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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

e m a i l :  m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  

ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Η τουρκική παρανομία
στο Βαρώσι προκαλεί
κυρίως Ευρωπαίους

και Αμερικανούς
ΣΕΛΙΔΑ 5

Νέος πρέσβυς της
Ελλάδας στο Η.Β. ο
Ιωάννης Ραπτάκης

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ σε κύκλωμα παράνομης

μετακίνησης λαθρομεταναστών
l ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΡΑ» ΤΩΝ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΩΝ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΗΠΑ ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Τζο Μπάντεν καλεί
τον Ερντογάν να

αναιρέσει την 
απόφαση για την Αγιά Σοφιά

ΣΕΛΙΔΑ 9

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός

προειδοποιεί την Ευρώπη 

για την Τουρκία
ΣΕΛΙΔΑ 10

Τα 14,500 νέα κρούσματα ημερησίως
στην Αγγλία οδηγούν σε σκέψεις

lockdown 2-3 εβδομάδων
στο τέλος Οκτωβρίου

ΣΕΛΙΔA 6

«ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ» ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΑΤΑΡ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Τουρκική πρόκληση επί
του εδάφους άρον-άρον

στο Βαρώσι

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Θα φανεί 

αν οι κινήσεις της Τουρκίας 

είναι πρόσκαιρος ελιγμός»
l ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 4

2.500 χρόνια από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ, ΣΕΛΙΔΑ 12

n ΝΕΑ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΜΕ
«ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΩΣ

ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ»

n ΜΑΛΛΙΟΤΡΑΒΙΟΎΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΛΑΦΥΡΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

n ΕΝΤΟΝΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ        ΣΕΛΙΔΑ 2
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Ανοικτή πολιτική και φτηνή πα-

ρέμβαση στα κατεχόμενα επιχεί-

ρησε ο Ερντογάν για στήριξη του εκ-

λεκτού του στην ψηφοφορία της ερχό-

μενης Κυριακής για ανάδειξη αρχηγού

της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο

Ερντιγάν «έδωσε το δακτυλίδι» στον

ψευδοπρωθυπουργό «υποψήφιο

πρόεδρο» Ερσίν Τατάρ, καλώντας

τον στην Άγκυρα για να ανακοινώσουν

πανηγυρικά μαζί το άνοιγμα μέρους

της παραλίας του Βαρωσιού και να…

γιορτάσουν την επαναλειτουργία του

αγωγού που μεταφέρει νερό στα κα-

τεχόμενα από την Τουρκία. Την ίδια

ώρα οι υπόλοιποι κατοχικοί ηγέτες

και υποψήφιοι πρόεδροι μαλλιοτρα-

βιούνται διότι οι ίδιοι περιθωριοποιή-

θηκαν και αποκλείστηκαν από τη…

δόξα της λαφυραγώγησης του Βα-

ρωσιού.

Οι παράλληλες ανακοινώσεις που

έγιναν από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-

γάν και τον Ερσίν Τατάρ στην Άγκυρα,

για μεταφορά νερού και Βαρώσια είχαν

έντονο προεκλογικό χρώμα, καθώς η

τουρκική κυβέρνηση θέλησε να τους

προσδώσει πανηγυρικό χαρακτήρα μέ-

σα από ζωντανές συνδέσεις. 

Ο Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσε  ότι η πα-

ραλία της περίκλειστης περιοχής των

Βαρωσίων θα άνοιγε την Πέμπτη για το

κοινό, προσθέτοντας ότι η περίκλειστη

πόλης των Βαρωσίων είναι ασυζητητί

έδαφος της «βόρειας Κύπρου». 

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, παίρ-

νοντας τον λόγο, δήλωσε: «Συγχαίρω

τον τουρκοκυπριακό λαό για αυτή την

όμορφη εξέλιξη. Το γνωρίζουμε ότι αυ-

τή η απόφαση θα ενοχλήσει αρκετούς».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο

Ερντογάν υπέδειξε ότι θα γίνονται βή-

ματα «σύμφωνα με την πραγματικό-

τητα και όχι τα όνειρα». 

Οι προεκλογικές εξαγγελίες συνο-

δεύτηκαν από ζωντανή σύνθεση με την

Αμμόχωστο όπου ο «Δήμαρχος» της

πόλης μίλησε ποζάροντας μπροστά σε

εκσκαφείς και άλλα μηχανήματα που

είχαν μεταφερθεί εκεί για να δείξουν την

ετοιμότητα του Τατάρ να προχωρήσει

άμεσα στη διάνοιξη.

Εμφανής είναι προσπάθεια του

Ερντογάν να βοηθηθεί ο Ερσίν Τα-

τάρ να περάσει και στον δεύτερο

γύρο, γιατί οι ενδείξεις είναι πως αν-

τιμετωπίζει πολλές δυσκολίες ως

υποψήφιος. 

Το κομμάτι της παραλίας που πρό-

κειται να δοθεί στο κοινό είναι μήκους

1,5 χιλιομέτρου και εκτείνεται ανάμεσα

στο ξενοδοχείο Palm Beach και την πα-

ραλία που χρησιμοποιείται ήδη εδώ και

χρόνια από τους αξιωματικούς του κα-

τοχικού στρατού και τις οικογένειές 

τους.

Ο Τατάρ αναφέρθηκε σε «ιστορική

απόφαση» με την πλήρη υποστήριξη

της Τουρκίας.

«Τα Βαρώσια θα είναι ο πλούτος αυ-

τής της ‘χώρας’, τα Βαρώσια θα είναι το

όραμα αυτής της ‘χώρας’, την απόφα-

ση για κάθε επόμενη ενέργεια θα λαμ-

βάνει ο ‘λαός’. Αναμένουμε πως αυτό

το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί ως ‘εθνικό

ζήτημα’», επεσήμανε  ο ψευδοπρωθυ-

πουργός πληροφορώντας ότι θα υπο-

δεχθεί Τουρκοκύπριους «από όλα τα

κόμματα», για να περπατήσουν μαζί

στην περίκλειστη κατεχόμενη πόλη.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μετά την εξέλιξη αυτή η ΚΔ δεν

είχε άλλη επιλογή από του να προσ-

φύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των

Ηνωμένων Εθνών. Ο μόνιμος αντι-

πρόσωπος της Κύπρου συναντήθηκε

με τον πρόεδρο του ΣΑ ΟΗΕ και ζή-τησε

να ασχοληθεί με το θέμα των Βαρωσίων.

Η εξέταση του θέματος αναμένεται να

γίνει στη διάρκεια κλειστών διαβου-

λεύσεων. 

Η Άγκελα Μέρκελ, μετά από τηλε-

φωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρό-

εδρο Αναστασιάδη, ανέλαβε να μιλή-

σει στον Ρετζέπ Ερντογάν καλώντας να

αποφύγει ενέργειες όπως αυτή με την

Αμμόχωστο.  Μέρκελ και Ερντογάν

μίλησαν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψ-

ης και σύμφωνα με ανακοίνωση που

εκδόθηκε στο Βερολίνο, η Καγκελάριος

επεσήμανε την αναγκαιότητα της μείω-

σης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσό-

γειο. 

Ο Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση

της τουρκικής προεδρίας, επεσήμανε

στην Μέρκελ ότι Ελλάδα και Ελληνοκύπρ-

ιοι κρατούν όμηρο την Ευρώπη η οποία

είναι καιρός να δει τα συμφέροντά της. 

Ο Επίτροπος για τη Διεύρυνση, Ολίβιε

Βαρχέλι, ανέφερε ότι «δεν βοηθά την

αποκλιμάκωση στην περιοχή».

Παράλληλα, ενέργειες έγιναν και από

πλευράς Νίκου Χριστοδουλίδη, ο

οποίος ενημέρωσε τον Ρώσο ΥΠΕΞ 

Σεργκέι Λαβρόφ, η χώρα του οποίου

προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας.

ΟΜΟΦΩΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Εθνικό Συμβούλιο μετά από τρίωρη

συνεδρία καταδίκασε ομόφωνα τις νέες

προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας

διαμηνύοντας παράλληλα την ετοιμό-

τητα της ελληνοκυπριακής πλευράς να

προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγ-

ματεύσεων. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στην

πρώτη του δημόσια τοποθέτηση επί

των εξελίξεων χαρακτήρισε απαράδεκτη

την ενέργεια της Τουρκίας, σημειώνον-

τας και την ομόφωνη καταδίκη από το

Εθνικό Συμβούλιο. 

Μετά το πέρας της συνεδρίας του ΕΣ

ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέγ-

νωσε το κοινό ανακοινωθέν σύμφωνα

με το οποίο: 

«Το Εθνικό Συμβούλιο:

Καταδικάζει με τον πιο έντονο τρ-

όπο τις σημερινές ενέργειες της Το-

υρκίας, οι οποίες παραβιάζουν τα

σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου

Ασφαλείας των ΗΕ, και ειδικά τα

ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-

λείας των ΗΕ 550 (1984) και 789 (1992)

και  καλεί την Τουρκία να ανακαλέ-

σει και να συμμορφωθεί με τα πιο

πάνω ψηφίσματα. 

Η δεύτερη παράγραφος είναι αυ-

τή στην οποία διαφωνεί το ΕΛΑΜ.

Επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της

ελληνοκυπριακής πλευράς να συμμε-

τάσχει σε ένα γόνιμο διάλογο για την

επίλυση του Κυπριακού, μακριά από

απειλές και τετελεσμένα, στη βάση

του πλαισίου όπως καθορίζεται από

τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, τις

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφα-

λείας  αλλά και τις αρχές και αξίες της

ΕΕ, μέλος της οποία είναι και θα πα-

ραμείνει η Κυπριακή Δημοκρατία».

Όπως ανέφερε ο κ. Κούσιος, «το Εθ-

νικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του,

πέραν της ενημέρωσης που έτυχε από

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και των

απόψεων που εκφράστηκαν από τα πο-

λιτικά κόμματα, επικεντρώθηκε κατά κύρ-

ιο λόγο στη σημερινή παράνομη ενέρ-

γεια της Τουρκίας σε σχέση με το πα-

ραλιακό μέτωπο της περίκλειστης πε-

ριοχής των Βαρωσίων».

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρό-

πο καταδικάζει την απόφαση της Το-

υρκίας για επέκταση της άδειας εισό-

δου στο παραλιακό μέτωπο των Βα-

ρωσίων το ελληνικό Υπουργείο Εξωτε-

ρικών.

Σε ανακοίνωσή του τονίζει πως «η

απόφαση αυτή συνιστά κατάφωρη

παραβίαση των Αποφάσεων του

Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και

η Ελλάδα πρόκειται να ενισχύσει όλες

τις σχετικές προσπάθειες της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών,

Νίκος Δένδιας, είχε τηλεφωνική επι-

κοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του,

Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτ-

ησαν για τις νέες παράνομες και προκ-

λητικές ενέργειες της Τουρκίας στα Βα-

ρώσια, όπως αναφέρει σε ανάρτησή

του στο Twitter, o Ν. Δένδιας.

ΜΑΛΛΙΟΤΡΑΒΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ

Τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρ-

ας στην Αμμόχωστο έφτασε σε σημείο

να καταδικάσει μέχρι και ο κατοχικός

Μουσταφά Ακιντζί, αντίπαλος του Τα-

τάρ. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης χαρα-

κτηρίζει τις παρεμβάσεις της Τουρκίας

τόσο στο ζήτημα της Αμμοχώστου όσο

και σε αυτό του αγωγού μεταφοράς νε-

ρού προς τα κατεχόμενα «ντροπή για

τη δημοκρατία». Ειδικά για την Αμμόχω-

στο σημειώνει ότι πρόκειται για ένα με-

γάλο λάθος διότι οδηγεί τους Τ/κ σε

δύσκολη κατάσταση στο διεθνές περι-

βάλλον και εκφράζει την πεποίθηση ότι

οι Τουρκοκύπριοι θα δώσουν την απάν-

τηση σε όσα συμβαίνουν με την ελεύθ-

ερη βούλησή τους στις εκλογές της Κυρ-

ιακής.

Ο Κουντρέτ Οζερσάι ανέφερε ότι η

συγκεκριμένη κίνηση δεν συνιστά άνοιγ-

μα του Βαρωσιού. Κατηγόρησε τον Τα-

τάρ ότι ενήργησε εκτός της «κυβερ-

νητικής συμμαχίας» στα κατεχόμενα,

ότι δεν έλαβε καθόλου υπόψη την

συμμαχία και έκανε προεκλογικό αντι-

κείμενο το Βαρώσι.  

Ο Τατάρ πήγε στην Άγκυρα χωρίς να

το πει σε κανέναν, ανέφερε ο κ. Οζε-

ρσάι προσθέτοντας ότι οι δηλώσεις που

έγιναν, οι οποίες δεν ξεκαθαρίζουν τί θα

γίνει με το Βαρώσι, δεν μπορούν να

γίνουν αποδεκτές.

Ο Ερσίν Τατάρ έχει γίνει γελοίος,

καθώς πίστεψε το ψέμα ότι «ανοίξαμε

το Βαρώσι», ήταν η αντίδραση του ανε-

ξάρτητου υποψηφίου «προέδρου», Σε-

ρντάρ Ντενκτάς, σημειώνοντας ότι η

ζωντανή μετάδοση της τελετής σε Πά-

ναγρα και περίκλειστη πόλη της Αμμο-

χώστου, παρά την απαγόρευση του

«Ανωτάτου Εκλογικού Συμβουλίου»,

βλάπτει το «δικαστικό σώμα» και τη

δημοκρατία. Σε ανάρτησή του ο κ. Ντεν-

κτάς ανέφερε ότι με τη δήλωση για άνοιγ-

μα μέρους του Βαρωσίου, ο Ερσίν Τα-

τάρ αντί να φροντίσει για το συμφέρον

του «λαού», έχει γίνει γελοίος στα μά-

τια του. Δεν είναι το ίδιο το άνοιγμα του

Βαρωσίου στο πλαίσιο του διεθνούς δι-

καίου με τρόπο που να αρμόζει στις

αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ, με το άνοιγ-

μα ενός μέρους του παραλιακού μετώπου

άρον άρον. Ωστόσο, πιστεύει ότι θα εκ-

τιμηθεί στις «εκλογές» και θεωρεί ότι

ένα τέτοιο ψέμα είναι κατάλληλο, πρό-

σθεσε. 

Χαρακτήρισε δε ως ασέβεια προς το

ψευδοκράτος το ότι οι ανακοινώσεις αυ-

τές έγιναν στην Άγκυρα και όχι στη Λευ-

κωσία, χωρίς να υπάρχει απόφαση του

«υπουργικού συμβουλίου», χωρίς να

έχει συζητηθεί το θέμα στη «βουλή».

Η ανάγκη τους για αυτό, είναι μια εκ-

δήλωση απελπισίας και πανικού, ανά-

φερε στη δική του ανάρτηση για τε γε-

γονότα ο Οζντίλ Ναμί, τέως διαπραγ-

ματευτής των Τ/κ και «βουλευτής» του

ΡΤΚ.  Το ότι μια μεγάλη χώρα όπως η

Τουρκία, αφήνεται να εξυπηρετήσει κά-

τι τέτοιο (σσ: την κατάσταση πανικού)

είναι λυπηρό, δεν της αρμόζει κάτι τέ-

τοιο, δεν μπορεί να χαμηλώσουν, να

περιπέσουν οι σχέσεις Τουρκίας – ψευ-

δοκράτους, στο επίπεδο ενός κόμμα-

τος, πρόσθεσε ο κ. Ναμί.

Μιλώντας στο τ/κ κανάλι «Σιμ», ο

Οζντίλ Ναμί πρόσθεσε ότι πρόκειται για

ενέργειες χειραγώγησης και δεν είναι

δύσκολο κάποιος να καταλάβει γιατί αυ-

τό γίνεται πριν τις «εκλογές».

Πέτσας για Αμμόχωστο : Είτε βήμα
πίσω από τις προκλήσεις είτε

κυρώσεις στην Τουρκία 
τον Δεκέμβριο

Για άλλη μία προκλητική ενέργεια που

παραβιάζει τις αποφάσεις του Συμβου-

λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και συγκρού-

εται με το κείμενο συμπερασμάτων της

ΕΕ έκανε λόγο ο Στέλιος Πέτσας ανα-

φερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας

να ανοίξει το παραλιακό μέτωπο των

Βαρωσίων.

Η Τουρκία οφείλει να κάνει ένα βήμα

πίσω, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας

υπογραμμίζοντας ότι το θέμα θα απασχο-

λήσει τους ηγέτες της ΕΕ την ερχόμενη

εβδομάδα.

Ο Έλληνας Κυβερνητικός Εκπρό-

σωπος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση κα-

ταδίκασε την απόφαση της Τουρκίας και

ο κ. Μητσοτάκης είχε επικοινωνία με

τον κ. Αναστασιάδη όπου εξέφρασε τη

στήριξή του στην Κυπριακή Δημοκρατία

και τόνισε πως, αν η Τουρκία επιλέξει

τον δρόμο των προκλήσεων, τότε η

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ θα αποφ-

ασίσει τον Δεκέμβριο την επιβολή

κυρώσεων.

Το θέμα θα συζητηθεί την ερχόμενη

εβδομάδα στη σύνοδο των ηγετών της

ΕΕ και αφορά όλη την Ευρώπη ανέφε-

ρε ο κ. Πέτσας, λέγοντας πως η Τουρκία

έχει την ευκαιρία να κάνει ένα βήμα πίσω.

«ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ» ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΑΤΑΡ

ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Τουρκική πρόκληση επί του 

εδάφους άρον-άρον στο Βαρώσι

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΤΟΥΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ (ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ, ΙΣΠΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΥΣ)

Για συντήρηση απεσύρθη το 
“Γιαβούζ” από την κυπριακή ΑΟΖ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, «το ‘Γιαβούζ’ ολοκλήρωσε τις εργασίες του

στο σημείο Selcuklu-1 που είχε ξεκινήσει στις 24 Απριλίου και επέστρεψε στο λιμάνι Τα-

σουτσού για εργασίες συντήρησης και ανεφοδιασμού και να προετοιμαστεί για την επό-

μενη αποστολή του. Έπειτα από τις εργασίες προετοιμασίας του στο λιμάνι, το ‘Γιαβούζ’

θα συνεχίσει τις δραστηριότητές γεώτρησής του σε νέο σημείο».

Ανάλογη αιτιολογία δόθηκε και για την επιστροφή του «Ορούτς Ρέις».

Εν τω μεταξύ, το «Ορούτς Ρέις» αγκυροβόλησε ανοιχτά της Αττάλειας και αναμένει εν-

τολή για την επόμενη αποστολή του, σύμφωνα με την τουρκική φιλοκυβερνητική εφημε-

ρίδα «Γενί Σαφάκ», η οποία επικαλούμενη τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρει ότι η

Ελλάδα, με την έκδοση NAVTEX, προσπαθεί να σαμποτάρει τον διάλογο με την Τουρκία.

Οι ίδιες πηγές φέρονται να κατηγορούν την Ελλάδα ότι χρησιμοποιεί τη ΝΑVTEX «για

να αποτελέσει τη βάση για τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της ενάντια στα δικαιώματα και

συμφέροντα της Τουρκίας».
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Ο πρέσβυς Ιωάννης Ραπτάκης ανέ-

λαβε ως επικεφαλής της διπλωματικής

εκπροσώπησης της Ελλάδας στο Ηνω-

μένο Βασίλειο από την 1η Οκτωβρίου.

Διπλωμάτης καριέρας, ο κ Ραπτάκης,

εισήλθε στο Ελληνικό Υπουργείο Εξω-

τερικών το 1985. Αντικατέστησε  τον κ.

Δημήτριο Καραμήτσο-Τζιρά, ο οποίος

μετά από τρία χρόνια ευδόκιμης πα-

ρουσίας στο Λονδίνο μετατέθηκε σε άλ-

λη θέση.

Ο κ. Ραπτάκης έχει πλούσια υπη-

ρεσία στο διπλωματικό σώμα, εκπρο-

σωπώντας της Ελλάδα σε διάφορες

χώρες και διεθνής οργανισμούς. Διετέ-

λεσε πρέσβυς της Ελλάδας στο Βιετνάμ

και το Λάος, στην Ινδία με ταυτόχρονη

διαπίστευση στη Σρι Λάνκα, Νεπάλ,

Μπαγκλαντές και Μαλβίνες. Υπηρέτησε

σε αρκετές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και του Συμβουλίου της

Ευρώπης. Επίσης, υπηρέτησε στις 

πρεσβείες της Ελλάδας στην Αυστραλία,

Αργεντινή και Ρουμανία.

Η σύζυγός του Γεωργία Σουλτανο-

πούλου είναι Γενική Πρόξενος της Ελλά-

δας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο νέος Έλληνας πρέσβης πήρε 

την ευχή του Αρχιεπισκόπου

Ο νέος Πρέσβης της Ελλάδος στο Λον-

δίνο, κ. Ιωάννης Ραπτάκης, συνοδευό-

μενος από την σύζυγό του Γεωργία Σου-

λτανοπούλου, Γενική Προξένο της Ελλά-

δος στην Κωνσταντινούπολη, πραγμα-

τοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη γνωρ-

ιμίας επί τη αναλήψη των καθηκόντων

του μετά του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισ-

κόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

τανίας κ. Νικήτα στο Μέγαρο της Αρχιε-

πισκοπής Θυατείρων, την Τρίτη 6 Οκτω-

βρίου 2020 (φωτό).

Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τον νέον

Πρέσβη για τις δράσεις της Ιεράς Αρχιε-

πισκοπής Θυατείρων από της αναλή-

ψεως των καθηκόντων του, τον Ιούλιο

του παρελθόντος έτους. Ο Πρέσβης ανα-

νέωσε την δέσμευση της Μητέρας Πα-

τρίδας Ελλάδας για την πλήρη αρωγή

και συμπαράσταση προς την Ιερά Αρχιε-

πισκοπή.

Νέος πρέσβυς της Ελλάδας

στο Η.Β. ο Ιωάννης Ραπτάκης

ΜΚΟ σε κύκλωμα 

παράνομης μετακίνησης

λαθρομεταναστών 

στην Ελλάδα
Για την επιχείρηση «Αλκμήνη» και τον τρόπο που στήθηκε από

την ΕΥΠ ώστε να αποκαλυφθούν μέλη Μη Κυβερνητικών Ορ-

γανώσεων (ΜΚΟ) που συμμετείχαν είτε με αμοιβή είτε χωρίς σε

κύκλωμα διακίνησης προσφύγων και μεταναστών μίλησε ο υπουρ-

γός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αφήσει τις δομές να διοικούνται από ΜΚΟ.

Εμείς κοιτάξαμε το ρόλο των ΜΚΟ στην λαθροδιακίνηση προ-

σώπων, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας, και δεν

είναι μόνο η Μυτιλήνη, ΜΚΟ που συμμετείχαν σε κυκλώματα

για να έρχονται παράνομα μετανάστες στη χώρα μας, ΜΚΟ που

παρακολουθούσαν το Λιμενικό, παρακολουθούσαν συχνό-

τητες, και είχαν ρόλο κατασκόπων και όχι ανθρωπιστικής δρά-

σης», είπε ο κ. Μηταράκης, προσθέτοντας πως έχουν ήδη ασκηθ-

εί διώξεις.

