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2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η.Β. ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ:: 

«Εμβολιασμός η μόνη λύση»
ΣΕΛΙΔΑ 7

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΛΕΜΗ

ΧΩΡΑ ΤΗΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ο Πάπας ως  απόστολος
της ειρήνης

στο Ιράκ
n ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ

ΡΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΓΚΑΝ-ΧΑΡΙ

«Ανησυχούσε η βασιλική
οικογένεια πόσο μαύρο

χρώμα θα είχε το νεογέννητο
πριγκιπόπουλο»... 

n «ΒΟΜΒΕΣ
ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ»

ΑΠΟ ΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΥΦΗ…

ΣΕΛΙΔΑ 12

Πάει... περίπατο η Πενταμερής,

στόχος των Τούρκων 

το Ψήφισμα 186 του 1964
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΠΟΡΕΛ ΚΑΙ ΛΟΥΤ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΟΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ» ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

Ανεπιθύμητη για τους Τούρκους η ΕΕ στην 
Πενταμερή λόγω… πατάτας και χαλλουμιού!

n Η ΕΕ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

n ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΣ ΒΡ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ

n ΜΠΟΡΙΣ: ΛΥΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ

ΣΕΛΙΔA 5

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πίσω στα θρανία οι μαθητές,
ανοίγουν και τα ελληνικά σχολεία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΣΙΣΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

Με παρέμβαση της Ελλάδας
διόρθωσε το λάθος η Αίγυπτος

n Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΟΖ 
ΕΓΙΝΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

n ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΝΙΚΟ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

n ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ, ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΣ «ΤΑ
ΒΡΗΚΑΝ» ΓΙΑ ΤΟ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΣΕΛΙΔΑ 11

n ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

n ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΦΘΑΣΑΝ 

ΣΤΑ 23 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

n ΤΖΟΝΣΟΝ: ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

«ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» ΕΩΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

¶ ¤ Ì  Ù Ë  1 2  ™ Â  Ù Â Ì ‚ Ú › Ô ˘  2 0 1 9

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÏËÚÔÊfiÚËÛË:
∏ ∞˘ÙÔ‡ ™Â‚·ÛÌÈfiÙË˜ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ.

µÚÂÙ·Ó›·˜ Î.Î. ¡ÈÎ‹Ù·˜ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ
ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯ˆÙ¿ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ

ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi,
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙË˜ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜.

√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓfi
ÙÔ  ̆∂˘Á¤ÓÈÔ ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¡ÔÌÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ™¿ÎË ∫Â¯·ÁÈfiÁÏÔ˘
Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ.

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

∞¡∞∫§∏™∏ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 50
∫∞π ∞∫Àƒø™∏ ∆√À BREXIT»

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ Î·È º›ÓÛÏÂ¸
ªÂ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÂ  ̃ÚÔÔÙÈÎ¤  ̃¿ÓÔÈ-

Í·Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù·
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ÚÔÈÎÈ·Î¿ ∂ÏÏËÓÈ-
Î¿ ™¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ (Úˆ› ™·‚-
‚¿ÙÔ˘) Î·È º›ÓÛÏÂ¸ (™¿‚‚·ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì·). ¶·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·-
Ú¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔ› ÙÔ˘˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, fiÔ˘
ÚÔÌËıÂ‡ÙËÎ·Ó ‚È‚Ï›· Î·È ÙÂÙÚ¿-
‰È· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ Ì·ı‹-
Ì·Ù·.

√ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹  ̃ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÂ›̂ Ó
ªÈ¯¿ÏË˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ̄ ÚÔÓÈ¿, Â›-
Â fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂ-
Ù¿ÛÂˆÓ GCSE Î·È A’ Level ÛÙËÓ
∂ÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-
Î¿, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Î¿ıÂ ÚÔÛ‰Ô-
Î›·. 

∂È‰ÈÎ¿ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ, ÛÙÈ˜
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ GCSE ÙÔ 94,4% ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ¤Ï·‚·Ó – ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡-
ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ – ‚·ıÌfi 5
¤ˆ˜ 9. ™ÙÔ ∞’ Level ¤Ú·Û·Ó fiÏÔÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙÔ 50% ·˘ÙÒÓ Ó·

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ıÌfi ∞.
∆Ô ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ∆Â-

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

.Ì. - 1.00 Ì.Ì. Î·È ÙÔ º›ÓÛÏÂ¸ ÙËÓ
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ (6-8 Ì.Ì.) Î·È ÙÔ ™¿‚-
‚·ÙÔ (2-5 Ì.Ì.). 

™Â ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· ™¯ÔÏÂ›· ÊÔÈ-
ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¡ËÈ·Áˆ-
ÁÂ›Ô ¤ˆ˜ ÙÔ A’ Level.

∂•∞πƒ∂∆π∫∏ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ™∆π™ ∂•∂∆∞™∂π™ GCSE & A’ LEVEL

O ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ª. ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
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2● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021Eπικαιρότητα

Με την επιτυχημένη διαχείριση της
κρίσης της πανδημίας που εφα-

ρμόζει η Βρετανική Κυβέρνηση, και
έχοντας την εποικοδομητική στήριξη
του Εργατικού Κόμματος της αντι-
πολίτευσης, γίνεται κατορθωτό να
ανοίγουν βαθμηδόν δραστηριότητες
της καθημερινότητας, με πρώτο βήμα
στην «πορεία προς την ελευθερία» το

άνοιγμα των σχολικών αιθουσών για
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Έπειτα από δύο μήνες τηλεκπαίδευ-
ση, την περασμένη Δευτέρα όλοι οι μαθη-
τές των Δημοτικών σχολείων στην Αγγλία
επέστρεψαν στα θρανία και από αυτή τη
βδομάδα αρχίζει και η επιστροφή των
μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης.

Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο

στάδιο εφαρμογής του «οδικού χάρτη»

προς μία σταδιακή επάνοδο στην κανο-

νικότητα, τον οποίο παρουσίασε προ ημε-

ρών η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον,

με χρονικό ορίζοντα την 21η  Ιουνίου κι

ενώ συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς

ο εμβολιασμός του πληθυσμού στο Ηνω-

μένο Βασίλειο. 

Η προσέλευση των μαθητών της δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης στις σχολικές

αίθουσες γίνεται με μάσκες, ενώ η κυβέρ-

νηση έχει διαθέσει πάνω από 57 εκα-

τομμύρια διαγνωστικά τεστ στα σχολεία

για τον συνεχή έλεγχο των μαθητών για

κορωνοϊό.

Ζητούμενο είναι ο άμεσος εντοπισμός

και η απομόνωση ασυμπτωματικών

φορέων του ιού, ώστε να αποφευχθεί το

κλείσιμο ολόκληρων τάξεων ή σχολικών

συγκροτημάτων. 

Στόχος μας είναι «να έλθουμε πιο κοντά

στην αίσθηση μίας κανονικότητας», γι’

αυτό και «πρέπει να είμαστε προσεκ-

τικοί, ώστε να μην αναιρέσουμε την

πρόοδο που έχουμε κάνει μέχρι σήμε-

ρα», τόνισε σε μήνυμά του ο Βρετανός

πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

Μεγάλο ερώτημα, επίσης, παραμένει,

τι μέλλει γενέσθαι με τις χαμένες ώρες

μαθημάτων και τις εξετάσεις, κυρίως μαθη-

τών γυμνασίων και λυκείων. 

Η βρετανική κυβέρνηση επεξεργάζε-

ται σχέδια παράτασης των ωρών διδα-

σκαλίας ή και της σχολικής χρονιάς, με

μείωση των καλοκαιρινών διακοπών,

όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Γκά-

βιν Γουίλιαμσον. 

Προτεραιότητα αποτελεί επίσης και «η

στήριξη των μαθητών και σε κοινωνικών

και ψυχολογικό επίπεδο», τονίζουν στε-

λέχη της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών

Σχολείων.

Αποκαλυπτική είναι πρόσφατη έρευ-

να των πανεπιστημίων του Έσεξ, του

Μπέρμιγχαμ και του Σάρεϊ, που κατέ-

γραψε «σημαντική αύξηση συναισθημα-

τικών και συμπεριφορικών δυσκολιών»

των μαθητών, εξαιτίας των περιοριστικών

μέτρων.

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΕ 
ΚΑΘΕΤΗ ΠΤΩΣΗ

Τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Αγγλία

είναι πολύ ενθαρρυντικά για τον έλεγχο

της νόσου. Οι εμβολιασμοί πλησιάζουν

τα 23 εκατομμύρια πολιτών με τουλάχι-

στον μία δόση εμβολίου. Οι ρυθμοί εμβο-

λιασμών είναι ταχύτατοι. Όπως προχωρά

το πρόγραμμα, είναι πολύ πιθανόν μέχρι

τέλους Απριλίου να έχει εμβολιαστεί η

πλειοψηφία των κατοίκων του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου.

Τα κρούσματα κορωνοϊού έχουν μει-

ωθεί δραστικά. 

Από 50-58 χιλιάδες ημερησίως τον

Ιανουάριο, τώρα είναι κάτω από 6,000.

Οι θάνατοι, που τον Ιανουάριο ήταν

κατά μέσο όρο 1400 καθημερινά, τώρα

είναι κάτω των 250.

Τόσο ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-

σον όσο και οι δύο ανώτατοι επιστημο-

νικοί Σύμβουλοι της κυβέρνησης τονίζουν

την ανάγκη πιστής τήρησης του «οδικού

χάρτη», αποκλείοντας χαλάρωση των

μέτρων ενωρίτερα από ό,τι είχε ανακοι-

νωθεί.

«Αν ανοίξουμε γρηγορότερα, θα 

έχουμε περισσότερους θανάτους»,

είπε ο καθηγητής Whitty. «Η κατάστα-

ση μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου αν

δεν είμαστε προσεκτικοί».

Ο Σερ Patrick Vallance προειδοποίησε

ότι θα οδηγηθούμε σε «ελεύθερη πτώση»

αν δεν αφήσουμε διάστημα πέντε εβδο-

μάδων από κάθε επόμενη βήμα χαλά-

ρωσης, ώστε να έχουμε χρόνο να αναλύου-

με τα δεδομένα της πανδημίας και να

παίρνονται οι ανάλογες αποφάσεις.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πίσω στα θρανία 

οι μαθητές, ανοίγουν

και τα ελληνικά σχολεία

 
 

Job Description for Sales & Finance Administrator 
 

Role Profile 

 

Role Title:  Role Scope: 

Sales and Finance Administrator (2 Roles available)  Permanent / Full Time 

Skills/Abilities: Location: 

Knowledge of SAGE but not essential, computer 

literacy, experience of bookkeeping in business 

environment. Attention to detail and a process 

driven, diligent approach. Strong team player, 

ability to work closely with team members. 

Resolving internal and customer issues and 

queries. Commitment to meeting deadlines. To 

complete any other duties as requested, including 

cover for team holiday/absence.  

Marathon Foods Ltd 

The purpose of the role is to: 
To ensure accurate timely administration of orders, invoices and bank accounts. First point of 

contact for customers and telesales.  

To apply for the role: 
Interested individuals should send their CV to marathon@marathonfood.co.uk and we will send 

over a full job description on application.  

 

Τηλεκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία. Στο Μάνορ Χιλλ και στο Φίνσλευ η συμμετοχή των παιδιών στα μαθήματα ήταν πάνω από το 92%
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m
Συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα Αβέρωφ Νεο-

φύτου και Άντρος Κυπριανού και συζήτησαν το Κυπρια-

κό εν όψει της Πενταμερούς. Αυτό λέχθηκε δημοσίως από τους

ίδιους και τα ΜΜΕ έγραψαν ότι έκαναν «βήμα πίσω στις δια-

φωνίες τους». 

Δηλαδή, ποιες ακριβώς διαφωνίες είχαν επί του προκειμέ-

νου; Και σε ποιο βήμα συγκεκριμένα οπισθοχώρησαν; 

Μας δουλεύουν όλοι; Νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με...

αμπάλατους; 

Απλώς βρέθηκαν μαζί σε μια κοινή προσπάθεια να «αλυσο-

δέσουν»  τον Πρόεδρο Αναστασιάδη πριν πάει στην Πεντα-

μερή. Του υποδεικνύουν εμμέσως πλην σαφώς, υπό το κάλ-

υμμα μιας αόριστης και νεφελώδους λύσης Διζωνικής, να δεχτεί

τα «δύο κράτη» και να συναινέσει στην ανάμειξη της Τουρκίας

στο φυσικό αέριο της κυπριακής ΑΟΖ και στην κατασκευή αγω-

γού μεταφοράς του αερίου μέσω Τουρκίας. 

Μια ερώτηση μόνο: Δέχονται οι κύριοι Αβέρωφ και Άντρος

ότι το νέο ομόσπονδο διζωνικό κράτος θα είναι μετεξέλιξη της

Κυπριακής Δημοκρατίας και θα βασίζεται στις ευρωπαϊκές

αρχές και κανονισμούς; 

Αν ναι, πάμε παρακάτω. 

m
Τη Δευτέρα το πρωί φιλοξενήθηκε στην πρωινή ενημερωτική

εκπομπή του ΣΚΑΪ Ελλάδας ο πρώην Έλληνας ΥΠΕΞ και τέως
Κοινοτικός Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος για να μιλήσει ως...
ειδήμων περί τα ελληνοτουρκικά και ως πολιτικός που έχει καλές
πολιτικές σχέσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν και άλλους Τούρκους
πολιτικούς. 

Είναι γνωστές σε αυτούς που πρέπει – τόσο στην Αθήνα όσο και
στη Λευκωσία – οι απόψεις Αβραμόπουλου για τις σχέσεις με την
Τουρκία και για το Κυπριακό. Δεν τηρεί απλώς «ίσες αποστάσεις...».

Τον ρώτησαν, λοιπόν, οι δημοσιογράφοι τρεις φορές για την παρ-
απομπή στη Χάγη, σε περίπτωση που οι συνομιλίες μεταξύ Ελλά-
δας – Τουρκίας φτάσουν σε ασυμφωνία. Και τις τρεις φορές απέφυ-
γε ως ο διάβολος το λιβάνι να απαντήσει, παρόλο που γνωρίζει ότι
αυτή είναι η εθνική θέση (όχι μόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη) της
Ελλάδας. 

Επίσης, τάχθηκε κατά των δηλώσεων εκατέρωθεν, που «αυξά-
νουν την ένταση» μεταξύ των δύο χωρών και έφερε συγκεκριμένο
παράδειγμα τις δηλώσεις Μητσοτάκη κατά την τελευταία επίσκεψή
του στην Κύπρο, οι οποίες – είπε – δημιούργησαν «δυσανάλογη
αντίδραση» από μέρους της Τουρκίας. 

Εμμέσως, δηλαδή, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας
ότι αυτός ευθύνεται για την ένταξη...!!! Και τι είπε ο πρωθυπουργός
Μητσοτάκης που... κακοφάνηκε στους Τούρκους και προέβησαν σε
απροκάλυπτες απειλές κατά της Ελλάδας Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε
απλώς για τερματισμό της τουρκικής κατοχής. Και αυτό... ενόχλησε
τους Τούρκους, αλλά και τον Αβραμόπουλο, απ’ ό,τι φαίνεται.  

Στην ίδια συνέντευξη είπε ότι θα πολιτευτεί ξανά, δηλαδή θα κατέ-
λθει στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
διότι το ζητά – τάχα – ο κόσμος. 

Ο γηραιός αυτός πολιτικός έχει ταλανίσει την πολιτική ζωή της
Ελλάδας. Εκλέχθηκε, από υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών,
δήμαρχος Αθηναίων, νόμισε ότι έγινε... ηγέτης αυτόφωτος και έφτια-
ξε δικό του κόμμα. Απέτυχε παταγωδώς και επέστρεψε στη Νέα
Δημοκρατία καταλαμβάνοντας υπουργικές θέσεις. Προσπάθησε να
γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και δεν τα κατάφερε. Διορίστηκε
από τον Σαμαρά ως Ευρωπαίος Επίτροπος με αστρονομική σύνταξη.
Στην Ευρώπη με άλλες «κακές» παρέες προσπάθησε να λύσει το...
Κυπριακό, ερχόμενος σε αντίθεση μετην επίσημη θέση της κυπρ-
ιακής κυβέρνησης και της Αθήνας. Δηλαδή, όπως πολλοί εκτιμούν,
ενεργούσε ως «Δούρειος Ίππος» της Άγκυρας, ρόλο που φαίνεται
ότι δεν θέλει να εγκαταλείψει... 

m
Ενώ ο Πάπας Φραγκίσκος, με κίνδυνο της ζωής του, πήγε

στο Ιράκ για να μεταφέρει τον λόγο του Θεού, ο δικός μας

ο Πατριάρχης ασχολείται με ένα διαμέρισμα στο βόρειο Λον-

δίνο και πώς θα εκδιωχθεί απ’ αυτό ο κληρικός ένοικός του!!!

Υπάρχει σύγκριση;

ΗΡΑ

Δεν νομίζουμε να υπάρχει σοβαρός πολι-

τικός που να πιστεύει ότι στην Πεντα-

μερή στις 27 Απριλίου θα υπάρξει οποια-

δήποτε συμφωνία για τη βάση των μελ-

λοντικών συζητήσεων στο Κυπριακό. Ούτε

θα γίνει κατορθωτό να εξευρεθεί κοινός

τόπος για το πλαίσιο της λύσης. Εμείς κάνο-

υμε «παντιέρα» τη μέγιστη υποχώρηση της

Ε/κ πλευράς, τη Διζωνική Δικοινοτική Ομο-

σπονδία, η οποία – σημειωτέον – ήταν το

κατώτερο όριο των υποχωρήσεών μας.

Φυσικά, δεχθήκαμε τη Διζωνική με κάποι-

ες απαραίτητες προϋποθέσεις. Πρώτον, θα

τερματίζεται η κατοχή και οι εγγυήσεις, δεύτε-

ρον θα υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθερ-

ιών, τρίτον η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊ-

κό Κεκτημένο – άρα λειτουργικότητα του

νέου κράτους – και, τελευταίον, δεχθήκαμε

πολιτική ισότητα πολιτών και κοινοτήτων

που δεν θα θεσμοθετεί την ανισότητα ούτε

θα καταργεί τη δημοκρατία. 

Οι Τούρκοι προσέρχονται στην Πεντα-

μερή με άλλη ατζέντα. Ψηλά θέτουν τη

λύση δύο κρατών, δηλαδή επιδιώκουν τη

διχοτόμηση και, όπως αναμένεται, θα... αρκε-

στούν και με λύση συνομοσπονδίας, που

ουσιαστικά είναι το ίδιο. Επιπλέον, επι-

ζητούν τη συνδιαχείριση του φυσικού αερίου

και αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία,

ώστε να καθορίζει τις εξελίξεις στον ενερ-

γειακό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτοί είναι οι φανεροί και απροκάλυπτοι

στόχοι της Τουρκίας διά στόματος Τατάρ,

που συνοδεύονται συχνά – πυκνά με απει-

λές και τετελεσμένα γεγονότα. 

Ομως, από τα λεγόμενα Τατάρ είναι

αυταπόδεικτο ότι απώτερος στόχος

τους είναι η απο-αναγνώριση της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας. Φυσικά, ξέρουν ότι δεν

μπορούν να το πετύχουν, όμως βάζουν

υψηλό στόχο για να έχουν «παρεπόμενα»

οφέλη. Τα τελευταία χρόνια μιλούσαν για

κατάργηση των Ψηφισμάτων 541 (1983) και

550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα

οποία κηρύττουν το ψευδοκράτος παρά-

νομο και καλούν όλα τα κράτη του κόσμου

να απέχουν από ενέργειες που θα του προσ-

δώσουν νομιμότητα. Γι’ αυτό, παρά τις πιέ-

σεις της Άγκυρας, το ψευδοκράτος παρα-

μένει από το 1983 ένα παράνομο μόρφω-

μα, μια υποτελής στην Τουρκία «διοίκηση».

Τώρα χτυπούν απευθείας στο.... ψαχνό,

προσπαθώντας να γκρεμίσουν τα θεμέλια

της Κυπριακής Δημορκατίας, η οποία δια-

τήρησε τη νόμιμη ύπαρξή της, τη νομική

διεθνώς υπόστασή της, στο Ψήφισμα 186

του 1964. 

Μετά την Τουρκαρνταρσία του 1963-64

και την προσπάθεια της Άγκυρας διά

τρομοκρατικών επιδρομών να διαλύσει το

νόμιμο κράτος, διατάζοντας τους Τουρ-

κοκύπριους να αποχωρήσουν από όλες τις

δομές του κράτους, ώστε να καταρρεύσει

το Σύνταγμα του 1960, ήλθαν τα Ηνωμένα

Έθνη και με το Ψήφισμα 186 αναγνώρισαν

τη συνέχιση της ύπαρξης και υπόστασης

της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση το

Δίκαιο της Ανάγκης. 

Εκεί, λοιπόν, στοχεύουν τώρα οι Τούρ-

κοι. Θέλουν να τους αναγνωριστεί «ισό-

τιμη κυριαρχιά» (το «πολιτική ισότητα» είναι,

φαίνεται, παρελθόν γι’ αυτούς), αλλά

γνωρίζουν ότι προσκρούουν βασικά στο

Ψήφισμα 186. Γι’ αυτό ο Τατάρ στη συνάν-

τηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μπορέλ,

την περασμένη εβδομάδα, καταφέρθηκε

εναντίον του Μακαρίου και είπε ότι δεν πρό-

κειται να επιστρέψουν στην εποχή πριν το

1980.

Ενδεικτικό των τουρκικών στοχεύσεων

είναι και η νοοτροπία που τους διακα-

τέχει ακόμα και σε ένα ανθρωπιστικό θέμα,

όπως είναι η πανδημία. Ζήτησε ο Τατάρ

από τον Μπορέλ να τους στείλει η Ευρω-

παϊκή Ένωση απευθείας εμβόλια κατά του

κορωνοϊού, με το «επιχείρημα» ότι στά-

λθηκαν πάνω από 100 χιλιάδες στην Κυ-

πριακή Δημοκρατία και στους Τ/κ δόθηκαν

– τάχα – μόνον 10,250, ενώ η ποσότητα που

τους αναλογεί είναι τριπλάσια!!! Ψεύδος

τεράστιο. Και όταν ο Μπορέλ του είπε να το

συζητήσει με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο

Τατάρ απάντησε ότι συνομιλητής του δεν

είναι ο Αναστασιάδης, αλλά η Ε.Ε.! Δηλα-

δή, ακόμα και σ’ αυτό το θέμα, που άπτεται

της υγείας των απλών Τ/κ, ο κατοχικός ηγέ-

της παίζει πολιτικά παιχνίδια, πατά επί πτω-

μάτων. Η αλήθεια είναι ότι οι κατοχικές Αρχές

αρνήθηκαν να ζητήσουν εμβόλια από την

Κυπριακή Δημοκρατία για να μην την...

αναγνωρίσουν. Το νόμιμο,κ όμως, κράτος

προμήθευσε τους Τ/κ με εμβόλια και μάλι-

στα προθυμοποιήθηκε να τους τα δίνει στα-

διακά, διότι στα κατεχόμενα δεν έχουν τρόπο

φύλαξής τους σε θερμοκρασίες 70 βαθμών

υπό το μηδέν. (Το ίδιο έκαναν και οι Παλαι-

στίνιοι της Χαμάς – αρνήθηκαν να ζητήσουν

εμβόλια από το Ισραήλ, γιατί δεν το... ανα-

γνωρίζουν ως κράτος). 

Οσοι τρέφουν ψευδαισθήσεις ότι στην

Πενταμερή με το που θα δεχτούμε την

«πολιτική ισότητα», έστω και «αριθμητική

ισότητα», θα λυθεί το Κυπριακό και θα τερ-

ματιστεί η κατοχή, κοιμούνται ύπνον όρ-

θρου βαθέως. 

“Ε”

4● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Α Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ Η Π Α Ρ Α Σ Ι Τ ΑΠ Α Ρ Α Σ Ι Τ Α

Πάει... περίπατο η Πενταμερής, στόχος
των Τούρκων το Ψήφισμα 186 του 1964

¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Brexit ÌÂ ÂÈÏÔ-
Á¤˜ Ì›· «·ÍÈfiÈÛÙË» Û˘ÌÊˆÓ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi
ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÂ ·˘Ù‹, ÚÔ·Ó‹Á-
ÁÂÈÏÂ Ô ∆˙¤ÚÂÌÈ ∫fiÚÌÈÓ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi
∫fiÌÌ· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÈ˜ ÂÎÏÔ-
Á¤˜ Ô˘, fiˆ˜ Â›Â, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔ-
Ú·.

™Â ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ™˘ÓÔÌÔ-
ÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ
ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô Î. ∫fiÚÌÈÓ Â›Â
fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë
·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ no deal Î·È ¤ÂÈÙ· Ë ÂÍ·ÛÊ¿-
ÏÈÛË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

∫·ÙËÁfiÚËÛÂ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó
¤Ó· Brexit ̄ ˆÚ›˜ Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
·ÚfiÛÎÔÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ô˘
ı· ̂ ÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹Á-
ÁÂÈÏÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚ-
Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.

™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Û˘-
Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ «-
Guardian» Ë ËÁ¤ÙÈ‰· ÙˆÓ ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·ÙÒÓ ∆˙Ô ™Ô˘›ÓÛÔÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Â‚·È-
ÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙË˜ ı· Ù·¯ıÂ› ̆ ¤Ú ÙË˜ ·Ó¿-

ÎÏËÛË˜ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 50, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ·Î‡Úˆ-

ÛË˜ ÙÔ˘ Brexit, ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∂Ó Ùˆ ÌÂÙ·Í‡, ÛÂ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·

ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ô ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Â ÛÙÔ˘˜ ̆ Ô˘Ú-

ÁÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È¿Ú-

ÎÂÈ·˜ ÙË˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ-

‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ› ÛÂ ̇ Ë-

Ù‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÂ›·, Ë
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛË˜.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Brexit Ô Î. ∆˙fiÓÛÔÓ ÂÈ-
Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ̇ ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ı·
ÍÂÎ·ı·Ú›ÛÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤-
ÚÂ˜ ÛÙ· Ì¤Û· √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

∂ÎÙÈÌ¿Ù·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË
ı· ÎÈÓËıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂ
ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË 19Ë, ËÌ¤Ú· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›·
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜.

√È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÂ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔ-
ÁÒÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂ
·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

¢∏§ø™∂π™ ∆∏™ ¡∂∞™ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ ∫√ªπ™π√¡:

√Àƒ™√À§∞ §∞ØπØ∂¡: 
«∏ ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È

ÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜»
™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· fiÙÈ ÂÓ-
ÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ÙÈ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ ÙË˜
∂∂, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÂfiÌÂÓË ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙË˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ºÔÓ ¡ÙÂÚ
§¿ÈÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ Û‡Ó-
ıÂÛË˜ Ù‹˜ ÂfiÌÂÓË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.

∂ÚˆÙËıÂ›Û· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ̆ Ô„‹-
ÊÈ· ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ∫Ú¿ÙË, Ë √‡ÚÛÔ˘Ï·
ºÔÓ ¡ÙÂÚ §¿ÈÂÓ ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ fiÙÈ Ë ∂∂
¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È Î·ÓfiÓÂ˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙ· ˘Ô„‹ÊÈ· ∫Ú¿ÙË Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜
ÙÈ˜ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·˘Ù¤˜.

∂È‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ÙfiÓÈÛÂ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Â›Â ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, «Ì¿ÏÏÔÓ
ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ». •ÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ ‰Â fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜
Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜,
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢ÈÎ·›Ô˘, ÙË˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙˆÓ
ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ÂÏÂ˘ıÂÚÈÒÓ.
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∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»
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™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÏËÚÔÊfiÚËÛË:
∏ ∞˘ÙÔ‡ ™Â‚·ÛÌÈfiÙË˜ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ.

µÚÂÙ·Ó›·˜ Î.Î. ¡ÈÎ‹Ù·˜ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ
ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯ˆÙ¿ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ

ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi,
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙË˜ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜.

√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓfi
ÙÔ  ̆∂˘Á¤ÓÈÔ ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¡ÔÌÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ™¿ÎË ∫Â¯·ÁÈfiÁÏÔ˘
Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ.

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

∞¡∞∫§∏™∏ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 50
∫∞π ∞∫Àƒø™∏ ∆√À BREXIT»

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ Î·È º›ÓÛÏÂ¸
ªÂ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÂ  ̃ÚÔÔÙÈÎ¤  ̃¿ÓÔÈ-

Í·Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù·
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ÚÔÈÎÈ·Î¿ ∂ÏÏËÓÈ-
Î¿ ™¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ (Úˆ› ™·‚-
‚¿ÙÔ˘) Î·È º›ÓÛÏÂ¸ (™¿‚‚·ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì·). ¶·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·-
Ú¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔ› ÙÔ˘˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, fiÔ˘
ÚÔÌËıÂ‡ÙËÎ·Ó ‚È‚Ï›· Î·È ÙÂÙÚ¿-
‰È· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ Ì·ı‹-
Ì·Ù·.

√ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹  ̃ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÂ›̂ Ó
ªÈ¯¿ÏË˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ̄ ÚÔÓÈ¿, Â›-
Â fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂ-
Ù¿ÛÂˆÓ GCSE Î·È A’ Level ÛÙËÓ
∂ÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-
Î¿, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Î¿ıÂ ÚÔÛ‰Ô-
Î›·. 

∂È‰ÈÎ¿ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ, ÛÙÈ˜
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ GCSE ÙÔ 94,4% ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ¤Ï·‚·Ó – ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡-
ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ – ‚·ıÌfi 5
¤ˆ˜ 9. ™ÙÔ ∞’ Level ¤Ú·Û·Ó fiÏÔÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙÔ 50% ·˘ÙÒÓ Ó·

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ıÌfi ∞.
∆Ô ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ∆Â-

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

.Ì. - 1.00 Ì.Ì. Î·È ÙÔ º›ÓÛÏÂ¸ ÙËÓ
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ (6-8 Ì.Ì.) Î·È ÙÔ ™¿‚-
‚·ÙÔ (2-5 Ì.Ì.). 

™Â ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· ™¯ÔÏÂ›· ÊÔÈ-
ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¡ËÈ·Áˆ-
ÁÂ›Ô ¤ˆ˜ ÙÔ A’ Level.

∂•∞πƒ∂∆π∫∏ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ™∆π™ ∂•∂∆∞™∂π™ GCSE & A’ LEVEL

O ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ª. ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Άποψη - Σχόλια

Η Αίγυπτος και οι τουρκικές επιδιώξεις

ΗΑίγυπτος αποτελεί ασφαλώς την πιο σημαντική χώρα του Αραβικού Κόσμου από κάθε

άποψη. Η Κύπρος και η Ελλάδα από την εποχή του Νάσερ διατηρούσαν πάντα καλές σχέ-

σεις με κάποια διαλείματα επί Σαντάτ. Η Τουρκία ισχυροποίησε τη θέση της με τους Αιγύ-

πτιους όταν στην εξουσία ανήλθαν οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι», τους οποίους στήριζε φανε-

ρά ο Ερντογάν. Όταν ανέλαβε την προεδρί α της χώρας ο Αλ Σίσι και η κατάσταση επανήλθε

σε μια κανονικότητα, ο Ερντογάν εξακολούθησε να υπονομεύει τη νόμιμη εξουσία Σίσι και πα-

ρασκηνιακά να βοηθάει τους Αιγύπτιους ομοϊδεάτες του. 

