
Εγκάρδια συνάντηση 
Κ. Μητσοτάκη με Βασιλιά

Κάρολο στο Γουίδσορ

l ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «DAILY MAIL» 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΣΤΟ «NORDIC MONITOR»

Πώς ο Ερντογάν μετατρέπει

τα κατεχόμενα σε κέντρο

οργανωμένου εγκλήματος
l ΑΝΤΡΟ ΑΔΙΣΤΑΚΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΑΝΟΜΙΑΣ,

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΡΝΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2021

Για πρώτη φορά μόνο το 46.2% οι

«Χριστιανοί» στην Αγγλία και Ουαλία!
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1142        ΠΕΜΠΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΙΜΗ: £1,00
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AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

    
   
      

      
     

      
        

      

      
        
     

 
 

   

         
   

    
  

     
   

    
    

    
    

    
   

    

    
 

      
     

     
   

   
 

    
    

      
    

      
      

  
   
     

       
     

   

    
    
    

      

           

  

Θα μετατρέψουν το

φυσικό αέριο σε 

δικοινοτική διαφορά;
ΣΕΛΙΔΑ 4

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΛΙΣΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ,

ΦΥΓΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Το NHS ασθενεί βαρέως
n ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ, ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Κυβέρνηση εθνικής

ενότητας και διεκδικητικός ρεαλισμός»
n «ΚΑΠΟΙΟΙ ΞΕΧΑΣΑΝ ΟΤΙ ΤΟ 1974 ΕΓΙΝΕ ΕΙΣΒΟΛΗ»

n ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΝΙΚΗΤΑ, ΕΘΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-15

Α Π Ο Ψ Η

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ – ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ LSE

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Δεν δεχόμαστε κανένα
τετελεσμένο από την Τουρκία»

n «Η ΠΟΛΙΤΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟΥΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ»

n ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΤΗΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ,

ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

n ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ ΝΔ ΛΟΝΔΙΝΟΥ: «ΠΑΜΕ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»
ΣΕΛΙΔΕΣ 2 & 3

ΦΩΤΟ: Π.ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ



«Θα συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε χαρά-

ξει ή θα γυρίσουμε πίσω», ήταν ένα από τα

διλήμματα που επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης, ενόψει των επικείμενων εκλογών,

μιλώντας την Κυριακή σε κομματική εκδήλωση μελών

και φίλων της ΝΔ στο Λονδίνο.

«Σας θέλω παρόντες σε αυτή την μάχη», είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε ότι «χρει-

αζόμαστε την αυτοδυναμία, γιατί η χώρα πρέπει να

κυβερνηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους παριστάμενους στην
εκδήλωση και, κατ’ επέκταση, τους ομογενείς ανά τον
κόσμο, να σπεύσουν να εγγραφούν εγκαίρως στη σχε-
τική ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους,
βάσει της νέας εκλογικής νομοθεσίας .

Επιπλέον, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί, παρά
τις αλλεπάλληλες κρίσεις που χρειάσθηκε να αντιμε-
τωπίσει η κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, «εμ-

φανιστήκαμε συνεπείς στις κεντρικές προεκλογικές μας

δεσμεύσεις, δηλαδή τη μείωση των φόρων, τη δημιουρ-

γία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων,

αλλά και την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στους πολίτες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η διαρκής
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενερ-
γειακής κρίσης καθίσταται εφικτή, λόγω των υψηλών
ρυθμών ανάπτυξης που δημιουργεί δημοσιονομικό πλεό-
νασμα.

Και τόνισε ότι η Ελλάδα, την τελευταία τριετία, έχει
γίνει ισχυρότερη, θωρακίζοντας την αμυντική της ικανό-
τητα και αποτρέποντας την επιθετικότητα της Τουρκίας.

«Διαχειριστήκαμε επιτυχώς τις πιο 

δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε

ποτέ κυβέρνηση από το 1974 και μετά»

Ο πρωθυπουργός, που θύμισε ότι βρισκόταν στο Λον-
δίνο ως φοιτητής το 1988 για ένα εξάμηνο στο London
School of Economics και, στη συνέχεια, για τρία χρόνια
ως εργαζόμενος, έκανε ένα σύντομο απολογισμό του
κυβερνητικού έργου:

«Οταν κερδίσαμε τις εκλογές τον Ιούλιο του 2019, ούτε

περνούσε από το μυαλό μας ότι θα βρισκόμασταν αντι-

μέτωποι με τόσες πολλές κρίσεις. Όμως, έτσι τα έφερε η

ζωή και κληθήκαμε να διαχειριστούμε δύσκολες κατα-

στάσεις – θα έλεγα τις πιο δύσκολες καταστάσεις που

έχει κληθεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση από

τη μεταπολίτευση και μετά». Και πρόσθεσε: «Όμως, αι-

σθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση, διότι παρά τις πολύ μεγά-

λες δυσκολίες τις οποίες έπρεπε να διαχειριστούμε, θεωρώ

ότι μείναμε συνεπείς στις κεντρικές μας προεκλογικές

δεσμεύσεις, τις οποίες είχαμε αναλάβει ενώπιον του

ελληνικού λαού τον Ιούλιο του 2019.

»Είχαμε δεσμευτεί ουσιαστικά για τρεις μεγάλες κεν-

τρικές πολιτικές προτεραιότητες: Η πρώτη ήταν να μειώσου-

με φόρους, η δεύτερη να δημιουργήσουμε περισσότε-

ρες δουλειές, να προσελκύσουμε επενδύσεις και η τρίτη

είναι να ξανακάνουμε τους Έλληνες συνολικά να αισθα-

νθούν πιο ασφαλείς. Και νομίζω ότι και στα τρία αυτά

μέτωπα έχουμε σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσμα-

τα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Πάμε μπροστά και 

θα πετύχουμε την αυτοδυναμία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε τον ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα αυτών των εκλογών και έθεσε ξανά τα εκλογικά
διλήμματα.

«Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα μπορούμε εύκο-

λα να συγκριθούμε με την αντιπολίτευση και να προτά-

ξουμε τι πετύχαμε εμείς αυτά τα τέσσερα χρόνια και τι

πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ή τι δεν πέτυχε μάλλον τα τέσσερα

χρόνια της δικής του διακυβέρνησης.

»Και τα διλήμματα πιστεύω ότι θα είναι πολύ απλά:

θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, ή να γυρίσου-

με πίσω», υπογράμμισε.
«Θέλω να σας ζητήσω να είστε παρόντες σε αυτή τη

μάχη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κάθε ψήφος μετρά-

ει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Ξέρετε ότι θα έχουμε μπροστά μας, μάλλον, μία διπλή

κάλπη. Και η πρώτη κάλπη – εγώ δεν θέλω να μιλώ για

δύο κάλπες, θέλω να μιλάω για μία εθνική εκλογή – θα

μας δώσει τη δυνατότητα να χτίσουμε εκείνο το επίπεδο

στήριξης, για να πάμε στη δεύτερη κάλπη να πετύχουμε

την αυτοδυναμία. Και τη χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία,

επειδή ακριβώς η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με ταχύτητα

και με αποτελεσματικότητα. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να

το κάνουμε, θα το ξανακάνουμε και στις επόμενες εκλο-

γές», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ υποδέχτηκαν

ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ, Γιώργος Παπαγιαννακόπου-

λος, και η αντιπρόεδρος, Ρούμπη Γεωργακοπούλου.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Αντιπρόε-
δρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμμένος, ο
Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατ-

ζηβασιλείου και ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασπο-
ράς, Νίκος Θεοδωρόπουλος.
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ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Πάμε μπροστά 
και θα πετύχουμε αυτοδυναμία»

ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑΨΗΦΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ

ΟΈλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης, που βρέθηκε στη βρετανική πρω-

τεύουσα για να μιλήσει σε εκδήλωση του London

School of Economics, επισκέφθηκε την Τρίτη τον

Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Γουίδσορ, συνο-

δευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα.

Η συνάντηση ήταν ανεπίσημη και διεξήχθη σε
θερμό κλίμα. Είναι γνωστό ότι οι δύο άνδρες διατη-
ρούν πολύ καλές σχέσεις, γεγονός που αφήνει ανοι-
κτό το περιθώριο για συζήτηση πολλών θεμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός και ο Βασιλιάς Κάρολος έκαναν αναφορά
στην εξέλιξη των εργασιών που γίνονται στο Τατόι
για την ανάδειξη των πρώην βασιλικών ανακτόρων.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι δύο άνδρες συζήτ-
ησαν για το project των 14 εκατ. ευρώ που δεν είναι
άλλο από την ανακαίνιση του Τατοϊου. Μάλιστα, πρό-
τυπο για την ανάπλαση του Βασιλικού Κτήματος Τατο-
ΐου αποτελεί το Dumfries House στη Σκωτία.

Στο δημοσίευμα γίνονται επίσης αναφορές στις
συζητήσεις που έκαναν Βασιλιάς Κάρολος και Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα,
αναφέροντας ότι ο Βρετανός μονάρχης για πρώτη

φορά είπε πως «νομίζω ότι αλλάζει το κλίμα στο

Ηνωμένο Βασίλειο», για το θέμα.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως το θέμα της

επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα, δεν «αγγίζει»
τη βασιλική οικογένεια, καθώς η απόφαση θα λη-
φθεί από την Ντάουνινγκ Στριτ και το Βρετανικό Μου-
σείο.

«Έχουμε μια καλή προσωπική σχέση», ανέφερε
από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας πως
ελπίζει στη βοήθεια του βασιλιά Κάρολου για την επι-
στροφή των Γλυπτών στον Παρθενώνα.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη συνάντηση των
δύο πλευρών είχε γίνει αναφορά και στο Dumfries
House, το οποίο λειτουργεί υπό τη στέγη του ιδρύμα-
τος που διαχειρίζεται ο Βασιλιάς Κάρολος και ανα-
μένεται να είναι η βάση για την αναδιαμόρφωση των
βασιλικών εγκαταστάσεων στο Τατόι.

Υπόδειγμα το Dumfries House

Το Dumfries House, πάντως, θεωρείται υπόδειγ-
μα για αντίστοιχα κτήματα που βαίνουν προς αξιο-
ποίηση. Εν προκειμένω, το συγκεκριμένο κτήμα είναι
μια κιβωτός πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς το μεγα-

λοπρεπές και τεραστίων διαστάσεων κεντρικό οίκημα,

η κατοικία αυτή καθαυτή της δυναστείας των ευγενών,

οι οποίοι έζησαν εκεί από το 1759 έως το 1993, σχε-

διάστηκε από τρεις κορυφαίους αρχιτέκτονες του

18ου αιώνα, τους αδελφούς Ρόμπερτ, Τζον και Τζέ-

ιμς Ανταμ.

Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο με ανεκτίμητης αξίας

χειροποίητα έπιπλα από ξύλο, εξ ου και η κυρίως

κατοικία διατηρείται σήμερα ως επισκέψιμο μουσείο.

Το Dumfries House, παράλληλα, όπως θα μπορούσε

και το Τατόι, λειτουργεί και ως μοχλός ανάπτυξης της

τοπικής οικονομίας, καθώς δίνει δουλειά σε εκατον-

τάδες ντόπιους, ενώ λειτουργεί και ως πόλος έλξης

για πολλούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο και όχι

μόνο από τη Μεγάλη Βρετανία.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για το Τατόι

Αυτός είναι ο «οδηγός» και για το κτήμα του Τατο-

ΐου, για το οποίο προβλέπεται η αποκατάσταση πολ-
λών κτισμάτων και εκτάσεων, όπως το παλιό ανά-
κτορο, οι ανακτορικοί κήποι, τα μαγειρεία, ο στάβλος
και το νέο βουστάσιο, καθώς επίσης και η αποκατά-
σταση-συντήρηση περίπου 50.000 κινητών αντικει-
μένων και η ψηφιοποίηση-συντήρηση περίπου 10.000
εγγράφων. Το Δημόσιο αποκαθιστά και διαχειρίζεται
32 κτίρια, ενώ προς αξιοποίηση σε ιδιώτες-επενδυτές
μπορεί να διατεθούν 22 κτίρια.

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης υποδομές λει-
τουργικότητας σε έκταση 670 στρεμμάτων. Παράλ-
ληλα, εκπονούνται ήδη οι αναγκαίες περιβαλλοντι-
κές και κυκλοφοριακές μελέτες, ενώ υπάρχει συνερ-
γασία μεταξύ των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Υποδομών και Μεταφορών για την ανα-
βάθμιση δημόσιων μέσων μεταφοράς και οδικών αξό-
νων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους χώ-
ρους του Τατοΐου.

Εγκάρδια συνάντηση του Κυρ.
Μητσοτάκη με Βασιλιά 
Κάρολο στο Γουίδσορ



ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
– ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ LSE

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Δεν δεχόμαστε 
κανένα τετελεσμένο από την Τουρκία»

Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3Eπικαιρότητα

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2021

Για πρώτη φορά μόνο το
46.2% οι «Χριστιανοί» στην

Αγγλία και Ουαλία!
Στις 29 Νοεμβρίου 2022 το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (Office of

National Statistics) δημοσιοποίησε τα στοιχεία απογραφής του πληθυ-
σμού που διενεργήθηκε το 2021 όσον αφορά το θρήσκευμα. Ακολου-
θούν τα στοιχεία σύμφωνα με την σύνοψη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Για πρώτη φορά στην απογραφή του πληθυσμού για την Αγγλία και
Ουαλία, κάτω από το μισό πληθυσμό (το 46.2%, δηλαδή 27.5εκ πολίτες)
δήλωσαν ότι θεωρούν τους εαυτούς των «Χριστιανούς », ένα ποσοστό
13.1% λιγότερο από την προηγούμενη απογραφή του 2011, που οι Χρι-
στιανοί ήταν 59.3%, (δηλαδή 33.3 εκατομμύρια).

Υπήρξε αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που θεωρούν τους εαυ-
τούς των «Μουσουλμάνους» (3.9 εκατομμύρια ή 6.5% το 2021). Στην
απογραφή του 2011 οι Μουσουλμάνοι ήταν 2.7 εκατομμύρια, δηλαδή
το 4.9% του πληθυσμού. Οι «Ινδουιστές» («Hindu») ένα εκατομμύριο
(1.7% του πληθυσμού). Το 2011, οι Ινδουιστές ήταν 1.5%.

Το Λονδίνο παραμένει η πιο θρησκευτικά διαφοροποιημένη περιοχή
της Αγγλίας. «Χριστιανός» παραμένει ακόμα η πλέον κοινή απάντηση
στο Λονδίνο (40.7%, 3.6 εκατομμύρια των συνήθη κατοίκων). 

Πέραν του ενός τέταρτου (25.3%, 2.2 εκατομμύρια) του πληθυσμού
του Λονδίνου είναι άλλου, μη χριστιανικού θρησκεύματος. Δηλαδή, υπήρ-
ξε αύξηση από το 2011 που ήταν 22.6% (1.8 εκατομμύριο). Οι επόμε-
νες πιο κοινές θρησκευόμενες ομάδες στο Λονδίνο είναι «Μουσουλμά-
νοι» 15.0%, (το 2011 ήταν 12.6%) και οι «Ινδουιστές» 5.1%, (το 2011
ήταν 5.0%).

Άθεοι σε Αγγλία και Ουαλία δηλώνουν σήμερα 22.2 εκατομμύρια
πολίτες (ή 37,2%).

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΗΓΕΣ: https://www.bbc.com/news/uk-63792408
https://twitter.com/ONS/status/1597524091304824836/photo/1 - Bar

chart showing the percentage of the population who said they were
“Christian” has decreased.

Πολύ ουσιαστικές και παραγωγικές ήταν

οι επαφές, οι ομιλίες και οι συναντήσεις

που είχε στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός της

Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος

βρέθηκε στην αγγλική πρωτεύουσα στις αρχές

της βδομάδας. Από τις ομιλίες στο «Ελληνικό

Επενδυτικό Συνέδριο», που διοργάνωσαν η

Morgan Stanley και το Χρηματηστήριο Αθη-

νών, στο «Ελληνικό Παρατηρητήριο» του Πα-

νεπιστημίου LSE και στη συγκέντρωση φίλων

της Νέας Δημοκρατίας στην Αγγλία, ο κ. Μητσο-

τάκης έδωσε την εικόνα μιας Ελλάδας σταθε-

ρής, επενδυτικά ελκυστικής και οικονομικά

και στρατιωτικά ισχυρής, που βλέπει με αυ-

τοπεποίθηση το παρόν και με αισιοδοξία το

μέλλον.

Ο πρωθυπουργός έστειλε για ακόμα μια φο-
ρά από το Λονδίνο σαφές και αποφαστικό μήνυ-
μα προς την Τουρκία ότι η χώρα του θα υπερα-
σπίσει με κάθε μέσο τα κυριαρχικά της δικαιώματα,
μη αποδεχόμενη τετελεσμένα γεγονότα.

Ειδικότερα τόνισε:  «Είναι πολύ ξεκάθαρο σε

μένα ότι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι

μόνο της Ελλάδας, με την Τουρκία, έχει γίνει πολύ

πιο σύνθετη τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία πρ-

οωθεί μια ατζέντα αναθεωρητισμού και προβάλ-

λει παλαιού τύπου αυτοκρατορικές φιλοδοξίες,

που δημιουργούν προβλήματα σε όλους τους

γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Εμείς, από τη μία πλευρά είμαστε πλήρως αφο-

σιωμένοι στην οδό του διαλόγου με την Τουρκία

και ταυτόχρονα καθιστούμε σαφές ότι θα υπερα-

σπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας στην πε-

ριοχή μας.

«Είναι απαράδεκτες οι απειλές της Τουρκίας

για την κυριαρχία των νησιών μας και καθι-

στούν εξαιρετικά δύσκολο τον διάλογο», πρό-
σθεσε. «Δεν θα δεχτούμε κανενός είδους τε-

τελεσμένο από την Άγκυρα», υπογράμμισε.
Καυτηρίασε μεταξύ άλλων τη μετατροπή της

Αγίας Σοφίας σε τέμενος και τη χρήση του μετα-
ναστευτικού ως «όπλου» από την Άγκυρα.

ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΥΡΕΣ 

ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ 

ΤΑ… ΚΟΤΣΙΑ ΤΟΥ SPIEGEL

Μιλώντας για το μεταναστευτικό, ο Έλληνας
πρωθυπουργός είπε ότι «η προηγούμενη κυβέρ-

νηση είχε πολιτική ανοιχτών θυρών. Για εμάς δεν

είναι αποδεκτό, έχουμε σύνορα και πρέπει να προ-

στατευτούν. Στη θάλασσα, αν έρχεται ένα σκά-

φος είμαστε σε θέση να το σταματήσουμε και να

καλέσουμε την τουρκική Ακτοφυλακή να τους μα-

ζέψει».

«Η Μόρια, όμως, δεν υπάρχει, αντικαταστά-

θηκε από μια σύγχρονη δομή που χρηματοδο-

τήθηκε από την ΕΕ. Το ίδιο έγινε και στη Σάμο.

Και, βεβαίως, είναι κλειδί να επεξεργαστούμε γρή-

γορα τα αιτήματα ασύλου», σημείωσε, για να σχο-
λιάσει πως «τα διεθνή ΜΜΕ όμως δεν είναι πάν-

τα αντικειμενικά με την Ελλάδα» (σ.σ. σχολιά-
ζοντας την υπόθεση των 38 προσφύγων στον
Έβρο και το πώς την παρουσίασε ο ξένος Τύπος).

«Το Spiegel, όταν τους δώσαμε τα στοιχεία, κα-

τέβασαν το άρθρο, αλλά δεν είχαν τα κότσια να

απολογηθούν. Επιτρέψτε μου συνεπώς να είμαι

σκεπτικός με τα διεθνή ΜΜΕ και επίσης είναι σε

εξέλιξη ένας πόλεμος σε επίπεδο πληροφοριών

από μεριάς Τουρκίας. Συνεπώς, θέλω να πω στα

διεθνή ΜΜΕ ότι πρέπει να τσεκάρουν τα γεγονό-

τα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΡΕΚΟΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Συνομιλώντας στο Επενδυτικό Συνέδριο με τον
Franck Petitgas, επικεφαλής της Morgan Stan-

ley International, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανα-
φέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχει προχωρήσει
η κυβέρνηση. Έκανε λογο για ανάπτυξη εφέτος

κοντά στον 6%, ενώ για το 2023 ίσως και υψηλό-
τερα του 1,8%.

Σημείωσε τη στήριξη της οικονομίας κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, όπου έχουν θέσει την οι-
κονομία σε μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης.
Με οδηγό την ανάπτυξη, όπως τόνισε ο πρωθυ-
πουργός, η Ελλάδα σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Κομισιόν, προβλέπεται να έχει τη μεγαλύτε-
ρη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το
2019 στην Ε.Ε.  Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη
στήριξη της κοινωνίας έναντι της ενεργειακής
κρίσης, επαναλαμβάνοντας ότι χρειάζεται ευρω-
παϊκή λύση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αξιο-
ποίηση από την Ελλάδα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, καθώς και στο σχέδιο  να μετατραπεί
η χώρα σε περιφερειακό κόμβο ενέργειας.

Ο κ. Petitgas ανέφερε «αισθανόμαστε σίγο-

υρα μεγάλη αισιοδοξία στη Morgan Stanley».

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε  τις προτεραιό-
τητες για τη νέα 4ετία, τονίζοντας τους βασικούς
άξονες, όπως η ποιότητα της ανάπτυξης, η αει-
φορία, το ψηφιακό στοιχείο και στο κοινωνικό
επίπεδο, δίνεται  μεγάλη έμφαση στην Υγεία. 

«Προτεραιότητα για μένα θα είναι η ποιότητα

της ανάπτυξης», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης. «Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ένα 5%,

6%, 7% ανάπτυξης -- ή ένα 2%, 3% σε δύσκολα

χρόνια --αλλά με το να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη.

Αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμένα.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό με-

τασχηματισμό με έναν τρόπο που μας επιτρέπει

να προσπεράσουμε άλλες χώρες και θα είναι κοι-

νωνικά δίκαιος, υπό την έννοια ότι το διαθέσιμο

εισόδημα και οι μισθοί, ειδικά οι κατώτεροι μι-

σθοί, θα αυξηθούν και όλοι θα έχουν ένα δίκαιο

μερίδιο στον πλούτο που δημιουργούμε.

Επομένως, για μένα αυτό το στοιχείο της ποι-

ότητας της ανάπτυξης που μπορούμε να δημιο-

υργήσουμε είναι πολύ σημαντικό. Και η αειφορία,

το ψηφιακό και το κοινωνικό στοιχείο πρέπει να

αποτελούν μέρος των πολιτικών μας σε όλα τα

επίπεδα. Επιδίωξή μου είναι να μειωθεί η ανεργία

σαφώς κάτω από το 10% και κινούμαστε προς

αυτόν τον στόχο».

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – LNG – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέπτυξε το κυβερ-
νητικό σχέδιο για την ενέργεια το οποίο εστιάζει
στην μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυ-
σικό αέριο. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Μητσο-
τάκη, μπορεί να παίξει έναν ρόλο σε αυτό, σε δύο
επίπεδα: πρώτον, ως κόμβος υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου. Τόνισε ότι γίνονται πολλές επεν-
δύσεις, μεγάλη ποσότητα LNG θα μεταφερθεί
στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή μέσω
της Ελλάδας.

Επίσης, τόνισε ότι η  Ελλάδα για πρώτη φορά
εδώ και πολλά χρόνια ερευνά αν έχει δικούς της
φυσικούς πόρους σε ό,τι αφορά κοιτάσματα υδρο-
γονανθράκων. Πολύ σημαντικές έρευνες διενερ-
γούνται από την Exxon και την Helleniq Energy

νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
«Θέλουμε να γίνουμε καθαρός εξαγωγέας ενέρ-

γειας. Και για εμάς είναι μία πραγματική πρό-

κληση. Έχουμε αρκετό ενδιαφέρον από επενδυτές.

Το ζήτημα είναι να προτεραιοποιήσουμε επεν-

δύσεις, να διασφαλίσουμε πως θα έχουμε τα δίκτυα

και τις υποδομές για να φέρουμε όλη αυτή την

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Και φυσικά μπο-

ρούμε επίσης να φέρουμε ενέργεια από ανα-

νεώσιμες πηγές από την Αφρική», είπε ο πρω-
θυπουργός.

«WIN-WIN» ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΑ 

ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Κατά την έναρξη της συζήτησης του με τον
καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και

διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του

London School of Economics, Kevin Featherstone,

με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την ίδρυ-

ση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE, ο

πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει μια καλύτερη

αίσθηση κατανόησης ότι ίσως μπορεί να βρεθεί

μια «win-win» λύση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη διεκ-

δίκηση της επανένωσης των Γλυπτών του Παρ-

θενώνα, αν και είπε ότι δεν θέλει να υπεισέλθει

σε λεπτομέρειες των συζητήσεων που γίνονται,

δήλωσε πως επιτελείται πρόοδος προς μια αμοι-

βαία επωφελή λύση (‘win-win’). 

Όπως είπε, αυτή η λύση θα μπορούσε να οδη-

γήσει στην επανένωση των Γλυπτών στην Αθή-

να, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη τις ανη-

συχίες του Βρετανικού Μουσείου. Συμπλήρωσε

ότι διαισθάνεται τη δυναμική του αιτήματος επα-

νένωσης και ότι η βρετανική κοινή γνώμη είναι

υποστηρικτική.

Διευκρίνισε ότι θέλει να αναφέρεται στο ζήτημα

με τη σωστή ορολογία, κάνοντας λόγο για «επα-

νένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα» και όχι

«επιστροφή».

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ 37-38%

Αναφερόμενος στις προσεχείς εκλογές, ο πρω-

θυπουργός εξήγησε ότι, με την απλή αναλογική,

με την οποία θα διεξαχθούν οι πρώτες εκλογές,

απαιτείται ένα ποσοστό 45%-46% για την αυ-

τοδυναμία. Αυτό είναι, όπως τόνισε, «πρακτικά

αδύνατο».

Ωστόσο, εκτίμησε ότι στις δεύτερες εκλογές,

που θα γίνουν με την ενισχυμένη αναλογική και

με μπόνους στο πρώτο κόμμα, ο σχηματισμός

αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας

είναι εφικτός με ένα ποσοστό 37%-38%.

Σχολίασε ότι ο σχηματισμός συνασπισμών στην

Ελλάδα είναι ένα «πολύ περίπλοκο σενάριο» και

ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που μπο-

ρεί να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα, επομένως

μία μονοκομματική κυβέρνηση, η οποία θα αξιο-

ποιεί όμως ταλέντα από άλλους πολιτικούς χώ-

ρους.

Σημείωσε δε ότι ως προς την προοπτική κά-

ποιας συνεργασίας δεν αναλογίζεται τη σύμπρα-

ξη με την άκρα Δεξιά.

Στην ομιλία του στο Επενδυτικό Συνέδριο, ο κ.

Μητσοτάκης ανέλυσε  τη διαδικασία των δεύτε-

ρων εκλογών. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν

θα πρέπει το ενδεχόμενο διπλών εκλογών να ανη-

συχήσει τους επενδυτές. Διότι οι δεύτερες κάλπες

θα στηθούν πολύ γρήγορα, μετά τις πρώτες.

Εθεσε εκ νέου το δίλημμα των εκλογών, τονίζον-

τας ότι η σύγκριση είναι ξεκάθαρη: τέσσερα χρό-

νια Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα χρόνια Κυριά-

κος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία.  «Έχουμε

τη δική μας διαδρομή με τα πεπραγμένα μας, αυ-

τοί έχουν τη δική τους διαδρομή», είπε και πρό-

σθεσε «στο τέλος της ημέρας το ζητούμενο

είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει το πλοίο σε

αυτά τα αχαρτογράφητα νερά. Οι Έλληνες θέ-

λουν να αισθάνονται ασφαλείς, θέλουν να δια-

σφαλίσουν πως δεν θα επιστρέψουμε στο κα-

θεστώς υψηλών φόρων και χαμηλής ανά-

πτυξης που υπήρχε επί της προηγούμενης

κυβέρνησης».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χρειάζον-

ται δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξει η πορεία

της χώρας και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ΝΔ

θα πετύχει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023

και μάλιστα προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές ανα-

μένει ένα νέο κύμα, μία νέα «έκρηξη» επενδύσεων,

διότι, όπως είπε, θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπρο-

στά μας, ελπίζω με λιγότερες κρίσεις.



Πάγια, αμετάθετη πολιτική των τριών τε-

λευταίων προέδρων της Κύπρου (Ανα-

στασιάδη, Χριστόφια, Τάσσου), από τότε που

άρχισαν οι έρευνες για το φυσικό αέριο, είναι

ότι ο θαλάσσιος πλούτος στην Αποκλειστική

Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας

είναι θέμα που αφορά το νόμιμο κράτος. ΑΟΖ

δεν έχουν οι κοινότητες αλλά μόνο κράτη. Και

αντικείμενο του Διεθνούς Δικαίου όσον αφο-

ρά τα κυριαρχικά δικαιώματα εντός θαλάσσης

είναι τα αναγνωρισμένα κράτη.