Τι αποκάλυψε η επιχείρηση «Αλκμήνη»

Η ΕΥΠ και η Ελληνική Αστυνομία διερεύνησαν, εν μέσω της κρίσης

με την Τουρκία, τον ρόλο τεσσάρων ΜΚΟ στη διά θαλάσσης πρ-

οώθηση από την Τουρκία μεταναστών και προσφύγων στη Μυτι-

λήνη, οι οποίες κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν παράνομες

διαδικασίες και μεθόδους. 

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα «Καθημερινή», στην

υπόθεση φέρονται να ενέχονται υπήκοοι Γερμανίας, Γαλλίας, Ελβετίας,

Αυστρία, Νορβηγίας και Βουλγαρίας. Η πλειονότητα των κατηγο-

ρουμένων, 26 στον αριθμό, είναι πολίτες Γερμανίας.

Η υπόθεση ανακαλύφθηκε με τη μυστική αποστολή δύο μετανα-

στών στα παράλια της γειτονικής χώρας και τη σκηνοθετημένη συνερ-

γασία τους με μέλη των ελεγχόμενων ΜΚΟ για τη διαπεραίωση εκα-

τοντάδων ανθρώπων.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η άριστη πληροφόρηση,

ο δόλος των ενεχομένων και τα «κατ΄επίφασιν ανθρωπιστικά κι-

νήτρά τους».

Η έρευνα της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ είχε ως στόχο να «ξηλωθεί» το

σύστημα που φέρεται να γνώριζε τα πάντα σε σχέση με τα δρο-

μολόγια των λαθρεμπόρων από τα τουρκικά παράλια στη Λέσβο.

Όπως είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, από τις

έρευνες προέκυψε ότι οι ΜΚΟ έκαναν εκτεταμένη χρήση συγκε-

κριμένης τηλεφωνικής εφαρμογής, που σχετίζεται με ενεργο-

ποίηση επιχειρήσεων διασώσεων, με στόχο να δυσχεράνουν

το έργο της Ελληνικής Ακτοφυλακής και να δώσουν προβάδι-

σμα χρόνου στα τουρκικά σκάφη να εισέλθουν στα ελληνικά

ύδατα. 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά, τα στελέχη της ΕΥΠ και της

ΕΛ.ΑΣ. εντυπωσιάστηκαν από τις επικοινωνίες των μελών του

πληρώματος του σκάφους με μέλη άλλων ΜΚΟ για ανταλλαγή πληρ-

οφοριών, σε σχέση με μετανάστες που ήρθαν ή θα έρχονταν από

την Τουρκία στην Ελλάδα.

Φέρεται, επίσης, να γνώριζαν λεπτομέρειες για τον τόπο εκκίνησης

στα τουρκικά παράλια, τον χρόνο ταξιδιών, την ηλικία, το φύλο και

τη χώρα καταγωγής των επιβαινόντων στη λέμβο, αλλά και τις ζώνες

διαμονής τους στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόρ-

ιας, προτού αυτό καταστραφεί από την πυρκαγιά.

Ακόμη, σύμφωνα πάντα με τα ίδια δημοσιεύματα, μέλη ΜΚΟ κατ-

ηγορούνται ότι προέβαιναν σε συστηματική παρακολούθηση, κα-

ταγραφή και αποτύπωση των επικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος

κατά την επιχειρησιακή του δράση για την προστασία των θαλάσ-

σιων συνόρων.

ΕΝΩ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, 

Η ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ

Όμηρος της Ελλάδας και της Κύπρου η ΕΕ,
είπε ο Ερντογάν στην Μέρκελ…

Οι πρόσφατες αποφάσεις της

Συνόδου Κορυφής δεν είναι

επαρκείς για να ξεπεραστούν τα

προβλήματα μεταξύ ΕΕ και Το-

υρκίας, διεμήνυσε ο Τούρκος πρ-

όεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τη

διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε

με τη Γερμανίδα Καγκελάριο

Ανγκελα Μέρκελ.

Όπως αναφέρει η Αγκυρα, ο

Τούρκος πρόεδρος διεμήνυσε πρ-

ος τη Γερμανίδα Καγκελάριο πως

οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνό-

δου Κορυφής δεν είναι επαρκείς

για να ξεπεραστούν τα προβλή-

ματα μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας πρ-

οσθέτοντας ότι τα ευρωπαϊκά συμφ-

έροντα δεν πρέπει να τελούν υπό

την ομηρεία της Ελλάδας και της

Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσ-

κεψης συζήτησαν το θέμα της ανα-

τολικής Μεσογείου, της Λιβύης αλ-

λά και του Αζερμπαϊτζάν.

Έκθεση Κομισιόν: «Οι τουρκικές

παρανομίες απομακρύνουν τη

χώρα από την ΕΕ»

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστή η

ετήσια Έκθεση Προόδου της Κο-

μισιόν για την Τουρκία στην οποία

γίνεται λόγος για «παράνομες πρά-

ξεις και προκλητικές δηλώσεις»

στην Ανατολική Μεσόγειο και για

«ενεργή ενθάρρυνση» μετανα-

στών και προσφύγων να περάσουν

στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας

τον περασμένο Μάρτιο

Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι

η Τουρκία δεν έχει σημειώσει

«καμία πρόοδο» στην αντιμετώ-

πιση της διαφθοράς και στα θέ-

ματα κράτους δικαίου και διατυ-

πώνοντας επιφυλάξεις για την λει-

τουργικότητα της οικονομίας της.

«Οι πιθανότητες ένταξης της

Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση χειροτερεύουν όλο και πε-

ρισσότερο (…) Επιπλέον, η τουρ-

κική εξωτερική πολιτική συγκρούεται

όλο και περισσότερο με τις προτε-

ραιότητες της Ε.Ε. για την Κοινή

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)», αναφέρει η

εφημερίδα «Die Welt», επικαλούμενη

την Έκθεση της Επιτροπής η οποία

παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και επισημαίνει τις

κρίσεις της Επιτροπής για «παρά-

νομες ενέργειες και προκλητικές

δηλώσεις» της  Άγκυρας έναντι της

Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Έκθεση της Κομισιόν, σύμφω-

να με την Welt, διαπιστώνει ακόμη

ότι η Τουρκία «συνεχίζει να απο-

μακρύνεται όλο και περισσότερο

από την Ε.Ε. και σημειώνει σοβα-

ρή οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά

την δημοκρατία, το κράτος δικαίου,

τα θεμελιώδη δικαιώματα και την

ανεξαρτησία της δικαιοσύνης». Οι

συνεχιζόμενες συλλήψεις ηγετών

της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων, δημο-

σιογράφων, μελών της κοινωνίας

των πολιτών και ακαδημαϊκών, στο

πλαίσιο της συνολικής αντιτρομο-

κρατικής νομοθεσίας, «είναι βαθ-

ιά ανησυχητική», τονίζουν οι συντά-

κτες της Έκθεσης.

Σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαι-

ώματα, η Έκθεση κάνει λόγο για

παραβιάσεις που «συνεχίζονται

αμείωτες», ενώ «όσοι τάσσονταν

υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των συχνά συλλαμβάνονταν». Με-

τά την απόπειρα πραξικοπήματος

του 2016, καταγράφηκαν πολιτικές

πιέσεις και μεταθέσεις δικαστών

που είχαν ως αποτέλεσμα την υπονό-

μευση της αξιοπιστίας της τουρκι-

κής δικαιοσύνης, αναφέρει η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή και κάνει ιδιαίτε-

ρη μνεία στην δημιουργία «ενός

παράλληλου συστήματος των

επονομαζόμενων δικαστών της

ειρήνης».

Εκτός ωστόσο από την δριμεία

κριτική που ασκεί στην Άγκυρα, η

Επιτροπή εκφράζει και συγκρα-

τημένο έπαινο για την κυβέρνηση

του Ταγίπ Ερντογάν σε ό,τι αφορά

την αντιμετώπιση εσωτερικών και

ξένων εστιών τρομοκρατίας, ανα-

φέρει η «Welt». Στην ανακάλυψη

και επαναπροώθηση ξένων τρο-

μοκρατών-μαχητών η Τουρκία συνερ-

γάστηκε με την ΕΕ, αναφέρει η έκ-

θεση των Βρυξελλών, η οποία κά-

νει λόγο και για «ορισμένα βήματα

προόδου» στην μεταναστευτική

πολιτική και την πολιτική ασύλου.

«Το 2019 η Τουρκία κατέβαλε πρ-

οσπάθειες να εφαρμόσει το Σύμφ-

ωνο ΕΕ-Τουρκίας του 2016. Δια-

δραμάτισε ρόλο-κλειδί στην απο-

τελεσματική διαχείριση των μετα-

ναστευτικών ροών κατά μήκος της

διαδρομής της Ανατολικής Μεσο-

γείου», διαπιστώνει η Επιτροπή και

επαινεί τις «εξαιρετικές προσπά-

θειες» της Τουρκίας στην περίθαλ-

ψη σχεδόν 4 εκατομμυρίων προσ-

φύγων από τη Συρία (3,6 εκατ.) και

άλλες χώρες. Επικρίνει ωστόσο

ταυτόχρονα την τουρκική κυβέρν-

ηση επειδή, όπως τονίζει, τον Μάρ-

τιο του 2020 «ενθάρρυνε ενεργά

μετανάστες και πρόσφυγες να

πάρουν τον δρόμο για την

Ευρώπη μέσω της Ελλάδας».



Αμφιβολίες κατά πόσο οι κινήσεις

της Τουρκίας για αποκλιμάκω-

ση της κρίσης στο Αιγαίο και στην

Ανατολική Μεσόγειο είναι ειλικρινείς

ή πρόκειται για προσωρινό ελιγμό,

εξέφρασε ο πρωθυπουρός της Ελλά-

δας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη

συνάντησή του την Τρίτη στην Αθή-

να με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ,

Γενς Στόλτενμπεργκ. Κατά τη διάρ-

κεια κοινών δηλώσεων, ο Έλληνας

πρωθυπουργός κάλεσε την Τουρκία

«να κλείσει τον δρόμο της κρίσης και

να ανοίξει τον δρόμο της λύσης».

«Τους τελευταίους μήνες έγιναν γε-

γονότα στην Ανατολική Μεσόγειο που

απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα

και την ίδια τη συνοχή του ΝΑΤΟ», τό-

νισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με-

ταξύ άλλων στάθηκε στην παραβατική

η συμπεριφορά της Τουρκίας, σημειώνον-

τας ότι «Δεν είναι διμερές το θέμα,

αφορά όλο το ΝΑΤΟ».

«Αφορά όλους τους εταίρους του βο-

ρειοατλαντικού συμφώνου και πρόκ-

ληση προς την Ευρώπη συνολικά»,

συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλή-

ρωσε: «Πρόκειται για κίνδυνο που

καραδοκεί σε ζώνη ενδιαφέροντος

και για τις ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα είναι η απόκτηση από την

Τουρκία των S -400», είπε ο πρωθυ-

πουργός, προσθέτοντας  ότι «η Ελλά-

δα όσο παραμένει πιστή στα εθνικά της

δίκαια, τόσο σταθερά επιδιώκει τον ει-

ρηνικό διάλογο».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Αθή-

να «υποδέχεται θετικά το πρώτο βή-

μα από την Τουρκία για την αποκλι-

μάκωση της πρόσφατης έντασης.

Μένει να φανεί αν θα υπάρξει συνέχεια

ή είναι πρόσκαιρος ελιγμός. Προσ-

δοκούμε συνέπεια και συνέχεια από

τους γείτονές μας. Αναμένουμε άμε-

σο καθορισμό ημερομηνίας για την

έναρξη διερευνητικών επαφών με

μόνο θέμα τη διευθέτηση των ζωνών

στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο». 

«Εναπόκειται στην Τουρκία να κλείσει

τον δρόμο της κρίσης και να ανοίξει τον

δρόμο της λύσης. Εμείς είμαστε έτοιμοι

να τη συναντήσουμε. Αυτός ο δρόμος

είναι ο μόνος προς όφελος και των δυο

μας», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυ-

πουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στην

καθιέρωση απευθείας 24ωρης γραμ-

μής επικοινωνίας μεταξύ στρατιωτικών

επιτελείων.

Στόλτενμπεργκ : Πολύτιμος

σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα

«Η Ελλάδα είναι ένας πολύτιμος

σύμμαχος του ΝΑΤΟ», σημείωσε από

την πλευρά του ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς

Στόλτενμπεργκ, εκφράζοντας τη θέ-

ση της Συμμαχίας ότι «ο μηχανισμός

αποκλιμάκωσης, μπορεί να βοηθήσει

ώστε να δημιουργηθεί χώρος για δι-

πλωματικές προσπάθειες».

«Μέσω εποικοδομητικών συζητή-

σεων Ελλάδας – Τουρκίας στο ΝΑΤΟ

έχει δημιουργηθεί μια ανοιχτή γραμμή

μεταξύ των δύο πλευρών για να διευ-

κολυνθεί η αποκλιμάκωση της έντασης

στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που

σημαίνει δημιουργία απευθείας γραμ-

μής διαλόγου 24 ώρες το 24ωρο για να

διευκολύνουμε την αποκλιμάκωση»,

είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ, προσθέτον-

τας, ότι «η συμμαχία μας είναι ισχυρή

γιατί είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας με τον

άλλο». 

Επίσης συνεχάρη «τους συμμάχους

μας γι’ αυτήν την προσπάθεια» και εκ-

τίμησε ότι «ο μηχανισμός μπορεί να βο-

ηθήσει ώστε να δημιουργηθεί χώρος

για διπλωματικές προσπάθειες», ενώ

τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει πνεύμα

αλληλεγγύης μεταξύ των συμμάχων με

βάση το διεθνές δίκαιο.

«Η Ελλάδα ήταν στην προμετωπίδα

του αγώνα για την αντιμετώπιση της πρ-

οσφυγικής κρίσης», είπε ο κ. Στόλτεν-

μπεργκ και πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ είναι

αλληλέγγυο στην Ελλάδα.

Πρόσθεσε ότι υποστηρίζει τις ελ-

ληνικές και τουρκικές Αρχές καθώς και

την Frontex στη μάχη αυτή, και ευχα-

ρίστησε την Αθήνα «για όλες τις προ-

σπάθειες».

(Σημείωση Ε: Φαίνεται ότι ο κ. Στό-

λτεμπερκ δεν …πήρε είδηση ότι η

διοχέτευση προσφύγων και παρά-

νομων μεταναστών προς την Ελλά-

δα και την Ευρώπη γίνεται από τις

τουρκικές αρχές. Ο Ερντογάν πολ-

λές φορές απείλησε την Ευρώπη με

κατακλυσμό μεταναστών, τους οποίο-

υς χρησιμοποιεί για να εκβιάσει την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι τόσο τυφλός;)

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: «Είμαστε

θύμα της Ελλάδας…»

«Η Ελλάδα ευθύνεται για την ένταση

στη Μεσόγειο», είπε ο Τούρκος υπουρ-

γός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του

με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προ-

σπάθησε να εμφανίσει την Τουρκία ως

θύμα της επιθετικότητας από την Ελλά-

δα. Την ευθύνη για την ένταση που επι-

κρατεί το τελευταίο διάστημα στην Ανα-

τολική Μεσόγειο τη φέρει η Αθήνα, υπο-

στήριξε. Πρόσθεσε πως «η στάση της

Ελλάδας ήταν αρνητική τις πρώτες

μέρες. Υπήρξε ένταση, αφού η Ελλά-

δα έστειλε τα πολεμικά της πλοία στις

έρευνες που κάναμε».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών

απευθυνόμενος στον Στάλτενμπεργκ

πρόσθεσε πως «μετά τα γεγονότα στην

Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε λάβει μέτρα

για τα εθνικά συμφέροντα, τα δικά μας

και των Τουρκοκυπρίων. Το ΝΑΤΟ ανέ-

λαβε μια πρωτοβουλία. Δεν θέλουμε ένα

ατύχημα μεταξύ συμμάχων. Βλέπουμε

ότι η Ελλάδα συμμετέχει πλέον σε αυ-

τές τις συναντήσεις και είμαστε ευτυχείς».
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΝΑΤΟ

ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΟ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Θα φανεί αν οι

κινήσεις της Τουρκίας είναι πρόσ-

καιρος ελιγμός»

Λάβαμε στις 6 Οκτωβρίου το πιο κάτω μή-

νυμα από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων για τα

60χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ξενίζει το γεγονός ότι το μήνυμα δεν υπο-

γράφεται από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα αλλά

από τον Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο.

Το μήνυμα, ελληνιστί και αγγλιστί, είναι το

ακόλουθο:

«Αυτές τις μέρες έχουν συμπληρωθεί εξήντα χρόνια

από την εγκατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η

οποία ακολούθησε μετά τη λήξη του κυπριακού απελευ-

θερωτικού αγώνα των Κυπρίων.  Δίκαια, λοιπόν, οι όπου

γης Κύπριοι ανακαλούμε στη μνήμη το γεγονός τούτο και

σεμνά το εορτάζουμε.

Με ευγνωμοσύνη μνημονεύουμε όσους αγωνίστηκαν

και θυσιάστηκαν κατά καιρούς για την Κύπρο.Είμεθα

υπόχρεοι και ευγνώμονες σε όσους υπηρέτησαν την

Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στη ροή των εξήντα ετών

της ζωής της από οποιαδήποτε θέση και σκοπιά.

Χαιρετίζουμε εγκάρδια και συγχαίρουμε ένθερμα 

όσους συνεχίζουν άγρυπνα και φιλότιμα να υπηρετούν

με αφοσίωση, τιμή, αγάπη, σθένος και ανθρωπιά, την

Κύπρο και τον λαό της.

Είμεθα ευγνώμονες σε όσους συναποτελούν τους

φίλους της Κύπρου και συνθέτουν την ομάδα της προα-

σπίσεως και διαφυλάξεως των δικαίων και δικαιωμάτων

της.

Παρά το μικρό μέγεθος του τόπου, η ιστορία, η θέση,

ο δυναμισμός και η εργατικότητα του λαού της, οι υδρο-

γονάνθρακες, η ένταξη στην Ευρώπη, η παρουσία της

στη διεθνή σκακιέρα την καθιστούν γνωστή και σημαν-

τικό παράγοντα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Εμείς ως Εκκλησία δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό για

την ύπαρξη και προσφορά της και προσευχόμεθα για

την ενίσχυση και το φωτισμό των εκάστοτε Αρχόντων της

από το Θεό, ώστε να επιτύχουν αισία λύση του κυπρια-

κού προβλήματος, έχοντας συμπαράσταση από το διε-

θνή παράγοντα. Τρέφουμε την ελπίδα ότι με ειλικρινή

διάλογο, με ταπείνωση και επίγνωση θα διαφυλαχθούν

τα δίκαια της Μεγαλονήσου και η Κύπρος θα συνεχίσει

περήφανα και αταλάντευτα την πορεία της για το καλό

ολοκλήρου του λαού της.

Κατ' εντολή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ.

Νικήτα,

Με ευλογίες και ευχές

†  Ο Τροπαίου Αθανάσιος

A MESSAGE FROM THE ARCHDIOCESE OF 

THYATEIRA AND GREAT BRITAIN ON THE 

OCCASION OF THE 60th ANNIVERSARY OF THE

FOUNDATION OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

This year marks sixty years since the establishment

of the Republic of Cyprus, which followed the end of the

Cypriot struggle for independence.  It is justified, then,

that all Cypriots wherever they are in the world recall in

their minds this event and celebrate it with pride and dig-

nity.

We are grateful to all those who struggled and sacri-

ficed themselves for Cyprus.  We are indebted and grate-

ful to all those who have served the Republic of Cyprus

throughout the course of its 60 years of life within any

post or status.

We wholeheartedly greet and warmly congratulate all

those who continue to serve Cyprus and its people with

vigilance, pride, devotion, honour, love, strength and dig-

nity.  Furthermore, we are grateful to all those who com-

prise the group of the friends of Cyprus and participate

in the defence and safeguarding of the rights and enti-

tlements of Cyprus.

Despite the small size of the country, its history, its

position, the dynamism of its hardworking people, its hy-

drocarbon resources, its being a member of the EU, and

its presence in the international forum, make Cyprus a

known and an important factor in the Eastern Mediter-

ranean.

As the Archdiocese, we glorify the triune God for its

existence and offering, and we pray for the strengthen-

ing and illumination from God for its leaders, that they

may reach a vital and lasting solution for the Cyprus prob-

lem with the full support of the international community.

We trust and hope that through sincere dialogue, hu-

mility and conscientiousness the rights of the island will

be protected, and that Cyprus will continue proudly and

undoubtedly its way for the benefit of all its people.

By the directive of His Eminence Archbishop Nikitas,

With best wishes and blessings,

†  Athanasios of Tropaeou

ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 60ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥ

«Η ιστορία και η θέση της Κύπρου σημαντικός
παράγοντας στην Αν. Μεσόγειο»



Σίγουρα Νίκος Αναστασιάδης και Κυριά-

κος Μητσοτάκης γνωρίζουν καλά τους 

τουρκικούς τακτικισμούς και τις κουτοπονη-

ριές της Άγκυρας. Γνωρίζουν περισσότερα

από όσα λένε δημοσίως ή διοχετεύονται ως

δημοσιογραφικές πληροφορίες για την πο-

λιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό, στο Αιγαίο

και στην κυπριακή ΑΟΖ (διότι «προκλητικές»

ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατ. Μεσόγειο

εννοείται η παράνομη εισβολή στα ύδατα της

Κυπριακής Δημοκρατίας). Δύο εξελίξεις, καθο-

ριστικές, καταιγιστικές, κυριάρχησαν την τε-

λευταία εβδομάδα αναφορικά με την Τουρκία

και την επεκτατική πολιτική της. Η μία είναι

η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.

και η άλλη η Έκθεση της Κομισιόν για τις

ευρω-τουρκικές σχέσεις. Και στα δύο αυτά

δεδομένα η Τουρκία βρίσκεται στο εδώλιο

του κατηγορουμένου και υπό καθεστώς επι-

τήρησης και ελέγχου των ενεργειών της.

Στην Έκθεση είναι φανερό ότι σχεδόν κλείνει

η πόρτα των ενταξιακών τής Τουρκίας.

Δεν καταδικάζεται μόνο για τις προκλητικές

της ενέργειες στην Κύπρο και στο Αιγαίο, αλ-

λά επικρίνεται έντονα, αφοριστικά, και για την

εσωτερική πολιτική κατάσταση στη χώρα,

όπου διαπιστώνεται ότι δεν λειτουργεί ένα

κράτος δικαίου, αλλά κυριαρχεί μια ΜΗ δημο-

κρατική διακυβέρνηση. Το τουρκικό ΥΠΕΞ αν-

τέδρασε έντονα κατηγορώντας την Ε.Ε. ότι

είναι «όμηρος της Ελλάδας και των Ελληνοκυ-

πρίων» και ότι τα όσα συμβαίνουν στο εσω-

τερικό τής Τουρκίας υπαγορεύονται, τάχα,

από την ανάγκη της καταπολέμησης της...

