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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 5 ΜΑΪΟΥ:

Έκκληση της Εθνικής Ομοσπονδίας
για ψήφο στους Ομογενείς υποψήφιους
δημοτικούς Συμβούλους
l ΣΗΜΕΙΩΜΑ «Ε» για τις εκλογές
και παροικιακές αθλιότητες
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΑΤΟΥ
ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ:
«Διαχρονική και
ανεξάντλητη πηγή
ελπίδας και δύναμης
το Πάσχα»
ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Φ. ΦΩΤΙΟΥ: «Το φως
της Αναστάσεως
να πλημμυρίσει τις
καρδιές όλων μας»
ΜΗΝΥΜΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ:
«Το Πάσχα είναι
η Πίστη και το βίωμα
του λαού μας»
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ΤΙΜΗ: £1,00
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Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
«ΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ»

Πυρ και μανία οι Τούρκοι με τον Μπάιντεν
γιατί μίλησε πάλι για αρμενική γενοκτονία
n Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ»
n ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΜΙΛΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΓΙΑ...ΣΦΑΓΕΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΠΟ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ!!!
n Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ «ΑΠΑΝΤΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΚΡΙΖΩΝ ΛΥΚΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΜΕ 58,5% ΕΠiΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΝΑΝΤΙ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ Μ. ΛΕΠΕΝ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Νίκησε ο Μακρόν, κέρδισε η Γαλλία,
ανακούφιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

n ΜΕΓΑΛΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
n ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ
ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
n ΜΑΚΡΟΝ: «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ»
n ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΥΞΗ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ

Κοσμοσυρροή στους
Ορθόδοξους Ναούς της
Αγγλίας για το Πάσχα

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
|ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Β. ΜΑΥΡΟΥ

Ρ. ΜΕΤΣΟΛΑ: «Να εφαρμοστεί το Ψηφισμα 550
για το Βαρώσι και να σταματήσει ο παράνομος
εποικισμός της Κύπρου από την Τουρκία»

n ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill
e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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ΜΕ 58,5% ΕΠiΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΝΑΝΤΙ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ Μ. ΛΕΠΕΝ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Νίκησε ο Μακρόν, κέρδισε η Γαλλία,
ανακούφιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μ

ε ανακούφιση είδε η Ευρώπη, η
Αμερική και όλος ο κόσμος την
άνετη επικράτηση του απερχόμενου
προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ
Μακρόν, έναντι της Ακροδεξιάς Μαρίν
Λεπέν, «συμμάχου» του Ρώσου προέδρου Πούτιν. Στις επαναληπτικές εκλογές που έγιναν την περασμένη Κυριακή, ο Μακρόν έλαβε 58,5% των
ψήφων έναντι 44,5% της αντιπάλου
του.
Στις προεδρικές εκλογές καταποντίστηκα, σχεδόν εξαφανίστηκαν, τα παραδοσιακά κόμματα των Γκωλικών και των
Σοσιαλιστών, όπως επίσης και η παραδοσιακή αριστερά, αφού έλαβαν ποσοστό μικρότερο του 5%. Η ριζοσπαστική
Aριστερά, με ένα ποσοστό γύρω στο
20%, δεν φαίνεται ικανή να «απειλήσει»
τον Μακρόν. Η στάση του αρχηγού τους
να μην καλέσει ευθέως του ψηφοφόρους του να υποστηρίξουν τον Μακρόν,
θα του στοιχίσει.
Χαρακτηριστικό του θριάμβου του
Μακρόν είναι ότι, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τα τεράστια προβλήματα με τη λαθρομετανάστευση και τις
βαρβαρότητες ακραίων ισλαμιστών στη
χώρα, η πλειοψηφία προτίμησε να εμπιστευτεί και πάλι έναν σύγχρονο, δυναμικό πολιτικό, ο οποίος στην ουσία, μετά
την αποχώρηση Μέρκελ, είναι ο πραγματικός ηγέτης της Ευρώπης. Η Γαλλία,
που είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική
δύναμη στην Ευρώπη, διαδραματίζει
σημαντικότατο και καθοριστικό ρόλο, όχι
μόνο στα ευρωπαϊκά πράγματα αλλά και
στην παγκόσμια σκηνή.
Η νίκη Μακρόν είναι νίκη της Γαλλίας
και της Ευρώπης. Η Μ. Λεπέν είχε εκφράσει στο παρελθόν απόψεις για
αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε
«αγαθές» και οικονομικές σχέσεις με το
καθεστώς Πούτιν, ο οποίος ενίσχυσε το
κόμμα της στο παρελθόν με χρηματοδότηση από ρωσικές τράπεζες.
Για την Ελλάδα και την Κύπρο η εκλογή Μακρόν είναι ευλογία. Οι στενές σχέσεις του Γάλλου προέδρου με την Ελλάδα, όπως εκφράστηκαν τελευταίως με
την στρατιωτική συνεργασία και την προμήθεια της Ελλάδας σε ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ
με σύγχρονο
εξοπλισμό,
αλλά
και η άψογη
Ë
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πολιτική συνεργασία των δύο χωρών
καθιστούν την ελληνο-γαλλική συνεργασία επωφελή για τα εθνικά μας θέματα. Επίσης, οι πολύ καλές σχέσεις της
Γαλλίας με την Κύπρο, η στήριξη που
παρέχει ο Μακρόν στις ελληνοκυπριακές θέσεις για λύση του Κυπριακού, η
στρατιωτική συνεργασία αλλά, πάνω
απ΄όλα, η συνεργασία στον ενεργειακό
τομέα ενισχύουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε στιγμές δύσκολες λόγω της
τουρκικής επιθετικότητας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΜΠΑΪΝΤΕΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΗΓΕΤΩΝ
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Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ
Μακρόν, και ο Αμερικανός ομόλογός του,
Τζο Μπάιντεν, συμφώνησαν, κατά τη
διάρκεια ενός «συγχαρητηρίου» τηλεφωνήματος εκ μέρους του δεύτερου για
την επανεκλογή του πρώτου, ότι θα έχουν
σύντομα πιο λεπτομερείς συζητήσεις για
τα διεθνή θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στην Ουκρανία,
ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.
Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να
εντείνουν το διάλογό τους «για τα μεγάλα, παγκόσμια θέματα (...) και ιδίως για
εκείνα που σχετίζονται με τον πόλεμο
στην Ουκρανία, όπως η επισιτιστική
ασφάλεια».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Μπάιντεν μετέφερε στον
Μακρόν το μήνυμα ότι είναι έτοιμος να
συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους
στα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα και των δύο.
Αρκετές ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος
Μπάιντεν είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά
του στον Εμανουέλ Μακρόν, και με ανάρτησή του στο Twitter.
«Συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του. Η Γαλλία είναι
ο παλαιότερος σύμμαχός μας και βασικός
εταίρος στην αντιμετώπιση παγκόσμιων
προκλήσεων. Προσβλέπω στη συνεχιζόμενη στενή μας συνεργασία – συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στην
Ουκρανία, της υπεράσπισης της δημοκρατίας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν.
Εκφράσεις ικανοποίησης αλλά και ανακούφισης έχουν σχηματιστεί στο πρόσωπο αρκετών ευρωπαίων ηγετών για
τη νίκη και επανεκλογή του Εμανουέλ
Μακρόν στη γαλλική προεδρία.
Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς
συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν, γράφοντας στο Twitter: «Οι ψηφοφόροι σας
εξέφρασαν μια ισχυρή δέσμευση στην
Ευρώπη σήμερα. Χαίρομαι που θα
συνεχίσουμε την καλή μας συνεργασία».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ιταλός
πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, ο
οποίος με γραπτή δήλωσή του θέλησε
να συγχαρεί τον Εμανουέλ Μακρόν για
τη νίκη του στις γαλλικές προεδρικές

εκλογές: «Η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν
στις γαλλικές προεδρικές εκλογές είναι
μια θαυμάσια είδηση για όλη την Ευρώπη.
Η Ιταλία και η Γαλλία συνεργάζονται, μαζί
με όλους τους άλλους εταίρους, για την
οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, συνεκτικότερης, δικαιότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανής να παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο στο να ξεπεραστούν οι μεγάλες
προκλήσεις της εποχής μας, αρχίζοντας
από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
»Η ιταλική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θέλουμε να συγχαρούμε, με τον
θερμότερο δυνατό τρόπο, τον πρόεδρο
Μακρόν. Είμαστε έτοιμοι – από αυτή κιόλας την στιγμή – να συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε μαζί, με αποφασιστικό και
φιλόδοξο τρόπο, υπέρ των χωρών μας
και όλων των Ευρωπαίων πολιτών», έγραψε ο Ντράγκι.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, καθώς και οι πρωθυπουργοί του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, ήταν ανάμεσα στους πρώτους ηγέτες που συνεχάρησαν τον Εμανουέλ Μακρόν.
«Μπράβο Εμανουέλ», έγραψε ο Μισέλ
στο Twitter. «Σε αυτή την ταραχώδη περίοδο, χρειαζόμαστε μια σταθερή Ευρώπη
και μια Γαλλία πλήρως αφοσιωμένη σε
μια Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγαλύτερη
κυριαρχία και στρατηγική ισχύ».
Ο Αλεξάντερ ντε Κρο και ο Ξαβιέρ
Μπετέλ, επίσης, συνεχάρησαν άμεσα
τον Μακρόν στο Twitter. Σημειώνεται ότι
και οι τρεις του είναι κεντρώοι σύμμαχοι
του Μακρόν.
Από τους πρώτους που έστειλαν μήνυμα στον Γάλλο πρόεδρο ήταν και ο
Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. «Μια σημαντική νίκη για
την Γαλλία, την Ευρώπη και την Δημοκρατία», έγραψε στα γαλλικά ο Έλληνας
πρωθυπουργός.
Για σημαντική μέρα για την Γαλλία,
την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλο τον
κόσμο, κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε ανάρτηση που έκανε απευθύνοντας συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του.
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Ολλανδός
πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έδωσαν
επίσης συγχαρητήρια στον Εμανουέλ
Μακρόν, χαιρετίζοντας και εκείνοι με τη
σειρά τους το αποτέλεσμα.
«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε την εκτενή και εποικοδομητική συνεργασία μας
εντός της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, και να
ενισχύσουμε περαιτέρω την άριστη σχέση
μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε ο Ρούτε
στο Twitter.
Στη δική της δήλωση, η φον ντερ Λάιεν
απήχησε τις δηλώσεις του Ολλανδού
πρωθυπουργού.
Οι Γάλλοι απέρριψαν τον «διχαστικό
εθνικισμό» επιλέγοντας «μια ισχυρή Γαλ-

λία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή
Ένωση», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της
Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.
Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς σημείωσε
στην ανάρτησή του στο twitter: «Με την
ηχηρή νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, οι
Γάλλοι απέρριψαν τον διχαστικό εθνικισμό και επέλεξαν μια ισχυρή Γαλλία μέσα
σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΜΑΚΡΟΝ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ
ΕΥΡΩΠΗ»
Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί
στο Πεδίο του Άρεως μπροστά από τον
Πύργο του Άιφελ, πανηγυρίζοντας τη νίκη
του Εμανουέλ Μακρόν στον δεύτερο
γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία.
Ο Μακρόν έφτασε μαζί με τη σύζυγό
του Μπριζίτ Μακρόν, καθώς και με
πολλά παιδιά και εφήβους, υπό τον ήχο
του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την νικητήρια ομιλία του, η ομάδα
της προεκλογικής του εκστρατείας έχει
δημιουργήσει έναν χώρο όπου θα συγκεντρωνόταν περίπου 3.000 υποστηρικτές
του. Περίπου 1.500 δημοσιογράφοι έχουν
επίσης διαπιστευτεί για να καλύψουν την
εκδήλωση.
Η ομιλία του είχε μηνύματα προς όλους.
Τους ψηφοφόρους της Αριστεράς που
χρησιμοποίησαν το ψηφοδέλτιό του έναντι στη Λεπέν, σε όσους επέλεξαν να
απέχουν αλλά και στους ψηφοφόρους
της Λεπέν που όπως είπε οδηγήθηκαν
σε αυτήν την επιλογή από οργή στην
οποία πρέπει να δοθεί διέξοδος.
«Μετά από πέντε χρόνια τρομερών
αλλαγών η πλειοψηφία των συμπατριωτών μας επέλεξε να μου εμπιστευτεί
ξανά την διακυβέρνηση της χώρας για
ακόμα πέντε χρόνια», είπε στην έναρξη
της ομιλίας του, ευχαριστώντας ταυτόχρονα το επιτελείο του και τους εθελοντές που συνεισέφεραν για αυτή τη
νίκη.
«Για μια Γαλλία πιο ανεξάρτητη, για
μια Ευρώπη πιο δυνατή, για να προχωρήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε η
Γαλλία να γίνει ένα μεγάλο οικολογικό
έθνος. Ξέρω ότι πολλοί από τους συμπατριώτες μας με ψήφισαν σήμερα όχι γιατί
συμφώνησαν με τις ιδέες μας αλλά για
να μπει ένας φραγμός στην ακροδεξιά.
Ξέρω ότι αυτή η ψήφος τους με καθιστά
υπόλογο για τα επόμενα χρόνια».
Για την αποχή ο Μακρόν είπε ότι «θα

πρέπει να απαντήσουμε σε αυτήν την
επιλογή. Σκέφτομαι ακόμα και όσους ψήφισαν τη Λεπέν». Σε αυτό το σημείο κάποιοι από το συγκεντρωμένο πλήθος άρχισαν αποδοκιμασίες, με τον Γάλλο πρόεδρο να τους ζητά να σταματήσουν καθώς
όπως είπε:
«Από σήμερα δεν είμαι υποψήφιος
αλλά πρόεδρος όλου του λαού. Πρέπει
να βρεθεί η διέξοδος στον θυμό που τους
οδήγησε να ψηφίσουν Λεπέν», συμπλήρωσε.
«Σήμερα επιλέξατε ένα ανθρωπιστικό
σχέδιο, φιλόδοξο για την ανεξαρτησία
της χώρας μας, για την Ευρώπη», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ένα ευρωπαϊκό, κοινωνικό και οικολογικό σχέδιο,
βασισμένο στην εργασία και τη δημιουργία, ένα σχέδιο για την απελευθέρωση των ακαδημαϊκών μας δυνατοτήτων.
«Αυτό το έργο θέλω να το μεταφέρω
με δύναμη για τα επόμενα χρόνια, ενώ
παράλληλα θα είμαι θεματοφύλακας των
διαφωνιών που έχουν εκφραστεί και των
διαφορών, διασφαλίζοντας καθημερινά
ότι όλοι γίνονται σεβαστοί και συνεχίζοντας να εργάζομαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία και για την ισότητα μεταξύ γυναικών
και ανδρών».
«Πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και
φιλόδοξοι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία
είναι εκεί για να μας υπενθυμίσει (ότι) η
Γαλλία πρέπει να υψώσει τη φωνή της
για να δείξει τη σαφήνεια των επιλογών
της και να δείξει τη δύναμή της σε όλους
τους τομείς».
»Θα πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι και με σεβασμό, διότι η χώρα μας
είναι γεμάτη από τόσες αμφιβολίες, τόσες
διαιρέσεις. Κανείς δεν θα μείνει στην άκρη
του δρόμου. Στο χέρι μας είναι να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε αυτή την
ενότητα, μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να ζήσουμε πιο ευτυχισμένοι στη Γαλλία. Τα επόμενα χρόνια σίγουρα δεν θα
είναι ήσυχα, αλλά θα είναι ιστορικά, και
η γενιά μας θα πρωτοστατήσει!»
Και κατέληξε: «Αυτή η νέα εποχή δεν
θα είναι μια συνέχεια της πενταετίας που
τελειώνει, αλλά μια ανανέωση για να τα
καταφέρουμε καλύτερα. Ο καθένας από
εμάς θα πρέπει να δεσμευτεί σε αυτό.
Αυτό είναι που ξεχωρίζει τον γαλλικό λαό,
αυτή τη μοναδική δύναμη που αγαπώ
τόσο βαθιά, τόσο έντονα και που είμαι
τόσο υπερήφανος που υπηρετώ ξανά.
Ζήτω η Δημοκρατία και ζήτω η Γαλλία».

E πικαιρότητα
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ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΟΥΚΡΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ

Στο Κίεβο οι υπουργοί Εξωτερικών
και Αμύνης των ΗΠΑ
Ο

ι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας
των ΗΠΑ μετέβησαν την περασμένη Κυριακή στο Κίεβο, στην πρώτη
επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων
στην Ουκρανία μετά την έναρξη του
πολέμου με τη Ρωσία.
Στη διάρκεια της επίσκεψής τους ο Άντονι Μπλίνκεν και ο Λόιντ Όστιν ανακοίνωσαν τη σταδιακή επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στην Ουκρανία, τον
διορισμό νέου Αμερικανού πρεσβευτή στη
χώρα και την παροχή επιπλέον βοήθειας
ύψους άνω των 700 εκατ. δολαρίων.
Οι δύο Αμερικανοί υπουργοί ταξίδεψαν
στην Πολωνία το Σάββατο και μετέβησαν
οδικώς στην Ουκρανία την Κυριακή, όπου
συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον υπουργό Εξωτερικών
Ντμίτρο Κουλέμπα και τον υπουργό
Άμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ.
Για λόγους ασφαλείας η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη μυστικότητα και
επιβεβαιώθηκε από την Ουάσινγκτον μόνο
αφού ο Μπλίνκεν και ο Όστιν είχαν αποχωρήσει από το ουκρανικό έδαφος.
Ωστόσο ο Ζελένσκι είχε αναφερθεί σε
αυτή ήδη από το Σάββατο, ενώ Ουκρανοί
αξιωματούχοι είχαν επιβεβαιώσει την παρουσία των δύο Αμερικανών υπουργών
στο Κίεβο.

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
Στη διάρκεια των συναντήσεών τους οι
δύο Αμερικανοί υπουργοί ανακοίνωσαν
τη σταδιακή επιστροφή της αμερικανικής

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΜΥΝΗΣ 40 ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ
διπλωματικής παρουσίας στην Ουκρανία.
Ο Μπλίνκεν επεσήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να διορίσει τις επόμενες ημέρες νέα
πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ουκρανία την
Μπρίτζετ Μπρινκ, νυν πρεσβευτή στη
Σλοβακία.
Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν πρεσβευτή στην
Ουκρανία από το 2019 και τις υποθέσεις
της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής διαχειρίζονται επιτετραμμένοι.
Η επιστροφή της διπλωματικής παρουσίας των ΗΠΑ στη χώρα θα είναι σταδιακή.
«Από την αρχή των εχθροπραξιών διαθέτουμε μια ομάδα στην Πολωνία, η οποία
κάνει τη δουλειά αυτή. Από αυτή την εβδομάδα τα μέλη της ομάδας θα πραγματοποιούν ημερήσιες μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας», εξήγησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους δημοσιογράφους που ανέμεναν τους δύο Αμερικανούς υπουργούς στην πολωνική πλευρά των συνόρων.

ΝΕΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
700 ΕΚ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ
Εξάλλου οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στην Ουκρανία αποδεσμεύοντας 700 εκατ. δολάρια,
από τα οποία περίπου τα 300 εκατ. θα
βοηθήσουν τους Ουκρανούς να αποκτήσουν από την αγορά τα όπλα που χρειά-

ΟΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βαριές οι απώλειες του ρωσικού
στρατού στην Ουκρανία
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΗΣ
Ο υπουργός Αμύνης της Βρετανίας Μπεν Ουάλας, επικαλούμενος πηγές των
Μυστικών Υπηρεσιών της χώρας του, αναφέρθηκε στις απώλειες των ρωσικών
δυνάμεων στην Ουκρανία, που πραγματικά διαλύουν τον μύθο για την ικανότητα
του Ρωσικού Στρατού.
Η βρετανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι οι απώλειες της Ρωσίας είναι περίπου
15.000 στρατιωτικοί αφότου οι δυνάμεις της εισέβαλαν στην Ουκρανία την 24η
Φεβρουαρίου, δήλωσε τη Δευτέρα ο Μπεν Ουάλας, που εκφράστηκε ενώπιον της
Βουλής των Κοινοτήτων
Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκε ο Βρετανός υπουργός Αμύνης, έχουν
καταστραφεί ή πέσει στα χέρια των ουκρανικών δυνάμεων πάνω από 2.000 τεθωρακισμένα οχήματα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 530 άρματα μάχης. Πάντα κατά
τον κ. Μπεν Ουάλας, η Ρωσία έχει χάσει επίσης πάνω από 60 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.
Κατά την άποψη του Υπουργού της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον, η Ρωσία
δεν έχει επιτύχει σχεδόν κανέναν από τους στόχους που το Λονδίνο θεωρεί ότι είχε
θέσει το Κρεμλίνο στην Ουκρανία.
Ακόμη, ανέφερε πως από τα 120 ρωσικά τάγματα που είχαν αναπτυχθεί ενόψει
της εισβολής, που κατ' αυτόν αναλογούν στο 65% του ρωσικού πεζικού, το 25%
δεν είναι πλέον ετοιμοπόλεμο.
Η κυβέρνηση στο Κίεβο δίνει ακόμη πιο υψηλούς αριθμούς ρωσικών απωλειών.
Υποστηρίζει ότι έχουν σκοτωθεί 22.000 Ρώσοι στρατιωτικοί, ότι έχουν καταρριφθεί 181 μαχητικά αεροσκάφη και 154 ελικόπτερα και έχουν καταστραφεί 884 άρματα μάχης και 2.258 άλλα τεθωρακισμένα. Είναι αδύνατον οι ισχυρισμοί αυτοί να
επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

ζονται, επεσήμαναν Αμερικανοί αξιωματούχοι.
Τα υπόλοιπα θα πάνε στους περιφερειακούς συμμάχους της Ουκρανίας που
παρείχαν στη χώρα βοήθεια και οι οποίοι
πρέπει να αναπληρώσουν τα αποθέματα
όπλων τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΕ ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΟΠΛΑ
Παράλληλα, περισσότεροι από 50 Ουκρανοί ολοκλήρωσαν την Δευτέρα την εκπαίδευσή τους στη χρήση πυροβόλων Howitzer,
τα οποία έχει αρχίσει να στέλνει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Πενταγώνου.
Ο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει την Πέμπτη την παροχή ακόμη ενός πακέτου βοήθειας ύψους 800 εκατ. δολαρίων προς την
Ουκρανία, κυρίως υπό τη μορφή βαρέων
όπλων, τα οποία ζητεί ο Ζελένσκι προκειμένου να απωθήσει τις ρωσικές επιθέσεις
στο ανατολικό τμήμα της χώρας.
Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, από την
αρχή της θητείας του Μπάιντεν οι ΗΠΑ
έχουν προσφέρει συνολικά στην Ουκρανία περισσότερα από 4 δισ. δολάρια σε
στρατιωτική βοήθεια.

Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΜΥΝΗΣ
40 ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ
Εκπρόσωποι από 40 και πλέον χώρες
στη διάσκεψη άμυνας για την Ουκρανία
στην αμερικανική αεροπορική βάση στη
γερμανική πόλη Ραμστάιν – «Η Δύση αποφασισμένη όσο ποτέ άλλοτε» απέναντι
στις ρωσικές απειλές για Γ' Παγκόσμιο
Πόλεμο, είπε Αμερικανός υπουργός Αμύνης
Λόιντ Όστιν.
«Σημαντική και πολύ εποικοδομητική»
ήταν η διάσκεψη άμυνας για την Ουκρανία, η οποία έγινε στην αμερικανική
αεροπορική βάση στην πόλη Ραμστάιν
του γερμανικού κρατιδίου Ρηνανία-Παλατινάτο, όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας
των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν. Αποτελεί πρωτοβουλία των ΗΠΑ, και σε αυτήν συμμετείχαν
υπουργοί Άμυνας από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ
κι άλλες συνολικά 40 χώρες της Δύσης με
στόχο σε μια κρίσιμη φάση του επιθετικού
ρωσικού πολέμου, όπως η τρέχουσα, να
δοθεί η μέγιστη δυνατή στρατιωτική στήριξη στο Κίεβο για να σταθεί όρθιο.
Στη διάσκεψη συμμετείχε και ο Έλληνας
υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας των
εργασιών ο Λόιντ Όστιν υπογράμμισε ότι
από τη Διάσκεψη έγινε σαφές ότι οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες είναι αποφασιστικής σημασίας για την Ουκρανία.
«Έχουμε φτάσει σε νέα φάση στο πεδίο
των μαχών και πρέπει να αντιδράσουμε.
Η Δύση είναι πιο αποφασισμένη παρά ποτέ.
Θα κινήσουμε γη και ουρανό για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να νικήσει».
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επέκρινε τις προειδοποιήσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ για

κίνδυνο ενός Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου και πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων.
«Οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανή χρήση
πυρηνικών όπλων είναι πολύ επικίνδυνη
και άχρηστη», τόνισε, συμπληρώνοτνας
πως «κανείς δεν θέλει πυρηνικό πόλεμο, κανείς δεν μπορεί να τον κερδίσει»,
για να προσθέσει ωστόσο ότι «υπάρχει
πάντα μια πιθανότητα να συμβούν πολλά
πράγματα, αλλά είναι ριψοκίνδυνο και δεν
βοηθά κανέναν να "παίζεις με τα σπαθιά"
και να κάνει εικασίες για χρήση πυρηνικών
όπλων».
Ο Αμερικανός υπουργός τόνισε ότι οι
ΗΠΑ κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους
για να αποτρέψουν να ξεφύγει ο πόλεμος
από τα σύνορα της Ουκρανίας. «Ο κόσμος
στέκεται ενωμένος ενάντια στην κυβέρνηση της Μόσχας, η Ουκρανία είναι πεπεισμένη ότι θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο,
το ίδιο και όλοι εμείς εδώ».
Ο Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε ότι στο εξής
η διάσκεψη θα γίνεται σε μηνιαία βάση,
υπό μορφή ομάδας επαφής, χωρίς να
προσδιορίσει σε τί επίπεδο, με στόχο να
παρακολουθεί τις αμυντικές ανάγκες της
Ουκρανίας και μετά τη λήξη του πολέμου,
έτσι ώστε να μπορεί να εγγυάται την ασφάλεια και την εδαφικής της ακεραιότητα.

ΖΕΛΕΝΣΚΙ: «Η ΡΩΣΙΑ ΘΕΛΕΙ
ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»
Μήνυμα μέσω βίντεο έστειλε και ο Βολοντιμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως οι χώρες
του ελεύθερου κόσμου κατανοούν οτι η
ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι μόνο
η αρχή και ότι ο απώτερος στόχος είναι η
διάλυση της Ευρώπης.
«Σήμερα στη Γερμανία έγινε μια σημαντική συνάντηση σε επίπεδο υπουργών
Άμυνας των χωρών – εταίρων της Ουκρανίας, με βασικό θέμα την ενίσχυση της προστασίας ολόκληρης της Ευρώπης από τις
επιθετικές φιλοδοξίες της Ρωσίας. Ο απώτερος στόχος της ηγεσίας της Ρωσίας δεν
είναι μόνο η κατάληψη του εδάφους της
Ουκρανίας, αλλά ο διαμελισμός ολόκληρης της κεντρικής και της ανατολικής
Ευρώπης, καθώς και ένα παγκόσμιο πλήγμα στη δημοκρατία», δήλωσε ο Ζελένσκι
και πρόσθεσε ότι ο ελεύθερος κόσμος έχει
το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και γι' αυτό
θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο την Ουκρανία.

ΒΑΡΕΑ ΟΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Στη διάσκεψη η Γερμανίδα υπουργός
Αμύνης, Κριστίνε Λάμπρεχτ, ανακοίνωσε ότι η Γερμανία προτίθεται να διευκολύνει
τη χορήγηση βαρέων όπλων στην Ουκρανία, είδηση που είχε διαρρεύσει από
το πρωί στις γερμανικές εφημερίδες, και
που σηματοδοτεί στροφή στην μέχρι τώρα
στάση του Βερολίνου.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους στο
Ραμστάιν μετά τη λήξη των εργασιών, η
Γερμανία θα δώσει το πράσινο φως για
την παράδοση 50 αντιαεροπορικών αρμάτων μάχης τύπου Gepard από τα αποθέματα της γερμανικού εξοπλιστικού κολοσσού Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Η
εξαγγελία απέσπασε τα εύσημα του Αμερικανού υπουργού Άμυνας. «Η Γερμανία
είναι ένας σπουδαίος φίλος και εταίρος των
ΗΠΑ, η παράδοση των 50 αρμάτων μάχης
αποτελεί σημαντικό βήμα που φέρνει στην
Ουκρανία επιπλέον (αμυντικές) δυνατότητες».

ΑΠΕΙΛΕΣ ΜΟΣΧΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Στο μεταξύ, μέτωπο και με τη Βρετανία φαίνεται ότι ανοίγει η Ρωσία,
καθώς το Κρεμλίνο εμφανίζεται ενοχλημένο από τις... παροτρύνσεις της Δύσης στις
δυνάμεις του Ζελένσκι να συνεχίσουν τον
πόλεμο, επιφέροντας σημαντικά πλήγματα στον στρατό του Πούτιν.
Οι εκτιμήσεις του Κρεμλίνου, εξάλλου,
όπως εκφράστηκαν και από τον ΥΠΕΞ,
Σεργκέι Λαβρόφ, είναι ότι το ΝΑΤΟ διεξάγει στην Ουκρανία έναν πόλεμο δι'
αντιπροσώπων, ενισχύοντας με στρατιωτικό υλικό τις ουκρανικές δυνάμεις.
Έτσι, η Ρωσία προειδοποίησε την Βρετανία ότι, αν συνεχίσει να παροτρύνει την
Ουκρανία να πλήξει στόχους στη Ρωσία,
τότε θα υπάρξει μια άμεση «ανάλογη
απάντηση», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο RIA, το οποίο με τη σειρά του μετέφερε πληροφορίες από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας
Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό
Ενόπλων Δυνάμεων, Τζέιμς Χίπι, είναι
απολύτως νόμιμο η Ουκρανία να πλήττει
τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού και τις
προμήθειες καυσίμων.
Ο Βρετανός υπουργός παραδέχθηκε
ότι τα όπλα που η διεθνής κοινότητα παρέχει
τώρα έχουν βεληνεκές που μπορούν να
πλήξουν στόχους στη Ρωσία.
Συγκεκριμένα, ο Χίπι είπε ότι θα ήταν
αποδεκτό για τις ουκρανικές δυνάμεις να
χρησιμοποιήσουν δυτικά όπλα για να επιτεθούν σε στρατιωτικούς στόχους στο
ρωσικό έδαφος, ενώ προσέθεσε ότι τα
πλήγματα για τη διακοπή των γραμμών
ανεφοδιασμού είναι ένα «απολύτως νόμιμο» μέρος του πολέμου.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας
Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε νωρίτερα το
ΝΑΤΟ ότι εμπλέκεται σε έναν πόλεμο δι'
αντιπροσώπων και δήλωσε ότι τα όπλα
που παραδόθηκαν από τη Δύση στην
Ουκρανία θα ήταν δίκαιοι στόχοι.
Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι
θα δώσει στην Ουκρανία έναν μικρό αριθμό
αντιαεροπορικών οχημάτων.

Άποψη - Σχόλια
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Έκκληση της Εθνικής Ομοσπονδίας για ψήφο στους
Ομογενείς υποψήφιους δημοτικούς Συμβούλους
Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία καλεί όλα τα μέλη της
παροικίας μας να εξασκήσουν το δικαίωμα ψήφου στις
τοπικές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών
συμβούλων, που θα γίνουν σε πολλά μέρη της Μεγάλης Βρετανίας την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022.
Την Πέμπτη 5 Μαΐου η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία
καλεί όλους τους συμπατριώτες μας να ψηφίσουν τους
Κύπριους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στην
περιφέρεια τους, γιατί αυτοί θα ακούσουν με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κατανόηση τα προβλήματα και τις
δυσκολίες που έχουμε με τους τοπικούς δήμους και θα
βοηθήσουν στην επίλυση τους. (Μπορούμε να ψηφίσουμε με Χ ή + τον Κύπριο υποψήφιο ανεξάρτητα από το
πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκει)
Έχουμε καθήκον και υποχρέωση την Πέμπτη 5 Μαΐου,
να ψηφίσουμε όλους τους ομογενείς υποψήφιους δημο-

τικούς συμβούλους, ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο
™
ανήκουν γιατί αυτοί γνωρίζουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τους τοπικούς δήμους,
θα βοηθήσουν και θα εργαστούν για την επίλυση τους.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2022 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ – ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΘΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΡΑ – Η ΨΗΦΟΣ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
Σας καλούμε να φροντίσετε όπως, τόσο εσείς όσο και
τα μέλη της οικογένειά σας, οι συγγενείς, οι γνωστοί και
οι φίλοι σας και όλοι οι συμπατριώτες μας, ψηφίσουν
στις εκλογές, την Πέμπτη 5 Μαΐου.

Οι Κύπριοι υποψήφιοι πρέπει
να λάβουν την ψήφο μας!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε» ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:

Ο

ι δημοτικές εκλογές, όπως άλλωστε και κάθε εκλογική αναμέτρηση, είναι μια ευκαιρία για τους δημότες,
τους πολίτες, να ορίσουν διά της παντοδύναμη ψήφου τους ποιοι θα διοικούν το Δήμο όπου κατοικούν αλλά και
τη χώρα προκειμένου περί γενικών
εκλογών. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας η συμμετοχή όλων στην εκλογική διαδικασία. Δεν πρέπει να αδιαφορούμε και να αφήνουμε άλλους να
ορίζουν ποιοι θα μας διοικούν. Να αποφασίζουν άλλοι για εμάς και μετά να
έχουμε και παράπονα κιόλας ή ενστάσεις για αποφάσεις δημοτικών
αρχόντων, διαφωνία για άστοχες και
ακατανόητες ενέργειες γραφειοκρατών
και «βολεμένων» στα Δημαρχεία. Οι
εκλογές είναι μια ευκαιρία να δείξουμε
την αντίδρασή, να αναδείξουμε τη διαφωνία μας και να διώξουμε ανάξιους,
όσους κακοδιοικούν ή εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να προωθήσουν
κομματικά και προσωπικά τους συμφέροντα. Αν, όμως, συμφωνούμε με
όσα γίνονται και αποφασίζονται, τότε
θα πρέπει να επιβραβεύουμε αυτούς
που αξίζουν να είναι στην Αρχή.

Ε

ίναι, λοιπόν, υψίστης σημασία σε
κάθε κοινωνία οι δημότες/πολίτες
να παίρνουν τη τύχη και τις ζωές τους
στα χέρια τους.

Ι

διαίτερα η Παροικία μας έχει και ένα
επιπρόσθετο λόγο, επιπλέον κίνητρο
να συμμετέχει στις εκλογές. Μπορεί οι
δημοτικοί Σύμβουλοι να μην έχουν αρμοδιότητα στα εθνικά μας θέματα και
ιδίως στο Κυπριακό, όμως, σε μερικές
περιπτώσεις κάποιοι εκμεταλλεύονται
τη θέση τους στα Δημαρχεία για να προωθήσουν απόψεις και αντιλήψεις που
έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη νομιμότητα. Πρόσφατο τρανό παράδειγμα (υπήρξαν κι άλλα στο παρελθόν,

★
★

όπως διδυμοποιήσεις με κατεχόμενες
πόλεις της Κύπρου και επισκέψεις στο
ψευδοκράτος) η προσπάθεια ενός δημοτικού Συμβούλου τουρκοκυπριακής καταγωγής στο Waltham Forest να ανυψώσει τη σημαία του ψευδοκράτους
στο δημαρχιακό μέγαρο. Σε άλλο δημαρχείο, συγκεκριμένα στο Ένφιλντ, οι
διοικούντες, που είναι τουρκικής καταγωγής, έχουν κατηγορηθεί από αγγλικά ΜΜΕ για οικογενειοκρατία, νεποτισμό και ατασθαλίες, σε σημείο που
το κεντρικό Εργατικό Κόμμα αναγκάστηκε να επέμβει.

Δ

εν ισχυριζόμαστε ότι η καταγωγή
κάποιου, η θρησκεία, το χρώμα, η
φυλή πρέπει να είναι κριτήριο της ψήφου μας. Αντίθετα, άξιοι και αδέκαστοι
υπάρχουν παντού, όπως και ανίκανοι
και εκμεταλλευτές.

Β

εβαίως, η κάθε εθνική μειονότητα
προσπαθεί να εκλέξει άτομα προερχόμενα από αυτήν για ευνόητους λόγους και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Δεν χρειάζεται, νομίζουμε, κάποια
εξήγηση. Είναι φυσικό, στη δική μας
περίπτωση, οι συμπατριώτες μας να
αισθάνονται πιο οικεία στο να καταφεύγουν σε έναν Ομογενή για κάτι που
χρειάζονται ή για την επίλυση ενός προβλήματος. Είναι αναμενόμενο Ομογενείς δημοτικοί Σύμβουλοι να ενδιαφέρονται και για ιδιαίτερα θέματα της
κοινότητάς μας, όπως οι εκκλησίες, τα
ελληνικά σχολεία κλπ. Πιο πολύ, βέβαια, ελληνικής καταγωγής Σύμβουλοι
δεν θα συνεργήσουν ποτέ σε ενέργειες αναβάθμισης του ψευδοκράτους,
ούτε θα καταφύγουν σε πράξεις και
συναντήσεις που συμβάλλουν στην εμπέδωση της διχοτόμησης της Κύπρου. (Αν υπάρχει φυσικά κάποιος
«πουλημένος», αυτό δεν μπορείς να
το ελέγξεις).

Ε

ίναι γι' αυτό τον λόγο που η Παροικία πρέπει να ενθαρρύνει όσο
περισσότερους Ομογενείς γίνεται να
αναμειγνύονται και στα πολιτικά αυτής
της χώρας. Η ενθάρρυνση, όμως, και
η υποστήριξη, κύρια διά της ψήφου,
πάνε μαζί.

Ε

τσι, καλούμε κι εμείς με τη σειρά
μας τους συμπατριώτες μας να προσέλθουν στις κάλπες την προσεχή Πέμπτη και να ψηφίσουν ξεκάθαρα Ομογενείς υποψηφίους, ανεξαρτήτως της
κομματικής τους ομπρέλας.

Σ

το σημείο αυτό θέλουμε να στηλιτεύσουμε όσο πιο έντονα μπορούμε
τον φανατισμό ενός βετεράνου ελληνοκύπριου δημοτικού Συμβούλου που,
τυφλωμένος από κομματικό μένος, καλεί την Παροικία να ψηφίσει Τούρκους
υποψηφίους αντί Ελληνοκύπριους επειδή δεν ανήκουν στο κόμμα του!!! Άνθρωπος που παραδέκτηκε δημόσια με
άρθρο του ότι είναι «ανάξιος», ότι «παρασύρετε εύκολα» και αυτομαστιγώθηκε
εις δημοσίαν θέαν προκαλώντας οίκτο,
λύπηση αλλά και... εμετό,, δεν είναι σε
θέση να συμβουλεύει κανέναν. Το ίδιο
συμβαίνει και σε άλλη δημοτική περιφέρεια, στο αντίθετο κομματικό στρατόπεδο. Περιθωριακά στοιχεία, που
προ πολλού έπρεπε να είχαν ξεσκεπαστεί για τον αντεθνικό τους ρόλο,
τολμούν να συμβουλέψουν την Παροικία να «δεθεί» πισθάγκωνα σε αγγλικά γρανάζια και να αφανιστεί.

Α

ς ελπίσουμε ότι την προσεχή Πέμπτη οι συμπατριώτες μας θα προσέλθουν στις κάλπες και θα πράξουν
τον εκλογικό τους καθήκον για το καλό
της κοινωνίας που ζουν και της Ομογένειάς μας.
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Τα νεκρά κράτη της Βοσνίας και
του Λιβάνου, διζωνική και βέτο
Πρόεδρος Αναστασιάδης: Θέλουμε ένα λειτουργικό Ευρωπαϊκό κράτος και όχι
όπως τα δύο νεκρά κράτη της Βοσνίας και του Λιβάνου.
Δικό μου σχόλιο: Πολύ σωστά Πρόεδρε! Η νεκρή Βοσνία είναι μια Τριζωνική Τρικοινοτική Ομοσπονδία με τρεις ισότιμους συμπροέδρους, ένα Σερβοβόσνιο, ένα
Βόσνιο Κροάτη και ένα Βόσνιο Μουσουλμάνο, όπου κανένας από αυτούς δεν μπορεί να πάρει κρατική απόφαση λόγω των βέτο των άλλων δύο.
Ο δε Λίβανος αποτελείται από δύο ισότιμες εθνοτικές κοινότητες, τους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους, όπου παρουσιάζεται το ίδιο νεκρό κράτος λόγω του
συνταγματικού βέτο της μίας κοινότητας επί της άλλης.
Για την Κύπρο προβλέπεται η νομιμοποίηση του παράνομου ψευδοκράτους σε
ισότιμο και αυτόνομο «Τουρκικό Συνιστών κράτος» με δικό του κυρίαρχο έδαφος, με
δικές του εθνοτικές κρατικές εξουσίες, Εκτελεστική, Νομοθετική, Δικαστική, με δική
του εθνοτική κρατική μηχανή, με δική του εθνοτική αστυνομία κλπ. Ταυτόχρονα ο
πρόεδρος του θα 'ναι συμπρόεδρος στο συνεταιρικό Ομοσπονδιακό μόρφωμα και
θα έχει το απόλυτο βέτο σε οποιεσδήποτε αποφάσεις του κεντρικού κράτους. Θά 'ναι
δηλαδή ένα κράτος-μαριονέτα και ένα κράτος προτεκτοράτο της Τουρκίας. Τέτοιο
κράτος δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι για να μπορεί η μελλοντική Ευρωπαϊκή Κυπριακή
Δημοκρατία να έχει ένα βιώσιμο λειτουργικό σύνταγμα, αυτό θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό πλαίσιο διακυβέρνησης όπου ο κάθε Κύπριος νόμιμος πολίτης θα έχει μία ψήφο ανεξαρτήτως εθνότητος και όπου ο Κυπριακός
λαός δεν θα διαχωρίζεται σε εθνότητες που μέσω των ισότιμων κοινοτικών βέτο θα
παραλύουν την λειτουργία του κράτους!

Μαριούπολη και ισλαμιστές Τσετσένοι
Οι Τσετσένοι μισθοφόροι στα ερείπια της Μαριούπολης κραυγάζουν: Αλλάχ Ουάκμπαρ!
«Αλλάχ Ουάκμπαρ!» αλαλάζουν οι άγριοι Ισλαμιστές Τσετσένοι μισθοφόροι του
Πούτιν που βρίσκονται στην περίμετρο του εργοστασίου Azovstal, αναμένοντας τον
Πούτιν να τους δώσει το πράσινο φως να επιτεθούν και να κατασπαράξουν τους
τελευταίους 1,000 ηρωϊκούς Ουκρανούς υπερασπιστές της διαλυμένης Μαριούπολης,
που αμύνονται από τα υπόγεια του τεράστιου εργοστασίου.
Ο Πούτιν εδώ και δύο μήνες έχει δώσει οδηγίες στον παράνομο ρωσικό στρατό
εισβολής να διαλύσει την Ουκρανία, να καταστρέψει όλες τις στρατηγικές υποδομές
και όλες τις πόλεις όπου κατοικούν άμαχοι Ουκρανοί πολίτες με σκοπό αυτοί να
οδηγηθούν μαζικά στην προσφυγιά και να αφήσουν τα εγκαταλελειμμένα εδάφη να
εποικιστούν μετά από ρωσόφωνους που θα τους φέρει το ρωσικό καθεστώς οργανωμένα από άλλα μέρη της Ρωσίας. Όπως ακριβώς έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν
οι βάρβαροι Αττίλες στην Κύπρο κουβαλώντας συνεχώς Τούρκους έποικους από την
Ανατολία από το 1974 μέχρι σήμερα, με προφανή σκοπό να καταστήσουν την Κύπρο
Τουρκική.