Κανείς από τους τρεις προαναφερθέντες

προέδρους δεν συναίνεσε το θέμα του φυ-

σικού αερίου να τεθεί στο τραπέζι των δια-

πραγματεύσεων για το Κυπριακό ως… δικοι-

νοτική διαφορά, ως μια από τις βασικές πτυχές

του προβλήματος. Αντίθετα, τόσο επί Χριστόφια

όσο και επί Αναστασιάδη μια από τις συγκλίσεις

που πέτυχαν είναι ότι το φυσικό αέριο θα ανή-

κει – μετά τη λύση του Κυπριακού – στην αρ-

μοδιότητα του κεντρικού κράτους. Ειδικά, ο

νυν πρόεδρος προχώρησε ακόμα ένα βήμα

παρακάτω συστήνοντας νομοθετικά κεντρικό

ταμείο για τα έσοδα από το φυσικό αέριο, όπου

αναλογικά θα φυλάσσεται και το μερίδιο των

Τουρκοκυπρίων. Μάλιστα, έδωσε τη δυνατότη-

τα, σε περίπτωση που υπάρξουν έσοδα πριν

τη λύση, οι Τ/κ να μπορούν να αντλήσουν, υπό

κάποιες προϋποθέσεις, χρηματικά ποσά από

το ταμείο.

Ητουρκική πλευρά απορρίπτει καθετί και

επιμένει το θέμα του φυσικού αερίου να

τεθεί στις διαπραγματεύσεις, διεκδικώντας

συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση. Την ίδια

ώρα, η τ/κ κοινότητα, από την εποχή Ακιντζί,

«παραχώρησε» στην Τουρκία τα δήθεν δι-

καιώματά της στην κυπριακή ΑΟΖ συνάπτον-

τας ειδική συμφωνία. Ο δε Τούρκος ΥΠΕΞ δή-

λωσε δημόσια ότι αν λυθεί το θέμα του φυσι-

κού αερίου (προφανώς όπως επιδιώκει η 

Τουρκία), τότε λύθηκε το 50% του Κυπριακού!

Ευκόλως κατανοητό τι εννοεί. Το άλλο 50%,

σύμφωνα με τους Τούρκους, είναι η «κυριαρ-

χική ισότητα» και η ασφάλεια, δηλαδή (κατά

Τσαβούσογλου) η αποδοχή των τουρκικών εγ-

γυήσεων και της παραμονής τουρκικού στρα-

τού.

Πολύ ορθά η δική μας πλευρά δεν αποδέ-

χθηκε αυτές τις παράλογες τουρκικές

αξιώσεις. Διότι, από τη στιγμή που δέχεσαι να

συζητήσεις και να συνδιαχειριστείς το φυσικό

αέριο είναι ωσάν να πριονίζεις τα πόδια της

Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι άμεση παρα-

δοχή ότι σε όλο τον κόσμο ΑΟΖ έχουν μόνο

κράτη αλλά στην περίπτωση της Κύπρου ΑΟΖ

έχουν οι… κοινότητες, σαν να μην υπάρχει

κράτος. Και την ίδια στιγμή είναι σαν να λέμε

στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο ότι οι συμφωνίες

που συνήψε μαζί τους η Κυπριακή Δημοκρα-

τία για οριοθέτηση ΑΟΖ δεν ισχύουν ή, στην

καλύτερη περίπτωση, τίθενται σε αμφιβολία.

Το ίδιο μήνυμα πάει και στις διεθνείς εταιρείες

που αδειοδοτήθηκαν για έρευνες και εξόρυξη

και οι οποίες έδωσαν εκατομμύρια στο νόμι-

μο  κράτος για τις άδειες αυτές και ξόδεψαν τε-

ράστια ποσά για τις δραστηριότητές τους στην

κυπριακή ΑΟΖ. Αναδεικνυόμαστε, δηλαδή,

αναξιόπιστοι και ευτελείς «γύφτοι».

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που δεχ-

θούμε το φυσικό αέριο να τεθεί στη δια-

πραγμάτευση μεταξύ των δύο κοινοτήτων για

λύση του Κυπριακού και σε καθεστώς συνδιαχεί-

ρισης, τότε η Κυπριακή Δημοκρατία θα κατα-

στεί πραγματικά «εκλιπούσα», όπως την θεω-

ρεί η Τουρκία.

Όταν, λοιπόν, έρχονται σοβαροί διεκδικη-

τές της Προεδρίας της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και λένε ότι θα «ξεκλειδώσουν» τις

συνομιλίες για το Κυπριακό «βάζοντας στο 

τραπέζι της διαπραγμάτευσης το θέμα της ενέρ-

γειας και την ασφάλεια» (Αβέρωφ), ή ότι θα

δημιουργήσουν «οργανικές συνθήκες ειρή-

νης με χρήση όλων των εργαλείων που έχου-

με στη διάθεσή μας, όπως το φυσικό αέριο»

(Μαυρογιάννης), τι εννοούν και ποιον «ξεγε-

λούν» (ή εξυπηρετούν);

Το θέμα της ασφάλειας δεν μπήκε στο τρα-

πέζι των διαπραγματεύσεων στο Κραν

Μοντάνα; Δεν είναι αυτό που επεδίωξε ο Πρό-

εδρος Αναστασιάδης; Γιατί απέτυχαν οι συνο-

μιλίες; Διότι η Τουρκία επέμενε, για την “ασφά-

λεια των Τουρκοκυπρίων” να υπάρχει μόνιμα

τουρκικός στρατός και τουρκικές εγγυήσεις.

Μας κάλεσαν, μάλιστα, να σταματήσουμε να

βλέπουμε όνειρα και να … ξυπνήσουμε κά-

ποια στιγμή! Και ο Νίκος Αναστασιάδης αρνήθη-

κε να δεχθεί την… ασφάλεια της Τουρκίας και

να προσυπογράψει να γίνει η Κύπρος τουρ-

κικό προτεκτοράτο.

Φαίνεται ότι σήμερα κάποιοι είναι έτοιμοι

να ακολουθήσουν διαφορετική γραμμή.

Οι πολίτες, όσο κι αν τους υποτιμούν, δεν ξε-

γελιούνται. Τουλάχιστον η πλειοψηφία.

«Ε»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιτυχημένη παρουσία του

Νίκου Χριστοδουλίδη στο Λονδίνο φαίνεται ότι

«πείραξε» κάποιους στην Παροικία, οι οποίοι

έδωσαν «δηλητηριώδεις» και ψευδείς πληρο-

φορίες στον γνωστό κίτρινο Τύπο της Λευ-

κωσίας. Κατανοούμε το πρόβλημά τους. Δεν

μπορούν σε όλα να… δοξάζονται!
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Ντόναλντ Τραμπ, Χούντα, Μάριος Ηλιάδης 

και «πραξικοπηματική... συνένωση»!
Το ότι η προεκλογική εκστρατεία αυτή τη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία ξεκίνησε με 

άγριες και βρώμικες διαθέσεις εδώ και ένα χρόνο, είναι πολύ γνωστό και λυπηρό, για μια δημο-
κρατική ευρωπαϊκή χώρα και δεν τιμά κανένα από τους εργολάβους της λάσπης.

Αλλά, φθάσαμε σε πρωτάκουστα πλέον επίπεδα για μια... ευρωπαϊκή χώρα, όταν κατά τα
άλλα ένας υποψήφιος για την προεδρία να σου τύχει, με επιστολή του, άκουσον άκουσον, να
ζητεί από το ΑΚΕΛ και τον ΔΗΣΥ, Οικολόγους και άλλους υποψήφιους να συνενωθούν (όπως
είπε σε διάσκεψη Τύπου) για «την ανατροπή του δυσοίωνου, εκλογικού αποτελέσματος, όπως
αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις». 

Δεν θα πω ούτε λίγο ούτε πολύ, αλλά ξεκάθαρα, ο στόχος και το κάλεσμα του Μ. Ηλιάδη εννο-
ούν την αποτροπή της εκλογής του Νίκου Χριστοδουλίδη αλλά, προφανώς και την ίδια την ανα-
τροπή; Αν κερδίσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όχι κανένας άλλος. Εφόσον οι δημοσκοπήσεις αυτόν
προβλέπουν ως πρώτο με διαφορά από τους «εκλεκτούς» διζωνικούς υποψήφιους Αν. Μαυρο-
γιάννη και Αβ. Αβέρωφ των ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ. Καλεί, δηλαδή, σε εγρήγορση τους διζωνικούς να
ετοιμαστούν, να συνενωθούν για να είναι έτοιμοι να κάνουν ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ; Αυτό σημαίνει
«ανατροπή»! ́ Όπως έκανε π.χ. η Χούντα το 1974 αλλά δεν τα κατάφερε. Όπως «διέταξε» τους
μπράβους του ο Ντόναλντ Τράμπ και δεν τα κατάφερε!!! 

Αυτή είναι, κύριοι, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σας, να ανατρέψετε εν έτη 2022 την ελεύθερη βούληση,
απόφαση και επιλογή του κυρίαρχου λαού, γιατί θα κακοφανιστούν οι ήδη προφανώς ανησυχούντες
«κηδεμόνες» του Κυπριακού, Φόρεϊν Όφις και Τουρκία; Κατά τα άλλα, οι περιβόητες εγγυήτριες
δυνάμεις της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας; Μια τέτοια ενέργεια, ένα τέτοιο
κάλεσμα ισοδυναμεί με υποκίνηση (incitement) για αντι-δημοκρατική δράση σε μια δημοκρατία.

Τι λέγει η Γενική Εισαγγελία; 
ΦΑΝΟύΛΑ ΑΡΓΥΡΟύ

Α Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ Η

Θα μετατρέψουν το φυσικό αέριο
σε δικοινοτική διαφορά;
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Πορεία στην πρεσβεία: 
Αντιφατικότητα και ειρωνεία
Είναι αδύνατον να κατανοήσει κανείς το μήνυμα μιας πτυχής

των εορτασμών του Πολυτεχνείου. Χωρίς αμφιβολία είναι μια γιο-

ρτή μνήμης που διατρανώνει την πίστη των σύγχρονων Ελλήνων

στις αξίες της Δημοκρατίας. Από γενιά σε γενιά περνάει άσβεστη

η επιθυμία η χώρα να συνεχίσει στο μέλλον πάνω σε μια πορεία

σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων, πίστης στον διάλογο και

στις ειρηνικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε διαφωνούντες πολίτες

και στην αλλαγή κυβερνήσεων μέσα από ελεύθερες εκλογές.

Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Κάποιες βέβαια από τις πιο τελευταίες επιλογές των πολιτών,

με την ψήφο που έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν, στα πολι-

τικά και θεσμικά αντιδημοκρατικά άκρα, δεν φαίνεται να επιβε-

βαιώνουν ένα τέτοιο μήνυμα. Όταν το κομμουνιστικό κόμμα λ.χ.

καταδικάζει την οικονομία της αγοράς και το πλαίσιο ενός πολι-

τεύματος που δεν ανέχεται περιορισμούς στην ελευθερία, δεν μπο-

ρεί αντικειμενικά να θεωρηθεί σαν υποστηρικτής της δυτικού τύπου

φιλελεύθερης δημοκρατίας. Εξίσου και το αποτρόπαιο δημιούργ-

ημα της σχεδόν νεοναζί Δεξιάς, με μετωπικές ομάδες μάχης και με

έκδηλη περιφρόνηση κάθε αρχής σεβασμού ατομικών δικαιωμά-

των και ελευθεριών, δεν μπορεί να μοιάζει με παράταξη του δημο-

κρατικού τόξου που υποστηρίζει τα διδάγματα του Πολυτεχνείου.

Πέραν όμως αυτών των ανορθογραφιών υπάρχει και κάτι στην

παράδοση των εορτασμών του Πολυτεχνείου που φαντάζει παρά-

ταιρο κι εντελώς ξεπερασμένο. Και αυτό βέβαια δεν είναι τίποτε

άλλο από την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρε-

σβεία. Αν αυτό οφείλεται στην υποτιθέμενη στήριξη της τότε ηγεσίας

των ΗΠΑ προς τη δικτατορία η ιστορία είναι μόνο η μισή. Διότι οι

μεγάλες δυτικές δυνάμεις της εποχής είχαν δείξει με πολλούς τρό-

πους τη δυσαρέσκειά τους προς το καθεστώς των συνταγματα-

ρχών, τους οποίους όμως δεν μπορούσαν ανοιχτά να αποδοκι-

μάσουν. Κι αυτό διότι ήταν μέλη του ΝΑΤΟ που η Δύση δεν ήθελε

να κλυδωνίσει. Από την άλλη μεριά, όμως, εκείνοι που επιθυμούσαν

να δημιουργήσουν ρωγμή στη δυτική συμμαχία φλέρταραν με τους

συνταγματάρχες (!), πραγματοποιώντας επισκέψεις και εξακον-

τίζοντας κολακείες. Κανείς όμως δεν σκέφθηκε να οργανώσει πορ-

εία στην πρεσβεία τους.

Σήμερα όμως τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Σε μια

περίοδο που η χώρα ανακάμπτει οικονομικά και που οι ηγεσίες

της, συντηρητικές και αριστερόστροφες, έχουν αποκαταστήσει

εξαιρετικές σχέσεις με τις ΗΠΑ τι νόημα έχει ακριβώς μια πορεία

στην αμερικανική πρεσβεία; Τώρα μάλιστα που αποζητά η Ελλά-

δα τη στήριξή της για να αποφευχθεί, με τη βοήθεια του Κογκρέ-

σου, ο εξοπλισμός της Τουρκίας με τα πιο σύγχρονα πολεμικά αερ-

οπλάνα; Κι όταν μάλιστα τα περισσότερα πρώην μέλη του Συμφώνου

της Βαρσοβίας ανταγωνίζονται για την εύνοια της Ουάσιγκτον. Και

σε μια περίοδο που εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία η στάση

της Αμερικής, για τα ζητήματα κυρίως της ενέργειας, μπορεί να

παίξει ζωτικό ρόλο στη μελλοντική πορεία μιας χώρας…

Μου θυμίζουν αυτά την περίοδο, αρκετά πρόσφατη, που ο τότε

πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας απευθύνθηκε ειρωνικά στον

τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας: «Ο φίλος μας ο κ. Μπους!».

Την επόμενη εβδομάδα η Ουάσιγκτον είχε αναγνωρίσει τα Σκόπια

σαν Μακεδονία! Οι ειρωνείες και οι αντιφάσεις δεν βγαίνουν ποτέ

σε καλό στις διεθνείς σχέσεις. Να μαθαίνουμε λοιπόν από τα λάθη

μας και να συνειδητοποιούμε κάθε φορά τις νέες πραγματικότητες.

Μπορεί οι άλλοι να μην οργανώνουν πορείες. Έχουν όμως πολ-

λούς άλλους τρόπους αντίδρασης. Αν το θελήσουν…
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Ισόβια σε 35 Αγγλοκύπριο
για φόνο 22χρονου που

λανθασμένα νόμιζε ότι τον
λήστεψε…

Σε ισόβια κάθειρξη
καταδικάστηκε ο 35χρο-
νος Κύπριος, Δημή-

τριος Κυριάκου (φωτό),

ο οποίος μαζί με άλλα δύο
πρόσωπα δολοφόνησε
έναν νεαρό άντρα κοντά
σε παιδική χαρά στο Λον-
δίνο. Σύμφωνα με όσα
ακούστηκαν στο δικαστή-
ριο, οι τρεις άντρες σκό-
τωσαν τον 22χρονο Imani

Allaway-Muir για να εκδικηθούν για τη ληστεία που λανθα-
σμένα νόμιζαν ότι διέπραξε.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπολιτικής
Αστυνομίας, στις 4 Ιουλίου 2020 ο Κυριάκου έπεσε θύμα
ληστείας από τέσσερις άγνωστους άντρες στην οδό Carville.
Οι δράστες του είχαν κλέψει μετρητά, το Rolex και το iPhone
του. Επίσης, από την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι μίλησαν με
τον Κυριάκου και έμαθαν ότι ένας από τους δράστες κρα-
τούσε μαχαίρι. Είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τους
δράστες, αλλά αρνήθηκε να πει περισσότερα.

Μετά τη ληστεία ο Κυριάκου κάλεσε τους James Nicholson

και Nathaniel Reece στο σπίτι του και έψαχναν τρόπους για
να εντοπίσουν τα κλοπιμαία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν
την εφαρμογή find my iPhone app και μόλις βρήκαν την τοπο-
θεσία, πήγαν στην περιοχή και την περικύκλωσαν. Μαζί τους
πήραν ένα πιστόλι…

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΛΙΣΤΕΣ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ,
ΦΥΓΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Το NHS ασθενεί βαρέως

Δ ι α β ά σ τ ε τ η ν “ Ε ”  κ ά θ ε Π έ μ π τ η  
κ α ι  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά

w w w. e l e f t h e r i a . c o . u k

Εικόνα διάλυσης εκπέμπουν
τα δημόσια νοσηλευτήρια σε
Αγγλία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλαν-
δία, με τους νοσοκομειακούς να
προγραμματίζουν απεργίες το
Δεκέμβριο, που αναμένεται να
πλήξουν σοβαρά ασθενούντες
και εργαζόμενους.

Σ’ αυτές τις περιφέρειες το προ-
σωπικό των νοσοκομείων   έχει
ήδη εξαγγείλει απεργία για τις 15
και τις 20 Δεκεμβρίου, την πρώτη
στα χρονικά του Βασιλικού
Κολεγίου Νοσηλευτικής (RCN).

Η  κυβέρνηση Σούνακ απο-
ρρίπτει την αύξηση μισθού 5%
πάνω από τον πληθωρισμό που
ζητά το νοσηλευτικό προσωπικό
και ετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγ-
κης.

Σύμφωνα με τους Times, εξε-
τάζει να χρησιμοποιήσει το προ-
σωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
της Βρετανίας ως οδηγούς ασθ-
ενοφόρων και για την κάλυψη
πόστων πρώτης γραμμής στα
νοσοκομεία. Το βρετανικό υπο-
υργείο Άμυνας έχει ήδη θέσει επί
τάπητος σχετικά σενάρια, αν και
δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα
από το υπουργείο Υγείας.

Σε κάθε περίπτωση το σχετικό
πρωτόκολλο, γνωστό ως Maca,
είχε ενεργοποιηθεί πρόσφατα, εν
μέσω πανδημίας. Παρ’ όλα αυτά
τα κενά στο NHS είναι ήδη δυσα-
ναπλήρωτα, τα προβλήματα πολ-
λαπλά και το μέλλον για το εθνικό
σύστημα υγείας προδιαγράφεται
δυσοίωνο, εάν δεν δοθούν άμεσα
βιώσιμες λύσεις.

Τα τελευταία στοιχεία δεν αφή-
νουν περιθώρια αισιοδοξίας. Στο
NHS Αγγλίας, για παράδειγμα, οι
χρόνοι αναμονής για μια θερα-
πεία ρουτίνας έχουν φτάσει σε
επίπεδα ρεκόρ.

Περίπου 7,1 εκατομμύρια άνθ-
ρωποι – σχεδόν ένας στους οκτώ
Άγγλους – βρίσκονται σε λίστα
αναμονής, με μέσο χρόνο τις 14
εβδομάδες.

Περισσότεροι από 400.000
αναγκάζονται να περιμένουν πάνω
από ένα χρόνο για εγκεκριμένες
θεραπείες ασθενειών, ακόμη και
κρίσιμων χημειοθεραπειών για
καρκινοπαθείς.

Σύμφωνα με τον Βρετανικό
Ιατρικό Σύλλογο (BMA), πρόκει-
ται για τουλάχιστον 300πλάσιο
αριθμό, συγκριτικά με τα δεδο-
μένα του Σεπτεμβρίου του 2019,

πριν δηλαδή από την πανδημία
της COVID-19.

Παράλληλα, οι χρόνοι αναμο-
νής στις κλήσεις επειγόντων και
για εισαγωγή στο νοσοκομείο έχει
επίσης εκτοξευτεί σε επίπεδα
ρεκόρ.

Συνολικά υπολογίζονται κατά
μέσο όρο σε πάνω από 12 ώρες,
«πάνω από 60 φορές υψηλότε-
ρος» σύμφωνα με τον BMA σε
σχέση με τον φθινόπωρο του
2019.

ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ
ΕΦΥΓΑΝ ΛΟΓΩ BREXIT

Τα κενά είναι τόσα πολλά, που
οι εκτιμήσεις για το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει
σήμερα το NHS διαφέρουν.

Κατά ορισμένους, είναι οι «χρό-
νιες ελλείψεις εξειδικευμένου προ-
σωπικού». Κατά άλλους, είναι η
έλλειψη νοσοκομειακών κλινών,
όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και λόγω
γραφειοκρατικών κωλυσιεργιών,
με αποτέλεσμα να καθυστερούν
τραγικά τα εξιτήρια ασθενών.

Ως λύση, η κυβέρνηση Σούνακ
φέρεται τώρα να εξετάζει εξαιρε-
τικά αμφιλεγόμενα σενάρια «εργα-
σιακής ευελιξίας». Σε αυτή εντάσ-
σεται για παράδειγμα η κατάργ-
ηση των «φραγμών μεταξύ των
ρόλων» γιατρών και νοσηλευτών,
σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

Στο τραπέζι έχουν πέσει προ-
τάσεις για τη δημιουργία θέσεων
ιατρικών «συμβούλων» ή ακόμη
και εντελώς νέων ιατρικών επαγ-
γελμάτων, καθώς και πιθανή μείω-
ση του χρόνου εκπαίδευσης ιατρών
και νοσηλευτών.

Ανάλογες σκέψεις χαρακ-

τηρίζονται ωστόσο επιλογές οιο-
νεί πανικού ή λύσεις ανάγκης,
μπροστά σε ένα κύμα μαζικής
φυγής από τον τομέα υγειονομι-
κής περίθαλψης της Βρετανίας
τον τελευταίο χρόνο.

Μόλις μέσα σε αυτό το διάστημα
υπολογίζεται ότι περισσότεροι
από 400.000 εργαζόμενοι εγκα-
τέλειψαν τα πόστα τους στον
κλάδο, εν μέρει λόγω της κρίσης
κόστους ζωής και των χαμηλών
μισθών.

Παράλληλα, το Brexit έχει
οδηγήσει περισσότερους από
4.000 Ευρωπαίους γιατρούς στην
επιλογή να μην εργαστούν στο
NHS, επιδεινώνοντας την οξεία
έλλειψη γιατρών στο Ηνωμένο
Βασίλειο σε βασικούς τομείς περίθ-
αλψης, όπως καταδεικνύει νέα
μελέτη.

Από την άλλη, ο νέος υπο-
υργός Υγείας της Βρετανίας, Στιβ
Μπάρκλεϊ, προωθεί τώρα πιο
ενεργή προσέλκυση ιατρικού προ-
σωπικού από αναπτυσσόμενες
χώρες.

ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πρόσφατη έκθεση της Δια-
κομματικής Κοινοβουλευτική Επι-
τροπής Υγείας προειδοποιεί ότι
η υγειονομική περίθαλψη των
Βρετανών βρίσκεται ήδη σε σοβα-
ρό κίνδυνο.

Έρευνα του BBC κατέδειξε ότι
το τελευταίο τρίμηνο του 2021
πάνω από 70 χιλιάδες Άγγλοι ήδη
αναγκάστηκαν να πληρώσουν
χιλιάδες λίρες για θεραπεία σε
ιδιωτικά νοσοκομεία, χωρίς να
έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Πλήρ-
ωσαν από την τσέπη τους το

κόστος, που συνήθως είναι πεν-
ταψήφιο σε στερλίνες.

Τα στοιχεία έδειξαν αύξηση 39%
σε σύγκριση με τα δεδομένα προ
της πανδημίας. Πολλοί εξ αυτών
αναγκάστηκαν να πάρουν δάνεια
για να πληρώσουν. 

Ειδικοί τονίζουν ότι η τάση αυτή
καταδεικνύει πόσο «απελπισμέ-
νοι» είναι ορισμένοι ασθενείς
εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων
στο NHS.



Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

Η Δήμαρχος Λευκονοίκου, κ. Ζήνα Λυσάνδρου-Πα-

ναγίδη, προσκλήθηκε από τον Δήμο Γυθείου και το Γε-
νικό Λύκειο Γυθείου σε συνέδριο για τον Ποιητή Κυριά-

κο Χαραλαμπίδη, Επίτιμο Δημότη Λευκονοίκου. 

Κατά τη διάρκεια του πολύ αξιόλογου αυτού Συνεδρίου,
από τις 18-20 Νοεμβρίου 2022, στο οποίο συμμετείχαν
κορυφαίοι Καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και
εκλεκτοί Νεοελληνιστές, παρουσιάστηκαν πολύ σημαν-
τικές εργασίες για την ποίηση του μεγαλύτερου σήμερα
εν ζωή Έλληνα Ποιητή μας, ενώ ο άλλος Επίτιμος Δημό-
της μας, ο  Δρ Κυριάκος Ιωάννου, εισηγήθηκε να προ-
ταθεί ο Ποιητής μας για το βραβείο Νόμπελ.

Από την Κύπρο προσκλήθηκε στο Συνέδριο, εκτός
από τον τιμώμενο Ποιητή μας και τον Δρα Κυριάκο Ιωάν-

νου, και ηΔρ Δήμητρα Δημητρίου, νεαρή πολλά υποσχό-
μενη Φιλόλογος. 

Η Δήμαρχος Λευκονοίκου στον χαιρετισμό της στην
έναρξη του Συνεδρίου παρουσίασε την κωμόπολη του
Λευκονοίκου και το έργο των Δημάρχων των Κατεχόμε-

νων Δήμων, ενώ τη δεύτερη μέρα ανέλυσε το Επίγραμ-
μα του Ποιητή για «Του Λευκονοίκου τα πεσόντα τέκ-

να».

Καταληκτικά, το Συνέδριο για τον Ποιητή Κυριάκο Χα-
ραλαμπίδη στο Γύθειο υπήρξε μία υπέροχη εμπειρία για
όλους μας, γι’ αυτό ευχαριστούμε από καρδιάς τους διο-
ργανωτές! Ιδιαιτέρως ευγνωμονούμε τον Ποιητή μας για
την απαγγελία ποιημάτων του αλλά και για τις παρεμβά-
σεις του, «διαγράφοντας την εικόνα μοναδικής περίπτωσης
στοχαστή και λογίου».
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Συνέδριο στο Γύθειο για τον ποιητή
Κυριάκο Χαραλαμπίδη

Διασπορά

Την Παρασκευή 25/11, ανήμερα της εορτής

της Αγίας Αικατερίνης, άνοιξε και πάλι τις θύρ-

ες του, μετά από 55 χρόνια ο ιστορικός Ιερός

Ναός της Αγίας Αικατερίνης στο Σουέζ, στην κα-

ρδιά της Αιγύπτου. Δεκάδες καλεσμένοι κατέκ-

λυσαν τον εκ βάθρων ανακαινισμένο μεγαλο-

πρεπή ναό, στην τελετή των θυρανοιξίων που

πραγματοποίησε η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατρ-

ιάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεό-

δωρος Β’.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότη-
τας Καΐρου, η Παρασκευή 26/11 ήταν μια μεγάλη
μέρα γιορτής την οποία τίμησαν και ιερούργησαν
στο πλάι του Μακαριότατου Πατριάρχη, 40 Αρχιε-
ρείς που βρίσκονταν ήδη στο Κάιρο και δεκάδες
επίσημοι καλεσμένοι που είχαν πάει στην Αίγυπτο
από την Ελλάδα, για να παρευρεθούν στο σημαν-
τικό αυτό γεγονός του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας

και της Ελληνικής Κοινότητας του Καΐρου.
Ο ναός βρίσκεται στην ιστορική πόλη που ήκμα-

ζε επί δεκαετίες ο Ελληνισμός και ξεριζώθηκε κατά
τον Αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967, αφήνοντας
σε λίγες ώρες το μόχθο μιας ζωής. Οι καμπάνες του
ναού της Αγίας Αικατερίνης που υπαγόταν στο Πα-
τριαρχείο Αλεξάνδρειας δεν χτύπησαν ποτέ ξανά.

Η Ελληνική παροικία του Σουέζ έσβησε εν ριπή
οφθαλμού από τις ριπές του πολέμου στη Μέση
Ανατολή. Η Ελληνική Λέσχη, το Σχολείο, το Προξε-
νείο, ο ναός της Αγίας Αικατερίνης έμειναν γεμάτα
υλικό πλούτο, αναμνήσεις και «φορτωμένα» με μια
λαμπρή ιστορία που φωτίζει ακόμη και μέσα όλο
τον κόσμο ακόμη και μέσα από τα ερειπωμένα αλ-
λά μοναδικής αρχιτεκτονικής κτήρια της Ελληνικής
Κοινότητας Σουέζ.

Η Ελληνική Κοινότητα Σουέζ ιδρύθηκε το 1888,
όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο ερευνητής της ιστο-
ρίας των Αιγυπτιωτών Νίκος Νικηταρίδης, με τίτλο:
«Οι Ελληνικές Εκκλησίες στην Αίγυπτο». Επί
προεδρίας Σπύρου Αντίππα, αγόρασε ένα οικό-
πεδο στο οποίο αργότερα χτίσθηκαν σχολεία και ο
ναός της Αγίας Αικατερίνης.

Στις 25 Δεκεμβρίου 1916 τέθηκε ο θεμέλιος λί-
θος παρουσία του Πατριάρχη Φωτίου. Στο θεμέλιο
λίθο τοποθετήθηκε επιγραφή που αναφέρει «Επί

Σουλτάνου της Αιγύπτου Χουσέν Καμέλ, επί Γεω-

ργίου του Πέμπτου Βασιλέως της Μεγάλης Βρ-

ετανίας, επί Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας

Φωτίου του Πρώτου και Εξάρχου β’ Αυγου-

σταμνικής και Ερυθράς Θάλασσας Χριστοφό-

ρου, επί Γεωργίου Μαύρου Προέδρου της Ορ-

θοδόξου Ελληνικής Κοινότητας». Ο ναός εγκαι-
νιάσθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1923, ανήμερα της
Αγίας Αικατερίνης.