τρομοκρατίας!

Οποια δικαιολογία και να επικαλεστούν

οι κυβερνώντες στην Άγκυρα, δεν πεί-

θουν. Μπορεί οι σημερινοί Ευρωπαίοι να είναι

«λίγοι» σε σύγκριση με παρελθόντες ηγέτες

(πλην Μακρόν και Κουρτς), όμως δεν είναι

και εντελώς άσχετοι. Ίσως εθνικά συμφέρο-

ντα κρατών να αναγκάζουν κάποιους πολιτι-

κούς να «κλείνουν τα μάτια», αλλά δεν γίνε-

ται να προσποιούνται και τους εντελώς τυ-

φλούς... Σε τέτοια περίπτωση θα ήταν σαν να

ναρκοθετούσαν την ύπαρξη και λειτουργία

της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, οι

τουρκικές αντιδράσεις, που είναι ανεδαφικές

και ανόητες, δεν μπορούν εύκολα να περά-

σουν.

Ηάλλη εξέλιξη, τα Συμπεράσματα της Συνό-

δου Κορυφής, ανάγκασαν την Τουρκία

να αναδιπλωθεί και να κάνει τακτικές κινή-

σεις προκειμένου να αποφύγει κυρώσεις που

θα την έπλητταν βαριά. Δεν ήταν εύκολη η

αποστολή του Νίκου Αναστασιάδη και του

Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο, ιδίως του

Κύπριου Προέδρου. Και οι δύο, με κατάλληλες

και επιτυχείς διπλωματικές και πολιτικές επα-

φές κατάφεραν να βάλουν στην ατζέντα τη

συζήτηση  για κυρώσεις στην Τουρκία σε πε-

ρίπτωση που συνέχιζε τις προκλητικές ενέρ-

γειές της. 

Βέβαια, στην περίπτωση των παραβιά-

σεων στο Αιγαίο, παρά τις δυσκολίες και

την επιθετική τουρκική ρητορική, η δύναμη

της Ελλάδας στον στρατιωτικό τομέα ήταν

(και είναι) ένας αποτρεπτικός λόγος για πρ-

αγμάτωση των τουρκικών στόχων. Ο Ερντο-

γάν «πείστηκε» (στην ουσία εξαναγκάστηκε

υπό το απειλούμενο βάρος των κυρώσεων

και των συνεπειών από αυτές  στην τουρκι-

κή οικονομία) να αποσύρει το γεωτρύπανο

και τις φρεγάτες, ώστε να αρχίσουν συνο-

μιλίες (διερευνητικές) με την Ελλάδα, η οποία

μόνο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών

συζητά και τίποτε άλλο. Ο πρωθυπουργός

της Ελλάδας, πάντως, διατηρεί αμφιβολίες

κατά πόσον η απόσυρση είναι γνήσια και όχι

προσχηματική και πρόσκαιρη.

Για την Κύπρο τα πράγματα εμφανίστηκαν

πιο... δύσκολα. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Ο

Νίκος Αναστασιάδης πήγε με σαφή στόχο να

πετύχει επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για

την παραβατική συμπεριφορά της στην κυ-

πριακή ΑΟΖ, εκτός εάν αποσύρει τα πλοία

της. Το έδαφος για τις κυρώσεις είχε προλει-

άνει προ μηνός επιτυχώς ο Νίκος Χριστο-

δουλίδης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτε-

ρικών, όπου αποφασίστηκε η ταυτόχρονη

επιβολή κυρώσεων σε Λευκορωσία και 

Τουρκία. Για πρώτη φορά στο Συμβούλιο των

ΥΠΕΞ, που έλαβε χώραν τρεις μέρες πριν τη

Σύνοδο Κορυφής, δεν εγκρίθηκαν Συμπερά-

σματα για να παραπεμφθούν στους ηγέτες

των 27. Ο Ν. Χριστοδουλίδης άσκησε ΓΕΝΝΑΙΟ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ βέτο, διότι

δεν υπήρξε συναίνεση από τους εταίρους να

συνδυαστούν οι κυρώσεις, όπως είχε συμ-

φωνηθεί.

Για τη Σύνοδο ο Νίκος Αναστασιάδης φρό-

ντισε να στείλει μηνύματα από πριν. (Βέ-

βαια, κάποιοι στην Κύπρο υπονόμευσαν ευ-

τελώς την προσπάθειά του, ζητώντας να μην

επιμείνει σε κυρώσεις, γιατί θα... δυσκολέψει

την έναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό!). Το

μήνυμα ήταν σαφές. Ή ταυτόχρονες κυρώσεις,

όπως συμφωνήθηκε, ή καθόλου κυρώσεις,

ούτε στην Τουρκία αλλά ούτε και στη Λευκο-

ρωσία. Οι πιέσεις ήταν αφόρητες. Δεν είναι

τόσο εύκολο η «μικρή» Κύπρος να ενίσταται

στους... «μεγάλους»...

Για να καμφθούν οι αντιδράσεις της Κύ-

πρου, η Μέρκελ, που έπαιζε το πρώτο

«βιολί» στο να πέσει στα μαλακά η Τουρκία,

κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ερντογάν,

υποσχέθηκε απόσυρση του «Γιαβούζ» και του

«Μπαρμπαρός» από την κυπριακή ΑΟΖ και

τερματισμό των τουρκικών σχεδίων για εποι-

κισμό του Βαρωσιού. Παράλληλα, ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης εξασφάλισε ότι σε μελ-

λοντική περιφερειακή διάσκεψη για τα ενερ-

γειακά, θα συμμετάσχει η Κυπριακή Δημο-

κρατία και όχι οι «δύο κοινότητες» της Κύ-

πρου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, αυτές

οι ρητές δεσμεύσεις δόθηκαν ώστε να αρθεί

το βέτο του Κύπριου Προέδρου, ο οποίος ήταν

ανένδοτος. Κατά τη γνώμη μας ήταν το πιο

καλό αποτέλεσμα που μπορούσε να πάρει η

Κυπριακή Δημοκρατία. Γι’ αυτό πιστώνεται

πρωτίστως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο

ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης. Δεν πέρασαν

κάτω από τον πήχυ, όπως είπε ο Στεφάνου

του ΑΚΕΛ. Αντίθετα, εξασφάλισαν ένα καλό

αποτέλεσμα, το οποίο – αν τηρηθεί – θα κα-

ταστεί δυνατή και η έναρξη διαπραγματεύσεων

για λύση του Κυπριακού.  Όσοι διακαώς επι-

θυμούν τέτοιες διαπραγματεύσεις για ανα-

ζήτηση λύσης, θα έπρεπε να...αγαλλιάζονται

και όχι να επικρίνουν τους χειρισμούς των

Αναστασιάδη – Χριστοδουλίδη, διότι, ως γνω-

στόν, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα προ-

σερχόταν σε συνομιλίες για το Κυπριακό ενό-

σω η Τουρκία βρίσκεται στην κυπριακή ΑΟΖ

και απειλεί με εποικισμό το Βαρώσι. Και αυ-

τή είναι θέση όλων των κομμάτων στην Κύπρο,

τουλάχιστον δημόσια. Με αυτόν τον τρόπο

«δίνεται τόπος» στις διαπραγματεύσεις. Εκείνοι

στην Κύπρο που δεν ήθελαν κυρώσεις, στην

ουσία εμπόδιζαν τις συνομιλίες στο Κυ-

πριακό.

ΗΤουρκία απέσυρε το «Ούρους Ρέις» από

το Αιγαίο και τώρα το «Γιαβούζ» από την

Κύπρο για... συντήρηση. Παραμένει, όμως,

το ερευνητικό «Μπαρμπαρός». Πιθανόν να

βρουν και γι’ αυτό μια δικαιολογία για από-

συρση. Πιθανόν. Όπερ έδει δείξαι. Στο θέμα,

όμως, του Βαρωσιού ενεργούν με... κουτο-

πονηριά. Δεν εποικίζουν προς το παρόν  την

πόλη – άρα, θα ισχυριστούν ότι... κράτησαν

τον λόγο τους. Θα προβάλλουν, επίσης, το

γεγονός ότι στο παρελθόν η ακτή εκείνη άνοι-

γε για το «κοινό» κάθε χρόνο για να γιορτά-

σουν Ε/κ (επιεικώς αφελείς) τα Θεοφάνεια και

την Καθαρά Δευτέρα, με την παρουσία μάλι-

στα και των «δύο δημάρχων» της πόλης. Του

Τ/κ «δημάρχου», με τον οποίο συναγελάζον-

ταν και σήμερα πανηγυρίζει με τον Ερντογάν

και τον Τατάρ ότι το Βαρώσι είναι «μέρος του

εδάφους της ΤΔΒΚ».

Φτηνές δικαιολογίες. Όσο κι αν η τουρκι-

κή αυτή ενέργεια στο Βαρώσι έχει προ-

παγανδιστικό χαρακτήρα για τις ψευδο-εκ-

λογές, γεγονός παραμένει ότι δημιουργούν

νέα τετελεσμένα επί του εδάφους, λέγοντας

ότι το μέρος αυτό, η ακτή που αποδεσμεύε-

ται, είναι έδαφος της «επικράτειας» τού ψευ-

δοκράτους, συνεπώς η υπόσχεση της Άγκυ-

ρας για αποφυγή ενεργειών που θα δυνα-

μιτίζουν το κλίμα, δεν τηρείται. Αυτή η υπόσχε-

ση δόθηκε στην Ε.Ε. διαμεσολαβούσης της

Μέρκελ, αλλά αποτελούσε και θέση του Στέιτ

Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου η ενέρ-

γειά τους στρέφεται κυρίως κατά Ευρωπαίων

και Αμερικανών, που υποχρεούνται να αξιο-

λογήσουν σωστά τις παρασπονδίες της Άγκυρ-

ας. Και δεν είναι μόνον αυτή η ενέργεια. Ήδη

ο Ερντογάν διακήρυξε προχθές ότι σε οποι-

αδήποτε διάσκεψη κρατών στην Ανατ. Μεσό-

γειο θα συμμετάσχουν και οι Τουρκοκύπριοι.

Δηλαδή, καθαρά κοροϊδεύει τους πάντες.

Τα πράγματα είναι φανερό πού οδηγούνται.

Στις συνομιλίες για το Κυπριακό, εάν επα-

ναρχίσουν, οι Τούρκοι θα επιμείνουν στην α-

τζέντα να περιλαμβάνεται και ο από κοινού

χειρισμός της αξιοποίησης του κυπριακού φυ-

σικού αερίου πριν τη λύση. Το «διαμοιρασμός»

το λένε για να ξεγελάσουν τους ανίδεους. Και

μόνο να δεχτούμε τέτοια συζήτηση, θα κάνου-

με εμείς οι ίδιοι ένα βήμα κατά της υπόστα-

σης του νόμιμου κράτους της Κύπρου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν

θα γίνει αποδεκτό, όσες πιέσεις κι αν

ασκηθούν.  Ούτε η Αθήνα θα βάλει νερό στο

κρασί της για να χρειαστεί παρέμβαση Ανα-

στασιάδη....
“Ε”
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Η τουρκική παρανομία στο 
Βαρώσι προκαλεί κυρίως 

Ευρωπαίους και Αμερικανούς
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Οι βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν

χθες Τετάρτη ότι κατέγραψαν άλ-

λα 14.542 κρούσματα του νέου κορω-

νοϊού το τελευταίο 24ωρο, αριθμός

αυξημένος σε σύγκριση με τα 12.594

που είχαν ανακοινωθεί τη Δευτέρα.

Αναφέρθηκαν επίσης 76 θάνατοι αν-

θρώπων που είχαν βρεθεί θετικοί στην

Covid-19 κατά τις τέσσερις τελευταίες εβδο-

μάδες.

Τα κρούσματα τριπλασιάστηκαν μέ-

σα σε 15 μέρες. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

η Βρετανία ανακοίνωσε 4.926 κρούσμα-

τα, ενώ σήμερα ανακοίνωσε 14.542 – πρ-

όκειται για μια αύξηση της τάξης του 195%. 

Η έξαρση αυτή έρχεται την ώρα που

αυξάνονται οι φήμες ότι εντός της εβδο-

μάδας η βρετανική κυβέρνηση θα ανα-

κοινώσει ένα νέο σύστημα περιοριστικών

μέτρων τριών επιπέδων, με το τελευταίο

επίπεδο να περιλαμβάνει το γενικό lockdown,

μάλλον στα τέλη Οκτωβρίου, σε συνδυα-

σμό με το σχολικό half term του φθινοπώρου,

που αρχίζει στις 26/10.

Το υπουργείο Υγείας εν τω μεταξύ ανα-

κοίνωσε ότι αγόρασε από την κοινο-

πραξία UK Rapid Test Consortium ένα

εκατομμύριο γρήγορα τεστ αντισωμάτων

τα οποία ανιχνεύουν αν κάποιος είχε πρ-

οσβληθεί παλαιότερα από την ασθένεια

μέσα σε διάστημα 20 λεπτών.

Πληροφορίες για mini lockdown 

στη Σκωτία

Η Σκωτία θα επιβάλει ένα μίνι lockdown

δύο εβδομάδων από την Παρασκευή, γρά-

φει η εφημερίδα Sun, επικαλούμενη πληρ-

οφορίες από γιατρούς. Σύμφωνα με τις

ίδιες πληροφορίες, η καραντίνα θα διαρ-

κέσει δύο εβδομάδες.

Η πρώτη Υπουργός της Σκωτίας, Νίκο-

λα Στέρτζον, αναμένεται να κάνει ανα-

κοινώσεις για νέα μέτρα σήμερα Πέμπτη

και αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν από την

Παρασκευή. Η ίδια πάντως, σε συνέν-

τευξη Τύπου, είπε ότι στα μέτρα αυτά δεν

περιλαμβάνεται το γενικό lockdown.
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Τα 14,500 νέα κρούσματα στην Αγγλία οδηγούν σε 

σκέψεις lockdown 2-3 εβδομάδων στο τέλος Οκτωβρίου

Υποσχέσεις Μπόρις ότι θα
αναμορφώσει τη Βρετανία…

Ο
πρωθυπουργός Μπόρ-

ις Τζόνσον υποσχέθηκε

την Τρίτη να μεταμορ-

φώσει τη Βρετανία αντί να αρ-

κεστεί στο «status quo» μετά την

κρίση του κορωναϊού κατασκε-

υάζοντας περισσότερες νέες κα-

τοικίες, βελτιώνοντας την παι-

δεία, καταπολεμώντας την εγ-

κληματικότητα και ενισχύοντας

την πράσινη οικονομία.

Σε ομιλία του στο συνέδριο του

Συντηρητικού Κόμματος, παρέθε-

σε τους τομείς στους οποίους θέ-

λει να επικεντρωθεί - αυτόν της κα-

τοικίας, της παιδείας, των θέσεων

εργασίας, της κλιματικής αλλαγής

και της καταπολέμησης της εγ-

κληματικότητας.

Όμως ο Τζόνσον δεν έδωσε

πολλά στοιχεία για τη χρηματοδότηση

(των σχεδίων του) και κόμματα της

αντιπολίτευσης υποστήριξαν πως

η ομιλία του ήταν η «συνήθης» με

ελάχιστες λεπτομέρειες για το πώς

θα προστατεύσει τις θέσεις εργασίας

ή θα θέσει υπό έλεγχο τον αυξανό-

μενο αριθμό των μολύνσεων από

κορωνοϊό. Η Βρετανία καταγρά-

φει τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών

από την COVID-19 στην Ευρώπη.

«Περάσαμε τόση απογοήτευση

και δυσκολίες ώστε να αρκεστούμε

απλώς σε ένα status quo και να

σκεφτούμε ότι η ζωή μπορεί να

συνεχιστεί όπως πριν από τη μά-

στιγα», είπε στο ετήσιο συνέδριο

του κόμματος των Συντηρητικών

που φέτος διεξάγεται διαδικτυακά.

«Δεν θα συνεχιστεί όπως πριν,

επειδή η Ιστορία μας διδάσκει πως

γεγονότα τέτοιου μεγέθους, πόλε-

μοι, λιμοί, μάστιγες, γεγονότα που

επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος

της ανθρωπότητας, όπως αυτός ο

ιός, δεν έρχονται και φεύγουν απ-

λώς... Δεν μπορούμε τώρα να ορί-

σουμε την αποστολή αυτής της χώ-

ρας ως απλώς να αποκαταστή-

σουμε την κανονικότητα. Αυτό δεν

είναι αρκετό».

Απαντώντας στους επικριτές που

λένε ότι έχει χάσει τον έλεγχο της

πανδημίας του κορωνοϊού στη Βρε-

τανία και ότι παλεύει και ο ίδιος προ-

σωπικά αφού προσβλήθηκε από

την COVID-19, ο Τζόνσον είπε πως

οι ισχυρισμοί ότι έχει χάσει τη γοη-

τεία του είναι «ανοησίες».

«Το είδους της αντιδραστικής

προπαγάνδας που θα περιμέναμε

από ανθρώπους που δεν θέλουν

αυτή η κυβέρνηση να επιτύχει, που

ήθελαν να μας σταματήσουν από

το να υλοποιήσουμε το Brexit και

όλες τις άλλες υποσχέσεις στο μα-

νιφέστο μας», είπε ο Τζόνσον και

πρόσθεσε ότι συνεχίζει τη δίαιτα,

αφού έχασε περίπου 12 κιλά.

Μειωμένη η δημοτικότητα
του Τζόνσον – καλύτερος 

για πρωθυπουργός ο
αρχηγός των Εργατικών

Αφού επικρίθηκε για την υιο-

θέτηση ενός προβληματικού συστή-

ματος ελέγχων για την COVID-19,

δίνοντας στο κοινό οδηγίες που 

προκαλούσαν σύγχυση και αλλά-

ζοντας κατ΄επανάληψη πολιτική, ο

Τζόνσον θέλησε να ανεβάσει το η-

θικό των κομματικών μελών, πολ-

λοί από τους οποίους ανησυχούν

όλο και περισσότερο, λιγότερο από

ένα χρόνο αφότου οι Συντηρητικοί

κέρδισαν μια ηχηρή εκλογική νίκη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

δημοσκόπησης που δημοσιεύθη-

κε τη Δευτέρα από τον πρώην αν-

τιπρόεδρο των Συντηρητικών Μά-

ικλ Άσκροφτ, οι ερωτηθέντες λέ-

νε πως ο ηγέτης των Εργατικών

Κιρ Στάρμερ θα ήταν καταλληλό-

τερος πρωθυπουργός από τον Τζόν-

σον. Η θέση του Τζόνσον μεταξύ

των μελών των Συντηρητικών

σημειώνει επίσης «βουτιά», σύμ-

φωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Στην προσπάθεια να αναστρέ-

ψει την πλημμυρίδα, ο Τζόνσον δε-

σμεύθηκε να μειώσει τη βαριά εγ-

κληματικότητα και να προστατεύσει

το δικαστικό σύστημα από «αρι-

στερούς δικηγόρους των δικαιω-

μάτων του ανθρώπου»!

Σπεύδοντας να δώσει τα ‘’πρά-

σινα’’ διαπιστευτήριά του προτού

η Βρετανία φιλοξενήσει τη σύνοδο

κορυφής για το κλίμα COP26 το

επόμενο έτος, ο Τζόνσον υποσχέθη-

κε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας

και να σημειώσει πρόοδο προς

μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως

το 2050 με την κατασκευή πιο πρά-

σινων κτιρίων και επενδύσεις στην

αιολική ενέργεια.

Δεσμεύθηκε επίσης ότι θα κα-

τασκευαστούν περισσότερες κα-

τοικίες, οι οποίες θα καταστούν πιο

προσβάσιμες σε νέους, και ότι θα

βελτιώσει την κατάσταση στην παι-

δεία.

Όμως δεν είπε πολλές λεπτο-

μέρειες για το πώς θα επιτευχθεί

αυτό.

Η Άντζελα Ράινερ, αναπλη-

ρώτρια ηγέτις του αντιπολιτευόμε-

νου Εργατικού Κόμματος, δήλωσε

πως ο Τζόνσον προσέφερε τη

«συνήθη μεγαλοστομία και κανένα

σχέδιο για τους μήνες που έπον-

ται. «Αυτή η διάσκεψη των Συντηρη-

τικών τελειώνει όπως ξεκίνησε: με

ένα χαοτικό σύστημα ελέγχων (για

την COVID-19), εκατομμύρια θέ-

σεις εργασίας σε κίνδυνο και μια

ανίκανη κυβέρνηση που έχει χάσει

τον έλεγχο αυτού του ιού και κρα-

τάει πίσω τη Βρετανία», κατέληξε.

Έτοιμος για άτακτο
Brexit ο Μπόρις 

ανεξαρτήτως 
συνεπειών…

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν επιθυμεί ιδιαίτερα να τε-

λειώσει η μεταβατική περίοδος για το Brexit χωρίς να υπάρχει

μια νέα εμπορική συμφωνία, αλλά πιστεύει πως η Βρετανία

μπορεί να αποδεχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Με τη μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου να

πλησιάζει, ο Τζόνσον και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν σε τηλε-

διάσκεψη που είχαν το περασμένο Σάββατο, «να εργασθούν

εντατικά» για να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία, η οποία

θα διέπει τις σχέσεις τους μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Νομίζω πως υπάρχει για να υλοποιηθεί», είπε ο Τζόνσον σε

συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του BBC.

«Φευ, υπάρχουν κάποια δύσκολα θέματα που πρέπει να διο-

ρθωθούν, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΕΕ πρέπει να κατα-

λάβει πως το εννούμε απολύτως ότι χρειάζεται να έχουμε έλεγχο

στους νόμους και στις ρυθμίσεις μας, και επίσης πρέπει να κα-

ταλάβουν ότι η παλιννόστηση της αλιείας του ΗΒ… είναι πολύ

σημαντική».

Απαντώντας σε ερώτηση αν ανησυχεί για ενδεχόμενες επι-

πτώσεις μιας κατάστασης μη συμφωνίας εν μέσω της πανδημίας

της COVID, ο Τζόνσον είπε: «Δεν επιθυμώ ιδιαίτερα ένα αποτέ-

λεσμα όπως εκείνο της Αυστραλίας και του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Εμπορίου, αλλά μπορούμε και με το παραπάνω να το

αποδεχθούμε».

«Νομίζω πως οι άνθρωποι αυτής της χώρας πέρασαν αρκε-

τά… να τους λένε ότι αυτό θα είναι αδύνατο ή αφόρητο. Νομίζω

ότι μπορούμε να τα πάμε καλά κάτω από τέτοιες περιστάσεις».

Η κυβέρνηση είπε την περασμένη εβδομάδα στους εισαγω-

γείς και τους εξαγωγείς ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν επι-

πλέον έγγραφα είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι και πως μια έλ-

λειψη προετοιμασίας εκ μέρους τους θα μπορούσε να οδηγή-

σει σε ουρές φορτηγών που θα φθάνουν τα 100 χλμ.

Αυτό προκάλεσε κατηγορίες από την αντιπολίτευση που υπο-

στήριξε ότι οι υπουργοί στήνουν παγίδα στον τομέα αυτόν για

να του επιρρίψουν την ευθύνη για το χάος που θα μπορούσε να

ακολουθήσει ένα άτακτο Brexit.