ΟΠρόεδρος Σίσι ανέπτυξε ισχυρές συμμαχίες με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλά-

δα, διότι και τα συμφέροντα είναι κοινά – ιδίως στον ενεργειακό τομέα. Ιδιαίτερα η Κύπρ-

ος είναι «χρήσιμη» για τον Σίσι διότι αποτελεί και έναν έμμεσο, διά της πλαγίας, σύνδεσμό του

με το Ισραήλ. Η Αίγυπτος συνήψε συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ και με την Ελλάδα (με την Κύπρο

είχε οριοθετηθεί αρκετά χρόνια πριν), κάτι που εξόργισε την Τουρκία. 

ΗΆγκυρα προσπάθησε τελευταίως να δημιουργήσει σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά απέτυχε.

Διαδίδει ότι επιχειρεί επαφές με την Αίγυπτο, αλλά διαψεύδεται. Ο Σίσι παραμένει πιστός

στις συμφωνίες που έκανε με την Κύπρο και την Ελλάδα. 

Τελευταίως, με αφορμή τον καθορισμό οικοπέδων από την Αίγυπτο εντός της ΑΟΖ της,

υπήρξε κάποια υπέρβαση στον σχεδιασμό που εξέφευγε της συμφωνίας με την Ελλάδα,

γεγονός που θα δημιουργούσε προβλήματα. Τα αντανακλαστικά της Αθήνας λειτούργησαν

έγκαιρα σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και το θέμα λύθηκε. Δυστυχώς, με έναν κακό σχεδιασμό

που έγινε – όχι με παρέμβαση της Τουρκίας, αλλά για άλλο λόγο – παραλίγο να προκύψει θέμα

διατάραξης των σχέσεων των δύο χωρών. 

Ευτυχώς διορθώθηκε το ζήτημα. Μητσοτάκης και Δένδιας ενήργησαν αστραπιαία και απο-

τελεσματικά. Επίσης, τα περί διέλευσης του EastMEd εκτός κυπριακής ΑΟΖ με ενέργειες

δήθεν της Αιγύπτου, δεν ευσταθούν. Φυσικά, κάποιοι ανίδεοι αναλυτές στην Αθήνα εκτίμησαν

ότι αυτή η φημολογούμενη αλλαγή όδευσης του αγωγού θα... αύξανε τη σημασία της Κρήτης

και της Πελοποννήσου! Τόσο... έγκυροι είναι!

“Ε”



Ητουρκική πλευρά επιμένει ότι η Ευρω-

παϊκή Ένωση είναι ανεπιθύμητη στην

Πενταμερή για το Κυπριακό με το… «επιχεί-

ρημα» ότι δεν θα είναι αμερόληπτη, φέρ-

νοντας ως παράδειγμα το χαλλούμι και την

πατάτα!!! Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτε-

ρικής Πολιτικής της Ευρώπης Τζόζεπ Μπο-

ρέλ, που είχε συνάντηση στα κατεχόμενα

με τον Τ/κ ηγέτη, έμεινε, σύμφωνα με έγκυρ-

ες πληροφορίες μας, άναυδος μπροστά

στην τουρκική παράνοια, λέγοντας ότι είναι

υποχρέωση της ΕΕ να είναι παρούσα διότι

η Κύπρος είναι και θα είναι μέλος της.

Ο Τ/κ ηγέτης Τατάρ για να … ενισχύσει την

επιχειρηματολογία του κατά της συμμετοχής

της ΕΕ, στην συνάντησή του με τον κ. Μπο-

ρέλ είπε ότι Ελλάδα και Ελληνοκύπριοι, ως

μέλη της ΕΕ, διαφυλάττουν συνεχώς, εντός

των οργάνων της Ενωσης, τα δικά τους συμφ-

έροντα και γι’ αυτόν τον λόγο στην άτυπη συνάν-

τηση 5 + 1 «δεν είναι σωστό να συμμετάσχει

η ΕΕ με το καθεστώς του παρατηρητή. Αυτό

δεν μπορούμε να το εγκρίνουμε γιατί δεν

μπορούμε να περιμένουμε ότι θα είναι ουδέ-

τεροι». Έφερε δε ως τρανταχτό παράδειγμα

το χαλλούμι και την πατάτα.

Η εμπορία του χαλλουμιού που παράγεται

στα κατεχόμενα μπορεί να γίνει, εξήγησε, με

τον ίδιο τρόπο και προϋποθέσεις που ισχύουν

για το μέλι και τα ψάρια, λέγοντας ότι δεν γίνε-

ται αποδεκτό να ασκεί έλεγχο η Κυπριακή Δημο-

κρατία σε διαδικασίες στα κατεχόμενα. 

«Θέλουμε κι εμείς να πουλούμε χαλλούμι και

άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα στην ΕΕ, μέσω

του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή, αλλά

ποτέ δεν θα επιτρέψουμε οι Ελληνοκύπριοι να

έχουν δικαιοδοσία στον βορρά», είπε.

Έθεσε επίσης και το θέμα των αδιάθετων

2000 τόνων πατατών που έμειναν στα κατεχό-

μενα γιατί, λόγω της πανδημίας, δεν μπόρεσε

να έρθει από την ΕΕ ο αρμόδιος για τον απαι-

τούμενο έλεγχο για να εξαχθούν προς την

Ενωση. Εάν μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος,

οι πατάτες μπορούν να εξαχθούν, ανέφερε,

επιρρίπτοντας ευθύνη στην ΕΕ διότι…ευνοεί

τις ελληνοκυπριακές πατάτες…

Σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ στην Πεν-

ταμερή, ο κ Μπορέλ επανέλαβε την ετοιμότητα

της ΕΕ να εκπροσωπηθεί στη νέα διαδικασία

και, γενικότερα, να συνδράμει ενεργά την προ-

σπάθεια για επίτευξη περιεκτικής και βιώσι-

μης διευθέτησης του Κυπριακού, η οποία θα

πρέπει να βρίσκεται εντός του πλαισίου που

έχει καθοριστεί από τα ΗΕ και να είναι σύμ-

φωνη με τα περί Κύπρου ψηφίσματα του ΣΑ

των ΗΕ, όπως και τις ιδρυτικές αξίες και το κοι-

νοτικό κεκτημένο της ΕΕ.

Γενικά, θέση της ΕΕ Μ ότι η Κυπριακή Δημο-

κρατία θα παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και μετά τη λύση του Κυπριακού και

πως δεν μπορεί να υπάρξει διευθέτηση που

θα παραβλέπει το κοινοτικό κεκτημένο και θα

παραγνωρίζει τις αρχές και αξίες της Ένωσης.

Γι’ αυτό και πρέπει να είναι παρούσα τόσο στην

Πενταμερή, όσο και μετέπειτα στο τραπέζι του

διαλόγου εάν προκύψει η πολυπόθητη συμ-

φωνία για επανέναρξη.

Άλλωστε είναι καταγεγραμμένη δις στα Συμπε-

ράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η πρό-

θεση των Βρυξελλών να διορίσουν μόνιμο εκ-

πρόσωπο στην αποστολή καλών υπηρεσιών

του ΟΗΕ, αμέσως μετά την επανέναρξη των

διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε, για άλλη

μια φορά, τη θέση της ελληνοκυπριακής πλευ-

ράς ότι η παρουσία της ΕΕ ως παρατηρητή

κατά τη διάσκεψη για την Κύπρο, είναι προς

το συμφέρον ολόκληρης της Κύπρου ως χώρας

- μέλους της ΕΕ, υπό το φως, μάλιστα, των

τελευταίων δηλώσεων της τουρκικής κυβέρ-

νησης, αναφορικά με τη θετική ατζέντα που

επιδιώκει να έχει με την ΕΕ.

Η Τζέιν Λουτ ξανά στην Κύπρο 
με φόρμουλα Κραν Μοντανά

Από τις συνομιλίες που είχε τη Δευτέρα η

απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ

με τους Νίκο Αναστασιάδη και Ερσίν Τατάρ

προκύπτει ότι βασικό θέμα στην ατζέντα της

ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα

των Ηνωμένων Εθνών, σ’ αυτό το ταξίδι της,

είναι τα διαδικαστικά της Γενεύης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τζέιν Χολ Λουτ

θα επανέλθει στο νησί αρχές Απριλίου για ένα

- δύο γύρους επαφών με Αναστασιάδη και

Τατάρ. 

Ο Αντόνιο Γκουτέρες σκοπεύει να ακολου-

θήσει και στη Γενεύη την φόρμουλα του Κραν

Μοντανά. Με ζητούμενο την ύπαρξη εδάφους

για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγμα-

τεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η

διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί παρουσία του

ΓΓ ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και είναι χωρισμένη

σε τρεις φάσεις: 

– Πρώτη φάση: Κοινή συνάντηση του Γενι-

κού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τους

ηγέτες των δύο κοινοτήτων (μαζί με τους δια-

πραγματευτές τους) και τις τρεις εγγυήτριες

δυνάμεις που θα εκπροσωπηθούν σε επίπε-

δο υπουργών Εξωτερικών. 

– Δεύτερη φάση: Οι συζητήσεις θα συνεχι-

στούν σε διαφορετικά σχήματα, δηλαδή ο ΓΓ

ΟΗΕ θα δει την κάθε πλευρά χωριστά, ή μια

κοινή συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με

τους Αναστασιάδη και Τατάρ, ή συνάντηση των

τριών εγγυητριών δυνάμεων μαζί. 

– Τρίτη φάση: Ολοκληρώνοντας τον κύκλο

διαβουλεύσεων με τα εμπλεκόμενη μέρη ο ΓΓ

ΟΗΕ θα καλέσει μια νέα διευρυμένη συνάν-

τηση προκειμένου να ανακοινώσει τα αποτε-

λέσματα των όσων είχαν προηγηθεί. 

Τρία είναι τα σενάρια που παίζουν σ’ ό,τι

αφορά τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από

τον Α. Γκουτέρες (κατά πάσα πιθανότητα στις

29 Απριλίου): Ότι υπάρχει κοινό έδαφος για

επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ότι συμ-

φωνούν τα μέρη για να συνεχιστούν οι δια-

βουλεύσεις για εξεύρεση κοινού εδάφους, ή ότι

υπάρχει αδιέξοδο. 

Επιμένουν για κυριαρχική
ισότητα και δύο κράτη

Μετά την συνάντηση μιάμισης ώρας με την

Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, στην

παρουσία της διαπραγματευτικής του ομάδας

υπό τον Εργκούν Ολγκούν, ο Τ/κ ηγέτης είπε

ότι συζήτησαν σε λεπτομέρεια το τι θα γίνει

στην επικείμενη άτυπη συνάντηση 5 + 1 σε

τεχνικό και διαδικαστικό επίπεδο. 

Στην άτυπη Πενταμερή, είπε, θα εκφράσουν

όλοι τις νέες τους ιδέες και απόψεις και θα φανεί

εάν υπάρχει ή όχι ένα κοινό έδαφος. Επανέ-

λαβε ότι βρίσκονται σε συμφωνία με την Τουρκία

πως εάν υπάρξει μια συμφωνία, πλέον αυτή

θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα, με δύο

ίσα κράτη που θα συνεργάζονται πλάι - πλάι.

Επικοινωνία 
Ερντογάν - Μπόρις Τζόνσον

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Τούρκος

πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον

Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον,

όπου μεταξύ άλλων συζήτησαν το Κυπριακό

και θέματα της Ανατ. Μεσογείου, με τον πρώτο

να συντηρεί την προκλητική ρητορική κατά της

Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυ-

νσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας,

ο Τούρκος πρόεδρος χαιρέτισε τις πρόσφατες

προσπάθειες της Βρετανίας σχετικά με το Κυ-

πριακό, σημειώνοντας παράλληλα ότι η λύση

των δύο κρατών θα δημιουργήσει μια win-win

κατάσταση και για τα δύο μέρη στο νησί, καθώς

και νέες ευκαιρίες για περιφερειακή συνεργασία

για όλους τους άλλους.

Παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμι-

σε ότι η Τουρκία διατηρεί εποικοδομητική στάση

στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, όπως

και στην Κύπρο, και επανέλαβε τη δέσμευσή

του για ηρεμία και για συνέχιση των διερευ-

νητικών επαφών «παρά τις προκλητικές ενέρ-

γειες και δηλώσεις της Ελλάδας».

Από πλευράς του ο Βρετανός πρωθυπουρ-

γός, αφού εξύμνησε τις διακρατικές σχέσεις

των δύο χωρών, είπε, σύμφωνα με ανακοίω-

νωση του γραφείου του, ότι υποστηρίζει σθε-

ναρά λύση στο Κυπριακό με βάση των διε-

θνώς αποδεκτό μοντέλο διζωνικής δικοι-

νοτικής ομοσπονδίας, εντός των παρα-

μέτρων του ΟΗΕ. 
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ΟΙ«ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ» ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

Ανεπιθύμητη για τους Τούρκους η ΕΕ στην

Πενταμερή λόγω… πατάτας και χαλλουμιού!

Η κυπριακή κυβέρνηση

με έγκριση ΕΕ ενισχύει

τους πληγέντες 

από την πανδημία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο κυπριακά προ-

γράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκ. ευρώ, για

τη στήριξη εταιρειών και αυτοαπασχολούμενων που έπρε-

πε  να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους λόγω της παν-

δημίας. 

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, τα δύο καθεστώτα εγκρίθη-

καν στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές

ενισχύσεις. Σύμφωνα με το πρώτο σχέδιο, οι εταιρείες και

οι αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν το δικαίωμα να λαμβά-

νουν άμεσες επιχορηγήσεις έως 300.000 ευρώ (ή 800.000

ευρώ για ξενοδοχεία των οποίων ο κύκλος εργασιών το

2019 ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ευρώ).

Βάσει του δεύτερου καθεστώτος, το οποίο θα είναι ανοι-

κτό σε αυτοαπασχολούμενους, που πραγματοποιούν φο-

ρολογητέες συναλλαγές κάτω των 15.600 ευρώ ετησίως

(δηλαδή το ανώτατο όριο κάτω από το οποίο μια επιχείρη-

ση δεν χρειάζεται να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ στην

Κύπρο) η ενίσχυση θα λάβει μορφή άμεσων επιχορηγή-

σεων. Και τα δύο προγράμματα στοχεύουν στην αντι-

μετώπιση των αναγκών ρευστότητας των δικαιούχων και

στη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια

και μετά το ξέσπασμα.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι τα δύο συστήματα συμφω-

νούν με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό

πλαίσιο. Συγκεκριμένα, (i) η υποστήριξη δεν θα υπερβεί τα

225.000 ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στην

πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 270.000

ευρώ ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και 1,8 εκατομμύρια ευρώ

ανά εταιρεία που δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς όπως

προβλέπεται από την Προσωρινό πλαίσιο; και (ii) η ενίσχυση

θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δύο μέτρα

είναι απαραίτητα, κατάλληλα και αναλογικά για την απο-

κατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία κράτους

μέλους. 



ΟΥπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνερ-

γασίας της Ιταλίας Luigi Di Maio δήλωσε την

Τρίτη από τη Λευκωσία ότι η Ιταλία απορρίπτει σθε-

ναρά κάθε προσπάθεια για λύσεις στο Κυπριακό

που να βρίσκονται εκτός των παραμέτρων των

συμφωνιών και των αποφάσεων των Ηνωμένων

Εθνών.

Ο κ. Di Maio, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόε-

δρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και στη

συνέχεια είχε συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών

Νίκο Χριστοδουλίδη,  υπογράμμισε την στήριξη της

Ιταλίας στην Κύπρο και την Ελλάδα εναντίον κάθε παρ-

αβίασης των δικαιωμάτων τους.

Μιλώντας μέσω διερμηνέα, ο Ιταλός ΥΠΕΞ χαρακ-

τήρισε τις διμερείς σχέσεις ως εξαιρετικές και είπε ότι

θα συνεχίσουν να εργάζονται για εμβάθυνση της συνε-

ργασίας τους, σημειώνοντας ότι «το γεγονός ότι οι δυο

μας χώρες ανήκουν σε μεσογειακή οικογένεια είναι

προϋπόθεση πάνω στην οποία χτίζουμε μία σχέση όλο

και πιο ευρεία και σύνθετη».

Στις συζητήσεις, είπε, επανέλαβαν την πρόθεσή τους

για περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας

και της συζήτησης ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς,

όπως η ενέργεια και υποδομές.

Σε σχέση με το μεταναστευτικό, είπε ότι πρέπει να

υπάρξει ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός για το σύμφ-

ωνο περί μετανάστευσης και ασύλου και είπε ότι η Ιταλία

παραμένει πεπεισμένη ότι πρέπει να βρεθεί η σωστή

ισορροπία ανάμεσα στο θέμα των ευθυνών και της

αλληλεγγύης και ένας αποτελεσματικός μηχανισμός

που να μπορεί να βρει λύσεις και να διαχειριστεί τις

αφίξεις.

Είπε ακόμη ότι επανέλαβε την απόλυτη αλληλεγγύη

του σε σχέση με την Κύπρο, λέγοντας ότι δεν είναι ανεκ-

τές οι προκλήσεις και μονομερείς πρωτοβουλίες που

βλάπτουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. «Είναι

ξεκάθαρο, η Ιταλία μένει και παραμένει στο πλευρό της

Κύπρου και της Ελλάδας εναντίον κάθε παραβίασης

των δικαιωμάτων τους», σημείωσε.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ ανέφερε ακόμη ότι η σωστή εκμε-

τάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων πρέπει να

είναι έδαφος συνεργασίας.

Είπε ότι η Ιταλία αναγνωρίζει πλήρως τα συμπερά-

σματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου

και πρόσθεσε ότι όπως πρότεινε ο Πρόεδρος του Ευρ-

ωπαϊκού Συμβουλίου κ. Μισέλ «είμαστε έτοιμοι να δώ-

σουμε τη δική μας συμβολή για μία πολυμερή διάσκεψη

για την Ανατολική Μεσόγειο».

Τέλος, είπε ότι συζήτησαν για το θέμα της Λιβύης και

τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε μετά το πέρας της

συνάντησης ότι η παρουσία του Ιταλού ΥΠΕΞ σε αυτή

τη χρονική συγκυρία, αλλά και οι ουσιαστικές διαβου-

λεύσεις που είχαν, αποδεικνύουν την κοινή βούληση

και επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση των διαχρονικά

εξαίρετων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των

ιστορικών δεσμών ανάμεσα στους λαούς της Κύπρου

και της Ιταλίας.

Πρόσθεσε ότι αντάλλαξαν απόψεις για πρακτικούς

τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας μας σε υφι-

στάμενους τομείς δράσεων, όσο και για τη διεύρυνση
της σε νέα πεδία συνεργασίας.

Σημείωσε ότι συζήτησαν και για τις εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο, υπό το φως της τουρκικής παρ-
αβατικότητας και των σχετικών, κοινών αποφάσεων
και συμπερασμάτων της ΕΕ, και ενόψει του προσεχούς
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μαρτίου.

«Η κυριαρχία της Ένωσης πηγάζει και είναι άρρη-

κτα συνδεδεμένη με την κυριαρχία των 27 Κρατών

Μελών της και ως εκ τούτου, προασπίζοντας συλλογι-

κά την κυριαρχία των Κρατών Μελών, διασφαλίζουμε

και την κυριαρχία της ίδιας της Ένωσης», είπε.
Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο

και βάσει των σχετικών Συμπερασμάτων της ΕΕ, ανα-
μένεται από την Τουρκία να επιδείξει έμπρακτη και ειλι-
κρινή βούληση για βελτίωση των σχέσεών της με την
ΕΕ και όλα ανεξαρτήτως τα Κράτη Μέλη.

«Η όποια απόφαση για υιοθέτηση θετικής ατζέντας

στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας, εξαρτάται αποκλειστικά και

μόνο από την Άγκυρα, που θα πρέπει, ανάμεσα σε άλλα,

να τερματίσει τις οποίες παράνομες τις ενέργειες, τόσο

επί εδάφους όσο και επί θαλάσσης, αλλά και να συμβά-

λει ουσιαστικά προς την επίλυση ενός κατεξοχήν Ευρ-

ωπαϊκού προβλήματος όπως το Κυπριακό, στην βάση

των σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ και των αρχών και

αξιών της ΕΕ», είπε.

Μιας λύσης του Κυπριακού, συνέχισε, στη βάση της

διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που θα είναι

βιώσιμη και λειτουργική.

«Η Κύπρος είναι και θα παραμείνει Κράτος Μέλος

της ΕΕ και μετά την επανένωση και λαμβάνοντας

μάλιστα υπόψη τη δημόσια διακηρυγμένη επιθυμία

της Τουρκίας για ενίσχυση των Ευρω-τουρκικών

σχέσεων, ο ρόλος της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις

είναι — ενδεχομένως όσο ποτέ άλλοτε — κρίσιμης

και καθοριστικής σημασίας», ανέφερε ο κ. Χριστο-

δουλίδης.
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Ο Ιταλός ΥΠΕΞ απορρίπτει από
την Κύπρο λύση δύο κρατών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ HELLENIC TV

Γ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: «Να
δίνουμε ως Ελληνισμός
παντού το παρόν μας»

«Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε το «παρών» εκεί που πρέπει και

όταν πρέπει», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας, Γιάννης Χρυσουλάκης, αναφερόμενος στις
δράσεις της Γενικής Γραμματείας για τον Ελληνισμό της Διασποράς,
καθώς και στις δράσεις Δημόσιας Διπλωματίας, απαντώντας στον δημο-
σιογράφο Αυγουστίνο Γαλιάσο, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο ομο-
γενειακό κανάλι Hellenic TV της Μ. Βρετανίας.

Ο κ. Χρυσουλάκης ανέπτυξε το έργο και τις πρωτοβουλίες της Γενι-
κής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, με
προεξάρχουσες τις δράσεις για τη δικτύωση της ελληνικής Διασποράς
και για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους νεαρούς ομογε-
νείς και φιλέλληνες μέσω της δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας «Sta Ellinika»,
μιας πλατφόρμας που αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Γενικής
Γραμματείας με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος «Στ.Νιάρχος»
στο Πανεπιστήμιο Simon Fraser, στο Βανκούβερ του Καναδά.

Ο Γενικός Γραμματέας σκιαγράφησε με λεπτομέρεια τις δράσεις δημό-
σιας και πολιτιστικής διπλωματίας για τη θετική αποτύπωση της εικόνας
της Ελλάδας στο εξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στη συνερ-
γασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά
και με άλλους, κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς φορείς και ιδρύματα, εντός
και εκτός Ελλάδας, για την προώθηση προς τους απανταχού Έλληνες
και φιλέλληνες των ψηφιακών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επε-
τείου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Ο κ. Χρυσουλάκης υπογράμμισε πως «Η πανδημία μας οδήγησε σε

νέους δρόμους. Επειδή είδαμε πολύ νωρίς ότι οι ζωντανές εκδηλώσεις

πιθανόν να αναβληθούν, αποφασίσαμε ως Γενική Γραμματεία να προω-

θήσουμε ψηφιακές εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, ώστε να φτάσουν

από εμάς στους ομογενείς μας παντού στον κόσμο [...] Κάθε εβδομάδα

θα τροφοδοτούμε με ψηφιακές εκδηλώσεις και με ντοκουμέντα, διαρκώς,

όλες τις ομογενειακές οργανώσεις, τα ΜΜΕ, τις Πρεσβείες μας και τα Προ-

ξενεία μας, ώστε όλοι να μπορέσουν να γιορτάσουν με όποιον πρόσφο-

ρο τρόπο αυτή την πολύ μεγάλη επέτειο των 200 ετών».

Ηπρόταση του Έλληνα
πρωθυπουργού για «δια-

βατήριο εμβολιασμού» φαίνε-
ται να κερδίζει έδαφος και να
εφαρμόζεται πριν το καλο-
καίρι. Ο Επίτροπος Μαργα-
ρίτης Σχοινάς εξέφρασε την
αισιοδοξία του ότι η συμφωνία
θα επιτευχθεί σύντομα και το
πιστοποιητικό θα είναι έτοιμο
ως το καλοκαίρι.

Ευρωπαϊκή Ένωση –
Βρετανία

Στην ΕΕ, είναι γνωστό ότι η
Κομισιόν ετοιμάζεται να παρου-
σιάσει τη δική της πρόταση για
το ευρωπαϊκό «διαβατήριο» την
ερχόμενη εβδομάδα, στις 17
Μαρτίου. Πρόκειται, αναμφίβο-
λα, για ένα σημαντικό βήμα, έστω
και αν η τελική μορφή και η εφαρ-
μογή του διαβατηρίου δεν έχει
ακόμα προσιοριστεί.

Παρόμοιες σκέψεις επικρα-
τούν και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο πρωθυπουργός Μπ. Τζόν-
σον είχε δηλώσει ότι εξετάζεται
ένα είδος πιστοποιητικού για τους
Βρετανούς που θέλουν να ταξι-
δέψουν στο εξωτερικό.

Η Κίνα πρωτοπορεί

Η Κίνα δημιούργησε ήδη για
τους πολίτες της ένα ψηφιακό
διαβατήριο, με στόχο το συντομό-
τερο δυνατό άνοιγμα των κινε-
ζικών συνόρων. Το «πιστοποιητικό
υγείας για τα διεθνή ταξίδια» είναι

μια εφαρμογή για smartphones,
η οποία επιδεικνύει και πιστο-
ποιεί υγειονομικά δεδομένα των
επιβατών, όπως τον εμβολια-
σμό τους κατά της νόσου που
προκαλεί ο νέος κοροναϊός ή τα
τεστ (PCR ή αντισωμάτων) που
έχουν πραγματοποιήσει.

Προς το παρόν η χρήση της
εφαρμογής αυτής δεν είναι υπο-
χρεωτική, ενώ αφορά μόνο τους
Κινέζους. Θα τους προσφέρει δε
«μεγαλύτερη ευκολία» στα ταξίδια
τους, «στον βαθμό που θα συνα-

φθούν συμφωνίες αμοιβαίας

αναγνώρισης πιστοποιητικών

υγείας ανάμεσα στην Κίνα και

άλλες χώρες», σύμφωνα με το
πρακτορείο ειδήσεων «Νέα

Κίνα». Η εφαρμογή έχει στόχο
«να επιταχύνει την παγκόσμια

οικονομική ανάκαμψη», αναφέ-
ρει το κινεζικό υπουργείο Εξω-
τερικών σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη
Μαρτίου του 2020, η Κίνα επι-

τρέπει την είσοδο στο έδαφός
της βασικά σε Κινέζους και σε
περιορισμένο αριθμό ξένων –
διπλωμάτες, παράγοντες του
επιχειρηματικού κόσμου ή ακόμη
άνθρωποι που έχουν έγκυρη
άδεια παραμονής και εργασίας
– ενώ έχει μειώσει σημαντικά τις
διεθνείς πτήσεις. Όλοι πάντως,
Κινέζοι και ξένοι, οφείλουν να
τίθενται κατά την άφιξή τους σε
καραντίνα τουλάχιστον 14 ημε-
ρών σε ξενοδοχείο, με δικά τους
έξοδα.

ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγά-
λοι αεροπορικοί, ταξιδιωτικοί και
αεροδιαστημικοί όμιλοι επιχει-
ρήσεων συμπαρατάχθηκαν με
τις ενώσεις εργαζόμενων στις
αεροπορικές εταιρίες, παρο-
τρύνοντας την κυβέρνηση Μπά-
ιντεν να βοηθήσει στην κατάρ-
τιση προσωρινών πιστοποιη-
τικών υγείας για την COVID-19.

Στόχος τους είναι να ενισχυθούν

οι ταξιδιωτικές μετακινήσεις που

έχουν δεχθεί σκληρό πλήγμα

από την πανδημία.

Συγκεκριμένα, σε επιστολή

τους προς τον συντονιστή του

Λευκού Οίκου για την ανάκαμ-

ψη από την COVID-19, Τζεφ

Ζίεντς, η Ένωση Airlines for

America, το Εμπορικό Επιμελ-

ητήριο των ΗΠΑ, η Ένωση Τουρ-

ισμού των ΗΠΑ και 24 άλλες

ενώσεις και φορείς παρότρυναν

την κυβέρνηση Μπάιντεν να συ-

νεργαστεί με τη βιομηχανία «για

την ταχεία ανάπτυξη ενοποι-

ημένων και στοχευμένων ομο-

σπονδιακών οδηγιών για προ-

σωρινά πιστοποιητικά υγείας

COVID-19 (CHC) που θα καλύ-

πτουν τόσο τα διαγνωστικά τεστ

όσο και τους εμβολιασμούς».

Οι ίδιοι φορείς επεσήμαναν

δε ότι «τα εμβόλια κατά της CO-

VID-19 δεν πρέπει να είναι μία

απαραίτητη προϋπόθεση για τα

εσωτερικά ή τα διεθνή ταξίδια».

Η ίδια επιστολή υπενθυμίζει,

επίσης, ότι ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Διε-

θνής Οργανισμός Πολιτικής Αε-

ροπορίας (ICAO) «συνεργάζονται

στενά για τον προσδιορισμό των

απαραίτητων πληροφοριών που

θα πρέπει να περιέχονται σε ένα

ιατρικό αρχείο και σε ένα ταξι-

διωτικό έγγραφο».

Κερδίζει διεθνώς έδαφος η πρόταση 
Μητσοτάκη για «Διαβατήριο Υγείας»



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ

Μέχρι τις 23 Απριλίου η δήλωση για ψήφο 
στο εξωτερικό στις βουλευτικές της Κύπρου

Ηυποβολή δηλώσεων για τα κέντρα
του εξωτερικού για τις βουλευτικές

εκλογές της 30ης Μαΐου έχει παραταθεί
μέχρι τις 23 Απριλίου 2021, μετά από σχε-
τική τροποποίηση του περί Εκλογής
Μελών της Βουλής Νόμου, αναφέρει σε
ανακοίνωση του, το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών.

Σημειώνει ότι για να καταστεί δυνατή η λει-
τουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό
θα καταρτιστεί ειδικός εκλογικός κατάλογος,
στον οποίο θα μεταφερθούν τα στοιχεία των
εγγεγραμμένων εκλογέων, από το μόνιμο
εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχε-
τικής δήλωσης, που μπορεί να υποβληθεί
από τους ενδιαφερομένους.

