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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΑΝ ΡΩΣΟΦΩΝΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΕΣ

Η κρίση στην Ουκρανία,
οι διεθνείς κυρώσεις στη
Ρωσία και διαπιστώσεις
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Ιστορική συμφωνία ΕΕ-Κύπρου
για τους λαθρομετανάστες
l ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΣΧΟΙΝΑΣ
(στη φωτό με
τον Ν. Νούρη):

«ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΒΛΕΠΩ ΜΕ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ»
ΣΕΛΙΔΑ 7

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΥΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΤΟΥ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η πλατφόρμα «staellinika»
άρχισε στο σχολείο
Άγιος Κυπριανός Λονδίνου

Ο Πούτιν άναψε το φυτίλι της σύγκρουσης

n ΠΟΥΤΙΝ: «ΦΤΑΙΕΙ Ο ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ…
ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ…»
n ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑ - ΕΕ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ
n ΜΑΚΡΟΝ: «ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ Ο ΡΩΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ»

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Καταργείται από σήμερα
η υποχρεωτική καραντίνα
n ΜΠ. ΤΖΟΝΣΟΝ: «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΟΝ COVID – Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»
n ΕΝΤΟΝΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, NHS
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ»
n ΑΠΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΤΕΣΤ (LFT) – ΘΑ ΣΤΟΙΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ £2-£5 ΤΟ ΕΝΑ
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 10

Η ιστορία της ασφάλειας και υγείας
στην Κύπρο: Εκβιομηχάνιση υπό την
σκιά της Αποικιοκρατίας

Εκδήλωση για την Παγκόσμια
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
στο βόρειο Λονδίνο
n ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Φ. ΦΩΤΙΟΥ,
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΑΚΩΒΟ

l Γράφει η
Δρ Ελένη Λεοντίδου

n ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Καταργείται από σήμερα
η υποχρεωτική καραντίνα
Ο

κύβος ερρίφθη. Από σήμερα Πέμπτη,
24 Φεβρουαρίου 2022, η νομική
υποχρέωση των πολιτών για πενθήμερη
αυτό-απομόνωση εφόσον κόλλησαν κορωνοϊό ή ήλθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα καταργείται. Η σύσταση για
αυτό-περιορισμό παραμένει, αλλά εναπόκειται, πλέον, στους πολίτες αν θα την
τηρήσουν ή όχι.
Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανέφερε ότι ο ιός «δεν θα εξαφανιστεί ξαφνικά,
πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν και
να συνεχίσουμε να προστατευόμαστε χωρίς
περιορισμό των ελευθεριών μας».
Η Βρετανία είναι η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα που επιτρέπει σε ανθρώπους,
που γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από
τον SARS-CoV-2, να πηγαίνουν χωρίς κανέναν νομικό περιορισμό σε καταστήματα, να
χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
να πηγαίνουν στις εργασίες τους — απόφαση που αρκετοί ειδικοί σε ζητήματα δημόσιας
υγείας τονίζουν πως ενέχει μεγάλους κινδύνους.
Η άρση της υποχρεωτικής απομόνωσης
και η αντικατάστασή της με μια απλή σύσταση, η τήρηση της οποίας θα γίνεται σε εθελοντική βάση θα σημάνει πως η πανδημία θα
αντιμετωπίζεται πλέον στη Βρετανία όπως οι
περισσότερες άλλες μολυσματικές νόσοι.
«Οι φαρμακευτικές επεμβάσεις, πρωτίστως
το πρόγραμμα εμβολιασμού, θα συνεχίσουν
να είναι η πρώτη γραμμή της άμυνάς μας»,
σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ. «Η ενημέρωση για τις συστάσεις ως
προς τη δημόσια υγεία θα πρέπει να συνεχιστεί, όπως συμβαίνει με όλες τις μολυσματικές ασθένειες, για παράδειγμα τη γρίπη».
Την άρση όλων των περιορισμών για τον
κορωνοϊό στην Αγγλία ανακοίνωσε επίσημα
ο Βρετανός πρωθυπουργός στη Βουλή των
Κοινοτήτων.
«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει, αλλά περάσαμε την κορύφωση του κύματος της μετάλλαξης Όμικρον», σημείωσε ο κ. Τζόνσον, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση
κάνει δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Εμβολιασμού για αναμνηστική δόση του εμβολίου
την Άνοιξη, στους ανθρώπους ηλικίας άνω
των 75 ετών και στους ανοσοκατασταλμένους άνω των 12 ετών.
«Καιρός είναι πια να περάσουμε από την
κυβερνητική παρέμβαση στην ατομική ευθύνη»,
είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, τονίζοντας, επίσης, ότι «ύστερα από δύο χρόνια
lockdown, νοσήσεων, εισαγωγών στα νοσοκομεία και θανάτων, ήρθε η στιγμή που πρέπει να σταματήσουμε να περιορίζουμε τις ελευθερίες των Βρετανών πολιτών».
Επιπλέον, ο Τζόνσον ανέφερε ότι «δεν είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να πληρώνουμε το
κόστος της πανδημίας. Είναι ώρα να πάρουμε πίσω την αυτοπεποίθησή μας. Η Covid19 δεν έχει τελειώσει. Αλλά από εδώ και πέρα
θα την αντιμετωπίζουμε σαν την εποχική γρίπη».
Το επίδομα £500 που δικαιούνται άτομα
που τίθενται σε αυτό-απομόνωση, επίσης
καταργείται.

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε,
παράλληλα, ότι από 1η Απριλίου 2022, καταργούνται τα δωρεάν τεστ για τον γενικό πληθυσμό (Lateral Flow Test), πλην των ευπαθών

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

TfL: Τέλος από σήμερα
η υποχρεωτική μάσκα
στα τρένα του Λονδίνου
Τέλος στην υποχρεωτική χρήση μάσκας στο μετρό του
Λονδίνου από σήμερα Πέμπτη (24/2/22).
Αυτό ανακοίνωσε η αρμόδια εταιρία, Transport for
London, τονίζοντας πως δεν θα χρειάζεται από εδώ και στο
εξής οι επιβάτες να φορούν μάσκα.
«Οι πελάτες και το προσωπικό συνιστάται έντονα να φορούν, εάν όμως είναι σε θέση να το κάνουν», δήλωσε η εταιρεία, η οποία ανήκει στο Δημαρχείο του Λονδίνου.
Η TfL υπογραμμίζει ότι «έλαβε υπόψη της μια ποικιλία
παραγόντων», συμπεριλαμβανομένης «της αλλαγής στην
προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στη ζωή με τον ιό»
και της μείωσης των ποσοστών μόλυνσης στο Λονδίνο.

Ο ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,
ΤΗΣ ΕΥΧΗΘΗΚΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
ομάδων και των ηλικιωμένων που παρουσιάζουν συμπτώματα.
«Από την 1η Απριλίου, όταν θα έχει
τελειώσει ο χειμώνας και ο ιός θα μεταδίδεται λιγότερο εύκολα, θα σταματήσουμε τα
δωρεάν τεστ για το ευρύ κοινό», δήλωσε o
κ. Τζόνσον.
Όσοι επιθυμούν να κάνουν διαγνωστικό
έλεγχο για κορωνοϊό (LFT) θα πρέπει να
πληρώσουν μεταξύ δύο και πέντε λιρών για
κάθε LFT, ή £20 για ένα πακέτο των εφτά.
Όπως είχε δηλώσει την Κυριακή ο κ. Τζόνσον, η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει
να δαπανά ποσό δύο δισεκατομμυρίων λιρών
το μήνα, για την πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ.

ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κίαρ Στάρμερ, ο αρχηγός των Εργατικών,
απαίτησε να δοθούν εξηγήσεις στη Βουλή για
την κατάργηση της υποχρεωτικής απομόνωσης των κρουσμάτων Covid-19.
Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι τις προηγούμενες επτά ημέρες τα κρούσματα στη Βρετανία ήταν πάνω από 309.000, με 1.005 θανάτους.
«Το να ζεις με την Covid-19 δεν σημαίνει
ότι απλώς την αγνοείς», τονίζει ο Κίαρ Στάρμερ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε
ότι η απόφαση του πρωθυπουργού Τζόνσον
είναι «πρόωρη» και «δεν βασίζεται στα
τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα».
Η Επιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα της
κυβέρνησης για έκτακτα περιστατικά (Sage)
είχε ανακοινώσει ότι «η επιστροφή σε προ
πανδημίας συμπεριφορές πιθανόν να αυξήσει τα κρούσματα από 25%-80%».
Ο επικεφαλής Ιατρικός Σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης, ο Κρις Γουίτι διαφοροποιήθηκε από τον Μπόρις Τζόνσον, δηλώνοντας ότι «εγώ θα εξακολουθήσω να παροτρύνω τον κόσμο να απομονώνεται εάν
έχει κολλήσει. Αυτό αποτελεί στερεοτυπική συμβουλή για τη δημόσια υγεία, απέναντι σε έναν τόσο σοβαρό και έντονα
μεταδοτική νόσο».
Ο καθηγητής Μοριακής Ογκολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Warwick, Λόρενς Γιάνγκ,
υποστηρίζει ότι «με έναν στους 20 Βρετανούς να έχουν προσβληθεί από τον κορ-

ωνοϊό και γύρω στο 1/3 του πληθυσμού
να μην έχει κάνει την αναμνηστική δόση
του εμβολίου, η παρούσα στιγμή δεν είναι
η κατάλληλη για να εγκαταλείψουμε τα
μέτρα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την
Covid-19 αλλά με ασφάλεια. Κι αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να διατηρήσουμε μια στοιχειώδη
επιτήρηση, καθώς και την κατ' οίκον απομόνωση, σε καραντίνα».
Ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Reading, Simon Clarke, είπε ότι «η
εγκατάλειψη της υποχρεωτικής καραντίνας μπορεί να είναι γενναία πολιτική
απόφαση, όμως, πιθανόν να οδηγήσει και
σε εγκατάλειψη της γραμμής άμυνας έναντι της παρούσας μορφής της νόσου ή, το
χειρότερο, έναντι μιας πιο επικίνδυνης
μετάλλαξης στο μέλλον».
Ο καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Mark Woolhouse,
είπε ότι «η ιδέα για επιστροφή στην προπανδημίας εποχή με κατάργηση όλων των
περιοριστικών μέτρων είναι μια πολύ
δυσοίωνη εξέλιξη».
Ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), Chris Hopson, τόνισε
ότι «υπάρχουν πολλοί στο NHS που
ανησυχούν για τις επιπτώσεις από την
κατάργηση των μέτρων. Είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση να έχει ανοικτά μάτια,
ώστε να μπορέσει να επαναφέρει τα μέτρα
για διαγνωστικό έλεγχο και επιτήρηση εάν
αυτό χρειαστεί».

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΑΠΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
Η Πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα
Στέρτζιον, ανακοίνωσε πως στις 21 Μαρτίου
θα λήξουν οι νομικοί περιορισμοί που είναι
σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
ακολουθώντας την εξαγγελία του Μπόρις Τζόνσον για κατάργηση όλων των νομικών περιορισμών στην Αγγλία από σήμερα Πέμπτη.
Η κα Στέρτζιον είπε ότι δεν θα είναι υποχρεωτική ούτε η χρήση μάσκας, αν και θα συνεχίσει
να ισχύει σύσταση για τη χρήση της σε καταστήματα και μέσα συγκοινωνίας.
Η κατάργηση των νομικών περιορισμών
εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας
«επιστροφής σε έναν κανονικό τρόπο ζωής»,
είπε η ηγέτιδα της τοπικής κυβέρνησης της
Σκωτίας.
Το πρόγραμμα χρήσης πιστοποιητικών
εμβολιασμού στη Σκωτία θα τερματιστεί
νωρίτερα, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ανησυχία για τη Βασίλισσα
που κόλλησε κορωνοϊό
Ανησυχία για την υγεία της Βασίλισσα Ελισάβετ πυροδότησε η είδηση
ότι βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό. Τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι η 95χρονη
μονάρχης αντιμετωπίζει «ήπια συμπτώματα κρυολογήματος» και ότι η
ιατρική της ομάδα παρακολουθεί στενά την κατάστασή της.
Στην ανακοίνωση τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν:
«Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιβεβαιώνουν ότι η Βασίλισσα βρέθηκε
θετική στην Covid. Η Αυτού Μεγαλειότης αντιμετωπίζει ήπια συμπτώματα
κρυολογήματος και αναμένει να συνεχίσει να ασκεί τις υποχρεώσεις στο
Windsor την ερχόμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα και θα ακολουθήσει όλες τις κατάλληλες οδηγίες».
Σύμφωνα με την «Daily Mail», η 95χρονη μονάρχης, θα πραγματοποιήσει μια σειρά από τηλεφωνικές συνομιλίες αυτή την εβδομάδα ενώ
μόνο μία εκδήλωση, στην οποία είχε προγραμματιστεί να παρευρεθεί, θα
ακυρωθεί.
Στο άκουσμα της είδησης ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ νοσεί από κορωνοϊό, αρκετοί ήταν αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πύλες του Κάστρου
του Ουίνδσορ, όπου η βασίλισσα λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.
Αν και τα Ανάκτορα δεν διευκρίνισαν τα ήπια συμπτώματα που έχει εμφανίσει, η εφημερίδα «Daily Mail» αναφέρει ότι, αυτά περιλαμβάνουν συνήθως πονοκέφαλο, καταρροή, φτάρνισμα, πονόλαιμο και ανοσμία.
Η Βασίλισσα Ελισάβετ που είναι τριπλά εμβολιασμένη αναμένεται να
αναρρώσει πιο γρήγορα από τον κορωνοϊό, όπως επισημαίνουν τα βρετανικά ΜΜΕ επικαλούμενα σχετική έκθεση του βρετανικού Γραφείου Εθνικής Στατιστικής (ONS).
Πολλοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν με μηνύματα στα social media την
υποστήριξη αλλά και την ανησυχία τους για την υγεία της μονάρχη.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι μιλά εξ ονόματος όλου του έθνους όταν ευχήθηκε στη βασίλισσα
ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντά της.
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Keir Starmer έγραψε στο Twitter: «Γίνετε καλά σύντομα».
Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο έστειλε τις καλύτερες ευχές ενώ ο
επικεφαλής υπουργός του Γιβραλτάρ, Φαμπιάν Ρικάρντο, εξέφρασε την
αισιοδοξία του ότι όλα θα πάνε καλά περιγράφοντας τη βασίλισσα ως
«βράχο».
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΒ

Διαδικτυακή συνάντηση με τον
βουλευτή Πάμπο Χαραλάμπους
και ψηφοφόρους του στο Ένφιλντ

Τ

ην Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) διοργάνωσε και συντόνισε συνάντηση μεταξύ του βουλευτή Πάμπου Χαραλάμπους και Κυπρίων ψηφοφόρων που διαμένουν στην εκλογική περιφέρεια,
την οποία εκπροσωπεί στο Enfield, Southgate. Η
εκδήλωση ήταν μια ευκαιρία για τους ψηφοφόρους να υποβάλουν ερωτήσεις στον βουλευτή της
περιφέρειας τους Πάμπο Χαραλάμπους. Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν ερωτήσεις για
το Κυπριακό, το Βαρώσι, την έξοδο του ΗΒ από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κορωνοϊό, τοπικά ζητήματα στο Enfield και άλλα θέματα.
Την συνάντηση συντόνισε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας,
Χρίστος Καραολής, ο οποίος ξεκίνησε την εκδήλωση
καλωσορίζοντας τον κ. Χαραλάμπους και τους ψηφοφόρους στην εκλογική του περιφέρεια. Σημείωσε ότι ο
κ. Χαραλάμπους είναι ο μόνος βουλευτής κυπριακής
καταγωγής στη Βουλή των Κοινοτήτων, και πως ανεξαρτήτως με το πιο πολιτικό κόμμα και να υποστηρίζουν

τα μέλη της παροικίας, είμαστε όλοι υπερήφανοι για
αυτόν. Στη συνέχεια, ο κ. Χαραλάμπους ενημέρωσε
τους συμμετέχοντες για τις πρόσφατες συναντήσεις και
πρωτοβουλίες του ως βουλευτής για το Enfield, Southgate
και το νέο του ρόλο ως σκιώδης υπουργός για τη Μέση
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

θέμα, συμπεριλαμβανομένων Λοϊζίδου κατά Τουρκίας
και Αποστολίδης κατά Όραμς και να κατανοήσουν τα
δικαιώματά τους. Συνέστησε επίσης, όπου κι αν βρίσκονται στο ΗΒ, να ενημερώσουν τους βουλευτές τους ότι
έχασαν τα περιουσία ή τα κτήματα τους λόγω της εισβολής. Σημείωσε ότι τα δικαιώματα των προσφύγων είναι
μια από τις κύριες προτεραιότητες της Διακομματικής
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο, οι οποίοι
επισκέφτηκαν την Κύπρο τον Νοέμβριο.
Πολλοί ψηφοφόροι εξέφρασαν την ανησυχία τους
για τις πρόσφατες διαφημίσεις που μεταδόθηκαν στο
ITV για διακοπές στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Ο κ. Καραολής ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι η Ομοσπονδία απέστειλε επιστολή στην OfCom,
το Advertising Standards Authority (ASA) και στην Υπουργό Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού,
Nadine Dorries. Ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι οι διαφημίσεις είναι απαράδεκτες και πρόσθεσε ότι θα αποστείλει και ο ίδιος επιστολή στην Υπουργό κα. Nadine
Dorries.

Ο κ. Χαραλάμπους μίλησε για τη σημασία της ολοένα και μεγαλύτερης εμπλοκής των Κυπρίων του ΗΒ στη
βρετανική πολιτική, ενθαρρύνοντας τους να θέσουν
ακόμη και υποψηφιότητα στις επερχόμενες τοπικές
εκλογές. Είπε ότι είναι σημαντικό για μια τόσο μεγάλη
και δυναμική κοινότητα να έχει εκπροσώπηση σε όλα

Ερωτηθείς για την πολιτική του Εργατικού Κόμματος στο Κυπριακό, ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι οι Εργατικοί «στηρίζουν την επανένωση της Κύπρου ως διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδία και θέλουν να δουν την
εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ για την Κύπρο και το Βαρώσι». Ο κ. Χαραλάμπους μίλησε επίσης για το σημαντικό ρόλο τον οποίο
μπορεί να διαδραματίσει η Βρετανία, ως στρατηγικός
εταίρος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, θυμίζοντας τους τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, που δεν επιτρέπουν τις παράνομες ενέργειες τους στην Κύπρο και
στην ευρύτερη περιοχή. Είπε ότι ο νέος του ρόλος ως
σκιώδης υπουργός για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια
Αφρική σημαίνει ότι συζητεί τις συνέπειες της επιθετικότητας και του αυταρχισμού του Προέδρου Ερντογάν σε καθημερινή βάση.

τα επίπεδα της βρετανικής πολιτικής ζωής και αυτό

Υπήρχαν επίσης ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των Κυπρίων προσφύγων στο HB, που έχασαν περιουσίες ή γη κατά την παράνομη εισβολή και κατοχή. Ο
κ. Χαραλάμπους συνέστησε στους πρόσφυγες να διαβάσουν τις νομικές υποθέσεις ορόσημο για αυτό το

αφιέρωσε για να απαντήσει στις ερωτήσεις των ψηφο-

αρχίζει με την ένταξη σε πολιτικά κόμματα που τους
εκφράζουν και τη βοήθεια στις τοπικές τους εκστρατείες.
Μίλησε επίσης για το πόσο περήφανος είναι που
μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στις ζωές των
ανθρώπων, ιδιαίτερα τώρα ως βουλευτής, αλλά και
προηγουμένως ως δημοτικός σύμβουλος στο Enfield
για πολλά χρόνια.
Οι κάτοικοι της περιοχής τόνισαν σημαντικές ανησυχίες
σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες του δήμου όπως τις
«γειτονιές χαμηλής κυκλοφορίας» (LTN). Ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι πιστεύει ότι τα LTN έχουν αποδειχθεί «αναποτελεσματικά» και ότι πρέπει να διακοπούν.
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ ευχαριστεί τον
Κύπριο βουλευτή κ. Χαραλάμπους για τον χρόνο που
φόρων της εκλογικής του περιφέρειας, για τις ειλικρινείς απαντήσεις του και το συνεχές ενδιαφέρον και την
μεγάλη βοήθεια που δίνει για την επίλυση του εθνικού
μας θέματος.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 3

Συνάντηση αξιωματούχων ΕΚΟ με Φώτη Φωτίου

Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ συναντήθηκαν με τον Προεδρικό
Επίτροπο κ. Φώτη Φωτίου, κατά την επίσκεψη
εργασίας του στο Λονδίνο για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Παρόντες ήταν επίσης ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ κ. Ανδρέας Κακουρής
και ο Γενικός Πρόξενος κ. Θεόδωρος Γκότσης.
Κατά τη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και ο κ. Φωτίου αντάλλαξαν γνώμες και
απόψεις για τις προτεραιότητες για το 2022. Αυτό
περιλάμβανε θέματα όπως την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των συνεπειών που έφερε η
πανδημία στην ομογένεια και την επιστροφή στην
οργάνωση των εκδηλώσεων με προσωπική παρουσία.
Τα μέλη συζήτησαν επίσης καλύτερους τρό-

πους αντιμετώπισης της παραπλανητικής προπαγάνδας που προβάλλεται συνεχώς από το κατοχικό καθεστώς, τον ηγέτη του Ερσίν Τατάρ και
την Τουρκία, που υποστηρίζουν τη λύση δύο κρατών.
Ανταλλάχθηκαν επίσης ιδέες για την επιτυχή
διοργάνωση της επιστροφής του Παγκοσμίου Συνεδρίου της ΝΕΠΟΜΑΚ και της Συνόδου του Κεντρικού Συμβουλίου ΠΟΜΑΚ & ΠΣΕΚΑ στη Λευκωσία στις 26-29 Ιουλίου.
Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός
της Χρήστος Καραολής, οι Αντιπρόεδροι Ανδρέας
Παπαευριπίδης (Πρόεδρος, ΠΟΜΑΚ), Πάμπος
Χαραλάμπους και Μιχάλης Έλληνας, ο Γενικός
Γραμματέας Μιχάλης Κασιής, ο Εκτελεστικός
Γραμματέας Ανδρέας Καραολής και τα μέλη του
Εκτελεστικού Συμβουλίου Σούζη Κωνσταντινίδη
και Ανδρέας Πάτσαλος (Πρόεδρος, ΝΕΠΟΜΑΚ
ΗΒ).

Άποψη - Σχόλια
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Η κρίση στην Ουκρανία,
οι διεθνείς κυρώσεις στη
Ρωσία και διαπιστώσεις

Η

κρίση που προέκυψε και εντάθηκε τελευταίως – και αναμένεται να διαρκέσει – γύρω
από το θέμα της Ουκρανίας και την επιθετικότητα
της Ρωσίας είναι αναμφίβολα μια από τις σοβαρότερες των τελευταίων 60 ετών. Πολλοί ειδικοί αναλυτές, τεχνοκράτες και πολιτικοί, οι
οποίοι γνωρίζουν τα παρασκήνια, φοβόντουσαν εξ αρχής ότι η κρίση θα έφερνε την Ευρώπη
στα πρόθυρα μιας γενικευμένης σύγκρουσης
στο στρατιωτικό πεδίο, με οδυνηρές συνέπειες σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και σε άλλους τομείς – οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς. Με λίγα λόγια, μια «ελεγχόμενη» καταστροφή. Η διατάραξη της διεθνούς
έννομης τάξης θα είχε (και θα έχει) επιπτώσεις
αλυσιδωτές, κυρίως στην Ευρώπη.

Ο

κίνδυνος δεν έχει ξεπεραστεί. Παρά τις έντονες πολιτικές και διπλωματικές διαμεσολαβήσεις του Γάλλου προέδρου Μακρόν και
του Γερμανού Καγκελαρίου Σολτς με τον Ρώσο
πρόεδρο Πούτιν, φαίνεται ότι ο τελευταίος τους ξεγέλασε όλους. Φάνηκε ότι στόχος του
Ρώσου προέδρου είναι να έχει την Ουκρανία
ως προτεκτοράτο του, να ελέγχει την πολιτική,
οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αδιαφορώντας αν υπάρχουν διεθνείς Συνθήκες που
προστατεύουν την κυριαρχία και ανεξαρτησία
των κρατών. Το αν μια χώρα θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ ή της Ε.Ε. είναι απόλυτο δημοκρατικό της δικαίωμα. Είναι αστείο να πιστεύει
ένας ότι μια Ουκρανία, μέλος του ΝΑΤΟ, θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ρωσίας! Θα
έκανε, δηλαδή, επίθεση το ΝΑΤΟ στη Ρωσία
μέσω Ουκρανίας; Να πετύχει τι;

™

πρεσβείας στην Αθήνα υποδαύλιζαν διαδηλώσεις και εξεγέρσεις κατά της Συμφωνίας,
είχαν επαφές με Μητροπολίτες που κρατούσαν
το λάβαρο της Μακεδονίας και... ξεσήκωναν
κόσμο. Γιατί; Απλούστατο. Ο Πούτιν δεν ήθελε
τα Σκόπια να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ
και ενόσω το πρόβλημα με την Ελλάδα για την
ονομασία ήταν ανοικτό, τα Σκόπια δεν μπορούσαν να ενταχθούν σ’ αυτούς τους Οργανισμούς, διότι υπήρχε ελληνικό βέτο. Δικαίως,
τότε, ο ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς απέλασε Ρώσους
διπλωμάτες.

Ο

ι προθέσεις Πούτιν έγιναν επίσης έκδηλες
και με το θέμα της ανακήρυξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας ως Αυτοκεφάλου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά
την προσάρτηση της Κριμαίας. Μέχρι τότε η
Εκκλησία της Ουκρανίας ανήκε στην πνευματική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας.

Τ

Ο

Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιεί αυτό το
θέμα ως αφορμή. Δεν επιθυμεί οι χώρες
που «γεννήθηκαν» από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης πριν από 30 και πλέον χρόνια,
να ξεφύγουν από την επιρροή μιας νέας Ρωσίας,
η οποία παίρνει μορφή τσαρικής αυτοκρατορίας.

ο γιατί και πώς, ποια ήταν τα κίνητρα του
Οικουμενικού Πατριάρχη να προβεί σε ανακήρυξη Αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας
είναι άλλο θέμα. Σίγουρα είχε τέτοια δικαιοδοσία
με βάση τους Κανόνες της Ορθοδοξίας. Πιστεύουμε, όμως, ότι κίνητρο του Πατριάρχη δεν
ήταν οι Κανόνες. Υπήρχαν άλλοι λόγοι, δυστυχώς.
Αυτή η ενέργεια «ενόχλησε» όχι μόνον το Πατριαρχείο Μόσχας, αλλά και τον πρόεδρο Πούτιν.
Επιπλέον, δίχασε και τον Ορθόδοξο κόσμο, οι
Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες μοιράστηκαν στα δύο και μέχρι σήμερα υπάρχουν
εσωτερικές έριδες σε αρκετές Εκκλησίες.

Ο

Α

ι διαθέσεις αυτές του Πούτιν ήταν έκδηλες
και στη Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ
Ελλάδας και Σκοπίων. Στελέχη της ρωσικής

πό την άλλη, όμως, και το ΝΑΤΟ δεν θα
έπρεπε να βλέπει σήμερα τη Ρωσία ως...
ανταγωνιστή του. Δεν υπάρχει πια το «Σιδη-

Ρ Ι Π Ε Σ

Το αχαλίνωτο τουρκικό θράσος!
Όταν η μικρή ημικατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία θα παραλάμβανε τους S-300, η Τουρκία είχε δηλώσει
ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχόταν η Κύπρος να είχε πυραύλους με τέτοια εμβέλεια που θα μπορούσαν να κτυπήσουν Τουρκικούς στόχους στα παράλια της Μικράς Ασίας. Όμως παράλληλα κατέχει παράνομα το 37% του
νησιού εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, το οποίο κατέλαβε όταν η Κύπρος στρατιωτικά ήταν διαλυμένη.
Τώρα η Τουρκία απαιτεί όπως 20 Ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποστρατιωτικοποιηθούν πλήρως, διότι δήθεν αποτελούν απειλή για την Τουρκία, η οποία βεβαίως διατηρεί στα απέναντι τουρκικά παράλια την πανίσχυρη Στρατιά του Αιγαίου με τεράστια αποβατική δύναμη.

ΓΡΑΙΚΟΣ

★
★
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ρούν Παραπέτασμα». Η Σοβιετική Ένωση και
το Σύμφωνο της Βαρσοβίας κατέρρευσαν. Ποιος ο λόγος να επεκταθεί το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία; Μπορεί το Κίεβο να επεδίωκε την ένταξη,
αλλά λόγω της ιδιομορφίας της κατάστασης,
των «ευαισθησιών» εκ μέρους της Ρωσίας (αδικαιολόγητες κατά τη γνώμη μας) ήταν δυνατόν
να εξευρεθεί μια λύση χωρίς να εκτροχιασθεί η
κατάσταση.

Α

ναμφίβολα, τη μεγαλύτερη ευθύνη για την
κρίση στην Ουκρανία τη φέρει ο Ρώσος
πρόεδρος. Η Ουκρανία είναι ένα ανεξάρτητο,
κυρίαρχο κράτος. Δεν μπορεί ο δυνατός να αλλάζει τα σύνορα και να επιβάλλει τη θέλησή
του. Το αν φταίει ο Λένιν και το κομμουνιστικό
καθεστώς που είχε δώσει μετά το 1917 περιοχές της Ρωσίας στην τότε σοβιετική Ουκρανία, δεν είναι λόγος σήμερα να θέλει ο Πούτιν
να προσαρτήσει ουκρανικές περιοχές στην
αχανή εδαφικά Ρωσία για να κάνει... αποκομμουνιστικοποίηση!

Η

διεθνής κοινότητα δικαίως αντιδρά. Αν αφεθεί να επικρατήσει ο νόμος του ισχυρού,
τότε δεν θα μπορεί να σταθεί τίποτα στις διεθνείς σχέσεις. Ο Πούτιν, όσους λόγους κι αν
επικαλείται, έχει άδικο. Φαίνεται ότι τώρα «κερδίζει» διότι μεθόδευσε την όλη κατάσταση με
την αυτο-ανακήρυξη δύο περιοχών της Ουκρανίας σε κράτη, ώστε να «δικαιολογεί» την όποια
επέμβασή του, με τη δικαιολογία ότι τα ρωσικά στρατεύματα είναι δήθεν σε «ειρηνευτική
επιχείρηση» μετά από... πρόσκληση! Όμως,
δεν πείθει πουθενά.