Η ΕΕ λέει ότι οιαδήποτε συμφωνία πρέπει να έχει επιτευχθεί

μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ή τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου

το αργότερο, ώστε να μείνει αρκετός χρόνος για επικύρωσή της

από την Ένωση πριν από το τέλος του έτους.

Περισσότερες συνομιλίες για το εμπόριο αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο την ερχόμενη εβδομάδα και

στις Βρυξέλλες τη μεθεπόμενη, προτού οι 27 ηγέτες των χωρών

μελών της ΕΕ συναντηθούν στις 15 και 16 Οκτωβρίου προκει-

μένου να αποτιμήσουν την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί. Το

Λονδίνο έχει πει επίσης ότι θέλει σαφήνεια έως τις 15 Οκτωβρίου

για το κατά πόσον είναι δυνατή ή όχι μια συμφωνία.



Καταδίκη της Χρυσής Αυγής 

ως εγκληματικής οργάνωσης
Εγκληματική οργάνωση έκρινε τη Χρυ-

σή Αυγή το Τριμελές Εφετείο Κακο-

υργημάτων στην απόφαση του που ανα-

κοινώθηκε χθες Τετάρτη πριν τις 12 το με-

σημέρι.

Οι δικαστές  κλήθηκαν -και τελικά έπραξαν

- να αποδώσουν δίκαιο στα θύματα τριών

συγκεκριμένων υποθέσεων και να αποφανθ-

ούν αν τα εγκλήματα αυτά έγιναν «σε εφαρ-

μογή των καταστατικών αρχών» και επιδιώξεων

μιας εγκληματικής οργάνωσης.

Οι κατηγορούμενοι για ένταξη σε εγκλημα-

τική οργάνωση καθώς και αυτοί που κατηγο-

ρούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργά-

νωσης αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης, ενώ

η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει ημέρ-

ες.

Ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργά-

νωσης κρίθηκαν οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Χρή-

στος Παππάς, Αρτέμης Ματθαιόπουλος, Ηλίας

Παναγιώταρος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης

Λαγός, Γιώργος Γερμενής. Όλοι οι υπόλοιποι

βουλευτές, καθώς και οι δύο πυρηνάρχες Γιώρ-

γος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής κρίθη-

καν ένοχοι για ένταξη και συμμετοχή σε εγ-

κληματική οργάνωση.

Οι ποινές

Η ποινή για  ένταξη σε εγκληματική οργά-

νωση είναι : 5-10 χρόνια κάθειρξη (με ελαφ-

ρυντικό 1-5). 

Η ποινή για διεύθυνση εγκληματικής οργά-

νωσης είναι: 5-15 χρόνια κάθειρξη (με ελαφ-

ρυντικό): 2-8. 

Η διαδικασία

Ο αριθμός των κατηγορουμένων που κρίθη-

καν ένοχοι, με βάση τη σημερινή ανακοίνω-

ση της απόφασης του δικαστηρίου, εξαρτάται

και ο αριθμός των συνεδριάσεων που θα απαιτ-

ηθούν μέχρι την ημέρα που θα πέσει η αυλαία

της πρωτόδικης δίκης.

Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο πρόκει-

ται να συνεδριάζει ως αργά το απόγευμα ή και

το βράδυ αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για να

ολοκληρωθεί κάθε σκέλος της απόφασης.

Μετά την απόφαση επί της ενοχής, το λό-

γο λαμβάνουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των

καταδικασθέντων για την αναγνώριση ελαφ-

ρυντικών από τα οποία θα εξαρτηθεί και η

«τύχη» τους, εάν δηλ. θα μείνουν εκτός ή εν-

τός φυλακής.

Σε κανένα από τα στάδια αυτά της απόφα-

σης, δεν έχουν δικαίωμα λόγου οι συνήγοροι

πολιτικής αγωγής.

Αντίθετα, η υπεράσπιση έχει τη δυνατότ-

ητα να δευτερολογήσει, μετά την εισαγγελική

πρόταση επί των ελαφρυντικών.

Μετά από διάσκεψη των δικαστών, η πρ-

όεδρος θα ανακοινώσει εάν και σε ποιους κα-

ταδικασθέντες θα αναγνωριστούν ελαφρυ-

ντικά. Σημαντικό ρόλο βέβαια σε αυτό θα

παίξουν οι καταδίκες  που έχουν στις πλάτες

τους οι κατηγορούμενοι. Σε αρκετές μάλιστα

περιπτώσεις πρόκειται για τελεσίδικες κα-

ταδίκες για άλλες υποθέσεις.

Μετά τη «μάχη» των ελαφρυντικών, το δι-

καστήριο θα ανακοινώσει τις ποινές, αφού πρ-

οηγουμένως η εισαγγελέας υποβάλλει την πρ-

ότασή της και πάρει το λόγο η υπεράσπιση,

ζητώντας, κατά το συνήθως συμβαίνον, το

ελάχιστο προβλεπόμενο όριο αυτών. Στη

συνέχεια το δικαστήριο προχωρά στη συγχώνευ-

ση των ποινών.

Σε εκείνο ακριβώς το δικονομικό στάδιο ξε-

κινά η προσπάθεια των κατηγορουμένων, διά

των συνηγόρων τους για την αναστολή ή όχι

εκτέλεσης της ποινής, κάτι που μπορεί να το-

υς επιτρέψει να γλυτώσουν τη φυλακή και να

αφεθούν ελεύθεροι με ή χωρίς όρους.

Το λόγο λαμβάνει πρώτη η Εισαγγελέας η

οποία θα εισηγηθεί αν θα πρέπει να δοθεί και

σε ποιους κατηγορούμενους αναστέλλουσα

δύναμη στην έφεση. Στην περίπτωση που  κά-

ποιος ή κάποιοι εκ των κατηγορουμένων δεν

είναι παρόντες στο εδώλιο, κατά την απαγ-

γελία της ποινής, τότε το δικαστήριο  θα δια-

τάξει την εκτέλεση της απόφασής του.

Σύμφωνα με το νέο Ποινικό Κώδικα πάν-

τως , το δικαστήριο  δεν μπορεί να επιβάλει

στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων στους  κα-

ταδικασθέντες, καθώς καταργήθηκε ως παρ-

επόμενη ποινή.

Αναρχικοί προπηλάκισαν τον Τσίπρα

έξω από το δικαστήριο!!!

Τον Αλέξη Τσίπρα προπηλάκισαν άλλα φα-

σιστοειδή που βρέθηκαν έξω από το Εφετείο

στη Λ. Αλεξάνδρας. Μετά την ανακοίνωση της

απόφασης που έκρινε ένοχο τον Γιώργο Ρου-

πακιά για τη δολοφονία Παύλου Φύσσα και

καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή για εγκληματική

οργάνωση διαδηλωτές έριξαν νερό στον πρ-

όεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι  αναρχοαριστεροί, με-

τά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης,

άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον αστυνομικών

που προσπαθούσαν να τους εμποδίσουν από

τους τραμπουκισμούς και τις βάρβαρες κα-

ταστροφές στις οποίες επιδόθηκαν για να…γιο-

ρτάσουν την απόφαση.

Νίκος Δένδιας: Επήλθε 

η Νέμεση στην ύβρη

Σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών κ.

Νίκος Δένδιας τονίζει:

«Με τη σημερινή απόφαση του Εφετείου

Κακουργημάτων Αθηνών  επέρχεται η Νέμε-

ση στην Ύβρη που συνιστά για το Κράτος Δι-

καίου η  Χρυσή Αυγή.

Όπως ανέφερα στη συνοδευτική επιστολή

μου, στις 19/9/2013, ως Υπουργός Δημόσιας

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προς την

τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία

Ευτέρπη Κουτζαμάνη, κατά τη διαβίβαση των

32 δικογραφιών με αξιόποινες πράξεις μελών

– υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής,  από την

οποία  ξεκίνησε η δικαστική διερεύνηση που

οδήγησε στη σημερινή απόφαση της Δικαι-

οσύνης, «η  δραστηριότητα αυτή εκτρέπεται

των ορίων μεμονωμένων περιστατικών, προ-

καλεί το δημόσιο αίσθημα, υπονομεύει την αυθ-

εντία του Κράτους Δικαίου, προσβάλλει τα ανθ-

ρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιο-

πρέπεια, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και

την εσωτερική ασφάλεια της χώρας».

Η Χρυσή Αυγή, η οποία επιχείρησε να δο-

κιμάσει τις αντοχές της Δημοκρατίας μας, ει-

σπράττει σήμερα την απάντηση από το Κρά-

τος Δικαίου».

Παρέμβαση Ελπιδοφόρου 
στον ΟΗΕ για την Αγία Σοφία

Παρέμβαση στον ΟΗΕ, με επιστολή του, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος

Αμερικής Ελπιδοφόρος, για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Η επιστολή της Αρχιεπισκοπής στάλθηκε στους εισηγητές του ΟΗΕ

που εργάζονται πάνω στους τομείς των πολιτιστικών δικαιωμάτων,

των μειονοτικών δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών

και συνοδεύεται από τις υπογραφές μη κυβερνητικών και διαθρη-

σκευτικών οργανώσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εμπειρο-

γνωμόνων που εργάζονται για την προστασία της πολιτιστικής ιδιο-

κτησίας και της θρησκευτικής ελευθερίας. 

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Αρχιεπίσκοπος

Ελπιδοφόρος σημείωσε: «Η εκ μέρους της Τουρκίας μετατροπή της

Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί μια ακραία κατάχρηση της ορθό-

δοξης πολιτιστικής κληρονομιάς και των ζωντανών χριστιανικών

κοινοτήτων στην Τουρκία. Η διαχείριση, αλλά και η μετατροπή του

καθεστώτος των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

της UNESCO προκαλεί την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας στο

σύνολό της». 

Το γραμματόσημο αποσύρθηκε, 
οι αγράμματοι πότε;

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία απέσυραν το αναμνηστικό γραμ-

ματόσημο για τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη των Θερμοπυλών με

την ιστορική φράση: «Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις…», αφού

κατάφεραν η εκτύπωση να έχει δύο ορθογραφικά λάθη! Η φράση

είναι «Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων

ρήμασι πειθόμενοι». Στο γραμματόσημο, ωστόσο, η μετοχή «πει-

θόμενοι» αναγράφεται ως «πειθώμενοι», ενώ αντί της αντωνυμίας

«κείνων» γίνεται η χρήση του επιθέτου «κοινών». Το γραμματό-

σημο επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, μαζί με την

αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων για τα 2.500 χρόνια από τη

Ναυμαχία της Σαλαμίνας, ωστόσο με ανακοίνωσή τους τα Ελληνι-

κά Ταχυδρομεία, έκαναν γνωστό ότι η σειρά «2.500 χρόνια από τη

Μάχη των Θερμοπυλών», θα καθυστερήσει «για τεχνικούς λόγο-

υς». Να μάθουμε κάποια στιγμή και πόσο κόστισαν αυτοί οι «τεχνι-

κοί λόγοι»…

Η ελληνική ιθαγένεια θα χορηγείται 
μετά από γραπτές εξετάσεις

Κάθε χρόνο, γύρω στους 8.000 αλλογενείς (μη ομογενείς) ζητούν

να γίνουν Έλληνες πολίτες. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης κατα-

ργούνται και στο εξής θα γίνονται εξετάσεις τύπου Πανελλαδικών,

δύο φορές το χρόνο, μέσω των οποίων, οι αλλοδαποί που θέλουν

να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης, θα αποκτούν Πιστοποιη-

τικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση. Για τις εξετάσεις αυ-

τές θα δημιουργηθεί Τράπεζα Θεμάτων, η οποία θα είναι διαθέσιμη

στο Διαδίκτυο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δίνουν την εξέ-

ταση όσες φορές θέλουν. Η θετική αυτή εξέλιξη πήρε σάρκα και

οστά μετά από πρόταση του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεο-

δωρικάκου.

Είμαστε για τα πανηγύρια…

Απίστευτο, δυστυχώς όμως κι αυτό πέρα για πέρα αληθινό. Φτά-

σαμε στο σημείο η Ελλάδα, η ένατη χώρα στον κόσμο σε μήκος 

ακτογραμμών, να μην έχει υιοθετήσει μέχρι πρόσφατα (ΑΟΖ με

Ιταλία και Αίγυπτο) ούτε μία από τις θαλάσσιες ζώνες που προβλέ-

πει το Δίκαιο της Θάλασσας και να απειλείται απροκάλυπτα πλέον

από την Τουρκία το ίδιο το νησιωτικό της έδαφος και η συναφής ά-

σκηση της κυριαρχίας της (στην αρχή στα μικρά και δήθεν μη ανα-

φερόμενα στις Συνθήκες νησιά, μετά στα μεγάλα ως στρατιωτικο-

ποιημένα, ενώ πρόσφατα θεωρήθηκε πρόκληση ακόμη και η

επίσκεψη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Καστελ-

λόριζο!!!

Σπατάλη τροφίμων…

Κάθε χρόνο, ο κάθε Έλληνας πετάει 196 κιλά τρόφιμα, σύμφω-

να με πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ. Η Ελλάδα κατέχει την 4η θέση

στην σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κάθε

χρόνο… παράγει 88 εκατομμύρια τόνους τροφής που πάνε στα

σκουπίδια. Σπατάλη που κοστίζει κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή οι-

κονομία 143 δις ευρώ! Κατά μέσο όρο, κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή

Ένωση θα πετάξει στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής ετησίως! Την

ίδια ώρα, 112 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κινδυνεύουν από φτώχεια ή

κοινωνικό αποκλεισμός. 

Στην Ιταλία η Πρόεδρος

Μετά την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, η Πρόε-

δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα

πραγματοποιήσει στο διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου ταξίδι στη γει-

τονική Ιταλία, προσκεκλημένη του Προέδρου της χώρας Σέρτζιο

Ματαρέλα. Κατά σύμπτωση, ο Σ. Ματαρέλα είναι κι αυτός πρώην

δικαστής. Κατά την παραμονή της στη Ρώμη, η Πρόεδρος θα έχει

την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο

Κόντε. 

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 8th October 2020ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Ανάκληση του Έλληνα πρέσβη
από το Αζερμπαϊτζάν

Στην Αθήνα εκλήθη για διαβουλεύσεις ο πρέσβης Ν. Πιπερίγκος. Αιτία οι ανυπόστατοι

και προσβλητικοί ισχυρισμοί της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν περί δήθεν ανοχής του

Ελληνικού Κράτους σε προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, σε προσπάθειες στρα-

τολόγησης τρομοκρατών μαχητών και κυβερνοεπιθέσεις από την ελληνική επικράτεια κα-

τά του Αζερμπαϊτζάν.

Στην ανακοίνωση του Ελληνικού ΥΠΕΞ αναφέρεται:

«Σε συνέχεια των απολύτως ανυπόστατων και προσβλητικών ισχυρισμών της κυβέρν-

ησης του Αζερμπαϊτζάν περί δήθεν ανοχής του Ελληνικού Κράτους σε προετοιμασία τρο-

μοκρατικών ενεργειών, σε προσπάθειες στρατολόγησης τρομοκρατών μαχητών και κυβε-

ρνοεπιθέσεις από την ελληνική επικράτεια κατά του Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο της σύγκρ-

ουσης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, έγινε χθες στο Υπουργείο Εξωτερικών αυστηρό διάβημα

διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν.

Σε συνέχεια του διαβήματος, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν, κ. Ν. Πιπε-

ρίγκος, εκλήθη στην Αθήνα για διαβουλεύσεις, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών,

Νίκου Δένδια».
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Ψηφιακή πλατφόρμα 

εκμάθησης της Ελληνικής
www.staellinika.com

ΗΓενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας

και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών και το Κέντρο Ελληνικών

Σπουδών του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

στο Simon Fraser University (SFU) στο Βαν-

κούβερ του Καναδά ανακοινώνουν την επίσημη

κυκλοφορία της πλατφόρμας

w w w. s ta e l l i n i k a . c o m .  

Πρόκειται για μια μοναδική ψηφιακή πλατφόρ-

μα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και του ελ-

ληνικού πολιτισμού, η οποία, στην πιλοτική της

εφαρμογή τους προηγούμενους μήνες, συγκέν-

τρωσε 13.000 εγγεγραμμένους χρήστες από 110

κράτη.

Οι χρήστες της πλατφόρμας www.staellinika.com,

χιλιάδες Ελληνόπουλα ανά τον κόσμο, καθώς και

παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων που μαθαίνουν

ελληνικά, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την

πλήρη έκδοση της εφαρμογής με πρόσθετο πε-

ριεχόμενο και μαθήματα στα ήδη υπάρχοντα ερ-

γαλεία εκμάθησης της ελληνικής.

Στην παρούσα έκδοση οι γονείς, οι δάσκαλοι

και οι μαθητές θα αξιοποιήσουν νέες ενότητες μα-

θημάτων πάνω στην ελληνική γλώσσα και πολι-

τισμό, που απευθύνονται σε μαθητές διαφόρων

ηλικιακών ομάδων. Τα μαθήματα αυτά περιλαμ-

βάνουν Ελληνικά για Αρχάριους (ηλικίες 4+, 6+,

9+ και 13+) Ιστορία και Ελληνική Μυθολογία. Οι

εφαρμογές είναι πλέον διαθέσιμες για iOS και

Android κινητές συσκευές (τηλέφωνα και tablets).

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κώστας Βλά-

σης, δήλωσε: «Η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα

από τα βασικά στοιχεία που ενώνουν τον οικου-

μενικό Ελληνισμό και μέσα από την πλατφόρμα

www.staellinika.com μπορούμε να συνεισφέ-

ρουμε σημαντικά στη διατήρηση, τη διάδοση και

την προώθησή της».

Ανακοινώνοντας την πλήρη έκδοση της πλα-

τφόρμας StaEllinika, ο Γενικός Γραμματέας Δημό-

σιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του

Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Χρυσου-

λάκης, αναφέρθηκε στην τεράστια απήχηση που

έχει ήδη σημειώσει η πλατφόρμα και τόνισε ότι «η

πλήρης έκδοση που κυκλοφορεί σήμερα σηματο-

δοτεί την ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής και

καινοτόμας προσπάθειας».   

Ο Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπου-

δών του ΙΣΝ στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser

(SFU), Δρ. Δημήτρης Κράλλης, σημείωσε ότι «η

ομάδα του New Media Lab στο SFU και οι συνε-

ργάτες μας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αι-

σθάνονται ευγνώμονες για την ευκαιρία που μας

έδωσε η γενναιοδωρία του ΙΣΝ, ώστε να ξεκινή-

σουμε ένα ευχάριστο, δημιουργικό ταξίδι».  

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα

Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η πλατφόρμα

“StaEllinika” είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που

υποστηρίζει την προβολή και διάδοση της ελληνι-

κής γλώσσας και του πολιτισμού μας ευρύτερα και

στα σχολεία της ομογένειας. Αποτελεί σημαντικό

σταθμό για τις δράσεις, με σκοπό την διάδοση της

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ευχαριστούμε τη

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Από-

δημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

για την πρωτοβουλία αυτή».

Η πλατφόρμα StaEllinika χρησιμοποιείται ως

βασικό εργαλείο για τη διδασκαλία και την εκμά-

θηση της νεοελληνικής γλώσσας, της μυθολογίας

και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την

ελληνική Διασπορά. Τον Μάιο του 2020, η πλα-

τφόρμα διατέθηκε πιλοτικά σε επιλεγμένα σχολεία

της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερ-

ικής και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

και Θρησκευμάτων και το Κέντρο Ελληνικών Σπου-

δών του ΙΣΝ στο SFU. 

Γενικές πληροφορίες- Ιστορικό

Η διαδικτυακή πλατφόρμα και σειρά εφαρμογών

StaEllinika επιδιώκει να παρέχει σε παιδιά πρ-

οσχολικής ηλικίας έως νεαρούς ενήλικες ένα και-

νοτόμο και ελκυστικό προϊόν, που έχει σχεδιαστεί

για να επανασυνδέει τους Έλληνες σε όλον τον

κόσμο με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της κληρ-

ονομιάς τους. Η σημερινή πλήρης έκδοση επιτ-

υγχάνει τον στόχο αυτόν με την έναρξη ενός πλήρ-

ους προγράμματος σπουδών για αρχάριους μαθη-

τές στα σχολεία, αλλά και για όσους μαθαίνουν

από το σπίτι. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα, για να βοη-

θήσει τη δουλειά που συντελείται στα σχολεία, είτε

για να συμπληρώσει το υπάρχον πρόγραμμα σπου-

δών.

Η πλατφόρμα StaEllinika, ανταποκρινόμενη

πλήρως στις προκλήσεις που δημιούργησε η παν-

δημία στο παραδοσιακό σύστημα μάθησης για 

τους νέους σε όλον τον κόσμο, συνεχίζει και σε

αυτή τη φάση να διευκολύνει την εξ αποστάσεως

μάθηση με προνόμια προσβασιμότητας και και-

νοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους. Βασίζεται στις

αρχές της μικρομάθησης και του παιχνιδιού για τη

διευκόλυνση της διαδικτυακής διδασκαλίας της ελ-

ληνικής γλώσσας σε σχολεία, άλλα εκπαιδευτικά

ιδρύματα, αλλά και στο σπίτι. 

Οι χρήστες εκτίθενται σε λειτουργίες βιντεο-

παιχνιδιών όπως βαθμολογία, πόντους, επιτεύγματα,

ικανότητες και ανταμοιβές σε σύντομες περιόδο-

υς, ώστε να τροφοδοτείται η επιθυμία για συνεχή

μάθηση.

Μια εξαίρετη διεπιστημονική ομάδα προγραμ-

ματιστών, εμψυχωτών και εκπαιδευτικών, που

συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας

Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπο-

υργείου Εξωτερικών και από το Κέντρο Ελληνικών

Σπουδών του ΙΣΝ, εργάζεται εδώ και ένα μεγάλο

διάστημα για να αναπτύξει τη διαδικτυακή πλα-

τφόρμα και σουίτα εφαρμογών που είναι τώρα 

διαθέσιμες στη Διασπορά. Η ομάδα αυτή συνεχίζει

και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δια-

ρκή επικαιροποίηση της πλατφόρμας StaEllinika.

Θλίψη προκάλεσε η εκδημία

του παλαιού στελέχους του ομο-

γενειακού Τύπου, Χρήστου Αγγε-

λή, ο οποίος έφυγε από την ζωή

το πρωί της Κυριακής 3 Οκτω-

βρίου, σε ηλικία 75 ετών.

Ο Χρήστος Αγγελής διετέλεσε

εκδότης του περιοδικού «Omogeneia

Magazine», όπως επίσης ιδρυτής

και αρχισυντάκτης της «Φωνής της

Διασποράς», ενώ το 2019 τού

αποδόθηκε το βραβείο «Ευπρέπεια

2019», από το Σωματείο Ανταπο-

κριτών Διεθνών ΜΜΕ Ελλάδος.