Ο ναός είχε αφεθεί στη φθορά του χρόνου και
ήταν ετοιμόρροπος. Στις 25 Μαΐου 1979 με βάση το
Καταστατικό της Ελληνικής Κοινότητας Σουέζ, η
οποία πλέον είχε διαλυθεί, πέρασε ολόκληρη η πε-
ριουσία της στην Ελληνική Κοινότητα Καΐρου. Ανά-
μεσα στα κτήματα και στα ακίνητα ήταν και ο ναός
της Αγίας Αικατερίνης.

Ο σημερινός Προκαθήμενος του Δευτερόθρονου
Πατριαρχείου ανέλαβε την πρωτοβουλία για την
αποκατάσταση του Ναού. Οι εργασίες αποκατά-
στασης του ναού, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστο-
σελίδας Orthodoxia News Agency, έγιναν εκ βά-
θρων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
του ναού. Τα αφιερώματα των πιστών καθαρίσθη-
καν, συντηρήθηκαν και τοποθετήθηκαν εκ νέου στη
θέση τους. Η Ελληνική Κοινότητα Καΐρου εξασφά-
λισε τη σχετική άδεια αποκατάστασης από τις το-
πικές Aρχές και υπηρεσίες ενώ για τον Πατριάρχη
Θεόδωρο, η αποκατάσταση του ναού όπως επίσης
και όλων των Ορθόδοξων Χριστιανικών στην Α-
φρική ήταν προσωπικό στοίχημα.

Κατά την ομιλία του στα θυρανοίξια, ο Προκα-

θήμενος της εν Αλεξάνδρεια Ορθοδόξου Εκκλησίας
Θεόδωρος εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες 
προς τον ευσεβή φιλέλληνα κ. Samih Onsi Naguib

Sawiris, Αιγύπτιο επιχειρηματία, ο οποίος ανέλα-
βε την δαπάνη ανακαίνισης του εξονομασθέντος
Ναού, ως και προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Κυρήνης κ. Αθανάσιο και τον εκ Νοτίου Αφρικής
φιλογενή κ. Ιωάννη Μπαλαδάκη, οι οποίοι επίσης
συνέδραμαν προς τούτο εις μνημόσυνον αιώνιον
των εκ της πόλεως αυτής ορμωμένων γονέων 
τους.

Ακόμη εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Σε-
πτή Ιεραρχία του Θρόνου, προς τον Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη Μέμφιδος κ. Νικόδημο, Πατρια-
ρχικό Επίτροπο Καΐρου, ο οποίος επέβλεψε τις ανα-
καινιστικές εργασίες, τους παρισταμένους Εξοχ. κ.
Κυβερνήτη της πόλεως, τον Εξοχ. κ. Νικόλαο Γα-

ριλίδη, Πρέσβυ της Ελλάδος, τον κ. Εκπρόσωπο
της Πρεσβείας της Κύπρου, τον Ελλογιμ. Καθηγητή
κ. Θεόδωρο Παναγόπουλο, Πρόεδρο της Αδελ-
φότητος Οφφικιάλων της Αλεξανδρινής Εκκλησίας
και τους παρισταμένους Οφφικιάλους, τους εκπρο-
σώπους των Κοινοτικών Aρχών, αδελφοτήτων και
συλλόγων και όλους τους προσκυνητές που προ-
σήλθαν στο χαροποιό γεγονός από το Κάιρο, την
Αλεξάνδρεια και άλλες πόλης της Αιγύπτου.

Πληροφορίες – φωτογραφίες από: ertnews.gr

και το OrthodoxiaNews

Μετά από 55 χρόνια άνοιξε τις πόρτες του 
ο Ναός της Αγ. Αικατερίνης στο Σουέζ

● Η ιστορία της Ελληνικής
Κοινότητας



Παραδοσιακά 

χριστουγεννιάτικα κάλαντα

στην εκκλησία της Παναγίας

- Wood Green
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως, οἱ

Κληρικοί, οἱ Κηδεμόνες καί τά μέλη τῶν Ἐπιτροπῶν

τῆς Κοινότητος Ἀποστόλου Βαρνάβα σᾶς προσκαλοῦν

σέ Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση, τό Σάββατο, 17η Δε-

κεμβρίου 2022, (ὥρα 6.00 μ.μ.), στόν Καθεδρικό ναό

τῆς Παναγίας, Βορείου Λονδίνου. 

Σ' αὐτήν ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας,

θά παρουσιάσει Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά

κάλαντα.

Ὅλοι εὐπρόσδεκτοι. 

Στο Λέστερ ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας
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Το σχολείο Μάνορ Χιλλ επισκέφθηκε
ο ηγέτης του Δημαρχείου Μπάρνετ

Το ελληνικό ομογενειακό σχολείο Μάνορ Χιλλ
επισκέφθηκε το περασμένο Σάββατο, 26 Νοεμ-
βρίου, ο Αρχηγός του Δημοτικού Συμβουλίου
Μπάρνετ Barry Rawlings. Συνοδευόταν από τον
Ελληνοκύπριο Δημοτικό Σύμβουλο Τόνυ Βούρ-
ου.

Τον κ. Rawlings καλωσόρισε στην πρωινή
συγκέντρωση του Σχολείου ο διευθυντής Μιχάλ-
ης Έλληνας, ο οποίος τόνισε ότι το ελληνικό σχο-
λείο Μάνορ Χιλλ λειτουργεί στην περιφέρεια
Μπάρνετ για πάνω από 40 χρόνια εξυπηρ-
ετώντας την πολυπληθή ελληνική ομογένεια της
περιοχής. Αναφέρθηκε εν συντομία στο εκπαι-
δευτικό και κοινοτικό έργο του Σχολείου υπο-
γραμμίζοντας ότι η λειτουργία και η ύπαρξή του,
εκτός από την ελληνική παιδεία, συμβάλλει και
στη συνοχή της περιφέρειας.

Ο κ. Barry Rawlings μίλησε ακολούθως προς
τα παιδιά, τους δασκάλους και τους γονείς ανα-
φέροντας ότι είναι σημαντικό να υφίστανται μει-
ονοτικά σχολεία στην περιοχή, που να καλλιε-
ργούν τη γλώσσα και την κουλτούρα των διαφ-
όρων κοινοτήτων και επαίνεσε μαθητές και γονείς
γιατί «θυσιάζουν» ελεύθερο χρόνο για να φοι-

τούν στο σχολείο και να προσφέρουν προς αυτό
το σκοπό.

Ύστερα ο Αρχηγός του Δημοτικού Συμβου-
λίου παρακάθησε σε σύσκεψη με τον διευθυ-

ντή, τη Σχολική Επιτροπή και αρκετούς γονείς,
όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχο-
λούν το Σχολείο. Άκουσε πολλές απόψεις από
γονείς και η ανταπόκρισή του ήταν θετική.

Ο Barry Rewlings και ο δημοτικός Σύμβουλος Τόνυ Βούρου με τον διευθυντή 

και μέλη της Επιτροπής του Μάνορ Χιλλ.

Ο αρχηγός του Δημοτικού Συμβουλίου Μπάρνετ, Barry Rawlings, μιλά στην πρωινή συγκέντρωση του Μάνορ Χιλλ.

Χοροεσπερίδα της ΕΔΕΚ ΗΒ

στις 18 Μαρτίου 2023

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ διοργανώνει την ετή-

σια χοροεσπερίδα του το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

και προσιαλεί τους ενδιαφερόμενους όπως διαφ-

ημίσουν τα προϊόντα τους στο περιοδικό της ΕΔΕΚ

που θα εκδοθεί με την ευκαιρία της χοροεσπερίδας.

Προσκαλεί επίσης όλους τους φίλους της ΕΔΕΚ όπως

εξασφαλίσουν εισιτήρια για την διασκέδαση που θα

οργανωθεί με τη συμμετοχή του προέδρου της ΕΔΕΚ

αγωνιστή Μαρίνου Σιζόπουλου και του προέδρου της

ΕΔΕΚ Η.Β Μιχάλη Κασιή.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα

μέλη της ΕΔΕΚ ΗΒ στα τηλέφωνα 02083687302 και Κιν.

07596170656

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Τον Ιερό Ναό των Αγ. Νικολάου και Ξενοφώντος

Λέστερ επισκέφτηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-

πος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας,

την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022, όπου χοροστάτησε

του Όρθρου και προέστη της Θείας Λειτουργίας.

Συλλειτούργησαν ο Ιερατικώς Προϊστάμενος του

Ι. Ναού π. Αντώνιος Σταυρινού και ο Αρχιδιάκονος

Δρ Γεώργιος Τσουρούς. 

Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ετέ-

λεσε την χειροθεσία τριών αναγνωστών.

Ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε η Κοινότητα

προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου σε παραπλήσια αί-

θουσα.



ΨΗΦΙΣΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ 
ΤΟΥ ΚΚΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ
Ν. Κιζιλγιουρέκ υπέρ του

τουρκο-λυβικού μνημονίου!!!

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΖΗΤΑ ΤΟ ΔΗΚΟ

Εξηγήσεις από το ΑΚΕΛ αλλά και τον υποψήφιο που υπο-
στηρίζει στις Προεδρικές εκλογές, Ανδρέα Μαυρογιάννη, ζητεί
το ΔΗΚΟ για τη στάση που τήρησε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ
Νιαζί Κιζιλγιουρέκ (φωτό) στο ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρ-
ωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάργηση του τουρκο-λιβυκού
μνημονίου συνεργασίας.

Αφού χαιρετίζει το περιεχόμενο του ψηφίσματος, το ΔΗΚΟ
προχωρεί ένα βήμα παραπέρα.

«Οφείλουμε όμως να σημειώσουμε πως ο Ευρωβουλευτής

του ΑΚΕΛ κ. Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

καταψήφισε το συγκεκριμένο

ψήφισμα ως επίσης και την

έκθεση που καταδίκαζε το Τούρ-

κο-Λιβυκό μνημόνιο συνερ-

γασίας. Το σχετικό κείμενο υιοθ-

ετήθηκε με 454 ψήφους υπέρ,

130 κατά και 54 αποχές. Ανά-

μεσα στις 130 αρνητικές ψήφ-

ους ήταν και αυτή του Κύ-

πριου Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ κ. Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, ο οποίος

τοποθετήθηκε αρνητικά σε αντίθεση με όλους τους υπόλοι-

πους παρόντες Κύπριους Ευρωβουλευτές, αλλά και τους Έλληνες

Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν στην ίδια πολι-

τική ομάδα (GUE/NGL) με αυτούς του ΑΚΕΛ. Τόσο το ΑΚΕΛ,

όσο και ο υποψήφιος που στηρίζουν για την Προεδρία της Δημο-

κρατίας κ. Μαυρογιάννης, οφείλουν να ξεκαθαρίσουν αν συμ-

φωνούν με την ενέργεια αυτή του κ. Κιζιλγιουρέκ, ή, αν την κατα-

δικάζουν. Ο Κυπριακός λαός απαιτεί απαντήσεις», αναφέρει
χαρακτηριστικά σχετική ανακοίνωση.

Περίφραξαν με συρματόπλεγμα και

τοποθέτησαν στρατιωτικές πινακίδες σε

παραθαλάσσια περιοχή της χερσονήσου

Καρπασίας που παραχωρήθηκε με απόφ-

αση του «υπουργικού συμβουλίου» των

κατεχομένων στη «διοίκηση» των «δυνά-

μεων ασφαλείας», όπως ονομάζεται ο

κατοχικός στρατός.

Η εφημερίδα «Αβρούπα» έχει πρωτοσέ-

λιδη φωτογραφία και το σχόλιο «πλέον δεν

θα μπορείτε να δείτε ούτε αυτήν την παρα-

λία», σημειώνοντας ότι πρόκειται για περιο-

χή που είχε χαρακτηρισθεί ως «εθνικό

πάρκο», προστατευόμενη από την ΕΕ.

Έχει παραχωρηθεί, σημειώνεται επίσης,

για 30 χρόνια στις «δυνάμεις ασφαλείας» και

περιλαμβάνει την περιοχή από την εκκλησία

του Αγίου Φύλωνα μέχρι το ακρωτήρι του

Αποστόλου Ανδρέα.

Στην περιοχή τοποθετήθηκαν ταμπέλες

με στρατιώτη που κρατά όπλο και γράφει

«Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε απαγορευμένη

περιοχή», όπως συμβαίνει και στις άλλες

τοποθεσίες που ο τουρκικός στρατός έχει

υπό την κατοχή του.

Το θέμα είχε πρωτοεμφανιστεί στον τουρ-

κοκυπριακό Τύπο πέρυσι τον Οκτώβριο με

βάση πληροφορίες για απόφαση του τότε

«υπουργικού συμβουλίου». Γινόταν λόγος

για σύμβαση που αφορούσε γη έκτασης 108

στρεμ., η οποία «ανήκει στο ΕΒΚΑΦ (σ.σ.:

μουσουλμανικό ίδρυμα)». Παραχωρήθηκε

για 30 χρόνια αλλά η χρήση δεν αναγραφό-

ταν.

Ο τουρκοκυπριακός Τύπος είχε γράψει ότι

εκεί σκοπεύει η Τουρκία να φτιάξει ναυτική

βάση ή να τοποθετήσει συστήματα παρα-

κολούθησης. 

Δεν έχει διευκρινιστεί όμως ο σκοπός παρα-

χώρησης αυτής της έκτασης.

Περίφραξαν παραθαλάσσια περιοχή της 
Καρπασίας και την έδωσαν στον κατοχικό στρατό!

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022Κυπριακή Επικαιρότητα

Sixth Form Open Event
Thursday 8 December 2022 4.00pm to 6.30pm

Applications for September 2023 are now open via our website: 
https://standrewtheapostle.org.uk/6thformwelcome



Σε κέντρο που θα ανθεί το οργανω-

μένο έγκλημα, θέλει να μετατρέψει ο

Ερντογάν τα κατεχόμενα στην Κύπρο,

σύμφωνα, όπως αποκαλύπτει το Nordic

Monitor. Ο Ερντογάν και οι συνεργάτες

του θέλουν να μετατρέψουν τα κατεχό-

μενα σε «παράδεισο» εγκλήματος, ανομίας

και εκβιασμών, ένα άντρο αδίστακτων

κακοποιών που θα εργάζονται για την

ευημερία και τον πλουτισμό του καθε-

στώτος, αναφέρεται στο δημοσίευμα,

στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

στον «πρέσβη» Φεϊζιόγλου.

Το σχέδιο του Ερντογάν

Ο διορισμός ενός νεοεθνικιστή ως «πρέ-
σβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα είναι το
τελευταίο σε μια σειρά γεγονότων που δεί-
χνουν ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-

ντογάν θέλει να μετατρέψει την περιοχή
στο νησί της Μεσογείου σε «Sin-city», όπου
τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, διακίνη-
σης ναρκωτικών, ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος, τυχερών παιχνιδιών και διακίνησης
σεξουαλικών δικτύων μπορούν να λειτουρ-
γούν ατιμώρητα και χωρίς καταστολή.

Σίγουρα δεν είναι τυχαία η απόφαση του
Ερντογάν, ο οποίος επέλεξε τον Μετίν Φεϊ-

ζιόγλου, έναν αντιδυτικό, νέο-εθνικιστή δι-
κηγόρο που δεν έχει εμπειρία στη διπλω-
ματία, ως νέο επικεφαλής στο ψευδοκρά-
τος. Υπάρχει ένα καλά οργανωμένο, δόλιο
σχέδιο πίσω από αυτό, δεδομένου ότι ο
Φεϊζιόγλου συνδέεται εδώ και πολύ καιρό
με τις σκοτεινές δυνάμεις των νέο-εθνικι-
στικών δικτύων (Ulusalcı) που τους αρέσει
να λειτουργούν πέρα από τη σφαίρα του
νόμου και στο παρελθόν ενοχοποιήθηκαν
για δολοφονίες, σκευωρίες και μεθοδεύσεις
που κατά καιρούς στόχευαν μη μουσουλ-
μάνους στην Τουρκία, αναφέρει το δημοσίε-
υμα.

Το who is who τού 

«πρέσβη» Φεϊζιόγλου

Ο Φεϊζιόγλου έχει μακρά ιστορία με νεο-
εθνικιστές, βοήθησε τον Ερντογάν να με-
τατρέψει το δικαστικό σώμα σε πολιτικό ερ-
γαλείο το 2014 και έκανε επιτυχώς εκστρα-
τεία για την απελευθέρωση διαβόητων προ-
σωπικοτήτων που συνωμοτούσαν κατά της
Δύσης και των συμφερόντων του ΝΑΤΟ
στην Τουρκία.

Ήταν ένας από τους ανθρώπους που
βοήθησαν τον Ερντογάν στην προσπά-
θειά του να εδραιώσει τον έλεγχο σε όλα τα
επίπεδα του τουρκικού κράτους. Ως αντα-
μοιβή για την υπηρεσία του, διορίστηκε
«πρέσβης» στα κατεχόμενα στις 31 Οκτω-
βρίου του 2022, καθιστώντας τον ουσια-
στικά «κυβερνήτη» του αυτοαποκαλούμε-
νου «κράτους» που αναγνωρίζεται μόνο
από την Τουρκία.

«Ήδη κέντρο ανομίας 

τα κατεχόμενα»

Τα κατεχόμενα όπου η Τουρκία διατηρεί
δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα, είναι ήδη
κέντρο ανομίας, έδρα για τα συνδικάτα του
οργανωμένου εγκλήματος και τις οργανώσεις
μαφίας που προστατεύονταν από τα αφε-
ντικά τους στην Άγκυρα, αναφέρει το Nordic

Monitor. Εγκληματικές επιχειρήσεις λει-
τουργούν εδώ και πολύ καιρό ατιμώρητα
και κατά καιρούς εργάζονται για λογαρια-
σμό της τουρκικής υπηρεσίας πληροφο-
ριών MIT, για διάφορες μυστικές επιχειρή-
σεις πέρα από τα τουρκικά σύνορα.

Τα ξενοδοχεία, τα πανεπιστήμια και τα
καζίνο με τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνι-
διών, ναρκωτικών και σεξ σχεδιάστηκαν για
να παρασύρουν Τούρκους αλλά και ξένους
σε σχέδια που θα προωθούσαν τη μυστική
ατζέντα εκείνων που ασκούν εξουσία και
επιρροή στα παρασκήνια στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν έκανε μια συμφωνία με αυ-
τές τις άθλιες ομάδες που είχαν επίσης πα-
ρεισφρύσει μέσα σε τουρκικά κυβερνητικά
ιδρύματα, ενώ εκκαθάρισε βετεράνους
αρχηγούς αστυνομίας και εισαγγελείς που
επιχείρησαν να τις καταστείλουν. Σήμερα,
οι περισσότεροι νεο-εθνικιστές σε αυτές τις
ομάδες έχουν στρατολογηθεί ως πρόθυμοι
εταίροι που βοηθούν τον Ερντογάν να κυβερ-

νήσει την Τουρκία καθώς και τα κατεχόμε-
να.
Δίκτυο κατασκοπείας με πολίτες

υπεράνω υποψίας

Το πώς οι νεο-εθνικιστές χρησιμοποιούν
τα κατεχόμενα για τους στόχους τους απο-
καλύφθηκε σε μια δικαστική υπόθεση το
2011, όταν η αστυνομία στη δυτική επαρχία
της Σμύρνης άρχισε να ερευνά μία καταγ-
γελία για κύκλωμα πορνείας, εντοπίζοντας
τελικά ένα εξελιγμένο δίκτυο κατασκοπείας
, με εκβιασμούς και παγίδες όπου το σεξ με
γυναίκες συνοδούς χρησιμοποιούνταν για
να δελεάσουν στόχους, να αναπτύξουν πε-
ριουσιακά στοιχεία και να εξάγουν κρίσιμες
πληροφορίες.

Καθώς η έρευνα βάθαινε, ενοχοποιήθη-
καν όχι μόνο δεκάδες στρατιωτικοί, αλλά
και πράκτορες πληροφοριών, αστυνομικοί,
διπλωμάτες και άλλοι κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι. Το δίκτυο στόχευε επίσης αξιω-
ματικούς από κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, συμπε-
ριλαμβανομένων Αμερικανών που ήταν το-
ποθετημένοι στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ
στη Σμύρνη.

Ένα από τα βασικά έγγραφα που κα-
τασχέθηκαν από τους υπόπτους περιείχε
μια λεπτομερή μυστική επιχείρηση στα κα-
τεχόμενα που παρέχει ένα σχέδιο για το
πώς ο Πρόεδρος Ερντογάν και οι εθνικι-
στές/νεοεθνικιστές συνεργάτες του χρησι-
μοποίησαν την περιοχή και συνεχίζουν να
την εκμεταλλεύονται για να προωθήσουν
τους πολιτικούς τους στόχους.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι πολλοί από αυ-
τούς τους υπόπτους στην υπόθεση του 2011
που ενεπλάκησαν στη διεξαγωγή παράνο-
μων επιχειρήσεων επιβραβεύτηκαν αργό-
τερα από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ο διο-
ρισμός του Φεϊζιόγλου ήταν απλώς το τε-
λευταίο κομμάτι του παζλ που ξεκαθαρίζει
την εικόνα για τους παρατηρητές της τουρ-
κικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, είναι επίσης
ανησυχητικό για όσους παρακολουθούν τις
νεο-εθνικιστικές και ακροδεξιές εθνικιστι-
κές ομάδες και μελετούν τα σχέδιά τους.

Επομένως, δεν θα ήταν λάθος να προ-
βλέψουμε ότι τα κατεχόμενα θα χρησιμο-
ποιηθούν ως εφαλτήριο για να υποστηρίξουν
το καθεστώς Ερντογάν και τους /εθνικιστές
νεο-εθνικιστές συνεργάτες του, να κάμψουν
την αντίσταση στο μπλοκ της τουρκικής γρα-
φειοκρατίας και της αντιπολίτευσης και να
διαμορφώσουν την κοινή γνώμη για να επι-
τευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το αρχείο με το όνομα Pandora

To κατασχεθέν σχέδιο για την Κύπρο
δίνει μια σαφή εικόνα του τι να περιμένου-
με. Το σχέδιο ήταν μεταξύ μιας δέσμης εγ-
γράφων που ανακαλύφθηκε σε ένα κρυ-
πτογραφημένο αρχείο με το όνομα Pandora
σε έναν σκληρό δίσκο που κατασχέθηκε
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εντάλματος
κατάσχεσης στο εξοχικό σπίτι του κύριου
υπόπτου, του αφεντικού του οργανωμένου
εγκλήματος Μπιλγκίν Οζκαϊνάκ, στις 9
Μαΐου του 2012.

Η κρυπτογράφηση «έσπασε» από ειδι-
κούς πληροφορικής που είχαν εξουσιο-
δοτηθεί από το δικαστήριο και το περιεχό-
μενο του αρχείου αποκάλυψε ονόματα πε-
ριουσιακών στοιχείων, στελέχη, σήματα και
ένα τεράστιο αρχείο μυστικών στρατιωτικών
και κυβερνητικών εγγράφων που αποκτή-
θηκαν μέσω της «πρακτικής honey-trap»
και άλλων μεθόδων. Το αρχείο powerpoint,
με το όνομα KKTC Yapı.pptx, προετοιμά-
στηκε από τον Eράι Ερκάν, τότε υπολοχαγό
και τώρα συνταγματάρχη στο στρατό.

«Μπορούμε να κάνουμε 

ό,τι θέλουμε»

«Η Κύπρος είναι ένα πολύ σημαντικό

μέρος για εμάς. Μπορούμε εύκολα να κά-

νουμε ό,τι θέλουμε εδώ χωρίς να μας εμ-

ποδίζει η Αστυνομία ή το δικαστικό σώμα»,

καταλήγει το έγγραφο κάτω από ένα κεφά-
λαιο με τίτλο «Κυπριακές Ευκαιρίες». Το έγ-
γραφο υποβλήθηκε για επανεξέταση στον
πρώην συνταγματάρχη Τσοσκούν Μπα-

σμπούγκ, με την κωδική ονομασία Coco,

ο οποίος ήταν στη στρατιωτική Υπηρεσία
Πληροφοριών και άρχισε να εργάζεται ως
αναπληρωτής του Οζκαϊνάκ μετά τη συντα-
ξιοδότηση.

Ο Eρκάν παρουσίασε τις τρέχουσες επιχει-
ρήσεις στα κατεχόμενα, αποκαλύπτοντας
την ταυτότητα των περιουσιακών τους στοι-
χείων και κάνοντας συστάσεις για το πώς
μπορούν να ενισχύσουν τις δυνατότητές
τους. Δηλώνοντας ότι τα ναρκωτικά, το πα-
ράνομο σεξ και το αλκοόλ ήταν ευρέως δια-
δεδομένα στα κατεχόμενα, ο Ερκάν είπε ότι
το περιβάλλον είναι ώριμο για επιχειρήσεις
που στοχεύουν εξέχουσες προσωπικότη-
τες, γραφειοκράτες, ακαδημαϊκούς και πλού-
σιους ανθρώπους.

Είπε ότι τα νυχτερινά κέντρα όπως τα
«Playboy, Sexylady, Lipstick, Crazy & Kings,
Yakamoz και Μεξικό», όπου εργάζονται γυ-
ναίκες που διακινούνται από ξένες χώρες,
ήταν οι πιο σημαντικοί χώροι για παράνο-
μο σεξ. Ναρκωτικά ήταν επίσης διαθέσιμα
σε νυχτερινά κέντρα και μπαρ. Μια υπηρε-
σία σεξ VIP παρεχόταν σε ξενοδοχεία, με

το έγγραφο να ονομάζει μέρη όπως το Merit,

το Cratos, το Jasmine Court και το Golden

Tulip ως ξενοδοχεία, όπου η νεο-εθνικιστι-
κή ομάδα είχε τη δική της ομάδα συνοδείας
που εργαζόταν για στόχους.

Ο τζόγος και 

οι γυναίκες - δολώματα

Ο τζόγος είναι επίσης μία συχνή δρα-
στηριότητα στα ξενοδοχεία, και σχεδόν όλοι
οι αξιωματικοί της τουρκικής στρατιωτικής
φρουράς στο νησί παίζουν, παρόλο που οι
στρατιωτικοί κανονισμοί απαγορεύουν την
εν λόγω δραστηριότητα. Σύμφωνα με το έγ-
γραφο, ένα παρόμοιο κύκλωμα σεξ υπήρχε
επίσης σε πανεπιστήμια, ειδικά στο Αμερι-
κανικό Πανεπιστήμιο Girne και στο Πανε-
πιστήμιο της Εγγύς Ανατολής.

Ολόκληρη η επιχείρηση στο νησί διευ-
θυνόταν από τον συνταγματάρχη Φικρέτ

Χαλούκ Βεργκιούλ, ο οποίος επέβλεπε
ομάδες που εργάζονταν σε νυχτερινά κέν-
τρα, ξενοδοχεία και πανεπιστήμια. Κάτω
από αυτόν, μια ειδική ομάδα συνοδείας VIP
διευθυνόταν από τον συνταγματάρχη Μπι-

ρόλ Καχραμάν.

Ο Βεγκιούλ αναγκάστηκε να αποσυρ-
θεί από τον στρατό το 2014 και στη συνέχεια
άρχισε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
Οι ομάδες συνοδών στα πανεπιστήμια δι-
οικούνταν από τον συνταγματάρχη Ρεσάτ

Τιμουτσίν Οζκάν, ο οποίος παρείχε ειδι-
κές υπηρεσίες σε πελάτες που ήθελαν να
κάνουν σεξ με ανήλικα κορίτσια. Ομάδες
συνοδείας σε νυχτερινά κέντρα διοικούνταν
από τον συνταγματάρχη Kαχραμάν.

Ο λοχαγός Ουμίτ Τοπάλογλου, διηύθυ-
νε μια «ειδική» ομάδα, η οποία αποτελείτο
από τέσσερις γυναίκες πράκτορες που εργά-
ζονταν για τον τουρκικό στρατό στα κατεχό-
μενα. Οι πιο πολύτιμες πληροφορίες ελή-
φθησαν από αυτήν την ομάδα λόγω της εύ-
κολης πρόσβασής τους σε στρατιωτικές εγ-
καταστάσεις και προσωπικό, σύμφωνα με
σημείωση στο έγγραφο.

Η «συμμορία» επεξεργάστηκε επίσης
σχέδια για να φιλοξενήσει και να οργανώσει
ακαδημαϊκά συνέδρια σε ξενοδοχεία στα
κατεχόμενα και να καλέσει μέλη του δικα-
στικού σώματος και ακαδημαϊκούς τους
οποίους σχεδίαζαν να εκβιάσουν και να με-
τατρέψουν σε «περιουσιακά στοιχεία» στέλ-
νοντας ιερόδουλες στα δωμάτια του ξενο-
δοχείου τους. 

«Δεν υπήρχε κανείς που να μπορούσε

να πει “όχι” στις γυναίκες που στέλναμε αργά

το βράδυ», ανέφερε το έγγραφο, υποδηλώ-
νοντας ότι το σχέδιο είχε ήδη δοκιμαστεί και
είχε δώσει αξιοσημείωτα αποτελέσματα για
τη συμμορία.

Κάτω από το κεφάλαιο με τίτλο «Ανά-
γκες και προτάσεις» προτάθηκε το άνοιγ-
μα ενός ολοκαίνουργιου νυχτερινού κέν-
τρου VIP το οποίο θα μπορούσε να εξοπ-
λιστεί με κρυφές κάμερες για να καταγρά-
φει πελάτες και να προσλαμβάνει κάθε εί-
δους γυναίκες συνοδούς που θα περιφέ-
ρονταν γυμνές στις εγκαταστάσεις. Είναι
επίσης ενδιαφέρον ότι το έγγραφο αναφε-
ρόταν σε ένα «παράρτημα» στο Βερολίνο
και συνιστούσε παρόμοια χαρακτηριστικά
για αυτήν που θα εγκατασταθεί στην Κύπρο.
Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα είχε ήδη μια

παρόμοια επιχείρηση στη Γερμανία.