Ο

ι κυρώσεις που ανακοινώθηκαν ότι θα
επιβληθούν στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και άλλες
χώρες ασφαλώς και θα πλήξουν τη χώρα του
Πούτιν. Η οικονομική και πολιτική απομόνωση θα επιφέρει βαριές συνέπειες τόσο στη διακυβέρνηση Πούτιν, τον περίγυρό του των ολιγαρχών, αλλά και τους απλούς πολίτες της Ρωσίας.
Αργά ή γρήγορα η κρίση θα ξεπεραστεί με διπλωματικά μέσα. Δεν συμφέρει σε κανέναν να
παραταθεί αυτή η κρίση, πολύ περισσότερο να
κλιμακωθεί.

Ο

μως, ενώ η θέση των Δυτικών και άλλων
χωρών, όπως η Αυστραλία, η Ιαπωνία
κ.λπ. είναι σωστή και οι κυρώσεις δικαιολο-

★
★

γημένες, δυστυχώς δεν επικρατούν τα ίδια κριτήρια και δεν επιδεικνύεται η ίδια αποφασιστικότητα και στην περίπτωση της Τουρκίας.
Οι ομοιότητες είναι εκπληκτικές. Οι Δυτικοί λένε ότι στη Ρωσία επικρατεί ένα απολυταρχικό
καθεστώς. Στην Τουρκία ποιο καθεστώς υπάρχει;
Ο Ερντογάν είναι περισσότερο αυταρχικός ηγέτης από τον Πούτιν, ο ένας με... τσαρικά χαρακτηριστικά, ο άλλος με σουλτανικά. Ο Πούτιν
φυλακίζει πολιτικούς του αντιπάλους, ο Ερντογάν έχει γεμίσει τις τουρκικές φυλακές με αντιθέτους στο καθεστώς του. Όσοι ασκούν κριτική στον Ερντογάν «βαφτίζονται» τρομοκράτες, πραξικοπηματίες κ.λπ. Κρατά στη φυλακή χωρίς δίκη τον πρόεδρο του Κουρδικού Κόμματος που εξελέγη διά ψηφοφορίας ως μέλος
της Βουλής. Όποιος δημοσιογράφος εκφράσει άποψη που δεν... αρέσει, ή πει μια... παροιμία, θεωρείται ότι.. προσέβαλε τον πρόεδρο
της Τουρκίας και διώκεται.

Η

Τουρκία παραβίασε την κυριαρχία και την
εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας διά στρατιωτικής εισβολής – κατοχής,
εξακολουθεί να εισβάλλει στην αναγνωρισμένη
διεθνώς κυπριακή ΑΟΖ, κι όμως, πέραν παραινέσεων και... συμβουλών δεν αντιδρά η
Δύση με αποφασιστικότητα. Και η Τουρκία επικαλέστηκε κίνδυνο για τους» ομοεθνείς της
στην Κύπρο, όπως κάνει και ο Πούτιν τώρα.
Ακόμα, απειλεί την Ελλάδα με «casus belli»,
συνεχώς παραβιάζει εναέριο ελληνικό χώρο,
αμφισβητεί διεθνείς Συμφωνίες όπως της Λωζάννης, αλλά οι Δυτικοί (και σύμμαχοί μας) κάνουν τα «στραβά μάτια».

Η

διεθνής νομιμότητα δεν μπορεί να είναι
επιλεκτική. Από την ώρα που αφήνεται να
είναι επιλεκτική, από εκείνη τη στιγμή γεννάται το πρόβλημα. Και στην περίπτωση της
Τουρκίας και του αυταρχικού Ερντογάν δυστυχώς
απέτυχε η Δύση να επιβάλει με βαριές κυρώσεις
τον νόμο. Ο πρόεδρος Μπάιντεν λέει – πολύ
σωστά – ότι ο Πούτιν δεν έχει δικαίωμα να απονέμει ανεξαρτησία σε αποσκιρτικά “κράτη” μόνος του. Γιατί δεν το λέει και για τον Ερντογάν,
που μόνο η Τουρκία αναγνωρίζει το ψευδοκράτος στην Κύπρο;

Η

Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ μικρό
κράτος στην παγκόσμια κονίστρα για να
προασπίσει τα δίκαιά της με αποτελεσματικό
τρόπο. Όμως, οι διεθνείς Συμφωνίες δεν έγιναν για να προστατεύονται οι ισχυροί, αλλά οι
αδύνατοι. Και είναι χρέος των δυνατών να υπερασπίζονται τους αδύνατους, ώστε να μην αναφύονται αυταρχικοί ηγέτες που να επιβάλλουν
στρατιωτικά τη θέλησή τους.

«Ε»

LETTINGS & PROPERTY MANAGEMENT

★
★
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Λειτουργία επισκόπου
Μαξίμου στο Μπέρμιγχαμ

Επίσκεψη στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας
στο Λονδίνο πραγματοποίησε την περασμένη
Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου, ο Υφυπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδος, αρμόδιος για τον
Απόδημο Ελληνισμό, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης.
Τον κ. Υπουργό συνόδευαν ο Εξοχώτατος Πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο
Βασίλειο κ. Ιωάννης Ραπτάκης και ο Γενικός
Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας, μετά των συνεργατών του, καλωσόρισαν τον κ. Υπουργό και την συνοδεία του και

ακολούθησε συζήτηση για θέματα που αφορούν την ομογένεια και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας.

Χειροτονία Άγγλου σε ορθόδοξο ιερέα
από Αρχιεπίσκοπο Νικήτα στο Margate
Την Κοινότητα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Margate επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, το Σάββατο 19 Φεβρουρίου,
μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Φιλοθέης της
Αθηναίας.
Ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας κατά την οποία ετέλεσε την εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Ιερολογιωτάτου Διακόνου κ. Δαυίδ Gillchrist.
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος
Αρχιμ. κ. Βησσαρίων Κοκλιώτης, ο Αρχιμ. κ.
Χριστόδουλος Κοκλιώτης, ο Πρεσβύτερος
π. Ιωάννης Garnett, ο νέος Πρεσβύτερος π.
Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας χειροτονεί σε πρεσβύτερο τον ιεροδιάκονο Δαυίδ Gillchrist

Δαυίδ Gillchrist και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς.
Ο χειροτονούμενος απηύθυνε συγκινημένος
λόγο προς τον Σεβασμιώτατο, ευχαριστώντας
τόσο τον ίδιο όσο και τον π. Βησσαρίωνα για
τη στήριξη και την πνευματική καθοδήγηση,
ενώ ευχαρίστησε και όλη την κοινότητα.
Ο Σεβασμιώτατος επαίνεσε τον π. Δαυίδ για
τη ενάρετη διακονία του και τόνισε την ανάγκη
για την προσέλευση νέων αυτοχθόνων πιστών
στην διακονία και τον κλήρο της Ορθοδόξου
Εκκλησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στο γεύμα που ακολούθησε, ο Σεβασμιώτατος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους
πιστούς, τους νέους και τα παιδιά της κοινότητος.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας
Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος την Κυριακή του Ασώτου.

Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρήστος Στεφάνου και ο Οικονόμος π. Νικόλαος-Λουκάς Καραφυλλίδης.
Ακολούθησε γεύμα σε αίθουσα της Ελληνικής Κυπριακής
Εστίας, όπου ο Θεοφιλέστατος συναντήθηκε με τους Επίτιμους Προξένους της Ελλάδος στο Μπέρμιγχαμ κ. Νικόλαο
Μπατή και της Κύπρου κ. Κωστάκη Πετρουή, καθώς και
με τον Πρόεδρο της Εστίας κ. Ηλία Κουμή.

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Η «Φωνή της Ελλάδας» εκπέμπει «SOS»
Σε μείζον πολιτικό ζήτημα για την ελληνική κυβέρνηση εξελίσσεται η
απόφαση της Διοίκησης της ΕΡΤ να βάλει λουκέτο στην εκπομπή των
βραχέων κυμάτων από την 1η Μαρτίου, ρίχνοντας το μπαλάκι για το κόστος
λειτουργίας τους στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προεδρίας, αν και το
ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ καλύπτει την πλήρη λειτουργία της ΕΡΤ.
Επί του ζητήματος, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή. Η Διοίκηση
της ΕΡΤ είχε λάβει την απόφαση να κλείσουν τα βραχέα, ήδη από το 2020,
προχωρώντας μάλιστα στην ενοικίαση μεγάλης έκτασης των βραχέων
στην Αυλίδα, για αγροτικές καλλιέργειες. Το κύριο επιχείρημα είναι πως η
συντήρηση των βραχέων είναι κοστοβόρα, καθώς αφορά παλιά τεχνολογία και η ανάπτυξη της ERTflix International θα καλύψει όλο το κενό της
ακρόασης της «Φωνής της Ελλάδας» μέσω Διαδικτύου. Η streaming πλατφόρμα της ΕΡΤ περιλαμβάνεται πλέον σε πολλές δορυφορικές και ιντερνετικές πλατφόρμες, σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία. Το αντεπιχείρημα
όσων αντιδρούν, είναι πως το Διαδίκτυο δεν μπορεί να καλύψει τους δεκάδες χιλιάδες ναυτικούς που βρίσκονται στις θάλασσες και τα βραχέα είναι
ο φθηνότερος τρόπος εκπομπής της ελληνικής γλώσσας σε όλη τη Γη,
χωρίς τεχνολογικό περιορισμό! Στην απόφαση του λουκέτου, αντέδρασαν δυναμικά κυρίως οι ενώσεις ναυτικών, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) και η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), καθώς επιμένουν πως το κλείσιμο της «Φωνής της Ελλάδας» στα βραχέα, σημαίνει εξαφάνιση της ελληνικής γλώσσας για χιλιάδες ναυτικούς. Τέλος, η Ιωάννα Τριανταφύλλη τοποθετήθηκε με απόφαση της Διοίκησης ΕΡΤ, Προϊσταμένη της υποδιεύθυνσης της «Φωνής της
Ελλάδας».

Τα έψαλε ο Δένδιας στον Τούρκο πρεσβευτή
Αν μη τι άλλο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, έχει
το κοκαλάκι της νυχτερίδας, τουλάχιστον επικοινωνιακά. Την ημέρα που
όλη η ειδησεογραφία ήταν κολλημένη στο Ουκρανικό, ήρθε το επεισόδιο
της αντιπαράθεσής του με τον Τούρκο πρεσβευτή, στη διάρκεια διάλεξής
του σε think tank στο Όσλο, για να κερδίσει τις πρώτες θέσεις στα δελτία
ειδήσεων. Πάντως, οι απαντήσεις που έδωσε ήταν αποστομωτικές και
τελικά ο Τούρκος διπλωμάτης μάλλον πέτυχε τα αντίθετα αποτελέσματα,
καθώς βρέθηκε εκτεθειμένος να υπερασπίζεται το casus belli μπροστά
σε ένα κοινό, το οποίο για το μόνο που δεν φημίζεται, είναι για τα φιλοπόλεμα αισθήματά του… Τώρα, το αν χάρηκαν όλοι στην Αθήνα για την επικοινωνιακή προβολή του Νίκου Δένδια, είναι μια άλλη συζήτηση…

Πέφτει αμέσως στα βαθιά
η Πρόεδρος των εφοπλιστών
Την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ)
Μελίνα Τραυλού, δέχθηκε η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Χωρίς ίχνος υπερβολής, ήταν μια ιστορική συνάντηση, δεδομένου ότι είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στα 106 χρόνια
ιστορίας της ΕΕΕ, που επισκέφθηκε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Μελίνα Τραυλού πέφτει αμέσως στα βαθιά,
καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε εξέλιξη διεργασίες για τη συμμετοχή της Ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων, πρόβλημα
στο οποίο μεγάλο μέρος του εφοπλισμού των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάει βελτιώσεις.

Κεκάκια φράουλας από τα χεράκια της

Δ

εν υπάρχει είδος στην αγορά που
να μην έχει αυξηθεί η τιμή του. Έχουν
ακριβύνει τα αγαθά πρώτης ανάγκης, η
βενζίνη, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο,
το ρεύμα, τα πάντα, με τα ελληνικά νοικοκυριά να έχουν τρελαθεί κυριολεκτικά.
Ένας μισθός μπαίνει στο σπίτι, τι να πρωτοβολέψει κανείς; Και τι θα απομείνει, για να
υπάρχει ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι; Όλα
ακριβαίνουν… Άγνωστη η επόμενη μέρα…
Κατά 135,7% αυξήθηκε το φυσικό αέριο,
45% το ηλεκτρικό, 21,7% τα καύσιμα, 19,7%
τα αρνιά και τα κατσίκια, 17% το λάδι, 14,2%
οι πατάτες, 7,6% τα ζυμαρικά, 6,7% τα ψάρια,
6,6% τα πουλερικά, 5,5% τα τυριά, μέχρι και
το ψωμί ακρίβυνε κατά 4,9%. Πώς να τα
βγάλει πέρα η οικογένεια;
Και όσες επιχειρήσεις έχουν αποφύγει
του λουκέτο, στέκονται όρθιες με μεγάλη
δυσκολία. Η τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω
από 1,84 ευρώ το λίτρο, το δε πετρέλαιο
θέρμανσης κοστίζει 1,22 ευρώ το λίτρο και
πάει και για άλλη αύξηση. Και η απάντηση
της κυβέρνησης, είναι ότι η εποχή του φθηνού χρήματος για την Ελλάδα, ουσιαστικά
τελειώνει!

Όχι ελεημοσύνες…
Τα νοικοκυριά αντιμετωπίζονται σαν να
έχουν βγει στη ζητιανιά… Τι άλλο είναι τα 39
ευρώ μηνιαία ενίσχυση τον Φεβρουάριο, για
ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει 300
KWh τον μήνα και τα 51 ευρώ για όσους
είναι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της
ΔΕΗ; Για το δε φυσικό αέριο, η επιδότηση

δρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός. Και επισημαίνει: «Το 2021 ήμασταν η Αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
έκανε τους περισσότερους ελέγχους, μια
αύξηση 100% περίπου σε αριθμό ελεγχόμενων εταιρειών σε σχέση με το 2019, όταν
ανέλαβα».

Πάρτι θα γίνει…
των νοικοκυριών θα είναι 20 ευρώ ανά θερμική MWh για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Αιτία η διεθνής αύξηση
της τιμής της ενέργειας
«Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της ακρίβειας είναι εισαγόμενο και οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην αύξηση της τιμής της ενέργειας,
του κόστους μεταφοράς και των τιμών πολλών πρώτων υλών», υποστηρίζει ο Πρόε-

Τα «καλύτερα ελληνικά νησιά»
για τουρισμό το 2022

Όλοι μας περιμένουμε το ελληνικό καλοκαίρι, για να… θεραπεύσουμε
όσα έγιναν το χειμώνα. Η δε γαστρονομία είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυνατότητα εξέλιξης στην Ελλάδα, επισημαίνει η Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Marketing Greece, διαμηνύοντας σε όλη την
υφήλιο: «Ο τουρισμός και η επικοινωνία του τουρισμού, είναι όπλα ήπιας
ισχύος για την Ελλάδα. Τα δέκα χρόνια της κρίσης (2010-2019), εκτός από
τα 135 δις ευρώ άμεσα έξοδα, ήρθαν 250 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι
είχαν κατά μέσον όρο μια πολύ καλή ταξιδιωτική εμπειρία στην Ελλάδα.
Ας αναλογιστούμε και ας κάνουμε τους αναγκαίους συνειρμούς, ως προς
το τι σημαίνει αυτό για τη φήμη και ευρύτερα για τις δυνατότητες της Ελλάδας».

Φ. Χαρ.

Πληθαίνουν οι οικονομολόγοι που προειδοποιούν πως, αν το πετρέλαιο εκτοξευθεί
στα τέλη Φεβρουαρίου στα 100 δολάρια το
βαρέλι, ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί κατά
περίπου μισή εκατοστιαία μονάδα, τόσο
στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την JP Morgan Chase & Co, αν η τιμή
φτάσει στα 150 δολάρια το βαρέλι, θα περιέλθει σε στασιμότητα η παγκόσμια οικονομία, ενώ ο πληθωρισμός θα υπερβεί το
7% παγκοσμίως.

ΚΚΕ: “Ρεσιτάλ αντικομμουνισμού
από Πούτιν”
ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ…
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΝΑΤΟ-ΕΕ!!!

Αδικημένες οι γυναίκες …

Το ελληνικό καλοκαίρι,
το ισχυρότερό μας τουριστικό brand!

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Ασύδοτη η ακρίβεια
καταληστεύει τα ελληνικά νοικοκυριά

Η Ντέμπι Ματενοπούλου είναι παρουσιάστρια στις ΗΠΑ και ταλεντάρα
στη μαγειρική. Στο θέμα λοιπόν: Η ομογενής με καταγωγή από το «καμάρι»
του Βορρά, την Ξάνθη, έφτιαξε λαχταριστά κεκάκια φράουλας με σαντιγί,
που έκαναν θραύση και στα social media σε «likes», αλλά και σε views,
σε θεάσεις στον ιστότοπό της. Σε έναν κόσμο όπου η κατήφεια ζει και
βασιλεύει, η 47χρονη παρουσιάστρια της εκπομπής «Home and Family»
του Hallmark Channel ποντάρει στη «γλύκα της ζωής», όπως διατρανώνει,
και υπογράφει βιβλία μαγειρικής που γίνονται sold out. Όσο για την Ελλάδα; «Είμαι η πρώτη από την οικογένειά μου που γεννήθηκε στην Αμερική, γι’ αυτό και θέλω περισσότερο απ’ όλους μου τους συγγενείς να την
επισκέπτομαι. Είμαι πολύ περήφανη για την καταγωγή μου», δηλώνει
χαρακτηριστικά.
Στην Ελλάδα καταγράφεται απόκλιση αμοιβών σχεδόν κατά 35% και
14.000 ευρώ το χρόνο, σε βάρος των γυναικών. Οι έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ
και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, τον Δεκέμβριο του 2020 έδειξαν
ότι ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών απασχολείται σε χαμηλόμισθες θέσεις
εργασίας. Στα χαμηλότερα από τον κατώτατο μισθό μισθολογικά κλιμάκια απασχολούνται κατά μέσο όρο 11% περισσότερες γυναίκες απ’ ό,τι
άνδρες, στα δε υψηλότερα από τον κατώτατο μισθό μισθολογικά κλιμάκια απασχολούνται κατά μέσο όρο 43% περισσότεροι άνδρες. Κατά μέσο
όρο, μια γυναίκα στέλεχος πληρώνεται κατά 23,7% λιγότερο από έναν
άνδρα συνάδελφό της, ενώ με βάση τις μέσες αποδοχές, παίρνει 13.500
ευρώ λιγότερα ετησίως.
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Τα καλύτερα ελληνικά νησιά για επίσκεψη το 2022 αναδεικνύει, σε
ειδικό αφιέρωμα, το περιοδικό «Conde Nast traveller» στη διαδικτυακή
έκδοσή του, με πρώτη τη Σαντορίνη, την οποία συστήνει, πέρα από τις
φυσικές ομορφιές της, και για τον γαμήλιο τουρισμό.
Στο αφιέρωμα για τα καλύτερα νησιά του 2022 συγκαταλέγονται, επίσης, από τις Κυκλάδες η Μήλος, η Τήνος, η Αμοργός, η
Νάξος, η Φολέγανδρος, η Σύρος, η Σέριφος, η Σίφνος και η Μύκονος.
Για τη Μήλο(φωτό) σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια έγινε ευρύτερα
γνωστή χάρη στις περιγραφές και από το instagram, «που είναι γεμάτο
με πλάνα από τους κυματιστούς λευκούς βράχους στο Σαρακίνικο, την
πράσινη τρύπα για κολύμπι στον Παπαφράγκα, τα πολύχρωμα σύρματα, ενώ τις καλύτερες φωτογραφίες θα τις βρείτε στο Κλήμα και στα Μανδράκια». Το δημοσίευμα αναφέρεται και στις θερμές πηγές που αναβλύζουν στο νησί, που, όπως επισημαίνει, «είναι ζωγραφισμένο».
Για την Τήνο γράφει ότι ενώ απέχει μόλις 15 λεπτά από τη Μύκονο
δεν διακρίνεται για συνωστισμό τουριστών και προσθέτει πως διαθέτει
50 χωριά που συναγωνίζονται σε ομορφιά υπογραμμίζοντας ότι το νησί
«είναι από θαύμα ανέγγιχτο».

Με ανακοίνωση για την κρίση στην Ουκρανία το Κομμουνιστικό Κόμμα
Ελλάδας ( ΚΚΕ) επισημαίνει ότι το προχθεσινό διάγγελμα Πούτιν ήταν
«ρεσιτάλ αντικομμουνισμού», ενώ υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να
υπάρχει καμία ελληνική εμπλοκή στους σχεδιασμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
«Η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να προχωρήσει στην αναγνώριση των λεγόμενων “Λαϊκών Δημοκρατιών” του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, που έχουν αποσχιστεί από την Ουκρανία το 2014, στην περιοχή
του Ντονμπάς, αποτελεί ένα ακόμη βήμα που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή και οδηγεί στην κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ με τη Ρωσία», αναφέρει το ΚΚΕ.
Στο διάγγελμά του ο Πούτιν επεδίωξε να δικαιολογήσει τη σημερινή του
στάση με ένα ρεσιτάλ αντικομμουνισμού, επίθεσης στους Μπολσεβί-κους,
τον Λένιν και τη Σοβιετική Ένωση. Τίποτε, όμως, δεν μπορεί να αμαυρώσει
την προσφορά του Σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν πολυεθνική ένωση ισότιμων κρατών, ούτε να αποκρύψει τα δεινά της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, στην οποία ο Πούτιν έπαιξε τον δικό του ρόλο. Στην
πράξη η επίθεση αυτή χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα των επικίνδυνων
στρατηγικών σχεδιασμών της ρωσικής ηγεσίας στην περιοχή.
Η “αναγνώριση” από τη Ρωσία των λεγόμενων “Λαϊκών Δημοκρατιών”
του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ δεν λύνει τα υπαρκτά προβλήματα, αλλά
αναπαράγει τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, που
οδηγούν σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στην ταξική εκμετάλλευση.
Επιπλέον, θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την κοινή πάλη των λαών
ενάντια στο εθνικιστικό μίσος, που καλλιεργείται από τις αστικές τάξεις και
τα ιμπεριαλιστικά κράτη για την προώθηση των συμφερόντων τους στην
περιοχή».
Τέλος, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Το ΚΚΕ αντιτάσσεται στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και απαιτεί να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στους
σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην Ουκρανία! Να κλείσουν οι βάσεις
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ! Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στην
Ουκρανία ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές!» Καλεί δε τον λαό «να
δυναμώσει την πάλη για την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις,
με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του».

Επικαιρότητα
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Ιστορική συμφωνία ΕΕ-Κύπρου
για τους λαθρομετανάστες
Μ

ια ιστορική συμφωνία για την διαχείριση
του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης στην Κύπρο, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της ΕΕ για το Μεταναστευτικό, υπογράφτηκε τη
Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο.
Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος
Νουρής και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ίλβα Γιόχανσον, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής
Μαργαρίτη Σχοινά.
Ο κ. Σχοινάς πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη
στην Κύπρο, την πρώτη αφ’ ότου ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν δύο περίπου χρόνια.
Το Μνημόνιο προνοεί δράσεις σε τρεις βασικούς
άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τα σημεία εκκίνησης
και προέλευσης αυτών των μεταναστευτικών ροών,
ο δεύτερος με την ενίσχυση των δομών υποδοχής
και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών της
Κυπριακής Δημοκρατίας και ο τρίτος με την επιστροφή των ροών αυτών στις χώρες προέλευσης.
Στη δήλωση του μετά την υπογραφή του Μνημονίου,
ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε σημαντική και εμβληματική τη σημερινή μέρα, «γιατί γυρνάμε σελίδα μαζί
Ευρωπαϊκή Ένωση και Κυπριακή Δημοκρατία στη
διαχείριση ενός προβλήματος που έχει πάρει πολύ
μεγάλες διαστάσεις και δημιουργεί ένα δυσανάλογο βάρος διαχείρισης στην Κύπρο, ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη της ΕΕ που δέχεται μεγάλη πίεση
σε μια ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική πτυχή της λειτουργίας της που συνδέεται άμεσα με την πράσινη
γραμμή».
Είπε πως η πράσινη γραμμή δεν είναι εξωτερικό σύνορο της ΕΕ αλλά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση
και αυτό που κάνουμε σήμερα, όπως σημείωσε,
είναι να συστηματοποιούμε σε ένα ενιαίο πλαίσιο
πολιτικών δεσμεύσεων, δράσεων και συγκεκριμένων δεσμεύσεων ένα πλέγμα πρωτοβουλιών που
θα κινητοποιήσει όλες τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες,
αλλά και όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς,
που συνδέονται με τη διαχείριση του μεταναστευτικού και του ασύλου σε μια ενιαία συνεκτική δέσμη
πρωτοβουλιών, η οποία, όπως είπε, «θα αλλάξει
την κατάσταση και μάλιστα σύντομα».
Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στη συνέχεια στους
τρεις βασικούς άξονες δράσης, λέγοντας πως ο
πρώτος έχει να κάνει με τα σημεία εκκίνησης και
προέλευσης αυτών των μεταναστευτικών ροών και
που απαιτεί άμεση δράση και στην οποία δεσμεύεται ο ίδιος προσωπικά να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Ο δεύτερος αφορά την βοήθεια προς
την Κυπριακή Δημοκρατία για ενίσχυση των δομών
υποδοχής και διαχείρισης των μεταναστευτικών
ροών, με την ιδιαιτερότητα της πράσινη γραμμής.
Τέλος, ο τρίτος άξονας και βασικό στοιχείο αυτής
της νέας πρωτοβουλίας είναι η υιοθέτηση ενός
ενισχυμένου κύματος επιστροφών των μεταναστών
εκείνων που δεν έχουν λόγο να βρίσκονται υπό τη
νόμιμη προστασία της ΕΕ, προστασία ασύλου στις
χώρες προέλευσης τους. «Και σε αυτούς τους τρεις
άξονες θα δουλέψουμε μαζί ΕΕ και Κυπριακή Δημοκρατία χέρι με χέρι», τόνισε.
Από την πλευρά του ο κ. Νουρής είπε αρχικά
πως η ημέρα αποτελεί ορόσημο για την Κυπριακή
Δημοκρατία και τις προσπάθειες που καταβάλλει η

Κυβέρνηση για τη διαχείριση ενός προβλήματος
που ταλανίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Είπε πως στην Κύπρο οι υπέρμετρα αυξημένες
ροές έχουν επιφέρει σωρεία αρνητικών επιπτώσεων
στην οικονομία, την κοινωνική συνοχή αλλά και την
ασφάλεια της χώρας, ενώ την ίδια ώρα και ενώ οι

δυνατότητες υποδοχής και φιλοξενίας έχουν προ
πολλού εξαντληθεί, η εκμετάλλευση του συστήματος ασύλου από πρόσωπα τα οποία δεν χρήζουν
διεθνούς προστασίας, στερούν στο κράτος τη δυνατότητα να παράσχει ουσιαστική φιλοξενία, φροντίδα
και στήριξη στους πραγματικά έχοντες ανάγκη.
Ο κ. Νουρής είπε πως η υπογραφή του Μνημονίου
Συναντίληψης Κύπρου-Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
η πλέον τρανή απόδειξη, ότι η Ευρώπη είναι εδώ.
«Μας άκουσαν, κατάλαβαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και είναι στο πλευρό μας», είπε.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑ
Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, είχε ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο, στη Λευκωσία, αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ για το Μεταναστευτικό.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη
συνάντηση, με τον πρόεδρο της Κύπρου, ο κ. Σχοινάς ανέφερε: «Είχα μία πολύ ωραία κουβέντα με
τον Πρόεδρο για την ευρύτερη κατάσταση στην περιοχή. Ο Πρόεδρος είναι από τους πιο έμπειρους
ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν χρειάζεται
να τον ενημερώσω για πολλά, γιατί ξέρει πολλά, και
φεύγω πολύ ικανοποιημένος και από τη μεγάλη
ιστορική τελετή που είχαμε σήμερα με το Μνημόνιο, αλλά και από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο,
συναντήσεις που είναι πάντα πολύ πολύ ενδιαφέρουσες».
ΣΧΟΙΝΑΣ: «ΑΥΤΟ
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ»

ΠΟΥ

ΒΛΕΠΩ

του Αντιπροέδρου της Κομισιόν και των συνεργατών
του στην Κύπρο αποτελεί «την κορύφωση των τελευταίων επισκέψεων Ευρωπαίων αξιωματούχων που
είχαμε το τελευταίο διάστημα». «Δείχνει ξεκάθαρα,
αυτό που ζητάμε» είπε, «την έμπρακτη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τεράστιο πρόβλημα που
η χώρα μας αντιμετωπίζει».
Απευθυνόμενος στον κ. Σχοινά, ο κ. Νουρής είπε
πως «η χώρα μας, κ. Αντιπρόεδρε, ξέρετε πάρα
πολύ καλά, δυστυχώς τα τελευταία πέντε χρόνια
είναι το κράτος μέλος της ΕΕ που δέχεται τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών και βεβαίως αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο βάρος, για την Κυπριακή Δημοκρατία τόσο στα θέματα της διαχείρισης
όσο και βεβαίως στα θέματα υποδοχής».
Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα στην ακριτική Αθηένου, ανέφερε ο κ. Νουρής, «σε ένα από τα πολλά
σημεία, που αποτελούν ανοιχτή πληγή στην πράσινη γραμμή και μέσα από την οποία διέρχονται σε
καθημερινή βάση δεκάδες παράτυποι μετανάστες,

γιατί πάρα πολύ απλά, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει
κανένα απολύτως εμπόδιο για να περιορίσει αυτές
τις διελεύσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
λαμβανομένου υπόψη του βάρους που η χώρα αντιμετωπίζει».
Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε πως «ζητάμε
από την ΕΕ, να νουθετήσει την Τουρκία, για να σταματήσει αυτή την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού».
Από την πλευρά του ο κ. Σχοινάς ανέφερε πως
«από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα μου, από τον Δεκέμβριο του 2019, ήμουν πεπεισμένος, ότι δεν μπορεί κανένας να διαχειριστεί τη
μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ αν δεν βρεθεί στο
πεδίο, αν δεν βρεθεί εκεί που υπάρχει πρόβλημα,
δίπλα στους ανθρώπους που το διαχειρίζονται, και
στις τοπικές κοινωνίες».
«Ήμουνα στον Έβρο την Καθαρά Δευτέρα του
2020, ήμουνα ώρες μετά στην πυρκαγιά, στην Μόρια
στη Λέσβο, ξανά πήγα με τον Πάπα, βρέθηκα στην
Λιθουανία, αλλά αυτό που βλέπω σήμερα εδώ στην
πράσινη γραμμή, με συγκλονίζει», είπε.
Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν συνέχισε λέγοντας ότι «είναι εντελώς διαφορετική η αντίληψη του
προβλήματος από απόσταση με αυτό που βλέπω
τώρα εδώ». Δημιουργεί, είπε, «ένα μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά
και για την Ευρώπη.
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ Μαργαρίτης Σχοινάς,
ανέφερε «ότι πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να
βοηθηθεί στη διαχείριση όλων των διαδικασιών
ασύλου και υποδοχής με γενναιόδωρη κοινοτική
χρηματοδότηση και ότι πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο κύμα επιστροφών, γιατί χωρίς τις επιστροφές
αυτών που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στο
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα τα καταφέρουμε».