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Δι-

πλωματίας και Απόδημου Ελληνι-

σμού Ιωάννης Χρυσουλάκης, ανα-

φέρει τα εξής: 

«Με ιδιαίτερη θλίψη έλαβα σήμερα

το πρωί την είδηση της απώλειας του

Χρήστου Αγγελή ο οποίος με την πένα

του υπηρέτησε με ευπρέπεια, ήθος, υπευθυνότητα και

εντιμότητα το δημοσιογραφικό λειτούργημα, προά-

γοντας πάντοτε τη συμφιλίωση και τη συνεργασία εν-

τός του Απόδημου Ελληνισμού. Για αυτήν ακριβώς

την πολυετή προσφορά του στην ενημέρωση των

Απανταχού Ελλήνων βραβεύθηκε τον περασμένο Φε-

βρουάριο. Ήταν προσωπική τιμή για εμένα να του απο-

νείμω το Βραβείο Ανταποκριτών “Ευπρέπεια 2019”.

Γι’ αυτήν την προσφορά θα θυμόμαστε τον Χρήστο

Αγγελή ο οποίος από τη γενέτειρά του, την Κράψη

Ιωαννίνων, βρέθηκε στις Βρυξέλλες για να ολοκληρώσει

τις σπουδές του και να καταξιωθεί, καταξιώνοντας πα-

ράλληλα την ελληνική καταγωγή του και την Ελλάδα

μέσα από το έργο και τη δράση του. Στέλεχος στο γρ-

αφείο του Γιώργου Κοντογεώργη του πρώτου Έλληνα

Επιτρόπου στην ΕΕ. Πολυγραφότατος, εκδότης και

διευθυντής του τρίγλωσσου περιοδικού «Omogeneia

Magazine», ιδρυτής και αρχισυντάκτης της “Φωνής

της Ελληνικής Διασποράς” υπήρξε ενεργός σε ομο-

γενειακές οργανώσεις Ηπειρωτών.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οι-

κείους του. Η επαγγελματική διαδρομή, η προσφορά

και το ήθος του, η προσωπικότητα και η πολυσχιδής

δράση του θα δείχνουν το δρόμο στις άλλες δύο με-

γάλες οικογένειες των οποίων υπήρξε ενεργό μέλος,

αυτή της δημοσιογραφίας και του Απόδημου Ελληνι-

σμού».

Σχετική και η Ανακοίνωση του Σωματείου Ανταπο-

κριτών Διεθνών ΜΜΕ Ελλάδος:

Από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020 ταξιδεύει για

τη «γειτονιά των Αγγέλων» ο Χρήστος Αγγελής. Ένας

αξιοπρεπής και ευπρεπής άνθρωπος του Ομογενει-

ακού Τύπου, των Γραμμάτων και του Πολιτισμού.

Μέλος του Σωματείου Ανταποκριτών Διεθνών ΜΜΕ

Ελλάδος τιμήθηκε με το Βραβείο «Ευπρέπεια 2019»,

για την ευπρεπή προσφορά του στην ενημέρωση του

Απανταχού Ελληνισμού.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητή-

ρια στην οικογένειά του και αντί στεφάνου θα κατατε-

θεί συμβολικό ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό. 

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο Νεκροτα-

φείο της Νέας Σμύρνης σε στενό οικογενειακό κύκλο,

λόγω κορωνοϊού. 

Ο Χρήστος Αγγελής γεννήθηκε στα Γιάννενα το

1945. Βρέθηκε μετανάστης στο Βέλγιο το 1970, όπου

και αποπεράτωσε σπουδές σε ξένες γλώσσες. Αφού

εργάστηκε για μία 12ετία σε διπλωματικές αποστο-

λές, το 1983 προσλαμβάνεται στην Commission, την

οποία υπηρέτησε μέχρι το 2010.

Ασχολήθηκε επί σειρά ετών ενεργά με τα κοινά της

Ομογένειας, μέσω πολλών συλλογικών εκφάνσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη νέα γενιά, μέσω κυρίως

εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, όπως του θεσμού

του «ΦΕΣΤΙΒΝΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΤΗΣ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», του οποίου ήταν ιδρυ-

τής και οργανωτής, με 7 συνεχείς εκδόσεις στο Palais

des Beaux Arts των Βρυξελλών. 

Πολυγραφότατος, ο Χρήστος Αγγελής διακρίθηκε

μέσα από εκατοντάδες άρθρα για το ενωτικό πνεύμα

που πρέπει να διέπει και να κυριαρχεί στις τάξεις των

ομογενών. Η αρθρογραφία του αποσκοπούσε στην

ανάδειξη, κυρίως, των προβλημάτων της Ομογένει-

ας, προτείνοντας ταυτόχρονα εφικτές λύσεις. Υπήρ-

ξε βασικός συντάκτης του «ΕΥΡΩΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ»

(1983-89), ιδρυτής και αρχισυντάκτης της «ΦΩΝΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ» (1989-90), ιδρυτής

και αρχισυντάκτης της εφημερίδας «ΕΥΡΩΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ»

(1991-2001). 

Από το 2001 ήταν εκδότης και διευθυντής του

τρίγλωσσου περιοδικού «OMOGENEIA MAGAZINE»

στην έντυπη ή, τα τελευταία χρόνια, ηλεκτρονική μο-

ρφή του. Ήταν συντάκτης ανταποκριτής ομογενειακών

εφημερίδων όπως «ΗΧΩ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» (Κύπρ-

ος), «ΠΑΤΡΙΔΕΣ» (Καναδάς) και «HELLENIC NEW

OF AMERICA» (ΗΠΑ).

Ήταν Πρόεδρος του «Ευρωελληνικού Συνδέσμου»

από το 2001 (έτος ίδρυσης 1989), εκλεγμένο μέλος

του 5μελούς Προεδρείου της Παγκόσμιας Ομοσπον-

δίας Λειτουργών Ομογενειακών ΜΜΕ (ΟΛΟΜΜΕ)

(1999), Μέλος και υπεύθυνος της Επιτροπής Εθνικών

Θεμάτων της ΟΛΟΜΜΕ (1995), Μέλος της «Ένωσης

Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Ηπείρων»

(από το 2003) και συνιδρυτής της «Ομογενειακής Θε-

ατρικής Σκηνής» από το 1989 (20 θεατρικά έργα), κ.ά. 

Ο Χρήστος Αγγελής έλαβε μέρος, με ανάλογες ει-

σηγήσεις, σε όλες τις Συνελεύσεις του Συμβουλίου

Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και σε όλα τα Παγκό-

σμια Ηπειρωτικά Συνέδρια. Μέσω του Συλλόγου Ηπει-

ρωτών Βελγίου (ΣΗΒ), του οποίου διετέλεσε επί 20ετία

Γενικός Γραμματέας, βραβεύτηκε από την Πανηπει-

ρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος το 1983, στην Αθή-

να, και το 2004 στο ΣΕΦ, ιδιαίτερα για το εξαίρετο πο-

λιτιστικό του έργο. 

Εκπροσώπησε δεν την Ελλάδα στην πόλη Fleurus,

στην τηλεοπτική εκπομπή της RTL-TVI, κατά της

λευχαιμίας (2 εκατ. τηλεθεατές). Επιπλέον, αναδείχθηκε

Μέγας Ευεργέτης από την Πολύτσανη Β. Ηπείρου,

για τις δωρεές στην ανέγερση εκεί Ιερού Ναού. Δια-

τήρησε δε για πολλά έτη, στη Βόρειο Ήπειρο, ιδίοις

εξόδοις, 23 φροντιστήρια εκμάθησης της ελληνικής

γλώσσας. Φιλοξένησε την εθνική ομάδα Κωπηλασίας,

πολιτιστικούς συλλόγους από την Ελλάδα. Ο ίδιος βο-

ήθησε στην προβολή προς τους ξένους των Ολυμπιακών

Αγώνων, σε Βρυξέλλες και Σαρλερουά. Με επιστολές

που φέρουν την υπογραφή του, παρουσίασε επιστα-

μένως το θέμα της καταπάτησης των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων των Ομογενών της Β. Ηπείρου από την

Αλβανία, τόσο στον Πρόεδρο της Commission, όσο

και του Ευρωκοινοβουλίου και έλαβε ανάλογες απαν-

τήσεις. Συμμετείχε ενεργά σε διαδηλώσεις για την Μα-

κεδονία, αλλά και σε πλείστες άλλες, φιλανθρωπικού

περιεχομένου, ιδιαίτερα μετά τον σεισμό της Καλα-

μάτας, της εισβολής στην Κύπρο κ.ά.

Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος (1983-85) του 21με-

λούς Διεθνούς Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του

Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών (400 εκλέκτορες,

3.000 μαθητές), από τα τότε κράτη-μέλη, ενώ υπήρ-

ξε υπεύθυνος για το Ελληνικό Τμήμα και συνυπεύθυ-

νος για τη μεταφορά των μαθητών (54 λεωφορεία).

Ο Χρήστος Αγγελής εκθειάστηκε πολλές φορές για

το συνολικό πολιτιστικό, ανθρωπιστικό και εθνικό του

έργο, από επίσημους φορείς της Ελλάδας και του Βελ-

γίου, από συγγραφείς και ανθρώπους των Γραμμά-

των, από τους εκάστοτε Πρέσβεις και Προξένους της

Ελλάδας στο Βέλγιο, από τον Πρόεδρο του ΣΑΕ κ.

Άθενς, την Κα Αρβελέρ, τον Αντώνη Σαμαράκη, αλλά

και από τον Μητροπολίτη Βελγίου κ. Παντελεήμονα

κ.ά. Τέλος, έτυχε τιμητικής πλακέτας, τόσο από το ΣΑΕ

για το συνολικό έργο του στον Ελληνισμό της Δια-

σποράς, όσο και από το Αριστοτέλειο Ίδρυμα Κύπρ-

ου (2007), σε ειδική τελετή στο Ζάππειο, για τη συνει-

σφορά του στον Απόδημο Ελληνισμό και ιδιαίτερα

στον δημοσιογραφικό τομέα.

Πέθανε ο εκδότης Χρήστος Αγγελής

Ο Χρήστος Αγγελής (δεξιά) με τον Γ.Γ. Απόδημου Ελληνι-

σμού Ιω. Χρυσουλάκη σε πρόσφατη βράβευσή του
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Ουπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μπέ-

νι Γκάντς κατηγόρησε την Τουρκία

την Κυριακή ότι αποσταθεροποιεί την

περιοχή και εργάζεται ενάντια στις ει-

ρηνευτικές προσπάθειες και ζήτησε τη

διεθνή πίεση προκειμένου να επιφέ-

ρει αλλαγή στη συμπεριφορά της εξου-

σίας μιας “επικίνδυνης” χώρας - μέ-

λος του ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, το

Ισραήλ αποφεύγει γενικά τις δημόσιες κα-

τηγορίες κατά της Τουρκίας, με την οποία

διατηρεί εμπορικές και διπλωματικές σχέ-

σεις παρά την φιλο-παλαιστινιακή στάση

της κυβέρνησης της Άγκυρας για περισ-

σότερο από μια δεκαετία.

Ενημερώνοντας τους Άραβες δημο-

σιογράφους του Κόλπου ως συνέχεια της

ίδρυσης των σχέσεων του Ισραήλ με τα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέ-

ιν, ο υπουργός Άμυνας Μπένι Γκάντς χα-

ρακτήρισε την Τουρκία και το Ιράν ως «αρ-

νητές της προώθησης της ειρήνης και

υποστηρικτές της περιφερειακής επι-

θετικότητας».

Επικαλούμενος τις ενέργειες της Τουρ-

κίας στη βόρεια Συρία και την Ανατολική

Μεσόγειο, καθώς και την παρέμβασή της

στη Λιβύη και τις επαφές με τους Παλαι-

στίνιους μαχητές της Χαμάς, ο Γκάντς είπε:

«Όλα αυτά απομακρύνουν τη σταθερό-

τητα».

«Σίγουρα το ζήτημα της Τουρκίας είναι

πολύ περίπλοκο, επειδή η Τουρκία είναι

μέρος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Γκαντς σε

τηλεδιάσκεψη που έγινε μέσω Zoom, η

οποία διοργανώθηκε από το Αραβικό

Συμβούλιο Περιφερειακής Ολοκλήρωσης,

μια ομάδα που ενθαρρύνει την ισραηλι-

νή-αραβική προσέγγιση.

«Επομένως, πρέπει να αξιοποιήσουμε

όλες τις επιλογές που έχουμε στα χέρια

μας και να προσπαθήσουμε να την επη-

ρεάσουμε μέσω διεθνούς πίεσης για να

βεβαιωθούμε ότι θα απομακρύνουν τα χέ-

ρια τους από την άμεση τρομοκρατία».

Το Ισραήλ, όπως και οι Ηνωμένες Πο-

λιτείες, υποστήριξε ότι οι συμφωνίες με τα

ΗΑΕ και το Μπαχρέιν θα μπορούσαν να

οδηγήσουν και σε μια παλαιστινιακή συμ-

φωνία.

«Θέλουμε απλώς να διασφαλίσουμε ότι

θα βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ

της διατήρησης της ασφάλειάς μας και της

ενεργοποίησης της παλαιστινιακής κυ-

ριαρχίας», δήλωσε ο Γκαντς.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΣΡΑΗΛ:

«Εναντίον της ειρήνης η Τουρκία,

αποσταθεροποιεί την περιοχή»

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΗΠΑ ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Τζο Μπάντεν καλεί τον 

Ερντογάν να αναιρέσει την

απόφαση για την Αγιά Σοφιά
Σε βαρυσήμαντη παρέμβαση υπέρ της

Ελλάδας και της Κύπρου προχώρησε ο υπο-

ψήφιος των Δημοκρατικών για την Προε-

δρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο κ. Μπάιντεν ζητεί από την κυβέρνηση 

Τραμπ να πιέσει την Τουρκία ώστε η τελευταία

να σταματήσει τις προκλήσεις έναντι της Ελλά-

δας. Παράλληλα, ζητεί από τον Τούρκο πρόε-

δρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να αναιρέσει

την πρόσφατη απόφασή του για μετατροπή της

Αγιάς Σοφίας σε τζαμί.

Στη δήλωσή του ο κ. Μπάιντεν υπογραμμίζει:

«Υποστηρίζω τις προσπάθειες του Γενι-

κού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλντεν-

μπεργκ  και των Ευρωπαίων συμμάχων μας,

καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών, για την

εξάλειψη των εντάσεων στην ανατολική

Μεσόγειο και την αποφυγή συγκρούσεων

στο ΝΑΤΟ. Οι διαφωνίες στην περιοχή πρέ-

πει να επιλυθούν ειρηνικά και η κυριαρχία

και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών

πρέπει να γίνουν σεβαστά και να προστα-

τευθούν.

Η συμφωνία για τη δημιουργία ενός στρα-

τιωτικού μηχανισμού αποσυμπίεσης και η

επανάληψη των διπλωματικών συνομιλιών

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι ευπρ-

όσδεκτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυν-

ση. Επιδοκιμάζω επίσης τη δράση του Κο-

γκρέσου για τον τερματισμό του αντιπαρα-

γωγικού εμπάργκο στη μη θανατηφόρα βοή-

θεια για την Κύπρο, η οποία είναι στρα-

τηγικός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να πιέσει την

Τουρκία ώστε η τελευταία να αποφύγει πε-

ραιτέρω προκλητικές ενέργειες στην πε-

ριοχή εναντίον της Ελλάδας, συμπεριλαμ-

βανομένων απειλών βίας, για να δημιουρ-

γήσει το χώρο για την επιτυχία της διπλω-

ματίας. Ζητώ επίσης από τον Τούρκο Πρόε-

δρο Ερντογάν να αναιρέσει την πρόσφατη

απόφασή του να μετατρέψει την Αγία Σοφία

σε τζαμί και να επιστρέψει αυτόν τον θησαυ-

ρό στην παλιά του θέση ως μουσείο, δια-

σφαλίζοντας ίση πρόσβαση για όλους, συμπε-

ριλαμβανομένων των Ορθόδοξων πιστών».

Παρανοϊκός Ερντογάν:

«Κράτη-πειρατές 

Ισραήλ-Κύπρος-Συρία»

Σε ομιλία του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβου-

λίου, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «το φυσικό αέριο που

ανακαλύψαμε στη Μαύρη Θάλασσα ήταν τα πρώτα καλά νέα.

Ινσαλάχ και στην Ανατολική Μεσόγειο περιμένουμε σύντομα

καλά νέα».

«Ο κόσμος αν δεν απαλλαγεί από τα κράτη-πειρατές και 

τους πειρατές κυβερνώντες τους δεν είναι δυνατόν η αν-

θρωπότητα να πετύχει την ειρήνη και την ηρεμία.

»Δυστυχώς, ειδικά στη δική μας περιοχή ο αριθμός των 

κρατών-πειρατών είναι πολύ μεγάλος. Αυτά τα κράτη-πειρατές

από το Ισραήλ, μέχρι τον “τομέα Ελληνοκυπριακής Διοίκησης“

και μέχρι το καθεστώς της Συρίας, καταπιέζουν τόσο τους δι-

κούς τους πολίτες αλλά και διαλύουν την παγκόσμια σταθε-

ρότητα», δήλωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε ότι «οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν αυτά τα κράτη,

τα οποία κρύβονται πίσω από τις παγκόσμιες δυνάμεις, προ-

καλούν μπελάδες στην ανθρωπότητα. Πλέον ο κόσμος δεν μπο-

ρεί να δεχτεί αυτήν την καταπίεση. Η Τουρκία είναι αποφασι-

σμένη να χρησιμοποιήσει τη δύναμη που έχει στα χέρια της για

να καταστρέψει αυτό το άδικο, παράνομο, άσχημο και αιμο-

σταγές παιχνίδι».

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη ότι «αυτοί που εδώ και χρό-

νια όχι μόνο δεν τήρησαν τις υποσχέσεις που έδωσαν στην Το-

υρκία, αλλά και με κατηγόρησαν από πάνω, τους φέραμε στον

ίσιο δρόμο».



Την εκτίμηση πως εάν η Ευρώπη δεν αντι-

δράσει άμεσα και δυναμικά θα δει σύντο-

μα την Τουρκία στα περίχωρα της Βιέννης

όπως είχε συμβεί και το 1683, εξέφρασε με νόη-

μα ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πα-

σινιάν σε συνέντευξη του στη γερμανική Bild.

Ο Πασινιάν δεν χρησιμοποίησε τυχαία αυτή

την έκφραση. Είναι μία ιστορική αλήθεια που ακό-

μα και σήμερα αγγίζει τους κεντροευρωπαίους και

όσους γνωρίζουν τις λεπτομέρειες εκείνης της πο-

λιορκίας της Βιένης που κρίθηκε σε συγκυρίες μέ-

σα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Σύμφωνα με τον Πασινιάν πιθανότατα να επα-

ναληφθεί μέσα από τις επεκτατικές βλέψεις που

έχει ο Ταγίπ Ερντογάν υποστηρίζοντας την ανα-

γέννηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Ο  Πασινιάν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πα-

ρουσία μισθοφόρων τζιχαντιστών: «Στρατολο-

γήθηκαν τζιχαντιστές και μεταφέρθηκαν από

την Τουρκία για να πολεμήσουν ενάντια στο

Ναγκόρνο Καραμπάχ και την Αρμενία η οποία

σήμερα είναι το τελευταίο σύνορο πολιτισμούς

της Ευρώπης. Πρόκειται για εκκαθαριστικές

επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της τουρ-

κικής αυτοκρατορίας. Στο πλαίσιο αυτό εν-

τάσσονται οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας

στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Λιβύη»,

τόνισε ο Πασινιάν.

Ξύπνησε το οθωμανικό όνειρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του για

επιστροφή της Τουρκίας στον Νότιο Καύκασο με-

τά από 100 χρόνια για να συνεχίσει τη Γενοκτονία

των Αρμενίων που πραγματοποιήθηκε το 1915

στην Οθωμανική Τουρκία, ενώ όπως είπε ο πρ-

αγματικός του στόχος είναι και η προσάρτιση του

Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία: «Ο στόχος είναι να

απαλλαγεί από το ανεξάρτητο κράτος του Αζερ-

μπαϊτζάν, το οποίο θα απορροφηθεί από την

Τουρκία».

Πώς αποτράπηκε η άλωση της 

Βιέννης και της Ευρώπης το 1683

Μία σειρά από σημαντικά γεγονότα και για πολ-

λούς κρίσιμες συμπτώσεις απέτρεψαν την άλω-

ση της Βιέννης από τους Τούρκους. Η πολιορκία

ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου 1683 με την άφιξη των

Τούρκων που περικύκλωσαν το «κόκκινο μήλο»

όπως ονόμαζαν τη Βιέννη οι Τούρκοι. Έστησαν τα

κανόνια και έστειλαν μαντάτο να αλλαξοπιστήσουν

οι πολιορκημένοι. Οι κάτοικοι της Βιέννης αρνήθη-

καν και απάντησαν ότι θα πολεμήσουν μέχρι τέ-

λους. Οι Τούρκοι άρχισαν να λεηλατούν και να πυρ-

πολούν τα περίχωρα σφίγγοντας τον κλοιό όλο και

περισσότερο. Οι κανονιοβολισμοί άρχισαν από

την πρώτη μέρα και στις 17 Ιουλίου  έκαναν την

πρώτη επιδρομή, η οποία αναχαιτίστηκε. Ένα μέ-

ρος της πόλης της Βιέννης λεηλατήθηκε. Δύο μέ-

ρες αργότερα ακολούθησε και δεύτερη επίθεση.

Η πολεμική τακτική των Τούρκων στις πολιο-

ρκίες ήταν να σκάβουν υπόγεια λαγούμια μέχρι

κάτω από τα θεμέλια των τειχών και να τα ανατι-

νάζουν. Είχαν μαζί τους 5.000 λαγουμιτζήδες.

Έσκαβαν και χαρακώματα και είχαν φτάσει είκοσι

μέτρα μπροστά από τα τείχη. Στις 23 Ιουλίου άρχι-

σαν τις ανατινάξεις και τις επιθέσεις. Οι πολιορκ-

ημένοι απέκρουσαν συνολικά πενήντα εφόδους.

Οι κάτοικοι της Βιέννης αφουγκράζονταν τις αξίνες

των Τούρκων που έσκαβαν και όταν έφταναν σε

αρκετή απόσταση από τα τείχη, έσκαβαν και αυ-

τοί από την μέσα μεριά, με αποτέλεσμα να συναν-

τιόνται στα υπόγεια λαγούμια και να γίνεται και εκεί

μάχη.

Σύμφωνα με τους ιστορικούς η πιο κρίσιμη στιγ-

μή που έμελε να κρίνει τη μάχη αλλά και το τέλος

της πολιορκίας έγινε όταν οι αμυνόμενοι ανακάλ-

υψαν τυχαία ένα τεράστιο λαγούμι γεμάτο με εκρη-

κτικά. Τα φιτίλια είχαν ανάψει αλλά πολλά έσβησαν

λόγω της βροχής και της υγρασίας ενώ το τελευ-

ταίο σβήστηκε λίγα εκατοστά πριν η φλόγα φτά-

σει στο μπαρούτι.