Οι λεγόμενοι «Ισαποστάκηδες»
Η πλήρης παραδοξότητα κάποιων: Σκίζουν τα ιμάτια τους εναντίον της Δύσης και
του ΝΑΤΟ, αλλά αλληθωρίζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν όταν τους λες ότι
η Ελλάδα, που είναι η μόνη προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού, είναι κράτος
μέλος του ΝΑΤΟ εδώ και 70 χρόνια, με όλους τους πρωθυπουργούς και όλες τις
Ελληνικές πολιτικές κυβερνήσεις, από την Δεξιά, Κέντρο, Σοσιαλιστές, Αριστερούς.
Όταν τους εξηγείς ότι ΗΠΑ+ΕΕ αποτελούν συλλογικά την Δυτική Συμμαχία που
εκπροσωπείται στρατιωτικά από το ΝΑΤΟ, πάλι αλληθωρίζουν. Και όταν τους ρωτάς
τι εισηγούνται, με ποιούς να κάνουμε συμμαχία ως Ελληνισμός, Ελλάδα+Κύπρος,
με τη Ρωσία του Πούτιν ή με τους Αγιατολλάχ του Ιράν, τηρούν σιγή ιχθύος. Προφανώς θέλουν να παραμείνουμε μόνοι μας όπως την καλαμιά στον κάμπο όπως είμασταν την δεκαετία του 60 με τους ανίσχυρους και πεινασμένους Αδεσμεύτους.
Οι ανωτέρω τύποι είναι οι λεγόμενοι "ισαποστάκηδες", όπως τους λένε τελευταίως
στην Ελλάδα. Με απλά λόγια, καυστηριάζουν το κάθε τι αλλά αποφεύγουν να πάρουν θέση, διότι βεβαίως δεν έχουν!

ΓΡΑΙΚΟΣ
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ΑΝ. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: «Το Πάσχα είναι
η Πίστη και το βίωμα του λαού μας»
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες,
Η σταύρωση και η ανάσταση του Θεανθρώπου είναι η μέγιστη εορτή της Χριστιανοσύνης. Είναι η θεία σπονδή για την σωτηρία του ανθρώπου και για την αιώνια ζωή.
Για εμάς τους Έλληνες, το Πάσχα είναι η
Πίστη μας, το βίωμα του λαού μας. Είναι το
φώς και η ελπίδα που καθορίζει την εθνική
μας ταυτότητα. Γι αυτό όπου και αν βρισκόμαστε, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης γιορτάζουμε με λαμπρότητα την Ανάσταση του
Κυρίου μας και προσδοκούμε «ζωήν του μέλλοντος αιώνος».
Αγαπητοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτισσες του Απόδημου Ελληνισμού τα
δύο τελευταία χρόνια υπήρξαν δύσκολα για
όλους μας. Ιδιαιτέρως για εσάς, καθώς οι
έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν
εξαιτίας της Πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, δυσχέραιναν για πολλούς την καθιερωμένη επίσκεψη στην Πατρίδα. Με τη βοήθεια τη επιστήμης, παρά τον συνεχή κίνδυνο
των μεταλλάξεων, έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε σε μεγάλο βαθμό τον ιό που
διατάραξε την καθημερινότητα και τις συνήθειές μας. Η βοήθεια εκείνων που εργάστηκαν
σκληρά για να τα καταφέρουμε υπήρξε

ακεραιότητα των κρατών! Γι' αυτά τα ιδανικά αγωνιστήκαμε. Αυτά τα ιδανικά τιμήσαμε
το 2021, κατά τον εορτασμό των 200 ετών
από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα.
Κατά την πρόσφατη σύρραξη οι Έλληνες
ομογενείς, ιδιαιτέρως, υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου θρηνώντας, μεταξύ άλλων,
και θύματα! Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα
τους. Τα Γενικά Προξενεία της Μαριούπολης και της Οδησσού στάθηκαν φωτεινοί φάροι
σε στιγμές εκτάκτως δύσκολες. Ιδιαιτέρως
στους Έλληνες ομογενείς της Ουκρανίας,
πολύτιμη και ανεκτίμητη. Ποτέ δεν θα πάψουμε να τους ευχαριστούμε αναγνωρίζοντας
τη σκληρή μάχη που έδωσαν ο καθένας στον
τομέα του. Όπως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε
εκείνους που δυστυχώς έχασαν τη μάχη!
Η σκέψη μας, ιδιαιτέρως αυτές τις γιορτινές ημέρες, βρίσκεται κοντά στους Έλληνες
ομογενείς στην Ουκρανία οι οποίοι βρίσκονται στη δίνη του πολέμου, όπως και ο Ουκρανικός λαός στο σύνολό του. Η έννοια του
πολέμου είναι αφόρητη για κάθε Ορθόδοξο
Χριστιανό και παράλογη για κάθε Έλληνα.
Η πατρίδα μας ως μέλος της Διεθνούς Κοινότητας, υποστηρίζει σθεναρά τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, την ανεξαρτησία και εδαφική

εύχομαι το φως της Ανάστασης να λάμψει
στην καρδία και στη ζωή τους!
Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες,
Ας κρατήσουμε όλοι ψηλά το αίσθημα της
ελπίδας και της ανάτασης που ζούμε αυτές
τις πασχαλινές μέρες!
Ας είναι το Πάσχα, μια καινούργια αρχή,
ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα πορεία. Προσωπικά και συλλογικά!
Σας εύχομαι Καλή Ανάσταση και χαρούμενο
Πάσχα. Εύχομαι υγεία στον κάθε ένα προσωπικά και στις οικογένειές σας, καθώς και
στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ανδρέας Κατσανιώτης

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Φ. ΦΩΤΙΟΥ: «Το φως της Αναστάσεως
να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων μας»
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,
Σε όποιο μέρος του πλανήτη και εάν βρίσκεστε θέλουμε να
στείλουμε τις θερμότερες μας ευχές για το Πάσχα, σε εσάς και
στις οικογένειές σας. Ευχόμαστε το φως της Ανάστασης να
πλημμυρίσει τις καρδιές μας και να δείξει το δρόμο της αγάπης,
του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο μας. Με υγεία και δύναμη
να πορευτούμε για ένα καλύτερο και δημιουργικότερο μέλλον.
Δυστυχώς, η αδιαλλαξία της Τουρκίας περιορίζει ακόμη περισσότερο τις ελπίδες μας για μία δίκαιη και αποδεκτή λύση για
την επανένωση της πατρίδας μας. Εμμένουμε στις απόψεις μας
και συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα για την επίλυση του
εθνικού μας προβλήματος.
Η ανθρωπότητα ζει και πάλι τη φρικαλεότητα ενός πολέμου. Η
σκέψη μας και η συμπαράσταση μας σ' όλους τους ανθρώπους
που υποφέρουν από τα δεινά του πολέμου αυτού. Ευχή όλων
μας η επικράτηση ειρήνης και ασφάλειας για όλο τον κόσμο.
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,
Θέλω να σας εκφράσω για ακόμα μία φορά την εκτίμηση και
την ευγνωμοσύνη μου, για τη διαχρονική σας στήριξη και αγάπη
προς την ιδιαίτερη σας πατρίδα. Οι αγώνες που δίνετε για την
Κύπρο μας, είναι τεράστιας σημασίας και να είστε σίγουροι πως
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΑΤΟΥ
ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Διαχρονική
και ανεξάντλητη πηγή ελπίδας
και δύναμης το Πάσχα»
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,
Μέλη της ευρύτερης ομογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο,
Αγαπητοί φίλοι,
Με την ευκαιρία της κορυφαίας εορτής της Ορθοδοξίας, το άγιο Πάσχα, εύχομαι σε όλους υγεία, ευημερία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Τέτοιες μέρες η απανταχού
Ορθόδοξη κοινότητα υποκλίνεται στο μεγάλο και μοναδικό θαύμα: «Χριστός εκ
νεκρών εγήγερται». Η ανάσταση του Κυρίου σημαίνει
την εσωτερική ανακαίνιση του ανθρώπου, την ανάσταση της ψυχής
μας. Η τελική νίκη του Καλού επί του Κακού αντιπροσωπεύει φωτεινή διέξοδο, αποδέσμευση και λύτρωση, μεταφέροντας μηνύματα αισιοδοξίας.
Οι δοκιμασίες και προκλήσεις των τελευταίων χρόνων είναι πολλές και αλλεπάλληλες. Όμως, τα μηνύματα και οι συμβολισμοί της
Μεγάλης Εβδομάδας που κορυφώνεται με το Άγιο Θαύμα της υπερνίκησης του Θανάτου και την υπόσχεση της Αιώνιας Ζωής στη
Βασιλεία των Ουρανών ευφραίνουν την ψυχή μας, αποτελώντας
διαχρονική και ανεξάντλητη πηγή εσωτερικής δύναμης και ελπίδας.
Αγαπητοί φίλοι,
Επιτέλους, μετά από δύο χρόνια, φέτος είχαμε τη χαρά να συμμετάσχουμε διά ζώσης στα Θεία Μυστήρια και τις πατροπαράδοτες
τελετές της Σταύρωσης, του Επιταφίου, και της πανηγυρικής Αναστάσιμης Ακολουθίας. Θέλω να εξάρω τις προσπάθειες της ομογένειας, οργανωμένης και μη, για την αδιάλειπτη αλληλεγγύη και
τις πράξεις αυτοθυσίας και αλληλο-συμπαράστασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πάνω από όλα, όμως, οφείλω να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωση και στήριξή σας στον αγώνα για τερματισμό της συνεχιζόμενης παράνομης τουρκικής κατοχής και
επανένωση του νησιού μας, για ανάσταση της πατρίδας μας μέσω
από μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.
Εκ μέρους όλου του προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας, αλλά
και της συζύγου μου, εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα και είθε η
Ανάσταση του Κυρίου να φέρει σε εσάς και τα αγαπημένα σας
πρόσωπα υγεία, ασφάλεια και λύτρωση ψυχής.
Με θερμούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές μου,

Ανδρέας Σ. Κακουρής
Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ

πάντα θα είμαστε δίπλα σας, να σας στηρίζουμε σ΄όλες σας τις
προσπάθειες.
Το Πάσχα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια καινούρια εποχή,
με ελπίδα, πίστη και αποφασιστικότητα. Αφήνουμε πίσω μας τα
δύσκολα και με αισιοδοξία ατενίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για
τον τόπο μας και τον λαό μας.
Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους!

Φώτης Φωτίου

ΕΥΧΕΣ ΠΑΠΑ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΣΧΑ

«Να τεθεί τέλος στο σκότος του πολέμου»
Ο παγκόσμιος ηγέτης του Χριστιανισμού, ο Πάπας Φραγκίσκος, απέστειλε μήνυμα στον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο για το Ορθόδοξο Πάσχα, στο οποίο αναφέρεται και στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Ποντίφικας, μεταξύ των άλλων, στο μήνυμά του υπογραμμίζει:«Αγαπητέ αδελφέ! Ας μπορέσει, το Άγιο Πνεύμα, να μεταμορφώσει τις καρδιές μας και να μας μετατρέψει σε πραγματικούς
ειρηνοποιούς, ιδίως για την Ουκρανία, η οποία σπαράσσεται από τον πόλεμο, ώστε η μεγάλη καθοριστική στιγμή του Πάσχα – από τον θάνατο στην νέα ζωή εν Χριστώ – να γίνει πραγματικότητα για
τον ουκρανικό λαό, που επιθυμεί μια νέα αυγή, η οποία να θέσει τέλος στο σκότος του πολέμου».

Ο μογένεια
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (APPG) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο βουλευτής Ρότζερ Γκέιλ ξανά πρόεδρος της
Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Κύπρο
Τ

η Δευτέρα 25 Απριλίου, η Διακομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα (APPG)
για την Κύπρο πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική Συνέλευση για το 2022. Ο Σερ
Ρότζερ Γκέιλ επανεξελέγη Πρόεδρος όπως
και οι αξιωματούχοι της διακομματικής
επιτροπής (πλήρης κατάλογος παρακάτω).
Στη Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του το
APPG επανέλαβαν την υποστήριξή τους για

μια δίκαιη λειτουργική λύση του Κυπριακού
και την επανένωση της Κύπρου στη βάση
μιας διζωνική, δικοινοτικής ομοσπονδίας
που να είναι σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Η Γενική Συνέλευση έδωσε την ευκαιρία
στο APPG να συζητήσει επερχόμενες εκδηλώσεις και συναντήσεις που θα συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση για το Κυπριακό. Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία
Ηνωμένου Βασίλειου (ΕΚΟ ΗΒ) είναι η
Γραμματεία του APPG, την οποία ο Σερ Ρότζερ Γκέιλ ευχαρίστησε για τη συνεχή υποστήριξή της.
Μετά την Γενική Συνέλευση, ο βουλευτής
Σερ Ρότζερ Γκέιλ είπε:
«Είμαι ευχαριστημένος που συνεχίζουμε
να έχουμε μια τόσο ισχυρή, διακομματική
επιτροπή που εργάζεται για ολοένα στενότερους δεσμούς μεταξύ του ΗΒ και της Κύπρου. Είμαι αφοσιωμένος στον αγώνα της
επανένωσης της Κύπρου και του τερματισμού της άδικης και παράνομης κατοχής της
Τουρκίας από τότε που εξελέγην το 1983 και,
δεδομένης της συνεχιζόμενης παράνομης
κατοχής, είναι σημαντικό το ότι το APPG για
την Κύπρο έχει επίσης μια πολύ ταλαντούχα
ομάδα νεότερων βουλευτών που είναι το ίδιο
αποφασισμένοι να δουν να αποδίδεται δικαιοσύνη για την Κύπρο».
Ο Σερ Ρότζερ πρόσθεσε, ως κάποιος που
θυμάται την παράνομη εισβολή της Τουρκίας
στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974, «ήταν
φρικτό να βλέπεις τη ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία και να ξαναβλέπεις παρόμοιες φρι-καλεότητες να γίνονται και πάλι στην Ευρώπη. Οι παραλληλισμοί μεταξύ των δύο εισβολών και κατοχών είναι
λυπηροί και, ως διακομματική κοινοβουλευτική ομάδα, εκφράζουμε την υποστήριξή μας τόσο στην Ουκρανία όσο και
στην Κύπρο».
Λίγες ημέρες νωρίτερα, τα στελέχη του
APPG συμμετείχαν σε συνάντηση με τον
Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ, κ. Ανδρέα Κακούρη, στο

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Συνάντηση Προέδρου
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ με τον
Κύπριο Υπουργό
Εξωτερικών στη Λευκωσία
Ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ Ανδρέας Πάτσαλος είχε
την Τρίτη 26 Απριλίου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ιωάννη Κασουλιδη.

Wilson Room του Portcullis House. Ο Ύπατος Αρμοστής ενημέρωσε τους Αξιωματούχους του APPG για τις προσπάθειες και
τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από
την Κυπριακή Κυβέρνηση για επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων για επανένωση της
Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
Μίλησε για τους κινδύνους από τις δηλώσεις
του προέδρου Ερντογάν να δημιουργήσει
νέα τετελεσμένα μέσω παράνομων μονομερών ενεργειών που θα υπονομεύσουν τις
προσπάθειες για λύση και ανέφερε ως σαφές παράδειγμα το παράνομο «άνοιγμα»
της περίκλειστης πόλης στο Βαρώσι πέρυσι.
Ο Ύπατος Αρμοστής μίλησε επίσης για
την ισχυρή υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά της Ρωσίας μετά την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο,
σημείωσε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ διακυβεύονται από την άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει κυρώσεις και τόνισε επίσης ότι υπάρχει
κενό κάλυψης λόγω της ανώμαλης κατάστασης που δημιουργείται από τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία.
Η νέα σύνθεση του APPG για την Κύπρο
έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Sir Roger Gale MP (Con),
North Thanet
Αντιπρόεδρος: Λόρδος Άδωνις (Lab)
Αντιπρόεδρος: Δρ Lisa Cameron MP
(SNP), East Kilbride, Strathaven και
Lesmahagow
Αντιπρόεδρος: Πάμπος Χαραλάμπους
MP (Lab), Enfield Southgate
Αντιπρόεδρος: Βαρόνη Massey του
Darwen (Lab)
Αντιπρόεδρος: Christine Jardine MP
(LD), Edinburgh West
Αντιπρόεδρος: Caroline Nokes MP (Con),
Romsey & Southampton North
Αντιπρόεδρος: Theresa Villiers MP (Con),

Chipping Barnet
Γραμματέας: Rachel Hopkins MP (Lab),
Luton South
Ταμίας: Mark Jenkinson MP (Con),
Workington
ΜΕΛΗ:
Tonia Antoniazzi MP (Lab), Gower
Bob Blackman MP (Con), Harrow East
Dan Carden MP (Lab), Liverpool Walton
Sarah Champion MP (Lab), Rotherham
Feryal Clark MP (Lab), Enfield North
Λόρδος Collins του Highbury (Lab)
John Cryer MP (Lab), Leyton and Wanstead
Judith Cummins MP (Lab), Bradford
South
Geraint Davies MP (Lab), Swansea West
Tan Dhesi MP (Lab), Slough
Caroline Dinenage MP (Con), Gosport
Stephen Doughty MP (Lab), Cardiff South
και Penarth
Λόρδος Dykes (Crossbench)
Nigel Evans MP (Con), Ribble Valley
Marion Fellows MP (SNP), Motherwell
και Wishaw
Patrick Grady MP (SNP), Glasgow North
Carolyn Harris MP (Lab), Swansea East
Sarah Jones MP (Lab), Croydon Central
Daniel Kawczynski MP (Con), Shrewsbury
και Atcham
Mark Menzies MP (Con), Fylde
Robin Millar MP (Con), Aberconwy
Gagan Mohindra MP (Con), South West
Hertfordshire
Carol Monaghan MP (SNP), Glasgow
North West
Layla Moran MP (LD), Oxford West και
Abingdon
Sheryll Murray MP (Con), South East
Cornwall
Angus MacNeil MP (SNP), Na h-Eileanan
an iar
Matthew Offord MP (Con), Hendon
Kate Osamor MP (Lab), Edmonton
Ian Paisley MP (DUP), North Antrim
Anum Qaisar-Javed MP (SNP), Airdrie
and Shotts
Λόρδος Rennard (LD)
Bob Stewart MP (Con), Beckenham
Karl Turner MP (Lab), Kingston upon Hull
East
Catherine West MP (Lab), Hornsey και
Wood Green
Mike Wood MP (Con), Dudley South
Martin Vickers MP (Con), Cleethorpes
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το APPG για την Κύπρο στην
ιστοσελίδα μας:
www.cypriotfederation.org.uk/appgfor
cyprus

Στην συνάντηση τους συζήτησαν τις εκδηλώσεις που οργανώνει
η ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ για να σηματοδοτήσει την 20η επέτειο της, τις
πρωτοβουλίες μαζί με άλλες νεολαίες διασπορών στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως και την παρουσία εκπροσώπων της ΝΕΠΟΜΑΚ
ΗΒ σε πόλεις εκτός του Λονδίνου.
Συζήτησαν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό, την
πρόταση της κυβέρνησης για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όπως και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν
οι νέοι για να συμβάλουν στον ακούραστο αγώνα των προγόνων τους.

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών
Βρετανίας στις 22 Μαΐου
Τοπος: Οίκημα Αδελφότητος, Britannia Road, London
N12 9RU
Ωρα: 2.00 μ.μ.
ΗΜ. Διαταξη:
1) Εκθεση Δράσης από την Πρόεδρο
2) Εκθεση Ταμία και Εκθεση Ελεγκτή
3) Ερωτήσεις και Συζήτηση
4) Εγκριση Εκθεσης Ταμία
5) Πρόταση για Επενδύσεις Φιλανθρωπικών Ταμείων
6) Ψηφίσμα
7) Διάφορα
Θα ακολουθήσει δεξίωση- σουβλάκια

Sunday 22 May 2022 - Association of Rizokarpasso
in Britain Annual General Meeting
Place: Greek Cypriot Brotherhood, Britannia Road, London
N12 9RU
Time: 2.00 pm
Agenda:
1) Activity Report by the President
2) Treasurer & Auditors Reports
3) Questions & Discussion
4) Approval of Treasurer's & Auditors Reports
5) Proposal to Invest Charity Funds
6) Resolutions
7) Any Other Business
Refreshments (souvlakia) will follow

Ο μογένεια
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Ο ΝΕΑΡΟΣ ΣΥΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ENFiELD ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ

Ο Στέφανος Ιωάννου ξανά
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
στο Southgate Ward του Ένφιλντ
Ο νεαρός συμπατριώτης μας Στέφανος Ιωάννου επιδιώκει στις προσεχείς
δημοτικές εκλογές της 5ης Μαΐου επανεκλογή του ως Δημοτικός Σύμβουλος
με το Συντηρητικό Κόμμα στο διαμέρισμα Σάουθγκεϊτ (Southgate Ward) της
δημοτικής περιφέρειας Ένφιλντ του βορείου Λονδίνου.
Στη διάρκεια της τετραετούς θητείας
του ο Στέφανος έχει επιδείξει πλούσια
δράση εκπροσωπώντας όχι μόνο τους
ψηφοφόρους του διαμερίσματος που
τον εξέλεξε αλλά και την ευρύτερη κοινωνία στο Ένφιλντ, κάνοντας την Ομογένεια υπερήφανη.
Μεταξύ άλλων, ο Στέφανος ήταν ο
πρώτος δημοτικός Σύμβουλος που αντιτάχθηκε στην ακατανόητη απόφαση
της Εργατικής πλειοψηφίας του Δημαρχείου να «κλείσει» συγκεκριμένους
δρόμους στην περιοχή με τη δικαιολογία
της μείωσης της τροχαίας κίνησης σε
αυτούς. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται
ένα πραγματικό χάος στους υπόλοιπους δρόμους ξεσηκώνοντας θύελλα

διαμαρτυριών των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ζουν ένα πραγματικό
μαρτύριο κατά τη διακίνηση για μετάβαση στις δουλειές τους ή για να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ο
Στέφανος συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία για κατάργηση αυτού του σχεδίου
και, εάν επανεκλεγεί, θα εξακολουθήσει
να αγωνίζεται για το ίδιο θέμα, μέχρι να
αποδοθούν όλοι οι δρόμοι στους δημότες της περιοχής κι όχι μόνο.
Επίσης, ο Στέφανος συνέβαλε καθοριστικά στην έγκριση ανοικοδόμησης
νέου σχολικού κτηρίου στο δημοτικό
σχολείο Walker, διανοίγοντας νέες προοπτικές για το σχολείο.
Πάνω απ' όλα ο Στέφανος έφερε στην
επιφάνεια παρατυπίες και ατασθαλίες
που επέφερε η Εργατική διοίκηση του
Δημαρχείου, η οποία διακρίνεται από
οικογενειοκρατία και νεποτισμό. Ο διορισμός «ημετέρων» σε θέσεις κλειδιά
στο Δημαρχείο είχε ως αποτέλεσμα λανθασμένες και επιζήμιες αποφάσεις για
το κοινωνικό σύνολο. Αντί να επιλέγον-

ται άτομα με ικανότητες και αξίες, οι διοικούντες το Δημαρχείο Ένφιλντ, που είναι
το τοπικό Εργατικό Κόμμα, διορίζουν
«δικούς» τους με βασικά «προσόντα»
τον οικογενειακό δεσμό και την κομματική ιδιεολογία.
Σε άλλα θέματα που απασχολούν
τους δημότες, όπως η ασφάλεια και ο
τακτικός καθαρισμός της περιοχής Σάουθγκεϊτ, ο Στέφανος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα με επεμβάσεις του στους αρμόδιους και φροντίζοντας να είναι η περιοχή, ιδίως το κέντρο του Σάουθγκεϊτ, καθαρή και η συλλογή σκουπιδιών να γίνεται τακτικά.
Ο Στέφανος, που εκπροσωπεί μια
περιοχή όπου διαβιούν πολλοί Ομογενείς, Κύπριοι και Ελλαδίτες, δηλώνει
περήφανος για την καταγωγή του. Μιλά
θαυμάσια ελληνικά και μπορεί να επικοινωνήσει άνετα με τους συμπατριώτες
μας στην γλώσσα μας. Υπόσχεται ότι
εάν επανεκλεγεί, θα δώσει το άπαν των
δυνάμεών του για εξυπηρέτηση των
δημοτών της περιφέρειας.

