
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡIΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Συμφωνία Η.Β. -ΕΕ για την μετά-

Brexit εποχή για τη Β.Ιρλανδία
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΠΕΖΙΤΩΝ

Εκτός ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ
ο… «αψύς Κρητικός»

Παύλος Πολάκης
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Οι ευθύνες και οι προσδοκίες
από τη νέα κυπριακή κυβέρνηση

ΡΙΠΕΣ: Βέτο ΠτΔ στην ΕΕ, 

ο Churchill και η Αμμόχωστος
ΣΕΛΙΔΑ 4

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΛΑΘΟΣ – ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ

Μετωπική σύγκρουση τρένων στα
Τέμπη με 36 νεκρούς και 85 τραυματίες

n ΑΜΟΡΦΗ ΜΑΖΑ ΣΙΔΕΡΙΚΩΝ – 
ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΑ 11

Α Π Ο Ψ Η

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ROYAL NATIONAL HOTEL ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ιδιαίτερα επιτυχής η
χοροεσπερίδα του ελληνικού

σχολείου Μάνορ Χιλλ
n ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
n ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΡΧ. ΝΗΦΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝ. ΥΠ. ΑΡΜΟΣΤΗ ΣΠ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

«Μετεξέλιξη της ΚΔ και λύση
όπως επιβάλλει η δημοκρατία»

n «Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΜΑΞΙΜΑΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΨΕ

ΩΣ ΤΩΡΑ  ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ»

n ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

n ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: «ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΘΩ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΦΩΤΟ: Π.ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ



2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023Eπικαιρότητα

    
      

    
  

     
   

   
   

  
    

    
    
      

     
    

     
   

    

    
     

      
     
     

      
      

   
   

   
   
  

  
  

   
   

   
   

  
  

   
  

    
  

  
   
  

     
     

    
    
   
   

   
     
     

    
   

    
    

      
    

  
    

   
     

    
    
      

  
     

    
    
 

   
   

   
    
     

     
    
     

    
      
       

   

   
   

    
    

   
  

    
     

     
    

    
   

   
   
    

   
  

   
   

    
    

    
   

    
    

  
   
    

   
    
   

  
   

   
 
   

     
    
   

  
    
     
   

    
  

   
   

    
   

    
   
  

    
  

    
   

  
   

     
    

   
   

    
     

     
   

    
     

    
   

     
   

     
   

   
   

     
    

    
   

   
    

     
   
   
 

    
     

    
  

  
   

   
    
   

     
   

   
   

    
   

   
   
  
   

    
    

  
    

     
    

   
 

   
    

     
     

   
   

      
    

    

    

    

     

 

   

  

   

   

   

 

   

    

   

    

   

    
    

∆ √ À  § √ ¡ ¢ π ¡ √ À
∂µ¢√ª∞¢π∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

152-154 COLES GREEN ROAD
LONDON NW2 7HD
%: 020 7195 1788

email:michael@eleftheria.biz
vaso@eleftheria.biz

website: www.eleftheria.co.uk
π‰ÈÔÎÙËÛ›·: ELEFTHERIA UK LTD
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜: ªπÃ∞§∏™ ∂§§∏¡∞™

∂∆∏™π∞ ™À¡¢ƒ√ªH: ∞°°§π∞ ........................

KÀ¶ƒ√™ ......................

∂§§∞¢∞ ......................
§√π¶∂™ Ãøƒ∂™ .......... í250

í250

í250

í150

        

    
  

ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟ»

Τώρα που πέθανε 
η Ελισάβετ, ο Κάρολος

«χρήζει» την Καμίλα
βασίλισσα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο Βασιλιάς

Κάρολος θα παραβλέψει τις επιθυμίες της εκλιπούσης

Βασίλισσας Ελισάβετ και θα «αποκαταστήσει» την Καμίλα

ως «Βασίλισσα» και όχι απλά ως «Βασιλική Σύζυγο»

στο πλευρό του. 

Η αλλαγή είναι πιθανόν να έρθει μετά τη στέψη του Βασι-

λιά Καρόλου τον Μάιο, γεγονός που θα σφραγίσει την

αξιοσημείωτη – κατά πολλούς – μεταμόρφωση της Καμίλα

στο πλευρό του νέου βασιλιά, που λέγεται ότι είναι το έργο

πολλών ανθρώπων από το χώρο των δημοσίων σχέσεων

στο μεγαλύτερο νησί της Ευρώπης. Σιγά σιγά, η Καμίλα,

από «μισητό» πρόσωπο που ήταν, φαίνεται ότι επηρέα-

σε τον Βασιλιά-σύζυγό της να την τοποθετήσει εκεί που

η ίδια νομίζει ότι αξίζει.

Υπενθυμίζεται ότι όταν παντρεύτηκαν το 2005, ο κόσμος

πίστευε ότι η Καμίλα δεν θα αποκτήσει ποτέ το αξίωμα

της βασίλισσας, όταν ανέβει στον θρόνο ο Κάρολος ως

βασιλιάς, επειδή ο κόσμος δεν είχε ξεχάσει την πριγκίπισσα

Νταϊάνα.

Άλλωστε, η δημοφιλής πριγκίπισσα είχε δηλώσει για το

διαζύγιό της τότε ότι «αυτός ο γάμος είχε τρεις ανθρώ-

πους, οπότε υπήρχε συνωστισμός»…

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ» ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΦΗ!!!

Έξαλλοι κάποιοι Βρετανοί για τη 
συνάντηση Καρόλου - Φον ντε Λάιεν

Πολλές αντιδράσεις προ-

κάλεσε η συνάντηση του

Βασιλιά Καρόλου με την πρόε-

δρο της Κομισιόν Ούρσουλα

Φον ντερ Λάιεν.

Η «Daily Mail», σε δημοσίευ-

μά της χαρακτηρίζει την συνάν-

τηση του Βασιλιά και της Προέ-

δρου της Κομισιόν, ως «συνταγ-

ματικά παράλογη».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η

Ντάουνινγκ Στριτ θα ζητούσε από

τον Βασιλιά να εμπλακεί στην ορι-

στικοποίηση μιας τόσο αμφι-

λεγόμενης συμφωνίας όπως

αυτή», έγραψε στο Twitter η πρώην

πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλαν-

δίας, Αρλίν Φόστερ.

Τόσο η Ντάουνινγκ Στριτ όσο

και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνι-

σαν ότι η επίσκεψη της Φον ντερ

Λάιεν δεν είχε σχέση με τις συνο-

μιλίες για το πρωτόκολλο της Βό-

ρειας Ιρλανδίας. 

Τόσο το BBC όσο και η «Daily

Mail» ανέφεραν ότι οι δυο τους,

οι οποίοι έχουν συναντηθεί και

στο παρελθόν, θα συζητούσαν

για την κλιματική αλλαγή και τον

πόλεμο στην Ουκρανία. Εκπρό-

σωπος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής δήλωσε ότι η συνάντηση της

φον ντερ Λάιεν με τον βασιλιά

«δεν αποτελεί μέρος» των συνο-

μιλιών για το Πρωτόκολλο του

Brexit. Όμως το timing της συνά-

ντησης μοιραία πυροδότησε αντι-

δράσεις.

«Νομίζω ότι ο Βασιλιάς θα πρέ-

πει να εμπλέκεται μόνο όταν τα

πράγματα έχουν ολοκληρωθεί

και έχουν γίνει αποδεκτά», δήλω-

σε ο Τζέικομπ Ρις Μογκ, πρώην

υπουργός του Τζόνσον, στο ρα-

διοτηλεοπτικό δίκτυο GB News.

Πρόσθεσε: «Ο Βασιλιάς δίνει τη

συγκατάθεσή του σε πράξεις του

Κοινοβουλίου όταν το Κοινοβούλιο

έχε αποφασίσει. Δεν εκφράζει την

άποψή του για πράξεις του Κοι-

νοβουλίου όταν αυτές είναι ακόμα

σε διαδικασία συζήτησης. Νομίζω

ότι ισχύει το ίδιο, ότι η μεγαλειό-

τητά του δεν πρέπει να εμπλακεί

μέχρι να υπάρξει πλήρης υπο-

στήριξη για τη συμφωνία αυτή».

Ο Νάιτζελ Φαράζ, πρώην ηγέτ-

ης του κόμματος Brexit και πρώην

ευρωβουλευτής, δήλωσε ότι είναι

«απολύτως επαίσχυντο» να

«ζητείται ακόμη και από τον Βασι-

λιά να εμπλακεί σε κάτι που είναι

απροκάλυπτα πολιτικό με κάθε

τρόπο».

Οι λόγοι της

αντίδρασης

Η εμπλοκή του βασιλιά θεω-

ρήθηκε από ορισμένες πλευρές

ως μια κίνηση που θα λειτουρ-

γούσε ως συγκολλητική ουσία

στην επίτευξη συμφωνίας. Το

μόνο πράγμα που ενώνει τους

Βρετανούς Τόρηδες και τους

Συντηρητικούς του Δημοκρατι-

κού Ενωτικού Κόμματος της Β.

Ιρλανδίας είναι ο πατριωτισμός

και η υποστήριξή τους προς το

Στέμμα, σχολιάζει η «Daily Mail».

Η κάλυψη του Καρόλου στη

συμφωνία θα ισοδυναμούσε με

πρόκληση για τους επικριτές της

να διακινδυνεύσουν να θεωρη-

θούν αντιμοναρχικοί. «Θα τολ-

μούσαν να αντιταχθούν σε μια

συμφωνία που φαινόταν να έχει

βασιλική υποστήριξη;» αναρω-

τήθηκε ένας πολιτικός παράγον-

τας.

Η ανάλυση της «Daily Mail»

επισημαίνει ότι από τότε που δια-

δέχθηκε τη μητέρα του, ο Κάρο-

λος έχει παίξει τον βασιλικό του

ρόλο στην εντέλεια. Δεν υπήρ-

ξαν άκαιρες παρεμβάσεις. Όταν

πρώτα η Λιζ Τρας και στη συνέχεια

ο Ρίσι Σούνακ κατέστησαν σαφές

ότι δεν επιθυμούσαν να παρα-

στεί στη διάσκεψη Cop27 για την

κλιματική αλλαγή στο Σαρμ Ελ

Σέιχ τον περασμένο Νοέμβριο,

ο Κάρολος το έπραξε χωρίς να

ακουστεί δημόσια η παραμικρή

διαφωνία.

Σύμφωνα με γνώστες, δεν θα

χρειαζόταν μεγάλη ενθάρρυνση

για να τον εμπλέξουν στις συζητή-

σεις για τη συμφωνία του Brexit,

καθώς απολαμβάνει και εκτίμησης

στην Β. Ιρλανδία, ενώ διαθέτει

επίσης και τις δικές του πολιτικές

κεραίες, και όπως εξελίχθηκαν

τα γεγονότα, δεν μπορεί να μην

είχε καταλάβει ότι η συμφωνία

του Σούνακ είχε όλες τις πιθα-

νότητες να είναι επιτυχής.
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Μ
ετά από τέσσερις μήνες διαπραγμα-

τεύσεων και πολλές διαμάχες πριν από

αυτό, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν

σε μια συμφωνία για να επιλύσουν τη μακρ-

οχρόνια εμπορική τους διαμάχη μετά το Brexit

σχετικά με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Το «Πλαίσιο του Ουίνδσορ», όπως ονομά-

ζεται η νέα συμφωνία που αντικαθιστά το αμφι-

λεγόμενο Πρωτόκολλο Β. Ιρλανδίας στο πλαίσιο

του Brexit, παρουσίασαν τη Δευτέρα συνοπτι-

κά σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην ομώνυμη

βρετανική πόλη οι Ρίσι Σούνακ και Ούρσουλα

φον ντερ Λάιεν.

Η συμφωνία έχει ως στόχο να επιλύσει τις

εντάσεις που προκλήθηκαν το 2020 λόγω των

ρυθμίσεων του Brexit που αφορούν την Βόρεια

Ιρλανδία και την διατήρηση ανοικτών των συνόρ-

ων της με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας, μέλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Σούνακ έκανε λόγο για «σημείο κα-

μπής», καθώς το νέο Πλαίσιο επιφέρει τις αλλα-

γές που απαιτούνταν για την ομαλή εφαρμογή

του Brexit στη Βόρεια Ιρλανδία και για την προ-

στασία της ειρηνευτικής συμφωνίας της Μεγά-

λης Παρασκευής.

Ο Βρετανός ηγέτης έκανε λόγο για τρία «μεγά-

λα βήματα προς τα εμπρός», δηλαδή τρεις

σημαντικές αλλαγές. Όπως είπε, αρχικά δια-

σφαλίζεται το ομαλό εμπόριο από τη Μεγάλη

Βρετανία προς τη Β. Ιρλανδία. Οι έλεγχοι και η

γραφειοκρατία για προϊόντα που διασχίζουν

τη Θάλασσα της Ιρλανδίας καταργούνται ή

μειώνονται εφόσον τα προϊόντα αυτά θα προ-

ορίζονται για την αγορά της Β. Ιρλανδίας και

όχι για εξαγωγή στη Δημοκρατία της Ιρλαν-

δίας που συνιστά μέλος της ΕΕ. Για την πρώτη

περίπτωση δημιουργείται η λεγόμενη «πρά-

σινη λωρίδα» για το εμπόριο και για τη δεύτε-

ρη η «κόκκινη λωρίδα», με διατήρηση αυξημέν-

ης τελωνειακής γραφειοκρατίας.

Κατά τον κ. Σούνακ αυτό σημαίνει πως τρόφι-

μα που βρίσκονται στα ράφια των βρετανικών

σουπερμάρκετ θα βρίσκονται πλέον απρόσκο-

πτα και στα ράφια των καταστημάτων στη Β.

Ιρλανδία. Επίσης, θα γίνει πιο εύκολη η απο-

στολή δεμάτων μεταξύ Αγγλίας και Β. Ιρλαν-

δίας, καθώς και οι αγορές μέσω διαδικτύου.

Δεύτερον, η συμφωνία περιλαμβάνει αλλα-

γή του νομικού κειμένου του Πρωτοκόλλου

ώστε να υπάγεται ξανά στην αρμοδιότητα του

Λονδίνου ο καθορισμός ΦΠΑ, φόρων σε οινο-

πνευματώδη, κανόνων κρατικής επιχορήγησης

κ.ά. που θα ισχύουν στη Β. Ιρλανδία. Στο πλαίσιο

αυτό, τόνισαν τόσο ο κ. Σούνακ και η κα Φον

ντερ Λάιεν, πλέον τα φάρμακα που θα εγκρίνον-

ται για χρήση στη Μεγάλη Βρετανία αυτομά-

τως θα μπορούν να κυκλοφορούν σε φαρμα-

κεία και νοσοκομεία της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τρίτον, το Πλαίσιο του Ουίνδσορ «προστα-

τεύει την κυριαρχία των πολιτών της Β. Ιρλαν-

δίας», όπως είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Εξήγησε ότι πλέον το αποκεντρωμένο τοπικό

κοινοβούλιο του Στόρμοντ θα μπορεί να εφαρ-

μόζει το λεγόμενο «φρένο του Στόρμοντ», απορ-

ρίπτοντας μελλοντικά νομοθετήματα της ΕΕ

που επηρεάζουν τη Β. Ιρλανδία. Αν αυτό συμβεί,

τότε η βρετανική κυβέρνηση θα ασκεί βέτο στην

υιοθέτηση αυτού του νομοθετήματος.

«Οι μόνοι νόμοι της ΕΕ που εφαρμόζονται

στη Β. Ιρλανδία υπό το Πλαίσιο είναι οι ελάχι-

στοι αναγκαίοι για να αποφευχθούν σκληρά

σύνορα με την Ιρλανδία και που επιτρέπουν στις

βορειοϊρλανδικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν

να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ», ανέφε-

ρε ο κ. Σούνακ.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός σχολίασε επίσης

ότι μπορεί οι δύο πλευρές να είχαν διαφορές

στο παρελθόν, «αλλά είμαστε σύμμαχοι, εμπο-

ρικοί εταίροι και φίλοι».

Στο ερώτημα αν η επιτυχία του Πλαισίου του

Ουίνδσορ θα κριθεί από το κατά πόσο το Δημο-

κρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) επιστρέψει στη

συγκυβέρνηση στη Β. Ιρλανδία, αποδεχόμενο

δηλαδή τις αλλαγές στο Πρωτόκολλο, ο κ. Σούνακ

απάντησε ότι είναι σωστό να δοθεί χρόνος για

εξέταση της νέας συμφωνίας από όλες τις πλευ-

ρές. Εκτίμησε όμως ότι η συμφωνία καλύπτει

όλες τις ανησυχίες και τις προϋποθέσεις που

έχει θέσει το DUP.

Επιβεβαίωσε δε ότι το Πλαίσιο του Ουίνδσορ

θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινο-

τήτων εν ευθέτω χρόνω.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευ-

ρά της δήλωσε «υπερήφανη» και «ικανοποιη-

μένη», αποδίδοντας τη συμφωνία που δεν μπό-

ρεσαν να κλείσουν τρεις προκάτοχοι του κ.

Σούνακ στο ότι και οι δύο πλευρές αυτή τη φορά

ήταν «ειλικρινά προσηλωμένοι» στην εύρεση

πρακτικών λύσεων.

Αμφότεροι καταδίκασαν, εξάλλου, την πρό-

σφατη απόπειρα δολοφονίας του αξιωματικού

της βορειοϊρλανδικής αστυνομίας Τζον Κάλντ-

γουελ, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η

ρεπουμπλικανική παραστρατιωτική οργάνωση

«Νέος ΙΡΑ».

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τελωνειακή γραφειοκρατία και έλεγχοι

Για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο

διευρυμένο «πρόγραμμα αξιόπιστων εμπό-

ρων», το πλαίσιο του Windsor στοχεύει στη

σημαντική μείωση της τελωνειακής γραφειο-

κρατίας και των ελέγχων σε αγαθά που μετακι-

νούνται από τη Μεγάλη Βρετανία αλλά προο-

ρίζονται να παραμείνουν στη Βόρεια Ιρλανδία.

Αυτά τα εμπορεύματα θα περάσουν από μια

«πράσινη λωρίδα» που απαιτεί ελάχιστη γρα-

φειοκρατία και θα φέρουν την ένδειξη «Όχι για

την ΕΕ», ενώ αυτά που κατευθύνονται προς την

ενιαία αγορά της ΕΕ στη Δημοκρατία της Ιρλαν-

δίας θα υποβληθούν σε πλήρεις τελωνειακούς

ελέγχους της ΕΕ στα λιμάνια της Βόρειας Ιρλαν-

δίας με «κόκκινη λωρίδα». .»

Οι έμποροι στην πράσινη λωρίδα θα χρεια-

στεί να συμπληρώσουν μόνο ένα ενιαίο, ψηφιο-

ποιημένο πιστοποιητικό ανά κίνηση φορτηγού

και όχι πολλαπλά έντυπα ανά φορτίο. Ωστόσο,

δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση το ολοκληρω-

τικό τέλος της γραφειοκρατίας στη Θάλασσα

της Ιρλανδίας. Αυτοί οι έλεγχοι θα βασίζονται

σε εκτιμήσεις κινδύνου και πληροφορίες και θα

αποσκοπούν στην πρόληψη του λαθρεμπορίου

και της εγκληματικότητας.

Τα πρότυπα δημόσιας υγείας και ασφάλει-

ας του Ηνωμένου Βασιλείου θα ισχύουν εν τω

μεταξύ για όλα τα λιανικά τρόφιμα και ποτά

εντός της εσωτερικής αγοράς του Ηνωμένου

Βασιλείου. Οι βρετανικοί κανόνες για τη δημό-

σια υγεία, το μάρκετινγκ, τα βιολογικά προϊόν-

τα, την επισήμανση, τη γενετική τροποποίηση

και ποτά όπως κρασιά, οινοπνευματώδη και

μεταλλικά νερά θα ισχύουν στη Βόρεια Ιρλαν-

δία. Αυτό θα καταργήσει περισσότερους από

60 κανόνες της ΕΕ για τα τρόφιμα και τα ποτά

στο αρχικό πρωτόκολλο, οι οποίοι περιγράφο-

νταν λεπτομερώς σε περισσότερες από 1.000

σελίδες νομοθεσίας.

Τα σούπερ μάρκετ, οι χονδρέμποροι, οι παρα-

γωγοί φιλοξενίας και τροφίμων είναι πιθανό να

καλωσορίσουν τις νέες ρυθμίσεις. Πολλοί είχαν

σταματήσει να προμηθεύουν τη Βόρεια Ιρλαν-

δία, επειδή το κόστος συμπλήρωσης εκατον-

τάδων πιστοποιητικών για κάθε αποστολή κρίθη-

κε πολύ υψηλό για μια αγορά τόσο μικρή όσο

η Βόρεια Ιρλανδία.

Οι διασφαλίσεις της ΕΕ: Ενώ προσφέρεται

να μειώσει δραστικά τον όγκο των ελέγχων που

διενεργούνται, η ΕΕ έχει σκληρύνει τα κριτή-

ριά της για να γίνει ένας έμπορος εμπιστοσύνης

στο πλαίσιο του διευρυμένου συστήματος. Η

ΕΕ θα έχει πλέον πρόσβαση σε βάσεις δεδομέ-

νων που παρακολουθούν τις αποστολές αγαθών

μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλαν-

δίας σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα δοκι-

μάστηκε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, συμβάλ-

λοντας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις

Βρυξέλλες και τροφοδοτείται με δεδομένα από

εμπόρους και Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να ανα-

στείλει μέρος ή το σύνολο αυτών των εμπορι-

κών συνεργασιών, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο

δεν συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες.

Το χρονοδιάγραμμα: Η κυβέρνηση του Ηνω-

μένου Βασιλείου είπε ότι θα διαβουλευτεί με

τις επιχειρήσεις τους «προσεχείς μήνες» προ-

τού εφαρμόσει τους νέους κανόνες. Η πράσινη

λωρίδα θα τεθεί σε ισχύ αυτό το φθινόπωρο.

Οι ετικέτες για το κρέας, τα προϊόντα με βάση

το κρέας και τα ελάχιστα επεξεργασμένα γαλα-

κτοκομικά προϊόντα, όπως το φρέσκο γάλα, θα

τεθούν σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2024.

Όλα τα σχετικά προϊόντα θα επισημαίνονται

έως την 1η Ιουλίου 2025. Τα προϊόντα που

βρίσκονται «σταθερά στο ράφι» όπως το ψωμί

και τα ζυμαρικά δεν θα επισημαίνονται.

Διακυβέρνηση

Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η προ-

σπάθεια αντιμετώπισης των καταγγελιών του

Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) της

Βόρειας Ιρλανδίας – που επί του παρόντος μποϊ-

κοτάρει τη συνέλευση κατανομής της εξουσίας

στην περιοχή σε αντίθεση με το πρωτόκολλο –

ότι οι νομοθέτες εκεί δεν είχαν λόγο στην επι-

βολή νέους κανόνες της ΕΕ στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους όρους της νέας συμφωνίας,

η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει την κυβέρν-

ηση του Ηνωμένου Βασιλείου για μελλοντικούς

κανονισμούς της ΕΕ που πρόκειται να εφαρμο-

στούν στη Βόρεια Ιρλανδία. Σύμφωνα με τον

Sunak, η Stormont θα λάβει μια νέα εξουσία για

να «τραβήξει ένα φρένο έκτακτης ανάγκης για

αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τα αγαθά»

με βάση τη «διακοινοτική συναίνεση».

Τι προβλέπει ο μηχανισμός

Σύμφωνα με αυτόν τον μηχανισμό, η κυβέρ-

νηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι σε θέση

να αναστείλει την εφαρμογή στη Βόρεια Ιρλαν-

δία ενός εισερχόμενου νομοθετήματος της ΕΕ

κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον 30 μελών της

συνέλευσης — το ένα τρίτο από αυτά. Αλλά αν

τα συνδικαλιστικά κόμματα στη Βόρεια Ιρλαν-

δία θέλουν να ενεργοποιήσουν το νέο «φρένο

Stormont», πρέπει πρώτα να επιστρέψουν στους

θεσμούς που μοιράζονται την εξουσία που εγκα-

τέλειψαν τον περασμένο Μάιο. Η ΕΕ και το ΗΒ

θα μπορούσαν στη συνέχεια να συμφωνήσουν

να εφαρμόσουν έναν τέτοιο κανόνα σε μια συνε-

δρίαση της Μικτής Επιτροπής, η οποία επιβλέ-

πει το πρωτόκολλο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der

Leyen είπε ότι αυτό το νέο εργαλείο παραμένει

“ένας μηχανισμός έκτακτης ανάγκης που ελπί-

ζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιη-

θεί”. Ένας δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ είπε

ότι θα ενεργοποιηθεί «υπό τις πιο εξαιρετικές

συνθήκες και ως έσχατη λύση σε μια σαφώς

καθορισμένη διαδικασία» που ορίζεται σε μονο-

μερή δήλωση του ΗΒ. Αυτές περιλαμβάνουν ότι

οι κανόνες έχουν «σημαντικό και διαρκή αντίκτυπο

για την καθημερινή ζωή» των ανθρώπων στην

περιοχή.

