυπριακή Κυβέρνηση

και άλλα 6 στην διεύθυνση των Κυπριακών

Αερογραμμών καθώς και στην Ελληνική

Κυβέρνηση.

«Παρ΄όλα ταύτα, μέχρι σήμερα η Κυ-

πριακή Πολιτεία αρνείται ότι έχει οτιδήποτε

για το θέμα και το πλέον εκπληκτικό που πρέ-

πει να αναφερθεί είναι ότι δύο μόνο μέρες

μετά την ανατίναξη του αεροπλάνου, η εφημε-

ρίδα “Αγών” στην Κύπρο, όταν ακόμα μά-

ζευαν πτώματα από τη θάλασσα, στις 14

Οκτωβρίου του 1967 αποφάνθηκε με πρω-

τοσέλιδους τίτλους πως “Το μυστικό του

δυστυχήματος πιθανόν να μην αποκαλυφ-

θεί – το πήρε στον βυθό το ‘μαύρο κουτί’.

Έχουν ήδη αποκλεισθεί τα ενδεχόμενα εκρή-

ξεως και πυρκαγιάς”...».

Πώς γνώριζε η εφημερίδα «Αγών» κάτι

τέτοιο, εφόσον ακόμα ούτε οι Βρετανοί εμπει-

ρογνώμονες δεν είχαν ξεκινήσει τις εξονυχι-

στικές των έρευνες που επιβεβαίωσαν πέραν

πάσης αμφιβολίας ότι το αεροπλάνο ανατι-

νάχτηκε από βόμβα στρατιωτικού τύπου και

εφόσον από κυπριακής πλευράς καμία έρευ-

να δεν διεξήχθη; 

Σύμφωνα με τα βρετανικά έγγραφα η μόνη

Αρχή που απαρχής είχε αποκλείσει τη βομ-

βιστική ενέργεια περιέργως ήταν το Special

Branch της Κυπριακής Δημοκρατίας», έγρα-

ψα στο άρθρο μου. 

Γιατί το Special Branch της τότε Κυπρια-

κής Κυβέρνησης και η εφημερίδα «Ο Αγών»

εντός ωρών μετά την δολοφονία των 66

αθώων ισχυρίζονταν και έγραφαν αποκλεί-

οντας την βομβιστική ενέργεια; Ίσως το

ερώτημα μου να απαντιέται στο ιστορικό βι-

βλίο του αγαπητού Simon Hepworth.

Αιωνία η Μνήμη των 66 αθώων ανθρώπων

που πλήρωσαν με τη ζωή τους ίντριγκες και

ετσιθελισμούς τριτοκοσμικών πολιτικών κατα-

στάσεων στην νήσο Κύπρο...

Εύχομαι σύντομα να δούμε μια συμβολι-

κή Αναμνηστική Πλάκα εις Μνήμην των.

Κλείνω με τούτο: Οι έρευνες για ανεξιχνία-

στους φόνους δεν έχουν ημερομηνία λήξης...

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Η ανατίναξη της πτήσης CY 284

στις 12 Οκτωβρίου 1967
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British Government:

The United Kingdom and the Republic of Cyprus
share a special and unique bond that stems from
our shared history, close people-to-people links
and common values, including as members of the
Commonwealth. Today, on the occasion of the
60th Anniversary of Independence, I am proud to
say that these bonds have never been stronger.
Over the past year, we have seen even closer co-
operation between our two countries, particular-
ly in response to the on-going pandemic and with
the arrangement on non-military development of
the Sovereign Base Areas. Our ongoing bilater-
al co-operation in areas of education and tourism,
trade and investment, and defence and security
is of great benefit to our two countries and to the
people of the United Kingdom and the Republic
of Cyprus. We hope to deepen our bilateral rela-
tionship even further in the years to come.

It gives me great pleasure to send my con-
gratulations on this day, together with my best
wishes for the Government and people of the Re-
public of Cyprus.

Wendy Morton,
Minister for European Neighbourhood

and the Americas

Labour Party:

On behalf of the Labour Party we would like to
send our heartfelt wishes to the Republic of Cyprus,
its people and its diaspora on the 60th anniver-
sary of its Independence. As a longstanding friend
and supporter of the Republic of Cyprus, the Labour
party recognises and celebrates its achievements
over the past 60 years, including the strong peo-
ple-to-people, trading and security partnerships.
Whilst the Republic of Cyprus has faced a num-
ber of challenges since independence, it is a sta-
ble and predictable ally of the UK, in an otherwise
troubled part of the world.

We also fully respect the special historic and
treaty obligations that the UK has towards the Re-
public of Cyprus and therefore, on this anniver-
sary, we would like to reiterate our steadfast com-
mitment to the reunification of the island as a bi-
zonal, bicommunal federation. Whilst the current
COVID pandemic prevents us celebrating in per-
son, we are looking forward to doing so when cir-
cumstances permit.

Catherine West, 
Shadow Minister for Europe and Americas

Fabian Hamilton, 
Shadow Minister for Peace & Disarmament

Liberal Democrats:

On behalf of the Liberal Democrats I would like
to wish the Republic of Cyprus and the Cypriot
people a happy anniversary on their 60 years of
independence. The people of our two countries
have great links including the hundreds of thou-
sands of Cypriots living in the UK as well as the
thousands of British citizens living in Cyprus. It is
great to see how over the past sixty years, our bi-
lateral relations have grown from strength to
strength, and I very much hope that they will con-
tinue to do so. The Liberal Democrats remain by
the side of all Cypriot people, on their mission to
secure a truly independent, free and united Cyprus,
always in line with the United Nations resolutions

and high-level agreements.
Sir Edward Davey, 

Leader of the Liberal Democrats

All-Party Parliamentary Group for Cyprus:

As the Chairman and Officers of the All-Party
Parliamentary Group (APPG) for Cyprus, we join
the Republic of Cyprus, its people and the UK
Cypriot community in celebrating this historic 60th
anniversary of independence. We also pay trib-
ute to the strong and lasting relationships that
have been built with successive Presidents, Gov-
ernments and Parliamentarians over the last 60
years.

The United Kingdom and the Republic of Cyprus
have always enjoyed a strong and close bond of
friendship and collaboration, across a number of
sectors, as well as between the people of the two
countries. Indeed, over the last 60 years the Re-
public of Cyprus has also shown itself to be a pil-
lar of stability and a critical part of the UK's secu-
rity infrastructure, in the Eastern Mediterranean.

On this anniversary, we are also reminded that
the Republic of Cyprus has only been truly free
and united for one-quarter of its existence. We
therefore remain committed to supporting efforts
to reunite Cyprus, in line with UN resolutions and
High Level agreements, and we also strongly con-
demn any actions that seek to undermine the sov-
ereignty of the Republic of Cyprus.

Wishing the Republic of Cyprus a very happy
anniversary!

