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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Η Τουρκία δεν θέλει
λύση ούτε στην Κύπρο

ούτε στο Αιγαίο
ΡΙΠΕΣΡΙΠΕΣ

Συλλούρης, Τζιοβάνη
και σαπίλα

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ

Ο Ν. Αναστασιάδης 

αμφισβητεί την δυνατότητα

κρίσης των Ευρωπαίων
l «ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ ΟΙ

ΘΩΠΕΙΕΣ ΔΕΝ… ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟΠΟ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ «SUNDAY TIMES»:

«Το παιχνίδι της Τουρκίας είναι
θανατηφόρο και ο Johnson το

γνωρίζει πολύ καλά»
ΣΕΛΙΔΑ 6

Η Ελλάδα προτείνει την

Άννα Διαμαντοπούλου 

για ΓΓ του ΟΟΣΑ
ΣΕΛΙΔΑ 7

Καταλήψεις και ανάγκη ριζικών αλλαγών 

στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας
Γράφει ο Μιχάλης Αράπης

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΕΝΩ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ…

Μέτρα τριών βαθμίδων κατά
του κορωνοϊού στη Βρετανία
n ΤΖΟΝΣΟΝ: «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΚΑΘΟΛΙΚΟ LOCKDOWN

ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΔΡΑΣΗ»
ΣΕΛΙΔA 6

ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ Ο ΧΑΪΚΟ ΜΑΑΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΕΞ: «Η Τουρκία
άλλα υπόσχεται και άλλα πράττει»

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΗΔΙΑ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ AL JAZEERA

Πώς ο πρόεδρος της Βουλής και ένας βουλευτής του ΑΚΕΛ 
«πουλούσαν» διαβατήριο σε ξένο 

εν γνώσει τους απατεώνα
l ΡΕΖΙΛΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Η ΚΥΠΡΟΣ – Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

l Ο ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ 
ΔΙΝΕΙ ΑΝΟΗΤΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

l ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΡ. ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ

l ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΤΑΞΕ Ο ΓΕΝ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 3

n ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 
«ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ 

ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΡΕΪΣ»

n Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ:
«ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ»

n ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΙΑΧΕΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΣΕΛΙΔΑ 2
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Σφοδρή επίκριση στην Τουρκία εκ-
τόξευσε ο Γερμανός υπουργός

Εξωτερικών Χάικο Μάας μετά τις
συναντήσεις που είχε στη Λευκωσία
και την Αθήνα. Κατηγόρησε ευθέως
την Άγκυρα ότι άλλα υπόσχεται και
άλλα πράττει. οι ενέργειες της Τουρ-
κίας με το Όρουτς Ρέις αλλά και στα
Βαρώσια, τόνισε,  αντιβαίνουν πλή-
ρως το πνεύμα των όσων είχαν συμ-
φωνηθεί.

«Η συμπεριφορά της Τουρκίας απο-

δεικνύει ότι άλλα λέει και άλλα πράττει:

ισχυρίζεται ότι θέλει τον διάλογο, αλλά

με τις πράξεις της τον δυναμιτίζει», τό-
νισε επίσης  ο Έλληναςυπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Δένδιας, σε κοινές
δηλώσεις με τον Γερμανό ομόλογό του.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη στη
Λευκωσία και την Αθήνα, ο κ. Μάας είπε
πως το αντικείμενο των συζητήσεών
του με τους δύο εταίρους του στην Ε.Ε.,
είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα
πράξουν. «Τα θέματα αυτά θα μας

απασχολήσουν και στο επόμενο Ευ-

ρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό είναι και

το αντικείμενο της συζήτησης», προ-
σέθεσε ο επικεφαλής της γερμανικής
διπλωματίας. 

Σχετικά με τη γερμανική διαμεσολά-
βηση, είπε πως «η Γερμανία προσπά-

θησε να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή και

είμαστε πολύ ευτυχείς που με την πρ-

αγματικά ενεργή συμμετοχή της ελληνι-

κής πλευράς, πετύχαμε δύο φορές

δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας, που

είχαν αντικείμενο την επανέναρξη των

συνομιλιών μεταξύ Τουρκίας και Ελλά-

δας».

Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως αυτά
συμβαίνουν λίγες μόνο ημέρες μετά το
κάλεσμα της Ε.Ε. προς την Άγκυρα να
σεβαστεί τη διεθνή νομιμότητα και να
απέχει από παράνομες ενέργειες και
προκλήσεις. «Δυστυχώς, η επιμονή της

Τουρκίας στην παραβατικότητα, μας

υποχρεώνει να συζητήσουμε μέτρα για

την επιβολή της διεθνούς νομιμότητας»,

υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.
Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, κατέ-

στησε σαφές πως υφίσταται ζήτημα σε-
βασμού της διεθνούς νομιμότητας που
αποτελεί τη βάση για την ειρήνη και τη
σταθερότητα στην περιοχή και στον κό-
σμο, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αυ-
τή δεν αφορά ορισμένα κράτη της Ε.Ε.,
όπως την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά
την Ε.Ε. στο σύνολό της.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκει-
ται να συζητήσει με την Τουρκία με το
Όρους Ρέις στην ελληνική υφαλοκρη-
πίδα, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης, κατά την συνάν-
τησή του με τον Γερμανό υπουργό Εξω-
τερικών, Χάικο Μάας στο Μέγαρο
Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης θύμισε ότι ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών, πριν από
μόλις μια εβδομάδα είπε στον Έλληνα
ομόλογό του ότι θα προσκαλούσε την
Αθήνα σε διερευνητικές επαφές «και

αντί για διερευνητικές επαφές έχου-

με το Όρους Ρέις στην ελληνική υφα-

λοκρηπίδα... Προφανώς δεν θα συζη-

τήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. 

Προσφέραμε στην Τουρκία μια πολύ

σαφή επιλογή, στην πρόσφατη Σύνο-

δο Κορυφής: Μια ανανεωμένη εται-

ρική σχέση ή συνέπειες σε περίπτωση

που συνεχιστεί η επιθετική συμπε-

ριφορά. Και φαίνεται πως η Τουρκία

έχει διαλέξει τη δεύτερη οδό», τόνισε

ο ;Ellhnaw πρωθυπουργός.
Από την πλευρά του ο Γερμανός υ-

πουργός Εξωτερικών, τόνισε ότι οι ενέρ-
γειες της Τουρκίας με το Όρουτς Ρέις
αλλά και στα Βαρώσια αντιβαίνουν πλή-
ρως το πνεύμα των όσων είχαν συμ-
φωνηθεί.

«Γι’ αυτό έχω πολύ κατανόηση για το

γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι

απλά ενόχληση, αλλά εκνευρισμός. Δεν

είναι η πρώτη φορά που μέσω τουρ-

κικών προκλήσεων διακόπτεται η ρότα

που είχε χαραχθεί», τόνισε ο Μάας.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σε δηλώσεις του έπειτα από τις συνο-
μιλίες, που είχε στη Λευκωσία με τον
Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστο-
δουλίδη, ο κ. Μάας ανέφερε πως οι
διαπραγματεύσεις μπορούν να διε-
ξαχθούν με επιτυχία μόνο σε ένα εποι-
κοδομητικό περιβάλλον, υπογραμ-
μίζοντας πως η τουρκική πλευρά «πρέ-

πει επιτέλους να συμβάλει σε αυτό». Πα-
ράλληλα, χαιρέτισε την κατ’ αρχήν, όπως
είπε, προθυμία της κυπριακής Κυβέρ-
νησης για συνέχιση των προσπαθειών
διεξαγωγής διαλόγου. Είπε ακόμη πως
το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου
των Βαρωσίων «ήταν εντελώς περιττό

και προκλητικό βήμα που έρχεται σε αν-

τίφαση με τις τρέχουσες προσπάθειες

για εκτόνωση και εμείς ερμηνεύουμε

ακριβώς έτσι αυτό το βήμα».

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστο-
δουλίδης υπογράμμισε πως μπροστά
στα όσα απαράδεκτα συντελούνται στο
έδαφος ενός κράτους μέλους της ΕΕ,
οι Ευρωπαίοι πολίτες της Κύπρου μέλη
της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας,
προσβλέπουν στην αποτελεσματική αν-
τίδραση της ΕΕ. Πρόσθεσε πως «αυ-

τός είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της

ΕΕ, η αλληλεγγύη και η προάσπιση του

δικαίου».

Σημείωσε πως «η επιβολή κυρώσεων

δεν είναι αυτοσκοπός. Εκείνο που μας

ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι να υιο-

θετηθούν κυρώσεις. Είναι πώς αντιμε-

τωπίζονται παράνομες ενέργειες, τις

οποίες κανείς στην ΕΕ δεν αμφισβητεί

σε καμία απολύτως περίπτωση», επε-
σήμανε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, ακόμη, είπε
πως η παρουσία του κ. Μάας στην Κύπρο  

επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Γερ-
μανίας για της εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο και την προσπάθεια του Βε-
ρολίνου, «την οποία χαιρετίζουμε και εκ-

τιμούμε ιδιαίτερα για την επικράτηση

συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας

στην περιοχή, καθώς και την προάσπι-

ση των ίδιων των συμφερόντων της ΕΕ.

Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια για το

ενδιαφέρον και τη γερμανική πρωτο-

βουλία», πρόσθεσε.

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΙΑΧΕΣ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Αποφασισμένος να τραβήξει το σκοινί,
και να κλιμακώσει την ένταση, στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, εμφανίστηκε ο Τούρ-
κος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, σε ομιλία του στην κοινοβουλευτι-
κή ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

O Ερντογάν, δήλωσε προκλητικά ότι
«το Oruc Reis επέστρεψε στα καθήκοντά

του στην Aνατολική Μεσόγειο», ενώ πι-
στός στο πνεύμα του non paper που
εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ, επιχείρη-
σε να μεταθέσει στην Ελλάδα, τις ευθύνες
για  την ένταση και το ναυάγιο των διε-
ρευνητικών επαφών, κατηγορώντας την
Αθήνα πως «δεν τήρησε τις υποσχέσεις

της, στις συζητήσεις μας, στις πλατ-

φόρμες των ΕΕ και ΝΑΤΟ».

Ο Ερντογάν είπε χαρακτηριστικά :
«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε στο

πεδίο,  τις απαντήσεις που αξίζουν

στην Ελλάδα και την ελληνοκυπρια-

κή πλευρά, που δεν τήρησαν τις

υποσχέσεις τους στις συνομιλίες που

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του

ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.».

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ:
«ΝΑ ΜΠΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

ΕΕ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ»

Καταδικάζοντας τις τουρκικές προκ-
λήσεις στα ελληνικά ύδατα και την Κύπρο,
ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν
Κουρτς υπογράμμισε ότι ότι εάν η 
Τουρκία  συνεχίσει να παραβιάζει το διε-
θνές δίκαιο, θα αντιμετωπίσει κυρώσεις
από την Ευρ. Ένωση. Ο κ. Κουρτς ζήτη-
σε επίσης  να υπάρξει οριστικό τέλος
στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της
Τουρκίας. 

«Καταδικάζω απερίφραστα τις νέες

έρευνες του πλοίου Oruc Reis στα

ελληνικά χωρικά ύδατα και το άνοιγ-

μα των Βαρωσίων στην Κύπρο. Και

οι δύο κινήσεις παραβιάζουν ξεκά-

θαρα το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο
Αυστριακός καγκελάριος.

Και πρόσθεσε: «Αν η Τουρκία

συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές

δίκαιο, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την

απειλή κυρώσεων της ΕΕ. Επίσης,

θα πρέπει να σταματήσουν οι δια-

πραγματεύσεις με την ΕΕ».

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΤΟ ΟΥΡΟΥΣ ΡΕΪΣ…

Θρίλερ για γερά νεύρα επικρατεί τις
τελευταίες ώρες στα νερά της Ανατολι-
κής Μεσογείου μετά την απόφαση της
της Τουρκίας να επιστρατεύσει ξανά το
Oruc Reis στέλνοντάς το στην ελληνι-
κή υφαλοκρηπίδα και αγνοώντας τα σα-
φή μηνύματα της διεθνούς κοινότητας
για αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο πλους του τουρκικού ερευνητικού
έχει θέσει σε συναγερμό την Αθήνα και
έχει προκαλέσει εντονότατη δυσαρέσ-
κεια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Αυτό
που μένει να φανεί τις επόμενες ώρες
είναι να δούμε αν θα υπάρξει αμφι-
σβήτηση σε θέματα κυριαρχίας της Ελλά-
δας και το Oruc Reis θα εισέλθει σε πε-
ριοχή που βρίσκεται στα 12 ν.μ. από το
Καστελλόριζο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρ-
κικά ΜΜΕ, στο πλαίσιο προπαγανδι-
στικού «πολέμου», το ερευνητικό φαίνε-
ται να πλέει στα 22-25 ναυτικά μίλια από
το Καστελλόριζο, το βράδυ της Τρίτης,
εντός των ορίων της ελληνικής υφαλο-
κρηπίδας, συνοδευόμενο από πολεμι-
κά πλοία.

Μάλιστα, τα ίδια μέσα μεταδίδουν
πως έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πόν-
τισης καλωδίων με σκοπό να προχωρήσει
σε έρευνες  -- κάτι που καταδεικνύει η
κίνηση να πλεύσει με χαμηλές ταχύτητες
-- με την Αθήνα να διαψεύδει τις πληρ-
οφορίες.

Σε κάθε περίπτωση, η πόντιση κα-
λωδίων δεν συνεπάγεται και την έναρ-
ξη ερευνών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται
από διπλωματικές πηγές, ερευνάται αν
η χαμηλή ταχύτητα του πλοίου συνδέε-
ται και με την πόντιση καλωδίων. Πα-
ράλληλα, ερευνάται και αν οι καιρικές
συνθήκες στην περιοχή επιτρέπουν 
στους Τούρκους να ξεκινήσουν έρευ-
νες.

Πάντως, από την πρώτη στιγμή που
έγινε γνωστός ο προορισμός του Oruc
Reis στην περιοχή σήμανε συναγερμός
με ελληνικά πλοία και υποβρύχια να το
παρακολουθούν διακριτικά, ενώ ταυ-
τόχρονα σε ετοιμότητα βρίσκονται και
οι δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας. 

ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ 12 ν.μ.

Πλέον, τα πράγματα έχουν σοβαρέ-
ψει πολύ περισσότερο από την κρίση
του περασμένου Αυγούστου καθώς από
την πλευρά της Τουρκίας δεν υπάρχει
μόνο αμφισβήτηση ελληνικών κυρια-
ρχικών δικαιωμάτων, αλλά η αμφι-
σβήτηση αυτή εισέρχεται και σε θέμα-
τα κυριαρχίας. Πρωτίστως, με την τε-
λευταία της κίνηση η Τουρκία ουσιαστι-
κά αυτό που αμφισβητεί στην Ελλάδα
είναι η επέκταση των χωρικών της υδά-
των στα 12 ν.μ. στο Αιγαίο.

Ο  Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστι-
τούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταν-
τίνος Φίλης, εξηγεί πως υπάρχει πρ-
οσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργή-
σει μια τετελεσμένη κατάσταση, βάσει
της οποίας δεν θα επιτρέπεται στην
Ελλάδα να ασκεί τα νόμιμα δικαιώμα-
τά της, εν προκειμένω να επεκτείνει τα
χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. – κάτι το οποίο
είναι μονομερές δικαίωμα – και βέβαια
να εκμηδενίσει την ελληνική υφαλο-
κρηπίδα και ΑΟΖ. 

Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα η απάν-
τηση της Αθήνας πρέπει να είναι ξεκά-
θαρη, με τη στρατιωτική λύση να βρίσκε-
ται μεταξύ των επιλογών. «Θα πρέπει

να σταματήσουμε το Oruc Reis, εξαν-

τλώντας προφανώς τα διπλωματικά πε-

ριθώρια, αλλά υψώνοντας ταυτόχρονα

επιχειρησιακό τείχος απέναντι στο το-

υρκικό ερευνητικό. Η Ελλάδα δεν πρέ-

πει επιχειρησιακά να επιτρέψει να εισέ-

λθει σε περιοχή που βρίσκεται στα 6.5

μίλια από το Καστελλόριζο. Αν το επι-

τρέψουμε αυτό και αρχίσουμε να το

κυνηγάμε με πολεμικά πλοία, τότε θα

έχουμε αποτύχει», υπογράμμισε ο κ.
Φίλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης
Τσίπρας ζήτησε από την κυβέρνηση
να προχωρήσει στην επέκταση των χωρ-
ικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε
Ανατολική Μεσόγειο και Κρήτη χαρα-
κτηρίζοντας μονόδρομο αυτή την κίνηση.

«Πολύ φοβάμαι ότι η Γερμανική Προ-

εδρία και η ΕΕ στο σύνολό της δεν πρό-

κειται να αναλάβουν τις ευθύνες τους αν

δεν πιεστούν. Και αν δεν υπάρξει μηχα-

νισμός κυρώσεων έστω τώρα και αν ταυ-

τόχρονα δεν ανοίξει το θέμα επέκτασης

σε 12 ν.μ. στην Ανατολική Μεσόγειο, η

Ελλάδα και η ΕΕ θα χάσουν πια κάθε

αξιοπιστία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο
κ. Τσίπρας.

ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ Ο ΧΑΪΚΟ ΜΑΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΕΞ: «Η Τουρκία 

άλλα υπόσχεται και άλλα πράττει»



Αηδία και οργή προκαλούν σε ολό-
κληρο τον κυπριακό λαό οι αποκα-

λύψεις του αραβικού διεθνώς γνωστού
τηλεοπτικού σταθμού Αλ Τζιαζίρα για την
προσπάθεια του προέδρου της Βουλής
Δημήτρη Συλλούρη και του εκατομμυ-
ριούχου (αλλά κομμουνιστή) βουλευτή
του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τζιοβάνη και του δι-
κηγόρου του να αποκτήσει με παράτυπο
τρόπο κυπριακό (ευρωπαϊκό) διαβατήριο
ένας ξένος (Κινέζος) εν γνώσει τους απα-
τεώνας, που υποτίθεται ήταν εκατομμυ-
ριούχος. 

Οι ρεπόρτερ του σταθμού βιντεοσκό-
πησαν κρυφά μίας ώρας συνομιλίας μαζί 
τους σε εστιατόριο και στην έπαυλη Τζιο-
βάνη, το περιεχόμενο της οποίας εκτός του
εξευτελισμού της Κύπρου διεθνώς, προκα-
λεί ανατριχίλα. Στο βίντεο  ο Πρόεδρος της
Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, ο βουλευ-
τής του ΑΚΕΛ Χριστάκης Τζιοβάνης και ο
δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζης φέρονται να
διαβεβαιώνουν άτομο που υποδύεται τον
αντιπρόσωπο του επενδυτή ότι, παρά τους
όποιους συσχετισμούς με παράνομες δρα-
στηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήμα-
τος, υπάρχει τρόπος να προχωρήσουν σε
παραχώρηση του κυπριακού διαβατηρίου.  

Ο Δ. Συλλούρης και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ
«έκαψαν» την Κυπριακή Δημοκρατία παγ-
κοσμίως,  καταρράκωσαν τους θεσμούς του
κράτους και απαξίωσαν τους πολιτικούς. Οι
πολίτες και κόμματα ζητούν άμεση παραί-
τηση Συλλούρη αλλά ο ίδιος κωφεύει, ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ, δηλώνοντας ότι θα απέχει από
τα καθήκοντά του όχι αμέσως αλλά από…
Δευτέρας. Ο Τζιοβάνης παραιτήθηκε από
τη Βουλή και τα αξιώματά του στο Κόμμα,
παρόλο που το ΑΚΕΛ προσπάθησε στην
αρχή να τον... «καλύψει», δηλώνοντας ότι ο
βουλευτής έδωσε τις δικές του εξηγήσεις
(προφανώς ως…αντίβαρο στις αποκαλύψεις).

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΕΙ
Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ του διε-

θνούς ειδησεογραφικού δικτύου, undercover
ρεπόρτερ ήρθαν στην Κύπρο παριστάνον-
τας τους εκπροσώπους ενός φανταστικού
πελάτη, με εγκληματικό παρελθόν, ο οποίος
έχει διαφύγει από την Κίνα.

Στο ντοκιμαντέρ, διάρκειας μιας ώρας, οι
ξένοι ρεπόρτερ παρουσίασαν στις επαφές
που είχαν στην Κύπρο τον πελάτη τους ως
έναν πλούσιο επιχειρηματία που καταδικά-
στηκε ερήμην σε επτά χρόνια φυλάκιση, για
υπόθεση δωροδοκίας και ξεπλύματος και ο
οποίος επιθυμεί να αποκτήσει κυπριακό δια-
βατήριο. Με τη χρήση κρυφών καμερών κα-
τέγραφαν τις συνομιλίες τους με εδώ πα-
ράγοντες, ανάμεσα τους και ο Πρόεδρος της
Βουλής. Το κομμάτι που αφορά τον Δημήτρη
Συλλούρη εκτυλίσσεται στο πλαίσιο γεύμα-
τος στο σπίτι του Executive Chairman της
Giovani Group και βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρ-
ιστάκη Τζιοβάνη, παρουσία και του Aντώνη
Αντωνίου, εκτελεστικoύ διευθυντή του Ομίλου
Giovani.

«Είμαι στο Κοινοβούλιο για 28 χρόνια και

τώρα είμαι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου»,

φαίνεται να λέει ο Δημήτρης Συλλούρης,
μιλώντας στους εκπροσώπους του Κινέζου
επιχειρηματία, που στην πραγματικότητα
είναι οι δημοσιογράφοι του Αl Jazeera. Οι
ρεπόρτερ του διεθνούς δικτύου, περιγρά-
φουν το εγκληματικό ιστορικό του φαντα-
στικού επενδυτή και ρωτούν τον Πρόεδρο
της Κυπριακής Βουλής για το πώς μπορούν
να τον «καθαρίσουν». Συγκεκριμένα ρωτούν
κατά πόσον θα ήταν δυνατόν να εξασφαλίσει
κυπριακό και συνεπώς ευρωπαϊκό διαβα-
τήριο ο ίδιος και η οικογένεια του, νοουμέ-
νου ότι θα κάνει μια «αξιοπρεπή» επένδυση
στην Κύπρο.

Ο Δημήτρης Συλλούρης απαντά πως
υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα αλλά εξαρ-
τάται από το μέγεθος της υπόθεσης (δια-
φθοράς) στην οποία είναι εμπλεκόμενος και
σε ποιες χώρες είναι σε black list, αν για πα-
ράδειγμα η κινεζική κυβέρνηση προώθησε
την υπόθεση του στην Europol ή όχι. Οι δημο-
σιογράφοι απαντούν ότι η υπόθεση δεν έχει
βγει εκτός Κίνας.

Ο Δημήτρης Συλλούρης, φαίνεται να λέ-
ει πως αν υπάρχει πρόβλημα να γίνει πολι-
τογράφηση στην Κύπρο, «μπορούμε να πά-

με σε άλλη χώρα με τις γνωριμίες που έχω

με προέδρους άλλων κοινοβουλίων, καθώς

δεν τον ενδιαφέρει (τον ενδιαφερόμενο) αν

δεν είναι το κυπριακό διαβατήριο που θα

αποκτήσει, από τη στιγμή που θα λάβει ένα

διαβατήριο χώρας-μέλους της ΕΕ».

Οπότε, προσθέτει ο Πρόεδρος του Κυπρ-
ιακού Κοινοβουλίου, «μπορώ να κάνω κάτι

για άλλη χώρα, ξέρω όλους τους Προέδρο-

υς Κοινοβουλίων, δεν μιλώ για τη Σουηδία

ή τη Δανία, όμως ξέρω της Μάλτας, της Λε-

τονίας, της Σλοβενίας. Όμως θα πρέπει να

είμαι ξεκάθαρος, πρέπει να στείλει τα χρή-

ματα εδώ».

Σε αυτό το σημείο, Συλλούρης, Τζιοβά-
νης και Αντωνίου οδηγούν τον δημοσιογράφο
σε ιδιωτικό δωμάτιο για περαιτέρω συζή-
τηση της υπόθεσης.

Εκεί, ο Δημήτρης Συλλούρης, πίνοντας
το κρασί του, φαίνεται να λέει στον «εκπρό-
σωπο» του επενδυτή «ας έλθει στην Κύπρο,

να τον φιλοξενήσουμε για δύο μέρες, θα τον

συναντήσω και θα του δώσω όποια βοή-

θεια χρειαστεί και στο μεταξύ θα ελέγξουμε

τις απαραίτητες πληροφορίες γι' αυτόν και

μετά θα κάνουμε το απαραίτητο πλάνο που

θα ακολουθηθεί».

«Αν υπάρξει πρόβλημα, δεν θα σταματή-

σουμε, δεν θα εγκαταλείψουμε (την προ-

σπάθεια)», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημή-
τρης Συλλούρης, αναφέροντας στο σημείο
αυτό ότι θα μιλήσει για τη συγκεκριμένη υπό-
θεση με τον Κύπρο Κυπριανού (Γενικό Διε-
υθυντή του ΥΠΕΣ) ανεπίσημα. «Θα καλέσω

τον  υπουργό να έρθει στο γραφείο μου. Θα

τον ρωτήσω την άποψη του για την υπόθε-

ση. Αν μου πει να γίνει έρευνα, θα του πω

ναι αλλά χωρίς το όνομα,  μόνο με τις πληρο-

φορίες. Αν μου πει ότι δεν γίνεται, θα του πω

κατά πόσον μπορεί να γίνει μέσω της συζύγου

του ενδιαφερόμενου και αυτή να τον φέρει

ως σύζυγο της», αναφέρει ο Δημήτρης Συλ-
λούρης κλείνοντας το μάτι στο συνομιλητή
του. Διαβεβαιώνει μάλιστα τον ρεπόρτερ
πως θα υπάρξει λύση, λέγοντας χαρακτηρ-
ιστικά «πλήρης υποστήριξη».

Όπως φαίνεται να λέει ο Δημήτρης Συλλού-
ρης, «μπορείτε να πείτε (στον πελάτη σας)

ότι χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αναφορά στο

όνομα μου ή οποιουδήποτε άλλου, θα έχει

πλήρη στήριξη από την Κύπρο, σε οποιο-

δήποτε επίπεδο, πολιτικό, οικονομικό, κοι-

νωνικό, σε όλα». Ο Πρόεδρος της Βουλής
εμφανίζεται σε άλλο σημείο, να λέει ότι όλα
αυτά πρέπει να μείνουν εμπιστευτικά γιατί
«πρέπει επίσης να προστατεύσω το όνομα

μου».

Σημειώνεται πως πριν τη συνάντηση στο
σπίτι του επιχειρηματία και βουλευτή του
ΑΚΕΛ, ο δικηγόρος Ανδρέας Πιττάτζης, εκ-
μυστηρεύεται στους φερόμενους επενδυτές
πως ο Δημήτρης Συλλούρης, πριν γίνει βου-
λευτής ήταν υπάλληλος του Χριστάκη Τζιο-
βάνη. Τους καλεί μάλιστα, να μην αναφέρ-
ουν κάτι για αυτό το θέμα, όταν συναντηθ-
ούν στο σπίτι του βουλευτή. 