Υπενθυμίζεται ότι στις προσεχείς Βου-
λευτικές Εκλογές της 30ης Μαΐου 2021, θα
μπορούν να αιτηθούν να εγγραφούν στον
ειδικό αυτό κατάλογο, ώστε να μπορούν να
ψηφίσουν στο εξωτερικό, εκλογείς, που είναι
ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο
ή θα εγγραφούν μέχρι τις 2 Απριλίου 2021.

Σημειώνεται πως μπορούν να λειτουργή-
σουν εκλογικά κέντρα σε πόλεις στο εξωτε-
ρικό, όπου ο αριθμός των ενδιαφερόμενων
εκλογέων θα ξεπερνά τους 30, για κάθε εκλο-
γική περιφέρεια. Με βάση την εμπειρία
από τις προηγούμενες εκλογές εκτιμά-
ται, πως θα λειτουργήσουν εκλογικά κέν-

τρα εξωτερικού στην Αθήνα, στη Θεσ-

σαλονίκη, στην Πάτρα, το Λονδίνο και το

Μάντσεστερ.

Συνεπώς, αναφέρεται, καλούνται οι κάτοχοι

εκλογικού βιβλιαρίου, οι οποίοι επιθυμούν

να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο

εξωτερικό, να συμπληρώσουν κατάλληλα το

σχετικό έντυπο δήλωσης και να το υποβά-

λουν έγκαιρα.

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξα-

σφαλιστούν από τις Πρεσβείες/ Προξε-

νεία της Δημοκρατίας σε Ελλάδα και Ηνω-

μένο Βασίλειο, τα κατά τόπους Γραφεία

των Επαρχιακών Διοικήσεων και των

Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς

και από το Υπουργείο Εσωτερικών και

την ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση

www.moi.gov.cy.

Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να υπο-

βληθούν στις Πρεσβείες/ Προξενεία της Δημο-

κρατίας στο εξωτερικό, στα κατά τόπους Γρα-

φεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των

Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στο

Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς επίσης ηλεκ-

τρονικά, μέσω της ιστοσελίδας aps.elec-

tions.moi.gov.cy.
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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η.Β. ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ:

«Εμβολιασμός 
η μόνη λύση»

Επειδή, δυστυχώς, και στην Ομογένειά μας στη Μεγάλη Βρετανία
παρατηρούνται φαινόμενα άρνησης εμβολιασμού κατά της παν-
δημίας, τα οποία επισημάνθηκαν από τις αρμόδιες Αγγλικές Υγειο-
νομικές Αρχές, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και η νεοσύστατη
Κυπριακή Ιατρική Εταιρεία στη Βρετανία κάνουν έκκληση για μαζικό
εμβολιασμό. Όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδω-
σαν, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα εμβόλια είναι η μόνη
απάντηση στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η ανακοίνωση με
έμμεσο τρόπο απαντά στους διάφορους αρνητές του εμβολίου και
σε όσους «τσαρλατάνους πανεπιστήμονες» εκπονούν δικές τους
θεωρίες για το εμβόλιο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση (ελληνικά και αγγλικά) ακολούθως:

Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη θετική επίδραση του εμβολιασμού στην
πρόληψη ορισμένων σοβαρών ασθενειών. Τα εμβόλια είναι αποτελε-
σματικά και διδάσκουν στο ανοσοποιητικό σας σύστημα πώς να σας προ-
στατεύουν από ασθένειες. Στο παρελθόν, ορισμένες ασθένειες όπως η
πολιομυελίτιδα που μάστιζαν εκατομμύρια ανθρώπων, έχουν σχεδόν εξα-
φανιστεί εξαιτίας του εμβολιασμού. 

Όσον αφορά την πανδημία covid-19, όλες οι υγειονομικές αρχές και οι
κυβερνήσεις (συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης του Ηνωμένου
Βασιλείου και της Δημόσιας Υγείας της Αγγλία, Public Health England)
συμφωνούν ότι ο εμβολιασμός θα προσφέρει την πιο αποτελεσματική και
μακροπρόθεσμη απάντηση σε αυτήν την κρίση. Είναι η μεγαλύτερη ελπίδα
μας να διατηρήσουμε τους φίλους και την οικογένειά μας ασφαλή και
ενδεχομένως να οδηγήσει στην άρση των περιορισμών. 

Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί για χρήση στο Ηνωμένο Βασίλειο πλη-
ρούν αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας
που καθορίζονται από την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Υπηρεσία για τα προϊόν-
τα Φαρμάκων και Υγείας (MHRA). Κάθε εμβόλιο covid-19 που έχει εγ-
κριθεί έχει υποβληθεί σε όλες τις κλινικές δοκιμές και ελέγχους ασφαλείας
όπως κάθε άλλο φάρμακο με άδεια χρήσης. 

Μέχρι στιγμής, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει ένα εμβόλιο covid-
19 και αναφορές σοβαρών παρενεργειών, όπως αλλεργικές αντιδράσεις,
ήταν πολύ σπάνιες. Δεν έχουν αναφερθεί μακροχρόνιες επιπλοκές. Το
εμβόλιο δεν μπορεί να σας δώσει λοίμωξη covid-19 και δύο δόσεις θα
μειώσουν την πιθανότητά σας να αρρωστήσετε σοβαρά από covid-19.
Αυτό αποδείχθηκε από μελέτες σε χώρες όπου το εμβόλιο χορηγήθηκε
σε μεγάλους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου
Βασιλείου.

Εάν δεν σας έχουν καλέσει ακόμη για να λάβετε το εμβόλιο Covid 19
και είστε δικαιούχοi, παρακαλούμε όπως να κλείσετε το ραντεβού σας
online στο athttps://www.nhs.uk/book-a-coronavirus-vaccination/do-you-
have-an-nhs-number ή καλέστε στο 119. Θα ήταν χρήσιμο να έχετε τον
αριθμό NHS σας διαθέσιμο, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Εάν έχετε οποι-
εσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το εμβόλιο, σας συνιστούμε
να μιλήσετε με τον προσωπικό γιατρό σας.

JOINT ANNOUNCEMENT OF THE NATIONAL FEDERATION 
OF CYPRIOTS IN THE UK AND THE CYPRUS MEDICAL SOCIETY

UK (CMS UK) ON THE COVID-19:

“Vaccination is the only response to the crisis”

There is no doubt of the positive impact of vaccination for the preven-
tion of certain serious diseases. Vaccines essentially teach your immune
system how to protect you from diseases offering lasting protection. Already
vaccines have totally eliminated smallpox that used to kill or disable mil-
lions of people, and we are just about to eliminate polio, another serious
infectious disease.

When it comes to the covid-19 pandemic, all health authorities and
governments (including the UK Government and Public Health England)
agree that the introduction of vaccination will offer the most effective and
long term response to this crisis. It is our biggest hope to keep ourselves,
our friends and family safe and potentially leading to lifting of restrictions.

The vaccines approved for use in the UK have met strict standards of
safety, quality and effectiveness set out by the independent Medicines
and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Any covid-19 vac-
cine that is approved has undergone all the clinical trials and safety checks
like every other licensed medicine. The MHRA followsstrict international
standards of safety.

So far, millions of people have been given a COVID-19 vaccine and
reports of serious side effects, such as allergic reactions, have been very
rare and all managed safely. Moreover, no long-term complications have
been reportedfrom vaccination. The vaccine cannot give you COVID-19
infection, and two doses willreduce your chance of becoming seriously
ill requiring hospitalisation. This has been demonstrated by studies in
countries where the vaccine has been given to large populations, includ-
ing the UK as well as Israel.

If you have not been contacted yet to receive the Covid 19 vaccine and
you are eligible for it then pleasebook your appointment online at
https://www.nhs.uk/book-a-coronavirus-vaccination/do-you-have-an-nhs-
numberor phone 119. It would be helpful to have your NHS number handy,
but it’s not compulsory.Ιf you have any questions or concerns about the
vaccine, we recommend that you speak to your GP. 

Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο

Τύπου:

Το πρώτο Διοικητικό Συμβουλιο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολι-
τιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων,
προέκυψε στις 28 Φεβρουαρίου 2021
έπειτα από εκλογές που διεξήχθη-
σαν την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου
2021 και στις οποίες συμμετείχαν οι
εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων
Πελοποννησίων, από όλες τις περ-
ιφέρειες της Ελλάδας.

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας των Πολιτιστικών Συλλό-
γων των Πελοποννησίων εκλέχτηκε,
ομόφωνα, ο Αντώνιος Γυφτόπου-
λος του Δημητρίου , Δικηγόρος, από
τη Θεσσαλονίκη.

Με αφετηρία την επέτειο των δια-
κοσίων χρόνων από την ελληνική
επανάσταση , θα επιδιωχθεί η δημι-
ουργική στήριξη στην περαιτέρω
ανάπτυξη και προβολή της Πελο-
ποννήσου. Η Ομοσπονδία με τη
συμβολή όλων των καταγόμενων
από την Πελοπόννησο, που ζουν,
εργάζονται και δημιουργούν σε όλο
τον κόσμο, διατηρώντας τα ισχυρά
αισθήματα τους για την ιδιαίτερη τους
πατρίδα, θα διαδραματίσει ενεργό
ρόλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τετρ-
αετή θητεία και θα εργαστεί για την
υλοποίηση του προγράμματος που
εγκρίθηκε από το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο και που διαμορφώθηκε
από την επεξεργασία θέσεων και
απόψεων που κατατέθηκαν κατά την
Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πελοποννησίων.

Tα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου:

Αντώνιος Γυφτόπουλος, Πρόε-
δρος, Δικηγόρος, από τη Θεσσα-
λονίκη

Ιωάννης Καλοφωλιάς , Α’ Αντι-

πρόεδρος, Συνταξιούχος ΟΑΕΕ από
τη Σύρο,

Κωνσταντίνος Πεθαίνος, Β’ Αντι-
πρόεδρος, Πολιτικός μηχανικός ΕΔΕ
από τη Λειβαδιά της Βοιωτίας,

Δημήτριος Κατσούλας, Γενικός
Γραμματέας, Τεχνολόγος Μηχανικός,
από το Γαλάτσι της Αττικής,

Ιωάννης Λιαμπότης, Ταμίας,
υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ, από την Αρτέ-
μιδα, Αττικής.

Ευαγγελία Καλαμίτση, Ανα-
πληρώτρια Γενική Γραμματέας, Ιδιω-
τική Υπάλληλος από τις Αχαρνές,
Αττικής,

Θεοδόσης Γεωργουλόπουλος,
Αναπληρωτής Ταμίας, Επιχειρηματίας,
από την Χαλκίδα Ευβοίας,

Γεώργιος Μανιάτης, Υπεύθυ-
νος Οργάνωσης, Απόστρατος Πολε-
μικής Αεροπορίας, από το Λαύριο
Αττικής, και

Ιωάννης Αλειφέρης, Υπεύθυ-
νος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοι-
νωνίας της Ομοσπονδίας, Από-
στρατος Αξιωματικός Πολεμικού Ναυ-
τικού, από τη Λάρισα.

Αντώνιος Γυφτόπουλος, κινητό
τηλέφωνο 6973742464,
gyftopoulosantonis@gmail.com

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας,
Αντώνιος Γυφτόπουλος του Δημητρίου
είναι Δικηγόρος παρ΄ Άρειω Πάγω.

Υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου
Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης «Ο
Κολοκοτρώνης», διετέλεσε επί πολλά
χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος και
Αντιδήμαρχος της Θεσσαλονίκης και
αργότερα Περιφερειακός Σύμβου-
λος και Πρόεδρος του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

Δημήτριος Κατσούλας , Γενικός
Γραμματέας, κινητό τηλέφωνο
6987045006 dimitris.katsoulas53
@gmail.com είναι Τεχνολόγος Μηχα-
νικός , Συνταξιούχος , Πρόεδρος του
Συλλόγου Πελοποννησίων Γαλα-
τσίου. Διετέλεσε Πρόεδρος Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Καποδιστρια-
κού Δήμου Παπαφλέσσα Μεσσηνίας.

Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πελοποννησίων

EMBASSY OF GREECE IN THE UK:

Online Information Session 
on the EU Settlement Scheme

The Embassy of Greece in London, in cooperation with the Delegation

of the European Union to the UK, is organising an online information

session for Greek citizens in the UK on the EU Settlement Scheme. 

Chris Benn, immigration lawyer and special advisor to the European

Delegation in the UK, will give a presentation on the EU Settlement

Scheme and answer questions from the audience. The event will be

moderated by the head of the Consular section, Konstantinos Adamopoulos.

It forms part of the events organised by the Embassy of Greece in

London in honour of Greece’s National Day. 

When: Wednesday 24 March 2021, 3:00 pm – 4.30 pm (UK time) 

Watch via Zoom or Facebook live on the Embassy’s official Facebook

Page (@GreeceInUK): 

https://zoom.us/webinar/register/WN_XALjDzCQQoO3pypF8p4NJw

https://www.facebook.com/GreeceInUK/live_videos/ 

You may send your questions during the event via Zoom or Facebook

@GreeceInUK or in advance via email: pdo.lon@mfa.gr. 

The EU Settlement Scheme is a UK Home Office application process

that nearly all EU citizens, and their family members, must complete

to protect their future residence in the UK in accordance with the rights

provided for in the Withdrawal Agreement. The Scheme is only for EU

citizens and family members who have already been resident in the

UK before the end of the transition period and are beneficiaries of the

Withdrawal Agreement. These citizens will have until 30 June 2021 to

secure the right to reside in the UK after this date.
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Προσδοκίες για «ανάσταση» μετά το Πάσχα
Μετά τον «δύσκολο Φεβρουάριο» –κατά

τους χαρακτηρισμούς συνεργατών

του Κυριάκου Μητσοτάκη– η ελληνική κυβέρ-

νηση βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυρο-

δρόμι, με την αγωνία να κυριαρχεί για τον

«επικίνδυνο Μάρτιο». Η αναζωπύρωση της

πανδημίας διαμορφώνει μια νέα συνθήκη

και εντείνει τις απαιτήσεις για την επιτυχή

διαχείριση, έναν ολόκληρο χρόνο έπειτα

από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. 

Η κατάσταση διαμορφώνεται σήμερα πολύ

πιο σύνθετη, είτε εξαιτίας της κυριαρχίας των

μεταλλάξεων και της υψηλής μεταδοτικότητας,

είτε λόγω της κόπωσης των πολιτών και της

αδυναμίας ή απροθυμίας καθολικής εφαρμο-

γής των μέτρων, ή εξαιτίας του γεγονότος ότι

πλέον δεν κυριαρχεί ο φόβος στο βαθμό της

αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ειδικώς μεταξύ

των νεότερων ηλικιών. Η συνθήκη περιπλέκε-

ται δε περισσότερο, επειδή η πανδημία απο-

τελεί πλέον πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης,

σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πέρυσι τέτοια

εποχή.

Ένα κύμα με πολλές διακυμάνσεις

Κατά τα όσα μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές,

τα μέτρα που ισχύουν είναι επί της ουσίας

σχεδόν τα ίδια με πέρυσι, με εξαίρεση την απο-

φυγή της αναστολής της βιομηχανικής δρα-

στηριότητας, η οποία, από οικονομικής από-

ψεως, θα ήταν ολέθρια. 

Παρά ταύτα, η διαφορά στην τήρησή τους

σε σχέση με την άνοιξη του 2020, είναι πολύ

μεγάλη, για τους λόγους οι οποίοι προανα-

φέρθηκαν, αλλά και επειδή ακόμη και οι αστυνο-

μικοί έλεγχοι δεν ασκούνται με μεγάλη αυστη-

ρότητα. 

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά δεν μπο-

ρεί και να τρελαίνεις τον κόσμο», σημειώνουν

σχετικά κυβερνητικές πηγές. 

Την ίδια στιγμή επισημαίνουν κάτι, το οποίο

σε προηγούμενη περίοδο ανέφεραν και ιατρι-

κές πηγές. Βάσει των δεδομένων για την πορ-

εία της πανδημίας, η Ελλάδα στην ουσία έχει

αντιμετωπίσει ένα κύμα με διακυμάνσεις και

κορύφωση τον προηγούμενο Νοέμβριο και όχι

δύο ή τρία, όπως οι περισσότερες άλλες χώρες. 

5,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί 
έως τον Ιούλιο

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Μάρτιος είναι ένας

μήνας δοκιμασίας, τόσο στο υγειονομικό πεδίο,

όσο και στο κοινωνικοπολιτικό. Από το κατά

πόσον θα επιτευχθεί ένας έλεγχος της παν-

δημίας και σε αυτή τη φάση, θα κριθεί και ο

βαθμός αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα,

υπό την προϋπόθεση ότι θα εμπεδωθεί η αίσθη-

ση ότι «βρισκόμαστε στην τελική ευθεία», κατά

τα όσα μεταφέρονται από συνομιλητές του

Έλληνα πρωθυπουργού. 

Καθοριστική παράμετρος ως προς αυτά, θα

είναι –κατά τις επανειλημμένες επισημάνσεις

πολιτικών και επιδημιολόγων– η πρόοδος των

εμβολιασμών, η οποία θα μειώσει την πίεση

στις ΜΕΘ και τους θανάτους (κυρίως των ηλι-

κιωμένων). 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και κατ’ αντι-

στοιχία με άλλες χώρες, από κάποια στιγμή και

έπειτα, μεγαλύτερη σημασία θα έχουν αυτά τα

δύο στοιχεία και λιγότερο ο αριθμός των κρου-

σμάτων, αφού από την εξίσωση θα έχει φύγει

η παράμετρος των πλέον ευάλωτων ομάδων.

Σε αναμονή δε της έλευσης νέων και περισ-

σότερων εμβολίων από τον Απρίλιο και έπει-

τα, υπολογίζεται ότι έως τα τέλη Ιουνίου θα

έχουν εμβολιαστεί περί τα 5,5 εκατομμύρια

πολίτες, ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος. 

Τα «καμπανάκια» από τις τελευταίες

δημοσκοπήσεις

Δεδομένου ότι η πανδημία και οι επιπτώσεις

της σε όλα τα πεδία αποτελούν πλέον αντι-

κείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, οι τελευταίες

δημοσκοπήσεις αντιμετωπίζονται από κάποι-

ους στο περιβάλλον του Έλληνα πρωθυπο-

υργού, ως αφυπνιστικό μήνυμα. 

Ένα στοιχείο των ερευνών, το οποίο αντι-

μετωπίζεται με ανησυχία, είναι τα ποσοστά ικα-

νοποίησης ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης

της οικονομικής κρίσης. Στην πρόσφατη μέτρη-

ση της Pulse, το σχετικό ποσοστό ήταν 41%,

παρουσιάζοντας μια πτωτική τάση σε σχέση

με προηγούμενες έρευνες της ίδιας εταιρείας.

Υψηλό ήταν, στην ίδια έρευνα, και το ποσοστό

δυσαρέσκειας σε σχέση με τη διαχείριση της

πρόσφατης κακοκαιρίας, το οποίο έφτασε το

53%, ενώ στην Αττική πλησίασε το 60%. Στο

κεντρικό κυβερνητικό επιτελείο αντιμετωπίζουν

την κάμψη αυτή ως αναμενόμενη και ως απο-

τέλεσμα πολλών παραμέτρων, όπως η κού-

ραση των πολιτών, η οικονομική ανησυχία για

την επόμενη μέρα σε πολλούς κλάδους, η

γενικότερη αβεβαιότητα.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δίνε-

ται ιδιαίτερη έμφαση στα επόμενα βήματα υπέρ-

βασης της οικονομικής κρίσης. «Οι προσδοκίες

σήμερα για τις οικονομικές εξελίξεις είναι χα-

μηλές, μόλις βρεθούμε στο επόμενο στάδιο και

αρχίσουν να βελτιώνονται τα στοιχεία, κάποι-

οι αρχίσουν να ανασαίνουν και όσοι χρειάζον-

ται στήριξη δουν ότι θα τους παρέχεται, θα δια-

μορφωθεί μια άλλη συνθήκη», αναφέρουν οι

συνεργάτες του Έλληνα πρωθυπουργού.

Κραυγή αγωνίας για την Κύπρο
Ελλάδα και Κύπρος έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη σύγκληση

άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, τον Απρίλιο, στην
οποία η Κύπρος δεν θα εκπροσωπηθεί ως Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά
από τις δύο «ισότιμες» Κοινότητες, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρ-
κοκυπρίων. Η τουρκική πλευρά, αφού επέβαλε τη θέση της για διζωνι-
κή, δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, μετακινήθηκε τώρα
σε νέα θέση. Διεκδικεί «ίση κυριαρχία» και «δύο κράτη». Προφανής
στόχος, είναι η «υποχώρηση», σε δεύτερο χρόνο, στη θέση της συνο-
μοσπονδίας, που είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με τα δύο «κράτη». Απα-
ραίτητη προϋπόθεση για μια τέτοια «λύση», είναι βεβαίως η κατάλυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός ήταν πάντα, από το 1963-64, ο
στόχος της Άγκυρας και των συμμάχων της. Η κατάλυση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και η επιβολή μιας δήθεν «λύσεως», που θα υπο-
δούλωνε την ελληνική πλειοψηφία στην τουρκική μειοψηφία και μέσω
αυτής στην Άγκυρα, θα μετέτρεπε ολόκληρη την Κύπρο σε δορυφόρο
της Άγκυρας. Τίποτε δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
της τουρκικής πλευράς. Οι συνέπειες από μια τέτοια δήθεν «λύση», θα
ήταν ολέθριες για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα. Γιατί επισπεύδουν,
Κύπρος και Ελλάδα, για μια τέτοια δήθεν «λύση»; Τι θα πάρει η ελληνι-
κή πλευρά; Γιατί η σπουδή για αυτοκαταστροφική «λύση» και συνθη-
κολόγηση με τον Αττίλα, όταν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην περιοχή
και η Κύπρος έχει ισχυρούς περιφερειακούς συμμάχους; Με την Δια-
κήρυξή τους για την Κύπρο, 24 προσωπικότητες εκφράζουν την έντονη
ανησυχία τους για τα όσα τεκταίνονται, θέτουν ερωτήματα στις πολιτι-
κές ηγεσίες της Ελλάδας και της Κύπρου, αναρωτιούνται γιατί απο-
στασιοποιείται η Ελλάδα από την Κύπρο και αφήνει το πεδίο ελεύθερο
στην Άγκυρα και στους Βρετανούς συμμάχους της, που πρωτοστατούν
στη νέα Πενταμερή και υποδεικνύουν τις συνέπειες που θα είχε μια απα-
ράδεκτη δήθεν «λύση» στο Κυπριακό. Εκτός από τις 24 προσωπικότ-
ητες που υπογράφουν τη Διακήρυξη, πολλές άλλες προσωπικότητες
τη στηρίζουν και την προσυπογράφουν. Μεταξύ αυτών ο Στρατηγός
Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού,
ο Αντιπτέραρχος ε.α. Ιωάννης Καταντάρας, Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ, ο
Αντιπτέραρχος ε.α. Θεόδωρος Γιαννιτσόπουλος. 

Σαρώνει το ηλεκτρονικό εμπόριο!
Το παραδοσιακό εμπόριο που ξέραμε το… έφαγε ο κορωνοϊός! Έχο-

υμε γεννητούρια! Σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Με τον τζίρο να πετά-
ει στα ύψη. Μια πρώτη γεύση έδωσε ο καθηγητής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Δουκίδης, μιλώντας στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών:
Ο τζίρος το υ ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα το 2020 έφτασε τα
11 δισεκατομμύρια ευρώ, παρότι μόλις το 29% των μικρών επιχειρή-
σεων έκανε ηλεκτρονικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια του lockdown. Με
την προοπτική να ανέβει ο τζίρος στα 15 δις ευρώ το χρόνο! Σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε φαντασία. Ο τζίρος
του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως, υπολογίζεται σε 5 τρις δολάρ-
ια, καταγράφοντας αύξηση 25% το 2020, σε σύγκριση με το 2019, λόγω
του Covid-19. Στην Ευρώπη, η σχετική αγορά υπολογίζεται σε 800 δις
ευρώ.

Η τηλεργασία αγχώνει τις γυναίκες 
και ανοίγει δουλειά για οικονόμο!

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα της Boston Consulting
Group και της Ipsos, που έγινε στη Γαλλία και έδειξε ότι οι τηλεργαζό-
μενοι σε ποσοστό 70% δηλώνουν αγχωμένοι από τη νέα εργασιακή
πραγματικότητα και μάλιστα στοιχίζει περισσότερο στις γυναίκες. Το
39% παραδέχεται ότι εργάζεται δίχως να κάνει διάλειμμα για μεσημερ-
ιανό φαγητό, ενώ το 41% παραπονιέται ότι πλέον έχει λιγότερο ελεύθ-
ερο χρόνο στη διάθεσή του. Όμως, όμως, έχουν τη λύση τους. Τη βρήκε
ο γνωστός νομπελίστα, ο Κύπριος Χριστόφορος Πισσαρίδης, που έχει
αναλάβει και την Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόβλημα είναι
γέννημα της τηλεργασίας. Και εξηγεί τι εννοεί: «Όταν κάποιος εργάζε-
ται από το σπίτι, δεν θέλει να μαγειρέψει ή να το καθαρίσει με το που
θα τελειώσει την τηλεργασία. Έτσι, θα προσλάβει κάποιον άλλον για να
κάνει τις δουλειές του σπιτιού, π.χ. οικονόμο, που ίσως εξελιχθεί σε ένα
από τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Ήδη η συγκεκριμένη υπηρεσία
κερδίζει έδαφος στο Ηνωμένο Βασίλειο και το ίδιο θα γίνει και σε άλλες
χώρες».

Τι κόσμο θα… γεννήσει η πανδημία;
Το ερώτημα που όλο και περισσότερο τίθεται σε ανθρώπους που

ζουν έγκλειστοι στο σπίτι τους και φοβούνται ακόμα και να ανταλλάξουν
χαιρετισμό, χέρι με χέρι, θέτει ο γνωστός σκηνοθέτης Θάνος Παπα-
κωνσταντίνου. Συγκεκριμένα επισημαίνει: «Τι κόσμος θα αναδυθεί μετά
την πανδημία; Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου προστασίας στην Κορέα
και την Κίνα. Οι κάμερες που παρακολουθούν παντού τους ανθρώπο-
υς, τους θερμομετρούν από απόσταση, ενημερώνουν όλους τους άλλο-
υς, καταστάσεις που ξεπερνούν την οργουελική φαντασία. Φοβάμαι μια
νέα δυστοπία που θα γίνει για το καλό μας. Για ό,τι κατακτιέται πολύ
δύσκολα κοινωνικά και πολύ εύκολα καταργείται».

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Στις 14 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός στην Ελλάδα
Μέχρι τις 14 Μαΐου ανοίγει η

Ελλάδα τον τουρισμό της για το

καλοκαίρι, με σύνθημα «All you

want is Greece», σύμφωνα με

όσα ανακοίνωσε την Τρίτη ο

Έλληνας Υφυπουργός Τουρισμού

Χάρης Θεοχάρης.
«Φέτος και για πάντα, το μόνο

που θέλετε είναι η Ελλάδα. Για να

ξανάρθει το χαμόγελο στα χείλη

σας, με την ελπίδα ότι θα ξανα-

πάρετε πίσω τη ζωή σας, το μόνο

που θέλετε είναι η Ελλάδα», ανέ-

φερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας

Υπουργός, από το βήμα της του-

ριστικής έκθεσης ITB 2021, που

φέτος διεξάγεται ψηφιακά.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη,

η Ελλάδα στοχεύει να έχει ανοίξει

τις τουριστικές της πύλες μέχρι

τις 14 Μαΐου, ενώ μέχρι τότε θα

εξεταστούν οι δυνατότητες για

πιλοτικό άνοιγμα, κατά πάσα

πιθανότητα στις αρχές Απρι-

λίου, με χώρες της ΕΕ, αλλά και

χώρες οι οποίες έχουν προχωρή-

σει με τον εμβολιασμό, όπως το

Ισραήλ ή η Βρετανία.

Όπως είπε ο Έλληνας Υπουρ-

γός Τουρισμού, στο πλαίσιο αυτό

οι τουρίστες θα είναι ευπρόσ-

δεκτοι με τις εξής τρεις προϋ-

ποθέσεις: Να έχουν εμβολια-

στεί, να έχουν αντισώματα ή

να έχουν αρνητικό τεστ Covid.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι όλοι

οι τουρίστες θα υποβληθούν σε

δειγματοληπτικούς ελέγχους,

όπως έγινε και το προηγούμενο

έτος.

Κλείνοντας, ο Έλληνας Υπουρ-

γός δήλωσε εμφατικά ότι καμία

εικόνα δεν θα μπορούσε να απει-

κονίσει καλύτερα την επιστροφή

του τουρισμού στην κανονικό-

τητα από το ελληνικό τοπίο, το

ελληνικό χαμόγελο και την ελληνι-

κή φιλοξενία. 

«Σήμερα, προστίθεται πλέον

και η δέσμευσή μας να εγγυηθ-

ούμε υγεία και ασφάλεια στον κάθε

τουρίστα», ανέφερε χαρακτηρι-

στικά ο κ. Υπουργός.



Αναρχοναζιστικά κατάλοιπα, φασίστες που

επιδιώκουν να καταλύσουν το δημοκρατικό

πολίτευμα και να επιβάλουν σκοταδιστικό στυγνό

δικτατορικό καθεστώς στην Ελλάδα, οπαδοί του

αρχιτρομοκρατάτη της «17 Νοέβρη» Κουφεν-

τίνα, άνεργοι ληστές που «καλύπτονται» από

κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, προσπά-

θησαν την Τρίτη να αιματοκυλήσουν την Αθήνα

και να σκοτώσουν αστυνομικούς. Περίπου 70

φασιστικά στοιχεία κατάφεραν να απομονώσουν

έναν αστυνομικό εν ώρα καθήκοντος και άναν-

δρα να τον κτυπούν ανελέητα επί τρία λεπτά,

μέχρι που κατάφεραν συνάδελφοί του να τον

σώσουν από τα ματοβαμμένα χέρια των βαρβά-

ρων.

Περίπου 800 άτομα που έκαναν στην άκρη οπα-

δικές κόντρες και άλλες ίντριγκες των Εξαρχείων,

συνασπίστηκαν και κατέβηκαν με το πλήθος των

5000 ατόμων στην πλατεία Νέας Σμύρνης και στη

συνέχεια στην πορεία προς το τοπικό Αστυνομικό

Τμήμα, με το σχέδιο να έχει ως εξής: Μετά την ενιαία

επίθεση σε βάρος των έξι διμοιριών που είχαν

κυκλώσει το Τμήμα, δεν θα επιχειρούσαν να εισβά-

λουν στο εσωτερικό, αλλά θα διασπάζονταν σε υπο-

ομάδες και θα έστηναν ενέδρα για να χτυπήσουν

δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ ή της ομάδας ΔΡΑΣΗ.