Εάν η ΕΕ διαφωνεί με την ενεργοποίηση του

«φρένου Stormont» από το Ηνωμένο Βασίλειο,

οι δύο θα επιλύσουν το ζήτημα μέσω ανεξάρτη-

της διαιτησίας, αντί να εμπλέξουν το Δικαστήριο

της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, τα δικαστήρια της Β. Ιρλαν-

δίας θα εξετάσουν διαφορές σχετικά με την

εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ στην περιοχή

και οι δικαστές θα μπορούσαν να αποφασίσουν

εάν θα συμβουλευτούν το ΔΕΕ για τον τρόπο

ερμηνείας τους. Σε μια βασική παραχώρηση, η

Επιτροπή συμφώνησε να μην παραπέμψει μονο-

μερώς μια υπόθεση στο ΔΕΕ, αν και διατηρεί

την εξουσία να το πράξει.

Οι διασφαλίσεις της ΕΕ: Το ΔΕΕ θα παρα-

μείνει ο «μοναδικός και απόλυτος διαιτητής

του δικαίου της ΕΕ» και θα έχει τον «τελικό

λόγο» στις διαφορές της ενιαίας αγοράς της ΕΕ,

τόνισε η φον ντερ Λάιεν. Το αν οι υπέρμαχοι

του Brexit και το DUP είναι πρόθυμοι να απο-

δεχθούν αυτό παραμένει το μεγάλο ερώτημα. 

Φορολογία, κρατικές ενισχύσεις 

και κανόνες της ΕΕ

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα

μπορεί τώρα να θέσει κανόνες σε τομείς όπως

ο ΦΠΑ και οι κρατικές ενισχύσεις που θα ισχύουν

επίσης στη Βόρεια Ιρλανδία – δύο σημαντικές

νίκες για τη Sunak που απορρίφθηκαν από την

Επιτροπή σε προηγούμενους γύρους διαπραγ-

ματεύσεων με άλλους πρωθυπουργούς του

Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, το Λονδίνο έπρεπε να εγκαταλείψει

την ιδέα της δημιουργίας ενός μηχανισμού δι-

πλής ρύθμισης που θα επέτρεπε στις επιχειρή-

σεις της Βόρειας Ιρλανδίας να επιλέξουν, εάν

θα ακολουθούσαν τους κανόνες της ΕΕ ή τους

βρετανικούς κανόνες κατά την κατασκευή

αγαθών, ανάλογα με το αν σκόπευαν να τα που-

λήσουν στην ενιαία ΕΕ αγορά ή στο Η.Β. Η όλη

ιδέα θεωρήθηκε από τις Βρυξέλλες ως αδύνατη

σε ό,τι αφορά τους ελέγχους.

Οι διασφαλίσεις της ΕΕ: Οι επιχειρήσεις της

Βόρειας Ιρλανδίας που παράγουν αγαθά για

την εσωτερική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

θα πρέπει να ακολουθούν μόνο «λιγότερο από

το 3%» των κανόνων της ενιαίας αγοράς της ΕΕ,

δήλωσε Βρετανός αξιωματούχος. Ωστόσο, η

φύση αυτών των κανονισμών παραμένει ασα-

φής και θα υπάρξει αυξημένη εποπτεία και επι-

βολή της αγοράς από τις αρχές του Ηνωμένου

Βασιλείου για να προσπαθήσουν να καθη-

συχάσουν την ΕΕ.

Το χρονοδιάγραμμα: Η κυβέρνηση του Ηνω-

μένου Βασιλείου θα είναι σε θέση να ασκήσει

αυτές τις εξουσίες μόλις τεθεί σε ισχύ το πλαίσιο

του Windsor. 

Δέματα

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν

να καταργήσουν τις τελωνειακές διαδικασίες

για τα δέματα που αποστέλλονται μεταξύ κατα-

ναλωτών στη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια

Ιρλανδία.

Οι διασφαλίσεις της ΕΕ: Τα δέματα που απο-

στέλλονται μεταξύ επιχειρήσεων θα μετακι-

νούνται τώρα μέσω της νέας πράσινης λωρίδας,

όπως συμβαίνει και με άλλα αγαθά που προο-

ρίζονται να παραμείνουν στη Βόρεια Ιρλανδία.

Αυτό θα τους επιτρέψει να παρακολουθούνται,

αλλά θα καταργήσει την ανάγκη να υποβληθ-

ούν σε διεθνείς τελωνειακές διαδικασίες. Οι

φορείς εκμετάλλευσης δεμάτων θα μοιράζον-

ται εμπορικά δεδομένα με τη φορολογική αρχή

του Ηνωμένου Βασιλείου, HMRC, σε μια προ-

σπάθεια να μειωθούν οι κίνδυνοι για την ενιαία

αγορά της ΕΕ.

Χρονοδιάγραμμα: Αυτές οι νέες ρυθμίσεις

θα τεθούν σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2024.

Κατοικίδια

Οι κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας θα μπο-

ρούν να μεταφέρουν τους σκύλους, τις γάτες

και τα κουνάβια τους στη Βόρεια Ιρλανδία χωρίς

να χρειάζεται να πληρούν την απαίτηση για

εμβόλιο λύσσας, θεραπεία με ταινία και άλ-

λους ελέγχους.

Τα κατοικίδια που ταξιδεύουν από τη Βό-

ρεια Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία και πίσω

δεν θα απαιτείται να έχουν έγγραφα, δηλώσεις,

ελέγχους ή υγειονομικές θεραπείες.

Οι διασφαλίσεις της ΕΕ: Τα κατοικίδια με

μικροτσίπ θα μπορούν να ταξιδεύουν με ένα

ισόβιο ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδίδεται δω-

ρεάν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τρο-

φίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων θα

σημειώσουν ένα πλαίσιο στην ταξιδιωτική τους

κράτηση δηλώνοντας ότι αποδέχονται τους

κανόνες του συστήματος και δεν θα μεταφέ-

ρουν το κατοικίδιό τους στην ΕΕ.

Το χρονοδιάγραμμα: Οι νέοι κανόνες θα τε-

θούν σε ισχύ το φθινόπωρο του 2023. 

Φάρμακα

Τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί για χρήση

από τη Ρυθμιστική Αρχή φαρμάκων του Ηνω-

μένου Βασιλείου, το MHRA, θα είναι αυτόμα-

τα διαθέσιμα σε κάθε φαρμακείο και νοσοκο-

μείο στη Βόρεια Ιρλανδία, «ταυτόχρονα και υπό

τις ίδιες συνθήκες» όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο,

δήλωσε η von der Leyen.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν

έγκριση για άδεια σε ολόκληρο το Ηνωμένο

Βασίλειο από το MHRA για την προμήθεια φαρμά-

κων στη Βόρεια Ιρλανδία, αντί να πρέπει να

περάσουν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-

κων. Η συμφωνία καταργεί κάθε απαίτηση

συσκευασίας, επισήμανσης και γραμμικού κώδι-

κα της Οδηγίας της ΕΕ για τα φάρμακα. Αυτό

σημαίνει ότι οι κατασκευαστές θα μπορούν να

παράγουν ένα σχέδιο συσκευασίας φαρμάκων

για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπερι-

λαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τα φάρμακα που αποστέλλονται στη Βόρ-

εια Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία θα απαλ-

λαγούν από τελωνειακά έγγραφα, ελέγχους και

δασμούς, με τους εμπόρους να υποχρεούνται

μόνο να παρέχουν συνήθεις εμπορικές πληρο-

φορίες.

Οι διασφαλίσεις της ΕΕ: Τα φάρμακα που

ταξιδεύουν από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρ-

εια Ιρλανδία θα το κάνουν μέσω της νέας «πρά-

σινης» λωρίδας, η οποία θα έχει ενσωματω-

μένη παρακολούθηση για την προστασία της

ενιαίας αγοράς.

Το χρονοδιάγραμμα: Η κυβέρνηση του Ηνω-

μένου Βασιλείου είπε ότι θα συνεργαστεί με τη

βιομηχανία φαρμάκων σύντομα για αυτές τις

αλλαγές.

Φυτά

Η συμφωνία αίρει την απαγόρευση του πρω-

τοκόλλου για την είσοδο πατατόσπορων στη

Βόρεια Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία και

την απαγόρευσή του σε δέντρα και θάμνους

που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» για την

ενιαία αγορά της ΕΕ.

Αυτό θα επιτρέψει σε κέντρα κήπου και άλλες

επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία να πουλή-

σουν 11 αυτόχθονα είδη στη Μεγάλη Βρετανία

και μερικά από άλλες περιοχές. Το πλαίσιο

Windsor καταργεί επίσης τους υγειονομικούς

και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (SPS) σε όλα

αυτά τα φυτά και καταργεί τη γραφειοκρατία

για την αποστολή τους στη Βόρεια Ιρλανδία.

Οι διασφαλίσεις της ΕΕ: Οι επιχειρήσεις προ-

μήθειας θα πρέπει να λάβουν φυτοϋγειονομι-

κή ετικέτα της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία θα

είναι ίδια με το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

που απαιτείται ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά

με την προσθήκη των λέξεων «μόνο για χρήση

στο Η.Β.» και QR κώδικα που συνδέεται με τους

κανόνες.

Το χρονοδιάγραμμα: Το νέο καθεστώς και

η άρση των απαγορεύσεων θα τεθούν σε ισχύ

το φθινόπωρο.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα

έχει τον τελικό λόγο για την νομοθεσία της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης και τα θέματα της ενιαίας

αγοράς, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την

κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυ-

πουργό Ρίσι Σούνακ κατά την οποία παρου-

σιάστηκε η συμφωνία ΕΕ-Βρετανίας για την Βό-

ρεια Ιρλανδία.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν έγινε επίσης δεκτή

από τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του

Ουίνδσορ.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Συμφωνία Η.Β. -ΕΕ για την μετά-Brexit
εποχή για τη Βόρειο Ιρλανδία
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Κανένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ερντογάν αν δεν
αναγνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία!

Οι Ερντογάν και Τατάρ όχι μόνο δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή
Δημοκρατία ως κράτος μέλος των ΗΕ+ΕΕ, αλλά εδώ και 3 χρόνια
κατέθεσαν επίσημη αίτηση στον ΓΓ ΟΗΕ για αναγνώριση της "ΤΔΒΚ"
ως δήθεν ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

Στην πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Τατάρ στην παρουσία του
αντιπροσώπου του ΓΓ ΟΗΕ Κόλιν Στιούαρτ, ο Τατάρ επανέλαβε το
γνωστό… τροπάριό του. Πρώτα αναγνώριση της "ΤΔΒΚ" και μετά
"συνομιλίες" για "λύση" του Κυπριακού.

Μα, τι συνομιλίες να κάνεις είτε με τον Ερντογάν είτε με τον Τατάρ,
όταν αυτοί απαιτούν πρώτα αναγνώριση του Ψευδοκράτους, δηλα-
δή ντε γιούρε αναγνώριση της παράνομης Τουρκικής εισβολής,
κατοχής, εθνοκάθαρσης, μαζικού εποικισμού και ίδρυσης ψευδο-
κράτους στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Στις 28/2/2023 ενώπιον της Κυπριακής Βουλής ο νέος ΠτΔ έδωσε
την επίσημη προεδρική διαβεβαίωση: «Διαβεβαιώ επισήμως πίστιν
και σεβασμόν εις το Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτώ νόμους και
εις την διατήρησιν της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος
της Δημοκρατίας της Κύπρου».

Από την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, ο Ερντο-
γάν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημο-
κρατία ως κράτος μέλος της Ένωσης, την οποία αποκαλεί απαξιω-
τικά ως «η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νοτίας Κύπρου». Όμως,
ο σουλτάνος ζητά και παίρνει κάθε χρόνο τα δισεκατομμύρια ευρώ
από την ΕΕ ως χρηματοδοτική βοήθεια προς την Τουρκία, ΚΑΙ με
την θετική ψήφο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρχηγών κρατών, τον Μάρ-
τιο, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά και ο Νίκος Χριστοδουλίδης ως
ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επειδή τα Ευρωτουρκικά θέματα και οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις
βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, είναι χρυσή ευκαιρία για τον νέο ΠτΔ
να θέσει βέτο στην συνέχιση των Ευρωτουρκικών σχέσεων και στην
χρηματοδότηση της Τουρκίας από την ΕΕ, αν ο Ερντογάν δεν ανα-
γνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία ως επίσημο κράτος μέλος
των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωση;. 

Εδώ και σχεδόν 20 χρόνια Ερντογάν και Τουρκία κοροϊδεύουν
ξεκάθαρα την Ευρωπαϊκή Ένωση με το να αναγνωρίζουν ένα κρά-
τος μέλος της. Αλλά, τα δισεκατομμύρια ευρώ από την Ένωση τα
παίρνουν!!!

Εδώ και ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται αλληλέγγυα
υποστηρίζοντας πλήρως την Ουκρανία που υπόκειται σε παράνομη
εισβολή και κατοχή από τρίτη χώρα, όπως ακριβώς υποφέρει και η
Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 50 χρόνια. 

Έφθασε, λοιπόν, η ώρα η Κυπριακή Δημοκρατία να ξεκαθαρίσει
την θέση της με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Όταν ανήκεις σε μια
συμμαχία όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν δύο μέτρα
και δύο σταθμά. Οι συνθήκες πλέον για τον νέο ΠτΔ επιβάλλουν να
προχωρήσει στην επιβολή ενός θαρραλέου βέτο!

Προβλέπω ότι πολύ σύντομα όλη η περίκλειστη Αμμόχωστος θα
ανοίξει, θα επισκευαστεί και θα εποικιστεί από Τούρκους σεισμό-
πληκτους!

Ήδη οι πρώτες 4 χιλιάδες σεισμόπληκτοι έφθασαν στο ψευδο-
κράτος.

Ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται τα θέματα διεθνών σχέ-
σεων και πολιτικής προβολής και να τα γυρίζει υπέρ της "αδικημένης"
Τουρκίας. Βλέπε, Γαλάζια Πατρίδα, Αιγαίο και Κύπρος.

Ποιος θα βρεθεί διεθνώς να κατηγορήσει τον Ερντογάν ότι στην
προσπάθεια του να βοηθήσει άμεσα και να ταΐσει τους εκατοντάδες
χιλιάδες άστεγους Τούρκους σεισμόπληκτους έστειλε και μερικές
δεκάδες χιλιάδες στην άδεια περίκλειστη Αμμόχωστο; Απάντηση:
Κανένας, ούτε πιθανόν και οι δικοί μας πολιτικοί. Άλλωστε ουδέν
μονιμότερον του προσωρινού.

Ούτως ή άλλως το καθεστώς Τατάρ φρόντισε να προετοιμάσει το
έδαφος ότι όλη η περίκλειστη Ελληνική Αμμόχωστος ανήκε στο
ΕΒΚΑΦ από τον καιρό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι οι
αντίστοιχοι τίτλοι κατοχής περιουσίας των Ελλήνων κατοίκων της
Αμμόχωστου πριν από την Τουρκική εισβολή του 1974, ήταν όλοι
παράνομοι. 

Το ίδιο, φυσικά, λένε και για την Κερύνεια, την Μόρφου και όλη
την κατεχόμενη Ελληνική γη μας. Έσβησαν δε τα Ελληνικά ονόμα-
τα των τριών μεγάλων κατεχομένων πόλεών μας από τον χάρτη και
τις προβάλλουν διεθνώς ως Girne, Guzelyurt και Gazimagusa. Τρίζουν
τα κόκκαλα του Πράξανδρου, του Φιλόκυπρου και του Ευαγόρα!

ΓΡΑΙΚΟΣ

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Βέτο στην ΕΕ από τον νέο ΠτΔ

Ο εποικισμός της περίκλειστης Αμμοχώστου

Α Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ Η

Ο
ι υπουργοί της νέας κυπριακής

κυβέρνησης δεν εκλέγονται από

το λαό, όπως συμβαίνει κατά κανό-

να στις κοινοβουλευτικές Δημοκρα-

τίες. Διορίζονται από τον Πρόεδρο

της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος

διαθέτει κατά τεκμήριον τη λαϊκή εν-

τολή και νομιμοποίηση. Συνεπώς,

πρέπει να τυγχάνουν αποκλειστικά

της εμπιστοσύνης του Προέδρου και

κανενός άλλου. Αυτό, εξάλλου, προ-

νοεί και το Σύνταγμα της Κυπριακής

Δημοκρατίας.

Ε
ίναι γεγονός ότι η εκλογή του Νί-

κου Χριστοδουλίδη δημιούργη-

σε ένα κλίμα ευφορίας ανάμεσα στο-

υς πολίτες επειδή για πρώτη φορά

ένας πολίτης ανήλθε στο ύπατο αξίω-

μα του κράτους χωρίς προηγουμέ-

νως να «μαγειρευτεί» η υποψηφιό-

τητά του από τα κομματικά γρανά-

ζια και να αποτελέσει αντικείμενο

παζαρέματος μεταξύ κομματικών

ηγεσιών. Διότι αυτό συνέβαινε ως

τώρα. Στην παρούσα περίπτωση οι

ηγεσίες ακολούθησαν. Και όσοι α-

γνόησαν το λαϊκό ρεύμα, όπως ο Α-

βέρωφ Νεοφύτου, έχασαν και τα αυ-

γά και το καλάθι.

Ο
ι πρώτες προγραμματικές δη-

λώσεις του νέου Προέδρου στη

Βουλή αλλά και οι κινήσεις του, από

την εκλογή του μέχρι την επίσημη

ανάληψη των καθηκόντων του, αν-

ταποκρίνονταν στις προσδοκίες του

λαού, τόσο σε σχέση με τις προθέ-

σεις του, αλλά και με την ενέργειά

του να σπεύσει αμέσως να συναν-

τήσει τον Τ/κ ηγέτη Τατάρ και να ξε-

καθαρίσει ενώπιόν του την πορεία

που θα ακολουθήσει όσον αφορά

την επίλυση του Κυπριακού. Με αυ-

τό απέδειξε ότι κύρια έγνοια και προ-

τεραιότητά του είναι η επίλυση του

εθνικού μας θέματος.

Φ
υσικά, δεν είναι αφελής ούτε ο

νέος Πρόεδρος ούτε κανείς εχέ-

φρων πολίτης να πιστεύει ότι μπο-

ρεί να γίνει οτιδήποτε στο Κυπριακό

αν η Τουρκία επιμένει σε νομιμο-

ποίηση των τετελεσμένων της κα-

τοχής, είτε με τα «δύο κράτη» είτε με

άλλες «διχοτομικές επινοήσεις»,

όπως εύστοχα χαρακτήρισε ο Νίκος

Χριστοδουλίδης τις τουρκικές (κι όχι

μόνο) επιδιώξεις. Άρα, εκείνο που

φαίνεται καθαρά ότι ο νέος Πρόε-

δρος είναι αποφασισμένος να πρά-

ξει, είναι να επιμένει σε βασικές αρχές,

τις οποίες επανέλαβε περιτράνως

πολλές φορές: Μετεξέλιξη της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας και λύση εν-

τός των ορίων που επιβάλλουν η

δημοκρατία και τα ανθρώπινα δι-

καιώματα.

Β
εβαίως, για να αντέξουμε σε αυ-

τό τον αγώνα δικαίωσης, πέ-

ραν της Ελλάδας, των δεσμών με

την ΕΕ και των ισχυρών περιφερει-

ακών συμμαχιών, ο βασικός πνεύμο-

νας του αγώνα μας είναι το κράτος

μας, η ύπαρξη και ενίσχυση της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας διεθνώς αλ-

λά εσωτερικά. Και εδώ είναι ακρι-

βώς που το Υπουργικό Συμβούλιο

διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Ε
ίναι γεγονός ότι ακούστηκαν

πολλά για τη σύνθεση του Υ-

πουργικού. Τα μέτρα και σταθμά που

έθεσε ο Πρόεδρος φαίνεται ότι δεν

τηρήθηκαν στο σύνολό τους. Αν αλη-

θεύει ότι κομματικοί αρχηγοί έθεσαν

«βέτο» σε κάποιες προεδρικές επι-

λογές για καθαρά προσωπικούς και

κομματικούς λόγους, αυτό είναι ανε-

πίτρεπτο. Και αυτοί οι αρχηγοί, αν

αφεθούν να έχουν λόγο και σε άλ-

λους διορισμούς, τότε θα είναι «βα-

ρίδια» στη νέα διακυβέρνηση. Προ-

τάσεις τα κόμματα μπορούν να κά-

νουν, «ευαισθησίες» μπορούν να

έχουν, αλλά όχι «βέτο», διότι απο-

τελεί πισωγύρισμα, το οποίο ο λα-

ός απέρριψε.

Ε
ν πάση περιπτώσει, οι νέοι υ-

πουργοί θα κριθούν από το έρ-

γο τους, την τιμιότητά τους, την αφο-

σίωση και την εργατικότητά τους. Οι

ευθύνες τους είναι τεράστιες και ο-

φείλουν να ανταποκριθούν. Διαφο-

ρετικά ο Πρόεδρος, στον οποίο ανή-

κει και εν τέλει η ευθύνη και της επι-

λογής και του έργου των υπουργών,

υποχρεούται να τους … ανασχη-

ματίσει.

Όπερ έδει δείξαι.

“E”

Σ
ΗΜΕΙωΣΗ: Ασφαλώς η εξαγγελία

50:50 άνδρες και γυναίκες στο Υπο-

υργικό ήταν ατυχής, γι’ αυτό και δεν

τηρήθηκε. Διορίζεται ένας σε υπουρ-

γικό πόστο λόγω της αξίας και ικανό-

τητάς του και όχι βάσει… φύλου! Ίσως

σε ένα μελλοντικό σχήμα οι γυναίκες

να είναι 70%. Ποιος θα το… απαγο-

ρεύσει; Επομένως, αυτό το… παρα-

μύθι της «φυλετικής ισότητας» και το

απεχθέστατο… “βουλεύτρια” πρέπει

να τελειώνουν. Όλοι οι άνθρωποι είναι

ίσοι ανεξαρτήτως φύλου. Και βουλευ-

τές είναι άνδρες και γυναίκες.

“E”

Οι ευθύνες και οι προσδοκίες 
από τη νέα κυπριακή  κυβέρνηση
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Ο "μέγας" σουλτάνος με την ουρά στα σκέλια!
O Ερντογάν πριν τους καταστροφικούς σεισμούς που ισοπέ-

δωσαν ολόκληρες τουρκικές πόλεις, απειλούσε τις ΗΠΑ ως "μέγας"

σουλτάνος ότι θα βάλει βέτο στην είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Μετά τους σεισμούς, έβαλε την ουρά του στα σκέλια και ζητά

δεκάδες δις δολάρια από τις ΗΠΑ για να στεγάσει και να ταίσει

τους σεισμόπληκτους. Η Τουρκική οικονομία πάει προς κατάρ-

ρευση. Θα εξακολουθήσει, άραγε, να το παίζει "μέγας" και να λέει

ότι θα βάλει βέτο στην είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ; Πολύ το

αμφιβάλλω. 

Εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία γιατί δεν κάνουμε αίτηση; Τώρα

είναι η καλύτερη στιγμή. Ο φίλος μας ο Μενέντεζ είναι μαζί μας!

ΓΡΑΙΚΟΣ

Νέα… Βοσνία
Winston Churchill: "Μην διαπραγματεύεσαι όταν το κεφάλι σου

είναι ολόκληρο μέσα στο στόμα μιας πεινασμένης τίγρεως!"

Δικό μου σχόλιο: Μα αυτό ακριβώς, δυστυχώς, κάνουμε ως

ημικατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 50 χρόνια, με μια

υποτυπώδη Εθνική Φρουρά χωρίς Πολεμική Αεροπορία και Ναυ-

τικό. Το γειτονικό συμμαχικό Ισραήλ μάς βλέπει και γελά.

Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι πλήρως ορατό:

Μας ζητούν να διαλύσουμε το νόμιμο κράτος μας και να δημι-

ουργήσουμε μια νέα Βοσνία. Αυτό εκείνοι του λεγόμενου "πα-

τριωτικού ρεαλισμού" το θεωρούν και απόλυτο κατόρθωμα!

ΓΡΑΙΚΟΣ
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Δ
ίνοντας τη νενομισμένη δια-

βεβαίωση ενώπιον της Βου-

λής των Αντιπροσώπων στις 28

Φεβρουαρίου, ο νέος Πρόεδρος

της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος

Χριστοδουλίδης παρουσίασε τους

βασικούς άξονες της πολιτικής

του με ορίζοντα πενταετίας.

Κυπριακό, συνεργασία με τη Βουλή,

μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική,

ενεργειακά είναι μεταξύ των ζητημά-

των τα οποία θα τρέξει η νέα κυβέρ-

νησης με γνώμονα της τον ίδιο τον

άνθρωπο. 

Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη η

επίλυση του Κυπριακού αποτελεί την

κορυφαία προτεραιότητά του. Ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως

δεν έχει ψευδαισθήσεις και γνωρίζει

πως και όλοι προκάτοχοί του είχαν

δώσει ανάλογες διαβεβαιώσεις. «Όλοι

τους αποχώρησαν από την Προε-

δρία χωρίς να πετύχουν το ειλικρι-

νές όραμα της ελευθερίας και της

επανένωσης για την πατρίδα μας αν

και το ήθελαν με όλο τους το είναι»,

ανέφερε.

«Και αυτό γιατί οι αξιώσεις της

τουρκικής πλευράς ήταν πέραν των

δικών μας ορίων και πέραν των ορίων

που η δημοκρατία και τα ανθρώπι-

να δικαιώματα επιβάλλουν για κάθε

σύγχρονη, δημοκρατική χώρα και

τους πολίτες της. Παρά τους συμβι-

βασμούς που έγιναν διαχρονικά από

τη δική μας πλευρά ακόμη και μετά

τον ιστορικό συμβιβασμό της διζω-

νικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ο

τουρκικός μαξιμαλισμός δεν επέτρε-

ψε την ευόδωση καμίας προσπά-

θειας κατά τρόπο που να διασφαλίζει

τα συμφέροντα όλων των νομίμων

κατοίκων της χώρας και κανενός

άλλου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η

δική μας πλευρά δεν περιέπεσε ποτέ

σε κανένα σφάλμα ή παράλειψη»,

ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδου-

λίδης.