Στο μεταξύ έφτασαν και ενισχύσεις με τον Πο-

λωνό Γιαν Σομπέσκι να πλαγιοκοπεί τους Τούρ-

κους σώζοντας την Ευρώπη από άλωση. Οι Τούρ-

κοι 12 Σεπτεμβρίου αποχώρησαν, ενώ ο Καρά

Μουσταφάς ψάχνοντας για κάποιον υπαίτιο διέ-

ταξε την θανάτωση του Ιμπραήμ Πασά, λόγω λι-

ποταξίας, ενώ ο ίδιος θανατώθηκε στις 25 Δεκεμ-

βρίου με διάταγμα του Σουλτάνου.
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ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ:

Σταματήστε την Τουρκία πριν

φτάσει πάλι στη Βιέννη…

Βρίζει και πάλι τον
Μακρόν ο Ερντογάν...
Για ασέβεια και ανοικτή πρόκληση κα-

τηγόρησε τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμα-

νουέλ Μακρόν ο πρόεδρος της Τουρκίας

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικρίνοντάς τον

για τις δηλώσεις του για το Ισλάμ.

Σε ομιλία του με την ευκαιρία της εβδομάδας

μουσουλμανικών τζαμιών και ιμάμηδων, o Τούρ-

κος πρόεδρος είπε ότι η δήλωση Μακρόν για

την “ισλαμική κρίση” «σε μια πόλη που κυρια-

ρχείται από μουσουλμάνους είναι κάτι περισ-

σότερο από ασέβεια, είναι ανοικτή πρόκληση».

«Το γεγονός ότι μιλάει για αναδιάρθρω-

ση του Ισλάμ πρόκειται για αναίδεια και απρέ-

πεια. Ακουσες ποτέ από το στόμα μας να

συζητούμε την αναδιάρθρωση του Χριστια-

νισμού; Ποιος είσαι εσύ που βάζεις στο στό-

μα σου την αναδιάρθρωση του Ισλάμ; Ανα-

μένουμε από τον Γάλλο πρόεδρο να ενε-

ργήσει ως υπεύθυνος πολιτικός, αντί να ενε-

ργεί ως αποικιακός κυβερνήτης», δήλωσε ο

Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη ότι «το

άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί ήταν ο

πιο γλυκός καρπός που γευτήκαμε μετά από

86 χρόνια ενός δίκαιου, δημοκρατικού και

υπομονετικού αγώνα».

Τόνισε πως «με την απόφαση της Αγίας Σο-

φίας αφαιρέθηκε η σκιά που κάλυπτε την

ανεξαρτησία της και σώθηκε από τα δεσμά

της», προσθέτοντας ότι χαρμόσυνα νέα ήταν

και η απόφαση, αμέσως μετά, για μετατροπή

του Μουσείου της Χώρας σε τζαμί.

Υποστήριξε ακόμη πως «το άνοιγμα της Μο-

νής Σουμελά έδειξε σε όλους, φίλους και εχ-

θρούς, ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα κό-

μπλεξ όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθε-

ρία».

(Σημείωση Ε: Ο Μακρόν δικαίως μιλά για

το Ισλάμ διότι μια μερίδα των οπαδών του

εννοεί να επιβάλει τη θρησκεία αυτή διά της

βίας επί των υπολοίπων, όπως οι τζιχαντι-

στές και το εγκληματικό ISIS. Μουσουλμά-

νοι, εν ονόματι του Αλλάχ, δολοφονούν σε

ευρωπαϊκές πόλεις και σκορπούν τον τρό-

μο και τον θάνατο.  Αν έκανε και ο Χριστια-

νισμός τα ίδια, θα είχε δικαίωμα και ο Ερν-

τογάν να κάνει εισηγήσεις. Αν ένας χριστιανός

πρόεδρος βεβήλωνε μουσουλμανικό τζαμί,

όπως έκανε ο Τούρκος πρόεδρος με ην Αγιά

Σοφιά, τότε θα μπορούσε να επικρίνει και ο

Ερντογάν τους χριστιανούς).

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από “επίθεση” κυβερνο-ιών στα κο-

μπιούτερ μας, η έκδοση καθυστέρησε κατά μία ημέρα. Λάβαμε όλα τα δυνατά μέτρα ώστε

αυτό να μην ξανασυμβεί και απολογούμεθα στους αναγνώστες μας.                 “Ε”



«Αφήνεται στον αναγνώστη η

δυνατότητα να προβληματι-

στεί και να ερμηνεύσει το πλέον εξο-

υθενωτικό και καταθλιπτικό γεγονός

της νεότερης κυπριακής Ιστορίας. Πώς

με 300 χρόνια τουρκικής κατοχής (1571-

1878) η Κύπρος βγήκε ελληνική και με

πενήντα χρόνια ελεύθερης πολιτεια-

κής ζωής, με Έλληνες ηγέτες, πορεύεται

προς την τουρκοποίηση! Αυτό το πυρ-

ακτωμένο γεγονός είναι ένας από τους

βασικούς λόγους συγγραφής του συγκε-

κριμένου βιβλίου. Ο άλλος λόγος είναι

η ευθύνη όλων μας για την καταστρο-

φή της πατρίδας μας...» (Κώστας Ν.

Χατζηκωστής «Έξι Προεδρικά Πορτρ-

αίτα»2015).

Την 1 Οκτωβρίου 2020 ο Υπουργό

Άμυνας, κ. Χαράλαμπος Πετρίδης δήλω-

σε: «Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα

συγκίνησης και υπερηφάνειας. Μια

ημέρα μνήμης των πεσόντων και αγνο-

ουμένων μας και μια ευκαιρία να αντλή-

σουμε δύναμη από την ένδοξη δράση

των ηρώων μας που θυσιάστηκαν για

εμάς...»

Όχι κύριε Υπουργέ, είναι ημέρα περι-

συλλογής και θρήνου για μια κατάντια που

οφείλεται όχι πρωτίστως στους ξένους

που είναι ξένοι και ενεργούν για τα δικά

των συμφέροντα, αλλά στους δικούς μας,

απροετοίμαστους, ανίκανους, αδιάβα-

στους και αλαζονικούς κατά περίπτωση...

Ακριβώς όπως έγραψε ο κ. Κ. Ν. Χατζη-

κωστής.

Η τραγωδία της πατρίδας μας, ημικα-

τεχόμενης για 46 χρόνια αντιμέτωπη με

ολοκληρωτική τουρκοποίηση, και πέραν

των ευθυνών της χουντικής κυβέρνησης

στην Ελλάδα μιας χούφτας ηλιθίων για

την τραγωδία του 1974 με το πραξικό-

πημα, το οποίο ακολούθησαν οι δύο τουρ-

κικές εισβολές, η τραγωδία ήταν μεν σχέ-

διο του Λονδίνου (ούτε των Aμερικανών

ούτε του ΝΑΤΟ) σε συνεργασία με την

Τουρκία, αλλά που βοήθησαν δικές μας

λανθασμένες ενέργειες. Και με το οποίο

συμβάδισε και ο τότε υπ. Εξωτερικών Δρ

Henry Kissinger για διάφορους λόγους....

Παράλληλα, εξίσου ευθύνες φέρει και

η τότε Σοβιετική Ένωση εφόσον όπως

ακριβώς η Αμερική και εκείνη δεν έκανε

τίποτα για να εμποδίσει αμφότερες τις

τουρκικές εισβολές και υποστήριξε τα βρε-

τανο-τουρκικά σχέδια για ομοσπονδο-

ποίηση από το 1964...

Η προϊστορία του Κυπριακού και τα

λάθη ξεκίνησαν ευθύς μετά την έναρξη

του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ

1955-59 για Ένωση της Κύπρου με την

Ελλάδα από εκείνους που τον ξεκίνησαν.

Είναι ξεπερασμένος κατά πολύ ο καιρός

που πρέπει επιτέλους να δούμε και τα

λάθη και ευθύνες δικών μας. Υπάρχουν

και οι ευθύνες της ΕΟΚΑ Β', όμως ο Στρα-

τηγός Γρίβας «πέθανε» τον Ιανουάριο του

1974, έξι μήνες πριν τα γεγονότα και υπάρχει

και ο έντονος ισχυρισμός ότι, αν ζούσε,

δεν θα επέτρεπε τέτοια τραγωδία για την

πατρίδα του. Στην συνέχεια οι ευθύνες

βαραίνουν τους ΤΟΤΕ κύριους πρωτα-

γωνιστές τον Ιούλιο και Αύγουστο του 1974,

για τους χειρισμούς, λανθασμένες εκτι-

μήσεις, ενέργειες και στόχους τους...

Ξεκινήσαμε έναν αγώνα για Ένωση.

Ορκίζαμε αμούστακα παιδιά να θυσιά-

ζονται γι΄αυτήν και παράλληλα δίδαμε

ενδείξεις εγκατάλειψής της από το 1955.

Τον Σεπτέμβριο του 1958 την εγκατα-

λείψαμε ενυπογράφως στους Βρετανούς...

Για να μνημονεύουμε ειρωνικά τους χρή-

σιμους ήρωές μας εδώ και 60 χρόνια για

την ψευτο-ανεξαρτησία της Ζυρίχης και

του Λονδίνου με τουρκικές προδιαγρα-

φές για να χαίρουν τελικά θέσεων κάποι-

οι... Με τρεις εγγυητές, βάσεις, αναβάθ-

μιση του 18% σε 50% κοινότητα...

Όταν τον Ιανουάριο του 1958 έναν χρόνο

αργότερα, οι «εγγυητές» στο Γραφείο Αποι-

κιών έλεγαν:

«ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΥ. _Ουσιαστικά η μελέτη είναι

αρνητική στην ιδέα για μια γρήγορη

διχοτόμηση όπως διευκρινίζεται... με

χωριστές κυρίαρχες περιοχές, βρετα-

νική, ελληνική και τουρκική... Τέτοια

λύση θα πρέπει να επιβληθεί διά πυρός

και σιδήρου...» 

Και προτίμησαν μια «πιο σταδιακή προ-

σέγγιση του προβλήματος». Η οποία όμως

τελικά επιβλήθηκε διά πυρός και σιδή-

ρου...

Στη συνέχεια, 

– Δεχθήκαμε να μας υποδείξουν οι Βρε-

τανοί τη συγγραφή των 13 σημείων και

τους φέραμε μέσα τον Δεκέμβριο του 1963

ως σωτήρες για να βάλουν το θεμέλιο λίθο

της διχοτόμησης με την Πράσινη Γραμμή

και να τους κατηγορούμε εντός εβδομά-

δων μετά, για επιβολή διαμελισμού και

συνεργασίας με τους Τούρκους. Με το

Φόρεϊν Όφις (Ιανούαριος 1964) να ξεκινά

μελέτη για διάλυση της ΚΔ και διαμελισμό

της σε «two constituent states» ένα ελληνικό

και ένα τουρκικό συν τις βάσεις. Παράλ-

ληλα και οι Τούρκοι...

– Δεχθήκαμε να μας βομβαρδίσουν οι

τούρκοι με ναπάλμ στην Τυλληρία το 1964

και το 1974 και να έχουμε συσκοτίσει από

μόνοι μας τέτοια εγκλήματα... Καλωσο-

ρίσαμε την Ελληνική Μεραρχία για να την

διώξουμε κακή κακώς και εξευτελισμένη

όπως απαιτούσαν οι Τούρκοι, Ρώσοι και

Βρετανοί με τις «ευλογίες» του τότε Προέ-

δρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που συμ-

φωνούσε αλλά δεν μπορούσε να το ζητή-

σει ο ίδιος φοβόταν θα τον αποκαλούσαν

προδότη...

– Τον αρχιτρομοκράτη της ΤΜΤ και α-

δρείκελο της Τουρκίας Raouf Denktash,

από προδότη της πατρίδας του το 1964

τον χρίσαμε στον ιδανικότερο συνομιλητή

το 1968, δίνοντάς του κυπριακό διαβα-

τήριο, απαιτήσαμε τον Ιούλιο του 1974 την

αποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών

όπως είχαν σχεδιάσει οι Βρετανοί από το

1967, αντί να πάμε να τα βρούμε με την

Αθήνα. Αντιθέτως, θεωρήσαμε την Ελλά-

δα ως μεγαλύτερο κίνδυνο από μια τουρ-

κική εισβολή και το καταγράψαμε κιόλας

επίσημα (Ομιλία Μακαρίου 19.7.1974 στον

ΟΗΕ). Όταν γνωρίζαμε λεπτομερώς τις

τουρκικές προετοιμασίες για εισβολή, αλλά

με αδικαιολόγητη αφέλεια πιστεύαμε θα

μας επανέφεραν την... συνταγματική τάξη

και εκφράσαμε και ευγνωμοσύνη προς

την Τουρκία (συνάντηση Μακαρίου με

τουρκική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ πριν

την ομιλία του) για να κλαίμε τη αιματο-

βαμμένη μοίρα μας από την βαρβαρό-

τητά της ώρες αργότερα μέχρι σήμερα... 

– Απορρίπταμε την τουρκική ομο-

σπονδιακή λύση στις 10 Ιουλίου 1974 με

υπόμνημα προς τους Βρετανούς ως ανε-

φάρμοστη, για να συζητούμε γεωγραφι-

κή ομοσπονδία στη Γενεύη πριν την δεύτε-

ρη εισβολή του 1974 (ΔΔΟ) και να την εκλι-

παρούμε έκτοτε ως χρήσιμοι δουλοπρε-

πείς ηλίθιοι. Μια λύση που προώθησαν

πρώτοι οι Βρετανοί το 1956 και ο Δρ Νιχάτ

Ερίμ με το σχέδιο του για επανάκτηση της

νήσου και το 1957 οι Τούρκοι ως δικοινο-

τική, διζωνική ομοσπονδία... Μια λύση,

νέο-οθωμανική, διαιρετική, αντιδημοκρα-

τική, βρετανο-τουρκική, μια λύση απαρτ-

χάιντ που καταπατά κάθε αρχή δικαίου και

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

«Η δυσκολία είναι ότι ομοσπονδία

είναι μια λέξη με πολλές ερμηνείες και,

έχοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρ-

νηση συνεχίζει να τη θεωρεί ως την

ιδανικότερη λύση για το κυπριακό πρό-

βλημα, οι κίνδυνοι να αμαυρώσουμε

εμείς την ιδέα, όσο επιδέξια και να το

κάνουμε, θα υπερτερούν των πλεο-

νεκτημάτων. Κάτι τέτοιο σίγουρα θα

δημιουργήσει πρόβλημα. Εκτός τούτου,

οι περισσότερες ομοσπονδίες ανά τον

κόσμο, οι οποίες σήμερα ή στο πρό-

σφατο παρελθόν αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα, είναι δικά μας δημιουργήμα-

τα». 1965 Φόρεϊν Όφις προς Υπ. Αρμο-

στή Σερ David Hunt. 

Οι Τούρκοι επιδιώκουν τουρκοποίηση

ολόκληρης της Κύπρου, τελική φάση

σχεδίου Νιχάτ Ερίμ μέσω της ΔΔΟ. 

Δήλωση καθηγητή Erol Keymak 8.2.2017

στο Λονδίνο:

«Τι επιδιώκουμε; Και θα πρέπει να

είμαι πολύ προσεκτικός εδώ, γιατί επι-

διώκουμε μια διζωνική, δικοινοτική ομο-

σπονδία. Η οποία είναι μια ομοσπον-

δία με διαμοιρασμό εξουσίας. Δεν επι-

διώκουμε μια δημοκρατία, δεν επι-

διώκουμε σταθερότητα, ή πολλά άλλα

πράγματα που γνωρίζετε, επιδιώκο-

υμε μια διζωνική, δικοινοτική ομο-

σπονδία...»

Στις 8 Ιουλίου 2015, ο πρώην δικαστής

του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και

πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικα-

στηρίου της ΚΔ, Δικαστής Γεώργιος Πικής,

δήλωσε στον «Φιλελεύθερο» ότι διαχρο-

νικά, δεν χρησιμοποιήσαμε τα δικαιικά

ερείσματα που μας παρείχε η κρατική μας

υπόσταση και η συμμετοχή μας στην Ε.Ε.

για διεκδίκηση των βάναυσα τρωθέντων

δικαιωμάτων των Ελλήνων της Κύπρου.

Παράλληλα για την εν εξελίξει διαδικασία

ανέφερε πως το κοινό ανακοινωθέν (Ανα-

στασιάδη/Eroglou 11.2.2014) στη βάση

του οποίου διεξάγονται οι συνομιλίες, προ-

διαγράφει λύση όμοια προς το «σχέδιο

Ανάν». 

Και τόνισε: «Κάτω από οποιονδήπο-

τε φακό και αν εξεταστεί, ο καθορισμός

της έκτασης της τουρκικής ζώνης είναι

το σημαντικότερο θέμα προς εξέταση.

Οι Τούρκοι της Κύπρου αποτελούσαν

το 18% του πληθυσμού. Ούτε η ιδιο-

κτησία γης που κατείχαν οι Τούρκοι

υπερέβαινε αυτό το ποσοστό. Συμ-

φωνία για την παραχώρηση ζώνης

μεγαλύτερης του ποσοστού αυτού, ή

έστω του 20%, είναι βήμα προς τον επι-

διωκόμενο εκτουρκισμό της Κύπρου...»

Ο Δικαστής Πικής αναφερόταν μάλλον

στον «διζωνικό» χάρτη που έδωσε τον

Μάρτιο του 1977 ο Τ. Παπαδόπουλος

στους Τούρκους στη Βιέννη και που ο

Μακάριος είχε στο συρτάρι του έτοιμον

όταν τον επισκέφθηκε ο Αμερικανός Clark

Clifford στις 23 Φεβρουαρίου 1977.

«Σε 60 χρόνια μίκρυναν όλα, πατρίδα,

πολιτικοί, αξίες, ελπίδες...», Γιώργου

Καλλινίκου «Φιλελεύθερος» 3/10/2020.

Το σημερινό αδιέξοδο και ο κίνδυνος

πλήρους τουρκοποίησης οφείλονται στα

αρχικά λάθη πάνω στα οποία συνεχίζουν

οι «ηγέτες» να πορεύονται στα τυφλά...

Είναι, λοιπόν, καιρός να δούμε την ιστο-

ρία της πατρίδας μας στον ιστορικό καθ-

ρέφτη, δίχως προκαταλήψεις και προ-

σωπολατρίες, γιατί η Κύπρος ατύχησε σε

ηγεσίες που την οδήγησαν στα χάλια που

βρίσκεται σήμερα λόγω των ανεύθυνων

χειρισμών τους και όχι μόνο και έφυγαν

αφήνοντας πίσω τους ερείπια... (Από το

βιβλίο της γράφουσας «Διζωνική vs Δημο-

κρατία» 2019). 

Εν κατακλείδι, Αιωνία η Μνήμη τού

αείμνηστου Δρα Νεοκλή Σαρρή (απεβίω-

σε 19.11.2011) ο οποίος κάποτε είπε

προνοητικά «Σε λίγα χρόνια οι Τούρ-

κοι θα κάνουν τους Έλληνες να σκέ-

πτονται σαν Τούρκοι και αυτή θα είναι

η μεγαλύτερη μας ήττα». 

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Η 60η επέτειος της ίδρυσης της ΚΔ

ημέρα περισυλλογής και θρήνου...
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Πολύ προσεγμένα τα συγχαρητήρια του Διοικητή

των Βρετανικών Δυνάμεων στην Κύπρο (Commander,

British Forces Cyprus) Rob Thomson (Major General

Robert John Thomson) από το Twitter του την 1η

Οκτωβρίου 2020.

«Εγκάρδια συγχαρητήρια και ευχαριστούμε

για την δυνατή φιλία και συνεταιρισμό σε τόσο-

υς πολλούς τομείς, Καλύτερα Μαζί!»

«1η Οκτωβρίου 2020. Συγχαρητήρια στον λαό

της Κύπρου στην 60η επέτειο της ανεξαρτησίας

και την υπέροχη φιλία και συνεταιρισμό μεταξύ

των Βάσεων και της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Χρόνια Πολλά Κύπρος»

Πρέπει να τονίσω ότι η φράση που εύστοχα χρη-

σιμοποίησε ο Διοικητής Thomson, «Συγχαρητήρια

στον λαό της Κύπρου» δεν είναι φράση που επιλέ-

γει το Φόρεϊν Όφις να χρησιμοποιεί το οποίο αρέ-

σκεται στο ... «δύο κοινότητες». Θα πρέπει όμως,

παράλληλα να τονίσω ότι μελετώντας τα βρετανικά

έγγραφα δεν ήσαν λίγες οι φορές που βρήκα ότι το

Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διαφορετική γνώμη

πραγμάτων για την Κύπρο από το Φόρεϊν Όφις...

Ευχαριστούμε, Commander Thomson.

Φανούλα Αργυρού

Συγχαρητήρια που ξεχωρίζουν
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Το «θέατρο» στα 
Ευρωτουρκικά στους

επόμενους μήνες;  
Η Σύνοδος Κορυφής τέλειωσε και ιδού δείγμα δηλώσεων

που ακολούθησαν: «Ήταν μια δύσκολη διαπραγμά-

τευση», «όλοι έκαναν υποχωρήσεις», «τελικά υπήρξε

συμβιβασμός" και εκφράζεται ικανοποίηση, επειδή

«τέθηκε ορίζοντας μέχρι τον Δεκέμβριο». Η ουσιαστι-

κή διαπίστωση είναι άλλη: Στη Λευκορωσία επιβλήθη-

καν κυρώσεις, αλλά στο καθεστώς Ερντογάν, με μαζι-

κές εξαφανίσεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, φιμώσεις

και διώξεις εντός Τουρκίας και με ωμές παρανομίες

εναντίον κρατών-μελών της ΕΕ, έγιναν…  προειδο-

ποιήσεις και προτάθηκε «θετική ατζέντα» π.χ. διεύρυν-

ση του εμπορίου, όπως επιζητεί η Γερμανία, μέσω της

Τελωνειακής Ένωσης. 

Γράφει ο

Κώστας Μαυρίδης
Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)

Πρόεδρος Πολιτικής 

Επιτροπής για τη Μεσόγειο

costas.mavrides@europarl.europa.eu

Είναι άσκοπο να αναλωθούμε σε συναισθηματικές

εξάρσεις εναντίον της Γερμανίας ή οποιουδήποτε ενερ-

γεί βάσει συμφερόντων – πράγμα αυτονόητο στις διεθ-

νείς σχέσεις –  αλλά θα επικεντρωθούμε σε μαθήματα

για το μέλλον. Το απογοητευτικό αποτέλεσμα θα απο-

τελούσε αποτυχία των δύο Κυβερνήσεων (Ελλάδας και

Κύπρου), εάν η  επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία ήταν

η αδιαπραγμάτευτη επιδίωξή τους. Στην πραγματικότ-

ητα όμως, για μήνες, η δεδηλωμένη πολιτική της Κυβέρν-

ησης Μητσοτάκη ήταν η αποφυγή επιβολής κυρώσεων

στην Τουρκία, στην οποία ο Ν. Αναστασιάδης συναίνε-

σε λίγο  πριν την Σύνοδο ("οι κυρώσεις δεν είναι αυτο-

σκοπός"), επιβεβαιώνοντας την τάση του να υποκύπτει,

χαροποιώντας διάφορους εκτός Κύπρου (Μέρκελ κ.ά.)