Μια άλλη πρόταση ήταν να διεισδύσει
προσωπικό ασφαλείας καθώς και ομάδες
πληροφορικής σε άλλα νυχτερινά μαγαζιά
και στελέχη εργοστασίων που θα εργάζον-
ταν για τη συμμορία και θα μετέφεραν πλά-
να από κάμερες κλειστού κυκλώματος για
να εκβιάσουν θύματα. Οι λίστες κρατήσεων
ξενοδοχείων ήταν επίσης στοχευμένες ώστε
η συμμορία να γνωρίζει εκ των προτέρων
ποιος θα έρχονταν να μείνει σε ξενοδοχεία
και να προετοιμάσει τα σχέδιά της για να
τους παγιδεύσει.

Τα απόρρητα έγγραφα 

του ΝΑΤΟ και του FBI

Το έγγραφο προειδοποιούσε ότι η συμμο-
ρία έπρεπε να “φυτέψει” τους ανθρώπους
της για να εργαστούν στις τάξεις της Κεν-
τρικής Διοίκησης (Merkez Komutanlıkları)
ώστε να γνωρίζουν για τις επιδρομές και τις
επιθεωρήσεις της Στρατιωτικής Αστυνομίας
(Merkez Komutanlığı Askeri İnzibat Taburu)
πριν πραγματοποιηθούν.

Μεταξύ των χιλιάδων σελίδων μυστικών
εγγράφων που κατάφερε να αποκτήσει η
συμμορία ήταν απόρρητα έγγραφα του
ΝΑΤΟ και του FBI που κοινοποιήθηκαν στην
τουρκική κυβέρνηση, μέλος της Συμμαχίας.

Όλα τα άτομα που κατονομάζονται

στο κατασχεθέν έγγραφο κατηγορήθη-

καν από τον εισαγγελέα της Σμύρνης το

2011, συνελήφθησαν και δικάστηκαν σε

δικαστήριο. Ωστόσο, η υπόθεση μα-

ταιώθηκε όταν η κυβέρνηση Ερντογάν

παρενέβη το 2014, βοηθώντας τους υπό-

πτους να γλιτώσουν την τιμωρία. Η

κυβέρνηση αντικατέστησε τόσο τους

ανακριτές και τους εισαγγελείς της δίκης

όσο και τους δικαστές που εξέταζαν την

υπόθεση. Το νεοδιορισμένο προσωπικό

απέσυρε την υπόθεση τον Φεβρουάριο

του 2016.

Πολλοί αξιωματικοί που κατονομάζονταν
στο κατηγορητήριο ως ύποπτοι, επέστρε-
ψαν στα καθήκοντά τους στον τουρκικό στρ-
ατό, ανεβαίνοντας τις βαθμίδες παρά τα
αμφιλεγόμενα αρχεία τους. Σαν να μην αρ-
κούσε το πάγωμα της έρευνας, η κυβέρ-
νηση Ερντογάν τιμώρησε επίσης τους ει-
σαγγελείς και τους αρχηγούς της Αστυνομίας
που αποκάλυψαν τη συμμορία και ερεύνησαν
τις δραστηριότητές τους. Οι περισσότεροι
από τους ερευνητές που συμμετείχαν στην
αποκάλυψη της συμμορίας είτε απομα-
κρύνθηκαν είτε φυλακίστηκαν...

Ο Μπασμπούγ, ο οποίος ήταν ο νούμε-
ρο δύο άνθρωπος της ομάδας και διηύθυ-
νε επιχειρήσεις στα κατεχόμενα, είναι τώρα
τακτικός σχολιαστής στο ειδησεογραφικό
δίκτυο A-Haber, το οποίο ανήκει στην οι-
κογένεια του προέδρου. Εκτοξεύει αντιδυ-
τική ρητορική, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για
όλα όσα πηγαίνουν στραβά στην Τουρκία
και υποστηρίζει μάλιστα ότι οι Εβραίοι είναι
πίσω από την πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Φεϊζιόγλου, ο οποίος έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στη διάσωση των σκιωδών προ-
σώπων που σχεδίαζαν τα αποτρόπαια σχέ-
δια στην Κύπρο, είναι τώρα ο Τούρκος «πρέ-
σβης» στα κατεχόμενα. Αυτά είναι σίγουρα
κακά νέα για τον νόμο και την τάξη στο δι-
αιρεμένο νησί, όπου πιθανότατα θα υπάρ-
ξουν προκλητικά γεγονότα που έχουν σχε-
διαστεί για να ενδυναμώσουν τους εθνικι-
στές, τους νέο-εθνικιστές και τον πολιτικό
τους αφέντη, τον Πρόεδρο Ερντογάν.
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Πώς ο Ερντογάν μετατρέπει τα κατεχόμενα σε
κέντρο οργανωμένου εγκλήματος

Κυπριακή Επικαιρότητα



Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση της Εκλεκ-

τικής Υπηρεσίας για το Πανεπιστήμιο Κύ-πρου

για τα έτη 2019 και 2020.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο συμμόρ-
φωσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με σκοπό να
διαπιστωθεί κατά πόσο οι ενέργειες των αρμοδίων
Οργάνων του Πανεπιστημίου συνάδουν με τη
νομοθεσία, τους Κανονισμούς και τους Κανόνες
που το διέπουν και ότι πληρούνται οι αρχές της
διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής διακυβέρ-
νησης.

Μεταξύ των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρε-
σίας είναι η διασπάθιση δημόσιου χρήματος, ενώ
το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει τις άδειες αλλά όχι και
τις αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία.

Ακόμη, το Πανεπιστήμιο παράνομα, όπως φαίνε-
ται, ενέκρινε την παράταση εργοδότησης Καθη-
γητή για συνολική περίοδο 11 ετών μετά την ημε-
ρομηνία αφυπηρέτησής του.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι
τα ακόλουθα:

Οι Προϋπολογισμοί του Πανεπιστημίου για τα
έτη 2019 και 2020 υποβλήθηκαν στο τότε Υπο-
υργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας (ΥΠΠΑΝ) με καθυστέρηση και ψηφίστηκαν
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22.4.2019
και 24.1.2020, αντίστοιχα. Για την περίοδο από
1.1.2019 – 28.2.2019 εγκρίθηκαν δωδεκατημό-
ρια, ενώ οι μετέπειτα δαπάνες μέχρι τις 21.4.2019
παρέμειναν νομοθετικά ακάλυπτες. Δωδεκατη-
μόριο εγκρίθηκε και για τον μήνα Ιανουάριο του
2020.

Ακαδημαϊκοί παρείχαν υπηρεσίες ως Πανεπι-
στημιακοί Ιατροί, χωρίς να είναι Μέλη του Παγ-
κύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή/και εγγεγραμμένοι
στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ).

Η Ελεγκτική συνέστησε όπως οι Πανεπιστημιακοί
Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στο Συμφωνητικό Συνεργασίας.

Σύμφωνα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας,
μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΟΚΥπΥ, οι Λέ-
κτορες, Επίκουροι Καθηγητές και Αναπληρωτές
Καθηγητές, που ασκούν κλινική εργασία, EΙΔΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΚ/01/2022 έχουν υποχρέωση να δαπα-
νούν κατ’ ελάχιστο το 50% του εργάσιμου χρόνου
τους στις εγκαταστάσεις του ΟΚΥπΥ και οι Καθη-
γητές το 70% του εργάσιμου χρόνου τους.

Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ιατρ-
ικής Σχολής διατηρούσαν παράλληλη εξωπανε-
πιστημιακή εργοδότηση, χωρίς να εξασφαλίσουν
σχετική άδεια από τα αρμόδια Όργανα του Πανε-
πιστημίου. Το Πανεπιστήμιο δεν προέβη σε πει-
θαρχική έρευνα και ζήτησε από τους Ακαδημαϊ-
κούς όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες,
ώστε η εργοδότησή τους στο Πανεπιστήμιο να
μην παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

Σε Εκθέσεις του Εσωτερικού Ελεγκτή του Πανε-
πιστημίου καταγράφηκαν τα ακόλουθα:

Μη χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων

του Πανεπιστημίου και διασπάθιση δημόσιου χρή-
ματος.

Στον οικονομικό απολογισμό ερευνητικού έργου
που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
δηλώθηκαν ψηλότερες δαπάνες από αυτές που
δηλώθηκαν στον λογαριασμό του έργου που τη-
ρείται στο Πανεπιστήμιο.

Σε Καθηγητή, ο οποίος κατέχει Έδρα σε Πανε-
πιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, παραχωρήθηκε
άδεια μερικής απασχόλησης στο εν λόγω Πανε-
πιστήμιο για το χρονικό διάστημα που κατέχει τη
θέση του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο
για το χρονικό διάστημα που κατέχει την Έδρα.

Για τριετή περίοδο, κατά την οποία παραχωρήθηκε
σε άλλο Καθηγητή άδεια, έτσι ώστε να διοριστεί
από κοινού σε θέση καθηγητή μερικής απασχό-
λησης σε Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου,
μέχρι 20 μέρες ετησίως, δεν υπάρχουν καταχωρη-
μένες στο Σύστημα του Πανεπιστημίου διδακτι-
κές ώρες για τα χειμερινά εξάμηνα.

Μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προ-
σωπικού του Πανεπιστημίου κατέχουν μετοχές ή
είναι Διευθυντές ή/και Γραμματείς σε ιδιωτικές εται-
ρείες, ενδεχομένως χωρίς να εξασφαλίσουν σχε-
τική έγκριση από το Συμβούλιο και χωρίς το Πανε-
πιστήμιο να προβεί στη διεξαγωγή πειθαρχικής
έρευνας.

Το μέγιστο ποσό απολαβών Μελών του Ακαδη-
μαϊκού Προσωπικού από ερευνητικά προγράμ-
ματα ανήλθε σε σημαντικό ποσοστό του ετήσιου
μισθού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασε
το ποσό του ετήσιου μισθού.

Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει τις άδειες αλλά όχι
και τις αργίες που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρε-
σία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αργιών του
Διοικητικού Προσωπικού να είναι αυξημένος, σε
σύγκριση με τον Δημόσιο Τομέα.

Οι περί Υπεράριθμων Θέσεων σε Ειδικές Κατη-
γορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου Κανο-
νισμοί (ΚΔΠ 266/2009) φαίνεται να είναι αντι-
συνταγματικοί, στο μέτρο που προνοούν ότι οι
υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες
δύνανται να εισαχθούν στα δημόσια πανεπιστή-

μια με χαμηλότερο βαθμό. Ζήτημα αντισυνταγ-
ματικότητας ηγέρθη από τον Γενικό Εισαγγελέα
και για τον Κανόνα 1.6 των Κανόνων Προπτυχια-
κής Φοίτησης του Πανεπιστημίου, καθώς έχει
εκδοθεί εκτός των πλαισίων του εξουσιοδοτούντος
Κανονισμού της ΚΔΠ 266/2009, αφού δημιουρ-
γεί καινούργιες ειδικές κατηγορίες κριτηρίων.

Μέλος του Διοικητικού Προσωπικού, πέραν της
απασχόλησής του στο Πανεπιστήμιο ως μόνιμος
Λειτουργός, απασχολείτο εξωπανεπιστημιακά
χωρίς να έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια. Το Πανε-
πιστήμιο δεν προέβηκε σε πειθαρχική έρευνα,
αλλά υπέδειξε στο Μέλος ότι οποιαδήποτε εξω-
πανεπιστημιακή απασχόληση είναι παράνομη,
εκτός και αν εξασφαλιστεί σχετική έγκριση.

Παραχωρήθηκε άδεια άνευ απολαβών για περίο-
δο πέντε ετών σε Καθηγητή, κατά τη διάρκεια της
θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, παρά την ύπαρ-
ξη νομικών γνωματεύσεων στις οποίες αναφέρε-
ται ότι δημιουργείται ασυμβίβαστο για τον Καθη-
γητή, με την ταυτόχρονη κατοχή θέσης στο Πανε-
πιστήμιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αστυνομική διερεύνηση κατέληξε στην ποινι-
κή δίωξη Καθηγητή για τα αδικήματα της πλα-
στογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγρά-
φου, της εξασφάλισης χρημάτων με ψευδείς παρα-
στάσεις και της νομιμοποίησης εσόδων από παρά-
νομες δραστηριότητες. Στον Καθηγητή επιβλήθηκε
ποινή φυλάκισης επτά μηνών με τριετή αναστο-
λή. Η Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου επέβαλε
στον Καθηγητή την πειθαρχική ποινή του υποβι-
βασμού της μισθοδοτικής του κλίμακας.

Tο Πανεπιστήμιο παράνομα, όπως φαίνεται,
ενέκρινε την παράταση εργοδότησης Καθηγητή
για συνολική περίοδο 11 ετών μετά την ημερομ-
ηνία αφυπηρέτησής του.

Κατά την περίοδο 8.8.2022 – 12.8.2022 και
22.8.2022 – 26.8.2022 το Πανεπιστήμιο εφάρ-
μοσε το μέτρο της εξ αποστάσεως εργασίας, το
οποίο στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα,
τερματίστηκε την 15.5.2022. Επίσης, την πρώτη
εβδομάδα του 2022 χαρίστηκαν δύο εργάσιμες
ημέρες σε όλο το διοικητικό προσωπικό.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Παρανομίες και διασπάθιση δημοσίου
χρήματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

Χωρίς ψήφο στους ξένους
Ορθοδόξους 

οι αρχιεπισκοπικές εκλογές
στην Κύπρο

Χωρίς την εγγραφή αλλοδαπών στους εκλογικούς καταλόγους θα
πραγματοποιηθούν οι εκκλησιαστικές εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου
για την ανάδειξη του νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Η Ιερά Σύνοδος
αποφασίζοντας ότι δεν θα αλλάξει την ημερομηνία εκλογών, έκρινε
ότι δεν θα υπήρχε χρόνος να εξεταστούν τα πιστοποιητικά όσων αλλο-
δαπών επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στις εκλογές και επομένως
αποφάσισε ταυτόχρονα να μην εγγραφούν ορθόδοξοι άλλων εθνικο-
τήτων.

Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου λήφθηκε κατά πλειοψηφία στην
απουσία του Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα, ο οποίος βρίσκεται από
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατόπιν πρόσκλησης του Πατριάρχη
Βαρθολομαίου και ο οποίος δεν όρισε εκπρόσωπο στη συνεδρία.
Από πλευράς του ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο οποίος
απουσίαζε επειδή είναι θετικός στον κορωνοϊό, εξουσιοδότησε τον
Επίσκοπο Αμαθούντος και ψήφισε υπέρ της τροποποίησης. Εναντίον
ψήφισε μόνο ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος. 

Όπως δήλωσε μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίας της Ιεράς
Συνόδου, ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, Τοποτηρητής του Αρχιε-
πισκοπικού Θρόνου, εξετάστηκε το θέμα της αλλαγής ημερομηνίας
των αρχιεπισκοπικών εκλογών, αλλά κρίθηκε ότι θα ήταν καλύτερο
να κρατηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να μη γίνουν δεχτές αιτήσεις
από αλλοδαπούς.

Η μη συμμετοχή των ξένων στις αρχιεπισκοπικές εκλογές ουσια-
στικά, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τους βασικούς υποψηφίους που
σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις θα βρεθούν στο τριπρόσωπο. Ενδεχο-
μένως, όμως, να λάμβαναν μεγαλύτερα ποσοστά, αφού εκτιμάται ότι
οι πλείστοι Ρώσοι που ενδεχομένως να αιτούνταν συμμετοχή στην
εκλογική διαδικασία, εκτιμάται ότι θα ψήφιζαν κατά κύριο λόγο τους
Μητροπολίτες Λεμεσού και Ταμασού, οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί
από τους υποψήφιους που τάχθηκαν εναντίον της διατήρησης του
Αυτοκέφαλου της Ουκρανικής Εκκλησίας. Επίσης, στη Λεμεσό ως
γνωστό διαμένουν πάρα πολλοί Ρώσοι, ενώ στον περίβολο της μητρ-
όπολης Ταμασού και Ορεινής υπάρχει ρωσικός μεγαλοπρεπής ιερός
ναός, και ένας ακόμη ναός ρουμανικός, στους οποίους καταφεύγουν
καθημερινά ορθόδοξοι πιστοί.

Το ερώτημα που αιωρείται είναι γιατί δεν λήφθηκε η εν λόγω απόφ-
αση στην προηγούμενη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου μετά την ορι-
στικοποίηση των εκλογών για τις 18 Δεκεμβρίου, από τη στιγμή που
τα τεχνικά προβλήματα για εγγραφή αλλοδαπών ήταν γνωστά από
τότε. 

Μετά και τις τελευταίες αποφάσεις που φαίνεται να είναι και οριστι-
κές αυτή τη φορά, τα επιτελεία βρίσκονται σε διάταξη μάχης για άντληση
όσο το δυνατό περισσότερο ψήφων που θα φέρουν τους υποψηφίο-
υς τους στο τριπρόσωπο και με όσο το δυνατό περισσότερο ποσο-
στό. 

Περαιτέρω, με βάση τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, όλοι όσοι
επιθυμούν να μην συμπεριληφθούν τα ονόματά τους στους εκλογι-
κούς καταλόγους μπορούσαν να απευθυνθούν με αίτημα μέχρι και
την Τρίτη στις 12.00 το μεσημέρι. 

Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να αποστείλουν το αίτημα του στο ηλεκ-
τρονικό ταχυδρομείο cychurch.elections@gmail.com δίδοντας το
ονοματεπώνυμο και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του εκλογέα προ-
κειμένου να γίνει εφικτή η ταυτοποίηση και η διαγραφή του.

Επίσης, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε όπως το τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄, τελε-
στεί την παραμονή των εκλογών, το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου, στον
Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, προϊσταμένου του Τοποτηρη-
τή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, Μητροπολίτη Πάφου Γεωργίου.

Μόρφου Νεόφυτος: «Είμαι παιδί προφητών…»
Συνέντευξη στο ελλαδικό Focus FM 103.6 ο Μητρο-

πολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ενόψει της υποψηφιότητάς
του για την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου. Έκανε λόγο για
διωγμό που έχει υποστεί από δημοσιογράφους σε θέμα-
τα προφητειών, κορωνοϊού και των ομοφυλοφίλων.

Αρχικά είπε πως «εάν γίνει το θαύμα των πάλαι θαυμά-
των» και οι αρχιερείς της Κύπρου μαζί με τον λαό τον
βάλει στο Τριπρόσωπο και εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου «τότε έμπλεξε η Νέα Τάξη Πράγματων και η

πολιτική με έναν που γνωρίζει γεωστρατηγική και

την μελετά».

Για εμάς, είπε, εθνικό θέμα είναι και το μεταναστευ-
τικό, είναι και τα διαζύγια, τα ναρκωτικά, η υπογεννητικότη-
τα, η επιθετικότητα των Τούρκων και οι σκοπιμότητες της
Νέας Τάξης Πραγμάτων για τη μείωση του πληθυσμού
της γης.

Για τους ομοφυλόφιλους, ο Mόρφου Νεόφυτος είπε

πως δεν είναι οι ίδιοι το πρόβλημα και έδειξε μια εικόνα
της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας την οποία όπως είπε του
την δώρισαν τα πνευματικά του παιδιά οι ομοφυλόφιλοι.

«Τώρα έχουμε και επιθυμίες των παιδόφιλων, έχουμε

και επιθυμίες των κτηνοβατών και επιθυμίες των μετανα-

στών που ορισμένοι θέλουν να επιβληθούν στην κοινωνία

με τον νόμο της Σαρίας οι φανατικοί Μουσουλμάνοι... Ο

Θεός έχει σχέδιο. Να ανακαινήσει την Εκκλησία με αν-

θρώπους γνήσιους. […]. Εγώ είμαι παιδί προφητών.

Εμένα με γέννησαν και με διαμόρφωσαν αυτοί. Αν αρνη-

θώ τον προφητικό λόγο Παϊσίου, Ιακώβου, Πορφυρίου,

Σοφρωνίου, τότε τι μένει από εμένα; Να αρνηθώ τον εαυτό

μου;»

«Δεν μπορώ να ξεφύγω από την Αλήθεια. Όχι ας μην

γίνω Αρχιεπίσκοπος, ας με βγάλουν και από Μητροπολίτη

Μόρφου. Το κελί μου το έχω για να ζήσω ασκητικά τα

υπόλοιπα 30 χρόνια που μου εναπομένουν»



Οανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της

Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε

στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για την ουσια-

στική Ενίσχυση Αποτρεπτικής Ισχύος – Άμυνα και

Ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες

βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο

www.christodoulides2023.com/pylones/planitis/amyna/

Η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, η αμφισβήτηση της
κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής
Δημοκρατίας από την Τουρκία, οι σημερινές προκλή-
σεις και οι υβριδικές απειλές, καθιστούν την ενίσχυση
της αμυντικής θωράκισης και γενικότερα της αποτρε-
πτικής ισχύoς της πατρίδας μας ως ύψιστη προτεραι-
ότητα. Την ίδια στιγμή, η ιδιότητα της Κύπρου ως Κρά-
τος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ο ρόλος
που δύναται να διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύουν ακόμη περισ-
σότερο την προαναφερθείσα ανάγκη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύουμε την αποτρε-
πτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας µε περαιτέρω
αύξηση των αμυντικών δαπανών, θεσμοθέτηση και
ενίσχυση των αμυντικών συμφωνιών και συνεργασιών
µε τρίτες χώρες και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιρ-
ιών που προκύπτουν μέσα από την ιδιότητά µας ως
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πέραν της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, το Κράτος θα πρέπει να μπο-
ρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά απέναντι σε ασύμμε-
τρες απειλές, όπως οι παράνομες μεταναστευτικές ροές,
ο κυβερνοπόλεμος, η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία
και γενικά κάθε είδους υβριδική απειλή. Η αντιμετώπι-
ση των εν λόγω απειλών, όπως επίσης η ενίσχυση των
ικανοτήτων της πατρίδας μας σε άλλους σχετικούς το-
μείς όπως της Έρευνας και Διάσωσης, δεν είναι έργο
αποκλειστικά του Υπουργείου Άμυνας, αλλά και άλλων
υπουργείων και υπηρεσιών του κράτους. Μέσα σε αυ-
τό το πλαίσιο, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, συστήνεται συντονι-
στικός φορέας με σαφείς αρμοδιότητες για την συλλο-
γή πληροφοριών, εκτίμηση καταστάσεων, σύνταξη και
εκτέλεση σχεδίων αντιμετώπισης των απειλών αυτών.

Οι προτάσεις κωδικοποιούνται σε 5 συγκεκριμένες
πολιτικές: 

1. Ενίσχυση Αποτρεπτικής Ικανότητας, 2. Ισχυρές
Συνεργασίες -Αναβαθμισμένος Ρόλος της Κύπρου,
3.Σύγχρονος Ημιεπαγγελματικός Στρατός, 4.Ουσια-
στική Εφεδρεία και Εθνοφυλακή και 5.Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών.

Προς επίτευξη των στόχων που τίθενται, ανάμεσα
σε άλλα:

Πολιτική 1 - Ενίσχυση Αποτρεπτικής

Ικανότητας

Συγκροτούμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ)
στην Προεδρία της Δημοκρατίας, για θέματα Ασφάλει-
ας και Αμυντικής Πολιτικής. Το ΣΕΑ που θα λειτουργεί
ως συμβουλευτικό όργανο, θα έχει ως στόχο τη συστημα-
τική μελέτη και υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων
προς το Υπουργικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που
αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας όπως αυτά
προκύπτουν σε περιόδους ειρήνης, έκτακτης ανάγκης,
κρίσης ή σύρραξης.

Εκπονούμε Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας η οποία
θα συνταχθεί από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και
θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Στρατηγι-
κή Εθνικής Ασφαλείας θα αποτελεί το υπόβαθρο και θα
έχει συνάφεια με άλλα θεσμικά κείμενα, στη βάση των
οποίων ασκείται ανάμεσα σε άλλα η αμυντική και εξω-
τερική πολιτική της χώρας και θα αξιολογείται ανά τακ-
τά διαστήματα. Η Στρατηγική Εθνική Ασφάλειας θα πα-
ρέχει επίσης συγκεκριμένες κατευθύνσεις για υλοποίηση
των στόχων που καθορίζονται από τα εμπλεκόμενα
υπουργεία όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουρ-
γείο Άμυνας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-
ξεως, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ενέργειας,

Εμπορίας και Βιομηχανίας, Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων και Υφυπουργείο Έρευνας
και Καινοτομίας.

Ενισχύουμε την υλοποίηση του εξοπλιστικού προ-
γράμματος της Εθνικής Φρουράς, στοχεύοντας σε θε-
σμοθετημένες σταθερές δαπάνες επί του ΑΕΠ ύψους
τουλάχιστον 2%. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εκσυγχρ-
ονίζουμε ή και αντικαθιστούμε παλαιά οπλικά συστή-
ματα που διαθέτει η Εθνική Φρουρά, παράλληλα με την
προμήθεια καινούργιων συστημάτων που θα ενσω-
ματώνουν τις νέες τεχνολογίες, με προτεραιότητα την
ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αε-
ροπορίας της Εθνικής Φρουράς. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση αξιοποιούμε και τις δυνατότητες που πρ-
οκύπτουν από την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων
από τις ΗΠΑ, όπως επίσης και τις στρατηγικές σχέσεις
με γειτονικά κράτη και Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή φορέων και οργανι-
σμών έρευνας και καινοτομίας της χώρας μας σε αμ-
υντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ με
σκοπό τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση Ευρωπαϊκών
κονδυλίων και κεφαλαίων αλλά και προβολής της χώρ-
ας μας. Παράλληλα ενθαρρύνουμε και αξιοποιούμε ου-
σιαστικά τις Κυπριακές βιομηχανίες που εξειδικεύονται
σε τέτοιες τεχνολογίες για να εργαστούν σε νέα συστή-
ματα άμυνας όπως π.χ. drones, ενισχύοντας με αυτό
τον τρόπο και τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς.

Πολιτική 2. Ισχυρές συνεργασίες – 

Αναβαθμισμένος ρόλος της Κύπρου

Ενισχύουμε τη στενή συνεργασία Κύπρου-Ελλάδος
στον αμυντικό τομέα, υπό το πλέγμα και των νέων γεω-
πολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή αλλά και
της συμμετοχής των δύο χωρών στον πυλώνα της Κοι-
νής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης τις τριμερείς και πολ-
υμερείς συνεργασίες με γειτονικές χώρες. Στο πλαίσιο
αυτό, μελετούμε σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρν-
ηση την προοπτική ουσιαστικής αναβίωσης του Δόγ-
ματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Κύπρου-Ελλάδας,
σε επιχειρησιακό επίπεδο. Διερευνούμε επίσης την πρ-
οοπτική συμπερίληψής του στους σχετικούς Ευρω-
παϊκούς σχεδιασμούς για την περιοχή μας.

Ενισχύουμε την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή
του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς σε
όλα τα όργανα, τις δράσεις και τα προγράμματα του
πυλώνα της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας
(ΚΠΑΑ) της ΕΕ, και ιδιαίτερα στα προγράμματα της Μό-
νιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) που πέρ-
αν της υπόστασης που προσδίδουν στην Κυπριακή
Δημοκρατία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,
συμβάλλουν στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών
δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς και παράλληλα ανα-
δεικνύουν ακόμη περισσότερο το ρόλο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Κράτους Μέλους της ΕΕ, ως πυλώνα
σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου.

Υποστηρίζουμε ουσιαστικά την περαιτέρω αμυντική
αυτονομία της ΕΕ, ως του μόνου συλλογικού συστή-
ματος ασφάλειας που θα παρέχει ασφάλεια σε όλα τα
Κράτη Μέλη της ΕΕ και σταθερότητα και ειρήνη στον
ευρύτερο Ευρωμεσογειακό χώρο.

Υλοποιούμε στο έπακρον τις συμφωνίες στρατιωτι-
κής συνεργασίας που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρ-
ατία με γειτονικές και άλλες χώρες και διευρύνουμε τις
αμυντικές συνεργασίες με χώρες της ΕΕ και της ευρύτε-
ρης Μέσης Ανατολής με τις οποίες μοιραζόμαστε κοι-
νά συμφέροντα και αξίες, αξιοποιώντας και τις ευκαι-
ρίες που προσφέρονται μέσω της ιδιότητάς μας ως Κρά-
τος Μέλος της ΕΕ. Η συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς
σε τέτοιας φύσεως κοινές δραστηριότητες αναμφίβολα
συμβάλλει σημαντικά, ανάμεσα σε άλλα, στη βελτίωση
των αμυντικών δυνατοτήτων μας και κατά συνέπεια

στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Κυπρ-
ιακής Δημοκρατίας.

Αξιοποιούμε τη συνεργασία μας με τρίτες χώρες και
προωθούμε την εκπαίδευση των στελεχών μας σε σχο-
λές στρατών άλλων χωρών με μεγάλη πείρα. Στόχος,
μεταξύ άλλων, είναι η μεταφορά γνώσης που θα αποκ-
τηθεί σε εθνικό επίπεδο όπως επίσης η συνεχής αξιολόγ-
ηση των επιχειρησιακών διαδικασιών λαμβάνοντας
υπόψη και νέα δεδομένα. 