ΟΙ ΑΝΟΗΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

Ότι τάχα αντελήφθηκαν την παγίδα και
προσπάθησαν να εκμεεύσουν πληροφορίες
απαντούν οι εμπλεκόμενοι. Στην πρώτη του
αντίδραση ο Δημήτρης Συλλούρης τόνισε ότι
δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του που
να μπορεί να αποκαλύψει το Al Jazeera και
σχολίασε την σκοπιμότητα και συγκυρία, της
δήθεν αποκάλυψης ένα χρόνο μετά την κοι-
νωνική συνάντηση στο σπίτι του βουλευτή
Χριστάκη Τζιοβάνη στο Παραλίμνι. «Τα στοιχεία

μιλούν από μόνα τους. Πώς γίνεται, μετά τις

βελτιωτικές προσθήκες στο ΚΕΠ να βγαίνει

το Al Jazeera με κατηγορίες κατά της Κύ-

πρου και ταυτόχρονα να διαφημίζει την κα-

τεχόμενη Κύπρο ως τόπο προνομιακό για

επενδύσεις», ανέφερε ο κ. Συλλούρης.
«Τη συγκεκριμένη περίπτωση την καταγ-

γείλαμε, μέσω του δικηγόρου μας, στον Παγ-

κύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τη Μονάδα

Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης

την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019», αναφέρεται
σε ανακοίνωση του Ομίλου Τζιοβάννη.

«Από την πρώτη στιγμή διαπίστωσα ότι

τα πρόσωπα αυτά προσπαθούσαν να πα-

ρακάμψουν τους κανόνες και έτσι ήθελα να

αλιεύσω πληροφορίες για να προβώ σε ανα-

φορά στις Αρχές», ήταν η θέση που εξέ-
φρασε ο δικηγόρος Αντρέας Πιττάτζιης.

Οι ισχυρισμοί Τζιοβάνη, ότι στις 29 Οκτω-
βρίου 2019, πριν ένα χρόνο δηλαδή, το γρ-
αφείο του, μέσω του δικηγόρου Ανδρέα Πιτ-
τάτζη, απέστειλε επιστολή - καταγγελία στην
ΜΟΚΑΣ (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικ-
ημάτων Συγκάλυψης) και στον Παγκύπριο
Δικηγορικό Σύλλογο, αναφέροντας τα όσα
διαμείφθηκαν μεταξύ τους και των υποτιθέ-
μενων «μεσολαβητών» 18 επενδυτών και
κυρίως για το σημείο ότι προωθούσαν ένα
άτομο από αυτά, το οποίο σύμφωνα με τα
διαμειφθέντα, αντιμετώπιζε ποινική υπόθε-
ση «ερήμην» του, απορρίπτονται από τη
ΜΟΚΑΣ και τον πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου.  Κατά την καταγγελία αυτή δόθη-
κε ένα όνομα χωρίς περαιτέρω στοιχεία (ταυ-
τότητα ή διαβατήριο) και εφόσον έγινε αξιολόγ-
ηση των ισχυρισμών, κρίθηκε άνευ αντικει-
μένου, αφού δεν είχε διαπραχθεί κανένα
αδίκημα, ούτε και έγινε πράξη για να υπάρ-
ξει πεδίο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.  

Όσον αφορά στη δεύτερη καταγγελία του
Ομίλου Τζιοβάνη, αυτή υποβλήθηκε μόλις
στις 5 Οκτωβρίου 2020 και αφού είχε εν-
ημερωθεί όπως παραδέχεται ο ίδιος ο κ.
Τζιοβάνη σε γραπτή του δήλωση, μέσω επι-
στολής από τον Al Jazeera, με την οποία του
ζητούσε να τοποθετηθεί επί του θέματος,
δηλαδή των όσων είχαν διαμειφθεί στη συνάν-
τησή τους. Στην επιστολή Τζιοβάνη ημ. 5
Οκτωβρίου 2020 υποβαλλόταν η καταγγελία
προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής
Δημοκρατίας για το θέμα της συνάντησης
με τους υπό κάλυψη δημοσιογράφους του
Al Jazeera, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση
του θέματος. Στην επιστολή μάλιστα γινό-
ταν αναφορά στο ενδεχόμενο διάπραξης κα-
τασκοπείας, πλαστοπροσωπείας και κατα-
πάτησης προσωπικών δεδομένων. Δηλα-
δή, η καταγγελία και τα υποτιθέμενα αδική-
ματα προέκυψαν μετά που ο κ. Τζιoβάνης
αντιλήφθηκε ότι η συνομιλία του με τους υπό
κάλυψη δημοσιογράφους βιντεοσκοπείτο. 

ΜΕΤΑ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ 
Ο ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ…

Μετά τον παγκύπριο και πανευρωπαϊκό
σάλο, ο Δημήτρης Συλλούρης απολογήθη-
κε για την… αναστάτωση που προκάλεσε
με την ακόλουθη ανακοίνωση: «Κατάρχας

θα ήθελα να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, για

τη δυσάρεστη εικόνα που πέρασε στον κυ-

πριακό λαό – και όχι μόνο – και την ανα-

στάτωση που αυτή έχει προκαλέσει.

Απολογούμαι που επέτρεψα σε κάποιο-

υς, έστω και μέσα απ’ τη δημοσιοποίηση αυ-

τής της σκηνοθετημένης και αποσπασματι-

κής εικόνας, να πλήξουν το πρόσωπο μου

και κατ’ επέκταση τον θεσμό του Προέδρου

της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Παράλληλα θέλω να ανακοινώσω, ότι από

την επόμενη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020,

απέχω από τα καθήκοντα μου, μέχρι να απο-

περατωθούν οι έρευνες. Όταν ολοκληρω-

θούν, έχω πάρει τις αποφάσεις μου και ανε-

ξαρτήτως αποτελέσματος θα τις ανακοινώσω.

Καλώ επίσης όλες τις αρμόδιες Αρχές να

επιταχύνουν οποιεσδήποτε διαδικασίες έχουν

αρχίσει και είμαι στη διάθεση των Αρχών για

οποιαδήποτε διευκόλυνση χρειαστεί σχετι-

κά με τις έρευνες».

…ΚΑΙ Ο ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ 

ΑΠΟ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑ
Ο βουλευτής Τζιοβάνης μετά την απο-

κάλυψη του βίντεο έσπευσε να πει ότι τάχα
…κατάλαβε την παγίδα και απλώς «ψάρε-
υε πληροφορίες». Μετά, όμως, την κατα-
κραυγή της κοινωνίας και την πολιτική θύελ-
λα, υπέβαλε την παραίτησή του από το βου-

λευτικό αξίωμα. 
Με επιστολή του προς τον ΓΓ της ΚΕ του

ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού, υπέβαλε επίσης
την παραίτησή του και από μέλος της Κεν-
τρικής Επιτροπής και από όλα τα σώματα
του κόμματος. Αναφέρεται δε σε «σκηνοθ-

ετημένο ρεπορτάζ, που στόχο είχε να πλή-

ξει το κύρος της χώρας και του επενδυτικού

προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ταυτόχρονα, θέτει τον εαυτό του στη διάθε-
ση των Αρχών και δηλώνει ότι «είναι προτε-

ραιότητα για μένα να λάμψει όλη η αλήθεια».

ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΤΑΞΕ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

«Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότ-
ητας τις τελευταίες ώρες από το δημο-
σιογραφικό δίκτυο Al Jazeera προκαλούν
αγανάκτηση, θυμό και ανησυχία στους
πολίτες», τονίζει ο Γενικός Εισαγγελέας σε
ανακοίνωση κατά την οποία εξήγγειλε ποι-
νική έρευνα για όσα εκτυλίσσονται.

Αναγνωρίζοντας τον σοβαρό θεσμικό ρό-
λο που απορρέει από τις συνταγματικές εξου-
σίες του, ο Γενικός Εισαγγελέας έχει δώσει
από την πρώτη στιγμή σαφείς οδηγίες στην
Ηγεσία της Αστυνομίας όπως προβεί στην
πλήρη, ενδελεχή και εις βάθος διερεύνηση
για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικ-
ημάτων από οποιονδήποτε.

Πέραν τούτου, ο Γιώργος Σαββίδης,
συγκάλεσε σύσκεψη στο Γραφείο του, στην
παρουσία του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα,
λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας, του Βο-
ηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων και υψηλό-
βαθμων στελεχών του Τμήματος Καταπο-
λέμησης Εγκλήματος της Αστυνομίας, κατά
την οποία δόθηκαν οι αναγκαίες κατευθύνσεις
και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα.

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα προβώ σε

ό,τι άλλο κριθεί υπό τις περιστάσεις ως αναγ-

καίο, πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση του

δημοσίου συμφέροντος», καταλήγει ο Γ. Ει-
σαγγελέας.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε κα-
τάργηση του υφιστάμενου Κυπριακού Επεν-
δυτικού Προγράμματος. Η απόφαση έχει
ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

Το Υπουργικό  συνεδρίασε εκτάκτως την
Τρίτη. Μετά τη συνεδρία, ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Κούσιος δή-
λωσε στους δημοσιογράφους ότι «κατά την

έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβου-

λίου, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτε-

ρικών κατέθεσαν πρόταση για κατάργηση

του παρόντος Επενδυτικού Προγράμματος.

Η πρόταση βασίστηκε στις διαχρονικές

αδυναμίες, αλλά και στην καταχρηστική εκ-

μετάλλευση που έτυχαν οι πρόνοιες του

Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Η απόφαση θα έχει ισχύει από την 1η Νο-

εμβρίου 2020. Η Κυβέρνηση, μετά την ολο-

κλήρωση της έρευνας από τη διορισθείσα

Επιτροπή από τον Γενικό Εισαγγελέα, και

της έκδοσης των πορισμάτων, θα εξετάσει

συνολικά την πολιτική ενθάρρυνσης για προ-

σέλκυση ξένων επενδύσεων».

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΑ

Την παραίτηση του Δημήτρη Συλλούρη
από την Προεδρία της Βουλής ζητάει η κοι-
νοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ που συνή-
λθε εκτάκτως την Τρίτη το πρωί, μετά και το
βίντεο του Al Jazeera. «Η  Κ.Ο. του ΔΗΚΟ

θεωρεί ότι οι ενέργειες και οι συνομιλίες του

Προέδρου της Βουλής, όπως αποτυπώνονται

στο εν λόγω βίντεο, είναι εκτός των αρμο-

διοτήτων και των εξουσιών του, εκθέτουν

ανεπανόρθωτα τον ίδιο και πλήττουν το κύ-

ρος του θεσμού του Κοινοβουλίου και του

ύψιστου αξιώματος του Προέδρου της Βου-

λής. Ως εκ τούτου, η Κ.Ο. του ΔΗΚΟ ομόφω-

να αποφάσισε να καλέσει τον Πρόεδρο της

Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη, να παραιτη-

θεί προκειμένου να προστατευθεί έστω και

τώρα το θεσμικο κύρος του Κοινοβουλιου

και της θέσεως που κατέχει», προστίθεται.
Παράλληλα, η Κ.Ο. του ΔΗΚΟ επαναλαμ-
βάνει τα όσα αναφέρονται στη σχετική ανα-
κοίνωση του Κόμματος, για όλα ανεξαιρέ-
τως τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται στο
βίντεο, καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Συμμαχία Πολιτών από την πρώτη
της αντίδραση για το σχετικό θέμα, τόνισε
ότι τα κίνητρα για το σχετικό ρεπορτάζ είναι
κακόβουλα. Παράλληλα όμως το δημοσίευ-
μα καθώς και από το σχετικό βίντεο που πα-
ρατίθεται προκύπτουν σοβαρά ζητήματα τα
οποία δεν μπορούν να περάσουν απαρα-
τήρητα. 

Σε ανακοίνωσή της τονίζει πως ο Πρόε-
δρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης,
απεικονίζεται να εμπλέκεται σε θέματα τα
οποία δεν είναι της αρμοδιότητας του, ενώ
δεν διστάζει να εξηγεί τους τρόπους παρά-
καμψης προνοιών της νομοθεσίας, με σα-
φή κατάχρηση της θέσης του.

Υποδεικνύει ακόμη πως η παραίτηση του
κυρίου Συλλούρη είναι μονόδρομος και είναι
κάτι που ο ίδιος θα έπρεπε να είχε ήδη πρά-
ξει, αφού διακρίνεται να προβαίνει σε κα-
τάχρηση εξουσίας και συγκάλυψη παρα-
νομίας. 

ΤΟ ΑΚΕΛ 
Το ΑΚΕΛ, στο οποίο ανήκει ο Χριστάκης

Τζιοβάνη, αφού αρχικά δήλωσε ότι ο εμπλε-
κόμενος βουλευτής του έδωσε… εξηγήσεις
για το θέμα, αργότερα συνεδρίασε το Πολι-
τικό Γραφείο, το οποίο αποδέχθηκε την πα-
ραίτηση Τζιοβάνη. Σε ανακοίνωσή του μά-
λιστα εξαίρει την παραίτηση ως πράξη πο-
λιτικής ευθιξίας...! Ζητά δε και την παραίτηση
του Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Συλλούρη,
«ο οποίος με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί άφη-

σε ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη τη Βουλή και

εν γένει την Κυπριακή Δημοκρατία».

Το Πολιτικό Γραφείο σημειώνει μεταξύ άλ-
λων ότι το νέο ρεπορτάζ του Αλ Τζαζίρα απο-
καλύπτει πρακτικές εκμετάλλευσης του 
προγράμματος πολιτογραφήσεων και προ-
σθέτει στα όσα διεθνώς καταγγέλλονται εδώ
και χρόνια σε βάρος της Κύπρου και της
κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ.  

Απαιτούμε, αναφέρει η ανακοίνωση άμε-
ση, αποτελεσματική και πλήρη διερεύνηση
όλων των υποθέσεων και όλων των κυκλω-
μάτων που στήθηκαν γύρω από το επεν-
δυτικό πρόγραμμα, περιλαμβανομένων και
όσων καταγγέλλονται στο Αλ Τζαζίρα.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΑ Η ΕΔΕΚ…

Σε βάθος διερεύνηση για την επιβεβαίω-
ση του περιεχομένου του βίντεο από το ρε-
πορτάζ του Αl Jazeera, απαιτεί η ΕΔΕΚ, και
εάν και εφόσον προκύψουν οι όποιες ευθύνες
των εμπλεκομένων, τότε αυτοί θα πρέπει να
αναλάβουν τις ευθύνες τους σε προσωπικό
και σε πολιτειακό επίπεδο.

ΠΑΕΙ ΓΙΑ… ΜΕΤΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΣΥ
Ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγε-

ρμού Αβέρωφ Νεοφύτου  τόνισε πως τό-
σο ο ίδιος όσο και το κόμμα του συμφωνούν
πλήρως με την απόφαση της κυβέρνησης
για τερματισμό του υφιστάμενου προγράμ-
ματος πολιτογράφησης επενδυτών.

«Δυστυχώς, υπήρξαν φαινόμενα κακής

διαχείρισης και καταχρηστικής εκμετάλλευ-

σης που υπονόμευσαν την αξιοπιστία του

προγράμματος, έπληξαν το κύρος της χώρ-

ας και δεν άφηναν καμία άλλη επιλογή.  Με-

τά την ολοκλήρωση των ερευνών που βρίσκον-

ται σε εξέλιξη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός

θα καταθέσει στην κυβέρνηση τις προτάσεις

και εισηγήσεις του για μια ολοκληρωμένη και

αξιόπιστη πολιτική προσέλκυσης ξένων επεν-

δύσεων», δήλωσε.

ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΛΑΛΙΑ ΤΗΣ 
Η ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Η Ανακοίνωση της Αλληλεγγύης ανα-
φέρει πως ο κύριος Συλλούρης μετά την εκ-
λογή του στην Προεδρία της Βουλής δήλω-
σε ότι επιθυμούσε να παραμείνει… υπερ-
κομματικός Πρόεδρος χωρίς να έχει καμία
κομματική ιδιότητα. Ωστόσο σε περίπτωση
παραίτησης,αυτό που προβλέπεται από 
τους κανονισμούς της Βουλής είναι ότι θα
κληθεί να καλύψει την θέση ο/η πρώτος/η
επιλαχών/ούσα του κόμματος με το οποίο
είχε εκλεγεί. Αυτή είναι το μέλος της Αλληλεγ-
γύης Ρούλα Γεωργιάδου.

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΗΔΙΑ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ AL JAZEERA 

Πώς ο πρόεδρος της Βουλής και ένας 

βουλευτής του ΑΚΕΛ «πουλούσαν» 

διαβατήριο σε ξένο εν γνώσει τους απατεώνα
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Οι νέες προκλήσεις της Τουρκίας θα
πρέπει να δημιουργήσουν «κρίση εκ-
τίμησης» στους Ευρωπαίους οι οποίοι
θεωρούν ακόμα ότι με την θωπεία θα
υπάρξει υποχώρηση της τουρκικής πρ-
οκλητικότητας, δήλωσε ο Πρόεδρος της
Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.

Ερωτηθείς αν μετά τις νέες τουρκικές
προκλήσεις νοιώθει δικαιωμένος για την
επιμονή του για επιβολή κυρώσεων κα-
τά της Τουρκίας παράλληλα με τις
κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο κ. Αναστα-
σιάδης απάντησε:

«Και θα το επαναλάβω προς όλο-

υς τους εταίρους: οι νέες προκλητι-

κές ενέργειες της Τουρκίας εις βάρ-

ος της Κύπρου, αλλά που επεκτείνονται

και στην Ελλάδα, δεν χωρεί αμφι-

βολία ότι θα πρέπει να δημιουργή-

σουν – αν θέλετε – κρίση εκτίμησης

από πλευράς Ευρωπαίων», που ακό-
μα, όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης, θεωρούν και αναμένουν ότι «με

την θωπεία θα υπάρξει υποχώρηση

της τουρκικής προκλητικότητας».

ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ

Ο Αναστασιάδης αμφισβητεί την δυνατότητα
κρίσης των Ευρωπαίων

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕχΟΜΕΝΑ:

Μάχη Ερντογάν… Ακιντζί
στον δεύτερο γύρο

Ο εκλεκτός του Ερντογάν  κερδίζει τις «εκλογές» στα Κα-
τεχόμενα, αλλά ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων θα αναδειχθ-
εί στον δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή. 

Τατάρ (αριστερά) και Ακιντζί θα αναμετρηθούν στον β’

γύρο των “εκλογών” την Κυριακή

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων, ο Ερσίν Τατάρ
έλαβε το 32,35%, ο Μουσταφά Ακιντζί το 29,84%, ο Του-
φάν Ερχιουρμάν το 21,68%, ο Κουντρέτ Οζερσάι το 5,74%,
ο Ερχάν Αρικλί το 5,36%, ο Σερντάρ Ντενκτάς το 4,20%,
ενώ οι υπόλοιποι 5 μικρότεροι υποψήφιοι κατέγραψαν πολύ
μικρά ποσοστά.

Η συμμετοχή έφτασε το 58,21%. Συνολικά, ψήφισαν 110.779,
ενώ 5.027 ήταν οι άκυρες ψήφοι.

Η ανάδειξη του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα γίνει την
ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, καθώς δεν προκύπτει νι-
κητής από τον α’ γύρο της ψηφοφορίας.

Παραλίγο να… δείρει δημόσια
την Σουηδή ΥΠΕΞ 

ο Τσαβούσογλου!!!
Φραστικό (και ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟ) επεισόδιο είχε ο Τούρκος

υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και η ομό-
λογός του από τη Σουηδία, Αν Λίντε, στο πλαίσιο της συνάν-
τησής τους στην Άγκυρα.

Η Σουηδή υπουργός κατά τη διάρκεια της κοινής συνέν-
τευξης τύπου, ζήτησε από την Τουρκία να αποσύρει τα 
στρατεύματα της από τη Συρία και τόνισε ότι δεν πρέπει να
παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στην ΑΟΖ, γεγονός που προκάλεσε την οργή Τσα-
βούσογλου.

«Γιατί το λέει αυτό και ποιος της έδωσε εντολή να το

κάνει», ήταν η αντίδραση του Τούρκου ΥΠΕΞ, ο οποίος ανα-
ρωτήθηκε απευθυνόμενη στην ομόλογό του γιατί δε μιλάει
για τους Τουρκοκύπριους στην Κύπρο και τους υδρογονά-
νθρακες.

Παράλληλα σημείωσε – στους ίδιους προκλητικούς τό-
νους – ότι στηρίζει με τη στάση της το PKK. Μάλιστα, κατη-
γόρησε την Ε.Ε. για μεροληψία τονίζοντας ότι η Ελλάδα βυθίζει
τις βάρκες των προσφύγων στο Αιγαίο…

Γερμανός ΥΠΕΞ σε Τουρκία : Σταματήστε τα παιχνίδια
– Είμαστε αλληλέγγυοι σε Ελλάδα και Κύπρο

Σκληρή ανακοίνωση ΗΠΑ κατά Τουρκίας
για τις έρευνες στο Καστελλόριζο

Την έντονη αντίδραση της Γερ-

μανίας η οποία είχε πρωτοστατή-

σει το προηγούμενο διάστημα στην

προσπάθεια αποκλιμάκωσης της

έντασης μεταξύ των δύο χωρών,

έχει προκαλέσει η απόφαση της

Τουρκία να εκδώσει Navtex για σει-

σμικές έρευνες κοντά στο Καστελ-

λόριζο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γε-

ρμανίας Χάικο Μάας λίγο πριν

αναχωρήσει για τα ταξίδια του σε

Κύπρο και Ελλάδα, έστειλε αυστηρό

μήνυμα στην Τουρκία καλώντας την

να αποφεύγει τις προκλήσεις στην

ανατολική Μεσόγειο.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι η

χώρα του είναι αλληλέγγυα προς

την Ελλάδα και την Κύπρο, εταίρ-

ους της στην ΕΕ.

«Η Άγκυρα πρέπει να σταματή-

σει τα παιχνίδια μεταξύ αποκλιμά-

κωσης και προκλήσεων, αν η

κυβέρνησή της ενδιαφέρεται για

συνομιλίες, όπως έχει διαβεβαιώσει

επανειλημμένα», επεσήμανε ο Μά-

ας προτού αναχωρήσει από το Βε-

ρολίνο για επίσημες επισκέψεις

στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτε-

ρικών παρότρυνε την Τουρκία να

παραμείνει ανοικτή στον διάλογο

και να μην επαναλάβει τις έρευνες

για υποθαλάσσια κοιτάσματα αε-

ρίου.

Στο πρόγραμμα των επισκέψεων

Μάας ήταν και η Άγκυρα. Το ταξίδι

όμως αυτό ακυρώθηκε την τελευ-

ταία στιγμή, κάτο που δεν συνηθίζε-

ται στη διεθνή διπλωματία. Ερωτ-

ηθείς από την Deutsche Welle στο

κυβερνητικό μπρίφινγκ για τους λό-

γους της ακύρωσης του ταξιδιού

στην Τουρκία, η εκπρόσωπος του

υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία

Άντεμπαρ, περιορίστηκε στη δή-

λωση ότι ο κ. Μάας αποφάσισε να

ταξιδέψει μόνο στη Λευκωσία και

την Αθήνα. Πηγές στο Βερολίνο

επισημαίνουν όμως ότι με τη στά-

ση της Άγκυρας τις τελευταίες ημέρ-

ες, μια επίσκεψη του Γερμανού υπο-

υργού Εξωτερικών δεν θα είχε «κα-

νένα νόημα».

 «ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΑΚΟΜΑ

ΟΤΙ ΟΙ ΘΩΠΕΊΕΣ

ΔΕΝ…ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟΠΟ

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»

ΑΚΥΡΏΘΗΚΕ ΕΠΙΣΚΕΨΉ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΓΙΑΤΙ «ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΗΜΑ»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απο-
δοκιμάζουν την ανακοίνωση που
εξέδωσε η Τουρκία στις 11 Οκτω-
βρίου για την πραγματοποίηση
ερευνητικών δραστηριοτήτων
κοντά στην περιοχή του Κα-
στελλόριζου, τονίζει το αμερικα-
νικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως σημειώνεται στη δή-
λωση της εκπρόσωπου του Στέ-
ιτ Ντιπάρτμεντ, Μόργκαν Ορτέι-
γκους, η Τουρκία ανεβάζει μο-
νομερώς τις εντάσεις στην πε-
ριοχή και καθιστά εσκεμμένα πιο
δύσκολη την επανάληψη των
διερευνητικών συνομιλιών.

Η δήλωση της εκπροσώπου
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες απο-

δοκιμάζουν την ανακοίνωση

που εξέδωσε η Τουρκία στις

11 Οκτωβρίου σχετικά με την

ανανέωση της τουρκικής 

ερευνητικής δραστηριότητας

σε περιοχές όπου η Ελλάδα

διεκδικεί δικαιοδοσία στην

Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση της Τουρκίας

αυξάνει μονομερώς τις εντά-

σεις στην περιοχή και περι-

πλέκει εσκεμμένα την επα-

νάληψη κρίσιμων διερευνη-

τικών συνομιλιών μεταξύ των

συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, της

Ελλάδας και της Τουρκίας.

Ο εξαναγκασμός, οι απει-

λές, ο εκφοβισμός και η στρα-

τιωτική δραστηριότητα δεν θα

επιλύσουν τις εντάσεις στην

Ανατολική Μεσόγειο. Προ-

τρέπουμε την Τουρκία να τε-

ρματίσει αυτήν την υπολο-

γιζόμενη πρόκληση και να ξε-

κινήσει αμέσως διερευνητι-

κές συνομιλίες με την Ελλά-

δα. Οι μονομερείς δράσεις δεν

μπορούν να οικοδομήσουν

εμπιστοσύνη και δεν θα πα-

ράγουν λύσεις που θα έχουν

διάρκεια».



ΗΤουρκία έχει συνηθίσει να εκβιάζει τους πάντες γύρω της ε-
κτός εάν είναι δορυφόροι της,όπως η Λιβύη και το Αζερμπαϊ-

τζάν. Δεν αποδέχεται οποιαδήποτε άλλη λύση στις διαφορές με 
τους γείτονές της, διότι – εκτός του οθωμανικού οράματος Ερντο-
γάν – βραχυπρόθεσμα τη.. συμφέρει η συντήρηση της κρίσης, η
ύπαρξη διαφορών για να «παίζει» μ’ αυτές, ώστε να πετυχαίνει άλ-
λους στόχους. Στόχους που υπό ομαλές συνθήκες δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει. Και ενόσω βλέπει ότι αυτή η τακτική «δουλεύει»
στην Ευρώπη, την αξιοποιεί καταλλήλως, αφού Ευρωπαίοι ηγέτες
φαίνονται αφ’ ενός ανίκανοι να αντιληφθούν τις τουρκικές επι-
διώξεις και, αφ’ ετέρου, εθνικά συμφέροντα χωρών επικρατούν
έναντι άλλων αρχών και της νομιμότητας. Ναι, ισχύει αυτό που είπε
ο Νίκος Αναστασιάδης, ότι υπάρχει «κρίση εκτίμησης» στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Στο Αιγαίο η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί και να αμφισβητεί
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Παρανομεί, ναι. Μπορεί,

όμως, να κάνει γεωτρήσεις ή να «αρπάξει» νησιά και θαλάσσιο
χώρο που ανήκει στην Ελλάδα; Δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Είναι
αδύνατον να το πράξει. Οι λόγοι είναι αρκετοί. Ο κυριότερος, όμως,
είναι η ισχύς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και η αποφασι-
στικότητα της Αθήνας να προασπίσει με κάθε τρόπο την κυριαρχία
της. Παρενοχλεί η Τουρκία, παραβιάζει εναέριο χώρο, εκτοξεύει
πολεμικές ιαχές. Ως εκεί, όμως. Ενεργεί μόνο εκεί που μπορεί.
Όπως η βεβήλωση της Αγιάς Σοφιάς.