και εντός Κύπρου τον στενό κομματικό του περίγυρο

και κάποιες περιθωριακές πλατφόρμες χωρίς λαϊκό έρει-

σμα. 

Δυστυχώς, η πλέον ευνοϊκή συγκυρία για τον Ελληνι-

σμό εδώ και δεκαετίες  –με την Τουρκία πολιτικά απο-

μονωμένη,  με εύθραστη την τουρκική οικονομία και με

το σοβαρό πλεονέκτημα που οι ελληνικές Ένοπλες

Δυνάμεις λόγω της σθεναρής στάσης τους έδωσαν στην

πολιτική ηγεσία στην Αθήνα – έχει εξανεμισθεί από την

ίδια την Αθήνα, που συμφώνησε σε μηχανισμούς απο-

κλιμάκωσης, με τις τουρκικές αξιώσεις να ... κλιμακώνονται!

Το πλέον ανησυχητικό όμως αφορά το "θέατρο" τους

επόμενους μήνες μέχρι τον Δεκέμβριο,  με «σεναριο-

γράφο» ξανά την Μέρκελ, για την Κύπρο αυτή τη φορά.

Όπως και στο Αιγαίο, θα διαπιστωθούν κινήσεις αποκ-

λιμάκωσης εκ μέρους της Τουρκίας,  για να ξεκινήσουν

οι συνομιλίες στο Κυπριακό, με τους ενεργειακούς πόρ-

ους της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι αυτή τη φορά

μέρος των "διακοινοτικών διαπραγματεύσεων"  υπό

τους όρους της Τουρκίας.  

Διάφοροι  "στρατευμένοι" αναλυτές δικαιολογούν την

στάση των Κυβερνώντων, με βάση τη συμβιβαστική

στάση του Προέδρου Μακρόν. Γνωρίζουμε περισσό-

τερα, αλλά περιοριζόμαστε σε όσα μας επιτρέπει η προ-

σπάθεια για πανεθνική σύμπνοια. Επισημαίνουμε όμως

εμφαντικά ότι οι  πολιτικές/διπλωματικές μάχες στην

ΕΕ διεξάγονται εντός των Συνόδων του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου και  όχι με δηλώσεις σε δημοσιογραφικές

διασκέψεις, κατόπιν εορτής. 

Καταλήγοντας, καταθέτουμε με ειλικρίνεια μια άλλη

διαπίστωση: «τους πράξαμε» και απέτυχαν. Οι σκε-

πτόμενοι πολίτες έχουν πλέον τον λόγο.

Μάχη των Θερμοπυλών και Ναυμαχία

της Σαλαμίνας – 2.500 χρόνια μετά!
Αυτή την περίοδο συμπληρώνονται 2.500

χρόνια από την μεγαλειώδη και κορυφαία αυτή

στιγμή της Ελλάδας, του Ελληνισμού, της

Σπάρτης, της Αθήνας και των άλλων ελληνικών

πόλεων! Φέτος είναι η μεγάλη επέτειος του

κρισιμότερου έτους των Περσικών / Μηδικών

Πολέμων που έκριναν την πορεία του Ευρω-

παϊκού πολιτισμού και της ανθρωπότητας.

Του Μιχάλη 

Αράπη* 

– LLB, LLM, MA

Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο. 

Επιστημόνων ΗΒ

Αντιπρόεδρος Ελληνορθοδόξου 

Κοινότητος Κάρντιφ και Νοτίου Ουαλίας

Πριν 25 αιώνες οι ελληνικές πόλεις κράτη

συνασπίστηκαν και υπερασπίστηκαν τα πά-

τρια εδάφη απέναντι στην πανίσχυρη Περσι-

κή Αυτοκρατορία. Μεταξύ Αυγούστου και

Σεπτεμβρίου 480 π.Χ. πραγματοποιήθηκε η

μάχη στο στενό των Θερμοπυλών και παράλ-

ληλα η ναυμαχία στο Αρτεμίσιο. Ακολούθησε

η σημαντικότερη ναυμαχία της ιστορίας στα

στενά της Σαλαμίνας στις 22 ή 28 ή 29 Σεπτεμ-

βρίου 480.

Η γνώση και η μελέτη της ιστορίας ενός

λαού αποτελεί την μόνη διασφάλιση για τη

διαιώνισή του και τη μεταλαμπάδευση του

ήθους, των αξιών και των ιδανικών των στους

απογόνους του. Με αυτόν τον γνώμονα οι

Αθηναίοι αποφάσισαν να κατασκευάσουν τον

Παρθενώνα την περίοδο (447 – 432 π.Χ.)

ώστε να τιμήσουν τους νεκρούς της προη-

γούμενης γενιάς Ελλήνων που θυσιάστηκαν

για την πατρίδα απέναντι στον εχθρό εξ Ανα-

τολών.

Δυστυχώς, εξ αιτίας της πανδημίας, το

Ελληνικό έθνος δεν δύναται να τιμήσει δεόν-

τως τους ήρωες μας! Παρά ταύτα η Πολιτεία

κάνει το χρέος της και μέσα από ορισμένες

ευφυείς ενέργειες παρουσιάζει και προτάσ-

σει διεθνώς το μεγαλείο της ιστορίας μας.

Συγκεκριμένα στις 30/09 η τελετή για τον νέο,

υπερσύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλ-

λον φωτισμό της Ακρόπολης των Αθηνών

προβλήθηκε σε όλο τον κόσμο. Το έργο που

χρηματοδοτήθηκε από το κοινωφελές ίδρυμα

“Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” αναδεικνύει τον Ιερό

Βράχο και τα μνημεία που στέκονται εκεί αγέρ-

ωχα επί 2,5 χιλιετίες με μοναδικό και πρωτο-

ποριακό τρόπο!

Η επέτειος αποτελεί χρυσή ευκαιρία για να

τιμήσουμε τον Βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα

και τους 300 "ομοίους" που θυσιάστηκαν για

την Ελευθερία της Πατρίδας αλλά και για να

αρχίσει επιτέλους να διδάσκεται σωστά η μάχη

των Θερμοπυλών και να γίνει γνωστή η θυσία

του Δημόφιλου με τους 700 Θεσπιείς καθώς

και των 400 Θηβαίων.

Πρέπει επίσης να μελετηθεί εις βάθος το

μεγαλειώδες πνεύμα του Αθηναίου Στρατηγού

Θεμιστοκλή που οδήγησε στην εντυπωσιακή

επικράτηση στη Σαλαμίνα που μελετάται ακόμα

στις στρατιωτικές σχολές!

Σε αυτό το πλαίσιο είδαμε με μεγάλη χαρά

και συγκίνηση την καθιέρωση από φέτος της

29ης Σεπτεμβρίου ως “Σχολικής Ημέρας Μνή-

μης και Τιμής για την ενημέρωση των μαθη-

τών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότ-

ητας σχετικά με την Ναυμαχία της Σαλαμίνας”!

Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή

την πρωτοβουλία στην Πρόεδρο της Διεθνούς

Τιμητικής Κοσμητείας του Επετειακού Έτους

«Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020» κα. Μαριάν-

να Β. Βαρδινογιάννη και στην Υπουργό Παι-

δείας κα. Νίκη Κεραμέως.

Αυτή η μοναδική στιγμή της πανανθρώπινης

ιστορίας δημιουργεί θαυμασμό ανά τους αιώνες

σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Διότι

αυτό που δεν γνωρίζουν δυστυχώς οι περισ-

σότεροι συμπατριώτες μας είναι ότι αν δεν

είχαν νικήσει οι πρόγονοι μας τους εισβολείς

2.500 χρόνια πριν, ο αρχαίος κόσμος θα είχε

κυριευτεί από την Περσική Αυτοκρατορία. Έτσι

δεν θα υπήρχε ο κλασσικός Ελληνικός πολι-

τισμός που μπόρεσε να ανθήσει τις επόμενες

δεκαετίες λόγω της ειρήνης και ευημερίας μετά

τους νικηφόρους Περσικούς Πολέμους.

Επιπλέον, όπως είναι λογικό, δεν θα μπο-

ρούσε να υπάρξει αργότερα με αυτή τη μορφή

και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και φυσικά ο

Δυτικός Πολιτισμός με τον τρόπο που γνωρίζο-

υμε σήμερα αφού είναι βασισμένος στις αξίες

του αρχαίου ελληνικού πνεύματος.

*    Νομικός με μεταπτυχιακά στο Διεθνές

Εμπορικό Δίκαιο και στον τομέα του

ηλεκτρονικού εγκλήματος και της τρο-

μοκρατίας στον Κυβερνοχώρο.

Παράταση σχολικού έτους

λόγω καταλήψεων
Κύριε Διευθυντά,

Οι πολιτικοί με τις ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις τους στους θεσμούς

τις τελευταίες δεκαετίες, εμπόδιζαν την εφαρμογή των νόμων, με απο-

τέλεσμα η παραβατικότητα να θεωρείται...νομιμότητα.

Μετά τον «βιασμό» του Ποιν. Κώδικα το 2019, τα κακουργήματα έγι-

ναν πλημμελήματα και 12.000 βαρυποινίτες βγήκαν από τις φυλακές

για να συνεχίσουν, ελεύθεροι πλέον, την εγκληματική τους δράση. Ο

«βιασμός» του ΠΚ έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη της Εν. Δικα-

στών και Εισαγγελέων. 

Παρά το γεγονός ότι  για τις καταλήψεις προβλέπεται σχετική διά-

ταξη στον ΠΚ εδώ και εβδομάδες δεν έχει εκδοθεί εγκύκλιος από την

Εισαγγελία ΑΠ περί αυτοφώρου στους καταληψίες. Οι παραβατικές

αυτές ενέργειες που λαμβάνουν κάθε χρόνο χώρα στα σχολεία έπρε-

πε να είχαν εδώ και χρόνια απαγορευτεί εν τη γεννέσει τους, διότι έχουν

τρομοκρατικές επιπτώσεις στον εθισμό της παραβατικότητας. Απλή

αναφορά στο αρ. 334 παρ.3 ΠΚ «Όποιος εισέρχεται παράνομα σε

κατάστημα ή χώρο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νομι-

κού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής... και προκα-

λεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας...

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Με φυλάκιση του-

λάχιστον 3 μηνών τιμωρείται όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμέ-

νει στους προαναφερόμενους χώρους ή καταστήματα κατά τον χρόνο

μη διεξαγωγής της υπηρεσίας... με σκοπό την παρακώλυση αυτών».

Οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να καταγράψουν τις ζημιές

, τις οποίες θα πρέπει να καλύψουν οι γονείς των καταληψιών. Το Υπ.

Παιδείας καθυστέρησε 3 εβδομάδες να ανακοινώσει την παράταση

του σχολικού έτους, έτσι οι μαθητές έχασαν ώρες-χρυσάφι για την

εκπαίδευσή τους. 

Τα αποτελέσματα των καταλήψεων και της αφασίας του Υπ. Παι-

δείας αποτυπώθηκαν στις Πανελλαδικές αφού με τον βαθμό 3 μπαίνεις

στο Πανεπιστήμιο και στο διεθνές τεστ αξιολόγησης PISA όπου οι

Έλληνες μαθητές είναι οι τελευταίοι στην κατανόηση του κειμένου και

στα μαθηματικά. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ πρέπει να παρακολουθήσουν

φροντιστήριο στην Ιαπωνία, όπου εκεί τα παιδιά διαμαρτύρονται όταν

απεργούν οι καθηγητές! 

Επειδή θα απαιτηθεί η κάλυψη της ύλης (ήδη χάθηκαν 4 μήνες λόγω

κορωνοϊού) θα πρέπει να παραταθεί το σχολικό έτος για 2 μήνες (Ιούνιο

και Ιούλιο). Η ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να σταλεί με SMS σε όλους

τους σπουδαστές ανά την Επικράτεια. Αναμένω την άποψη της Υπ.

Παιδείας.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος – Πειραιάς

Πληρωμή
Πάλι με εγκατέλειψες, μ’ έχεις αφήσει μόνο, 

πίνω με λύπη στη γωνιά - με ραγισμένη την καρδιά,

με κλάμα και με πόνο!

Ούτ’ ένα τηλεφώνημα, σκληρή, δεν με λυπάσαι,

θα’ρθει και σένα η σειρά - που θα πληρώσεις με χρυσά.

Αυτό να το θυμάσαι!

Όλα εδώ πληρώνονται,

τα κέρδη και τα χρέη,

ζυγίζονται - αμείβονται,

τιμήν το τέλος λέει!

Ειρήναρχος Στεφάνου
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Ο Ελευθέριος Βενζέλος, η Μικρασιατική Εκστρα-

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

Στα επανειλημμένα διαβήματα των Κυπρίων

δόθηκε το 1920 η απάντηση ότι η Αγγλία κατ’

ουδένα τρόπο δύναται να αποξενωθεί από την

Κύπρο και όλα τα απειρόπληθα από τότε υπομ-

νήματα και οι κάθε είδους εκδηλώσεις του πόθου

των Κυπρίων να ενωθούν με τη μητέρα Ελλά-

δα έπεφταν στο κενό της αδιαφορίας ή της υπο-

κρισίας των Άγγλων. 

«Η Ελληνικότητα της Κύπρου»

Κυπριακή εφημερίδα «Ελευθερία», 3-7-1920: 

Εθελονταί διά τον Ελληνικόν Στρατόν – Αθρόα

εγγραφή των Κυπρίων.

«Είναι γνωστόν ότι η ελληνική κυβέρνησις

απεφάσισε να δεχθή εθελοντάς εις τας τάξεις

του Ελληνικού Στρατού, βεβαίως ίνα χρησιμο-

ποιήση τούτους διά τας πολεμικάς επιχειρή-

σεις. Προς τούτο είχεν εισαγάγει εις την Ελληνι-

κήν Βουλήν σχετικόν νομοσχέδιον, όπερ και

εψηφίσθη. 

Το γεγονός τούτο, γνωσθέν εν τη Νήσω, διή-

γειρε σφόδραν επιθυμίαν μεταξύ των κατοίκων

όπως υπηρετήσωσι την Μητέρα Πατρίδα και

πλείστοι νέοι εκ τε των πόλεων και των χωρίων

προσερχόμενοι εις το Ελληνικόν Προξενείον

εζήτουν να εγγραφώσι ως εθελονταί διά τον

σκοπόν τούτον». 

Κορύφωση της συμβολής της Κύπρου στη

Μικρασιατική Εκστρατεία αποτελεί, βεβαίως,

η συμμετοχή αυτή, που λόγω και των προσ-

κομμάτων που έφερναν οι Άγγλοι δεν έφτασε

στο επίπεδο της συμμετοχής των Κυπρίων

στους Βαλκανικούς Πολέμου του 1912-1913. 

Χρονολόγιο – Τα γεγονότα

Κύπρος: Το Σωματείο «Ένωσις» είχε και το

1921 δώσει το παρόν του έπειτα από έκκληση

της Βασίλισσας Σοφίας για τους μαχόμενους

στη Μικρά Ασία Έλληνες στρατιώτες. 

9/3/1921: Συμφωνίες Γάλλων – Κεμάλ.

13/3/1921: Συμφωνίες Ιταλών – Κεμάλ.

16/3/1921: Σύμφωνο Φιλίας Ρώσων – Κεμάλ

για τεχνοοικονομική βοήθεια. 

Μάρτιος: Απόφαση για προέλαση στο Εσκί

Σεχίρ – Κιουτάχεια – Αφιόν Καραχισάρ.

26/3/1921: Κυβέρνηση Δημητρίου Γούναρη.

30/3/1921: Άφιξη Βασιλέως Κωνσταντίνου

στο μέτωπο στη Μικρά Ασία. 

Κύπρος: Στις 3 Απριλίου 1921, εν μέσω παν-

ηγυρισμών, προκηρύχθηκε έρανος με τίτλο

«Τον οβολόν σας προς προέκτασιν των εθνικών

συνόρων» (Κυπριακή εφημερίδα «Κήρυξ», 3

Απριλίου 1921). 

29/5/1921: Ο Βασιλέας Κωνσταντίνος συνο-

δευόμενος από την κυβέρνηση φτάνει στη

Σμύρνη και αναλαμβάνει τα ηνία του στρα-

τεύματος. 

8/6/1921: Σύσταση Συμμάχρων για αναστολή

των επιχειρήσεων.

12/6/1921: Απόρριψη της συμμαχικής Σύστα-

σης από ελληνική κυβέρνηση.

4/7/1921: Κατάληψη Κιουτάχειας από τον

ελληνικό στρατό.

10-29/8/1921: Η Μάχη του Σαγγαρίου.

29/8/1921: Απόφαση των Ελλήνων για

σύμπτυξη.

7-20/10/1921: ΣΥΜΦΩΝΟ Άγκυρας μεταξύ

Γάλλων – Κεμάλ. 

Κύπρος: Διαμαρτυρίες έγιναν και το 1921

εναντίον των καταπιεστικών μέτρων του τότε

Άγγλου Ύπατου Αρμοστή Stevenson.

12/2/1922: Δημοκρατικό Μανιφέστο.

2/3/1922: Κυβέρνηση Δημ. Γούναρη.

10/3/1922: Υπόδειξη Συμμάχων για Ανα-

κωχή.

3/5/1922: Κυβέρνηση Ν. Στράτου.

9/5/1922: Κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη.

13-26/5/1922: Αντικατάσταση  Παπούλα από

Αρχιστράτηγο Χατζηανέστη.

5-18 Μαΐου 1922: Η κυπριακή εφημερίδα

«Ένωσις» καλεί τον λαό να συνεισφέρει στους

Εράνους για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Με

διθυραμβικό δημοσίευμα χαιρετίζει την προέ-

λαση: «Η κλαγγή των ελληνικών όπλων αντηχεί

επί των δυσβάτων κορυφών των Μικρασια-

τικών Ορέων και ο Έλλην Στρατιώτης σκορπίζει

εκ νέου την ελπίδα και την ζωήν εις τους από

τεσσάρων αιώνων καταδυναστευόμενους ελληνι-

κούς πληθυσμούς της περικαλλούς Ιωνίας

Νύμφης»...

7-20 Μαΐου 1922: Η κυπριακή εφημερίδα

«Κήρυξ» αναφέρεται πως όχι μόνο τα εθελον-

τικά τμήματα για τους ελληνικούς πολέμους,

αλλά και οι εθνικοί έρανοι ήταν παράδοση στην

Κύπρο, και συνεχίζονται. 

21 Ιουνίου 1922: Η κυπριακή εφημερίδα

«Ελευθερία» προβάλλει τη μετάβαση του Μητρ-

οπολίτη Πάφου Ιακώβου στη Σμύρνη. 

Στην εξέλιξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας

με επικές απολυτρωτικές προελάσεις, η Κύπρ-

ος συμμετέχει παντοιοτρόπως με τις αποστο-

λές εθελοντών, που ο Μικρασιατικός και ελλα-

δικός Τύπος εγκωμιάζουν τον ηρωισμό τους.

Ο κυπριακός Τύπος παντού πανηγυρίζει και

διαδηλώνει την αφοσίωσή του στην συντε-

λούμενη Εθνική Κοσμογονία. Όλοι οι Κύπριοι

προσφέρουν από το υστέρημά τους τον οβολό

τους για ενίσχυση της Ελληνικής Αεροπορίας,

δίνουν ό,τι μπορούν στους Εράνους και ύστε-

ρα από την Μικρασιατική Καταστροφή η κυπρ-

ιακή ψυχή κανοναρχεί στους πένθιμους ήχους

των οδυρμών που σαβανώνουν την καρδιά του

Γένους και μεταδίδουν το μοιρολόι στα πέρα-

τα του ελληνικού κόσμου.

Ιούλιος 1922: Απόρριψη από τους Συμμάχο-

υς του σχεδίου για κατάληψη της Κωνσταντι-

νούπολης.

13 – 26 Αυγούστου 1922: Αντεπίθεση Νεο-

τούρκων Κεμάλ Ατατούρκ. Έπειτα από προ-

παρασκευή Πυροβολικού, τα τουρκικά στρα-

τεύματα εξαπολύουν ευρείας κλίμακας αντεπίθ-

εση στο μέτωπο της Μικράς Ασίας εναντίον

των ελληνικών θέσεων. Η τουρκική επίθεση

επικεντρώνεται στο νότιο τμήμα του Μετώπου,

δυτικά του Αφιόν Καραχισάρ. Αυτή η τουρκική

ενέργεια θα οδηγήσει ύστερα από λίγες ώρες

στη γενική υποχώρηση των ελληνικών δυνά-

μεων. 

27 Αυγούστου 1922: Οι Τούρκοι μπαίνουν

στη Σμύρνη. 

28 Αυγούστου 1922: Παραιτείται η κυβέρν-

ηση Πρωτοπαπαδάκη λόγω της Μικρασιατι-

κής Καταστροφής. Νέα κυβέρνηση Τριαντα-

φυλλάκου. 

31 Αυγούστου 1922: Πυρπόληση Σμύρνης. 

13-24/9/1922: Επανάσταση Ελληνικού Στρ-

ατού μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ενώ

η Ελλάς παρουσίαζε εικόνα διάλυσης, εκδηλώθη-

κε στρατιωτικό κίνημα υπό τους συνταγμα-

τάρχες Πλαστήρα και Γονατά και τον αντιπ-

λοίαρχο Φωκά, που προκάλεσε την παραίτηση

της κυβέρνησης του βασιλιά. 

13-26/9/1922: Αποβίβαση επαναστατών στο

Λαύριο. 

16/9/1922: Κυβέρνηση Κροκίδα.

16/9/1922: Ο Βασιλιάς της Ελλάδας Κων-

σταντίνος αναχωρεί εξόριστος για το Παλέρμο

της Σικελίας. 

29 Σεπτεμβρίου 1922: Ο Γεώργιος Β’ ανακ-

ηρύσσεται βασιλεύς των Ελλήνων μετά την

παραίτηση του Κωνσταντίνου. 

«...Η Σμύρνη, μάνα, καίγεται – καίγεται και

το βιος μας.

Ο πόνος μας δεν λέγεται – δεν γράφεται ο

καημός μας...»

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Κύπριος Ιστορικός - Ερευνητής

MR CAMARA
Spiritual healing & psychic reading originality of humanity and peace, if

you read carefully, the solution is not difficult from now on and you will

realise that you are not here by chance. Fate guided your steps and made you

come across this incredible gifted man stop looking at yourself in a dilemma

you must make a choice to take a chance or your life will never change get

in touch with MR Camara is determined to offer exactly what you are seeking

fast and everlasting results he removes the most harmful effects black magic

spirits evil eyes hunts house specialise in relationship problems bring back

loved one affection and harmony with partner marriage fidelity family matter

business attraction remove bad luck court case alcohol exam stress

depression and many more honesty integral Mr Camara will tell you if your

problems is spiritual medical or emotional 

call +447399663303 WhatsApp
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OΔιονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής της

Ελλάδας, γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 8 του

Απρίλη 1798. Τόσο η Ζάκυνθος όσο και τα άλλα

νησιά του Ιονίου, βρίσκονταν τότε κάτω από την

Βενετία αλλά για ένα πολύ σύντομο χρονικό διά-

στημα κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους πέρα-

σαν κάτω από την ηγεμονία της Γαλλίας. Μετά τη

Μάχη του Βατερλό και τη Συνθήκη της Βιέννης το

1815, τα Επτάνησα πέρασαν κάτω από την Αγγλι-

κή «Προστασία».