Sir Roger Gale, 
Chair of the APPG for Cyprus

BambosCharalambous, 
Vice-Chair of the APPG for Cyprus

Christine Jardine, 
Vice-Chair of the APPG for Cyprus

Caroline Nokes, 
Vice-Chair of the APPG for Cyprus

Jack Dromey, 
Secretary of the APPG for Cyprus

National Federation of 
Cypriots in the UK

The 60th anniversary of the Republic of Cyprus
represents an opportunity to reflect and celebrate
the achievements and progress made by the state
and people of Cyprus since 1960. I would there-
fore like to pay tribute to all Presidents of the Re-
public of Cyprus for their immense contribution to
Cyprus’ growing national story. The Republic of
Cyprus has defied the odds and the gravest of
challenges to be a democratic, modern and sta-
ble nation, in an otherwise troubled part of the
world. It is a proud member of the European Union
and the Commonwealth of Nations.

Tragically, and as a result of Turkey's illegal in-
vasion in 1974, the Republic of Cyprus has only
been free and united for less than a quarter of its
existence. Not content with just the territory of the
Republic of Cyprus, Turkey is now also laying
claim to areas of the Exclusive Economic Zone
and Continental Shelf of the Republic of Cyprus
and undertaking illegal drilling activities. Despite
facing such difficult challenges, Cyprus has re-
mained a beacon of hope, stability and prosper-
ity in the Eastern Mediterranean and wider region.

Τhe 60th anniversary of the establishment of
the Republic of Cyprus also marks 60 years of

diplomatic relations with the United Kingdom. I’d
therefore also like to thank the countless British
Parliamentarians who have opposed the ongo-
ing occupation of Cyprus and stood beside the
Republic of Cyprus throughout its first 60 years
of existence.

Christos Karaolis, 
President of the National Federation 

of Cypriots in the UK

NEPOMAK (Cypriot Youth section of
the National Federation) 

Today we celebrate 60 years of the Republic
of Cyprus. In 1960, after centuries of occupation
by foreign powers, Cypriots finally achieved free-
dom and self-determination. The significance of
independence cannot be overstated and we must
honour the memory of all those who have fought
for and defended Cyprus’ freedom throughout the
years.

Since independence, the presidents of the Re-
public of Cyprus have led the state towards suc-
cess and stability. Our young and small country
now sits proudly as a prosperous beacon of democ-
racy in the Eastern Mediterranean.

Sadly, however, the Republic of Cyprus has
only been free and united for the first quarter of
its 60 year existence. Turkey’s long-planned, il-
legal and brutal invasions in 1974 divided the is-
land and its people. Turkey has occupied over
36% of the island ever since. The consequences
of the invasion and occupation are still felt to this
day and, as young diaspora Cypriots, we will nev-
er forget them.

Turkey’s recent illegal actions have made In-
dependence Day celebrations bittersweet. Instead
of working towards a solution to the Cyprus issue,
Turkey talks of permanent partition of the island.
Instead of building peace, Turkey makes illegal
incursions into Cyprus’ Exclusive Economic Zone.
Instead of de-escalating tensions, Turkey pur-
posefully destabilises the region. These devel-
opments remind us that despite how far we have
come, there are still immense challenges facing
Cyprus. 

We want to see a reunified Cyprus, where Cypri-
ots live and prosper together - free from foreign
occupation, free from foreign interference, free
from division, and united for the benefit of all Cypri-
ots.

Throughout the 60 years of the Republic of
Cyprus, the Cypriot diaspora has stood by the is-
land and supported its people through difficult
times. The diaspora have also acted as a bridge,
taking Cypriot culture, history and identity across
the world. Through our daily life we introduce what
is so beautiful about our homeland to people who
know nothing about our island.

Finally, I would like to pay homage to the peo-
ple of Cyprus who, despite facing stark challenges
through the decades, have demonstrated re-
markable resilience and courage to build a brighter
future for our island. I know that they will contin-
ue to do so over the next 60 years and beyond,
and the diaspora will be right by their side.

Happy Independence Day, Cyprus!
Christos Tuton

President, NEPOMAK
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Η Κυπριακή Δημοκρατία φάρος

σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο

MESSAGE FROM THE HIGH COMMISSIONER  ON
THE OCCASION OF THE 6Oth ANNIVERSARY OF

THE ESTABLISHMENT AND INDEPENDENCE
OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

A. KAKOURIS: “Turkey’s
provocative and illegal
behaviour damage the

prospects for a solution”
“THE REPUBLIC OF

CYPRUS WILL ALWAYS UP-
HOLD LAW AND LEGALITY”

It is my distinct honour and privilege
to communicate with the Cypriot com-
munity in the United Kingdom as we
mark with pride the 60thanniversary of
the independence of the Republic of
Cyprus.

I wish that the situation was different and that I could have wel-
comed you to the High Commission to celebrate this milestone to-
gether and in person. Unfortunately, the Covid-19 pandemic, which
remains a serious threat, precludes this as we all must do our part
to be safe and keep others safe too. I am particularly aware that the
virus has hit our community hard and its consequences have been
felt directly or indirectly by everyone. To the members of our com-
munity who have lost loved ones, I express my deepest condo-
lences. And to those who are ill or hospitalised, I wish you a speedy
recovery. The virus is also keeping many of us apart from family and
loved ones. Please know that the High Commission is and will re-
main by your side during these difficult times.

Cypriots can always rely on each other. It is one of the great qual-
ities and virtues that make the Cypriot people resilient in the face of
adversity and challenge. From all corners of the United Kingdom,
of Great Britain and Northern Ireland, the Cypriot community, through
its continuous efforts, remains a crucial partner in our overall efforts
to find a just, lasting and functional settlement that reunites the is-
land and its people in a bizonal, bicommunal federation and brings
an end to the illegal Turkish occupation and violation of the human
rights of the Cypriot people.

The Republic of Cyprus was itself established through interna-
tional law 60 years ago and it will always uphold law and legality
and seek the settlement of any differences through peaceful means.
As President Anastasiades stated in his address to the 75th UN
General Assembly last week, relations amongst countries must be
governed by rules and not force. 

Regrettably, Turkey’s posture and actions, as seen through its
provocative and illegal behaviour in Cypriot waters and its stated
plans to reopen and resettle Varosha, which would violate UN Se-
curity Council resolutions, do not facilitate the necessary climate for
meaningful negotiations. Such actions damage the prospects for a
solution.

We, on the other hand, as President Anastasiades reiterated many
times, most recently in his address to the UN General Assembly,
are committed and ready to restart negotiations from where they
were left off at Crans Montana. Our focus is to see to a future that
is firmly anchored on peace, stability, security, human rights and the
opportunities that all Cypriots will benefit from with a just, viable and
functional settlement, both now and for future generations. 

Much has changed since Cyprus gained its independence in 1960.
It has gone through many transformations: From an exporter of min-
erals and agricultural products to an exporter of manufactured goods
to a vibrant international tourism, business and services centre and
an integral part of the European Union mosaic since 2004. It has
discovered hydrocarbons and has amplified its role and value added
in the region through an active foreign policy that has put into sharp-
er focus the potential for synergies in our region and the important
contribution to our goal of promoting peace, stability and prosperi-
ty. This is the Cyprus of 2020 and we have much to be proud of and
you can only imagine what more a reunited Cyprus could do.

As we celebrate today the 60th anniversary of the independence
of the Republic of Cyprus, we also celebrate its people, whether on
the island or part of its vibrant and successful diaspora. Because
after all, Cyprus is its people.