Και αυτό έκαναν...

Στη συμβολή της οδού Πλαστήρα με την Αγίας

Φωτεινής, μια ομάδα 70 κουκουλοφόρων, έρχεται

πρόσωπο με πρόσωπο με τη μηχανοκίνητη ομάδα

ΔΡΑΣΗ. Ένας από αυτούς, ορμάει και αρπάζει τον

ένστολο συνεπιβάτη, τον γκρεμίζει, ενώ οι υπόλοι-

ποι από το πλήθος πετούν πέτρες, μολότοφ και καπ-

νογόνα σε βάρος των αστυνομικών.

Δεκάδες άτομα κυκλώνουν τον γκρεμισμένο

αστυνομικό και αρχίζουν με κλωτσιές και γροθιές,

σιδηρολοστούς και πέτρες να τον ξυλοκοπούν άγρια.

Κάποιοι και ενώ είναι πεσμένος στην άσφαλτο,

συνεχίζουν να τον χτυπούν και τον βρίζουν. Τα χτυπή-

ματα που δέχεται στο κεφάλι ειναι σφοδρότατα. Ο

ανηλεής ξυλοδαρμός διαρκεί περίπου δυόμισι λεπτά

μέχρι να καταφέρουν να φθάσουν στο σημείο συνά-

δελφοι του από την ομάδα ΔΡΑΣΗ και τα ΜΑΤ για

να τον γλιτώσουν.

Ένας απο τους δράστες τον κλωτσάει και φωνά-

ζει «θα πεθάνεις!» Οι άγνωστοι δραστες εξαφ-

ανίζονται στα στενά της περιοχής ενώ το ασθενοφ-

όρο εμφανίζεται μετά απο μισή ώρα – αφού δεν

μπορούσε να πλησιάσει απο τα οδοφράγματα με

τους φλεγόμενους κάδους που είχαν στησει οι ανα-

ρχοφασίστες.

Ο 27χρονος ειδικος φρουρός απο τη βόρεια Ελλά-

δα, μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, φέρει ένα βαθύ

τραύμα στο δεξί μέρος του κεφαλιού, είχε χάσει

αρκετό αίμα, όμως έχει τις αισθήσεις του και η αξο-

νική στην οποία υπεβλήθη βγήκε «καθαρή». Παράλ-

ληλα, έχει μώλωπες σε όλο του το σώμα ενω τον

επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και ο υφυπουργός

Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου. 

«Είμαι καλά, θα αντέξω». Αυτά ήταν τα πρώτα

λόγια που είπε ο 27χρονος τραυματίας στους συνα-

δέλφους του. «Προσπάθησα να σώσω το όπλο μου»,

πρόσθεσε.

Άλλοι τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν απο τις
μάχες σώμα με σώμα με τους σύγχρονους ναζιστές
σε διάφορα σημεία της Νέας Σμύρνης. Οι αναλυτές
της Αστυνομίας εκτιμούν οτι τις επόμενες ημέρες
ίσως υπάρξουν νέες επιθέσεις σε αστυνομικούς και
νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορα σημεία
της Αθήνας, γι’ αυτό και εκπονούν σχέδια για να
αποφευχθούν νέα θερμά επεισόδια.

Ο συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ Σταύρος Μπαλάσ-
κας δήλωσε: «Ήθελαν νεκρό. Ο πρώτος υπαίτιος

που τον έριξε κάτω από το μηχανάκι, θα βρεθεί και

θα πληρώσει. Οι υπόλοιποι είναι πολλοί, είναι 60

άτομα. Ήδη η υπηρεσία είναι σε στάδιο που επεξε-

ργάζεται τα βίντεο για να προχωρήσει στις αναγ-

νωρίσεις και να πάει το θέμα στη Δικαιοσύνη. Οι

προσαχθέντες είναι από διάφορα σημεία και εστίες

αναταραχής».

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης πρόεδρος της Ένω-

σης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής ανέφε-

ρε: «Αν δεν γυρνούσε η ομάδα ΔΡΑΣΗ να τον απεγ-

κλωβίσει από τα χεριά τους αυτή τη στιγμή θα ήταν

νεκρός και αυτό ακριβώς θέλουν. Θέλουν νεκρό

αστυνομικό», τόνισε ο κ. Καλλιακμάνης, επισημαίνοντας

ότι έχουν φοβερή επιθετικότητα και εκφράζουν βία

χωρίς όρια. «Πρέπει να ανησυχήσει όλη η κοινωνία».

Ηθικοί αυτουργοί αυτής της δολοφονικής από-

πειρας είναι κάποιοι από τα ηγετικά στελέχη

κομμάτων της αντιπολίτευσης, που ενεθάρρυ-

ναν έμμεσα τα επεισόδια και έδωσαν «κάλυψη»

στην οργάνωση της συγκέντρωσης, που αναπό-

φευκτα θα κατέληγε σε αιματοκύλισμα και βαν-

δαλισμούς σε αυτοκίνητα και περιουσίες αθώων

πολιτών. 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΥ ISIS ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δεκάδες άνανδροι προσπάθησαν 
να δολοφονήσουν αστυνομικό και 

να αιματοκυλήσουν την πρωτεύουσα

Συνάντηση Μητσοτάκη με Νικόλα
Παπαδόπουλο στην Αθήνα

Την πάγια θέση της Ελλάδας ότι απαραίτητη
προϋπόθεση για την επίλυση του Κυπριακού
είναι η κατάργηση του αναχρονιστικού συστή-
ματος των Εγγυήσεων και των δικαιωμάτων επέμ-
βασης, καθώς και η πλήρης και ταχεία απόσυρ-
ση των κατοχικών στρατευμάτων από τη Μεγαλό-
νησο, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του τη Δευτέρα
με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος
Νικόλα Παπαδόπουλο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης – σύμφωνα με σχετική ανα-

κοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης – αναφέρ-
θηκε και στην επικείμενη Πενταμερή συνάντηση
στη Γενεύη στα τέλη Απριλίου, επισημαίνοντας
το διαρκές ενδιαφέρον της Ελλάδας για την Κύπρο
και για το Κυπριακό.

Τέλος ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το πλαίσιο
επίλυσης του Κυπριακού, που δεσμεύει όλες τις
πλευρές, είναι αυτό που ορίζουν τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών, για Διζωνική Δικοινο-
τική Ομοσπονδία.

ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΜΕΝΟΥΝ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΙ



Στην κατεστραμμένη από τους πολέμους

και ρημαγμένη από τους βάρβαρους αιμο-

διψείς του ισλαμικού κράτους χώρα του Ιράκ

επισκέφθηκε ο ηγέτης όλων των χριστιανών

όπου Γης, Πάπας Φραγκίσκος, ως αληθινός

απόστολος της ειρήνης. Μια παράτολμη και

επικίνδυνη επίσκεψη σε ένα κράτος που υπο-

φέρει ακόμα από εμφύλιες διαμάχες και εξω-

τερικές επεμβάσεις καθώς και από τη μάστι-

γα του κορωνοϊού. Ως απόστολος της ειρή-

νης κήρυξε τη συνύπαρξη και ζήτησε να τεθεί

τέλος στη βία που ασκείται εν ονόματι της

θρησκείας.

Στη Βαγδάτη έφθασε με αεροσκάφος της Alitalia,

στο οποίο επέβαιναν επίσης  οι συνεργάτες και

η προσωπική του ασφάλεια, καθώς και 75 δημο-

σιογράφοι. Ο στρατός, η αστυνομία και οι μυστι-

κές υπηρεσίες της χώρας είχαν τεθεί σε κατά-

σταση συναγερμού αφού πριν λίγες μέρες δέκα

ρουκέτες έπληξαν μια στρατιωτική βάση η οποία

φιλοξενεί Αμερικανούς και Ιρακινούς, ενώ έχουν

πολλαπλασιαστεί και οι επιθέσεις στην αποκα-

λούμενη «Πράσινη Ζώνη», παρά το ότι θεωρείται

η πιο καλά φυλασσόμενη περιοχή της πρω-

τεύουσας και όλης της χώρας.

«Ας σιγήσουν τα όπλα!», ήταν η έκκληση

που απηύθυνε ο Πάπας Φραγκίσκος φθάνον-

τας για την ιστορική του επίσκεψη στο Ιράκ. Υπό

ισχυρά μέτρα προστασίας και κυκλοφορώντας

μόνος, με μάσκα, αφού στη χώρα βρίσκεται σε

ισχύ αυστηρό lockdown, ο Ποντίφικας ήρθε ως

«προσκυνητής της ειρήνης» για να στηρίξει μία

από τις αρχαιότερες χριστιανικές κοινότητες που

πλήττεται από την βία και την φτώχεια.

«Αρκεί η βία, ο εξτρεμισμός, η μισαλλοδοξία…

αρκεί επίσης η διαφθορά», κατά της οποίας εκα-

τοντάδες χιλιάδες Ιρακινοί διαδήλωναν επί μήνες

στο τέλος του 2019. Ήδη τότε ο Πάπας είχε ζητή-

σει από την Βαγδάτη να σταματήσει την κατα-

στολή των νέων που ζητούν δικαιοσύνη.

Αναφερόμενος στην «αρχαία παρουσία των

χριστιανών σε αυτήν την γη», όπου γεννήθηκε ο

Αβραάμ, σύμφωνα με την παράδοση, ζήτησε «τη

συμμετοχή τους στην δημόσια ζωή, ως πολιτών

που απολαύουν πλήρων δικαιωμάτων, ελευθε-

ρίας και υποχρεώσεων».

Ο Πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε τις «αδιανόη-

τες βαρβαρότητες» του Ισλαμικού Κράτους κατά

της μειονότητας των Γιαζίντι το 2014, όταν χιλιά-

δες γυναίκες της εθνότητας αιχμαλωτίσθηκαν και

μετατράπηκαν σε σεξουαλικές σκλάβες.

«Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στους Γιαζίντι,

αθώα θύματα αδιανόητης και απάνθρωπης βαρ-

βαρότητας, που διώχθηκαν εξαιτίας της θρη-

σκευτικής τους πίστης και των οποίων απειλήθηκε

η ταυτότητα, ακόμη και η επιβίωση», είπε κατά

την ομιλία του προς τους εκπροσώπους της ιρα-

κινής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων και ο πρόε-

δρος Μπαρχάμ Σάλεχ, ο οποίος και του απηύθυ-

νε την πρόσκληση να επισκεφθεί το Ιράκ.

Ο Πάπας συναντήθηκε στην ιερή πόλη Νατ-

ζάφ από τον μεγάλο Αγιατολάχ Αλί Σιστάνι, έναν

90χρονο εύθραυστο άνθρωπο που δεν έχει ποτέ

εμφανισθεί δημόσια.

Ο Πάπας συμμετέσχε σε οικουμενική προ-

σευχή στην Ουρ, την κοιτίδα του Αβραάμ στο

νότιο Ιράκ, μαζί με Σιίτες, Σουνίτες, Γιαζίντι και

Σαβαίους θρησκευτικούς αξιωματούχους.

Kατά την τετραήμερη παραμονή του το Ιράκ,

ο Φραγκίσκος επισκέφθηκε άλλες τρεις πόλεις,

εκτός της Βαγδάτης: Μία από αυτές είναι η Μοσούλη,

στο βόρειο τμήμα της χώρας, που αποτέλεσε

προπύργιο του Ισλαμικού Κράτους και σε πολλά

από τα κτίριά της υπάρχουν ακόμη τα σημάδια

από τις σφοδρές συγκρούσεις.

Πέραν των άλλων μηνυμάτων που έστειλε ο

Πάπας, στόχος του ήταν να προσφέρει χείρα

βοηθείας στη χριστιανική μειονότητα του Ιράκ,

που έχει δεχθεί τρομερά πλήγματα από τον πόλε-

μο και κινδυνεύει κυριολεκτικά με εξαφάνιση. Είναι

χαρακτηριστικό ότι, μετά και τις διώξεις από τον

Isis, υπολογίζεται πως δεν αριθμεί πλέον παρά

το ένα πέμπτο του 1,5 εκατομμυρίου που είχε

κάποτε.

Στην ταραγμένη Μοσούλη
Ο 84χρονος Πάπας Φραγκίσκος πήγε με ελικό-

πτερο και στη Μοσούλη για να προσευχηθεί, στην

πόλη αυτή του βορείου Ιράκ που ήταν κάποτε

προπύργιο του Ισλαμικού Κράτους και ο πληθυ-

σμός της έχει τώρα αποδεκατισθεί, ενώ οι Χρι-

στιανοί αριθμούν πλέον εκεί λίγες δεκάδες οικο-

γένειες. Πέντε ιρακινά ελικόπτερα συνόδευσαν

τον Ποντίφικα στην επίσκεψή του στη Μοσούλη.

Στη συνέχεια ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθ-

ολικής εκκλησίας έφθασε με τεθωρακισμένο

αυτοκίνητο στα ερείπια μιας χιλιετούς εκκλησίας

στην καρδιά τις Μοσούλης, στην Πλατεία της

Εκκλησίας στην πεδιάδα της Νινευή, όπου χο-

ροστάτησε στη μεγαλύτερη λειτουργία του ταξι-

διού του υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. 

Συνάντηση με τον πατέρα 
του 3χρονου Αλαν Κούρντι που

πνίγηκε στο Αιγαίο
Ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε στην πόλη

Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, με τον πατέρα

του Αλαν Κούρντι, του μικρού αγοριού από τη

Συρία που πνίγηκε στο Αιγαίο Πέλαγος και έγινε

τραγικό σύμβολο της προσφυγικής κρίσης το

2015.Οι φωτογραφίες του άψυχου σώματος του

τρίχρονου αγοριού που ξεβράστηκε σε ακτή της

Τουρκίας είχαν προκαλέσει σοκ και συνειδητο-

ποίηση για τα δεινά των προσφύγων του πολέ-

μου στη Συρία.

«Ο Πάπας συνομίλησε επί μακρόν με τον

Αμπντουλάχ Κούρντι», ο οποίος ζει πλέον στο

ιρακινό Κουρδιστάν, «και μπόρεσε να ακούσει

τον πόνο ενός πατέρα που έχασε την οικογένειά

του», αναφέρει ανακοίνωση του Βατικανού, καθώς

για τον Ποντίφικα η υποδοχή των προσφύγων

είναι ένα από τα μείζονα θέματα του ποντιφικά-

του του.

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ο Πάπας ως απόστολος 
της ειρήνης στο Ιράκ
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Πατριάρχης Μόσχας: Εξίσου επικίνδυνο με άρνηση

στο Θεό και η άρνηση ότι υπάρχει κορωνοϊός
Ο κορωνoϊός δεν είναι η μόνη πανδημία που διαπερνά την κοι-

νωνία, δήλωσε ο κορυφαίος ιεράρχης της Ρωσικής Ορθόδοξης

Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Κύριλλο, η δυσπιστία είναι

ο νούμερο ένα εχθρός της δημόσιας υγείας, μπροστά από καθαρά

βιολογικές απειλές.

Σε ένα κήρυγμά του, ο Πατριάρχης Μόσχας είπε ότι «υπάρχουν

άνθρωποι που δεν πιστεύουν καθόλου, ούτε σε ασθένεια ή σε κίνδυνο,

και παραμελούν την ιατρική συμβουλή».

«Αλλά εμείς οι πιστοί γνωρίζουμε ότι αυτοί οι ηλίθιοι άνθρω-

ποι υπάρχουν. Υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι που δεν

πιστεύουν στον Θεό… Κάτι ποου είναι πολύ επικίνδυνο, ακόμη και θανατηφόρο επίσης», πρό-

σθεσε. «Ακριβώς όπως είναι επικίνδυνο σήμερα αν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην εξάπ-

λωση της λοίμωξης και [αρνούνται] να λάβουν μέτρα για να προστατευθούν».

Ο κ. Κύριλλος ολοκλήρωσε το κήρυγμα ζητώντας από τους κληρικούς να έχουν πίστη και στους

ιατρικούς εμπειρογνώμονες και να ακολουθήσουν οδηγίες για τη δημόσια υγεία που αποσκοπούν

στην πρόληψη της εξάπλωσης του ιού. Ο Πατριάρχης Ρωσίας αναγκάστηκε ο ίδιος να απομονωθεί

τον Οκτώβριο αφού ήρθε σε επαφή με κάποιον που αργότερα βρέθηκε θετικός στον Covid-19.



Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις έπει-

τα από την επίσκεψη του Ελληνα

υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δέν-

δια στην Αίγυπτο, καθώς η Ελλάδα

προχώρησε σε συμφωνία με την

χώρα, αλλάζοντας τον χάρτη για το

επίμαχο οικόπεδο 18 στην περιοχή.

Το θέμα πήγε να δημιουργηθεί μετά

την άδεια που έδωσε η Αίγυπτος για

έρευνες υδρογονανθράκων στο θαλάσ-

σιο οικόπεδο νοτιοανατολικά της ζώνης

όπου η Αθήνα και το Κάιρο έχουν συνο-

μολογήσει Αποκλειστική Οικονομική

Ζώνη.

Το επίμαχο οικόπεδο «W18» εφά-

πτονταν στην περιοχή όπου η Άγκυρα

διεκδικεί κυριαρχικά δικαιώματα και

έχει μονομερώς προσδιορίσει ως οριο-

γραμμή της υποτιθέμενης τουρκικής

υφαλοκρηπίδας. Το οικόπεδο «W18»

εκκινούσε από το τελευταίο σημείο της

ελληνο-αιγυπτιακής οριοθετημένης

ΑΟΖ και εκτεινόταν ανατολικά πέραν

του 28ου μεσημβρινού, δημιουργώντας

έτσι τις συνθήκες για πιθανή αναγ-

νώριση εκ μέρους της Αιγύπτου της

«γραμμής Ερτζιγές», η οποία αγνοεί

ουσιαστικά πλήρως τα ελληνικά

δικαιώματα στο σύμπλεγμα του Καστελ-

λορίζου.

Μετά την επίσκεψη Δένδια ωστό-

σο, το επίμαχο οικόπεδο τροποποι-

ήθηκε και όπως φαίνεται στον χάρτη,

σταματά, πλέον, στο ύψος του 28ου

μεσημβρινού, στο όριο, δηλαδή, των

οριοθετημένων υφαλοκρηπίδων Ελλά-

δας και Αιγύπτου. 

Το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρε-

λαίου εξέδωσε νέα προκήρυξη οικο-

πέδων, στην οποία έχει αφαιρεθεί η

προκήρυξη που είχε γίνει για οικόπε-

δο ανατολικά του 28ου μεσημβρινού.

Όπως επεσήμανε ο Έλληνας Υπουρ-

γός Εξωτερικών από τη Λάρνακα, η

εν λόγω τροποποίηση είναι ένα τεχνικό

θέμα που αφορά την Αιγυπτιακή πλε-

υρά.

Η συνάντηση μεταξύ του Υπουργού

Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο

ομόλογο του Σάμεχ Σούκρυ, η οποία

έλαβε χώρα μετά την τηλεφωνική συνο-

μιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου

Μητσοτάκη και του Αιγύπτιου Προέ-

δρου Αμπτελφατάχ Eλ Σίσι την περ-

ασμένη εβδομάδα, έγινε σε εξαιρετικό

κλίμα.

Συζητήθηκαν τόσο οι διμερείς σχέ-

σεις όσο και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε δίχως περ-

ιστροφές ότι δεν υπάρχει καμία συζήτ-

ηση ή προοπτική για οριοθέτηση

ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας.

Σχετικά δημοσιεύματα που μιλούσαν

για προσέγγιση Αιγύπτου-Τουρκίας

χαρακτηρίστηκαν μάλιστα ως παρ-

απληροφόρηση.

Η ικανοποίηση της Αθήνας για την

έκβαση των συζητήσεων, αποτυπώθηκε

και στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια

από τη Λάρνακα: «Είχα και τη χαρά

πριν έρθω σήμερα στη Λάρνακα να

συναντηθώ με τον ομόλογό μου

κ.Shameh Shoukry στο Κάιρο και να

συζητήσουμε για τις ελληνο-αιγυπτια-

κές σχέσεις, σχέσεις εγκάρδιες, στενό-

τατες, σχέσεις οι οποίες βασίζονται και

στην στενή προσωπική σχέση που έχει

δημιουργηθεί ανάμεσα στον Πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον

Πρόεδρο της Αιγύπτου Al Sisi.

Θα ήθελα να πω επίσης ότι το θέμα

που δημιουργήθηκε από μία πρόσφ-

ατη προκήρυξη οικοπέδων από την

αιγυπτιακή πλευρά στην Ανατολική

Μεσόγειο είναι ένα καθαρά τεχνικό θέμα

που αφορά την Αιγυπτιακή πλευρά. Η

ελληνική πλευρά το θεωρεί επί τη βάσει

των αναρτήσεων της αιγυπτιακής πλε-

υράς, ένα θέμα το οποίο κατ’ ουσίαν

έχει επιλυθεί».

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΪΡΟ

Η επικείμενη πενταμερής της Γενεύης

και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει

της Συνόδου Κορυφής και του Συμβου-

λίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ,

απασχόλησαν τη συνάντηση των ΥΠΕΞ

Κύπρου και Ελλάδας Νίκου Χριστο-

δουλίδη και Νίκου Δένδια τη Δευτέρα.

Ο Έλληνας Υπουργός έφτασε στην

Κύπρο προερχόμενος από το Κάιρο

όπου είδε τον ομόλογό του καθώς και

τον ΓΓ του Αραβικού Συνδέσμου.

Σε δηλώσεις στο αεροδρόμιο Λάρ-

νακας ο ΥΠΕΞ είπε ότι ενημέρωσε τον

ομόλογό του διεξοδικά για τις συζητή-

σεις του Προέδρου Αναστασιάδη με

την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ Τζέιν

Χολ Λουτ, η οποία χθες Τετάρτη επι-

σκέφθηκε την Αθήνα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η Λευ-

κωσία χαιρετίζει την δέσμευση του ΓΓ

του ΟΗΕ στην προσπάθεια επανένα-

ρξης ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί

που έμειναν στο Κραν Μοντάνα, για

λύση στη βάση του συμφωνημένου

πλαισίου της διζωνικής, δικοινοτικής

ομοσπονδίας.

Ο Υπουργός τόνισε πως είναι σημαν-

τικό το γεγονός ότι τόσο το Κυπριακό

όσο και τα ελληνοτουρκικά είναι μέρος

των ευρύτερων συζητήσεων για το μέλ-

λον των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας , παρά

την προσπάθεια της Τουρκίας τα θέμα-

τα αυτά να μείνουν έξω από το πλαίσιο

των συζητήσεων.

Είναι θετικό, είπε, ότι η ΕΕ, οι θεσμοί

και οι εταίροι μας αναγνωρίζουν και

προβάλλουν την ανάγκη η Τουρκία να

μετουσιώσει σε συγκεκριμένες πρά-

ξεις την προσέγγιση που δημόσια εκφ-

ράζει, για επιθυμία ενίσχυσης των ευρ-

ωτουρκικών σχέσεων.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ είπε ότι έγινε

ευρύτατη συζήτηση για τα επερχόμε-

να Συμβούλια Κορυφής και Εξωτε-

ρικών Υποθέσεων στα οποία θα

συζητηθούν και τα θέματα της Τουρκίας.

Για την πενταμερή είπε πως εξέτα-

σαν το πως θα μπορούσαν να οδηγή-

σουν τα πράγματα προς θετική κατεύ-

θυνση, προσθέτοντας ότι έγινε και

ευρύτερη συζήτηση για τη διμερή συνε-

ργασία που είναι στενότατη, διαρκής

και ειλικρινής.

ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΥΣΑΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ 9 ΕΤΩΝ

Οι Υπουργοί Ενέργειας της Κύ-

πρου και του Ισραήλ υπέγραψαν στο

Κάιρο την κοινή επιστολή που περι-

λαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές

στη βάση των οποίων οι εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στα τεμάχια «Αφρο-

δίτη» και «Ισάι» θα μπορούν να αρχίσουν

διαπραγματεύσεις για την εμπορική

εκμετάλλευση τους.

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου

και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου

Νατάσα Πηλείδου σε δηλώσεις αμέ-

σως μετά την υπογραφή της επιστο-

λής από την ίδια και τον ομόλογό της

του Ισραήλ Γιούβαλ Στάινιτς, στην

παρουσία του Υπουργού Πετρελαίου

της Αιγύπτου Τάρεκ Ελ Μόλλα, εξέ-

φρασε τη χαρά της για το γεγονός.

Σημείωσε ότι «μετά από εννέα χρόνια

συζητήσεων μεταξύ της Κύπρου και

του Ισραήλ, σήμερα είχαμε μία αρκε-

τά σημαντική εξέλιξη, μετά από κάποι-

ες συζητήσεις χθες, κατά τη διάρκεια

της επίσκεψης του Υπουργού Ενέρ-

γειας κ. Στάινιτζ στην Κύπρο, κατά τις

οποίες συζητήθηκε το θέμα του κοιτά-

σματος Αφροδίτη και Ισάι».

Όπως σημείωσε, «είναι πολύ σημαν-

τικό να αναφέρουμε ότι η όποια συμφ-

ωνία θα παρουσιαστεί στα δύο κράτη

από τις εταιρείες θα πρέπει να τύχει

έγκρισης και από τα δύο κράτη ούτως

ώστε να τεθεί σε εφαρμογή».

Η κ. Πηλείδου τόνισε, τέλος, ότι «η

σημασία του θέματος αυτού για την

Κύπρο και το Ισραήλ είναι πολύ μεγάλη,

καθώς επιβεβαιώνει την πάρα πολύ

καλή συνεργασία που έχουν οι δύο

χώρες, τη βούληση για την εμβάθυνση

της συνεργασίας αυτής τόσο στα ενερ-

γειακά θέματα όσο και σε άλλα θέμα-

τα, όπως επίσης επιλύει ένα θέμα το

οποίο εδώ και αρκετά χρόνια ήταν ένα

θέμα συζήτησης». Επομένως, είπε,

«ανοίγει τον δρόμο για να προχωρή-

σουμε πλέον σε μία πρακτική λύση, η

οποία να ανοίγει τον δρόμο ακόμη πε-

ρισσότερο για την αξιοποίηση του φυσι-

κού πλούτου», συμπλήρωσε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΣΙΣΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

Με παρέμβαση της Ελλάδας 
διόρθωσε το λάθος η Αίγυπτος

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 11Eπικαιρότητα

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου στην υπογραφή της με τον 

Ισραηλινό ομόλογό της Γιούβαλ Στάινιτς, στην “τηλε”-παρουσία του Υπουργού Πετρελαίου της 

Αιγύπτου Τάρεκ Ελ Μόλλα.
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ΜΕΡΟΣ 4ον

Στο Ναύπλιο, όταν μετά από δυόμισι χρόνια στην
Αμερική είχε κατορθώσει να επιστρέψει μόνος του
στην Ελλάδα, συνάντησε πράγματι τη μητέρα του και
τα άλλα του αδέλφια (τρία αγόρια μεγαλύτερα και δύο
μικρότερά του, όπως και δύο μικρότερες αδελφές
του), ενώ για τον πατέρα σημειώνει απλά «he is gone»
χωρίς να διευκρινίζει αν ζούσε κάπου ή αν υπήρξε κι
εκείνος ένα από τα αναρίθμητα θύματα των τουρ-
κικών σφαγών. Στο Ναύπλιο, επίσης, υπήρξε, όπως,
ισχυρίζεται, και αυτόπτης μάρτυρας της στυγνής δολο-
φονίας του πρώτου Κυβερνήτη της ελεύθερης πια
Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Μια δολοφονία, την
οποία οργάνωσαν κι έφεραν σε πέρας πυροβολώντας
και μαχαιρώνοντας τον άτυχο Καποδίστρια, ο αδελ-
φός και ο γιος του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Κων-
σταντίνος και Γεώργιος αντίστοιχα, στις 27 Σεπτεμ-
βρίου 1831 στην είσοδο της εκκλησίας του Αγίου
Σπυρίδωνος, όπου ο Καποδίστριας πήγαινε για να
λειτουργηθεί συνοδευόμενος από έναν μόνο σωμα-
τοφύλακα και, μάλιστα, μονόχειρα, τον Κρητικό Γεώρ-
γιο Κοζώνη. Ο οποίος σωματοφύλακας μπόρεσε
μεν να πυροβολήσει τον Κωνσταντίνο, τον οποίο και
αποτελείωσαν οι εκκλησιαζόμενοι, ενώ ο Γεώργιος
είχε μεν καταφύγει για να γλυτώσει στην εκεί Γαλλι-
κή Πρεσβεία, παραδόθηκε όμως στις Ελληνικές Αρχές
όταν ο όχλος απείλησε να κάψει την Πρεσβεία. Κατα-
δικάστηκε δε σε θάνατο κι εκτελέστηκε με πυροβο-
λισμό. 

Ο Καστάνης, όμως, για λόγους που δεν εξηγεί
στο σύγγραμμά του, καταδικάζει ανεπιφύλακτα τον
Καποδίστρια ως «τύραννο» της Ελλάδας, την δε δολο-
φονία του την θεωρεί ως δίκαιη τιμωρία, προσθέ-
τοντας, μάλιστα, ότι ο ένας από τους δολοφόνους είχε
συνοδεύσει το έγκλημά του με το προσβλητικό ανα-
φώνημα «τύραννε, Έλληνος τράχηλος ζυγόν δεν υπο-

φέρει»! Η δε στάση αυτή του Καστάνη οφείλεται, ίσως,
στο γεγονός ότι σε μία από τις προηγούμενες επισ-
κέψεις του με τον Howe στη Μονεμβασία για διανο-
μή τροφίμων, είχαν γίνει ευμενώς δεκτοί από τον
Πετρόμπεη, τον οποίο και αποκαλεί «King» στους
Αμερικανούς αναγνώστες του. Θα προσθέταμε όμως,
επίσης, και την εν γένει πολιτική κατάσταση στην άρτι
απελευθερωθείσα Ελλάδα, όταν οι παλαιοί οπλα-
ρχηγοί και γενικά οι ηρωικές προσωπικότητες του
άνισου εκείνου αγώνα της ελευθερίας θεωρούνταν
ως οι πιο κατάλληλοι για να διοικήσουν την Ελλάδα,
οι δε οπαδοί τους εξίσωναν την αναγκαία επιβολή
νόμων ως ισοδύναμη με τα γιαταγάνια των πρώην
κατακτητών τους. Μια θλιβερή, όντως, εξίσωση, η
οποία πήρε σάρκα και οστά τόσο με τη δολοφονία
του Καποδίστρια όσο και με τη μετέπειτα εκθρόνιση
του Όθωνα.  