Στο Κυπριακό καταφανώς η Τουρκία θέλει να συντηρεί τη μη
λύση, αλλά να φαίνεται την ίδια ώρα ότι επιδιώκει λύση. Αν

δεχτούμε η Κύπρος να γίνει προτεκτοράτο της, τότε, ίσως – λέμε
ίσως – δεχθεί. Διότι αν δεν έχει να «πιπιλίζει» το Κυπριακό, αφαι-
ρεί ένα από τα «όπλα» της, που χρησιμοποιεί για να εκβιάζει την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι δέχτηκαν το Σχέδιο Ανάν, επειδή
υιοθετούσε σχεδόν όλες τις απαιτήσεις τους, αλλά εμείς αμφιβάλ-
λουμε αν θα το τηρούσαν και αυτό. Διότι στόχος τους, τότε, ήταν
να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και να εκπροσωπεί το νησί
το νέο κράτος, ένα 6μελές «Προεδρικό Συμβούλιο» α λά Τίτο Γιου-
γκοσλαβίας. Και είδαμε πού κατέληξε η «σολωμονική» Τίτο. Διαλύθη-
καν τα πάντα...

Τι κερδίζει η Τουρκία με το να χρησιμοποιεί το Αιγαίο και την
Κύπρο ως όπλο; Έως τώρα κέρδισε πολλά. Η πορεία της 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χαράχθηκε διότι υπήρχε άλυτο το
Κυπριακό. «Πατούσε» πάνω στην Κύπρο για να προχωρεί, ενώ
δεν πληρούσε κανένα οικονομικό και πολιτικό κριτήριο ώστε να
στεφθεί υποψήφια χώρα. Σε «αντιστάθμισμα» όμως της ένταξης
της Κύπρου με άλυτο το Κυπριακό, δόθηκε και στην Τουρκία αν-
τάλλαγμα. Θέλει μήπως η Άγκυρα – τουλάχιστον οι σημερινοί κυβε-
ρνώντες – την ένταξη στην ΕΕ; Πεποίθησή μας είναι πως όχι, δεν
επιθυμούν κάτι τέτοιο, διότι δεν έμαθαν να λειτουργούν με κανό-
νες και όρους δικαίου. Θέλουν, όμως, τον πακτωλό χρημάτων της
ΕΕ.

Ηπαραβατική τουρκική συμπεριφορά στο Αιγαίο και το δέλεαρ
των ελληνο-τουρκικών διερευνητικών συνομιλιών για επίλυση

της διαφοράς, πού στοχεύει τώρα; Το είπε ξεκάθαρα ο Ερντογάν
στην τελευταία συνομιλία του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευση των
«27» για τις νέες κινήσεις του «Ορούς Ρέις». Ζήτησε να «σημειωθ-
εί πρόοδος στο θέμα της Τελωνειακής Ένωσης (δηλαδή χρήματα)
και να απελευθερωθεί η βίζα για τους Τούρκους πολίτες». Ανταλ-
λάσσει, δηλαδή, τη συζήτηση για έναρξη διερευνητικών συνομι-
λιών με την Ελλάδα με άλλα θέματα, άσχετα με το Αιγαίο και το Κα-
στελλόριζο. «Για να κάτσω ήσυχος – τους λέει – δώστε μου αυτά

που θέλω»... Κι αν και όταν τα δώσουν, θα βρει άλλη αφορμή να
διακόψει τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες, θέτοντας άλλους στό-
χους, με διαφορετικές απαιτήσεις από τους Ευρωπαίους.

Στην Κύπρο γιατί συμπεριφέρεται τόσο προκλητικά και επιθε-
τικά (ΑΟΖ, Βαρώσι); Έχει, στα σοβαρά, τη δυνατότητα να κά-

νει γεώτρηση εκεί που παράνομα βρίσκεται; Όχι. Το Βαρώσι γιατί
το «πειράζει»; Δεν το εποίκισε μεν, αλλά έβαλε τα κολαούζα του
στα κατεχόμενα να λένε ότι είναι «έδαφος του κράτους» τους. Και
τι είπε στον Σαρλ Μισέλ για το θέμα; Ότι «αναμένει από την Ευρώπη
να κάνει σαφή βήματα για τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης των
χωρών της Ανατολικής Μεσογείου». Εκεί όπου απαιτεί να συμμε-
τέχουν και οι Τουρκοκύπριοι ξεχωριστά, ως «συνιδιοκτήτες» του
νησιού... Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πήρε σαφή διαβεβαίωση στο
τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ ότι θα συμμετέχουν κράτη
σ’ αυτή τη διάσκεψη, όχι κοινότητες.

Στόχος, λοιπόν, του Ερντογάν είναι να «βάλει χέρι» στον υπο-
θαλάσσιο πλούτο της περιοχής. Πώς; Με το Ισραήλ και την

Αίγυπτο δεν έχει καμία πιθανότητα. Μόνο μέσω Κύπρου διά των
Τουρκοκυπρίων. Και εδώ είναι που πρέπει να προσέξουν όλοι,
ιδίως συνάδελφοι εξ Αθηνών και άλλοι πολιτικοί αναλυτές. Ο δια-
μοιρασμός των εσόδων από το φυσικό αέριο της Κύπρου είναι 
προπέτασμα καπνού. Το θέμα αυτό είναι λυμένο και το γνωρίζουν
οι Τούρκοι.

Ηαπαίτησή τους είναι να ΣΥΝαποφασίζεται η εκμετάλλευση,
δηλαδή να συμφωνούν και οι Τ/κ ποιες εταιρείες θα κάνουν τις

γεωτρήσεις και από πού θα περάσει ο αγωγός μεταφοράς του αε-
ρίου προς την Ευρώπη. Η Κύπρος είναι, μαζί με την Ελλάδα, «κλειδί»
γι’ αυτό το ζήτημα. Χωρίς την Κύπρο ο EastMed δεν «κτίζεται». Η
Άγκυρα απαιτεί ο αγωγός να περάσει από την Τουρκία. Αυτή είναι
και η θέση ολόκληρης της ηγεσίας των Τ/κ (Ακιντζί κ.λπ.). Τους την
επέβαλε η Άγκυρα και τη δέχθηκαν ασμένως. Γι’ αυτό κι εμείς δεν
δίνουμε μεγάλη σημασία στις λεγόμενες τουρκοκυπριακές «εκλο-
γές». Όποιος κερδίσει, πάλι πιόνι της Άγκυρας θα είναι, όπως έγι-
νε και ο Ακιντζί και πριν από αυτόν ο... «προοδευτικός  σύντρο-
φος» Ταλάτ.

Χρειάζεται, λοιπόν, η Τουρκία να έχει ανοιχτά μέτωπα στο Αι-
γαίο και στην Κύπρο. Δεν τη συμφέρει να «κλείσουν» αυτά τα

μέτωπα. Τα συνηρεί απλώς για να κερδίζει αλλού. Και η τουρκική
αυτή πολιτική δεν εκδηλώνεται πρόσφατα. Ανέκαθεν η Άγκυρα αυ-
τό έκανε.

(Παρεπιπτόντως, όσοι νομίζουν ότι με το Αμερικανο-βρετανο-
καναδικό σχέδιο του 1978 θα παίρναμε πίσω το Βαρώσι,

βρίσκονται σε βαθύ σκότος. Απέρριψε εκείνο το σχέδιο η Τουρκία
και δεν υπήρχε περίπτωση να το αποδεχτεί – έστω κι αν εμείς ήμα-
σταν θετικοί σ’ αυτό, όσες πιέσεις κι αν άσκησαν οι Αμερικανοί.
Καλό είναι όσοι κάνουν αναλύσεις για τηνπερίοδο εκείνη, να ενη-
μερωθούν πρώτα σωστά για το τι έγινε. Και να μη θεωρούν τα «πα-
ραμύθια» Ρολάνδη ως πραγματικά).

ΗΤουρκία θα κρατά ανοιχτές τις διαφορές της με την Ελλάδα και
θα συνεχίζει τις παρανομίες της στην Κύπρο για να πετυχαίνει

άλλους στόχους. Έχουμε την εντύπωση ότι ο Νίκος Αναστασιά-
δης αντελήφθη πλήρως την τουρκική τακτική. Νομίζουμε πως κι ο
Μητσοτάκης προς τα εκεί βαδίζει. Το ερώτημα είναι πότε θα το
συνειδητοποιήσουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες. Μακρόν

και Κουρτς μπήκαν στο νόημα. Οι υπόλοιποι πότε;
“Ε”
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Η Τουρκία δεν θέλει λύση ούτε
στην Κύπρο ούτε στο Αιγαίο
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Συλλούρης, Τζιοβάνη
και σαπίλα

Αν το σκάνδαλο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τις οπτι-
κογραφημένες αποκαλύψεις του Al Jazeera γινόταν σε άλλη ευρω-
παϊκή χώρα, θα προκαλείτο πολιτικός σεισμός και καταποντισμός.
Ίσως και ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό να άλλαζε άρδην. Οι λε-
πτομέρειες αυτού του εξευτελισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας
δημοσιεύονται σε άλλες σελίδες.

Ο Συλλούρης, αντί να... φύγει νύχτα, κοροϊδεύει κι από πάνω,
εμφανιζόμενος ότι τάχα έχει... ευαισθησία και θα... απέχει των καθη-
κόντων του, αλλά από... Δευτέρα! Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χριστάκης
Τζιοβάνη, αντί να ζητήσει συγγνώμη, παρουσιάστηκε στην επι-
στολή παραίτησης και με τις δηλώσεις του ότι περίπου θα έκανε
και... χάρη στην Κυπριακή Δημοκρατία, διότι προσπαθούσε – άκου-
σον, άκουσον – να μαζέψει πληροφορίες για μια εκκολαπτόμενη
απατεωνιά εναντίον της Κύπρου! Και το κόμμα του, αντί να απο-
λογηθεί και αυτό για τη συμπεριφορά στελέχους του, τον... επαι-
νεί, διότι έδειξε, τάχα... πολιτική ευθιξία! Ποια ευθιξία; Όταν αντε-
λήφθη την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν καταγεγραμμένος σε
βίντεο, έσπευσε άρον άρον να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία
για... κατασκοπεία. Αυτή είναι η «ευθιξία» του; Υπάρχουν, όμως,
λόγοι που το ΑΚΕΛ δεν ήθελε να τα βάλει μαζί του...

Ο Συλλούρης είναι γνωστός. Εξελέγη βουλευτής αφού «φο-
ρτώθηκε» στο κόμμα της Θεοχάρους. Είχε διαβλέψει ότι το υπό
διάλυση, τότε, κόμμα του, το ΕΥΡΩΚΟ, δεν θα έπαιρνε «μία» στις
βουλευτικές του 2016 και προσκολλήθηκε σαν βδέλλα στη Θεο-
χάρους. Και όταν εξελέγη (η «Αλληλεγγύη» έβγαλε τρεις βουλευ-
τές), άρχισε να αυτονομείται. Κινήθηκε μόνος του για την εκλογή
του ως προέδρου της Βουλής, εκμεταλλευόμενος καταστάσεις. Ο
ΔΗΣΥ δεν ήθελε με κανένα τρόπο τον Σιζόπουλο, που διέρρευσε
απόρρητα έγγραφα του Εθνικού Συμβουλίου για πρόεδρο της Βου-
λής. Δικό του υποψήφιο δεν έβγαζε. Το ΔΗΚΟ τάχθηκε με τον Σιζό-
πουλο. Τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ οι Συναγερμικοί βουλευτές δεν θα τον
ψήφιζαν. Ο ΔΗΣΥ πρότεινε τον γιατρό Αδάμου του ΑΚΕΛ, αλλά το
ΑΚΕΛ δεν ήθελε να εκλεγεί... ΑΚΕΛικός!!!

Έτσι, ο Συλλούρης, χωρίς καμία συνεννόηση με το κόμμα που
του έδωσε «σωσίβιο», «τράβηξε όλα τα κάρβουνα» κοντά του. Και
προκειμένου να βγει ο Σιζόπουλος, προτίμησαν τον Συλλούρη. Μό-
λις βγήκε πρόεδρος, δήλωσε υπερκομματικός και έδωσε κλωτσιά
στο κόμμα του και στην Ελένη Θεοχάρους.

Προηγουμένως, ο Συλλούρης δεν έχανε ευκαιρία να εμφανίζε-
ται σε όλα τα ΜΜΕ και να δίνει συνεντεύξεις. Ως πρόεδρος της Βου-
λής δήλωσε ότι δεν θα αποδέχεται προσκλήσεις για συνεντεύξεις,
αλλά θα εμφανίζεται μόνον όταν αυτός κρίνει αναγκαίο να πει κά-
τι...

Ως πρόεδρος της Βουλής «γέμισε» το γραφείο του με υπαλλή-
λους. Κανείς δεν του είπε τίποτα... Άρχισε μάλιστα να συμπερι-
φέρεται σαν... υπερπρόεδρος. Καλούσε στο γραφείο του υπουρ-
γούς, αξιωματούχους του κράτους, λες και ήταν Εκτελεστική εξου-
σία. Σαφής απόδειξη αυτού η... έπαρσή του μιλώντας στους δημο-
σιογράφους του Al Jazeera... «Θα καλέσω τον υπουργό στο γρα-
φείο μου και τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου...» Μια νοο-
τροπία σατράπη.

Βέβαια, τώρα ζητείται παραίτησή του από κόμματα – όχι όλα
(Ακόμα και οι Οικολόγοι του Περδίκη έχουν τη γνώμη ότι πρέπει
να φύγει. Παράξενο! Διότι από τους Οικολόγους, όπως πειστικά
γράφτηκε, δόθηκαν απόρρητες πληροφορίες για τις πολιτογραφ-
ήσεις στο Al Jazeera. Το πιστεύουμε. Επειδή δεν είναι η πρώτη φο-
ρά που διαρρέουν από αυτό το προσωπικό κόμμα απόρρητα έγ-
γραφα).

Η κοινωνία της Κύπρου είναι ανάστατη. Καλώς διαδηλώνουν
πολίτες έξω από τη Βουλή απαιτώντας την παραίτηση Συλλούρη.
Αλλά, η Ανδρούλλα Βασιλείου τι γύρευε εκεί, ανάμεσα στους διαδ-
ηλωτές; Δεν ντράπηκε να εμφανιστεί; Θου Κύριε...

Οι βουλευτές, κανονικά, αν πιστεύουν αυτά που λένε, δεν θα
πρέπει να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις της Βουλής, μέχρι
να φύγει η σαπίλα που λέγεται Συλλούρης. Και μετά να πάρουν
σειρά και άλλοι, πολιτικοί και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Να καθαρίσει ο σταύλος του Αυγείου.

“Ε”

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ



Ενα σύστημα τριών επιπέδων με κλι-

μακούμενα μέτρα κατά της διασπο-

ράς του κορωνοϊού, αναλόγως το επιδ-

ημικό φορτίο κάθε περιοχής, ανακοίνω-

σε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις

Τζόνσον.

Όπως τόνισε, τα μέτρα υπαγορεύονται

από τα «ζοφερά μαθηματικά» της επιδ-

ημιολογικής εικόνας, που δείχνουν μεταξύ

άλλων ότι οι νοσηλευόμενοι φορείς του ιού

αυτήν τη στιγμή είναι περισσότεροι από τα

τέλη Μαρτίου, όταν είχε επιβληθεί το γενι-

κευμένο lockdown.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς λοιμω-

ξιολόγους, τα κρούσματα κορωνοϊού αρχίζουν

και μεταφέρονται από τους νεότερης ηλικίας

προς τις πιο ευάλωτες ομάδες και θα

συνεχίσουν να εξαπλώνονται ανά τη χώρα.

Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν μόνο για την

Αγγλία και όχι για τη Σκωτία, την Ουαλία και

τη Βόρεια Ιρλανδία.

Τα τρία επίπεδα

Οι περιοχές της χώρας χωρίζονται σε «με-

σαίου», «υψηλού» και «πολύ υψηλού» επι-

πέδου κινδύνου. Η κλιμάκωση δεν περι-

λαμβάνει «χαμηλό επίπεδο», γεγονός εν-

δεικτικό της κατάστασης που επικρατεί με

την πανδημία στη Βρετανία. 

Το μεσαίο επίπεδο, το οποίο θα καλύπτει

το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, περιλαμ-

βάνει το σύνολο των μέτρων που έχουν τε-

θεί μέχρι στιγμής σε εφαρμογή, όπως ο

«κανόνας των έξι» και η απαγόρευση της

κυκλοφορίας από στις 10 μ.μ. σε παμπ και

εστιατόρια.

Το υψηλό επίπεδο, όπως περιέγραψε ο

Βρετανός πρωθυπουργός, στοχεύει στην

αποτροπή της μετάδοσης από κατοικία σε

κατοικία. Έτσι, θα απαγορεύονται διά νόμου

οι συναντήσεις μελών διαφορετικών νοι-

κοκυριών σε οποιονδήποτε κλειστό χώρο

στην πόλη.

Στο πολύ υψηλό επίπεδο θα απαγορ-

εύονται συναντήσεις διαφορετικών νοικο-

κυριών όχι μόνο σε εσωτερικούς χώρους,

αλλά και σε κήπους κ.λπ. Σε αυτές τις πε-

ριοχές θα είναι επίσης κλειστές οι παμπ και

τα μπαρ.

Ανοιχτά, πάντως, θα παραμείνουν παν-

τού καταστήματα λιανικής, σχολεία και πα-

νεπιστήμια.

Η ευρύτερη περιοχή του Λίβερπουλ και

Μέρσεϊσαϊντ υπήχθη από χθες Τετάρτη στην

τρίτη βαθμίδα των πιο αυστηρών περιορι-

σμών. Σε αυτές τις περιοχές δηλαδή θα είναι

κλειστά τα μπαρ και οι παμπ.

Στη δεύτερη βαθμίδα τίθενται η κομητεία

του Νότιγχαμσιρ και περιοχές του Τσέσιρ,

καθώς και οι περισσότερες από τις περιοχές,

κυρίως στη βόρεια Αγγλία, στις οποίες ισχύουν

ήδη πρόσθετοι περιορισμοί, όπως το ευρύτε-

ρο Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ.

Τα μέτρα ανά περιοχή θα επανεξετάζον-

ται κάθε τέσσερις εβδομάδες.

Ο Μπόρις Τζόνσον τόνισε ενώπιον του

Κοινοβουλίου ότι «πρέπει να αναλάβουμε

δράση ώστε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές».

Πρόσθεσε δε ότι δεν επιθυμεί ένα δεύτερο

καθολικό lockdown. «Οι επόμενες εβδο-

μάδες και μήνες θα συνεχίσουν να είναι

δύσκολοι και θα δοκιμάσουν το μέταλλο

της χώρας», είπε ο κ. Τζόνσον.
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«Το παιχνίδι της Τουρκίας
είναι θανατηφόρο και 

ο Johnson το γνωρίζει
πολύ καλά»

«O ΠΡΟΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΥΝΤΣΑΡΙΣΤΗΚΕ
ΓΙΑΤΊ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ»

Με ένα άρθρο καταπέλτη, στους «Κυριακάτικους Τάιμς» του
Λονδίνου (11.10.2020) με τίτλο «Το παιχνίδι της Τουρκίας είναι

θανατηφόρο και ο Johnson το γνωρίζει πολύ καλά» και υπό-
τιτλο «O προ παππούς του Πρωθυπουργού λυντσαρίστηκε

γιατί καταδίκασε την αρμενική γενοκτονία», ο αρθρογρά-
φος Dominic Lawson απευθύνεται ουσιαστικά προς τον πρω-
θυπουργό Boris Johnson επικρίνοντάς τον για την στάση του
έναντι της Τουρκίας. Η σιωπή της βρετανικής κυβέρνησης, γρά-
φει, είναι ντροπή.

Ας πάρουμε το άρθρο από την αρχή. «Φανταστείτε», γρά-
φει, «τη Γερμανία να επεμβαίνει στρατιωτικά στην διαμάχη με-

ταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων στέλλοντας μισθοφόρους να πο-

λεμήσουν το κράτος του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας τα αεροπλά-

να της να ρίξουν ισραηλινά και τα drones να βομβαρδίζουν αμά-

χους. Είναι αδύνατον, γιατί η Γερμανία θυμάται το ιστορικό πα-

ρελθόν της και η άρνηση του ολοκαυτώματος είναι ποινικό αδίκημα

και το Βερολίνο έχει πολλά μνημεία για τα θύματα.

Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στην Τουρκία όπου το άρθρο

301 του ποινικού κώδικα θεωρεί αδίκημα να αναφέρεται ένας

στην μαζική εκτέλεση των Αρμενίων το 1915 ως ‘’γενοκτονία’’».

Και αφού εξηγεί ότι ο Ερντογάν έστειλε τους πελάτες του,
Τζιχαντιστές, από την Συρία να πολεμήσουν στο πλευρό του
Αζερμπαϊτζάν εναντίον των Αρμενίων, είναι εκπληκτικό, τονίζει,
να γίνεται αυτό από μια χώρα του ΝΑΤΟ και η σιωπή της βρε-
τανικής κυβέρνησης είναι ντροπή.

«Η Αρμενία (γράφει) ήταν η πρώτη χριστιανική χώρα επισή-

μως πριν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ο William Gladstone είπε

ότι ‘’το να υπηρετείς την Αρμενία είναι να υπηρετείς τον πολιτι-

σμό’’ και ο Winston Churchill, αργότερα πρωθυπουργός, είπε

‘’Το 1915 η τουρκική κυβέρνηση ξεκίνησε την αδίστακτη σφαγή

και απέλαση των Αρμενίων από τη Μικρά Ασία... Δεν υπάρχει

λογική αμφιβολία ότι το έγκλημα αυτό σχεδιάστηκε και εκτελέ-

στηκε για πολιτικούς λόγους’’. Όπου ενάμισυ εκατομμύριο Αρμέ-

νιοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά είτε σφαγιάστηκαν είτε ξεψύχησαν

στις πορείες θανάτου. Προηγήθηκε η πολιτική αυτή της χιτλερι-

κής πολιτικής του Lebensraum».

Και συνεχίζει ο αρθρογράφος, «η οικογένεια του πρωθυ-

πουργού σχετίζεται άμεσα με εκείνα τα επεισόδια, και ηρωικά μά-

λιστα. Ο προ-παππούς του Boris Johnson από τον πατέρα του,

ο Αλί Κεμάλ Μπέι, ήταν Τούρκος δημοσιογράφος και συντά-

κτης εφημερίδας, ο οποίος πολιτεύτηκε και έγινε Οθωμανός 

Υπουργός Εσωτερικών και ήταν αποφασισμένος να φέρει ενώπιον

της δικαιοσύνης χιλιάδες σφαγιαστές των Αρμενίων. Το 1919

έγραψε: ‘’Ας μην προσπαθούμε να ρίξουμε την ευθύνη 

στους Αρμένιους, γιατί ο κόσμος δεν είναι γεμάτος ηλί-

θιους. Έχουμε αρπάξει τις περιουσίες των ανθρώπων, 

τους απελάσαμε και τους σφάξαμε’’...»

Και ολοκληρώνει ο συγγραφέας πρώτα θυμίζοντας ότι ήταν
ακριβώς γι΄αυτόν τον λόγο που απήγαγαν τον προ-παππού του
τον λύντσαραν μέχρι θανάτου και τον κρέμασαν και, δεύτερον,
ότι «ο Boris Johnson καθώς υπερηφανεύεται για την τουρκική

του καταγωγή ποτέ δεν αναφέρθηκε στον φόνο αυτό και αμφι-

βάλλω, (γράφει) κατά πόσο το ανέφερε στον Ερντογάν στην τηλε-

φωνική τους συνομιλία στις 28 Σεπτεμβρίου ή αν του μίλησε για

το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο Ερντογάν σε ανακοίνωσή του είπε

ότι αμφότεροι συζήτησαν την εμπορική τους συνεργασία για 20

δισ. δολάρια και τίθενται τρία ερωτήματα: Είναι ο Ερντογάν πράγ-

ματι ο άνθρωπος με τον οποίο η βρετανική κυβέρνηση πρέπει ν

αυξήσει την πώληση όπλων, πώς θα νοιώθει ο πρωθυπουργός

αν τα όπλα αυτά σφάξουν και άλλους Αρμενίους και τι θα έλεγε

άραγε ο προ-παππούς του;»

Φανούλα Αργυρού 

Υ.Γ.: O συγγραφέας /δημοσιογράφος του άρθρου, είναι εβρ-

αϊκής καταγωγής , γιός του Συντηρητικού πολιτικού Nigel Lawson

και εργάστηκε τόσο στο BBC όσο και σε διάφορες άλλες εφημε-

ρίδες.

Φ.Α.

Ο Σύνδεσμος Επτακώμης ΗΒ, για τον εορτασμό της

ημέρας του Απόστολου και Ευαγγελιστή Λουκά, πρ-

οσκαλεί όλους τους Επτακωμίτες να συμμετάσχουν

μαζί μας αυτήν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9

π.μ. (ώρα ΗΒ) σε μια ειδική εκκλησιαστική λειτουργία,

που θα μεταδοθεί ζωντανά στο Ιντερνετ. Για να δείτε

την λειτουργία μεταβείτε σε αυτόν τo link:

https://www.youtube.com/channel/UCUpxBTjq7aUbRH

VG4VnqQCg

Ο πατήρ Γεώργιος Νικολάου, ο τελευταίος ιερέας

που πραγματοποίησε λειτουργία στην εκκλησία του

Ευαγγελιστή Λουκά στην Επτακώμη το 1974, θα εκ-

τελέσει την λειτουργία στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία

των Αγίων Πέτρου και Παύλου, Bristol, Αγγλία.

Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών λόγω κορωνο-

ϊού, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε δεξίωση. Ελπίζο-

υμε να επιστρέψουμε στον κανονικό εορτασμό το επό-

μενο έτος.

Διαδικτυακός εορτασμός Ευαγγελιστή Λουκά 

από Σύνδεσμο Επτακώμης Η.Β.



Την Άννα Διαμαντοπούλου προτείνει

για Γ.Γ του ΟΟΣΑ ο πρωθυπουργός
Την πρώην Ευρωπαία Επίτροπο και

Υπουργό του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντο-
πούλου, προτείνει ως υποψήφια για τη θέ-
ση του Γενικού Γραμματέα του Οργανι-
σμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ) ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Μετά από συνάντηση μαζί της, ο Πρωθυ-
πουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε συνθήκες πανδημίας, παγκόσμιας οι-

κονομικής αναταραχής, θεμάτων ασφαλείας

και νέων προκλήσεων όπως το Μεταναστευ-

τικό και η κλιματική αλλαγή, ο ρόλος των διε-

θνών οργανισμών αποκτά κρίσιμη διάσταση.

Πολύ περισσότερο, όταν μιλάμε για τον ΟΟΣΑ,

τον κατεξοχήν φορέα για τη συνεργασία των

κρατών με στόχο την ειρήνη και την κοινή ανά-

πτυξη.

Η χώρα μας υπήρξε ιδρυτικό μέλος αυτού

του σημαντικού οργανισμού. Και μάλιστα ένας

Έλληνας, ο Ξενοφών Ζολώτας, ήταν ο ει-

σηγητής της σημερινής μορφής του. Είναι χα-

ρά μου, λοιπόν, που, 60 χρόνια μετά, η πα-

τρίδα μας για πρώτη φορά στην ιστορία της,

θέτει υποψηφιότητα για την ηγεσία του. Και ει-

σηγείται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα

του ΟΟΣΑ μία άξια Ελληνίδα: Την Άννα Δια-

μαντοπούλου.