ΜΕ

Ο κ. Σχοινάς, συνοδευόμενος από τον υπουργό
Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρής, επισκέφθηκαν σημεία
της πράσινης γραμμής και ακριτικά φυλάκια.
Σε δηλώσεις από το φυλάκιο ΣΤΕΚ στην είσοδο
της Αθηένου, ο κ. Νουρής ανέφερε ότι η παρουσία

Με τον Μαργαρίτη Σχοινά συναντήθηκαν και οι Υπουργοί Εσωτερικών, Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας,
με τον οποίο συζήτησαν θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και Επιτρόπου για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής.
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ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
του Γερμανού Στρηνόπουλου
(συνέχεια)

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Στο θέμα της Ελληνικής Παιδείας, ο Γερμανός επανειλημμένα προσπάθησε για τη διάδοση των Ελληνικών
Γραμμάτων στις Κοινότητες της Επαρχίας του. Στο Λονδίνο, συγκεκριμένα, ιστορική παραμένει η ομιλία του,
την οποία εκφώνησε στις 3 Ιουλίου 1943 προς τα Μέλη
της Ενώσεως των εν Μ. Βρετανία Ελλήνων για την
επείγουσα ανάγκη δημιουργίας ημερήσιου Ελληνικού
Σχολείου.
Απεβίωσε στο Λονδίνο στις 23 Ιανουαρίου και κηδεύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1951, το δε σκήνωμά του εξετέθη σε δημόσιο προσκύνημα στην Κρύπτη της Αγίας
Σοφίας. Ο δε Αγγλικός Τύπος ασχολήθηκε εκτενέστατα με την προσωπικότητα του Γερμανού κι επαίνεσε με
θερμά λόγια το έργο του μεγάλου αυτού Ιεράρχη σε
σχόλια και άρθρα δημοσιευμένα τόσο πριν, όσο και
μετά τον θάνατό του.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Το έργο, βέβαια, που αναλάμβανε να φέρει σε πέρας
ο Μητροπολίτης Γερμανός ήταν όχι μόνο τεράστιο, αλλά
και απαιτούσε από αυτόν ευελιξία, διορατικότητα, αντικειμενική εκτίμηση της πραγματικότητας και, πάνω απ’
όλα, πλήρη αφοσίωση τόσο στη διακονία του, όσο και
προς την προϊσταμένη του Αρχή, το Κέντρο δηλαδή
της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο
βαλλόταν συνεχώς τόσο από τους Τούρκους, όσο και
από τις άλλες μη Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες της
Ευρώπης και δη τη Ρωσική.
Απαιτούσε όμως και πλήρη, αλλά και πλήρως αντικειμενκή γνωριμία με το ποίμνιό του, το οποίο είχε εθισθεί στην αυτόνομη ύπαρξη και διοίκηση των κατά
τόπους Κοινοτήτων και, μάλιστα, σε σημείο που να
θεωρεί τον ιερέα ως έναν απλό υπάλληλο χωρίς καμ-

μιά σχεδόν άλλη ουσιαστική εξουσία στα Κοινοτικά
πράγματα εκτός από την ξηρά εκτέλεση των καθαρά
εκκλησιαστικών τελετών και μυστηρίων. Οι συνεχείς
αναγκαστικές μετακινήσεις, όμως, αυτές του Γερμανού
ήταν και κουραστικές και πολυδάπανες για τη Μητρόπολή του, η οποία βρισκόταν ακόμη στα σπάργανά της,
χωρίς κανένα άλλο οικονομικό πόρο εκτός από τις οικειοθελείς εισφορές ατόμων και ενίων Κοινοτήτων.

Η Μητρόπολη Θυατείρων
και η Ελληνική Κυβέρνηση
Για την οικονομική δυσπραγία τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο και της νεοσύστατης Μητροπόλεως, όπως επίσης, και για τις άλλες πολλαπλές και
εν πολλοίς αξεπέραστες δυσκολίες που αντιμετώπιζε
ο Μητροπολίτης Γερμανός (1922-1951), ευθύνονταν
αφ’ενός η τρομερή Μικρασιατική Καταστροφή του 1922,
η οποία είχε καταδικάσει τη Μητέρα Εκκλησία σε σημείο
«μελλοθανάτου», τους δε εκπρο-σώπους της στις ευπορούσες χώρες της Δύσης είχε μετατρέψει σε ουσιαστικές ναυαγοσωστικές λέμβους. Αφετέρου δε, ο εθνοφθόρος διχασμός, ο οποίος δεν εννοούσε να κοπάσει
και να καταποντισθεί μαζί με τα περί της Μεγάλης Ιδέας
ανεκπλήρωτα πια όνειρα του ταλαίπωρου Ελληνικού
Έθνους. Αποτελεί δε μέτρο της υπερχρονικής ζωτικότητας του Κέντρου της Ορθοδοξίας το θαυμαστό γεγονός
όχι μόνο της επιβίωσής του, αλλά και της, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ανάληψης από μέρους του της
σκυτάλης της παγκόσμιας ακτινοβολίας του χάρις αφ’ενός
στους γεραρούς πηδαλιούχους του Φαναρίου και, αφετέρου, στους ικανότατους εκπροσώπους τους στις νέες
Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου, μεταξύ των οποίων

την πρώτη θέση κατέχει δικαιωματικά ο αοίδιμος Μητροπολίτης Θυατείρων Γερμανός Στρηνόπουλος.
Ο οποίος, όμως, ήταν υποχρεωμένος συνεχώς και
αδιαλείπτως να εκλιπαρεί την οικονομική αρωγή των
μελών των, υπό την πνευματική του δικαιοδοσία
Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων, ευπόρων ομογενών. Και αυτό, μάλιστα, όταν και η Ελληνική Κυβέρνηση, αντιμετωπίζουσα η ίδια οικονομικές δυσκολίες
πρώτου βαθμού, έκρινε σκόπιμο να καταργήσει το παρεχόμενο επίδομά της προς την Ιερά Μηρόπολη Θυατείρων, όπως καταφαίνεται από την πιο κάτω επιστολή του Γερμανού προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο:
«Αύξ. αρ. 495
Τη 12η Φεβρουαρίου 1926,
Παναγιώτατε Δέσποτα, Η Α.Ε. ο εν Λονδίνω Πρεσβευτής της Ελλάδος κατόπιν τηλεγραφήματος εξ Αθηνών μοι ανακοίνωσεν, ότι η Ελλ. Κυβέρνησις διά λόγους οικονομίας κατήργησε το επίδομα αυτής προς την Ι.
Μητρόπολιν Θυατείρων.
Ως είναι γνωστόν, το επίδομα τούτο είχεν ορισθή προ
ενός και ημίσεως περίπου έτους κατόπιν ιδιαιτέρας του
Οικουμ. Πατριαρχείου συστάσεως και ενεργείας παρά
τω τότε Υπουργώ των Εξωτερικών διά τας ανάγκας της
Μητροπόλεως ταύτης. Συνεπεία της αποφάσεως εκείνης,
ως ην επόμενον, προέβην εις ενοικίασιν μικρού μεν
αλλ’αξιοπρεπούς οικήματος εν τω κέντρω του Λονδίνου
παρά την Εκκλησίαν μετά μακροχρονίου συμβολαίου,
επίπλωσα αυτό σοβαρώς, ώστε να δύναμαι να υποδέχομαι πάντα επισκέπτην, εμίσθωσα τακτικήν υπηρεσίαν, προσέλαβον έμμισθον Γραμματέα και έκτακτον
μεταφραστήν και εν γένει διωργάνωσα τα της Μητρ-

οπόλεως ούτως ώστε αύτη ευστοχώτερον να βάλλη
προς τον σκοπόν, δι’ ον ιδρύθη.
Η απροσδοκήτως όμως γενομένη κατάργησις του
προς την Μητρόπολιν Θυατείρων επιδόματος δεν περιάγει μόνον εις δυσχερή οικονομικήν θέσιν τον εμπεπιστευμένον την διοίκησιν αυτής, αλλά συνεπάγεται κατ’
ανάγκην και μείωσιν της εξωτερικής αυτού παραστάσεως, ήτις μοιραίως αντανακλά και επί του έργου, το
οποίον εκτελεί και επί της ανωτάτης Εκκλησιαστικής
Αρχής, ην παρά τοις ξένοις αντιπροσωπεύει. Αν παρέσχε
μέχρι τούδε υπηρεσίαν τινά η Μητρόπολις αύτη από
εκκλησιατικής ακραιφνώς απόψεως, γινώσκει τούτο
είπερ τις και άλλος η Υ.Θ.Π. και η Αγία και Ι. Σύνοδος.
Δύνανται δε και οι αρμόδιοι παράγοντες, οίτινες ουχί
άπαξ εχρησιμοποίησαν εμμέσως το κύρος αυτής προς
επιδίωξιν εθνικών σκοπών να μαρτυρήσωσιν, αν συνεβάλετο αύτη κατά τι και υπό την ετέραν, την εθνικήν,
έποψιν.
Ως εξ αρχής ετόνισα εν ταις προς την Εκκλησίαν μου
εκθέσεις «οίδα αυτός, κατά τον Απ., και περισσεύειν και
υστερείσθαι». Αλλά κηδόμενος υπέρ παν άλλο της αξιοπρεπείας της Εκκλησίας και του Έθνους παρακαλώ την
Υ.Θ. Παναγιότητα, όπως ευαρεστηθή να ενεργήση δεόντως προς αποκατάστασιν επιδόματος, όπερ χάριν του
σκοπού τούτου διατίθεται.
Ευελπιστών, ότι η παράκλησίς μου αύτη γενήσεται
ευμενώς αποδεκτή ασπάζομαι την δεξιάν της Υμετ. Θ.
Παναγιότητος και διατελώ.
Ταπεινός εν Χριστώ αδελφός και πρόθυμος
+ ο Θυατείρων Γερμανός».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Η πλατφόρμα «staellinika» άρχισε στο
σχολείο Άγιος Κυπριανός Λονδίνου
Την ενεργοποίηση της ψηφιακής
πλατφόρμας εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας «staellinika» στο Ηνωμένο Βασίλειο εγκαινίασαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης και ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Ιωάννης Χρυσουλάκης, οι οποίοι
και μίλησαν για τη σημασία της πλατφόρμας.
Παρέστησαν και απηύθυναν ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας και ο Προεδρικός Επίτροπος της Κύπρου για θέματα Αποδήμων κ. Φώτης Φωτίου.
Παρόντες ήταν, επίσης, ο πρέσβυς της
Ελλάδος κ. Ιωάννης Ραπτάκης, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Ανδρέας
Κακουρής και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 στο Ελληνορθόδοξο καθημερινό Σχολείο του Αγίου
Κυπριανού στο Λονδίνο και συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και το
ανωτέρω σχολείο, σε συνεργασία με την
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας και την Πρεσβεία της Ελλάδος στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Η πλατφόρμα «staellinika» είναι μια
πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας σε
συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
(SNF) στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser
(SFU), στο Βανκούβερ του Καναδά, με την
υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος». Η πλατφόρμα «staellinika» προσφέρει μαθήματα ελληνικών που απευθύνονται σε αρχάριους μαθητές στα σχο-

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Νικήτας μαζί με τον υφυπουργός κ. Κατσανιώτη και
τον Επίτροπο κ. Φωτίου σε μια από τις τάξεις του σχολείου.

Ο κ. Φωτίου απευθύνει χαιρετισμό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας
«staellinika» στο σχολείο Άγιος Κυπριανός νοτίου Λονδίνου

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και οι άλλοι επίσημοι
επισκέφθηκαν τάξεις του σχολείου Άγιος Κυπριανός.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης κατά
την παρουσίαση της πλατφόρμας «staellinika» στον Άγιο Κυπριανό

λεία, αλλά και για κατ’ οίκον εκμάθηση. Ο
εκπαιδευτικός σχεδιασμός της πλατφόρμας βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους
διδασκαλίας.
Το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Κυπριανού είναι το πρώτο αγγλικό σχολείο

στο Ην. Βασίλειο που συνεργάζεται με την
πλατφόρμα staellinika στο πλαίσιο της
προώθησης και διάδοσης της ελληνικής
γλώσσας στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ταυτόχρονα θα εμπλουτίσει το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει. Στη
συνέχεια θα διαδοθεί σε όλα τα σχολεία
που διδάσκουν ελληνικά στη Βρετανία.
Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, Υφυπουργός
Εξωτερικών της Ελλάδος, αρμόδιος για
τον Απόδημο Ελληνισμό, απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση, τονίζοντας, μεταξύ
άλλων: «Σήμερα αισθάνομαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι ανάμεσά σας, καθώς
στο πρόσωπό σας βλέπω τους αναρίθμητους νεαρούς Έλληνες και Ελληνίδες του
Εξωτερικού που κρατάνε άσβεστη τη φλόγα
της πατρίδας τους. Εσείς τους εκπροσωπείτε επάξια, συμμετέχοντας στην προσπάθεια της διατήρησης της γλώσσας, των
εθίμων και των ηθών της Ελλάδας, την
οποία ποτέ δεν ξεχνάτε», ενώ υπογράμμισε πως η πλατφόρμα «staellinika» φιλοδοξεί «να δώσει την ευκαιρία σε μια ηλικιακή ομάδα που ξεκινά από την προσχολική ηλικία και φθάνει μέχρι την ενηλικίωση, να επανασυνδεθεί με την ελληνική
γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό».

Παιδιά του σχολείου Άγιος Κυπριανός, η πλειοψηφία των οποίων, το 90%,
δεν έχει ελληνικές ρίζες, κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας.

Στον χαιρετισμό του ο Επίτροπος κ.
Φωτίου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σε συνεργασία με τα παροικιακά σχολεία και την
εκκλησία, παρουσιάζεται για πρώτη φορά
στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ψηφιακή πλατφόρμα διδασκαλίας ελληνικών “Staellinika”,
η οποία απευθύνεται στον απόδημο Ελληνι-

Ο κ. Κατσανιώτης συνομιλεί με μαθητές στην τάξη.

σμό, κυρίως στους μικρούς νέους της ομογένειας, προσφέροντας τους με έναν ξεχωριστό τρόπο για την ηλικία τους, μαθήματα
ελληνικής γλώσσας, ελληνικής μυθολογίας,
και άλλα….
Στην εξέλιξη η πλατφόρμα, ως ένα πολύ
χρήσιμο και ουσιαστικό εργαλείο, είμαι
σίγουρος ότι θα αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία και τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας
και του πολιτισμού γενικότερα από τα μέλη
της Διασποράς μας, όπου και αν ευρίσκονται».
Την επίσημη έναρξη της εφαρμογής της
πλατφόρμας κήρυξε ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος και

παρουσίασε την πλατφόρμα «staellinika»,
ενώ υπογράμμισε τη δέσμευση της Γενικής Γραμματείας στη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, που καθίσταται εφικτή σε κάθε γωνιά του πλανήτη με
τη βοήθεια αυτού του καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου.
Η επίδειξη λειτουργίας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από
τον καθηγητή Δημήτριο Κράλλη, Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών
του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και τον
κ. Διονύσιο Αρκαδιανό, Συντονιστή Έρευνας στο SNF New Media Lab του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος» στο Πανεπιστήμιο
Simon Fraser του Βανκούβερ Καναδά.
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Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
Ελληνικής Γλώσσας στο βόρειο Λονδίνο
Ε

κδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου) στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Καθεδρικού Ναού Κοίμησης της
Θεοτόκου στο βόρειο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 19 Φεβρουαρίου 2022,
παρουσία του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών
Ανδρέα Κατσανιώτη και του Κύπριου Επιτρόπου
Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα
Αποδήμων Φώτη Φωτίου.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο του
Επιτρόπου Προεδρίας της Κύπρου και το Υφυπουργείο Αποδήμου Ελληνισμού της Ελλάδας. Την καλλιτεχνική επιμέλεια είχαν η προϊσταμένη της ΚΕΑ και η
Συντονίστρια Εκπαίδευσης της Ελλάδας στη Βρετανία.
Παρέστησαν, οι πρέσβεις της Ελλάδας Ιωάννης
Ραπτάκης και Κύπρου Ανδρέας Κακουρής, ο Μητροπολίτης Κολωνείας Αθανάσιος, ο Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως Ιάκωβος (αντιπροσωπεύοντας τον
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων), ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ
Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο πρόεδρος της Εθνικής

ταυτότητας».
Τόνισε πως «η περισσότερο ομιλούμενη στον κόσμο
αγγλική γλώσσα έχει 490 χιλιάδες λέξεις και από αυτές
οι 41.616 λέξεις προέρχονται από την ελληνική γλώσσα,
η οποία διαθέτει 90 εκατομμύρια λέξεις!»
Αναφερόμενος στο εθνικό ζήτημα, ο κ. Φωτίου είπε
ότι «κάθε μέρα που περνά η ψυχή και η καρδιά μας
παραμένουν προσηλωμένες στο στόχο μας για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και κατάργηση του
συμβόλου του διαχωρισμού που είναι χαραγμένο στον
Πενταδάκτυλο και διαπερνά τα σπλάχνα της μαρτυρικής μας γης. Την ίδια ώρα η Ελλάδα δοκιμάζεται καθημερινά με ποικίλες προκλήσεις».
Ο υφυπουργός κ. Κατσανιώτης μίλησε για την αξία
της γλώσσας μας και για τις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο του για διάδοσή της στο εξωτερικό, ιδιαίτερα εκεί όπου διαβιούν ομογενείς.
Σε χαιρετισμό του ο Επίσκοπος Ιάκωβος, αφού
μετέφερε τις πατρικές ευχές τού Αρχιεπισκόπου Θυατείρων, μίλησε για τη διαχρονική προσφορά της Ελληνι-

Αναμνηστική φωτογραφία μετά την εκδήλωση

Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής, ο αναπληρωτής
Ύπατος Αρμοστής Νικόλας Μανώλης, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου Θεόδωρος Γκότσης, ο Πρόξενος
της Ελλάδας Χρήστος Γούλας, η Προϊσταμένη της
ΚΕΑ Βασιλική Κούμα, η Συντονίστρια Εκπαίδευσης
της Ελλάδας Ειρήνη Βερώνη, αξιωματούχοι των δύο
πρεσβειών, κληρικοί και άλλοι επίσημοι.
Την κύρια ομιλία έκανε ο τέως επιθεωρητής-προϊστάμενος της ΚΕΑ Σάββας Παυλίδης. Μαθητές από
τα παροικιακά σχολεία Μάνορ Χιλλ, Αποστόλου Ανδρέα
Μπέρμινχαμ, Αποστόλου Βαρνάβα και Αγίου Νικολάου παρουσίασαν σύντομο καλλιτεχνικο πρόγραμμα
με ποιήματα, αφιέρωμα στη Γλώσσα και ελληνικούς
χορούς. Τραγούδησε και έπαιξε αρμόνιο ο Θεόδωρος Παπαλουκάς, μέλος του προσωπικού της Κυπριακής Αρμοστείας. Το πρόγραμμα παρουσίασε η
εκπαιδευτικός της ΚΕΑ, Γεωργία Χατζηνικολάου.
Στον χαιρετισμό του ο Επίτροπος Φώτης Φωτίου
είπε ότι «η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας είναι μια ευκαιρία ευαισθητοποίησης,
περισσότερο της νέας γενιάς της διασποράς που θέλουμε να γνωρίζει τη γλώσσα μας, καθώς και βασική
προϋπόθεση για να συνεχιστεί το έργο των παροικιακών οργανώσεων». Σημείωσε ότι «το μέλλον της
ελληνικής γλώσσας ταυτίζεται με το μέλλον του Ελληνισμού και χρέος των Ελλήνων και των Ομογενών είναι
να στηρίζουν και να τιμούν την ελληνική γλώσσα και
παιδεία, ιδιαίτερα εκεί όπου επιζούν γλωσσικές νησίδες
και θύλακες ελληνοφωνίας, παροικίες και ιστορικές
εστίες της ομογενειακής διασποράς, οι οποίες διατηρούν το πρώτιστο αυτό στοιχείο της πολιτιστικής τους

κής Γλώσσας στο παγκόσμιο πολιτισμό και τις επιστήμες, που με το «υπέρτατο κάλλος της έχει κυριολεκτικά εμπλουτίσει τις περισσότερες γλώσσες του πλανήτη και την καθημερινότητα της διεθνούς επικοινωνίας».
Ανέφερε δε ως απτό παράδειγμα τέτοιου εμπλουτισμού την Αγγλικήν, στην οποία ένα 25,7% της καθομιλουμένης περιέχει ελληνικούς όρους και λέξεις. Επιπρόσθετα, είπε ο Θεοφιλέστατος, η επιρροή της Ελληνικής στην Αγγλική Γλώσσας καταγράφει τα εξής στοιχεία:
«Επιστημονική και Τεχνική ορολογία: 44,6 %
Ιατρική ορολογία (με πάνω από 41.000 ελληνικές
λέξεις): 69,0 %
Ονοματολογία ζώων (με πάνω από 195.000 ελληνικά ονόματα): 57,9 %»
Ακολούθως, ο επίσκοπος Ιάκωβος αναφέρθηκε στη
χρήση της Ελληνικής στην Ορθόδοξη Εκκλησία τονίζοντας: «Ιερότητα απέκτησε η Ελληνική Γλώσσα όταν αξιοποιήθηκε από την Αγία Γραφή και τον Λόγο του Θεού.
Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράσθηκε από τους Εβραίους στα ελληνικά. Αυτή η μετάφραση θεωρείται
πρωτότυπο κείμενο και πραγματοποιήθηκε από 72
Εβραίους διανοούμενους στην Αλεξάνδρεια κατά τον
3ο αι. π.Χ.
Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε πρωτοτύπως στην Κοινή
Ελληνιστική ή Αλεξανδρινή διάλεκτο. Έτσι η Γλώσσα
μας κατέστη η έκφραση της αγάπης και της χριστιανικής πίστης... Στη Βυζαντινή διάλεκτο, που διαμορφώθηκε στην ιστορική πορεία, συντάχθηκαν οι ευχές,
οι προσευχές και οι ύμνοι της Εκκλησίας μας».
Καταλήγοντας, έκανε αναφορά στη διδαχή της
Ελληνικής στον απόδημο Ελληνισμό: «Τα Παροικια-

κά Σχολεία στον Απόδημο Ελληνισμό έχουν τεράστια
προσφορά. Διατηρούν τη γλώσσα, αναπτύσσουν διανθρώπινες σχέσεις και καλλιεργούν πολιτισμό. Διδάσκουν τη Γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά μας, σηματοδοτούν την πορεία των απόδημων ελληνόπουλων, προσφέρουν ζωντάνια και χαρές, τροφοδοτώντας την Ομογένεια με ελληνόφρονα στελέχη, ενώ την ίδια ώρα
συνδράμουν τους νέους μας να πραγματώσουν τα
όνειρά τους στις τοπικές κοινωνίες όπου εγκαταβιούν,
μέσα από τις εξετάσεις που παρέχουν σε επίπεδο
G.C.S.E. και A Level».
Ο κύριος ομιλητής Σάββας Παυλίδης, τέως Επιθεωρητής-Προϊστάμενος Κυπριακής Εκπαιδευτικής
Αποστολής στη Βρετανία, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας «ως αληθινό θησαυρό
τεράστιας αξίας» για τον απόδημο Eλληνισμό.
Ο κ. Παυλίδης, με την τεράστια εμπειρία που διαθέτει, αναφέρθηκε εκτεταμένα στις διαχρονικές προσπάθειες διδαχής της Ελληνικής στη Βρετανία, στα
προγράμματα σπουδών, στην οργάνωση των ελληνικών
παροικιακών σχολείων, στις δυσκολίες που υπάρχουν,
στην ανάγκη να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ελληνική παιδεία της Διασποράς και προέβη σε εισηγήσεις
προς αυτόν τον σκοπό.
Ο κ. Παυλίδης τόνισε την οικουμενική διάσταση της
Ελληνικής που «επιβεβαιώνεται συχνά-πυκνά και από
σημαντικούς ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και ανθρώπους
των γραμμάτων και τεχνών υψηλού διεθνούς κύρους,
που δηλώνουν φανατικοί λάτρεις της ελληνικής γλώσσας
και εκθειάζουν τον πλούτο και την ευελιξία της».
Ακολούθως, ανέφερε μερικά παραδείγματα αναγνώρισης της οικουμενικότητας και της αξίας της Ελληνικής μέσα από διαπιστώσεις ξένων πνευματικών προσωπικοτήτων:
«Ο Καναδός καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας
στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ Ζακ Μπουσάρ δήλωσε σε συνέντευξή του: “Η ελληνική γλώσσα δεν
συγκρίνεται με την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.
Είναι το αγκωνάρι του πολιτισμού μας και η μητρική γλώσσα του Δυτικού Πολιτισμού”.
Εντυπωσιακή είναι και η δήλωση της Γαλλίδας ακαδημαϊκού και Ελληνίστριας Jacqueline de Romilly,
που παραδέχεται ότι “αν η Ελλάδα ζητούσε να αφαιρέσουμε από τη γλώσσα μας τις ελληνικές λέξεις
που μάς δάνεισε, ο δυτικός πολιτισμός θα κατέρρεε”!
Σε ένα πρόσφατο άρθρο βρετανικού περιοδικού
τέχνης με τον τίτλο “Greek everywhere” (Ελληνικά
παντού) διατυπώνεται η άποψη ότι η ελληνική γλώσσα
“διαποτίζει πλήρως την αγγλική γλώσσα”…»!

Ο κύριος ομιλητής στην εκδήλωση
Σάββας Παυλίδης,
πρώην επιθεωρητής-προϊστάμενος της ΚΕΑ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας
Ανδρέας Κατσανιώτης απευθύνει
χαιρετισμό στην εκδήλωση

Ο επίσκοπος Ιάκωβος απευθύνει χαιρετισμό

Στιγμιότυπο από την αίθουσα της εκδήλωσης για την Ελληνική Γλώσσα στην αίθουσα τελετών της
εκκλησίας της Παναγίας στο Wood Green

Ε πικαιρότητα
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΑΝ ΡΩΣΟΦΩΝΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΕΣ

Η διπλοπροσωπία Βρετανίας,
Ευρώπης και Δύσης
Μας βομβαρδίζουν καθημερινά από τα ΜΜΕ οι πολιτικοί της Βρετανίας, της Ευρώπης
και των ΗΠΑ, διαλαλώντας, πολύ σωστά βέβαια, το αναφαίρετο δικαίωμα της Ουκρανίας
για εδαφική ακεραιότητα, ανεξαρτησία, δημοκρατία και ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ.

Γράφει ο

Λεωνίδας
Λεωνίδου
Συγγραφέας - Ερευνητής
Το δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης των λαών καθιερώθηκε ως διεθνής αρχή δικαίου από
τρεις καθοριστικής σημασίας πράξεις:
– Την κοινή διακήρυξη ΗΠΑ (Προέδρου Ρούσβελτ) και Βρετανίας (πρωθυπουργού
Ουίνστον Τσώρτσιλ) της 14ης Αυγούστου 1941, γνωστής ως Atlantic Charter, η οποία
δεσμεύει τις δύο χώρες να σεβαστούν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και αυτοδιοίκησης
των λαών.
– Τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος επικυρώθηκε το 1945. Το
Κεφάλαιο 1, Άρθρο 1, μέρος 2 ορίζει ότι σκοπός του είναι: Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων
ανάμεσα στα έθνη που βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της
αυτοδιάθεσης των λαών.
– Τον καταστατικό χάρτη (Potomac Charter) της 29ης Ιουνίου 1954 μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Αϊζενχάουερ και ξανά του Τσώρτσιλ από έξι άρθρα που καθόριζαν τις κοινές αρχές της αγγλοαμερικανικής πολιτικής. Το άρθρο ΙΙΙ υποστήριζε την αυτοκυβέρνηση
και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών.
Όταν. όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων, από το 1950, ζητούσε με δημοκρατικά και ειρηνικά μέσα εφαρμογή του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, αντ’ αυτού αντιμετώπισε μια στυγνή Βρετανική αδιαλλαξία και την πάγια και αμετάθετη απόφαση του
Φόρεϊν Όφφις και του Υπουργείου Αποικιών να διατηρήσει την Κύπρο ως αποικία επ'
αόριστον, για εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Οι Κύπριοι, μη έχοντας άλλη επιλογή, κατέφυγαν σε ένοπλο αγώνα με στόχο το δίκαιο αίτημα της ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ και μέσω
αυτής της Ένωσης.
Και όμως, οι μαχόμενοι για την ελευθερία τους υπόδουλοι Έλληνες της Κύπρου χαρακτηρίζονταν ως τρομοκράτες. Ενώπιον των σκληρών, απάνθρωπων και αντιδημοκρατικών μέτρων που πήρε η Βρετανία για να καταβάλει την ΕΟΚΑ, οι Μεγάλες Δυνάμεις
έκλεισαν τα αυτιά. Εκείνοι που υπέγραψαν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης αντί για Θεματοφύλακές του παρέμειναν ψυχροί θεατές.
Το νέο κυπριακό κράτος που αναγκάστηκε η Βρετανία να ιδρύσει το 1959, δεν βασιζόταν στην αρχή της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας που σήμερα, πολύ σωστά, διατυμπανίζεται. Ήταν πλήρως εξαρτημένο από τρεις εγγυήτριες δυνάμεις με δικαίωμα μονομερούς στρατιωτικής επέμβασης! Ήταν ένα χλιαρό πρωτόγνωρο κατασκεύασμα κολοβής δημοκρατίας αφού η εκτελεστική εξουσία ήταν διχασμένη και ο Τούρκος αντιπρόεδρος είχε το δικαίωμα αρνησικυρίας ή βέτο. Και στον λαό ποτέ δεν δόθηκε το δημοκρατικό δικαίωμα να εκφέρει γνώμη.
Σήμερα κατηγορείται η Ρωσία ότι υποκινεί επεισόδια βίας ανάμεσα στους φιλόρωσους Ουκρανούς για να δικαιολογήσει την εισβολή. Αυτήν, όμως, την τακτική ακολούθησε η Τουρκία από το 1960 χρησιμοποιώντας την πρόκληση ταραχών από φανατική μερίδα
Τουρκοκυπρίων για να δικαιολογήσει εισβολή στην Κύπρο. Όχι μόνο καμία αντίδραση
τότε, αλλά υπήρξε ακόμα και βρετανική υποβοήθηση!
Προειδοποιούν η Βρετανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, ότι δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις
για τον Πούτιν και το καθεστώς του, αν επιχειρήσει εισβολή στην Ουκρανία. Όμως, η
Τουρκία το έπραξε παράνομα στην Κύπρο το 1974 με την αιματηρή στρατιωτική εισβολή της, δημιουργώντας στη συνέχεια ένα καθαρά ρατσιστικό ισλαμικό στρατιωτικό καθεστώς στο υπό κατοχή τμήμα του νησιού. Κι αυτό έγινε σχεδόν ανώδυνα για την σύμμαχο
Τουρκία.
Και η τραγική ειρωνεία: η Τουρκία, που έπραξε στην Κύπρο αυτό που σήμερα πράττει ο Πούτιν στην Ουκρανία, καλείται ως μέλος του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί την εδαφική
ακεραιότητα, ανεξαρτησία, δημοκρατία και ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ της Ουκρανίας!

ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΞΑΝΑ… ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ!!!

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία»
Την λογική των ίσων αποστάσεων στην ουκρανική κρίση, υιοθετεί ο Τούρκος πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιχειρώντας ταυτόχρονα να εμφανιστεί και ως «σωτήρας»,
δηλώνοντας (ξανά) έτοιμος να μεσολαβήσει.
Όπως μετέδωσαν σήμερα το δίκτυο HaberTurk και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης,
ο Ερντογάν φέρεται να δήλωσε σε δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο επέστρεφε από ταξίδι του στην Αφρική, πως η Τουρκία δεν θα μπορούσε να εγκαταλείψει
τις σχέσεις της με τη Ρωσία ή την Ουκρανία και επέκρινε τις δυτικές διπλωματικές
προσπάθειες με τη Μόσχα, λέγοντας ότι ελάχιστα επιτεύχθηκαν απ’ αυτές.
Ο Ερντογάν επανέλαβε την προσφορά του να μεσολαβήσει ανάμεσα στη Ρωσία και την
Ουκρανία και δήλωσε πως η Τουρκία, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που έχει καλές σχέσεις
και με τις δύο χώρες, θα κάνει βήματα που δεν θα βλάψουν τις διμερείς σχέσεις της.
«Δεν είναι δυνατό για εμάς να εγκαταλείψουμε τη μία ή την άλλη χώρα», δήλωσε
σύμφωνα το τηλεοπτικό δίκτυο NTV και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. «Ο στόχος μας
είναι να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα ώστε, Θεού θέλοντος, να το ξεδιαλύνουμε αυτό χωρίς να
εγκαταλείψουμε καμιά από τις δύο».
Ο ίδιος κάλεσε την Ουκρανία και τη Ρωσία να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις και
δήλωσε πως το ΝΑΤΟ είναι ανάγκη να «καθορίσει τη στάση του» μετά τη Σύνοδο Κορυφής.
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Ο Πούτιν άναψε το φυτίλι της σύγκρουσης
Ο

Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναγνώρισε την
ανεξαρτησία δύο υποστηριζόμενων από τη Μόσχα
αυτονομιστικών περιοχών στην ανατολική Ουκρανία, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, ένα βήμα που θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης με το
Κίεβο.
Η διεθνής κοινότητα αναμένει, πλέον, να δει τι θα συμβεί στη
συνέχεια αφού ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τις ρωσικές δυνάμεις να μετακινηθούν στις ανεξάρτητες περιοχές του ανατολικού
τμήματος της χώρας. Κατά τη διάρκεια δραματικών ωρών το
απόγευμα της Δευτέρας, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία δύο αυτοανακηρυγμένων και φιλορωσικών
δημοκρατιών στην ανατολική Ουκρανία και στη συνέχεια είπε
ότι θα στείλει ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή σε μια «ειρηνευτική» αποστολή, όπερ και εγένετο.
Οι δυνάμεις των αυτονομιστών προς το παρόν ελέγχουν κάτι
περισσότερο από το ένα τρίτο των αυτοανακηρυχθεισών – ως
αυτόνομων – περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Τα
υπόλοιπα δύο τρίτα τελούν ακόμη υπό ουκρανικό έλεγχο.

ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥΤΙΝ
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απηύθυνε τηλεοπτικό
διάγγελμα μίας ώρας τη Δευτέρα, κατά το οποίο ανακοίνωσε την
αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ εκ
μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Στην έναρξη του διαγγέλματος, ο Πούτιν – αφού έκανε λόγο
για πολύ έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο Ντονμπάς εμμένοντας στα περί «γενοκτονίας» – χαρακτήρισε την Ουκρανία
«αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας μας».

Αναφορές σε ΕΣΣΔ και Λένιν
«Η Ανατολική Ουκρανία είναι αρχαία ρωσική γη», είπε ο Ρώσος
πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως «η μοντέρνα Ουκρανία είναι
δημιούργημα της κομμουνιστικής Ρωσίας. Ο αρχηγός των Μπολσεβίκων, Βλαδίμηρος Λένιν, προκάλεσε μειονεκτήματα στη
Ρωσία, δημιουργώντας το κράτος της Ουκρανίας. Ο Λένιν παρέδωσε το Ντόνμπας στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας».
«Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τι σημαίνει μια γνήσια αποκομμουνιστικοποίηση», πρόσθεσε.
Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών
μεταξύ της κυβέρνησης της Ουκρανίας και των αυτοανακηρυχθείσων δημοκρατιών στο Ντονμπάς.
«Θα ήθελα να επισημάνω ότι, από την αρχή, η Ρωσία έκανε
τα πάντα για να βοηθήσει στην επίλυση όλων των αναδυόμενων
ζητημάτων με ειρηνικά μέσα, με ειρηνικό τρόπο», τόνισε ο Πούτιν.

Πυρά κατά ΗΠΑ
Στη συνέχεια, ο Πούτιν τόνισε ότι «ριζοσπάστες και εθνικιστές
παίρνουν τα εύσημα για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, αλλά
δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν», ωστόσο «παρά την αδικία και
την απάτη, ο ρωσικός λαός αναγνώρισε τα κράτη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και βοήθησε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας».
Αναφερόμενος στο θέμα της ενέργειας, ο Πούτιν εστίασε στην
προσπάθεια της Ουκρανίας «να κλέψει το φυσικό αέριο από τη
Ρωσία», κάνοντας λόγο για νεοναζιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε
στη χώρα με «πολλές επιθέσεις κατά της Ρωσίας».
Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ για τα επεισόδια στην εξέγερση του 2014, στο Μάινταν, τονίζοντας πως «οι
διαδηλωτές είχαν την κρυφή υποστήριξη της αμερικανικής πρεσβείας. Οι δυνάμεις αυτές έσπρωξαν την Ουκρανία σε έναν
εμφύλιο πόλεμο».
«Η Ρωσία εξόφλησε πλήρως τα χρέη της Ουκρανίας, αλλά το
Κίεβο αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις συμφωνίες για την επιστροφή της περιουσίας της», ξεκαθάρισε, κατηγορώντας το Κίεβο
ότι «προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον διάλογο με τη Ρωσία
για παζάρια με τη Δύση», ενώ «από την αρχή άρχισε να χτίζει
την κρατική της υπόσταση πάνω σε αντιφάσεις».
«Η Ουκρανία δεν είχε ποτέ μια πραγματική κρατική υπόσταση, αντέγραφε απλά μοντέλα άλλων», συνέχισε, σημειώνοντας
ότι «η διαφθορά στην Ουκρανία κατέστρεψε την ουκρανική κρατική της υπόσταση, οι εθνικιστές το εκμεταλλεύτηκαν αυτό το 2014
με την υποστήριξη της Δύσης», αλλά και πως «η Ουκρανία είναι
διχασμένη, περνάει οξεία οικονομική κρίση. Το 2020, 60.000 επιστήμονες εγκατέλειψαν την Ουκρανία. Δεν έχουν λεφτά για να
διαβιώσουν. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των προβλημάτων που
κληρονόμησαν από τη σοβιετική εποχή. Χάθηκαν εκατομμύρια
θέσεις εργασίας. Η Ουκρανία έχει χάσει το επιστημονικό και ερευνητικό της προσωπικό...Οι ριζοσπάστες που κατέλαβαν την εξουσία στην Ουκρανία οργάνωσαν την τρομοκρατία, άνθρωποι δολοφονήθηκαν βάναυσα στην Οδησσό, θα κάνουμε τα πάντα για να
τιμωρήσουμε αυτούς τους εγκληματίες», πρόσθεσε.

νίες έχουν δεκαετή ισχύ και προβλέπεται η αυτόματη παράτασή
τους για πενταετείς περιόδους κοινή συναινέσει.
Της δήλωσης αυτής πάντως ακολούθησε νέα του εκπροσώπου
του Πεσκόφ, σύμφωνα με την οποία η Μόσχα αναγνωρίζει την
ανεξαρτησία των αυτοαποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών
Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ στα σύνορα που οι ίδιες έχουν ανακηρύξει, ερχόμενος σε αντίθεση με προηγούμενη δήλωση του
υφυπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας.
«Σ’ εκείνα τα σύνορα, στα οποία υπάρχουν και είχαν ανακηρύξει τον εαυτό τους», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο κ. Πεσκόφ, για να προσθέσει ότι λόγος γίνεται για τη στιγμή «που οι
δύο αυτές Δημοκρατίες ανακηρύχθηκαν», αρνούμενος να δώσει
περισσότερες διευκρινίσεις.

ΜΑΚΡΟΝ: «ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕ
ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ Ο ΠΟΥΤΙΝ»
Για «παρανοϊκούς» προβληματισμούς του Βλαντίμιρ Πούτιν
έκανε λόγο η γαλλική προεδρία που διέκρινε «κάποιου είδους
ιδεολογική παρεκτροπή» του, τονίζοντας ότι «δεν τήρησε τον
λόγο που έδωσε» στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται σε «κάποιου είδους ιδεολογική
παρεκτροπή» και στην ομιλία του τη Δευτέρα ανέμειξε «δύσκαμπτους» και «παρανοϊκούς» προβληματισμούς, έκρινε το Ελιζέ,
αντιδρώντας στο διάγγελμα με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος
αναγνώρισε την ανεξαρτησία περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται στα χέρια φιλορώσων αυτονομιστών.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έκανε την ξεκάθαρη επιλογή να αθετήσει τις δεσμεύσεις του», «δεν τήρησε τον λόγο που έδωσε» στον
Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τόνισαν οι υπηρεσίες του
τελευταίου, χωρίς να αποκλείουν νέες ρωσικές «στρατιωτικές
ενέργειες».

Αφού σημείωσε, δε, πως «δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη
στην Ουκρανία», παρατήρησε ότι «η ρωσική γλώσσα απομακρύνεται από όλους τους δημόσιους χώρους στην Ουκρανία».

Πυρηνικά
Ο Πούτιν σημείωσε, επίσης, ότι η Ουκρανία, όχι μόνο «σχεδιάζει τα δικά της πυρηνικά όπλα», αλλά «σχεδιάζει να εξαπολύσει πόλεμο κατά των Ρώσων στο Ντονμπάς».
«Διαθέτει τέτοια τεχνογνωσία (σ.σ. για τα πυρηνικά), με μεγάλη
προϊστορία στον συγκεκριμένο τομέα και θα απειλεί τη Ρωσία,
ιδιαίτερα μάλιστα αν έχει την υποστήριξη από άλλες χώρες. Και
έτσι η Ευρώπη θα βρεθεί σε κατάσταση αποσταθεροποίησης.
Δυτικοί έχουν μεταφέρει οπλισμό δισεκατομμυρίων δολαρίων και
συμβούλους στην Ουκρανία. Όλες αυτές οι κινήσεις, στοχεύουν
στη Ρωσία. Και το ΝΑΤΟ έχει κάνει γυμνάσια και θέλει να χρησιμοποιήσει εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, για να κατασκοπεύουν
από εκεί το έδαφος της Ρωσίας. Η Ουκρανία επιτρέπει στο ΝΑΤΟ
να χρησιμοποιεί τα λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα. Οι ΗΠΑ
θέλησαν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις στην Κριμαία,
αλλά ο λαός της Κριμαίας, με το δημοψήφισμα του 2014, δεν το
επέτρεψε», είπε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.
«Τα δυτικά όπλα έρχονται στην Ουκρανία με αδιάκοπη ροή
και οι ξένοι σύμβουλοι είναι προκλητικά υπεύθυνοι γι’ αυτήν την
κατάσταση», συνέχισε.

Ένταξη Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ
Όσον αφορά στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο Πούτιν
σημείωσε ότι «το Σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει ξένες
στρατιωτικές βάσεις, αλλά το παρέκαμψαν και καλούν το
ΝΑΤΟ να στήσει μια βάση».
«Το Κίεβο έχει από καιρό διακηρύξει πορεία προς το ΝΑΤΟ,
αλλά υπάρχει η αρχή στα διεθνή έγγραφα να μην ενισχύεται η
ασφάλεια σε βάρος άλλων. Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν την
Ουκρανία και τη Γεωργία για να ασκήσουν αντιρωσική πολιτική.
Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, όχι τώρα, αλλά λίγο αργότερα δεν αλλάζει τίποτα για τη Ρωσία», πρόσθεσε.

«Οι κυρώσεις δεν θα μας σταματήσουν»
«Οι κυρώσεις που μπορεί να μας επιβάλουν δεν μπορούν να
συγκρατήσουν την ανάπτυξη της Ρωσίας. Θέλουν να πλήξουν
την εθνική μας ακεραιότητα και συμφέροντα. Θέλουν να κάνουν
έναν ακαριαίο πόλεμο με πολλά θύματα. Κάθε μέρα βομβαρδίζουν
οικισμούς στο Ντονμπάς. Φέρνουν οχήματα και βαρέα όπλα. Ο
βομβαρδισμός των αμάχων δεν σταματά. Ο δήθεν πολιτισμένος
κόσμος και οι Δυτικοί μας εταίροι, πώς μπορούν να το ανέχονται; Ο μόνος λόγος είναι ότι οι ρωσόφωνοι του Ντονμπάς δεν
δέχονταν το πραξικόπημα του 2014. Καταπατούν βασικά τους
δικαιώματα, να μιλούν την γλώσσα τους. Η Ρωσία θέλει να κρατήσει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Δεν έχουν κανέναν άλλον τρόπο να λύσουν τη διαφορά στο Ντονμπάς, πέραν
της βίας. Έπρεπε να λάβω μία άμεση απόφαση. Υπογράφω διάταγμα για την αναγνώριση των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Θα έπρεπε να το είχα κάνει από καιρό»,
είπε χαρακτηριστικά.

ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Η ΜΟΣΧΑ
Τα μηνύματα που εκπέμπει η Μόσχα μέχρι στιγμής για το θέμα
είναι αντιφατικά. Ίσως στρατηγική ασάφεια, ίσως ο Πούτιν απλώς
να μην είπε σε κανέναν άλλο τι σχεδιάζει.
Κι αυτό γιατί ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι η αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ
και Λουγκάνσκ εμπεριέχει και εδάφη που αυτή τη στιγμή ελέγχονται από την Ουκρανία και όχι από τους ρωσόφιλους αυτονομιστές, λίγη ώρα αργότερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας
Αντρέι Ρουντένκο, ειδικός εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν
κατά τις συνεδριάσεις των δύο σωμάτων του ρωσικού Κοινο-

βουλίου για τη συζήτηση και επικύρωση των συμφωνιών φιλίας
και συνεργασίας της Ρωσίας με τις δύο de facto αποσχισθείσες
επαρχίες στην ανατολική Ουκρανία, διευκρίνισε τα εξής:
«Η Μόσχα αναγνωρίζει τις διεθνώς μη αναγνωρισμένες αυτοαποκαλούμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ»
σ’ εκείνα τα όρια, στα οποία σήμερα «οι ηγεσίες τους ασκούν τις
αρμοδιότητές τους».
Όπως εξήγησε ο αρμόδιος Ρώσος υφυπουργός, οι συμφω-

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
- ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
Κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τρίτη ο Βρετανός
πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.
Ο Κ. Τζόνσον δήλωσε στους βουλευτές ότι δεν πρέπει να
έχουν καμία αμφιβολία πως αυτό που συνέβη ισοδυναμεί με
«ανανεωμένη εισβολή» στην Ουκρανία.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ «ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΟ ΠΟΥΤΙΝ

Η Ελλάδα καταδικάζει την αναγνώριση από τη Ρωσία των
αυτο-ανακηρυχθεισών «δημοκρατιών» στην Ουκρανία
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην κρίση στην Ουκρανία και μετά από την έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής (ΚΥΣΕΑ) υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την
ανεξαρτησία όλων των κρατών και τόνισε ότι ενέργειες, όπως αυτές της Ρωσίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε:
«Η χθεσινή αναγνώριση από τη Ρωσία της μονομερούς ανακήρυξης “ανεξαρτησίας” από τις αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες του
Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αλλά και τις συμφωνίες
του Μινσκ. Και, όπως κάθε αναθεωρητική πρωτοβουλία, υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα και την πρόοδο.
Η Ελλάδα, ως θεμελιώδη αρχή, σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των κρατών. Καταδικάζει
συνεπώς απερίφραστα ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες και ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ
συντονίζεται ήδη με τους εταίρους της ώστε η αντίδρασή της να είναι κοινή και ουσιαστική.
Έχω ήδη επικοινωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κα Ursula von der Leyen.
Η χώρα μας έχει έναν επιπλέον λόγο ανησυχίας και παρακολούθησης των εξελίξεων: την προστασία και τη στήριξη της Ελληνικής
ομογένειας στην Ουκρανία αλλά και της πολυπληθούς κοινότητας στη Μαριούπολη, η οποία έχει παρουσία 2.000 και πλέον ετών στην
περιοχή και για την οποία εργαζόμαστε.
Η παγκόσμια κοινότητα έχει μία ευκαιρία να αντισταθεί στην ισχύ των όπλων, στην αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθηκών. Ο πολιτισμός και οι κατακτήσεις του 21ου αιώνα δεν πρέπει να επιτρέψουν την επιστροφή του κόσμου σε συνθήκες βίας άλλων
εποχών και στις ένοπλες λύσεις των διακρατικών διαφορών.
Σε αυτό το μέτωπο κρίνεται τώρα η ευθύνη κυβερνήσεων και λαών.
Και όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιμακούμενη κρίση, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, θέλω να διαβεβαιώσω όλους
τους Έλληνες πολίτες ότι έχουμε ως κυβέρνηση λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό αέριο να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα».

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΣΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Το πρωί της Τρίτης έγινε έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, όπου έγινε ανάλυση της κατάστασης μετά τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουκρανία..
Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της στην ΕΕ και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ ως προς την αντιμετώπιση
της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, η οποία συνιστά παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των θεμελιωδών
αρχών του Διεθνούς Δικαίου.
Σχετικά με τους Έλληνες υπηκόους και τους ομογενείς μας στην Ουκρανία, οι ελληνικές Αρχές στο Κίεβο και τη Μαριούπολη βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να παράσχουν την οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί.
Τέλος, όσον αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου, εξετάστηκαν όλα τα πιθανά σενάρια και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα
για τη συνέχιση του ομαλού εφοδιασμού της χώρας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι πέντε ρωσικές
τράπεζες (Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank
και Βlack Sea Bank) και τρεις Ρώσοι με τεράστια περιουσία,
συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου Γενάντι Τιμτσένκο, θα υποστούν οικονομικές κυρώσεις.
Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία κατέχουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο θα δεσμευτούν και θα τους απαγορευτεί η είσοδος στη
χώρα. «Αυτή είναι η πρώτη δόση», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον.
«Θα ακολουθήσουν περαιτέρω κυρώσεις εάν ο Πούτιν προχωρήσει παραπέρα», πρόσθεσε.
«Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια παρατεταμένη κρίση»,
συμπλήρωσε ο Τζόνσον, ενώ τόνισε ότι επειδή «το διακύβευμα
είναι τόσο μεγάλο, το εγχείρημα του Πούτιν στην Ουκρανία πρέπει να αποτύχει».
Τον λόγο στη Βουλή πήρε στη συνέχεια ο Κίαρ Στάρμερ,
αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, χαρακτηρίζοντας τη Δευτέρα
ως «σκοτεινή» ημέρα για την Ευρώπη. «Ο Πούτιν φαίνεται αποφασισμένος να βυθίσει την Ουκρανία σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υποστήριξε. Πρόσθεσε για τον Πούτιν ότι φοβάται τη δημοκρατία, ενώ τον χαρακτήρισε «ακανόνιστο και αυταρχικό», κάτω
από τον οποίο δεν θέλουν να ζουν οι άνθρωποι.
Τόνισε τη σημασία για τους βουλευτές να δείξουν ότι δεν θα
διχαστούν, ενώ ανέφερε πως, αν η βρετανική κυβέρνηση δεν
επιβάλει τώρα ένα σύνολο κυρώσεων, ο Πούτιν θα θεωρεί ότι
δεν θα τιμωρηθεί.
«Ο Πούτιν επιδιώκει τη διαίρεση και η Δύση πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Ο Πούτιν θεωρεί για τη Δύση ότι είναι πολύ διεφθαρμένη για να κάνει το σωστό και πρέπει να του αποδείξουμε
ότι κάνει λάθος», κατέληξε.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 3 ΡΩΣΟΙ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ - ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΠΟΥΤΙΝ- ΠΟΥ «ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ» ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Ο Γενάντι Τιμτσένκο, είναι μεγαλοτραπεζίτης, στην κορυφή
της Rossiayaz Bank και ιδρυτής της τράπεζας επενδύσεων
«Volga Group». Οι Βρετανοί θεωρούν πως πολλά κονδύλια
τόσο από αυτόν όσο και από την τράπεζα έφυγαν για να ενισχύσουν
τους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία. Έχει τριπλή υπηκοότητα αυτή της Ρωσίας της Αρμενίας και της Φιλανδίας. Το
Bloomberg τον κατατάσσει 96ο στους 100 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου με προσωπική περιουσία που ξεπερνά
τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι από τα πλέον έμπιστα άτομα
του Ρώσου Προέδρου.
Ο Τιμτσένκο έχει ένα υπερπολυτελές γιοτ 50 μέτρων με το
όνομα «Λένα» που είναι το όνομα της συζύγου του. Έχει επίσης
μετοχές και είναι στα διοικητικά συμβούλια της ρωσικής εταιρίας
φυσικού αερίου «Novatek» και της εταιρίας πετρελαιοειδών (πάλι
ρωσική) της «Sibur Holdings».
Ο Μπόρις Ρότενμπεργκ είναι και αυτός δισεκατομμυριούχος
και ανήκει στον πολύ στενό κύκλο του προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν.
Μαζί με τον αδερφό του είναι οι ιδρυτές και κύριοι μέτοχοι της
εταιρίας «SGM» (Stroygazmontazh group), της μεγαλύτερης
ρωσικής κατασκευαστικής εταιρίας που φτιάχνει σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου αλλά και μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Μπόρις Ρότενμπεργκ και ο αδερφός του όχι μόνο είναι στον
στενό κύκλο του Πούτιν, αλλά μεγάλωσαν μαζί και πήγαιναν και
τζούντο όταν ήταν παιδιά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τους συνδέει λοιπόν και φιλία από τα παιδικά τους χρόνια.
Ο Ιγκόρ Ρότενμπεργκ είναι ο αδερφός του Μπόρις. Παιδικοί φίλοι με τον Πούτιν, είναι γιοί του ηλικιωμένου Ρώσου ολι-

γάρχη Αρκάντι Ρότενμπεργκ. Ο Ιγκορ έχει τον έλεγχο της εταιρίας πετρελαίου και φυσικού αερίου «Gazprom Bureniye».

ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υπέγραψε προεδρικό
εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο απαγορεύθηκε κάθε εμπορική συναλλαγή και κάθε επένδυση φυσικών ή νομικών προσώπων
της χώρας του στις δύο αυτοανακηρυγμένες Λαϊκές Δημοκρατίες
της ανατολικής Ουκρανίας που αναγνωρίστηκαν επίσημα από
τη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.
Επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση κάθε «νέας επένδυσης»
στο Λουγκάνσκ και στο Ντονέτσκ από αμερικανικά νομικά και
φυσικά πρόσωπα, όπου κι αν βρίσκονται, καθώς και «οι εισαγωγές στις ΗΠΑ, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών, υπηρεσιών ή τεχνολογίας» από τις δύο περιφέρειες.
«Θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα (…) για αυτήν την ξεκάθαρη
παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας και της
εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους.
Ο αξιωματούχος επισήμανε ότι στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, δρούσαν Ρώσοι στρατιωτικοί επί οκτώ χρόνια –
κάτι που η Μόσχα αρνείται – και τώρα ο Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε να «δράσει ανοικτά σε αυτήν την περιοχή», κάτι στο οποίο
θα «αντιδράσουμε αναλόγως».
Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο κ. Μπάιντεν δεν προτίθεται να αναπτύξει Αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία.
Ένα πρώτο «πακέτο» οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας
αποφάσισαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησαν στο Παρίσι.
Συγκεκριμένα, αποφάσισαν την επιβολή κυρώσεων σε 27
Ρώσους ιδιώτες και οντότητες, σε τράπεζες, στον τομέα της
άμυνας, ενώ ως προς το ρωσικό κράτος οι κυρώσεις αφορούν
πρωτίστως στις δυνατότητες να δανείζεται από τις ευρωπαϊκές
τράπεζες και γενικότερα να αντλεί κεφαλαία από τις ευρωπαϊκές
χρηματαγορές.
Επιπλέον, όλα τα μέλη της ρωσικής Δούμας θα υποστούν
κυρώσεις, που αφορούν σε απαγόρευση ταξιδιών και πάγωμα
περιουσιακών στοιχείων.
Παρόμοια μέτρα πήραν επίσης Ιαπωνία, Αυστραλία και Καναδάς, ενώ και η Νορβηγία δήλωσε ότι θα εφαρμόσει τις κυρώσεις
της Ε.Ε.

Το «πάγωμα» του Nord Stream 2
«Στον πάγο» βάζει τον Nord Stream 2 ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Reuters, Thomas Escritt, ο Σολτς
δήλωσε ότι ο Nord Stream 2 «δεν θα λάβει πιστοποίηση».
Ο Σολτς σημείωσε ακόμη ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση στις ενεργειακές προμήθειες της Γερμανίας, τονίζοντας
ότι η κατάσταση «έχει αλλάξει ριζικά».
Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, ο Γερμανός καγκελάριος
ξεκαθάρισε ότι ο αγωγός φυσικού αερίου δεν μπορεί να προχωρήσει υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Τόνισε ότι η διαδικασία αδειοδότησης διεκόπη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους
στο Βερολίνο, πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του προχωρά σε αυτό
το μέτρο ως απάντηση για τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία.
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Η «Φιλελληνική Επιτροπή
Λονδίνου» (συνέχεια)
Παράλληλα, όμως, όπερ και το σπουδαιότερο, ο Δημήτριος Βικέλας είχε και το εξαιρετικό χάρισμα του επιστημονικού θα λέγαμε παρατηρητή και του πρώτης τάξεως συγγραφέα, οπότε, λοιπόν, και πληροφορήθηκε με κάθε λεπτομέρεια τα της εν Λονδίνω Ελληνικής παροικίας. Τα οποία και
κατέγραψε, μάλιστα, σε ένα από τα αναρίθμητα συγγράμματα και άρθρα του, στο βιβλίο του «Η ζωή μου» (Αθήνα 1908),
όπου περιγράφει ως εξής την Ελληνική παροικία του Λονδίνου, η πλειοψηφία της οποίας κατάγονταν από τη Χίο:

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
«Κατ’ αρχάς, οι πρώτοι αποτελέσαντες την κοινότητα έμποροι, και όσοι μετά την εγκατάστασίν των έφεραν και τας οικογενείας των, έζων εις το εμπορικόν τμήμα της πόλεως, εις το
Σίτυ, όπου είχαν και τα γραφεία των. Εις τας στενάς εκεί και
μελαγχολικάς οδούς ολίγα στενόχωρα και ταπεινά δωμάτια,
όπισθεν ή άνωθεν του γραφείου των, εφαίνοντο τότε αρκετά
διά τους μετανάστας εκείνους. [Οι δύο ως άνω θείοι του, για
παράδειγμα, παρόλο που απέκτησαν τελικά σπίτι πλησίον του
Βρετανικού Μουσείου, συγκατοικούσαν με τις οικογένειές
τους, τον δε νεαρό Βικέλα φιλοξενούσαν σε ένα μικρό και
χωρίς θέρμανση δωμάτιο στο υπερώο!]. Η οικονομία επεβάλλετο διότι τα μέσα ήσαν στενά· όλοι είχαν απομάθει τας
έξεις ζωής ανέτου. Τα πληκτικά δωμάτια του City, όσον ευτελή και αν ήσαν, και η τάξις της Αγγλικής ζωής, όσον ατελής και
αν ήτο η απομίμησίς της, απετέλουν σταθμόν προόδου εις τον
βίον των. Τόσον δε αισθητή ήτο η αποκτηθείσα ευεξία, ώστε
εφαίνετο ικανοποιούσα τας αξιώσεις των μετοίκων και εξουδετέρωνε τον πόθον περαιτέρω προόδου.
»Μετοικήσαντες οι περισσότεροι εις την Αγγλίαν, εθαμβώθησαν από την λάμψιν του ανωτέρου παλιτισμού, εντός του
οποίου μετεφυτεύθησαν. Τον πολιτισμόν όμως τούτον εξεπροσώπουν εις τα όμματά των οι μεσίται και οι υπάλληλοι, όσους
έβλεπαν εις τα γραφεία των, και αι υπηρέτριαι εις τας οποίας
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ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
ενεπιστεύοντο επί το αγγλικώτερον την ανατροφήν των τέκνων
των.
»Σχέσεις μετ’ Άγγλων ανωτέρας περιωπής δεν ήτο δυνατόν
να συνάψουν. Ο φόβος των ήτο να μη δώσουν αφορμή περιφρονητικών επικρίσεων εις τους υπηρέτας των, ως μη συμμορφούμενοι προς τα αγγλικά ήθη και έθιμα. Τα τεκνα των κατά
την αγγλικήν συνήθειαν διήρχοντο όλην την ημέραν εις το υπερώον με τας τροφούς των, αι οποίαι εξ εγωϊσμού πατριωτικού
δεν απέκρυπτον την περιφρόνησίν των προς πάν ξενικόν».
Θα μπορούσαμε, μάλιστα, εδώ να αναφέρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της κατωτερότητας που τους απέδιδαν
οι υψηλά ιστάμενοι Βρετανοί του Λονδίνου: Όταν στις 12
Ιουλίου 1824 έγινε στο Λονδίνο η κηδεία του Λόρδου Βύρωνα, το φέρετρό του συνόδεψαν με ειδικές άμαξες εξέχοντες, βέβαια, Άγγλοι. Οι δε δύο επίσημοι Έλληνες, τα ονόματα των οποίων αναφέρουν οι Times του Λονδίνου στις 13 Ιουλίου 1824, ήταν ως εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης
οι Ιωάννης Ορλάνδος (1770-1852) και Ανδρέας Λουριώτης
(1789-1854), οι οποίοι είχαν, άλλωστε, αποσταλεί στο Λονδίνο το 1823 μαζί με τον Ανδρέα Ζαΐμη (1791-1840) για τη
σύναψη δανείου από την Αγγλία. Μια αποστολή, την οποία
έφεραν σε θετικό αποτέλεσμα, όμως αργότερα οι αντίπαλοι
του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, στη φατρία του οποίου
ανήκαν στενά, τους κατηγόρησαν για δολιοφθορά όσο αφορούσε τα υψηλά επιτόκια και τις σπατάλες που είχαν κάνει.
Ο Κοντόσταυλος, από την άλλη μεριά, όχι μόνο δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο χώρο της ναυτιλίας, ανοίγοντας
τον πρώτο Ελληνικό εμπορικό οίκο στο Λονδίνο το 1817/18,
αλλά και η περαιτέρω σταδιοδρομία του άφησε πλείστες όσες
γραπτές μαρτυρίες για το εν γένει αξιόλογο έργο του. Στο
Λονδίνο, συγκεκριμένα, τον επισκέφθηκε, τον Ιούλιο του
1821, ο διακεκριμένος ιατροφιλόσοφος, προσωπικός δε συν
τοις άλλοις γιατρός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και από-