µ∞ƒø™I

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»:
Δυστυχώς, η 12ετής διοίκηση του
Δημαρχείου από το τοπικό Εργατικό
Κόμμα έχει επιφέρει οπισθοδρόμηση
και μαρασμό στο Ένφιλντ. Μπορεί
να λεχθεί ότι η παρούσα διοίκηση
του Δημαρχείου (που κυριαρχείται
από τουρκικής καταγωγής άτομα)
είναι ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει

η τοπική αυτοδιοίκηση στη Βρετανία.
Παλαιότερα, η κεντρική διοίκηση του
Εργατικού Κόμματος είχε ανησυχήσει για «δράσεις» κομματικών υπευθύνων σε τοπικό επίπεδο και είχε διατάξει έρευνα. Ελπίζεται ότι η κοινωνία
του Ένφιλντ θα απαλλαγεί από αυτή
τη μάστιγα στις 5 Μαΐου.

Estates
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

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

ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΛΗ DUMFRiES HOUSE

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με
τον πρίγκιπα Κάρολο στη Σκωτία

ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ: Με ανοιχτούς
διαύλους και διασυνδέσεις
Το εμβληματικό κτίριο όπου στεγάζεται η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην
Αθήνα, από το προσεχές καλοκαίρι θα έχει άλλον επικεφαλής, καθώς τον
Μάιο ο Τζορτζ Τσούνης, ο 47ος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, θα
αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, διαδεχόμενος τον νυν Πρέσβη
Τζέφρι Πάιατ, ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής
στην Ελλάδα. Δύο προσωπικότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και
κοινή αναφορά τους το αμερικανικό κόμμα των Δημοκρατικών, πρόκειται
να διαδεχθούν ο ένας τον άλλον, χωρίς να αλλάζουν οι βασικές στοχεύσεις
της στρατηγικής των ΗΠΑ στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως μαρτυρά το επώνυμό του, ο Τζορτζ Τσούνης είναι ομογενής, ο
δεύτερος μετά τον Μάικλ Σωτήρχο, που αναλαμβάνει επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Στα περίεργα παιχνίδια
της μοίρας και της ιστορίας, ο μοναδικός μέχρι σήμερα ομογενής, Μάικλ
Σωτήρχος, ήταν στην Ελλάδα από το 1989 μέχρι το 1993, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πατέρας του σημερινού
πρωθυπουργού. Ο Τζορτζ Τσούνης αποτελεί επιλογή που έχει την αμέριστη στήριξη του Γερουσιαστή και Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών
Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος είναι γνωστός για τις φιλελληνικές θέσεις που έχει εκφράσει. Ο Τζορτζ Τσούνης
είναι ένα πρόσωπο, το οποίο διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας
με ισχυρούς παράγοντες της Ελληνικής Ομογένειας των ΗΠΑ, επιχειρηματίες και την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, από την οποία έχει λάβει την υψηλότερη αναγνώριση που απονέμει, το Μετάλλιο του Αγίου Παύλου, ενώ έχει
τιμηθεί με τον τίτλο του Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ως μέλος
του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής
Αμερικής (Faith and Leadership 100), του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας THi, θεωρείται ο
κατάλληλος άνθρωπος για να ισχυροποιήσει περαιτέρω τις σχέσεις Ελλάδας και Ομογενών. Σε ευρύτερο επίπεδο, έχει καλλιεργήσει πολύ καλές
σχέσεις με την Αμερικανο-Εβραϊκή Επιτροπή (AJC) και το Συμβούλιο
Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, όπως και με την Κυπριακή Ομογένεια της
Αμερικής, στοιχεία τα οποία θεωρείται ότι θα λειτουργήσουν ενισχυτικά
στη συνεργασία του «σχήματος 3+1» (Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος + ΗΠΑ).
Εκτιμάται, τέλος, ότι μία από τις βασικές στοχεύσεις κατά τη διάρκεια της
θητείας του στην Αθήνα, θα είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, σε τομείς όπως
οι νέες τεχνολογίες και ο τουρισμός, με γνώμονα την μεγάλη εμπειρία που
έχει ο ίδιος από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο Τζορτζ Τσούνης μπορεί να επελέγη πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ωστόσο
η ανάληψη των καθηκόντων του συνδέεται με μία κρίσιμη περίοδο για την
Ανατολική Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και τον ρόλο των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO
το Γεωπάρκο της Κεφαλονιάς
Ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO αναγνωρίστηκε επίσημα το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του διεθνούς οργανισμού, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO ενέκρινε την αναγνώριση οκτώ νέων παγκόσμιων γεωπάρκων, μεταξύ των οποίων και το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθάκης, αυξάνοντας τον αριθμό των τοποθεσιών που
συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων σε 177, από 46 χώρες.
Με την απόφαση αυτή, δύο νέες χώρες, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία,
εντάσσονται φέτος στο παγκόσμιο δίκτυο με τον χαρακτηρισμό των πρώτων
τους γεωπάρκων. Με τις νέες αυτές εντάξεις, το δίκτυο καλύπτει πλέον
μια παγκόσμια επιφάνεια 370.662 τ.χλμ., έκταση συγκρίσιμη με την περιοχή της Ιαπωνίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διεθνούς οργανισμού, το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθάκης είναι πλούσιο σε γεώτοπους καρστικής προέλευσης, όπως σπήλαια, καταβόθρες και υπόγεια ρεύματα, όλα διάσπαρτα
στα νησιά, που αφηγούνται μια γεωλογική ιστορία άνω των 250 εκατομμυρίων χρόνων. Και τα δύο νησιά βρίσκονται πολύ κοντά σε μια οροσειρά σε σχήμα τόξου (το ελληνικό τόξο) που σχηματίζεται από την καταβύθιση της αφρικανικής πλάκας κάτω από την ευρασιατική. Είναι η πιο ενεργή τεκτονικά περιοχή στην Ευρώπη. Το γεωπάρκο έχει και λογοτεχνική
αξία, σύμφωνα με τον οργανισμό, εφόσον σχετίζεται με τα ομηρικά έπη:
Ο Κέφαλος, γενάρχης των Κεφαλιδών και παππούς του Οδυσσέα και η
Ιθάκη, πατρίδα του μυθικού ήρωα, αναφέρονται στην «Οδύσσεια». Επίσης,
το Γεωπάρκο φιλοξενεί προϊστορικά, ελληνιστικά και ρωμαϊκά μνημεία,
μεσαιωνικά κάστρα, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια, παραδοσιακούς οικισμούς, ανεμόμυλους, γέφυρες και φάρους, μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, διάσπαρτη στα εξαιρετικά γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα υπόλοιπα νέα Γεωπάρκα που αναγνωρίστηκαν από
την UNESCO, είναι το Serido και το Southern Canyons Pathways στη
Βραζιλία, το Salpausselka στη Φινλανδία, το Ries στη Γερμανία, το Mellerdall
στο Λουξεμβούργο, το Buzau Land στη Ρουμανία και το Platabergens στη
Σουηδία.

Το πρόσωπο είναι το σπαθί
Η διεθνούς κύρους ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελερ, δήλωσε: «Νομίζω
ότι η κρίση ήρθε για να μείνει. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, κάποτε με ρώτησαν
"ποιους θαυμάζεις;". Απάντησα "αυτούς που ξέρουν πολλά". Όταν μεγάλωσα και με ρώτησαν ξανά, απάντησα "αυτούς που κάνουν πολλά".
Μιλούσα βέβαια πάντα για αγαθές πράξεις. Αν με ρωτήσεις σήμερα, θα
σου απαντήσω ότι θαυμάζω αυτούς που ανέχονται πολλά. Είναι πολύ
δύσκολο να μην αλλοτριωθείς, να μη χάσεις το αξιακό σου σύστημα, με
όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, με τη βία, με την οργή, με τον θάνατο
όλων των αξιών. Προσωπικά, δεν επιζητώ τίποτα και κανέναν που δεν
είναι αληθινός. Όπως έλεγε και η μάνα μου, "το πρόσωπο είναι σπαθί".
Μου αρέσει η συντροφιά των νέων. Πάντοτε έχω κάτι να μάθω από τα νέα
παιδιά».

Φ. Χαρ.

Ο

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
συναντήθηκε το απόγευμα της Τρίτης
του Πάσχα με τον πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο στην έπαυλη Dumfries House, στη Σκωτία.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που έγινε
ύστερα από πρόσκληση του πρίγκιπα της Ουαλίας,
ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ιστορικό κτήριο και στο κτήμα, τα οποία διαχειρίζεται από το
2007 το Ίδρυμα του Πρίγκιπα (The Prince's Foundation), προχωρώντας σε σημαντικά έργα αποκατάστασης ώστε να διαφυλαχθεί η σημαντική
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος για άλλη μια φορά εκδηλώνει
το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα, βρέθηκε η
ολιστική στρατηγική που έχει εφαρμόσει το Ίδρυμα του πρίγκιπα για την αποκατάσταση της έπαυλης Dumfries και του κτήματος που την περιβάλλει, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων και την ανάδειξη του κτήματος σε «πράσινο» τοπόσημο που
είναι ανοιχτό στους πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους και προσφέρει θέσεις εργασίας στην
τοπική κοινωνία.
Δίνοντας έμφαση στη σύνδεση με τη φύση,
το Ίδρυμα του Πρίγκιπα υποδέχεται κάθε χρόνο
χιλιάδες μαθητές στο Dumfries, προσφέροντας
προγράμματα που εστιάζουν στον σεβασμό για
το φυσικό περιβάλλον, στα οποία περιλαμβάνονται μαθήματα για πρακτικές αειφορίας, την
παραγωγή τροφής και για την κηπουρική.
Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος του
είναι η ανάλογη ανάδειξη του κτήματος και των
εγκαταστάσεων του Τατοΐου.
Στο πλαίσιο αυτό ήδη εκτελούνται ή έχουν
δρομολογηθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού
75 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση, για τα
οποία θα αξιοποιηθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και ιδιωτικές δωρεές. Αυτός ο
πρώτος κύκλος έργων κεντρικής σημασίας είναι
προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί έως το τέλος
του 2025.
Στο χαρτοφυλάκιο των παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η αποκατάσταση πολλών κτισμάτων
και εκτάσεων, όπως το παλιό ανάκτορο, οι ανακτορικοί κήποι, τα μαγειρεία, ο στάβλος και το
νέο βουστάσιο, καθώς επίσης και η αποκατάσταση - συντήρηση περίπου 50.000 κινητών
αντικειμένων και η ψηφιοποίηση - συντήρηση
περίπου 10.000 εγγράφων. Το Δημόσιο αποκαθιστά και διαχειρίζεται 32 κτήρια, ενώ προς
αξιοποίηση σε ιδιώτες – επενδυτές μπορεί να
διατεθούν 22 κτήρια.
Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης υποδομές
λειτουργικότητας σε έκταση 670 στρεμμάτων.
Παράλληλα, εκπονούνται ήδη οι αναγκαίες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες ενώ
υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υποδομών και
Μεταφορών για την αναβάθμιση δημόσιων μέσων
μεταφοράς και οδικών αξόνων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους χώρους του Τατοΐου.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
και ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος έλαβαν
μέρος σε τηλεδιάσκεψη με το Ελληνικό Συμβούλιο
του οργανισμού Sustainable Markets initiative
(SMi) του Πρίγκιπα, ο οποίος αποβλέπει στην
αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της
φύσης και στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου, αειφόρου μέλλοντος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΕΠΑΥΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΣΕ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρίγκιπας
της Ουαλίας και ο Πρωθυπουργός είπαν μεταξύ
άλλων:
Πρίγκιπας της Ουαλίας: «....Η Ελλάδα έχει
μια πραγματική ευκαιρία να επιδείξει πρωτοποριακή ηγεσία, παγκοσμίως, στην πράσινη οικονομία. Και επίσης, χάρηκα πολύ που η Αθήνα
ήταν η πρώτη πόλη που υπέγραψε τις αρχές της
Terra Carta μετά την επίσκεψή μας στην Ελλάδα τον περασμένο Μάρτιο. Πόλεις με το ξεχωριστό τους βάρος και επίπεδο ζωής έχουν να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην
επίτευξη των πράσινων στόχων. Άλλωστε, χρειαζόμαστε επείγουσα δράση λόγω των κρίσεων
που αντιμετωπίζουμε.
Οι πόλεις έχουν την μοναδική δυνατότητα, στο
τέλος της ημέρας, να προσφέρουν πράσινες και
βιώσιμες λύσεις σε επίπεδο κοινότητας, είτε πρόκειται για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, πράσινες
δημόσιες συγκοινωνίες ή ακόμη και για διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων. Και ο ηγετικός
ρόλος της Αθήνας, ως μέλος του C40, έχει – κατά
πραγματικά ενθαρρυντικό τρόπο- εμπνεύσει και
άλλες πόλεις να εξερευνήσουν την Terra Carta
ως χρήσιμο οδικό χάρτη για τη συνεργασία τους
με τον ιδιωτικό τομέα και με τους επενδυτές. Και
προσδοκώ, να αναδείξουμε το παράδειγμα της
Αθήνας».
Κυριάκος Μητσοτάκης: «...Ήταν πραγματικά ένα ταξίδι που άξιζε, ώστε να καταλάβω καλύτερα τι ακριβώς κάνετε εδώ, στο Dumfries House.
Όπως γνωρίζετε, έχουμε δεσμεύσει σημαντικούς
πόρους για την αποκατάσταση του Τατοΐου. Αλλά
το Τατόι δεν πρέπει να αποτελεί απλώς έναν προορισμό του Σαββατοκύριακου για τους Αθηναίους που θέλουν να αποδράσουν από την πόλη.
Μπορεί να γίνει ένα πραγματικό κέντρο πολιτισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, αγροτικής
επιχειρηματικότητας. Αυτό που έχετε καταφέρει
εδώ είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την τοπική
κοινότητα προσφέρει πραγματικά πολλές ελπίδες
στους νέους και ένα πολύ πιο ευοίωνο μέλλον.
Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτές τις
εμπειρίες μαζί μας. Και είμαι σίγουρος ότι αυτές
θα αξιοποιηθούν πολύ καλά.
Η κυβέρνηση έχει επενδύσει πλήρως στην
πράσινη ατζέντα και σκοπεύουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε σημαντικά κεφάλαια που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για αυτόν τον σκοπό, σε αυτό που ονομάζουμε “Ελλάδα 2.0”.

Διαθέτουμε το 37% των συνολικών πόρων
που μας αναλογούν στο πλαίσιο του σχεδίου
αυτού. Το σχέδιο καθ' εαυτό ανέρχεται σε 32 δισ.
ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για ένα συνολικό ποσό που
ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ με στόχο τον πράσινο
μετασχηματισμό. Και φυσικά έχουμε επενδύσει
πολλά σε όλες τις πτυχές αυτής της ατζέντας.
Αλλά δεν μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς τη
συμμετοχή των κορυφαίων ελληνικών εταιρειών
μας.
Έχουμε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες όσον αφορά
στην απεξάρτηση από τον άνθρακα. Εγκαταλείπουμε γρήγορα τον άνθρακα και έχουμε άφθονες αιολικές και ηλιακές δυνατότητες στην Ελλάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ενώ εγκαινιάζουμε εμβληματικά προγράμματα για να κάνουμε
τα κτίριά μας πιο αποδοτικά, ενεργειακά. Το έργο
αυτό θα είναι πιθανώς το πιο εμβληματικό που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Και έχω προσωπικό, έντονο
ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε τη μοναδική βιοποικιλότητα της Ελλάδας,
την οποία είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε
κατά τις πολυάριθμες επισκέψεις σας στη χώρα
μας... Φιλοδοξώ η Ελλάδα να γίνει ηγέτης στην
πορεία προς την απεξάρτηση της ναυτιλίας από
τον άνθρακα.
Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να διδαχθούμε
πολλά από αυτό το εκπληκτικό δίκτυο εταιρειών
που έχετε συγκροτήσει».
Κύρια έκφραση του SMi είναι η πρωτοβουλία
Terra Carta. Η Αθήνα είναι η πρώτη πόλη που
υιοθέτησε την Terra Carta, τον Μάρτιο του 2021,
με υπογραφή του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη.
Στην τηλεδιάσκεψη, η οποία διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, έλαβαν
μέρος ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών και Πρόεδρος του SMi Greek
Council Ιωάννης Παράσχης, ο Πρόεδρος της
Aegean Ευτύχης Βασιλάκης, η Διευθύνουσα
Σύμβουλος της Diana Shipping inc Σεμίραμις
Παληού, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ευθύμιος Μπουλούτας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας,
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουμίδης, ο
Μιχάλης Στασινόπουλος, Εκτελεστικό μέλος
του ΔΣ του ομίλου Viohalco, από το Ίδρυμα Avra
οι Φίλιππος και Αντώνης Λαιμός και ο Αντιπρόεδρος της Bank of America, Paul Donofrio.

Ο μογένεια
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Σ

ε απαντητική επιστολή της προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β.
δρα Βασίλη Μαύρου, η νέα πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα καταδικάζει το μερικό άνοιγμα
της πόλης των Βαρωσίων από τις τουρκικές κατοχικές αρχές και καλεί την Τουρκία
να εφαρμόσει το Ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την πόλη. Επιπλέον, η
κα Μέτσολα επικρίνει τον εποικισμό της
Κύπρου και την αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα του νησιού.
Στη συγχαρητήρια επιστολή του προς την νέα
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρία
Ρομπέρτα Μέτσολα ο κ. Μαύρου εξέφρασε
την πεποίθηση αλλά και την έκκληση, του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ, ότι η νέα πρόεδρος θα
συνεχίσει και θα εντείνει τις προσπάθειες έτσι
ώστε να ανακόψει την συνεχιζόμενη αδικία που
συντελείτε στην Κύπρο από την Τουρκία και την
συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική εισβολή και
κατοχή σχεδόν του 40% του κυπριακού εδάφους εδώ και 48 χρόνια.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου
ΜΒ ανέφερε στην επιστολή του την συνεχιζόμενη παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τουρκία.
Ειδικά αναφέρθηκε και στα πρόσφατα γεγονότα σχετικά με την μονομερή απόφασή της
Τουρκίας να ανοίξει το περιφραγμένο τμήμα της
κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου και εξήγησε ότι αυτή η κίνηση έχει σαν απώτερο σκοπό
την παράνομη εγκατάσταση, και σε αυτό το μέρος της Αμμοχώστου, παράνομων Τούρκων
έποικων.
Στην επιστολή της η κυρία Μέτσολα αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Στα επόμενα δυόμισι χρόνια, θα αγωνιστώ

+
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ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Β. ΜΑΥΡΟΥ

Ρ. ΜΕΤΣΟΛΑ: «Να εφαρμοστεί το Ψηφισμα 550
για το Βαρώσι και να σταματήσει ο παράνομος
εποικισμός της Κύπρου από την Τουρκία»

να ηγούμαι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
όλη του την ποικιλομορφία και να εκπροσωπώ
και να διατηρήσω την αποφασιστική του δέσμευση να είμαι η φωνή του ευρωπαϊκού λαού.
Όπως είπα στην εναρκτήρια ομιλία μου, είναι
πρόθεσή μου και σταθερή δέσμευσή μου για τα
επόμενα χρόνια να υπερασπίζομαι πάντα τις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους

ΑΓΓΕΛΙΑ

δικαίου, της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της
αλληλεγγύης, της ισότητας και της υπεράσπισης και διατήρησης των θεμελιωδών μας δικαιωμάτων.
Επιτρέψτε μου να επαναλάβω την πλήρη αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς
την Κύπρο και να επαναλάβω τη θέση μας σχετικά με την επανένωση της Κύπρου: το Ευρω-

ΘΑΝΑΤΟΥ

-

παϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση στη βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα , ενιαία κυριαρχία
και ενιαία ιθαγένεια και με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η βιώσιμη επίλυση
του Κυπριακού θα ωφελήσει όλες τις χώρες της
περιοχής και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή
μας προς την Τουρκία να δεσμευτεί και να συμβάλει σε μια συνολική διευθέτηση σύμφωνα με τα
σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ. Το ΕΚ εκφράζει τη λύπη του που οι ανώτατες τουρκικές
Aρχές υιοθέτησαν τη λύση των δύο κρατών για
πολιτικούς και εθνικιστικούς σκοπούς και προτρέπει την κυβέρνηση της Τουρκίας να δεσμευτεί στην έκκληση του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ για ανανέωση των διαπραγματεύσεων με
συγκεκριμένους όρους.
Επιπλέον, καταδικάσαμε τις δραστηριότητες
της Τουρκίας στα Βαρώσια και προειδοποιήσαμε ότι το μερικό «άνοιγμα» της αποδυναμώνει
τις προοπτικές συνολικής λύσης του Κυπριακού, επιδεινώνοντας τους διχασμούς και περιχαρακώνοντας τη μόνιμη διχοτόμηση του νησιού.
Το ΕΚ κάλεσε την Τουρκία να μεταφέρει τα Βαρώσια στους νόμιμους κατοίκους του υπό την
προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ, σύμφωνα με το
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ και να απόσχει από οποιεσδήποτε
ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία στο νησί μέσω μιας πολιτικής παράνομης εγκατάστασης.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόοδος
στην επίλυση του Κυπριακού παραμένει σημαντική προϋπόθεση για περαιτέρω πρόοδο στις
σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας».