Η κυρία Διαμαντοπούλου αποτελεί μία υπε-

ρκομματική επιλογή, με πολυδιάστατη επι-

στημονική και κοινωνική διαδρομή. Με διεθ-

νή εμπειρία και αναγνώριση. Αλλά και δράση

σε τομείς όπως η Εκπαίδευση, η Απασχό-

ληση, οι νέες Τεχνολογίες και το Περιβάλλον.

Ζητήματα, δηλαδή, που ανήκουν στην πρώτη

γραμμή ενδιαφέροντος του ΟΟΣΑ για τον 21ο

αιώνα.

Η προσωπικότητά της έχει συνδεθεί με τολ-

μηρές επιλογές, μεγάλες συναινέσεις και και-

νοτόμες προτάσεις: Ως Ευρωπαία Επίτροπος

τίμησε το χαρτοφυλάκιο Απασχόλησης και Κοι-

νωνικής Πολιτικής. Ως υπουργός Παιδείας

ήταν πρωταγωνιστής των εκπαιδευτικών με-

ταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Κι ως υπουργός

Ανάπτυξης εργάστηκε για τον εκσυγχρονισμό

της οικονομίας μας.

Ενώ, εδώ και 8 χρόνια, προΐσταται του Δι-

κτύου. Ενός πρωτοπόρου Ινστιτούτου, το οποίο

εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η Δ΄

Βιομηχανική Επανάσταση, έχοντας διεθνείς

συνεργασίες σε 4 ηπείρους.

Η Άννα Διαμαντοπούλου σηματοδοτεί την

σύγχρονη Ελληνίδα της προόδου και του κό-

σμου. Με γνώσεις, κύρος και εμβέλεια, που

ξεπερνούν τα εθνικά μας σύνορα. Είναι, λοιπόν,

η πιο κατάλληλη υποψήφια για το αξίωμα της

Γενικής Γραμματέως του Οργανισμού Οικο-

νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Της εύχο-

μαι καλή επιτυχία και όρεξη για δουλειά».

Η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε από την
πλευρά της ότι η ανακοίνωση από τον Πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, της υπο-
ψηφιότητάς της για τη θέση της Γενικής 
Γραμματέως του ΟΟΣΑ είναι μεγάλη τιμή και,
ταυτόχρονα, μεγάλη ευθύνη.

«Η διαδικασία εκλογής, είναι μια ευγενής

άμιλλα ανάμεσα σε κράτη και σημαντικές προ-

σωπικότητες, για ευγενείς και υψηλούς στό-

χους. Η ίδια η διαδρομή προς τον στόχο, αξίζει

την οργανωμένη κοινή μας προσπάθεια.

Η Ελλάδα, μέσα από τις σκληρές και επίπο-

νες προσπάθειες του λαού μας και των πολι-

τικών δυνάμεων, απέδειξε τη διαχρονική αν-

θεκτικότητα των δημοκρατικών της θεσμών

και την δυνατότητά της, για μια θαρραλέα εξω-

στρέφεια. Η στάση αυτή σήμερα αναγνωρίζε-

ται διεθνώς, και της εξασφαλίζει πρόσθετα 

πλεονεκτήματα.

Ο κόσμος μετά την πανδημία, πρέπει να

είναι ανοικτός στη συνεργασία και στην αλ-

ληλεγγύη των χωρών και αποτρεπτικός στις

συγκρούσεις, στους αποκλεισμούς και στις

διακρίσεις. 

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει συνδιαμορφωτής

των εξελίξεων στους διεθνείς οργανισμούς,

συνενώνοντας εθνικές δυνάμεις, αξιοποιώντας

πλεονεκτήματα και πρόσωπα και εξασφαλίζοντας

διεθνείς συμμαχίες. Και αυτό ακριβώς θα πρ-

οσπαθήσουμε να πετύχουμε».

Σημειώνεται ότι από τα 37 κράτη-μέλη του

ΟΟΣΑ, τα 22 είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, ενώ ακόμη τέσσερα είναι Ευρωπαϊκά

(Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και

Ισλανδία). Ο νυν Γενικός Γραμματέας, Angel

Gurria, προέρχεται από το Μεξικό, ενώ ο 

προκάτοχός του, ο Καναδός Donald J.

Johnston, προερχόταν επίσης από την αμε-

ρικανική ήπειρο, γεγονότα που ενισχύουν μία

υποψηφιότητα από την Ευρώπη.

«Αρχιεπισκοπή Αχρίδος» η ονομασία
της Εκκλησίας των Σκοπίων

Τις ενστάσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερώνυμου για την
ενδεχόμενη, όπως συζητείται, παραχώρηση από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Αυτοκεφαλίας  στη λεγόμενη «Μακεδονική Εκκλησία»,
μετέφερε στον Παναγιώτατο ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γα-
βριήλ. Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, ο Μητροπολίτης
επισκέφθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2/10 το Φανάρι. Η
συνάντηση κράτησε μισή ώρα και κάτι παραπάνω. Ο Μητροπολίτης
κ. Γαβριήλ μετέφερε στον Οικουμενικό Πατριάρχη τον προβλημα-
τισμό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών για την παραχώρηση της ονο-
μασίας «Μακεδονική Εκκλησία» στην Εκκλησία της Βόρειας Μα-
κεδονίας. Η θέση του κ. Ιερωνύμου είναι ότι σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να δοθεί ο τίτλος «Μακεδονική Εκκλησία». 

«Ειρήνη ημίν», ήταν η γραμμή του Παναγιωτατου: «Αρχιεπισ-
κοπή Αχρίδος» είναι η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Με αυτήν τη διαβεβαίωση αποχώρησε από το Φανάρι ο απεστα-
λμένος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας. 

Προκόπης Παυλόπουλος: Είμαστε 
υπέρμαχοι και εγγυητές της Ειρήνης 
και της Φιλίας μεταξύ των λαών»

«Εμείς οι Έλληνες είμαστε κατ’ εξοχήν υπέρμαχοι της Ειρήνης
και της Φιλίας μεταξύ των λαών. Είμαστε υπέρμαχοι, αλλά και αν-
υποχώρητοι εγγυητές, έναντι πάντων, του πραγματικού θεμελίου
της Ειρήνης, που δεν είναι άλλο από τον πλήρη και ειλικρινή σε-
βασμό της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας, στο σύνολό
τους», επισήμανε ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος, στην ομιλία του στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων «Ενορία εν Δράσει», με θέμα «Η διαχρονική αξία του
Βυζαντινού Πολιτισμού», που διοργάνωσε ο Ιερός Ναός Ευαγγε-
λιστρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ο Πρ. Παυλόπουλος
κατέληξε υπογραμμίζοντας: «Αυτό το μήνυμα είναι εξαιρετικά επίκαι-
ρο, ιδίως στις μέρες μας, όταν η Τουρκία παραβιάζει, κατά συρροή
και κατ’ εξακολούθηση, το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, επι-
βουλευόμενη ευθέως την κυριαρχία μας και περιφρονώντας επι-
δεικτικώς τη Διεθνή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια 
Τουρκία, η οποία καθίσταται τόσο περισσότερο επικίνδυνη για τη
Δημοκρατία και τον Πολιτισμό, όσο βυθίζεται, κυριολεκτικώς, στο
τέλμα του σουνιτικού φονταμενταλισμού για να διεκδικήσει “ηγε-
τικό” ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Ως 
προς το ότι ο σουνιτικός φονταμενταλισμός της Τουρκίας βάλλει
ευθέως κατά του Πολιτισμού γενικώς, μαρτυρούν αψευδώς και
αμαχήτως ιδίως οι πρόσφατες βάρβαρες πολεμικές βεβηλώσεις
της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας». 

Χρυσάφι θα βγάλει το καζίνο στο Ελληνικό!

Μην πει κανείς ότι το Ελληνικό δεν αξίζει τα λεφτά που δίνουν οι
διεκδικητές της άδειας καζίνο μέσα στην Αθήνα και μάλιστα δίπλα
στη θάλασσα και όχι πάνω στην Πάρνηθα, όπου τον χειμώνα κιν-
δύνευαν οι παίκτες να τους φάνε οι… λύκοι, κάθε είδους… Τα 150
εκατ. ευρώ είναι η προσφορά που έδωσε η Κοινοπραξία Mohegan
– ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η έκπληξη είναι ότι η προσφορά που δίνουν οι διεκ-
δικητές του καζίνο είναι πέντε φορές πάνω από το ελάχιστο προβ-
λεπόμενο από την προκήρυξη τίμημα των 30 εκατ. ευρώ και, όπως
λένε οι… ειδικοί, η προσφορά θα γίνει αποδεκτή. 

Κατόπιν αυτού, ολοκληρώνεται η συμφωνία του Δημοσίου με την
Lamda Development (Λάτσης) για την παραχώρηση της έκτασης
του πρώην αεροδρομίου και θα γίνει η καταβολή της πρώτης δό-
σης του τιμήματος, που φτάνει συνολικά στα 910 εκατ. ευρώ. 

Πετάμε στα σύννεφα…

Το ότι η Microsoft επιλέγει την Ελλάδα για να φτιάξει ένα από τα
data center της, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, είναι αδια-
μφισβήτητα θετικό και, βάσει των λεγομένων του Προέδρου της
Brad Smith, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στον Κυριάκο Μητσο-
τάκη. Πηγαίνοντας, όμως, ένα βήμα παραπέρα και γνωρίζοντας ότι
τα τελευταία χρόνια πόλεις, πολιτείες και χώρες ολόκληρες επιδίδον-
ται σε έναν «πόλεμο παροχών», προκειμένου να τις προτιμήσουν
εταιρείες όπως οι Amazon, Apple, Google και Microsoft, θα ήταν
χρήσιμο να μάθουμε και την άλλη πλευρά της απόφασης αυτής. Τι
υποσχεθήκαμε εμείς; Για παράδειγμα, δεσμευτήκαμε να είναι η
Microsoft ο «προτιμητέος προμηθευτής» υπηρεσιών «σύννεφου»
(Cloud) για όλο το Ελληνικό Δημόσιο, υπηρεσία η οποία μπορεί να
έχει ετήσιο κόστος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ;

Για τα ησυχότερα…

Ύστερα από πολλή σκέψη και γνωρίζοντας τις αντιδράσεις που
θα προκληθούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε τη ματαίωση
των παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, στο πλαίσιο
της προσπάθειας για την ανάσχεση της πανδημίας. Φαινομενικά
ήταν μια… εύκολη απόφαση. Τα δύσκολα θα ακολουθήσουν. 

Τρεις εβδομάδες μετά είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου και η
καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Αν ο Έλληνας
πρωθυπουργός απαγορεύσει τις εκδηλώσεις αυτές, θα έρθει σε
ευθεία σύγκρουση με τον κόσμο της Αριστεράς και όχι μόνο. Αν τις
επιτρέψει, θα φανεί αναξιόπιστος στα μάτια του ελληνικού λαού.
Ότι λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καλά ξεμπερδέματα…

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

Ποινή φυλάκισης 13 ετών 

στο Διευθυντήριο της χρυσής Αυγής
Ποινή κάθειρξης 13 ετών επέβαλε στο διευ-

θυντήριο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής, το
Εφετείο Αθηνών. Το δικαστήριο ανακοίνωσε
την απόφασή του, που αφορά καταδίκη των
Μιχαλολιάκου, Κασιδιάρη, Γερμενή, Παπ-
πά, Λαγού και Παναγιώταρου, ενώ στον 
Ματθαιόπουλο επέβαλε ποινή κάθειρξης 10
ετών. 

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε στον Ρουπακιά
για την ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα.

Στον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχα-
λολιάκο, επιβλήθηκε φυλάκιση 13 ετών για τη
διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φυλά-
κιση ενός έτους για παράνομη οπλοκατοχή
φυλάκιση και πρόστιμο 1000 ευρώ.

Ολόκληρη η διευθυντική ομάδα έλαβε ποι-
νή κάθειρξης 13 έτη, εκτός από τον Ματθαιό-
πουλο που καταδικάσθηκε σε ποινή 10 ετών. 

Οι Ηλιόπουλος και Κούζηλος κάθειρξη 7
ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Οι Ζησιμόπουλος, Γρέγος, Μπραμπαρ-

ούσης, Ζαρούλια και Κουκούτσης καταδι-

κάζονται σε ποινή κάθειρξης 6 ετών. 

Οι Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Ευστ.

Μπούκουρας, Ν. Μίχος και Μιχ. Αρβανίτης

στους οποίους αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό,

έλαβαν ποινή κάθειρξης 5 ετών.

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβάλλει το δι-

καστήριο στον Γ. Ρουπακιά για την ανθρω-

ποκτονία του Π. Φύσσα και 10 έτη καθειρξη

για την ενταξη σε εγκληματική οργανωση, 4

έτη για οπλοχρησία, 4 έτη για οπλοφορία και

4.000 ευρώ χρηματική ποινή.
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ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Συνάντηση της προέδρου της Επιτροπής

«Ελλάδα 2021» με τον Γενικό Γραμματέα

Απόδημου Ελληνισμού Ι. χρυσουλάκη
Η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Γιάννα Αγγελοπούλου- Δασκαλάκη συναντήθηκε
με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας
και Απόδημου Ελληνισμού Γιάννη Χρυσουλάκη,
τον νέο αρμόδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για
τη συνεργασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Συζήτησαν ζητήματα σχετικά με την προβολή
των δράσεων και εκδηλώσεων της Επιτροπής στο
πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 200 
χρόνων από την Επανάσταση, ώστε το συμβο-
λικό τους μήνυμα να διαδοθεί σε ολόκληρο τον κό-
σμο και στον Απόδημο Ελληνισμό.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλά-
δα 2021» και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπ-
λωματίας και Απόδημου Ελληνισμού ανίχνευσαν
τις δυνατότητες συνεργειών στις δράσεις αυτές
καθώς και συμμετοχής των Απόδημων Ελλήνων.

Μετά το πέρας της συνάντησής τους η Πρόε-
δρος της Επιτροπής κα Γιάννα Αγγελοπούλου-
Δασκαλάκη έδωσε στον Γενικό Γραμματέα Γιάν-
νη Χρυσουλάκη τον «ΠΡΟΠΟΜΠΟ», το συλλεκ-
τικό μετάλλιο στο οποίο αποτυπώνεται η «ανα-
γεννηθείσα Ελλάδα», έργο του λαϊκού ζωγράφου
Θεόφιλου Χατζημιχαήλ.

Ο «ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ» ξεκίνησε τη γιορτή των 200

χρόνων Ανεξαρτησίας, καθώς είναι το πρώτο

συλλεκτικό μετάλλιο με το οποίο ανοίγει η αυλαία

του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής

«Ελλάδα 2021». Διατίθεται αποκλειστικά από την

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την πρώτη τράπε-

ζα του Ελληνικού κράτους που ιδρύθηκε το 1841.

Από το 2014 μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος
Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) αναδύθηκε σε
μια επιτυχημένη επιμορφωτική προσπάθεια και
προσέφερε ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ξένων γλωσ-
σών σε 2.500 φίλους/φίλες του. 

Το φθινοπωρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
λόγω του κορωνοϊού, θα πραγματοποιείται μα-
κρόθεν, μέσω της πλατφόρμας zoom και του
facebook. 

Έτσι, θα μπορούν να συμμετέχουν και εκ-
παιδευόμενοι από την περιφέρεια και το εξωτε-
ρικό, αρκεί να διαθέτουν σύγχρονους υπολογι-
στές, tablet ή/και κινητά, που έχουν κάμερα, μι-
κρόφωνο, δυνατότητα βιντεοκλήσεων και όλα

τα σχετικά. 
Τα μαθήματα θα διαρκέσουν από 2/11/2020

μέχρι 7/2/2021 και περιλαμβάνουν γαλλικά, ισπα-
νικά, ιταλικά, ρωσικά, γερμανικά και αραβικά. 

Είναι αποκλειστικά για αρχαρίους και θα γίνον-

ται ένα δίωρο την εβδομάδα. Όσοι/ες ενδιαφ-
έρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται
να αποστείλουν σχετικό e-mail στο see1924@
otenet.gr, για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά
τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής,
καθώς και την σχετική αίτηση. 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πα-
ρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

ΔΩΡΕΑΝ THΛΕ-μαθήματα ξένων
γλωσσών από τον Σύνδεσμο

Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ)

Ακόμη μια διεθνή διάκριση απέ-
σπασε η Πάρος για το 2020 και
μάλιστα στη δύσκολη εποχή της
πανδημίας, αποδεικνύοντας ότι
το ταξιδιωτικό κοινό εμπιστεύεται
το Κυκλαδίτικο νησί για τις διακο-
πές του.

Το διεθνές περιοδικό Conde
Nast Traveller βράβευσε και κα-
τέταξε την Πάρο στα 10 καλύτερα
νησιά της Ευρώπης στο πλαίσιο
του Readers’ Choice Awards 2020
που αναδεικνύει τις καλύτερες τα-
ξιδιωτικές επιλογές για το 2020,
βάση της ταξιδιωτικής εμπειρίας
των αναγνωστών.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Conde Nast Traveller :

Η Πάρος στα 10 καλύτερα

νησιά της Ευρώπης



Οι Βρετανικές Αερογραμμές
(British Airways) εξέδωσαν ανα-
κοίνωση με ημερομηνία (12/10/20)
για την 53η επέτειο της ανατίναξης
του αεροπλάνου των Βρετανικών
Ευρωπαϊκών Αερογραμμών μεταξύ
Ρόδου και Καστελορίζου στις 12
Οκτωβρίου 1967 με θύματα όλους
τους 59 επιβάτες και 6 πλήρωμα
σύνολο 66 ανθρώπων.

Το αεροπλάνο εξηγώ ότι ήταν βρε-
τανικό, των Βρετανικών Ευρωπαϊκών
Αερογραμμών. Οι Κυπριακές Αερο-
γραμμές τότε δεν είχαν αρκετά αερ-
οπλάνα και ενοικίαζαν βρετανικά για
κάποιες πτήσεις των. Η πτήση, λοιπόν,
ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Heathrow
του Λονδίνου ως βρετανική πτήση ΒΕΑ
284 προς Κύπρο με σταθμό στην Αθή-
να όπου άλλαξε και από Αθήνα προς
Λευκωσία έγινε CY 284 πτήση των
Κυπριακών Αερογραμμών.

Η ανακοίνωση, την οποία υπογρά-
φει εκ μέρους των Βρετανικών Αερο-
γραμμών η επικεφαλής Δημοσίων Σχέ-
σεων της εταιρίας, κα Victoria Madden
γράφει:

«Προς τις οικογένειες και φί-

λους όλων στην πτήση της ΒΕΑ και

Κυπριακών Αερογραμμών 284,

Γράφουμε για να σας στείλουμε

τα βαθιά μας συλληπτήρια, και σε

όλες τις οικογένειες που χτυπήθη-

καν από τα φοβερά γεγονότα της

12ης Οκτωβρίου 1967 τα οποία είχαν

ως αποτέλεσμα τον χαμό της πτή-

σης 284.

Παρακολουθούμε μέσω του

facebook τις ιστορίες των επιβατών

και του πληρώματος που έχασαν

τραγικά τις ζωές των εκείνη την ημέρα,

και σας παρακαλώ να ξέρετε ότι

θυμόμαστε όλους, έναν προς έναν,

την επέτειο αυτή.

Παρά το πέρασμα του χρόνου,

αντιλαμβανόμαστε ότι ο πόνος

συνεχίζει να είναι έντονος για σας

σήμερα όπως και πριν 53 χρόνια,

και η οικογένεια μας των Βρετανικών

Αερογραμμών θα είναι μαζί σας 

πνευματικά, όπου και να βρίσκεστε

στον κόσμο αυτή τη δύσκολη ώρα».

Και ολοκληρώνει η ανακοίνωση:
«Όπως ξέρετε, η εταιρία παλεύει και η

ίδια για επιβίωση ως αποτέλεσμα την

παγκόσμιας πανδημίας, όμως θα

συνεχίσουμε να κρατάμε επαφή με την

Christine Marlborough, που επι-

κοινώνησε μαζί μας για να προσπαθ-

ήσουμε να βρούμε ένα κατάλληλο τρ-

όπο να κάνουμε σίγουρο ότι η μνήμη

τους δεν θα χαθεί».

Η κα Christine Malborough είναι η
θυγατέρα θύματος, έχασε την μητέρα
της Lily στην μοιραία πτήση, ζεί στην
Αυστραλία και μαζί με άλλους συγγε-
νείς θυμάτων, όπως τη Μαρία Θω-
μαΐδη από την Αμμόχωστο που ζει
στην Λεμεσό, και η οποία έχασε τον
πατέρα της, έχουν ήδη στείλει επιστο-
λές σε διάφορα τμήματα της κυπρια-
κής κυβέρνησης ζητώντας να δοθούν

και από την κυπριακή κυβέρνηση όσες
πληροφορίες έχει για την ανατίναξη
του αεροπλάνου.

Η επιστολή της Christine Malborough,
ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2020,
εστάλη στον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, με
αντίγραφα στους Υπουργούς Νίκο Χρ-
ιστοδουλίδη, Γιώργο Σαββίδη, Έμιλυ
Γιολίτη, Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη
Συλλούρη, και πρόεδρο του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου, και στο Λονδίνο
στον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόν-
σον, Υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πα-
τέλ και Υπουργό Εξωτερικών Ντόμι-
νικ Ράαμπ.

Από τους Βρετανούς έχουμε πάν-
τως ήδη ενημερωθεί αρκετά από τα έγ-
γραφα που αποδέσμευσαν στο Εθνικό
Αρχείο, και συνεχίζουμε την προσπά-
θεια για αποδέσμευση και των ελαχίστων
αλλά σημαντικών εγγράφων που πα-
ραμένουν δεσμευμένα παρόλον ότι κα-
ταφέραμε και μας άνοιξαν με το Free-
dom of Information, και τους δύο φα-
κέλους που είχαν κλειστούς, και είχα
πρόσβαση σ΄αυτά, αλλά κράτησαν και
πάλιν ορισμένα.

Κάτι που μου έκανε εντύπωση και
το έγραψα στα άρθρα μου (βλέπε «Η
ανατίναξη της πτήσης CY 284 στις 12
Οκτωβρίου 1967» στην «Ελευθερία»
1.10.2020) και παραμένει περιέργως
ανεξήγητο, είναι η σιγή ιχθύος που διατ-
ηρεί η Κυπριακή Πολιτεία εδώ και 53
χρόνια. Ενώ η βρετανική κυβέρνηση,
όπως φανέρωσαν τα αποδεσμευμένα
έγγραφα, αντίγραφα των οποίων κα-
τέχω, είχε στείλει 6 αντίγραφα του πο-
ρίσματος των ερευνών της, που είχε
δημοσιοποιηθεί επίσημα στο Λονδίνο
το 1968, στην κυπριακή κυβέρνηση
καθώς και 6 αντίγραφα στις τότε Κυπρ-
ιακές Αερογραμμές. Ως επίσης και στην
ελληνική κυβέρνηση. Πού βρίσκονται
εκείνοι οι φάκελοι της τότε κυπριακής
κυβέρνησης;

Γιατί μέχρι σήμερα η Κυπριακή Πο-
λιτεία 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 αερο-
πλάνου, η εφημερίδα «Ο Αγών» στην
Κύπρο, όταν ακόμα μάζευαν πτώμα-
τα από τη θάλασσα, στις 14 Οκτωβρίου
του 1967, αποφάνθηκε με πρωτοσέ-
λιδους τίτλους πως «Το μυστικό του

δυστυχήματος πιθανόν να μην απο-

καλυφθεί – το πήρε στον βυθό το

«μαύρο κουτί». Έχουν ήδη απο-

κλεισθεί τα ενδεχόμενα εκρήξεως

και πυρκαγιάς».

Πώς γνώριζε η εφημερίδα «O Αγών»

κάτι τέτοιο, εντός ωρών μετά την δο-
λοφονία των 66 αθώων, εφόσον ακό-
μα ούτε οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες
δεν είχαν ξεκινήσει τις εξονυχιστικές
των έρευνες που επιβεβαίωσαν πέρ-
αν πάσης αμφιβολίας ότι το αεροπλά-
νο ανατινάχτηκε από βόμβα στρατιω-
τικού τύπου και εφόσον από κυπρια-
κής πλευράς καμία έρευνα δεν διε-
ξήχθη; Σύμφωνα με τα βρετανικά έγ-
γραφα η μόνη Αρχή που εξ αρχής είχε
αποκλείσει τη βομβιστική ενέργεια πε-
ριέργως ήταν το Special Branch της
Κυπριακής Δημοκρατίας...

Πιστεύω κάποιες προσεγγίσεις και
απαντήσεις δίνει το βιβλίο του αγα-
πητού Simon Hepworth. 

Αιωνία η Μνήμη των 66 αθώων ανθ-
ρώπων που πλήρωσαν με τη ζωή το-
υς και εκείνοι, ίντριγκες και ετσιθελι-
σμούς τριτοκοσμικών πολιτικών κατα-
στάσεων στην νήσο Κύπρο...

Οι έρευνες για ανεξιχνίαστους φό-
νους δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Φανούλα Αργυρού

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 15th October 2020Eπικαιρότητα - CurrentNews

Ανακοίνωση των Βρετανικών Αερογραμμών για

την ανατίναξη της πτήσης BEA/CY 284 και την

«μαζική δολοφονία» 56 ψυχών στις 12/10/1967
  

 

 

October 12, 2020  

 

To the families and the friends of those on BEA / Cyprus Airways Flight 284, 

 

We are writing to extend our deepest condolences to you, and to the many families whose lives were 
shattered by the terrible events of 12th October, 1967 which resulted in the loss of Flight 284. 

We have been following the stories of the passengers and crew who tragically lost their lives that day 
via your Facebook page and please know that we are remembering each and every one of them as we 
reflect on this anniversary. 

Although time has passed, we understand that the pain is as real for you now as it was 53 years ago, 
and our British Airways family will be with you in spirit, wherever you are in the world at this difficult 
time.   

As you know, the airline is itself fighting for survival as a result of the global pandemic, but we will 
continue to stay in touch with Christine Marlborough who has reached out to us and to try and find a 
suitable way to ensure their memory is not lost.  

 

Our very best wishes to you,  

 

Victoria Madden, writing on behalf of all at British Airways. 

Head of Global PR 
British Airways  
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΥΠΕΞ ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΡΑΑΜΠ:

Ζητούν καταδίκη 

της Τουρκίας για το

Βαρώσι και άρση

της παρανομίας
ΧΙΛΙΑΔΕΣ EMAILS ΣΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΥΠΕΞ

ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Τα μέλη του προεδρείου της βρετανικής Διακομματικής Κοι-

νοβουλευτικής Επιτροπής για την Κύπρο, δηλώνουν με επι-

στολή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ
ότι δεν μπορεί παρά να είναι ώρα για τη βρετανική κυβέρνηση

να προβεί σε «αδιαμφισβήτητη και στιβαρή καταδίκη» της 

τουρκικής παράνομης ενέργειας να ανοίξει τμήμα του Βαρ-

ωσίου και να ζητήσει την ανάκλησή της.

«Καλούμε την κυβέρνηση να εξετάσει σοβαρά όλα τα

μέτρα και τις ενέργειες που μπορεί να μετέλθει για να δια-

σφαλίσει ότι τηρούνται το Διεθνές Δίκαιο και τα Ψηφίσμα-

τα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών»,

αναφέρει η επιστολή της Επιτροπής, που εστάλη κατόπιν

συζητήσεων με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ην. Βασι-

λείου.