Το 1835, πάντως, ο Καστάνης, αφού προηγουμέ-
νως γεύτηκε και την άνοδο στον νεοπαγή βασιλικό
θρόνο της Ελλάδος του Όθωνα [(1815-1867), βασι-
λεύς (27/5/1832-23/10/1862 όταν εκθρονίστηκε)],
κυρίως δε την αποπνικτική για τους Έλληνες της
εποχής εκείνης παρουσία των τεσσάρων χιλιάδων
Βαυαρών στρατιωτών και υπαλλήλων στην υπηρ-
εσία αρχικά της αντιβασιλείας και στη συνέχεια του
Όθωνα, ο Καστάνης, μεταναστεύει πια στην Αμερι-
κή μαζί με πλήθος άλλων Ελλήνων. Έχοντας δε τώρα
πια και το πλεονέκτημα της άμεσης γνωριμίας του με
αρκετούς φιλέλληνες Αμερικανούς, κατόρθωσε, με
τη βοήθειά τους, και πάλι, όχι μόνο να τελειοποιήσει
τη μόρφωσή του, αλλά και να ασκήσει με μεγάλη επιτ-
υχία τον ρόλο του περιπλανώμενου κήρυκα υπέρ της
Ελλάδας και κυρίως των θυμάτων της προηγούμεν-
ης, αλλά και της τρέχουσας σε αρκετές υπόδουλες
ακόμη περιοχές τουρκικής θηριωδίας, χωρίς βέβαια
να παραλείψει και το πρόβλημα των Βαυαρών και
της συνεπόμενης πολιτικής αναταραχής η οποία και
οδήγησε τελικά στην έξωση του Όθωνα. Το γεγονός,
όμως, ότι και ο ίδιος υπήρξε στην παιδική του ηλικία
ένα από τα παιδιά της Χίου, τα οποία πουλήθηκαν
ως σκλάβοι και γλύτωσε την τελευταία στιγμή χάρη
στο άσυλο που είχε προσφερθεί στην οικογένειά του
από τον Πρόξενο της Αγγλίας στη Χίο Ιωάννη Giundice
και στη συνέχεια και μάλιστα πιο αποφασιστικά από
τον Howe και τους Αμερικανούς φιλέλληνες, έπειθε
και συγκινούσε τόσο πολύ τους Αμερικανούς, ώστε
του παρείχαν κάθε ευκαιρία να τελειοποιήσει τη μόρ-
φωσή του και να κερδίζει πλουσιοπάροχα τα προς
το ζην με τις επιτυχημένες πράγματι διαλέξεις του,

όπως επίσης και με θέσεις διδασκάλου σε Αμερικα-
νικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στο ως άνω σύγγραμμά του, ο Χριστόφορος Πλά-
των Καστάνης αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος
επαινώντας ανεπιφύλακτα την ανεκτίμητης αξίας,
όπως λέει, φιλανθρωπική και όχι μόνο προσφορά
των ΗΠΑ στον μαστιζόμενο από τον λιμό και τις κάθε
λογής ταλαιπωρίες του Ελληνικό Λαό και κυρίως τους
πενόμενους πρόσφυγες. Αφιερώνει, όμως, και ένα
αξιόλογο μέρος στα γεγονότα της Σφαγής της Χίου
και στους πρωτεργάτες των ανατριχιαστικών εκείνων
σκηνών, οι οποίες είχαν αφήσει ανεξίτηλα τα ίχνη
τους στις θλιβερές αναμνήσεις όλων όσοι είχαν κατο-
ρθώσει να γλυτώσουν από τα γιαταγάνια και τις αγχό-
νες των Οθωμανών και των οργάνων τους. Για παρά-
δειγμα, όταν ο Χριστόφορος είχε πουληθεί δίκην υπο-
ζυγίου στον Ντελή Μουσταφά, έναν από τους πιο
αιμοχαρείς Οθωμανούς από τη Συρία, ο οποίος βρι-
σκόταν στη Χίο για αγορά δούλων και είχε ήδη απο-
στείλει στο Αλέπο ή Χαλέπι της Συρίας με καραβάνι
δέκα ωραίες Ελληνοπούλες, μαζί του πουλήθηκε και
ένας δεκαεπτάχρονος Κρητικός, τους οποίους ο Μου-
σταφά μεταχειριζόταν χειρότερα και από ζώα όταν με
την παραμικρή αφορμή είτε τους κτυπούσε ανηλεώς,
είτε τους απειλούσε να τους αποκεφαλίσει. 

Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο άτυχος εκείνος Κρητικός,
την ίδια ακριβώς ημέρα που αγοράστηκε, παρακο-
λούθησε έντρομος και τον αποκεφαλισμό της πανέ-
μορφης αδελφής του από τον ίδιο τον Μουσταφά. Και
την αποκεφάλισε επειδή ενδιαφερόταν να την αγο-
ράσει κάποιος άλλος Τούρκος. Οπότε ο Ντελή Μου-
σταφά την άρπαξε από τα μαλλιά και λέγοντας ότι δεν
ήταν επιτρεπτό δύο Μουσουλμάνοι να φιλονικούν για
μια άπιστη, την αποκεφάλισε ενώπιον όλων, μεταξύ
των οποίων ήταν και ο αδελφός της. Να προσθέ-
σουμε, όμως, και τούτο: Ο εν λόγω Μουσταφάς υπήρ-
ξε παλαιότερα δήμιος στην υπηρεσία Τούρκου Πασά,
γι’ αυτό και συνήθιζε να ζητά από άλλους Τούρκους
να του παραδίδουν κάθε βδομάδα δυο γκιαούρηδες
για να τους αποκεφαλίζει στον κήπο του και μετά να
γλύφει τη λεπίδα του γιαταγανιού του με απόλυτη
ευχαρίστηση. Ένα βράδυ, όμως, κι επειδή ο Μου-
σταφά έπαιρνε όπιο για να κοιμηθεί, ο Κρητικός και
ο Χριστόφορος μπόρεσαν και δραπέτευσαν και κατέφυ-

γαν απαρατήρητοι στο Αγγλικό προξενείο, όπου
κρύβονταν ήδη η μητέρα και τα αδέλφια του Χρι-
στόφορου. Προτού, όμως, δραπετεύσουν από το
σπίτι του Μουσταφά, ο Κρητικός, ο οποίος είχε ήδη
δώσει το όπιο στον τύραννό τους, ανέβηκε εκεί όπου
κοιμόταν ο Μουσταφά και τον μαχαίρωσε μέχρι θανά-
του.

Αυτόπτης μάρτυρας υπήρξε, επίσης, ο Χριστό-
φορος Καστάνης και της θρυλικής εκείνης ανατίναξ-
ης της ναυαρχίδας του Καρά Αλή στο λιμάνι της Χίου
από το πυρπολικό του Κωνσταντίνου Κανάρη, για
την οποία μιλήσαμε στα προηγούμενα. Θα προσθέ-
ταμε, όμως, παρεκβατικά εδώ ότι, όσο αφορά το τέλος
του ναύαρχου Καρά Αλή, ο μεν Βεχίτ πασάς, ο
οποίος παρακολούθησε, επίσης, το μεγαλοπρεπές
εκείνο θέαμα, γράφει στα «Απομνημονεύματά» του
ότι το κατακαμένο κουφάρι του Καρά Αλή το είχαν
ξεβράσει στην στεριά τα κύματα της θάλασσας, ενώ
ο Καστάνης, ο οποίος το παρακολούθησε έκθαμβος
από συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια από το Αγγλικό
Προξενείο όπου κρυβόταν μαζί με την οικογένειά του,
γράφει ότι στην προσπάθειά του ο Καρά Αλής, με τη
βοήθεια μερικών αξιωματικών του, να γλυτώσει φεύγον-
τας με λέμβο, κτυπήθηκε ξαφνικά από ένα κομμάτι
ξύλο και ξεψύχησε μόλις τον μετέφεραν στην στε-
ριά. Οποιοδήποτε, όμως, τέλος και να είχε ο τρομε-
ρός εκείνος ναύαρχος, ο θάνατός του αποτελούσε
μια ελάχιστη μόνο τιμωρία για τα ανεκδιήγητα εγκλή-
ματα των στρατιωτών του σε βάρος δεκάδων χιλιά-
δων αθώων γυναικοπαίδων της Χίου από την ημέρα
της εισόδου του στόλου του στο λιμάνι της Χίου στις
30 Μαρτίου 1822 και για τους επόμενους μήνες, μέχρι
την αποπομπή και του Βεχίτ πασά από τη θέση του
μετά και την αδικαιολόγητη πυρπόληση των περί-
φημων μαστιχοχωρίων της Χίου και την σφαγή των
αθώων και εντελώς άοπλων κατοίκων τους. 

Επιμείναμε κάπως διεξοδικά στην αναφορά μας
στις δραστηριότητες του Καστάνη στην Αμερική, όσο
και στη στενή συνεργασία του με τον Αμερικανό φιλέλ-
ληνα Howe και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της δεύτε-
ρης αυτής πατρίδας του, επειδή γνωρίζουμε ότι, χωρίς
την άμεση υποστήριξη των φιλελλήνων, η Ελλάδα
ίσως να μην κατόρθωνε τελικά να κερδίσει την περι-
πόθητη ελευθερία της. Ο δε αριθμός των κατονο-

μαζόμενων από τον Καστάνη Αμερικανών και άλλων
φιλελλήνων είναι αδύνατο να αναφερθούν ονομα-
στικά στη σύντομη αυτή εργασία μας. Πάντως, όμως,
ο φιλελληνισμός γεννήθηκε και αυξήθηκε κατακό-
ρυφα χάρη κυρίως στις άμεσες μαρτυρίες των θυμά-
των της τουρκικής θηριωδίας σε βάρος γενικά του
Ελληνικού Λαού και με τραγικά θύματα ως συνήθως
τα μικρά παιδιά και προπάντων τα κορίτσια, τα οποία
προορίζονταν να ικανοποιήσουν τις ορέξεις των κάθε
λογής απάνθρωπων Μουσουλμάνων. Αρκεί δε να
θυμηθούμε, στο σημείο αυτό ότι, για παράδειγμα, ο
τότε Σουλτάνος Μαχμούτ Β΄ είχε στο χαρέμι του 19
επίσημες συζύγους και αναρίθμητες άλλες παλλακίδες,
το ίδιο δε και ίσως σε χειρότερο βαθμό συνέβαινε και
με τους κατά τόπους πασάδες και μπέηδές τους, όπως
βλέπουμε, άλλωστε, και από το μακροσκελές ποίημα
του Βασίλη Μιχαηλίδη «Η Χιώτισσα», αποσπά-
σματα του οποίου θα παραθέσουμε στη συνέχεια.                        

Διήγησις της Μαρίας Μπούρα 
«εκ της πόλεως Χίου»

«Στη Σφαγή εκαθούμαστε στο Βουνάκι κοντά στο

τζαμί, όπου οι δικοί μου είχανε φούρνο και καφενέ,

γιατί ήτανε καλοί νοικοκύρηδες. Εγώ τότες ήμουνα 14

χρονών και τα θυμούμαι όλα. Άξαφνα μια μέρα ο

πατέρας μου μας λέει: “Παιδιά μου, οι Τούρκοι μαζεύουν

όλους τους αρχόντους του τόπου μας”. Ως που να το

καλομάθουμε τους είχανε όλους κρεμασμένους στου

Κάστρου την πόρτα. Αμέσως ο πατέρας μου λέει της

μητέρας μου: “Βγερού, τά ’μαθες; Οι Τούρκοι εκρε-

μάσανε όλους τους αρχόντους και ζητούν και το Μισέ-

Κωνσταντή τον Χωρέμη”. Μα η γυναίκα του τον είχε

χωσμένο σ’ ένα μνήμα 40 ημέρες κι’ ήτρωγε νερό και

ψωμί κι έτσι εσώθηκε. Εβγήκαμε στο Λιθί. Εκεί απαν-

τούμε ένα χωριάτη και τον αρωτά η μητέρα μου: “Πού

βρισκόμαστε, καλέ;” Κι εκείνος της λέει: “Μωρή παλιο-

καστρινή, για σας μας σφάζουν οι Τούρκοι” και ήπια-

σε πέτρες και μας τραβούσε.»

Εκτός, όμως, από τις πιο πάνω μαρτυρίες, έχουμε
επίσης και τις ακόλουθες εκθέσεις ξένων προξενικών
Αρχών προς τις Κυβερνήσεις τους, έστω και αν, όπως
είδαμε, οι σχέσεις τους με την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία αν δεν ήταν εγκάρδιες, ήταν όμως στενά συνε-
ργάσιμες, όπως άλλωστε συμβαίνει εν πολλοίς και
στις μέρες μας για λόγους οικονομικών κυρίως συμφ-
ερόντων. 

Γράφει, λοιπόν, ο Ολλανδός διπλωμάτης στην
Κωνσταντινούπολη Gaspar Testa προς τον Υπο-
υργό του των Εξωτερικών: «Το πιο σπαρακτικό θέαμα

είναι τα σκλαβωμένα γυναικόπαιδα που έφεραν από

την Χίο. Αγόρια και κορίτσια σέρνονται στους δρόμο-

υς δεμένα το ένα με το άλλο και οδηγούνται στα σκλα-

βοπάζαρα. Κοπέλες κρατούσαν στο χέρι ένα χαρτί με

το όνομα των Τούρκων κυρίων τους που έμεναν στην

Χίο. Μη μπορώντας να τις συνοδέψουν οι ίδιοι, τις

έστειλαν στη διεύθυνση των σπιτιών τους στην Κων-

σταντινούπολη». Ο δε Άγγλος Πρόξενος στη Σμύρνη
Francis Werry σε αναφορά του προς την περιβόη-
τη Levant Company γράφει τα εξής: «Στην οδό των

Φράγκων οδηγούνται πάνω-κάτω κοπάδια από παι-

διά της Χίου για πούλημα».

Το ίδιο, όμως, ανατριχιαστικές είναι και οι δημο-
σιευόμενες ανταποκρίσεις στον Ευρωπαϊκό Τύπο.
Για παράδειγμα, στην Γαλλική εφημερίδα Courier

Francaise, με ημερομηνία 10 Ιουλίου 1822, δίνεται
η πληροφορία ότι «φανατικοί μουσουλμάνοι αγόρα-

ζαν από τους Εβραίους δουλέμπορους το θύμα τους

για τριάντα πιάστρες (γρόσια) και το έσφαζαν για να

εξασφαλίσουν θέση στον παράδεισο όπως τους

υπόσχεται το Κοράνι όταν σκοτώσουν έναν χριστιανό.

Πολλές, όμως, γυναίκες αυτοκτονούσαν στη διάρκεια

της μεταφοράς τους από τη Χίο ή πέθαιναν από απερ-

γία πείνας για να γλυτώσουν τον εξευτελισμό». Η δε
γαλλόφωνη εφημερίδα της Σμύρνης Spectateur

Oriental της 10ης Μαΐου 1822 αναφέρει ότι: «Στο

τελωνείο της Σμύρνης είχαν καταβληθεί δασμοί για

40 χιλιάδες σκλάβους», ενώ η Journal de Commerce

γράφει ότι «Χιώτες έμποροι που κατοικούσαν στην

Κωνσταντινούπολη πουλήθηκαν ως δούλοι και οι περ-

ιουσίες τους δημεύτηκαν, 207 δε από αυτούς και

θανατώθηκαν». Τον κατάλογο δε αυτόν, σύμφωνα με
την εφημερίδα, τον είχε καταγράψει ένας Φλωρεν-
τινός έμπορος μετά από αίτηση ιταλικών και γερμα-
νικών εμπορικών οίκων που είχαν συναλλαγές με
τους εν λόγω εμπόρους.

«Η Σφαγή της Χίου» 
και «Η Χιώτισσα» 

του Βασίλη Μιχαηλίδη
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Στην πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη συνέ-
ντευξη σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η δούκισ-

σα (ακόμα) του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, ανέφερε μεταξύ
άλλων πως η βασιλική οικογένεια δεν ήθελε να χρίσει
πρίγκιπα τον γιο της, Άρτσι, γιατί ανησυχούσαν για το
πόσο σκούρο θα ήταν το χρώμα δέρματος του γιου της,
κατηγορώντας τους ανοιχτά για ρατσισμό. 

Αν και δεν αποκάλυψε από ποιο μέλος της βασιλικής οι-
κογένειας διατυπώθηκαν αυτές οι «ανησυχίες» για να μην
προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα (όπως τουλάχιστον
σχολίασε), ανέφερε το περιστατικό και το πόσο την πλήγω-
σε η στάση αυτή. 

Ανέφερε συγκεκριμένα πως της προκάλεσε «πόνο» η
συμπεριφορά αυτή και κατηγόρησε το Παλάτι ότι αρνήθηκε
να παρέχει προστασία στον Άρτσι 24 ώρες το 24ωρο, όπως
συμβαίνει με όλα τα βασιλικά μέλη.

Οταν η Οπρα την ρώτησε λεπτομέρειες για το θέμα του
τίτλου του Άρτσι, είπε συγκεκριμένα: «Τους μήνες που ήμουν

έγκυος, την ίδια ώρα είχαμε συζητήσεις (με την βασιλική οι-

κογένεια) του τύπου: δεν θα του δώσουμε ασφάλεια, δεν θα

πάρει κάποιον τίτλο» και τόνισε ότι της εξέφρασαν ανοιχτά
την «ανησυχία» τους για το χρώμα που θα είχε το παιδί.

Η ‘Οπρα μόλις άκουσε το σχόλιο της Μέγκαν Μαρκλ πά-
γωσε: «Μισό λεπτό. Εγινε τέτοια συζήτηση για το χρώμα του

παιδιού;» ρώτησε την Μέγκαν Μαρκλ με την τελευταία να
απαντά: «Κάποια στιγμή και το τι θα σήμαινε αυτό, ή το πώς

θα έμοιαζε».

Η Όπρα πίεσε να μάθει το όνομα του μέλους της βασιλι-
κής οικογένειας που έκανε αυτό το ρατσιστικό σχόλιο, ωστό-
σο η Μέγκαν Μαρκλ δεν προχώρησε στην αποκάλυψη.

Τα λεγόμενά της επιβεβαίωσε και ο Πρίγκιπας Χάρι.
«Δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλύψω τις συζητήσεις που

έκανα με την οικογενειά μου για το θέμα του χρώματος του

γιού μου. Εκείνη την εποχή που έγιναν ήμουν σε περίεργη

θέση, σοκαρισμένος. Δεν αισθάνομαι άνετα να το συζητήσω

δημόσια. Αλλά η ερώτηση τι χρώμα θα έχουν τα παιδιά μπή-

κε στο τραπέζι αμέσως μετά τον γάμο, πριν ακόμα η Μέγκαν

μείνει έγκυος», εξομολογήθηκε.

Τι είπε για τη γνωριμία της με την βασίλισσα
Ελισάβετ

Η Μέγκαν Μαρκλ άρχισε να περιγράφει τις πρώτες της
επαφές με την βασιλική οικογένεια. Αρχικά ανέφερε ότι δεν
«έψαξα στο διαδίκτυο για τον σύντροφό μου», απαντώντας
στις φήμες ότι έψαχνε πληροφορίες για τον πρίγκιπα Χάρι
πριν τον παντρευτεί. Τόνισε πως ότι έπρεπε να γνωρίζει σχε-
τικά με την ζωή του, της το έχει εκμυστηρευτεί ο ίδιος, ενώ
για την συνάντησή της με την βασίλισσα Ελισάβετ σχολία-
σε πως «δεν υπήρχε μεγάλη ανησυχία για τη συνάντηση της
με τη βασίλισσα», ωστόσο όταν την ρώτησε ο Χάρι αν ξέρ-
ει να υποκλίνεται, τότε άρχισε να αγχώνεται.

«Προφανώς έκανα μια πολύ βαθιά υπόκλιση – δεν το

θυμάμαι», είπε η Μέγκαν. «Ήταν υπέροχο και εύκολο και,

ευτυχώς, δεν ήξερα πολλά για την οικογένεια», πρόσθεσε
αποκαλύπτοντας ότι οι δυο τους παντρεύτηκαν τρεις ημέ-
ρες πριν τον βασιλικό γάμο σε ιδιωτική τελετή, χωρίς την βα-
σιλική οικογένεια και μόνο με τον Αρχιεπίσκοπο του Κάντε-
ρμπουρι. Είπε μάλιστα ότι το πιστοποιητικό γάμου που έχει
στο σπίτι της, έχει την συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι την
ημερομηνία του βασιλικού γάμου.

Τα κύρια σημεία 
της πολυσυζητημένης συνέντευξης

Δημοσιογράφος της Αγγλίας, επί εποχής Βασίλισσας Βι-
κτόριας είχε γράψει πως «πάνω από όλα, η βασιλεία μας

πρέπει να λατρεύεται. Αν προσπαθούμε να μάθουμε πράγ-

ματα για αυτήν, δεν θα μπορούμε να τη σεβαστούμε. Όταν

προκύψει επιλεγμένη επιτροπή για τη Βασίλισσα, η γοητεία

της βασιλείας θα εξαφανιστεί. Το μυστήριο είναι η ζωή της.

Δεν πρέπει να αφήσουμε να πέσει το φως της ημέρας πάνω

στη μαγεία». Τα όσα είχε να πει το ζευγάρι στη συνέντευξη
που έδωσε στην Όπρα Ουίνφρι αφαίρεσαν κάθε ιχνοστοιχείο
παραμυθιού. 

Το Παλάτι εκπαίδευσε όσους ήταν στο 
περιβάλλον της Μέγκαν αλλά όχι την ίδια

Από την στιγμή που έγινε γνωστή η σχέση της Μέγκαν
με τον Χάρι, «οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου ενημερώθη-

καν από το Παλάτι πως σε όποια ερώτηση αφορούσε τη σχέ-

ση μου, έπρεπε να απαντούν “ουδέν σχόλιο”. Σε ό,τι αφο-

ρούσε εμένα, στην ουσία η υποχρέωση μου δεν ήταν να μη

μιλάω, αλλά φιμωθώ».

Εξήγησε πως δεν έλαβε κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση για
όσα αφορούσαν την ιδιότητα της ως Δούκισσας του Σάσεξ
και της εν γένει συμπεριφοράς που όφειλε να έχει, ως μέλος
της βασιλικής οικογένειας. Ένα από τα πρώτα μέλη που
γνώρισε ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ. Πριν το ραντεβού ο
Χάρι τη ρώτησε «ξέρεις να υποκλίνεσαι;» και τότε κατάλαβε
ότι ήταν απροετοίμαστη – από τα πιο απλά έως τα πιο σύν-
θετα. 

Η Μέγκαν κατάλαβε σύντομα πως 
θα ήταν απροστάτευτη

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τρεις μέρες πριν τον επίσημο
γάμο «που ήταν θέαμα για τον κόσμο»... Οι δυο τους παν-
τρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή, «γιατί θέλαμε να εστιάσουμε

στην ένωση και τους όρκους που θα ανταλλάζαμε». Μετά τον
γάμο όπως είπε η Μέγκαν, «αντιλήφθηκα πως δεν θα είχα

την παραμικρή προστασία. Υπάρχει η βασιλική οικογένεια

και οι άνθρωποι που 'τρέχουν' τον Θεσμό. Πρόκειται για δυο

διαφορετικά πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, ήταν πρ-

όθυμοι να πουν ψέματα για να προστατέψουν άλλα μέλη, αλ-

λά δεν είχαν τη διάθεση να πουν την αλήθεια, ώστε να προ-

στατέψουν εμένα και τον σύζυγο μου».

Όπως είπε, όλα άλλαξαν μετά την ανακοίνωση του ζεύ-
γους πως περιμένει το πρώτο του παιδί. «Αυτό ξύπνησε ανα-

μνήσεις. Μακάρι να μπορούσαμε να μάθουμε από το παρε-

λθόν», είπε ο Χάρι, ο οποίος προφανώς αναφέρθηκε στα
όσα πέρασε η μητέρα του.

Η Μέγκαν πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να βγαίνει όποτε
ήθελε από το σπίτι της «γιατί ανησυχούσαν πώς θα φανεί
αυτό στα tabloids. Καταλαβαίνω τις προθέσεις τους. Εκείνοι
όμως, δεν κατάλαβαν πόσο μόνη μπορούσα να νοιώθω».

Η Κέιτ έκανε τη Μέγκαν να κλάψει 
– όχι το αντίθετο

Το Παλάτι δεν διστάζει να εκδώσει ανακοίνωση Τύπου,
ώστε να τοποθετηθεί για τα πιο ασήμαντα πράγματα «με το

αφήγημα που με ήθελε να έχω κάνει την Κέιτ να κλάψει, ήταν

η αρχή της 'δολοφονίας' του χαρακτήρα μου. Ήξεραν πως

δεν ήταν αυτή η αλήθεια». Ξεκαθάρισε πως δεν ήταν τα μέλη
της βασιλικής οικογένειας που της συμπεριφέρονταν κατ'
αυτόν τον τρόπο, αλλά «οι άνθρωποι πίσω από τον Θεσμό.

Η Βασίλισσα μου φερόταν πάντα υπέροχα».

Έξι μήνες αφότου έγινε ο γάμος του Χάρι και της Μέγκαν,
άρχισε ο πόλεμος των tabloids εναντίον της Αμερικανίδας.
Μια από τις συνήθεις επιθέσεις αφορούσε την υποτιθέμενη
διαταραγμένη σχέση που είχε με την Κέιτ Μίντλετον. Ένα
δημοσίευμα ανέφερε πως η Μέγκαν έκανε την Κέιτ να κλά-
ψει, πριν ακόμα παντρευτεί με τον Χάρι. «Αυτό δεν έγινε πο-

τέ. Αλλά όλο αυτό το αφήγημα άλλαξε τα πάντα για εμένα»,

ομολόγησε, πριν αποκαλύψει πως «η Κέιτ έκανε εμένα να

κλάψω, με αφορμή τα φορέματα των κοριτσιών που θα μοί-

ραζαν τα άνθη στο γάμο, λίγες μέρες πριν την τελετή. Αργό-

τερα μου ζήτησε συγγνώμη και το θέμα τελείωσε εκεί. Από

την ενδοεπικοινωνία όσων εργάστηκαν στον γάμο, ήξεραν

τι ακριβώς συνέβη. Ο Θεσμός ήξερε τι συνέβη, αλλά δεν διέ-

ψευσε ποτέ τα δημοσιεύματα που αποζητούσαν μια ηρωίδα

και μια κακιά».

H Mέγκαν είχε αυτοκτονικές τάσεις, 
ζήτησε βοήθεια, αλλά της είπαν πως αυτό 

θα χαλούσε την «εικόνα»

Πριν τον γάμο δεν τέθηκε ποτέ θέμα για τον πρώτο γάμο
που είχε (και είχε τελειώσει) ή για το χρώμα του δέρματος
της. Μετά τον γάμο «ήταν κάτι που σκεφτόμουν, γιατί με έκα-

ναν να το σκεφτώ». Διαβεβαίωσε ότι οι φωτογραφίες που
την απεικονίζουν να τελεί τα καθήκοντα της ως Δούκισσα
«δεν ανταποκρίνονταν στο πώς αισθανόμουν πραγματικά.

Δεν θα μπορούσα να νοιώθω πιο μόνη». Τα βιτριολικά σχό-
λια των trolls και των βρετανικών tabloids εναντίον της ήταν
διαρκή, «αλλά και αναπόφευκτα», όπως είπε.

Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση έφτασε στο σημείο να αποκ-
τήσει αυτοκτονικές τάσεις. «Χρειάζεται μεγάλη δύναμη να

παραδεχθείς πως χρειάζεσαι βοήθεια και ακόμα μεγαλύτε-

ρη να το πεις σε άλλους. Ένιωθα ντροπή, πως όφειλα να

είμαι πιο δυνατή από ό,τι ήμουν. Δεν ήθελα να προσθέσω

και άλλο βάρος στις πλάτες του συζύγου μου».

Ο Χάρι παραδέχθηκε ότι βρέθηκε και εκείνος σε σκοτεινό
σημείο, όπως και ότι δεν πήγε στην οικογένεια του για να 
ενημερώσει για τη μάχη που έδινε η σύζυγος του, «γιατί

υποθέτω πως ντρεπόμουν να το παραδεχθώ σε εκείνους».

Η Μέγκαν ενημέρωσε το Παλάτι πως χρειάζεται βοήθεια.
Την απέτρεψαν από το να την αναζητήσει, καθώς όπως της
είπαν θα ήταν κακό για την εικόνα της βασιλικής οικογέ-
νειας. Είχε πάει και στους υπεύθυνους ανθρώπινου προ-
σωπικού του Μπάκιγχαμ, «αλλά μου είπαν πως δεν μπο-

ρούν να κάνουν κάτι για να με προστατέψουν, γιατί δεν ήμουν

έμμισθη υπάλληλος του θεσμού». Η τρίτη προσπάθεια για
να σωθεί, αφορούσε άνθρωπο φίλα προσκείμενο στην Πρι-
γκίπισσα Νταϊάνα.

«Έφτασα στο σημείο να μη βλέπω λύση στο πρόβλημα.

Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελα να ζω άλλο», κάτι που τελικά, είπε

στον Χάρι. «Δεν ήθελα να παραδεχθώ σε εκείνον τι περ-

νούσα, γιατί ξέρω πόση απώλεια έχει υποφέρει». Ξεκαθάρι-
σε ότι αυτή η πάλη ήταν η αφορμή για να εγκαταλείψει το
ζευγάρι τα βασιλικά του καθήκοντα και πως δεν φοβάται να
πει όσα έζησε, «γιατί δεν θέλω να ζήσω τη ζωή μου με φό-

βο. Αν αυτό έχει ως συνέπεια να χάσουμε πράγματα, έχω να

πω ότι ήδη έχουμε χάσει πάρα πολλά. Έχασα τον πατέρα

μου, το μωρό μου και παρά λίγο να χάσω και τον άνδρα μου.

Έχασα την ταυτότητα μου, αλλά είμαι ακόμα όρθια».

Το Παλάτι φοβάται τα tabloids 
και θυσίασε τη Μέγκαν

Πριν ένα χρόνο έγινε αυτό που πέρασε στην ιστορία ως
«Megixt». Εκ του Μeghan και του Εxit, με τα βρετανικά tabloids
να τη χαρακτηρίζουν ως υπεύθυνη της εξόδου του ζευγα-
ριού από το Παλάτι και τη Μεγάλη Βρετανία. «Είχα πάει παν-

τού, όπου μπορούσα να ζητήσω βοήθεια. Και οι δυο μας είχα-

με εξαντλήσει τις επιλογές», είπε ο Χάρι, πριν εξηγήσει πως
βλέποντας τι περνούσε η σύζυγος του, θυμήθηκε τι είχε
συμβεί στη μητέρα του. «Η μεγαλύτερη ανησυχία μου ήταν

μήπως επαναληφθεί η ιστορία. Ήταν αυτό που έβλεπα να

γίνεται, αν όχι πιο επικίνδυνο γιατί είχε προστεθεί το θέμα της

φυλής και τα social media».