στολος της «Φιλικής Εταιρείας» Πέτρος Ηπίτης (1795-1861),
ο οποίος ως απεσταλμένος του Αλέξανδρου Υψηλάντη περιήλθε διάφορες μεγαλουπόλεις της Ευρώπης προς ίδρυση
Φιλελληνικών Εταιρειών με σκοπό αφενός την αύξηση του
αριθμού των Μελών της «Φιλικής Εταιρείας» και, μέσω αυτών
αφετέρου, την εξασφάλιση οικονομικών πόρων από εισφορές των εκεί εγκατεστημένων πλούσιων Ελλήνων.
Για τον Κοντόσταυλο, συνεπώς, θεωρούμε σκόπιμο να
παραθέσουμε μερικές επιπλέον λεπτομέρειες επειδή, σε μεγάλο βαθμό, σχετίζονται άμεσα και με τον Ελληνισμό της Βρετανίας στα μέσα του 19ου αιώνα: Γεννήθηκε στη Χίο από
αρχοντική οικογένεια, η οποία είχε τις ρίζες της στο Βυζάντιο. Όπως δε πολλοί άλλοι εύποροι τότε Χιώτες, στάλθηκε
για σπουδές στη Μπολόνια και τη Βιέννη, στη δε συνέχεια
ασχολήθηκε με το εμπόριο, αλλά και ως τραπεζίτης και δραστήριος πολιτικός. Ενδιαφέρθηκε, όμως, ενεργά και αποδοτικά κυρίως στο χώρο της ναυτιλίας, ανοίγοντας, όπως είπαμε, και τον πρώτο ελληνικό ναυτιλιακό οίκο στο Λονδίνο το
1817/18, οπότε και συνέβαλε αποφασιστικά στον απελευθερωτικό Αγώνα μεταφέροντας στην Ελλάδα τρόφιμα και πολεμοφόδια με τα πλοία του.
Μετά τη δεύτερη εκείνη μετάβασή του στην Ελλάδα το
1823, επιστρέφοντας δύο χρόνια αργότερα στην Αυστρία, ο
Κοντόσταυλος συνελήφθη από τις Aυστριακές αρχές ως ύποπτος επαναστατικών δραστηριοτήτων, ήταν δε τυχερός που
εκτοπίστηκε και κατέφυγε στην Αγγλία. Από εκεί δε, το 1826
στάλθηκε από την Κυβέρνηση της Ελλάδας στην Αμερική
για να επιβλέψει τη ναυπήγηση δύο ατμοκίνητων φρεγατών,
όμως τελικά ναυπηγήθηκε μόνο μία, η φρεγάτα «Ελλάς». Στη
συνέχεια, διορίστηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια, το 1828,
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και στάλθηκε στη Μάλτα,
όπου και αγόρασε από τους «Ιππότες της Μάλτας» τα μηχανήματα του πρώτου Εθνικού Νομισματοκοπείου στην Αίγινα, στο οποίο κόπηκαν και τα πρώτα ελληνικά νομίσματα.
Επί Όθωνα, όμως, τον οποίο και φιλοξένησε για κάποιο
χρονικό διάστημα το 1837 στο πολυτελές οίκημά του, κατηγορήθηκε ο Κοντόσταυλος για διαφθορά τόσο κατά τη ναυπήγηση των ως άνω δύο πλοίων στην Αμερική, όσο και για
την αγορά του Νομισματοκοπείου στη Μάλτα. Οι δε κατήγοροί του, μάλιστα, έφτιαξαν και το ακόλουθο δημοφιλές
δίστιχο σε βάρος του:
«Ο οίκος σου, Κοντόσταυλε, μακρόθεν ομοιάζει
τρίκροτον της Αμερικής, εξ ού αυτό πηγάζει».
Οπότε βρέθηκε ένοχος για αμφότερες τις εν λόγω δύο κατηγορίες και καταδικάστηκε να επιστρέψει 174.000 δραχμές.
Η άδικη, όμως, όπως αποδείχθηκε αργότερα, εκείνη καταδίκη
τον οδήγησε να φύγει στην Κωνσταντινούπολη, επέστρεψε
δε και πάλι στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, οπότε μετά την επανάληψη της δίκης αποκαταστάθηκε πλήρως Στη συνέχεια, άρχισε να πολιτεύεται στην
Κάρυστο, όπου και εκλέχθηκε βουλευτής κατ’ επανάληψη.
Το 1855, για να αποκαταστήσει ευρύτερα τη φήμη του, δημοσίευσε το κείμενο «Περί των εν Αμερική ναυπηγηθεισών
φρεγατών και του εν Αιγίνει νομισματοκοπείου». Εξάλλου,
στην πρώτη Κυβέρνηση του Δημητρίου Βούλγαρη (22/9/185513/11/1857), ο Κοντόσταυλος ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών (5/10/1855-2/7/1856) και (Δεκέμβριο 1856-Ιούλιο
1857), διετέλεσε δε και Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην περίπτωση δύο επιστολών του Κοντόσταυλου μετά την επίσκεψη στο Λονδίνο,
όπως είπαμε, του Πέτρου Ηπίτη. Στις οποίες επιστολές, συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρουν άμεσα οι επαφές αρχικά του Ν.
Ράλλη και στη συνέχεια και του Κοντόσταυλου με κάποιο διαμεσολαβητή κατονομαζόμενο απλά ως «κ. Μουρ», όπως και
για έναν άλλο, μη κατονομαζόμενο, όμως, πανίσχυρο Άγγλο.
Ο οποίος, μέσω του Μουρ, ζητούσε από τους Έλληνες του
Λονδίνου το υπέρογκο για την εποχή εκείνη ποσό των 100
χιλιάδων λιρών Αγγλίας με την υπόσχεση να απελευθερώσει
από την Οθωμανική δουλεία όλες τις Ελληνικές περιοχές,
ακόμη δε και την Κωνσταντινούπολη. Και θα τα κατόρθωνε
όλα αυτά, υποσχότανε, χρησιμοποιώντας δικά του μηχανήματα και καταγράφοντας, μάλιστα, λεπτομερώς τα έξοδα για
κάθε συγκεκριμένη κι επιτυχή, βέβαια, πολεμική επιχείρηση.
Γνωρίζουμε, βέβαια, ότι την εποχή εκείνη η Ελλάδα, η
οποία βρισκόταν ακόμη στο πρώτο στάδιο της Επανάστασης,
είχε απόλυτη ανάγκη χρηματοδότησης για την άμεση εξασφάλιση στρατιωτικού υλικού, αλλά και δημιουργίας τακτικού σώματος στρατού, ο οποίος έπρεπε πια να μισθοδοτείται.
Οπότε, λοιπόν, και κατέφυγε αφενός στις δωρεές πλούσιων
δικών μας και ξένων φιλελλήνων και, αφετέρου, στην εξασφάλιση δανείων. Το δε ως άνω ποσό των 100.000 στερλινών
αφορούσε προφανώς δωρεές από τους πλούσιους Έλληνες
του Λονδίνου και όχι εξασφάλιση δανείου, παρόλο που την

τελευταία λύση δεν μπορούμε και να την απορρίψουμε εντελώς
Δυστυχώς, όμως, όπως άλλωστε συμβαίνει ως συνήθως στα
Ελληνικά πράγματα, τα συνδεδεμένα με χρήματα, η εν λόγω
περίπτωση συνδέθηκε και με δόλο από μερικούς μετέπειτα
σχολιαστές της όλης υπόθεσης.
Μετά την απάνθρωπη, όμως, Σφαγή της Χίου το 1822
[άρχισε στις 30 Μαρτίου 1822 με 42 χιλιάδες άμαχους Χιώτες
νεκρούς και 52 χιλιάδες που πουλήθηκαν σκλάβοι], αλλά όχι
πιο πριν, ανυπολόγιστης αξίας υπήρξε η προσφορά των Βρετανών Φιλελλήνων στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων. Υπήρξαν, όμως, ταυτόχρονα και οι κάθε είδους απατεώνες, συνήθως δε όσοι επιδίωκαν αναίμακτη δόξα και εύκολα πλούτη Οι οποίοι θα ήταν περισσότερο από έτοιμοι «να
τα φτιάξουν» ακόμη και με τους Τούρκους μόλις θα αντιλαμβάνονταν την αδυναμία των Ελλήνων να υπερισχύσουν
στον εν πολλοίς άνισο εκείνο πολεμικό τους αγώνα. Στη συγκεκριμένη, συνεπώς, περίπτωση, δικαιολογημένα διερωτάται ο
αντικειμενικός ιστορικός κατά πόσο η ως άνω εισήγηση υπήρξε ή όχι απόπειρα απάτης. Εξάλλου και ο σύγχρονος με την
όλη υπόθεση Κοντόσταυλος δεν ομιλεί περί απάτης στα δημοσιευόμενα στη συνέχεια δύο σχετικά έγγραφά του, αλλά απλώς
διερωτάται και ο ίδιος για το ποιοι υπήρξαν πράγματι οι λόγοι
αναφορικά με όσα είχε αναφέρει ο εν λόγω Άγγλος διαμεσολαβητής Μουρ.
Ο Κοντόσταυλος, συγκεκριμένα, μετά από επαφές που είχε
όχι μόνο με τον Μουρ αλλά και με τον Ν. Ράλλη, ο οποίος
ήταν και ο πρώτος με τον οποίο είχε έρθει επαφή ο Μουρ,
θεώρησε σκόπιμο, προτού δώσει κάποια θετική ή αρνητική
απάντηση στον Μουρ, να κοινοποιήσει την όλη υπόθεση με
δύο επιστολές, την πρώτη προς τον Αδαμάντιο Κοραή, ημερ.
24/7/1821, από τον οποίο ζητούσε να διαβιβάσει το περιεχόμενο της στον Ηπίτη, και η δεύτερη την επομένη, 25 Ιουλίου,
προς τον ίδιο τον Ηπίτη, οι οποίοι βρίσκονταν στο Παρίσι.
Και το έκανε αυτό, βέβαια, για να ζητήσει τη γνώμη τους περί
του πρακτέου. Έχει δε η επιστολή προς τον Κοραή ως εξής:
«Χθες Άγγλος τις ονομαζόμενος Μούρ, άγνωστος και εις
όσους ηρώτησα περί αυτού, επήγε εις τον καλόν μας συμπατριώτην κύριον Ν. Ράλλην και τον ηρώτησε εάν είναι αληθινόν
ότι ήλθεν εδώ Γραικός τις απεσταλμένος από την Εταιρίαν
[Φιλική] και πού κατοικεί. Ο Ράλλης τού απεκρίθη ότι εμίσευσε διά το Παρίσι. Αυτός τού επανέλαβε να του φανερώση την
κατοικίαν του να έλθη αυτού να τον ανταμώση, διότι του χρειάζεται μεγάλως. Ήλθε μετά ταύτα ο Ράλλης και φανερώσας
μου τα τρέχοντα, επήγαμεν. Τον ερώτησα τί ζητεί και αφού
εδυσκολεύετο να με φανερώση την αιτίαν, με είπε τέλος πάντων, ότι Άγγλος τις υψηλοτάτου βαθμού, το μεγαλύτερο κεφάλι της Αγγλίας, με προτερήματα αξιοθαύμαστα, με μέσα μεγαλώτατα, επιθυμεί να φανερώση του απεσταλμένου των Γραικών, ότι
είναι εις το χέρι του να βοηθήση των Γραικών με όσα άσπρα
[χρήματα] τούς χρειάζονται και με άλλα τόσα άρματα, ανθρώπους, μέσα και τα λοιπά. Να εμποδίση την Ρωσίαν από το
να κυριεύση την οθωμανικήν επικράτειαν. Και τέλος να κατορθώση να γνωρισθή η ανεξαρτησία των Γραικών καθ’ όλης της
ευρωπαϊκής εκτάσεως του οθωμανικού κράτους.
»Αυτός όμως ο Άγγλος ζητεί προς ανταμοιβήν 100.000 λίρας
στερλίνας, ήτοι 2.600.000 φράγκα, διά τα οποία κανείς των
μεγάλων βανκιέρων [τραπεζιτών] της Λόνδρας πρέπει να του
εγγυηθή την πληρωμήν των τότε μόνον όταν εκτελέση όσα
υποσχεθή, εις το εναντίον δεν ζητεί κάν έναν οβολόν. Αρώτησα
τον άνωθεν κ. Μούρ τί άνθρωπος είναι και με απεκρίθη ότι
εστάθη κόνσολος της Σικελίας, σιμά εις τον βέην του Αλτζεριού, το πρόσωπον, το φέρσιμον, και τα λόγια του, μακριά είναι
από του να είναι κατεργάρικα, εμπνέουν μάλιστα κάποιον
βαθμόν εμπιστοσύνης. Έκαμα κάθε τρόπον να με φανερώση
το όνομα του ρηθέντος υποκειμένου το οποίον υπόσχεται να
κάμη τα όπισθεν μεγάλα κατορθώματα, πλην εστάθη αδύνατον, λέγων ότι είναι εμποδισμένος να τα φανερώση. Υπόσχεται όμως αύριον να με κάμη να γνωριστώ μετ’ αυτού με συμφωνίαν, διά να μην ήθελε να ειπώ εις κανέναν, διά να μην ήθελε
γίνη γνωστόν εις την Τουρκίαν, Ρωσσίαν ή Γαλλίαν.
»Βέβαια, αν αυτός ο Μουρ δεν είναι κανένας φανφαρόνος
[κομπαστής, πολυλογάς], το πράγμα είναι πολλά περίεργο. Ένας
μόνον άνθρωπος να υπόσχεται τόσα, όσα η μεγαλυτέρα δύναμις του κόσμου δεν ήθελεν ημπορέσει να κατορθώση τόσως
ευκόλως, είναι αληθινά μυστήριον ακατάληπτον. Μεταξύ των
όσων υποπτεύομαι είναι και το μήπως η Αγγλία ζητεί να κατορθώση με τούτο το μέσον ό,τι η Ρωσσία κατώρθωσε με εκείνο
του Υψηλάντη, τουλάχιστον καθώς υποπτεύομαι. Αλλά τι όφελος τόσοι συμπερασμοί, εκ των οποίων ούτε εγώ δεν εβγάζω
τίποτα; Αύριον, καθώς υποσχέθη, θέλει ανταμωθώ μαζύ του
και τότε πάλιν σας ματαγράφω. Εν τοσούτω λάβετε την καλωσύνην
να αναγνώσετε πάντα ταύτα του εξοχωτάτου κυρίου Ηπίτη διά
να του είναι γνωστά».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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τις αρχές του 20ού αιώνα η οικονομία της Κύπρου ήταν κατά κύριο λόγο αγροτική. Βιοτεχνίες
παραγωγής κρασιού, βαμβακιού και καπνού εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας
του 1920 αλλά ο μεταποιητικός τομέας παρέμεινε
μικρός και υποτυπώδης. Οι βασικοί λόγοι πίσω από
την υπανάπτυξη του Κυπριακού βιομηχανικού τομέα
ήταν δύο: η έλλειψη πόρων και η έλλειψη κεφαλαίων.
Το νησί ήταν ιδιαίτερα φτωχό μετά από αιώνες σκληρής
φορολογίας υπό Οθωμανική και Βρετανική κυριαρχία. Ο μεταποιητικός τομέας ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με την αγροτική παραγωγή, επομένως, μία
κακή σοδεία επηρέαζε αρνητικά τις Κυπριακές βιοτεχνίες. Επίσης, υπήρχε σοβαρή έλλειψη επενδύσεων
από το εξωτερικό. Ο προστατευτισμός που υιοθέτησε η Βρετανική Αυτοκρατορία μετά την Οικονομική
Διάσκεψη της Οτάβα το 1932 προσέλκυσε ελάχιστους
επενδυτές στην Κύπρο και σε γενικές γραμμές δεν
ωφέλησε την Κυπριακή οικονομία, καθώς οι Βρετανοί επέλεγαν συχνότερα να εισάγουν φθηνά προϊόντα από άλλες αποικίες.

Γράφει
η Δρ Ελένη
Λεοντίου
οι δεκαετίες του 1920 και του 1930, ωστόσο, έφεραν
σημαντική επέκταση της μεταλλευτικής βιομηχανίας,
καθώς τότε εντατικοποιήθηκε η εξορυκτική δραστηριότητα στο ορυχείο αμιάντου και τα μεταλλεία χαλκού. η εξόρυξη αμιάντου στο ομώνυμο χωριό του τροόδους είχε ήδη
ξεκινήσει το 1904 όταν ορισμένες από τις τοπικές κοινότητες άρχισαν να εκμεταλλεύονται τους πόρους του ορυκτού στην γύρω περιοχή. Στη συνέχεια, παραχωρήθηκαν δικαιώματα εκμετάλλευσης σε διάφορες ξένες εταιρείες, με σημαντικότερη από αυτές την Cyprus Asbestos
Co. Ltd.
το 1912, ο Αμερικανός βιομήχανος Charles Godfrey
Gunther αγόρασε γη κοντά στα αρχαία ορυχεία χαλκού
στην περιοχή της Σκουριώτισσας και ξεκίνησε έρευνες
εκεί. η κυπριακή μεταλλευτική βιομηχανία άνθισε τη δεκαετία του 1920 και 1930 όταν οι έρευνες της Ανωνύμου
Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και λιπασμάτων οδήγησαν στην ανακάλυψη κοιτασμάτων γύρω από
το χωριό μιτσερό, στα ορυχεία κοκκινοπεζούλας, κοκκινόγιας και Αγροκηπιάς.
κατά τη διάρκεια της μεγάλης Ύφεσης, οι τιμές των
αγροτικών προϊόντων έπεσαν δραματικά, με αποτέλεσμα χιλιάδες αγρότες να χάσουν την γη τους. λόγω των
υψηλών επιπέδων ανεργίας τα ορυχεία προσέλκυσαν
τους κατοίκους των κοντινών χωριών. Από το 1932 έως
το 1938 η μεταλλευτική βιομηχανία αναπτύχθηκε ραγδαία: η εξόρυξη μετάλλων υπερδιπλασιάστηκε ενώ ο
αριθμός των εργατών στα ορυχεία και τα λατομεία σχεδόν
τετραπλασιάστηκε.
η αποικιακή κυβέρνηση είχε παραχωρήσει στις ξένες
εταιρείες εξωεδαφικά δικαιώματα και άφθονο περιθώριο για την εκμετάλλευση των κυπρίων εργατών. οι μεταλλωρύχοι αναγκάζονταν να εργάζονται κάτω από πολύ
σκληρές συνθήκες και για πολύ χαμηλά μεροκάματα (1012 γρόσια την ημέρα το 1923), ενώ το ωράριο εργασίας
διαρκούσε από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ήλιου. οι
μακριές βάρδιες, οι χαμηλοί μισθοί, οι επικίνδυνες συνθήκες εργασίας καθώς και η απουσία αποτελεσματικής
εργατικής νομοθεσίας καθιστούσαν την εργασία στα
ορυχεία εξαιρετικά δύσκολη. Ενδεικτικό της στάσης των
εργοδοτών και των αρχών ήταν το ότι οι μεταλλωρύχοι
δεν μπορούσαν καν να φέρουν το δικό τους ψωμί στα
ορυχεία και υποχρεώνονταν να αγοράζουν ακριβό ψωμί
από εισαγόμενο αλεύρι.
Στην κύπρο υπήρχαν δύο διαφορετικοί τύποι ορυχείων:
τα ανοιχτά και τα υπόγεια. Στα ανοιχτά ορυχεία, όπως
ήταν το ορυχείο αμιάντου, οι εργαζόμενοι κινδύνευαν από
την τοξική σκόνη και από κατολισθήσεις. Στα υπόγεια
ορυχεία υπήρχε επιπλέον κίνδυνος λόγω των εκρηκτικών
που χρησιμοποιούνταν για να επιταχυνθεί το άνοιγμα
των υπογείων στοών. υπήρχε ακόμη κίνδυνος θανάτου
από ασφυξία.
Δύο από τους πρώτους θανάτους που μας έγιναν γνωστοί μέσα από μαρτυρίες των κατοίκων του μιτσερού
ήταν αυτοί ενός επιστάτη και του τεχνικού διευθυντή του
μεταλλείου στις αρχές της δεκαετίας του 1920. και οι δύο
πέθαναν από ασφυξία όταν η φλόγα της λάμπας ασετιλίνης τους έσβησε, σημάδι ότι υπήρχε έλλειψη οξυγόνου στη στοά του μεταλλείου. το 1925 συνέβη ένα από
τα πιο ευρέως δημοσιοποιημένα και θανατηφόρα ατυχήματα, όταν έντεκα εργάτες παγιδεύτηκαν σε μία από τις
στοές του μεταλλείου και πέθαναν από ασφυξία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Νέος Άνθρωπος”,
τα θύματα ήταν στην πραγματικότητα 48 ή περισσότερα.
η κοινωνική κατακραυγή γύρω από τα ατυχήματα στα
μεταλλεία οδήγησε την κυβέρνηση στο να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο θέσπισης αποτελεσματικής εργατικής
νομοθεσίας. καθώς η κύπρος ήταν Βρετανική αποικία,
όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας που ενδεχόταν να
εφαρμοστούν θα βασίζονταν σε βρετανικά πρότυπα. Στη
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

Εκβιομηχάνιση υπό την σκιά της Αποικιοκρατίας

Μεταλλείο στην Καλαβασό
μεγάλη Βρετανία, το λίκνο της βιομηχανικής επανάστασης, οι προσπάθειες για επίτευξη καλύτερων και αξιοπρεπέστερων συνθηκών εργασίας σε εργοστάσια και
ορυχεία είχαν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές με μέσα του
19ου αιώνα. η Βρετανική κυβέρνηση υιοθέτησε οκτώ
νόμους περί εργοστασίων , τα Factory Acts, μεταξύ του
1802 και 1891. οι νόμοι αυτοί είχαν ως στόχο της προστασία των εργατών και ιδιαίτερα των παιδιών που δούλευαν σε εργοστάσια και υφαντουργεία. το 1833 ορίστηκαν
οι πρώτοι επιθεωρητές εργοστασίων. το Workman's
Compensation Act του 1897 εδραίωσε την αρχή της
χρηματικής αποζημίωσης για εργαζόμενους που είχαν
υποστεί τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Σε γενικές γραμμές, τα μέτρα προστασίας για τους
εργάτες στα εργοστάσια και ορυχεία των αποικιών επιβάλλονταν πολύ αργότερα από ό,τι στην Βρετανία. Συνήθως, χρειαζόταν να ασκηθεί πίεση από τοπικούς κοινωνικούς μεταρρυθμιστές προκειμένου να εκδοθούν πράξεις
και νόμοι παρόμοιοι με αυτούς που ίσχυαν στη Βρετανία.
Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ινδίας, όπου η δημόσια κατακραυγή οδήγησε στην ψήφιση του India Factories
Act του 1881, του οποίου η διατύπωση ακολουθούσε
στενά εκείνη του Βρετανικού Factories Act του 1878
Στην κύπρο, ένας ειδικός νόμος για τα ορυχεία ψηφίστηκε
το 1925. ο νόμος έδινε στον Βρετανό Ύπατο Αρμοστή
την εξουσία να διατάξει το κλείσιμο ή την προσωρινή αναστολή των εργασιών ενός ορυχείου καθώς και να διορίσει “ελεγκτή” και επιθεωρητές ορυχείων. Προέβλεπε
ακόμη αποζημίωση, όχι μεγαλύτερη από μισό μεροκάματο, για όσους είχαν τραυματιστεί σε εργατικό ατύχημα.
Εν τούτοις, τα θύματα ατυχημάτων έπρεπε να προσκομίσουν αποδείξεις ότι το ατύχημα είχε όντως συμβεί
κατά την διάρκεια της εργασίας και εξαιτίας δραστηριοτήτων που σχετίζονταν άμεσα με την καθήκοντα τους.
Έπρεπε επίσης να αποδείξουν ότι δεν είχαν προκαλέσει
οι ίδιοι το ατύχημα. Σε περίπτωση θανάτου ενός εργαζομένου, η οικογένεια του θύματος μπορούσε να λάβει
έως 100 λίρες ως αποζημίωση. Εν τούτοις έπρεπε πάλι
να αποδειχθεί ότι το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια
της εργασίας και λόγω δραστηριοτήτων που συνδέονταν
άμεσα με τα καθήκοντα του.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κυπριακός τύπος επέκρινε τον νόμο. η εφημερίδα λαϊκή τον χαρακτήρισε “ελλιπή και ασαφή”, τονίζοντας ότι δεν προσέφερε ουσιαστική προστασία. Ωστόσο, εκκλήσεις για την παροχή επαρκούς προστασίας για τους κύπριους που εργάζονται
στα μεταλλεία απορρίφθηκαν επανειλημμένα. Σύμφωνα
με άλλο ένα δημοσίευμα της εφημερίδας “Λαϊκή”, ο Αποικιακός Γραμματέας απέρριψε αίτημα για εισαγωγή αποτελεσματικότερης επίσημης εργατικής νομοθεσίας το
1927, καθώς, όπως ανέφερε, το νησί δεν είχε ανεπτυγμένη
βαριά βιομηχανία.
το θέμα των κυπριακών εργατικών ατυχημάτων είχε
πάρει τέτοιες διαστάσεις που τέθηκε ακόμη και στη Βρετανική Βουλή των κοινοτήτων από τον Shapurji Saklatvala,
τον μοναδικό βουλευτή του κομμουνιστικού κόμματος
της μεγάλης Βρετανίας. Συγκεκριμένα, ο Saklatvala ζήτησε λεπτομέρειες για δύο ατυχήματα, τα οποία συνέβησαν
το 1928: το πρώτο στα ορυχεία αμιάντου και το οποίο
είχε ως αποτέλεσμα δύο θανάτους και το δεύτερο, στο
μεταλλείο της Σκουριώτισσας, το οποίο προκάλεσε έναν
θάνατο και δύο τραυματισμούς. ο Saklatvala ρώτησε εάν
ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα από τις αρχές ώστε να
αποτραπούν αντίστοιχα ατυχήματα στο μέλλον. ο Leo
Amery, ο Βρετανός υπουργός Αποικιών, απάντησε
δηλώνοντας ότι δεν είχε πληροφορίες σχετικά με τα ατυχήματα και παρέπεμψε τον βουλευτή στον νόμο του 1925
για τα ορυχεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταλλωρύχοι πέραν του
κανονικού ημερομισθίου, πληρώνονταν περισσότερο εάν

έβγαζαν μετάλλευμα επιπλέον από αυτό που απαιτούνταν
για το μεροκάματό. Για αυτόν τον λόγο, πολλοί από αυτούς
εργάζονταν για περισσότερες ώρες από ό,τι ήταν ασφαλές. Αυτό ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους εργάτες του
μεταλλείου της κοκκινοπεζούλας, οι οποίοι ήταν εκτεθημένοι σε σκόνη που προκαλούσε πνευμονοκονίαση. μία
ασθένεια που αποδεκάτισε τον πληθυσμό των γύρω χωριών. η πνευμονοκονίαση δεν ήταν ευρέως γνωστή στην
κύπρο κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα με αποτέλεσμα να συγχέεται συχνά με τη φυματίωση.
Χάρη στην ανάπτυξη της μεταλλευτικής βιομηχανίας,
η κύπρος είχε σχηματίσει τη δική της ξεχωριστή εργατική τάξη. Ωστόσο, η αποικιακή κυβέρνηση δεν εμπιστευόταν
τις προσπάθειες των εργατών να οργανωθούν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. κάθε καινούργια συνδικαλιστική
οργάνωση έπρεπε να εγγραφεί, αλλά ο αποικιακός γραμματέας είχε την εξουσία να απορρίψει την εγγραφή της.
Αυτή η διάταξη χρησιμοποιήθηκε για να εμποδίσει τις
προσπάθειες οργανωμένων εργατών, την ιδεολογία των
οποίων την ιδεολογία η αποικιακή κυβέρνηση θεωρούσε
επικίνδυνη, δηλαδή τόσο των εθνικιστών όσο και των
κομμουνιστών. Εν τούτοις, παρόλα τα εμπόδια, μέχρι το
1939 ο αριθμός των εγγεγραμμένων συνδικαλιστικών
οργανώσεων ανήλθε σε σαράντα έξι.
τα πιο πιεστικά αιτήματα των συνδικαλιστών ήταν η
μείωση των ωρών εργασίας, η αύξηση των μισθών και
εισαγωγή ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Επομένως, η διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ερχόταν σε δεύτερη μοίρα. Παρόλα
αυτά, κατά καιρούς γινόταν αναφορά στις ανθυγιεινές και
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας ώστε να δικαιολογηθούν
τα αιτήματα για υψηλότερους μισθούς.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, μία σειρά από μεγάλης κλίμακας απεργίες στα μεταλλεία ανάγκασε τους Βρετανούς να αποστείλουν στην κύπρο έναν σύμβουλο
εργασίας για να βοηθήσει στη σύνταξη ενός νομοθετικού
προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής
βιομηχανίας. οι Βρετανικές αρχές είχαν σκοπό να βασίσουν
το πρόγραμμα αυτό σε μοντέλο που είχε εφαρμοστεί σε
άλλες αποικίες: συγκεκριμένα ο περί εργοστασίων νόμος
θα είχε ως πρότυπο τον αντίστοιχο νόμο περί εργοστασίων
της τζαμάικα. Παρόλα αυτά ο Περί Εργοστασίων νόμος,
ο οποίος προσέφερε το πρώτο ικανοποιητικό πλαίσιο για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και την ασφάλειας στην εργασία, εκδόθηκε μόλις το 1956. ο νόμος
καθόριζε τις κατάλληλες συνθήκες εξαερισμού και την
κατάλληλη θερμοκρασία και φωτισμού, έθετε πρότυπα
καθαριότητας, περιελάμβανε μέτρα κατά του συνωστισμού και απαιτούσε τη σωστή αποστράγγιση των δαπέδων, τη συντήρηση ανυψωτικών, ανελκυστήρων και
άλλων ανυψωτικών μηχανημάτων, την παροχή νερού
καθώς και την παροχή μέσων διαφυγής σε περίπτωση
πυρκαγιάς. ο νόμος απαιτούσε επίσης από τους εργοδότες να παρέχουν προστασία από επικίνδυνες αναθυμιάσεις και εκρηκτικές και εύφλεκτες ουσίες. οι εργοδότες
που δεν τηρούσαν αυτά τα πρότυπα θα αντιμετώπιζαν
κυρώσεις ενώ οι τραυματισμένοι εργαζόμενοι θα λάμβαναν αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
περί αποζημίωσης των Βρετανών Εργατών. το 1956
ψηφίστηκε επίσης ο νόμος για την κοινωνική ασφάλιση,
πολύ αργά σε σχέση με άλλες χώρες, όπου αντίστοιχα
νομοθετήματα είχαν ψηφιστεί ήδη από τα τέλη του 19ου
αιώνα. Ενδεικτικό είναι ακόμη το ότι η Βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε τους νόμους για προστασία των εργατών
λίγο πριν το ξέσπασμα των ένοπλων δράσεων για κατάργηση του αποικιακού καθεστώτος, μόνο δηλαδή όταν είχε
διαφανεί ότι η αίσθηση τάξης και ασφάλειας βρισκόταν
υπό απειλή.
το 1960, όταν η κύπρος κέρδισε την ανεξαρτησία της,
η νομοθετική εξουσία πέρασε στα θεσμικά όργανα του