Ο συντάκτης της επιστολής σερ Ρότζερ Γκέιλ, Πρόεδρος

της Επιτροπής και οι συνυπογράφοντες βουλευτές Αντιπρόε-

δροι Πάμπος Χαραλάμπους, Κριστίν Τζαρντίν, Κάρολαϊν
Νόουκς και Γραμματέας Τζακ Ντρόουμι σημειώνουν ότι η 

τουρκική ενέργεια είναι ακόμα πιο ανησυχητική διότι γίνεται

την ώρα που ο Γενικός Γραμματέας των Ην. Εθνών έχει εκ-

φράσει την ετοιμότητα να ξεκινήσει προσπάθειες για επανέ-

ναρξη των διαπραγματεύσεων λύσης.

Όπως τονίζουν, «το παράνομο άνοιγμα των Βαρωσίων

θα εξυπηρετήσει μόνο στο να υπονομεύσει και να πλήξει

σοβαρά αυτές τις προσπάθειες και τις προοπτικές για μια

λύση», κάτι που είναι αντίθετο με τη δεδηλωμένη θέση της βρ-

ετανικής κυβέρνησης.

Ο σερ Ρότζερ ευχαριστεί την Υφυπουργό Εξωτερικών 

Γουέντι Μόρτον για την απάντησή της σε προηγούμενη σχε-

τική επιστολή και τη θέση ότι οι βρετανικές ανησυχίες για τα

Βαρώσια είχαν καταστεί σαφείς σε Τούρκους αξιωματούχους.

Ο Συντηρητικός βουλευτής υπενθυμίζει ότι σε εκείνη την

αρχική επιστολή η Διακομματική Επιτροπή για την Κύπρο είχε

επισημάνει ότι δεν έπρεπε να υποτιμηθούν οι τουρκικές δηλώσεις

για τα Βαρώσια.

Η επιστολή χαρακτηρίζει επίσης τις τουρκικές ενέργειες «πο-

λιτική αυξανόμενων καταπατήσεων και τετελεσμένων από

την Τουρκία, που η διεθνής κοινότητα έχει, μέχρι στιγμής,

αποτύχει να σταματήσει».

Εν τω μεταξύ, η πρωτοβουλία της Εθνικής Κυπριακής Ομο-

σπονδίας ΗΒ για παρότρυνση της βρετανική κυβέρνησης να

προβεί σε όλα τα μέτρα και τις ενέργειες που μπορεί ώστε να

αναιρεθεί η απόφαση της Τουρκίας για τα Βαρώσια έχει σε διά-

στημα τριών ημερών οδηγήσει στην αποστολή 2.600 email

από μέλη της παροικίας προς τον κ. Ράαμπ.

Διαβάστε την ηλεκτρονική
έκδοση 

κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk



ΗΑμμόχωστος (Φαμαγκούστα η φράγκικη

ονομασία της) είναι και η πρωτεύουσα της

ομώνυμης επαρχίας της Κύπρου με περίπου

40.000 κατοίκους. Η αρχαία Αμμόχωστος έφε-

ρε το όνομα Σαλαμίνα, ενώ αργότερα μετονο-

μάστηκε σε Αρσινόη και Κωνστάντια.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Η Αμμόχωστος βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα

της Κύπρου, μια περιοχή πεδινή και εύφορη, με

σημαντική γεωργική παραγωγή, στον θαλάσσιο

κόλπο που φέρει και το όνομά της. Αναφέρεται με

το όνομα αυτό, που σημαίνει κυριολεκτικά την πόλη

την χωμένη στην άμμο. Το λιμάνι της πόλης είναι

από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια που διαθέτει η

Κύπρος. Έως το 1974 αποτελούσε το βασικό λι-

μάνι εξαγωγής γεωργικών προϊόντων.

Η Αμμόχωστος υπήρξε παγκόσμια γνωστό εμ-

πορικό κέντρο αλλά κυρίως τουριστικό θέρετρο,

μεταξύ του 1960 και 1974, λόγω της ξακουστής

αμμώδους παραλίας της. Ανάμεσα στους εκτετα-

μένους πορτοκαλεώνες που περιέβαλλαν την πόλη,

και δίπλα στην αμμώδη παραλία της, είχαν ανε-

γερθεί πολλά υπερσύγχρονα ξενοδοχεία και η

Αμμόχωστος είχε πάρει μια έντονα κοσμοπολίτικη

όψη. Ήταν επίσης μια Πόλη με πλούσια πολιτι-

στική δράση σε όλα τα επίπεδα.

Τον Αύγουστο του 1974 η πόλη του Ευαγόρα

κατελήφθη από τα τουρκικά στρατεύματα που ει-

σέβαλαν στην Κύπρο με τους κατοίκους της να κα-

ταφεύγουν ως πρόσφυγες στις ελεύθερες περ-

ιοχές του νησιού. Η κατάληψη της πόλης της

Αμμοχώστου, στις 15 Αυγούστου 1974, αποτελεί

την τελευταία πράξη της μεγάλης τραγωδίας του

‘74. 

Η Αμμόχωστος δεν συμπεριλαμβανόταν στα

αρχικά σχέδια κατάληψης των Τούρκων εισβολέων

και θα μπορούσε να κρατηθεί ελεύθερη. Οι λιγο-

στές δυνάμεις που δρούσαν τότε στην πόλη, χωρίς

καμιά βοήθεια (πρώτα από την χούντα και μετά

από τη κυβέρνηση Καραμανλή), ήταν σε θέση να

την προστατέψουν, εάν δεν δινόταν εντολή εγκα-

τάλειψης της από την Αθήνα και πιο συγκεκριμέ-

να από τον ίδιο τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας

(Υ.ΕΘ.Α.) Ευάγγελο Αβέρωφ. Η διαταγή έλεγε να

αποφευχθούν συγκρούσεις ώστε να μην έχουμε

θύματα!

Ήταν ολοφάνερο ότι οι εντολές (ηθελημένα ή

όχι δεν έχει σημασία) εξυπηρετούσαν τα ιμπερια-

λιστικά τουρκικά σχέδια…. Στις 14 Αυγούστου η

εντολή του Υ.ΕΘ.Α. (Αβέρωφ) ήταν να εκδώσει το

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (Γ.Ε.Ε.Φ.) τις

απαραίτητες διαταγές για «την απαγγίστρωσιν των

τμημάτων και την αποφυγήν της αιχμαλωσίας

των». Είναι καθαρό πως, ο μεν Αβέρωφ διατάσ-

σει στην ουσία, να υποχωρήσουν όλοι και να μην

προβληθεί πουθενά αντίσταση, ο δε αρχηγός ενό-

πλων δυνάμεων καθορίζει τη γραμμή υποχώρη-

σης, που δεν είναι άλλη από τη σημερινή γραμμή

αντιπαράταξης. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά του

Ευάγγελου Αβέρωφ έκανε την Εξεταστική Επιτρ-

οπή της Ελληνικής Βουλής για το «Φάκελο της

Κύπρου» να του αποδώσει «ιδιαίτερες ευθύνες».

Τις Διαταγές εγκατάλειψης της πόλης έλαβαν

πρώτοι οι Ελλαδίτες αξιωματικοί της Α΄ Στρατιω-

τικής Ανωτέρας της Αμμοχώστου! Είχε προηγη-

θεί η προδοσία εκ μέρους των ανδρών των Ηνω-

μένων Εθνών οι οποίοι άνοιξαν το δρόμο στα 

τουρκικά άρματα μάχης προκειμένου να κατευ-

θυνθούν ανενόχλητα προς την πεδιάδας Μεσσα-

ορίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες στρατιωτών της 173

ΜΑ/ΤΠ, που επέστρεψαν από το πεδίο της μάχης,

η Εθνική Φρουρά (Ε.Φ.) είχε παραταχθεί στη 

«γραμμή» της Μιάς Μηλιάς, με όσες δυνάμεις τις

απέμειναν (πυροβολικό, τεθωρακισμένα, πεζικό

και αντιαεροπορικά), προκειμένου να αντιμετωπίσει

τα τουρκικά άρματα που κατευθύνονταν προς την

Αμμόχωστο.

Κατά μήκος της «γραμμής» και μπροστά από

τους άνδρες της Ε.Φ., η περιοχή είχε ναρκοθε-

τηθεί. Ήταν σίγουρο, ότι τα τουρκικά άρματα θα

έπεφταν μέσα στο ναρκοπέδιο. Προς μεγάλη όμως

έκπληξη των στρατιωτών μας, τα τουρκικά άρμα-

τα έκαναν την εμφάνισή τους στα πλάγια της 

«γραμμής» παρατάξεως της Ε.Φ., αποφεύγοντας

το ναρκοπέδιο. Τι είχε συμβεί;

Στα πλάγια της «γραμμής», όπου είχαν παρα-

ταχθεί τα τμήματα της Ε.Φ., υπήρχε ένας στενός

χωματόδρομος που δεν ναρκοθετήθηκε και έμει-

νε ακάλυπτος, επειδή τη δίοδο αυτή τη χρησιμο-

ποιούσαν τα τεθωρακισμένα των ανδρών του

Ο.Η.Ε. Οι κυανόκρανοι, που ακολουθούσαν παν-

τού την Ε.Φ. και γνώριζαν τις κινήσεις της, οδή-

γησαν τα τουρκικά άρματα από αυτόν τον χω-

ματόδρομο, με αποτέλεσμα να αποφύγουν το να-

ρκοπέδιο και να βρεθούν στα πλάγια και στα μετό-

πισθεν των στρατιωτών μας. Η προδοσία των αν-

δρών των Ηνωμένων Εθνών, έφερε τα τουρκικά

άρματα μάχης σε θέση ισχύος απέναντι στις δυνά-

μεις της Ε.Φ. και παρά την ηρωική αντίσταση που

επέδειξαν τις αποδεκάτισαν.

Στην πορεία τους οι Τούρκοι από την πεδιάδα

της Μεσσαορίας, έδωσαν πολύ λίγες μάχες μέχρι

να φτάσουν στην Αμμόχωστο. Και αυτό διότι οι άν-

δρες της Ε.Φ. με κατακερματισμένες τις δυνάμεις

τους, χωρίς τον κατάλληλο οπλισμό, και χωρίς ηθι-

κό δεν μπόρεσαν να προβάλουν οποιαδήποτε σο-

βαρή αντίσταση. Παρά ταύτα οι Τούρκοι παρέμε-

ναν διστακτικοί σε αυτήν την προώθησή τους, διό-

τι, όπως αναφέρει ο Δρ. Γ. Κιουτσούκ (Τούρκος

αξιωματικός που μετείχε των επιχειρήσεων) στο

βιβλίο της Σ. Ιορδανίδου «Νταλγκά, Νταλγκά», οι

πληροφορίες που είχαν ήταν ότι «Οι Έλληνες μά-

ζεψαν πολύ στρατό και θα επιτεθούν»! Όπως ανα-

φέρει, το βράδυ πριν την προέλασή τους προς την

Αμμόχωστο, έμειναν άυπνοι, περιμένοντας τους

Έλληνες να τους επιτεθούν! Μα ακόμα και όταν

έφτασαν στην Αμμόχωστο οι Τούρκοι δίσταζαν να

μπουν στην πόλη! Δεν μπορούσαν ποτέ να φαν-

ταστούν ότι την υπεράσπιζαν μερικές – χωρίς πυ-

ρομαχικά – διμοιρίες!

Σε όλη την πορεία τους οι Τούρκοι διέπραξαν

τρομερές κτηνωδίες απέναντι στους τραυματίες ή

τους αιχμάλωτους Εθνοφρουρούς, καθώς και 

στους αμάχους. Τους μεν αιχμάλωτους άνδρες της

Ε.Φ. τους εκτελούσαν ομαδικά (ομολογία του Δρα

Γ. Κιουτσούκ), τους δε τραυματίες, τους άφηναν

στον δρόμο και με εξαιρετικό σαδισμό, πέρναγαν

από πάνω τους οι ερπύστριες των αρμάτων (μα-

ρτυρίες επιζώντων στρατιωτών στο Γ.Ε.Ε.Φ.)!

Οι μόνοι Έλληνες που είχαν απομείνει στην

Αμμόχωστο στις 14 Αυγούστου ήσαν οι 32 έφε-

δροι στο Δασάκι των Δικαστηρίων και μια ακόμα

ομάδα Εφέδρων, που είχαν επίσης εγκαταλειφ-

θεί προδομένοι από τη δική τους ηγεσία, στο Λι-

μάνι της Αμμοχώστου, στον Φάρο. Ελπίδα για εξα-

σφάλιση ενισχύσεων καμία! Η τελευταία πράξη

γράφτηκε με την υποστολή της Ελληνικής σημαίας.

Όσοι μπόρεσαν να ακούσουν – σχεδόν όλοι –

βρέθηκαν «σε στάση Προσοχής να χαιρετούν την

Γαλανόλευκη με δάκρυα στα μάτια». Η Ελληνική

σημαία της Αμμοχώστου κατέβηκε, διπλώθηκε και

παραδόθηκε στον αρχαιότερο Αξιωματικό, τον Πά-

νο Ιωαννίδη. Αμέσως μετά δόθηκε η τελευταία δια-

ταγή: «Να μαζευτεί ο οπλισμός – Άμεση υποχώρη-

ση – Εγκαταλείψατε τας θέσεις μας, η Αμμόχω-

στος χάνεται….».

Γράφει ο Πάνος Ιωαννίδης: «…Κάποιου, όμως,

τα εγγόνια θα έχουν το δικαίωμα να ρωτήσουν και

κάτι ακόμα: “Γιατί τη φύλαξες τη Σημαία, παππού;

Απλώς και μόνο... για να δακρύζεις στις 15 του κά-

θε Αυγούστου; Και δεν είναι αυτό υποκρισία;” Αυτός

ο παππούς επιθυμεί να μπορεί εκείνη την ώρα να

απαντήσει με αξιοπρέπεια: Εγώ, αντιστάθηκα μέχρι

το τέλος...».

Σύμφωνα με τον Σάββα Καλεντερίδη, η πτώση

της Αμμοχώστου ήταν αποτέλεσμα τεσσάρων πα-

ραγόντων: α) Το σπάσιμο της «γραμμής» της Εθ-

νικής Φρουράς στη Μια Μηλιά, μετά από προ-

δοσία των ανδρών των Ηνωμένων Εθνών. β) Τον

ηρωικό θάνατο του επικεφαλής των στρατιωτικών

επιχειρήσεων στην Αμμόχωστο, Αντισυνταγμα-

τάρχη Εμμανουήλ Χατζηδάκη, διοικητή της 173

ΜΑ/ΤΠ (Μοίρα Αντιαρματικού Πυροβολικού), με-

τά από προδοσία των OHEέδων. γ) Την προδοσία

από τις στρατιωτικές Aρχές των Aγγλικών Bάσεων,

και δ) Την προδοσία από τους Ελλαδίτες αξιωμα-

τικούς της Α  ́Στρατιωτικής Ανωτέρας της Αμμοχώστου.

Έτσι έπεσε στα χέρια των Τούρκων η Αμμόχω-

στος. Προδομένη από τους ειρηνευτές του Ο.Η.Ε.,

τους Άγγλους, την χούντα και την κυβέρνηση Κα-

ραμανλή, παραδόθηκε αμαχητί στους Τούρκους

εισβολείς, οι οποίοι μπήκαν ανενόχλητοι στην πόλη

του Ευαγόρα, που έμοιαζε με πόλη-φάντασμα από

την εγκατάλειψη. Κι έμεινε Πόλη φάντασμα έως

και τις μέρες μας, όχι τυχαία, αλλά βάση ενός κα-

λά μελετημένου τουρκικού σχεδίου. Έμεινε έρημη

και ακατοίκητη για να χρησιμοποιηθεί ως διαπρ-

αγματευτικό χαρτί (πρώτοι και καλύτεροι στα πα-

ζάρια οι Τούρκοι), προκειμένου η Άγκυρα και οι εγ-

κάθετοί της στα κατεχόμενα να επιτύχουν λύση το-

υρκικών προδιαγραφών στο Κυπριακό. 

Και αφού πέρασαν τα χρόνια χωρίς να ευο-

δωθούν τα δόλια τους σχέδια, γράφοντας στα πα-

λαιότερα των υποδημάτων τους τα αμέτρητα

ψηφίσματα του Ο.Η.Ε., έβαλαν πλώρη για τον

πλήρη εποικισμό της. Αποδίδοντας ευθύνες στη

ελληνική πλευρά που δεν ενέδωσε στα εκβιαστι-

κά σχέδια για λύση στο Κυπριακό «Made in Turkey».

Κάθε άλλη προσέγγιση είναι λανθασμένη και αβά-

σιμη. 

Καλά κάνουμε ασφαλώς που διεκδικούμε με

πείσμα την άνευ όρων επιστροφή της περίκλει-

στης Πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κα-

τοίκους της, ωστόσο ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε,

ότι, κατεχόμενη είναι και η Κερύνεια και η Μόρφ-

ου και η Μισή Λευκωσία και εκατοντάδες χωριά

και κωμοπόλεις μας. Κατεχόμενη είναι η γη των

προγόνων μας σε ποσοστό 36.7%, με συλημένες

και δυωμένες εκκλησίες, κοιμητήρια και ό,τι άλλο

ελληνικό στενάζει κάτω από την μπότα του Τούρ-

κου ανατολίτη κατακτητή. Για όλα αυτά αναμένο-

υμε την έμπρακτη στήριξη της Διεθνούς Κοινό-

τητας και κυρίως των ευρωπαίων Εταίρων μας,

κάποιοι από τους οποίους επιμένουν να στηρίζουν

ένα παρανοϊκό δικτάτορα. Τον παρανοϊκό Ερντο-

γάν, που σαν νέος Χίτλερ, εισβάλει παντού

ανενόχλητος…. 

Υστερόγραφο: «Ο στρατιωτικός Διοικητής

Αμμοχώστου Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Ζα-

ρκάδας φρόντισε έγκαιρα να ολοκληρώσει το δικό

του μέρος της προδοσίας: Πρόδωσε την Αμμόχω-

στο από τις πρώτες ώρες, της πρώτης ημέρας,

της πρώτης φάσης της Εισβολής, εκτελώντας με

απόλυτη ακρίβεια τις εντολές που είχε πάρει και

που μόνο εκείνος γνώριζε... Το γεγονός ότι ο ρό-

λος του Συν/χη Κωνσταντίνου Ζαρκάδα και των

ανθρώπων του είχε τελειώσει από την πρώτη μέρα,

αποδείχθηκε μόλις ανακοινώθηκε η προσωρινή

κατάπαυση πυρός, χάριν των δήθεν «συνομιλιών

της Γενεύης». Με το πρόσχημα ότι “όφειλαν να

επισκεφθούν το Γ.Ε.Ε.Φ.”, ο Διοικητής Ζαρκάδας

και το επιτελείο του εξαφανίστηκαν οριστικά, εγ-

καταλείποντας όλα τα Τμήματα και την Αμμόχω-

στο χωρίς Στρατιωτική Διοίκηση…». (Πάνος Ιωαν-

νίδης, Νομικός, Πρόσφυγας από την Αμμόχωστο

Πρόεδρος της Κίνησης για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ &

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ).
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Έτσι παραδόθηκε 

η Αμμόχωστος

               



Ψηφίσματα Συμβουλίου 
Ασφαλείας 541/1983 και

550/1984

Κατ΄αρχάς να κάνω μια μικρή εισαγω-
γή. Αμφότερα τα ψηφίσματα 541/1983 και
550/1984 εκδόθηκαν επί πρωθυπουργίας
Margaret Thatcher και γράφτηκαν από τους
ίδιους τους Βρετανούς. Όπως όλα τα περί
Κύπρου ψηφίσματα. Αυτοί είναι οι λεγόμε-
νοι  «penholders» των. Με γνώμονα τα βρε-
τανικά συμφέροντα σε σχέση με τις βρετα-
νικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί και δεύτε-
ρον να φαίνονται ότι σέβονται τις υποχρ-
εώσεις των έναντι της Κυπριακής Δημοκρ-
ατίας σε σχέση με τις Συνθήκες που υπέγρ-
αψαν το 1960, άσχετα από την στάση της
Εργατικής βρετανικής κυβέρνησης το 1974.

Από το 1976 στο Φόρεϊν Όφις (Βρετα-
νικό Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας)
είχαν αποφασίσει ότι δεν επρόκειτο να αναγ-
νωρίσουν το «Τουρκοκυπριακό Ομόσπονδο
Κράτος στην Κύπρο», όπως το είχε ονο-
μάσει ο Ραούφ Ντενκτάς τότε. Η πολιτική
αυτή, είχαν γράψει, θα συνεχιζόταν μέχρι
να βρεθεί λύση εφόσον αυτός είναι ο μόνος
τρόπος να νομιμοποιηθεί. Δηλαδή μέχρι να
το... αναγνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι!

Μετά την απόρριψη του «Σχεδίου Ανάν»
(βλέπε βρετανικό σχέδιο), βρίσκουμε ότι η
βρετανική θέση, όπως διαμορφώθηκε στο
ψήφισμα  550/1984, άρχισε να διαφορο-
ποιείται ανοικτά και να αποστασιοποιείται
από το κείμενο του ψηφίσματός τους.

Ο Δρ Γιάννος Χαραλαμπίδης τον Φε-
βρουάριο του 2020 από το πρόγραμμα
«Μεσημέρι και Κάτι» του «Σίγμα», είχε ανα-
φέρει ότι από το 2011 οι Τούρκοι έχουν σχέ-
δια για την Αμμόχωστο και ροκάνιζαν τον
χρόνο στις διαπραγματεύσεις... («Τα μέχρι
στιγμής δεδομένα για το «άνοιγμα» της
Αμμοχώστου και τι προηγήθηκε», 7.10.2020
Simerini online).

Πολύ λίγο αργότερα, το βρετανικό Υπο-
υργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας δια-
φοροποίησε την θέση του έναντι του θέμα-
τος της Αμμοχώστου από τα δικά του
ψηφίσματα (541/83 και 550/84) όταν σε
απαντητική επιστολή του ημερ. 29.6.2012
προς τον Συντηρητικό τότε Βουλευτή David
Burrowes, ο τότε Βρετανός Πρωθυπουργός
David Cameron έγραψε ότι το θέμα της
Αμμοχώστου μπορεί να διευθετηθεί ορι-
στικά μέσω μιας συνολικής λύσης του κυπρ-
ιακού προβλήματος.

«Παραμένει πεποίθηση μου (έγραψε)
ότι μια συνολική λύση συνεχίζει να αποτε-
λεί την καλύτερη ελπίδα για διευθέτηση του
θέματος (των Βαρωσίων)».

Επισημάνθηκε τότε από πολιτικούς αναλ-
υτές ότι η αναφορά εκείνη αποτελούσε «παρ-
ασπονδία» από το περιεχόμενο του ψηφίσμα-
τος 550/84 και 789/92.

Είχε  προηγηθεί ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ

Οι ίδιοι αναλυτές τότε είπαν ότι σε πρό-
σφατη δημοσιογραφική διάσκεψη του, ο
τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας (μ. Δημήτρ-
ης Χριστόφιας,  28 Φεβρουαρίου 2008 –
28 Φεβρουαρίου 2013) είχε αποκαλύψει
ότι παρόμοια ήταν και η θέση του Γενικού
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,  ο οποίος
σε επιστολή του είχε αναφέρει πως το θέμα
της Αμμοχώστου θα διευθετηθεί με τη συνο-
λική διευθέτηση του κυπριακού προβλή-
ματος. ΓΓ τότε ήταν ο Νοτιο-Κορεάτης  Ban

Ki-moon (2007 - 2016).
Όμως οι εν λόγω αναλυτές δεν είχαν

μελετήσει σωστά και δεν είχαν εντοπίσει
προφανώς τις παγίδες σε παραγράφους
του 789/92 το οποίο εκδόθηκε επί Γιώργου
Βασιλείου, ο οποίος είχε προβεί σε απα-
ράδεκτες παραχωρήσεις αποδεχόμενος
σχεδόν όλες τις τουρκικές απαιτήσεις.

Στο άρθρο του «Η μαύρη βίβλος» της
Αμμοχώστου και της Καρπασίας»,  στις 15
Σεπτεμβρίου 2019 στη «Σημερινή», ο Δρ
Χαραλαμπίδης είχε γράψει ότι «ήταν καλά
οργανωμένο το πολιτικό παιχνίδι των Τούρ-
κων από το 2015 εν μέσω συνομιλιών, αφού
προσδοκά στην ενταφίαση της επιστρο-
φής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής
στους νόμιμους κατοίκους της ενώ ταυ-
τόχρονα ενισχύει τη χωριστή κρατική
συνείδηση...»

Philip Hammond

Παράλληλα τον ίδιο χρόνο (2015) όταν
ο κ. Φίλιπ Χάμοντ (Philip Hammond) Βρε-
τανός Υπουργός Εξωτερικών και Κοινο-
πολιτείας, μίλησε στις 10 Απριλίου 2015 σε
προεκλογική συγκέντρωση των «Συντηρη-
τικών φίλων της Κύπρου» στην Ελληνική
Κυπριακή Αδελφότητα στο βόρειο Λονδίνο,
ερωτηθείς τι γίνεται με την επιστροφή της
Αμμοχώστου, απάντησε:

«Στις συζητήσεις μου με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη είδα ένα άτομο που είναι
δεσμευμένο να φέρει εις πέρας τη δουλειά...
Αυτό είναι κάτι που παρατράβηξε, νομίζω
υπάρχει η θέληση απ' όλες τις πλευρές να
πάνε το επιπλέον μίλι για μια ολοκληρω-
μένη διευθέτηση, η οποία να επιλαμβάνε-
ται και του ειδικού θέματος που αναφέρα-
τε, της Αμμοχώστου, ως μέρος μιας συνο-
λικής διευθέτησης. Νομίζω σ' αυτήν τη φάση

της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών θα
είναι πολύ δύσκολο να πάρει κανείς ένα
συγκεκριμένο θέμα έξω από τη διαδικασία
και να το χειριστεί ξεχωριστά...».  Ακο-
λούθησαν οι διαπραγματεύσεις στο Μον
Πελεράν και Κράν Μοντάνα «επί κεφαλής»
των οποίων ήταν αξιωματούχοι (ομάδα άνω
των 30)  του  βρετανικού Υπουργείου Εξω-
τερικών και Κοινοπολιτείας, προεξάρχον-
τος τότε του Sir Alan Duncan...

Πρόσφατη βρετανική θέση

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανά-
πτυξης, όπως μετονομάστηκε από τον
Σεπτέμβριο του 2020, διά της Υφυπουρ-
γού του Για την Ευρωπαϊκή Γειτονιά και
Βόρεια και Νότια Αμερική, κα Wendy Morton,
η οποία απαντούσε σε επιστολή του βου-
λευτή Sir Roger Gale  για την Κύπρο και τα
Βαρώσια, απάντησε στην ίδια διαφορο-
ποιημένη και παραπλανητική  γραμμή ως
εξής (γνωρίζοντας ότι οι συγγραφείς των
περί Κύπρου ψηφισμάτων στο Συμβούλιο
Ασφαλείας είναι οι ίδιοι!):

«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει τα
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφ-
αλείας σχετικά με τα Βαρώσια, περιλαμ-
βανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789...
Όπως τονίζετε στην επιστολή σας, στοιχεία
των σχετικών ψηφισμάτων κάνουν ξεκάθ-
αρο ότι ‘’απόπειρες για εγκατάσταση σε
μέρος των Βαρωσίων από ανθρώπους
άλλους από τους κατοίκους του δεν είναι
αποδεκτό και καλούν για επιστροφή της
περιοχής αυτής στην διοίκηση των Ηνω-
μένων Εθνών’’.  Αυτό τονίστηκε πολύ πρό-
σφατα στο ψήφισμα 2537 (2020) το οποίο
περιέχει απευθείας αναφορά στα ψηφίσμα-
τα 550 και 789. Συζήτησα την κατάσταση

με τον Υπουργό Εξωτερικών Χριστοδου-
λίδη κατά την τηλεφωνική μας επαφή στις
21 Αυγούστου και θα συνεχίσουμε να πα-
ρακολουθούμε την κατάσταση με ανησυχία.