I personally thank you all for always supporting us at the High
Commission and invite you to join our innovative celebration this
year, by following our Cyprus@60 online festival, which launched
today.

My best wishes to each and every one of you, your families and
loved ones. 

Andreas S. Kakouris

Με μηνύματά τους, που εστάληκαν στην Εθνική Κυπριακή Ομο-

σπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, η κυβέρνηση και τα τρία κύρια πολι-

τικά κόμματα της Βρετανίας εκφράζουν εκφράζουν θερμά συγχαρη-

τήρια για τη σημαδιακή επέυειο των 60 χρόνων της Κυπριακής Ανε-

ξαρτησίας και προσβλέπουν στην ανάπτυξη ακόμα πιο στενών δε-

σμών της Βρετανίας με το νόμιμο κυπριακό κράτος.

Από πλευράς κυβέρνησης το μήνυμα υπογράφει η υπουργός

Ευρώπης Wendy Morton, από τους Εργατικούς οι σκιώδεις υπουρ-

γοί Catherine West και Fabian Hamilton, και από τους Φιλελεύθερο-

υς Δημοκράτες ο ηγέτης του κόμματος Sir Edward Davey.

Αξιοσημείωτο είναι το μήνυμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτι-

κής Επιτροπής για την Κύπρο με το οποίο καταδικάζεται κάθε ενέρ-

γεια που υπονομεύει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η

αναφορά, αν και μη ονομαστική, είναι σαφής. Αφορά την Τουρκία

που κατέχει παράνομα έδαφος της Κύπρου και διενεργεί εξερευνή-

σεις στην κυπριακή ΑΟΖ κατά παράβασιν του Διεθνούς Δικαίου.

Ανακοινώσεις για την επέτειο εξέδωσαν επίσης η Εθνική Κυπρ-

ιακή Ομοσπονδία και η νεολαία της ΝΕΠΟΜΑΚ.

Τα συγχαρητήρια μηνύματα παρατίθενται πιο κάτω αγγλιστί: 



Μέρος 13ον

Με την πτώση της Κύπρου και της Κρήτης 
στους Τούρκους το 1571 και 1669 αντίστοιχα, η

ελληνική λογοτεχνία αρχίζει να «δύει» στην ανατο-
λική Μεσόγειο και αρχίζει να «ανατέλλει» και να ακ-
μάζει σε μια άλλη Βενετοκρατούμενη περιοχή της
Ελλάδας, τα Επτάνησα, όπου εκεί μετανάστευσαν
αρκετοί Κρητικοί. 

Τα Επτάνησα βρίσκονταν κάτω από τους Βενετσιά-
νους από τον 15ο αιώνα και παρέμειναν στην εξουσία
τους μέχρι τους Ναπολεόντιους πολέμους. Με τις αρχι-
κές νίκες του Ναπολέοντα, για ένα πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα τα Επτάνησα πέρασαν στη Γαλλική εξου-
σία και αμέσως μετά στη Ρωσική εξουσία. Το 1815, με-
τά τη Μάχη του Βατερλό και τη Συνθήκη της Βιέννης, τα
Επτάνησα πέρασαν στη λεγόμενη «Προστασία - κηδε-
μονία» των Άγγλων μέχρι το 1864 οπότε ενώθηκαν με
την υπόλοιπη Ελλάδα.

Στα Επτάνησα τον 18ο και αρχές του 19ου αιώνα, η
γλώσσα και η κουλτούρα της αριστοκρατίας ήταν η ιτα-
λική γιατί ήθελαν να μιμούνται τα αφεντικά τους, τους
Ιταλούς. Μερικοί απ’ αυτούς μιλούσαν «σπασμένα» τα
ελληνικά. Τα παιδιά τους τα έστελναν για σπουδές στα
ιταλικά πανεπιστήμια. Δεν ασπάστηκαν όμως τον Καθ-
ολικισμό και διατηρούσαν την Ορθόδοξη θρησκεία. Μό-
νο οι πλατιές μάζες, οι «ποπολάροι», όπως τους απο-
καλούσαν, κράτησαν την ελληνική γλώσσα, τα έθιμα και
τις παραδόσεις. 

Την ίδια περίοδο, αναπτύχθηκαν τα γράμματα και οι
τέχνες. Η πνευματική κίνηση ήταν επηρεασμένη από τη
Δύση, ιδιαίτερα από την Ιταλία και τη Γαλλία. Στα Επτά-
νησα υπήρχαν τυπογραφεία από το 1814 και έβγαιναν
εφημερίδες και περιοδικά. Ιδρύθηκε επίσης η Ιόνιος Ακα-
δημία που ήταν ένα είδος πανεπιστημίου. Μέσα σε τέ-
τοιο πνευματικό κλίμα δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα η
λεγόμενη «Επτανησιακή Σχολή», ένας κύκλος από λό-
γιους που χρονολογικά μπορεί να χωριστεί σε δυο πε-
ριόδους: Από το 1821-1888, δηλαδή από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης μέχρι την απαρχή του «Δημο-
τικιστικού κινήματος» και από το 1888-1912, δηλαδή
μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, οπότε σκοτώθηκε
και ο Λορέντζος Μαβίλης, πολεμώντας στην Ήπειρο. 

Όπως θα δούμε, ανάμεσα σ’ αυτούς τους λόγιους που
ανήκαν σ’ αυτό τον πνευματικό κύκλο, την Επτανησια-
κή Σχολή, ήταν ο Μαρτέλαος, ο Μάτεσης, ο Κάλβος,
ο Πολυλάς, ο Τερτσέτης, ο Λασκαράτος, ο Μαρκο-
ράς, ο Τυπάλδος κ.ά., μα πιο σημαντικός απ’ όλους
ήταν ο Διονύσιος Σολωμός. Κύριο και κοινό χαρακ-
τηριστικό των ποιητών της Επτανησιακής Σχολής ήταν
η ιταλική επίδραση (η μόρφωση τους, η ιταλική λογο-
τεχνία) μα πάνω απ’ όλα η χρήση της λαϊκής, της καθο-
μιλουμένης ελληνικής γλώσσας και όχι της καθαρεύου-
σας που είχε επικρατήσει σαν επίσημη γλώσσα του νέου
κράτους. Η έκδοση στα 1842 των «Ελληνικών Δημο-

τικών Τραγουδιών» του Γάλλου Φωριέλ επηρέασε 
αφάνταστα τους Εφτανήσιους ποιητές.

Αντώνιος Μαρτέλαος 1754 – 1819

Ο Αντώνιος Μαρτέλαος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το
1754. Χρονολογικά ο Μαρτέλαος ανήκει στους λογο-
τέχνες της προ-επαναστατικής περιόδου γιατί πέθανε
πριν από την επανάσταση του 1821. Ο Μαρτέλαος είχε
πολύ φιλελεύθερες ιδέες και τάχθηκε στο πλευρό των
«ποπολάρων», των λαϊκών στρωμάτων της Επτανήσου.
Υποδέχτηκε μαζί με τα λαϊκά στρώματα της Επτανήσου
τους Γάλλους σαν «ελευθερωτές» γιατί έδιωχναν τους
Βενετσιάνους και το καταπιεστικό φεουδαρχικό σύστημα
που είχαν επιβάλει. Άνοιξε δικό του σχολείο όπου πρ-
οωθούσε τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες ιδέες. Στο
ποίημά του, «Ύμνος εις την περίφημον Γαλλίαν» γρά-
φει:

Όπου εφώλευεν ο Λέων (*) / απεδιώχθη με τη βία,

κι’ έλαμψε η ελευθερία / με πανήγυρες πολλές...