Πρόσθεσε πως τις επόμενες μέρες

θα αναλάβει πρωτοβουλίες, στη βάση

των θέσεων που ανέπτυξε προε-

κλογικώς, για σπάσιμο του αδιεξό-

δου, για πρωταγωνιστική εμπλοκή

της ΕΕ στο ανώτατο επίπεδο, πάν-

τοτε στο πλαίσιο των καλών υπηρε-

σιών του ΓΓ των ΗΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέ-

φερε πως η ένταξη της Κύπρου στην

Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τον προ-

σανατολισμό της εξωτερικής πολιτι-

κής της Κυπριακής Δημοκρατίας, και

αυτό που επιδιώκουμε είναι να είναι

η Κύπρος ένας αξιόπιστος και δημι-

ουργικός εταίρος, με ουσιαστική συμ-

βολή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. «Σε

αυτό το πλαίσιο θα επιδιώξουμε την

περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών

μας με όλες τις γειτονικές χώρες, ενώ

θα επενδύσουμε ακόμη περισσότε-

ρο στην ανάπτυξη των δεσμών με

τις Ηνωμένες Πολιτείες και, βεβαίως,

θα εργαστούμε δημιουργικά με σημαν-

τικούς δρώντες στην Ασία», ανέφε-

ρε.

Αναφερόμενος στην πρώτη του

επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα στις

13 Μαρτίου, ο νέος ΠτΔ ανέφερε πως

στον Έλληνα πρωθυπουργό θα ανα-

πτύξει συγκεκριμένες σκέψεις για

αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Σημείο αναφοράς στην εξωτερική

μας πολιτική αποτελούν φυσικά οι

σχέσεις μας με την Ελλάδα, η οποία

παραμένει ο στενότερος, φυσικός και

ανιδιοτελής διαχρονικός μας σύμμαχος.

Πρόθεσή μου είναι η περαιτέρω σύ-

σφιξη των σχέσεων Αθηνών-Λευ-

κωσίας σε όλα τα επίπεδα, ο εκσυγ-

χρονισμός των τρόπων συνεργασίας

και αλληλοϋποστήριξης, και η αξιο-

ποίηση συνεργειών εντός της ΕΕ

αλλά και με τρίτες χώρες.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Ενέρ-

γειας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως

ο ενεργειακός πλούτος της Κύπρου

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να

ενισχύσουμε τις συνεργασίες σε πολι-

τικό και οικονομικό επίπεδο. Πρό-

σθεσε πως «η Κυπριακή Δημοκρ-

ατία θα αναπτύξει και θα υλοποιήσει

το ενεργειακό της πρόγραμμα στη

βάση των κυριαρχικών της δικαιω-

μάτων. Ο ενεργειακός σχεδιασμός

της χώρας μας δεν στρέφεται εναν-

τίον κανενός και αναφέρομαι ειδικά

στην Τουρκία», όπως ανέφερε. 

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως

«παραλαμβάνουμε μια υγιή οικονομία

η οποία χαρακτηρίζεται από δημο-

σιονομική πειθαρχία, σταθερό χρη-

ματοπιστωτικό σύστημα και μια σειρά

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θα

συνεχίσουμε στην ίδια πορεία και θα

χτίσουμε σε αυτά που ήδη επιτεύ-

χθηκαν, αποφεύγοντας την παροχο-

λογία και διαφυλάσσοντας τη δημο-

σιονομική πειθαρχία».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε

πως προσβλέπει και θα εργασθεί

για να κάνει τη ζωή των συνανθρώ-

πων μας καλύτερη. «Για αυτό και στο

επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας

είναι ο Άνθρωπος και το ευ ζην του,

και αυτό θα ζητήσω από τους υπουρ-

γούς και τους άλλους κρατικούς αξιω-

ματούχους, που θα αναλάβουν αύριο

τα καθήκοντά τους. Άνθρωπος στο

επίκεντρο όλων των Πολιτικών μας.

Ο Άνθρωπος και το ευρύτερο δημό-

σιο συμφέρον, βασικό στοιχείο μιας

ισχυρής και υπερήφανης Κύπρου»,

ανέφερε.

Για το μεταναστευτικό ο Πρόεδρ-

ος Χριστοδουλίδης είπε πως «η προ-

σπάθειά μας θα επικεντρωθεί στην

επίσπευση των διαδικασιών εξέτα-

σης των αιτήσεων ασύλου ώστε να

αυξηθούν οι επιστροφές».

Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έριξε

ιδιαίτερο βάρος στη συνεργασία Εκτε-

λεστικής και Νομοθετικής εξουσίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανα-

φέρθηκε σε ορισμένες από τις νέες

πρακτικές που ως Πρόεδρος της

Κυπριακής Δημοκρατίας επιθυμεί να

εφαρμόσει σε σχέση κυρίως με τη

συνεργασία με τη Βουλή, και τις οποίες

προτίθεται να συζητήσει αναλυτικά

με την Πρόεδρο και τους Αρχηγούς

των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.

Όπως είπε, «ως ΠτΔ θα απευθύ-

νομαι σε ετήσια βάση στη Βουλή των

Αντιπροσώπων για να παρουσιάζω

το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρ-

νησης του επόμενου έτους αλλά και

τον απολογισμό του νομοθετικού

έργου της Κυβέρνησης του προη-

γούμενου έτους».

Παράλληλα, ανέφερε, θα συγκα-

λεί τακτικά συναντήσεις με την Πρόε-

δρο της Βουλής και τους αρχηγούς

των κοινοβουλευτικών κομμάτων για

ανταλλαγή απόψεων και αλληλοεν-

ημέρωση σχετικά με τις πολιτικές

προτεραιότητες της χώρας, την πο-

ρεία υλοποίησης και τον ρόλο του

νομοθετικού έργου.

Η ΤΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

ΝΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Τις κόκκινες γραμμές του, αλλά

και τις προσδοκίες του από τους

νέους αξιωματούχους σκιαγράφησε

μέσα από την ομιλία του χθες Τετάρτη

στην τελετή διαβεβαίωσης των νέων

υπουργών ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Φαινόμενα κακοδιαχείρισης,

κρούσματα διαφθοράς και ανα-

ξιοκρατίας δεν θα γίνουν ανεκτά»,

τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος

στους νέους Υπουργούς, τους οποί-

ους κάλεσε να ανεβάσουν τον πήχη

κα να επιδείξουν ζήλο κι αφοσίωση

στην τέλεση των καθηκόντων τους. 

«Κανένας από εμάς δεν είναι

υπεράνω του νόμου. Όλοι μας,

και βάζω πάνω από όλους τον

εαυτό μου, πρέπει να είμαστε, το

είπα και στην αρχή, το επανα-

λαμβάνω, το ζωντανό παράδειγ-

μα, το θετικό πρότυπο για τους

συνεργάτες και τους πολίτες, για

την κοινωνία», σημείωσε ο κ. Χρι-

στοδουλίδης.

Μιλώντας κατά την τελετή, ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πριν

όποιας άλλης αναφοράς, θα ήθελα

να εκφράσω τον συγκλονισμό μου

για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό

δυστύχημα στην Ελλάδα. Οι σκέψεις

μας είναι με τις οικογένειες των θυμά-

των. Σε λίγο θα μιλήσω και με τον

Έλληνα Πρωθυπουργό για να μετα-

φέρω τα συλλυπητήρια της Κυβέρν-

ησης και φυσικά και του κυπριακού

λαού.

Προβαίνοντας  στη νενομισμένη

διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής

των Αντιπροσώπων   δήλωσα ότι

αντιλαμβάνομαι πλήρως τη βαριά

ιστορική ευθύνη την οποία αναλαμ-

βάνω με υπερηφάνεια, δέος και απο-

φασιστικότητα. 

Με τη δέουσα αυστηρότητα, ανα-

μένω και από όλους εσάς, τους πιο

στενούς μου συνεργάτες που ανα-

λαμβάνετε σήμερα τα υψηλά, για την

πατρίδα μας, καθήκοντα.

Έχοντας την υπέρτατη τιμή να είμαι

ο πρώτος της Εκτελεστικής Εξου-

σίας, θέλω και ενώπιόν σας να επα-

ναλάβω ότι θα κάνω το παν ώστε να

αποτελώ παράδειγμα εργατικότητας,

ήθους, αφοσίωσης, αναμένοντας και

από τον καθένα από εσάς που εκούσια

και συνειδητά αναλαμβάνετε σήμε-

ρα, να ακολουθείτε τον ίδιο δρόμο.

Οδηγός και πυξίδα μας αποτελούν

πάντα το Σύνταγμα της Κυπριακής

Δημοκρατίας, οι ισχύοντες νόμοι και

οι διεθνείς συνθήκες που μας

δεσμεύουν, τους οποίους και πρέ-

πει συνεχώς να μελετάτε. 

Σας καλώ να μη λησμονήσετε ποτέ

ότι η εξουσία την οποία έχετε είναι

προσωρινή και εκπορεύεται από το

λαό με μοναδικό σκοπό να αποδώσει

οφέλη στους πολλούς και όχι στους

λίγους. Υλοποιώντας μεθοδικά το

πρόγραμμά μας, να θυμάστε πάντα

ότι η επιτυχία του Ενός, είναι επιτ-

υχία Όλων και η αποτυχία οποιου-

δήποτε θα έχει επιπτώσεις στο σύνο-

λο της κυβέρνησης, στον Πρόεδρο

και στο λαό.

Αναμένω ότι θα ενεργείτε όλοι πάν-

τοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας, με

απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και

στους νόμους, υπηρετώντας το συμφ-

έρον της Κύπρου και του πολίτη. Το

προσωπικό σας συμφέρον θα πρέ-

πει να παραμεριστεί όσο ασκείτε τα

καθήκοντά σας. Ο σεβασμός μας

στον κυρίαρχο κυπριακό λαό, σε

αυτόν που μας εξέλεξε, που εναπόθ-

εσε σε εμάς τις ελπίδες του, που δικαι-

ολογημένα έχει πολλές προσδοκίες

από τη διακυβέρνησή μας, θα απο-

δειχθεί μόνον μέσα από την προσή-

λωση στη δουλειά μας, ώστε σε σύντο-

μο χρονικό διάστημα να παραχθεί

έργο το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή

του πολίτη σε όλους τους βασικούς

τομείς. 

Είναι πολύ σημαντικό να έχετε

ανοικτές τις πόρτες σας στους πολίτες,

να αφουγκράζεστε τις ανάγκες και τις

επιθυμίες τους. Να συνεχίσετε τη

δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε

κατά τη διάρκεια της προεκλογικής

εκστρατείας.

Εύκολες λύσεις και μαγικά ραβδιά

δεν υπάρχουν. Παρόλα αυτά με στοχο-

προσήλωση, εργατικότητα, συνέπεια,

μεθοδικότητα και επιμονή μπορούμε

να πάρουμε τη χώρα μας μπροστά.

Απαιτείται συνεχής προσπάθεια,

μελέτη, οργάνωση και μεθοδικότητα.

Σας καλώ να είστε πρακτικοί και

αποτελεσματικοί, πάντα στο πλαίσιο

του νόμου. Σας καλώ να είσαστε ειλι-

κρινείς και δίκαιοι. Να γίνετε υπηρέ-

τες της  αξιοκρατίας. Επαναλαμβά-

νω, να θυμάστε ότι θα κριθούμε όλοι

από το αποτέλεσμα. Όταν εμείς θα

φύγουμε, η μόνη επιτυχία μας θα

είναι όποιο έργο καταφέρουμε να

αφήσουμε πίσω μας που είναι επω-

φελές για τον πολίτη, για τους πολ-

λούς και όχι για τους λίγους.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε

σύντομη συνεδρίαση του νέου υπο-

υργικού συμβουλίου, κατά την ένα-

ρξη της οποίας τηρήθηκε ενός λεπτού

σιγή για τα θύματα του πολύνεκρου

σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα

Τέμπη.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

«Μετεξέλιξη της ΚΔ και λύση
όπως επιβάλλει η δημοκρατία»
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Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο νέος πρόεδρος της

Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με τον πρωθυ-

πουργό του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου με πρω-

τοβουλία του τελευταίου.

Ο κ. Νετανιάχου συνεχάρη τον κ. Χριστοδουλίδη

για την εκλογή του, τονίζοντας τη συνεισφορά του

εκλελεγμένου Προέδρου της Δημοκρατίας στην ενίσχυση

των σχέσεων Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας

από όλες τις θέσεις στις οποίες υπηρέτησε.

Νίκος Χριστοδουλίδης και Βενιαμίν Νετανιάχου

συζήτησαν τη στρατηγική σημασία της σχέσης των

δύο χωρών, καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν

για περαιτέρω ενίσχυση σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων

της οικονομίας, της άμυνας, της ενέργειας και του

τουρισμού. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ισραηλινός Πρωθυ-

πουργός αναφέρθηκαν επίσης στη σημασία της τρι-

μερούς συνεργασίας Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας,

προσβλέποντας στην επόμενη συνάντηση, η οποία

θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο. 

Τόνισαν επίσης την ανάγκη ενδυνάμωσης της περι-

φερειακής συνεργασίας στην βάση μιας θετικής ατζέ-

ντας για ενίσχυση της ασφάλειας και της συνεργασίας

στην περιοχή.

Συζήτησαν επίσης τον ρόλο που διαδραματίζει η

Κύπρος ως το κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή,

προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των σχέσεων

με τα κράτη της Μέσης Ανατολής. 

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστο-

δουλίδης, θα επισκεφθεί σύντομα το Ισραήλ μετά από

σχετική πρόσκληση. 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ από παλαιότερη συνάντηση

Τ
α ονόματα του Υπουργικού Συμβουλίου της

νέας κυβέρνησης ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα

το βράδυ επισήμως, με αρκετά πρόσωπα να είναι

από τον χώρο των επιχειρήσεων και των πανε-

πιστημιακών αλλά και από τον καλλιτεχνικό χώρο,

όπως αυτό του τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάν-

νη που αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού

Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι ο Νίκος Χριστοδου-

λίδης προεκλογικά είχε δεσμευτεί για κυβέρνηση

«τεχνοκρατών», με το 50% της σύνθεσης να υπόσχε-

ται ότι θα είναι γυναίκες. Συνολικά έχουν διοριστεί

25 άτομα σε διάφορες θέσεις εκ των οποίων 11

είναι γυναίκες.

Νέος υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-

κρατίας αναλαμβάνει ο πανεπιστημιακός και μέλος

της ομάδας των νομικών συμβούλων για το Κυ-

πριακό Κωνσταντίνος Κόμπος. Στη θέση του υπο-

υργού Εσωτερικών τοποθετήθηκε ο Κωνσταντίνος

Ιωάννου, πρώην υπουργός Υγείας της πρώτης κυβέρ-

νησης Αναστασιάδη, ενώ υπουργός Άμυνας ανα-

λαμβάνει ο πρώην βουλευτής και στέλεχος του κόμ-

ματος Αλληλεγγύη Μιχάλης Γιωργάλλας. Στο υ-

πουργείο Ενέργειας τοποθετείται ο Γιώργος Παπα-

ναστασίου, μηχανολόγος - μηχανικός με εμπειρία

στις πετρελαϊκές εταιρείες. Κυβερνητικός Εκπρόσω-

πος αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης,

προερχόμενος από τον ΔΗΣΥ, στενός συνεργάτης του

Προέδρου κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ενώ

διευθυντής του Γραφείου Τύπου του θα είναι ο δημο-

σιογράφος Βίκτωρας Παπαδόπουλος, προερχό-

μενος επίσης από την κυβέρνηση Αναστασιάδη, που

βρέθηκε στο πλευρό του Χριστοδουλίδη καθ’ όλη τη

διάρκεια του προεκλογικού του αγώνα.

Τα ονόματα οριστικοποιήθηκαν το βράδυ της Κυ-

ριακής σε τετράωρη σύσκεψη που είχε ο Νίκος Χρι-

στοδουλίδης με τους προέδρους των κομμάτων που

τον στήριξαν --Νικόλα Παπαδόπουλο (ΔΗΚΟ), Μα-

ρίνο Σιζόπουλο (ΚΣ ΕΔΕΚ) και Μάριο Καρογιάν

(ΔΗΠΑ)  -- και τελικά ενέκριναν τις επιλογές του. 

Υπουργός Εξωτερικών:

Κωνσταντίνος Κόμπος

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος γεννήθηκε

το 1976 στη Λεμεσό. Σπούδασε Νομικά

και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στο Δίκαιο της ΕΕ

(LLM University of Cambridge) και διδακτορικού στο

Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο (PhD University of

Hull). Εξελέγη στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου

Κύπρου το 2006 και είναι ιδρυτικό μέλος του. Διετέ-

λεσε Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής και μέλος της

Συγκλήτου. Είναι συγγραφέας έξι βιβλίων και δεκά-

δων άρθρων και κεφαλαίων σε επιστημονικά περιο-

δικά και συλλογικούς τόμους. Έργα του μεταφρά-

στηκαν και δημοσιεύτηκαν σε έξι γλώσσες και έχει

συμμετάσχει ως ομιλητής σε δεκάδες διεθνή συνέ-

δρια. 

Ήταν στην ομάδα Κυπριακού του Προέδρου Ανα-

στασιάδη από το 2014. Συμμετείχε στις συνομιλίες

στοι Κραν Μοντανά και σε όσες προηγήθηκαν.

Υπουργός Οικονομικών: 

Μάκης Κεραυνός

Ο Μάκης Κεραυνός γεννήθηκε στη

Λάρνακα, και μεγάλωσε στη Λευκωσία.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και

έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά της

Ανάπτυξης, στις Βιομηχανικές Σχέσεις και έτυχε με-

τεκπαίδευσης σε θέματα νέας τεχνολογίας και ανά-

πτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Εργάστηκε ως διευ-

θυντικό στέλεχος σε μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο

και στο εξωτερικό. Από το 1983 μέχρι το 2003, εργά-

στηκε στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τον Μάρτιο του 2003, διορίστηκε Υπουργός Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Μάιο του

2004 διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών, όπου

υπηρέ0τησε μέχρι το τέλος του 2005. Τον Σεπτέμβρ-

ιο του 2005, ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Εκτελε-

στικού Διευθυντή και Μέλους του Διοικητικού Συμβου-

λίου της Ελληνικής Τράπεζας, όπου υπηρέτησε μέχρι

τον Σεπτέμβριο του 2014.

Υπουργός Εσωτερικών: 

Κωνσταντίνος Ιωάννου

Γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 1969 και

είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευ-

κωσίας. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Man-

chester School of Management UMIST στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο. Συνέχισε τις σπουδές του στις Ηνωμέ-

νες Πολιτείες με τιμητική υποτροφία από το Fulbright

στο Πανεπιστήμιο του Cornell όπου απέκτησε μετα-

πτυχιακό Δίπλωμα (MBA) στη Διοίκηση Ξενοδοχείων.

Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. 

Από το 1997 είναι ιδρυτής, σύμβουλος και μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου της IMH, ενός οργανι-

σμού μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στε-

λέχη της κυπριακής αγοράς. 

Διετέλεσε Υπουργός Υγείας από 1η Μαρ-τίου 2018

μέχρι 1/7/2021 κατόπιν διορισμού του από τον Πρ-

όεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Υπουργός Αμύνης: 

Μιχάλης Γιωργάλλας

Ο Μιχάλης Γιωργάλλας γεννήθηκε στον

Μαραθόβουνο Αμμοχώστου στις 20 Οκτω-

βρίου 1968. Αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο Λε-

μεσού. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στους

λοκατζήδες στην 31η Μοίρα Καταδρομών. Είναι

πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

κάτοχος Πτυχίου (BSc) και Μάστερ (MSc) στη Χημι-

κή Μηχανική. Ειδικεύτηκε στα Συστήματα Διεθνών

Προτύπων ISO και στην Πράσινη Ενέργεια από το ελ-

ληνικό Center for Renewable Energy Sources. Διετέ-

λεσε βουλευτής μέχρι το 2019, Αναπληρωτής Πρόε-

δρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος

Αλληλεγγύη.

Υπουργός Παιδείας: 

Αθηνά Μιχαηλίδου

Η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου είναι απόφ-

οιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρ-

ου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι κά-

τοχος μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ στην

Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ,

καθώς και διδακτορικού τίτλου στις Επιστήμες της

Αγωγής από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. 

Διετέλεσε εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Παιδαγω-

γικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Προϊ-

σταμένη του Τομέα Έρευνας και Αξιολόγησης, Προϊ-

σταμένη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και

Αξιολόγησης και Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστι-

τούτου. 

Υπουργός Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων: 

Αλέξης Βαφειάδης

Αρχιτέκτονας, απόφοιτος του Πανε-

πιστημίου Νότιας Καλιφόρνιας (USC). Ασκεί το επάγ-

γελμα του Αρχιτέκτονα από το 1988 και είναι μέτοχος

και εκ των Διευθυντών της οικογενειακής εταιρείας πα-

ροχής υπηρεσιών, Βαφεάδης και Σία ΕΠΕ. Είναι εγ-

γεγραμμένος στο ΕΤΕΚ. Είναι Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λιμι-

τεδ και της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων

Κύπρου (ΜΕΔΣΚ Λτδ). Κατά την προηγούμενη θη-

τεία του ως Πρόεδρος της ΜΕΔΣΚ συνέβαλε στην

αναθεώρηση των υφιστάμενων Δομικών Συμβολαίων

και στον εμπλουτισμό των με νέα κείμενα που εξ-

υπηρετούν καινούργιες απαιτήσεις της οικοδομικής

βιομηχανίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Σύντομα στο Ισραήλ ο Ν. Χριστοδουλίδης



Yπουργός Ενέργειας: 

Γιώργος Παπαναστασίου

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 10 Σε-

πτεμβρίου 1961. Είναι Μηχανολόγος

Μηχανικός στο επάγγελμα, με πρώτο πτυχίο Μηχα-

νολόγου Μηχανικού από το Ανώτερο Τεχνολογικό

Ινστιτούτο Κύπρου, BSc Μηχανολόγου Μηχανικού

από το City University του Λονδίνου και MSc in Re-

frigeration & Air Conditioning από το Kings College

του Λονδίνου. 

Εργάστηκε για 26 χρόνια στην BP από διάφορες

υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

και στην Κύπρο.

Υπουργός Γεωργίας: 

Πέτρος Ξενοφώντος

Γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, 1962.

Απέκτησε σημαντική εμπειρία στην ηγεσία

ομάδων στην κατεύθυνση της συνεργασίας, της και-

νοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυνα-

μικού καθώς επίσης στην εξυπηρέτηση των πελατών

και του κοινού γενικότερα. 

Διευθυντής Κυβερνητικού Τυπογραφείου και Υπεύθυ-

νος Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

(15/10/2021 έως σήμερα) Υπουργείο Οικονομικών.

Αν. Διευθυντής Κυβερνητικού Τυπογραφείου και

Υπεύθυνος Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμη-

θειών (11/5/2020 έως 14/11/2021) Υπουργείο Οικο-

νομικών. 

Υπουργός Εργασίας: 

Γιάννης Παναγιώτου

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1981.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αρχιεπισκό-

που Μακαρίου Γ’ και υπηρέτησε την στρατιωτική του

θητεία ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Σπούδα-

σε στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών και είναι πτυχιούχος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής

και Ψυχολογίας, συνέχισε τις σπουδές του στο King’s

College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από

όπου απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους στην Εκπαι-

δευτική Πολιτική (MA) και στην Εκπαιδευτική Έρευ-

να (MSc), ενώ εξειδικεύθηκε στον τομέα της επαγγελ-

ματικής μάθησης και ανάπτυξης (Diploma on Learn-

ing & Development) στο Chartered Institute of Per-

sonnel and Development (CIPD).

Υπήρξε πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ και κοινοβουλευ-

τικός συνεργάτης του πρώην βουλευτή του ΔΗΚΟ

Φύτου Κωνσταντίνου.

Υπουργός Δικαιοσύνης: 

Άννα Κουκκίδου Προκοπίου

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1974 και

κατάγεται από την κατεχόμενη Ζώδια.

Είναι νυμφευμένη και μητέρα μιας κόρης. Σπούδασε

με υποτροφία στο University College London (UCL)

και είναι κάτοχος πτυχίων Οικονομικών και Ιστορίας

με άριστα, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς

Σχέσεις στο London School of Economics and Poli-

tical Science.

Το 2018 ήταν εκπρόσωπος Τύπου τού τότε υπο-

ψήφιου προέδρου Νικόλα Παπαδόπουλου.

Υπουργός Υγείας: 

Πόπη Κανάρη

Η Πόπη Κανάρη είναι απόφοιτος της

Αγγλικής Σχολής. Σπούδασε Χημεία στο

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και είναι κάτοχος διδα-

κτορικού τίτλου από το ίδιο Πανεπιστήμιο. 

Υπηρέτησε για 37 χρόνια στο Γενικό Χημείο του

Κράτους, από τα οποία τα τελευταία οκτώ στη θέση

της Διευθύντριας. Κατά τη θητεία της ως Διευθύντρια

ίδρυσε το πρώτο διαπιστευμένο εργαστήριο στην Εθ-

νική Φρουρά για έλεγχο πυρίτιδας σε πυρομαχικά.