νεοσύστατου κράτους. Σε πολλές περιπτώσεις το νομοθετικό πλαίσιο των αποικιακών νόμων διατηρήθηκε. το ίδιο
συνέβη και στην περίπτωση της εργατικής νομοθεσίας,
υπήρχε όμως ανάγκη εκσυγχρονισμού, ιδιαίτερα του
συστήματος επιθεώρησης εργασίας.
το σώμα που ανέλαβε το έργο του εκσυγχρονισμού
ήταν το αναδιοργανωμένο υπουργείο Εργασίας και κοινωνικής Ασφάλισης. ο κλάδος Επιθεώρησης Εργοστασίων είχε τον μικρότερο αριθμό λειτουργών από όλους
τους κλάδους του υπουργείου και ήταν επανδρωμένος
με τεχνικούς που δεν είχαν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση. Αρχικά οι επιθεωρητές ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έπρεπε να είναι εξοικειωμένοι με
κάθε ισχύοντα εργατικό νόμο. η έλλειψη τεχνικών γνώσεων
συχνά καθιστούσε τις παρεμβάσεις τους ανεπιτυχείς
καθώς δυσκολεύονταν να κερδίσουν τον σεβασμό των
εργοδοτών. Ένα αποφασιστικό βήμα στην πορεία προς
τον εκσυχρονισμό και αναδιοργάνωση του συστήματος
επιθεώρησης εργασίας ήταν η ένταξη της κύπρου στη
Διεθνή οργάνωση Εργασίας (ILO) το 1960. Ως μέλος της
Διεθνούς οργάνωσης Εργασίας, η κύπρος επικύρωσε
την Συνθήκη Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία καθόριζε
τα κριτήρια πρόσληψης και τους όρους και προϋποθέσεις υπηρεσίας των επιθεωρητών εργασίας καθώς και
τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις τους.
η ιστορία των κυπριακών μεταλλείων αποτελεί ένα
τραγικό κεφάλαιο στην ιστορία του νησιού. η απαραίτητη
νομοθεσία για την πρόληψη των αναπνευστικών ασθενειών στα ορυχεία θεσπίστηκε αφότου η κύπρος έγινε
ανεξάρτητο κράτος. τα ορυχεία υπάγονταν στη δικαιοδοσία της υπηρεσίας μεταλλείων που ήταν αρχικά τμήμα
του υπουργείου Εμπορίου και, αργότερα, του υπουργείου Γεωργίας. Επομένως, μόνο υπάλληλοι αυτών των
τμημάτων μπορούσαν να προβούν σε ελέγχους και επιθεωρήσεις. οι επιθεωρητές του υπουργείου Εργασίας
δεν επιτρεπόταν να επισκέπτονται και να επιθεωρούν τις
συνθήκες στα ορυχεία μέχρι το 1996, όταν ένας νόμος
που εναρμόνισε την κυπριακή νομοθεσία για την υγεία
και την ασφάλεια με τη Σύμβαση αριθ. 155 της Διεθνούς
οργάνωσης Εργασίας τους επέτρεψε να επιθεωρούν τις
συνθήκες σε όλους τους χώρους εργασίας.
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 η μεταλλευτική βιομηχανία της κύπρου έπεσε σε ύφεση εξαιτίας της
εξάντλησης των πλούσιων κοιτασμάτων χαλκού. το
ορυχείο αμιάντου έκλεισε για οικονομικούς λόγους τη
δεκαετία του 1980. ο τελευταίος ιδιοκτήτης του ορυχείου
ήταν η μητρόπολη λεμεσού, ενώ το πλοίο που μετέφερε το τελευταίο φορτίο ασβέστη βυθίστηκε στη θάλασσα
το 1981. Σήμερα, το μόνο ορυχείο στην κύπρο που βρίσκεται σε λειτουργία είναι το μεταλλείο χαλκού της Σκουριώτισσας.
η ιστορία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία στην
κύπρο δεν μπορεί να εξεταστεί έξω από το πλαίσιο της
τρικυμιώδους σύγχρονης ιστορίας του νησιού και των
κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών του 20ου αιώνα,
καθώς οι κατά καιρούς ασταθείς πολιτικές συνθήκες εμπόδιζαν την φυσιολογική λειτουργία της θεσμών. μετά από
τις διακοινοτικές συγκρούσεις του 1963 οι κοινότητες των
Ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων ουσιαστικά διαχωρίστηκαν. το υπουργείο Εργασίας επηρεάστηκε και αυτό
από τις εξελίξεις, καθώς όλοι οι τουρκοκύπριοι αξιωματούχοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και αποσύρθηκαν σε
τουρκοκυπριακούς θύλακες. η τουρκική Εισβολή του
1974 οδήγησε στο να χαθούν το 50% της βιομηχανίας,
το 65% των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων, και το 46% του βιομηχανικού τομέα. Χάθηκαν
ακόμη το λιμάνι της Αμμοχώστου και το αεροδρόμιο λευκωσίας. Εν τούτοις, το χαμένο έδαφος καλύφθηκε σχετικά γρήγορα και η βιομηχανία επέστρεψε στα προ του
1974 επίπεδα το 1977.
Σήμερα η κυπριακή νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. η κύπρος
συμμετέχει σε όλα τα Ευρωπαϊκά φόρα για την Ασφάλεια
και υγεία στην Εργασία. τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου
αιώνα σημειώθηκε τεράστια βελτίωση στη γενικότερη
‘κουλτούρα’ υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η οποία
συμβάδισε με την ανάπτυξη της κυπριακής κοινωνίας και
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρακτικών, πολιτικών,
στρατηγικών και εμπειρίας με χώρες του εξωτερικού και
κυρίως με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τα τελευταία χρόνια τα ατυχήματα, είναι ως επί το
πλείστον ήσσονος σημασίας καθώς οι εργοδότες τηρούν
υψηλά πρότυπα ασφαλείας εξαιτίας των ισχύοντων νόμων.
Εν τέλει, η εξέλιξη της νομοθεσίας και η ανάπτυξη κοινωνικής ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα ασφάλειας και υγείας μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης μέτρησης
της ποιότητας της δημοκρατίας και της εξέλιξης του κράτους πρόνοιας και αξίζει να εξεταστεί κάτω από αυτό το
πρίσμα.
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Eπιστολές - Γνώμες
Οι βρετανικές εγκαταστάσεις στο Τρόοδος
και στον Όλυμπο είναι «Retained Sites»
και όχι «Sovereign Base Areas»

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022
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Π

ρόσφατα με την ευκαιρία δύο ειδησεογραφικών ρεπορτάζ στο Sigmalive για
τις βρετανικές εγκαταστάσεις στο Τρόοδος
και τον κατασκοπευτικό σταθμό στον Όλυμπο,
πληροφορήθηκα ότι τόσο από αξιωματούχους
της ΚΔ όσο και Βρετανούς επικρατεί ο ισχυρισμός ότι αυτές αποτελούν «Sovereign Base
Areas», («Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων»)
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αυτό δεν αληθεύει. Άρα είναι παραπλανητικό.
Σύμφωνα με την Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της
κυπριακής Δημοκρατίας που υπέγραψαν οι Σερ
Χιού Φούτ, Γ. Χριστόπουλος, Βεκτί τουρέλ,
Αρχιεπίσκοπος μακάριος και Φαζίλ κουτσιούκ
στις 16 Αυγούστου 1960 στη λευκωσία και κατατέθηκε στα ηνωμένα Έθνη, «κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων» (SBAs) είναι μονο δύο
περιοχές – Ακρωτηρίου/Επισκοπή και Δεκέλεια/Άγιος νικόλαος.
ταυτόχρονα οι Βρετανοί εξασφάλισαν τότε
και επιπλέον 40 περιοχές ως «Retained Sites».
Αλλά και επειδή είχαν πάρει πολύ περισσότερες περιοχές απ’ όσες χρειαζόντουσαν (όπως
και τα 99 τετρ. μίλια ως «κυρίαρχες Περιοχές
των Βάσεων»), λίγο μετά την Ανεξαρτησία, άρχισαν εντός της δεκαετίας του 1960 να παραδίδουν
τη μία μετά την άλλη στην κυπριακή Δημοκρατία.
Στη Συμφωνία εξηγείται ότι «Sites» είναι οι
περιοχές που δικαιούνται το ηΒ να χρησιμοποιεί και τονίζεται ότι:
«η κυβέρνηση του ηΒ θα έχει το δικαίωμα
να συνεχίσει να χρησιμοποιεί δίχως περιορισμούς ή επεμβάσεις, τα “Sites” στο έδαφος της
κυπριακής Δημοκρατίας που αριθμούν… αλλά
θα τερματίσει τη χρήση αυτών των “Sites” το
συντομότερο δυνατόν».
Στα 40 «Retained Sites» περιλαμβάνονταν
και εκείνες στο τρόοδος και Όλυμπο και βρίσκονται αριθμημένες στον σύνδεσμο εδώ:
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CY_600816_TreatyNicosia.pdf
Έτσι, συνεχίστηκε η παράδοση στην κυπριακή Δημοκρατία και σε δήλωση στη Βουλή των
κοινοτήτων στις 19 Ιανουαρίου 2005 απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Donald
Anderson, o τότε υπ. Άμυνας Ivor Keith Caplin,
δήλωσε τα εναπομείναντα 13 “Retained Sites”.
το RAF Signal Station και το Mount Olympus
Radio Station πρώτα. τα δε δύο τελευταία με
κωδικούς C8/1 και C8/3 να μην χρησιμοποιούνται επειδή βρίσκονται στα κατεχόμενα:

Serial

Treaty
designation

Location

Requirement

1.

A2

Troodos

RAF Troodos signal station

2.

A3

Olympus

Mount Olympus radar station

3.

A4 (part)

Zygi

Foreign Office Wireless Station

4.

A9

Famagusta

Joint Services Port Unit. Not currently used as in Turkish Occupied Area

5.

A10/1

Nicosia

RAF Nicosia Airfield and Camps. Not currently used by British Forces Cyprus
(BFC) as located within Green Line. Some facilities used by UN

6.

A10/2

Nicosia

Borehole and Easements providing water supply to RAF Nicosia. Not
currently used by BFC as located within Green Line

7.

Bl/2

Limassol

Berengaria water pipeline from Harakis borehole—see Serials 9 and 10

8.

C1

Troodos

Troodos Leave Camp. Contiguous to Serial 1. The accommodation is used
by BFC, visiting troops and youth services in support of adventurous
training. Site also contains married-quarters, NAAFI and Works Unit

9.

C2/1

Limassol

Berengaria Village married quarters—see Serials 7 and 10

10.

C2/2

Limassol

Harakis borehole for Berengaria Village—see Serials 7 and 9

11.

C5

Kissousa

The Kissousa water source provides a water supply for the Akrotiri
Sovereign Base Area

12.

C8/1

Famagusta

Families Shop and NAAFI HQ. Not currently used as in Turkish Occupied
Area

13.

C8/3

Famagusta

NAAFI Transport Yard. Not currently used as in Turkish Occupied Area.

19 Jan 2005 : Column 955W
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmhansrd/vo050119/text/50119w06.htm

the House. The location and function of the remaining retained sites are as shown in the Table
(Πίνακας σε διπλανές στήλες).
Σημειώνω: 1) την λανθασμένη/ παραπλανητική λέξη “returned” («επέστρεψαν») τόσο από
τον Βουλευτή όσο και τον υπουργό γιατί για να
ακριβολογούμε αυτά τα «Retained Sites» δεν
υπήρξαν ποτέ στο χέρι της κυπριακής Δημοκρατίας αλλά κρατήθηκαν ενόσω ήσαν αποικιακά κατάλοιπα. Επομένως παραδόθηκαν
(handedover) στην κΔ. 2) το υπ. Άμυνας ( C8/1

και C8/3) αναφέρεται σε «τουρκοκρατούμενη
Περιοχή», μια φράση που συνήθως δεν χρησιμοποιεί το υπ. Εξωτερικών κοινοπολιτείας και
Ανάπτυξης όπως έχει μετονομαστεί, το κοινώς
Φόρεϊν Όφις).

Τι κάνουν στο Τρόοδος
και στον Όλυμπο;
Στις 26 Ιουλίου 2012 ο Wing Commander Ken
Pudney της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας

Cyprus
Donald Anderson: To ask the Secretary of
State for Defence if he will list (a) retained sites
in Cyprus which the United Kingdom has returned since the written answer of 16 January
1995, Official Report, column 373W and (b) the
location and function of each remaining retained
site in Cyprus. [208428]
Mr Caplin [holding answer17 January 2005]:
The Larnaca bombing range is the only site that
has been returned to the Republic of Cyprus
since January 1995. This is identified as Serial
B.8 on page 29 of the 1960 treaty documents,
copies of which are available in the Library of

Από την εκδήλωση των Φοιτητών του ΜΕΤΩΠΟΥ στην Αδελφότητα Λονδίνου 31.1.2014. Από δεξιά:
Ο τότε Πρόεδρος του ΜΕΤΩΠΟΥ Αυγερινός Χαρτζιώτης, ο Δρ Κλέαρχος Α. Κυριακίδης και η γράφουσα.

(RAF) σε συνέντευξή του σύνδεσμος πιο κάτω,
δήλωσε επιγραμματικά ότι στον Όλυμπο, εξελίσσεται μια επιχείρηση επί 24ωρου βάσεως, είναι
μια στρατηγικής σημασίας περιοχή, ζωτικής
σημασίας χώρος για την κυβέρνηση της Αυτού
μεγαλειότητας και τα κεντρικά Γραφεία (headquarters). (Σημειώνω ότι με «headquarters» ο
Commander πρέπει να εννοούσε είτε τα κεντρικά γραφεία των μυστικών υπηρεσιών GCHQ
στο Cheltenham της Αγγλίας είτε αυτά των Βρετανικών Δυνάμεων κύπρου στην Επισκοπή).

Κατασκοπευτικοί
σταθμοί
ο δεύτερος τέτοιος σταθμός βρίσκεται στη
βάση Επισκοπής/Ακρωτηρίου. μείζονος σημασίας
παρακολουθήσεως είναι και ο τρίτος τέτοιος
στον Άγιο νικόλαο Αμμοχώστου, «No.9 Signal
Regiment Ayios Nikolaos» όπως είναι γνωστός.
To 2012, υπουργείο Άμυνας του ηΒ ενδεικτικά
αναφέρθηκε στο “Retained Site in Troodos” και
επιβεβαίωσε ότι ήταν ένα “detachment” (απόσπασμα) από το «Joint Service Signals Unit at
Ayios Nikolaos», τον κατασκοπευτικό Σταθμό
στον Άγιο νικόλαο (ο οποίος είναι «Sovereign
BaseArea» που ανήκει στην Δεκέλεια).
η περισυλλογή πληροφοριών (και «υποκλοπή» συνδιαλέξεων) από αυτούς τους κατασκοπευτικούς σταθμούς μεταφέρεται απευθείας στα
κεντρικά γραφεία των μυστικών υπηρεσιών
στο Cheltenham της Αγγλίας απ’ όπου και γίνεται η αποκωδικοποίησή τους και ξεκαθαρίζεται
τι και που θα σταλεί κτλ. Πρώτοι παραλήπτες
αυτών των μυστικών προϊόντων είναι μεταξύ
άλλων τα μέλη της Joint Intelligence Committee
του κοινοβουλίου. Για άμεση ενημέρωση της
ηγεσίας του κράτους. Αλλά αφού γίνει η επεξεργασία τους, παραλήπτες κάποιων είναι και οι
Αμερικανοί με τους οποίους συνεργάζονται στην
ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών... Γράφτηκε
ότι τα ραντάρ στο τρόοδος ήσαν ο μεγαλύτερος κατασκοπευτικός σταθμός με στόχο την
πρώην Σοβιετική Ένωση, μέχρι το Ιράν και το
Ιράκ και βέβαια ολόκληρη τη γύρω περιοχή της
μέσης Ανατολής...
(Έγραψα σχετικά στο βιβλίο μου « Από την
Ένωση στην κατοχή» που εκδόθηκε στην λευκωσία το 1995).
Στις 31 Ιανουαρίου 2014 σε εκδήλωση των
κυπρίων Φοιτητών ην. Βασιλείου «μΕτΩΠο»
στο οίκημα της Αδελφότητας στο βόρειο λονδίνο, με θέμα «Βρετανικές βάσεις και βρετανική διπλωματία 1914-2014», είχαμε αναπτύξει
την ιστορία των βρετανικών βάσεων, ο Δρ κλέαρχος Α. κυριακίδης και η γράφουσα. με την ευκαιρία των 100 χρόνων της προσάρτησης της
κύπρου στο ηΒ το 1914. Ένα γεγονός, η σημασία
του οποίου δεν έγινε αντιληπτή όσο πρέπει στην
κύπρο. Δίχως την προσάρτηση εκείνη, το ηΒ
δεν μπορούσε να «κρατήσει» (“retain”) τόσες
πολλές περιοχές στο τρόοδος, στον Όλυμπο
κτλ.
(http://www.eleftheria.co.uk/pdf/922016122214ELE
FTHERIA06022014.pdf)
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Άγιος Παΐσιος: «Από τα
Φάρασα στον Ουρανό»
Η νέα σειρά σε σενάριο του Γιώργου Τσιάκκα για τη ζωή
του Αγίου Παϊσίου, παραγωγή του Ινστιτούτου «Άγιος Μάξιμος
ο Γραικός», της Ιεράς και Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου.
Αν μας καθήλωσε η πρώτη προβολή της σειράς
που προβάλλεται από το μέγα Ελλάδας κάθε Πέμπτη, στις 10:30 μ.μ., και την Παρασκευή τη βλέπουμε όσοι θέλουμε διαδικτυακά, το δεύτερο επεισόδιο μάς συγκλόνισε. Πάλι κατέγραψε τα μεγαλύτερα ποσοστά τηλεθέασης σύμφωνα με τις μετρήσεις. 31,7%! Σάρωσε ο Άγιος Παΐσιος και πάλι.
τώρα άρχισε η προβολή του και στην κύπρο από
τον τηλεοπτικό σταθμό «Άλφα κύπρου».

Γράφει η

Ζήνα
Λυσάνδρου-Παναγίδη,
Δήμαρχος λευκονοίκου
Αναμφίβολα, ο κόσμος διψά. Όλοι μας διψούμε
για ουρανό! Πόσο επίκαιρος ο στίχος του ποιητή
μίλτου Σαχτούρη: «Ας μην το κρύβουμε, διψάμε
για ουρανό». Όντως, γευόμαστε τον ουρανό, παρακολουθώντας αυτή τη σειρά. Γευόμαστε τον επουράνιο άρτον ημών τον επιούσιο. μας πλημμυρίζει
το άρωμα της αληθινής πίστης, της μαγείας που
μας τυλίγει στα μαγνάδια της και ταράζει την ύπαρξή μας!
ο καημός του ξεριζωμού από τη γη και τις εστίες
μας. μας θύμισε οικεία κακά. Εμείς επωχούμενοι.
Αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού με τα πόδια περπάτησαν για να φτάσουν στη θάλασσα, κι
από κει με το καράβι στον Πειραιά… Πόση ταλαιπωρία. Πόση χλεύη και εχθρότητες. Ήρθαν στη μάνα τους, την Ελλάδα των ονείρων τους, και γνώρισαν την απανθρωπιά. Πέρασαν απίστευτες ταλαιπωρίες. και άντεξαν, γιατί είχαν πίστη στον Θεό.
Είχαν για καθοδηγητή τους έναν χαρισματικό, προορατικό άγιο Γέροντα, τον μετέπειτα Άγιο Αρσένιο που τον υποδύεται ο καταπληκτικός ηθοποιός
νικήτας τσακίρογλου. υποκλινόμαστε μπροστά
στην ερμηνεία του.
Αυτοί οι άνθρωποι, μπορούσαν να αλλαξοπιστήσουν και να μείνουν στον τόπο τους και στα καλά τους. Εγκατέλειψαν τις εστίες τους, τους τάφους των προγόνων τους, τις εκκλησίες, τα περιβόλια, τα κτήματα, τα σχολεία τους, για να διαφυλάξουν την ορθόδοξη πίστη τους. νοικοκυραίοι άνθρωποι ήταν και τους αντιμετώπισαν, όπως πάντα
τους πρόσφυγες, σαν φτηνό εργατικό δυναμικό,
σαν εχθρούς που θα τους πάρουν τις δουλειές τους, τους άντρες τους, τα χωράφια τους…
Αν στο πρώτο επεισόδιο χαρήκαμε αρχές και
αξίες μιας αυθεντικής ζωής που σπάνια προβάλλονται από την τηλεόραση, μάλλον λοιδωρούνται,
με πρώτη την αγάπη, που την ακολουθούν η αλληλεγγύη, η κοινότητα, η πνευματικότητα, η συγγένεια, ο σεβασμός στους νεκρούς, στους μεγαλύτε-

ρους και κυρίως στον ιερέα, η πίστη στον Θεό, η
αγάπη για την πατρίδα, η συζυγική αγάπη, το δέσιμο της οικογένειας, η ενότητα, στο δεύτερο επεισόδιο πονέσαμε με τα πάθη τους, με τον ξεριζωμό και
την προσφυγιά τους, αλλά χαρήκαμε λειτουργία,
προσευχή, εγκαρτέρηση, υπομονή. Ψηλαφήσαμε
το θαύμα, την προόραση, το μεγαλείο της απλότητας του ανθρώπου του Θεού.
οπωσδήποτε, πήραμε ένα μάθημα που πολλές
φορές το ξεχνάμε οι άνθρωποι: τη δύναμη της προσευχής, της καταφυγής στον Θεό και στην παραμυθία του. Αυτός είναι ο βασικός πυλώνας της
ζωής αυτών των ανθρώπων. Σε κάθε έκφανση της
ζωής τους είναι παρούσα η προσευχή, το πνεύμα
της θυσίας, ο διάλογος και η αγάπη μεταξύ των
μελών της οικογένειας, το παράδειγμα «το οποίο
μπορεί να δημιουργήσει υγιείς προσωπικότητες,
αγάπη προς το γένος μας, αλλά και σωστή τοποθέτηση περί παγκοσμιότητας και αγαθής συνύπαρξης μεταξύ των λαών. Γενικότερα ένα καλύτερο
αύριο».
Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας
ότι όλοι μας, αλλά κυρίως οι νεότερες γενιές επιζητούν «κάτι ανώτερο, κάτι που θα τους εμπνεύσει».
και πράγματι αυτή η επιστροφή στις αληθινές, στις
αυθεντικές πηγές της ύπαρξής μας και της παράδοσης του γένους μας μας εμπνέει όλους και όλες,
μικρούς και μεγάλους.
Όπως ήταν αναμενόμενο, βυσσοδομούν οι δυνάμεις του σκότους και της οπισθοδρόμησης, που με
τον μανδύα τον ψεύτικο, τον κίβδηλο, του μοντέρνου και του απελευθερωμένου, δεν μπορούν να
ανεχτούν να ακούγεται ο λόγος του Θεού και οι αρετές των ανθρώπων του. Δεν μπορούν αν ανεχτούν
το αληθινό, το γνήσιο, το ανόθευτο, το θεϊκό.
Άπειρες είναι οι ευχαριστίες μας στο Ινστιτούτο
«Άγιος μάξιμος ο Γραικός», της μονής Βατοπεδίου,
για την παραγωγή αυτής της σειράς, στην οποία
το σενάριο υπογράφει ο ταλαντούχος Γιώργος τσιάκκας και τον ρόλο της μητέρας του Αγίου Παϊσίου ενσαρκώνει η Χριστίνα Παυλίδου καταπληκτικά.
καταληκτικά, αποδεικνύεται πασιφανώς πόσο
μπροστά βρίσκεται ο Γέροντας Εφραίμ ο οποίος
αντιλήφθηκε νωρίς ότι ο σύγχρονος άμβωνας είναι
το διαδίκτυο, το σινεμά και η τηλεόραση. Αντί να
αφήνουμε τους αμφίβολης ηθικής ποιότητας ανθρώπους να ταΐζουν συνεχώς με κουτόχορτο και να
αποχαυνώνουν και να εκμαυλίζουν τον κόσμο και
να τον ωθούν στην αμαρτία και στην ακολασία, ας
φροντίσουμε για τη σωτηρία της ψυχής του, ας ενσταλάξουμε στην ψυχή του αρχές και αξίες διαιώνιες,
αυτές που κράτησαν ζωντανό και αλώβητο το έθνος μας για δύο χιλιετίες. Αγάπη για τον Χριστό και
την Ελλάδα!