Πολιτική 3 - Σύγχρονος 

Ημιεπαγγελματικός Στρατός

Μελετούμε, την περαιτέρω βελτίωση της θέσεως των
Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) εντός της Εθνικής Φρ-
ουράς. Η δημιουργία του σώματος των ΣΥΟΠ ως συνέ-
πεια της απόφασης για τη μετατροπή της Εθνικής Φρ-
ουράς σε ημιεπαγγελματικό στρατό, αποτελεί θετική
εξέλιξη και σταθμό στη βελτίωση των αμυντικών δυνα-
τοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Αποτελεί υποχρέωση
και προτεραιότητα της πολιτείας, η περαιτέρω βελτίω-
ση της θέσεως των ΣΥΟΠ εντός της Εθνικής Φρουράς.
Τα κριτήρια πρόσληψης, το επίπεδο εκπαίδευσης, η
αριθμητική και μισθολογική αναβάθμιση, η μελλοντική
πορεία και ανέλιξη στην ιεραρχία, θα αποτελέσουν, ως
προτεραιότητα, αντικείμενα μελέτης από το Υπουργείο
Άμυνας.

Θέτουμε ως προτεραιότητα την περαιτέρω βελτίω-
ση των εγκαταστάσεων, της εκπαίδευσης, της ψυχα-
γωγίας, της εκμετάλλευσης ελεύθερου χρόνου και της
ασφαλούς μετάβασης και επιστροφής στα στρατόπε-
δα. Οι συνθήκες διαβίωσης των κληρωτών οπλιτών
κρίνονται αρκετά καλές. Πάντοτε όμως υπάρχουν τα
περιθώρια βελτίωσης, έτσι ώστε η 14-μηνη θητεία των
νέων μας να μην θεωρείται χαμένος χρόνος, αλλά μια
ουσιαστική υπηρεσία προς την πατρίδα με την απόκ-
τηση των αναγκαίων δεξιοτήτων.

Εκσυγχρονίζουμε τη νομοθεσία που διέπει τις προ-
αγωγές, τις μεταθέσεις και τις επιλογές σε θέσεις και
σχολές του εξωτερικού, ώστε αυτές να γίνονται αποκ-
λειστικά με αξιοκρατικά και μετρήσιμα κριτήρια, όπως
αυτά προκύπτουν μέσα από τον υπηρεσιακό φάκελο
κάθε στελέχους.

Θεσμοθετούμε μηχανισμούς επικοινωνίας με τους
Συνδέσμους Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και ΣΥΟΠ
για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και
την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα που αφο-
ρούν τη στρατιωτική υπηρεσία και ευημερία του στρα-
τιωτικού προσωπικού.

Εξετάζουμε την ασφάλιση όσων υπηρετούν στην Εθ-
νική Φρουρά εν ώρα υπηρεσίας και καταβολή εφάπαξ
ποσού στην οικογένεια σε περίπτωση ατυχές περι-
στατικού εν ώρα υπηρεσίας.

Αναδιοργανώνουμε το σύστημα Διοικητικής Μέριμ-
νας της Εθνικής Φρουράς με σκοπό την εξοικονόμηση
μεγάλου αριθμού στελεχών και οπλιτών και την απο-
τελεσματική απασχόλησή τους με καθήκοντα για τα
οποία εκπαιδεύτηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μελετάμε την ανάθεση, όπου είναι δυνατόν, μη επιχει-
ρησιακών δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς σε
ιδιωτικούς φορείς όπως συντηρήσεις εγκαταστάσεων,
ΚΨΜ, Μαγειρεία κ.α.

Ενισχύουμε την τακτική επικοινωνία με τον Σύνδε-
σμο Αποστράτων Αξιωματικών για ανταλλαγή απόψεων
και εισηγήσεων σχετικά με τη στρατιωτική υπηρεσία,
την δυνατότητα εθελοντικής αξιοποίησής τους κ.α.

Αναδεικνύουμε και προβάλλουμε εντός καθορισμέ-
νου πλαισίου το έργο της Εθνικής Φρουράς και του τρ-
όπου που παράγει ασφάλεια για το κράτος.

Πολιτική 4 - Ουσιαστική Εφεδρεία 

και Εθνοφυλακή

Θεωρούμε τη συμβολή της Εφεδρείας και Εθνοφυ-

λακής άκρως σημαντική στην επιχειρησιακή ικανότητα

της Εθνικής Φρουράς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αξιο-

λογούμε και αναπροσαρμόζουμε την εκπαίδευσή τους,

ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτή-

σεις του πεδίου της μάχης, όπως αυτές προκύπτουν,

ανάμεσα σε άλλα, από τα αποτελέσματα των τελευ-

ταίων πολεμικών συγκρούσεων, των εξελίξεων στον

τομέα της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη ξένους

στρατούς με παρόμοιες στρατιωτικές δομές εφεδρείας.

Ενισχύουμε τους διαύλους επικοινωνίας με τους

Συνδέσμους Εφέδρων και Εθνοφυλάκων για αξιολόγ-

ηση προτάσεων και εισηγήσεων που αφορούν την εκ-

παίδευσή τους.

Βελτιώνουμε με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας,

τον μηχανισμό πρόσκλησης των Εφέδρων και Εθνο-

φυλάκων, έτσι ώστε και σε περίπτωση έκτακτης ανάγ-

κης να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Πολιτική 5- Αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών

__ Ενισχύουμε την αντίδραση του Κράτους απέναντι

σε ασύμμετρες απειλές, όπως είναι η τρομοκρατία, οι

παράνομες μεταναστευτικές ροές, ο κυβερνοπόλεμος,

η κλιματική αλλαγή και γενικά κάθε είδους υβριδική απει-

λή. Η αντιμετώπιση αυτών των απειλών, δεν είναι έρ-

γο αποκλειστικά του Υπουργείου Άμυνας, αλλά και άλ-

λων υπουργείων και υπηρεσιών του Κράτους. Για τον

σκοπό αυτό, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία του

Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, συστήνουμε μεικτές

επιτροπές των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών,

για μελέτη, παρακολούθηση και σύνταξη συγκεκριμέ-

νων σχεδίων αντιμετώπισης τέτοιων απειλών.

__ Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον κοινωνικό ρόλο

της Εθνικής Φρουράς, ειδικότερα προς την κατεύθυ-

νση υποβοήθησης των αρμόδιων υπηρεσιών του Κρά-

τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως η

πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, περιπτώσεις

πλημμυρών, σεισμών, επιδημιών, έρευνας-διάσωσης

κ.α. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζουμε την υπηρ-

εσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ)

καθώς επίσης το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διά-

σωσης (ΚΣΕΔ) που λειτουργούν στο Υπουργείο Άμυνας

με εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε,

σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του

κράτους (Πολιτική Άμυνα, Αστυνομία, Πυροσβεστική

Υπηρεσία, Δήμοι, Κοινότητες, κ.α.), να ανταποκρίνον-

ται αποτελεσματικά σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγ-

κών.

__ Προωθούμε την Πολιτική Σχεδίασης Αντιμετώπι-

σης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών που

πιθανόν να εξελιχθούν σε κρίσεις μέσα από την συνε-

ργασία Εθνικής Φρουράς, Πολιτικής Άμυνας, Αστυνομίας,

Πυροσβεστικής και λοιπών εμπλεκόμενων.

__ Ενισχύουμε τις υπηρεσίες που συντονίζονται από

το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης και καταρτίζουμε σχέ-

διο σταδιακής απόκτησης κατάλληλων και σύγχρονων

θαλάσσιων και εναέριων μέσων για επιτήρηση και άμε-

ση επέμβαση όπου απαιτηθεί εντός της περιοχής ευθύνης

της Κυπριακής Δημοκρατίας.

__ Προωθούμε και ενδυναμώνουμε ουσιαστικά τη

συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Φρουράς, των Σωμά-

των Ασφαλείας και του Κέντρου Έρευνας και Διάσω-

σης.
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Στο Λονδίνο βρέθηκε την περασμένη

βδομάδα ο ανεξάρτητος υποψήφ-

ιος για την προεδρία της Κυπριακής

Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης,

συνοδευόμενος από τη σύζυγό του

Φίλιππα και μέλη του Εκλογικού του

Επιτελείου από την Κύπρο. Στην αγγλι-

κή πρωτεύουσα ήταν ομιλητής σε παμ-

παροικιακή συγκέντρωση που οργά-

νωσε το τοπικό Επιτελείο, ενώ παρα-

κάθησε και σε συνεστίαση προς τιμή

του, στην οποία παρέστησαν δεκάδες

συμπατριώτες μας από διάφορα στρώ-

ματα της Ομογένειας. Είχε, επίσης,

συναντήσεις με παράγοντες της Παροι-

κίας και οργανωμένα σύνολα (ίδε και

σελ. 12).

Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Η κύρια προεκλογική ομιλία έλαβε χώραν

στο οίκημα της Αδελφότητας στο βόρειο

Λονδίνο. Στην κατάμεστη από συμπα-

τριώτες μας αίθουσα, άτομα από όλους

τους ιδεολογικούς χώρους προσήλθαν για

να ακούσουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη,

να αφουγκραστούν τα μηνύματα που φέρ-

νει η ανεξάρτητη υποψηφιότητά του, να

γίνουν κοινωνοί του νέου ήθους στην πολι-

τική που ευαγγελίζεται, να μάθουν για τη

γραμμή που θα ακολουθήσει στο εθνικό

μας θέμα καθώς και για το πρόγραμμά

του σε όλα τα θέματα που απασχολούν

τους Κύπριους πολίτες, τις προκλήσεις

του παρόντος και του μέλλοντος.

Της συγκέντρωση προήδρευσε εκ μέ-

ρους του τοπικού Επιτελείου ο Μιχάλης

Έλληνας με τον καθηγητή Κύπρο Νικο-

λαΐδη να βρίσκεται στο προεδρείο της

εκδήλωσης.

Διερμηνεύοντας τα αισθήματα των πα-

ρευρεθέντων αλλά και ευρύτερα, ο Μ.

Έλληνας στο καλωσόρισμά του αναφέρ-

θηκε στην πλατιά στήριξη που τυγχάνει η

υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη, η οποία

διαπερνά ιδεολογικές γραμμές και κομ-

ματικά «πατήματα». 

Είναι μια υποψηφιότητα, τόνισε, που

επεβλήθη εκ των κάτω από την κοινωνία

των πολιτών, η οποία εξακολουθεί να την

στηρίζει και να συμπαραστέκεται στον

Νίκο Χριστοδουλίδη. Προσδοκία όλων

είναι να αναλάβει τα ηνία της τραυματι-

σμένης πατρίδας και με ικανότητα και «κα-

θαρά χέρια» να χειριστεί με αξιοπρέπεια

και διεκδικητικότητα το εθνικό μας θέμα,

να μην ορρωδεί μπροστά στην τουρκική

επιθετικότητα και να έχει το θάρρος να

παλέψει με σθένος και χωρίς υποτέλεια

για τη δικαίωση των αγώνων του Κυ-

πριακού Ελληνισμού και για την ευημερία

όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού.

Παίρνοντας τον λόγο ο Νίκος Χριστο-

δουλίδης αναφέρθηκε στην περίοδο της

υπηρεσίας του στη Βρετανία ως Γενικός

Πρόξενος (2002-2006) όπου είχε την

ευλογία, όπως είπε, να γνωρίσει από κοντά

την Παροικία και να διαπιστώσει το πάθος

της για την πατρίδα και την ανιδιοτελή προ-

σφορά της.

Μακράν παλαιοκομματικών

πρακτικών

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι

οι Προεδρικές Εκλογές του 2023 έχουν

κομβική σημασία για το μέλλον της χώρας

μας: «Ο κόσμος έχει αλλάξει, τα δεδομέ-

να είναι διαφορετικά, η χώρα μας δεν μπο-

ρεί να παραμείνει η ίδια. Δεν μπορεί, αν

θέλετε, να είναι δέσμια αναχρονιστικών,

παλαιοκομματικών πρακτικών και εξα-

ρτήσεων. Ερχόμαστε μπροστά σε ένα στα-

υροδρόμι, όπου καλούμαστε να αποφ-

ασίσουμε, να λάβουμε σοβαρές αποφά-

σεις για το μέλλον της πατρίδας μας. Να

αποφασίσουμε αν η πατρίδα μας θα

προχωρήσει στην μετάβαση, σε μια νέα

πολιτική εποχή με σύγχρονα χαρακτηρι-

στικά που να ανταποκρίνονται στις ανάγ-

κες των καιρών, και πρώτα και πάνω από

όλα στις προσδοκίες πολιτών, ή αν θα παρ-

αμείνει η πατρίδα μας σε μια προηγούμενη

εποχή που πρόσφερε όσα είχε να προ-

σφέρει, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της

αφήνοντας δυστυχώς πάρα πολλές πληγές».

Λύση στη βάση των 

Ψηφισμάτων του ΟΗΕ και

των αξιών και αρχών 

της Ευρ. Ένωσης

Σε σχέση με το πρώτιστο θέμα που είναι

το Κυπριακό, ανέφερε: «Έχουμε την τάση

εμείς οι Ελληνοκύπριοι να διαπραγμα-

τευόμαστε το Κυπριακό μεταξύ μας. Είναι

γεγονός ότι ιστορικά αυτή η τάση οδήγησε

πολλές φορές στο εσωτερικό μας μέτωπο

σε ατέρμονες συζητήσεις και συγκρούσεις

και σε εξαντλητικές αντιπαραθέσεις. Ξε-

χνώντας πολλές φορές ότι έγινε τουρκική

εισβολή το 1974, ξεχνώντας ότι βρισκό-

μαστε ακόμα και σήμερα, ύστερα από τόσα

χρόνια, υπό την στρατιωτική κατοχή της

Τουρκίας. Και, δυστυχώς, υπονοώντας

μάλιστα σε κάποιες των περιπτώσεων ότι

για το σημερινό απαράδεκτο στάτους κβο

ευθυνόμαστε δήθεν εμείς».

«Η πρώτη μας προτεραιότητα και ύψι-

στη μας υποχρέωση για την οποία δεν θα

φειδούμε κόπων, μόχθων και θυσιών, για

λύση του Κυπριακού, είναι η απελευθέρ-

ωση και η επανένωση της πατρίδας στη

βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων

Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρ-

ωπαϊκής Ένωσης. Για να πετύχουμε μια

πατρίδα επανενωμένη χωρίς στρατεύμα-

τα και ξένους εγγυητές με σεβασμό στα

δικαιώματα όλων των Κυπρίων, όλων των

νόμιμα διαμενόντων στην Κύπρο, με τεκ-

μηριωμένες απόψεις, με συγκεκριμένες

θέσεις που θα αξιοποιούν την μέχρι σήμε-

ρα πορεία μας στην ΕΕ και την ουσιαστι-

κή εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου

σε ολόκληρη την επικράτεια της πατρίδας

μας».

Ενίσχυση της διεθνούς 

υπόστασης της ΚΔ, 

της οικονομίας και της άμυνας

«Οφείλουμε παράλληλα να εργαζόμα-

στε για τα εξής πολύ προφανή: Την ενίσχυση

της διεθνούς υπόστασης και παρουσίας

της ΚΔ είναι ότι σημαντικότερο διαθέτουμε

σήμερα, ενδυνάμωση της ενότητας του

λαού και της ηγεσίας, την ανάπτυξη μιας

βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας, την

ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος

και της αμυντικής μας θωράκισης, μια εξω-

τερική πολιτική που να την χαρακτηρίζει

ο διεκδικητικός ρεαλισμός, και κυρίως

ειδικότερα σήμερα με τις δύσκολες οικο-

νομικές συνθήκες, την ενίσχυση της κοι-

νωνικής συνοχής της χώρας μας».

Κοινωνική δικαιοσύνη, 

προστασία των ευάλωτων

«Αν με ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το

όραμά μου, τι θέλω να πετύχω μέσα από

την δική μας διακυβέρνηση και σε τι

στοχεύουν όλες αυτές οι αναλυτικές, οι

συγκεκριμένες προτάσεις στο πρόγραμ-

μά μας, θα απαντήσω ξεκάθαρα και με

σαφήνεια – θέλω να αναβαθμίσω το βιο-

τικό επίπεδο όλων των Κυπρίων. Θα βελ-

τιώσω δηλαδή την καθημερινότητα των

πολιτών. Ο στόχος μου είναι ξεκάθαρος.

Θα φτιάξουμε μια Κύπρο καλύτερη για τα

παιδιά μας και να προσφέρουμε στον κάθε

πολίτη καλύτερο επίπεδο ζωής και μια πιο

αξιοπρεπή καθημερινότητα.

«Πιστεύω στην κοινωνική δικαιοσύνη

και την προστασία των ευάλωτων ομά-

δων, πιστεύω στον πρωταγωνιστικό ρόλο

της μεσαίας τάξης.

Πιστεύω στην ενίσχυση και διεύρυνση

της μεσαίας τάξης ώστε να περιοριστούν

οι κοινωνικές ανισότητες που ανατινάσ-

σουν την συνοχή της κοινωνίας μας.

Ο σύγχρονος κόσμος είναι πολύ περίπλο-

κος, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, δεν

υπάρχουν εύκολες συνταγές, δεν μπο-

ρούν γίνουν θαύματα από μεσσίες. Αντίθε-

τα στον σύγχρονο, σημερινό κόσμο χρει-

άζονται διαλεκτικές προσεγγίσεις που

οδηγούν σε σύνθετες λύσεις χωρίς ιδεο-

λογικές αγκυλώσεις και χωρίς φυσικά ακραί-

ες πολιτικές.

Πιστεύω λοιπόν στο μικτό οικονομικό

σύστημα, στον κοινωνικό φιλελευθερισμό,

στον πολιτικό ορθολογισμό, πιστεύω στην

ευημερία των πολλών και όχι φυσικά των

λίγων και των φίλων μας».

Αντιμετώπιση του 

μεταναστευτικού, καταπολέμηση

της διαφθοράς

«Θεωρώ ότι το κράτος πρέπει αντιμε-

τωπίσει αποτελεσματικά την μετανάστευ-

ση, που εξελίσσεται σε ένα από τα πιο

σοβαρά προβλήματα της πατρίδας μας με

περίπου 6% του πληθυσμού αυτή τη στιγ-

μή να είναι μετανάστες. Που θα στοχεύει

σε μια βιώσιμη, καινοτόμα οικονομία, διευ-

ρύνοντας από τη μια την παραγωγική της

βάση κάνοντας την λιγότερο εξαρτημένη

σε εξωγενείς παράγοντες και αξιοποιώντας

τα πλεονεκτήματα της χώρας μας. Ένα

κράτος που θα ανασυνταχθεί με διαφά-

νεια, με την καταπολέμηση της διαφθοράς

με έλεγχο και λογοδοσία. Ένα κράτος που

θα αναπτύξει τόσα χρόνια μετά μια ουσια-

στική πολιτική βοηθώντας έμπρακτα αυτούς

που αντιμετωπίζουν ακόμα, και υπάρχουν

πολλοί ας είμαστε ειλικρινείς, σοβαρές

δυσκολίες.

Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν την

λαϊκή εντολή είμαστε έτοιμη να αναλάβου-

με την διακυβέρνηση της χώρας. Διαθέ-

τουμε τη γνώση, τις εμπειρίες, τις δεξιότη-

τες και τις ικανότητες να ανταποκριθούμε

στις ελπίδες και προσδοκίες της κυπρια-

κής κοινωνίας και των συμπολιτών μας».

Κυβέρνηση εθνικής 

ενότητας

«Η επόμενη μέρα των προεδρικών

εκλογών πρέπει να μας βρει όλους ενω-

μένους ανεξαρτήτως των προεκλογικών

διαφορών και των επιμέρους διαφωνιών.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έγινε και η

πρότασή μας για σχηματισμό κυβέρνησης

ευρείας αποδοχής και εθνικής ενότητας,

που στη βάση της δικής μας προσέγγισης,

αποτελεί μια αναγκαιότητα, την οποία η

πολιτική ηγεσία στην Κύπρο οφείλει να

ανταποκριθεί με ωριμότητα και υπευθυ-

νότητα. Ακούω να γίνονται δηλώσεις ενάν-

τια σε μια τέτοια προοπτική. Είναι φυσιο-

λογικό να γίνονται τέτοιου είδους δηλώσεις

μέσα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρα-

τείας, μέσα στο πλαίσιο δημιουργίας πόλω-

σης να κερδηθούν οι εκλογές.

Οικοδόμηση όμως της ενότητας, και

αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω σήμερα

από το Λονδίνο στην Κύπρο, αποτελεί μια

δεδηλωμένη επιθυμία της κοινωνίας και

ως υποψήφιος, λαμβάνοντας υπόψη τα

αποτελέσματα της διαβούλευσης με την

κοινωνία, έχω την έντονη πεποίθηση για

την αναγκαιότητα της σύστασης μιας τέτοι-

ας κυβέρνησης ευρείας υποδοχής με την

συμμετοχή καλών ανθρώπων από όλους

τους πολιτικούς χώρους. 

Θέλω να το επαναλάβω, από όλους

τους πολιτικούς χώρους, που να αντα-

νακλά την εθνική ενότητα και την πολιτική

ετοιμότητα για συνεννόηση και συνεργασία

της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξου-

σίας. Εκτιμώ, αυτό που ανέφερα προη-

γουμένως, την στήριξη που λαμβάνω από

τα πολιτικά κόμματα που με υποστηρίζουν

και σέβομαι απόλυτα τις επιλογές, τις απο-

φάσεις των κομμάτων που έκαναν διαφο-

ρετικές επιλογές. ΄

Όμως, εφόσον οι πολίτες μου δώσουν

την λαϊκή εντολή, αναλαμβάνω να λει-

τουργήσω προς την κατεύθυνση της ενότη-

τας και της συνεργασίας παίρνοντας παρ-

αδείγματα και από την δική σας δουλειά

εδώ, δίνοντας χείρα φιλίας προς όλες πολι-

τικές δυνάμεις που θέλω να πιστεύω ότι

στο τέλος θα δείξουν την ανάλογη υπευ-

θυνότητα».

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μετά την ομιλία ακολούθησαν πολ-

λές ερωτήσεις του κοινού. Ο κ. Χρι-

στοδουλίδης έδωσε πλήρεις απαντή-

σεις σε όλους. Σταχυολογούμε μερικές

απαντήσεις.

Μον Πελεράν – 

Κραν Μοντανά

Σε ερώτηση γιατί «σηκωθήκαμε και

φύγαμε από τις συνομιλίες στο Μον

Πελεράν και το Κραν Μοντανά», ο κ.

Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν φύγαμε από

πουθενά. Από το Μον Πελεράν δόθηκε

συνέχεια στη Γενεύη, όπου, μάλιστα, για

πρώτη φορά ανταλλάξαμε και χάρτες και

στο Κραν Μοντανά «στο περίφημο δείπνο

ξημερώματα της 7ης Ιουλίου που οδήγη-

σε σε αδιέξοδο, ήταν ο Γενικός Γραμμα-

τέας που διέκοψε τη διάσκεψη γιατί δεν

υπήρχε προοπτική επίλυσης του Κυ-

πριακού. Αν ο ΓΓ έλεγε θα συνεχιστούν οι

προσπάθειες, οι διαπραγματεύσεις, ούτε

ο Πρόεδρος ούτε κανένας άλλος, ούτε η

τουρκική πλευρά ούτε η τουρκοκυπριακή

θα έφευγε από το τραπέζι των διαπραγ-

ματεύσεων. Όταν ο ΓΓ επιχείρησε να πα-

ρουσιάσει τη σύνοψη των συζητήσεων

που είχε στο Κραν Μοντανά, υπήρξε αντί-

δραση από τον κ. Τσαβούσογλου και αυτό

οδήγησε και τον ΓΓ να πει ότι υπήρξε λαν-

θασμένη αντίληψη, λανθασμένη εντύπω-

ση σε σχέση με τις θέσεις της τουρκικής

πλευράς. Αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί και

μέσα από πρακτικά (εννοείται του ΟΗΕ)

που είδαν το φως της δημοσιότητας στον

κυπριακό Τύπο. Αλλά μπορώ να σας πω

ότι ναι, στο Κραν Μοντανά για πρώτη φορά

υπήρξε τόση πρόοδος στο Κυπριακό. Για

πρώτη φορά φθάσαμε τόσο κοντά σε λύση

του Κυπριακού. Μπορώ να σας πω επίσης,

ότι πολλές από τις συγκλίσεις ήσαν καλύτε-

ρες και από το «Σχέδιο Ανάν» που τέθη-

κε ενώπιον του κυπριακού λαού το 2004.

Ένας από τους βασικούς λόγους που είχα-

με αυτό το αποτέλεσμα και συζητήσαμε

για πρώτη φορά αυτά τα θέματα, ήταν η

παρουσία για πρώτη φορά στην ιστορία

των διαπραγματεύσεων επίλυσης του

Κυπριακού της ΕΕ. Είναι ακριβώς για αυτό

το λόγο που… στη δική μας πρόταση η

ΕΕ είναι εκείνη που πρέπει να αναλάβει

τον πρωταγωνιστικό για επανέναρξη των

συνομιλιών και επίλυση του Κυπριακού».

Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα

Σε σχέση με το αν θα επανέλθει το Ενιαίο

Αμυντικό Δόγμα, απάντησε: «Όταν επισ-

κέφθηκα την Ελλάδα και είχα συνάντηση

με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τον Υπ.

Άμυνας, ήταν ένα από τα θέματα τα οποία

συζητήσαμε. Σήμερα η Ελλάδα είναι σημαν-

τική, και πρέπει να το αναφέρουμε και πρέ-

πει να το χαιρετίσουμε, με την αναβάθμι-

ση που έχει προχωρήσει στον αμυντικό

τομέα, θεωρώ ότι από πλευράς Αεροπο-

ρίας μπορεί να λειτουργήσει το Ενιαίο

Αμυντικό Δόγμα. Όσον αφορά στα θέμα-

τα του Ναυτικού θεωρώ ότι τα αμέσως επό-

μενα χρόνια με την ενίσχυση που γίνεται

θα μπορέσει και εκείνο να λειτουργήσει…»

Το περιεχόμενο της διζωνικής

ομοσπονδίας να συνάδει με το

Ευρωπαϊκό Κεκτημένο

Σε σχέση με τη λύση διζωνικής ομο-

σπονδίας και γιατί δεν την απορρίπτουμε

ως ρατσιστική, όπως έκανε ο Νέλσον

Μαντέλα στη Νότιο Αφρική, ο κ. Χριστο-

δουλίδης στην απάντησή του έδωσε έμ-

φαση στο περιεχόμενό της, το οποίο, είπε,

πρέπει να εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊ-

κά δεδομένα: «Όλες οι ομοσπονδίες έχουν

διαφορετικά συστήματα. Και η Αμερική και

η Γερμανία είναι ομοσπονδίες και άλλες

χώρες, αλλά δεν μπορείς να εφαρμόσεις

ένα σύστημα που εφαρμόζεται σε μια χώρα,

σε μια άλλη. Ούτε στην Νότιο Αφρική μπο-

ρούσε να εφαρμοστεί αυτό που συζητούμε

στην Κύπρο, είναι διαφορετικά τα δεδο-

μένα. Θέλω να πω κάτι, ότι η ένταξη της

Κύπρου στην ΕΕ το 2004 αναπόφευκτα

παρέχει διευκολύνσεις σε σημαντικό βαθμό

και στο περιεχόμενο της λύσης του Κυπρ-

ιακού προβλήματος. Ένας λόγος που στην

τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία

υπήρξε σημαντική πρόοδος προς όφελος

του κυπριακού λαού, ήταν ακριβώς γιατί

η ΕΕ ήταν παρούσα στις διαπραγματεύσεις,

διασφαλίζοντας ότι το πλαίσιο των επι-

λογών, των συζητήσεων, των ανταλλαγών

απόψεων, των συγκλίσεων που επιτ-

υγχάνονται θα ήταν συμβατές με το Ευρ-

ωπαϊκό Κεκτημένο. Είναι για αυτόν τον

λόγο, που αν με ρωτήσετε ποια είναι η

σημαντικότερη επιτυχία σε διεθνές επίπε-

δο της ΚΔ από την ίδρυση της, ήταν το

γεγονός ότι γίναμε κράτος μέλος της ΕΕ.

Κάτι το οποίο αναπόφευκτα επηρεάζει και

το περιεχόμενο μιας λύσης του Κυπρια-

κού, είτε το θέλουν κάποιοι είτε διαφω-

νούν».
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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Κυβέρνηση εθνικής
ενότητας και διεκδικητικός ρεαλισμός»

Εκ μέρους του Εκλογικού Επιτελείου στη Βρετανία, ο Μιχάλης Έλληνας καλωσορίζει τον κ. Χριστοδουλίδη. 

Στο προεδρείο δεξιά ο Κύπρος Νικολαΐδης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ



Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ε-
θνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ (ΕΚΟ ΗΒ)
συναντήθηκαν με τον υποψήφιο για την προε-
δρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στα 
γραφεία της στο βόρειο Λονδίνο.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας είχαν μια πολύ

εποικοδομητική συζήτηση και αντάλλαξαν γνώμες

και απόψεις με τον κ. Χριστοδουλίδη, αφού ανέ-

πτυξε τα σχέδια και τις προτάσεις του ενόψει των

Προεδρικών εκλογών της Κυπριακής Δημοκρατίας,

που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 2023.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η συνεχιζό-

μενη παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της

Κύπρου από την Τουρκία, το απαράδεκτο άνοιγ-

μα της περίκλειστης περιοχής στο Βαρώσι, οι

δηλώσεις για λύση δύο κρατών από τον Τουρ-

κοκύπριο ηγέτη και τον Πρόεδρο Ερντογάν, καθώς

και θέματα που αφορούν συγκεκριμένα την ομο-

γένεια, όπως οι πολλές δυσκολίες που δημιουρ-

γήθηκαν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βα-

σιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πολ-

λαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελ-

ληνικά σχολεία, οι Κύπριοι φοιτητές, καθώς και οι

νέοι επαγγελματίες που παρέμειναν στο ΗΒ μετά

τις σπουδές τους.