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: 

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1984 στην

Πάφο. Αποφίτησε από το Α’ Λύκειο Εθ-

νάρχη Μακαρίου Γ’ Πάφου και ακολούθως εκπλήρ-

ωσε την στρατιωτική του θητεία. Είναι κάτοχος πτυχίου

Αρχιτέκτονα Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και

Μεταπτυχιακού τίτλου στην Αρχιτεκτονική από το Πα-

νεπιστήμιο της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ (UPenn). Με

το πέρας των σπουδών του επέστρεψε Κύπρο όπου

και εργάστηκε ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός σε Αρχι-

τεκτονικό γραφείο με έδρα τη Λεμεσό. 

Ήταν Δημοτικός Σύμβουλος του ΔΗΣΥ στην Πάφο.

Παραιτήθηκε και εντάχθηκε στο επιτελείο του Νίκου

Χριστοδουλίδη. 

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω: 

Ειρήνη Πική

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1973.

Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρχι-

κά στα Οικονομικά (BSc Regional Science – Eco-

nomics and Human Geography) στο Πανεπιστήμιο

του Reading (UK), και στη συνέχεια στα Οικονομικά

του Περιβάλλοντος στο University College London

(UCL) όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο MSc Environ-

mental and Natural Resources Economics. 

Εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών σε διάφ-

ορες θέσεις και θεωρείται ως άριστη στο αντικείμενό

της. Είναι κόρη του πρώην προέδρου του Ανωτάτου

Δικαστηρίου. Θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης

του κυβερνητικού έργου.

Υφυπουργός Ναυτιλίας: 

Μαρίνα Γλυκύ - Χατζημανώλη

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1973.

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο του

Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έλαβε τον

τίτλο του Bachelor of Laws (LLB Hons). Στη συνέχεια

απέκτησε τον τίτλο Barrister at Law από το Inns of

Court School of Law του Λονδίνου, ως μέλος του

Lincolns Inn στην Αγγλία. 

Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλό-

γου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού. Ήταν 

διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου του υποψηφίου

προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Υφυπουργός Τουρισμού: 

Κώστας Κουμής

Γεννήθηκε στο Παραλίμνι το 1977.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Παραλιμνίου

το 1995 και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και

είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Επι-

κοινωνία.

Yφυπουργός Έρευνας 

και Καινοτομίας:

Φίλιππος Χατζηζαχαρίου

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1975. Είναι

απόφοιτος του Παγκυπρίου Λυκείου Λάρνακας. Απέκ-

τησε πτυχίο Λογιστικής στο Birmingham, είναι κάτοχος

πτυχίων ΑΑΤ, FCCA, MA Taxation στο Ευρωπαϊκό

Δίκαιο από το Institute of Advanced Legal Studies του

Λονδίνου καθώς και πιστοποιητικού Effective Leadership

από το University of Oxford.

Υφυπουργός Κοιν. Πρόνοιας: 

Μαριλένα Ευαγγέλου

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 9 Ιου-

λίου 1975. Σπούδασε στο Εθνικό και Κα-

ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επικοινωνία και

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και εργάστηκε για 25 χρό-

νια ως δημοσιογράφος σε τηλεοπτικούς και ραδιοφω-

νικούς σταθμούς, σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά ΜΜΕ

ως ρεπόρτερ. Ήταν εκπρόσωπος Τύπου του υπο-

ψηφίου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Υφυπουργός Πολιτισμού: 

Μιχάλης Χατζηγιάννης

Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 5 Νο-

εμβρίου 1978, από γονείς με κατα-

γωγή από την Κερύνεια.  Σπούδασε

Μουσική στο Εθνικό Ωδείο Κύπρου από όπου απέκ-

τησε διπλώματα κλασσικής κιθάρας και πιάνου και

στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής Λονδίνου στα ανώτα-

τα θεωρητικά μαθήματα.

Oι “άνθρωποι του Προέδρου”

Διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ: Χαράλαμπος

Χαραλάμπους (σύγαμπρος του προέδρου)

Αν. Κυβερνητική Εκπρόσωπος: Δόξα Κωμοδρό-

μου

Διευθύντρια Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρ-

ου της Δημοκρατίας: Μαριλένα Ραουνά

Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου της

Δημοκρατίας: Βίκτωρας Παπαδόπουλος

Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου: Πηνελόπη

Παπαβασιλείου

Οι Επίτροποι

Επίτροπος Περιβάλλοντος: Μαρία Παναγιώτου

(εκπρόσωπος Τύπου της ΕΔΕΚ)

Επίτροπος Ισότητας των Φύλων: Τζόζη Χριστο-

δούλου 

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7

              ΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

      μβούλιο της Κύπρου

Κυπριακή Επικαιρότητα

Από την πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου μετά την ορκωμοσία 

των υπουργών χθες Τετάρτη στο Προεδρικό
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ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΜΨΗΦΕΙ

Νέος Μητροπολίτης Πάφου ο Τυχικός Βρυώνης
Ν

έος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Τυχικός

Βρυώνης κατόπιν μαραθώνιας συνεδρίας της Ιεράς Συνό-

δου, η οποία συνήλθε την περασμένη Πέμπτη στην Ιερά Αρχιε-

πισκοπή.

Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου εξασφάλισε μετά από μυστική ψη-

φοφορία των μελών της Ιεράς Συνόδου 15 ψήφους έναντι μίας υπέρ

του Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία ανέγνωσε ο Αρχιγραμματέας

της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου, η Ιερά

Σύνοδος επικύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη

του Μητροπολίτη Πάφου, οι οποίες είχαν διεξαχθεί στις 19 Φεβρου-

αρίου. Επιπλέον, η Σύνοδος κατήρτισε το τριπρόσωπο για την εκλο-

γή του Μητροπολίτη, το οποίο αποτελείτο από τον Επίσκοπο Αμα-

θούντος Νικόλαο, τον Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Ιωάννου και τον Αρχι-

μανδρίτη Τυχικό Βρυώνη.

Ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου πρόσθεσε ότι το μήνυμα

της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει το Σάββατο 11

Μαρτίου, στις 11:00, πριν από τον Εσπερινό, στον παλιό Καθεδρικό

Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη Λευκωσία.

Η χειροτονία του νεοεκλεγέντος σε Επίσκοπο θα γίνει στις 12

Μαρτίου (Β' Κυριακή των Νηστειών), στον Καθεδρικό Ναό Αποστό-

λου Βαρνάβα, στη Λευκωσία, ανέφερε ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος,

προσθέτοντας ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας (ώρα 16:00), θα γίνει

η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό

Αγίου Θεοδώρου, στην Πάφο.

Στην πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του ο νέος Μητροπολίτης

Πάφου ευχαρίστησε την Ιερά Σύνοδο και τον κλήρο που τον επέλε-

ξαν.   

Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, κατά τον κόσμο Μάριος Βρυώνης,

γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1981, ημέρα μνήμης του Αποστόλου

Τυχικού, στα Μέσανα της Πάφου.

Είναι το έκτο και τελευταίο παιδί της οικογένειας Χριστοδούλου

και της μακαριστής Φρειδερίκης από Σαλαμιού και τα Μέσανα.

Φοίτησε στην Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» στη Λευ-

κωσία, και το 2005 άρχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το 2008 στο τέλος του τρίτου έτους σπουδών χειροτονήθηκε διά-

κονος, από τον τότε Μητροπολίτη Πάφου και νυν Αρχιεπίσκοπο Κύ-

πρου Γεώργιο, λαμβάνοντας το όνομα Τυχικός.

Δύο χρόνιο αργότερα χειροτονήθηκε σε πρεσβύτερο και προχει-

ρίστηκε σε αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, εκτελώντας

και χρέη Πρωτοσυγκέλλου.

Να σημειωθεί ότι στα Μέσανα, τόπο καταγωγής του νέου μητρο-

πολίτη Πάφου, υπάρχει και η μοναδική εκκλησία στην Κύπρο που

είναι αφιερωμένη στον Άγιο Τυχικό.

Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος: 
«Ο Αυξεντίου δεν σκοτώθηκε

για να τουρκοποιήσουμε 
την Κύπρο»

«Ο Γρηγόρης Αυξεν-

τίου δεν σκοτώθηκε για

να τουρκοποιήσουμε

την Κύπρο, την οποία

πρέπει να απελευθε-

ρώσουμε, για να απο-

λαμβάνει ο καθένας από

τους κατοίκους της τα

ανθρώπινα δικαιώμα-

τα που απολαμβάνουν

όλοι οι ελεύθεροι άνθ-

ρωποι», είπε την Κυρια-

κή, ο Αρχιεπίσκοπος

Γεώργιος.

Σε δηλώσεις του, μετά

το μνημόσυνο του Υπα-

ρχηγού της ΕΟΚΑ, Γρη-

γόρη Αυξεντίου, στην

Ιερά Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά, ο Αρχιεπίσκοπος, σημείω-

σε ότι καλούμαστε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του Αυξεν-

τίου.

«Να εμβαπτιστούμε στα νάματα εκείνου του αγώνα, και καλύτε-

ρος εμπνευστής δεν υπάρχει άλλος από τον Γρηγόρη Αυξεντίου»,

είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με το Κυπριακό, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι

ο Αυξεντίου «δεν σκοτώθηκε για να τουρκοποιήσουμε την Κύπρο».

«Να την απελευθερώσουμε, να την παραδώσουμε ελεύθερη,

ώστε ο καθένας από τους κατοίκους της να απολαμβάνει τα ανθ-

ρώπινα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι ελεύθεροι άνθρ-

ωποι», πρόσθεσε.

Α
λλαξε και επίσημα σελίδα από

την Τρίτη η Κυπριακή Δημοκρα-

τία, αφού ο 8ος Πρόεδρος, Νίκος Χρι-

στοδουλίδης, ανέλαβε καθήκοντα,

μετά την παράδοση των «σκήπ-

τρων» του κράτους από τον απερ-

χόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Η 28η Φεβρουαρίου αποτέλεσε την

τελευταία μέρα θητείας του Νίκου Ανα-

στασιάδη στο ύπατο αξίωμα της χώρας,

μετά από 42 χρόνια παρουσίας στην

πολιτική ζωή του τόπου. 

«Είμαι ευτυχής. Επιστρέφω στην προ-

τέρα ζωή», δήλωσε φεύγοντας από το

Προεδρικό Μέγαρο ο Νίκος Αναστα-

σιάδης. Ευχαρίστησε  τους λειτουργούς

του Τύπου, ξεκαθαρίζοντας πως από τη

δική τους δουλειά εξαρτάται και η πο-

ρεία του εκάστοτε Προέδρου. 

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας Νίκος Αναστασιάδη υποδέχθη-

κε τον διάδοχό του, Πρόεδρο Νίκο Χρι-

στοδουλίδη εξαίροντας την εργασιο-

μανία του και εκφράζοντας τη βεβαιό-

τητα ότι θα πετύχει στα υψηλά του κα-

θήκοντα που αναλαμβάνει.

Η συνάντηση, στο προεδρικό γρα-

φείο έγινε σε κλίμα συγκίνησης, παρ-

ουσία και των συζύγων τους. 

«Φίλε πρόεδρε, αγαπημένε μου Νίκο

επισκέπτεσαι – ή σε υποδέχομαι – σε

έναν οικείο για σένα χώρο», ανέφερε ο

απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρ-

ατίας, υπενθυμίζοντας πως «για εννέα

ολόκληρα χρόνια ήμασταν καθημερινά

σε στενή συνεργασία είτε για να συντονίσο-

υμε τα της κυβερνητικής επικοινωνίας,

είτε για να συντονίσουμε την εξωτερική

μας πολιτική».

Εξέφρασε τη χαρά του «πραγματικά

γιατί η επιτυχία σου στις εκλογές για μένα

αποτελεί μια επιβεβαίωση επιλογής ενός

άξιου συνεργάτη».

Απαντώντας ο νέος Πρόεδρος της

Δημοκρατίας απευθύνθηκε στον κ. Ανα-

στασιάδη με την προσφώνηση «Πρόε-

δρέ μου», και πρόσθεσε πως πάντα

«Πρόεδρε θα σε αποκαλώ».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχα-

ρίστησε για μια φορά ακόμη τον Νίκο

Αναστασιάδη για την εμπιστοσύνη που

έδειξε στο πρόσωπό του, αρχικά από

τη θέση του Διευθυντή του Διπλωματι-

κού του Γραφείου, στη συνέχεια στη

θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

και ακολούθως στο αξίωμα του Υπουρ-

γού Εξωτερικών.

«Τούτα τα εννιά χρόνια ήμασταν πε-

ρισσότερη ώρα μαζί απ’ ό,τι ήμασταν με

τις οικογένειές μας», είπε, υπενθυμίζοντας

ότι πέρασαν από κρίσιμες στιγμές, είτε

αφοράν το Κυπριακό είτε τα θέματα εσω-

τερικής διακυβέρνησης.

Απευθυνόμενος στον κ. Αναστασιάδη,

ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναγνώρισε

ότι «αποτελεί γεγονός ότι παραλαμ-

βάνω μια Κύπρο σαφώς καλύτερη

από αυτή που παραλάβατε εσείς».

Είπε ότι ο ίδιος κρατά «από τα πολλά

της προηγούμενης διακυβέρνησης τα

θετικά στα οποία θα κτίσουμε πάνω».

Αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρ-

ρυθμίσεις που έγιναν για πρώτη φορά,

όπως το Γενικό Σύστημα Υγείας, τη μείω-

ση της στρατιωτικής θητείας, την τοπι-

κή αυτοδιοίκηση, το δικαστικό σώμα,

είτε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Έκανε αναφορά στη δουλειά που έγινε

υπό την καθοδήγηση του Νίκου Ανα-

στασιάδη ειδικότερα προς το ευρωπαϊ-

κό παράγοντα, στις τριμερείς συνερ-

γασίες τις εξαίρετες σχέσεις με τις χώρες

της περιοχής, ενώ έκανε ειδική αναφο-

ρά στις ΗΠΑ. Συμπλήρωσε μάλιστα πως

ήταν «η πρώτη φορά που είχαμε μια

τόσο εξωστρεφή εξωτερική πολιτική,

είχαμε ξεφύγει από μια μονοδιάστατη

εξωτερική πολιτική, αναδεικνύοντας τη

σημασία της χώρας μας».

«Ακριβώς θα αξιοποιήσουμε και θα

ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτά

τα δεδομένα για να πετύχουμε τον υπ’

αριθμόν ένα στόχο, που είναι η επίλυση

του Κυπριακού», είπε.

Τέλος, δήλωσε σίγουρος ότι η επαφή

του με τον κ. Αναστασιάδη «δεν τερ-

ματίζεται σήμερα, η επαφή μας θα συνεχι-

στεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας

μου».

Η τελευταία ημέρα του Νίκου
Αναστασιάδη στο Προεδρικό
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Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο

αγαπημένος μας σύζυγος και πατέρας ΣΤΕΛΙΟΣ

ΣΤΡΟΥΘΟΣ, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στο

Λονδίνο.

Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μάρω και τον γιο του

Ισίδωρο, μια αδερφή και άλλους συγγενείς.

Ήρθε στην Αγγλία το 1958. Ήταν γνωστός εκπαι-

δευτικός και παροικιακός παράγοντας, ενώ, με τη δρά-

ση του, προσέφερε στην παροικιακή εκπαίδευση όπως

και στα εθνικά θέματα της Κύπρου.

Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, πολύ αγαπητός

σε όσους τον γνώριζαν, και διακρινόταν για την κοι-

νωνικότητά του, ενώ με την καθοδήγηση και τη βοή-

θειά του, επηρέασε τις ζωές αρκετών ανθρώπων που

τον γνώρισαν και τον θυμούνται.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Κύπρο, όπου θα τελεστεί η κηδεία. Ειδικό τρισάγιο θα τε-

λεστεί την Τετάρτη, 8 Μαρτίου, ώρα 12.00 μ.μ., από τον Καθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων,

Camden Street, London NW1 0JA.

Όλοι όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να παρευρε-

θούν. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί αν μπορούν να γίνουν εισφορές για φιλα-

νθρωπικούς σκοπούς στην εκκλησία.

Τηλέφωνα οικείων: 020 7916 6515, 07786 534 182

Στέλιος Στρούθος

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΚΗΔΕΙΑΣ +

Έφυγε ο 
Στέλιος Στρούθος
Με λύπη ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε, τη Δευτέρα 20 Φε-

βρουαρίου 2023, ο Στέλιος Στρούθος, γνωστός εκπαιδευ-

τικός και παλιός παροικιακός παράγοντας.

Δίδαξε επί σειρά τριάντα και πλέον ετών Ελληνικά σε πολλά

παροικιακά σχολεία του Λονδίνου (Ελληνική Σχολή Λονδίνου

με τον Τεύκρο Ανθία, Σχολείο Τιμίου Σταυρού Hendon κ.ά.),

όπως και Μαθηματικά σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης του

Λονδίνου. Δίδαξε επίσης Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά

σε δεκάδες Ελληνόπουλα στα σπίτια τους στο Λονδίνο. Ήταν

ιδιαίτερα αγαπητός στους μαθητές του και στις οικογένειες

τους, και πολύ μεταδοτικός και αποτελεσματικός στη διδα-

σκαλία του.

Ο Στέλιος Στρούθος νεώτερος, όταν έφθασε στη 

Βρετανία και όπως θα τον θυμούνται οι παλαιότεροι

μαθητές και συνεργάτες του

Ίδρυσε την Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων Αγγλίας και

υπήρξε για αρκετά χρόνια Πρόεδρός της. Σαν εκπαιδευτικός

παράγοντας, συνέτεινε, με άρθρα του σε εφημερίδες της Κύ-

πρου, αλλά και με συμμετοχές σε συναντήσεις (μαζί με άλ-

λους εκπαιδευτικούς παράγοντες αλλά και κατ’ιδίαν) με αρμό-

διους των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας καθώς

και με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, για

να λυθεί το εκπαιδευτικό πρόβλημα της τότε παροικίας και να

έρθει η πρώτη Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) στη

Μεγάλη Βρετανία. Συνεργάστηκε στενά με όλους τους πα-

ροικιακούς παράγοντες της τότε εποχής (όπως τον Τακή

Τσιούπρα, την Κωνσταντία Χατζηπαναγή κ.ά.), και με τους

Αρχιεπισκόπους Αθηναγόρα Κοκκινάκη, Μεθόδιο και Γρη-

γόριο.

Ο αείμνηστος Στέλιος ήταν από την επίλεκτη εκείνη

γενιά των παλαιών δασκάλων της Κύπρου, που ένοι-

ωθαν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ως πραγματικό λει-

τούργημα στην κοινωνία. Η πορεία τους στην εκπαίδευ-

ση ήταν γι’ αυτούς μια ιεραποστολή. Ο μακαριστός Στέ-

λιος  ήταν η χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της γενιάς.

Εμφορείτο από μεγάλη αγάπη για την ιδιαίτερή του

πατρίδα και τον Ελληνισμό. Είχε το θάρρος της γνώμης

του και πρόσφερε τα μέγιστα στην Ελληνική Παιδεία στην

Αγγλία, χωρίς να περιορίζεται σε στενά «εργασιακά όρια». 

Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, πολύ αγαπητός σε όσους

τον γνώριζαν, για το χιούμορ, την παρέα και την ετοιμολογία

του, όπως και για το χορό του, ενώ με την καθοδήγηση και τη

βοήθεια που προσέφερε, επηρέασε τις ζωές αρκετών ανθ-

ρώπων που τον γνώρισαν και τον θυμούνται.

Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μάρω (πρώην μέλος ΚΕΑ και

πρώην Διευθύντρια Σχολείων Αγίου Ιωάννη Του Βαπτιστή)

και τον γιο του Ισίδωρο.

Η Παροικία τού οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα όσα

έχει προσφέρει. Αιωνία του η μνήμη.

Συγχαρητήρια επιστολή στον Πρόεδρο Νίκο
Χριστοδουλίδη από την Εθνική Ομοσπονδία ΗΒ

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ

απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον

νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,

την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Χρή-

στος Καραολής. Η επιστολή έχει ως εξής:

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Σας στέλνω, τόσο τα δικά μου θερμά συγχα-

ρητήρια, όσο και των μελών της Εθνικής

Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β. για την εκλο-

γή σας ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, μαζί με τις καλύτερες ευχές όλων

μας για κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που

αναλαμβάνετε.

Η ομογένεια της Βρετανίας, αναπόσπα-

στο κομμάτι της Κύπρου, η οποία είχε μακρ-

οχρόνια και καρποφόρα συνεργασία μαζί

σας θα συνεχίσει να βοηθά και να ενισχύει

όλες τις προσπάθειες σας, για τον τερματι-

σμό της τουρκικής κατοχής, όπως και για την

προβολή και προάσπιση των δικαίων της

Κύπρου στο σημαντικό διπλωματικό κέντρο

του Λονδίνου και για την έναρξη των συνο-

μιλιών για την εξεύρεση δίκαιης και λειτουρ-

γικής λύσης του Κυπριακού που θα φέρει την

ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρ-

κοκυπρίων, την αντιμετώπιση της οικονομι-

κής κρίσης και τη διαχείριση του φυσικού

πλούτου της ημικατεχόμενης μας πατρίδας. 

Συγχαίρουμε επίσης τον Κυπριακό λαό για

την ωριμότητα, τη νηφαλιότητα και την αλληλο-

κατανόηση που επέδειξε κατά την προεκλο-

γική περίοδο. Ο Κυπριακός λαός μίλησε.

Τώρα όλες οι αντιπαραθέσεις και οι αλληλο-

κατηγορίες πρέπει να σταματήσουν και να

μετατραπούν σε συναγωνισμό προσφοράς.

Η πατρίδα μας χρειάζεται τη βοήθεια όλων

ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους πρέπει

να ενδιαφερθούμε ακόμα πιο πολύ. Να περά-

σουμε από την ηττοπάθεια στη δημιουργική

επιθετικότητα. Να αναλάβουμε πρωτοβου-

λίες για την επανέναρξη των συνομιλίων, να

αξιοποιήσουμε το πλαίσιο συμπερασμάτων

του Γραμματέα του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρ-

εται σε ένα κανονικό κράτος, χωρίς εγγυή-

σεις, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα και χωρίς

κατοχικά στρατεύματα.

Πιστεύουμε ότι τόσο η πολιτική ηγεσία,

όσο και ο Κυπριακός λαός και οι απόδημοι

Κύπριοι με ενότητα και με ομοψυχία πρέπει

να ενισχύσουν τις προσπάθειες του νέου

Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για

την επίτευξη των κοινών στόχων και σκοπών,

για την ελευθερία και την επανένωση της

Κύπρου και του λαού της. 

Κύριε Πρόεδρε, προσβλέπουμε στη συνέχι-

ση της πολύχρονης στενής, γόνιμης και απο-

τελεσματικής συνεργασίας μαζί σας, στη δική

σας καθοδήγηση και βοήθεια για την καλύτε-

ρη, συνεχή και πιο αποτελεσματική προβο-

λή των δικαίων του Κυπριακού λαού στα κέν-

τρα αποφάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου

και στις ασταμάτητες προσπάθειες που κατα-

βάλλουμε για τη διατήρηση της εθνικής ταυ-

τότητας, την πρόοδο και την ευημερία της

παροικίας μας. 

Με μεγάλη εκτίμηση, 

Χρήστος Καραολής 
Πρόεδρος, 

Εκ μέρους της Εθνικής Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Η.Β



Ε
κτός ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ θα

τεθεί ο «αψύς Κρητικός» Παύλος Πο-

λάκης, βουλευτής και πρώην υπουργός,

με ομόφωνη απόφαση του Εκτελεστικού

Γραφείου του κόμματος, κατόπιν εισήγ-

ησης του αρχηγού Αλέξη Τσίπρα, η οποία

αναμένεται να επικυρώθηκε και από την

Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σήμε-

ρα Πέμπτη, αν και αναμένονται «πυρο-

τεχνήματα» καθώς ο κ. Πολάκης είναι

μέλος του οργάνου.

Ο Αλέξης Τσίπρας εισηγήθηκε την παρα-

πομπή του Παύλου Πολάκη στην Επιτρο-

πή Δεοντολογίας του κόμματος.

Ο κ. Πολάκης αναμένεται να παρουσια-

στεί αύριο Παρασκευή στην Επιτροπή Δεον-

τολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον, η Πολιτική Γραμματεία του

ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο κόμμα,

λόγω της υπόθεσης Πολάκη, σύμφωνα με

πληροφορίες, θα συνεδριάσει τελικά σήμε-

ρα Πέμπτη. Και θα είναι εκείνη που θα επι-

κυρώσει την απόφαση να τεθεί εκτός ψηφο-

δελτίων του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η συνε-

δρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμ-

ματος, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει εάν

θα διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από μέλος

του ΣΥΡΙΖΑ – κάτι που θεωρείται απίθανο,

σύμφωνα με πληροφορίες – ή θα αναστείλει

για ένα διάστημα την κομματική του ιδιότητα.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 

Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΠΟΛΑΚΗ»

Το ποτήρι ξεχείλισε μετά την ανάρτηση

του Παύλου Πολάκη με αφορμή την ομό-

φωνη καταδίκη του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ

Νίκου Παππά σε δύο χρόνια φυλακή για

κατάχρηση εξουσίας στην υπόθεση των τηλε-

οπτικών αδειών, από το Ειδικό Δικαστήριο

που αποτελείτο από 13 ανωτάτους δικαστές,

μέλη του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, ο Παύλος Πολάκης, στην ανάρ-

τησή του, μιλά για «βαθύ κράτος», συμ-

πληρώνοντας ότι «Αν δεν καθαρίσουμε

από αυτούς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ

ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ!!».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν διστάζει μάλι-

στα να παραθέσει ονόματα και φωτογρα-

φικό υλικό, με ειδική μνεία στα ονόματα  «13

δικαστών που δίκασαν τον Νίκο Παππά»,

ενώ δημοσίευσε και “κολάζ” φωτογραφιών

των πιο γνωστών δημοσιογράφων της χώρας,

τους επικεφαλής τεσσάρων τραπεζών και

τον πρόεδρο της ΑΑΔΕ, που απειλεί με απόλυ-

ση (διορισμένος από τον ΣΥΡΙΖΑ).