Η κρίση της Ουκρανίας
και τα ελληνοτουρκικά
μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης
προέκυψαν δεκαπέντε κράτη με το καθένα από
αυτά να τραβά τον δικό του δρόμο. το νΑτο
εκμεταλλευόμενο στο έπακρον τη μεγάλη αυτή
κρίση (που ασφαλώς δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία), διείσδυσε με μεγάλη ευκολία σε περιοχές
που παλαιότερα αποτελούσαν τον σκληρό πυρήνα της Σοβιετίας. Ιδιαιτέρως στα Βαλτικά κράτη
(Εσθονία, λετονία και λιθουανία), που το 2004
εντάχθηκαν στο νΑτο.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Εξίσου οδυνηρή για την ρωσία (διάδοχο της
Σοβιετικής Ένωσης) ήταν και η περίπτωση της
ουκρανίας. η ουκρανία, η οποία αποτελούσε
μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας για αιώνες
προτού γίνει σοβιετική δημοκρατία, κέρδισε την
ανεξαρτησία της επίσης το 1991. η χώρα κινήθηκε για να αποβάλει τη ρωσική αυτοκρατορική
κληρονομιά της και να σφυρηλατήσει όλο και
πιο στενούς δεσμούς με τη Δύση. η απόφαση
του ουκρανού προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς,
που πρόσκειται στο κρεμλίνο, να απορρίψει μια
συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση
υπέρ στενότερων δεσμών με τη μόσχα προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις που οδήγησαν στην
απομάκρυνσή του, το 2014. η ρωσία απάντησε
τότε με την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της κριμαίας. η ειρηνευτική συμφωνία
του 2015 βοήθησε να τερματιστούν οι μάχες
μεγάλης κλίμακας, αλλά οι προσπάθειες για την
επίτευξη πολιτικού διακανονισμού απέτυχαν και
σποραδικές αψιμαχίες συνεχίζονται αδιάκοπα
κατά μήκος της τεταμένης γραμμής επαφής. το
κρεμλίνο έχει κατηγορήσει την ουκρανία ότι δεν
τηρεί την ειρηνευτική συμφωνία του 2015 και
έχει επικρίνει τη Δύση ότι δεν ενθαρρύνει τη
συμμόρφωση της ουκρανίας. και σήμερα, κάνοντας ένα ακόμα βήμα παραπάνω, αναγνωρίζει
την ανεξαρτησία ντόντεσκ και λουγκάνσκ.
μεγάλο πρόβλημα στο «ουκρανικό» αποτελούν ακόμα οι φιλοδοξίες της ουκρανίας να
ενταχθεί στο νΑτο, καθώς και τα σχέδια ορισμένων μελών του νΑτο να δημιουργήσουν
κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα
αυτή.
με την ρωσία να διαμηνύει ότι περαιτέρω
διεύρυνση του νΑτο στα ανατολικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, θεωρώντας ακόμα ως

Αναβολή διαπραγματευτικών συνομιλιών με Τουρκία
Κύριε Διευθυντά,
Είναι γεγονός ότι ο δίαυλος μεταξύ δύο κρατών που έχουν διαφορές πρέπει να
είναι ανοιχτός με μια προϋπόθεση: ότι δηλ. αμφότερα συνομιλούν με βάση το διεθνές δίκαιο (με υπογραφή του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας, UNCLOS), χωρίς εκβιασμούς, απειλές και υπερπτήσεις παραβιάζοντας τον εθνικό εναέριο χώρο και την
εθνική κυριαρχία. Είναι αδιανόητο να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με τούρκους που χρησιμοποιούν γλώσσα μουσολινική (του μεσοπολέμου), γλώσσα του αναθεωρητισμού
με την αρπακτική ξένων εδαφών. οι αντιλήψεις αυτές είναι αιώνες πίσω και θα πρέπει να αντιληφθούν ότι όσο επιμένουν, τόσο θα αποκλείονται συνεχώς από τον σύγχρονο κόσμο. ο διακεκριμένος θεολόγος μουσταφά Ισλάμογλου τόνισε για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, σε συνέντευξη του, ότι «όλα τα μνημεία είναι υπο
την προστασία του κορανίου. Αρα αυτή η ενέργεια δεν συμβαδίζει με το κοράνι, αν-
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τιθέτως συγκρούεται». Είναι πρώτη φορά που ακούγεται τέτοια δήλωση από άνθρωπο του Ισλάμ. μάλιστα κατηγόρησε και τον Αλί Ερμπάς που ανέβηκε στον άμβωνα
με το σπαθί. Έτσι, επιβεβαιώνεται πως το κοράνι υπαγορεύει τον αποκεφαλισμό των
απίστων με το σπαθί, σε αντίθεση με την υπέροχη προτροπή του Ευαγγελίου «αγαπάτε αλλήλους».
Ας φανταστούμε τι θα γινόταν εάν εμείς φέρναμε DJ σε μουσουλμανικό τέμενος,
όπως έγινε η βεβήλωση στην Παναγία Σουμελά. Ας θυμηθούμε την οργίλη αντίδραση στο σατιρικό σκίτσο του μωάμεθ στο περιοδικό «Charlie Hebdo». Προκύπτει αβίαστα πως είναι κατεπείγουσα η αναβολή των τωρινών διαπραγματευτικών συνομιλιών. Αναμένω με ενδιαφέρον την άποψη του υΠΕΞ.
Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

δεδομένη την ολοκλήρωση του NordSteam 2.
η ουκρανική κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει και τα ελληνοτουρκικά. Ή τουρκία πάντα
προσπαθούσε να επωφεληθεί από τέτοιας μορφής διεθνείς εντάσεις και κρίσεις. Από τον τσώρτσιλ ζήτησε τα Δωδεκάνησα προκειμένου να
βγει στον πόλεμο κατά των Γερμανών! η Γαλλία παραχώρησε την κιλικία στην τουρκία για
τον ίδιο λόγο! και όλοι έκαναν τα στραβά μάτια
όταν η Άγκυρα ενσωμάτωνε στην τουρκική επικράτεια την Αλεξανδρέττα.
Πέραν όλων των άλλων, οι εξελίξεις σημαίνουν
ότι η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ Ελλάδας τουρκίας θα διαμορφώνεται στο εξής σε ένα
επίσης εύθραυστο και απρόβλεπτο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Εξ ου και οι τελευταίες ακραίες προκλήσεις και διεκδικήσεις της
Άγκυρας στο Αιγαίο. η αναθεωρητική τουρκία
συνεχίζει τον ρόλο της, διαβλέποντας ένα παράθυρο ευκαιρίας στην ουκρανική κρίση, ειδικά
όσο αυτή δεν οδηγείται σε πλήρη ρήξη και πόλεμο, επισήμανε ο καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κώστας λάβδας.
η τουρκία είχε και έχει τη δική της στρατηγική. Βάζει μικρούς και μεγάλους στόχους και
βήμα-βήμα τους υλοποιεί. Εισβολή στην κύπρο
και εδραίωση της κατοχής. Ποιος κάνει οτιδήποτε ουσιαστικό για τερματισμό της κατοχής;
ουδείς!
νταβός 1988: οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της τουρκίας, Ανδρέας Παπανδρέου και
τουργκούτ οζάλ, υπέγραψαν τη συμφωνία της
1ης Φεβρουαρίου για την έναρξη διαλόγου, προκειμένου να βελτιωθεί το κλίμα ανάμεσα στις
δύο χώρες, που είχαν φθάσει στα πρόθυρα
πολέμου τον προηγούμενο χρόνο, με τα γεγονότα του «Πίρι ρέις» στο Αιγαίο. «Πετύχαμε το καλύτερο δυνατό», είχε δηλώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Αργότερα θα αναφωνήσει το «Mea culpa»,
όταν θα επικριθεί έντονα επειδή δεν έθεσε στο
τραπέζι των συνομιλιών το κυπριακό...
Επεισόδιο των Ιμίων Ιανουάριος 1996 - Συμφωνία της μαδρίτης, Ιούλιος 1997. Για το "γκριζάρισμα" του Αιγαίου δεν ήταν αρκετό το επεισόδιο των Ιμίων. Χρειάστηκε και η Συμφωνία της
μαδρίτης όπου η Ελλάδα έσπευσε να αναγνωρίσει τα «νόμιμα και ζωτικά» συμφέροντα της
τουρκίας στο Αιγαίο και να δεσμευθεί για «αποφυγή μονομερών ενεργειών», έναντι της έωλης,
όπως αποδείχθηκε, αναφοράς στην «αποφυγή χρήσης βίας» στις διμερείς σχέσεις και στον
σεβασμό της κυριαρχίας της κάθε πλευράς.
Σήμερα ενώπιον μας βρίσκεται η απειλή της
λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, της επιτομής των
τουρκικών προκλήσεων. οι τούρκοι αμφισβητούν
την κυριαρχία ακόμη και νησιών μας στο Αιγαίο!
Σημειώστε, επίσης, την αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων, την απόφαση των ηΠΑ για
τον EastMet, καθώς και την αναθέρμανση των
σχέσεων της τουρκίας με το Ισραήλ, χώρες του
κόλπου και τις ηΠΑ…
τίποτε απ΄ όλα αυτά δεν είναι τυχαίο φυσικά.
Γιατί, όπως πολύ σοφά λέει ο λαός μας, «ο λύκος
(Άγκυρα και ψευδοκράτος) στην αντάρα χαίρεται». και αντάρα στην προκειμένη περίπτωση
είναι σίγουρα η πολύ μεγάλη κρίση (τις συνέπειες της οποίες ουδείς μπορεί να προβλέψει),
στην ουκρανία.
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Μετά την χιονοθύελλα
το χιόνι είναι υπέροχο στα χωριά. τι ομορφιά είναι αυτή όταν βρίσκεσαι στους καλαρύτες ή στη Βωβούσα και έξω βοά ο αέρας κάνοντας
στρόβιλο τις νιφάδες που πέφτουν. Είναι μια μαγεία που ησυχάζει τον
νου και ημερεύει την καρδιά. το ίδιο νοιώθει κανείς όταν κοιμάται σε
ένα ξενοδοχείο της Φλώρινας ή του Σιδηρόκαστρου. Ανθρώπινη
νηνεμία, ζεστασιά στο κορμί από την ξυλόσομπα που καίει όλη νύχτα.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
τα αυτοκίνητα σε αυτές τις πόλεις μας και τα χωριά μας είναι λίγα,
ουδέποτε δόθηκε σαν είδηση το μποτιλιάρισμα στην κοζάνη ή στο
Διδυμότειχο. Όσο χιόνι και να ρίξει εκεί τα αυτοκίνητα κινούνται χωρίς
την παραμικρή καθυστέρηση. οι πληθυσμοί είναι ανάλογοι με τους
κατοίκους και την κυκλοφορία.
Στην Αθήνα τα πράγματα είναι διαφορετικά με την προσπάθεια
βέβαια όλων των κυβερνήσεων από το 1955 και μετά. η έκταση του
νομού Αττικής είναι κάτι λιγότερο από 3.500km2, όταν ολόκληρο το
κράτος μας έχει έκταση 132.000 km2. τα αυτοκίνητα του νομού της
πρωτευούσης είναι πενηνταπλάσια αυτών του συνόλου της επαρχίας.
Ιδού, λοιπόν, γιατί όσο χιόνι και να ρίξει στα τρίκαλα δεν θα παράσει
ούτε ένας κάτοικος περισσότερο από δέκα λεπτά στο αυτοκίνητό του,
ενώ στην Αθήνα μπορεί να χρειαστεί και δύο εισκοσιτετράωρα. να,
λοιπόν, πού ήταν το πρόβλημα στην Αττική οδό, κύριοι της καθυστερημένης πνευματικά Βουλής των Ελλήνων.
Θυμάμαι το 1967, όταν τελείωσα το λύκειο, αποφοιτήσαμε 64 παιδιά. Από αυτούς οι τρείς μείναμε και σταδιοδρομήσαμε στην λαμία, ο
ένας εξελίχθηκε επαγγελματικά στην Θεσσαλονίκη και οι εξήντα
συμμαθητές μετώκοισαν στην Αθήνα. Ελάτε τώρα να κάνουμε όλοι
μαζί νιάου νιάου να δούμε τι είναι επάνω στα κεραμίδια. μάλλον ο
Ιπποπόταμος, εσείς τι λέτε; Εγώ θα συμφωνήσω, αν δεν είναι φυσικά ο ελέφαντας. κάτι τέτοιο μας είπαν οι πολιτικοί μας πρόσφατα,
μάλιστα μερικοί υποψιάστηκαν και τον αλιγάτορα. Βουλευτικά βίτσια
είναι αυτά, δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε, ανώτεροι άνθρωποι είναι, τι να κάνουμε!
το πρόβλημα, φίλοι αναγνώστες, δεν το δημιούργησε ο κ. μητσοτάκης, ούτε ο κ. τσίπρας, το πρόβλημα άρχισε να δημιουργεί ο Στρατάρχης Παπάγος, ύστερα ο μεγάλος υπεύθυνος κων καραμανλής
και από εκεί και πέρα όλοι στη σειρά οι διατελέσαντες Πρωθυπουργοί, σφαγείς της Αθήνας και εκκενωτές της Ελλαδικής επικράτειας.
την κακομοιριά της προσωπικότητάς μας την καλλιεργούν και την
εμπνέουν χρόνια τώρα. υπάρχει λύση; και βέβαια, αν υπάρξουν πολιτικοί με όραμα και θυριώδη ούμπαλα.
μεταφορά του υπουργείου Γεωργίας στην λάρισα. του υπουργείου υγείας στην Χίο, των σχολών Ευελπίδων και Αεροπορίας στις
Σέρρες. το υπουργείο Εσωτερικών στην καλαμάτα, το υπουργείο
Δημοσίων Έργων στο ορμένιον του Έβρου.το υπουργείο Προστασίας
του πολίτη στην ηγουμενίτσα, το υπουργείο Δικαιοσύνης στην ρόδο
και το υπουργείο οικονομικών στην Φλώρινα. Για πέστε μου, σ αυτήν
την περίπτωση θα ξαναμπλοκάρει η Αττική οδός και η Πανόρμου; Όχι
βέβαια. τα πράγματα είναι απλά, Πατριώτες χρειάζονται και όχι τσουτσέκια!
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«Οι βιομηχανίες όπλων
και η Ουκρανική κρίση»
Κύριε Διευθυντά,
κύριε Διευθυντά,
Συνεχίζεται το θρίλερ ή μάλλον η στημένη
απάτη από τους Αμερικανούς «ειρηνιστές» και
τους υποτακτικούς τους στο νΑτο για την επικείμενη ρωσική εισβολή στην ουκρανία. με
άλλα λόγια, «ο καβγάς είναι για το πάπλωμα»,
δηλαδή την προσπάθεια των «καλών» χριστιανών των ηΠΑ να κερδοσκοπήσουν εις
βάρος των συμμάχων τους.
Αυτό φάνηκεν αμέσως όταν άρχισαν να
πωλούν υγροποιημένο φυσικό αέριο στους
Ευρωπαίους στη διπλάσια τιμή από τη συνηθισμένη. Φυσικά, βγάζουν τεράστια κέρδη, όταν
έχουμε υπόψη μας ότι το αέριο το κλέβουν από
τους υπηρέτες τους στον Περσικό κόλπο, οι
οποίοι στην πραγματικότητα είναι αποικίες τους,
όπου οι «μεγάλοι δημοκράτες» της Αμερικής
διατηρούν εμίρηδες, σουλτάνους και βασιλιάδες, που εξυπηρετούν πλήρως τα συμφέροντά τους. οι λαοί εκεί ζουν υπό τις χειρότερες
συνθήκες και οι Αμερικανοί «ανθρωπιστές»
μοσχοπωλούν το φυσικό τους αέριο και το πετρέλαιό τους σε υπέρογκες τιμές.
κάθε μέρα σοφίζονται κρίσεις και πολέμους, όπου πωλούν όσα όπλα επρόκειτο να πετάξουν στα άχρηστα και βγάζουν έτσι και άλλα
κέρδη από το τίποτα! Συνεχώς δημιουργούν
πολέμουν ανάμεσα σε κράτη με χαμηλό πνευματικό επίπεδο, για να πουλάνε τα όπλα τους
και να τους κλέβουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν.
Φυσικά, τα θύματα προήλθαν από τους ντόπιους συμμάχους των Αμερικανών και από τους
Αμερικανούς οι περισσότεροι ήταν μαύροι και
ισπανόφωνοι στρατιώτες. η πιο κερδοφόρα
βιομηχανία στις ηΠΑ είναι αυτή των όπλών,
αφού βοηθά τους Αμερικανούς να κλέβουν τους

υποτελείς τους λαούς. Είναι ο νεο-αποικισμός.
Στις παλιές αποικίες τοποθετούσαν ψευδοδημοκρατίες, σουλτάνους, βασιλείς, εμίρηδες
και τις διατηρούσαν υπό αυστηρό έλεγχο, κλέβοντας τον φυσικό τους πλούτο. η Βρετανία
και οι στενοί συγγενείς της οι Αμερικανοί θα
ήθελαν να διατηρούν τις παλιές τους αυτοκρατορίες. Δυστυχώς, η αδυσώπητη φύση επεμβαίνει. Έρχονται τα καταραμένα τα γηρατειά
και όπως το κάθε τι, έτσι και οι αυτοκρατορίες
γηράσκουν και πεθαίνουν και μένουν οι αιώνιες
αλήθειες που αναμένουν δικαίωση για να γίνει
ένας καλύτερος κόσμος.
τότε, οι «μεγάλες» δυνάμεις όπως ο γέροντας λέοντας του Αισώπειου μύθου, μη μπορώντας να κυνηγήσουν τα θύματά τους, προσπαθούσαν να τα σκοτώσουν με δόλο. Πολλοί, όπως εμείς οι νεοέλληνες, επειδή δεν
ακούμε τους σοφούς προγόνους μας, πέσαμε
θύματα, πάθαμε πολλά και συνεχίζουμε – με
τα μυαλά που έχουμε – να πεθαίνουμε.
ο στρατός Αϊνζενχάουερ, ύπατος στρατιωτικός διοικητής των Συμμάχων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ύστερα από τη λήξη
του επέστρεψε στις ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εξελέγη και Πρόεδρός τους. Όταν τον
ρώτησαν ποιος κυβερνά τη χώρα του ως ειδικός
στο θέμα, απάντησε χωρίς ενδοιασμούς: «η
βιομηχανία όπλων»...
Έτσι, όπως είναι φυσικό, οι Αμερικανοί δημιουργούν συνεχώς πολέμους, διενέξεις, στρατιωτικές συμμαχίες και «κρίσεις» για να πωλούν
όπλα. με αυτά δημιούργησαν και έναν τεράστιο νεο-αποικισμό, με τον οποίο εκμεταλλεύονται διά της βίας τον πλούτο των υποταγμένων λαών, κυρίως αυτών του Περσικού κόλπου.

Αλλά, όπως έλεγαν οι σοφοί πρόγονοί μας,
«ουδέν κακόν αμιγές καλού». Δεν υπάρχει κακό
που δεν έχει και τα καλά του. Χάρι στην άριστη
οικονομική πολιτική του τάσσου Παπαδόπουλου, η κύπρος είχε μία από τις καλύτερες οικονομίες του κόσμου. Έτσι καταφέραμε να γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας
άλλος λόγος είναι ότι ο ίδιος μάς καθοδήγησε
στην απόρριψη του Σχεδίου Ανάν, που θα μας
διέλυε όχι μόνον το κράτος, αλλά θα έδινε και
ολόκληρη την κύπρο στην τουρκία.
τώρα, για καλή μας τύχη, οι Αμερικανοί και
το νΑτο δημιούργησαν την ουκρανική κρίση.
μην ξεχνάτε τα νΑτοϊκά πραξικοπήματα στην
ουκρανία όποτε εκλεγόταν φιλορωσική κυβέρνηση. το πραξικόπημα των «πορτοκαλί», όταν
πραξικοπηματίες που ντύνονταν με πορτοκαλί
στολές ανέτρεψαν την κυβέρνηση και τοποθέτησαν φιλο-νΑτοϊκές κυβερνήσεις. Όταν μετά
τα σκάνδαλα των αμερικανόφιλων εξελέγη νέα
κυβέρνηση, οι φιλο-νΑτοϊκοί την ανέτρεψαν
με ανοιχτό πραξικόπημα.
μπορεί η αμερικανική προπαγάνδα να λέει
ό,τι τη συμφέρει, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε
ειλικρινείς και να μη χάνουμε μιαν καλή ευκαιρία να λύσουμε τα προβλήματά μας. οι κυβερνώντες σε Ελλάδα και κύπρο έπρεπε να «χαλούν τον κόσμο» και να ζητούν από Ευρώπη
και Αμερική να διώξει τα τουρκικά στρατεύματα από την κύπρο και θα είχαν κάθε λόγο να
κερδίσουν. Αλλά, δυστυχώς, οι κυβερνήσεις
μας δεν αξίζουν... Θ’ αρχίσουν – λέει – τις συνομιλίες και θα δούμε...
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Οι Τούρκοι είναι μικρή μειονότητα στην Τουρκία»
Αγαπητή «Ε»,
Πώς οι ηγέτες κύπρου – Ελλάδας ως και τα περισσότερα μμΕ αυτών των
χωρών κάνουν, άθελά τους φυσικά, την τουρκική προπαγάνδα; Παραδείγματος
χάριν, όταν λέγουν τουρκικός λαός, αυτό είναι τουρκική προπαγάνδα. Διότι
αυτό το κράτος από το 1923 ο κεμάλ Ατατούρκ ονόμασε παρανόμως και
μονομερώς τουρκία, και όσους ζουν εκεί – ύστερα από τις γενοκτονίες των
Χριστιανών – τους ονόμασε τούρκους. Στην τουρκία σήμερα, οι πραγματικοί τούρκοι, δηλαδή ο τουρκικός λαός είναι μια μικρή μειονότητα, μόλις το 9%
και δεν το λέγω εγώ, αλλά τα ίδια τα αρχεία τους. το να ονομάζουν κούρδους, τσερκέζους, λαζούς και τόσους άλλους «τουρκικό λαό» είναι σωστή κεμαλική προπαγάνδα. Δυστυχώς είναι τόσον αδαείς που δεν καταλαβαίνουν τι
λέγουν και τι κάνουν αυτοί οι ηγέτες και τα μμΕ.
το άλλο ζήτημα που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι η επίλυση του κυπριακού. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση με συνομιλίες Ε/κ
και τ/κ. οι τουρκοκύπριοι δεν μπορούν – και να το θέλουν – να αποφασίσουν
για τη λύση. μόνον η τουρκία μπορεί. η τουρκία για να λύσει το κυπριακό
και το κουρδικό και να σταματήσει να είναι επεκτατική, να θέλει «ζωτικό χώρο»
(όπως οι ναζί παλιά) και να ζητά «γαλάζιες πατρίδες», να θέλει να αναβιώσει
την οθωμανική Αυτοκρατορία, να ξεχάσει τον λεγόμενο «Εθνικό Όρκο», να
ζητά τη βόρεια Συρία, το βόρειο Ιράκ και αλλού, πρέπει ν’ αλλάξει ολοσχερώς. το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες των
γηγενών χριστιανικών λαών. να σταματήσει την από το 1923 πολιτική γενοκτονίας του κουρδικού λαού, αλλά και των άλλων μουσουλμανικών λαών που
είναι σήμερα, δυστυχώς, κάτω από τον τουρκικό αποικιακό ζυγό. τότε, και
μόνον τότε, μπορεί να βρεθεί κάποια αν όχι δίκαιη, τουλάχιστον υποφερτή,
λύση στο κυπριακό.
Αυτό σημαίνει ότι, αν θέλουμε να βρεθεί λύση, πρέπει ηγέτες, κυβερνήσεις και κόμματα όλων των αποχρώσεων να ζητούμε επίμονα σε όλα τα διεθνή φόρα την αναγνώριση των γενοκτονιών και να απαιτούμε σε όλα αυτά
τα φόρα να σταματήσει και τη γενοκτονία των κούρδων. Διότι αν δεν σταματήσει, αύριο μπορεί να κάνει τα ίδια στην Ελλάδα ή και σε ολόκληρη την κύπρο.
Δεν μπορεί η τουρκία να θέλει δύο κράτη στην κύπρο για εκατό χιλιάδες
λεγόμενους τ/κ και να το αρνείται για 25 εκατομμύρια κούρδους. Αυτό πρέπει να το λέμε συνεχώς σε όλα αυτά τα φόρα που λέω παραπάνω. Αν δεν
ξυπνήσουμε – ηγέτες και λαός κύπρου και Ελλάδας – θα χαθεί ολόκληρη η
κύπρος αλλά και πολλά μέρη της Ελλάδας.
Σήμερα κυριακή, στις ειδήσεις των 12 σε ερώτηση των δημοσιογράφων

στον Βρετανό πρεσβευτή της κύπρου, τους είπε ανάμεσα στα άλλα ότι οι δύο
κοινότητες πρέπει να βρουν μόνες τους τη λύση. τώρα, ο παμπόνηροι αλλά
και έξυπνοι Άγγλοι καταλαβαίνουν, φυσικά ότι οι δύο κοινότητες δεν μπορούν να βρουν λύση, αλλά το λένε αυτό για να αθωώνουν την τουρκία. Όσο
φυσικά την αθωώνουμε και εμείς, αλλά λόγω βλακείας δεν το καταλαβαίνουμε, ενώ οι Βρετανοί είναι έξυπνοι και το καταλαβαίνουν, αλλά έτσι τους συμφέρει και αθωώνουν την τουρκία.
Ένα άλλο θέμα είναι το ουκρανικό. Εκεί Αμερικανοί και Βρετανοί βάζουν
κυρώσεις στη ρωσία, επειδή, τάχατες, εισέβαλε στην ουκρανία και κατέλαβε την κριμαία. η κριμαία ήταν ρωσική για εκατοντάδες χρόνια, αλλά την
έδωσαν οι κομμουνιστές του Ανωτάτου Σοφιέτ να διοικείται από την ουκρανία, επειδή τότε ρωσία και ουκρανία ήταν μία χώρα, η Σοβιετική Ένωση.
Όταν όμως αυτή η Ένωση κατέρρευσε, έπρεπε να επιστρέψει στη ρωσία,
διότι ο πληθυσμός της είναι ρώσοι. Αλλά ο μεθύστακας Γιέλτσιν δεν είπε τίποτα (ίσως να του χάρισαν και καμιά κούτα βότκα). Στην κριμαία έγινε δημοψήφισμα και οι πολίτες της αποφάσισαν να ενωθούν – όπως ήταν φυσικό –
με τη ρωσία, αφού είναι ρώσοι. οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι δεν αναγνωρίζουν
αυτό το δημοψήφισμα, διότι σκοπός τους ήταν να πάρουν την κριμαία και να
διώξουν τον ρωσικό στόλο από εκεί, όταν με σατανικά σχέδια έδιωξαν τον
τότε πρόεδρο της ουκρανίας Γιανουκόβιτς. Ώστε να μην έχει βάση και να
αποκλειστεί από τη μεσόγειο η ρωσία.
Άλλος σκοπός τους είναι στο τέλος να βάλουν την ουκρανία στο νΑτο,
δίπλα στα σύνορα της ρωσίας, και φυσικά όταν στη θέση του Γιανουκόβιτς
έβαλαν κυβέρνηση απαρτιζόμενη από φασίστες και νεο-ναζί. οι ρώσοι και
όχι οι ρωσόφωνοι, όπως τους αποκαλούν οι Δυτικοί ιμπεριαλιστές και δυστυχώς
και τα μμΕ στην Ελλάδα και στην κύπρο – αρνήθηκαν να υποταχθούν και
αναζήτησαν την ανεξαρτησία τους από την φιλοδυτική ουκρανική κυβέρνηση.
η Ελλάδα και η κύπρος ακολουθούν, δυστυχώς, τους Αμερικανούς. η
Ελλάδα τούς έδωσε βάσεις στην κρήτη και στην Αλεξανδρούπολη, νομίζοντας ότι έτσι οι Αμερικανοί θα την προστατεύσουν, τάχατες, από την τουρκία.
Αν οι τούρκοι επιτεθούν εναντίον της Ελλάδας, οι Αμερικανοί δεν θα κάνουν
τίποτα. Θα εξαφανιστούν από εκεί. το μόνο που θα γίνει αν το νΑτο και η
ρωσία βρεθούν σε πόλεμο, θα είναι ότι οι βάσεις αυτές θα γίνουν αναγκαστικά στόχοι των ρώσων και τελικά αυτός που θα υποστεί καταστροφές θα
είναι η Ελλάδα.
Διατελώ,

Γιάννης Τσαγγάρης

Eπιστολές - Γνώμες
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ΙΣτορΙκη μνημη

∞ αγκαλιάς
Της

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
ΜΕΡΟΣ 32όν

«Αναφορά Ιωάννου Γεωργίου
Κυπρίου, χρηματίσαντος κατά τον
Ιερόν Αγώνα με τον βαθμόν του υποχιλιάρχου κατά τα εις τας χείρας του
επίσημα έγγραφα της κυβερνήσεως
της Ελλάδος, εβδομηκονταετούς ήδη
κατά την ηλικίαν γέροντος, κατοίκου
Αθηνών, τραυματισθέντος εις την
αριστεράν του ποδός επί Δράμαλη
εν Κορίνθω με Γεροκολοκοτρωναίους.
Ελήφθη τη 22α Μαΐου 1865».

«Φάλαγγα Κυπρίων
Αγωνιστών στην
εκστρατεία για την
απελευθέρωση της
Κορίνθου 1823»

κάθε τόσο έρχεται,
μια γλυκιά μελαγχολία
μια νοσταλγία
Γι’ αγαπημένα πρόσωπα,
Που έχουν "φύγει" πια...
μπαμπάς, μαμά, παππούς, γιαγιά,
Θείες, θείοι...
και συνομήλικοι…
Που δεν είναι πια εδώ...
Είναι φορές που.. σκέφτομαι,
Αν είχα μιαν ευχή,
να πραγματοποιήσω,
να γυρίσω το χρόνο πίσω…
να διορθώσω λέξεις που είπα,
και άλλες, που δεν είπα…
Αλλά έτσι είναι,
ο χρόνος κάτι παίρνει,
κάτι δίνει...
κάποιοι που "φεύγουν",
Παραμένουν εντός,
μεταξύ νου και καρδιάς,
Σε μια αγκαλιά!
Σαν των Χριστουγέννων,
Επαναλαμβανόμενη Αγκαλιά,....
Πόσο γρήγορα κυλά
η ζωή...
Επιλέγω Χριστούγεννα,
καθημερινά!
καθημερινή αγκαλιά!
με παιδική ανεμελιά,
με ματιά προς τα Άνω,
Αγκαλιάζω το τώρα,
Σφιχτά! Πολύ σφιχτά,
μη μου ξεφύγει,
Από τη μεγάλη αγκαλιά,
Που ευτυχώς χωρά,
και το πριν και το τώρα
και το μετά…

Αλέξανδρος Μαρινάκης

τελη Ιουνίου 1823, η τουρκική
στρατιά ξεκίνησε από τη λάρισα και
στις 6 Ιουλίου έφτασε ανενόχλητη
στην κόρινθο. η είδηση πως ο Δράμαλης βρισκόταν στην κόρινθο,
παρέλυσε τους επαναστάτες. τα μόνα
στρατεύματα που υπήρχαν ήταν οι
2.000 άνδρες του Θ. κολοκοτρώνη.
μετά την κατάληψη της Ακροκορίνθου, την οποία εγκατέλειψε η
ελληνική φρουρά, ο Δράμαλης παρά
τις παραινέσεις των στρατηγών του,
προτίμησε να κινηθεί με ολόκληρο
τον στρατό του προς την Αργολίδα.
Εκεί είχαν συγκεντρωθεί 11.000
Έλληνες πολεμιστές αλλά η δύναμη
αυτή δεν μπορούσε να δώσει μάχη
εκ παρατάξεως εναντίον της τουρκικής στρατιάς, διότι μειονεκτούσαν
αριθμητικά και επιπλέον δεν διέθεταν πυρομαχικά, ιππικό και επαρκή
εφόδια. Έτσι οργάνωσαν αιφνιδιαστικές επιθέσεις και σαμποτάζ.
τις επόμενες εβδομάδες τα σχέδια του κολοκοτρώνη εφαρμόστηκαν
με υποδειγματική συνέπεια. το τουρκικό σώμα καταπονήθηκε τόσο πολύ,
ώστε ο Δράμαλης αποφάσισε να
υποχωρήσει πάλι προς την κόρινθο. ο τούρκος στρατάρχης, όμως,
είχε υποπέσει σε ένα σοβαρό σφάλμα – κατά την προέλασή του δεν
είχε φροντίσει να εγκαταστήσει φρουρά στις μεταξύ της κορινθίας και
της Αργολίδας διαβάσεις, ώστε να
εξασφαλίσει την υποχώρησή του.
Επιθυμώντας να αποσπάσει την
προσοχή των Επαναστατών από
αυτές τις διαβάσεις έστειλε στους
αρχηγούς των Ελλήνων τον γραμματέα του, Παναγιώτη μανούσο, με
σκοπό να τους παραπλανήσει. την
επομένη, 25η Ιουλίου, ο κολοκοτρώνης συγκάλεσε έκτακτο πολεμικό συμβούλιο. Θεώρησε βέβαιη
την επιστροφή του Δράμαλη στην
κόρινθο. Παρά τις επιφυλάξεις του
Πετρόμπεη μαυρομιχάλη και άλλων
οπλαρχηγών, που προχώρησαν και
σε ειρωνικά σχόλια, ο κολοκοτρώνης
αποφάσισε να καταλάβει τις διαβάσεις οι οποίες οδηγούσαν στην κορινθία, βασιζόμενος στις δικές του
δυνάμεις, περίπου 2.350 άνδρες.
1) « Ένας εκ των προθύμων και
ειλικρινών συναγωνιστών κατά τον
υπέρ Ανεξαρτησίας αγώνα διετέλεσεν ομολογουμένως ο κύριος Νικόλαος Θησεύς, ευπατρίδης της νήσου