ΚΗΔΕΙΑΣ

+

Πιερής Μαρουλλέτης
Από την Επτακώμη
Απεβίωσε την Μεγάλη Παρσκευή, 22 Απριλίου 2022, σε νοσοκομείο του Λονδίνου, ο
ΠΙΕΡΗΣ ΜΑΡΟΥΛΛΕΤΗΣ.
Ο μακαριστός Πιερής γεννήθηκε στην κατεχόμενη Επτακώμη στις 7.4.1942 και είχε γονείς τους Σάββα και Αικατερίνη Μαρουλλέτη.
Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο του χωριού
του και στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου,
οπότε έλαβε μέρος στις πρώτες ομάδες της
ΕΟΚΑ (1955-1959). Ακολούθως αποφοίτησε
από τη Ναυτική Ακαδημία Εμποροπλοιάρχων
Ύδρας στην Ελλάδα με δίπλωμα πλοιάρχου
Α΄ τάξης, πλοηγού λιμένων Κύπρου και έγινε Fellow of the Institute of Chartered Shipbrokers Λονδίνου. Εργάστηκε σε εμπορικά
πλοία και έγινε καπετάνιος σε νεαρή ηλικία
26 ετών.
Παντρεύτηκε την ομοχώριο του Ελένη Αντώρκα το 1969 και υπηρέτησε την στρατιωτική
του θητεία στο Ναυτικό της Κύπρου. Αφού
εργάστηκε ως πιλότος στο λιμάνι Αμμοχώστου,
τον Νοέμβριο του 1974 μετανάστευσε στο
Λονδίνο και μέχρι το 1985 εργάστηκε σε Ελληνι-

κές και Βρετανικές Ναυτιλιακές εταιρείες ως
Γενικός Διευθυντής. Στη συνέχεια ίδρυσε δική του ναυτιλιακή εταιρεία.
Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος πολλών Συλλόγων και Εκκλησιών όπως της Αγίας
Αικατερίνης Μπάρνετ και του Συνδέσμου
Επτακώμης Η.Β. (1986-1996) και υπήρξε ένας
από τους συνιδρυτές του Ανεξάρτητου Ελληνικού Σχολείου High Barnet (1977).
Εγκαταλείπει την σύζυγό του Ελένη, από
τα τρία παιδιά τους Αντώνη, Ανδρέα και Κατερίνα τα δύο τελευταία, τέσσερα εγγόνια,
τον αδελφό του Παναγιώτη Μαρουλλέτη και
τη σύζυγό του Τάνια, την αδελφή του Ελένη
Παπαλούκα και τον σύζυγό της Γεώργιο και
πολλούς συγγενείς και φίλους.
Η σορός του θα μεταφερθεί από το Λονδίνο
στη Λεμεσό όπου θα γίνει και η κηδεία του.
Επιμνημόσυνος δέηση θα λάβει χώρα
την ΤΡΙΤΗ, 3 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00
π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης
Μπάρνετ Λονδίνου.
Αντί στεφάνων γίνονται δεκτές εισφορές
υπέρ του Ιερού Ναού, του οποίου ο μ. Πιερής
υπήρξε συνιδρυτής.

E πικαιρότητα
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Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
«ΩΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ»

Πυρ και μανία οι Τουρκοι με τον Μπάιντεν γιατί
μίλησε πάλι για την Αρμενική Γενοκτονία
Ε

ξαλλοι έγιναν οι Τούρκοι με τους Αμερικανούς γιατί και φέτος ο πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν και ο Λευκός Οίκος μίλησαν και φέτος
για την αρμενική γενοκτονία, την οποία χαρακτήρισαν ως μια από τις μεγαλύτερες φρικαλεότητες της ανθρωπότητας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε τον Αμερικανό
πρόεδρο ως ...ανιστόρητο καλώντας τον να
μάθει Ιστορία. Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι
πρόκειται για διαστρεύλωση της Ιστορίας, το
δε Υπουργείο Αμύνης της Τουρκίας, με μια
ανερυθρίαστη ανακοίνωσή του μιλά για σφαγές Τούρκων από τους... Αρμενίους!!! Την ίδια
στιγμή, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου, αντιδρώντας σε διαδήλωση Αρμενίων κατά την
επίσκεψή του στην Ουραγουάη, έκανε με τον
χέρι του τον χαιρατισμό των “Γκρίζων Λύκων”!!!

ΠΑΡΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ, ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΓΙΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ

Έγινε 96 χρονών η
βασίλισσα Ελισάβετ
ΟΡΚΙΣΕ 14 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ,
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΕΩΣ ΤΟΝ ΜΠΟΡΙΣ

Τ

α 96α γενέθλιά της γιόρτασε την περασμένη Κυριακή η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στο Σάντριγχαμ, την κατοικία της στο Νόρφολκ.
Η μακροβιότερη βασίλισσα της Βρετανίας, η οποία ταξίδεψε μέχρι
εκεί με ελικόπτερο, επρόκειτο να συναντηθεί με μέλη της οικογένειας και φίλους της για να γιορτάσουν μαζί την επέτειο.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χρησιμοποίησε την έκφραση «Γενοκτονία των Αρμενίων»
για τα γεγονότα του 1915 σε γραπτή του δήλωση
την περασμένη Κυριακή, προκαλώντας την έντονη
αντίδραση της Τουρκίας.
Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε αυτά τα γεγονότα ως «μία από τις μεγαλύτερες μαζικές φρικαλεότητες του 20ού αιώνα» και συνεχίζει:
«Τιμούμε τη μνήμη του ενάμιση εκατομμυρίου
Αρμενίων που εκτοπίστηκαν σφαγιάστηκαν
ή οδηγήθηκαν στον θάνατο και θρηνούμε για
την τραγική απώλεια τόσων πολλών ζωών».
Ο Μπάιντεν έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ
που χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία» μετά
τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος χρησιμοποίησε
την ίδια λέξη στη δήλωσή του το 1981.
Και τα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ
είχαν εγκρίνει ψηφίσματα το 2019 που περιγράφουν τα γεγονότα του 1915 ως «γενοκτονία».

Η ΟΡΓΙΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
Σκληρή επίθεση, με πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς, εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
κατά του Τζο Μπάιντεν, με αφορμή τις δηλώσεις
του τελευταίου για τη γενοκτονία των Αρμενίων.
Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι οι δηλώσεις αυτές
δεν έχουν σημασία για την Άγκυρα και συνέστησε στον Αμερικανό ομόλογό του...πρώτα «να
μάθει καλά την ιστορία»!
«Οι αξιώσεις των Αρμενίων, που φέρεται να
αναγνωρίζονται από τις διοικήσεις διαφόρων
χωρών, δεν μας ενδιαφέρουν. Έτσι αντιμετωπίζουμε
τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν.
Ο κ. Μπάιντεν πρέπει να μελετήσει και να γνωρίζει
πολύ καλά την ιστορία των Αρμενίων. Εμείς είναι
δυνατόν να του συγχωρήσουμε την προσπάθειά
του να αμφισβητήσει την Τουρκία χωρίς να γνωρίζει
αυτά τα πράγματα», είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας
στην Άγκυρα ύστερα από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών
της Τουρκίας ανέφερε ότι οι δηλώσεις για τα «γεγονότα του 1915 δεν συνάδουν με τα ιστορικά γεγονότα και το διεθνές δίκαιο και δεν είναι έγκυρες. Απορρίπτουμε τέτοιες δηλώσεις και αποφάσεις που
διαστρεβλώνουν ιστορικά γεγονότα με πολιτικά
κίνητρα και καταδικάζουμε όσους επιμένουν σε
αυτό το λάθος.
Οι μονόπλευρες και επιλεκτικές προσεγγίσεις
που δεν εξυπηρετούν άλλο σκοπό από το να αντλήσουν εχθρότητα από την ιστορία είναι ηθικά προβληματικές και πολιτικά κακόβουλες. Μια ανθρωπιστική και ευσυνείδητη στάση απαιτεί να θυμόμαστε όλα τα δεινά που βιώθηκαν εκείνη την εποχή,
ανεξάρτητα από εθνοτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις.

»Η Τουρκία τιμά με σεβασμό τα δεινά όλου του
οθωμανικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων
των Αρμενίων. Απορρίπτουμε τις προσπάθειες να
χρησιμοποιηθεί αυτός ο πόνος ως πολιτικό υλικό.
Η Τουρκία είναι της γνώμης ότι αμφιλεγόμενες
περίοδοι της ιστορίας, όπως τα γεγονότα του 1915,
πρέπει να διερευνηθούν χωρίς προκαταλήψεις,
εντός του πλαισίου των επιστημονικών και νομικών
αρχών, και να επιτευχθεί μια δίκαιη μνήμη. Με
αυτή την αντίληψη, η Τουρκία πρότεινε τη σύσταση Μικτής Ιστορικής Επιτροπής και άνοιξε τα αρχεία
της.
»Η Τουρκία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η
ειρήνη και η σταθερότητα θα επικρατήσουν στην
περιοχή της και στον κόσμο και το πνεύμα συνεργασίας έρχεται στο προσκήνιο. Η πρωτοβουλία
εξομάλυνσης που ξεκίνησε με την Αρμενία είναι
μια άλλη εκδήλωση αυτής της κατανόησης».
Σε ανάρτηση για το ίδιο θέμα, στον επίσημο
λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου σημείωσε:
«Ορισμένοι δυτικοί ηγέτες υποστήριξαν πρόσφατα ότι η “γενοκτονία” μπορεί να προσδιοριστεί
μόνο με δικαστική απόφαση. Σωστά! Η χρήση της
λέξης “γενοκτονία” από τους ίδιους ανθρώπους
για τα γεγονότα του #1915 με πολιτικά κίνητρα
χωρίς αρμόδια δικαστική απόφαση είναι το πιο
προφανές παράδειγμα της υποκρισίας τους».

Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Το τουρκικό υπουργείο Αμύνης, σ' ένα ρεσιτάλ
αθλιότητας, επιχειρεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να εμφανίσει την Τουρκία από θύτη
της σφαγής εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων σε...
θύμα.
Η εμετική ανάρτηση αναφέρει:
«Μνημονεύουμε με σεβασμό τους Τούρκους που δολοφόνησαν οι Αρμένιοι το 1915»,
αναφέρει το υπουργείο Αμύνης της Τουρκίας.
Την ανάρτηση συνοδεύουν φωτογραφίες...
“σφαγιασθέντων Τούρκων” από τους... Αρμένιους με τη λεζάντα:
«Όταν εξετασθούν τα εθνικά και διεθνή αρχεία σχετικά με το 1915, θα φανεί πως οι Αρμένιοι σκότωσαν με άγριο τρόπο αδιακρίτως
χιλιάδες Τούρκους, γέρους, γυναίκες και παιδιά».
«Καταγγέλλουμε έντονα αυτούς που ενώ
οι αλήθειες είναι φανερές, επιχειρούν να
αποδώσουν στο έθνος μας τη συκοφαντία της
γενοκτονίας. Μνημονεύουμε με σεβασμό τους
Τούρκους που δολοφονήθηκαν από Αρμένιους», προστίθεται στην ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

Η «ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» ΤΗΣ 24ης
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1915
Η 24η Απριλίου του 1915 αποτελεί συμβολικά
την έναρξη της Γενοκτονίας των Αρμενίων, όταν
η ηγεσία της αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης φυλακίστηκε και εκατοντάδες
Αρμένιοι της Πόλης απαγχονίστηκαν.
Ηταν η «Κόκκινη Κυριακή» για τους Αρμένιους, όταν οι οθωμανικές Αρχές συνέλαβαν 250
επιφανείς Αρμένιους της Κωνσταντινούπολης.
Περίπου 1.500.000 άνθρωποι, σε σύνολο
3.000.000 Αρμενίων που διαβιούσαν στα ανατολικά, κυρίως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
σκοτώθηκαν από μαχαίρι, από κούραση στα καταναγκαστικά έργα, κάηκαν μαζικά ζωντανοί, πνίγηκαν
στη Μαύρη Θάλασσα ή στον Ευφράτη, ή χάθηκαν στην έρημο της Συρίας στις αναγκαστικές
«πορείες θανάτου» που τους επέβαλε η πολιτική
των Νεότουρκων.
Μαρτυρίες γιατρών και επιστημόνων για μαζικές εξοντώσεις με τοξικά αέρια, υπερβολική χορήγηση μορφίνης στα αθώα θύματα, ακόμα και σκόπιμη διασπορά του τύφου μέσω της υποχρεωτικής ένεσης μολυσμένου αίματος, συνθέτουν
μακάβρια το «Μεγάλο Έγκλημα», όπως αποκαλούσαν αρχικά οι επιζώντες Αρμένιοι τα γεγονότα.

«ΓΚΡΙΖΟΣ ΛΥΚΟΣ»
Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
Ξεπέρασε κάθε όριο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όταν κατά την
επίσκεψή του στην Ουρουγουάη, βρέθηκε αντιμέτωπος με διαμαρτυρίες Αρμενίων.

Για τη διαμονή της επέλεξε, σύμφωνα με πληροφορίες, μια μικρή βίλα
του βασιλικού κτήματος που αγαπούσε ο σύζυγός της, πρίγκιπας του
Εδιμβούργου Φίλιππος.
Με αφορμή την σημαντική αυτή ημέρα, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
δημοσιοποίησαν, όπως κάθε χρόνο, μία φωτογραφία της βασίλισσας
που την απαθανατίζει με δύο άλογα. Πρόκειται για μια προσπάθεια να
δείξει το μεγάλο ενδιαφέρον της για τα όμορφα αυτά ζώα. Οι δύο ολόλευκοι ίπποι που φωτογραφήθηκαν μαζί της, θα συμμετάσχουν στη βασιλική ιππική επίδειξη του Ουίνδσορ, όπου άλλωστε διαμένει τώρα τον
περισσότερο χρόνο η ηλικιωμένη μονάρχης.

Ευχές από πολιτικούς και την οικογένειά της
Στη βασίλισσα ευχήθηκαν, μέσω Τwitter, μέλη της βασιλικής οικογενείας, όπως ο εγγονός της πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κάθριν, τονίζοντας ότι η Ελισάβετ Β΄ «υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς τόσο στη Βρετανία όσο και την Κοινοπολιτεία» και δημοσίευσαν μια
φωτογραφία της όπου απεικονίζεται με τον πρίγκιπα Φίλιππο και τα επτά
από τα δισέγγονά τους.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο
πρίγκιπας Χάρι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Ελισάβετ ίσως θα ήθελε
να υποβαθμίσει την επέτειο, λέγοντας ότι «έπειτα από κάποια ηλικία, βαριέσαι τα γενέθλια», κάτι που διαψεύδεται από το στενό της περιβάλλον.
Ευχές τής απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας
Μπόρις Τζόνσον και ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, σερ Κίαρ Στάρμερ.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Ανήμερα στα γενέθλιά της, η ορχήστρα της Βασιλικής Φρουράς έπαιξε το τραγούδι των γενεθλίων κατά την αλλαγή φρουράς στα ανάκτορα
του Μπάκιγκχαμ, ενώ νωρίτερα στο Λονδίνο ήχησαν και τα κανόνια.
Πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι η βασίλισσα Ελισάβετ γεννήθηκε στις
24 Απριλίου πριν από 96 χρόνια, ο Βρετανός μονάρχης γιορτάζει τα
επίσημα γενέθλιά του το δεύτερο Σάββατο του Ιουνίου, παράδοση που
εισήγαγε ο προ-προπάππος της, βασιλιάς Εδουάρδος Ζ΄, επειδή τα
γενέθλιά του ήταν Νοέμβριο και οι καιρικές συνθήκες απέτρεπαν τις στρατιωτικές παρελάσεις και τις λαμπρές εκδηλώσεις.
Φέτος, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της ημέρας θα συμπέσει και
με το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Ελισάβετ, τα 70 χρόνια παραμονής της
στον θρόνο, που θα είναι και εθνική αργία.

ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ 14 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
– ΕΠΕΖΗΣΕ 14 ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ειδικότερα, ο Τσαβούσογλου, που επισκέφθηκε την Ουρουγουάη, μία μέρα πριν την τραγική επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, όταν
αντίκρισε τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν
για την επίσκεψή του, προέβη στον χαιρετισμό
της τουρκικής εθνικιστικής οργάνωσης «Γκρίζοι
Λύκοι».
Η ενέργειά του αυτή επικρίθηκε έντονα και από
τον πρόεδρο της Ουραγουάης. Ο Τσαβούσογλου
έδειξε ότι ταυτίζεται με αυτή τη φασιστική τουρκική οργάνωση, της οποίας η δράση απαγορεύτηκε
σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.

• Αρχηγός κράτους της Βρετανίας και των 14 χωρών της Κοινοπολιτείας.
• Αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, του δικαστικού σώματος, των δημοσίων υπηρεσιών και της Αγγλικανικής Εκκλησίας.
• Πραγματοποίησε επίσημες επισκέψεις σε 117 κράτη.
• Καθ' όλη τη βασιλεία της έχει υπό την αιγίδα της περισσότερες από
600 οργανώσεις.
• Εχει συναντηθεί με 12 εκ των 13 Αμερικανών προέδρων μετά τη
στέψη της.
• Έχει πραγματοποιήσει εβδομαδιαίες ακροάσεις με 14 Βρετανούς
πρωθυπουργούς, από τον Τσώρτσιλ έως τον Τζόνσον.

E πικαιρότητα
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ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΚΥΨΕ ΣΤΙΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Αυστηρή επίκριση κατά Τουρκίας από ΗΠΑ-ΕΕ
για την καταδίκη σε ισόβια του Οσμάν Καβαλά
Ε

ντονη είναι η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άδικη, όπως
την χαρακτηρίζουν, δίωξη και καταδίκη
σε ισόβια κάθειρξη του Τούρκου ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά από δικαστήριο
της Κωνσταντινούπολης. Σε σχετικές ανακοινώσεις αποδίδονται έμμέσως πολιτικά κίνητρα πίσω από την
καταδίκη και εκφράζεται η έντονη
ανησυχία για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
Η διπλωματία των ΗΠΑ τόνισε τη Δευτέρα ότι είναι «βαθιά προβληματισμένη
και απογοητευμένη» για την καταδίκη
του Τούρκου μαικήνα Οσμάν Καβαλά,
που κατηγορήθηκε για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης του προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ισόβια κάθειρξη.
«Αυτή η άδικη καταδίκη αντίκειται προς
τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών και του
κράτους του δικαίου», τόνισε στο δελτίο
Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου
Εξωτερικών, ο Νεντ Πράις.
«Καλούμε ξανά την Τουρκία να

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ»
αφήσει ελεύθερο τον Οσμάν Καβάλα», καθώς και «όλους όσοι έχουν
φυλακιστεί αυθαίρετα» στη χώρα,
τονίζεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Παραμένουμε πολύ ανήσυχοι για
τον συνεχιζόμενο δικαστικό κατατρεγμό της κοινωνίας των πολιτών, των
μέσων ενημέρωσης, πολιτικών και
επιχειρηματιών στην Τουρκία»,
συνεχίζει το δελτίο Τύπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ.
Αναφέρεται σε «παρατεταμένες προφυλακίσεις, υπερβολικά ευρείες κατηγορίες περί υποστήριξης της τρομοκρατίας και διώξεις για προσβολές» του αρχηγού του κράτους ή
δημοσίων λειτουργών.
Η Ουάσινγκτον παροτρύνει την Άγκυρα
να «σταματήσει τις διώξεις με πολιτικά
κίνητρα και να σέβεται τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες όλων των τούρκων
πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση που
υπογράφει ο κ. Πράις.

Πολιτικός διωγμός
Ο κ. Καβαλά κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης της
Τουρκίας μέσω της χρηματοδότησης
διαδηλώσεων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δυτικές
κυβερνήσεις χαρακτηρίζουν τη δίκη του
επιχειρηματία και φιλάνθρωπου, «μαύρου προβάτου» της κυβέρνησης Ερντογάν, πολιτικό διωγμό. Το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
είχε ζητήσει πέρυσι την αποφυλάκισή
του, όμως τουρκικό δικαστήριο τότε διέταξε να παραμείνει προφυλακισμένος.
Οι δικαστές ανακοίνωσαν την απόφαση, που έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες
στην αίθουσα του δικαστηρίου, αφού
συνεδρίασαν για λιγότερο από μία ώρα.
Επτά συγκατηγορούμενοί του καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18 ετών, με την
κατηγορία ότι τού παρείχαν υποστήριξη.
Ο 64χρονος Καβαλά, που αρνείται
πάντα τις κατηγορίες σε βάρος του και
ήταν φυλακισμένος επί τεσσεράμισι χρό-

νια, καταδικάστηκε παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των συνηγόρων υπεράσπισής του να απαλλαγεί εξαιτίας
έλλειψης αποδείξεων.
Δεν προβλέπεται επ' ουδενί αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους,
ξεκαθάρισαν οι δικαστές.
Μορφή της τουρκικής κοινωνίας των
πολιτών, ο Οσμάν Καβάλα, 64 ετών,
κατηγορήθηκε πως είχε χρηματοδοτήσει τις κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης Ερντογάν που έγιναν γνωστές με την ονομασία «κίνημα του (πάρκου) Γκεζί» το 2013 και όταν έγινε η απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος
του Ιουλίου του 2016.