Μάλιστα θέτει και παραμέτρους:

«-Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του

Νόμου Παππά που κατάργησε η ΝΔ. Τέρμα

στις Λίστες ΠΕΤΣΑ,τα λεφτά πίσω!!

-Εθελουσία στους δικαστές άνω των 60,

δεύτερη σχολή δικαστών με παραγωγή 500

δικαστών το χρόνο για τα πρώτα 4 χρόνια,

ενοποίηση προανάκρισης με κύρια ανάκρι-

ση για υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρή-

ματος, όπως και μέγιστη αναβολή ενός μηνός

σε κάθε βαθμό εκδίκασης για αυτές τις υποθ-

έσεις.

-Κατάργηση ΑΑΔΕ από ανεξάρτητη αρχή,

ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ και επαναφορά της

είσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικο-

νομικών και στις εφορείες.

-ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ τουλάχιστον

μια από τις 4 συστημικές Τράπεζες, με κατάρ-

γηση του ΤΧΣ και πέρασμα των μετοχών του

στο Υπουργείο Οικονομικών».

Η παρεκτροπή Πολάκη επί της ουσίας

ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου όταν ο Παύλος

Πολάκης επιχείρησε, επί της ουσίας, να εκβιά-

σει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα απει-

λώντας πως αν δεν συμπεριληφθεί στα ψηφο-

δέλτια ο Μιχάλης Χαιρετάκης τότε θα αποσύ-

ρει και ο ίδιος την υποψηφιότητα του.

Η αντίδραση της Κουμουνδούρου τότε

ήταν άμεση σημειώνοντας, πως «όρους  στο

κόμμα δεν βάζει κανένας». 

Λίγες ώρες αργότερα ο βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα βήμα πίσω καθώς με νέα

ανάρτηση έλεγε ότι παραπέμπει στα όργα-

να του κόμματος.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Η ανάρτηση Πολάκη εκτός από τις ανα-

ταράξεις που προκάλεσε στον ΣΥΡΙΖΑ, οδή-

γησε και στην αυτεπάγγελτη παρέμβαση της

Δικαιοσύνης με στόχο τη διερεύνηση σοβα-

ρών αδικημάτων όπως διέγερση πολιτών σε

διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά δικα-

στικών λειτουργών.

Η εισαγγελική έρευνα αφορά επίσης και

τα γραφόμενα στις αναρτήσεις για δημοσιο-

γράφους και άλλους παράγοντες του δημό-

σιου βίου.

Την εντολή για την έρευνα έδωσε ο προϊ-

στάμενος της Εισαγγελίας Αντώνης Ελευ-

θεριάνος, ο οποίος ανέθεσε τη διενέργεια

της προκαταρκτικής εξέτασης στην προϊ-

σταμένη της Ποινικής Δίωξης, εισαγγελέα

Πρωτοδικών Αγγελική Τριανταφύλλου για

δύο τουλάχιστον αδικήματα, αυτό της διέ-

γερσης πολιτών στη διάπραξη εγκλημά-

των και της βίας κατά δικαστικών λειτο-

υργών.

Η πρόεδρος Δικαστών και Εισαγγελέων,

Μαργαρίτα Στενιώτη, σε συνέντευξη της

σχολίασε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποι-

εί τη Δικαιοσύνη, ωστόσο η συγκεκριμένη

ανάρτηση είναι σοκαριστική. Η φράση

“αν δεν καθαρίσουμε με αυτούς” και η

λίστα ονομάτων συνιστά εκτροπή από τη

συνταγματική νομιμότητα», σημείωσε  η

Μαργαρίτα Στενιώτη. «Δεν είναι μόνο έλλειψη

σεβασμού στην Αρχή του κράτους δικαίου

αλλά ένα βαρύτατο πλήγμα στο δημοκρα-

τικό πολίτευμα. Είναι συνταγματική εκτρο-

πή από πρώην υπουργό, νυν βουλευτή

και στέλεχος της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης», σημείωσε η δικαστής.

Την αντίδραση του υπουργού Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, μέσω

Twitter, προκάλεσε η πρωτοφανής επίθεση

και στοχοποίηση του Παύλου Πολάκη.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Γεωργιάδης έγρα-

ψε: «Εάν δεν βλέπαμε ότι η ανάρτηση

αυτή είναι από τον Παύλο Πολάκη, πώς

θα Τον ξεχωρίζαμε από τον Κασιδιάρη»;

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ» ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΡΠΕΖΙΤΩΝ

Εκτός ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ ο… «αψύς
Κρητικός» Παύλος Πολάκης

Έλληνες παντού...

Πάπυρος ηλικίας 2.000 ετών, ο οποίος εξιστορεί τις δυναστείες που

διαδέχθηκαν τον Μέγα Αλέξανδρο, αποκρυπτογραφείται σχεδόν δύο

χιλιετίες μετά τη μερική καταστροφή του κειμένου, από την έκρηξη του

Βεζούβιου, το 79 μ.Χ. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τη μηχανική μάθη-

ση, έναν κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), για να διακρίνουν το πιο

αχνό μελάνι στον τυλιγμένο πάπυρο. Επί του παρόντος, μόνο μικρά τμή-

ματα του σχεδόν κατεστραμμένου κειμένου μπορούν να διαβαστούν:

«Περιέχει τα ονόματα πολλών Μακεδόνων δυναστών και στρατηγών του

Αλεξάνδρου», εξήγησε ο Richard Janko, διακεκριμένος καθηγητής Κλα-

σικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Μετά τον θάνατο του

Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ., η αυτοκρατορία του διαλύθηκε. Στο

κείμενο αναφέρονται οι Μακεδόνες στρατηγική Σέλευκος, ο οποίος έφτα-

σε να κυβερνά μεγάλο μέρος των εδαφών στη Μέση Ανατολή, και ο Κάσ-

σανδρος, ο οποίος κυβέρνησε την Ελλάδα μετά το θάνατο του Μεγάλου

Αλεξάνδρου. Ο πάπυρος προέρχεται από τη Βίλα των Παπύρων, που

βρισκόταν στο Αρχαίο Ηράκλειον. Η πόλη αυτή καταστράφηκε μαζί με την

Πομπηία, όταν εξερράγη ο Βεζούβιος. Η βίλα, που ονομάστηκε έτσι λόγω

των τεράστιων παπύρων που φιλοξενούσε, περιέχει πολλά γραπτά του

φιλοσόφου Φιλόδημου, ο οποίος έζησε περίπου από το 110 π.Χ. έως το

30 π.Χ. Οι πάπυροι αυτοί απανθρακώθηκαν κατά την έκρηξη του ηφαι-

στείου, ενώ κάποια στιγμή το κείμενο βρέθηκε και δόθηκε στον Ναπο-

λέοντα Βοναπάρτη το 1804. Αυτός το έδωσε στο Ινστιτούτο της Γαλλίας

στο Παρίσι, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα. Μια προσπάθεια προκει-

μένου να ξετυλιχθεί το πάπυρος, το 1986, είχε ως αποτέλεσμα να προκ-

ληθεί περαιτέρω ζημιά. Ο καθηγητής Richard Janko μελετά τον πάπυρο

με τη βοήθεια μιας ομάδας, με επικεφαλής τον Brent Seales, Διευθυντή

του Κέντρου Οπτικοποίησης και Εικονικών Περιβαλλόντων στο Πανεπι-

στήμιο του Κεντάκι. Για να αποκαλύψει τα μυστικά του πάπυρου, η ομάδα

του Seales χρησιμοποιεί τη μηχανική μάθηση. Αρχικά, το πρόγραμμα

εκπαιδεύτηκε να ανιχνεύει μελάνι σε παπύρους και στη συνέχεια ανέλ-

υσε αρχαίους παπύρους με τη βοήθεια υπολογιστικής τομογραφίας. Ωστό-

σο, υπάρχουν ακόμη πολλά στοιχεία σχετικά με τον πάπυρο, που παρα-

μένουν άγνωστα. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο συγγραφέας

του κειμένου ή γιατί το βιβλίο βρισκόταν μέσα στη βίλα. Ο Richard Janko

σημείωσε ότι πολλά από τα κείμενα στη βίλα γράφτηκαν από τον Φιλόδ-

ημο, αλλά είναι φιλοσοφικά και όχι ιστορικά. 

Να αγνοήσει τις στημένες φωνές

Ο βρώμικος πόλεμος εναντίον του νέου Προέδρου της Κύπρου Νίκου

Χριστοδουλίδη συνεχίζεται, με τη συμβολή και του γνωστού κυκλώματος

στην Αθήνα, που συνδέθηκε με το Σχέδιο Ανάν και στελέχη που πρωτα-

γωνίστησαν τότε στην καμπάνια του «ΝΑΙ». Έτσι, πριν ακόμη ο Ν. Χρι-

στοδουλίδης ανακοινώσει την κυβέρνησή του και ενώ ο ίδιος έσπευσε να

ανακοινώσει ότι θα συναντήσει άμεσα τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, συνεχίζον-

ται τα δημοσιεύματα «ανησυχίας», επειδή ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι,

υποτίθεται, «σκληρός» στο Κυπριακό και «απορριπτικός». Η εκτίμηση

είναι ότι απλώς οι παράγοντες αυτοί, που θεωρούν ότι για όλα τα δεινά

του Κυπριακού ευθύνονται οι… Ελληνοκύπριοι, θέλουν από τώρα να πιέ-

σουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ώστε να λειτουργεί ενοχικά στο Κυπριακό

και έτσι να είναι πιο ευάλωτος στις δικές τους παραινέσεις, αλλά και στα

παιχνίδια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Ας ελπίσουμε ότι ο Ν.

Χριστοδουλίδης, με νωπή τη λαϊκή εντολή στα χέρια του, θα βάλει στην

άκρη και θα αγνοήσει αυτές τις φωνές… (και όσους «ενημερώνουν» τους

φωνασκούντες εκ του παρασκηνίου…)

Στο έλεος των σεισμών...

Οι σεισμοί στην Τουρκία και στη Συρία έχουν τρομάξει και την Ελλάδα.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργός για την

αντισεισμική προστασία, το κύριο θέμα ήταν ο έλεγχος περίπου 64.000

δημόσιων κτιρίων που δεν είχαν ελεγχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Και

αποφασίστηκε να οργανωθεί άμεσα ο έλεγχος περίπου 30.000 κτιρίων,

που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, όπως σχολεία και νοσοκομεία. Μάλι-

στα, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας θα προχωρή-

σει και στην αναθεώρηση του χάρτη σεισμικού κινδύνου (είχε αναθεωρ-

ηθεί μετά τον σεισμό του 1999), καθώς ο Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός

θα υποκατασταθεί από τον Ευρωπαϊκό (Eurocode). Να σημειωθεί ότι τέσ-

σερα από τα πιο αντισεισμικά κτίρια στην Ελλάδα, είναι η Στέγη του Ιδρύμα-

τος Ωνάση στη λεωφόρο Συγγρού, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης στου

Μακρυγιάννη, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και η Εθνική Λυρική

Σκηνή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στην Καλλιθ-

έα. 

Γιάννης Μαρίνος

Το αξίζει, προσφέρει πολλά εδώ και χρόνια στην οικονομική δημοσιο-

γραφία ο Γιάννης Μαρίνος. Του απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο, στο πλαίσιο

των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2022», για την προσφορά του

στην οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας και την πολυετή διεύθυ-

νση του περιοδικού «Οικονομικός Ταχυδρόμος».

Ο παράγοντας

Ο μεγαλύτερος εκδότης στη Λουϊζιάνα, είναι ο Ελληνοαμερικανός John

Georges, που εκδίδει τη βασική εφημερίδα της πολιτείας «The Times-

Picayune». Αυτά για όσους πιστεύουν ότι η ελληνική επιρροή στο Κογ-

κρέσο περιορίζεται στον γερουσιαστή Bob Menendez. Είναι πολλά ακόμα

τα πρόσωπα του ελληνικού λόμπι που αγωνίζονται για τα εθνικά συμφ-

έροντα στις ΗΠΑ. 

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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στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Εικασίες...

Μια αποστροφή του Κώστα Καραμανλή στη δήλωση αποχώρησής του, προκάλεσε ερωτ-

ηματικά, ερμηνείες, αλλά και απορίες. «Ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου

διαδρομή», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με ορισμένους, το «αντίο» του πρώην πρωθυ-

πουργού έχει να κάνει με το Κοινοβούλιο, όχι όμως και με την πολιτική γενικότερα. «Αν ήθελε

να πει ότι φεύγει οριστικά από την πολιτική, θα το έλεγε», σημειώνουν. Συνεπακόλουθη της

ερμηνείας αυτής, είναι η εκτίμηση ότι ο Κώστας Καραμανλής θα είναι «παρών», ίσως και να

έχει κάποια πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού του. Καθότι στο μυαλό του δεν είναι κανείς,

όλα τα παραπάνω μπορεί να αποτελούν απλά… εικασίες!

Φ.Χαρ.



Σ
οκαρισμένη ξύπνησε η Ελλάδα χθες το πρ-

ωί από το τραγικό πολύνεκρο δυστύχημα

τρένων που συνέβη την Τρίτη στις 11 το βράδυ

στην κοιλάδα των  Τεμπών κοντά στη Λάρισα.

Δύο αμαξοστοιχίες με αντίθετη κατεύθυνση και

μεγάλη ταχύτητα συγκρούστηκαν μετωπικά με

αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 36 επι-

βάτες (οι περισσότεροι σε νεαρή ηλικία) και 85

τραυματίες, από τους οποίους οι 53 κρατούνται

στα νοσοκομεία για νοσηλεία.

Τα πρώτα βαγόνια των τρένων έγιναν μια άμορ-

φη μάζα σιδερικών, ενώ η φωτιά που ξέσπασε ξε-

πέρασε του 1000 βαθμούς Κελσίου. Η τραγωδία

συνέβη λίγο μετά τις 23:00 την Τρίτη τη νύχτα, όταν

εμπορικό τρένο από Θεσσαλονίκη με δύο επι-

βαίνοντα άτομα με προορισμό τη Λάρισα συγ-

κρούστηκε μετωπικά με την αμαξοστοιχία IC 62

της Hellenic Train που είχε αναχωρήσει από Αθ-

ήνα προς Θεσσαλονίκη με τουλάχιστον 352 επι-

βάτες. 

Η επιβατική αμαξοστοιχία αντί να παραμείνει

στην άνοδο μπήκε στην κάθοδο με αποτέλε-

σμα να βρεθεί στην ίδια γραμμή με το εμπορι-

κό τρένο με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρου-

ση.

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευ-

νώνται από τις Αρχές. Έγιναν συλλήψεις 4 ατό-

μων -- του σταθμάρχη και του κλειδάρχη του σταθ-

μού Λάρισας, αλλά και του υπευθύνου της Hellenic

Train. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι το

δυστύχημα συνέβη από ανθρώπινο λάθος,

μάλλον του σταθμάρχη της Λάρισας, ο οποίος

είχε τη διαχείριση της κυκλοφορίας των αμα-

ξοστοιχιών. 

Η γραμμή στο δίκτυο Αθήνα – Θεσσαλονίκη είναι

διπλή, συνεπώς δεν θα έπρεπε να βρεθούν τα δύο

τρένα στην ίδια γραμμή προς αντίθετη κατεύθυν-

ση. Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν πουθενά κα-

τά τη διάρκεια της διαδρομής. Αν σε κάποιο σημείο

γίνονται έργα υπάρχουν εκεί διακλαδώσεις που

κατευθύνουν τα τρένα. 

Στο σημείο έσπευσαν τάχιστα  150 πυροσβέ-

στες, 40 ασθενοφόρα, 4 βαριά γερανοφόρα οχή-

ματα και δεκάδες αστυνομικοί και εθελοντές.

Γερανοί σηκώνουν τα συντρίμμια των βαγονιών

και δυστυχώς ήδη έχουν εντοπίσει αρκετά απα-

νθρακωμένα πτώματα, με τον τραγικό απολογι-

σμό να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί τις επόμενες ώ-

ρες.

Ανατριχιαστικές είναι οι στιγμές του απεγκλω-

βισμού νεκρών από τα συντρίμμια των τρένων. Οι

διασώστες άρχισαν να βγάζουν από την άμορφη

μάζα σιδερικών πτώματα, ακόμη και κομμένα αν-

θρώπινα μέλη.

Οι διασώστες με μαύρες σακούλες έβγαζαν 

τους νεκρούς προκειμένου να τους μεταφέρουν

στο νεκροτομείο για νεκροψία – νεκροτομή και να

αποδοθούν στους συγγενείς τους.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εξελίσσονται στο νο-

σοκομείο Λάρισας. Συγγενείς επιβατών περιμέ-

νουν να μάθουν τι απέγινε ο δικός τους άνθρω-

πος.

Έχει ήδη ξεκινήσει η σκληρή διαδικασία της ανα-

γνώρισης θυμάτων με ψυχολόγους της Αστυνομίας

να βρίσκονται εκεί προκειμένου να στηρίξουν 

τους συγγενείς.

Διαβάζουν ονόματα των τραυματιών και όποι-

ος δεν ακούει το όνομα που αγωνιά να ακούσει,

μένει για την επόμενη τραγική φάση.

Συγκεντρωμένοι σε ένα μικρό αμφιθέατρο συγκλο-

νισμένοι και καταρρακωμένοι συγγενείς θυμάτων

περιμένουν την χειρότερη στιγμή που θα αντι-

κρύσουν νεκρούς τους δικούς τους ανθρώπους.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ

ΠΕΝΘΟΣ

Τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδ-

ηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών   κήρυξε

με απόφαση του ο πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης. Ισχύει από την 1η έως και την 3η

Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα

τα δημόσια κτήρια και αναστολή των δημοσίων εο-

ρταστικών εκδηλώσεων.

Στο σημείο της τραγωδίας μετέβησαν ο πρω-

θυπουργός και η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κα-

τερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς και υπουργοί.

Επίσης, μετέβησαν στη σκηνή του δυστυχήματος

και αρχηγοί κομμάτων.

«Δεν χωρά αυτή τη στιγμή 

καμία άλλη συζήτηση» 

Από το σημείο της τραγωδίας όπου έφτασε για

να δει με τα μάτια του την καταστροφή και να συνο-

μιλήσει με τα σωστικά συνεργεία, ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης δήλωσε: «Είναι πολύ δύσκολο αυτό που

βιώνουμε σήμερα ως χώρα. Μιλάμε για μια ανείπωτη

τραγωδία. Η σκέψη μας πάνω απ’ όλα είναι με το-

υς συγγενείς των θυμάτων. Υποχρέωσή μας είναι

να περιθάλψουμε τους τραυματίες και να ταυτο-

ποιήσουμε τις σορούς» και δεσμεύτηκε ότι «θα μά-

θουμε τα αίτια της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι

περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί πο-

τέ ξανά κάτι τέτοιο».

«Ρίχνουμε όλες τις δυνάμεις στην περίθαλψη

των τραυματιών και στην ψυχολογική και όποια άλ-

λη υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», λέ-

νε κυβερνητικές πηγές.  

Όπως προσθέτουν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει,

«δεν χωρά», καμία άλλη συζήτηση ούτε κανένα

άλλο πολιτικό ζήτημα σε εξέλιξη για το κυβερνητικό

στρατόπεδο. Πόσω μάλλον, μια συζήτηση για τον

εκλογικό χρόνο.  

Συλλυπητήρια και συμπαράσταση

Το τραγικό δυστύχημα ήταν πρώτη είδηση στο

BBC και σε άλλα αγγλικά ΜΜΕ καθώς και σε διε-

θνή πρακτορεία.

Βαθιά θλίψη εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κύ-

πρου Νίκος Χριστοδουλίδης εκφράζοντας θερμά

συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Μά-

λιστα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην πρώτη συνε-

δρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου. 

Το ίδιο και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ

Λάιεν απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης για το

σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. 

«Οι σκέψεις μου είναι με τους ανθρώπους της

Ελλάδας μετά το τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα

που στοίχισε τόσες ζωές την Τρίτη το βράδυ κον-

τά στη Λάρισα», ανέφερε η πρόεδρος της Κομι-

σιόν. «Όλη η Ευρώπη πενθεί μαζί σας. Εύχομαι

επίσης ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες»,

τονίζει. «Είμαστε δίπλα σας», καταλήγει στα ελ-

ληνικά η κ. φον ντερ Λάιεν.

Επίσης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλέτ Τσαβούσογλου

επικοινώνησε με τον ομόλογό του Νίκο Δένδια για

να του εκφράσει συλλυπητήρια.

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 11
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ΛΑΘΟΣ – ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΝΘΟΣ

Μετωπική σύγκρουση 
τρένων στα Τέμπη με 36

νεκρούς και 85 τραυματίες

ΕλληνικήΕπικαιρότητα
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Μ
ε την παρουσία 550 περίπου ατόμων,

γονιών, μαθητών και δασκάλων, πραγ-

ματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο το βράδυ

25 Φεβρουαρίου η ετήσια χοροεσπερίδα του

ελληνικού σχολείου Μάνορ Χιλλ. Η εκδήλωση

έλαβε χώραν στο ξενοδοχείο Royal National

του κεντρικού Λονδίνου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

Τη χοροεσπερίδα τίμησαν με την παρουσία του

ο Πρωτοσύγγελλος της Αρχιεπισκοπής Θυατεί-

ρων Αρχιμανδρίτης Νήφων Τσιμαλής ως εκπρό-

σωπος του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Νικήτα, ο ανα-

πληρωτής Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου Σπύ-

ρος Μιλτιάδης, η Γενική Διπλωματική Σύμβου-

λος της Πρεσβείας της Ελλάδας Μαριάννα Βαρ-

βαρρήγου, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου

Οδυσσέας Οδυσσέως και ο πρόεδρος της Εθνι-

κής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ Χρήστος Κα-

ραολής.

Το χορευτικό συγκρότημα του Σχολείου αποτε-

λείτο από 172 παιδιά ηλικίας 4-17 ετών, όλα ντυμέ-

να με παραδοσιακές ενδυμασίες. Παρουσίασαν

κατά ομάδες χορούς από διάφορα μέρη της Ελλά-

δας και της Κύπρου, αποσπώντας το θερμό χειρο-

κρότημα όλων.

Καλωσορίζοντας τους παρευρεθέντες, ο πρόε-

δρος της Επιτροπής Γονέων του Μάνορ Χιλλ, Μά-

ριος Αντωνιάδης, αφού ευχαρίστησε τους γονείς

για την αθρόα συμμετοχή τους στην χοροεσπε-

ρίδα, εξήρε το έργο των εκπαιδευτικών και των

Σχολικών Επιτροπών, τονίζοντας ότι «στο Μάνορ

Χιλλ φοιτούν μέχρι στιγμής δύο φορές τη βδομά-

δα σχεδόν 400 παιδιά και διδάσκουν 50 δάσκαλοι

και βοηθοί. Παράλληλα, τις Σχολικές Επιτροπές

στελεχώνουν περίπου 30 γονείς που προσφέρουν

ανιδιοτελώς για το σχολείο… Τα παιδιά μας έχουν

όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη της φροντίδας μας για

τη διαπαιδαγώγησή τους. Πρέπει να διατηρήσουν

την ελληνική τους ταυτότητα, τη θρησκευτική και

πολιτιστική τους υπόσταση, ώστε ο Ελληνισμός να

έχει συνέχεια σ' αυτή τη χώρα. Τα σύνορα της

Πατρίδας μας, της Κύπρου και της Ελλάδας, διευ-

ρύνονται με τη δική μας δυναμική παρουσία στο

εξωτερικό». 

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νήφων

μετέφερε τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Αρχιε-

πισκόπου κ.κ. Νικήτα και ευχήθηκε καρποφορία

στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο,

υπογραμμίζοντας: «Το γεγονός ότι μεταλαμπα-

δεύετε στις επόμενες γενιές τα ιδανικά του πολιτι-

σμού μας και τις αξίες της Ορθοδοξίας, καθιστά το

έργο σας στη Διασπορά ιδιαίτερα πολύτιμο και

ουσιαστικό. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,

του ελληνικού πολιτισμού, των ελληνικών χορών,

οι επισκέψεις σας στην Ελλάδα και την Κύπρο,

καθώς και πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων

σαν και αυτή είναι ότι καλύτερο μπορείτε να προ-

σφέρετε στη νέα γενιά προκειμένου να αγαπήσει

και να διατηρήσει την ελληνορθόδοξη ταυτότητά

της και να την προσφέρει στις επόμενες γενιές που

θα ακολουθήσουν». 

Ο αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής Σπύρος

Μιλτιάδης στον δικό του χαιρετισμό, αφού συνεχάρη

τα στελέχη του Σχολείου για τη δράση τους είπε:

«Τόσο το Μάνορ Χιλλ όσο και τα υπόλοιπα πα-

ροικιακά σχολεία αποτελούν έναν εκ των βασικό-

τερων πυλώνων της κυπριακής και ελλαδικής Δια-

σποράς και ως τέτοιο πρέπει να το διαφυλάξουμε

ως κόρην οφθαλμού. Μέσα από τα σχολεία πρέ-

πει να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τις

ρίζες τους, την ιστορία τους, τον πολιτισμό, τις παρα-

δόσεις τους και πάνω απ’ όλα την ελληνική γλώσσα.