Σηκωθήτε για να ιδήτε / πόσοι θαν’ οι Λεωνίδες.

Σηκωθήτε να χαρήτε / πως η Ελλάς θα ξαναζή.

(*) ο Λέων = το έμβλημα της Βενετίας
Πολλά από τα ποιήματα του έγιναν «τραγούδια» που

αγαπήθηκαν από τον λαό της Επτανήσου. Η ποίηση και
οι δημοκρατικές του ιδέες επηρέασαν και τον Διονύσιο
Σολωμό.

Αντώνιος Μάτεσης 1794 – 1875

Ο Αντώνιος Μάτεσης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το
1794. Ένας από τους δασκάλους του ήταν ο Μαρτέλα-
ος που τον επηρέασε ιδεολογικά. Ήταν συγγενής με τον

Τερτσέτη και φίλος του Διονύσιου Σολωμού. Ήταν μέλος
της Φιλικής Εταιρείας, διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος
της Ζακύνθου και στο θέμα της γλώσσας στάθηκε αγω-
νιστής και υποστηριχτής της Δημοτικής.

Μετέφρασε ποιήματα του Βοκάκιου, του Πετράρχη,
του Ούγο Φώσκολο, του Αλφιέρι, της Σαπφούς, του
Οβίδιου κ.α. Έγραψε μια μελέτη με τίτλο «Πραγματεία

περί γλώσσης» και μια σύντομη Γραμματική. Το πιο
γνωστό του έργο είναι «Ο Βασιλικός», που θεωρείται
το πρώτο θεατρικό κοινωνικό δράμα και παίχτηκε για
πρώτη φορά στη Ζάκυνθο το 1832. «Ο Βασιλικός» είναι
ένα δράμα σε πέντε πράξεις και η υπόθεση του εξελίσσε-
ται στη Ζάκυνθο το 1712 στο αρχοντικό του Ρονκάλα. Ο
Μάτεσης δραματοποιεί τους κοινωνικούς αγώνες της
Ζακύνθου και έμμεσα διαμαρτύρεται για τη σκλαβιά της
γυναίκας και κηρύσσει την απελευθέρωση της. Ο Μά-
τεσης μαζί με τον Τρικούπη είχαν παροτρύνει τον Διονύσιο
Σολωμό να γράψει τον «Ύμνο στην Ελευθερία».

Γεώργιος Τερτσέτης 1800 – 1874

Ένας άλλος συμπατριώτης του Μαρτέλαου και του
Μάτεση ήταν ο Γεώργιος Τερτσέτης. Σπούδασε νομι-
κά και φιλολογία στα πανεπιστήμια της Πάντοβα και της
Μπολόνια της Ιταλίας. Ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας
και κατά την Επανάσταση πολέμησε στην Πελοπόννησο.
Αργότερα έγινε καθηγητής στο Ναύπλιο και μετά δικα-
στής στην Τρίπολη. Στη δίκη του Κολοκοτρώνη που
έγινε το 1833, αρνήθηκε να υπογράψει τη θανατική κα-
ταδίκη του «Γέρου του Μοριά». 

Για μια περίοδο (1840 –1844 ) έζησε στο Παρίσι και
στο Λονδίνο όπου έκανε φιλολογικές μελέτες και όταν
γύρισε στην Ελλάδα εργάστηκε ως έφορος της Βιβλιο-
θήκης της Βουλής. Ο Τερτσέτης υπήρξε θερμός οπαδός
της δημοτικής και ασχολήθηκε τόσο με την ποίηση όσο
και με τον πεζό λόγο. Μερικά από τα έργα τους είναι: «Ο

γέρων Κολοκοτρώνης», «Διήγησις συμβάντων της

ελληνικής φυλής 1770 – 1836», «Διηγήματα», «Οι

γάμοι του Μ. Αλεξάνδρου», «Κορίνα και Πίνδαρος»

, «Το φίλημα», κ.ά.

Ανδρέας Κάλβος 1792 – 1869

Ένας από τους κορυφαίους ποιητές της Επτανήσου
ήταν και ο Ανδρέας Κάλβος. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο
το 1792. Όταν ήταν δέκα χρόνων, η οικογένεια του χώρ-
ισε και ο πατέρας του τον πήρε στο Λιβόρνο της Ιταλίας
μαζί με τον αδελφό του Νικόλαο. Στο Λιβόρνο υπήρχε
μια μεγάλη ελληνική παροικία. Ο χωρισμός των γονιών
του τον είχε πληγώσει αφάνταστα. 

Σ’ ένα από τα ποιήματα του, την Ωδή «Εις Θάνατον»

εκφράζει τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για τη μητέρα του:
Ω φωνή, ω μητέρα / ω των πρώτων μου χρόνων

σταθερά παρηγόρησις / όμματ’ όπου μ’ εβρέχατε

με γλυκά δάκρυα!

Επηρεασμένος από τη Γαλλική επανάσταση, ο Κάλ-
βος πίστεψε ότι ο Ναπολέοντας ήταν ο στρατηλάτης και
καταλύτης των φεουδαρχικών και απολυταρχικών καθε-
στώτων και περίμενε απ’ αυτόν την απελευθέρωση της
Επτανήσου. Στα 1811 του είχε αφιερώσει μια Ωδή. Τρία
χρόνια αργότερα το 1814, όταν είχε συνειδητοποιήσει
ότι ο Ναπολέοντας ήταν σφετεριστής της λαϊκής δύναμ-
ης και προδότης της δημοκρατίας, έγραψε την «Ωδή εις

Ιονίους», όπου σε μια σημείωση αναφέρει τους λόγο-
υς γιατί κατέστρεψε την Ωδή που του είχε αφιερώσει.
«Έγραφα τότε (1811) σ’ εκείνον τον σκηπτρούχο,

γιατί συγκινήθηκα από τη δυστυχία ολόκληρης της

Ευρώπης. Τον αποκαλούσα Μεγάλο... Όπως και να

είναι, αποκηρύχνω και αναθεματίζω αυτό μου το

ποίημα, μια και δεν πέτυχε τον στόχο του». (Βλ. Σπ.
Μυλωνά: Κάλβου «Άπαντα», σελ. 15).

Όταν πέθανε ο πατέρας του το 1812, ο Κάλβος πήγε
στη Φλωρεντία και εκεί γνωρίστηκε με τον Ζακυνθινό
ποιητή Ούγο Φώσκολο (ο πατέρας του ήταν Ιταλός και
η μητέρα Ζακυνθινιά) και εργάστηκε κοντά του σαν 
γραμματέας του. Ο Φώσκολος που διέπρεψε στην Ιτα-
λική λογοτεχνία, ήταν από τους πρώτους που κατάλαβε
το ποιητικό ταλέντο του Κάλβου και τον συμβούλευε και
τον καθοδηγούσε στις πνευματικές του αναζητήσεις. 