Το Brexit αύξησε κατακόρυφα και τη ζήτηση για

κυπριακή υπηκοότητα από τα μέλη της Pαροικίας

μας. Συζητήθηκε επίσης το πολυσυζητημένο θέ-

μα της ψήφου των Κυπρίων της διασποράς στις

εκλογές και σε δημοψήφισμα σε πιθανή λύση του

Κυπριακού.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, έχοντας υπηρετήσει ως

Γενικός Πρόξενος στο ΗΒ, γνωρίζει το έργο της

Ομοσπονδίας και των σωματείων της. 

Αναγνώρισε και ευχαρίστησε τους πολλούς εθε-

λοντές που υπηρέτησαν την Ομοσπονδία όλα αυ-

τά τα χρόνια και χαιρέτισε την ενεργό δραστηριο-

ποίηση νεότερων μελών της Διασποράς στην Ομο-

σπονδία.
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Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας
συναντήθηκε με τον υποψήφιο πρόεδρο 

κ. Νίκο Χριστοδουλίδη

Την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου ο υποψήφιος

πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρ-

ιστοδουλίδης έγινε δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο

Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ. Νικήτα. Η συζήτ-

ηση με τον Σεβασμιώτατο επικεντρώθηκε στη δρά-

ση της Αρχιεπισκοπής στο Ηνωμένο Βασίλειο και

στο ρόλο που επιτελεί ως προς την ενδυνάμωση

των δεσμών της παροικίας, ιδιαίτερα αναφορικά

με τους νέους.

Ακολούθησαν συναντήσεις με εκπροσώπους

των οργανώσεων «Lobby for Cyprus» και «Σύνδε-

σμος Αμμοχώστου Μ. Βρετανίας», κατά τις οποίες

συζητήθηκαν τα δεδομένα στο Κυπριακό και οι πρ-

οκλήσεις για την παροικία, ιδίως στη μετά από το

Brexit εποχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε στη συνέχεια την ευ-

καιρία να συναντηθεί με μέλη του φιλανθρωπικού

σωματείου «Αλκυονίδες», τα οποία συνεχάρη για

το έργο τους στην παροικία. Έκαναν ιδιαίτερη ανα-

φορά στην παραχώρηση από τις Αλκυονίδες δια-

μονής σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες από

την Κύπρο, οι οποίες βρίσκονται στο Λονδίνο για

ιατρική περίθαλψη μακράς χρονικής διάρκειας.

Το βράδυ ο κ. Χριστοδουλίδης παραχώρησε

συνέντευξη στο HELLENIC TV, κατά την οποία

επανέλαβε τη δέσμευση για επιδίωξη λύσης του

Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου της

ΔΔΟ και των αρχών και αξιών της ΕΕ, καθώς και

την πρότασή του για ενεργότερη και πρωταγωνι-

στική εμπλοκή από πλευράς της ΕΕ μέσα από τον

διορισμό μιας πολιτικής προσωπικότητας από το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Σάββατο συναντήθηκε με τον πρώην υπο-

υργό των Εργατικών λόρδο Άδωνη και ακολούθ-

ως συναντήθηκε και μίλησε με δεκάδες Κύπριους

φοιτητές και νέους εργαζόμενους στο Ηνωμένο

Βασίλειο.

Στις συναντήσεις του ο κ. Χριστοδουλίδης συνο-

δευόταν από τα μέλη του επιτελείου του Μαρίνα

Χατζημανώλη, Συντονίστρια του Πολιτικού Γραφ-

είου και Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, μέλος του Γρ-

αφείου Τύπου.

Συνάντηση Νίκου Χριστοδουλίδη 
με Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων

ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τα μέλη του Εκτελεστικού

Συμβουλίου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων Νικήτα. Μαζί και τα μέλη του Εκλογικού 

Επιτελείου του υποψηφίου, Μαρίνα Χατζημανώλη και Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μαζί με Κύπριους φοιτητές και εργαζόμενους στο ΗΒ. 

Στην πίσω σειρά διακρίνεται και η σύζυγος του υποψηφίου, Φίλιππα Καρσερά.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε

Πέμπτη στο 

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε”  με ένα

τηλέφωνο:

020 7195 1787 - 8



Την περασμένη Παρασκευή, 25 Νοεμ-

βρίου, το ΔΗΚΟ Αγγλίας διοργάνωσε

δείπνο προς τιμή του υποψήφιου πρ-

οέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Νίκου Χριστοδουλίδη, το οποίο έλαβε

χώραν στο οίκημα της Αδελφότητας, πα-

ρουσία δεκάδων συμπατριωτών μας.

Στο δείπνο προσκλήθηκαν και παρέστησαν

διάφοροι παράγοντες της Παροικίας καθώς

επίσης φίλοι και υποστηρικτές της υποψη-

φιότητάς του.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε εγ-

κάρδια τους παρευρεθέντες και τόνισε ότι

στόχος του, εφόσον ο λαός τον τιμήσει με

την ψήφο του, είναι να υπηρετήσει με ανι-

διοτέλεια την πατρίδα και να ανταποκριθεί

στις προσδοκίες των πολιτών. 

Ακολούθως είχε την ευκαιρία να συνομι-

λήσει φιλικά με όλους και να ακούσει από-

ψεις.

Του δείπνου είχε προηγηθεί συνάντηση

με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΔΗΚΟ

Αγγλίας, κατά την οποία συζητήθηκαν θέ-

ματα της προεκλογικής εκστρατείας και ει-

δικότερα της οργάνωσης της εκλογικής δια-

δικασίας κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.
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Δείπνο προς τιμήν του
Νίκου Χριστοδουλίδη 
από ΔΗΚΟ Αγγλίας



Eναν διπλωματικό μαραθώνιο ετοιμάζει ο

Κυριάκος Μητσοτάκης το προσεχές διά-

στημα, καθώς μετά τις γιορτές σχεδιάζει να

περιορίσει πλέον τις διά ζώσης διεθνείς επα-

φές του και να επικεντρωθεί στις περιοδείες

στην Ελλάδα, αφού η χώρα θα μπαίνει πλέον

στην τελική ευθεία για τις εκλογές της άνοι-

ξης. 

Μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, ο Έλληνας

πρωθυπουργός επισκέπτεται διαδοχικά το Λον-

δίνο, τα Τίρανα, το Αλικάντε, το Παρίσι και τις

Βρυξέλλες, ενώ θα υποδεχθεί στην Αθήνα τους

ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η αρχή έγινε την Κυριακή 27/11 και τη Δευ-

τέρα 28/11, από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου συνάν-

τησε πλήθος επενδυτών και επιχειρηματιών.

Όπως έπραξε σε συζήτηση που διοργανώθηκε

στο πλαίσιο του Bloomberg Leaders Circle, ο

Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε τη σημαντική

βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην

Ελλάδα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε σειρά

δεικτών, ιδιαίτερα στη μείωση της ανεργίας, στις

εξαγωγές και στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Παρ-

ουσίασε επίσης τις μεγάλες αναπτυξιακές προ-

οπτικές της ελληνικής οικονομίας, σε μια εποχή

διεθνούς αβεβαιότητας.

Το πρωί της Δευτέρας 28/11, ο Κυριάκος

Μητσοτάκης, μαζί με τον Προϊστάμενο του Οικο-

νομικού Γραφείο του Πρωθυπουργού, Αλέξη

Πατέλη, συμμετείχαν στο Ελληνικό Επενδυτικό

Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Χρηματιστήριο

Αθηνών με την Morgan Stanley, στο Συνεδριακό

Κέντρο της αμερικανικής πολυεθνικής εταιρείας

στο Λονδίνο (φωτό). Ο Έλληνας πρωθυπουργός,

μαζί με τον Frank Peritgas, επικεφαλής της

Morgan Stanley διεθνώς (εκτός ΗΠΑ, δηλαδή),

είχαν συζήτηση την οποία παρακολούθησαν

περίπου 250 στελέχη από το Σίτι του Λονδίνου.

Στη συνέχεια, είχε κλειστή συνάντηση με υψηλό-

βαθμα στελέχη μεγάλων εταιρειών και ομίλων

και το βράδυ της Δευτέρας 28/11 ήταν ο βασικός

ομιλητής στο London School of Economics (LSE),

σε εκδήλωση με τον καθηγητή Κέβιν Φέδερ-

στοουν. Εκεί, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που

αντιμετωπίζουν, τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ευρώπη,

στις μεταρρυθμίσεις που έχει προωθήσει η ελληνι-

κή κυβέρνηση, στις προκλήσεις στο δρόμο προς

τις εκλογές, στη θέση της Ελλάδας σε ένα ρευ-

στό γεωπολιτικό περιβάλλον και μια «δύσκολη»

περιοχή, αλλά και στο όραμά του, ενόψει της διεκ-

δίκησης της νέας κυβερνητικής θητείας.

Ξεχωριστής σημασίας, ωστόσο, ήταν η ιδιω-

τική συνάντηση που είχε το απόγευμα της ίδιας

ημέρας με τον νέο βασιλιά του Ηνωμένου Βασι-

λείου, Κάρολο τον Γ΄. Η συνάντηση ήταν εκτός

τυπικού πρωτοκόλλου, καθώς ο Κάρολος, ως

βασιλιάς, συναντά επισήμως μόνο αρχηγούς

κρατών. Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κάρολος

έχουν αναπτύξει μία προσωπική σχέση. Τον πε-

ρασμένο Απρίλιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός

είχε φιλοξενηθεί από τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας

Κάρολος στην έπαυλη Dumfries House, στη

Σκωτία, ενώ τον Μάρτιο του 2021 είχαν συναν-

τηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο περιθώριο των

εορτασμών για την επέτειο των 200 ετών από

την έναρξη της Επανάστασης του 1821. 

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω και από το

ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρ-

θενώνα στην Αθήνα. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους «Sunday

Times», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφέρει

ότι ο Κάρολος θα είναι υποστηρικτικός στο ζήτη-

μα της επανένωσης των Γλυπτών, αν και ανα-

μένει ότι «θα είναι ουδέτερος», λόγω της ιδιότη-

τάς του. Η εκτίμηση αυτή, όπως ανέφερε, βασίζε-

ται στις συζητήσεις που είχαν οι δυο τους, όταν

ο Κάρολος ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας. 

«Νομίζω ότι το κλίμα αλλάζει στο Ηνωμένο

Βασίλειο», υπογράμμισε επίσης ο Κυριάκος

Μητσοτάκης. 

Ο διπλωματικός μαραθώνιος 
του Κυριάκου ΜητσοτάκηΗ απλησίαστη ακίνητη περιουσία της

«Κιβωτού του Κόσμου»
Ο «χορός» των εκατομμυρίων γύρω από τις δραστηριότητες της «Κιβω-

τού του Κόσμου» και του πατρός Αντωνίου έρχεται να συμπληρώσει τις
τελευταίες ημέρες το σκηνικό των αποκαλύψεων για τις κακοποιήσεις,
που φέρονται να έχουν λάβει χώρα εντός των δομών της Μη Κυβερνητι-
κής Οργάνωσης και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών που φιλοξε-
νούνταν σε αυτές. Τα ιλιγγιώδη ποσά που ακούγονται ως δωρεές πολιτών
προς την «Κιβωτό», οι ενέργειες των αρμόδιων Αρχών για τον εντοπισμό
στοιχείων αναφορικά με ξέπλυμα χρήματος και οι γενικότεροι έλεγχοι στα
οικονομικά της Οργάνωσης, συνιστούν μόνο μία παράμετρο της συγκε-
κριμένης διάστασης της υπόθεσης. Ιδιαιτέρως κομβικά στο συγκεκριμέ-
νο μέτωπο, θεωρούνται τα στοιχεία που αφορούν τόσο το σκέλος των
εσόδων, όσο και τον αριθμό και την αξία των ακινήτων, τα οποία με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο συνδέονται με την εν γένει δραστηριότητα του
πατρός Αντωνίου, στο πλαίσιο της λειτουργίας των δομών ανά την ελληνι-
κή επικράτεια. Από το 2018 και μετά, τα έσοδα της «Κιβωτού» έφθαναν
τα 4 με 5 εκατομμύρια ετησίως, ενώ με δεδομένο ότι επρόκειτο στο μεγαλύτε-
ρο μέρος τους για δωρεές, ο παράγων της φορολόγησης δεν υπήρχε στην
σχετική εξίσωση. Από αυτά, μόλις το 1,2 εκατομμύρια ευρώ κατευθυνό-
ταν για τις ανάγκες της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, ποσό που αντι-
στοιχεί στο 20% των εσόδων, με το μεγαλύτερο μέρος της αξιοποίησης
των υπόλοιπων χρημάτων να παραμένει αχαρτογράφητη περιοχή. Η
παράμετρος αυτή χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, καθώς σε άλλες αντίστοιχες
δομές, η μισθοδοσία του προσωπικού αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 80%
των συνολικών εσόδων, βασική αιτία για την οποία πολλές από αυτές
«πνίγονται» οικονομικά, πολλώ δε μάλλον σε περιόδους κρίσης. Ωστό-
σο, φαίνεται ότι αυτός ο κανόνας δεν ίσχυε στην περίπτωση της «Κιβω-
τού του Κόσμου». Την ίδια στιγμή, μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός
ότι τα ακίνητα που βρίσκονται υπό την «ομπρέλα» της ΜΚΟ ανέρχονται
σε 273 σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως και η γεωμετρική αύξηση της αξίας
της αντίστοιχης περιουσίας της «Κιβωτού» μέσα στην τελευταία δεκαετία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2013 η ακίνητη περιουσία της Οργάνωσης
υπολογιζόταν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σε σχεδόν 6 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ το 2022 η αξία της εκτοξεύθηκε (λόγω νέων δωρεών από
πολίτες, πρωτοβουλιών αξιοποίησής της, αλλά και άλλων δράσεων, που
βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών), σε περίπου 21 εκατομμύρια
ευρώ. Όσο για τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν μεταβιβάσει κληρ-
οδοτήματα στην Οργάνωση, όλο αυτό το διάστημα της λειτουργίας της,
αγγίζει, με βάση αξιόπιστες πηγές από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τους
σαράντα.

Η Αθήνα θα λάμψει κόντρα στην κρίση 
– Ο στολισμός με LED

Η Αθήνα και αυτά τα Χριστούγεννα θα λάμψει. Χωρίς… εκπτώσεις και
περικοπές, αλλά με σεβασμό απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Προτού
ακόμη φανεί το πρόβλημα και προκύψει η ανάγκη για εξοικονόμηση της
ενέργειας, ο Δήμος Αθηναίων φαίνεται πως έλαβε από νωρίς τα μέτρα
του, αντικαθιστώντας από τις δύο κιόλας προηγούμενες χρονιές (2020-
2021) το σύνολο του χριστουγεννιάτικου φωτισμού της πόλης με λάμπες
τύπου Led. Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου,
είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας, ύψους
80% συγκριτικά με το παρελθόν, επιτρέποντας και φέτος στους Αθηναίους
να κάνουν λαμπερά Χριστούγεννα στην πόλη. Κι αυτό, την ώρα που πολ-
λοί άλλοι Δήμοι της Ελλάδας έχουν ανακοινώσει πως θα πρέπει να προ-
βούν σε σοβαρές περικοπές, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Η φωταγώγηση
της Αθήνας ξεκίνησε σταδιακά το Σάββατο 26/11, από τις 129 γειτονιές
της πόλης και θα κορυφωθεί με τον φωτισμό της περιοχής του κέντρου,
σήμερα Πέμπτη 1/12. Σήμερα, όπως ήδη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης, θα φωταγωγηθεί και το χριστουγεννιάτικο
δέντρο στην Πλατεία Συντάγματος, παρουσία μάλιστα δεκάδων Δημάρχων
απ’ όλο τον κόσμο, που βρίσκονται στην Αθήνα, προσκεκλημένοι του
Δήμου στη Συνάντηση Κορυφής κατά του Αντισημιτισμού. Όλοι μαζί, σήμε-
ρα το βράδυ, παρουσία πλήθους κόσμου, θα στείλουν από την Αθήνα ένα
ισχυρό μήνυμα ειρήνης, ενότητας και αλληλεγγύης των πόλεων. Σύμφω-
να με τη Δημοτική Αρχή πάντως, αυτά τα Χριστούγεννα θα δοθεί ιδιαίτε-
ρη έμφαση στις γειτονιές της πόλης. 

Αιχμή ο τουρισμός

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Περιφέρειας Αττικής στην αναπτυξιακή
αναγέννηση της οικονομίας, με αιχμή του δόρατος τον τουρισμό και τον
πολιτισμό, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη, με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου.
Όπως είπε ο Περιφερειάρχης μετά τη συνάντηση, «η ανάπτυξη της Αττι-
κής και της Ελλάδας περνάει μέσα από τον τουρισμό». 

Προσλήψεις στην Αυτοδιοίκηση

Σε πλήρη εγρήγορση θέτει η Νέα Δημοκρατία τα «γαλάζια» αυτοδιοικ-
ητικά στελέχη, ενόψει των εθνικών εκλογών. Το κυβερνόν κόμμα επεν-
δύει σημαντικά στη δουλειά που μπορούν να προσφέρουν στον προεκ-
λογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες κάλπες, πρόσωπα
που προέρχονται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Ελλάδας και
βρίσκονται ούτως ή άλλως εγγύτερα στις τοπικές κοινωνίες. Το στίγμα
έδωσε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας
Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος από του βήματος του συνεδρίου της Κεν-
τρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, χαρακτήρισε τις εθνικές εκλογές της επό-
μενης χρονιάς «βαθιά αυτοδιοικητικές», αναφέροντας ότι θα καθορίσουν
την τύψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς για να επιλυθούν κομβικά
ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους της επικράτειας –με βασικότε-
ρο την υποστελέχωση– απαιτείται μια κυβέρνηση που αφουγκράζεται τις
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. «Για να γίνουν προσλήψεις στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση που να γνωρίζει την
αναγκαιότητά τους, όπως έκανε με τις προσλήψεις στην Υγεία και την Παι-
δεία. Γι’ αυτό και οι εθνικές εκλογές του 2023 θα είναι βαθιά αυτοδιοικητι-
κές», είπε ο Π. Μαρινάκης. 

Φ. Χαρ.
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
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Νέο τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών 
ο καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος

Του ΘΥΜΙΟΥ ΤΣΙΚΝΗ

Η Ακαδημία Αθηνών, κατά τη συνε-

δρίαση της Ολομέλειας της 24ης

Νοεμβρίου 2022, εξέλεξε τον Ανδρέα

Καραμάνο, ως τακτικό μέλος της,

στην προκηρυχθείσα Έδρα «Αει-

φόρος Πρωτογενής Γεωργική Παρα-

γωγή» στην Α’ Τάξη των Θετικών Επι-

στημών. Ο κ. Καραμάνος είναι Ομό-

τιμος Καθηγητής του Γεωπονικού

Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Ανδρέας Καραμάνος γεννήθη-

κε στην Αθήνα το 1946. Αποφοίτησε

το 1969 από την Ανωτάτη Γεωπονι-

κή Σχολή Αθηνών με βαθμό «άρι-

στα». Από το 1973 έως το 1976 πραγ-

ματοποίησε διδακτορικές σπουδές

στο Department of Agricultural Botany

του Πανεπιστημίου του Reading

(Μεγάλη Βρετανία). Αναγορεύθηκε

Διδάκτωρ στο ίδιο πανεπιστήμιο το

1977. Το 1980 εξελέγη Καθηγητής

στην Έδρα της Γεωργίας στην Ανω-

τάτη Γεωπονική Σχολή (σημερινό

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Γ.Π.Α.) όπου διετέλεσε επί 28 χρό-

νια (1981-2004 και 2008-2013) Διε-

υθυντής του Εργαστηρίου Γεωργίας.

Κατέλαβε μία σειρά από θέσεις και

αξιώματα συμπεριλαμβανομένου

του Πρυτάνεως του Γ.Π.Α. (κατά τα

έτη 2000-2003, 2003-2004) και του

Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου

Παιδείας (2004-2007). Μετά την αφυ-

πηρέτησή του από το Γ.Π.Α έλαβε το

2014 τον τίτλο του Ομότιμου Καθη-

γητή του Πανεπιστημίου.

Σημαντικό μέρος του έργου του

Ανδρέα Καραμάνου επικεντρώνεται

στη μελέτη των επιπτώσεων της ελ-

λείψεως του ύδατος στη φυσιολογία,

στην ανάπτυξη, στις αποδόσεις και

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά υψηλής

σπουδαιότητος καλλιεργουμένων

φυτικών ειδών (σιτηρών, ψυχανθών,

βιομηχανικών και αρωματικών φυτών).

Αξιοσημείωτες και εξαιρετικά επίκαι-

ρες είναι οι εργασίες του που επι-

κεντρώνονται στην έρευνα των επι-

πτώσεων της κλιματικής αλλαγής

στη γεωργία, στις οποίες αναδεικ-

νύεται η ανάγκη αντιμετωπίσεως των

νέων προκλήσεων κυρίως με υιοθέ-

τηση αειφορικών πρακτικών καλλι-

έργειας, που σέβονται το περιβάλ-

λον. Οι εργασίες του με αντικείμενο

την καλλιέργεια αυτοφυών φυτών

της ελληνικής χλωρίδας, πολλά από

τα οποία αποτελούν και συστατικά

της μεσογειακής δίαιτας, συντελούν

στην αειφορική διαχείριση της βιο-

ποικιλότητας, προστατεύοντας την

επαπειλούμενη χλωρίδα από κακή

εκμετάλλευση ή και εξαφάνιση.

Ο Ανδρέας Καραμάνος έχει δημο-

σιεύσει συνολικά περισσότερες από

90 πλήρεις εργασίες, πολλές από τις

οποίες σε έγκριτα περιοδικά υψηλής

επιρροής (Philosophical Transactions

of the Royal Society, Annals of Botany,

Industrial Crops and Products,

Atmospheric Chemistry and Physics,

Agricultural Water Management κ.ά.).

Έχει επίσης συντονίσει ως επιστη-

μονικός υπεύθυνος 11 εθνικά και

ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμ-

ματα, έχει συμμετάσχει σε διακρατι-

κές ερευνητικές ομάδες και δίκτυα

(ευρωπαϊκό δίκτυο αξιολόγησης ποι-

κιλιών πρωτεϊνούχων καλλιεργειών,

ευρωπαϊκό δίκτυο STRESSNET για

την μελέτη περιβαλλοντικών κατα-

πονήσεων σε καλλιέργειες, ευρω-

παϊκό δίκτυο SIGMA N για τις περι-

βαλλοντικές καταπονήσεις σε σιτη-

ρά).Διετέλεσε Πρόεδρος της Διοι-

κούσας Επιτροπής της Εκπαίδευ-

σης για την Αειφορίαστο πλαίσιο της

Οικονομικής Επιτροπής του Ο.Η.Ε.

για την Ευρώπη (2005-2011).Έχει

διατελέσει κατ’ επανάληψη εμπειρο-

γνώμων και αξιολογητής ερευνητικών

προτάσεων της Ευρωπαϊκής

Ενώσεως (Γενικές Διευθύνσεις Περι-

βάλλοντος και Γεωργίας), του Κρα-

τικού Ιδρύματος Επιστημών της Δημο-

κρατίας της Γεωργίας και της Γενι-

κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνο-

λογίας. Είναι δραστήριο μέλος της

Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων

της Κλιματικής Αλλαγής της Τραπέ-

ζης της Ελλάδος. Έχει επίσης συμμε-

τάσχει στη συγγραφή της Εθνικής

Στρατηγικής για την Προσαρμογή

στην Κλιματική Αλλαγή το 2015. 

Έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις,

ενώ το έργο του έχει διεθνώς αναγ-

νωρισθεί από πλήθος ερευνητών

στον τομέα του.



Καλοκαίρι 2015. Ο Στέλιος Μάντζαρης υπο-

δέχεται στο ξενοδοχείο του, στο χωριό

Βάρος της Λήμνου, ένα ζευγάρι Αυστραλών.

Αυτοί ήταν ο Στέφαν και η Σάντρα Λι, που του

είχαν τηλεφωνήσει από τη Θεσσαλονίκη λίγες

ημέρες πριν, έχοντας μόλις προσγειωθεί στο

αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετά από διαδοχι-

κές πτήσεις από την Ωκεανία.

Καθώς ο Έλληνας ξενοδόχος συζητάει με τη

Σάντρα τους λόγους της επίσκεψής τους στο νησί,

την προσοχή του Στέφαν τραβούν κάποιες πα-

λιές φωτογραφίες. Ο άντρας κοιτάζει προσεκτικά

τα ασπρόμαυρα πρόσωπα, που έχουν παγώσει

στον χρόνο, πάνω σε ένα banner αφιερωμένο στη

μάχη της Καλλίπολης και στην παρουσία του Εκστρα-

τευτικού Σώματος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας

(ANZAC) στη Λήμνο κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πό-

λεμο. Ξαφνικά, ο άντρας βουρκώνει. Τον πλησιά-

ζουν και, αρχικά αμίλητος, τους δείχνει μια νο-

σοκόμα στη φωτογραφία, κοιτάζοντας με έμφαση

τη γυναίκα του. 

«Αυτή είναι», της λέει. «Η προγιαγιά μου!».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στέλιος Μάν-

τζαρης βιώνει τέτοιο περιστατικό. Το 2014 βλέπει

έναν πανύψηλο άντρα ιρλανδικής καταγωγής,

«θηρίο δύο μέτρα», να στέκεται εμφανώς συγκι-

νημένος μπροστά σε μια πόρτα στον προαύλιο

χώρο ενός από τα καταλύματα του ξενοδοχείου.

Έναν αιώνα πριν, όταν άνοιγε αυτή η πόρτα, ο

επισκέπτης δεν έμπαινε σε ξενοδοχείο, αλλά σε

μια κλινική του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο παπ-

πούς του άντρα είχε πολεμήσει στην Καλλίπολη

ως μέλος του σώματος από το Ηνωμένο Βασίλειο,

και είχε νοσηλευτεί σε αυτή την κλινική. Ο άντρας

έφτασε μέχρι τη Λήμνο, αναζητώντας τα ίχνη εκείνου

του νεαρού στρατιώτη που ήταν ο παππούς του

–και τα βρήκε.

Δεκατρείς τόποι με το όνομα

«Λήμνος» στην Αυστραλία

Τα ιστορικά μονοπάτια του νησιού και η στενή

σχέση που ανέπτυξε με την Αυστραλία – όπου

υπάρχουν 13 τόποι με το όνομα «Λήμνος», οδοί

και πλατείες – και με τη Νέα Ζηλανδία, προσελ-

κύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από αυτές

τις χώρες.

Κάποιοι καταφθάνουν στο νησί αναζητώντας

ψήγματα της ιστορίας των ANZAC μέσα σε ό,τι έχει

σωθεί, είτε ως φυσική παρουσία, υποδομή και αν-

τικείμενο είτε ως μνήμη και μαρτυρία. Άλλοι αναζ-

ητούν τους τάφους των προγόνων τους στα δύο

συμμαχικά νεκροταφεία (στην Πορτιανού και τον

ανατολικό Μούδρο), καθώς στα νοσοκομεία που

στήθηκαν στη Λήμνο άφησαν την τελευταία τους

πνοή – είτε τραυματισμένοι είτε υποφέροντας από

μεταδοτικές ασθένειες – εκατοντάδες νέοι άνθρω-

ποι, που γεννήθηκαν χιλιάδες μίλια μακριά (148

Αυστραλοί και 76 Νεοζηλανδοί στρατιώτες είναι

θαμμένοι στο νησί).

Η Λήμνος είναι γεμάτη ιστορίες, που φτάνουν

μέχρι το σήμερα, κάνοντας τα σχεδόν 110 χρόνια

να φαίνονται λίγα… Ακόμα και ο «Duffy», ο γάι-

δαρος που χρησιμοποίησε ο John Simpson Kirk-

patrick Simpson, θρύλος για τη γενναιότητα και

την αυταπάρνησή του μεταξύ των Αυστραλών, για

τους τραυματίες που έσωσε στην Καλλίπολη, με-

ταφέροντάς τους με κίνδυνο της ζωής του στην

πλάτη του ζωντανού, λέγεται (αν και είναι αδύνα-

το να επιβεβαιωθεί) πως ήταν …Λημνιός.

Στο νησί έχουν αναπτυχθεί εδώ και χρόνια ο

«Πολεμικός Τουρισμός» και ο «Σκοτεινός Τουρι-

σμός», προϊόν που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη

Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία της συμμετοχής του

Συλλόγου «Φίλοι των Anzac από την Λήμνο» στην

37η Philoxenia. Μάλιστα, το προϊόν αυτό «παν-

τρεύεται» και με την τεχνολογία, καθώς εσχάτως

έχουν δημιουργηθεί σχετικές ψηφιακές διαδρομές

με τη χρήση Εικονικής και Επαυξημένης Πραγμα-

τικότητας.

Ο Στέλιος Μάντζαρης, ως Πρόεδρος του συλλό-

γου, που είναι ο μοναδικός του είδους του και διορ-

γανώνει πληθώρα εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών

επισκέψεων στο νησί, είχε μέσα στο τριήμερο της

Έκθεσης δεκάδες συναντήσεις με εκπροσώπους

φορέων και απλούς επισκέπτες, οι οποίοι ήθελαν

να μάθουν περισσότερα για όσα συμβαίνουν και

όσα σχεδιάζονται στη Λήμνο.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το τελευταίο προ-

πανδημικό έτος, 2019, το 17% των τουριστικών

αφίξεων στο νησί, ήτοι περίπου 20.000 άτομα, ήταν

Αυστραλοί και η προοπτική για αύξηση των επισ-

κεπτών είναι θετική.