Να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να κτίσουν, να δια-

τηρήσουν ή να ενισχύσουν τους δεσμούς με την

πατρίδα, την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους

γι’ αυτή. Μέσα από την πρόοδο των παιδιών σύντο-

μα θα δούμε να αναδύεται η επόμενη γενιά που θα

ηγηθεί του απόδημου Ελληνισμού».

Στο γέλος της βραδιάς έγινε κλήρωση λαχείου.

Κέρδισαν οι ακόλουθοι αριθμοί: 08373, 00216,

05676, 06123, 03284, 03377, 02705, 03379, 05761,

09035 και 05642.

Τελετάρχης της βραδιάς ήταν ο διευθυντής του

Μάνορ Χιλλ, Μιχάλης Έλληνας.

Με την ευκαιρία της χοροεσπερίδας κυκλοφό-

ρησε ειδικό διαφημιστικό περιοδικό 148 σελίδων,

στο οποίο υπάρχει εκτεταμένη αναφορά στις δρα-

στηριότητες του Μάνορ Χιλλ κατά τους τελευταί-

ους 12 μήνες.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ROYAL NATIONAL HOTEL ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Μεγάλη επιτυχία η χοροεσπερίδα 
του ελληνικού σχολείου Μάνορ Χιλλ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γονέων Μάριος Αντωνιάδης καλωσορίζει τους παρευρεθέντες.

Ο αρχιμανδρίτης Νήφων Τσιμαλής μεταφέρει το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου

Ο αν. Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου Σπύρος Μιλτιάδης

Η Χοροεσπερίδα ξεκίνησε με την ευλογία του Αρχιμανδρίτου Nήφωνος

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 

«Λαϊκό ζεϊμπέκικο»

από το A.Level 

και GCSE

ΔΕΞΙΑ:

«Συρτάκι» 

από την 

τάξη GCSE.

Τα 172 παιδιά του Χορευτικού

Συγκροτήματος κατενθουσίασαν

τους παρισταμένους

«Ροδίτικος» από την ΣΤ' τάξη

«Χασαποσέρβικο», από την Δ' τάξη

«Κυπριακός ζεϊμπέκικος» από την Ε' τάξη

«Καραγκούνα» από τη Β΄ τάξη
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Οσεισμός στην Τουρκία που άφησε πίσω του περισ-

σότερους από 44.000 νεκρούς αλλά και ισοπεδω-

μένες πόλεις έπληξε σημαντικά και το γόητρο του Τούρ-

κου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος ενόψει και των εκλογών στη γειτονι-

κή χώρα έδειξε να χάνει σε δημοτικότητα και πριν την κατα-

στροφή, καθώς η οικονομική κρίση που μαστίζει την Τουρκία

και ο «κατακρημνισμός» της λίρας έχουν αποτελέσει ένα σημαν-

τικό πλήγμα στην εικόνα του.

Όμως ο σεισμός στην Τουρκία και οι κατηγορίες που έχει

να αντιμετωπίσει ο Ερντογάν για αργή ανταπόκριση του κρα-

τικού μηχανισμού, τις πρώτες ώρες, μετά την καταστροφή,

αλλά και οι καταγγελίες για «ρουσφέτια» πίσω από τις «χάρ-

τινες» κατασκευές που κατέρρευσαν στις σεισμόπληκτες πε-

ριοχές, αποτελούν ακόμα ένα πλήγμα.

Ένας ακόμα λόγος που έχει προκαλέσει την οργή του λαού

είναι η αμνηστία του 2018 σε μεγαλοεργολάβους για ελατ-

τωματικά κτίρια, κάτι που έχει αμαυρώσει περισσότερο την

εικόνα του Τούρκου προέδρου και κάνει πιο δύσκολη την παρα-

μονή του στην εξουσία για τρίτη δεκαετία, παρόλο που ο ίδιος

προσπαθεί να φτιάξει το προφίλ του ζητώντας κάποιες συγγνώμες.

Αυτή η οργή προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-

γάν δείχνει να αποτυπώνεται και σε μία από τις πρώτες δημο-

σκοπήσεις που διενεργήθηκαν μετά τον σεισμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που διε-

νήργησε η εταιρεία ALF Research, το διάστημα 21 – 25 Φεβρ-

ουαρίου 2023, δηλαδή σχεδόν μετά από 20 ημέρες από τον

καταστροφικό και φονικό σεισμό, η συμμαχία του Κόμματος

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και του Κόμματος Εθνικι-

στικής Δράσης (MHP) συγκέντρωσε 35,1%, σε σχέση με το

47,6% που παίρνει η αντιπολίτευση της Συμμαχίας του Έθ-

νους που είναι πρώτη με σημαντική διαφορά, αν και ακόμα

δεν έχει ξεκαθαρίσει το ποιος θα είναι ο υποψήφιός της κόν-

τρα στον Ερντογάν. 

Αυτό δείχνει πως τουλάχιστον σε επίπεδο συμμαχιών ο

Ερτνογάν χάνει.

Όμως καθαρά κομματικά, το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανά-

πτυξης (AKP) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραμένει πρώτο

στις δημοσκοπήσεις αλλά μόλις 1,7% πάνω από το βασικό

κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα

(CHP).

Μάλιστα αν συγκρίνει κάποιος τα ποσοστά του AKP σε σχέση

με τις προηγούμενες εκλογές το 2018 το AKP, το κόμμα του

Ερντογάν σημειώνει πτώση άνω από 13%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

AKP (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης): 29,5%

CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα): 27,8%

IYI Party (Καλό Κόμμα): 15,7%

HDP (Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών): 9,8%

MHP (Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης): 5,6%

Zafer Partisi (Κόμμα της Νίκης): 2,5%

Memleket Partisi (Κόμμα Πατρίδα): 2,2%

Deva Partisi (Κόμμα Δημοκρατίας και Προόδου): 1,8%

Yeniden Refah Partisi (Ευημερία και Πάλι): 1,6%

Gelecek Partisi (Κόμμα του Μέλλοντος): 1,5%

Άλλο: 2%

Τι εκτιμούν οι ειδικοί για τις εκλογές

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Spiegel» με θέμα τις

συνέπειες που επιφέρει στη δημοτικότητα του Ερντογάν ο σει-

σμός στην Τουρκία ο Οζέρ Σεντζάρ, ιδρυτής και επικεφαλής

της εταιρείας δημοσκοπήσεων Metropoll, θεωρεί ότι ακόμα

και μετά τον σεισμό ο Τούρκος πρόεδρος και το Κόμμα Δικαι-

οσύνης και Ανάπτυξης (AKP) μπορεί να κερδίσει τις εκλογές.

Ο Σεντζάρ εξηγεί πως «το πόσους ψηφοφόρους θα χάσει

το κυβερνών AKP εξαρτάται από την επιτυχία της επικοι-

νωνιακής πολιτικής – είτε της κυβέρνησης είτε της αντι-

πολίτευσης και […] είναι πιθανότερο να κερδίσει ψηφο-

φόρους η κυβέρνηση, παρά η αντιπολίτευση».

«Το 90% των μέσων ενημέρωσης ελέγχονται από την

Άγκυρα και έχουν τη δύναμη να αμβλύνουν τις κατηγο-

ρίες κατά της κυβέρνησης. Πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν

κανένα λάθος από τον πολιτικό ηγέτη που αγαπούν και

στον οποίο είναι πιστοί και επιλέγουν να κατηγορήσουν

άλλους, τους εργολάβους, τους δήμους, τους συμπολίτες

τους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση θα χάσει

ψήφους. Αλλά ακόμη και ένας σεισμός δεν μπορεί να

οδηγήσει έναν υποστηρικτή του ΑΚΡ στο αντιπολιτευό-

μενο CHP», σημείωσε ο Σεντζάρ.

Ο Τούρκος δημοσκόπος θεωρεί επιπλέον πως «η αντι-

πολίτευση αντιδρά πολύ σκληρά απέναντι στην κυβέρνηση

[…] Το κοινό που θα έπρεπε να προσεγγίσει η αντιπολίτευση,

δεν είναι οι ψηφοφόροι του AKP, αλλά οι μη πολιτικοποιημέ-

νοι και οι αναποφάσιστοι, επομένως άνθρωποι που δεν προ-

σελκύονται από μία σκληρή, εμπρηστική ρητορική».

Απίθανη η αναβολή των εκλογών

Τέλος, η αναβολή των εκλογών φαντάζει απίθανη κατά τον

Τούρκο εκλογολόγο: «Η κυβέρνηση διεξάγει ήδη από τον

Ιούλιο του 2022 μια πολύ εκτεταμένη προεκλογική εκστρ-

ατεία, την οποία χρηματοδοτεί με δάνεια από το εξωτερ-

ικό. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η

χρηματοδότηση για μία εκλογική αναμέτρηση που θα

αναβληθεί για το φθινόπωρο ή ακόμη αργότερα. Εν ολίγοις,

δεν αναμένεται ο Ερντογάν να αναβάλει τις εκλογές –

πιστεύει μάλιστα ότι μπορεί να κερδίσει παρά τον σει-

σμό».

Εικόνες, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές, προσβλητικές για την

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, «χάρισε», ο Ερντογάν, ο οποίος ως απάν-

τηση στη σφοδρή κριτική που δέχεται για την κρατική διαχείριση του

σεισμού, καταφεύγει σε άκρατο λαϊκισμό.

Βλέποντας στις δημοσκοπήσεις τα ποσοστά του να καταρρέουν, ο

πρόεδρος της Τουρκίας, κατά την επίσκεψή του στην επαρχία Αντι-

γιαμάν, μία από τις πλέον πληγείσες τουρκικές επαρχίες από τον κατα-

στροφικό σεισμό, μοίρασε μετρητά, σε παιδάκια που είχαν μαζευτεί

γύρω του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα duvar, η κίνηση αυτή του Ερντογάν,

προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με

τους χρήστες να μιλούν για «ντροπιαστικές» στιγμές.

Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή του στην σεισμόπληκτη περιοχή,

ο Ερντογάν είπε για πρώτη φορά τη λέξη «συγγνώμη», για τα τραγι-

κά σφάλματα της κυβέρνησης σχετικά με τον σεισμό.

«Εξαιτίας της καταστροφικότητας των δονήσεων και των κακών

μετεωρολογικών συνθηκών, δεν μπορέσαμε να εργασθούμε όπως

θέλαμε στο Αντιγιαμάν για πολλές ημέρες. Ζητώ συγγνώμη γι’

αυτό», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδή-

σεων Anadolu κατά την επίσκεψή του στην επαρχία αυτή.

Την ίδια ώρα δεν παρέλειψε να προβεί σε προεκλογικές εξαγγελίες,

λέγοντας πω θα κατασκευαστούν περίπου 50.000 σπίτια στην πε-

ριοχή και πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις ολοκληρω-

θούν οι γεωλογικές έρευνες.

«Υπόσχομαι στο έθνος μας ότι θα θεραπεύσω τις πληγές του σει-

σμού σε μεγάλο βαθμό μέχρι το τέλος του χρόνου», υποστήριξε.

Συνθήματα κατά Ερντογάν 

σε ποδοσφαιρικά γήπεδα

Με συνθήματα κατά της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ξέσπασαν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, όπως δείχνουν βίντεο που

αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία.

Οι χειρισμοί του Ερντογάν μετά τους φονικούς σεισμούς στην νότια

Τουρκία και οι κατασκευαστικές απάτες, με τις «πλάτες» – αμνηστίες

του προέδρου της χώρας, έχουν προκαλέσει μία οργή άνευ προηγο-

υμένου.

«Ψέματα, ψέματα, ψέματα, απάτη, απάτη, απάτη, έκλεισαν 20

χρόνια, παραιτήσου», φωνάζουν εν χορώ οι οπαδοί.

Στο άκουσμα των συνθημάτων, η πλατφόρμα που μετέδιδε τον

αγώνα, «beIN SPORT», έκλεισε τον ήχο για να μην ακούγονται οι δια-

μαρτυρίες κατά του Ερντογάν. 

Καθώς το φαινόμενο παρατηρήθηκε και σε άλλους αγώνες, ο

σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Μπαχτσελί εισηγήθηκε να απα-

γορευτεί η είσοδος οπαδών σε αγώνες ποδοσφαίρου!!!

Πάντως, δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει την τουρκική πλατφόρ-

μα. Είναι βέβαιο πως αν εκείνη δεν έκλεινε τον ήχο, ο Ερντογάν θα

την… έβγαζε από την πρίζα!

Πέφτει η δημοτικότητα Ερντογάν
μετά τους φονικούς σεισμούς

Το «Συγγνώμη» 
Ερντογάν συνοδεύτηκε

με… μοίρασμα μετρητών

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο 

www.elefther ia .co.uk





Ηδιαφθορά στην ημέτερη μου πατρίδα (Κυπρ-

ιακή Δημοκρατία) έχει διευρυνθεί, όπως επι-

σήμανε και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικ-

ηγορικού Συλλόγου κ. Χρήστος Κληρίδης. («Φ"

26.2.2023 «Φάκελος Δικαιοσύνη: Σκιές για διαφ-

θορά και στο σπίτι της Θέμιδας»). Και στη Βουλή

των Αντιπροσώπων. Εδώ και χρόνια. Με πλαστά

και κλεμμένα σφουγγαρόπανα δολοφονώντας

την ιστορία…

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023 ο κ. Μαρίνος Σιζόπου-

λος (Πρόεδρος της ΕΔΕΚ) ερωτηθείς σε τηλεοπτική

εκπομπή της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης

από τον συνομιλητή του κ. Παντελή Σαββίδη, για το

περιβόητο «έγγραφο του ΝΑΤΟ» τάχα υπογραμμέ-

νο από τον κ. Τζ. Λουνς (και το οποίο διαψεύσθηκε

είπε ο κ. Σαββίδης) και που χρησιμοποίησε ο Σιζό-

πουλος στο «Πόρισμα» της Επιτροπής της Βουλής

των Αντιπροσώπων, με αφόρητη αφέλεια είπε: «Αν

είναι πλαστό, ας το διαψεύσει ο ίδιος ο κ. Λουνς». Και

ορθώς του απάντησε ο κ. Σαββίδης ότι ο κ. Λουνς

πέθανε ήταν ΓΓ του ΝΑΤΟ το 1974. ( Συγκεκριμένα

πέθανε στις 17.7.2002!) 

Και συνέχισε ο κ. Σιζόπουλος «Ας το διαψεύσουν

κάποιοι. Το γεγονός ότι το αρχείο του ΝΑΤΟ λέει ότι

δεν υπάρχει στα αρχεία του δεν σημαίνει ότι δεν

συντάχθηκε από τον συγκεκριμένο από εκεί και πέρα

τα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτή την εξέλιξη. Ως εκ

τούτου λοιπόν ας μην προσπαθούμε να αλλάξουμε

τα δεδομένα για διάφορους λόγους». 

Ψεύδεται ο κ. Σιζόπουλος. Αυτοί οι «κάποιοι» το

έχουν διαψεύσει από τις 13 Αυγούστου 2014 και το

γνωρίζει πολύ καλά. Δεν το σύνταξε κανένας στο

ΝΑΤΟ! 1) Το Αρχείο του ΝΑΤΟ ενυπογράφως απαν-

τώντας σε ερώτησή μου κατά πόσο ήταν γνήσιο

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙ ΓΝΗΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ,

και 2) ήταν ο πρώτος με τον οποίο επικοινώνησα και

ενημέρωσα προτού δημοσιεύσουμε στην «Σημερι-

νή» 26.8.2014 σε συνεννόηση τότε με τον αγαπητό

Σάββα Ιακωβίδη. 

Το αρχείο του ΝΑΤΟ δεν είπε ότι «δεν υπάρχει στα

αρχεία του», όπως γνωρίζοντας την αλήθεια επικα-

λείται ο κ. Σιζόπουλος. Η απάντηση του αρχείου του

ΝΑΤΟ είναι ότι ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.

Άρα δεν υπάρχει στα αρχεία του. Έχω δημοσιεύσει

αυτούσια την απάντηση του αρχείου το 2014 αμέσως

μετά την παραλαβή της, στην «Σημερινή» στην Κύπρο

και στην «Ελευθερία» Λονδίνου, ότι : «ΚΑΤΟΠΙΝ

ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΕΝ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ. Η

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ-

ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ…» 

Και όντως, τέτοια γλώσσα δεν χρησιμοποιείται από

διπλωματικές αποστολές. Ένα κατασκεύασμα βιο-

μηχανίας πλαστογράφησης επιπέδου πεζοδρομίου,

που δεν τιμά κανένα που το χρησιμοποιεί. Επιπλέον,

τα γεγονότα καθόλου δεν επιβεβαιώνουν την ιστορι-

κή διαδρομή γεγονότων στο Κυπριακό στο ημιτελή

αφήγημα λεγόμενο «Πόρισμα». Καθώς αυτό δεν είναι

τίποτε άλλο από ένα επιλεκτικό και ξεδιάντροπο

patchwork για «διάφορους λόγους» των συντακτών

του.

Ακολούθησαν πολλά άρθρα μου για το θέμα. ́ Όπως

στις 23.7.2018 με τον ίδιο τίτλο. Στην «Σημερινή»,

«Ονήσιλο». 

Αρχείο ΝΑΤΟ: Το Έγγραφο 

δεν είναι Γνήσιο 

Με έρευνά μας τόσο εγώ όσο και άλλοι, όπως ο

Δρ Θ. Χαραλάμπους και συγγραφέας/ερευνητής

Λεωνίδας Λεωνίδου, έχουμε εντοπίσει ότι το περ-

ιβόητο αυτό κατασκεύασμα, πλαστό έγγραφο τάχα-

τες του ΝΑΤΟ βρισκόταν προ ετών δημοσιευμένο σε

βιβλία του Αθανάσιου Στριγά, τα οποία περιέχουν

σωρεία πλαστών εγγράφων που διαστρεβλώνουν

την ιστορία και παραπληροφορούν αφόρητα το ανα-

γνωστικό κοινό. 

Στο άρθρο μου «Δολοφονία της Ιστορίας: Το ανα-

ξιόπιστο «πόρισμα» της Βουλής των Αντιπροσώπων»

24.1.2022 δημοσίευσα και την σελίδα σε βιβλίο Α.

Στριγά όπου από το 1995 βρίσκεται το εν λόγω ΠΛΑΣΤΟ

κατασκεύασμα. 

Πέραν της ανελέητης χρήσης ενός ΠΛΑΣΤΟΥ

κατασκευάσματος στον «Φάκελο της Κύπρου» πάνω

στο οποίο ουσιαστικά έστησε την όλη υπόθεση του

φακέλου, καταντώντας το ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ο Μ. Σιζό-

πουλος δήλωσε δημόσια δια τηλεοράσεως («Sigma»

25.10.2018) ότι χρησιμοποίησε ΚΛΕΜΜΕΝΑ έγγρ-

αφα από την Ελλάδα! Προσθέτοντας στην

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του λεγόμενου «Φακέλου της Κύπρ-

ου». Άρθρο μου «Σημερινή» 5.11.2018. 

«Το είπα ξεκάθαρα, ήταν υποκλοπή. Αφού δεν μου

έδωσαν πρόσβαση, αναγκάστηκα να χρησιμοποιή-

σω άλλες μεθόδους για να τα εξασφαλίσω. Και εξα-

σφάλισα ένα σημαντικό αριθμό τέτοιων εγγράφων». 

Στο άρθρο μου «Δολοφονία της Ιστορίας: Το ανα-

ξιόπιστο «πόρισμα» της Βουλής των Αντιπροσώπων»

31.1.2022 αναφέρθηκα στα άρθρα του Καθηγητή

Θεόδωρου Χαραλάμπους που επίσης ερεύνησε και

αποκάλυψε για το «Πόρισμα» όπως στις 3.1.22 («Αλή-

θεια» Κύπρου) «Φάκελος Κύπρου: Τώρα έχουμε τις

αποδείξεις! – Το πόρισμα και τα πλαστά έγγραφα».

Ο Καθηγητής παρουσίασε στοιχεία για τρία χαλ-

κευμένα έγγραφα τάχα του αμερικανικού Στέιτ Ντι-

πάρτμεντ, που η Επιτροπή της Βουλής των Αντιπρο-

σώπων με Πρόεδρο τότε τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο

χρησιμοποίησε στο «πόρισμά» της για τον «Φάκελο

της Κύπρου». Τα εν λόγω χαλκευμένα «έγγραφα»

προέρχονται και αυτά από τη ίδια βιομηχανία πλα-

στογράφησης, στα βιβλία Αθανάσιου Στριγά!

Ο Καθηγητής Χαραλάμπους αναφέρθηκε και στη

δική μου αποκάλυψη στη «Σημερινή», στις 26.8.2014…

«Αρχείο ΝΑΤΟ: Το έγγραφο δεν είναι γνήσιο».

Έγραψε μεταξύ άλλων ο Θ. Χαραλάμπους: «ΤΑ

ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Αυτά ετοιμάστηκαν με

στόχο την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων και

τη δημιουργία και ανάπτυξη του αντιαμερικανισμού

στον ελλαδικό χώρο, στην Κύπρο αλλά και στην ομο-

γένεια. Αναφέρει για τον Στριγά η «Ελευθεροτυπία»

στις 1/4/2001: «Ο τρόπος που γράφει είναι η κλασι-

κή μέθοδος των "μετρ" της στρατιωτικής αντίληψης

της ιστορίας. Απαριθμεί χρονολογικά γεγονότα, τα

οποία μπορεί ο καθένας να επαληθεύσει με τη μνήμη

του. Χρησιμοποιεί διάφορα σκόρπια έγγραφα, τα

οποία ενισχύουν σε διάφορους βαθμούς την πλοκή

της πολιτικής μυθοπλασίας. Εισάγει τον εαυτό του

ως αυτήκοο μάρτυρα ή και δράστη κάποιας επιχείρη-

σης, έτσι ώστε να αποκλείεται οποιοσδήποτε έλεγχος

ή αμφισβήτηση...».

«Η “ΑΓΓΛΙΚΗ” φρασεολογία και στα τρία πλαστά

έγγραφα παραπέμπει σε ανάποδη μετάφραση από

ελληνικά στα αγγλικά! Τα κείμενα που χρησιμοποίησαν

οι χαλκευτές δεν συνάδουν/συμβαδίζουν με την

αποτύπωση οδηγιών, φράσεων και λέξεων που χρη-

σιμοποιούνται από αγγλόφωνους διπλωμάτες και

υπουργούς».

Λεωνίδας Λεωνίδου

Στις 11.8.2010 η Επιτροπή για τον Φάκελο της

Κύπρου, της Βουλής των Αντιπροσώπων, πήρε κατά-

θεση και του συγγραφέα Λεωνίδα Λεωνίδου από το

Λονδίνο. Ο συγγραφέας τούς κατέθεσε τον 3ον και

4ον τόμο της βιογραφίας τού Διγενή. Ο 3ος καλύπτει

το καθεστώς Μακαρίου 1960-1970 και ο 4ος τα χρό-

νια 1971-1974 από το απόρρητο και αδημοσίευτο

αρχείο του Γρίβα. Τους κατέθεσε επίσης σειρά ιδι-

όχειρων εγγράφων. Αλλά τίποτε από αυτά δεν δημοσίευ-

σαν, όπως με ενημέρωσε ο κ. Λεωνίδου. Όταν έφυγε

από τη συνάντηση, έμαθε από άνθρωπο που ήταν

παρών, ότι λέχθηκε: «Αν τα βάλουμε τούτα, θα μας

ανατινάξει ό,τι δουλειά κάναμε ως τώρα».

Η Επιτροπή Σιζόπουλου επιλεκτικά καταδέχτηκε

να χρησιμοποιήσει χαλκευμένα κατασκευάσματα και

κλεμμένα που δεν έχουν καμία αξιοπιστία απλά για

να παρουσιάσει ένα… ημιτελές αφήγημα διαιωνίζοντας

ότι τάχα για όλα φταίνε οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ

αφήνοντας σχεδόν στο απυρόβλητο τους πραγματι-

κούς αίτιους, αυτουργούς και σχεδιαστές των γεγονό-

των του 1974. 

Αγνόησε εκατοντάδες βρετανικά πρωτογενή έγ-

γραφα τα οποία είχαν στην διάθεσή τους τα οποία

πλήρωσε το κράτος αλλά δεν άγγιξαν, γιατί δεν σύμφ-

ερε στο …αφήγημά τους. Κάλυψαν την τότε σοσια-

λιστική βρετανική κυβέρνηση Πρωθυπουργού Χά-

ρολντ Γουίλσον και Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολι-

τείας Τζέιμς Κάλλαχαν που συμφώνησαν με τον Τούρ-

κο Πρωθυπουργό της εισβολής Μπ. Ετσεβίτ στα σχέ-

διά του από τις 17.7.1974 και ότι το σύνταγμα της ΚΔ

είχε καταρρεύσει και έπρεπε να υπάρξει νέο στά-

τους κβο με δύο ομόσπονδες γεωγραφικά περιοχές…

Αλλά και τη συγκατάθεση της Μόσχας…

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ

στο Λονδίνο Μιχάλης Κασιής έχει δημόσια δηλώσει

ότι η ΕΔΕΚ είναι το γνήσιο αδελφό σοσιαλιστικό κόμμα

με το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα και όχι το ΑΚΕΛ!