Διέψευσε πως αιφνιδίασε τη Βασίλισσα με την είδηση της
εξόδου, εξηγώντας πως είχαν προηγηθεί ουκ ολίγες συζητή-
σεις. «Σέβομαι πολύ τη γιαγιά μου, για να της το κάνω αυτό.

Είχα τρεις συζητήσεις μαζί της και δυο με τον πατέρα μου. Η

έξοδος ήταν συνέπεια της έλλειψης συμπαράστασης από τον

Θεσμό και της συμπεριφοράς των ανθρώπων, ειδικά από το

πώς τη διαχειρίζονταν τα μέσα. Είχαν πολλές ευκαιρίες να

τοποθετηθούν και να υπερασπιστούν τη Μέγκαν».

Η κορυφαία ήταν όταν 70 γυναίκες/μέλη του Κοινοβου-
λίου ενώθηκαν για να επισημάνουν την αποικιακή χροιά που
είχαν τα άρθρα και οι τίτλοι που αφορούσαν τη Μέγκαν. «Ούτε

τότε έκανε κάτι κάποιο μέλος της οικογένειας μου και αυτό

ήταν κάτι που με πλήγωσε». Ο λόγος που δεν έκανε κανείς
το παραμικρό είναι «γιατί η οικογένεια μου φοβάται πολύ το

ενδεχόμενο να στραφούν εναντίον της τα tabloids».

Το Παλάτι δεν ήθελε καν την παραδοσιακή, 
οικογενειακή φωτογραφία με τον Άρτσι

Μεταξύ αυτών που έζησε στο Μπάκινγκχαμ η Μέγκαν και
την αιφνιδίασαν, ήταν η ενημέρωση που είχε λάβει, πριν καν
γεννήσει το πρώτο παιδί του ζεύγους (Άρτσι), σύμφωνα με
την οποία το αγόρι δεν θα γινόταν πρίγκιπας και δεν θα λάμ-
βανε ασφάλεια από το Παλάτι – σε ό,τι αφορά και τα δημο-
σιεύματα που θα τον αφορούσαν. Κάτι που δεν ήταν σύμ-
φωνο με το Πρωτόκολλο. 

«Ξέρω πολύ καλά τι παίρνεις μαζί με έναν τίτλο, τα καλά

και τα κακά. Η εμπειρία μου αφορούσε πολύ πόνο που δεν

θα ευχόμουν να ζήσει το παιδί μου. Ο τίτλος όμως, ήταν πα-

τρογονικό του δικαίωμα. Μετά θα μπορούσε να πάρει ο ίδιος

την απόφαση για το τι ήθελε και τι όχι», λέει η Μέγκαν. 
Ο Άρτσι είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της βασιλικής οι-

κογένειας που είναι Αμερικανός και Βρετανός και μιγάς. Αυτή
η φωτογραφία δεν θα «έβγαινε» ποτέ, αν δεν μεσολαβούσε
παρέμβαση της Μαρκλ. 

«Δεν μας ζητήθηκε να κάνουμε τη λήψη, που ήταν στο

ευρύτερο πλαίσιο της μη αναγνώρισης των δικαιωμάτων του

παιδιού μας. Σκέφτηκα “μπορείτε να πείτε την αλήθεια; Να

πείτε στον κόσμο ότι δεν του δίνετε τον τίτλο ή πως δεν εγ-

γυάστε την ασφάλεια του; Ότι δεν είναι μέλος της παράδο-

σης; Αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό”…»

Επισήμανε πως στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης
της, η κύρια συζήτηση που γινόταν και αφορούσε το παιδί
της ήταν για το χρώμα του δέρματος του, με το Παλάτι να
εκφράσει τις ανησυχίες του για το ποιο θα ήταν, τελικά. Η
Μέγκαν αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος εξέφρασε αυτήν την
ανησυχία, «γιατί θα είναι πολύ επιζήμιο για όλους». 

Ο Χάρι πρόσθεσε ότι οι ερωτήσεις που ετίθεντο ήταν του
τύπου «πώς θα μοιάζουν τα παιδιά;» και αν θα ήταν πολύ
σκούρο το δέρμα τους.

Παρεμπιπτόντως, το ζευγάρι αποκάλυψε πως περιμέ-
νουν κορίτσι.

O Xάρι έχει απογοητευτεί από τον πατέρα 
του – που δεν του μιλάει

Το ζευγάρι είναι σε τακτική επαφή με τη Βασίλισσα, μέ-
σω Zoom, καθώς – όπως είπαν – εκείνη ζητά να βλέπει τα-
κτικά τον Άρτσι. Αυτός που δεν απαντά στις κλήσεις του Χάρι
είναι ο Πρίγκιπας Κάρολος. 

«Σταμάτησε να μου μιλάει, γιατί πήρα την κατάσταση στα

χέρια μου. Έκανα ό,τι χρειαζόταν η οικογένεια μου, γιατί 

έβλεπα πού πηγαίνει το πράγμα. Νοιώθω πως με έχει απο-

γοητεύσει πολύ, καθώς περάσαμε παρόμοιες καταστάσεις.

Ξέρει τον πόνο που νοιώθω. Επίσης, ο Άρτσι είναι εγγονός

του. Θα τον αγαπώ για πάντα, αλλά νοιώθω πολύ πόνο. Θα

συνεχίσω να προσπαθώ να 'γιατρέψουμε' τη σχέση μας»,

δήλωσε ο πρίγκιπας.
Αποκάλυψε πως ο Κάρολος του είχε ζητήσει να του δώσει

εγγράφως το πλάνο του, για τη ζωή του μετά την έξοδο – με
όλες τις λεπτομέρειες-, πριν γίνει η ανακοίνωση. Ο Χάρι 
πρόσθεσε ότι λατρεύει απεριόριστα τον αδελφό του «γιατί

έχουμε περάσει μια κόλαση μαζί, αλλά ακολουθούμε διαφο-

ρετικά μονοπάτια».

Ο πρίγκιπας Χάρι είπε πως ο πατέρας του σταμάτησε να
απαντά στα τηλεφωνήματα του, λέγοντάς του να του γράψει
ένα γράμμα. «Τότε αποφάσισα να πάρω την κατάσταση στα

χέρια μου και να δω εγώ και μόνον εγώ τι μπορώ να κάνω

για την οικογένεια μου», απάντησε, αποφασίζοντας έτσι την
οριστική αποχώρηση από το παλάτι.

Ακόμη, ο Χάρι βλέποντας την πίεση και την σκληρή κρι-
τική που δεχόταν η σύζυγός του από τα ΜΜΕ, ανέφερε πως
έβλεπε την ιστορία να επαναλαμβάνεται, κάνοντας αναφο-
ρά στην μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο Χάρι είχε «παγιδευτεί» στο σύστημα – 
από το οποίο απέδρασε χάριν της Μέγκαν

Έως ότου γνωρίσει τη Μέγκαν, το Παλάτι και η ζωή του
ως μέλους της βασιλικής οικογένειας ήταν ό,τι ήξερε ο Χάρι.
Όπως είπε «μεγάλωσα με πολλά προνόμια. Αυτό είναι δε-

δομένο. Αλλά 'παγιδεύτηκα' μέσα στο σύστημα, χωρίς να

ξέρω ότι είμαι παγιδευμένος – όπως όλα τα μέλη της οικογέ-

νειας μου, ήμουν σίγουρος πως δεν μπορούσα να φύγω από

αυτό». Ώσπου γνώρισε τη Μέγκαν και έθεσε άλλες προτε-
ραιότητες. Εκείνη τόνισε ότι η έξοδος του ζευγαριού δεν ήταν
πλάνο που είχε εκπονήσει η ίδια, από όταν γνώρισε τον Χάρι
– όπως την κατηγορούν. «Παράτησα την καριέρα μου και τη

ζωή μου, γιατί τον αγαπώ και ο στόχος μας είναι να είμαστε

μαζί για πάντα», είπε. Ο Χάρι πρόσθεσε ότι «προσπαθήσα-

με να κάνουμε τα πάντα, ώστε να αλλάξει η κατάσταση που

ζούσαμε στο Παλάτι. Αν ήταν πιο υποστηρικτικό προς τη Μέ-

γκαν, δεν θα φεύγαμε».

Τα χρήματα που του άφησε η Νταϊάνα 
επέτρεψαν στον Χάρι να πάρει την οικογένεια

του και να φύγουν από το παλάτι

Τη στιγμή που το ζευγάρι είπε το «εγκαταλείπουμε» το
2020, σταμάτησε να λαμβάνει χρήματα από το Παλάτι. Ο
Χάρι αποκάλυψε πως «καταφέραμε να κάνουμε την έξοδο,

χάρη στα χρήματα που μου είχε αφήσει η μητέρα μου». Είπε
και ότι αν ζούσε η Νταϊάνα, «θα ήταν πολύ εκνευρισμένη με

το πώς έγιναν όλα και πολύ λυπημένη. Στο τέλος της ημέ-

ρας όμως, πιστεύω ότι θα ήθελε να είμαστε χαρούμενοι. Ένοι-

ωθα την παρουσία της σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Δεν

μπορώ ούτε να φανταστώ πώς ήταν για εκείνη να περνά όλα

αυτά μόνη, για τόσα χρόνια. Εμείς είχαμε ο ένας τον άλλον

και πάλι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα». 

Αμφότεροι τόνισαν ότι πια μπορούν να επιλέγουν οι ίδι-
οι για ό,τι τους αφορά, εξ ου και μίλησαν στην Όπρα Ουίν-
φρι – κάτι που θα ήταν αδύνατο, αν δν είχαν εγκαταλείψει
τους τίτλους και τις υποχρεώσεις τους. 

«Σε αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να ζητήσουμε και να

λάβουμε άδεια και όλα να γίνουν με τη συνεργασία συμβούλων»,

σχολίασαν, ενώ τόνισαν πως δεν έλαβαν σεντ για αυτήν τη
συνέντευξη.

Δεν ήταν η βασίλισσα που ανησυχούσε…

Ούτε η βασίλισσα Ελισάβετ ούτε ο σύζυγός της συμμε-
τείχαν στις συζητήσεις που διεξήχθησαν στους κόλπους της
βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, κατά τη διάρκεια των
οποίων διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με το χρώμα του
δέρματος του γιου που επρόκειτο να φέρει στον κόσμο η
Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, διαβεβαίωσε η Όπρα
Γουίνφρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι δεν διευκρίνισε την ταυτότητα του προ-
σώπου εκείνου που ανέφερε αυτό το θέμα, «όμως ήθελε να

σιγουρευτεί πως γνωρίζω (…) ότι δεν ήταν ούτε η γιαγιά του

ούτε ο παππούς του», δήλωσε η παρουσιάστρια της εκ-
πομπής του CBS «This Morning».

Η Μέγκαν Μαρκλ είπε πως ο σύζυγός της της είχε απο-
καλύψει ότι ορισμένοι στο εσωτερικό της βασιλικής οικογέ-
νειας ανησυχούσαν σχετικά με το χρώμα του δέρματος που
θα είχε το μωρό τους, όταν εκείνη ήταν έγκυος στον Άρτσι.

Μετά την προβολή των όσων σοκαριστικών εκμυστηρ-
εύτηκε η δούκισσα του Σάσεξ και ο σύζυγός της πρίγκιπας
Χάρι, ολόκληρος ο κόσμος διερωτάται ποιος έκανε το ρα-
τσιστικό αυτό σχόλιο αμαυρώνοντας την εικόνα της βασιλι-
κής οικογένειας.

Το παλάτι … λύγισε, λυπάται 
αλλά επιβάλλει σιωπή

Η βασίλισσα Ελισάβετ και η οικογένειά της ανακοίνωσαν
την Τρίτη ότι στενοχωρήθηκαν, αφότου έμαθαν τις εμπειρίες
που βίωσαν ο Χάρι και η Μέγκαν, επισημαίνοντας πως θα
αντιμετωπίσουν «οικογενειακά» τα ζητήματα περί ρατσι-
σμού, που έθεσε. Στη ανακοίνωση του Παλατιού που έγινε
με την έγκριση και εξ ονόματος της βασίλισσας, αποφεύγε-
ται η αναφορά στους πριγκιπικούς τίτλους του ζευγαριού,
δεν αναφέρει την Μέγκαν ως σύζυγο και εμμέσως διαψεύδει
κάποιους από τους ισχυρισμούς τους.

Η λιτή ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ολόκληρη η οικογένεια έχει λυπηθεί που έμαθε το

πλήρες εύρος του πόσο δύσκολα ήταν τα τελευταία χρ-

όνια για τον Χάρι και τη Μέγκαν. Τα ζητήματα που τέθη-

καν, ιδίως εκείνο περί φυλετικών διακρίσεων, είναι αν-

ησυχητικά. Αν και κάποιες αναμνήσεις ενδέχεται να δια-

φέρουν, λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και θα αντι-

μετωπιστούν από την οικογένεια κατ’ ιδίαν... Ο Χάρι, η

Μέγκαν και ο Άρτσι θα παραμείνουν πάντα πολύ αγα-

πημένα μέλη της οικογένειας».

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΓΚΑΝ-ΧΑΡΙ

«Ανησυχούσε η βασιλική οικογένεια
πόσο μαύρο χρώμα θα είχε 

το νεογέννητο πριγκιπόπουλο»...
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Η παρανόηση
των δεξιών

Υπάρχει η περίπτωση να είσαι δεξιός με κομμουνιστική συνείδηση;
Αμέ, γιατί όχι, αρκεί να έχεις το μυαλό της γάτας. Μεγαλώνεις σε
ένα περιβάλλον που ο Παππούς και η Γιαγιά ήταν ένθερμοι υπο-
στηρικτές του Δηλιγιάννη και του Γούναρη, δεξιοί αναντάμ παπαν-
τάμ. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Κάθε πρωί που ξύπναγες έκανες τον σταυρό σου σε πλήρεις
διατάσεις, έπινες το γάλα σου και ξεκίναγες για το σχολείο με την
ευχή «άντε, να μάθεις γραμματα και μεθαύριο να διοριστείς στην
Νομαρχία, να αποκτήσεις μια θέση κι εσύ στην κοινωνία». Κάθε
μέρα που πέρναγε όλο και περισσότερο εδραιωνόταν στην
συνείδησή σου ο διορισμός στο Δημόσιο, αν ήθελες φυσικά να
πετύχεις και μία νύφη με ισάξια προίκα με αυτή του Νομαρχιακού
υπαλλήλου. Τα χρόνια περνούσαν, η προίκα της νύφης μεγάλω-
νε και κάποτε ο δεξιός Βουλευτής, φίλος του πατέρα σου εκπλή-
ρωνε την υποχρέωση απέναντι στον αριθμό των ψήφων που
ενθυλάκωνε σε κάθε κρίσιμη ψηφοφορία για τον Βουλευτικό μισθό.
Το σύνθημα του κόμματος ήταν πάντοτε η οικονομική ανάπτυξη,
οι επενδύσεις και οι καλλίτεροι μισθοί του Δημοσίου. Κάπου και
που, κατακεραύνωνε ο κύριος Βουλευτής του άπληστους Βιο-
μήχανους και ενδυνάμωνε την πίστη στις ανώτερες κοινωνικά
τάξεις των υπαλλήλων των Υπουργείων κατά τις ώρες εννέα έως
έντεκα και μισή που βρίσκονταν στην υπηρεσία τους, αν δεν
υπήρχε ανάγκη για κάποια ψώνια τροφίμων, ειδών ένδυσης και
υπόδησης.

Η απαίσια φυλή των εφοπλιστών, για κάθε συνεπή δεξιό πολίτη,
είχε φωλιάσει για τα καλά στην περιοχή του μίσους για τις καταχρή-
σεις που έκανε εις βάρος των αφιερωμένων στην ιδέα του ευγε-
νούς «εφάπαξ» ανθρώπων του δημοσίου τομέως. Η άποψη ενίο-
τε ότι η χώρα έπρεπε να εκβιομηχανισθεί δημιουργούσε ρίγη αγα-
νάκτησης σε κάθε έντιμο δεξιό πολίτη μισθοδοτούμενο από τον
κρατικό κουρβανά. Να δημιουργήσουμε δηλαδή βιομηχάνους που
θα κλέβουν τους έντιμους δημ Υπαλλήλους; Ποτέ, θα κρατήσου-
με το λάβαρο της ελεύθερης οικονομίας μέσω διορισμών και δρο-
σερών καλοκαιρινών διακοπών όπου δει και δεξιοφέρνει.

Δεν υπάρχει δεξιός οικογενειάρχης που να μην αποστρέφεται
το εμπόριο και την βιομηχανία. Προορισμός του δεξιού πολίτη
είναι να πιαστεί το παιδί του στην κρικέλα που έχει σαν βάση τον
σβέρκο του ελεύθερου επαγγελματία. Καλός είναι, αλλά εμπο-
ράκος, δεν έχει καμία τύχη στη ζωή του, κανένα κύρος. Καλλίτε-
ρα τελωνοφύλακας με βάση την κομμουνιστική οικονομία παρά
ένας άθλιος ιδιώτης.

Παλιότερα οι χωροφύλακες κυνηγούσαν τους αριστερούς ως
κομμουνιστές, ενώ οι ίδιοι στρογγυλοκάθονταν πρακτικά λόγω
επαγγέλματος στην θεωρία του Μάρξ. Άλλο να σου λέω κι άλλο
να βλέπεις ιδίοις όμασιν. Θαύμα φαγητό γίνεται στην αγνοούσα
χώρα μας, με αλατοπίπερο και μπόλικη μουστάρδα Καινσηανι-
κού Μαρξισμού. Μη γελάς ρε, εδώ μιλάμε περί σοβαρών ψηφο-
φόρων!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά, 
Στην «ελεύθερη» Κύπρο επικρατεί ο νόμος

της σχετικότητας. Άλλοι έχουν απεριόριστη
ελευθερία και άλλοι δεν έχουν καθόλου. Αυτό
συμβαίνει σε όλα, παντού. Αυτοί που μπο-
ρούν να έχουν απόλυτη ελευθερία και να κά-
νουν ό,τι θθέλουν, είναι πρώτα αυτοί οι οποίοι
βρίσκονται στην εξουσία και μετά η Εκκλησία
και οι πολύ πλούσιοι. 

Βγαίνει, για παράδειγμα, ο Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου και λέει δημόσια «να σταματήσουμε
να κλέβουμε» και κανένας δεν ενοχλείται
ποσώς. Θα περίμενε κάποιος να δημιουρ-
γηθεί κάποια εντύπωση, κάποια περιέργεια
στην κοινή γνώμη, αλλά φαίνεται ότι η απάτη,
η κλεψιά και γενικά η παρανομία σε Ελλάδα
και Κύπρο θεωρούνται περίπου «φυσιολογι-
κά» και ότι είναι «μέρος» της καθημερινότ-
ητας – ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε κυβερ-
νών κόμμα. 

Κάποτε ο νόμος γίνεται αυστηρός και τι-
μωρεί «μικρούς» κλέφτες, που καταχράστηκαν
μικρά χρηματικά ποσά, αλλά ανήκαν στην αν-
τιπολίτευση. Τους «ημετέρους» που κατα-
χράστηκαν τεράστια ποσά δεν τους ενοχλεί
καθόλου η Νομική Υπηρεσία και οι δικαστι-
κές Αρχές, αφού «Τζιείνοι εν οι παπάδες,
τζιείνοι εν οι τατάδες». 

Στην πραγματικότητα, το κράτος τούς βο-
ηθά να κάνουν ακόμα μεγαλύτερες παρα-
νομίες ατιμωρητί, αφού οι ίδιοι κάνουν ό,τι θέ-
λουν. Αστυνομία, Νομική Υπηρεσία και Δικα-
στική Υπηρεσία συνεργάζονται. «Τζιείνοι κρα-

τούν τζιαι το κρεάς τζιαι το μασιέριν»...
Εκτός των άλλων, με τις στενές σχέσεις

που έχουν με τους «αδελφούς» τους στην
Ελλάδα, έχουν «εμπλουτίσει» τις γνώσεις το-
υς. Έχουν κατοχυρώσει τις παρανομίες με νό-
μους, όπως ο Νόμος «προσωπικών δεδομέ-
νων» και ιδιαίτερα ο νόμος διαγραφής αδι-
κημάτων σε μικρό χρονικό διάστημα. Αν, κα-
τά λάθος, ανακαλυφθεί κάποια παρανομία, η
Νομική Υπηρεσία «καθυστερεί» τη διαδικασία
ώσπου να παραγραφεί η παρανομία. «Όμορ-
φος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος» η
«ελεύθερη» Κύπρος!!! 

Όλα καλά, όλα ωραία, μέχρι που βρέθηκε
ο Γενικός Ελεγκτής να ενοχλεί το «ωραίον έρ-
γον» της κυβέρνησης του πολυμήχανου Πρ-
οέδρου Αναστασιάδη. Όπου υπάρχουν «άρ-
ιστοι των αρίστων», σαν το «λαγωνικό» που
τους ξετρύπωσε. Έτσι, δημιούργησε ένα ωρ-
αίο κράτος, όπου συγγενείς, συμπέθεροι και
«ημέτεροι» καλοπερνούν. Δεν είναι καθόλου
παράξενο ότι ξεσπαθώνουν εναντίον του Γε-
νικού Ελεγκτή, που προσπαθεί να χαλάσει
την καλοπέραση όλων αυτών. Έτσι, βγαίνει
ο διευθυντής τού Γραφείου του Προέδρου μας
και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να υπερα-
σπιστούν τον ευεργέτη τους Νίκο Αναστα-
σιάδη και ψάχνουν τρόπους για να διώξουν
τον... «ενοχλητικό» Οδυσσέα Μιχαηλίδη και
να βάλουν ακόμα ένα «δικό» τους στη θέση
του. Αυτός ο ... κακός Γενικός Ελεγκτής, μαζί
με τον κ. Αρέστη, έφεραν σε δύσκολη θέση
τον τέως υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωρ-

γιάδη και τους κουμπάρους του, οι οποίοι πή-

ραν μόνο... μερικά εκατομμύρια ευρώ από

τον Συνεργατισμό. Ας εν καλά η Νομική Υπηρ-

εσία, η οποία εργάζεται «χριστιανικά». 

«Όλα τα κακά τζιαι ο λύκος»... Ο «λύκος»

είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Θα σας θυμίσω

ότι όταν επρόκειτο να γίνει πρόεδρος του

ΔΗΚΟ, άρχισε μια κακόβουλη και κακοήθης

προπαγάνδα και εκστρατεία εναντίον του.

«Πρίγκιπα» τον ανέβαζαν, «πρίγκιπα» τον κα-

τέβαζαν, επειδή έτυχε να ανήκει στην βαθύπλου-

τη οικογένεια του Αναστασίου Λεβέντη. Φυσι-

κά, ο Λεβέντης υπήρξε ένας από τους με-

γαλύτερους ευεργέτους του Ελληνισμού, σε

Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία και Αφρική. Δεν έγι-

νε Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νικόλας, ο

«πρίγκιπας» και έγιναν Πρόεδροι «άνθρωποι

του λαού», οι Δημήτρης Χριστόφιας και Νίκος

Αναστασιάδης. Βλέπετε τι σημαίνει να έχετε

έναν Πρόεδρο «χορτάτο», που ενδιαφέρεται

για τον τόπο του και όχι για τα λεφτά και τι

σημαίνει να έχετε αυτούς που τους συγκινούν

τα χρήματα; Νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, η Τουρκία και η Αμερική δεν καταλαβαίνουν

τι γίνεται στη χώρα των σκανδάλων – την

Κύπρο;

Τι εντύπωση σχηματίζεται έξω από την

Κύπρο, όταν βλέπουν ένα κράτος όπου βα-

σιλεύει η διαφθορά, η απάτη και η ατιμωρη-

σία; Ποιος θα βοηθήσει αυτό το κράτος; 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Φθορά, απάτη και ατιμωρησία»

Αγορά Ακινήτου στην Ελλάδα από απόσταση
Η Prosperty, μια ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων στην Ελλά-

δα, ξεκίνησε να λειτουργεί τον περασμένο Ιούλιο, αφού πρώτα είχε εξα-
σφαλίσει ως νεοφυής επιχείρηση χρηματοδότηση ύψους 1,1 εκατομ-
μυρίου ευρώ από τα funds Velocity.Partners και Metavallon, αλλά και
από angel investors. Βασικός στόχος των τριών ιδρυτών, του Αντώνη
Μαρκόπουλου, του Νίκου Πατσιόγιαννη και του Αντώνη Δεσποτάκη, ήταν
να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να φέρουν τη δια-
φάνεια στις συναλλαγές ακινήτων και να αναβαθμίσουν την εμπειρία των
χρηστών. 

Γράφει ο 

Αντώνης Μαρκόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος Prosperity

Ουσιαστικά, η πλατφόρμα λύνει τον γόρδιο δεσμό της αδιαφάνειας,
της χρόνιας γραφειοκρατίας και των χρονοβόρων διαδικασιών, καθώς
ψηφιοποιεί όλα τα στάδια της συναλλαγής, προσφέροντας όλες τις απαι-
τούμενες υπηρεσίες μέσω μιας απόλυτα ανέπαφης και αποτελεσματι-
κής εμπειρίας. Με τον τρόπο αυτό, βρίσκεται δίπλα σε μία από τις πιο
σημαντικές επιλογές των ανθρώπων στη ζωή τους, όπως αυτή της αγο-
ράς ενός σπιτιού.

Διαφάνεια και ευκολία από απόσταση

Πιο συγκεκριμένα, τα ακίνητα που εμφανίζονται στην πλατφόρμα είτε
για αγορά είτε για ενοικίαση έχουν ελεγχθεί νομικά και τεχνικά, άρα είναι
έτοιμα προς μεταβίβαση με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.
Μάλιστα, για να υπάρξει μια πλήρης και αντιπροσωπευτική εικόνα του
κάθε ακινήτου, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μην έχει αμφιβολία για την πι-
στότητα των στοιχείων και αγχώνεται για «κρυφές» λεπτομέρειες, χρη-
σιμοποιείται προηγμένη τεχνολογία για την όσο το δυνατόν πιο ρεαλι-
στική απεικόνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Βίντεο από
drone, πρωτότυπες κατόψεις και εικονικές περιηγήσεις 360ο είναι ορι-
σμένα μόνο από τα εργαλεία παρουσίασης των ακινήτων.

Ακόμη, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να διαπραγμα-
τεύεται την τιμή απευθείας με τον ιδιοκτήτη, γεγονός που δεν αφήνει πε-
ριθώρια σε «τρίτους» να χαλάσουν τη συμφωνία. Εκτός από τη διαφά-
νεια της διαδικασίας, η οποία υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι ο κά-
θε συναλλασσόμενος μπορεί να παρακολουθεί online σε 24ωρη βάση
την πορεία της υπόθεσής του, η πλατφόρμα εξουδετερώνει τη γραφειο-
κρατία και ολοκληρώνει τη συναλλαγή τέσσερις φορές ταχύτερα, μειώνον-
τας όσο το δυνατόν περισσότερο την ανάγκη φυσικής παρουσίας και τη
διενέργεια ολοκλήρωσης μιας πράξης από απόσταση, ακόμα και το εξω-
τερικό. Ως εκ τούτου, ακόμη και την περίοδο της πανδημίας, οι συναλ-

λαγές προχωρούσαν κανονικά, δίχως να επηρεάζονται από τα υγειονο-
μικά μέτρα. 

Η Ελλάδα ως προορισμός κατοικίας

Η ιδέα για την “ψηφιοποίηση” του ελληνικού real estate, με προηγμέ-
νες τεχνολογικά λύσεις και πλατφόρμες αντίστοιχες με αυτές στην Μ. 
Βρετανία, ήρθε σε μια εποχή όπου ο συγκεκριμένος κλάδος, μην έχον-
τας ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες για να εκσυγχρονιστεί, σκόραρε
πολύ χαμηλά σε ζητήματα διαφάνειας και παροχής υπηρεσιών, δυσκο-
λεύοντας πολύ τις συναλλαγές. Είναι ενδεικτικό ότι στην έρευνα της Jones
Lang La Salle (JLL) για το 2020 η Ελλάδα κατατάσσεται 41η ανάμεσα
σε 99 χώρες σχετικά με τη διαφάνεια του real estate. Η μεγάλη ανάγκη
του κόσμου στην Ελλάδα για σύγχρονες υπηρεσίες σχετικά με το real
estate επιβεβαιώθηκε από την ραγδαία αυξανόμενη επισκεψιμότητα,
καθώς μόλις στο πρώτο εξάμηνο έχουν σημειωθεί πάνω από 300.000
επισκέψεις στην πλατφόρμα.

Επίσης, μέχρι σήμερα, την έχουν εμπιστευτεί περισσότεροι από 1.000
ιδιοκτήτες ακινήτων, ένα χαρτοφυλάκιο δηλαδή συνολικής αξίας περίπου
500.000.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως ακίνητα από 60.000
ευρώ μέχρι 250.000 ευρώ. Φυσικά, προς διάθεση υπάρχουν και πο-
λυτελείς εξοχικές κατοικίες είτε στα νότια παράλια της Αθήνας είτε σε γνω-
στούς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Κρήτη
και η Ρόδος. Άλλο ένα στοιχείο που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της
ψηφιοποίησης του ελληνικού real estate είναι και η «καταγωγή» των
αναζητήσεων, καθώς σχεδόν το 25% προέρχεται από χώρες του εξω-
τερικού, κυρίως από Αμερική, Μ. Βρετανία και Βόρεια Ευρώπη. Πιο συγκε-
κριμένα, με «όπλο» την ποιότητα ζωής που μπορεί να προσφέρει, η
Ελλάδα φαίνεται να αναδεικνύεται στον υπ’ αριθμόν ένα προορισμό των
Βρετανών επενδυτών και συγκεκριμένα εκείνων που ενδιαφέρονται να
αποκτήσουν κάποιο ακίνητο κι ενδεχομένως και τη σχετική άδεια παρα-
μονής, αξιοποιώντας το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα».