Από τα τσαρούχια και το γρόσι

στα φράγκικα ρούχα και τη λίρα

Πώς όμως βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από

τις μακρινές γενέτειρές τους σε ένα νησί του

Βόρειου Αιγαίου;

Ήταν Μάρτιος του 1915, όταν 3200 (αρχικά)

Αυστραλοί στρατιώτες, αλλά και νοσοκόμες και ια-

τρικό προσωπικό κατέφθασαν στη Λήμνο. Το νησί

θα λειτουργούσε στο επόμενο διάστημα ως βάση

για την προετοιμασία τους για την απόβαση στην

Καλλίπολη, η οποία βρισκόταν σε απόσταση μό-

λις 90 μιλίων από τη Λήμνο, αλλά και για τη συγκέν-

τρωση προμηθειών, τη νοσηλεία και την εύρεση

καταφυγίου όταν χρειαζόταν. Μέχρι τις 21 Απρι-

λίου, το λιμάνι του Μούδρου είχε γεμίσει με πλοία:

200 από αυτά είχαν συγκεντρωθεί εκεί, από όπου

αναχώρησαν για την Καλλίπολη στην Τουρκία το

απόγευμα της 24ης Απριλίου. Κατά τη διάρκεια εν-

νέα μηνών υπολογίζεται ότι 50.000 ANZACs πέρα-

σαν από το νησί, με τον αριθμό τους να ξεπερνά

τον πληθυσμό του.

Το νησί στο οποίο είχαν φτάσει βρισκόταν έτσι

κι αλλιώς υπό μετάβαση. Είχε μόλις πρόσφατα

απελευθερωθεί από τους Τούρκους, στις 6 Οκτω-

βρίου 1912, ημέρα Σάββατο. Τα ελληνικά πολεμι-

κά πλοία με το θωρηκτό “Αβέρωφ”, καταφθάνουν

και ο ναύαρχος Κουντουριώτης ζητά από τον

Τούρκο διοικητή την άμεση παράδοση της Λήμ-

νου. Το νόμισμα συναλλαγής ήταν ακόμα το γρό-

σι και οι ντόπιοι εξακολουθούσαν να φορούν τσα-

ρούχια. Οι δε μεταδοτικές ασθένειες αφθονούσαν

και – όπως σημείωσε ο Στέλιος Μάντζαρης – τον

Αύγουστο του 1915, το 70% του πληθυσμού της

Λήμνου υπολογίζεται ότι έπασχε από διάρροια και

διφθερίτιδα.

Η έλευση των ξένων στρατευμάτων στο νησί

προκαλεί μεγάλες αλλαγές: 

«Όταν ήρθαν τα στρατεύματα στη Λήμνο επη-

ρέασαν σημαντικά τον πολιτισμό, δεδομένου ιδίως

ότι πολλοί ξένοι στρατιώτες έφυγαν μετά το 1919,

πολύ αφότου ολοκληρώθηκε η απόβαση στην Καλ-

λίπολη. Ουσιαστικά η παραμονή Αυστραλών και

Νεοζηλανδών, αλλά και Εγγλέζων, Γάλλων και

Ινδών έφερε στη Λήμνο την τελευταία λέξη του σύγ-

χρονου πολιτισμού. Οι νέοι άρχισαν να φοράνε

φράγκικα ρούχα και να χορεύουν φράγκικους χο-

ρούς, ενώ βασικό νόμισμα για τις συναλλαγές έγι-

νε η βρετανική λίρα, αντί για το γρόσι που κυριαρ-

χούσε μέχρι τότε.Οι Αυστραλοί βρήκαν στη Λήμνο

κάτι που τους θύμιζε πολύ την πατρίδα τους, έναν

ξερότοπο. Οι Άγγλοι αντίθετα ζούσαν ήδη επί δε-

καετίες τη βιομηχανική επανάσταση, οι πιο πολλοί

εξ αυτών ήταν βιομηχανικοί εργάτες, οπότε η κα-

τάσταση στο νησί σίγουρα τους αιφνιδίασε. Πέραν

της επίδρασής τους στον πολιτισμό, οι μηχανικοί

των ξένων στρατευμάτων βοήθησαν ώστε να

ανοιχτούν περισσότερα πηγάδια για νερό στο νησί»

επισήμανε ο Στ. Μάντζαρης, προσθέτοντας ότι οι

δεσμοί που αναπτύχθηκαν μεταξύ Ελλήνων και

Αυστραλών με την ευκαιρία της μάχης της Καλ-

λίπολης έδωσαν το έναυσμα για το μεγάλο μετα-

ναστευτικό ρεύμα των Λημνιών προς την Ωκεανία.

Το αφαλατωτήριο και 

οι ψηφιακές διαδρομές

Σήμερα, το νησί κεφαλαιοποιεί την ιστορία και

μνήμη, αξιοποιώντας και την τεχνολογία. Το κα-

λοκαίρι παρουσιάστηκαν σε τρεις Ελληνοαυστρα-

λούς βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο πρώην

αναπληρωτής πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Μάικλ Μακόρμικ, οι «Ψηφιακές Διαδρομές Ιστο-

ρικού Τουρισμού στη Λήμνο», από τον Σύλλογο

«Φίλοι των Anzac από την Λήμνο».

Πρόκειται για έργο χρηματοδοτούμενο από το

ΕΣΠΑ και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία

ολοκληρωμένου συστήματος προσωποποιημέν-

ης ξενάγησης και καθοδήγησης επισκεπτών με

χρήση τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πρ-

αγματικότητας (ΑR/VR), αλλά και τη χάραξη εξα-

τομικευμένων προτάσεων διαδρομών ανά επισ-

κέπτη στη Λήμνο.

Περιηγούμενοι σε 40 σημεία ενδιαφέροντος στον

κάμπο του Μούδρου, οι επισκέπτες μπορούν να

«μπουν» σε νοσοκομεία εκείνης της εποχής ή σε

στρατιωτικούς κοιτώνες και κουζίνες, να επισκε-

φθούν τα σημεία όπου γίνονταν δοκιμές για την

απόβαση στην Καλλίπολη, αλλά και να δουν το εν

μέρει σωζόμενο αφαλατωτήριο των συμμάχων,

όπου το θαλασσινό νερό μετατρεπόταν σε πόσι-

μο και από εκεί μεταφερόταν μέσω των μικρών λι-

μανιών της Λήμνου στους χιλιάδες στρατιώτες στην

Καλλίπολη.

Στο μεταξύ, «στα σκαριά» βρίσκεται και η δημι-

ουργία Ανοιχτού Μουσείου (Open Air Museum),

που σκοπό έχει να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο

της Λήμνου ως βάση για την εκστρατεία των ANZAC,

με χρηματοδότηση, κατά τον Στέλιο Μάντζαρη, και

από την αυστραλιανή πλευρά

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μνήμες Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου στη Λήμνο

Το νησί στο επίκεντρο του Πολεμικού και του Σκοτεινού 
Τουρισμού από Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς

ΕλληνικήΕπικαιρότητα

O Στέλιος Μάντζαρης (αριστερά) με τον Στέφαν και τη Σάντρα Λι. 



Διάβασα τις απαντήσεις των τριών υποψη-

φίων για την θέση νέου Αρχιεπισκόπου Κύπρ-

ου στις ερωτήσεις που τους έθεσε η συνάδε-

λφος Άννα-Μαρία Ευτυχίου («Σημερινή» 20/11/22). 

Ταυτόχρονα όμως διάβασα την ίδια μέρα στη

«Σ» και το άρθρο του αγαπητού μας Σάββα Ιακωβίδη

με τίτλο «Η Κύπρος θα συρθεί σε μια νέα τουρκο-

κρατία από τον επόμενο διζωνικo-Αναν-ιστή Πρόε-

δρο;»

Και επειδή η Εκκλησία της Κύπρου έχει, είτε το

θέλουν είτε όχι κάποιοι ξένοι και δικοί μας, λόγο

στο εθνικό μας ζήτημα, θα επικεντρωθώ στις απαν-

τήσεις των τριών υποψηφίων στην συγκεκριμένη

ερώτηση (2) που τους έθεσε η συνάδελφος.

Ερώτηση - «Η Εκκλησία είναι καλό να έχει

θέση στο εθνικό μας ζήτημα; Αν ναι, ποια είναι

η δική σας θέση;»

Μητροπολίτης Λεμεσού 

Αθανάσιος

«Σίγουρα ο κάθε άνθρωπος που ζει στην

πατρίδα μας και είναι Έλληνας Χριστιανός Ορθ-

όδοξος, νόμιμος πολίτης και κάθε άλλος νόμι-

μος πολίτης στον τόπο μας, έχει λόγο και ρόλο

στο εθνικό μας θέμα. Ως εκ τούτου και η Εκκλησία

της Κύπρου μας έχει λόγο και ρόλο στο Εθνικό.

Αλλά αυτός ο ρόλος δεν πρέπει να καταργεί

την εκλελεγμένη ηγεσία του λαού, που ο λαός

εξέλεξε και επέλεξε, να διαχειρίζεται τα θέμα-

τα αυτά».

Πίνει πολύ νερό η απάντηση του Μητροπολίτη

Λεμεσού στο οποίο ουσιαστικά πνίγεται ο λόγος

και ο ρόλος της Εκκλησίας. Είναι μια «διπλωματι-

κή» απάντηση, ουσιαστικά υπεκφυγής. Με άλλα

λόγια θα ακολουθήσει την πολιτική της εκάστοτε

πολιτικής ηγεσίας.

Μητροπολίτης Πάφου 

Γεώργιος

«Βεβαιότατα. Η Εκκλησία της Κύπρου είναι

Εθναρχούσα Εκκλησία και να μην ξεχνούμε

ότι, τους τελευταίους οκτώ αιώνες της δου-

λείας, η Εκκλησία ως ο μόνος θεσμικός ελληνικός

φορέας είχε την ευθύνη και της παιδείας και

της εθνικής αυτοσυνειδησίας του λαού. Αυτή

κράτησε τον Ελληνισμό στα τόσα χρόνια σ’

αυτόν τον τόπο και επομένως τώρα που ακόμα

δεν αποκαταστάθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώμα-

τά μας, που η μισή πατρίδα μας είναι υπό

κατοχήν οφείλουμε να εκφέρουμε τον ορθό

λόγο απέναντι στο εθνικό μας θέμα. Και θα πρέ-

πει η Κυβέρνηση να μας ακούει και να ζητά η

ίδια τη συμβουλή μας. Δεν έχουμε εκτελεστική

εξουσία, αλλά μπορούμε να καλέσουμε τον λαό

να ακούσει και τις δικές μας απόψεις, όπως

παραδείγματος χάριν ο Μακαριστός ηγήθηκε

της εκστρατείας εναντίον του σχεδίου Ανάν και

πέτυχε να συσπειρώσει τον λαό και να βοηθή-

σει την κατάσταση».

Καλή απάντηση, με δέσμευση ότι σε κρίσιμες

ώρες, θα ακολουθήσει τη γραμμή του Μακαριστού

Αρχ. Χρυσοστόμου Β’. Θέλω να πιστεύω ότι όταν

λέγει «οφείλουμε να εκφέρουμε τον ορθό λόγο

απέναντι στο εθνικό μας θέμα» εννοεί την

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ και όχι την βρετανο-τουρκική

Δικοινοτική, Διζωνική Ομοσπονδία, την ραχοκοκ-

καλιά των δύο κρατών, ή συνέχιση από εκεί που

μείναμε στο Κραν Μοντανά. (Με κλάμα απαρη-

γόρητο ο τότε Υπ. Ευρώπης Σερ Άλαν Ντάνκαν,

επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Φόρεϊν Όφις

στο Κραν Μοντανά). Δηλαδή σε περίπτωση «Η

Κύπρος να συρθεί σε μια νέα τουρκοκρατία από

τον επόμενο διζωνικo-Αναν-ιστή Πρόεδρο», ως

Αρχιεπίσκοπος θα κάνει ό,τι και ο Μακαριστός Χρυ-

σόστομος Β’.

Μητροπολίτης Ταμασσού και

Ορεινής, Ησαΐας

«Είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Θα

πρέπει όλοι να καταβάλουμε αγώνα για επι-

στροφή των προσφύγων στα σπίτια και στις

πατρογονικές τους εστίες. Επιδιώκουμε λύση

του Κυπριακού, στο πλαίσιο των ψηφισμάτων

του ΟΗΕ, που να διασφαλίζει την επιβίωση του

κυπριακού λαού στο νησί μας. Η Κύπρος, ως

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεκδικεί την

πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου

σε ολόκληρο το νησί. Η Εκκλησία θα πρέπει

να στέκεται δίπλα στην πολιτική ηγεσία και να

την στηρίζει στις προσπάθειες επίλυσης του

κυπριακού προβλήματος».

Αφόρητη διγλωσσία. Α) Θα υποστηρίζει ουσια-

στικά την πολιτική ηγεσία. Α) Δεν μπορεί να γίνει

αγώνας για επιστροφή των προσφύγων στις εστίες

τους όταν παράλληλα επιδιώκει λύση στο πλαίσιο

των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, (δηλαδή, μέσω της

βρετανο-τουρκικής Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομο-

σπονδίας), που κανένα ψήφισμά του, δεν διασφ-

αλίζει την επιβίωση του κυπριακού λαού στο νησί

μας (σίγουρα όχι των Ελλήνων της Κύπρου). Του-

ναντίον! Το δε Ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν έχει καμία

σχέση με τα όσα επιδιώκουν οι συγγραφείς των

ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Ιδού τι κατέγραψαν τα ψηφίσματα του

Σ.Α για την … μη επιστροφή των

Ελλήνων προσφύγων!

Το ψήφισμα 750 της 10ης Απριλίου 1992, αφού

επαναβεβαιώνει στη δεύτερή του παράγραφο τα

ψηφίσματά του 649/90 (που δέχθηκε ο Γ. Βασι-

λείου δίχως εξουσιοδότηση από το λαό) και 716/91

και αφού γράφει ότι η λύση θα πρέπει να βασίζε-

ται σε ένα κράτος με μία κυριαρχία κ.λπ., προχωρ-

εί και προσθέτει την προϋπόθεση ότι αυτό θα απο-

τελείται από δύο πολιτικά ισότιμες κοινότητες, όπως

καθορίζεται στην παράγραφο 11 της έκθεσης του

Γ.Γ. του ΟΗΕ (S/23780) σε μια δικοινοτική, διζω-

νική ομοσπονδία…

Στην παράγραφο 11 της έκθεσης του Γ.Γ. κατε-

γράφη ακριβώς τι επιβεβαίωσε το Σ.Α. ως προς

την ερμηνεία της πολιτικής ισότητας: «Αν και πολι-

τική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική συμμε-

τοχή σε όλα τα τμήματα της ομόσπονδης Κυβέρ-

νησης και της διαχείρισης, θα πρέπει να αντικα-

τοπτρίζεται inter alia με διάφορους τρόπους: Απα-

ραίτητο όπως, για έγκριση ή τροποποίηση του ομό-

σπονδου συντάγματος του Κράτους της Κύπρου,

αυτό γίνεται με έγκριση αμφοτέρων των κοινοτή-

των. Στην αποτελεσματική συμμετοχή αμφοτέ-

ρων των κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και απο-

φάσεις της ομόσπονδης Κυβέρνησης. Σε ασφα-

λιστικές δικλίδες, ούτως ώστε η ομόσπονδη Κυβέρ-

νηση να μην έχει την εξουσία να υιοθετήσει οποι-

αδήποτε μέτρα εναντίον των συμφερόντων της

άλλης κοινότητας και στην ισότητα και ίδιες εξου-

σίες και αρμοδιότητες των δύο ομόσπονδων

κρατών».

Καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και

ιδιοκτησία γης

Στη δε παράγραφο 20 τονίζεται: «Η διζωνικότη-

τα της ομοσπονδίας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός

ότι το κάθε ομόσπονδο κράτος θα διοικείται από

μια κοινότητα, η οποία θα έχει εγγυημένη καθαρή

πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησία γης στην

περιοχή της. Αντικατοπτρίζεται, επίσης, με το

γεγονός ότι δεν θα επιτρέπεται στην ομόσπονδη

Κυβέρνηση να καταπατά τις αρμοδιότητες των

ομόσπονδων κρατών, ούτε το ένα ομόσπονδο

κράτος να καταπατά τις εξουσίες και αρμοδιότητες

του άλλου κράτους».

Ποιο αγώνα λοιπόν μας υπόσχεται ο Μητρο-

πολίτης Ησαΐας, για επιστροφή των προσφύγων

στα σπίτια τους; Όταν η κάθε κοινότητα θα έχει

εγγυημένη καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και

ιδιοκτησία γης; Όταν ο μόνος «αγώνας» που γίνε-

ται από ξένους και δικούς μας διζωνικούς είναι η

αναγνώριση των κατεχομένων βάση των πιο πάνω

και που απέρριψε ο λαός το 2004;

«Η διζωνική είναι τουρκικής έμπνευσης, αγγλι-

κής επινόησης (ήδη από το 1956) και, δυστυχέ-

στατα, ελληνικής αποδοχής. Η κατακρήμνιση του

κυπριακού Ελληνισμού στα τάρταρα της τουρκο-

κρατίας άρχισε με την αυτοϋποβάθμιση του διε-

θνώς αναγνωρισμένου Προέδρου της Κυπριακής

Δημοκρατίας, Μακαρίου, σε μουχτάρη, για να

συναντήσει τον εγκάθετο μουχτάρη των κατεχο-

μένων, Ντενκτάς. Έκτοτε η εφιαλτική κατολίσθη-

ση του Κυπριακού έφτασε στα σημερινά ΜΟΕ Ανα-

στασιάδη-Κασουλίδη…» (Σ. Ιακωβίδης).

Θυμίζω τις παρακαταθήκες των Μακαριστών

Αρχιεπισκόπων Χρυσοστόμου Α’ και Χρυσο-

στόμου Β.

Χρυσόστομος Α’

Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιος 25/12/1995

«Χρειάζεται όλοι ενωμένοι και συστρατε-

υμένοι, να αντιτάξουμε το υπερήφανο ελληνικό

ΟΧΙ σε υποδείξεις ή πιέσεις για αποδοχή ερμα-

φρόδιτων λύσεων… που όχι μόνο δεν απο-

καθιστούν τα δικαιώματα του λαού μας, αλλά

θέτουν τα θεμέλια για ολοκληρωτική καταστρ-

οφή και μελλοντική τουρκοποίηση όλης της

Κύπρου… Μη δεχθείτε να φάτε τους λωτούς

που σκόπιμα σας προσφέρουν… μην προδώσε-

τε τους τάφους των πατέρων σας...»

Στις 24.4.2004 αντιτάξαμε το ΟΧΙ μας. 

Χρυσόστομος Β’

11 Μαΐου 2008, επιμαρτυρώντας την ίδρυση της

υπερκομματικής Κίνησης για Ελευθερία & Δικαι-

οσύνη στην Κύπρο: 

«...Εμείς, οφείλουμε να σταθούμε άγρυπνοι

στις επάλξεις του χρέους και της τιμής, για την

περιφρούρηση των απαράγραπτων δικαίων

του λαού μας… Ως Προκαθήμενος της Εκκλη-

σίας της Κύπρου έχω πλήρη επίγνωση των

ευθυνών μου έναντι της Πατρίδας μου, του

Ποιμνίου μου και της Ιστορίας…Χαιρετίζω την

ίδρυση της Κίνησης για Ελευθερία & Δικαιο-

σύνη στην Κύπρο και εύχομαι όπως, με την

βοήθεια του Θεού, ευοδωθούν οι αγνοί και

πατριωτικοί της στόχοι».

Αιωνία να είναι η Μνήμη τους.

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Απελευθέρωση οι παρακαταθήκες
των Χρυσοστόμων Α΄ και Β΄
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7ος Αιώνας π.Χ. - ΗΣΙΟΔΟΣ
Στις φυλλωσιές των Ιδεών που οι Μούσες κατοικούνε,

τα ποθητά με αλήθειες ή και ψέμματα θέλουν να εξηγούνε...

Με ονειροφαντασίες ή οπτασίες - λόγους γνώσης θεϊκής

- απλώνουνε στην Πλάση και τυχερός είναι ο θνητός την Νόηση αν φτάσει.

Ο Φιλόσοφος των Ιδεών, ο ΗΣΙΟΔΟΣ, το είπε: 

“Σε επιχές αιώνιες πλάσης, δεν συνταιριάζουνε,

γήινοι θνητοί στα έργα τους και των Θεό τρομάζουνε”

Μ’ αλήθεια, θα είχαμε αυτόν στης ζήσης τον αγώνα μας. 

απλοί αν παραμείνουμε του Νου, στον Ελικώνα μας

Μερσίνη MacFarland
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο διε-

ξάγεται κατ’ απόκλιση από την παράδο-

ση για πρώτη φορά, με απόφαση της

FIFA, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο,

προκειμένου να αποφευχθεί το καυτό

καλοκαίρι του Κατάρ, είναι το πιο ακριβό

που έγινε ποτέ. Στα 12 χρόνια που μεσο-

λάβησαν από την ημέρα που η μικρή αυτή

χώρα του περσικού Κόλπου (με τα 11.637

τ.χλμ, τους 2.657.333 κατοίκους και τον

υπέρογκο πλούτο), ανέλαβε τη διοργά-

νωση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού

γεγονότος έχει δαπανήσει 300 δισεκα-

τομμύρια δολάρια (σχεδόν δύο φορές το

Α.Ε.Π. της Ελλάδας και 15 της Κύπρου).

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα χρήματα

που δαπανήθηκαν είναι πολύ περισσό-

τερα.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Η πρωτεύουσα Ντόχα έχει κυριολεκτι-

κά μεταμορφωθεί: νέα στάδια και ξενο-

δοχεία που χτίστηκαν για να φιλοξενή-

σουν περισσότερους από ένα εκατομ-

μύριο φιλάθλους. Συνολικά, το τουρνουά

αναμένεται να αποφέρει έσοδα ρεκόρ για

τους διοργανωτές της FIFA και να ξεπε-

ράσει τα περίπου 5,4 δισεκατομμύρια

δολάρια που απέφερε το Παγκόσμιο

Κύπελλο της Ρωσίας το 2018 για την πα-

γκόσμια ποδοσφαιρική Αρχή.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο

Bloomberg σε εκτενές του αφιέρωμα, το

φετινό Μουντιάλ είναι το πρώτο που διε-

ξάγεται στη Μέση Ανατολή (σε μια περίο-

δο που σίγουρα αναστατώνει τα προ-

γράμματα των ευρωπαϊκών πρωταθλ-

ημάτων) και αποτελεί από πολλές από-

ψεις το αποκορύφωμα των μεγάλων φιλο-

δοξιών της ευρύτερης περιοχής στον

κόσμο του αθλητισμού.

Είναι κι άλλα παράξενα και πρωτότυπα

που συμβαίνουν στη χώρα του Κατάρ. Οι

αρχές του Εμιράτου λειτουργούν κάτω

από συνθήκες δικτατορίας. Επιβάλλουν

απαγορεύσεις που αν εφάρμοζε κάποια

ευρωπαϊκή χώρα θα γινόταν ο κακός

χαμός! Οι απαιτήσεις όσον αφορά την

κατασκευή δημόσιων έργων δημιούρ-

γησαν σκληρές συνθήκες διαβίωσης και

εργασίας για χιλιάδες ανθρώπους, με

πολλούς να αφήνουν την τελευταία τους

πνοή. Το δημοσίευμα της «Guardian»

στις 23 Φεβρουαρίου 2021 αποκάλυπτε

ότι από το 2010 και έπειτα έχασαν τη ζωή

τους 6.500 εργαζόμενοι από φτωχές χώρες,

από την Ινδία μέχρι το Πακιστάν και το

Μπαγκλαντές. Η Διεθνής Αμνηστία και

οργανισμοί για την προάσπιση των ανθ-

ρώπινων δικαιωμάτων ζήτησαν 440 εκα-

τομμύρια για να αποζημιωθούν οι μετα-

νάστες-εργάτες και να χρηματοδοτηθούν

δράσεις για την προστασία των εργα-

σιακών δικαιωμάτων στο μέλλον.

Στα χρόνια που θα ακολουθούσαν μετά

την ημέρα (2 Δεκεμβρίου 2010) που το

Κατάρ κέρδισε την ψηφοφορία για τη διε-

ξαγωγή του Κυπέλλου, 16 από τα 22 μέλη

της αρμόδιας επιτροπής που θα ψήφιζε

και που ήταν τότε παρόντα θα συνδέον-

ταν με υπόνοιες ή θα ερευνούνταν για

κάποια μορφή πιθανής διαφθοράς ή κακών

πρακτικών.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ερίκ Καν-

τονά ήρθε για μία ακόμη φορά στο προσ-

κήνιο όταν ανέφερε σχετικά με το Μου-

ντιάλ: «Όλα γίνονται για τα λεφτά. Ο τρό-

πος που συμπεριφέρθηκαν και συμπε-

ριφέρονται στους ανθρώπους που συμμε-

τείχαν στην κατασκευή των γηπέδων είναι

φρικτός. Τόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Και εμείς θα πάμε να γιορτάσουμε το Πα-

γκόσμιο Κύπελλο. Εγώ δεν θα το παρα-

κολουθήσω. Καταλαβαίνω ότι το ποδό-

σφαιρο είναι και μπίζνες, αλλά πιστεύω

ότι στο συγκεκριμένο μέρος δεν θα έπρε-

πε να δοθεί αυτή η ευκαιρία».

Συμπέρασμα: Το Κατάρ 2022, το πιο

ακριβό Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε

ποτέ συνοδεύτηκε από διαμάχες από την

αρχή. Και θα ακολουθήσουν σίγουρα και

άλλες πολλές όταν θα πέσει η αυλαία. Μα

δεν μιλήσαμε καθόλου για ποδόσφαιρο!

Μόλις προχθές έμαθα ότι μόνο μια από

τις επαύλεις του Λιονέλ Μέσι στο Μαϊάμι

έχει επιφάνεια 5.500 τετρ. μέτρα! Ίσα με

το χωριό μου σχεδόν! Και το προσωπικό

του αεροπλάνο στοιχίζει μερικά εκατομ-

μύρια! Μετά από αυτό τι διάθεση να υπάρχει

να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο! Το οποίο

δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είναι ο

βασιλιάς των σπορ και ομορφαίνει τη ζωή

μας. Ποδόσφαιρο και για τη φανέλα όμως,

όχι μόνο για τα εκατομμύρια. Όχι το ποδό-

σφαιρο των κόκκινων φακέλων, του στοιχή-

ματος και των στημένων παιχνιδιών, που

τον κατέστησαν παντελώς αναξιόπιστο!

Άσχετο: Ας σταματήσουν επιτέλους οι

δίκες από την τηλεόραση κι ας αφεθεί η

δικαιοσύνη απερίσπαστη να κάνει το χρέος

της. Στην «Κιβωτό του Κόσμου» αναφέ-

ρομαι. Αυτή δεν είναι τηλεόραση. Δικα-

στήριο και μάλιστα της κακιάς ώρας είναι.

Επιδόματα ή 
πυροκροτητές;

Δυστυχώς, βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε ένα ακραίο

δίλημμα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τρίλημμα ή και τρίλιζα. Θα

δείξει κατά την ρήσιν «όπερ έδει δείξαι», βήξαι κλάσε, βγάλε. Και

βάλε όσα θέλεις αρκεί εμείς να περνάμε καλά. Λένε κάποιοι

εξυπνάκηδες ότι πρέπει να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για

να αντιμετωπίσουμε ανά πάσα στιγμή τον εξωτερικό κίνδυνο. Βρε

ποιος τα λέει αυτά τα αναίσχυντα ψεύδη και δεν ντρέπεται; Εμείς

δεν βλέπουμε κανέναν κίνδυνο πέραν αυτού της ανόδου των

τιμών στα πεντάστερα ξενοδοχεία και στις ψαροταβέρνες της

παραλιακής. Όλα τα άλλα είναι έπεα πτερόεντα με φτερά αητού

που δεν πέφτουν ποτέ και με τίποτα.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Όλα αυτά περί εξοπλισμών είναι τεχνηέντως διαδομένα για να

τσιμπάνε οι αφελείς και να κονομάνε οι ανωφελείς, όπως παρα-

δείγματος χάριν οι κώνωπες και οι αρουραίοι της ευφυίας. Δεν

χρειάζεται και πολύ μυαλό, έστω και σαν αυτό της γάτας για να

καταλάβεις ότι αγοράζουμε όπλα για να οικονομήσουν οι πολε-

μικές βιομηχανίες και να υποφέρει ο έντιμος και εργατικός λιμε-

νοφύλαξ, αγροφύλαξ και πολιτοφύλαξ. Πονηριά και τίποτα άλλο.

Τι να κάνεις τις νάρκες με τους πανάκριβους πυροκροτητές και

τα αεροπλάνα με τα πανίσχυρα πολυβόλα, όταν υπάρχει δεδο-

μένη η λογική μεταξύ των λαών και των κατσαρίδων. Συνεννο-

είσαι με τον γείτονα και συνεχίζετε να πίνετε ουζάκια και τσιπο-

υράκια ενώπιον του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης.