Η πρακτική αυτή ήταν «παράνομη», έκρινε το δικαστήριο, διότι
δε λάμβανε υπόψη το ρίσκο για
τους ηλικιωμένους και λοιπούς
ευάλωτους τροφίμους κοινω-

νικών δομών από την ασυμπτωματική μετάδοση του ιού.
Την αγωγή κατά της κυβέρνησης είχαν υποβάλει η Δρ Κάθι
Γκάρντνερ και η Φέι Χάρις, που
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σταντινούπολης για τον Οσμάν Καβάλα και άλλους κατηγορούμενους.
Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σε
ανάρτησή του στο τουίτερ αναφέρει ότι
«η ισόβια κάθειρξη του Οσμάν Καβαλά
από το τουρκικού δικαστήριο μαζί με
βαριές ποινές φυλάκισης για άλλους κατηγορούμενους δείχνουν μέγιστη σκληρότητα» και προσθέτει ότι «αγνοούν την
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
«Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι σήμερα

«Μέγιστη σκληρότητα» χαρακτηρίζει

Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

έχασαν τους πατέρες τους από
κορωνοϊό σε οίκους ευγηρίας.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΑΒΟΣ
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

απόφαση του δικαστηρίου της Κων-

ΜΠΟΡΕΛ: «Μέγιστη
σκληρότητα – αγνοούν
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο»

Δικαστική απόφαση: Η βρετανική κυβέρνηση παρανόμησε μη
προστατεύοντας από τον κορωνοϊό τροφίμους οίκων ευγηρίας
Παράνομη κρίθηκε από το
ανώτερο διοικητικό δικαστήριο
του Λονδίνου η αποτυχία της
κυβέρνησης Τζόνσον να προστατεύσει από τον κορωνοϊό
περισσότερους από 20.000
φιλοξενούμενους σε οίκους
ευγηρίας ή δομές για άτομα
με ειδικές ανάγκες που πέθαναν από COVID-19 στην Αγγλία
και στην Ουαλία.
Η ετυμηγορία βασίστηκε κατά
κύριο λόγο στην πολιτική χορήγησης εξιτηρίου σε ηλικιωμένους
από νοσοκομεία, δίχως να έχει
προηγηθεί εξέταση Covid, ώστε
να μεταφερθούν σε οίκους
ευγηρίας και να αποδεσμευτούν
κλίνες για ασθενείς κορωνοϊού.
Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε
στην αρχή της πανδημίας, όταν
Υπουργός Υγείας ήταν ο Ματ
Χάνκοκ, που είχε δεχθεί εντονότατη κριτική.

ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ την

πιο σημαντικός από ποτέ», καταλήγει ο

ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΙΩΣΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σουηδία – Φινλανδία επισπεύδουν
την ένταξη το ΝΑΤΟ
Σουηδία και Φινλανδία σκοπεύουν να εκφράσουν από κοινού
τον Μάιο την πρόθεσή τους να καταστούν πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ,
σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στις δύο σκανδιναβικές χώρες.
Επικαλούμενες καλά πληροφορημένες πηγές, οι εφημερίδες «Iltalehti»
της Φινλανδίας και «Expressen» της Σουηδίας τονίζουν πως, σε τρεις
εβδομάδες, Ελσίνκι και Στοκχόλμη θα δηλώσουν δημοσίως ότι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη διεθνή αμυντική ουδετερότητα και να ενταχθούν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.
Οι δύο χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά έχουν μεν ενισχύσει τη συνεργασία τους με το ΝΑΤΟ, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία
το 2014, αλλά έχουν αποφύγει την ένταξη στη συμμαχία. Ωστόσο, η
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οδήγησε σε δραματική αλλαγή της πολιτικής τους, επισπεύδοντας τις διαδικασίες.
Συγκεκριμένα, οι ηγέτες των δύο χωρών θα συναντηθούν στις 16
Μαΐου και, στη συνέχεια, θα ανακοινώσουν την πρόθεσή τους για ένταξη
στη συμμαχία, ανέφερε η εφημερίδα «Iltalehti».
Υπενθυμίζεται ότι η Φινλανδία, λίγες ημέρες πριν, στις 20 Απριλίου,
έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αφού οι
μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες της χώρας εξέφρασαν την υποστήριξή
τους σε κάποια μορφή στρατιωτικής συμμαχίας, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
«Είναι προφανές ότι οι ενέργειες της Ρωσίας έχουν φέρει τη Φινλανδία πολλά βήματα πιο κοντά στην αναγκαία στρατιωτική ευθυγράμμιση», είπε ο αρχηγός της Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας, Άντι Λίντμαν,
στους βουλευτές του κόμματος.
Την ίδια ημέρα, δημοσκόπηση της Demoskop, που παραγγέλθηκε
από την εφημερίδα «Aftonbladet», έδειξε ότι 57% των Σουηδών υποστηρίζουν τώρα την ένταξη στο ΝΑΤΟ, από 51% που ήταν τον Μάρτιο.
Αυτοί που αντιτίθενται στην ένταξη μειώθηκαν στο 21% από 24%, ενώ
οι αναποφάσιστοι έπεσαν στο 22% από 25%.
Η Μόσχα, πάντως, έχει απειλήσει με απροσδιόριστες συνέπειες την
Σουηδία και τη Φινλανδία εάν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Ο μογένεια
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Κοσμοσυρροή στους Ορθόδοξους
Ναούς της Αγγλίας για το Πάσχα
Μ

ε θρησκευτική ευλάβεια και τηρώντας
τα πασχαλινά έθιμα της πατρίδας, η
Ομογένεια της Βρετανίας γιόρτασε τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Ορθόδοξο Πάσχα. Μετά από δύο χρόνια «αποχής» λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί, ο κόσμος ένοιωσε ελεύθερος να πάει στις εκκλησίες χωρίς προφυλάξεις και αποστάσεις,
να συγκεντρωθεί με την οικογένεια και τους
φίλους στο σπίτι και να γλεντήσει με πατροπαράδοτο τρόπο, όπως έμαθε και συνήθισε, το Πάσχα των Ελλήνων.
Στη διάρκεια της Μεγάλης και Αγίας Εβδομάδος οι δεκάδες Ορθόδοξοι Ιεροί Ναοί, τόσο
στο Λονδίνο όσο και σε άλλες πόλεις της χώρας, ήταν κατάμεστοι από πιστούς.
Ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο
Σάββατο παρατηρήθηκε το αδιαχώρητο στις εκκλησίες. Συμπατριώτες κάθε ηλικίας, με εντυπωσιακή παρουσία νεαρών, πήγαν τις εκκλησίες και ένοιωσαν το ξεχωριστό των ημερών, τα Άγια πάθη και την εκ νεκρών Ανάσταση του Θεανθρώπου.
Ιδιαίτερα στο βόρειο Λονδίνο, όπου είναι
συγκεντρωμένη η πλειοψηφία της Παροικίας,
η προσέλευση πιστών ήταν πολύ μεγάλη. Οι ιερατικοί προϊστάμενοι και οι υπεύθυνοι των
Εκκλησιαστικών Επιτροπών φρόντισαν ώστε
να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να επικρατήσει
τάξη και ευλάβεια κατά την ώρα των Ιερών Ακολουθιών. Σε μερικές εκκλησίες έγινε περιφορά
του Επιταφίου σε δρόμους ή στον περίβολο του
Ναού και το Μεγάλο Σάββατο το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε σε εξωτερικό ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Απαραίτητα, οι Ομογενείς τήρησαν και τα
πασχαλινά έθιμα της πατρίδας, της Κύπρου και
της Ελλάδας. Το γιορτινό τραπέζι την Κυριακή
του Πάσχα ήταν στρωμένο κατά τον παραδοσιακό τρόπο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ
Τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων όσο και οι
αρχιερείς της Αρχιεπισκοπής λειτούργησαν σε
διαφορετικές εκκλησίες τη Μεγάλη Βδομάδα.
Στον Εσπερινό της Αγάπης στον Καθεδρικό
Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στο Bayswater
του Λονδίνου, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα,
24 Απριλίου 2022, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Νικήτας,
συγχοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμάστριδος κ. Σπυρίδωνος, εκ της Ι.
Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Έλαβαν μέρος ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού,
Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου κ. Θεωνάς
Μπακάλης και ο Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου, Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, παρουσία
πλήθους πιστών.
Στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στο Wood
Green του βορείου Λονδίνου μετά κατανύξεως
ετελέσθη, στις 22 Απριλίου, η Ακολουθία του
Επιταφίου, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Κλαυδιουπόλεως κ. Ιακώβου.
Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κόβεντρι ετελέσθη η Ακολουθία του Εσπερινού της Αγάπης, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου, τη
συμμετοχή των Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Χρήστου Στεφάνου, κ. Θεοδώρου Πολυβίου και
του Οικονόμου κ. Νικολάου - Λουκά Καραφυλλίδη.
Συμφώνως προς το εκκλησιαστικό τυπικό, το
Ευαγγέλιο του Εσπερινού αναγνώσθηκε σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και σε διάφορες ελληνικές διαλέκτους όπως η Ποντιακή και
η Τσακωνική.
Επίσης, ο Επίσκοπος Μάξιμος προεξήρχε
της Ακολουθίας της Αναστάσεως και της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας στον Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κόβεντρι.
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ο Θεοφιλέστατος ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό του Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ.

Ο Επιτάφιος του Ι.Ν. Απ. Πέτρου και Παύλου στο Bristol με τον Πρωτοπρ. Αναστάσιο Δ.
Σαλαπάτα (δεξιά δίπλα στον Επιτάφιο) στη φωτογραφία μαζί με δραστήρια μέλη της
Κοινότητας
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ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το Εκκλησιαστικό Πρόβλημα
της Κύπρου και ο Γερμανὀς
(συνέχεια)

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Ας δούμε, όμως, τώρα το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την όσο γίνεται πιο φιλειρηνική
επίλυση του επί 14 σχεδόν έτη (1933-1947) ταλανίσαντος τον Κυπριακό λαό Αρχιεπισκοπικού προβλήματος
της Κύπρου. Και στα μεν Κεντρικά Βρετανικά Κρατικά
Αρχεία στο Λονδίνο υπάρχει πληθώρα εγγράφων γύρω
από το εν λόγω ζήτημα, τα οποία όμως δεν ενδιαφέρουν
εμάς εδώ ιδιαίτερα επειδή αποτελούν κυρίως εκθέσεις
μεταξύ των Βρετανών υπαλλήλων της Κύπρου και του
Υπουργείου Αποικιών και τα οποία κατέγραψε ο Ανδρέας
Τηλλυρίδης (σήμερα Μητροπολίτης Κένυας Μακάριος).

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Αυτά δε που μας ενδιαφέρουν εδώ είναι όσα σχετίζονται ειδικά με τον Μητροπολίτη Γερμανό και αποτελούν
μια σειρά εγγράφων, τα οποία υπάρχουν στο Αρχείο του
Υπουργείου Εξωτεικών της Ελλάδος και τα οποία εξέδωσε για πρώτη φόρα ο Ανδρέας Π. Βιττής στον 12ο
τόμο της «Επιστημονικής Επετηρίδος της Κυπριακής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών», Λευκωσία 2016,
σ. 221-255. Διατηρούμε δε το κείμενο όπως αναγράφεται στα δημοσιευόμενα 14 έγγραφα.
Χρονολογικά πρώτο στη σειρά έγγραφο είναι η Πατριαρχική Επιστολή, ημερ. 13 Δεκεμβρίου 1933 και αρ.Πρωτ.
2259, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Φώτιο Β΄ [(18741935)· Πατριάρχης (7/12/1929-26/12/1935)] προς τον
Γερμανό, η οποία κι έχει ως εξής (αποφεύγουμε τις μακροσκελείς προσφωνήσεις):
«Αρ. Πρωτ. 2259
13 Δεκεμβρίου 1933
Ιερώτατε Μητροπολίτα κ.λ.π., Συνεπεία της δημιουργηθείσης εν τη εν Κύπρω Εκκλησία, μετά τον θάνατον
του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου αυτής Κυρίλλου, άκρως

δεινής και αμηχάνου καταστάσεως, απηυθύναμεν τηλεγραφικώς, κατά την εις την περιοδείαν απουσίαν της υμετέρ. Ιερότητος, θερμήν παράκλησιν ημών προς τον Σεβ.
Αρχιεπίσκοπον Καντουαρίας, όπως ενεργήση ούτος παρά
τη Αγγλική Κυβερνήσει ίνα επιτραπή ευμενώς τοις εξορίστοις Μητροπολίταις Κιτίου και Κυρηνείας η εις Κύπρον επάνοδος, χάριν της διενεργήσεως της τακτικής
Αρχιεπισκοπικής εκλογής και της εξόδου ούτω εκ της
αμηχανίας της εκεί Εκκλησίας. Εις απάντησιν ο Σεβ.
Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας έγραψεν ημίν ότι ενήργησε
μεν προφρόνως περί τούτου παρά τω Εξοχωτάτω Υπουργώ Αποικιών, αλλ’ ουδέν ατυχώς ήνυσε.
»Νυν, αποστέλλοντες εγκλείστως ώδε τη υμετ. φίλη
Ιερότητι το τε ειρημένον ημέτερον τηλεγράφημα και την
εις αυτό απάντησιν της Α.Σεβασμιότητος, ίνα η υμ. Ιερότης έχη ακριβή γνώσιν αυτών, προτρεπόμεθα όπως ίδη
την Α.Σεβασμιότητα τον Αρχιεπ. Καντουαρίας, ή αν νομίζη
σκοπιμώτερον και δύναται ίνα ίδη τον Εξοχώτατον Υπουργόν των Αποικιών, παρουσιασθή απ’ αυθείας προς αυτόν
και επαναλάβη και αύθις θερμώς εξ ονόματος ημών την
παράκλησιν ίνα επιτραπή ευμενώς η επάνοδος των δύο
εξορίστων Μητροπολιτών, υπ’ όψιν λαμβανομένου ότι η
Εκκλησία Κύπρου έφθασεν ήδη εις σημείον όπως μη
δύνααι ίνα διοικηθή.
»Εἀν δε και πάλιν ο κ.Υπουργός ήθελεν επιμείνη, βολιδοσκοπησάτω η υμετέρα Ιερότης εί γε εγγύησίς τις ημών
περί των δύο Κυπρίων Μητροπολιτών ηδύνατο ίνα διευκολύνη και υποβοηθήση τν αναθεώρησιν της περί των
Μητροπολιτών τούτων κυβερνητικής αποφάσεως. Έχομεν την πεποίθησιν ότι η υμετέρα Ιερότης θέλει εξαντήση
προφρόνως άπασαν την προσπάθειαν αυτής εν τούτω
παρά τοις εκτιμώσι και αγαπώσιν αυτήν αρμοδίοις αυτόθι

κύκλοις, διότι αληθώς η ταλαιπωρία της εν Κύπρω Εκκλησίας
έφθασεν ήδη εις το απροχώρητον.
»Απεκδεχόμενοι έγκαιρον απάντησιν της υμετέρας
φίλης Ιερότητος, αιτούμεθα τα κράτιστα παρά Θεού, ού
η χάρις και το άπειρν έλεος είη μετ’ αυτής».
Σε δύο δε συνεχόμενες απαντήσεις του, ημερομ.
20/12 /1933 και 14/1/1934, και Αύξ.αριθ.1797 και 1809
αντίστοιχα, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Φώτιο
Β΄, ο Θυατείρων Γερμανός γράφει τα ακόλουθα:
«Αύξ.Αρ.1797
Εν Λονδίνω τη 20ή-12-33
1. Παναγιώτατε Δέσποτα, Και προ της λήψεως σήμερον της από 13ης τρέχοντος σεβαστής επιστολής της
Υμ.Θ. Παναγιότητος έσχον ευκαιρίαν τη 4η Δεκεμβρίου
να επισκεφθώ την Α.Χ. τον Αρχιεπίσκοπον Καντουαρίας
και να απασχολήσω αυτόν περί του Κυπριακού ζητήματος ορμηθείς εξ επιστολής του Παναγιωτάτου Πατριάρχου
Αλεξανδρείας και ομοίας του εν Γαλλία τότε και νυν ενταύθα
διατρίβοντος Σεβ. Μητροπολίτου Κιτίου κ. Νικοδήμου
περί του αυτού ζητήματος.
»Η Α.Χ. είχεν ήδη λαβούσα το τηλεγραφημα της Υμ.Θ.
Παναγιότητος και εξ αφορμής αυτού, ως και επιστολής
του Σ.Τοποτηρητού της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Μητροπολίτου Πάφου προσήγγισε τον Υπουργόν των Αποικιών, όστις απήντησεν αυτώ ό,τι και αναφέρει εν τω προς
την Υμ. Θ.Παναγιότητα απαντητικώ αυτού εγγράφω ο
Σ.Αρχιπίσκοπος, τ.έ. απολύτως αρνητικώς. Επειδή δε η
Α,Χ. και εις εμέ ανεκοίνωσεν ότι ο Υπουργός «εβεβαίωσεν αυτήν ότι, καθά επληροφορήθη, είναι δυνατόν κατά
τους κανόνας της Εκκλησίας τοιαύται εξαιρετικαί οικονομήσεις να γίνωσιν εν Κύπρω, ώστε να καταστή δυνατή η
εκλογή», προσεπάθησα να πείσω την Α.Χ. ότι ο καταρτισμός Συνόδου διά προσκλήσεως επισκόπων εκ γείτονος Εκκλησίας αποβαίνει αδύνατος, καθόσον ουδεμία
Εκκλησία - και εδήλωσε τούτο ρητώς ο πατριάρχης Αλεανδρείας - αναγνωρίζουσα τους εξορίστους ως κανονικούς της νήσου μητροπολίτας δύναται να παραβλέψη το
κανονικόν αυτών δικαίωμα, αυτοί να συγκροτήσωσι την
Σύνοδον, ήτις θα διεξαγάγη την εκλογήν Αρχιεπισκόπου.
Σταθμίσασα η Α.Χ. καλώς τα λεχθέντα εκράτησε σημείωσιν και είπεν ότι θα συνεννοηθή και αύθις μετά του Υπουργού και θα παρακαλέση αυτόν όπως επιτρέψη εις τους
εξορίστους να επανέλθωσι τουλάχιστον διά το έργον της
εκλογής, υποχρεούμενοι να εγκαταλείψωσι την Κύπρον
και αύθις μετά αυτήν. Ομολογώ ότι η πρότασις περί προσωρινής μεταβάσεως δεν μ’ ενθουσίασεν, αλλ’ έκρινα
ορθόν ν’ αφήσω την Α.Χ. να ενεργήση εν τη ελπίδι ότι το
προσωρινόν δύναται να μεταβληθή εις διαρκές. Ακριβώς
την στιγμήν αυτήν πληροφορούμαι παρά του chaplain της Α.Χ. απούσης εις Canterbury - ότι η Α.Χ. κατόπι της
συνομιλίας ημών πράγματι επεκοινώνησεν εκ νέου μετά
του υπουργείου των αποικιών δι’ επιστολής, εις ήν σήμερον πρωί έφθασεν η απάντησις του υπουργού. Ούτος
έλαβεν υπό σημείωσιν τα εν τη επιστολή του Αρχιεπισκόπου, ευρίσκεται εις επαφήν μετά του εν Κύπρω Κυβερνήτου και θα γράψη προς την Α.Χ. αυτός ή ο αντιπρόσωπος αυτού την απάντησιν αυτού περί του ζητήματος.
Ο chaplain υπεσχέθη ότι συνεννοούμενος μετά της Α.Χ.
θέλει με πληροφορήση περί της νέας του υπουργού απαντήσεως. Και ταύτα μεν ως προς την μετά του Σ.Αρχιεπισκόπου επαφήν περί του ζητήματος. Προκειμένου δε
και περί του άλλου διαβήματος, ό η Υμ.Θ.Παναγιότης
προτείνει, της αυτοπροσώπου δηλ. επισκέψεως προς
τον υπουργόν, καίτοι δεν έχω αντίρρησιν να πράξω τούτο,
σημειώ πρώτον, ότι καθ’ ά πληροφορούμαι ο υπουργός
αναχωρεί αύριον εντεύθεν προς επίσκεψιν της ανατολικής Αφρικής και κατ’ ανάγκην θα ζητήσω συνέντευξιν
παρά του αντικαταστάτου αυτού, είτα ότι δεν κρίνω ορθόν
να προβώ εις το διάβημα τούτο άνευ της γνώσεως και
συγκαταθέσεως της Α.Χ. και πριν ή μάθω την τελευταίαν
του υπουργού απάντησιν προς την Α.Χάριτα.
»Επειδή δ’ επιθυμώ όπως η Υμετέρα Θ.Παναγιότης
εν γνώσει της καταστάσεως ρυθμίζη τας περαιτέρω ενεργείας Αυτής περί του εν λόγω ζητήματος θεωρώ καθήκον όπως λίαν εμπιστευτικώς επισημειώσω εν τη παρούση τα ακόλουθα:
»α:) Μετά την επίσκεψίν μου προς την Α.Χάριτα διε