Παρόλο που προς τιμή τους το Βρετανικό Εθνικό

Αρχείο και το Φόρεϊν Όφις έχουν αποδεσμεύσει πολλά

ενοχοποιητικά έγγραφα για το 1974 και όχι μόνο… 

Το ΝΑΤΟ δεν είχε ανάμειξη, τόσο οι Βρετανοί όσο

και Δρ. Χένρι Κίσινγκερ (Αμερικανός ΥΠΕΞ) δεν ήθε-

λαν ανάμειξη του ΝΑΤΟ. Ούτε «αμερικανική προ-

δοσία» έναντι της Κύπρου, υπήρξε, γιατί δεν ήταν οι

ΗΠΑ εγγυητές της ΚΔ αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο, η

Τουρκία και η Ελλάδα. 

Ο Κίσινγκερ εκεί που φταίει είναι στο ότι ακολούθησε

την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κυπριακό,

γιατί το τελευταίο δεν ήταν θέμα των ΗΠΑ αλλά του

Λονδίνου. Όπως ισχύει μέχρι σήμερα… Το αφήγημα

Επιτροπής Σιζόπουλου δυστυχώς είχε στόχο να κου-

κουλώσει την αλήθεια αυτή για κομματικούς λόγους

του περασμένου αιώνα…

Η ακεραιότητα του «πορίσματος»

Η αμφισβήτηση ήδη επεκτάθηκε. Το όλο οικοδό-

μημα πάσχει σοβαρά. Η ακεραιότητά του εξανεμίστηκε.

Είναι αναξιόπιστο. Αντί να σεβαστεί την αλήθεια, μετε-

τράπη με ενσυνείδητη περιφρόνηση σε δολοφονία

της ιστορικής αλήθειας.

Η σημερινή ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων,

και ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χρι-

στοδουλίδης, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Γενικός Ελεγ-

κτής, επιφορτίζονται με την άμεση απόσυρση του εν

λόγω αναξιόπιστου «έργου», με τη διερεύνηση και

δημοσιοποίηση, με διαφάνεια, πού και πόσο δημό-

σιο χρήμα και από ποιους (σε σύνολο) σπαταλήθη-

κε και να απονεμηθούν ευθύνες. 

Να αποδεσμευθούν πάραυτα όλα τα στοιχεία στον

λεγόμενο «Φάκελο» που αντιδημοκρατικά και αυθαί-

ρετα κανένας εκτός του Μ. Σιζόπουλου δεν έχει πρόσ-

βαση ενώ ο ίδιος χρησιμοποιεί από αυτά για να γρά-

φει βιβλία! Έλεος!

Να αναληφθεί εκ νέου μια σοβαρή έρευνα για τα

γεγονότα του 1974, αν στόχος είναι η καθαρή

ΑΛΗΘΕΙΑ…

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Το ΝΑΤΟ διέψευσε από το
2014, κύριε Μ. Σιζόπουλε!
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Αναξιόπιστο
το «πόρισμα 

για την 
προδοσία της

Κύπρου» 
με πλαστά και

κλεμμένα 
έγγραφα

Η απάντηση του ΝΑΤΟ προς τη γράφουσα
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Αχαριστία 
Ερντογάν προς
τους Έλληνες 

Κύριε Διευθυντά,

Ο κυνικός, αχάριστος και εγωιστής δικτάτορας Ερντο-

γάν ούτε καν τηλεφώνησε προσωπικά στον Πρωθυπουργό

για την απίστευτη ελληνική βοήθεια, αφήνοντας να εννο-

ηθεί ότι ισχύει το «Μητσοτάκης γιόκ». 

Δυστυχώς για αυτόν κατέρρευσε το κατάπτυστο αφήγ-

ημα του για κακούς Έλληνες. Επί χρόνια έριχνε δηλητήρ-

ιο μίσους στον τουρκικό λαό συνεχίζοντας το τροπάριο του

αναθεωρητισμού. Με απύθμενο θράσος αμέσως μετά την

τραγωδία του αιώνα προέβη σε 104 παραβιάσεις επιβε-

βαιώνοντας ότι η ηγεσία της Τουρκίας είναι επικίνδυνη.

Είναι λύκοι που εποφθαλμιούν την εδαφική μας κυριαρχία.

Θα γιόρταζε τα «100 χρόνια λάμψης» που αποδείχθηκαν

τάφος. 

Συνεχίζει αμετανόητος τις αντιδημοκρατικές ενέργειες

με το μπλοκάρισμα του Τwitter φιμώνοντας τον λαό του

(τους αστέγους). Αποφεύγει με δολιότητα να δηλώσει ότι

θα πουλήσει το παλάτι και τα αεροπλάνα του, για να απαλύνει

την τραγωδία του λαού του. Έχει χάσει την επαφή με την

κοινωνία και το κύμα οργής γιγαντώνεται. Θα σηματοδο-

τούσε την αλλαγή πλεύσης μόνο εάν απέσυρε το casus

belli και υπέγραφε τη Δ.Σ του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS

1982) που πεισματικά αρνείται να κάνει, αφού καθημερινά

βιάζει το Διεθνές Δίκαιο. 

Ο εναγκαλισμός του με τον δικτάτορα Πούτιν κατέρρευ-

σε αφού δεν έστειλε καμία βοήθεια μετά την τραγωδία.

Άλλωστε, επί ένα χρόνο κανένας δεν έχει δει (από τους

χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες) ούτε ένα φέρετρο με τη ρωσι-

κή σημαία. 

Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές και ας περιορίσουμε τις

ευαισθησίες μας, αφού ο Ερντογάν και οι 4 ανεκδιήγητοι

και παμπόνηροι βεζίρηδες (Τσελίκ, Σοϊλέ, Ακάρ, Τσα-

βούσογλου) δεν αλλάζουν νοοτροπία και ατζέντα. Άλλω-

στε, η τύχη των δικτατόρων είναι γνωστή και κοινή: κρε-

μάλα (βλ. Μεντερές) ή εξορία. Μηδένα πρό του τέλους μακάρ-

ιζε (Σόλων). 

Γιώργης Τρανταλίδης

Δικηγόρος – Αθήνα

Οι καταστροφικοί σεισμοί στην Τουρκία

και την Συρία με τα χιλιάδες ανθρώπινα θύμα-

τα και τις ανυπολόγιστες υλικές καταστροφ-

ές μάς έχουν συγκλονίσει όλους. Ελλάδα και

Κύπρος, παρά τις τεράστιες καθημερινές

προκλήσεις της Άγκυρας, συνέδραμαν τις

πληγείσες περιοχές με ένα τσουνάμι ανθρ-

ωπιάς και συμπαράστασης που συνεχίζε-

ται. Ελλάδα και ημικατεχόμενη από την ίδια

την Τουρκία Κυπριακή Δημοκρατία, πρώτες

πρόσφεραν την φιλανθρωπία και ευσπλαχνία

τους όπως πάντα στους πάσχοντες συνα-

νθρώπους μας, όποιοι και να είναι.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Ιδιαιτέρως συγκινητική υπήρξε η συνδρ-

ομή της Ελλάδας με ομάδα διασωστών της

Ε.Μ.Α.Κ. (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης

Καταστροφών), ενώ η Κυπριακή Δημοκρ-

ατία προσφέρθηκε αμέσως να βοηθήσει με

ομάδα διάσωσης και ιατρικό προσωπικό,

αλλά το καθεστώς Ερντογάν απέρριψε την

προσφορά με διάφορα προσχήματα! 

Οι σεισμοί στην Τουρκία φάνηκε να δημιο-

υργούν μια ευκαιρία αναθέρμανσης των σχέ-

σεων μας με την Άγκυρα. Η επίσκεψη του

Νίκου Δένδια στις σεισμόπληκτες περιοχές,

η συνάντηση του με τον Τούρκο ομόλογό του

και οι εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις, γέννησαν

προς στιγμή θετικές προσδοκίες για τη

συνέχεια. 

Το τουρκικό κράτος, ωστόσο, ακόμα και

σε αυτές τις τραγικές στιγμές που χιλιάδες

άνθρωποι είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια,

επιβεβαιώνει τον αδίσταχτο χαρακτήρα του,

στέλνοντας βάσει ενός καλά οργανωμένου

σχεδίου χιλιάδες σεισμόπληκτους, δίχως δια-

βατήρια και δίχως στοιχεία, στα κατεχόμενα

της Κύπρου. Η Τουρκία, μια αχανής χώρα,

σε συνδυασμό με την τεράστια βοήθεια που

στέλνουν ξένες χώρες, (εκατοντάδες χιλιά-

δες σπίτια και αντίσκηνα και εκατομμύρια

δολάρια) κάλλιστα μπορεί να δημιουργήσει

χώρους εγκατάστασης όλων των σεισμοπ-

λήκτων σε άλλες περιοχές της τουρκικής επι-

κράτειας. Δεν το κάνει όμως. Γιατί άραγε;

Γιατί είναι απολύτως βέβαιο ότι οι σεισμόπ-

ληκτοι που εγκαθίστανται στην Κύπρο δεν

θα επιστρέψουν ποτέ πίσω στην Τουρκία. 

Αναμφίβολα, η ανθρωπιστική συνδρομή

μας πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη, γιατί αυτός

είναι ο πολιτισμός μας. Να μην τρέφουμε

όμως αυταπάτες. Η συνδρομή αυτή σίγο-

υρα δεν αποτελεί εχέγγυο ασφάλειας στην

γεωπολιτική για αντιμετώπιση του τουρκι-

κού επεκτατισμού ή για τερματισμό του εγκλή-

ματος της κατοχής στην Κύπρο. Και, κατά

τα φαινόμενα, το πιο πιθανόν είναι να βρε-

θούμε ξανά ενώπιον της γνωστής σκληρής

πραγματικότητας. Διότι δυστυχώς με τίποτε

δεν φαίνεται να αλλάζει η επεκτατική πολιτι-

κή της Τουρκίας, ούτε φυσικά και η στάση

του εγκάθετού της στα κατεχόμενα. Εκτός κι

αν μας προλάβουν οι επόμενοι σεισμοί στην

Κωνσταντινούπολη και αλλού που οι ειδικοί

φαίνεται να θεωρούν δεδομένους και αναπόφ-

ευκτους, με όλους εμάς να ευχόμαστε να δια-

ψευσθούν οι εκτιμήσεις τους. 

Υ.Γ.: Η μοίρα έπαιξε το δικό της τραγικό

παιχνίδι… Ο δολοφόνος του Σολωμού Σολω-

μού, ο Κενάν Ακκίν, εκείνος ο φονιάς που

νοιώθει «περήφανος» για την πράξη του,

έχασε δύο εγγονάκια κάτω από τα ερείπια

του σεισμού. Κρίμα στα παιδιά που χάθη-

καν. Αυτόν τον λήσταρχο, όμως, που καμάρ-

ωνε δίπλα από τους εγκάθετους του ψευ-

δοκράτους για το κατόρθωμα του, που σήμε-

ρα κλαίει και οδύρεται, γιατί να τον λυπούμα-

στε; 

Οι καταστροφικοί σεισμοί 
στην Τουρκία και τη Συρία 

Μετά τις δεκάδες χιλιάδες εποίκους που η Τουρκία κουβαλάει από

το 1975 στα κατεχόμενα και τους λαθρομετανάστες που 

συστηματικά και βάση σχεδίου εδώ και πολλά χρόνια προωθεί 

στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, τώρα κουβαλά στην Κύπρο 

και χιλιάδες σεισμόπληκτους…

Twenty-first Annual Hellenic Lecture
In memory of Constantine Leventis (1938-2002)

Philanthropia, Paideia and Gaia:

Philanthropy, education and the 

environment in the modern world

By Mrs Edmée Leventis, OBE
In her Lecture the former Ambassador of Cyprus at UNESCO

and Honorary Fellow of Royal Holloway, drawing from her rich

experience as member of UNESCO and the work of the A. G.

Leventis Foundation, will reflect on the Greek tradition and the

role of philanthropic institutions in the modern world, developing

human potential, defending human dignity and improving soci-

eties through education, culture and care for the natural environment.

Thursday, 30 March 2023, 6pm

The Chapel

Royal Holloway, University of London

Egham, Surrey TW20 0EX

Organised jointly by The Hellenic Institute and The Multifaith Chaplaincy

The Lecture will be preceded by Evensong in the Chapel at 5.30pm to be sung 

by The Choir of Royal Holloway under the direction of Rupert Gough, Director of

Choral Music and College Organist, followed by drinks at 7.15pm and 

Dinner in honour of the Speaker in the Picture Gallery at 7.45pm for 8pm

Τι με ωφελεί να ζήσω;
Πού είσαι όταν νοερά χάδι σου με παιδεύει

ή όταν πόθος ο τρελός σε όνειρα με χορεύει;

Όταν σε φαντασίας μου δίχτυα η μορφή σου πιάνεται

και σε κατάμαυρη σιγή ο λογισμός μου χάνεται.

Λένε μαγεία τη ζωή. Τη λεν παραμυθένια.

Για με θα ήταν σωστό, αν δεν σε είχα έγνοια.

Πού βρίσκεσαι, πού περπατείς, ποιους διαλεχτούς θω-

πεύεις,

ποιες ασυνάρπαστες στιγμές τον άνθρωπο μαγεύεις;

Κι αν είν’ μαγεία η ζωή, αν είν’ παραμυθένια,

εγώ πασχίζω, αγάπη μου, να μη σε έχω έγνοια…

Ούτε του νου μου πεθυμιά ή της καρδιάς το πάθος…

Ούτε στο σώμα πυρετός ή μοίρας μου το λάθος.

Να σε ξεχάσω εύχομαι, από καρδιάς μου να σε σβήσω…

Μ’ αληθινά, κι αν σ’ αρνηθώ, τι με ωφελεί να ζήσω; 

Μερσίνη MacFarland

Μερσίνη MacFarland
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ΜΕΡΟΣ 67ον

Αίμα Κυπρίων

Μαρτύρων
Όταν ο αιμοδιψής Κιουτσούκ Μεχμέτ Πασάς, ο

Οθωμανός διοικητής της Κύπρου επέβαλε στην Υψηλή

Πύλη – κατόπιν εισηγήσεως του Γάλλου Γραμματέως

του Γαλλικού Προξενείου της Λάρνακας, Γεωργίου

Λαπιέρ – τον κατάλογο των υπόπτων Κυπρίων, ζήτ-

ησε την εισήγηση και άλλων Οθωμανών προυχόν-

των. Κι αυτοί επρόσθεσαν και άλλα ονόματα, ώστε,

όταν ο Κιουτσούκ Μεχμέτ τους είπε ότι προτείνουν

πολλούς εκτελεστέους, εκείνοι τον κατηγόρησαν για

δειλό…

Ο κατάλογος των προγεγραμμένων είχε 480 ονό-

ματα, εκ των οποίων 70 κληρικών και τα υπόλοιπα

προκρίτων και άλλων «υπόπτων» για τα φιλελεύθε-

ρα αισθήματά τους. Αλλά είχαν προστεθεί και ονό-

ματα άλλων Κυπρίων μόνον και μόνον γιατί είχαν περ-

ιουσία, την οποία υπολόγιζαν οι Οθωμανοί και ο Γάλ-

λος Λαπιέρ να κατασχέσουν και να την επωφεληθ-

ούν για λογαρασμό τους. 

Αφού πήρε ο Κιουτσούκ Μεχμέτ από την Υψηλή

Πύλη την έγκριση για τις προγραφές των Ελλήνων

στην Κύπρο, προσπαθούσε να βρει τρόπο για να τους

συλλάβει όλους, ώστε να μην υποψιαστούν και δια-

φύγουν στα ξένα προξενεία ή δραπετεύσουν από το

νησί. 

Έτσι, την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου 1821 εκάλε-

σε τους περισσότερους από τους προγραφέντες, οι

οποίοι μετείχον και στις γενικές συνελεύσεις των προ-

κρίτων, για να υπογράψουν, τάχα, κοινό ευχαριστήριο

προς τον Σουλτάνο για τη μεγάλη ευμένεια που έδει-

ξε στους Έλληνες της Κύπρου…

Πραγματικά, μέχρι τότε, αφού είχε εκτελεστεί και η

διαταγή του αφοπλισμού των ραγιάδων και οι Κύπρ-

ιοι είχαν παραδώσει όσα όπλα κατείχαν, δεν είχαν

γίνει σοβαρά επεισόδια στην Κύπρο και ο υποκριτής

Οθωμανός διοικητής είχε τιμωρήσει παραδειγματικά

Τούρκους που βιαιπραγούσαν εναντίον Ελλήνων…

Μόλις συγκεντρώθηκαν στη Λευκωσία οι περισ-

σότεροι από τους προγραφέντες, ο Κιουτσούκ Μεχμέτ

διέταξε να κλείσουν τις πύλες της πόλεως και να τους

συλλάβουν… Και με ειδικούς έμπιστους απεσταλμέ-

νουν στα άλλα κέντρα του νησιού, ζήτησε τη σύλληψη

των υπολοίπων «υπόπτων».

Από τους 486 προγραμμένους κατόρθωσε με αυτόν

τον τρόπο να συλλάβει τους 470 και μόνον 16 κατά-

φεραν να κρυφτούν ή να διαφύγουν προς την κυρίως

Ελλάδα ή άλλα μέρη της Ευρώπης. 

Η εκτέλεση των περισσοτέρων από αυτούς έγινε

στην πλατεία του Σαραγιού της Λευκωσίας από τις 9

έως τις 14 Ιουλίου 1821. Αλλά και σε διάφορες πόλεις

και χωριά έγιναν δολοφονικές επιθέσεις στους δρό-

μους και σκοτώθηκαν αρκετοί ακόμα Έλληνες…

Από τους 70 προγραμμένους κληρικούς είναι γνω-

στό ότι εκτελέστηκαν όλοι. 

Οι σφαγές από 

9 έως 14η Ιουλίυο 1821
Εκτελέστηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός εκ Στρ-

οφόλου. Ο Νικόλας, ανηψιός του Αρχιεπισκόπου. Χατ-

ζηΣάββας εκ Στροβόλου, εξάδελφος του Αρχιεπισ-

κόπου και πατέρας των Αδελών Θησέω;.

Παρά δε την κατά την αγοράν «Πασματζίδικα»

μικράν γέφυραν εκαρατόμησαν επίσης τον ιερομό-

ναχον της εν Λευκωσία Ιεράς Εκκλησίας Φανερω-

μένης, Λαυρέντιον, ον κατήγγειλαν ότι κεκρυμμένων

είχεν πυρίτιδα. Προς δε εκαρατόμησαν τον Χριστό-

δουλον Κουρτελλαρίδη, δημογέροντα του Κριτηρίου

Λευκωσίας, τους δε του Σεραγίου δημογέροντας Πέτρ-

ον Οικονομίδην και Γιαννάκην Αντωνόπουλον. 

Την 10ην Ιουλίου επίσης εκαρατόμησαν εν τη ιδία

πλατεία και τους εν Λευκωσία διαπρεπείς επί κοινω-

νική θέσει Μιχαήλ Γλυκύ, πατέρα του πρό τινος απο-

βιώσαντος ευπαιδεύτου Γεωργίου Γλυκή, Χατζή Νικό-

λαον Ζωγράφον. 

Εκτελέσθησαν επίσης οι δημογέροντες και πρό-

κριτοι της Λευκωσίας: Γιάγκος Γεωργιάδου τού και

Τσελεπή Γιάγκου επωνυμούμενου κοινώς, τον Σ.

Συμεώπουλου, τον Χατζή Γιαννάκην Πασπαλλίδην

και τον Χατζη Γιαννάκην Γεμενετζή. Ο τελευταίος αυτός,

καίτοι ουχί εκ των προγεγραμμένων, κατηγγέλθη όμως

και έλαχε του μαρτυρικού θανάτου υπό του Οθωμα-

νού συνεταίρου του, όπως επωφεληθή της περιου-

σίας του διά της διαβολής.

Συν τοις αναφερομένοις εκαρατόμησαν αυθημερ-

όν τους Χατζή Ανδρέαν Γιαπανήν, τον Ζαχαρίαν Κόλ-

λιαν, τον Γεώργιον Κουρτέλλην, Λευκωσιάτας και

τούτους. Τον Χατζή Συμεών Γλυκή, Χατζή Νικόλαο

Πετσόπουλο, βυρσοδέψη, τον Χατζή Πασπαλλίδη,

τον Αρχιδιάκοπο του Αρχιεπισκόπου Μελέτιο, τον

Οικονόμο του ναού του Αγίου Σάββα, τον Χατζή Ανδρέα

Γιαπανή, και τον εκ του προαστίου Λευκωσίας Αγίου

Δεμετίου, Παπά Μάρκον. 

Την δε 14η Ιουλίου 1821 συνέλαβαν και τον εξ ημε-

ρών αναζητούμενον και εν τη κρύπτη της κατά την

συνοικίας της Λευκωσίας Φανερωμένην οικίας του

κρυπτόμενον τον Χατζή Συμεών Γλυκύ, ον κατήγγει-

λεν ο γείτων αυτού Χριστιανός εκ Συρίας χαμπίμπης,

όστις επέτυχε να τον παρατηρήση εξερχόμενον την

νύκτα του ασύλου του και όν απηγχόνισαν εξαρτή-

σαντες αυτόν εκ του παραθύρου της οικίας του. 

Εκαρατόμουν επίσης τον Σόλωνα Σολωμήν, προύχον-

τα της κωμοπόλεως Μόρφου και τον αδελφόν αυτού

Χατζή Κυριάκου Σολωμή, προύχοντα Σολέας. Έτι

απηγχόνισαν τον Ιεροδιάκονον Μόρφου Χριστοφόρ-

ον και τον ανεψιόν του απαγχονισμένου Αρχιεπισκό-

που Χατζή Σάββαν και καθ’ α λέγουσιν δις κατά την

απαγχόνισιν του διεσπάσθη το φονικόν της αγχόνης

σχοινίον. Συν τούτοις, εκαρατόμησαν και τινα Δημήτρ-

τιον,βοσκόν από Άγιον Ιωάννην Μαλούντας, που χρη-

σίμευσε ως καταδότης και εκελέσθηκε και εκείνος μαζί

με τα θύματά του (ον επί τούτω έφερον εις Λευκωσίαν,

πείσαντες δι’ απειλών να μαρτυρήση, ότι δήθεν ο

Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός έπεμψεν εις τα χωρία της

Νήσου επιστολάς δι’ ων διήγειρεν εις υποστήριξιν

τους Χριστιανούς και δι’ ων παρώτρυνεν αυτούς να

ώσιν έτοιμοι ίνα σφάξωσι τους Οθωμανούς, ότε θα

εδίδετο σύνθημα εκ Λευκωσίας διά βολής κανονίου

και ούτω άμα τη καταθέσει αυτού εκαρατόμησαν και

τούτον, όπως μη επομένως ομολογήση την αλήθει-

αν). 

Ωσαύτως τον εκ του χωρίου της Σολέας Φλάσο

ΧατζηΠετρήν, βοσκόν, γραμματοκομιστήν των μεμ-

υημένων της Φιλικής Εταιρείας, όντινα συνέλαβαν

κομίζοντα εντός δερματίνουν χωρικού σάκκου (κοινώς

υπό των Κυπρίων της καλουμένης «βούρκας») επι-

στολές των Φιλικών προς τον Αρχιεπίσκοπον και τον

Μιχαήλ Γλυκύ. Απήγαγον εις την αγχόνην τον Ηγούμε-

νον της ευαγούς και βασιλικής Μονής του Κύκκου

Ιωσήφ, τον Μητροπολίτη Μελέτιο από τον Πεδουλά,

τον Σακελλάριο, ιερωμένο από την Ευρύχου, τον Χατ-

ζηκυριάκο Σολωμή, προύχοντα Σολέας από την Λεύκα,

τον ΧατζηΧριστόδουλο, τσαγκάρη από την Πέτρα…

(Συνεχίζεται)

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – 

Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Εθνική Παλιγγενεσία (1821-1829)

Ο πίνακας του Γ. Μαυρογένη, που με εξαιρετική παραστατικότητα αναπαριστά τον απαγχονισμό του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 

και τον αποκεφαλισμό άλλων ιερωμένων.

Η ΑΚΑΚΙΑ προτείνει 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
(με μετάφραση στα νέα ελληνικά και τα αγγλικά)

του Κλεάνθη Γ. Κοτσιοφίδη 

Μια επίπονη, επίμονη και πολύχρονη προσπάθεια συγκέντρωσης και ταξινόμησης λέξεων της
κυπριακής διαλέκτου σε πάνω από 780 σελίδες 

Αγοράστε το με ένα κλικ στο

https://akakia.net/shop/dictionary-of-cypriot-dialect/
έντυπο £25, e-book £15 (συν ταχυδρομικά)
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Τελειώστε με 
τις τράπεζες

Το πράγμα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και δεν ξέρου-

με πού θα καταλήξουμε. Παίρνουν τα σπίτια του κοσμάκη κι

εμείς καθόμαστε και τους κοιτάζουμε σαν χάνοι, στο τέλος θα

μπει καμιά μύγα στο στόμα μας και θα φτύνουμε ακατάπαυστα.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Εντάξει, πήγε ο κόσμος και πήρε δάνεια από τις τράπεζες για

να αγοράσει ένα σπίτι για τα παιδιά του και η Τράπεζα τώρα,

τελείως αναίτια, ζητάει τα λεφτά πίσω. Σιγά κυρία μου, δικά σου

είναι τα λεφτά και ζητάς να μας ξεσπιτώσεις καταχείμωνο;

Πράξις ανάρμοστος, προκλητική, αναίσχυντη, και αντιχρι-

στιανική. Τα λεφτά δεν είναι δικά σου, είναι εκείνων που κακώς

τα εμπιστεύθηκαν σε σένα, κυρία Τράπεζα, και τώρα ζητάς και

τα ρέστα από πάνω. Εμ, δεν έχεις φράγκο δικό σου, εμ ζητάς

και τα ρέστα από πάνω. Τίποτα δεν δίνουμε. Χρόνια συνηθίσα-

με να τα παίρνουμε, δεν θα μας αλλάξεις εσύ τώρα περπατησιά. 