Πρόκειται περί σοβαροτάτων ανοργασμικών οργανισμών. Αν σου

επιτεθεί και σου πάρει τα εδάφη σου, τον καταγγέλλεις και εσύ

μένεις με τα μισά εδάφη. Τόσο απλά. Άσε που θα τον χλευάσει η

ανθρωπότητα και θα τον καταγγείλει στον Πάπα της Ρώμης, αν

είναι φυσικά σε ώρα εργασίας. Τέτοιοι λαοί δεν είναι καλοί Χρι-

στιανοί και καταδικάζονται από την διεθνή κοινότητα. Αν τώρα ο

επιτιθέμενος είναι αλλόθρησκος, κακό του κεφαλιού του, αφού

θα υπάρξει και για κείνον σκληρή τιμωρία μετά την Τρίτη ζωή.

Μπορεί ακόμη πιθανόν να μην μπορεί να βγάλει μια γκόμενα της

προκοπής, αν δεν έχει μια απαστράπτουσα Maserati. Εκεί να

δεις χαστούκια που θα φάνε οι Τούρκοι και από μας και από τους

σύμμαχους Μεξικάνους. Ίσως και από τους Ινδονήσιους κι αυτοί

φίλοι μας είναι. Άστους και να δεις τι έχουν να πάθουν. Εμείς τη

δουλειά μας, τις συντάξεις μας και τα επιδόματα μας διακοπών

και καρδιακών ανακοπών. Όχι, άστους και δες μετά την τιμωρία

που θα υποστούν από τα νησιά της Καραϊβικής. Εξ ίσου καλοί

φίλοι. Τη νίλα τους θα πάθουν.

Εμείς πρέπει να κρατήσουμε χαρακτήρα και Χριστιανικό ήθος,

να διδάξουμε στους Τούρκους πιλότους και τους πεζικάριους πως

δεν θα σταματήσουμε ποτέ όταν μας χαστουκίζουν να γυρίζουμε

και το άλλο μάγουλο και να επιδεικνύουμε, αν είναι απαραίτητο,

και το άλλο πρωκτομάγουλο. Αντίσταση μέχρις εσχάτων οπών

και χαλυβδίνου χαρακτήρος. Να μην ξεπέσουμε κι εμείς όπως ο

Λεωνίδας, ο γνωστός σφαγέας των καλοκάγαθων Περσών. Ποτέ

πιά τέτοια βαρβαρότητα, εχθρότητα και αντιπαλότητα. 

Ησυχία και σοσιαλισμός μέχρι τελικής πλύσης και ολοκληρω-

τικής εισδοχής. Το κράτος θα πρέπει να μας δώσει ειδικό επίδο-

μα γυμναστηρίου ούτως ώστε να αποφεύγουμε το λουμπάγκο

κατά τις επικύψεις και στο επί γονάτων. Να που είναι τα επιδό-

ματα πιο χρήσιμα από τους πυροκροτητές!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Στις 13.01.2016 είχα στείλει πρόταση στον τότε ΥΠΕΞ Κοτ-

ζιά λόγω των 50 τραυματισμών στο Ντιαρμπακίρ τον Ιούνιο του

2015 και άλλων 5 ομοίων περιπτώσεων. Είχα τότε προτείνει

να εκδοθεί κατεπειγόντως ταξιδιωτική οδηγία για την απαγό-

ρευση μετάβασης στην Τουρκία Ελλήνων πολιτών, αφού θα

εκτίθεντο σε θανάσιμους κινδύνους λόγω των ενεργειών των

Ισλαμιστών καμικάζι. Τότε κακώς δεν εκδόθηκε από το ΥΠΕΞ

σχετική ταξιδιωτική οδηγία. 

Ενόψει της πρόσφατης τραγικής τρομοκρατικής επίθεσης με

6 νεκρούς και τραυματισμένη Ελληνίδα, επιβάλλεται η έκδοση

αυτής. Έτσι, θα προστατευθούν οι Έλληνες ταξιδιώτες. 

Άλλωστε, μια χώρα μπανανία με τον πανούργο και αναθ-

εωρητικό δικτάτορα Ερντογάν που φυλακίζει δημοσιογρά-

φους, και εκτοξεύει θρασύτατες απειλές στην Ελλάδα, δεν αξίζει

να την επισκέπτεται κανένας. Αναμένω με ενδιαφέρον την έκδο-

ση ταξιδιωτικής οδηγίας από το ΥΠΕΞ.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών

Ταξιδιωτική οδηγία λόγω τρομοκρατίας 

Κατάρ 2022, το πιο ακριβό Παγκόσμιο Κύπελλο που
σκοτώνει το ποδόσφαιρο - όλα στον βωμό του χρήματος...

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο 

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε”  

με ένα τηλέφωνο: 020 7195 1787 - 8



ΜΕΡΟΣ 60όν

Κύπριοι Φιλικοί
Νεόφυτος Ζωγράφος. Καταγόμενος από την

Κρήτη. Ιερωμένος (Οικονόμος) στο μοναστήρι

της Αγίας Αικατερίνης του Σινά στη Βασιλεία της

Κυρηνείας της Κύπρου κατά τις αρχές του 19ου

αιώνα.

Το 1821 υπηρετούσε στην Κύπρο ως εκπρό-

σωπος του μοναστηριού του, μαζί με τον επίσης

Σιναΐτη μοναχό Κοσμά, καταγόμενο από τη Ζάκ-

υνθο Επτανήσου (γι’ αυτό γνωστός και με το

επώνυμο Ζακύνθιος). 

Οι δύο αυτοί ιερωμένοι συνελήφθησαν από

τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των εκτεταμέ-

νων σφαγών του Ιουλίου 1821 και εκτελέστηκαν

στη Λευκωσία στις 10 του μήνα, ακολουθώντας

στο θάνατο τους εκατοντάδες Κυπρίους Έλληνες

που σκοτώθηκαν τότε. 

Οι σφαγές της 

9ης Ιουλίου 1821

Ακόμη, σε κώδικα της Μονής του Σινά στη Βασι-

λεία της Κυρηνείας, αναφέρεται ότι στις σφαγές

που έγιναν τον το 1821, μαρτύρησαν επίσης οι

Σιναΐτες μοναχοί Νεόφυτος από την Κρήτη) κι

γέρων Ιάκωβος (πρόκειται για τον Γιακουμή), οι

οποίοι ταυτίζονται με τον «Οικονόμο από τη Βασι-

λεία» και τον «ιερωμένο Γιακουμή από τη Βασι-

λεία», του επίσημου οθωμανικού καταλόγου των

προγραφέντων. 

Τοπική παράδοση που διασώθηκε λέει ότι εκτός

από τον Νεόφυτο, που έφερε το επώνυμο Ζωγρά-

φος πιθανώς επειδή ασκούσε το διακόνημα του

αγιογράφου, μαρτύρησε και δεύτερος Σιναΐτης

μοναχός ο Κοσμάς από τη Ζάκυνθο. 

«Την επομένην ημέραν 10η Ιουλίου αυθημερ-

όν εκαρατόμησαν εν τη αυτή πλατεία τους δύο

ωσαύτως εν Κύπρο αντιπροσώπους κληρικούς

του Σινά Όρους, ων τα ονόματα τη του χρόνου

παρελεύσει παρεδόθησαν εις την λήθην…» 

(Βλέπε «Απομνημονεύματα των κατά το 1821

εν νήσω Κύπρο τραγικών σκηνών, εν Αλεξαν-

δρεία 1888» του Γεωργίου Ιωάννου Κηπιάδη,

σελ. 16, Β’ έκδοση).

20 Δεκεμβρίου 1821 «Μας ήλθεν είδησις από

την Κύπρον ότι μαζί με τους πολλούς όπου εφο-

νεύθησαν διά την ευσεβή ημών πίστιν, απεκεφ-

άλισαν και τον ιδικόν μας αδελφόν, γέροντα Νεόφυ-

τον Κρητικόν, Οικονομόν του ημετέρου Μετοχίου…

μαζί με την συνοδείαν του γέροντα Ιάκωβον και

ο Θεός να τους αναπαύση» (Βλ. Δ. Τσάμη – Κ.

Κατσάνη, «Το Μαρτυρολόγιον του Σινά», ό.π. σ.

30). 

«Η Μεγάλη Ιδέα»

Η ανάπτυξη της Μεγάλης Ιδέας ήταν κυρίως

καρπός της απογοήτευσης που δοκίμασαν οι

Έλληνες με την απελευθέρωση μιας μικρής γωνιάς

της ελληνικής γης, που δεν μπορούσε να ικανο-

ποιήσει τους εθνικούς πόθους τους. Έτσι, ήταν

φυσικό η ανάκτηση των εδαφών που κατοικούντο

από Έλληνες και είχαν μείνει εκτός επικράτειας

του ελληνικού κράτους, να αποτελέσουν την κυρία-

ρχη ιδέα των εθνικών βλέψεων του ελληνικού

λαού. Καθώς όμως ήταν δύσκολο να προσδιορ-

ιστούν τα σύνορα του Ελληνισμού και να μετρια-

στούν οι εθνικές φιλοδοξίες ενός νεαρού κράτο-

υς, η ιδέα της Εθνικής Απελευθέρωσης έγινε

συνώνυμη με την ανασύσταση της Βυζαντικής

Αυτοκρατορίας (Κωνσταντινούπολις, 1453). 

Επομένως, η Μεγάλη Ιδέα έβλεπε τα σύνορα

του Ελληνισμού να χαράσσονται από την γραμ-

μή του Αίμου ως το Τάιναρο και από την Αδρια-

τική ως τον Εύξεινο Πόντο και την Ταυρίδα, από

την Κύπρο έως την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα ως

τα νησιά του βορείου Αιγαίου… Από το 1830 όλα

τα ελληνικά κόμματα στηρίζουν την πολιτική τους

πάνω στη Μεγάλη Ιδέα και έτσι, ουσιαστικά η εξω-

τερική πολιτική της Ελλάδας ταυτόστηκε με τον

Μεγαλοϊδεατισμό, που ήταν απογυμνωμένος από

κάθε ρεαλιστικό πνεύμα.

Στις 29 Μαΐου 1853 ο Ελληνισμός απώλεσε το

φωτοδότο αστέρι του, την Κωνσταντινούπολη, τη

βασιλεύουσά του. 

Πολλοί σε Δύση και Ανατολή μίλησαν για το

τέλος του Ελληνισμού, λογάριασαν όμως λάθος.

Γιατί η μαυροντυμένη Ελλάδα μάζεψε όσα παι-

διά της είχαν απομείνει από τις σφαγές και το παι-

δομάζωμα και πήρε την απόφαση να κρατήσει

ορθή την αγνή ελληνική ψυχή της για 400 ολόκ-

ληρα χρόνια. Ο Καλόγερος με το φως του καν-

τηλιού στο Κρυφό Σχολειό. Ο Κλέφτης με το καρ-

ιοφίλι του στις απάτητες βουνοκορφές του Ολύμπου

και του Παρνασσού. Ο Καραβοκύρης με το αρμα-

τωμένο καράβι του. Όλοι αυτοί κράτησαν άσβε-

στη την ελληνική ψυχή, έτοιμη για δράση. 

Η Φιλική Εταιρεία

Οι πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο υπήρ-

ξαν οι πρώτοι οικιστές της Οδησσού, που έμελ-

λε να εξελιχθεί σε σπουδαίο εμπορικό κέντρο

στον Εύξεινο Πόντο της Μαύρης Θάλασσας, αλλά

και να σηματοδοτήσει με την ίδρυση της Φιλικής

Εταιρείας εκεί την έναρξη της οργάνωσης του

Επαναστατικού Αγώνα του 1821. 

Κύπριοι Φιλικοί 

Οι απόστολοι της Φιλικής Εταιρείας δεν μπο-

ρούσαν ν’ αφήσουν έξω από την περιοδεία τους

και την ελληνικότατη νήσο Κύπρο. Και υπάρχουν,

από παραδόσεις, πληροφορίες για επίσκεψη ενός

κληρικού και τριών λαϊκών, που ήρθαν σε επι-

κοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπρ-

ιανό και με πολλούς άλλους κληρικούς και λαϊ-

κούς. Αξίζει να προσθέσουμε πάντως, ότι έχει

υποστηριχθεί από τον 19ο αιώνα και η ακριβώς

αντίθετη άποψη ότι, δηλαδή, οι κάτοικοι της Κύπρ-

ου όπως και της Κρήτης «δεν είχον ουδεμίαν

σχεδόν γνώσιν περί της Φιλικής Εταιρείας».

Οι ίδιες παραδόσεις αναφέρουν την επίσκεψη

ενός Φιλικού ονόματι «Αποστόλη» που πιθανό-

τατα να ήταν ψευδώνυμο ενός των γνωστών

«αποστόλων» της Φιλικής Εταιρείας, του Μετσοβίτη

Δημητρίου Ύπατρρου ή του Μωραΐτη Αντωνίου

Πελοπίδα, για τους οποίους έχουμε πιστοποι-

ημένες πληροφορίες ότι επισκέφθηκαν την Κύπρο. 

Η Κύπρος μυήθηκε στο μέγα μυστικό της Φιλι-

κής Εταιρείας. Μετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπρ-

ιανός, οι αρχιερείς, οι πρόκριτοι, ο λαός. Εϊναι

ήδη γνωστά δεκάδες γραπτών τεκμηριών, τα

οποία εμφανίζουν τη συμμετοχή της νήσου εις

την Επανάσταση. 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης γράφει και ζητεί οικο-

νομική βοήθεια. Φιλικοί επισκέπτονται την Κύπρο.

Σύμφωνα προς βάσιμο ιστορικό συμπέρασμα, η

Επανάστασις επρόκειτο να εκραγεί και εις την

νήσον, διά τούτο άλλωστε και εγένετο μύησις

νέων ανθρώπων. Η έλλειψις όμως όπλων και οι

ευνόητοι στρατηγικοί λόγοι, ως επίσης και η σφαγή

των ιεραρχών και των προκρίτων απέτρεψαν την

εξέγερση. Από τα παλικάρια της Κύπρου τα οποία

ώμωσαν τον Ιερό Όρκο, δεκάδες προσέτρεξαν

στην Ελλάδα για να αγωνιστούν και να θυσια-

στούν εκεί, «μητρικήν κρίνοντες την γην εκείνην»…

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην
Εθνική Παλιγγενεσία

(1821-1829)

Χαίρου 

ΟΧαίρου την Ζωή σου

ως άνεμο,

ελαφρύ και σύντομο,

ως όνειρο,

ανεπίστροφης πνοής,

ρυθμικής, τακτικής,

φυσικής, ελεύθερης ...

Κράτα τα όμορφα πάθη,

εν τη παλάμη,

σαν στήθη ωραιότατα,

γυναικείας θεότητας,

αλλά και με ευλάβεια,

ωσάν δισκοπότηρο βαρύτιμο,

από, αγνό ασήμι, αγάπης,

μετά φύλλων χρυσού,

σφυρήλατου,

για αγνότητα και αλήθεια...

Με δώδεκα επίσης λίθους,

πολύτιμους, κύκλω,

έκαστον δι’ έκαστο φύλλο,

και δι’ εκάστη φυλή!

Δίκαιοι κριταί, η γνώση

κι η πειθαρχεία συνείδησης...

Άξιοι οδηγοί, η ηθική,

κι η βούληση για δύναμη...

Τέλειος στόχος,

και ίσως σκοπός,

ο ανηφορικός δρόμος,

προς εκ νέου, κάθαρση

και εξαγνισμού της προπατορικής

αμαρτίας, λόγω της αγνοίας,

περί σημασίας του χρόνου,

της έσχατης αρχικότητας,

του Ανθρώπου ...

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Διαφημιστείτε στην “Ε”  με ένα τηλέφωνο:

020 7195 1787 - 8





22 ● ELEFTHERIA Thursday 1st December 2022CοmmunityNews & Sports

Girls' football at community grassroots club

Omonia Youth FC, sponsored by Diamond Corp.

Ltd is an important part of the club's football provi-

sion and last week they shone in their application,

their endeavour and development as young foot-

ballers.  

By Mike Pieri

First of all, Ali Koca-Emir's Under 9 Girls had a tough

game last Sunday but the girls got better as the match

went on. Pleasingly the girls kept their heads up high

and continued to try to emulate what they have been

working on in training. They are enjoying their football

both during training and on match day.  

Jason Plysi and Tony Stylianides Under 12 White Girl

Lions had their best performance of the season so far.

Right from the off, the girls were closing down and press-

ing the opposition. They never stopped running and work-

ing for each other. Their team press led to both of their

goals and they were unfortunate not to have scored more

before half time as they went into the break 2-2. The

game was end to end and the girls' energy and enthu-

siasm never wavered. Although they conceded two goals

in the second half, the team never lost focus, kept play-

ing their game with neat passes in midfield and break-

ing the lines of the opposition in search of their third.

What was particularly pleasing is that all this was being

done against an position who are one of the best teams

in their division. Both Tony and Jason were rightly proud

iof their team with Jason saying:  "Our team today can

hold their heads high and be very proud of their perfor-

mance. They have it in them to play at this standard and

today they proved that." Goals were scored by Isabella

and Sofia. Player of the Match was awarded to Chloe

who showed bags of energy, made some important inter-

ceptions and showed a lot of composure when playing

out from defence. She also made a great run at the very

end, dribbling past three players and taking the pressure

off the team. 

Mary Tryphona and Christian Noble's Under 12 Gold

Girl Tigers may have lost 1-0 but that was not the story

of the game. The girls just never gave up passing the

ball and they created many chances to score but the

opposition goalkeeper had an outstanding game. In the

second half the girls held on, resisted all the

pressure and didn't. Xenia in goal made some

great saves and the whole team never gave

up battling until the final whistle to try and get

equaliser with Mia, Gabriella, Isabella and

Ava all going close. Girl of the Game was Mia

P who never gave up running and battling. 

Sophia Karanicholas' Under 12 Girls had

their toughest match of the season so far but

a huge positive was that it was a great chal-

lenge for the girls and they did get tired towards

the end given how relentlessness the game

was. But this is understandable as they are

still a new team and during this match there

were no substitutes. There were plenty of

learning points and their team coaches are

excited to work with this group. Goal was

scored by Aanya with Sofia named Player of

the Match who put on a brilliant display in

goal, with some outstanding saves. Coach

Sophia said: "It is lovely to see her growing

in confidence week in week out." 

Demi Shiamishis and Vas Soteriou's Under

13 Girls showed they can compete against

girls who are a year older and even though

they lost 3-1, there were plenty of positives to take away

from the game. Both Vas and Demi are seeing the girls

improve weekly and in a game without subs and with the

girls tiring towards the end of the match, this group of

players showed they can give as good as they got and

can also score in the process. There is still lots to work

on but with some hard work and determination there is

the makings of a good team. The hope remains that this

team gets to play in a league in the age group. Amelia

was named Player of the Match,  

Elsewhere, Michael Pieri and Harry Theodorou's Under

18 White had to come from behind to keep their unbeat-

en run in the league going. In a scrappy display, the

Under 18 White never got going. They went behind early

in the second half and had to dig deep to get back into

the game and upped their intensity. They finally got their

reward for sustained pressure as the ball was bundled

into their own net by the opposition defender after some

fine work from Godwin on the left wing. Incessant pres-

sure in the last 10 minutes didn't yield a winning goal

and the match ended 1-1. Man of the Match was award-

ed to Igor.  

Kyri Eleftheriou and Myri Demetriou's Under 14 White

won 4-2 in what was described as a strange game played

on a heavy pitch with long grass. Consequently the boys

found it difficult to play their flowing football, maintain

any pressing or being able to counter effectively. That

said, the boys dominated the first half and a poachers

finish by Charlie after Andre hit the bar from distance

gave the Under 14 White the lead. Stefan doubled the

lead and a sumptuous curled finish into the bottom cor-

ner by Nicholas saw the Under 14 White go into half time

in full control. The opposition grabbed a goal back to

make it 3-1 and as the  opposition were in the ascen-

dency a lovely finish by Nicholas after a defence split-

ting through ball by Andre at crucial time restored his

team's three goal advantage. The opposition did score

again but they did enough to take all three points. Charlie

was name Man of the Match as he gave the opposition

full back the complete run-around playing on the wing,

and got the goal his performance deserved.  

Chris Gregoriou's Men's Team who are sponsored by

Crown Mobile Tyres and CMB Partners. bounced back

from a lethargic performance last week to put in a strong

performance this week and come away with a comfort-

able 5-0 win. Veteran goalkeeper George Pantelides

came away with a clean sheet too and the three points

sent them to the top of the league. Goals were scored

by Man of the Match Daniel Ndoj (3), Armen Gashi and

Daniel Philippou.  

Henik and George Constantinou's Under 15 Gold

endured a tough day. The boys played some very good

football but conceded some silly goals to go behind.  Both

teams fought hard for the win and while the opposition

took their chances, the Under 15 Gold were wasteful

with their chances.  

David Poncia and Savvas Zavros' Under 18 Gold were

lacklustre in their match and consequently lost 3-0. They

never really got going which was a shame as this was a

good opportunity for three points.  

In the WFL Cup Mike Koumi, Adam Broomfield and

Panny Panayiotou's Under 15 White were involved in a

cracking game and they came away winning by the odd

goal in eleven. Nick (2), Chris (2), Georgio and Luca got

the goals with Harry and Nick were named Man of the

Match. 

Girls' teams shine at
Omonia Youth FC  

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 Instagram @omoniayouthfc1994.

U12 White Girls Tigers

U12 Gold Girls Tigers

The Butterfly AVM 
10th  anniversary ball

After a 3yr absence due to the covid pandemic, 600

guests from all walks of life gathered in support of this

unique charity, which funds research into the rare, but

debilitating condition of arterial vascular malformations

(AVMs). 

The undoubted love that was tangible everywhere in

the huge ballroom of the Meridian Grand was clearly gen-

erated by the feelings of all those present for the young

founder of the charity, Nikki Lilly, & sufferer of this dread-

ful disease. For those who have not heard a great deal

about Nikki, it is well-worth watching the award winning

BBC documentaries, “My Life - Born To Vlog.” She real-

ly is a butterfly that has caused a storm…..of love! 

Even though Nikki was too unwell to attend the 10yr

anniversary Ball following another serious operation (her

98th!), she received two incredibly moving standing ova-

tions during the evening. Her absence was certainly felt

by all, but Nikki Lilly is clearly a phenomenon that has

immense presence even when she is not in the room.

Previous Butterfly AVM events  were sold out rapidly,

so the 10th Anniversary Ball was held in this much larg-

er setting to satisfy the huge demand for tickets. The

impact on people who were attending this event for the

first time is captured aptly by the opening quote. 

However, it is worth paraphrasing the sentiments heard

around the room during the evening. 

“From what friends had told me, I expected the tasty

food, great music, and packed dance floor, but I did not

expect to shed tears and have my heart captured by the

spirit of this enchanting charity.”

The event was inspiring from start to finish with a pow-

erful speech from Nikki’s father George, an incredibly

moving video with voiceover from Nikki & awards for our

amazing fundraisers. 

There were AVM sufferers in attendance from as far

as Wales & Newcastle making long journeys to be part

of this wonderful night. 

There was a special award this year in memory of Tina

Josephides, who sadly passed away, Tina along with her

husband Andy did so much for the charity.

The inaugural winner was Elena Georgiou who had

climbed Kilimanjaro, an amazing feat where her thoughts

of Nikkis daily struggles drove Elena to reach the top &

raise over £7000 in the process. 

Questions are often asked about the proportion of

funds raised by charities which actually go to their stat-

ed cause. For Butterfly AVM, the simple answer is every

penny of it. This is because everyone who does anything

for the charity, does so out of goodwill, kindness, and,

yes, love. All members of the committee organising events

are volunteers, the musicians, the host ((Marc Spelmann,

the mesmerising magician from Britains Got Talent),

videographers, DJ, florists, and anybody else invited to

support the charity do so, without charge. 

Being at an evening like the 10th Anniversary Ball,

where guests are willing to part with their hard earned

cash to support this charity, you can well-understand why

so many talented people want to stretch out a hand; it

just feels great to unite with others in a bond of kindness. 

All this means that every penny donated goes into

supporting the scientific research which is aimed at improv-

ing the lives of people suffering from this terrible disease. 

Even though the charity is small, it’s collaborators are

Great Ormond Street Hospital, University College Hospital,

Royal Free Hospital, and the Francis Crick Institute. It

has already donated a huge amount of money towards

the research taking place in these world class institu-

tions, and its members have vowed to continue their

money raising efforts until a cure is found. Over £750,000

has been raised by the charity to date & The 10th Anniversary

AVM Ball itself has to raised over £50,000 on the night

to enable the researchers to continue their important

work.

If you want to be one of the charity’s butterflies, please

visit the Butterfly AVM website at 

Nikki Lilly - The Butterfly AVM Charity 



HIRINO KRASSATO

(PORK IN WHITE
WINE FROM 
KALAMATA)

This dish is easy to prepare

using a few ingredients but the

end result is delicious and un-

forgettable. 

There are many alterations to

prepare the pork dishes in the

Greek cuisine, from pork with

lemon sauce to the Cypriot afe-

lia, which is marinated pork

sauteed with crushed coriander

seeds and red wine. 

Other pork dishes are made

with red wine and apricots, pork

cooked with leeks and wine and

pork with celery and egg and

lemon sauce. They are all equal-

ly delicious and satisfying.

INGREDIENTS

Serves 4

3 tbsp olive oil 

150 g unsalted butter

2 large onions, finely

chopped

2 garlic cloves, crushed

1.3 kg lean pork, cut into

pieces, 5cm long

150 ml dry white wine

500 ml water or vegetable

stock

A small handful of fresh sage,

finely chopped

sea salt and freshly ground

black pepper

TO GARNISH 

a small bunch of fresh flat-

leaf parsley, finely

chopped

METHOD

1. On a medium heat, in a

large frying pan with a

heavy base, heat the oil

and 15g of butter until

foaming and fry the onion

for 3 minutes until translu-

cent. Sauté the garlic for a

further 1 minute. Add the

pork, stirring occasionally

and sauté for 10 minutes

until golden-brown. 

2. Transfer the onion, pork

and the juice into a large

heavy casserole. Increase

the heat and add the wine

and cook on a high heat

for 3 minutes for the alco-

hol to evaporate.

3. Add the water or vegetable

stock and sage and sea-

son generously with salt

and pepper. Turn the heat

down and simmer for 45-

50 minutes until the meat

is tender and the sauce

thickens. 

4. Occasionally add some hot

water or vegetable stock, if

needed. 

5. Garnish with parsley and

serve with potatoes or

rice.

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

ΠΕΜΠΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.05 Κυπριακή Σειρά: “Τρικυμία”
20.00 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ (ΡΙΚ)
22.00 Υγεία και Ευεξία με τη Βασούλα

Χριστοδούλου
22.30 Ελληνική Ταινία: 

Μετά Την Αμαρτία
23.40 Ελληνική Ταινία: 

Ο Αχόρταγος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
18.50 Κυπριακή Σειρά: “Τρικυμία”
19.50 Με τον Φακό του Hellenic TV
21.40 Ελληνική Ταινία: 

Το Κορίτσι Του Μπαρ
23.00 Ελληνική Ταινία: 

Η Επόμενη Μέρα
00.15 Ελληνική Ταινία:

Η Μέδουσα

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Αύριο είναι Κυριακή, 

με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:35 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.10 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος
20.50 Ελληνική ταινία:

Ένας Μπάτσος Στον Παράδεισο
22.10 Ελληνική Ταινία: 

Πολιτσμάνα του Σαματά η Μάνα

KYΡIAKH 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.00 Αθλητική Κυριακή (ΡΙΚ)
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21.00 Διαλέγω Καριέρα με 

την Ελευθερία Σωφρονίου
21.25 Πρόσωπα με 

τον Βασίλη Παναγή
22.00 Ελληνική Ταινία: 

Ο Άνθρωπος Που Γύρισε Από
Τη Ζέστη

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09.30 Από Μέρα σε Μέρα
17.00 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: “Τρικυμία”
20.00 GreekStories με 

τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
20.25 “Ανάδειξέ το” 

με την Άννα Νικολαΐδη 
και τη Ρούλα Σκουρογιάννη

21.00 Το Θέατρο της Δευτέρας: 
“Μαύρη Κωμωδία”

22.30 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17.00 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.05 Κυπριακή Σειρά: “Τρικυμία”
20.00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 Ελληνική Ταινία:

Ο Θείος Από Τον Καναδά
21.45 Ελληνική Ταινία:  

Ο Τρελός Της Πλατείας Αγάμων

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.05 Κυπριακή Σειρά: “Τρικυμία”
20.00 Αρχιεπισκοπικές εκλογές στην

Κύπρο
21.00 Οι Ταινίες της εβδομάδας με την

Τζίλα Ζυλυφτάρι
21.40 Ελληνική Ταινία: 

Ο Μεγάλος Όρκος
23.00 Ελληνική Ταινία: 

Ο Πονεμένος Τραγουδιστής

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.05 Κυπριακή Σειρά: “Τρικυμία”
20.00 Αρχιεπισκοπικές εκλογές στην

Κύπρο
21.00 Υγεία και Ευεξία με τη Βασούλα

Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

Μονά - Ζυγά Δικά Μου
22.50 Ελληνική Ταινία: 

Θύμιος - Δαιμόνιος Ντετέκτιβ

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

HIRINO KRASSATO
(PORK IN WHITE WINE FROM KALAMATA)

Raise high the Ram’s horn

Blow for the Saints to hear

The calling for the inner ear

Devoid of falsehood and fear.

Who can contain an echo

Whistling the wind blows at will

The Shofar felled the walls of Jericho

The pounding air potent and shrill.

Abraham made ready the blade

On Moriah a stone altar at hand

Obedient and faithful the Father

In the thicket the cry of a ram.

The promised son Isaac lived

The Lord’s victory over foes

The trumpet’s message for our age

Beloved John’s revelation foretold.

Jo-Anne Colombo Marinakis

*A ram’s horn used in ancient times as a

signaling trumpet and is still blown in

Synagogues to this day.

The Sophar*
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