Ο Κάλβος εργάστηκε για μερικά χρόνια σαν δάσκα-
λος και όταν το 1816 ο Φώσκολος έφυγε για το Λονδίνο,
ο Κάλβος τον ακολούθησε. Οι σχέσεις τους όμως ψυχρά-
νθηκαν και στο τέλος χώρισαν. Οι λόγοι που χώρισαν
ήταν είτε βιοποριστικοί ή ιδεολογικοί. Ο Φώσκολος κατη-
γόρησε τον Κάλβο για αγνωμοσύνη. 

Ο Κορδάτος ισχυρίζεται ότι οι λόγοι ήταν μάλλον ιδε-
ολογικοί. Ο Φώσκολος που ήταν φίλος με τον Καποδίστρια,
κατέληξε «φιλομοναρχικός» ενώ ο Κάλβος στάθηκε γνή-
σιος δημοκράτης και αποστρεφόταν και μισούσε τα απολυ-
ταρχικά καθεστώτα.

Στο Λονδίνο είχε παντρευτεί και απέκτησε μια κόρη
αλλά όταν πέθαναν και η γυναίκα του και η κόρη του, το
1821 γύρισε στη Φλωρεντία και μετά πήγε στην Ελβετία.

Το 1824 εξέδωσε την ποιητική του συλλογή «Λύρα»

που αποτελείται από δέκα πατριωτικές ωδές. Αυτές είναι
οι ακόλουθες: 1. Ο Φιλόπατρις, 2. Εις Δόξαν, 3. Εις Θά-

νατον, 4. Εις τον Ιερόν Λόχον, 5. Εις Μούσας, 6. Εις Χίον,

7. Εις Πάργαν, 8. Εις Αγαρηνούς, 9. Εις Ελευθερίαν, 10.

Ο Ωκεανός.

Ο Κάλβος ήταν φλογερός πατριώτης και αοιδός του
επαναστατικού κινήματος. Σ’ όλες τις Ωδές του η λύρα
του είναι ρητορική και πατριωτική και σε πολλές περι-
πτώσεις ρομαντική και μεγαλόστομη. Δίνουμε μερικούς
στίχους από την Ωδή «Εις τον Ιερόν Λόχον»:

Ας μη βρέξη ποτέ / 

το σύννεφον και ο άνεμος

σκληρός ας μη σκορπίση / 

Το χώμα το μακάριον

Που σας σκεπάζει.

Ας το δροσίση πάντοτε / 

Με τ’ αργυρά της δάκρυα

Η ροδοπέταλος κόρη / 

Και αυτού ας ξεφυτρώνουν

Αιώνια τ’ άνθη.

Το 1826 βρίσκεται στο Παρίσι όπου εκδίδει άλλες
δώδεκα ωδές με τον τίτλο: «Λυρικά». Στην Ωδή «Βρε-

τανική Μούσα» πλέκει το εγκώμιο στον Λόρδο Βύρω-
να που πέθανε στο Μεσολόγγι το 1824:

Ω Βύρων, ω θεσπέσιον / Πνεύμα των Βρετανίδων,

Τέκνον Μουσών και φίλε / Άμοιρε της Ελλάδος

Καλλιστεφάνου.

Στους στίχους του χρησιμοποιεί ένα «μείγμα» δημο-
τικής και αρχαϊζουσας. Η ποίηση του εξυμνεί τη επανά-
σταση του 1821 και συμβουλεύει τους αγωνιστές να απο-
φεύγουν τις διχόνοιες. Στο ποίημα του «Το Φάσμα» εκφ-
ράζει τη μεγάλη του αγάπη για την Ελλάδα:

Ω Ελλάς ! ω πατρίς μου! / Ελπίδων γλυκυτάτων

μήτηρ! Σε βλέπω ακόμη / ζώσαν και μαχομένην

και αναλαμβάνω.

Την ίδια χρονιά γυρίζει στην Ελλάδα, στο Ναύπλιο αλ-
λά όταν εκεί γνωρίζει την έριδες των πολιτικών απο-
γοητεύεται και φεύγει για την Κέρκυρα. Εκεί εργάζεται
στην Ιόνιο Ακαδημία και μετά στο Ιόνιο Γυμνάσιο.

Το 1852 επιστρέφει στην Αγγλία όπου παντρεύεται
για δεύτερη φορά μια Αγγλίδα δασκάλα την Charlotte
Augusta Wadams, που διεύθυνε το δικό της σχολείο
στο Louth, Lincolnshire. Στο σχολείο αυτό ο Κάλβος
δίδασκε Μαθηματικά και Γλώσσες. 

Η ιδιαίτερη του πατρίδα η Ζάκυνθος και τα υπόλοιπα
Επτάνησα βρίσκονταν κάτω από τους Άγγλους. Μια
σημαντική μερίδα Ελλήνων πολιτικών υποστήριζε τους
Άγγλους και τους ήθελε σαν «προστάτες» της Ελλάδας.
Ο Κάλβος που γνώρισε από κοντά την Αγγλική πολιτι-
κή διαφωνούσε έντονα. Καλύτερα, έλεγε, τα φουσκω-
μένα κύματα της θάλασσας να πνίξουν την Ελλάδα, πα-
ρά να έχουν προστάτες. Στο ποίημα του «Αι ευχαί» γρά-
φει:

Της θαλάσσης καλύτερα / φουσκωμένα τα

κύματα

να πνίξουν τη πατρίδα μου / ωσάν 

απελπισμένην

έρημον βάρκαν.

Καλύτερα, καλύτερα, / διασκορπισμένοι οι Έλληνες

να τρέχωσι τον κόσμον / με εξαπλωμένην χείρα

ψωμοζητούντες.

Παρά προστάτας, να’ χωμεν. / Με ποτέ δεν 

εθάμβωσαν

πλούτη ή μεγάλα ονόματα, / με ποτέ δεν 

εθάμβωσαν

σκήπτρων ακτίνες.

Τις δημοκρατικές και πατριωτικές του ιδέες τις δια-
τήρησε ως τον θάνατό του. Τη μεγάλη του αγάπη για την
Ελλάδα μπορούμε να τη δούμε και απ’ τη φλογερή του
επιθυμία να ταφεί στον τόπο του, γιατί λέει στην Ωδή «Ο

Φιλόπατρις»:

Ας μη μου δώση η μοίρα μου / εις ξένην γην τον

τάφον.

Είναι γλυκύς ο θάνατος / μόνον όταν κοιμώμεθα

εις την πατρίδα.

Ο Κάλβος πέθανε τον Νοέμβριο 1869 και η επιθυμία
του να ταφεί στην πατρίδα του πραγματοποιήθηκε πολ-
λά χρόνια αργότερα, το 1960, όταν μεταφέρθηκαν τα
οστά του στη Ζάκυνθο.

Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 1st October 2020Eκλεκτές Συνεργασίες

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒ-
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ̄ ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂ-
ÚÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
Â›ÙÂ˘ÍË, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›-
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÂÈ˜ ̆ ÂÚ„ËÊ›-
Û·ÙÂ Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ. ™·˜ Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ Ï¤-
ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
ÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...

∆Ô ∫˘ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰È·-
ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘-
Ú›ˆÓ. ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
Úfi‚ÏËÌ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ̆ ¿Ú-
ÍÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·-
ÓÂÓˆıÂ› Ô Ï·fi˜ ÙË˜...

∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ‰È·Î˘-
‚Â‡ÔÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆ-
Ì¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».

∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ› ̆ fi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
·fi Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜, Ì¤Û· ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·-
Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌfiÊˆÓ·
·fi ÙÔÓ √∏∂. 

™ÙÈ˜ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 33/15 fiÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛÂ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ̄ ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ. 

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ 
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·

ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ fiˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
µÚÂÙ·Ó›·˜. 

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·-
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ. 

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§  ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤-
ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚË-
Û·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·fi Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô-
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
™˘Ófi‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».

√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ:
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».

√ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, ·ÂÎ¿-

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎfi» Î·È fiÙÈ «·ÓÙÈ-
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ √∏∂».

∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
–19 ª·˝Ô˘ 1979

™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ̆ ¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂ-
Ú‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÌÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË: 

1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. 
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –

¡ÙÂÓÎÙ¿˜. 
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. 
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ı¤Ì·. 
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ

ÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎfiÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜

ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
ÌÂ fiÚÔ˘˜. ™’·˘Ùfi ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
fiÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘». 

™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤-
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·fi ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.

∆· ¢¤Î· ™ËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ 
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜

1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.

2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘-
·Ú›Ô˘ 1977.

3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›Â˜ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÂ‚·ÛÌÔ‡. 

4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜.

5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆ-
Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ̆ fi
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ-
ÌÈÏ›ˆÓ.

7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘.

8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·Ú-
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹Ô-
ÙÂ ¿ÏÏË ̄ ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ ‹ ·fiÛ¯ÈÛË˜.

9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
ÙÚfiÔ Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.

10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ̄ ÚfiÓˆÓ

Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿-
Ï·˜ ̆ fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘-
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
∆¿ÛÛÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘-
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.

∏ £¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂ-

Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó
ÙfiÙÂ Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔ-
Ú›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ – Ë
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ô-
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘-
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤Ú-
ÓËÛË˜ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi,
fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙÈ˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁ-
Á˘‹ÙÚÈ· ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó fiÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.

∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·-
ÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ, fiÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·fi¯ÚˆÌ· ÎÈ ·Ó Â›-
¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ-

ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ
ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Â-
ÙÚÂÏ·›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ·Ï¿
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆ-
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
™ÙÔ Ó¤Ô ̆ Ô˘ÚÁÈÎfi ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈfiÚÈÛÂ ÙÔÓ
§fiÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.

√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·-

ÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘-
ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıË-
Î·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ». 

∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îfi ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ fiÔ˘ ‰ÈÂÎ-
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒ-
ÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·fi
ÙÔ 1571 fiÙ·Ó Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ  ̃‰ÈÎ·ÛÙ‹  ̃ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·fiÊ·ÛË
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â ÙÔ ∂µ∫∞º. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
·fiÊ·ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·-
„Â fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙfiÙÂ «Ë ∞ı‹-
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™fiÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘-
Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».

ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úfi‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡-
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÏÂÌÔ» fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ Â¤‚·Ï-
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË». 

∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘Îˆ-
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚfiÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘-
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹-
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó fiÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙË
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹ Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ-
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› fiÌˆ˜ fiÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·Ú-
Ù›Ô˘ 1977 fiÙÈ ·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ̂ ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›-
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó·
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ̄ ¿ÚÙË fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜

∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜. ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ì›ÏËÛÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ fiÔ˘ ·Ó¿-
ÊÂÚÂ fiÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÙË˜ ̆ Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...». 

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ̇ Ë-
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô-
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÊÔÏÈÛÌfi ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. 

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡ 
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏ 
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

¶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¿).

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ fiÓÔÌ· : 

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 

Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó

ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk 

www.greekinstitute.co.uk

¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ Û¯¤‰ÈÔ – ™˘Ó¿ÓÙËÛË

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

26ñ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019EÎÏÂÎÙ¤˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Από τον Μαρτέλαο μέχρι τον Κάλβο
ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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As I was contemplating which Greek

personality I consider as the second

greatest, I realised how impossible the

task is.  It also dawned on me that if we

include ancient and modern people in

the same list, we will do them both a

disservice.  They are not comparable!

There are so many names from Clas-

sical Greece and some would think that

no modern people could be compared

with their achievements. 

By 

Michael

Papadopoulos

I have decided therefore to construct

two lists. Ancient and Modern. Today I

will write about the first Great Modern

Greek. The Old Man of the Morea. Τον

Γέρο του Μοριά!  Theodoros Kolokotro-

nis!

Again, I must reiterate that this is my

own list and you do not have to agree

with me.  However, I believe that Kolo-

kotronis, with his pure patriotism and

tactical acumen was perhaps the main

contributor to the eventual indepen-

dence of Greece.  Without him, in my

opinion independence would not have

happened when it did.

Theodoros 
Kolokotronis

(Modern)        

Theodoros Kolokotronis was born
on the 3rd of April of 1770 in the area
of Messenia, southern Peloponnese.
His father took part in an armed rebel-
lion against the Turks and was killed in
1780 in an engagement with Turkish
troops, along with two of his brothers.  

As a result, Kolokotronis and his mo-
ther moved to her hometown in Arka-
dia, where he was raised. He joined a
group of kleftes in the area and became
a captain at the age of fifteen. 

He eventually found himself in the
Russian fleet during the Russian-Turk-
ish War. Later (1806), he was chased
by the Turks all over the Peloponnese.
He managed to escape and in1810 end-
ed up in Zakynthos, where he enlisted
in the Greek corps of the British Army,
rising to the rank of major.  

In 1818, he became a member of Fi-
liki Etairia and returned to the mainland
prior to the outbreak of the war (offi-
cially, March 25, 1821). There  he formed
bands of kleftes  and  tried to train and
organize them into a modern army. In
May he was named Archistrategos -
commanding general. He was 50-years-
old by this time, hence his nick name,
“O Geros tou Moria”. 

Kolokotroni’s biggest success was
defeating the much greater army of Dra-
malis at the Pass of  Dervenakia. On
July 26, 1822 Kolokotroni’s  quicker-
moving guerrilla forces trapped the Turks
in the pass and annihilated them. A dev-
astated Sultan Mahmud II was forced
to turn to Mehmet Ali of Egypt for help.

After this and with Kolokotronis at the
helm, the Greeks sieged Nafplio, which
fell in December. Later in the same year
Kolokotrinis's political enemies in the
Greek provisional government, impris-
oned him but he was released when an
Egyptian army under Ibrahim Pasha in-
vaded the Peloponnese. Kolokotronis

continued fighting using guerrilla tac-
tics.

Kolokotronis after the war support-
ed Ioannis Kapodistrias. When Kapodis-
trias was assassinated in 1831, Kolokotro-
nis created his own administration in
support of Prince Otto of Bavaria as a
king of Greece.  Later he opposed the
regency and was charged with treason.
He was sentenced to death in 1834 and
was put in prison again but was par-
doned in 1835.