Κύπρου και φέρων υπόληψιν γενικήν διά τον έντιμον χαρακτήρα και
την καλήν άλλοτε οικονομικήν κατάστασίν του. Τοιούτος ερρίφθη εις το
στάδιον του 1821, καταβάλλων τον
υπέρ της ελευθερίας φόρον των προσωπικών εκδουλεύσεων και αγώνων
του. Υπό τας διαταγάς του αοιδήμου
Δημητρίου Υψηλάντου συνεμέθεξεν
εις την εναντίον του Μαχμούτ Πασά
της Δράμας μάχας επί τω 1822. Και
ωφέλιμος ακόμη κατέστη διά διαφόρων συγχρόνως αποστολών, με τας
οποίας επεφορτίσθη και εξετέλεσεν
επιτυχώς, ότε η Εθνική Διοίκησης
του 1822 ευρέθη διηρημένη και ότι
διέτρεξαν διχόνοιαί τινες εσωτερικαί
κατά την πολιορκίαν της Κορίνθου
επί τω 1823. Δαπανών εξ ιδίων πάντοτε ο κύριος Νικόλαος Θησεύς δεν
κατεδέχθη να επιβαρύνη εις ουδεμίαν
περίπτωσιν το εθνικόν Ταμείον και
πολύ πλέον εμακρύνετο από πάσαν
αιτίαν διχονοίας, ως εβεβαίωσε διά
της διαγωγής του, καθ’ ην εποχήν η
Πελοποννησιακή Γερουσία ηξίωσεν
απ’ αυτού την αρχηγίαν των ακεφάλων ξένων στρατιωτών, όσων συνέρρευσαν εις τον πόλεμον πανταχόθεν.
Ομολογών κατά συνείδησιν κατά
τούτων απάντων, εγχειρίζω εις τον
χρηστόν και αγωνιστήν πολίτην Νικόλαο Θησέα το παρόν διά να το χρησιμεύση εις πάσαν περίστασιν.
Εν Αθήναις τη 1η Μαρτίου 1841
Ο Αντιστράτηγος
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

2) Ιωσήφ Κύπριος, εκ κύπρου
καταγόμενος, επικεφαλής μερικών
πατριωτών του δραξάμενος των
όπλων μέχρι της καταστροφής του
Δράμαλη και της κορίνθου πολιορκίας.
3) Ιωάννης Γεωργίου Κύπριος,
από την μελανδρίνη της επαρχίας
κηρυνείας. Αγωνιστής στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στην επαναστατημένη Ελλάδα πήγε από την
αρχή του Αγώνα το 1821 και υπηρέτησε υπό τις διαταγές του Θεοδώρου κολοκοτρώνη, σύμφωνα και με
πιστοποιητικό που είχε υπογράψει
το 1835 ο Γενναίος κολοκοτρώνης,
γιος του «Γέρου του μοριά». υπό
τον Θ. κολοκοτρώνη πήρε μέρος σε
μεγάλες και κρίσιμες μάχες όπως
στην κόρινθο. Πήρε επίσης μέρος
σε αρκετές άλλες πολεμικές επιχειρήσεις στην ξηρά και στη θάλασσα,
όπως στην πολιορκία της κορίνθου
κ.ά.
«Ο επιφέρων το παρόν μου Ιωάννης Γεωργίου Κύπριος κατά το τέλος
του Αυγούστου ήλθεν, πατριωτισμόν
και γενναιότητα ως της πτώσεώς της.
Παρομοίως δε ηκολούθησεν και εις
την πολιορκίαν της Κορίνθου έως
της πτώσεώς του φρουρίου και έχων
δε υπό την οδηγίαν του και αρκετούς
στρατιώτας και εις ένδειξιν έδωσα το
παρόν μου διά να του χρησιμεύση
όπου ανήκει.
Την 5η Μαΐου 1835, Αθήνα
Πέτρος Ιωάννου Μαρκέζης»

4) Μιχαήλ Λουΐζος, κύπριος.
Σύμφωνα με όσα σημείωνε, γνώριζε πολύ καλά τον αγωνιστή αυτόν
για την τιμιότητά του όπως και για
τον πατριωτισμόν του και πιστοποιούσε ότι είχε συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό μαχών όπως στην κόρινθο.
5) Μιχαήλ Λοΐζος, κύπριος. Πολέμησε στις μάχες της κορίνθου.
6) «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΥ
ΚΥΠΡΙΟΣ
Εν Αθήναις τη 13η Απριλίου 1865
Τμ. Α’ Θ. Ιη
Πος την επί των υπηρεσιών του
Ιερού Αγώνος Επιτροπήν
Αριθμ. Πρωτ. 434
Καθ’ όλην του Ιερού Αγώνος διάρκειαν ο εκ Κύπρου σύζυγός μου Χρήστος Μιχαήλου Κύπριος υπηρέτησε
μετά ζήλου την Πατρίδαν δι’ ιδίων του
εξόδων ως δηλούται και εκ των
εγκλείστων εξής πιστοποιητικών, τα
οποία ηδυνήθην εκ των πολλών να
ανεύρω παραδοθέντων των λοιπών
εις την Νομαρχίαν Αργολίδος και
Κορινθίας ως εξάγεται και εκ του
εγκλείστου αντιγράφου της αποδείξεως αυτής, απωλεσθέντος του
πρωτοτύπου:
Α) Πιστοποιητικόν των Νικήτα Σταματελόπουλου, Τζόκρη, Νικολάου
Κριεζιώτη και ΧατζηΧρήστου, στρατηγών, ότι ο σύζυγός μου υπηρέτησε την πατρίδα καθ’ όλον το χρονικόν
διάστημα του ιερού αγώνος ως αξιωματικός.
Β) Τέσσερα αντίγραφα πιστοποιητικού επί ημισείας κόλλας χάρτου, τα πρωτότυπα των οποίων παρεδόθησαν εις την Νομαρχίαν Αργολίδος.
Υποσημειούμαι μετά βαθυτάτου
σεβασμού η εξ Άργους Μαρία, χήρα
Χρήστου Μιχαήλου Κυπρίου και
αγράμματος ούσα, υπογράφεται παρ’
εμού κατ’ αίτησίν της».

Αντώνης Κυριάκος
Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός
– Ερευνητής
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Παντελής Κακολής – Γιώργος Αφαντίτης
– Γιάννης Γρίβας – Παναγιώτα Ζένιου
Μέρος 50όν

Παντελής Ν. Κακολής
ο Παντελής Ν. Κακολής γεννήθηκε στο λιοπέτρι
Αμμοχώστου το 1933, αλλά έζησε στο μάντσεστερ
στην Αγγλία από το 1956. Αργότερα επέστρεψε στην
κύπρο.
Έγραψε πληθώρα ποιημάτων τόσο στην κυπριακή διάλεκτο όσο και στα αγγλικά. Έγραψε τις
συλλογές «Τα φύλλα της καρκιάς μου», «Το άλφα
τζιαι το βήτα» και το 2008 εξέδωσε τη συλλογή «Με
γνήσιον προζύμιν».
ο ποιητής με την ποιητική συλλογή «με γνήσιον
προζύμιν», παραδίδει στο ευρύτερο αναγνωστικό
κοινό, ένα χαριτωμένο, φιλοσοφημένο και ευχάριστο ποιητικό λόγο, βγαλμένο από τα βάθη της ψυχής
του και στηριγμένο στις προσωπικές του εμπειρίες
και βιώματα. Πραγματεύεται οράματα, σκέψεις και
προβληματισμούς, χαρές, λύπες και ελπίδες, χρησιμοποιώντας τη σημερινή ομιλουμένη κυπριακή
διάλεκτο σαν κύριο εργαλείο έκφρασης.
με τους καλοφτιαγμένους στίχους του, εκφράζει
χωρίς υπεκφυγές τη γνώμη του και με την ποιητική
του ικανότητα και ευαισθησία παίρνει θέση καλώντας
για μια δικαιότερη κοινωνία. υμνεί την ομορφιά της
φύσης, θεοποιεί τη γυναικεία ύπαρξη και ευαισθητοποιεί τον άνθρωπο για τους κινδύνους που απειλούν το οικολογικό σύστημα του πλανήτη μας.
Από τη συλλογή «Κομμάτιν που τον κόσμον
μου» που εξέδωσε το 1984 ξεσηκώνουμε μερικούς
στίχους όπου γράφει με πόνο για την αγαπημένη
κατεχόμενη τώρα πατρίδα:

Θυμητικόν μου, κράτειννε της Κύπρου το τζιερίν
Αφτούμενον, για να την δω αλλαξανά γερήν
Γιατί σαν την εκάμασιν τωρά τούντον τζιαιρόν,
Εν’ σαν το φκιόρον που ν’εσιει αέραν, για
νερόν.
Για να βρε νάκκον δίκαιον, βκαίννει στο δκιακονιόν,
Σαν το παιδίν που εν έσιει προστάτην, για γονιόν
Που τους παμπάλαιους τζιαιρούς τζιαι να ‘ρτει
ως τωρά,
Δικαιοσύνην ιζητά τζιαί ‘κομα καρτερά.

η νέα πόλη της Αμμοχώστου – το Βαρώσι, είναι
η αγαπημένη του πόλη γιατί είναι η επαρχία της
καταγωγής του και την εξυμνεί με τους πιο κάτω
στίχους:
Τες ομορκές που σου ’δωκεν ο πλάστης μου
για προίκα
θυμούνται τζαι θαυμάζουσιν
τζαι τον Θεό δοξάζουσιν
όσοι τις εχαρήκαν
Τζαι αν σήμερα εγιούτησεν μακριά που σεν’να
ζήσουν
εσένα πάντα σκέφτουνται
τζιμούνται τζι’ονειρέφκουνται
κοντάσου να γυρίσουν.
Καλλίττερην ’που λλόου σου πόλην εν θα
γυρέψουν
τζαι μιαν ημέραν θα’ρτουσιν
τες ομορκιές σου να’βρουσιν
να τες νυκοτζυρέψουν.
Να ξανανοιώσουν την τιμήν τζαι την ελευθερίαν
’που την χαρά να κλάψουσιν
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τζαι αλάθαστα να γράψουσιν
για σεν’ την ιστορίαν.
Αδέρκια Αμμοχωστιανοί, οι φυσικοί, οι νόμοι
μ’αλλάσσουν μ’ζαώννουσιν
είμαστεν κληρονόμοι.
Σ’εμας εν’ η κληρονομιά σ’ μας θα ξημερώσει
πιστέψετε θα φτάσουμεν
στο όμορφο ΒΑΡΩΣΙ

η λαϊκή μας παράδοση και η πολιτιστική μας κληρονομιά, κατέχουν μια εξέχουσα θέση στις ποιητικές
συλλογές του Παντελή κακολή.

Γιώεγος Αφαντίτης
O Γιώργος Αφαντίτης γεννήθηκε στο χωριό
Αφάνεια το 1926, αλλά έζησε για πολλά χρόνια στο
λονδίνο όπου και ίδρυσε τη λαϊκή Ένωση λογοτεχνών Αγγλίας (λΕλΑ) το 1980.
Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του «Για
σένα Τζιύπρος, τραγουδώ» από τη συλλογή «Τα
λουλούδια μου», που εξέδωσε στο λονδίνο το 1989
και όπου εκφράζει τον βαρύ του πόνο για την διχοτομημένη πατρίδα:
Να τραγουδώ τες ομορκιές Τζιύπρος μου
τες δικές σου
Για μέναν εν παρηορκά
Δακάτω δα στην ξενιδκιάν
Σιαίρουμαι τες χαρές σου.
Μα τραγουδώ κλαμουριστά που μοιάζει με
νεκάλιον
Που σε μοιράσασιν στα δκυο
Ποιον που τα δκυό εν ν’ αγαπώ
Που μοιάζει το ΄ναν τ’ άλλον;
Τζιαί τραγουδώ για ν’ ακουστεί στα πέρα
των περάτων
Το άδικον που γίνηκεν
Στο χώμα, που εσμίκτηκεν
Με γαίμαν των πλασμάτων.

Γιάννης Γρίβας
(1948-2008)
Ένας από τους πιο γραφικούς λαϊκούς ποιητές
του λονδίνου που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή
ήταν ο Γιάννης Γρίβας. ο Γρίβας γεννήθηκε το
1948 στην κλήρου αλλά νέος εγκαταστάθηκε στο
λονδίνο όπου αρχικά εργαζόταν ως κουρέας. ο
Γρίβας έγραφε ποίηση στην κυπριακή διάλεκτο στις
πα-ροικιακές εφημερίδες του λονδίνου. Ήταν γραφικός ποιητής και πάντα παρουσιαζόταν στην ετήσια Γιορτή του κρασιού στο «Αλεξάνδρα Πάλας»
ντυμένος με την παραδοσιακή βράκα και απήγγειλε ποιήματα του. Έφυγε νέος από τη ζωή, το 2008,
γιατί υπέφερε από την επάρατη νόσο.
η ποίηση του Γρίβα εκφράζει συμπαράσταση και
αλληλεγγύη στον βασανισμένο και αδικημένο εργάτη.
Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του
«Άτιμη φτώσια»:
Άτιμη φτώσια, έφας με, εξηκοκκάλισες με,
Παραίτα με πκιον τζιαι κανεί
Πέρκι τζιαι λείψουν οι καμοί
Γιατί αφάνισες με.
Κάμε μου φτώσια, το ψουμίν τζι εμέν νάκκον
χαλάλιν
Εν εβαρέθης νακκουρίν
Που πίσω μου όπως το τσουρίν
Να με βουράς καπάλιν;
Φύε τζιαι λάμνε καπ’ αλλού τζι άφησ’ με ν’
αναπνέψω
Άλλ’ έχουν πλούτη τζιαί προιτζιά,
Λαλούν μου η ζωή εν γλυτζιά
Μα πώς να το πιστέψω!
Έθελα να ‘ ξερα τζι εγιώ, βρε φτώσια τι
κερτίζεις,
Που τους ανθρώπους βάσανα τζιαι πίκρες τους
ποτίζεις.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Παναγιώτα Ζένιου
(Ξεριζωμένη Λεμονιά)
η Παναγιώτα Ζένιου (1939) από το κατεχόμενο κάτω Δίκωμο δημοσίευσε εκατοντάδες ποιήματα στις παροικιακές εφημερίδες του λονδίνου. η
πρώτη της ποιητική συλλογή έφερε τον τίτλο «Ξεριζωμένη λεμονιά», ένα τίτλο που τον χρησιμοποιεί ως το φιλολογικό της όνομα. Έγραψε επίσης
τις ποιητικές συλλογές «Το τραγούδι των πουλιών» και «Σ’ ένα μικρό λεμονανθό».
τα ποιήματα της εκφράζουν το μεγάλο της πόνο
για την προσφυγιά, τους αγνοούμενους, για τα
κατεχόμενα εδάφη ύστερα από την τουρκική εισβολή του 1974 καθώς και η ηρωική αντίσταση στον
εισβολέα όπως εκείνη του υποστράτηγου Τάσου
Μάρκου:
Ένα αστέρι φωτιά και θρύλος, στη ματωμένη
τούτη γη
Ένα αστέρι τροχοπέδη, μπροστά στην τούρκικη εισβολή
Ένα αστέρι που καθρεφτίζει, την ασύμμετρη
Αρετή!
Ο Τάσος Μάρκου δεν παραδίνει, Μάνα Πατρίδα
αμαχητί!
Από τα κράσπεδα του Δικώμου, στης προδοσίας τη συμφορά
Πέφτουν νεκροί τα περιστέρια, το αίμα ρέει,
αχνοβολά
Κι ο Τάσος Μάρκου ανασυντάσσει, τα σκορπισμένα μας παιδιά
Για τη μεγάλη άνιση μάχη, κάτω στον κάμπο,
στη Μια Μηλιά.
Πρότυπο τόλμης κι ανδρειοσύνης, της Κύπρου
ο Λεβεντογιός!
Ο ασυμβίβαστος Ευελπίδης! Ο αγνοούμενος
λοχαγός.

Για την πονεμένη κυπρία μητέρα που έχει αγνοούμενα παιδιά η ποιήτρια συμμερίζεται τον πόνο
και την αγωνία της. Για αυτή τη τραγωδία της κυπρίας
μητέρας έγραψε και αφιέρωσε το πιο κάτω ποίημα
με τίτλο «Μάνα, Κυπρία Παναγιά», από το οποίο
δίνουμε μερικούς στίχους:
Μάνα, Γλυκιά μανούλα μου, Ζωή, πνοή μου,
φως μου.
Το πιο ωραίο όνομα, στα χείλη όλου του
κόσμου.
Μάνα, γλυκύτατη μορφή, φύλακας άγγελος
μου.
Μάνα, απέραντη καρδιά, τα πλούτη, το βιος
μου.
...Κουρασμένη μου μανούλα, γλυκιά, σεπτή
μου Παναγιά!
Δεν έχει άλλη αγκάλη απ’ τη δική σου, πιο
μεγάλη, να ζεστάνει τα παιδιά.
Μάνα, κολόνα του σπιτιού, και φωτεινή λυχνία!
Με αίμα πότισες τη γη και γίνεσαι, κάθε στιγμή,
για τα παιδιά θυσία.
Μάνα! Κυπρία Παναγιά! Μητέρα Υπεραγία!
Εσύ που έδωσες παιδιά για την Ελευθερία.
Για σένα, μάνα, τι να πω; Και ποια τιμή να
δώσω;
Πού να βρω δάφνες και τιμές για να σε στεφανώσω;
Δέκα του Μάρτη όρισαν η μάνα να γιορτάζει.
Μα τίποτα ξενόφερτο για σένα δεν ταιριάζει.
Κάρτες… Δεν θέλεις, μάνα μου, δεν ειν’ αυτά
για σένα.
1600 τα παιδιά που ‘χεις αγνοούμενα.
Τα όσια, τα ιερά, κι αυτά βεβηλωμένα.
Φόρο βαρύ επλήρωσες! Σταυρό είσαι φορτωμένη.
Τιμή; δεν έχει αντίτιμο, μητέρα τιμημένη!
Στην Κυπρία μάνα η ελάχιστη τιμή.
Που χρόνια και χρόνια περιμένει το αγνοούμενο παιδί.
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Virtual meeting with Bambos Charalambous MP and his
constituents in Enfield, organized by the National Federation
O

n Thursday 17th February, the
National Federation of Cypriots
organised and coordinated a Q&A session between Bambos Charalambous
MP and a group of his constituents
from Enfield, Southgate. The event was
an opportunity for constituents to ask
Mr Charalambous questions about
issues that matter to them, and questions were asked about the Cyprus
issue, Varosi, Brexit, COVID-19, some
local issues in Enfield, and other topics.
The meeting was hosted by Christos
Karaolis, President of the National
Federation of Cypriots in the UK, who
began the event by welcoming Mr
Charalambous and the group of constituents to the Q&A and then mediated
throughout. He noted that Mr Charalambous
is the only MP of Cypriot origin in the
House of Commons and said that he is
someone that the entire UK Cypriot community is incredibly proud of. Mr
Charalambous then spoke about some
of his recent work as MP for Enfield,
Southgate and his new role as the Shadow
Minister for the Middle East and North
Africa.
Asked about Labour Party policy on
the Cyprus issue, Mr Charalambous said
that Labour “supports the reunification of
Cyprus as a bi-zonal, bi-communal, federation and wants to see UN Security
Council resolutions on Cyprus and Varosi

implemented”. Mr Charalambous also
spoke about the importance of Britain
holding President Erdogan of Turkey to
account for his illegal actions towards
Cyprus and in the wider region. He said
that his new role as Shadow Minister for
the Middle East and North Africa means
that he has become even more aware of
President Erdogan’s aggression and
authoritarianism.
There were also questions about the
rights of UK Cypriot refugees, who lost
property or land during Turkey’s illegal
invasion and occupation of Cyprus in 1974.
Mr Charalambous recommended that
refugees read the landmark legal cases
on this issue, including Loizidou v Turkey
and Apostolides v Orams, to understand

their rights. He also advised that Cypriot
refugees, wherever they are in the UK, to
write to their MPs to make them aware
that they have lost property or land due
to the invasion in 1974. He noted that the
rights of refugees are one of the All-Party
Parliamentary Group for Cyprus’ main priorities and that there are many strong
cross-party advocates for Cypriot refugees
in the House of Commons.
Many constituents raised concerned
about the recent adverts being broadcast
on ITV for holidays to the occupied areas
of Cyprus. Mr Karaolis informed the attendees that, earlier in the day, the Advertising
Standards Authority (ASA) had responded to the Federation’s complaints and said
that they will be taking no further action

µ∞ƒø™I

regarding the adverts. Mr Karaolis said
the Federation has escalated the
Federation’s complaint on behalf of the
community to Ofcom and the Secretary
of State for Culture, Media and Sport,
Nadina Dorries MP. Mr Charalambous
said that the adverts are unacceptable
and added that he would also raise a complaint with the Secretary of State for Culture,
Media and Sport.
Mr Charalambous spoke about the
importance of UK Cypriots becoming
increasingly involved in British politics and
even standing for election where possible. He said that it’s important for such a
large and dynamic community to have
representation at all levels of British political life and that starts by joining political

parties and helping with local campaigning. He also spoke about how proud he
is to be able to make a real difference to
people’s lives, particularly as a MP, but
also as a local councillor in Enfield for
many years.
Local residents highlighted major concerns about the Low Traffic Neighbourhoods
(LTNs) that have been introduced by
Enfield Council to parts of Enfield, Southgate
over the past couple of years. Mr
Charalambous said that he believes that
LTNs have been shown to be “ineffective”
and that they should be discontinued.
We would like to thank Mr Charalambous
for taking the time to answer constituents’
questions and for his thoughtful and honest responses.
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erby matches between teams from the same
club are always tense affairs and for the second time this season, the Under 18 Derby delighted the sizeable watching crowd. It was not
the only significant match last weekend for community grassroots club Omonia Youth FC, sponsored by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers.

Cοmmunity Νews

Another five-goal thriller
in the Under 18 Derby

By Mike Pieri
While the weather put paid to many matches, there
were three matches that emphasised all that is good
about the club. First up was the Under 18 Derby between Michael Pieri's Under 18 White and Harry
Theodorou's Under 18 Silver. The previous meeting
earlier in the season was won by the odd goal in five
with history again repeating itself. In what could be
the last Derby between these teams, they played out
an exciting match where small margins decided the
outcome.
The Under 18 White went ahead within the first 5
minutes thanks to a wonderful swivel and shot into
the top corner from Captain Andreas Stavrinou. They
then went on to double their lead courtesy of an amazing free-kick from Noel Allen whose shot landed perfectly into the top corner of the goal from fully 35 yards
out. Both teams went into half-time knowing full well
that the result of the game was far from decided. And
so this proved to be the case as the Under 18 Silver
came out determined, came out fast intent on reducing the arrears. They got their reward for early endeavours after sloppy defending saw Kyri score to
halve the deficit. Soon after that they added to their
tally as substitute Giorgio equalised with his first touch
of the match. It was now game on. At this stage of the
match, the Under 18 Silver were first to the ball, were
passing and moving the ball better and were intent
on capitalising on the momentum shift.
As the match wore on, it became an end-to-end
encounter with crunching tackles, situations created
but few clear-cut chances fashioned. With 10 minutes to go Under 18 White substitute Luk Hysa went
on a run down the wing, interchanging passes along
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Under 18 White won a thrilling derby 3-2.

the way and eating up the ground. As he approached
the penalty area, his shot looped into the back of the
net to give his team the lead once again. The Under
18 Silver kept attacking trying to score another equaliser. With two minutes to go they thought they had
scored the goal their play in the second half deserved
but a wonderful save from Stefanos Pieri denied them.
The Under 18 White then saw out added time to claim
three points that keeps them top of league table.
Man of the Match for the Under 18 White was Lucas Oladejo who when his team were is most need
controlled the tempo of the game and was the perfect link between attack and defence. At the end of
the game Under 18 White manager praised his team
but acknowledged they were fortunate to take all three
points: "I'm very proud of the team today as they overcame a great second half fightback from the Silvers.
It was a hard-fought three points in the end but credit to Harry and his boys who deserved at least a point."

A fantastic performance and result
for the Under 16 Gold, winning 6-1

Savva Zavros and David Poncia's Under 16 Gold
continue to show improvement and put on a superb
performance on Sunday. A brilliant football display on
a soggy, heavy pitch was evidence of their development as a team and thanks to coaching sessions that
have all been built around shape and understanding
pitch geography, they executed match tactics perfectly. The Under 16 Gold in the end ran out 6-1 winners against a team that beat them 6-0 earlier in the
season. A very satisfying performance that was capped
off with some excellent goals. The goals were scored
by Ky (2), Danny, Leo, James and Noa. Man of the
Match was awarded to Loucas.
The Men's team, who are sponsored by Crown
Mobile Tyres and The Master Locksmith, were also
in action and played their last home KOPA League
game last Sunday. They too put on a dominant performance as they seek to finish the season on a high.
The Men's Team were better in all departments and
beat Nissi 5-0 in what was a bounce-back victory after last week's defeat. The midfield was bossed by
Captain Marco Geremia who set the pace for some
very good individual performances all over the pitch
that included some well worked team goals. The scorers were Andreas Kyrprinou (3), Charlie Constanti,
Markos Touroukis.
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.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

S P E T Z O FA I P I LO R I T I KO
(SPICY SAUSAGE & PEPPER STEW FROM PILION)

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Ζήτημα Ζωής Και Θανάτου
Ελληνική ταινία:
Ο Θησαυρός του Μακαρίτη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

09:30
12:00
16:00
17.20
18:00
19:05

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.

SPETZOFAI PILORITIKO
(SPICY SAUSAGE &
PEPPER STEW FROM
PILION)

500g aubergines
500g sweet, thin, elongated
yellow, red and green peppers
2 hot red chillis, de-seeded and
finely chopped
4 tbsp olive oil
500g spicy sausages, Greek,
Spanish, Italian or Toulouse
250g fresh ripe tomatoes,
skinned, de-seeded and
freshly chopped or 400g
canned tomatoes, drained
and roughly chopped
1 tbsp tomato puree
2 garlic cloves, crushed
½ tsp sugar
2-3 sprigs of fresh oregano,
finely chopped or 1 tsp
dried oregano
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flavours.

INGREDIENTS
Serves 4

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

This is a speciality of the Pelion
in Thessalia, a mountainous region on the Northern coast of
Greece. Volos is the biggest city
in this region, famous for this
dish and also for its succulent,
juicy, tasty olives. The islands
neighbouring Pelion, such as
Skiathos and Skopelos, adopted this dish as their own because
of the abundance of sweet green
and yellow peppers. The
sausages used are the local specialised Pelion sausages but any
Cypriot, Italian, Spanish (merguez) or French (Toulouse) can
be used to produce a delicious
dish.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Από μέρα σε μέρα
μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
καμώματα τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
ομοΓΕνΕΙΑ - Εδώ λονδίνο
Ελληνική ταινία:
Έγκλημα Στο Κολωνάκι
Ελληνική ταινία:
Οι Χαρούμενοι Αλήτες
Ελληνική ταινία:
Τα Παιδιά Των Λουλουδιών

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
κύπριοι του κόσμου - ρΙκ
Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Αύριο είναι κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
με τον Φακό του Hellinic TV
κωμική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Έξοδος Κινδύνου
Ελληνική ταινία:
Απιστίες Με Συνταγή Γιατρού

KYΡIAKH 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

6. Remove the sausages with a
slotted spoon and drain
them on a plate lined with
kitchen paper.
7. In a large casserole, put the
tomatoes, tomato puree,
sausages, garlic, sugar and
oregano.Add the peppers
and aubergines to this vegetable mixture.
8. Add the water and season
with salt and pepper. Cover
the pan and cook gently for
15-20 minutes until the
spetzofai is well cooked and
the sauce thickens. Do not
stir the dish because you
might break the vegetables,
just gently shake the pan.
9. Sprinkle with the parsley and
serve hot.
10. Serve with feta or tzatziki
and lots of crusty bread to
dip into the sauce.
NB: An alternative method to
cooking the spetzofaiisto
bake it in a medium baking
dish in an pre-heated oven

200ml hot water
sea salt and freshly ground
pepper
FOR GARNISH
a small handful of fresh flat-leaf
parsley, finely chopped
TO SERVE
150g feta
bowl of tzatziki
crusty bread
METHOD
1. Cut the aubergines in 2cm
slices.
2. Half and seed the peppers
and then cut them into quarters.
3. Heat 2 tbsp olive oil in a
large heavy based pan and
fry the aubergines and peppers over medium heat for
10-15 minutes, until golden
brown.
4. Slice the sausages into 2cm
pieces.
5. Heat the rest of the olive oil
in a medium sized heavy
pan and fry the sausage
pieces for 4-5 minutes until
golden brown,
turning them frequently.

occasionally and adding
more hot water if needed.
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© George Psarias

21.30

μετάδοση Θείας λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
Διαλέγω καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική ταινία:
Και Ο Πρώτος Ματάκιας

21.00
22.30

ΤΡΙΤΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Ελληνική ταινία:
Όταν Ξυπνά Το Παρελθόν
Ελληνική ταινία:
Κορόιδο Ρωμιέ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
ταινίες της εβδομάδας
με την τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική ταινία:
Ένα Κορίτσι Για Δύο
Ελληνική ταινία:
Πορτοφολά Αγάπη Μου

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
υΓΕΙΑ & ΕυΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική ταινία:
Αδέκαροι Ερωτευμένοι
Ελληνική ταινία:
Άννα Ροδίτη
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7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- LGR

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras
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The Big Greek
Breakfast
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Breakfast
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Breakfast

8am- LGR
9am- RIK

Sports Update
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9am- RIK
10am- ERT

Sports Update

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

10.00-11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid-Morning
Madness

&KLOGUHQ¶V
Programme
Followed by
Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

11.00-12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid-Morning
Madness

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00-10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00-13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00-14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

ȉȡĮȖȠȪįȚĮĮʌȩ
ĲȠȞǼȜȜȘȞȚțȩ
ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠ

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK

14.00-15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
3pm- LGR /
Press

15.00-16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

3pm- LGR /
Press
4pm- ERT

16.00-17.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00-18.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00-19.00

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

Home-Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

#CommunityChest
/*5¶V:,6+
[W.eekly I.nformation
& S.upport H.our]

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00-21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00-22.00

Live At The Greek

Scandalous

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00-23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

#WindDownWednesday

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

#WindDownWednesday

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

at180⁰C/160⁰C fan/gas 4
for 35-40 minutes, stirring

COSMIC CONCERTO

Via – Veritas – Vita
Brethren do ye hear
His footsteps in the garden . . .
The harmonious flow of
Royal blood moving
Thru the arteries of life,
Heart beats awakening
The early birds of morn,
The rising of the sun
The closing curtains at night.
All in a continuous order
Of our Lord’s

11.00
18:00
19.00
20.30

20.25

Από μέρα σε μέρα
καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
GreekStories με
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
“Ανάδειξέ το”
με την Άννα νικολαΐδη
και τη ρούλα Σκουρογιάννη
κυπριακή ταινία:
Καφενείον ο Άνιφτος
το ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
λουπέσκου

Coming and going
In His garden and on earth.
A concerto for the
Listening ear
Attuned to the rhythm
Of His footsteps
Gently pacing in the
Heart of man
Awaiting his
Lord.
Jo-Anne Colombo Marinakis

19.00-20.00

#TuesdayTunes

6pm- RIK

23.00-0.00

#MondayMoods

0.00-1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00-7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

6pm- RIK

8pm- ERT

7am- ERT

Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk

On 103.3 FM in London, on DAB+ Plus Digital Radio in Birmingham, London & Manchester, online at lgr.co.uk, on your mobile via the LGR App,
and on your Smart Speaker ± ³3OD\/RQGRQ*UHHN5DGLR´ - Bringing You Closer To Your Culture.