Η Βρετανική Κυβέρνηση συνεχίζει να
υποστηρίζει έντονα μια συνολική, δίκαιη και
διαρκή διευθέτηση του κυπριακού προβ-
λήματος... Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι,
τελικά, μια διαρκής τακτοποίηση είναι η
καλύτερη ευκαιρία για διευθέτηση περίπλο-
κων θεμάτων, περιλαμβανομένης και της
κατάστασης στα Βαρώσια».

Οι παγίδες στο ψήφισμα 789

Όσον αφορά το ψήφισμα 789 (14.9.1992)
και την σωστή του ερμηνεία και σε σχέση
με την Αμμόχωστο,  παραπέμπω στο αξι-
όλογο και αποκαλυπτικό άρθρο του Δρος
Κλέαρχου Α. Κυριακίδη στην «Σημερινή»
4.10.2020,  «Τα Βαρώσια και οι ‘’τοξίνες’’
ανάμεσα στη... «ζάχαρη» στο Ψήφισμα
789».  Στο οποίο αποκαλύπτει ο Καθηγητής
τις παγίδες που βρίσκονται σε παραγράφ-
ους  του ψηφίσματος 789 και εξηγεί  ότι,
ίσως χωρίς να το παίρνουν χαμπάρι, όταν
εκτοπισμένοι Αμμοχωστιανοί απαιτούν την
εφαρμογή του Ψηφίσματος 789, ουσιαστι-
κά επιθυμούν τη νομιμοποιημένη τουρκο-
ποίηση του 55%  των ακτών του προ-
τεινόμενου σχεδίου ΔΔΟ. Και διερωτάται
κατά πόσο «αυτό είναι σωστό. Είναι λογικό;
Είναι δίκαιο; Οι στόχοι είναι ασυμβίβαστοι.
Όταν εκτοπισμένοι Αμμοχωστιανοί απαι-
τούν την ταυτόχρονη εφαρμογή των Ψηφ-
ισμάτων 550 και 789, επιθυμούν την... επίτε-
υξη του ακατόρθωτου!», έγραψε.

Και προσθέτει ότι «τα  Ψηφίσματα 750,
774 και 789 του 1992 αποτελούν ύπουλα
κατορθώματα της πονηρής διπλωματίας
του Sir David Hannay, που διετέλεσε Μόνι-

μος Αντιπρόσωπος του ΗΒ στον ΟΗΕ από

το 1990 έως το 1995. Σε αυτόν τον ρόλο,

απεικόνισε την ουσία της βρετανικής διπ-

λωματίας».

Συμπληρώνω ότι ο Sir David Hannay το

1990 αντικατέστησε τον Sir Crispin Tickell,

o  οποίος τον Ιανουάριο του 1964 είχε ξεκι-

νήσει τα σχέδια ανασύστασης της ΚΔ σε

δύο συνιστώντα κράτη.  Ο δε Sir David

Hannay αντικαταστάθηκε το 1995 από τον

Sir John Weston, επίσης ανώτερο στέλεχος

της βρετανικής διπλωματίας που υπηρέτ-

ησε και κατά σειρά ετών στο Φόρεϊν Όφις.

1979 - 80

Όταν, λοιπόν, το 1979/80 οι Αμερικανοί

υποστήριζαν το θέμα της Αμμοχώστου/Βαρ-

ωσίων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες

γραμμές της 19ης Μαΐου 1979 μεταξύ Σπύρ-

ου Κυπριανού/Ραούφ Ντενκτάς, έπρεπε

να ξεκαθαρίσει ξεχωριστά, ο τότε Βρετανός

ΥΠΕΞ  David Owen διαφώνησε. Υποστήριξε

ότι έπρεπε να περιλαμβάνεται σε λύση πακέ-

το, ταυτισμένη πολιτική με εκείνη των Τούρ-

κων. Εφόσον τον ίδιο καιρό, 1980, οι Τούρ-

κοι ξεκαθάρισαν ότι η περιοχή θα μπορεί

να ξαναχρησιμοποιηθεί ως τουριστική πε-

ριοχή με υπεύθυνους τους Τουρκοκύ-

πριους και την κατοχική δύναμη. Παράλ-

ληλα και ο τότε μόνιμος εκπρόσωπος του

ΓΓ του ΟΗΕ Αργεντινός Ούγο Γκόμπι (Hugo

Gobbi), τους είπε (Βρετανούς) ότι  ουσια-

στικά το Βαρώσι θα διατηρείτο  στα χέρια

των Τουρκοκυπρίων και του τουρκικού 

στρατού.

Κλείνω  με την πιο πάνω θέση των Βρε-

τανών που καταγράφτηκε στα βρετανικά

αρχεία, και η οποία όπως και εκείνη του

1976 δεν άλλαξαν ούτε ένα γράμμα μέχρι

σήμερα. 

Η μόνη διαφορά και εμπόδιο γι΄αυτούς

να προβούν σε αναγνώριση προκειμένου

και αποφασίσουν, βρέθηκαν μπροστά τους

από το 2010 δύο δικαστικές αποφάσεις,

μία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και μία του

Εφετείου, με τρείς Δικαστές η τελευταία,  οι

οποίοι αποφάνθηκαν ως παράνομη τέτοια

αναγνώριση. Εξ αιτίας, λοιπόν, της έντον-

ης επιμονής των Τούρκων και Τουρκοκ-

υπρίων να εξασφαλίσουν απευθείας πτή-

σεις, άρα και αναγνώριση του κατοχικού

εκτρώματός τους, είχαν κινήσει αγωγή στον

τότε Βρετανό Υπουργό Μεταφορών. Αμ-

φότερα τα δικαστήρια  απέκλεισαν τέτοιο

ενδεχόμενο ως παράνομο που θα παρ-

αβίαζε τόσο τις βρετανικές υποχρεώσεις

έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας που

υπέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο το 1960

όσο και τις διεθνείς συμφωνίες...

Η μόνη περίπτωση αναγνώρισης, όπως

είχαν αποφασίσει και οι Βρετανοί στο Φό-

ρεϊν Όφις το 1976, τόσο για την νομιμο-

ποίηση του κατοχικού εκτρώματος όσο και

του κατεχόμενου αεροδρομίου της Τύμπου,

βρίσκεται στα χέρια των ιδίων των θυμά-

των, Ελληνοκυπρίων και της Κυπριακής

Δημοκρατίας.

Σημειώνω ότι από τις 7 Οκτωβρίου 2020

το Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας

και Ανάπτυξης σε απάντησή του για το θέμα

είχε ήδη προεξοφλήσει ότι δεν θα εκδιδό-

ταν Ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Αυτοί γράφουν τα περί Κύπρου Ψηφίσμα-

τα στον ΟΗΕ, γνώριζαν...

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Πώς ελίσσεται και ευθυγραμμίζεται η βρετανική πολιτική

με την τουρκική πολιτική στο Κυπριακό/θέμα Αμμοχώστου
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Το όνομα δεν θέλει καμμία συζήτηση ότι είναι Ελληνικό. Είναι

το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου  μετά την Σαρδηνία,

την Σικελία και την Κύπρο. Λένε πως παλιά λεγόταν πιθανόν Σύρ-

νος από όπου και το νησί των Σειρίνων στην Οδύσεια του Ομήρ-

ου. Το 1786 προσαρτήθηκε στην Γαλλία με το όνομα Corse, του-

τέστιν  Κορσική. 

Στην περιοχή Καργκέζε ομιλείται εν πολλοίς η Ελληνική γλώσσα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι  το νησί είναι γενέτειρα του Έλληνα

μεγάλου Στρατιωτικού Καλόμερου που μεταφρασμένο στα Γαλ-

λικά έγινε Βοναπάρτης  (Buona Parte). Στην νήσο Κύρνο είχαν

μεταναστεύσει πολλοί Μανιάτες επί Τουρκοκρατίας, μεταξύ αυτών

και ο παππούς του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Ο Ναπολέων, ειρή-

στω εν παρόδω, μιλούσε πάρα πολύ καλά Ελληνικά.  

Το κακό με τους κατακτητές των Ελληνικών νησιών δεν τελειώνει

εδώ. Κάτω από την Κορσική βρίσκεται η νήσος Σαρδώ. Το όνομά

της πήρε από την Σαρδώ, γυναίκα του Τυρρηνού που μετανά-

στευσαν εκεί από την Λυδία. Τα μεγαλύτερα ποτάμια της νήσου

Σαρδούς είναι τα ποτάμια με τα Ελληνικά ονόματα Τύβουλος, Τέρ-

μος και  Θύρσος. 

Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για το Ιταλικό σήμερα νησί της Σαρδ-

ηνίας. Υπήρξε και αυτό το νησί μέλος της Ελληνικής επικράτειας

στο παρελθόν.  Όλα αυτά τα αναφέρω για να ξέρουμε ότι η Ελλά-

δα δεν ήταν πάντα Ψωροκώσταινα και κρατίδιο που απελευθε-

ρώθηκε από τους Τούρκους Μογγόλους το 1824.  Ήταν κράτος

γίγας με δύναμη, οντότητα και κυρίως πρωταγωνιστή γεννεσιο-

υργό πολιτισμό.

Κάτω από την Σαρδώ (Σαρδηνία) βρίσκεται το νησί της Σικελίας.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Ελληνική πόλη Πάνορμον με

παράφραση ως Παλέρμο. Στα Ανατολικά του νησιού υπάρχει

σήμερα η κωμόπολη Τζιαρντίνι-Νάξος, αφού είχε πρωτοαποι-

κιθεί από Νάξιους μετανάστες. Οι Έλληνες ήταν οι ιδρυτές των

κυριοτέρων πόλεων και ήλεγχαν το εμπόριο, την ναυτιλία και την

οικονομία. Τις Συρρακούσες ίδρυσαν οι Κορίνθιοι και τη Μεσσήνη

οι Χαλκιδαίοι.

Πιο κάτω από την Σικελία βρίσκεται η νήσος Μελίτη της οποίας

το όνομα άλλαξαν σε Μάλτα. Οι πρώτοι και πάλι έποικοι και κάτοι-

κοι ήταν οι Έλληνες και ονόμασαν έτσι το νησί για την μεγάλη

παραγωγή μελιού που παρουσίαζε. 

Παντού το ποδαράκι τους πρώτοι το έβαζαν αυτοί οι πονηροί,

δαιμόνιοι και θαρραλέοι Έλληνες! Από την μία κατακτούσαν χώρες,

επεξέτειναν τα εδάφη τους μαζί με  τα μυαλά τους  και από την

άλλη λάξευαν μάρμαρα και τα μετέτρεπαν σε Αφροδίτη, Δία και

Ερμή. Συγχρόνως γεννούσαν τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και

τον Πυθαγόρα. Η έκρηξη της Ελληνικής σκέψης σκέπαζε τον παγ-

κόσμιο ουρανό όχι με σύννεφα αλλά με φώς Ολύμπιο, με φώς

γνώσης και συγκρότησης κοινωνίας.  Ήταν φυσικό η πρόοδος

και το Απολλώνειο λύκος να μισηθούν από τους μιαρούς και ελλει-

πείς και να καταδολιευθεί το πνεύμα του Ολυμπισμού με φιλά-

νθρωπα δήθεν αισθήματα και συνθήματα για ταπεινότητα και

ποιμνιοποίηση. Οι γιδοβοσκοί πολύ σύντομα μέσα από φιλάνθ-

ρωπες υπόγειες διαβάσεις υπονόμευσαν τις πανανθρώπινες

ιδέες του Επίκουρου και του Αριστοτέλη και πάτησαν τον πυρο-

δοτικό μηχανισμό κατά της παναθρώπινης Ελληνικής  διαφώτι-

σης και αιθέριας ανακούφισης.

Μόνον ένα δεν έχουν καταφέρει ακόμη, να συντρίψουν και να

αποκρύψουν την πραγματική ιστορία των Ελλήνων. Θα το προ-

σπαθούν συνεχώς, νοιώθω έντονο το σκοτεινό βλέμμα των

αδίστακτων αιπόλων επί του Ελληνισμού.

Φοίβος Ιωσήφ

Η Νήσος Κύρνος

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α



Κύριε Διευθυντά,
Για το ότι δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση

να βάλει κυρώσεις στην Τουρκία, φταίνε

πρωτίστως Ελλάδα και Κύπρος, διότι ήθε-

λαν και θέλουν την Τουρκία στην Ένωση.

Από τότε που πήρε το χρίσμα της «υπό

ένταξη» χώρας, με τη συγκατάθεση Ελλά-

δας και Κύπρου, τότε και μόνον τότε οι ευρ-

ωπαϊκές χώρες, οι τράπεζές τους και οι εται-

ρείες τους άρχισαν τις τεράστιες επενδύσεις

στην τουρκική οικονομία. Οι ευρωπαϊκές

τράπεζες δάνεισαν δισεκατομμύρια ευρώ

στην Τουρκία. Χιλιάδες εταιρείες έκαναν

επενδύσεις εκεί. Φυσικά και δεν θέλουν

κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας.

Δεχτήκαμε να αρχίσουν συνομιλίες, χωρίς

η Τουρκία ν’ αναγνωρίσει Γενοκτονίες που

έχουν κάνει και σε μας και χωρίς να στα-

ματήσει ο τουρκικός υπερρατσισμός. Χειρ-

ότερος κι απ’ αυτόν που υπήρχε στη Νότια

Αφρική (Απαρτχάιντ) και εναντίον των άλλων

λαών της Τουρκίας και χωρίς να σταματή-

σει τη γενοκτονία του Κουρδικού λαού. Τους

δεχτήκαμε χωρίς να αποδεχτούν οι Τούρ-

κοι μεταξύ  αυτών και των άλλων λαών που

ζουν εκεί χιλιάδες χρόνια πριν την εισβολή

των Τούρκων. 

Οι τότε αμαρτίες μας μας έφεραν στη σημε-

ρινή κατάσταση, όπου οι Ευρωπαίοι δεν

θέλουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Τα

πολιτικά συστήματα Ελλάδας και Κύπρου

μιλούν για τουρκικό λαό. Όχι κύριοι, οι λαοί

της Τουρκίας είναι το σωστό. Ούτε αυτό δεν

έχετε το μυαλό να καταλάβετε, ότι στην

Τουρκία υπάρχουν πέραν του ενός λαοί. 

Η Τουρκία, κύριοι, για εκατό χιλιάδες Τουρ-

κοκύπριους, μιλάει για δύο λαούς στην

Κύπρο. Για τα εκατομμύρια Κούρδων, Λαζών,

Τσερκέζων και άλλων δεν έχετε να πείτε

τίποτα; Τους αποκαλείτε όλους Τούρκους;

Αφού δεν λέτε τίποτα γι’ αυτό, η Τουρκία

μιλάει συνεχώς για δύο λαούς στην Κύπρο.

Μιλάει για Τουρκοκύπριους, που είναι

«συνιδιοκτήτες» στην Κύπρο. Οι άλλοι λαοί

που ζουν στην Τουρκία, δεν είναι «συνι-

διοκτήτες»; Μόνον οι Τούρκοι είναι ιδιοκτή-

τες, κύριοι της Ελλάδας και της Κύπρου;

Άρα, ας μη ρίχνουμε το φταίξιμο στην Ευρ-

ωπαϊκή Ένωση και στους ξένους. Το μεγαλύτε-

ρο φταίξιμο είναι δικό μας.

Το άλλο είναι ότι υπάρχουν αρκετοί Ελλαδίτες

που ρίχνουν το φταίξιμο για τη φασιστική

επιθετική πολιτική της Τουρκίας εναντίον

Ελλάδας και Κύπρου στην Κυπριακή Δημο-

κρατία και ότι τάχα αυτή φταίει που καθόρ-

ισε την ΑΟΖ της σύμφωνα με το διεθνές

Δίκαιο της Θάλασσας με τα γειτονικά της

κράτη και ότι τάχα δεν θέλει να μοιραστεί τα

έσοδα των υδρογονανθράκων με τους Τουρ-

κοκύπριους. Αυτό είναι εντελώς ψέμα. Αυτοί

οι άνθρωποι είναι χειρότεροι και από τους

Τούρκους. Φαίνεται πως ο Εφτιάλτης έχει

αφήσει πολλούς απογόνους του στην Ελλά-

δα. Μήπως και ο Ιούδας ήταν πρόγονος

αυτών των «Ελλήνων»;

Η Τουρκία είχε και έχει πάντοτε μεγαλοϊ-

δεατισμούς και δεν θα γίνει ποτέ δημοκρα-

τική και ευρωπαϊκή χώρα. 

Όταν, για παράδειγμα, έπεσε η Σοβιετι-

κή Ένωση, οι Τούρκοι ιθύνοντες και ο τότε

πρόεδρος Οζάλ έλεγαν και ξανάλεγαν ότι η

Τουρκία θα είναι ο μόνος κύριος όλης της

περιοχής, από την Αδριατική μέχρι το Σινικό

Τείχος της Κίνας... Αυτός είναι ο Παντουρ-

κισμός και Παντουρανισμός, που βρίσκεται

κάτω από το πετσί τους και ξανάρχεται με

το παραμικρό στην επιφάνεια. Μια άλλη

θεωρία είναι ο Τουρκισμός που λέει ότι όλοι

οι λαοί που ζουν στην Τουρκία είναι Τούρ-

κοι! Ένας άλλος είναι «μισάκι μιλί» (εθνικός

όρκος των Τούρκων). Με αυτό διεκδικούν

εδάφη από όλους τους γείτονές τους και

ολόκληρη την Κύπρο φυσικά. Άρα, ας μη

λέγουν κάποιοι στην Κύπρο ότι με τις συνο-

μιλίες θα λύσουν το Κυπριακό και θα ξεφ-

ορτωθούν την Τουρκία. Δεν ξέρουν τι λένε

και δεν μπήκαν στον κόσμο να μελετήσουν

και να αναλύσουν τι είναι οι μεγαλοϊδεατι-

σμοί τους, τα πιστεύω της τουρκικής ελίτ. 

Θυμάμαι όταν  η Αμερική εισέβαλε στο

Ιράκ, οι Τούρκοι υπουργοί έλεγαν ότι θα

εξηγούσαν στους συμμάχους ότι μετά τον

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τους ξεγέλεσαν

και τους αδίκησαν, τάχατες, στο Ιράκ. Απαι-

τούσαν το βόρειο Ιράκ μέχρι το Κιρκούρκ,

που έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρε-

λαίων. Φυσικά, οι Αμερικανοί δεν τους έκα-

ναν το χατήρι, διότι τα ήθελαν για τον εαυτό

τους.

Ένα άλλο που ήθελα να προσθέσω, είναι

ότι εμείς οι Ευρωπαίοι, αλλά και ολόκληρ-

ος ο πολιτισμένος κόσμος, πρέπει να είμα-

στε ευγνώμονες σε αυτούς που πολέμησαν

και θυσιάστηκαν και σταμάτησαν τους Τούρ-

κους στη Βιέννη. Έτσι, δεν τους άφησαν να

καταλάβουν ολόκληρη την Ευρώπη, διότι

αν τα κατάφερναν, σήμερα θα ζούσαμε σε

σπήλαια και θα επικρατούσε σκοταδισμός.

Πουθενά δεν θα υπήρχε δημοκρατία, ανθ-

ρώπινα δικαιώματα και θα ήμασταν όλοι

σκλάβοι. 

Το άλλο πράγμα που ζητάει η Τουρκία

είναι η αναβάθμιση της τελωνειακής ένω-

σης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το επι-

τρέψουμε αυτό, η Τουρκία θα πάρει πολλά

δισεκατομμύρια. Πολλά από αυτά θα πάνε

σε πολεμικά πλοία, υποβρύχια, αποβατικά

σκάφη, αεροπλάνα και άλλα οπλικά συστή-

ματα. Να μην πω και πυρηνικά όπλα. 

Αν Ελλάδα και Κύπρος το δεχτούν αυτό,

είμαστε άξιοι της τύχης μας και ας μη ρίχνο-

υμε την ευθύνη σε άλλους.
Σας ευχαριστώ,

Γ. Τσαγγάρης
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«Φταίμε εμείς που δεν

επεβλήθησαν κυρώσεις

στην Τουρκία»

Οι λαοί της Τουρκίας

και ο επικίνδυνος 

παντουρκισμόςΚύριε Διευθυντά, 
«Ώδυνεν όρος και έτεκεν μυν», έλεγαν οι

αρχαίοι Έλληνες. Με άλλα λόγια, ένα μεγάλο
βουνό ύστερα από φοβερούς πόνους τοκε-
τού γέννησε ένα... ποντικάκι. Έτσι είδαμε μια
ωραία κωμωδία, η οποια έπρεπε να έχει ως
τίτλο την παραπάνω παροιμία, αλλά επειδή
αποτείνεται (ή μάλλον είναι για εξαπάτηση)
των λαών Ελλάδας και Κύπρου, φέρει τον
τίτλο «Κυρώσεις εναντίον των παρανομιών
της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ». 

Όπως είπαν οι ευγενέστατοι κύριοι Δένδιας
και Χριστοδουλίδης, «πρέπει να χρησιμο-
ποιήσουμε μια χαλαρή διπλωματική γλώσσα
και όχι την αγενέστατη συμπεριφορά του Ερν-
τογάν». Φυσικά, όταν τους ακούει να είναι
τόσο καλοί, ξεστομίζει κάποια από τις γνω-
στές λέξεις της ελληνικής καθημερινότητας. 

Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η τελευταία
κωμωδία των κυρώσεων με πρωταγωνιστή
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και στους υπό-
λοιπους ρόλους τον ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδου-
λίδη και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ.
Κούσιο. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, όπως ο
Δίας, κάθε μέρα έβγαζε πύρινους και βρον-
τερούς λόγους εναντίον της Τουρκίας,
απειλώντας την ευθέως ότι θα την κατακάψει
με τους κεραυνούς των κυρώσεων της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι παλληκαρισμοί
και λεονταρισμοί τού Προέδρου συνεχίστηκαν
για αρκετές μέρες. Τον βοηθούσαν και οι
«βαρυσήμαντες» δηλώσεις των κυρίων Χρι-
στοδουλίδη και Κούσιου. Φυσικά, ο κ. Μακρ-
όν της Γαλλίας, που θυμήθηκε περασμένα
ιμπεριαλιστικά μεγαλεία όταν ήταν εκεί αποι-
κιοκράτης, μας είπε αρκετές κοροϊδίες, τις
οποίες κυβέρνηση και ΔΗΣΥ τις μετέφραζαν
σε αλληλεγγύη και συμπαράσταση. 

Έτσι έφτασαν αισίως οι «κρίσιμες» (κατά
τον κ. Αναστασιάδη και τον ΥΠΕΞ) σύνοδοι
της Ε.Ε. Σύνοδος των ΥΠΕΞ: Ύστερα από
πολλές διαδικασίες βγήκε μια αδύνατη, λεπτι-
κή καταδίκη της Τουρκίας, ανώδυνη και ακίνδυνη.
Μετά φτάνει η πολυδιαφημισμένη από την
κυπριακή πλευρά «κρίσιμη» Σύνοδος των
ηγετών της Ευρ. Ένωσης. Ύστερα από πολλή
ρητορική του Προέδρου και άλλων ηγετών
της ΕΕ, βγήκε μια αδύναμη, εξασθενημένη
λεκτική καταδίκη της Τουρκίας, πολύ ήπια, με
την καθαρή εξήγηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
ζητάει μόνον πολιτισμένες, ειρηνικές συνο-
μιλίες με την Τουρκία και όχι πολέμους. 

Όταν είναι κάποια χώρα από το στρατό-
πεδο της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν είναι
«άλλου παπά ευαγγέλιο». Τότε, όπως ο καδής,
γυρίζει φύλλο και είτε χρησιμοποιεί ζημιογό-
νες κυρώσεις ή στρατιωτική δράση. Αυτές τις

ανώδυνες και ανεπαίσχυντες αποφάσεις για
την Τουρκία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και
ο ΔΗΣΥ τις χαιρέτισαν ως... τεράστια νίκη!!!,
επειδή κύριο ενδιαφέρον τους είναι το βόλε-
μα των ημετέρων και αυτό συνεχίζεται επιτ-
υχέστατα. 

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι πρώτα πρώτα
το φταίξιμο για ό,τι παθαίνουμε είναι το ξερό
μας το κεφάλι. «Κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά
γαϊδουρογύρευε», έλεγαν οι παλιοί. Είχαμε
πολλές ευκαιρίες να στριμώξουμε την Τουρκία,
αλλά αδιαφορήσαμε. Η κυβέρνηση δεν την
πήγε σε κανένα δικαστήριο και όταν κέρδιζαν
μερικές φορές κάποιοι ιδιώτες Κύπριοι, η ίδια
με την πολιτική του «καλού κλίματος» τις μηδέ-
νιζε. Αφήσαμε την Τουρκία να δημιουργήσει
επιτροπή για τις περιουσίες στα κατεχόμενα
και μάλιστα αναγνωρισμένη από το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Το χειρότερο, όταν άρχισαν οι ενταξιακές
συνομιλίες της Τουρκίας με την Ε.Ε., δεν κάνα-
με απολύτως τίποτα. Αφήσαμε την Τουρκία
ανενόχλητη. Έτσι κέρδισε αρκετά δις ευρώ
και συνάμα τράπεζες και εταιρείες της Ε.Ε.
επένδυσαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ
στην Τουρκία. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινό-
μενο να βλέπεις εδώ ότι οι περισσότερες οικια-
κές συσκευές – πλυντήρια, ψυγεία κ.λπ. –
γράφουν πάνω τους «Made in Turkey». 

Φυσικά, οι συγγενείς και φίλοι τού Ερντο-
γάν έφαγαν αρκετά ευρωπαϊκά λεφτά, αλλά
ξόδεψαν και αρκετά σε όπλα. Έλληνες και
Κύπριοι όποτε βρήκαν την ευκαιρία δεν έφα-
γαν μόνο το μέλι, αλλά και τις κυψέλες. Έφα-
γαν όλα τα λεφτά και δεν άφησαν τίποτα για
την άμυνα. Αυτό επειδή μας λείπει ο πατρ-
ιωτισμός. 

Όλα αυτά που φαίνονται λάθη, στην πραγ-
ματικότητα δεν ήταν. Όταν κάνουμε τη σωστή
ιχνηλάτηση και κοιτάξουμε το ιστορικό
προσώπων και κομμάτων, θα βρούμε ότι αυτοί
που οδηγούσαν τους ηγέτες μας σε Κύπρο
και Ελλάδα στα «λάθη» ήταν οι Αγγλοαμερι-
κανοί. Αυτοί χρειάζονταν και χρειάζονται την
Τουρκία σαν φραγμό, ο οποίος εμποδίζει τη
Ρωσία να φτάσει στην Αραβική Χερσόνησο
και να τους χαλάσει τα συμφέροντά τους εκεί.
Γι’ αυτό, στο τέλος, ΕΕ και ΝΑΤΟ μιλούν για
τον κίνδυνο από την Κίνα και τη Ρωσία...