Theodoros Kolokotronis died in 1843
in Athens.  His famed helmet along with
the rest of his arms and armour, may
today be seen in the National History
Museum of Greece in Athens. 

Titbits:

— Kolokotronis was born under a
tree on a mountain called Ramovouni,
in Messinia.

— He said: “Greeks, God has signed
our Liberty and will not go back on his
promise.”

— Just before the battle at Derve-
nakia he said to his troops: “Greeks! To-
day we are born and today we shall die
for the salvation of our Homeland.”

Sources:

https://peoplepill.com/people/theodor-
os-kolokotronis/

https://en.wikiquote.org/wiki/Theodor-
os_Kolokotronis

https://wiki.phantis.com/index.php/Theo
doros_Kolokotronis 

Just to remind everyone why I am

writing these articles. Some of us, liv-

ing as we do in foreign lands, face the

problem of not being able to bequeath

this pride that we feel for our homeland

to our children, born as they are in the

countries that we live, growing in a dif-

ferent culture, schooled in another lan-

guage, taught a different history and

surrounded by friends who have nev-

er heard of Greece, except perhaps that

it’s a lovely place for a holiday. Even if

we succeed in installing Hellenism to

our children, we still face this problem

with our grandchildren, especially if they

live far away from us and we can’t see

them often enough to speak to them in

Greek. 

“The Greatest Greeks’’ articles, are

meant to perhaps nudge the interest of

younger people to explore our history

and culture.  

I am writing in English so that the text

can be accessed by those who do not

speak/read Greek. I must also add that

the choice of the ten is my personal

choice and no one has to agree with

me. You can choose and investigate

further what you think are the greatest

Greeks to have walked the earth and

compile your own list.

THE GREATEST GREEKS

Theodoros Kolokotronis 

Kolokotronis's prison, right through that hole.  The floor is
strewn with rocks.

The governors of St Andrew the Apostle Greek

Orthodox School and The Russell Education Trust

are delighted to announce the appointment of Mrs

Indira Warwick as the school's new Headteacher. 

Mrs Warwick lives and worships in Barnet and

has significant senior management experience in

other good and outstanding schools in London. She

is currently the deputy headteacher at Alperton Com-

munity School in Brent; but is particularly excited

at the prospect of living out her Christian faith through

the leadership of a Greek Orthodox school. She

has a clear vision for St Andrew the Apostle School,

one which is shared by our staff, governing body

and the Trust.

Mrs Warwick, although a scientist and teacher,

is also a gifted linguist. She was brought up as a

child in the persecuted Russian Orthodox Church;

and although English, Russian is her first language.

She also has a working knowledge of other two oth-

er European languages and is looking forward to

joining some of the school's GCSE Greek lessons!

Mrs Warwick has a proven track record of success

in leading both curriculum and pastoral areas of

school life; as well as working with the most able

sixth formers to secure entry to Oxford and Cam-

bridge and the other prestigious Russell Group Uni-

versities. She has a long-standing commitment to

the education of young people in the local area,

serving as a Chair of Governors and parent gover-

nor in two local schools. 

Mr Colin Mackinlay, CEO of the Russell Edu-

cation Trust, said, " Mrs Warwick is a first class fit

for St Andrew and RET, focussed as she is on both

the spiritual and intellectual development of our stu-

dents. She is determined to build on the school's

many academic successes and to nurture the fam-

ily-feel of St Andrew the Apostle. I look forward to

working with her".

Mrs Warwick will take up post on 1st January

2021.

In a letter to staff and parents, the governors and

trust recorded their appreciation and respect for Mr

Vassiliou, who stepped up, so ably, into the role of

Acting Headteacher  the last year. They wrote "These

have been difficult times for the most experienced

of headteachers, but in addition to the challenges

of the pandemic Mr Vassiliou has also led the school,

with grace and discernment, through the loss of a

beloved founding Chair of Governors. We can re-

assure parents that in returning to his deputy head-

teacher role Mr Vassiliou will continue to play a

prominent part in the leadership of the School ". 

Mr Vassiliou, in recognition of his role in the school

and church, will now take on the role of  Spiritual

Director and Deputy Head.  Similarly Mr M. Michael,

who has been a well-known keystone of the school's

success, remains as Deputy Head.    

Mrs Mary Karaolis OBE, Chair of Governors at

St Andrew the Apostle School, said " We are de-

lighted to welcome Mrs Warwick as our new Head-

teacher and look forward to working with her. De-

spite the current Covid restrictions, this is still a very

exciting point in the history of our school, with a

growing Sixth Form, exceptional academic achieve-

ment and the move into our new state-of-the-art

buildings and sports facilities in 2022. The gover-

nors and trust remain grateful to our parents and

the wider community for the support they give the

school. The governors ask the community for its

prayers and those of St Andrew in seeking God's

blessing on our School and its students."

Mrs Warwick, alongside Mr Vassiliou and Mr

Michael, will appear at the end of next week in video

clips on the school's website. 

New Head Teacher of St. Andrew the Apostle

Greek Orthodox School Mrs Indira Warwick



There were mixed results for community

grassroots club Omonia Youth FC, spon-

sored by Spector, Constant & Williams, Vas

Barbers and V Jewellers as the grassroots

youth football season continues.  

In the League Cup Myri Demetriou and Kyri Eleft-

heriou's Under 12 White lost 4-3 in extra time to a

team in a higher division and while the result may

have disappointed, the way the team stuck to their

footballing principles was far more important for

the long term development of the players. 

The Under 12 White went 2-0 down very earl

on but brought it back to 2-2 to take the game in-

to extra-time. They again conceded only for an-

other equaliser with a brilliantly taken penalty in

the top corner by Andrew who had won it in the

first place. The Under 12 White tired by the end of

the match as injuries limited the number of sub-

stitutions they could make and the nine players on

the field had to battle through.  

Unfortunately, with just a few minutes to go, an-

other long ball caused mayhem in the box and the

loose ball fell to an opposition player who scored

to win the game for them. Disregarding the score,

both coaches were very proud of their boys who

showed resilience and effort against a big physi-

cal team and as part of the learning process, they

will learn from this.  

Goals were scored by Leo, Andrew and an own

goal. Andreas was named Man of the Match for a

good performance after missing last two games

with illness showing composure on the ball when

needed. 

Tas Georgiou's Under U14 Green lost 7-2 hav-

ing gifted the opposition a number of goals and

penalties. Goals were scored by Harry Gregoriou

who smashed home a 30 yard free-kick and a nice

team goal from Henry Clarke. Man of the Match

was awarded to Dawson Yianni. This was the teams

first defeat of the season and with injured players

returning to the squad, a return to winning ways is

expected. 

Zeno Vryonides and Vas Simou's Under 13

Green suffered defeat. The team never really got

going and with only one substitution, changes were

limited. Man of the Match was awarded to the start-

ing substitute, a goalkeeper who came on and

played outfield and was great. Well done! 