Η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, ύστερα από τη δεκαετή ύφε-
ση, η μέχρι πρότινος αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας και οι
πρόσφατες διεθνείς επενδύσεις, σε συνδυσμό με τις σταθερές αξίες του
καλού καιρού και της ευχάριστης ζωής, έχουν διαμορφώσει μια καινούργια
τάση στο ελληνικό real estate. Η Ελλάδα φαίνεται να εξελίσσεται στα-
διακά από θερινή επιλογή για τα συντάξιμα χρόνια (retirement destination)
σε προορισμό μόνιμης κατοικίας (residential destination), όπου το δυνα-
μικό κοινό αποφασίζει να εργαστεί στη χώρα και να μεγαλώσει την οι-
κογένειά του. Η συγκεκριμένη τάση αναμένεται να ενισχυθεί την επόμενη
πενταετία, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται λόγω
οικονομικών τιμών και διαθεσιμότητας κατάλληλων καταλυμάτων.
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Ο Στρατάρχης Harding – 1955

Το 1984 το βρετανικό ανεξάρτητο τηλεοπτικό
κανάλι ITV πρόβαλε μια παραγωγή της εταιρείας
GranadaTelevision, ένα ντοκιμαντέρ για την Κύπρο
με τίτλο «Cyprus Britain’s Grim Legacy». Ο Στρα-
τάρχης Harding στο πρόγραμμα εκείνο παραδέχθηκε
πως η Βρετανία δεν εννοούσε τα περί αναγνωρίσεως
του δικαιώματος της αυτοδιαθέσεως (όπως την εννο-
ούσαν οι Έλληνες και όπως αυτή έπρεπε να εννο-
είται βάση του Διεθνούς Δικαίου και των αναγνωρι-
σμένων δημοκρατικών αρχών και δικαιωμάτων).
Δηλαδή ούτε η Βρετανία ούτε ο ίδιος ήσαν ειλικρι-
νείς όταν ο ίδιος το χειμώνα του 1955/57 παρου-
σίαζε τις περιβόητες «Προτάσεις» του στον Αρχιεπίσκο-
πο Μακάριο, στις οποίες γινόταν αναφορά για «αναγ-
νώριση» της αρχής της αυτοδιαθέσεως.

Σημειώνω ότι κάποιοι μάλιστα έγραψαν και επι-
καλούνταν ότι οι «Προτάσεις Harding» ήσαν μια
«χαμένη ευκαιρία»…

Είπε ο Harding στο ντοκιμαντέρ: «Ήταν δόλωμα
η αναφορά εκείνη, για να δελεάσουμε τον Μακάρ-
ιο να δεχθεί την αυτοκυβέρνηση».

Ακριβώς όπως είχε ο τότε Πρωθυπουργός (και
προηγουμένως Υπ. Εξωτερικών) Anthony Eden
ειδοποιήσει προκαταβολικά τον Τούρκο ομόλογό
του Menderes στις 10.11.1955, μερικές εβδομάδες
μετά την «Τριμερή» στο Λονδίνο, όταν οι Βρετανοί
έδωσαν στην Τουρκία το locus standi, που είχαν
παραδώσει στη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923: «Να
μην ανησυχούσε η Τουρκία, και η Βρετανία είχε
κανονίσει την εξυπηρέτηση των τουρκικών συμφε-
ρόντων». Το μήνυμα προς τον Τούρκο Πρωθυ-
πουργό μεταξύ άλλων έλεγε:

«Η αναφορά στις προτάσεις προς το Μακάριο
για την αυτοδιάθεση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά
μια διαφορετική τοποθέτηση της θέσεως που διατύπω-
σε ο Υπ. Εξωτερικών Macmillan στα πλαίσια της
Τριμερούς Διάσκεψης, ότι δηλαδή η Βρετανία αναγ-
νωρίζει την αρχή της αυτοδιάθεσης άλλα αυτή δεν
εφαρμόζεται όταν υπάρχουν γεωγραφικοί, στρατ-
ηγικοί και άλλοι λόγοι».

Οι βοηθοί «μετριοπαθείς
Ελληνοκύπριοι» - και η «καλύτερη

ευκαιρία»

Στο ίδιο μήνυμα, το οποίο μεταβιβάστηκε μέσω
του βρετανού Πρέσβη στην Άγκυρα γινόταν λόγος,
όμως, και για τους (βοηθούς των Βρετανών στην
Κύπρο), λεγόμενους «μετριοπαθείς». Έλεγε σχετι-
κά:

«Να μεταβιβάσετε στον Τούρκο Πρωθυπουργό
πως ίσως να μην υπάρξει καλύτερη ευκαιρία στο
μέλλον να ενισχύσουμε τους μετριοπαθείς Κύπρ-
ιους έναντι των εξτρεμιστών και ότι η σημερινή
Ελληνική κυβέρνηση ανυπομονεί να συμφωνηθεί
μια λύση».

(Σημ. Παρεμπιπτόντως χρόνια αργότερα, να
θυμίσω ότι και με τη «λύση» που επιδίωκε ο Πρόε-
δρος Γιώργος Βασιλείου, υποσχόταν ότι θα εξασφ-
άλισε και τα τουρκικά συμφέροντα. Όταν δέχθηκε,
δίχως εξουσιοδότηση από το λαό, το 99% των τουρ-
κικών αξιώσεων, την βρετανο-τουρκική απαρτχά-
ιντ δι-κοινοτική, δι-ζωνική ομοσπονδία και έκανε ότι
του ζητούσαν οι Βρετανοί. Και έτσι κατάφεραν οι
«κηδεμόνες» Βρετανοί,  να εκδώσουν τα ψηφίσμα-
τα 649/90, 716/91, 750/92 που καθόρισαν την πολι-
τική ισότητα που ζητούσαν οι Τούρκοι και τη διζω-
νική).

Τον Αύγουστο του 1956 η βρετανική κυβέρνηση
κάλεσε τον δικαστή Λόρδο Radcliffe (γνωστό ως Sir
Cyril John Radcliffe και έναν από τους συν-αρχι-
τέκτονες της διχοτόμησης των Ινδιών το 1947, βλέπε

πιο κάτω – πέθανε 1.4.1977) να ετοιμάσει συνταγ-
ματικές προτάσεις για την βρετανική αποικία Κύπρο.
Οι προτάσεις παραδόθηκαν στην βρετανική κυβέρν-
ηση στις 12 Νοεμβρίου 1956 και κυκλοφόρησαν
από τον Υπουργό Αποικιών Alan Lennox-Boyd στους
συναδέλφους του στις 13 Νοεμβρίου 1956. Παράλ-
ληλα στην Άγκυρα ο Δρ Nihat Erim παρέδιδε στις
24.11.1956 την δική του έκθεση για διχοτόμηση της
Κύπρου, στον Πρωθυπουργό Menderes.

«Αριστούργημα»...

Παρόλο που ο Λόρδος Radcliffe σε δημόσιες
συζητήσεις κράτησε χαμηλούς τόνους στην ιδέα
ομόσπονδου Συντάγματος και πως στην πραγμα-
τικότητα πίστευε ότι αυτό ήταν ακατόρθωτο στην
Κύπρο, πείστηκε να «προσαρμόσει» τις προτάσεις
του σε σημείο που ο Τούρκος καθηγητής Δρ. Nihat
Erim και σύμβουλος του Τούρκου Πρωθυπουργού
Menderes, τις αποκάλεσε «αριστούργημα». Παρ’
όλα αυτά, στις παραγράφους 27-29 της έκθεσής
του ο Λόρδος Radcliffe δεν απέφυγε να καταγρά-
ψει:

«Έχω μελετήσει πολύ καλά το αίτημα εκ μέρους
της Τουρκοκυπριακής κοινότητας ότι πρέπει να τους
παραχωρηθεί πολιτική ίση αντιπροσώπευση με
εκείνη στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Ανκαι δεν
το δέχομαι αυτό (το αίτημα), δεν νομίζω είναι από
έλλειψη σεβασμού για τις αμφιβολίες που βρίσκον-
ται πίσω από αυτό. ΄Όμως αυτό είναι ένα αίτημα
από το 18% ενός πληθυσμού να μοιραστεί πολιτι-
κή εξουσία εξίσου με το 80%. Και αν είναι να γίνει
κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει στη βάση δύο πιθανο-
τήτων. Είτε να είναι συμβατό με τις αρχές ενός
συντάγματος βασισμένου στις φιλελεύθερες και
δημοκρατικές αντιλήψεις ότι πολιτική εξουσία πρέ-
πει να είναι ισορροπημένη με αυτό τον τρόπο, ή με
τη δημιουργία μιας πολιτικής ισορροπίας που να
είναι εποικοδομητική στο να προστατεύσει τα αναγ-
καία συμφέροντα μιας κοινότητας από καταπίεση
από την πλειοψηφία. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να
υποστηρίζω αμφότερες τις προτάσεις.

«Η πρώτη εμπεριέχει την ιδέα μιας ομοσπονδίας
παρά ενός ενιαίου Κράτους. Θα είναι φυσικό να
παραχωρηθεί σε μέλη της μιας ομοσπονδίας ίση
αντιπροσώπευση στο ομόσπονδο σώμα, ανεξάρτ-
ητα από την αριθμητική αναλογία του πληθυσμού
των περιοχών που αντιπροσωπεύουν. Όμως μπο-
ρεί η Κύπρος να οργανωθεί σε μια ομοσπονδία με
αυτό το τρόπο; Δεν το νομίζω…

«Μήπως η δεύτερη πρόταση φθάνει σε διαφορ-
ετικό αποτέλεσμα; Δεν το νομίζω. Το να δώσεις ίση
πολιτική δύναμη σε ένα ενιαίο Κράτος δύο κοινο-
τήτων που έχουν τέτοια αριθμητική ανισότητα – μια
ανισότητα η οποία έχει την πιθανότητα αύξησης όσο
και μείωσης – σημαίνει να αρνείσαι στην πλειοψ-
ηφία του πληθυσμού σε όλα τα επίπεδα της αυτό-
κυβέρνησης, να κατοπτρίζει την απόφασή της εποι-
κοδομητικά…»

Οι τύψεις Radcliffe

Ο Λόρδος Radcliffe, όμως ήταν επίσης, o εκτε-
λεστής της αποικιοκρατίας που είχε ετοιμάσει τον
διχοτομικό χάρτη των Ινδιών. Τον οποίο κατάθεσε
στις 9 Αυγούστου 1947, μοιράζοντας την Ινδία και
δημιουργώντας το νέο κράτος του Πακιστάν. Τα νέα
σύνορα ανακοινώθηκαν επίσημα στις 14 Αυγούστου
1947, την ημέρα που ανακοινώθηκε η ανεξαρτησία
του Πακιστάν (για τους Μουσουλμάνους) και μία
ημέρα πριν την ανεξαρτησία των Ινδιών (για τους
Hindus and Sikhs). Όταν ο Radcliffe είδε το αποτέ-
λεσμα του διαχωρισμού και την διχοτόμηση που
επήλθε, δηλαδή 14 εκατομμύρια άνθρωποι, 7 εκ.
σε κάθε πλευρά να γίνονται πρόσφυγες, 500,000

να σκοτώνονται σε βιαιότητες και όλη την τραγωδία
που προκάλεσε σε αμφότερες τις πλευρές των
συνόρων που διαμόρφωσε, αρνήθηκε να εισπρά-
ξει το μισθό των 40,000 ρουβλιών (τότε 3,000 λίρες).
Το 1948 τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο της Βρε-
τανικής Αυτοκρατορίας. O Βρετανός ποιητής, που
αργότερα πήρε αμερικανική υπηκοότητα W. H.
Auden, στο σατιρικό ποίημά του «Διχοτόμηση», το
1966, αναφέρθηκε στο πρωταρχικό ρόλο του Radcliffe
στη διχοτόμηση των Ινδιών και του Πακιστάν.

Έγραψε στο ποίημά του: «Εμείς (βρετανική κυβέρν-
ηση) μπορούμε να σας δώσουμε (τον Radcliffe) τέσ-
σερεις δικαστές, δύο Μουσουλμάνους και δύο Hindu,
να διαβουλεύεστε, αλλά το τελευταίο λόγο πρέπει
να τον έχετε εσείς». Αυτό εικονογραφεί τα στοιχεία
της «πολιτικής ισότητας» που βρίσκονται στην βρε-
τανική πολιτική διαχωρισμού και διχοτόμησης των
Ινδιών. Και αυτό θέτει το ερώτημα ως προ το γιατί
η βρετανική επιλογή του Λόρδου Radcliffe μεταξύ
τόσων άλλων, για την Κύπρο, η φήμη του οποίου
είχε λερωθεί με τη διχοτόμηση…

Ίσως αυτή η εμπειρία του, όμως, να τον έκανε
πιο σοφό όταν καλέστηκε να ετοιμάσει Συνταγμα-
τικές Προτάσεις για την Κύπρο και θεώρησε, σωστά,
ότι δεν υπήρχε η υποδομή για διχοτόμηση ή ομο-
σπονδία στο νησί μας…

Και όμως η βρετανική κυβέρνηση δεν πτοήθηκε
να ανακοινώσει στις 19 Δεκεμβρίου 1956 παράλ-
ληλα με την ανακοίνωση των Συνταγματικών Προ-
τάσεων Radcliffe – την υπόσχεσή της – προς την
τουρκική κυβέρνηση και το 18% των Τουρκοκυπρίων
στο νησί, ότι σε τελική λύση του Κυπριακού δεν θα
αποκλείεται η ξεχωριστή αυτοδιάθεση του 18% και
η διχοτόμηση. Την οποία υπόσχεση είχε ήδη συμφ-
ωνήσει ότι θα ανακοίνωνε ο Υπουργός Αποικιών
στην συνάντησή του με τον Τούρκο Πρωθυπουργό
στις 16 Δεκεμβρίου 1956.

Ομοσπονδιακές υποδομές

Ο αντικαταστάτης του Στρατάρχη Harding, Sir
Hugh Foot, έφθανε στο Λονδίνο τον Ιανουάριο του
1958 για διαπραγματεύσεις για το Σχέδιο του με
Βρετανούς αξιωματούχους και μεγάλη τουρκική αντι-
προσωπεία μεταξύ των οποίων και ο Δρ.Nihat Erim.
Σημειώνω ότι α) το «Σχέδιο Foot» βασιζόταν στις
απαιτήσεις του Δρ. Nihat Erim και β) ήταν εκείνο το
σχέδιο που τροποποιήθηκε και επανεμφανίστηκε
το καλοκαίρι του 1958 ως το τριχοτομικό«Σχέδιο
Μacmillan»!

Τελικά στις διαβουλεύσεις εκείνες, οι Βρετανοί
αναγκάστηκαν να καθοδηγήσουν τους Τούρκους
στο ότι έπρεπε να ήσαν υπομονετικοί και να δεχόν-
τουσαν σταδιακές συνταγματικές ρυθμίσεις γιατί μια
τέτοια λύση δεν μπορούσε να επιβληθεί. Ουσια-
στικά ήταν διχοτόμηση και δεν μπορούσε να γίνει
δεκτή από το βρετανικό κοινό, από τη διεθνή κοινότ-
ητα, από τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ. Ο Δρ. Erim
ήταν έξυπνος άνθρωπος και κατάλαβε, όμως αυτό
δεν τον σταμάτησε στην συνάντηση της 25ης Ιανο-
υαρίου (1958) από το να απαιτήσει, η επίσημη
γλώσσα στην Κύπρο, σε ένα μελλοντικό Σύνταγμα,
να είναι η αγγλική και να μην επιτρέπεται ιερωμέ-
νοι να διεκδικούν θέσεις στην κυβέρνηση.

Στις 22 Ιανουαρίου 1958 είχε γράψει προνοητι-
κά το Γραφείο Αποικιών για τις επικείμενες διαβου-
λεύσεις:

«Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά με
την ιδέα ομοσπονδίας. Αν φανούμε ότι δεσμευό-
μαστε με τους Τούρκους, θα ερμηνευθεί ως να ετοι-
μάζουμε το έδαφος για ενδεχόμενη διχοτόμηση. Τότε
πιθανό να καταστρέψουμε οποιαδήποτε περίπτω-
ση να καταφέρουμε τους Ελληνοκύπριους να δεχθ-
ούν το σχέδιο Foot και να δουλέψουμε για ένα Σύνταγ-

μα αυτό-κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, δεν

βλέπω να έχει νόημα ένα ομόσπονδο σύνταγμα

στην Κύπρο…» Και εισηγείτο το Γραφείο Αποικιών

να ζητείτο στον κατάλληλο χρόνο από τον Λόρδο

Radcliffe να εξηγήσει περαιτέρω αυτά που έγραψε

στις παραγράφους 27-29 της Έκθεσής του». 

Οι Τούρκοι πίεζαν, καθ΄όλη την διάρκεια του 1958,

απαιτώντας ότι οποιοδήποτε σχέδιο αυτό-κυβέρν-

ησης στην Κύπρο πριν τη διχοτόμηση, έπρεπε να

είναι ένα είδος ομόσπονδης αυτό-κυβέρνησης. Όπως

έγινε με τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου…

Στις 8 Ιανουαρίου 1958 το Φόρεϊν Όφις ενημέρ-

ωσε τον Αμερικανό υπ. Εξωτερικών, John Foster

Dulles, ότι δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν τις

διαβεβαιώσεις που έδωσαν στους Τούρκους. Η

Τουρκοκυπριακή κοινότητα θα έχει το δικαίωμα της

αυτοδιάθεσης όπως και η Ελληνοκυπριακή, γιατί

δέσμευσαν τους εαυτούς τους δημόσια (με την δήλω-

ση της 19ης Δεκεμβρίου 1956)…

Η βρετανική δολιότητα δυστυχώς προχωρεί με

την ίδια τακτική. Για έβδομη δεκαετία ακάθεκτη προ-

σπαθεί με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει τα τουρκικά

(και βρετανικά) συμφέροντα, όπως τα είχε απαιτή-

σει ο Δρ. Nihat Erim, χρησιμοποιώντας τους εκά-

στοτε «μετριοπαθείς Ελληνοκύπριους» για δεκανίκια,

όπως καλή ώρα, κάνει και τώρα… Και ας είχε απο-

καλέσει το 1958 την πολιτική τους ο συνάδελφος

τους στο Υπουργείο Εξωτερικών J. M. Addis, ως

«odious policy». Επικρίνοντας μαστιγωτικά τα όσα

διαβουλεύονταν για την Κύπρο. 

Οdious policy – Απεχθής πολιτική

Έγραψε o J.M. Addis μεταξύ άλλων:

«Η γενική πολιτική μας για τις μη αυτό-κυβερ-

νούμενες περιοχές, είναι να τις οδηγήσουμε προς

το δρόμο της αυτοκυβέρνησης και στα επίπεδα

εκείνα που θα μπορούν να αποφασίσουν μόνες

τους για το μέλλον τους. Είναι σφόδρα ενάντια στις

παραδόσεις μας να περιορίζουμε την ελευθερία επι-

λογής όταν έρχεται η ώρα της ανεξαρτησίας…Η

αρχή της ‘ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ΄ την

οποία περιγράφει η δήλωση της 19ης Δεκεμβρίου

1956 είναι απεχθής (odious) γιατί αρνείται την ενότ-

ητα σε μια μικτή κοινότητα…Ο διαχωρισμός είναι

ιδιαίτερα αρνητικός σε μια περιοχή τόσο μικρή όσο

η Κύπρος και μάλιστα σε μεσογειακό περιβάλλον.

Γι΄αυτούς τους λόγους η δική μου άποψη είναι

πως η μόνη σωστή λύση για την Κύπρο είναι η αυτο-

διάθεση που οδηγεί στην ένωση. Αντιλαμβάνομαι,

βέβαια ότι είναι εντελώς αδύνατο για τη σημερινή

κυβέρνηση (Macmillan) να διακηρύξει αυτή τη λύση

ως τον σωστό στόχο, αν όχι για τίποτε άλλο από τη

δήλωσή μας της 19ης Δεκεμβρίου 1956…Δεν πιστεύω

ότι οι δυσκολίες αυτές θα είναι μεγαλύτερες από

εκείνες που θα δημιουργηθούν αν εγκριθούν τα σχέ-

δια που έχουμε ετοιμάσει. Αν δεν τα εφαρμόσουμε,

τουλάχιστον θα βρισκόμαστε στο δρόμο για μια

μόνιμη και σταθερή λύση, η οποία θα βασίζεται στις

βασικές αρχές της γενικής μας πολιτικής». (Οι υπο-

γραμμίσεις της συγγραφέως).

Ποίος άραγε μπορεί να αμφισβητήσει τα όσα προ-

νοητικά έγραψε ο κ. Addis το 1958 και ότι οι δυσκολίες

που τόσο σοφά προέβλεψε, ακόμα βασανίζουν αυτό

το νησί με τη μισητή δι-κοινοτική αυτοδιάθεση, που

δεν είναι άλλη από την αντιδημοκρατική ρατσιστι-

κή δι-κοινοτική δι-ζωνική ομοσπονδία; Κατά τον

Addis, και η ντε φάκτο διχοτόμηση,είναι εξίσου μισι-

τή.

Και η πατρότητα της «δικοινοτικής κυριαρχίας»

ανήκει στους Βρετανούς.

Οι προφητικές προειδοποιήσεις του Λόρδου Radcliffe 

για «πολιτική ισότητα», τα θεμέλια της «ομοσπονδίας» 

και η συνεχιζόμενη απεχθής βρετανική πολιτική

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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Το ψέμαν εν χαλίτσιν της Αλήθκειας
Ό,τι υπάρχει εις την Γη, επάνω στον πλανήτη,
μόλις στον κόσμο γεννηθεί – ψάχνει ασφάλεια να βρει,

πάχνη – φωλιά, για σπίτι!
Όλα αυτά για να κτιστούν χρειάζεται αγώνας, 
δεν γίνονται του κουτουρού – θέλει εξάσκηση του νου, 

ζωή σαν Μαραθώνας!
Άλλοι βαδίζουν τίμια, άλλοι με αμαρτία.
Έτσιν ο κόσμος δυστυχώς – υπάρχει πλούσιος, φτωχός,

σ’ αυτή την κοινωνία!
Για να πετύχουν τον σκοπό έχουν δικό τους τρόπο, 
στη βιοπάλη για τροφή – αγάπη, φήμη και στοργή

με ψέμα ή με κόπο!
Να στεριωθούνε όλα αυτά χρειάζονται χαλίτζια,
η Αλήθεια θέλει ψέματα – κορίτσια θέλουν έρωτα

τζι’ οι στέγες τα βολίτζια!
Αλλοιώτικα κατάρρευσις, όλα ισοπεδώνει, 
χαλίτζι, τόσο δα μικρό – σαν λείπει Μάστορας σ’ αυτό,

τίποτα δεν στεριώνει!
Κοιτάξετε τριγύρω μας πριν από τόσα χρόνια, 
πανάρχαια τα χτίσματα – αθάνατα ευρήματα, 

υπάρχουνε αιώνια!
Τα Μέγαρα, τα άπαντα, όλα χαλικωμένα, 
τα ψέματα τζιαι η κλεψιά – ζωής μας είναι αρτημασιά,

μέσα ευλογημένα!
Αυτά τα είπαν Κληρικοί, είναι αγιασμένα, 
συνίσταται εις τον σκοπό – Εν τούτω πάντα θα νικώ, 

το είδα στα γραμμένα!
Για να αντέχουν στον καιρό, στες χιλιετηρίδες, 
του Μέλλοντος κληρονομιές – για τες επόμενες γενιές, 
ο Φάρος κι οι Ελπίδες!
Έτσι εχτίζαν Μάστορες φραμούς τζιαι πετροτοίχους,
το ψέμαν εχαλίκωνεν – Αλήθκειαν εδυνάμωνεν,

σαν ποιητής τους στίχους!!!
Ειρήναρχος Στεφάνου

30 Ιανουαρίου 2021

Αναρωτιέμαι...
Ποιας νύχτας άγγελος, ψυχή, σε παίρνει στα φτερά του,

σαν την καρδιά μου ξεγελάς του ύπνου μαγεμένη. 
Μέσα του σκότους που κρυφά σε βγάζει απ’ το κορμί μου,

ποιας χίμαιρας ροή γυρνάς, πριν ξαναρθείς μαζί μου; 
Ποιες παρορμήσεις σε ωθούν από ψηλά του κόσμου,
ποιον εμπιστεύεσαι Θεό στην άβυσσο του εντός μου;

Αναρωτιέμαι...
Γιατί ο νους βυθίζεται σε ό,τι δεν γνωρίζει

κι αναζητά το άπιαστο κείνο που δεν ορίζει; 
Κι ολημερίς τον άνθρωπο μ’ αισθήσεις τον παιδεύει,

ενώ τις νύχτες ξαστεριές ονειροταξιδεύει...
Γιατί...

Μετά που μου έδειξες ζωής τ’ άφθαστο μεγαλείο,
λατρεύω Σε. Με προσπερνάς, δίχως στερνό αντίο.

Να υπάρχεις – είναι ανάγκη σου – το γήινο κορμί μου. 
Της θερινής σου διαμονής; Του Χάρου ή δική μου;

Μερσίνη MacFarland

Θεία υπομονή

Η υπομονή είναι ως οπωροφόρο δέντρο,
Μετά κλάδων και κλαδίσκων στραμμένων άνω,

Δια περισσότερο φως*
Ω ευλογημένη γαλήνη.

Η υπομονή είναι ως παιδικό χαμόγελο,
Λαμπερής αθωότητος, 

Δωρεά γεννηθείσα εν τη καρδία,
Επιθυμία ζωής, Αντικατοπτρισμός μακροζωΐας.

Η υπομονή είναι ως δάκρυ χαράς
Αρδεύον ουράνιους κήπους

Όπου καλλιεργούνται ωίθυροι διανοίγοντες
Εις τον διακαή ακροατή λόγους σοφίας.

Η ιερή ανθοφορία της ζωής
Κεχρισμένη αγίου χρίσματος

Προς ίαση αρχαίου σχίσματος,
Μία περίλαμπρος οδός, ως οι αστέρες των Ουρανών**

Προς Δόξα Σου.
*Ψαλμ. 1:3, **Γεν. 26:4

Jo-Anne Μαρινάκη
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ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ̇ ËÙ‹-
ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏfiÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·-
ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùfi. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜ fi¯È ·ÏÒ˜
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡Ó-
ıËÌ·, ·ÏÏ¿, ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂ-
Ú›·˜ Î·È ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜, ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. 

ÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
·fiÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜. °Â-
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹ ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ Ì¿˜ Ï¤ÂÈ fiÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
·fiÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘ Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒ-
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ̄ ·Ì¤ÓÔ». ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ·È‰› ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· fiÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ Ó· Â›Ó·È ̄ ·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, fiÔ˘
‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›. 

°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, fiÌˆ˜, ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ̄ ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù·
ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈ-
‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜. 

∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·fi Ù· ıÂÙÈÎ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ∂›Ó·È ÔÏÏ¿. ∞˜
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Ù· ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿. ∆· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ ÂÈ-
‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô fiˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›-
ÛÙ·Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹. 

∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ̆ ÏÈÎ‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È, fiÌˆ˜, Î·È ËıÈÎ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î¿ÔÈÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜) ‹ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î¿ÔÈÔ˘, Ë
ÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË) ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ-
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ËıÈÎ‹ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·, Ô ¤·ÈÓÔ˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÈÔ ¿-
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂ-
ÏÈÎ¿ ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ» Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ
ÁÂÓÈÎ‹ Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·, ‚¤‚·È·, ÙË˜ Ï¤ÍË˜.

∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
Î·ÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ fiÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈfiÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤-
ÙÔÈ· Ú¿ÍË. ∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË; ∂Ó-
ÓÔÔ‡ÌÂ Ú¿ÍË Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ Î¿-
ÔÈ· ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
ÂÈÊ¤ÚÂÈ ¯›ÏÈ· Ì‡ÚÈ· Î·Î¿, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
Ë ·ÓËıÈÎfiÙËÙ· (‰ËÏ. ¤Ó·˜ ‚›Ô˜ ·ÎfiÏ·ÛÙÔ˜), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
ÔÏÏ¿ Ô‰˘ÓËÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Â·ÎfiÏÔ˘ı·. √ ̄ ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ÙÚfiÔ˜
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÁÂÓÈÎ¿
·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·ÓÙ›
ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎfiÌ·
Î·È ÌÂ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ¤ÁÎÚÈÛË. √ˆÛ-
‰‹ÔÙÂ Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÓfiÌÔ˘ ‹ Î·ÓfiÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ-
ÌˆÚÂ›Ù·È. 

∆√ ¶ƒø∆√ ∫∞π ª√¡∞¢π∫√ ∂§§∏¡√∫À¶ƒπ∞∫√ √ƒ£√¢√•√ °ƒ∞º∂π√ ∫∏¢∂πø¡ ∆∏™ ¶∞ƒ√π∫π∞™

FUNERAL DIRECTORS

∆∞º√¶∂∆ƒ∂™
∫∞π ™∆∞Àƒ√π

131-133 MYDDLETON ROAD, WOOD GREEN, LONDON N22 8NG 

TEL: 020 8889 9888 (24 ÒÚÂ˜) FAX: 020 8888 9205 E-mail: d-e@d-e.co.uk

24øƒ∏ ∂•À¶∏ƒ∂∆∏™∏ ™∂ √§∞ ∆∞ ª∂ƒ∏ ∆√À §√¡¢π¡√À
Specialists in repatriation to Cyprus, Greece and all over the world

∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞
ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ . ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

24ñ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019√ÚıÔ‰ÔÍ›·

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

∏√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
EÎÎÏËÛ›· Ì·  ̃¤¯ÂÈ Î·ıÔ-
Ú›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂ-

Á¿ÏÔ ·˘Ùfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙË˜
¶·ÁÎfiÛÌÈ·  ̃⁄„ˆÛË  ̃ÙÔ  ̆∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙËÓ 14ËÓ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 628 Ì.Ã.

∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÂÌÂ›˜
ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› fiÙÈ ÚÔËÁ‹ıË Î·È
¿ÏÏË ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆ-
ÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ó·fi ÙˆÓ πÂ-
ÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Â› ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿-
ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ÌËÙÚfi˜
·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜.

¶fiÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó· Ô ˘ÌÓˆ‰fi˜
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
·Á›·ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
ÃÚÈÛÙfi˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úfi˜, Ô Ê‡Ï·Í
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úfi˜,
Ë ̂ Ú·ÈfiÙË˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™Ù·˘-
Úfi˜, ‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
™Ù·˘Úfi˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
™Ù·˘Úfi˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰fiÍ· Î·È ÙˆÓ
‰·ÈÌfiÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».

¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË
1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, fiÔ˘ ÂÙ¤-

ıËÛ·Ó oÈ ¶ÚˆÙfiÏ·ÛÙÔÈ ∞‰¿Ì
Î·È ∂‡· ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi £Âfi,
Â˘ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ
«Í‡ÏÔ ÙË˜ ∑ˆ‹˜».

2) ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÎÙ‡-
ËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ ı¿-
Ï·ÛÛ· Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË ÂÈ˜ ‰‡Ô ‰È¿
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜ ÊÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÙ˘-
ÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi.