Τα πρώτα του χρόνια 

Ο πατέρας του Διονύσιου ήταν ο άρχοντας Νικό-

λαος Σολωμός, μεγαλέμπορας καπνών. Ήταν παν-

τρεμένος με την Μαρνέτα Κάκνη και μαζί της είχε αποκ-

τήσει δυο παιδιά: τον Ροβέρτο και την Ελένη. Η γυναίκα

του όμως είχε πεθάνει και ο γέρο-Σολωμός είχε ερω-

τικές σχέσεις με την 16-χρονη υπηρέτρια του, την Αγγε-

λική Νίκλη, με την οποία απέκτησε δυο γιους, τον

Διονύσιο και τον Δημήτριο. Την Αγγελική την παν-

τρεύτηκε λίγο πριν πεθάνει το 1807 οπότε ως τότε, τα

δυο παιδιά θεωρούνταν νόθα, μέχρι που ο γέρο-Σο-

λωμός και η Αγγελική νομιμοποίησαν τις σχέσεις τους. 

Με τον θάνατο του Σολωμού η Αγγελική παντρεύτηκε

τον Λεονταράκη και ο μικρός Διονύσιος, νόμιμα πια

παιδί και ένας από τους κληρονόμους της περιουσίας

του πατέρα του, στάλθηκε το 1808 στην Ιταλία για να

μορφωθεί όπως ήταν και το συνήθειο με το αρχον-

τολόγι της Ζακύνθου την εποχή εκείνη, γιατί οι άρχον-

τες μιλούσαν Ιταλικά και περιφρονούσαν, όπως λέει

και ο Κ. Σάθας, «την ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα των

ποπολάρων – δηλαδή του λαού». (Βλ. Το εν Ζακύνθω

Αρχοντολόγιον, σελ. 4).

Η παραμονή του Σολωμού 

στην Ιταλία 1808 - 1818 

Ο Διονύσιος Σολωμός έζησε και σπούδασε στην

Ιταλία για δέκα χρόνια 1808 – 1818. Οι πρώτοι του δά-

σκαλοι ήταν καθολικοί παπάδες και τα ιταλικά τα έμαθε

σαν τη μητρική του γλώσσα. Έφυγε από τη Ζάκυνθο

όταν ήταν μόλις δέκα χρόνων. Πήγε πρώτα στη Βε-

νετία, μετά στην Κρεμόνα καταλήγωντας στο Πανεπι-

στήμιο της Παβίας όπου σπούδασε και πήρε το δίπλω-

μά του στα Νομικά. 

Η παραμονή του στην Ιταλία τον βοήθησε να δια-

μορφώσει τον πολιτικό του χαρακτήρα, να κατανοήσει

τις φιλελεύθερες ιδέες και τα κινήματα για εθνική απολύ-

τρωση. Είχε επηρεαστεί από τον Γαλλικό Διαφωτισμό

και υποστήριζε ότι η παιδεία πρέπει να διδάσκεται στην

καθομιλουμένη, στη γλώσσα του λαού. Το φιλελεύθε-

ρο κλίμα της παλλομένης τότε Ιταλίας που διεκδικούσε

μια ενωμένη Ιταλία χωρίς τους Αυστριακούς δυνάστες

και την αντιδραστική επιρροή της εκκλησίας ήταν επό-

μενο να επηρεάσουν και τον νεαρό Σολωμό. Στο Μι-

λάνο γνώρισε και τους Ιταλούς λογοτέχνες Βιτσέντσο

Μόντι, Αλεσάντρο Μαντσόνι και τον συμπατριώτη

του Ούγο Φώσκολο. Ο Σολωμός έγραψε τα πρώτα

του ποιήματα στα ιταλικά.

Η επιστροφή στη Ζάκυνθο 1818

Στη Ζάκυνθο επέστρεψε το 1818 όταν ήταν δηλαδή

είκοσι χρόνων και σε μια εποχή που οι ιδέες του Ρήγα

Φερραίου και της Φιλικής Εταιρείας για ένα απελευ-

θερωτικό κίνημα στην Ελλάδα έπαιρναν θετική μορ-

φή. Ο Διονύσιος έμαθε τα ελληνικά σε σύντομο χρο-

νικό διάστημα. Το 1822 γνωρίστηκε με τον Σπυρίδω-

να Τρικούπη (τον ιστορικό της ελληνικής επανάστα-

σης) που τον βοήθησε να νοιώσει τόσο τη γλώσσα όσο

και τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Τον τραβούσε

πολύ η δημοτική ποίηση και η Κρητική λογοτεχνία, ο

«Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου, η «Ερωφίλη» του

Γ. Χορτάτζη και η «Βοσκοπούλα» του Ν. Δρυμιντι-

νού. 

Η γνωριμία του με τον Τρικούπη το 1822 του έδω-

σε «νέα φτερά» για να γράφει ποιήματα στην απλή

γλώσσα του λαού, τη δημοτική. Άρχισε να γράφει μι-

κρά ποιήματα όπως την «Ξανθούλα» και λίγους μή-

νες αργότερα, το 1823 έγραψε τον «Ύμνο εις την Ελε-

υθερία».

Το ποιητικό του έργο κατά την 

περίοδο 1818 - 1828

Το ποιητικό του έργο μπορεί να χωριστεί χρονολο-

γικά σε δύο περιόδους. Στην πρώτη περίοδο ανήκουν

όλα τα ποιήματα που έγραψε όσο ζούσε στη Ζάκυνθο

1818 – 1828. Στη δεύτερη περίοδο ανήκουν τα ποιή-

ματα και τα πεζά που έγραψε όταν ζούσε στην Κέρκ-

υρα 1828 – 1857.

Όταν ξέσπασε η επανάσταση του 1821 ο Σολωμός

είχε επηρεαστεί από το φιλελεύθερο κίνημα των σκλα-

βωμένων συμπατριωτών του και την άνοιξη του 1823

σύνθεσε τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» που πρω-

τοεκδόθηκε στο Μεσολόγγι το 1824. 

Ο «Ύμνος εις την Ελευθερία»

Το ποίημα αυτό αποτελείται από 158 τετράστιχες

στροφές με οκτασύλλαβους και εννιασύλλαβους στίχο-

υς με σταυρωτές ρίμες. Ο ποιητής είναι επηρεασμέ-

νος από τα έργα των ιταλών συγγραφέων Δάντη, Αρίο-

στο, Μόντι, Φώσκολο, καθώς και από τον Άγγλο ποιη-

τή Λόρδο Βύρωνα. Καλεί τον ελληνικό λαό να πα-

λαίψει για τη δίκαια του λευτεριά. Οραματίζεται τη Λευ-

τεριά σαν μιαν αντρειωμένη γυναίκα που με ξεσκισμένα

και αιματωμένα ρούχα ζητούσε βοήθεια από τις τοτι-

νές μεγάλες δυνάμεις: 

Με τα ρούχα αιματωμένα /

ξέρω ότι έβγαινες κρυφά /

να γυρεύεις εις τα ξένα /

άλλα χέρια δυνατά. 

Ξεσηκώνει στο διάβα της, όλους τους Έλληνες,

καλώντας τους να σπάσουν μαζί τις βαριές αλυσίδες

της σκλαβιάς:

Σε γνωρίζω από την κόψη / 

Του σπαθιού την τρομερή /

Σε γνωρίζω από την όψη /

Που με βία μετράει τη γη. / 

Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη /

Των Ελλήνων τα ιερά /

Και σαν πρώτα ανδρειωμένη /

Χαίρε, ώ χαίρε, Ελευθεριά.

Στο ίδιο ποίημα περιγράφει τους αγώνες των Ελλή-

νων, για τη μάχη της Τριπολιτσάς, για την καταστρο-

φή του Δράμαλη στην Κόρινθο, για την πρώτη πολιο-

ρκία του Μεσολογγίου και για την ήττα των Τούρκων

στον Αχελώο. Καλεί την ίδια ώρα τους Έλληνες αγω-

νιστές να παραμείνουν μονιασμένοι γιατί η δολερή διχό-

νοια οδηγεί σε «δάκρυα θλιβερά» και δίνει το καλύτε-

ρο επιχείρημα στους ξένους να παραμείνουν αδιάφο-

ροι και αδρανείς:

Μην ειπούν στον στοχασμό τους / 

τα ξένα έθνη αληθινά / 

εάν μισούνται ανάμεσο τους / 

δεν τους πρέπει ελευθεριά.

Ο Σολωμός καταλήγει τον «Ύμνο» με μια ύστατη

επίκληση στις «Χριστιανικές Δυνάμεις» της εποχής,

για να βοηθήσουν τους Έλληνες να λευτερωθούν, γιατί

είναι ένας χριστιανικός λαός και που αγωνίζεται ενάν-

τια σε μια μη Χριστιανική δύναμη, την Οθωμανική αυ-

τοκρατορία:

Τούτο ανίσως μελετάτε, / 

ιδού εμπρός σας τον Σταυρό /

Βασιλείς! Ελάτε, ελάτε, / 

και κτυπήσετε κι εδώ.

Οι μεγάλες δυνάμεις εκείνη την εποχή (1815) αμέ-

σως μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους ίδρυσαν

πρώτα την Ιερά και αμέσως μετά την Τετραμελή Συμμαχία

(Αγγλία, Αυστρία, Ρωσία και Πρωσία). Η Συμμαχία αυ-

τή συμπεριφερόταν σαν τον «Αστυνόμο της Ευρώπης».

Ο Αυστριακός Μέττερνιχ ήθελε με οποιοδήποτε τρό-

πο να πνίγει στο αίμα όλα τα φιλελεύθερα κινήματα για

να διατηρούνται τα ευρωπαϊκά μοναρχικά καθεστώτα.

Ο «Ύμνος» εκδόθηκε στο Μεσολόγγι το 1824 και

μεταφράστηκε αμέσως στα Γαλλικά και στα Ιταλικά κά-

νοντας τον Σολωμό γνωστό και διάσημο ανάμεσα 

στους πνευματικούς κύκλους της Ευρώπης (Ουγκώ,

Γκαίτε, Βύρωνα, Λαμαρτίνο, Σατωβριάνδο, Μαν-

τσόνι κ.ά.). 

Ο Τρικούπης μόλις διάβασε τον «Ύμνο» τον εκ-

τίμησε πολύ και έγραψε επαινετικά λόγια. Ανέφερε ανά-

μεσα σ’ άλλα ότι: «Εις κανέναν καιρόν και κανένα

έθνος η Ελευθερία δεν ηύρε ψάλτην αξιώτερον»

(Βλ. «Γενική Εφημερίδα», Ναύπλιον 21. 10. 1825). Ο

Τρικούπης έψαχνε και βρήκε στο πρόσωπο του νεα-

ρού Σολωμού τον «εθνικό ποιητή», τον νέο «Δάντη της

Ελλάδας». 

Ο δε Ιάκωβος Πολυλάς γράφει για τον Ύμνο: «Ο

γενικός ενθουσιασμός του έθνους εδέχθη το σοφό και

αρμονικότατο άσμα». (Βλ. Δ. Σολωμού: Άπαντα τα

Ευρισκόμενα, σελ. 14).

Ωδή στον Λόρδο Βύρωνα

Όταν πέθανε ο Άγγλος φιλέλληνας Λόρδος Βύρω-

νας το 1824 στο Μεσολόγγι, ο Σολωμός έγραψε ένα

λυρικό ποίημα που αποτελείται από 166 τετράστιχες

στροφές. Η «Ωδή στο Λόρδο Βύρωνα» είναι γραμ-

μένη στο ίδιο ποιητικό στυλ με τον «Ύμνο». Στο ποίημα

αυτό ο ποιητής θρηνεί για τον θάνατο του Βύρωνα που

εξύμνησε την Ελλάδα στα ποιήματα του και έδωσε την

ίδια τη ζωή του για τη λευτεριά της. Καλεί τον ελληνικό

λαό να αποτίσει τον ανάλογο φόρο τιμής:

Λευτεριά για λίγο πάψε / 

να χτυπάς με το σπαθί. /

Τώρα σίμωσε και κλάψε /

εις του Μπάϊρον το κορμί. /

Άκου Μπάϊρον πόσον θρήνον / 

κάνει ενώ σε χαιρετά /

η πατρίδα των Ελληνών /

κλαίγε, κλαίγε, Ελευθεριά.

Το 1825 έγραψε ένα ωραιότατο μικρό επίγραμμα με

τίτλο «Η καταστροφή των Ψαρών», όπου παρου-

σιάζει τη δόξα και την τραγωδία του νησιού:

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη /

Περπατώντας η Δόξα μονάχη /

Μελετά τα λαμπρά παλικάρια /

Και στην κόμη στεφάνι φορεί /

Γεναμένο από λίγα χορτάρια /

Που είχαν μείνει στην έρημη γη.

«Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»

Στη Ζάκυνθο ο Σολωμός άρχισε να γράφει τους

«Ελεύθερους Πολιορκημένους», τον «Λάμπρο» και

τα πεζογραφήματα «Διάλογος» και «Η γυναίκα της

Ζάκυνθος». Τα κείμενα αυτά τα επεξεργάστηκε ξανά

όταν ζούσε στην Κέρκυρα. Η πολιορκία του Μεσολογ-

γίου τον Απρίλη του 1825, ώθησε τον Σολωμό να γρά-

ψει τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Το ποίημα

αυτό σώζεται σε τρία Σχεδιάσματα. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από το Πρώτο Σχεδίασμα

που το έγραψε στη Ζάκυνθο το 1826:

Παράμερα στέκει / ο άντρας, και κλαίει. 

Αργά το τουφέκι / σηκώνει και λέει /

«Σε τούτο το χέρι / τι κάνεις εσύ; /

Ο εχθρός μου το ξέρει / πως μου είσαι βαρύ».
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∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

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

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

26ñ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019EÎÏÂÎÙ¤˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
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Ο Εθνικός Ποιητής της Ελλάδας ΓΡΑΦΕΙ Ο 
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Back to the classical age.  I consid-

er Socrates as the second greatest

Greek of the era.  

By 

Michael

Papadopoulos

Aristotle and Plato will also be on the

list but the philosophy of ethics was de-

veloped to a great extent by Socrates.

They followed in his footsteps of course

but he was the well they drew from.

SOCRATES

Socrates was born in Athens in 469

BC and has been credited as one of the

most influential founders of Western

philosophy.  According to Plato, Socrates

worked as a mason and served in the

armoured infantry (known as the ho-

plite), in the Athenian army.  He fought

in the Peloponnesian War and displayed

exemplary bravery.  He saved Alcibi-

ades from certain death in the battle of

Amphipolis.

Everything we know about him comes

from secondary sources because al-

though he taught a lot, he did not write

anything himself.  Plato, Xenophon,

Aristotle and others wrote about Socrates

and his teachings. 

His compatriots were not at the time

very pleased with his teachings about

ethics and his religious views.  Although

he never outright rejected the standard

Athenian view of religion, Socrates' be-

liefs were nonconformist. He often re-

ferred to God rather than the gods and

reported being guided by an inner di-

vine voice.  

Socrates seemed to support some

anti-democratic views.  He believed that

it is not majority opinion that yields cor-

rect policy, but rather genuine knowl-

edge and professional competence,

something that few men possessed. He

also taught that because human choice

is motivated by the desire for happi-

ness, ultimate wisdom comes from know-

ing oneself. The more a person knows,

the greater his or her ability to reason

and make choices that will bring true

happiness. 

These philosophical views frightened

the Athenians and they put him on tri-

al on two different charges: the cor-

ruption of youth, and impiety. The in-

dictment claims that Socrates does not

believe in the officially accepted gods

of the Athenian state, and that he makes

up gods of his own and teaches the

youth of Athens to do the same.

He was found guilty and sentenced

to death by poisoning (hemlock). His

friends, followers, and students pre-

pared his escape and urged him to flee

Athens, an action which the citizens ex-

pected; yet, on principle, Socrates re-

fused to flout the law and escape his

legal responsibility to Athens. There-

fore, faithful to his teaching of civic obe-

dience to the law, Socrates drank the

hemlock and died at the age of 70, in

399BC.

SOURCES:

https://www.greeka.com/greece-his-

tory/famous-people

https://www.biography.com/schol-

ar/socrates

https://www.ancienthistorylists.com/gree

k-history/top-10-ancient-greek-philoso-

phers/

https://en.wikipedia.org/wiki/Socrates

https://www.brainyquote.com/au-

thors/socrates-quotes

https://www.goodreads.com/au-

thor/quotes/275648.Socrates

Titbits:

Some of Socrates’s quotes:

– He is richest who is content with

the least, for content is the wealth of

nature.

– The unexamined life is not worth

living.

– The only true wisdom is in know-

ing you know nothing.

– I cannot teach anybody anything.

I can only make them think. 

– Be kind, for everyone you meet is

fighting a hard battle. 

– By all means marry; if you get a

good wife, you’ll become happy; if you

get a bad one, you’ll become a philoso-

pher.

Just to remind everyone why I am

posting these articles. Some of us, liv-

ing as we do in foreign lands, face the

problem of not being able to bequeath

this pride that we feel for our homeland

to our children, born as they are in the

countries that we live, growing in a dif-

ferent culture, schooled in another lan-

guage, taught a different history and

surrounded by friends who have nev-

er heard of Greece, except perhaps that

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

we succeed in installing Hellenism to

our children, we still face this problem

with our grandchildren, especially if they

live far away from us and we can’t see

them often enough to speak to them in

Greek. “The Greatest Greeks’’ articles,

are meant to perhaps nudge the inter-

est of younger people to explore our

history and culture. 

I am writing in English so that the text

can be accessed by those who do not

speak/read Greek. I must also add that

the choice of the ten is my personal

choice and no one has to agree with

me. You can choose and investigate

further what you think are the greatest

Greeks to have walked the earth and

compile your own list.

THE GREATEST GREEKS (ANCIENT)

S o c r a t e s

µµ∞∞ƒƒøø™™II EEssttaatteess

∑∏∆√À¡∆∞π: 
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ÛÂ fiÏÔ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈÎ›·ÛË 
ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜
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The poor weather and wet conditions unfor-

tunately postponed many fixtures for commu-

nity grassroots club Omonia Youth FC, who are

sponsored by Spector, Constant & Williams,

Vas Barbers and V Jewellers. Even so, some

games did go ahead.

Michael Pieri's Under 16 White got their first

win of the season in a local Enfield derby. The

boys went 1-0 up with a well-worked goal and

went into half time in the lead.

At the start of the second half, the opposition

equalised but the Under 16 White hit back im-

mediately to regain the lead. A third and fourth

followed to seal the win.

The team were praised with manager Michael

saying: "The boys have had a tough start to the

season but training the last few weeks has fo-

cused on certain aspects of playing style and

patterns of play and they put this into practice

on Sunday. They were brilliant; worked hard,

scored some excellent goals and deserved their

win." Erdal scored twice to take his tally to three

in four games. Noel scored a fine individual goal

and Santino smashed home a 25-yard block-

buster. Santi and Noel were named Man of the

Match.

Chris and Jimmy Mousicos' Under 16 Gold

also won 4-1, and continue their good start to

the season. In a dominant performance in pos-

session the boys created plenty of opportuni-

ties and while the match turned scrappy in the

last 20 minutes the boys held their own against

a physical side. Goals were scored by Bobby,

Kristian, Louis G and Cem.

Tas Georgiou's Under 14 Green gave every-

thing in tough conditions against one of the

league's top teams but succumbed to a 6-1 de-

feat. Up until half time, the game was tight and

the Under 14 Green were only 2-1 down but in

the second the opposition scored four great long

range goals to take the points. The Under 14

Green goal scorer was Jamie Gordon with Char-

lie Johnson named Man of the Match.

Mike Koumi and Adam Broomfeld's Under 13

White started slowly in what were very difficult

conditions. They conceded an early goal and

were not threatening the opposition goal and

went further behind. Midway through the sec-

ond half the Under 13 White gained a foothold

in the game, started playing their football and

dominated the rest of the game to score three

goals including a screamer of a free kick from

Thomas who scored twice and Nick getting the

other goal. Andrew was named Man of the Match

for a dominant midfield performance.

Nick Georgiou's Under 18 Gold ad a tough

match and lost 7-0 against very strong opposi-

tion with no subs and injuries leaving them hav-

ing to play with 9 players for most of the game.

Man of the Match was awarded to Michael Vas-

siliou

The club's Men's team, who are sponsored

by Crown Mobile Tyres, Athletic Development

Club, The Master Locksmith, CJAZ Consulting

and RAMEK asset management had a rest week

this week and are back in action next week.

Should you feel enthused and want to know

more about Omonia Youth FC, you can contact

the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com,

via the contact page on the club's website

www.omoniayouthfc.com as well as following

the club on twitter @OmoniaYouthFC and In-

stagram @omoniayouthfc1994.

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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Bad weather post-
pones many Omonia

Youth FC fixtures

Under 16 White scored four great goals in an excellent 4-1 win

THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT

OWNER GEORGE PSARIAS. . .  COOKS FOR ELEFTHERIA

Kotopoulo Me Pilafi Rizi 
Chicken with rice pilaf

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.

KOTOPOULO ME RIZI PILAFI
Chicken with rice pilaf

INGREDIENTS
(serves 4)

1 - 1.5kg organic or free-range chicken, jointed in-

to 8 pieces

3 tbsp extra virgin olive oil

2 medium onions, finely chopped

1 tbsp dried oregano

2 cloves garlic, crushed

4 ripe medium tomatoes, roughly chopped

or

1x400g canned chopped tomatoes

2 bay leaves

400ml chicken stock or hot water

200g long grain rice, rinsed and drained

1tbsp chopped fresh flat-leaf parsley

Sea salt and freshly ground black pepper

To garnish a small handful of chopped fresh flat-

leaf parsley

METHOD
1. On a high heat, in a large heavy-based casse-

role, fry the chicken pieces in the olive oil for

5 minutes until golden brown. Season with salt

and pepper. With a slotted spoon transfer the

chicken to the plate and set aside.

2. On a medium heat in the same pan the chick-

en was fried, add the onion and oregano and

fry for 3 minutes until pale brown. Add the gar-

lic and cook for a further minute. Stir in the

chopped tomatoes, the bay leaves, stock or

water and bring to the boil. Add the chicken

pieces, cover and cook gently for 45 minutes,

stirring and turning the chicken every now and

then. Taste and correct the seasoning if nec-

essary.

3. Stir in the rice and the parsley, cover and sim-

mer gently for 20 minutes without stirring the

pilaf. Add a little water during cooking if need-

ed.

4. Take the casserole off the heat , cover with a

towel and then its lid and let it stand for 5 min-

utes for the rice to become light and fluffy.

5. Discard the bay leaves.

6. Arrange the chicken and rice pilaf on 4 serving

plates, sprinkle with the parsley and serve im-

mediately with yoghurt and salad.

(c) George Psarias
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