Robert Protei and George Constantinou's Un-

der 13 Gold continued their good form with a 5-3

win but they had to come back from a goal down

to secure all three points. They then went We then

went 3-1 up before being pegged back to 3-2 be-

fore taking an unassailable 5-2 lead. It was a very

good team performance from the boys who kept

being positive and kept working hard. Goals were

scored by Pablo Kalamaras (2) Man of the Match

George Smith (2) and Antony Michael.  

Nick Georgiou's Under 18 Gold lost 3-0 with in-

juries and unavailable players still making it diffi-

cult to field a complete team. Players of the Match

was awarded to both John Young and Anthony

Gregori. 

Mario Yiasemi's Under 14 Gold also had per-

sonnel issues and had to start the game with on-

ly 10 players due to illness. Even so, the first half

was very even until they went 1-0 down. The boys

battled hard to get the score to 2-2 at the end of

the first half but with a couple of injuries in the sec-

ond half the impetus swung to the opposition who

used the extra space on the pitch to run out 6-2

winners. It was nevertheless a brave performance

by the boys who stayed on the pitch and kept bat-

tling until the end. Man of the Match Arda got both

goals. 

Mike Petrou's Under 18 White were eventually

won 4-1 even though the game was scoreless for

an hour. Having gone 1-0 down the Under 18 White

then took charge of the game, responded instant-

ly before scoring four unanswered goals thanks to

a Louis Petrou hat trick and an Alex Theoharous

penalty. 

The club's new men team played their second

ever match in the KOPA League and were out-

standing give the calibre of opposition they were

up against. Sponsored by Crown Mobile Tyres,

Athletic Development Club, The Master Locksmith,

CJAZ Consulting and RAMEK asset management

the Men's Team came up against title contender

Anorthosis and held their own for 80 minutes with

the score 0-0. Injures late in the game resulted in

some changes needing to be made which altered

the spine of the team and this enabled Anorthosis

to capitalise late in the game and they eventually

ran out 4-0 winners. A disappointing end to the

game but extremely encouraging with te opposi-

tion manager commenting how surprised he was

by Omonia Youth Men's Team. There were some

standout performances from senior members of

the team, notably George Pantelides, the U16 Girls

Manager and former Chairman Elia Constanti. The

Vazania brothers were praised too. The coaching

staff and the supporters look forward to the next

with belief that the team and squad is gelling and

getting better and better with each training ses-

sion and each game.  

Manager Chris Gregoriou was effusive in his

appraisal of the game: "It was a fantastic perfor-

mance from the boys today. They stuck to a game

plan and proved that a with a little more work on

the training pitch we will be force. There are plen-

ty of positives to take. Well done to them all. Man

of the Match was awarded to Chris Varnava. 

Elsewhere among the non-competitive teams,

Cay Kemal's Under 10 Green enjoyed a challenging

and physical game where the players were en-

couraged to use their strength to protect the ball

when in possession and to win it back when not in

possession. Some take away point included un-

derstanding the difference between fouling and

being strong. 

George Stavrou's Under 9 Green played George

Sammoutis and Harry Theodorou's Under 9 Sil-

ver in the first Omonia Youth derby of the season

in what was described as an excellent game which

was played with enthusiasm by both teams with

every player having lots of fun and learning more

about the game.  

Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC, you

can contact the club at omoniayouth-

footballclub@hotmail.com, via the con-

tact page on the club's website www.omo-

niayouthfc.com as well as following the

club on twitter @OmoniaYouthFC and

Instagram @omoniayouthfc1994.
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Mixed results for
Omonia Youth FC teams 

Under 12 Green team photo with the sponsor of club hoodies Demetrios 
of Diamond Corp

First Official Match for Omonia Youth Under 8 Green 

It was a historic moment for Peter Jordanou's Under 8 Green on Sunday who played their first

ever match for the club. All players performed with incredible enthusiasm and effort and played

with a heartening smile on their face throughout. All players showed great skill and passing on

the ball, in what was a great day enjoyed by all. Well done!



George Psarias has
been a restauranteur for
almost forty years. He
spent his time and ener-
gy cooking traditional
Greek dishes but also de-
veloping new ones based
on fresh ingredients and
Mediterranean flavours.

He has appeared on numerous radio and television
programmes on BBC2 Food and Drink. ITV, Chan-
nel 4, Sky's Good Food Live and others. Here he
would like to give you a taste of his recipes.

SFOUGATO 
Courgette and minced meat omelette

This is a fragrant dish of courgette or oth-

er vegetables, minced meat mixed with plen-

ty of eggs and flavoured with grated hard

cheese such as kefalotyri, kaseri or parme-

san.

Sfougato is the equivalent of the Italian frit-

tata which is a cake made of eggs and light-

ly cooked vegetables. The Italians cut it like

a cake and eat it hot, cold or warm and is fair-

ly solid with a golden crust on top.

Sfougato may be likened to tortilla, the

Spanish version which contains a mixture of

fried sliced onions and potatoes.

It can also contain green and red peppers,

garlic and slices of hot paprika sausage, served

hot or cold in tapas bars.

The Greeks cook the sfougato in rectan-

gular or round trays cut into squares or dia-

mond shapes like in baklava before serving.

Although courgette is a favourite choice of

vegetable in this dish, some people use

aubergines, onions, leeks, potatoes, green

beans or tomatoes.

The inclusion of tomatoes will result in a

soft and creamy texture.

INGREDIENTS
(serves 6)

5 tbsp olive oil plus extra for greasing
2 shallots, finely sliced
1 clove garlic, crushed
700g minced beef or lamb

450g courgette, washed, rinsed and cubed
300ml stock or water
Juice of ½ a lemon
Seas salt and freshly ground black pepper
Small handful of flat-leaf parsley, finely chopped
Small handful of dill, finely chopped
4 free-range eggs
50g toasted breadcrumbs
85g kefalotyri, kaseri or parmesan
To garnish a small handful of flat-leaf pars-

ley, finely chopped.

METHOD

1. Heat the oven to 180'c (170'c fan, gas mark
4)

2. Heat the olive oil in a large heavy frying
pan and sauté the onion and garlic over
a medium heat until soft but not browned.
Add the meat and sauté, stirring contin-
uously for 4-5 minutes or until light gold-
en brown. Add the courgette, lemon juice,
liquid, salt and pepper, parsley and dill
and cook over a low heat for 20 minutes
or until the meat is tender and the sauce
thickens.

3. Beat the eggs until light and fluffy. When
the meat and courgette mixture cools
down slightly fold into this the beaten eggs.

4. Grease a medium-sized round 28cm bak-
ing dish or a 25x25cm roasting tin and
sprinkle half of the toasted breadcrumbs
all over the base. Pour in the meat and
courgette mixture spreading it evenly,
sprinkle the remaining breadcrumbs and
the grated cheese on the top evenly.

5. Bake in a pre heated oven for 20-25 min-
utes or until firm and golden brown on top.

6. Cut into diamond or square shapes, sprin-
kle with parsley and serve with juicy black
olives and wild green leaves.

Note: Ιf you put the baking dish in a larger
pan with boiling water or a bain-marie and
put it in the oven the sfougato will cook
more slowly and will set better.
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Sfougato 
Courgette and minced meat omelette (from Rhodes)
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