3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
‡„ˆÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ‰È·
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ ·fi Ù· Ê›-
‰È·, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˜
ÙÔÓ £Âfi. ∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ ÌfiÓÔ ÂÎÂ›-
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
¯¿ÏÎÈÓÔ fiÊÈ, fi¯È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ.
∂ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ fiÊÈ˜
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘-
Ú›Ô˘.

∏ ¶ÚÒÙË ⁄„ˆÛÈ˜ 
ÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ

ÙÔ ÂÍ‹˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜:
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹ ÙÈÌ¿-
Ù·È ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ÌÂÙ¿
ÙË˜ ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
ÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã. ÂÎÏ‹ıË ·fi ÙÔ˘˜

Î·ÙÔ›ÎÔ˘  ̃ÙË  ̃ƒÒÌË  ̃Ó· ÙÔ˘  ̃‚ÔË-
ı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ó· ··ÏÏ·-
ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ª·Í¤-
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ. √ ª·Í¤-
ÓÙÈÔ˜ fiÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùfi ˘ÂÚÙÚÈ-
Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â‚¿‰È˙Â ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Â˘ÚÈÛÎfi-
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
ÂÂÈ‰‹ ÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ Î·È
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË ÛÙÔÓ £Âfi ÙˆÓ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÒÓ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÓÈÎ‹-
ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Í¤ÓÙÈÔ.

∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈ-
ÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎfiÔ˘ ∫·ÈÛ·-
ÚÂ›·˜ ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ·-
ÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜
ÙÔ ,̆ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ  ̆ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÊˆÙÂÈ-
Ófi ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏË-
ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «∂Ó ∆Ô‡Ù  ̂¡›Î·».

∆ËÓ Ó‡ÎÙ·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÊ¿ÓË
Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÛË-
ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÙÔ Â›‰Â ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆ-
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔÓ
™Ù·˘ÚfiÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â ÊˆÙÂÈÓfi
Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. ∆ÔÓ
™Ù·˘ÚfiÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÓfiÌ·ÛÂ «Ï¿-
‚·ÚÔ». ªÂ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ™Ù·˘-
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚfiˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ-
Ù¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.

√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜
313Ì.Ã. ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ §È-

Î›ÓÈÔ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÛÙËÓ ÂÎÎÏË-
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂ-
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùfi ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
·‡ÛÈÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·Ù¿ ÙË˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙfiÛÔ
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔ-
Ï‹. ∂›ÛË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ‰È·-
Ù¿ÁÌ·Ù· ˘¤Ú ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜

√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiıÔ˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó
Ó· ÌÂÙ·‚Â› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜,
Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙË-
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
·Á›Ô˘˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ̄ ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó·
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ› ‰È· ÙÔÓ ̆ ÈfiÓ ÙË˜ Î·È
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∂›ÛË˜
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
πÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.

∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ
‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙË˜.
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
ÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙfiÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ‹-
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
ÈÛÙÒÓ.

∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿-
ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Ófi˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 136 Ì.Ã.
ÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙfiÔ ÙË˜ ™Ù·‡Úˆ-
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
Ó·fi ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›-
ÙË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.

∂›ÛË˜ ÛÙÔÓ ∆¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢Èfi˜. ∂Ô-
Ì¤Óˆ˜ Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
ÏfiÊÔ˜ ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›-
Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈ-
ÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈ-
‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙfiÙÂ 80
ÂÙÒÓ, ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·fi ÙÔÓ £Âfi
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚfiÓ ÙÔ˘ ∫˘-
Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆ-
Ú›ÛıË fiÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
Á˘Ó·ÈÎfi˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ̄ Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
Ó·Ô‡˜, fiˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹-
ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹-
ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.

ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, fiÏÔ˜
Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·-
ÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó·
‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
∞˘ÙfiÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙfiÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡-
ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».

∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈ-
ÓÂ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙfiÙÂ
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÂÔÚÙ‹ ·˘Ù‹.

∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘

Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡-
ÔÏË Î·È ¿ÏÈ ÛÙÈ  ̃14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô .̆

Ÿˆ  ̃ÁÓ̂ Ú› Ô̇˘ÌÂ Ô ª¤Á·  ̃∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi
ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.

∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂ-
Ù¤ıËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡-
ÌˆÓ Î·È Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó. ºÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ∫ÙËÛÈ-
ÊfiÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ  ̃628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿-
ÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ  ̃ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
∆fiÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
Î·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÛÙËÓ ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔÓ ÙÔÔı¤-
ÙËÛÂ ÛÙÔÓ Ó·fi ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
√ Ï·fi˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ ∆›ÌÈÔ •‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¿Ú-
¯ÈÛÂ Ó· „¿ÏÏÂÈ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∞fi ÙfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô  ̆Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·Á-
ÎfiÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.

H ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡

°Ú¿ÊÂÈ Ô
¢·Ì·ÛÎËÓfi˜
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
ıÂÔÏfiÁÔ˜

∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·fiÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏfiÁËÛÔÓ ÙËÓ 
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó ÛÔ˘, Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡-
ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ, ‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
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«...Η αγανάκτησις του Ελληνισμού διά την

στάσιν αυτήν των Άγγλων εκορυφώθη. Ο Τύπος

της ελευθέρας Ελλάδος επετίθετο με βίαια άρθρα

κατά της Αγγλικής Κατοχής της Κύπρου, η οποία

ήρχισε να εφαρμόζη μέτρα αναχρονιστικά και

ιεροεξεταστικά εναντίον των Κυπρίων πατρ-

ιωτών, οι οποίοι εζήτουν την Ένωσιν της Πατρίδος

των μετά της Μητρός Ελλάδος. 

Αλλά και ο λαός της ελευθέρας Ελλάδος ήρχι-

σεν να διαδηλώνη την αγανάκτησίν του διά

συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων, των οποίων

πρωτοπόρος, όπως εις κάθε εθικήν εκδήλω-

σιν, ήτο η φοιτητική και σπουδάζουσα γενικώς

νεολαία, ανεξαρτήτως γένους. Εις τα ογκώδη

και πάνδημα συλλαλητήρια τα οποία οργανώθη-

σαν, όχι μόνον εις τας Αθήνας, αλλά και εις ολό-

κληρον την Ελλάδα – Πειραιά, Θεσσαλονίκη –

Μακεδονία, Πάτρας – Πελοποννήσου, Ιωάννι-

να – Ηπείρου, Κρήτη, Σύρον και γενικώς εις

όλας τας μεγάλας και μικράς πόλεις, οι χιλιά-

δες του λαού βροντοφωνούσαν ότι οι Πανέλ-

ληνες στέκονται αποφασιστικά συμπαραστάται

του Κυπριακού Λαού. Ενώ δε, ο ξένος Τύπος

και η λαϊκή γνώμη των Κρατών του Κόσμου

είχαν ταχθή υπέρ του δικαίου αγώνος του Κυ-

πριακού Λαού. 

Η αγγλική κυβέρνησις όχι μόνον εξηκολούθη

να τηρή ανένδοτον στάσιν, αλλά διέτασσεν την

λήψιν τυραννικών και ανελευθέρων μέτρων,

μεταξύ των οποίων της μαστίγωσης των συλλαμ-

βανομένων μαθητών, της μεταφοράς πολιτών

εις στρατόπεδα συγκεντρώσεων και εις ανθυ-

γιεινάς φυλακάς όπου υπεβάλοντο εις φρικώδη

και αναχρονιστικά βασανιστήρια. 

Η αγανάκτησις των Πανελλήνων δικαίως

εναντίον των Αρχών της Κύπρου για την βαναυ-

σότητα κατά του Κυπριακού Ελληνισμού ο οποίος

ζητεί την αυτοδιάθεσίν του, υπήρξε κατά βάσιν

πολιτισμένη, διά να αποδειχθή δι’ άλλην μίαν

φοράν η επί παντί ανωτερότης των Ελλήνων...»

Μετά τον απαγχονισμό των Καραολή και
Δημητρίου, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδος (ΓΣΕΕ) αποφάσισε ως ελάχιστο φόρο
τιμής στα δύο παλικάρια, να χορηγήσει στις
μητέρες τών δύο ηρώων από 1η Ιουνίου 1956
ισόβια σύνταξη 15 λιρών... (Βλ. «Ελευθερία»,
1η Ιουνίου 1956). 

Οι απαγχονισμοί
Ο απαγχονισμός τον Σεπτέμβριο του 1956

των Παναγίδη, Κουτσόφτα και Μαυρομάττη
προκαλεί και πάλι την έντονη αντίδραση του
Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ).
Η διοίκηση του ΕΚΔΘ μετά από έκτακτη συνε-
δρία του απέστειλε προς την Διεθνή Συνομο-
σπονδία των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικά-
των, την Αμερικανική Συνομοσπονδία Εργατών
και τα Αγγλικά Συνδικάτα «εντονοτάτην τηλε-
γραφικήν διαμαρτυρίαν» στην οποία στιγματίζει
«το διαπραχθέν νέον έγκλημα εις βάρος των
αγωνιστών της Ελευθερίας, Κυπρίων πατρ-
ιωτών». 

Το ΕΚΘ στο ψήφισμά του τόνιζε ότι: «Οι
εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης διαδηλώνουν
την αμετάθετον απόφασίν των να αγωνισθούν
παρά το πλευρόν του ηρωικού κυπριακού λαού

του καρτερικώς και σκληρώς δοκιμαζομένου
και υπόσχονται να τηρήσουν με ιεράν ευλά-
βειαν την απόφασιν αυτήν». 

Στον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς,
το ζήτημα της Κύπρου ήταν κυρίαρχο, θέτον-
τας σε δεύτερη μοίρα τις εργατικές διεκδικήσεις
της εποχής. 

1957 
3/1/1957: Η Πολιτική Επιτροπή της Γ.Σ. του

ΟΗΕ αποφάσισε να συζητήσει την προσφυγή
της Ελλάδας για το Κυπριακό, παρά την έντονη
αντίδραση των ΗΠΑ. 

5/1/1957: Περικόπτεται κατά 20 εκατομμύρ-
ια δολάρια η αμερικανική βοήθεια προς την
Ελλάδα, ως πίεση για να αποσύρει την προ-
σφυγή στη Γ.Σ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό. 

9/1/1957: Παραιτείται ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός Άντονι Ίντεν και τον αντικαθιστά ο
Χάρολντ Μακμίλαν. 

Φεβρούαριος 1957: Τα Ηνωμένα Έθνη κατά
την Τρίτη Προσφυγή της Ελλάδος ενώπιόν τους,
με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή τους αναγνωρίζουν
τη διεθνή σημασία του κυπριακού θέματος και
συνιστούν την έναρξη διαπραγματεύσεων για
την εξεύρεση δικαίας λύσεως βάσει των αρχών
της Αυτοδιαθέσεως. 

13 Φεβρουαρίου 1957: Στις 12 το μεσημέρι
τα πάντα νεκρώνουν στην Ελλάδα. Με αυτόν
τον τρόπο ο ελληνικός λαός αποφασίζει να δια-
μαρτυρηθεί για τη στάση της Βρετανίας, αλλά
και άλλων χωρών, στο Κυπριακό Ζήτημα. Το
σύνθημα δίνουν οι καμπάνες των εκκλησιών
και οι σειρήνες συναγερμού.

17 Απριλίου 1957: Ο Μακάριος γίνεται δεκ-
τός με ενθουσιασμό και μαζικές διαδηλώσεις
στην Αθήνα, προερχόμενος από τις Σεϋχέλλες,
όπου τον είχαν εξορίσει οι Βρετανοί αποικιο-

κράτες μετά το ναυάγιο των συνομιλιών με τον
στρατάρχη Χάρντινγκ. 

Μεγαλειώδης παλλαϊκή υποδοχή, απουσιάζει
όμως η επίσημη κυβέρνηση. 

Δεκέμβριος, 1957: Συζητείται στον ΟΗΕ η
Τέταρτη κατά σειρά Προσφυγή της Ελλάδος επί
του Κυπριακού. 

Η Πολιτική Επιτροπή της Γενικής Συνελεύσεως
καταδικάζει την βρετανική αδιαλλαξία και με
απόφασή της εγκρίνει με ψήφους 33 υπέρ έναν-
τι 1 εναντίον και 27 αποχές, την ελληνική πρό-
ταση για την «εφαρμογή του δικαιώματος της
Αυτοδιαθέσεως στην περίπτωση του Κυπρια-
κού λαού». 

Η απόφαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής
χαρακτηρίζεται ως «ηθική νίκη επί διεθνούς
επιπέδου» του αγώνα για την ελευθερία της
Κύπρου. Η πρόταση όμως δεν συγκέντρωσε
την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 στην Ολο-
μέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και
απορρίπτεται...

ΠΗΓΕΣ: 
– Δημήτρη Η. Ταλιαδώρου, εφημερίδα «Αλήθ-

εια», Τετάρτη 1η Απριλίου 1998, σελίδα 12.
«Σελίδες της ελλαδικής πτυχής του κυπριακού
αγώνα – Το ελλαδικό Εργατικό Κίνημα και ο
Αγώνας της ΕΟΚΑ».

– Σωτ. Γλυκοφρύδη «Η Αδούλωτη Κύπρος
– Η αιώνια ελληνική γη», Αθήνα, 1956.

–Εφημερίδα «Θεσσαλική Νεότης», Δευτέρα
14 Μαΐου 1956 – «Ηρωίδες μητέρες – σκλα-
βωμένες θυγατέρες, στέψατε με τους απέριτ-
τους της δάφνης κλώνους τους ευκλεείς Κυπρίο-
υς αδελφούς».

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

«Η στάση της Ελλάδος έναντι του Ενωτικού

Πόθου των Ελλήνων της Κύπρου (1956/57)»

Περιοδικό «Εικόνες», 21-27 Μαΐου 1956 – 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ – ο εθνικός ήρωας
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Μέρος 5ον

Η Κύπρος έπεσε στους Τούρκους το 1570 – πρώτα

έπεσε η Λευκωσία και τον Αύγουστο του 1571 έπεσε

και η Αμμόχωστος. 

Ακολούθησαν πολλές λεηλασίες και καταστροφ-

ές σε πολλά μέρη του νησιού. Είναι αλήθεια όμως

ότι πολλοί από τους Έλληνες ορθόδοξους κατοί-

κους του νησιού που αντιπαθούσαν τους Φρά-

γκους και τους Βενετούς γιατί είχαν επιβάλει τον

καθολικισμό σε πολλά μέρη του νησιού προτιμούσαν

τον ερχομό των Οθωμανών γιατί πίστευαν και έλε-

γαν όπως και οι Βυζαντινοί το 1453 ότι «κρειττότε-

ρον βασιλεύσαι εν μέση Πόλη φακιόλιον Τούρ-

κου παρά καλύπτρα λατινική». Είναι επίσης αλή-

θεια ότι λίγο μετά την κατάληψη της Κύπρου οι Σουλτ-

άνοι αντικατέστησαν τον Καθολικισμό με την Ορθο-

δοξία και παραχώρησαν διάφορα προνόμια στους

Κύπριους αρχιεπισκόπους.

Νεόφυτος Ροδινός
(1579 – 1669)

Τα πιο σημαντικά έργα αυτής της περιόδου είναι

τα έργα του Νεόφυτου Ροδινού και του Αρχιμαν-

δρίτη Κυπριανού.

Ο Νεόφυτος Ροδινός (1579 -1669) γεννήθηκε

στο χωριό Ποταμιού της Λεμεσού και θεωρείται ο

πιο σημαντικός Κύπριος πεζογράφος της μετα-

βυζαντινής περιόδου. Παρόλο που τα βιβλία του

είναι θρησκευτικού περιεχομένου, ο Ροδινός έγρα-

φε στη δημοτική και χρησιμοποιούσε πολλά στοιχεία

της κυπριακής διαλέκτου.

Ένα από τα πιο αξιόλογα έργα του είναι το «Περί

ηρώων, στρατηγών, φιλοσόφων, αγίων και

άλλων ονομαστών ανθρώπων, που εβγήκασιν

από το νησί της Κύπρου». Στο έργο αυτό ο Ροδινός

μιλά για το χρέος που έχει ο καθένας όχι μόνο να

αγαπά και να τιμά την πατρίδα του, αλλά και να πε-

θαίνει γι’ αυτή. Αναφέρεται επίσης στην ταπεινο-

φροσύνη που πρέπει να χαρακτηρίζει τους αν-

θρώπους φέρνοντας ως υποδείγματα τον Χριστό

και την Παναγία. Προβάλλει και εξυψώνει άξια παι-

διά της Κύπρου όπως τον ιδρυτή της Στωικής φιλο-

σοφίας, τον Ζήνωνα τον Κιτιέα.

Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός 
(1735 – 1813)

Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός γεννήθηκε στο χωριό

Κοιλάνι της επαρχίας Λεμεσού. Χειροτονήθηκε διά-

κονος και αργότερα αρχιμανδρίτης όταν αρχιεπίσκο-

πος ήταν ο θείος του ο  Παϊσιος. Στη συνέχεια πήγε

και εγκαταστάθηκε στη Βενετία και ασχολήθηκε με

διορθώσεις και εκδόσεις.

Το 1788 εξέδωσε το βιβλίο «Ιστορία χρονολο-

γική της νήσου Κύπρου», όπου αναφέρεται από

τον κατακλυσμό του Νώε μέχρι την εποχή του. Γρά-

φει ότι ο ιδρυτής του νησιού ήταν ένας απόγονος

του Νώε που λεγόταν Χέττιμος, γιος του Ιωβάν και

για τον λόγο αυτό η πρώτη ονομασία του νησιού

ήταν Χεττιμά. Στη συνέχεια ασχολείται με τα αρχαία,

τα βυζαντινά χρόνια, με την Φραγκοκρατία και την

Ενετοκρατία και τέλος με την Τουρκοκρατία.

Το έργο είναι χωρισμένο σε μικρά κεφάλαια και

δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τα βασίλεια της

Κύπρου, τα φρούρια, τους διάφορους κατακτητές,

βιογραφίες Κυπρίων (βασιλιάδων, στρατηγών,

ηρώων, ανθρώπων των γραμμάτων κλπ). Γράφει

επίσης για τα προνόμια της Κυπριακής Εκκλησίας,

πληροφορίες για τα προϊόντα του νησιού, τα ήθη

και τα έθιμα των Κυπρίων.

Αναφέρεται επίσης εκτεταμένα στην κατάκτηση

της Κύπρου από τους Τούρκους, τη λεηλασία που

ακολούθησε, την αιχμαλωσία των κατοίκων, την

ανατίναξη του πλοίου από μια νεαρή κοπέλα τη

Μαρία Συγκλητική γιατί το πλοίο μετέφερε σκλάβο-

υς και λάφυρα στην Κωνσταντινούπολη.

Η Αγγλοκρατία 
(1878 – 1960) 

Το 1878 με τη Συνθήκη του Βερολίνου η Οθω-

μανική αυτοκρατορία παραχώρησε την Κύπρο στην

Βρετανία με τους όρους ότι η Βρετανία θα προστά-

τευε την επικράτεια του Σουλτάνου σε περίπτωση

που θα υπήρχε απειλή από τη Ρωσία και επί πλέον

η Βρετανία θα πλήρωνε το ετήσιο ποσόν των 93,000

λιρών στον Σουλτάνο.

Η άφιξη των Βρετανών στο νησί είχε χαροποιή-

σει πολλούς ελληνοκύπριους και ο τότε αρχιεπίσκο-

πος της Κύπρου Σωφρόνιος καλωσόρισε τον πρώτο

Ύπατο Αρμοστή Σερ Γκάρνετ Γούλση με τα καλύτε-

ρα λόγια. Πολλοί πίστεψαν και ανέμεναν ότι πολύ

σύντομα η «φιλελεύθερη» Βρετανία θα παραχωρ-

ούσε την Κύπρο στην Ελλάδα όπως έπραξε και με

τα Ιόνια νησιά το 1864.

Πολύ λίγο γνώριζαν ότι η Βρετανία ήταν μια αυτο-

κρατορία και αποικιακή δύναμη που έχει τις δικές

της βλέψεις και τα δικά της πολιτικο-οικονομικά

συμφέροντα.

Η σταδιακή ανάπτυξη της παιδείας και της τυπο-

γραφίας συνέβαλε και στην άνοδο της Κυπριακής

λογοτεχνίας. Είναι από την περίοδο αυτή που η

λογοτεχνία βλέπει ραγδαία εξέλιξη και ο αριθμός

των ποιητών, των πεζογράφων και θεατρικών συγ-

γραφέων αυξάνεται σημαντικά.

Ανάμεσα στους λογοτέχνες που γεννήθηκαν τον

19ο αιώνα και έζησαν τα πρώτα χρόνια της Αγγλο-

κρατίας ήταν οι ακόλουθοι: Ο Βασίλης Μιχαηλίδης,

ο Δημήτρης Λιπέρτης, ο Νίκος Νικολαϊδης, ο

Μελής Νικολαϊδης, ο Χριστόφορος Παλαίσιης,

ο Γλαύκος Αλιθέρσης, ο Ξάνθος Λυσιώτης, ο

Παύλος Βαλδασερίδης και αρκετοί άλλοι. Για όλους

αυτούς θα αναφερθώ ξεχωριστά κάτι για τη ζωή και

το έργο τους.

Άλλοι λαϊκοί ποιητές που έζησαν την ίδια περίο-

δο ήταν ο Χριστόδουλος Μ. Τζιαπούρας (1846)

από την Κρήτου Τέρρα της Πάφου, ο Αντώνης Αδ.

Κατσαντώνης (1874) από τη Δερύνεια, ο Χαμπής

Κολοκάσης (1887) από το Λιοπέτρι, ο Κυριάκος

Σ. Κόντος (1894) από τη Λύση, ο Νικόλας Κούβα-

ρος (1899) από το Λιοπέτρι, ο Κώστας Λαουτά-

ρης (1892) από το Αυγόρου, ο Κωνσταντής Παπα-

ζαχαρίας (1881) από την Ξυλοτύμπου, ο Αναστά-

σης Πάρος (1878) από τη Ξυλοφάγου, ο Μιχάλης

Κυρ. Πεσιογγές (1891) από τον Άγιο Αμβρόσιο, ο

Κώστας Πριγκιπόπουλος (1898) από το Αυγόρ-

ου κ.ά. 

Τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα αυτής της

περιόδου ήταν η έκδοση εφημερίδων με παγκύ-

πρια κυκλοφορία, η εισαγωγή της Δημοτικής και

Μέσης εκπαίδευσης, η ίδρυση του αριστερού κόμ-

ματος ΑΚΕΛ το 1926, η εξέγερση των Ελληνο-

κυπρίων τον Οκτώβρη του 1931 και το κάψιμο του

Αγγλικού Κυβερνείου στη Λευκωσία, η ίδρυση των

συνδικαλιστικών οργανώσεων, το Δημοψήφισμα

του Γενάρη 1950 για την Ένωση, ο αγώνας της

ΕΟΚΑ του 1955-59 για την Ένωση που τελικά κατέλ-

ηξε με την ανεξαρτησία το 1960 κ.α. 

Πολλά απ’ αυτά τα γεγονότα έμελλαν να επηρε-

άσουν τους λογοτέχνες και τους λαϊκούς ποιητές

του νησιού.

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

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

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

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

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

Η Κυπριακή Λογοτεχνία κατά την

Τουρκοκρατία και την Αγγλοκρατία
ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

9 786180 026849

ISBN 978-618-002684-9

Το µετά χείρας λεξικό περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό 
ληµµάτων ναυτιλιακών όρων αλλά και πολλών τε-
χνικών/ναυπηγικών όρων, δεδοµένου ότι στην αγ-
γλική νοµολογία (cases) αναφέρονται πολύ συχνά 
τέτοιοι όροι. Το λεξικό αυτό ελπίζω να αποτελέσει 
ένα εύχρηστο και πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των 
ναυτιλιακών δικηγόρων, ∆ικαστών, πανεπιστηµια-
κών δασκάλων, φοιτητών µεταπτυχιακών, ναυτιλι-
ακών σχολών, Ακαδηµιών Ε.Ν., ναυπηγών, νηογνω-
µόνων, ναυτασφαλιστών, επιθεωρητών πλοίων, 
πλοιοκτητών, πλοιάρχων, µηχανικών, ναυτικών, µε-
ταφραστών. 

This unique dictionary has been specially compiled 
for students and professionals concerned with 
shipping, whether they be Judges, lawyers, 
professors, arbitrators, charterers, shipowners, 
brokers or agents, who deal with matters arising 
from maritime practice.
Some features of this edition are:
• definitions in simple language
•  numerous illustrative sentences and phrases to 

show the patterns and usage of the headwords
•  guidance on the stylistic values of words and 

idioms (legal, technical), which can be met in Court 
judgments.

•  appendices including international Conventions 
and Codes of Maritime Law

Ο Γιώργης Τρανταλίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, 
ασχολούµενος µε τον χειρισµό κυρίως ναυτιλιακών 
υποθέσεων/ναυαγίων. 
Γεννήθηκε στο Ρέθυµνο Κρήτης. Είναι απόφοιτος 
της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος του ∆ικηγο-
ρικού Συλλόγου Αθηνών.
Παρακολούθησε το µεταπτυχιακό τµήµα στο 
University College του Λονδίνου µε ειδίκευση στα 
ναυτιλιακά.
Τοµείς ειδίκευσης: Ναυτικό ∆ίκαιο, Ναυτικά Ατυ-
χήµατα, Ναυτεργατικά, Ιατρικό ∆ίκαιο- Ιατρική Ευ-
θύνη, Φαρµακευτικό ∆ίκαιο.

Έργα του ιδίου: 
1.  «Ιατρικό σφάλµα-Η ευθύνη γυναικολόγου και 

µαιευτήρα»,  
εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα (2012) 

2. «Το ναυάγιο της Φαλκονέρας «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» 
(2013) 
3.  «Φαρµακευτικό ∆ίκαιο-Ευθύνη από ελλατωµα-

τικό φάρµακο»,  
Ελλ∆νη 54 (2013) 

4. «Νοµικά περίεργα από όλο τον κόσµο» (2005) 
5. «Νοµικών Εγκόλπιον» (2010) 
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George Psarias has been a restauranteur
for almost forty years. He spent his time and
energy cooking traditional Greek dishes but
also developing new ones based on fresh
ingredients and Mediterranean flavours. 

He has appeared on numerous radio and
television programmes on BBC2 Food and
Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live
and others. 

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

KOTA KAPAMA
BRAISED CHICKEn In TOMATO AnD CInnAMOn SAuCE 

InGREDIEnTS
Serves 4

One free-range chicken, 1,5 to 2kg in weight, cut into 8 serving pieces. 50g
butter

3 tbsp olive oil
2 medium onions, peeled and finely chopped 
2 garlic cloves, finely chopped
400g tomato perasti (the Greek equivalent of tomato passata) 
or 350g ripe tomatoes, peeled and finely chopped or 450g tinned tomato

finely chopped.
1 tbsp tomato puree 
125ml chicken stock or water
2 cinnamon sticks, each 5cm long
½ tsp cinnamon   
2 bay leaves 
Sea salt and fresh ground black pepper to taste 
TO SERVE
Freshly grated kefalotyri or parmesan cheese. 
TO GARnISH 
A small bunch of flat leaf parsley leaves only, coarsely chopped.
METHOD
1. Pat the chicken pieces dry with kitchen paper and season liberally with

salt and pepper. 

2. On a medium heat, melt the butter and olive oil in a large heavy frying pan.
When the foam begins to subside, add the chicken pieces, a few at a time,
skin side down first and fry evenly for 5 minutes. Turnover and fry for a
further 5 minutes until golden brown. Transfer the pieces with a slotted
spoon to a platter. 

3. With a spoon take out all but a thin film of fat from the frying pan and on a
medium heat, fry the onions 5-6 minutes stirring frequently, until the onions
are golden. Add the garlic and fry for one more minute.

4. Stir in the tomato perasti or tomatoes, tomato puree, chicken stock, cin-
namon stick, cinnamon, bay leaves and season with salt and pepper.

5. Bring to the boil, return the chicken to the pan covering it completely with
the sauce.

6. Reduce the heat, cover tightly with a lid and simmer for 30-40 minutes,
basting occasionally, until the chicken is tender. Taste and adjust the sea-
soning.

7. To serve discard the cinnamon and bay leaves, divide the chicken pieces
into four plates and spoon the sauce over them. Alternatively serve with
boiled hilopittes or pasta.

8. If using the pasta, place it in the middle of deep dishes and ladle the sauce
over it. 

9. Arrange the chicken around the pasta, sprinkle with plenty of freshly grat-
ed kefalotyri or parmesan cheese. Garnish with some chopped flat leaf
parsley.

© Copyright George Psarias
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KOTA KAPAMA
BRAIsEd cHIcKEn In TOMATO And cInnAMOn sAucE 

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Ζήλεια”

23.00 Ελληνική ταινία: 
Ὑιέ μου, Υιέ μου”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: 

“Τσακιτζής, ο Προστάτης των

Φτωχών”

23.05 Ελληνική Ταινία: “Ο Τσιφούτης”

00.15 Ελληνική Ταινία: “Ειμαρμένη”

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον Πρωτ.

Ιωσήφ Παλιούρα
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.40 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος

21.45 Ελληνική Επιθεώρηση: 
“ΦΑΜΕ ΖΟΡΙ”

23.45 Ελληνική Ταινία: “Καμπαρέ”

KYΡIAKH 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Η Θεία Λειτουργία από τον Ι.Ν.

Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθε-

ρία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον Βασ.Παναγή 
22.50 Ελληνική Ταινία: 

“Πάμε Στοίχημα”

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
¨Το Διπλό Παιχνίδι”

23.00 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρω-

τοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 Hellenic Showroom

με τη Σεμίνα Τσοκανά
21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Το Τελευταίο Ψέμα” 

22.45 Ελληνική Ταινία: 
“Εθελοντής στον Έρωτα”

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 

την Άντα Μουράτη
20.50 Ελληνική Ταινία: 

“Αγάπη Μου Παλιόγρια”

22.20 Ελληνική Ταινία: 
“Ο Χαζομπαμπάς”

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Εγώ, Εσύ κι η Άλλη”

22.45 Ελληνική ταινία: 
“Η Αθήνα Μετά Τα Μεσάνυχτα”

µµ∞∞ƒƒøø™™II EEssttaatteess

∑∏∆√À¡∆∞π: 
™¶π∆π∞ ‹ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞

ÛÂ fiÏÔ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈÎ›·ÛË 
ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜

- ∂°°À∏ª∂¡∞ ∂¡√π∫π∞  ·fi 1 Ì¤¯ÚÈ 3 ¯ÚfiÓÈ· -

[[[¢∂¡ Ãƒ∂ø¡√Àª∂ ∆√À™
π¢π√∫∆∏∆∂™[[[

176 TOLLINGTON PARK, FINSBURY PARK, LONDON N4 3JA

ñ TEL: 020 7263 8100
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