Ο Κυριάκος Μητσοτάκτης και το κόμμα του
είναι γνωστοί Αμερικανόφιλοι. Ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης μαθήτευσε καλά στα φοιτητι-
κά του χρόνια στα αμερικανόφιλα ελληνικά
κόμματα και... πρόκοψε.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Διαβάστε την ηλεκτρονική

έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk



Καταλήψεις και ανάγκη ριζικών

αλλαγών στο εκπαιδευτικό

σύστημα της Ελλάδας
Φέτος συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από τον

θρίαμβο των προγόνων μας στους Περσικούς/Μηδι-
κούς πολέμους που άλλαξαν τον ρου της παγκό-
σμιας ιστορίας! Δυστυχώς αυτή η μνημειώδης επέ-
τειος συμπίπτει με την τραγική και θλιβερή εικόνα
των καταλήψεων σε εκατοντάδες σχολεία, που απο-
τελεί όνειδος για την κοινωνία μας. 

Του Μιχάλη 
Αράπη* 

– LLB, LLM, MA
Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο. 
Επιστημόνων ΗΒ

Αντιπρόεδρος Ελληνορθοδόξου 
Κοινότητος Κάρντιφ και Νοτίου Ουαλίας

Αυτό το επετειακού χαρακτήρα φαινόμενο που
μαστίζει με καθεστώς εθιμικού δικαίου την νεοελ-
ληνική πραγματικότητα επί σειρά ετών είναι πολ-
υπαραγοντικό αλλά συνοψίζεται στο ότι το ισχύον
εκπαιδευτικό σύστημα έχει αποτύχει ολοκληρωτι-
κά. Εντούτοις, είναι πρόδηλο ότι πρέπει να γίνουν
εκ βάθρων αλλαγές και η Πολιτεία πρέπει να πάρει
άμεσα γενναίες, σοβαρές και καινοτόμες αποφάσεις
για την αναδιαμόρφωσή του.

Δυστυχώς, παρατηρούμε με απάθεια και αδια-
φορία επί δεκαετίες, απαράδεκτες εικόνες κατα-
στροφών σχολικών και πανεπιστημιακών μονάδων,
βεβηλώσεων χώρων και φθοράς δημόσιας περι-
ουσίας, εκφοβισμό παιδιών που θέλουν να μορ-
φωθούν και άλλα νοσηρά φαινόμενα. Ειδικά φέτος
όμως το κύριο ζήτημα που μας αφορά όλους είναι
ο συνωστισμός και συγχρωτισμός των μαθητών στα
υπό κατάληψη σχολεία εν καιρώ πανδημίας, γεγονός
που αποτελεί τεράστιο υγειονομικό κίνδυνο. 

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου
άπαξ και διά παντός είναι το σύστημα να αρχίσει να
προσφέρει στα παιδιά την σωστή διαπαιδαγώγηση
που δικαιούνται και τους αξίζει. Ως απόγονοι των
σπουδαίων μας ηρώων θα έπρεπε να διδασκόμα-
στε το ένδοξο παρελθόν μας και να γαλουχούμαστε
με τις αξίες και τα ιδανικά του Ελληνισμού. Αν τα παι-
διά συνειδητοποιούσαν ότι είναι απόγονοι ηρώων,
όπως ο Λεωνίδας και ο Θεμιστοκλής που τιμώνται
διαχρονικά ανά την οικουμένη, θα ένοιωθαν τερά-
στια ψυχική ανάταση, υπερηφάνεια και ηθικό χρέος
απέναντι στον εαυτό τους και τους συμπατριώτες
τους να ακολου-θήσουν το παράδειγμα τους.

Συγκεκριμένα τα παιδιά θα έπρεπε να διδάσκον-
ται την πεμπτουσία του Ελληνικού Πολιτισμού, την
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, την Εθνική Επανά-
σταση και Παλιγγενεσία. Θα έπρεπε να γνωρίζουν

τη νεότερη ιστορία μας, τους αγώνες των παππούδων

τους στους Βαλκανικούς πολέμους, την Γενοκτονία

των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και

το Έπος του 1940.

Αντιθέτως είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό ότι

ύστερα από 12 ολόκληρα χρόνια στο σχολείο (ή

παραπάνω μαζί με το νηπιαγωγείο) πολλά παιδιά

δεν κατέχουν βασικές δεξιό-τητες όπως ορθογρα-

φία. Κάθε χρόνο στις εθνικές επετείους βλέπουμε

τραγελαφικά videos με νέους που δεν γνωρίζουν τι

γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου 1940 ή την 25η

Μαρτίου 1821... αφού υπάρχει μεγάλη έλλειψη

γνώσεων για την ελληνική ιστορία, πόσω μάλλον

την παγκόσμια...

Με μια τέτοια μορφή εκπαίδευσης τα παιδιά δεν

θα καταδεχόντουσαν ποτέ να ντροπιάσουν τον εαυτό

τους και την οικογένεια τους καταστρέφοντας την

περιουσία του ελληνικού λαού, βωμολοχώντας,

φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα και εσχάτως γρά-

φοντας ανορθόγραφα, εμετικά, χυδαία, μισογυνι-

στικά και σεξιστικά πανό. Μετά ως νέοι ή φοιτητές

δεν θα έπεφταν ποτέ στο χαμηλό επίπεδο να δημιο-

υργήσουν επεισόδια, δεν θα κατέστρεφαν δημόσια

και ιδιωτική περιουσία, δεν θα φώναζαν και έγραφ-

αν ανθελληνικά συνθήματα σε πανό και τοίχους και

δεν θα έδιναν λαβή για σχόλια και εικόνες που θα

διαπό-μπευαν διεθνώς τη χώρα.

Μολονότι στο παρόν άρθρο έγινε αναφορά στην

ανάγκη αλλαγής του εκπαιδευτικού πνεύματος και

φιλοσοφίας για την επίτευξη της ηθικής ανάπτυξης

και πνευματικής καλλιέργειας των παιδιών, σε επό-

μενο άρθρο θα αναλυθεί η επιτακτική ανάγκη εκσυγχρ-

ονισμού του προγράμματος σπουδών και η εισα-

γωγή μαθημάτων και νέων τεχνολογιών για την αντι-

μετώπιση των προκλήσεων στο χώρο εργασίας κατά

την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Εν κατακλείδι, η Πολιτεία πρωτίστως οφείλει προς

τα παιδιά και τους γονείς να εξασφαλιστεί ότι θα μάθ-

ουν να μιλούν και να γράφουν σωστά τη γλώσσα

τους. Κατόπιν, αφού διδαχθούν τα ήθη, τα έθιμα και

την ιστορία του Έθνους τους, έπονται και οι άλλες

δεξιότητες όπως η γλώσσα προγραμματισμού.

Κοινώς στην εκπαίδευση, όπως στις κατασκευές,

πρώτα μπαίνουν τα αντισεισμικά θεμέλια, μετά ακο-

λουθούν οι μονώσεις και στο τέλος εγκαθίστανται οι

δορυφορικές πλατφόρμες.

*    Νομικός με μεταπτυχιακά στο Διεθνές Εμπο-

ρικό Δίκαιο και στον τομέα του ηλεκτρονικού

εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον Κυβερ-

νοχώρο.

Μια πολύ λιτή και τολμηρή απόφαση του
Δικαστηρίου ήρθε να ταρακουνήσει λίγο την
περπατημένη στα θέματα επιμέλειας των ανή-
λικων τέκνων και να αναθέσει προσωρινά την
επιμέλεια τετράχρονου ανηλίκου στον πατέρα
αυτού. 

Γράφει η 
Δικηγόρος Αθηνών 
Αναστασία 
Χρ. Μήλιου*

Η επικρατούσα θέση των δικαστών στα θέμα-
τα επιμέλειας των μικρών σε ηλικία τέκνων είναι
να την αναθέτουν στην μητέρα. Σπανίως η επι-
μέλεια δίνεται στον πατέρα και αυτό κυρίως
όταν αποδειχθεί ότι η μητέρα έχει ψυχολογικά
προβλήματα, είναι ναρκομανής ή αλκοολική ή
γενικά έχει σοβαρά προβλήματα είτε υγείας είτε
ψυχολογικά που την καθιστούν γενικά ακα-
τάλληλη.

Οποιασδήποτε άλλος ισχυρισμός περί π.χ.
αδιαφορίας της μητέρας προς το παιδί, ανωρ-
ιμότητας, ανευθυνότητας, συμπεριφορές που
συνδέονται συνήθως με παραμέληση του παι-
διού, κακή διατροφή του, έλλειψη καθαριότ-
ητας και που αποδεδειγμένα προκαλούν σε
αυτό εκδήλωση αρνητικών αντιδράσεων και
είναι βέβαιο ότι δεν είναι προς το συμφέρον του
τέκνου, δεν τυγχάνουν της προσοχής που τους
αναλογεί από τα δικαστήρια. 

Όχι μόνο αυτό, αλλά έχει επικρατήσει και η
άποψη ότι επειδή το μικρό ηλικιακά τέκνο πρέ-
πει να νιώθει ασφάλεια και σταθερότητα, περ-
ιορίζεται ακόμα περισσότερο η επαφή του και
η επικοινωνία του με τον πατέρα, στα πλαίσια…
της προσαρμογης του στα νέα δεδομένα. 

Έτσι, η επικοινωνία του πατέρα γίνεται τυπι-
κή, δηλ. 2-3 ώρες μια φορά την βδομάδα και
ίσως δύο μέρες το μήνα από το πρωι ως αργά
το απόγευμα. Λίγοι είναι οι τυχεροί πατέρες
που επιτυγχάνουν διανυκτέρευση με το τέκνο
τους όταν αυτό είναι σε μικρή ηλικία δηλαδή
από 3 ως 5 ετών. Και τουτο για να μην διατα-
ραχθεί τάχα το αίσθημα ασφάλειας που νιώθ-
ουν κοντά στην μητέρα τους. 

Το παράδοξο σε αυτές τις υποθέσεις είναι
ότι μπορεί το παιδί μέχρι την διάσπαση της
έγγαμης σχέσης να ζούσε στο σπίτι του πατέρα
του και όχι στο σπίτι που τώρα κατοικεί με την
μητέρα του. Επομένως η διαμονή του στο χώρο
που ήδη έχει ζήσει κάποιο χρονικό διάστημα
ενδεχομένως δεν θα του ήταν ξένο.

Πώς λοιπόν κερδίζεται ένας αγώνας για επι-
μέλεια από τον πατέρα όταν το παιχνίδι δεν
παίζεται εξ αρχής επι ίσοις όροις; 

Το βασικό και πρωταρχικό είναι το συμφέρ-
ον του παιδιού και τι πραγματικά χρειάζεται το
παιδί. Αν το παιδί που συνήθως χρειάζεται περ-
ισσότερο την μητέρα του από τον πατέρα του
σε μια τόσο μικρή ηλικία, μένει με την μητέρα
του αλλά αποζητά έντονα και την παρουσία του
πατέρα του, τότε με την αίτηση επικοινωνίας ο
γονιός θα πρέπει να διεκδικεί περισσότερες
μέρες και ώρες από το σύνηθες και τυπικό,
ώστε να γίνει κατανοητό από το δικαστηριο ότι

αυτός ο πατέρας πράγματι αποζητά να είναι
με το παιδί του και να συμμετέχει ενεργά στην
ζωή του και όχι να είναι ο πατέρας του σαββα-
τοκύριακου και μελλοντικά ο επισκέπτης. 

Αν τώρα το παιδί πραγματικά είναι συναι-
σθηματικά πιο κοντά στον πατέρα του και ο
χωρισμός του από αυτόν και από το οικείο περ-
ιβάλλον του έχει επηρεάσει τον ψυχισμό του,
τότε είναι ξεκάθαρο ότι ο πατέρας θα πρέπει
να παλέψει για την επιμελεια του παιδιού του. 

Θα πρέπει να έχει μάρτυρες που να καταθ-
εσουν την σχέση του με το παιδί, το πόσο έχει
επηρεαστεί το παιδί από το χωρισμό. Πιθανόν
έναν ψυχολόγο που θα έχει δει το παιδί και θα
μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αν το παιδί
από το χωρισμό και την αλλαγή του περιβάλ-
λοντος έχει ανησυχητικά ψυχολογικά συμπτώμα-
τα τότε οπωσδήποτε θα πρέπει αυτά να ερμ-
ηνευτούν και να καταδειχθούν στο δικαστήριο.
Οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορεί να παίξουν
ρόλο σε αυτό. Άλλες φορές θετικό και άλλες
αρνητικό. Η έκθεση τους επηρεάζει το δικα-
στήριο και κατά συνέπεια την έκβαση της δίκης.
Είναι ένα δυσκολο δικαστηριο αλλά όχι ακατόρ-
θωτο. Τα πάντα εξαρτώνται από τις αποδείξεις
και από τις ιδιαίτερες συνθήκες που κάθε φορά
μπορούμε να επικαλεστούμε. 

Στην συγκεριμένη υπόθεση τόσο ο πατερας
όσο και η μητέρα του παιδιού διεκδικούσαν την
επιμέλεια αυτού. Η εγγαμη σχέση διακόπηκε
σχετικά σύντομα και ο πατέρας απεχώρησε
από το σπίτι. Όμως από τις προσκομιζόμενες
ένορκες βεβαιώσεις και από την κατάθεση των
μαρτύρων στο ακροατήριο αποδείχθηκε ότι
από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των
διαδίκων, το ανήλικο τέκνο έχει διαμείνει μεγά-
λα χρονικά διαστήματα στην οικία του πατρός
του. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι το συμφ-
έρον του ως άνω ανηλίκου τέκνου των διαδίκων
ενόψει της ηλικίας του και των συνθηκών διαβίω-
σης του, επιβάλλει όπως η επιμέλειά του ανα-
τεθεί αποκλειστικά στον πατέρα του, με τον
οποίο έχει άλλωστε διαμείνει από την διακοπή
της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων του και
έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ψυχικό δεσμό, ο οποίος
είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο να το αναθ-
ρέψει και να επιμεληθεί των υποθέσεων του. 

Πρακτικά λοιπόν για να διεκδικήσει ο πατέρ-
ας την επιμέλεια του τέκνου του πρέπει να χτίσει
τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηρίξει την
αξίωση του. Δεν μπορεί ένας πατέρας που δεν
έχει επαφή με το παιδί του να αξιώσει επιμέ-
λεια από το δικαστηριο. 

Πρέπει να αποδείξει έμπρακτα τον ισχυρό
δεσμό και την συναισθηματική σχέση που έχει
με το τέκνο του και μετά τον χωρισμό. Το βασικό
είναι να αποδείξει ότι η επαφή και η επικοινωνία
του με το τέκνο του από μεριας του ήταν και
είναι όσο το δυνατόν πιο συχνή. Κι αν η πολύ
συχνή επικοινωνία εμποδίζεται από την μητέρα
για λόγους εμπάθειας και εκδίκησης τότε επι-
βάλλεται να αντιδράσει με εξώδικο και εν συνεχεία
με αίτηση επιμέλειας/ επικοινωνίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr

Όποιος τολμά, αυτός νικά
Έφερα τες εξάρες μου, γύρισε η ζαριά μου, 

κερδίσανε οι χάρες μου - έχασαν οι κατάρες μου, 

σε νίκησα, κυρά μου!

Βρήκα ξανά τη Λευτεριά - χάρηκε η καρδιά  μου, 

με λεβεντιά και μαγκιά - χορεύω μόνος ζεμπεκιά,

στην πίστα στη δικιά μου!

Τροχός ζωής μας, τελικά, μόνος του δεν γυρίζει.

Όποιος τολμά, αυτός Νικά,λαδώνει και κερδίζει!

Μαχαίρια μου ακόνισα, έκοψα τα σχοινιά μου,

απ’ τα δεσμά δραπέτευσα - σαν Αετός επέταξα,

Φτερούγες τα σπαθιά μου!

Ειρήναρχος Στεφάνου
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ΕΛΛΑΔΑ - 

Ανάθεση επιμέλειας 

τέκνου στον πατέρα
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Ο Ελευθέριος Βενζέλος, η Μικρασιατική Εκστρα-

τεία 1919-1922, η Κύπρος και η Μεγάλη Ελλάς 
ΜΕΡΟΣ Γ’

Χρονολόγιο – Τα γεγονότα – 1922

Κύπρος, 1922: Ίδρυση «Εθνικής Οργάνω-
σης Κύπρου». Σκοπός «η χρησιμοποίησις
πάσης δυνάμεως και παντός μέσου προς πραγ-
ματοποίησιν της μετά της Ελλάδος Ενώσεως».
(Καταστατική διάταξη). 

Ελλάδα, 1η Οκτωβρίου 1922: Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος δηλώνει ότι αποχωρεί οριστικά από
την πολιτική ζωή. 

«Πτώμα Παιδίου εις ακτήν Πενταγυείας...

Εις την ακτήν Πενταγυείας ευρέθη εκβρα-
σθέν υπό της θαλάσσης πτώμα παιδίου από
τον Ορφαλού και Κάτω. Η Αστυνομία ειδοποι-
ηθείσα, εκάλσε τον Αγροτικόν Ιατρόν Μόρφου
κ. Ν. Μυριάνθην, όστις εξήτασε το πτώμα. Η
γνώμη του είναι ότι το πτώμα είναι παιδίου
ηλικίας 5 ετών, ουδέν δε ίχνος φαίνεται κακώσεως,
διότι αι σάρκες και τα οστά ελλείπουν σχεδόν
εντελώς. Ουδεμία υπάρχει αμφιβοία ότι το εκβρ-
ασθέν πτώμα είναι εκ των απειραρίθμων θυμά-
των Ελλήνων της τελευταίας εν Μικρασία Κεμα-
λικής θηριωδίας...»

(«Ελευθερία», Λευκωσία – Κύπρος, 8 Οκτω-
βρίου 1922). 

«Η Δίκη των Έξι»

Ελλάδα, 5 Οκτωβρίου 1922: Σύμφωνα με
απόφαση της Ελληνικής Επαναστατικής Επι-
τροπής οι υπεύθυνοι της «Εθνικής Τραγωδίας»
(Μικρασιατική Καταστροφή), θα τιμωρηθούν
παραδειγματικά. Πρόεδρος της Ανακριτικής
Επιτροπής ορίζεται ο Στρατηγός Θεόδωρος
Πάγκαλος. 

31/10/1922: Αρχίζει η «Δίκη των Έξι» (Γούνα-
ρης, Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης, Θεοτόκης,
Μπαλτατζής, Χατζηανέστης), που θεωρήθη-
καν υπεύθυνοι για τη Μικρασιατική Καταστρ-
οφή. 

15/11/1922: Εκτελούνται στο Γουδή οι «6»
ως υπαίτιοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. 

2010 - Αθήνα: Αθωώθηκαν οι έξι εκτελεσθ-

έντες για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το Ζ’
Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγκου ΑθΩΩΣΕ
τους έξι καταδικασθέντες το 1922 σε θάνατο
για εσχάτη προδοσία μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή, με την υπ’ αριθμ. 1675/2010
απόφασή του.

1919 – 1922: Κορυφαία συνθήματα ήταν «Ο
Χριστός Σωτήρας», το οποίο αναφερόταν στον
Ελευθέριο Βενιζέλο, ότι δηλαδή θα έρθει ως
«Σωτήρας του Ελληνισμού» και «Χριστός Ανέ-
στης», που αναφερόταν στον Βασιλέα Κων-
σταντίνο, ότι δηλαδή θα έρθει ο Κωνσταντίνος
να μας σώσει την Κωνσταντινούπολη.

«Ο χαρακτήρας του βασιζόταν 
στην ανάγκη της πίστης ότι ο

Ελληνικός μας Στρατός δεν νικήθηκε,
αλλά προδόθηκε...»

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν και
οι 12 Κύπριοι εθελοντές του Ελληνικού Στρα-
τού, που σύμφωνα με την έρευνα συνελήφθη-
σαν αιχμάλωτοι από τον κεμαλικκό στρατό τον
Αύγουστο του 1922. Για οκτώ από αυτούς
βρέθηκαν πληροφορίες ότι απελευθερώθηκαν
και επέστρεψαν στην Ελλάδα. 

Η εφημερίδα «Φωνή της Κύπρου» (6 Δεκεμ-
βρίου 1922): «Διαφυγή Κυπρίου από των

Φυλακών Κωνσταντινουπόλεως... Κατάτα-

ξις αυτού εις τον Ελληνικόν Στρατόν».

Η «Αλήθεια» γράφει: «Κύπριος όστις εδρα-
πέτευσεν από τας Φυλακάς Κωνσταντινου-
πόλεως εις τας οποίας εκρατείτο, καταδικασθ-
είς επί προδοσία υπό των Τούρκων εις 15 ετών
φυλάκισιν... Ο εν λόγω Κύπριος καίτοι δεν είναι
στρατεύσιμος, εν τούτοις ήλθεν ενταύθα όπως
καταταχθή εις τον Ελληνικόν Στρατόν». 

Πόσοι πρόσφυγες ήρθαν στην Κύπρο
από τη Μικρά Ασία το 1922

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της αγγλι-
κής κυβέρνησης μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμ-
βρίου 1922 ήρθαν από την Μικρά Ασία στην
Κύπρο 2,400 πρόσφυγες. Από αυτούς 900
ήταν Έλληνες, 800 Κύπριοι, 500 Αρμένιοι και
200 Βρετανοί. 

3 Δεκεμβρίου 1922: Πέθανε στο Παλέρμο
της Σικελίας ο πρών βασιλιάς της Ελλάδας
Κωνσταντίνος.

Η Συμφωνία των Σεβρών, η «Μεγάλη Ελλάς»,
«η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασ-
σών» στις 10 Αυγούστου 1920 δεν έχει ακόμα
εφαρμοστεί!

Εθελοντές από την Καλοψίδα

Εθελοντές για τον Ελληνικό Στρατό έσπευ-
σαν από όλη την Κύπρο μας. Το χωριό του γρά-
φοντος, η Καλοψίδα επαρχίας Αμμοχώστου,
δεν έμεινε πίσω με 3 λεβέντες που έλαβαν
μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-
1922).

Αυτοί ήταν οι: 

Α) Σάββας Κουμής

Β) Γιωργής Χ’’Χριστοφή του Κωνσταντή.
Στρατιώτης, οπλίτης στον 7ο λόχο του Συντάγ-
ματος Κρητών της 13ης Μεραρχίας. Φονεύθη-
κε στις μάχες του Σεντί Γαζί στις 8 Ιουλίου 1921. 

Γ) Μαθαίνουμε επίσης για τον ήρωα Γεώρ-
γιο Καραγεώργιο του Χρήστου, που γεν-
νήθηκε στη Νέα Σπάρτη, επίσης της επαρχίας
Αμμοχώστου, έλκονας την καταγωγή του και
από την Καλοψίδα από πλευράς της μητέρας
του Χριστίνας, το γένος Ρούβα. 

Ο Γεώργιος, στρατιώτης του 3ου Λόχου Πεζι-
κού του Ελληνικού Στρατού, έπεσε μαχόμενος
κατά τη μάχη του Αβγίν στη Μικρά Ασία (Βλέπε:
Κατάλογος του Ελληνικού Υπουργείου Στρα-
τιωτικών «Αγώνας και Νεκροί» και εφημερίδα
«Φωνή της Κύπρου», 29 Αυγ. 1921). 

Εκτός από τους Εθνικούς Εράνους, στην
Καλοψίδα ήρθε ως πρόσφυγας από τη Μικρά
Ασία ο ποιητής Κυριάκος Θωμάς. 

Μαθαίνουμε επίσης για το τραγικό τέλος ενός
θείου της γιαγιάς μου Ανδριάνθης, το γένος
Κόφτη, από τη Βατύλη της επαρχίας
Αμμοχώστου. Ο θείος της, Ζαχαρίας Κόφτη,
διέμενε στη Σμύρνη και πνίγηκε στη θάλασσα
της Σμύρνης κατά τη διάρκεια των ημερών της
κεμαλικής θηριωδίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι Κωνσταντινούπολη
- Πόντος – Μικρά Ασία – Αν. Θράκη – Β. Ήπει-
ρος και τα νησιά Κύπρος, Ίμβρος, Τένεδος
βρίσκονται ακόμα έξω από τα όρια του ελληνι-
κού κράτους. 

ΖΗΤΩ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ
ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
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Τα πεζά έργα του Σολωμού

Εκτός από την ποίηση ο Διονύσιος Σολωμός ασχο-

λήθηκε και με τον πεζό λόγο. Στη Ζάκυνθο έγραψε και

τον «Διάλογο», ένα δοκίμιο με το οποίο υπερασπίζε-

ται τη δημοτική γλώσσα. Σ’ αυτό αναφέρει τη γνωστή

φράση: «μήγαρις (μήπως) έχω άλλο στο νου μου,

πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;»

Το 1826 έγραψε το πεζογράφημα του «Η Γυναίκα

της Ζάκυνθος», μια σάτιρα που καυτηριάζει την αδια-

φορία ορισμένων πλουσίων γυναικών της Ζακύνθου

μπροστά στη δυστυχία των άλλων, ιδιαίτερα των πρ-

οσφύγων γυναικών του Μεσολογγίου. Στην αρχή πα-

ρουσιάζεται ως καλόγερος που μονολογεί ακουμπι-

σμένος στο στόμιο ενός πηγαδιού. Μετά δίνει μια σπα-

ρακτική εικόνα της τότε κατάστασης και ψυχολογίας

των γυναικών του Μεσολογγίου συγκρίνοντας τες με

τις αρχόντισσες της Επτανήσου.

Ο Σολωμός στην Κέρκυρα

Ο Σολωμός έφυγε από τη Ζάκυνθο και πήγε στην

Κέρκυρα το 1828 γιατί έψαχνε να βρει «ψυχική γα-

λήνη». Στην Κέρκυρα οι πνευματικοί άνθρωποι της

εποχής εκείνης τον εκτίμησαν και τον αναγνώρισαν

σαν εξαίρετο τεχνίτη του λόγου. Εκεί μελετά έργα των

Γερμανών φιλοσόφων Σίλερ και Χέγκελ, καθώς και

την Κρητική ποίηση. 

Το ποίημα «Ο Λάμπρος»

Στην Κέρκυρα άρχισε να ξαναγράφει τον «Λάμπρο».

Η υπόθεση του «Λάμπρου» είναι βασισμένη σε ένα

πραγματικό περιστατικό. Ο Λάμπρος ήταν ένας άστα-

τος χαρακτήρας, αποπλάνησε μια 15-χρονη κοπέλα,

τη Μαρία και απέκτησε μαζί της τρία αγόρια και ένα κο-

ρίτσι. Τα παιδιά τα έστελνε στο ορφανοτροφείο. Έζησε

μαζί με τη Μαρία για 15 χρόνια χωρίς να την παντρ-

ευτεί. Ύστερα από χρόνια γνωρίζεται με μια άλλη κο-

πέλα, που η ομορφιά της του εμπνέουν σφοδρότατον

έρωτα και με τη μαγευτική χάρη της ομιλίας του κατο-

ρθώνει να την κάνει ερωμένη του. Όταν όμως πρόσε-

ξε πως στο δεξί της χέρι είχε «αιματώδη σταυρό» το

ίδιο γνώρισμα που έκανε η Μαρία στη μικρή τους κο-

ρούλα πριν την αποχωριστούν, ο Λάμπρος βουβάθη-

κε. Ήταν ο πατέρας ο Λάμπρος και η νεαρή κοπέλα

ήταν η κόρη του, που χωρίς να το ξέρουν ήρθαν σε

συνουσία.