ξελθών το Καταστατικόν της Εκκλησίας Κύπρου παρετήρησα, ότι τούτο ορίζει την πρόσκλησιν ξένων Επισκόπων εν περιπτώσει ελλείψεως δύο αρχιερέων «διά χηρείαν ή δ’ άλλους λόγους». Ανεξαρτήτως του ποίοι ιστορικοί λόγοι υπηγόρευσαν το «δι’ άλλους λόγους», η ερμηνεία, την οποίαν δίδουσιν οι εν Κύπρω Έλληνες Ορθόδοξοι Σύμβουλοι της Κυβερνήσεως είνε, ότι η εξορία των
αρχιερέων και επομένως και η διά τον λόγον τούτον απουσία αυτών εκ Κύπρου υπάγεται υπό το «δι’ άλλους λόγους» και επομένως συντρέχει η περίπτωσις της προσκλήσεως έξωθεν. Είμαι ωσαύτως ηναγκασμένος να δώσω
προσοχήν και εις μίαν πληροφορίαν έσωθεν, ότι παρά
μερίδι τινί Κυπρίων, προσπαθούσι παντί τρόπω να εξευμενίση την αγγλικήν Κυβέρνησιν και να προλειάνη την
βαθμιαίαν έξοδον εκ του σήμερον κρατούντος απολύτου
περιορισμού των λαϊκών ελευθεριών διά τινος νέου τύπου
φιλελευθερωτέρας διοικήσεως, ήρχισεν ανακύπτουσα η
γνώμη να μην επιμείνωσιν εις την επάνοδον των εξορίστων, αλλά καλούντες έξωθεν αρχιερείς να προβώσιν
εις την εκλογήν αρχεπισκόπου ουχί εκ της νήσου, αλλ’
έξωθεν. Ότι βεβαίως μίαν τοιαύτην εξέλιξιν της καταστάσεως υποθάλπουσιν οι ανωτέρω μνημονευθέντες Σύμβουλοι της Κυβερνήσεως είνε ευνόητον, ότι και η Κυβέρνησις εκ λόγων πολιτικών θα ευνοήση μίαν τοιαύτην λύσιν
του αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Αλλά τούτο με άγει εις
έτερον σημείνον. [Οι υπογραμμίσεις είναι από τον Γερμανό].
»β) Το αρχιεπισκοπικόν ζήτημα ατυχώς ως εκ της
φύσως αυτού και ένεκα των προηγηθέντων, δεν είνε μόνον
εκκλησιαστικόν, αλλά και πολιτικόν, μάλλον δε το δεύτερον ή το πρώτον. Η εν γένει κατάστασις της Βρεττανικής
Αυτοκρατορίας, ως έχει νυν, δεν επιτρέπει εις αυτήν, και
αν ήθελε, να κάμη εξαίρεσιν εν τω Κυπριακώ, διότι οφείλει
να λάβη υπ’ όψιν και το Ινδικόν και το της Μάλτας και το
της Βερμάνδης και τόσα άλλα τα οποία είνε αλληλένδετα. Πάσα απόφασις περί άρσεως του Διατάγματος περί
εξορίας των αρχιερέων θίγει αμέσως το όλον πολιτικόν
ζήτημα της εν Κύπρω καταστάσεως και γεννά δισταγμούς
και εις εκείνον, όστις θα επεθύμη να διευκολύνη την εκλογήν νέου αρχιεπισκόπου. Αφήνω ότι η Κυβέρνησις επιτρέπουσα την επάνοδον αυτών δεν είνε διόλου ασφαλής, ότι η ψήφος της Συνελεύσεως δεν θα στραφή υπέρ
ενός των εξορίστων και δεν θα προκαλέση νέον ζήτμα
αναγνωρίσεως ή μη του εκλεγέντος.
»γ) Είνε κανών της Βρεττανικής πολιτικής, όπως το
Υπουργείον μηδέν αποφασίζη άνευ της γνώμης και υποδείξεως των εκασταχού Κυβερνητών, οίτινες έχουσι τον
πρωτεύοντα λόγον εν τοις ζητήμασι του τόπου, όν διαπιστεύονται να κυβερνήσωσιν. Αν προσέξη κανείς εις την
πρώτην απάντησιν, ήν έδωσεν ο υπουργός εις την Α.Χ.
ότι υπάρχει τρόπος λύσεως ευκόλως εννοεί, ότι ο εμμέσως απαντών δεν είνε άλλος ή ο Κυβερνήτης της Κύπρου λαβών την περί του ζητήματος γνώμην των Ελλλήνων
συμβούλων αυτού, θα ήτο καταδεδικασμένον εκ των προτέρων εις αποτυχίαν παν διάβημα παρά τω Υπουργείω
προς επίτευξιν λύσεως, εις ήν αντιτίθεται ο κατά τόπους
Κυβερνήτης και δη όταν πρόκειται περί ζητήματος θίγοντος τα συμφέροντα της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας. Έσωθεν επομένως δέον να υποδειχθή και ζητηθή η επάνοδος
αυτών και εις τούτο δέον να στραφή πάσα ενέργεια.
»Διά τους λόγους τούτους, καίτοι ουδέν θα παραλείψω
των δεόντων προς πραγμάτωσιν των πόθων της Υμ.Θ.Παναγιότητος λέγω ευπαρρησιάστως, ότι είμαι απαισιόδοξος
περί του δυνατού της επιστροφής των δύο Μητροπολιτών
και παρακαλώ όπως η Υμ.Θ.Παναγιότης αναλόγως ρυθμίζη
τα διαβήματα αυτής υπ’ όψιν έχουσα και τούτο, ότι το ζήτημα της εκλογής Αρχιεπισκόπου ενδέχεται να ήναι μακράς
διαρκείας, δεδομένου ότι ισχύει και εν προκειμένω «το
μακρά αλήθουσι θεοί».και επιφυλασσόμενος να επανέλθω [….]».
Αύξ.αριθ.1809
Εν Λονδίνω τη 14 Ιανουαρ.34
2. Παναγιώτατε Δέσποτα, Συνεχίζων την από από 20
Δεκεμβρίου π.έ. και υπ’ αριθμ. 1797 έκθεσίν μου περί του
Κυπριακού ζητήματος αναφέρω Αυτή καθηκόντως τα ακόλουθα:
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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«Ίρις» ή «Τα νυν Ελληνικά»,
Λονδίνο 1819 (συνέχεια)
Στη δε συνέχεια και την ίδια ημερομηνία 1η Ιανουαρίου 1824, δημοσιεύτηκε το ακόλουθο ‘‘Απόσπασμα εκ
του γράμματος του Λόρδου Βύρωνα προς την Ελληνικήν
Διοίκησιν, Εκ Κεφαλληνίας τη 30 Νοεμβρίου 1823’’:

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
«Κύριοι, Ο Συνταγματάρχης (Κολονέλος) Στανχόπος κτ.
κτ., ελθών από Λόνδραν επιφορτισμένος υπό της εκεί φιλελληνικής εταιρείας (Κομιτάτου) διά να συνεργήση μετ’ εμού
υπέρ της ελευθερίας της Ελλάδος, μεταβαίνει ήδη εις την
καθέδραν της Διοικήσεως, διά να σας προσφέρη τας εκδουλεύσεις του, αι οποίαι θέλουν είσθαι μεγάλης ωφελείας πρόξενοι, και να σας προβάλη μερικά σχέδιά του προς όφελος
της Ελλάδος. Αυτός είναι μέλος μιάς των παλαιοτέρων, και
ευγενεστέρων οικογενειών του Βρετανικού Κράτους και είς
των εμπειροτέρων πολεμικών αξιωματικών μας• όθεν είμαι
βέβαιος ότι θέλετε τον υποδεχθή με την αυτήν ευγένειαν,
με την οποίαν υπεδέχθητε και όσους άλλους ξένους προλαβόντος σάς εσύστησα• διό σας γνωρίζω ειλικρινείς και
απείρους ευχαριστίας.
»Η υπόθεσις του δανείου, η ελπίς της ελεύσεως του προ
πολλού υπερποθουμένου στόλου, και ο εισέτι διαρκών
κίνδυνος του Μεσολογγίου, με εμπόδισαν εδώ έως τώρα
και θέλουν με εμποδίσει, έως ότου να εκλείψη κανέν από
αυτά τα αίτια. Όταν τα διωρισμένα χρήματα διά τα ένοπλα
ελληνικά πλοία αποπληρωθώσι, θέλω αναχωρήσει, αγκαλά να μη βλέπω εις τί ημπορεί να ωφελήση η παρουσία μου
εις Πελοπόννησον, ούτως εχόντων των πραγμάτων.
»Έφθασαν εδώ διάφοραι εναντίαι φήμαι νέων ταραχών
και διχονοιών εις την ελληνικήν Διοίκησιν, μάλιστα αρχής
τινος εμφυλίου πολέμου επιθυμώ εξ όλης καρδίας να είναι
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Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
ψευδείς ή τουλάχιστον ολίγον αληθείς, επειδή δεν ημπορώ
να φαντασθώ αλλην δυστυχίαν φοβερωτέραν διά την Ελλάδα, παρ’ αυτήν. Πρέπει να σας ειπώ ειλικρινώς την γνώμην
μου ότι εάν μία οποιαδήποτε ευταξία και ένωσις δεν ήθελε
στερεωθή, όλαι αι περί δανείου ελπίδες θέλουν ματαιωθή•
όλαι αι βοήθειαι τας οποίας ημπορούσεν η Ελλάς να ελπίση
από τους αλλογενείς, και αι οποίαι τωόντι δεν ήθελον είσθαι ούτε ολίγαι, ούτε ευκαταφρόνητοι θέλουν αναβληθή, και
ίσως θέλουν εμποδισθή δι’ όλου• το δε χειρότερον είναι,
ότι αι μεγάλαι Δυνάμεις της Ευρώπης, από τας οποίας καμμία δεν ήτον εχθρά της Ελλάδος, και αι οποίαι εφαίνοντο
να συγκλίνουν ομοφώνως εις την στερέωσιν μιάς ονεξαρτήτου αποκαταστάσεως της Ελλάδος, θέλουν πληροφορηθή, ότι οι Έλληνες δεν είναι ικανοί να διοικηθώσιν αφ’
εαυτών και θέλουν εύρει συμφώνως κανένα μέσον, διά να
δώσουν τέλος εις τας αταξίας σας, το οποίον θέλει κόψει
όλας τας πλέον χρηστάς ελπίδας τας οποίας έχετε σεις, και
οι φίλοι της Ελλάδος.
»Συγχωρήσατέ με να σας προσθέσω μίαν φοράν διά
πάντα, ότι εγώ δεν επιθυμώ άλλο, ειμή το καλόν της Ελλάδος, και θέλω προσπαθήσει, με κάθε δυνατόν μέσον, να το
βεβαιώσω• αλλά δεν στέργω, ούτε θέλω στέρξει ποτέ, ώστε
το δημόσιον και το μερικόν των Άγγλων να μένουν εις άγνοιαν της αληθούς καταστάσεως των ελληνικών πραγμάτων,
το δε επίλοιπον κύριοι εξαρτάται από υμάς· σεις επολεμήσατε ενδόξως, φερθήτε και με τιμήν προς τους συμπατριώτας σας, και προς τον κόσμον και τότε δεν θέλει πλέον
ημπορεί τις να λέγη, καθώς εις δύο χιλιάδων χρόνων διάστημα πολλάκις ερρέθη με τους Ρωμαίους ιστορικούς, ότι
‘‘ο Φιλοποίμην εστάθη ο τελευταίος των Ελλήνων’’.

»Μη θελήσετε να συγχωρήσητε μηδέ αυτήν την συκοφαντίαν (και ποίος ημπορεί να την αποφύγη, μάλιστα εις τοιούτον δεινόν αγώνα;) να ημπορέση να συγκρίνη τον οθωμανόν σατράπην με τον έλληνα πατριώτην, εν ειρήνη, αφού
αυτός τον κατέστρεψεν εν πολέμω. Παρακαλώ, να αποδεχθήτε την ειλικρινή μου ταύτην γνώμην ως σημείον της
προσηλώσεώς μου εις τα αληθή σας συμφέροντα, και να με
στοχάζεσθε,
ως ομολογούμαι, διά πάντα ταπεινότατος δούλος
Νόελ Βύρων Πατρίκιος της Αγγλίας».
Το δεύτερο κείμενο, το οποίο δημοσιεύτηκε στην αμέσως επόμενη έκδοση των «Ελληνικών Χρονικών», δηλαδή στις 5 Ιανουαρίου 1824 και με επικεφαλίδα ‘‘Κοινοποίησις της Ελληνικής εταιρείας (Κομιτάτου) της Λόνδρας’’, έχει ως εξής:
«Η παρούσα της Ελλάδος κατάστασις έλκει δικαίως εις
τον εαυτόν της την συμπάθειαν όλων των φίλων της ανθρωπότητος, και διά την θρησκείαν, και διά τον ευγενισμόν
του έθνους.
»Με όλον ότι αι περιστάσεις αυτού του έθνους διέτρεξαν εις τρόπον απελπιστικόν, οι Έλληνες όμως πάντοτε
γιγαντιαίως επροχώρησαν προς την οποίαν προ πολλών
αιώνων απέβλεπον ανεξαρτησίαν.
»Τα μέσα, όσα ημπόρουν να διαιωνίσουν την σκλαβίαν
του έθνους τούτου, έως της ώρας εματαιώθησαν.
»Η Δυτική Ελλάς όλη σχεδόν ελευθερώθη, και οι Έλληνες
κάμνουσιν εξακολούθους προόδους. Εν μέσω δυστυχιών
ενός πολέμου, ο οποίος έκαμεν εποχήν διά την απαραδειγμάτιστον του τυράννου απανθρωπίαν, και τας κακοπαθείας του έθνους, οι Έλληνες εσχημάτισαν μίαν τακτικήν

παραστατικήν Διοίκησιν, η οποία μετριάζει οπωσδήποτε
διά της φρονίμου κυβερνήσεως τα δεινά του έθνους.
»Ήτον αδύνατον να βλέπη τινάς αυτήν την σημαντικήν
αθλίαν κατάστασιν, χωρίς να λάβη την πλέον ζωηράν συμπάθειαν. Εις την Γερμανίαν, Σουισίαν (Σβίτζεραν) και την
Γαλλίαν εσχηματίσθησαν εταιρείαι (Κομιτάτα) διά να
ευκολύνωσι περισσότερον τας προόδους του ιερού τούτου
σκοπού.
»Αι παρακατατεθείσαι χρηματικαί ποσότητες εις αυτάς
τας εταιρείας (Κομιτάτα) είναι σημαντικαί, και η ενέργεια,
διά της οποίας η ελληνική ανεξαρτησία προέκυψεν εξωτερικώς, φέρει τμήν τόσον εις αυτούς τους Έλληνας, όσον και
εις τους συνηγόρους και φίλους των.
»Και εις αυτήν την μεγάλην Βρετανίαν, το περίβλεπτον
θέαμα ενός έθνους το οποίον ως εξ ύπνου τρέχει προς το
φως και την ελευθερίαν, δεν υπελήφθη παρά ως αναζήτησις εθνικών δικαιωμάτων, καθώς και πολλά διδόμενα
απέδειξαν ότι υπάρχουσι τοιαύτα αισθήματα, και δίκαιον
είναι να λυπώμεθα, διότι έως ώρας προσεφέρθημεν όχι
αναλόγως ως προς αυτό.
»Τέλος πάντων μία πολυάριθμος εταιρεία (Κομιτάτον)
φιλελλήνων εσυστήθη και ο καιρός έφθασεν, καθ’ όν αυτοί
εγνώρισαν το χρέος των του να κάμουν μίαν γενικήν πρόσκλησιν υπέρ των Ελλήνων. εν ονόματι της Ελλάδος εις βοήθειαν ενός λαού, όστις πρώτον εστάθη ελεύθερος και πεφωτισμένος, πλην διά τον ζυγόν τυράννων ξένων, διέμεινεν επί πολύ ύστερον, εις το σκότος της γνώσεως των του
καλού πολιτεύματος...»
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ς
Της Φανούλα
Αργυρού

Ερευνήτριας
ου
- Δημοσιογράφ

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας παραμένει ερειπωμένο και εκτός λειτουργίας
για 48 χρόνια. Το 1974 η τουρκική Αεροπορία το βομβάρδισε ανελέητα κατά την
τουρκική εισβολή. Παρόλες τις αντίξοες
συνθήκες η ΕΛΔΥΚ και η Εθνική Φρουρά
το υπερασπίστηκαν σθεναρά. Μετά τις
δύο τουρκικές εισβολές, το αεροδρόμιο
πέρασε «ντε φάκτο» στον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών.
Όμως, η περιοχή του αεροδρομίου
«ανήκει» στο Βρετανικό Υπουργείο ΄Αμυνας
ως «retained site» (όχι κυρίαρχη περιοχή)
σύμφωνα με τις Συμφωνίες του 1960 και
σε προηγούμενα χρόνια πριν το ξεκίνημα
της λειτουργίας του, χρησιμοποιείτο από
την Βρετανική Βασιλική Αεροπορία.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα (πιο κάτω)
των Ηνωμένων Εθνών, μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο το Αεροδρόμιο το 1947
άνοιξε ως εμπορικό , αλλά η πέριξ περιοχή του Αεροδρομίου παρέμεινε ως Αεροπορικός Σταθμός. Μετά την ανεξαρτησία
το 1960, το Αεροδρόμιο και η πέριξ περιοχή μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Το Αεροδρόμιο και ο Πύργος Ελέγχου
στελεχωνόταν από Ελληνοκύπριους και
ήταν το μόνο διεθνές αεροδρόμιο της
νήσου. Η RAF(Βρετανική Βασιλική Αεροπορία) συνέχισε να κατέχει μέρος του
«site», γνωστό ως «RAF Nicosia Retained
Site». Το στάτους αυτό έδωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα να εξασκεί
αποκλειστικό έλεγχο πάνω στην συγκεκριμένη περιοχή σε ώρα έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, τρεις πρώην σταθμοί της
RAF πλησίον του αεροδρομίου μοιράζονταν διευκολύνσεις με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
μετά την δημιουργία της το Μάρτιο του
1964. Το Αεροδρόμιο επεκτάθηκε με νέο
κτίριο το 1968...Στις 20 Ιουλίου 1974 η
τουρκική αεροπορία βομβάρδισε το Αεροδρόμιο. Στις 23 Ιουλίου, οι μάχες μεταξύ
τουρκικών και ελληνικών δυνάμεων ήσαν
φοβερές και ο τότε Στρατηγός Prem Chand
επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διέταξε την
κατάληψη του Αεροδρομίου και κήρυξε
την περιοχή Προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη...
Η ενέργεια του Στρατηγού Chand να
πούμε, ήταν με την σύμφωνη γνώμη της
βρετανικής κυβέρνησης η οποία επενέβη
τότε δυναμικά στο να ματαίωνε ο Ετσεβίτ
τουρκική κατάληψη του Αεροδρομίου. Με
τον επί τόπου Βρετανό Ταξίαρχο Henn
Διοικητή των Βρετανικών Στρατευμάτων
στο νησί αποφασισμένο να σταματούσε
τους Τούρκους και με βία αν χρειαζόταν
με τον οποίο συμφωνούσε και ο Βρετ. ΄Υπ.
Αρμοστής... Ο δε Γλ. Κληρίδης είχε διατάξει την Εθνική Φρουρά να πάρει θέσεις
μάχης και ζητούσε κάθε πίεση προς τους
Τούρκους να μην προχωρούσαν για κατάληψη του Αεροδρομίου.
Ο Callaghan ζήτησε επίσης και από τον
Αμερικανό ΥΠΕΞ Δρ. Kissinger να έβαζε
και εκείνος πίεση στον Ετσεβίτ... Θυμίζω
ότι στις 17 Ιουλίου 1974 η βρετανική κυβέρνηση Wilson/Callaghan είχε συμφώνησε
στο 10 Downing Street με τα σχέδια του
Ετσεβίτ να εισβάλει στο νησί για να αλλάξει το στάτους κβό της Κυπριακής Δημοκρατίας, φτάνει, όμως, να μην ενοχλούσε
τις βρετανικές βάσεις...
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Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας
και γιατί για 48 χρόνια δεν λειτουργεί...
ηση δεν είχε δικαίωμα να χρησιμοποιεί το
αεροδρόμιο στις βάσεις ως εμπορικό ή
πολιτικό αεροδρόμιο. Η Βρετανία έκανε
διάκριση εις βάρος των Τούρκων...»

Αρνητική η στάση του ΟΗΕ

Δίχως Αεροδρόμιο η Κύπρος
Η ΚΔ είχε μείνει δίχως Αεροδρόμιο και
επείγουσες πτήσεις γινόντουσαν από το
αεροδρόμιο της βάσης Ακρωτηρίου. Έτσι
το Λονδίνο δεν είχε εκλογή από το να βοηθήσει να διορθωθεί το αεροδρόμιο το
συντομότερο δυνατό και να επαναλειτουργήσει.
Εκείνο που ανησυχούσε τους Στρατιωτικούς στη βάση Ακρωτηρίου ήταν το
άνοιγμα του Ακρωτηρίου σε επιπρόσθετες μη στρατιωτικές πτήσεις για λόγους
ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτική
χρήση μέχρι να ξανα-λειτουργούσε το Αεροδρόμιο Λευκωσίας. Η απόφαση του
Υπουργείου Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας (Φόρεϊν Όφις) ήταν να κρατείτο η
χρήση του αεροδρομίου Ακρωτηρίου στο
μίνιμουμ μέχρι την επανα-λειτουργία του
Αεροδρομίου Λευκωσίας. «Αυτό επείγει
για το συμφέρον της οικονομίας της Δημοκρατίας καθώς και ως συμβολισμό επιστροφής στην ομαλότητα», αναφέρει έγγραφο από τις βρετανικές βάσεις 5.9.1974.

Απόφαση Λονδίνου
για επιδιορθώσεις
Έτσι, το Φόρεϊν Όφις αποφάσισε σοβαρά να αναλάβει μονομερώς τις επιδιορθώσεις του αεροδρομίου, αλλά βρίσκουμε ότι σκόνταψε στις τουρκικές αντιρρήσεις και αυτό λόγω δικών του λαθών. Σύμφωνα με τηλεγράφημα 24 Σεπτεμβρίου
1974 από τον Βρετανό Πρέσβη στην Άγκυρα

προς το Φόρεϊν Όφις οι Τούρκοι είχαν ζητήσει τριμερή συμφωνία για το Αεροδρόμιο,
για την οποία δεν είχαν πάρει καμία απάντηση από κανέναν και ότι επιδιορθώσεις
έπρεπε να αναληφθούν από κοινού. Και
ότι ανέμεναν να τηρείτο η συνεννόηση που
είχαν με τον Υφυπουργό Roy Hattersley.
Η αναφορά αυτή φανέρωσε ότι ο Hattersley
είχε υποσχεθεί στον Τούρκο Πρέσβη το
Λονδίνο σε προγενέστερη συνάντησή
τους, ότι οι επιδιορθώσεις θα γινόντουσαν από κοινού.
«Θα είναι δύσκολο να πείσουμε τους
Τούρκους ότι οι επιδιορθώσεις του αεροδρομίου και η επαναλειτουργία του μπορούν να τύχουν ξεχωριστού χειρισμού»,
έγραψε ο Πρέσβης και πρόσθεσε: «Έτσι
και επιδιορθωθεί, οι Τούρκοι πιστεύουν η
πίεση θα αυξηθεί πάνω μας για την επαναλειτουργία του. Και εδώ έγκειται το πρόβλημα γιατί αν βασιζόμαστε στο Annex B,
Section 5 της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης
δηλαδή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει
το αποκλειστικό δικαίωμα για τη γενική
πολιτική σχετικά με την χρήση του Αεροδρομίου με την Πολιτική Αεροπορία, έστω
και αν είμαστε προετοιμασμένοι να πάρουμε τη μη ρεαλιστική γραμμή ότι ελληνική και τουρκική συμφωνία δεν είναι αναγκαίες για την λειτουργία του, η οποία πρέπει να είναι καθαρά με ομόσπονδες διευκολύνσεις (κατά τους Τούρκους) οι Τούρκοι μπορούν αποτελεσματικά να εμποδίσουν την λειτουργία του... Αν δεν μπο-

ρούμε από κοινού με τους Έλληνες και
Τούρκους να κάνουμε τις επιδιορθώσεις,
και θέλουμε να έχουμε τους Τούρκους μαζί
μας, προτού ξεκινήσουμε τις εργασίες τουλάχιστον να τους δώσουμε την εντύπωση ότι τους συμβουλευόμαστε και να τους
εξηγήσουμε ότι τώρα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση από τότε που ο Hattersley
τους έδωσε τη διαβεβαίωση. Και εφόσον
η αρχική συνεννόηση έγινε με τον Τούρκο Πρέσβη στο Λονδίνο να ξεκινήσουμε
πρώτα να πείσουμε εκείνο να δεχθούν τη
επιδιόρθωση…»
Γι΄ αυτό και είχαν προτείνει στους Κληρίδη
και Ντενκτάς να συζητούσαν το θέμα και
ότι γινόταν κακός χειρισμός του αεροδρομίου Ακρωτηρίου και πως διεθνείς αεροπορικές εταιρίες ζητούσαν τη χρήση του
Αεροδρομίου Λευκωσίας. Επειγόντουσαν
για την επαναλειτουργία του. ΄Ηλπιζαν
στην συμμετοχή των δύο άλλων (Ελλάδας/Τουρκίας) αλλιώς το Λονδίνο σκεπτόταν σοβαρά να προχωρούσε μονομερώς για τις διορθώσεις...
Παράλληλα (24.9.74) η Βρετ. Υπ. Αρμοστεία στη Λευκωσία εκτιμούσε ότι ο μεν
Γλ. Κληρίδης αναμενόταν θετικός για μονομερή ενέργεια από τη Βρετανία ο δε Ντενκτάς αρνητικός. Αντιλαμβανόταν (έγραψε
ο Υπ. Αρμοστής) την ανυπομονησία του
Υπ. ΄Αμυνας για αποσυμφόρηση του Ακρωτηρίου και βέβαια, οι Ελληνοκύπριοι ανυπομονούσαν ιδιαίτερα να επαναλειτουργήσει το Αεροδρόμιο, όμως, «όπως βλέπουμε τα πράγματα από εδώ, υπάρχουν σημαντικά μειονεκτήματα να προχωρήσουμε με
μονομερή επιδιορθώσεις» τόνισε...