Συμπερασματικά, οι Τράπεζες είναι παράλογες και ανάλγητες,

θα πρέπει το κράτος να τις βάλει στην θέση τους, να πάμε κι

εμείς στην δουλειά μας, δεν θα περιμένουμε εμείς πότε θα απο-

φασίσει ο Άρειος Πάγος να πάρει την σωστή απόφαση να μην

μας ενοχλούν οι Τράπεζες και να πάνε στο διάολο όλοι τους.

Λευτεριά στους χρεώστες, φυλακή στους απατεώνες Τραπεζίτες.

Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι και να διατρανώσουμε την από-

φασή μας να παραμείνουν τα σπίτια για πάντα δικά μας. 

Θα πεταχτεί κάποιος έξυπνος και θα πει πως έτσι πιθανόν οι

Τράπεζες θα πτωχεύσουν. Μακάρι και πότε, θα απαντήσουμε

εμείς με δημοκρατικό τρόπο και στεντόρεια φωνή, μιας κι εμείς

είμαστε οι πολλοί. Ναι, να κλείσουν οι Τράπεζες και να μην ξανα-

νοίξουν ούτε στη Δευτέρα παρουσία. Τώρα, στην Τρίτη ας ξανα-

νοίξουν αλλά να τύχει να είναι Κυριακή και να ακολουθεί Πρω-

τομαγιά. Να μην μπορούν να βρουν κανέναν. Όλοι σε δεκαή-

μερη άδεια. Όλοι χαρωποί στην όμορφη εξοχή. Η ζωή είναι μικρή,

μην την σπαταλάτε σε εξοφλήσεις δανείων, τελικά αφήστε αυτά

τα θέματα στον λογιστή σας, κάπως μπορεί να τα διαγράψει

αυτός!

Πρέπει να διατρανώσουμε την πεποίθησή μας στις χαρές της

ζωής και ετούτης και της επόμενης και της μεθεπόμενης, να γί-

νουμε εφτάψυχοι όπως οι γάτες. Όλοι μας να ζήσουμε εφτά ζωές

εκτός από τους καταχραστές Τραπεζίτες! Δηλαδή, τι έχασαν οι

λαοί της Ανατολικής Ευρώπης που είχαν καταργήσει τις Τρά-

πεζες, απλώς οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι αύξησαν τον βαθμό

της ευτυχίας τους και της μακροζωίας τους, όσοι έβγαιναν από

τις φυλακές συνετισμένοι και πλήρως διαφωτισμένοι, μέχρι τα

βαθιά γεράματά τους.

Νομίζω πως έφθασε η ώρα να σταματήσουν οι πλειστηρια-

σμοί, να κλείσουν οι Τράπεζες με έναν νόμο και ένα διάταγμα

και να δοθεί από το κράτος δωρεάν άφθονο κρασί στις ταβέρ-

νες για να επανιδρυθεί το κόμμα των βαρελοφρόνων σε πανελ-

λήνια κλίμακα από άκρου σε άκρο της χώρας. Τέλος οι σκου-

τούρες, τέλος τα ρυπογόνα εργοστάσια, διαγραφή χρεών, μονιμό-

τητα των πολιτών στα σπίτια τους και ίσως η κυβέρνηση πρέ-

πει να σκεφθεί και ορισμένες εκκαθαρίσεις μεταξύ των αλητών

Τραπεζιτών. Άντε μπράβο, άντε να δεις πώς σφίγγουν οι κώλοι

και χαλαρώνουν τα κολλάρα.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Απόδραση
Πήρα να δω φωτογραφία

Απ’ όταν ήμουνα μικρός

Ίσως και να ‘μουν δεκατρία,

Αλλά ο χώρος μου, κενός…

Νόμισα, είχα αποδράσει

Πίστεψα θα ελευθερωθώ

Έλειψα με ευκολία

Από την παλιά φωτογραφία…

Βίαιη που ‘ναι η ζωή

Έργο τρελής δημιουργίας,

Σκέψεις, πράξεις και ροή,

Κενά αγάπης και φιλίας

Αυτά τα πίστευα μικρός,

Ήμουν δεν ήμουν δεκατρία,

Μα τώρα στα εβδομήντα τρία,

Μου λείπει η φωτογραφία…

Είναι φριχτή η φυλακή,

Μέσα σε μια φωτογραφία ,,

Αν και η μνήμη ειν’ θολή,

Πόσο πολύτιμη κι η μια στιγμή

Στην αλυσίδα της ζωής,

Κρίκοι οι στιγμές και σπάνε

Στης λήθης τα βαθιά νερά,

Βαριές, βυθίζοντα και πάνε …

..

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Το Lobby for Cyprus συγχαίρει τον νέο
πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Lobby for Cyprus συγχαίρει θερμά τον

Νίκο Χριστοδουλίδη για την ορκωμοσία του ως

τον 8ο Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εκλογή του Προέδρου Χριστοδουλίδη έρχε-

ται σε μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της

Κύπρου: έχουν περάσει σχεδόν 49 χρόνια από

τότε που η Τουρκία εισέβαλε και κατέλαβε παρά-

νομα τη βόρεια περιοχή της Κυπριακής Δημο-

κρατίας. Οι συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

για τη διευθέτηση του Κυπριακού έχουν διακο-

πεί. Με κάθε χρόνο που περνά, η Τουρκία συνεχίζει

να εδραιώνει την κατοχή της και να αυξάνει τον

αποικισμό της στα κατεχόμενα.

Σε μια εποχή που η ενότητα είναι πρωταρχι-

κής σημασίας, το Lobby for Cyprus χαιρετίζει τις

δηλώσεις του κ. Χριστοδουλίδη ότι θα είναι «Πρόε-

δρος για όλους τους Κύπριους».

Το Λόμπι για την Κύπρο επαινεί τον Πρόεδρο

Χριστοδουλίδη για την αποφασιστικότητα και την

προθυμία του να ξεκινήσει τις προσπάθειες για

την έξοδο από το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων

για τη διευθέτηση του Κυπριακού.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρ-

ατείας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεσμεύτηκε

να ζητήσει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή

Ένωση για να βοηθήσει να σπάσει το αδιέξοδο

στη διαδικασία διευθέτησης και να επαναδιαπρ-

αγματευτεί τη βάση στην οποία διεξήχθησαν οι

συνομιλίες με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων

Εθνών.

Ως οργάνωση που ιδρύθηκε από πρόσφυγες,

το Lobby for Cyprus υποστηρίζει ότι οποιαδή-

ποτε διευθέτηση της συνεχιζόμενης παράνομης

τουρκικής κατοχής στην Κύπρο θα πρέπει να

προάγει τις δημοκρατικές αξίες, τα ανθρώπινα

δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και το κρά-

τος δικαίου.

Οι συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων

Εθνών βασίζονται μέχρι στιγμής σε μια μερολη-

πτική και με διακρίσεις διευθέτηση που θα παγιώνει

την παράνομη κατοχή της Τουρκίας νομιμο-

ποιώντας ξεχωριστές εθνο-θρησκευτικές ζώνες

που έχουν επιβληθεί βίαια στους Κύπριους από

την Άγκυρα. Αυτό θα στερούσε στους Κύπριους

πολίτες το δικαίωμα στην ελευθερία εγκατάστα-

σης στη χώρα τους. και θα στερούσε από τους

βίαια εκτοπισμένους Κύπριους το δικαίωμα να

επιστρέψουν και να διεκδικήσουν εκ νέου τα

εδάφη και τις περιουσίες τους. Μια τέτοια ελατ-

τωματική διευθέτηση θα οδηγήσει τελικά σε ένα

ασταθές κράτος απαρτχάιντ στη νοτιοανατολική

γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέραν του να διατηρούμε στην πρώτη γραμ-

μή της εθνικής πολιτικής τα θεμελιώδη ανθρώπινα

δικαιώματα όλων των Κυπρίων πολιτών, ανε-

ξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκείας, υποστηρίζουμε

ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε

όλες τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχει

υπόψη του την επιθυμία των προσφύγων και

των εσωτερικά εκτοπισμένων να πραγματοποιή-

σουν το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στις πατρ-

ογονικές τους εστίες και εδάφη.

Χαιρετίζουμε το μήνυμα του Προέδρου Χρι-

στοδουλίδη προς τους πρόσφυγες και τους εσω-

τερικά εκτοπισμένους, στους «εγκλωβισμένους»

στα κατεχόμενα και στους συγγενείς των θυμά-

των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων: «Όλοι όσοι

υποφέρουν από το τραύμα της [τουρκικής] εισβο-

λής και του 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή...

παραμένουν στην πρώτη γραμμή της προσπά-

θειάς μας να τερματίσουμε την παρανομία και

την αδικία».

Καλούμε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αξιο-

ποιήσει το τεράστιο δυναμικό των υπερπόντιων

κυπριακών κοινοτήτων για να βοηθήσει στον

καθορισμό και τη διαμόρφωση του μέλλοντος

της Κύπρου. Η κυπριακή διασπορά συνεχίζει να

διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην προβολή της

Κύπρου και στη διατήρηση του ενδιαφέροντος

και της ευαισθητοποίησης για το Κυπριακό στη

διεθνή σκηνή. Υποστηρίζουμε ότι η φωνή των

Κυπρίων στη διασπορά, ιδιαίτερα των προσφύγων

που εκδιώχθηκαν βίαια από την Τουρκία, που

έχουν τόσα πολλά να διακυβεύονται , πρέπει να

ακουστεί και να τους επιτραπεί να συμμετάσχουν

σε οποιαδήποτε μελλοντικά δημοψηφίσματα που

θα κρίνουν την τύχη της Κύπρου και των κατεχο-

μένων πόλεων και χωριών από τα οποία αυτοί

και πολλές άλλες χιλιάδες αναγκάστηκαν να

φύγουν.

Το Lobby for Cyprus εύχεται στον Πρόεδρο

Χριστοδουλίδη και στο υπουργικό του συμβούλιο

κάθε επιτυχία καθώς αναλαμβάνουν τις πολ-

υάριθμες ευθύνες και προκλήσεις του χαρτοφυ-

λακίου τους και στις ανανεωμένες προσπάθειές

τους να εργαστούν για μια δίκαιη και βιώσιμη διε-

υθέτηση του Κυπριακού.

Προσβλέπουμε να καλωσορίσουμε τον Πρόε-

δρο Χριστοδουλίδη στο εγγύς μέλλον στην κυπρ-

ιακή διασπορά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεσμευό-

μαστε να παραμείνουμε σταθερά στη διάθεσή

του κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς αγω-

νιζόμαστε για τον κοινό στόχο μιας ενιαίας Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας απαλλαγμένης από την τουρ-

κική κατοχή, που υποστηρίζει τα δικαιώματα όλων

των Κυπρίων. και καθιερώνει μακροχρόνια ειρήνη,

ασφάλεια και οικονομική ευημερία για ολόκληρη

την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της.

Με εκτίμηση,

Θίο Θεοδώρου

Συντονιστής

Διαβάστε την 

ηλεκτρονική έκδοση

κάθε Πέμπτη στο 

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε στην “Ε”  

με ένα τηλέφωνο: 

020 7195 1787 - 8
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BAPTISM AT AGIA SOPHIA IN LONDON

13 Adults received into the Orthodox Church
On Saturday, 25th February 2023, with the bless-

ing of His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira

and Great Britain, 12 adults were received into the

Orthodox Church via Baptism, in addition to one adult

who was received by Holy Chrismation.  These newly

illumined adults completed the Discover Orthodoxy

Class offered at the historic Archdiocesan Cathedral

of the Divine Wisdom led by the V. Rev. Archimandrite

Nephon Tsimalis, Chancellor of the Archdiocese. Fr.

Christodoulos Christodoulou, Priest-in-charge of the

parish, Fr. Panagiotis Anastasiou and Fr. Ian Paige

also participated in the baptisms.  Laity from various

parts of the United Kingdom were in attendance and

added to the joy of the day. A gracious reception was

offered by the community following the baptisms.

On Sunday, 26 February 2023, at the Cathedral of

the Divine Liturgy, the newly illumined Orthodox

Christians, their godparents and families attended the

Divine Liturgy celebrated by His Eminence Archbishop

Nikitas during which they received the Holy Eucharist

for the 1st time. The responses in the Liturgy were

chanted in Greek and English by a visiting 35-mem-

ber choir from the United States directed by Chrysanthy

Therianos.

Currently, over 70 individuals who completed the

Discover Orthodoxy Class were received into the

Orthodox Church. The next online course will begin

on March 7, 2023.  

For more information, please contact the V. Rev.

Archimandrite Nephon Tsimalis: chancellor@thy-

ateira.org.uk

Photos:  J

essy Papasavva Photography



Two Under 12 teams from com-

munity grassroots club Omonia

Youth FC, sponsored by Diamond

Corp. Ltd, are enjoying their foot-

ball this season and last week put

on satisfying performances which

made their respective coaches

proud of the development they are

showing.  

By Mike Pieri

Nick Paraskeva and George Agrotis'

Under 12 White put in a hard fought

performance and came away with a

very deserved 2-0 win. Most pleas-

ing was that the boys executed what

they have been working on in train-

ing into the match and the plan worked

to perfection. After having the better

of the first half, it was still goal less at

the break. The half time talk centred

on what the boys needed to do to turn

dominant periods of play into goals.

Having worked in training on one touch

passing the boys took this into the

second half and it worked a treat! With

Roman and Zackie getting the goals

to secure the win. As it was the FA

silent support weekend, coaches

George and Nick wanted their boys

to improve their communication and

support each other with positive encour-

agement. With both teams' parents

perfectly adhering to the silent week-

end and supported the players with

applause only and the boys from both

teams did the rest and played out a

very entertaining game of football. 

Jack Markou's Under 12 Green are

through to their second semi-final of

the season after a 5-2 win in their

Junior League Cup quarter final. It

was another great performance by

the boys who got off to a quick start

and went 2-0 up within 10 minutes.

Some overconfidence then set in and

the opposition battled back to score

twice for the teams to go into the break

2-2.  The Under 12 Green came out

with a different mind-set in the sec-

ond and finished the game comfort-

ably by scoring three unanswered

goals. Scorers were Cos (3), Lysandros

and CJ. 

After a fantastic trip to Cyprus, it

was back to reality for Michael Pieri

and Harry Theodorou's Under 18

White. On Sunday they were playing

a semi-final against their title rivals

and they were given one challenge:

could they give a statement perfor-

mance against the team they still have

to play twice in the league? The boys

did not disappoint and with good foot-

ball, they went into the half time break

leading 1-0 thanks to a Noel Allen

penalty. During half time, the boys

were told to keep playing their foot-

ball, to quicken their passes and make

good decisions...and they did just that.

The Under 18 White were outstand-

ing in the second half and went on to

score four goals to run out 5-0 win-

ners. Noel completed his hat trick with

Igor Gomes-Matos grabbing the other

two. The win ensured the boys will

make a cup final appearance in their

last season in youth football. There

were so many good performances

but Man of the Match was awarded

to Noel and Viktor Borisov, who came

on at half time and proved a game-

changer; precise, subtle and decisive

on the ball. Well done all.  

Zeno Vryonides Under 15 Green

were away and played a fantastic

match but unfortunately lost to the

odd goal in five and went out of the

Junior League Cup. The Under 15

Green dominated the first half by keep-

ing possession but could not trans-

late this into goals. An error at the

back saw them concede first but the

boys fought back immediately and

got the equaliser. Even though the

Under 15 Green eventually lost out

in the end, coach Zeno was proud of

his team. After the match, he said:

"I'm very proud of the lads today for

the way they fought. The boys played

well and with and with great charac-

ter" 

Jason Plysi and Tony Stylianides'

Under 12 Girls knew they faced a

tough match due to injuries and

absences. However, the girls started

brightly and hit the post but once the

opposition scored, the flood gates

opened. The girls struggled with the

physical side of the game and this

showed throughout and some play-

ers started to get tired by the end and

had to come off. The team were award-

ed Player of the Match. Considering

the circumstances, the girls never

gave up and kept going. Coach Jason

thanked Amelie and Isabella who

played in goal and they really helped

the team. 

Ali Emir's Under 10 Girls started off

really in their match with one partic-

ular positive to take from the game

the way the girls made good passes

which formed attractive passages of

play. 

Sophia Karanicholas and Samuel

Arthur's Under 15 Girls and like other

Omonia Youth FC teams, they observed

the FA's Silent Weekend Protocol

where there is limited instruction from

the side-lines with supporters encour-

aged to only give positive encour-

agement. The girls were a little ner-

vous about not being given any guid-

ance once the whistle blew but they

settled very quickly and dominated

from the start. What was pleasing to

note was the girls communicating

clearly, often and supporting each

other. Moreover, building on the train-

ing sessions they implement in the

game what they have been working

on. Within the first 20 minutes, the

girls were 2-0 up and by half time it

was 3-0. The second half was much

the same with great ball movement

and with 15 minutes from the end, the

Omonia Youth Girls were 5-0 up. To

their credit, the opposition never gave

up and grabbed two quick goals. After

the match Sophia said: "The opposi-

tion were a physical side, and our girls

initially struggled to play against them.

However, once they worked out how

to play around them quickly, they were

back in the swing and I was impressed

at the way the girls were able to make

the necessary adjustments." Goals

were scored by Ella (2), Ellie (2) and

Shekhinah. Sophia D was outstand-

ing as captain, leading the press, and

being vocal. Player of the Match was

awarded to Ellie for some amazing

runs and scoring two outstanding

goals. 

Chris Gregoriou's Mens Team, who

are sponsored by Crown Mobile Tyres

and CMB Partners followed up last

week's win with another victory, win-

ning 5-1 thanks to a blistering per-

formance The team was back to their

best with a disciplined performance

all over the pitch. A neat finish from

Thomas Barry set the team on their

way midway through the first half and

two further goals from the Ndoj broth-

ers made it 3-0 at half time. The sec-

ond half was a controlled performance

with a brace for substitute Emmanuel.

Man of the Match was awarded to

Demitris Michalaris and Chris

Constantinou 
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Omonia Youth 
Under 12s enjoying

their football 

Should you feel enthused and want to know more about

Omonia Youth FC, you can contact the club at omoniay-

outhfootballclub@hotmail.com, via the contact page on the

club's website www.omoniayouthfc.com as well as fol-

lowing the club on twitter @OmoniaYouthFC and Instagram

@omoniayouthfc1994.

UNDER 12 WHITE

UNDER 12 GREEN



TARAMOSALATA

Follow this recipe for a smooth,

cream and velvety home-made dip.

It is usually served as part of a meze

or as a satisfying starter. It is also

served on Shrove Monday, known

as ‘Clean Monday’, the first day of

the forty days of Lent. It can be

made with bread or potatoes. An

alternative way of making it is to

omit the bread and potatoes and

make it with olive oil and the other

ingredients. This will result in a

smooth texture, like mayonnaise.

During Sarakosti (Lent) it can served

with bread or fresh lagani which is

a thin, flat oblong bread. It can al-

so be served with gigantes plaki,

which is a dish with large king-sized

prawns and tomato sauce. Other

appetising accompaniments are

htapodi sto fourno which is oven-

baked octopus or baked fresh salmon

or souvlaki me garides which is

prawns on skewers.

INGREDIENTS

serving 750 gr 

300g stale, white bread

30g shallots or ½ large white

onion, roughly chopped

juice of 2 lemons (5-6 tbsp)

125g good quality tarama (white

salted cod roe) or grey mullet

or carp roe

200ml sunflower oil or light olive

oil and a little extra for driz-

zling

50ml water

FOR SPRINKLING

- A few black olives

- A small handful of fresh flat-leaf

parsley, finely chopped or 1-2

sprigs of dill without the

stalks, finely chopped

METHOD

1. Remove the crust from the

bread slices and soak them in

cold water in a large bowl for

2-3 minutes. Take them out of

the bowl and squeeze the

bread to remove the excess

liquid.

2. Place the onion and lemon

juice into a blender and blend

on a medium speed for 1-2

minutes until it forms a

smooth paste.

3. Add the tarama (cod roe) to

the onion mixture and blend

on a low speed initially and

then gradually increase to a

faster speed for 1-2 minutes

until all the ingredients are

well combined making the

mixture light and velvety.

4. Lower the speed of the

blender and gradually drizzle

the oil onto the mixture in a

steady stream until the

taramosalata is creamy and

smooth.

5. Finally, slowly add the water

and beat the mixture until it is

well incorporated.

6. If the taramosalata is too thick,

blend in a little more olive oil

and lemon juice or water and

if it is too runny, blend in a lit-

tle more bread.

7. Serve the taramosalata on

small plates, drizzle with a lit-

tle olive oil and garnish with 2

or 3 black olives on the sur-

face on every plate. Sprinkle

with a little fresh, finely

chopped flat-leaf parsley or

dill.  

© George Psarias
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[W.eekly I.nformation 
& S.upport H.our] 
® Repeat Show 

#CommunityChest 
Repeat Show or  
LGR’s Jukebox 

#CommunityChest 
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14.00- 15.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Sporty Saturday 

 
Sunday Afternoon 
Show 

 
2pm-  RIK 
3pm-  LGR  
 

 
15.00- 16.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi   

 
Sporty Saturday  

Sunday Afternoon 
Show 

 
3pm-  LGR  
4pm-  ERT 

 
16.00- 17.00 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 
 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 
 

 
#WeekendWindDown 
 
 

 
4pm-  ERT 
5pm- NewsHub 
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Late Show 
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22.00- 23.00 
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11pm-  RIK 
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Schedule is subject to change.  Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk  
On 103.3 FM in London, on DAB+ Plus Digital Radio in Birmingham, London & Manchester, online at lgr.co.uk, on your mobile via the LGR App, and on your 

Smart Speaker – “Play London Greek Radio” -  Bringing You Closer To Your Culture. 

LGR - London Greek Radio

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

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

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

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
22.30 Ελληνική Ταινία: 

Γάμος Αλά Ελληνικά
00.10 Ελληνική Ταινία: 

Οι Παπατζήδες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

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

Η Τύχη Μου Τρελάθηκε
21.45 Ελληνική Ταινία: 

Αγάπα Σαν Να Μην Υπάρχει
Αύριο

22.30 Ελληνική Ταινία:
Τσίου...

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Art Cafe (PIK)
18:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Αύριο είναι Κυριακή, 

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

Ο Ακάλυπτος
20.55 Ελληνική ταινία:

Ας Περιμένουν Οι Γυναίκες
22.15 Ελληνική Ταινία: 

Κακός Ψυχρός Κι Ανάποδος

KYΡIAKH 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

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

την Ελευθερία Σωφρονίου
21.25 Πρόσωπα με 

τον Βασίλη Παναγή
22.00 Ελληνική Ταινία: 

Η Κωμωδία Του Έρωτα

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ

10.00 Από Μέρα σε Μέρα

17.00 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Κυπριακή Σειρά: “Τρικυμία”

20.00 GreekStories με 

τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο

20.25 “Ανάδειξέ το” 

με την Άννα Νικολαΐδη 

και τη Ρούλα Σκουρογιάννη

21.00 Το Θέατρο της Δευτέρας: 

“Η Αντιπεθερίνη”

22.45 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη

Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

10.00 Από Μέρα σε Μέρα

17.00 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19.05 Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία

20.00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.30 Ελληνική Ταινία:

Η Βαλίτσα Του Παπά

21.45 Ελληνική Ταινία:  

Ησαΐα Χόρευε

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19.05 Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία

19.50 Οι Ταινίες της εβδομάδας με την

Τζίλα Ζυλυφτάρι

20.30 Ελληνική Ταινία: 

Σχετικά Με τον Βασίλη

21.45 Ελληνική Ταινία: 

Έξυπνοι Και Κορόιδα

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα

17.00 Καμώματα Τζι’ Αρώματα

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19.05 Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία

20.00 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ (ΡΙΚ)

22.00 Υγεία και Ευεξία 

με τη Βασούλα Χριστοδούλου

22.30 Ελληνική Ταινία: 

Η Ζωή Αρχίζει Στα Σαράντα

00.00 Ελληνική Ταινία: 

Η Κραυγή Μιας Αθώας

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

TA R A M O S A L ATA
(FISH ROE DIP)

Look down upon us O Lord

And with Thy mercy 

Raise us up to Thy Glory!

Speak O Lord

And we shall listen!

On the ripples of the brain

The crevices and elevated

Parts are seemingly tangled

With webs . . .

Turbid strands

To confuse and  attempt

To negate the weary soul.

O Lord we pray

May Thy winds blow

The mists away;

Build our bodily temple

According to Thy will,                    

Not the will of the enemy!

If the Lord does not build the house

We labour in vain!

Isaiah admonishes:

“Their webs shall not become our gar-

ment,

Nether shall they cover themselves

With their works;

Their works are works of iniquity,

And the act of violence

Is in their hands.” *

Job thus wrote:

“Such are the paths of all who

Forget God;

The godless man shall perish,

His confidence breaks in sunder

And his trust is a spider’s web,

He leans against his house,

But it does not stand. **

Jo-Anne Colombo Marinakis

*Isaiah 59:6,

**Job 8:13-14-15

Mindful of Webs
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