Ο ποιητής περιγράφει τη σκηνή της αναγνώρισης

όταν οι δυο ερωμένοι (πατέρας και κόρη) βρίσκονταν

σε μια βάρκα στη λίμνη. Η κόρη ένοιωσε τόση ντροπή

και απέχθεια που αποφάσισε να τερματίσει τη ζωή της
και ρίχτηκε στη λίμνη. Ο Λάμπρος βρέθηκε σε μεγάλο
φοβερό δίλημμα: Να τη βγάλει από τη λίμνη ή να την
αφήσει να πνιγεί. Παίρνει τη δεύτερη απόφαση και
γυρίζει στη Μαρία όπου της διηγείται τι είχε συμβεί. Με
συντριμμένη την καρδιά ακούει η χαροκαμένη μάνα το
πνίξιμο της κόρης της και τον απαίσιο ρόλο του ερω-
μένου της. Άφωνοι μένουν και οι δυό. Τους ετάραξε,
λέει ο ποιητής, ο ήχος της καμπάνας, γιατί χάραζε η
μέρα της Λαμπρής, και τότε σίμωσαν τα χείλη να δώσουν
το φιλί του Πάσχα, και δεν το έδωσαν:

χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι, και κόρες /

Όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστήτε /

μέσα στις εκκλησιές τες δαφνοφόρες /

με το φως της χαράς συμμαζωχτήτε /

ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες, /

ομπροστά στους αγίους και φιληθήτε /

φιληθήτε γλυκά, χείλη με χείλη, /

πέστε χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

“Ο Κρητικός”

Το 1833 - 34 ο Σολωμός, επηρεασμένος από τη με-
λέτη της Κρητικής ποίησης και ιδιαίτερα από τον «Ερω-

τόκριτο», έγραψε το ποίημα «Ο Κρητικός». Παρόλο
που το ποίημα παρέμεινε αποσπασματικό, γλωσσικά
είναι ένα από τα πιο τελειοποιημένα του ποιήματα. Με-
τά από τους οκτασύλλαβους στίχους του «Ύμνου», το
δεκασύλλαβο της «Φαρμακωμένης» και τον ενδε-
κασύλλαβο του «Λάμπρου», ο ποιητής χρησιμοποιεί
δεκαπεντασύλλαβους στίχους. 

Στο ποίημα αυτό μας λέει πως ένας νεαρός Κρη-
τικός δραπετεύει με την αρραβωνιαστικιά του σε μια
μικρή βάρκα ύστερα από το σφαγιασμό της οικογένει-
ας του στο νησί. Στη θάλασσα ο νεαρός Κρητικός διη-
γείται τα βάσανά του και τη ματόβρεχτη ιστορία της
Κρήτης. Η φεγγαροντυμένη συμβολίζει και ζωντανεύει
την ομορφιά της ζωής και της φύσης:
Τ’ αδέλφια μου τα δυνατά οι Τούρκοι μου 

τ’ αδράξαν, /

Την αδελφή μου ατίμασαν, κι αμέσως 

την εσφάξαν, /

Τον γέροντα τον κύριν μου εκάψανε το βράδυ, /

Και την αυγή μου ‘ρίξανε τη μάνα στο πηγάδι.

Ο Μάρκος Αυγέρης θεωρεί τον «Κρητικό» σαν
«ένα από τα τελειότερα και μουσικότερα δημιουργή-

ματα του Σολωμού, που εμπνέεται κι αυτό από εθνι-

κούς αγώνες» (Βλ. Εφημ. «Αυγή», 3.3.1957).

Ο Σολωμός παίρνει τη μητέρα του 
στο δικαστήριο 

Όταν ο ετεροθαλής αδελφός του Διονύσιου, ο Ιωάν-
νης, διεκδικούσε μέρος της περιουσίας του γέρο-Σο-
λωμού γιατί ισχυριζόταν ότι ήταν γιος του, ο Διονύσιος
και ο αδελφός του Δημήτριος πήραν την Αγγελική τη
μητέρα τους στο δικαστήριο. Ισχυρίζονταν ότι ο Ιωάν-
νης δεν ήταν γιος του Σολωμού, του πατέρα τους, αλ-
λά του Λεονταράκη με τον οποίο παντρεύτηκε αργό-
τερα, η μητέρα τους. Η Αγγελική ισχυρίστηκε ότι έμει-
νε έγκυος από τον γέροντα Σολωμό. 

Οι δικαστικοί αγώνες κράτησαν πέντε χρόνια (1833-
38) και τελικά ο Διονύσιος και ο Δημήτριος κέρδισαν τη
δίκη. Η όλη υπόθεση όμως τραυμάτισε ψυχολογικά τον
ποιητή.

«Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»

Τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» τους επε-
ξεργαζόταν μέχρι το 1849. Το Μεσολόγγι έπεσε την
Άνοιξη. Η ομορφιά της φύσης που περιτριγυρίζει τους
εχθρούς, τους κάνει πιο ανυπόμονους να πάρουν τη
χαριτωμένη γη και δείχνει τον πόνο των πολιορκημέ-
νων γιατί θα τη χάσουν. Τόσο στους «Ελεύθερους Πο-

λιορκημένους» όσο και στον «Πόρφυρα», ο Σολωμός
είναι επηρεασμένος από τον Γερμανό ποιητή Φρειδε-

ρίκο Σίλερ. Στο Δεύτερο Σχεδίασμα ο ποιητής γράφει:

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει /

Λαλεί πουλί, παίρνει σπειρί, κι η μάνα το ζηλεύει./

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέ-

ει/

Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα, και κλαίει/

«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω ‘γω στο χέρι; /

Οπού συ μου’ γινες βαρύ, κι ο Αγαρηνός το ξέρει.

Δίνουμε και μερικούς στίχους από το Τρίτο Σχεδία-

σμα:

Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη, /

Κ’ η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκειά της

ώρα,/

Και μες τη σκια, που φούντωσε και κλει δροσιές

και μόσχους.

«Ο Πόρφυρας»

Το 1847 ένας νεαρός Άγγλος στρατιώτης που κολυ-

μπούσε στα νερά της Κέρκυρας τον κατασπάραξε ένας

πόρφυρας – καρχαρίας. Συγκινημένος από αυτή την

τραγωδία του νέου, ο Σολωμός έγραψε το ποίημα «Ο

Πόρφυρας». Την πάλη του νεαρού στρατιώτη ενάν-

τια στο θαλάσσιο τέρας, τον καρχαρία, ο ποιητής την

παρουσιάζει σαν «πάλη του καλού ενάντια στο κακό».

Δίνουμε μερικούς στίχους:

Η κόλαση παντ’ άγρυπνη του στήθηκε τριγύρου /

αλλά δεν έχει δύναμη πάρεξ μακρυά και πέρα /

μακρυά ‘πο την παράδεισο, και συ σ’ εσέ ‘χεις

μέρος /

μέσα στα στήθεια σου τ’ ακούς. Καλέ να λαχτα-

ρίζη;

Ο Σολωμός δεν επισκέφτηκε την Ελλάδα 

Στην Κέρκυρα γνωρίστηκε με τον μουσικοδιδάσκα-

λο Νικόλαο Μάντζαρο, ο οποίος μελοποίησε τον

«Ύμνο εις την Ελευθερία», την «Φαρμακωμένη»,

την «Ξανθούλα» κ.ά. 

Παρόλο που ο Σολωμός εξύμνησε τον αγώνα των

Ελλήνων για τη λευτεριά, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του

στην ελεύθερη Ελλάδα. Ο λόγος φαίνεται να είναι πως

ίσως να είχε πικραθεί γιατί στην ελεύθερη Ελλάδα λίγοι

ήταν οι θαυμαστές του και μόλις το 1847 τον παρα-

σημοφόρησαν. 

Όταν κάποτε ο Βάμβας του είπε «Υμνήσατε την

Ελλάδα δούλην, πηγαίνετε να τη ασπασθήτε και ελευ-

θέραν», ο Σολωμός απάντησε ότι δεν ήθελε να «αφα-

νίσει την ιδανικήν εποπτείαν ην διατελώ στο άγιο βήμα

της ψυχής μου».

Ο Γ. Κορδάτος λέει πως στην ελεύθερη Ελλάδα, «ο

Σολωμός εξόν από τον Τρικούπη και μερικούς άλλους

δεν είχε θαυμαστές. Μόνον οι πρώτοι στίχοι του “Ύμνου

εις την Ελευθερία” ήταν γνωστοί, κυρίως στους δασ-

κάλους. Κι αυτοί παπαγαλίζονταν. Οι Σούτσηδες, οι

Ραγκαβήδες και οι άλλοι διανοούμενοι αγνοούσαν τον

Σολωμό». (Βλ. Γ. Κορδάτου: Ιστορία Νεοελ. Λογοτ.,

σ. 203). 

Ο Κώστας Βάρναλης γράφοντας για τον Σολωμό

λέει πως έγινε μεγάλος ποιητής ύστερα από την Επα-

νάσταση.

Από το 1849 η υγεία του άρχισε να χειροτερεύει. Το

κρασί του είχε γίνει ο πιστός του σύντροφος. Ο Κορ-

δάτος λέει ότι «η νευρασθένεια του δεν τον αφήνει ήρε-

μο για μεγαλόπνοες δημιουργίες. Το πάθος του πιοτού

τον κάνει αγνώριστο». 

Ο Σολωμός θεωρείται ο ιδρυτής της Επτανησιακής

Σχολής. Υπήρξε πρωτοπόρος στο γλωσσικό ζήτημα

γιατί στάθηκε ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικ-

τές της Δημοτικής και θεμελιωτής της νεότερης λογο-

τεχνίας μας γιατί έβαλε τις βάσεις της νεοελληνικής

ποιητικής γλώσσας και της στιχουργική αρμονίας. Όπως

ο Δάντης εξύψωσε την Ιταλική λογοτεχνία το ίδιο μπο-

ρεί να ειπωθεί και για τον Σολωμό.

Πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου 1857. 
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∂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

    
   

    

 

    
Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ - 

Ο Εθνικός Ποιητής της Ελλάδας (B’ Μέρος) ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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THE GREATEST GREEKS (MODERN ERA)

Georgios
Papanikolaou

I was discussing the ten Greatest Greeks of Modern Times with a friend
recently and he said with conviction: “Kolokotronis is the first and only Great
modern Greek.  You will not find any more!”  I will beg to differ with my friend,
and I am sure most of you will agree that my choice of Georgios Papanico-
laou, the man who discovered the cervical smear test of the uterus, deserves
a place in this list. 

By 

Michael

Papadopoulos

Georgios Papanicolaou was born in
1883 in Kimi, on the island of Euboea, the
son of member of the Greek Parliament. At
the age of 15 he began studying medicine
at the University of Athens and by the age
of 21 he had received his degree. In 1907
he went to Germany to continue his stud-
ies and then worked in Monaco. 

With the start of the Balkan Wars in 1913,
Papanikolaou returned to Greece and served
in the army for the liberation of the Greek
subjugated lands, including Epirus and
Macedonia. In the same year Papanikolaou and his wife Andromache em-
igrated to New York to look for better opportunities for a career in research.
They spoke no English and had only 250 dollars, but she found work sewing
buttons at a department store and George was hired as a rug salesman, but
only lasted a day. Then he earned money by playing the violin in small tav-
erns while looking for a job in research. 

After a year, George finally secured a position at the University Hospital
of Cornell and Andromache was hired as his assistant.  He worked as an
assistant professor of Anatomy and slowly began rising in the hierarchy, ul-
timately becoming a full-time professor in Anatomy, Histology and Patholo-
gy. 

The year 1928 was a landmark for modern medicine. Georgios Pa-
panikolaou’s thesis “Diagnosis of Cancer of the uterus by cervical smears”
was published, but his work was not widely appreciated until 1943.   Ac-
knowledged at last,  he became known for his invention of the Papanico-
laou test, commonly known as the Pap smear or Pap test, which is used
worldwide for the detection and prevention of cervical cancer and other dis-
eases of the female reproductive system. The development of the Pap smear
test is now recognised as one of the most significant advances in the con-
trol of cancer in the 20th century. Since a cervical cancer screening pro-
gramme began in the UK in the 1980s, rates of cervical cancer almost halved.
Screening prevents at least 2000 cervical cancer deaths a year in the UK
alone.

In 1961, G. Papanicolaou moved to Miami, Florida, to develop the Pa-
panicolaou Cancer Research Institute at the University of Miami, but died
there on 19 February 1962, just before its opening. His wife Andromache
"Mary" Papanikolaou continued his work at the Institute after his death.  She
died in Miami in October 1982.

I believe that G. Papanicolaou with his discovery saved and continues to
save millions of lives across the world.  As a nation we should be extreme-
ly proud of this son of Greece and his accomplishments.  Few scientists can
claim as big an impact as Georgios Papanikolaou and as such, I think even
my friend will be forced to admit that he deserves a place in the Greatest
Greeks of all time!

TITBITS: 
– It is estimated that Pap Smear Screening has prevented between

105,000 and 492,000 cases of cervical cancer in the US over the past three
decades. 

– For two years he cared for leprosy patients on the outskirts of his home-
town in Euboea.

– He was nominated five times for the Nobel Prize in Medicine ranking
3rd in 1960.

– In 1978, Papanikolaou's work was honoured by the U.S. Postal Ser-
vice with a 13-cent stamp.

– Between 1995 and 2001, his portrait appeared on the obverse of the
Greek 10,000-drachma banknote, until its replacement by the euro. 

– He received the medal of honour from the American Cancer Society.
SOURCES: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4613936/
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_modern_Greek_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Papanikolaou
https://www.newscientist.com/article/2202635-georgios-papanikolaou-

inventor-of-the-pap-smear-cervical-cancer-test/
“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 per-
sonal choice and no one has to agree with me. You can choose and inves-
tigate further what you think are the greatest Greeks to have walked the
earth and compile your own list.

NEPOΜAΚ sent Postcard for

Varosha to Foreign Ministers
Following Turkey's unilateral

decision to “open” Varosha beach-
front on 8th October, each of
NEPOMAK's regional branches
across the world has raised the
issue with their respective foreign
minister by sending them a “post-
card for Varosha”.

The postcards emphasise that
"Turkey has illegally 'opened'
Varosha but the town's lawful res-
idents are still refugees". Addi-
tionally, the postcards explain that
Turkey's actions on Varosha vio-
late international law and say, "this
illegal action must be reversed,
and the international community
must do more." The postcards al-
so urge each respective foreign
minister to consider "all measures
available to ensure international
law is upheld in Cyprus".

NEPOMAK also noted in the
postcards that Turkey's actions
send an "appalling indication about
their [Turkey's] intentions towards
Cyprus" and describes them as
"an act of bad that damages
prospects of reunification."

Commenting on the initiative,

NEPOMAK President Christos
Tuton said, "it's important that we
speak up on this issue and use
our global network of diaspora
Cypriots to remind governments
around the world that young peo-
ple in their countries care deeply

about Cyprus. Erdogan's illegal
'opening' of Varosha is completely
unacceptable and the interna-
tional community must do all it
can to seek its reversal. This land
is not Erdogan's to give. Varosha
belongs to the Republic of Cyprus

and its people."
United Nations Security Coun-

cil resolutions 550 (1984) and 789
(1992) explicitly call on Turkey to
hand over control of Varosha so
that the town's lawful residents
can return home.

Stephen Alambritis receives MBE in Queen’s Birthday

Honours’ List 2020 for Services to Local Government
Τhe Leader of Merton Council, Council-

lor Stephen Alambritis, has been recognised
in the Queen’s Birthday Honours.  Cllr Alambri-
tis has been awarded an MBE for services
to Local Government in South London.

He is the first Cypriot council leader in Britain
and the longest serving leader of Merton Coun-
cil, since the Αuthority was established in 1965.
In 2013, Merton Council was named Best Achiev-
ing Council at the prestigious MJ Achievement
Awards. First elected to the Merton council as
Ravensbury ward councillor in in 2003, Cllr
Alambritis became Labour Leader in the 2007/8
municipal year, and took the council’s most se-
nior role in 2010, following the first of three suc-
cessive election victories.

Under the leadership of Aradippou born
Alambritis, the council has operated in a more
business-like way, with particular emphasis on
supporting the most vulnerable and improving
services for families. Key achievements include
building a state of the art leisure centre in Mor-
den and a new library building in Colliers Wood.
A learning disability centre was also developed
in Colliers Wood and a brand new secondary
school is due to open in South Wimbledon soon.

Cllr Alambritis has always championed busi-
nesses across the borough, following his own
successful career at the Federation of Small
Businesses. He also led the council’s support
for local football club AFC Wimbledon to achieve
their goal of returning home to Plough Lane in
a brand new stadium, which is part of a devel-
opment of 800 much-needed homes.

In addition to his role as Council Leader, Cllr
Alambritis has been a member of the Better
Regulation Task Force at the Cabinet Office,
and a Commissioner at both the Disability Rights
Commission and at the Equality and Human
Rights Commission. He was previously a rep-
resentative on the European Union Committee
of the Regions. Cllr Alambritis is a trustee on
the board of London Sport and a member of the
Leaders’ Committee at London Councils, as
well as chairing the five borough South London
Partnership.

The Queen’s Birthday Honours list was due

to be published in June, but was postponed so
that doctors, nurses and volunteers could be
nominated for their work during the COVID-19
pandemic. The Member of the Order of the
British Empire is awarded for outstanding achieve-
ment or service to the community.

Cllr Alambritis said: “It is a great honour to

be included on the Queen’s Birthday Honours

list, alongside some incredible people who have

done so much in response to the pandemic and

I would like to congratulate them all. It has been

an absolute privilege to lead Merton Council

and to serve the diverse communities in a place

which I am proud to call home. I share this recog-

nition with everyone I have worked in partner-

ship with - the residents, councillors, council of-

ficers, voluntary groups, businesses and com-

munity organisations - to achieve more for our

borough. I have been immensely supported by

the Cypriot community  in my time as a council

leader in South London and I am eternally grate-

ful to the Cypriot diaspora for all their help”.

The Chair of London Councils, the “umbrel-
la” body for all of London’s 33 local authorities
including Merton, Councillor Peter John, said:
“This is a worthy recognition for Stephen’s bril-

liant work as Leader of Merton Council. Stephen

has been a strong advocate for his borough and

for London over the past decade and I am de-

lighted that he has been honoured by the Queen.”

Maria Alambritis passes her PhD

Examination
Maria Alambritis has completed her PhD degree which

is one of the highest levels of academic qualification. The de-
gree took four years of full-time work towards a thesis offer-
ing an original contribution in her subject. 

Maria's thesis was under the History of Art banner and was
titled "Modern Mistresses and the old Masters: Women and
the writing of Art History1860-1915". The thesis examines the
role and influence of overlooked Nineteenth Century women
art historians on the developing discipline of art history in
Britain.  

Maria undertook her PhD as a student at both the Univer-
sity of London's Birkbeck College and at the prestigious Na-
tional Gallery in Trafalgar Square.  All PhD projects are com-
pleted with the guidance of one or two supervisors  who will

invariably be experts in the general area of research.  Many students think of their supervisor as
a mentor, rather than a teacher. 

Maria's supervisors for her degree were Hilary Fraser the Director of Birkbeck's Centre for
Nineteenth Century Studies and Susanna Avery-Quash  the Senior Research Curator in the His-
tory of Collections at the National Gallery. 

Maria went through her final viva voce oral exam in early October. This is a formal discussion
and defense of the thesis involving Maria's examiners and went on for well over two hours. Maria's
examiners were Elizabeth Prettejohn, Head of the History of Art Department at York University
and Caroline Elam a trustee of the Fitzwilliam Museum in Cambridge. Maria passed her exami-
nation with flying colours. 

Her very proud parents are Mr Stephen Alambritis and Mrs Athanasia Alambritis. The fam-
ily live in Merton in South London.



It was another positive match day for the many

teams of community grassroots club Omonia Youth

FC who are sponsored by Spector, Constant &

Williams, Vas Barbers and V Jewellers. 

Zeno Vryonides and Vas Simou's Under 13

Green overcame a tough opponent and their bat-

tling qualities came to the fore as they took all three

points in a 4-3 win. The boy's earned their impor-

tant away win thanks to their desire, never giving

up and the creative play which led to four excel-

lent goals being scored. The performance drew

proud praise from coach Zeno who summed it up

by saying: "Happy players, happy parents and hap-

py coach." 

Nick Georgiou's Under 18 Gold overwhelmed

their opponents as they won 7-1. The team out on

a very good performance, especially in the sec-

ond half where they picked up the pace and fin-

ished some of the many chances we created. Goal

scorers on the day were:  Man of the Match John

Young with a hat-trick, Daniel David (2), Michael

Vassiliou and Theo Stavrou.  

Savva Zavros and David Poncia's Under 15

Gold played their first league match of the season

against a team who historically have played in the

top division for the last few seasons. The Under

15 Gold held their own for the first half and took a

1-0 at the start of the second half. However a cou-

ple of school boy errors gifted their opponents two

goals and their fourth goal which was a cross end-

ed up in the back of net. Callum Howley scored an

excellent goal by from outside the box as the final

score ended 4-1 to the opponents with Harry

Theodorou named Man of the Match.  

Mike Koumi and Adam Broomfeld's Under 13

White lost 4-3, against a team they totally domi-

nated. They were 3-1 up at half time and in con-

trol but in the second half they just couldn't con-

tain their opponents long ball game in the second

half. Even so, the Under 13 White still created 6

or 7 good chances in second half but couldn't fin-

ish. Goals were scored by George K (2) and William

with George K awarded Man of the Match for his

superb all round forward play. 

Michael Pieri's Under 16 White lost in the Chal-

lenge Cup to a team from the top division. In a

tough match they boys contained their opponents

without really threatening them in the first half but

two errors gifted their opponents a 2-0 goal half

time lead. Four injures meant they had to play the

final 10 minutes with 10 men and it did not help

their cause. The highlight of the game was a stun-

ning goal from Noel Allen with Emmanuel O-N

named Man of the Match for his effort, endeavour

and skill on the ball. 

By contrast Chris and Jimmy Mousicos' Under

16 Gold won again and continue their good start

to the season with another three points and an-

other 4-1 win. It was a great performance with the

team scoring some great goals. Louis G (2), Cem

P and Vansh K were the scorers with Jason K

named Man of the Match.  

It was an early start to the day for Myri Demetri-

ou and Kyri Eleftheriou's Under 12 White and this

showed with a sloppy, lethargic opening to the

game where the boys were second to every ball.

If it wasn't for their Man of the Match goalkeeper

keeping them in the game, the match would've

been all over before half time. A great clearance

off the line by Zac was also noteworthy. The Un-

der 12 White managed to snatch a goal through

Charlie after a superb one-two and after a good

talking to at half time the boys, each player won

their individual battles and showed brilliant re-

silience in the second half. Further goals from

Nicholas, Charlie, Leo and Kleanthis in the sec-

ond half put the game to bed for a 5-1 final score

line to continue their great start in the league this

season. Goalkeeper Alessandro was Man of the

Match with a string of fantastic saves that kept us

his team the match when they needed it most. 

The Men's team, sponsored by Crown Mobile

Tyres, Athletic Development Club, The Master

Locksmith, CJAZ Consulting and RAMEK asset

management, were back in action and they gave

the large crowd plenty to be optimistic about. Even

though they lost 2-0, both goals had an element

of good fortune; the first a deflection and the sec-

ond the goalkeeper slipping. 

The boys are getting better and improving their

awareness in what is a huge step up from youth

football to adult football. Next week is a seminal

occasion for the club and the team as they face

Omonia London FC in what will be the first ever

Omonia Derby at adult level. We wish Chris and

his team the best of luck.  

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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Another positive
match day for

Omonia Youth FC 

The club's men's team in their new kit

A great start to the season for the Under 12 Green

Omonia Youth FC Steven Toumbas

Achievement Award
Community football Omonia Youth FC annual-

ly host their annual Presentation Day after every

season. Unfortunately, due to lockdown restric-

tions this was not possible at the end of last sea-

son and it denied the opportunity for the club to

come together and celebrate the successes and

positive experiences for that season. Neverthe-

less, the club's many teams have held their own

individual award days since lockdown was lifted.

On Friday 9 October it was the turn of the Under

16 Girls team who held their presentation day at

Southgate Hockey Club after their weekly training

session and it also gave the club the opportunity

to present one of the club's significant awards.   

The Steven Toumbas Achievement Award is a

special award named in memory of one of the club's

former players, Steven Toumbas, who in Decem-

ber 2008 died suddenly at the tragically young age

of 20 years old. Since this unfortunate and very

sad time, the club dedicated an annual award in

memory of his name. The Steven Toumbas Achieve-

ment Award can go to any player or person asso-

ciated with the club whereby nominations by man-

agers and subsequent review by the committee

will be assessed.  

As always, the decision who to present this

award to is difficult with a number of nominations

considered, but this year it was felt that the nom-

ination made by Girls Under 16 coach George Pan-

telides was very worthy and touched the commit-

tee. 

In his speech to present the award, Chairman

Michael Pieri said:  

"We always hear about children being resilient,

being strong, and having the ability to take things

in their stride. But we don't always see it or hear

about it. George made us aware of one such case.

This year's Steven Toumbas Achievement Award

recipient is a girl who has had to overcome some

struggles, seen her mum diagnosed with a seri-

ous illness but who has never waivered in contin-

uing to be the best that she can be. It has been a

very tough time for her but she has remained com-

mitted to her football, continued to be positive and

hardly missed any training or matches. She has

been described as 'a truly inspirational story'. It is

therefore with great honour that I present the 2020

Omonia Youth FC Steven Toumbas Achievement

Award to Mary Koumouris." 

Both Michael and George presented the award

to Mary in front of her watching teammates and

parents. (see photo) 

The 2020 Steven Toumbas award winner Mary Koumouris seen here with club
Chairman Michael Pieri (l) and Under 16 Girls coach George Pantelides (r)

The Under 16 Girls squad at their Presentation Day event



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.

MELITzAnES KE TYRI 
STO FOURnO

Baked aubergines with cheese

InGREDIEnTS
(serves 4-6 persons)

125ml vegetable oil
1kg large aubergines, sliced lengthways, 1cm

thick
4tbsp olive oil and a little extra for drizzling
3 cloves garlic, roughly chopped
1x300g jar tomato perasti (Greek equivalent

of tomato passada)
or

4 large ripe tomatoes, skinned, deseeded and
roughly chopped

1tbsp tomato puree dissolved in 100ml wa-
ter

1tsp dried oregano
½ bunch flat-leaf parsley, finely chopped

125g kefalotyri (a hard sheep's milk cheese)

or parmesan, grated

Sea salt and freshly ground black pepper

Method
1. Preheat the oven to 200'C/180'C fan, gas

mark 4.

2. Heat the vegetable oil in a large frying pan,

add the aubergines and fry for 5 minutes

until they begin to brown, turning the slices

once. Add more oil if necessary.

3. Remove and drain on absorvent kitchen

paper and layer the aubergine slices in a

large baking tin or casserole dish.

4. In a heavy bottomed frying pan, heat the

olive oil and sauté the garlic for 1 minute,

add the tomato perasti or chopped toma-

toes and then add the tomato puree mix-

ture. Cook until the liquid has evaporat-

ed.

5. Stir in the oregano and parsley and sea-

son with salt and pepper.

6. Pour the tomato mixture over the aubergine

slices, drizzle a little extra olive oil on top

and sprinkle over the grated cheese.

7. Bake for around 30 minutes until browned

8. Serve hot or cold with a tomato salad and

plenty of crusty bread.

Copyright George Psarias

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

Melitzanes Ke Tyri Sto Fourno
Baked aubergines with cheese

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

   

  

   

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

    

  

  

 

    

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

   

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

   

   

 

     

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

    

     

     

     

    

    

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

    

    

    

     

     

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

       

      

  

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

     

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

  

  

 
 

 

 
  

    

   

  

 

   

 

  

   

 

   

  

 

 

 

 µµ∞∞ƒƒøø™™II EEssttaatteess
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