Τουρκοκυπριακές αντιδράσεις

Ένα από τα αεροπλάνα Trident 2E των Κυπριακών Αερογραμμών
θύματα της τουρκικής βαρβαρότητας

Την ίδια μέρα (24.9.74) ο τουρκοκυπριακός Τύπος δημοσίευσε επικριτικές
δηλώσεις του Ο. Ορέκ εναντίον των Βρετανών «για την άδεια που έδωσαν στην
ελληνοκυπριακή διοίκηση να χρησιμοποιεί
τη βάση Ακρωτηρίου ως πολιτικό αεροδρόμιο» και ότι αυτό «παραβίαζε τη Σύμβαση της Γενεύης καθώς και τις πρόνοιες
της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, γιατί βάση
των προνοιών της η βρετανική κυβέρν-

Δεν έφταναν όμως τα τουρκικά εμπόδια, βρήκαν και διστακτική τη Γραμματεία
του ΟΗΕ, σύμφωνα με τηλεγράφημα της
βρετανικής αποστολής στη Νέα Υόρκη
προς το Φόρεϊν Όφις, επίσης 24.9.1974.
Η οποία έγραψε:
«...Δράση για επιδιορθώσεις θα χρειαστεί την έγκριση του ΟΗΕ εφόσον η
ΟΥΝΦΙΚΥΠ ελέγχει το Αεροδρόμιο. Επομένως τα ΗΕ θα μοιραστούν την κριτική
αν ένα από τα μέρη φέρει ένσταση στη
βρετανική ενέργεια. Και τα ΗΕ φοβούνται
για σοβαρή τουρκική αντίδραση, αν και
δεν αναμένουν να φθάσει στη χρήση βίας...»
Βέβαια τέτοια άρνηση αναμενόταν μόνο
από την Άγκυρα.
Εν συντομία η Γραμματεία του ΟΗΕ
τους επιβεβαίωσε ότι η έγκριση των μερών
ήταν αναγκαία για το ξεκίνημα των εργασιών...
Τελικά η κύρια αιτία εναντίον της μονομερούς ενέργειας του Λονδίνου δεν ήταν
άλλη από τη δική του διαιρετική πολιτική!
Εφόσον εκείνο ήταν που πρωτοπόρησε
στη επιβολή της διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας από τις 16 Αυγούστου 1974
και οι Τούρκοι ζητούσαν όσα ακριβώς απαιτούσαν και είχαν συμφωνήσει με το Λονδίνο! Η ομοσπονδιακή διαχείριση του Αεροδρομίου Λευκωσίας που ζητούσαν βασιζόταν στην πολιτική της ΔΔΟ...
Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων συζήτησαν την επαναλειτουργία του Διεθνούς
Αεροδρομίου Λευκωσίας αρχές του 1975.
Η επαναλειτουργία του συμφωνήθηκε κατά
τις διαπραγματεύσεις στη Βιέννη 28/4 –
3/5/75 όμως η μικτή επιτροπή που συστάθηκε για το θέμα δεν έφερε αποτέλεσμα.
Εν τω μεταξύ και η ΚΔ είχε απορρίψει την
τουρκική ομοσπονδιακή διαχείριση του
Αεροδρομίου. Μεταξύ 1993-94 νέες προσπάθειες για συμφωνία επαναλειτουργίας
του και «για τις δύο κοινότητες» με τα λεγόμενα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
δεν έγιναν δεκτές...
Εν τω μεταξύ στις 8 Φεβρουαρίου 1975
ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο «προσφυγικό» νέο Αεροδρόμιο της ΚΔ, στη
Λάρνακα με αποτέλεσμα το Αεροδρόμιο
Λευκωσίας να βρίσκεται για 48 χρόνια στη
σημερινή του κατάσταση...
Ένα από τα αεροπλάνα Trident 2E της
Hawker Siddeley των Κυπριακών Αερογραμμών, που αγοράστηκε από τις ΚΑ
τον Ιούνιο του 1972 από την ΒΕΑ, (Βρετανικές Ευρωπαϊκές Αερογραμμές) και
πήρε αρ. εγγραφής 5B-DAC και που
κτυπήθηκε από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς το 1974, μετά από εκτεταμένη
δουλειά από μηχανικούς των Βρετανικών
Αερογραμμών, μεταφέρθηκε πίσω στο
ΗΒ το 1977. Σήμερα βρίσκεται στο Daxford
Aviation Society (a partner organisation
of the imperial War Museum), αφού ανακαινίστηκε και βάφτηκε πλήρως ως αεροπλάνο της ΒΕΑ και πήρε την αρχική του
βρετανική εγγραφή ως G-AVFB.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης
ΚΕΑΟ – Παραγραφή οφειλών
από παλιές ασφαλιστικές εισφορές
Πρόσφατα εκδόθηκε από το Συμβούλιο της
Επικρατείας που είναι το ανώτατο δικαστήριο
μία απόφαση που αναφέρεται στον χρόνο παραγραφής των οφειλών προς το Δημόσιο από τους
ασφαλισμένους. Με διατάξεις που ίσχυαν από
το 2014 όλα τα χρέη προς το δημόσιο παραγράφονταν μετά από 20 χρόνια και μάλιστα ο
χρόνος παραγραφής άρχιζε από τότε που η οφειλή βεβαιωνόταν και όχι από τον χρόνο γέννησης
της. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με ένα μακροσκελές σκεπτικό που στο παρόν άρθρο παρατίθενται επί μέρους τμήματά του, καταλήγει ότι
η παραγραφή σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει
να είναι 10ετής και όχι 20ετής.

Γράφει η
Δικηγόρος
παρ’ Α.Π.
Αναστασία
Χρ. Μήλιου*
Το σκεπτικό αυτό υιοθετεί και η παρούσα δικαστική απόφαση σε ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης οφειλών που έστειλε το ΚΕΑΟ για απαιτήσεις από ασφαλιστικές οφειλές παλιών ετών.
Οι οφειλές αυτές με τις προσαυξήσεις είχαν
φτάσει σε υπέρογκα ποσά και αφορούσαν εισφορές προς τον ΟΑΕΕ. Οι 3 πρώτες ταμειακές
βεβαιώσεις ήταν από το 1987 μέχρι το 2006 και
η τελευταία από το 1999 μέχρι το 2007.
Γενικά κατά των ατομικών ειδοποιήσεων που
στέλνει το ΚΕΑΟ ο οφειλέτης ασφαλισμένος έχει
δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός προθεσμίας 30
ημερών από την ημέρα που έλαβε την ατομική
ειδοποίηση.
Για τις οφειλές προς τον ΟΑΕΕ ακολουθείται
η διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων. Το
δικαίωμα του Οργανισμού προς είσπραξη εισφορών παραγράφεται μετά από παρέλευση
20ετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, κατά
το οποίο αυτές κατέστησαν απαιτητές. Σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ε.Π.Τ. ή ρύθμισης των οφειλών
σε δόσεις ή υποβολής μήνυσης από τον Οργανισμό ή σε κάθε άλλη περίπτωση προβλεπόμενη από τον Κ.Ε.Δ.Ε. η παραγραφή διακόπτεται και αρχίζει νέα 20ετής.
Ακολούθως, προβλέφθηκε, εικοσαετής παραγραφή για τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών
φορέων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές
εισφορές, η οποία αρχίζει από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.
Από 12.5.2016 που συστάθηκε ο Ε.Φ.Κ.Α.,
ήδη e-Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο εντάχθηκε και ο
Ο.Α.Ε.Ε, άλλαξε και πάλι το καθεστώς της παραγραφής και έκτοτε οι απαιτήσεις από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε
εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την
πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου
παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.
Με την 1833/2021 απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι ο
γενικός κανόνας της εικοσαετούς παραγραφής
των αξιώσεων για την καταβολή εισφορών των
εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αντίκειται στις συνταγματικές
αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας
δικαίου. Εν σχέσει προς τους βεβαρυμένους με

τις ασφαλιστικές εισφορές υπόχρεους, ο χρόνος της παραγραφής απαιτείται να είναι ο αναγκαίος, ώστε, αφενός, να διασφαλίζεται το δικαίωμα άμυνας αυτών έναντι δυσχερειών απόδειξης περιστατικών αναγόμενων στο απώτερο
παρελθόν, αφετέρου δε να μην οδηγούνται οι
οφειλέτες σε οικονομική εξουθένωση λόγω της
υποχρέωσης ταυτόχρονης καταβολής συσσωρευμένων οφειλών περισσότερων ετών, με περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και την εθνική οικονομία γενικότερα. Αντιθέτως, απαιτείται να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και
σε σχετικά σύντομο χρόνο γνώση των υποχρεώσεών τους, ώστε να μην αιφνιδιάζονται, αλλά
να δύνανται να προγραμματίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα προς όφελος και
της εθνικής οικονομίας.
Επιπλέον, η ανωτέρω διάταξη αντίκειται στην
αρχή της ασφάλειας δικαίου, κατά το μέρος που
η εικοσαετής παραγραφή, που θεσπίσθηκε, μάλιστα, σε χρόνο κατά τον οποίο οι υπόχρεοι είχαν
ήδη υποστεί διάφορες οικονομικές επιβαρύνσεις
για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, ισχύει αναδρομικώς και για
απαιτήσεις που είχαν γεννηθεί έως την έναρξη
ισχύος της νέας διάταξης και δεν είχαν ακόμη
παραγραφεί.
Επειδή υπάρχει ένα κενό νόμου μεταξύ των
δύο νόμων που αναφέρονται στην παραγραφή
των ασφαλιστικών απαιτήσεων πριν και μετά
την δημιουργία του ΕΦΚΑ, το κενό αυτό πρέπει
να πληρωθεί με την εφαρμογή του κανόνα της
δεκαετούς παραγραφής των αξιώσεων καταβολής εισφορών για το σύνολο των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, ο οποίος κρίνεται
ότι αποτελεί εύλογο χρόνο παραγραφής των εν
λόγω αξιώσεων.
Στην προκείμενη περίπτωση, προκύπτουν
τα ακόλουθα: Mε ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών Κ.Ε.Α.Ο., ενημερώθηκε η
ανακόπτουσα για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές της προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως
Ο.Α.Ε.Ε.), συνολικού ποσού 120.449,48 ευρώ.
Οι ως άνω οφειλές, προερχόμενες από τις ως
άνω πράξεις του Ο.Α.Ε.Ε., βεβαιώθηκαν με τέσσερις πράξεις ταμειακής βεβαίωσης του Κ.Ε.Α.Ο.
Η ανακόπτουσα προβάλλει, ότι το δικαίωμα
του ασφαλιστικού οργανισμού έχει υποπέσει σε
παραγραφή διότι ασφαλίστηκε στον τ. Ο.Α.Ε.Ε.
από το 1987 έως το 2007, ενώ το 2017 της κοινοποιήθηκε η προαναφερθείσα ατομική ειδοποίηση με την οποία ενημερώθηκε για την ύπαρξη των εν λόγω οφειλών, οι οποίες ανάγονται
σε χρονικό διάστημα πέραν της εικοσαετίας.
Με τα δεδομένα αυτά λαμβάνοντας υπόψη
ότι η ανακόπτουσα ασφαλίστηκε από το 1987
έως 2007, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι επίμαχες
απαιτήσεις του καθ’ ου που καταλογίστηκαν κατά
το έτος 2017 χρόνο έκδοσης των ως άνω καταλογιστικών πράξεων, είχαν υποπέσει σε παραγραφή.
* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
& ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr
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Η καλύτερη υπηρεσία
καθαριότητας είναι
ο ευαισθητοποιημένος πολίτης!
Τις προάλλες ταξίδεψα με το τραίνο από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι με τις επιβατικές
αμαξοστοιχίες στην Ελλάδα είναι πλέον πολύ γρήγορο, άνετο, ασφαλές και εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, χωρίς τις παλιές πολύωρες καθυστερήσεις. Καμιά ασφαλώς σύγκριση με το παρελθόν.
Το ταξίδι για την συμπρωτεύουσα είναι πλέον μια
ανάσα από τη Λάρισα και για την πρωτεύουσα διαρκεί περίπου τρεις ώρες! Ακόμη θυμάμαι το πρώτο
μου ταξίδι από την Αθήνα για την πρωτεύουσα του
Θεσσαλικού κάμπου. Το πιστεύετε δεν το πιστεύετε, κράτησε σχεδόν δώδεκα ώρες! Σε όλα αυτά
σίγουρα συνέτειναν η μεγάλη βελτίωση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και τα εξαιρετικά σύγχρονα και
άνετα οχήματα επιβατών. Το μόνο αρνητικό που
πρέπει να δουν πάραυτα οι αρμόδιοι είναι το πολύ
ακριβό εισιτήριο για ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς.
Με το τραίνο δεν ταξιδεύουν συνήθως οι πλούσιοι, αλλά οι άνθρωποι της μεσαίας και κυρίως της
κατώτερης (οικονομικά) τάξης.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Μελανό σημείο που πρέπει να αντιμετωπιστεί
πάραυτα από τους αρμόδιους φορείς αποτελεί η
τεράστια ακαταστασία που επικρατεί σε πολλά
σημεία της σιδηροδρομικής γραμμής και στους
σταθμούς των τραίνων. Παλιές γραμμές και παλιά
βαγόνια σε άθλια κατάσταση εγκαταλελειμμένα
ανεξέλικτα παντού! Απτό παράδειγμα ο σταθμός
μας. Ο σιδηροδρομικός σταθμός Λάρισας. Μια
απέραντη ακαταστασία (που αποτελεί εστία απόλυτης ασχήμιας) βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την
απόλυτη τάξη που επικρατεί στο χώρο της καφετέριας με το παιδικό πάρκο εντός του σταθμού. Η
απόλυτη τάξη και καθαριότητα δίπλα ακριβώς από
το απόλυτο σκουπιδαριό.

Ένα ακόμη πολύ σοβαρό πρόβλημα αφορά την
ανεξέλεγκτη ρύπανση με κάθε είδους σκουπίδια
κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου. Βουνό
τα σκουπίδια στις ράγες των τραίνων! Σκουπίδια
που ρίχνονται από το παράθυρο και τα απορρίμματα
των τραίνων. Προφανώς κάποιοι θεωρούν ότι ο
καλύτερος χώρος για να πετάξουν τα άχρηστα αντικείμενα τους μέσα και έξω από το τραίνο είναι οι
γραμμές του σιδηροδρόμου.
Ανεξέλεγκτη ρύπανση υπάρχει δυστυχώς παντού! Δεν πάνε πολλά χρόνια που για τους σκοπούς
μια συγκεκριμένης εργασίας κινούμουν με το
αυτοκίνητο μου μέσω του αγροτικού δικτύου από
τη λίμνη Κάρλα έως και την Γυρτώνη. Παντού ανεξέλικτες χωματερές και σκουπίδια κάθε είδους.
Απόβλητα σφαγείων, απόβλητα κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, άδεια δοχεία από φυτοφάρμακα,
πλαστικές σακούλες συσκευασίας λιπασμάτων και
κάθε είδους σκουπίδια, μέχρι και απόβλητα ειδών
οικοδομής από υλικά επικίνδυνα για την υγεία των
ανθρώπων, όπως είναι ο αμίαντος!
Είναι νομίζω καιρός να διορθώσουμε αυτήν την
άθλια εικόνα, και κάθε άλλη παρόμοια ακαταστασία
που δυσφημίζει τη χώρα μας. Για να κάνουμε την
πατρίδα μας πραγματικά Ευρωπαία. Σίγουρα τα
τελευταία χρόνια βελτιωθήκαμε αισθητά. Κατασκευάσθηκαν σπουδαία έργα (μεγάλοι, άνετοι και
ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι, σπουδαία αεροδρόμια, μετρό, αθλητικοί χώροι, κ.ά). Χρειάζονται όμως
να γίνουν πολλά ακόμη. Πρώτη προτεραιότητα μας
πρέπει να είναι να καθαρίσουμε απ΄ άκρου σ΄ άκρον
τη χώρα. Και ποτέ να μην ξεχνάμε, πως η καλύτερη υπηρεσία καθαριότητας είναι ο ευαισθητοποιημένος πολίτης!
Σκέφτομαι! Τόσα έργα εκτελούνται με την οικονομική συνδρομή των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων
που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει για ένα βιώσιμο και ανθρώπινο
περιβάλλον…

Η Κάμινος και ο Σταυρός
Το κρανίο ως λίκνο

Διατηρεί τον σπόρο

Κανακεύει το νου,

Τον οποίο ο ουράνιος Σπορέας

Τον διατηρεί θερμό

Εξ αρχής έσπειρε

Διά της ορμής

Δια την ανάπτυξη ημών

Της παλλόμενης καρδίας,

Και είσοδο εις τον αιώνιο

Κατ' ουσίαν κινεί,

Κήπο της Χάρητος...

Το αναγεννημένο ημών Σώμα,
Το ταπεινά υποκλινόμενο
Ενώπιον του Σταυρού.
Δια της χάρητος,
Η ημετέρα κάμινος σφυρηλατεί
Το πεπρωμένο ημών,

Μια κληρονομία προσφερθείσα
Από τον Δημιουργό
Της όλης καλοσύνης:
«...Ότε έκαμε νόμον διά την βροχήν.
Και οδόν δια την αστραπήν της βροντής...»*
Ο ποτισμός και η καλλιέργεια
Πνεύματος και ψυχής

Το έσωθεν καθοδηγούμενο

Του ανθρώπου

Από την πνευματική ημών πυξίδα,

Αλληλούια Αλληλούια

Εκεί όπου ο θάνατος

Άγιε Πατήρ, εις Σε ανήκει

Δεν αποτελεί το

Όλη η Δόξα.

Έσχατο κεφάλαιο.
Έτσι, το έδαφος της υπάρξεώς ημών

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη
*Ιώβ 28:26-28

Eπιστολές - Γνώμες
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Ανθρωπωδία
Είναι η «ᾠδὴ τῶν τράγων» = χορικό άσμα των λατρευτών του
Διονύσου που φορούσαν δέρματα τράγων. Είναι κυρίως θεατρικά
έργα βασισμένα σε δυσμενή θέματα και στην δυστυχία των ανθρώπων.
Έχουν γραφτεί από τους Έλληνες τα αριστουργήματα των αριστουργημάτων. Από τους ανθρώπους έχουν γραφεί οι ανθρωπωδίες σε
αντικατάσταση των θηριωδιών, καθότι αυτές είχαν πιο ήπιο χαρακτήρα διότι τα ζώα σκοτώνουν μόνον για να τραφούν αφού ο Μεγαλοδύναμος τους έδωσε στομάχι και παχύ έντερο.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Ο άνθρωπος δεν σκοτώνει για να χρησιμοποιήσει το θήραμα ως
τροφή αλλά κυρίως για να ικανοποιήσει τα συμφέροντα αγνώστων
σε κείνον ομοειδών του. Οργανώνει την κοινωνία του έτσι ώστε να
ενεργεί χωρίς σκέψη, αλλά με κατευθυνόμενο συναίσθημα. Αυτό άλλωστε είναι και το επιτυχές σημείο για την επιβολή της θανατικής ποινής
χωρίς καμμία προηγούμενη δίκη. Ο θάνατος είναι ο σκοπός και το
βραβείο, ταυτόχρονα με τα οικονομικά οφέλη υπέρ τρίτων τους οποίους ο εκτελεστής ποτέ δεν θα δεί ούτε υα υποπτευθεί ως εργοδότες
του.
Ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής είναι σαφέστατος «πολλά τα δεινά
κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει». Το λιοντάρι υπερέχει σε πολιτισμό και αισθήματα του ανθρώπου κατά κράτος. Ακόμη και οι ύαινες
δεν θα επιτεθούν σε ένα ελάφι με μόνο στόχο να το θανατώσουν και
να αφήσουν ύστερα την τροφή τους. Επίσης μία γάτα δεν θα κατασκευάσει ένα περίστροφο ή ένα κανόνι για να σκοτώνει τους ομοίους του με στόχο να αποκτήσει οικονομικό όφελος ένας ελέφαντας.
Όλα τα ζώα δεν δημιούργησαν ποτέ έναν προστάτη θεό για να τους
διευκολύνει στην συλλογή τροφών και να τα προστατεύει από τα καιρικά φαινόμενα. Η πονηριά του ανθρώπου έχει δημιουργήσει θεούς
και αγίους που θα τον καθοδηγούν σωστά στην γόμωση των πυραύλων και των όλμων.
Τελείως ύπουλα και ανεύθυνα υποτιμάμε τους άλλους έμβιους οργανισμούς που δεν μπορούν να κατασκευάσουν υπερηχητικά βομβαρδιστικά και να σκοτώσουν ογδόντα χιλιάδες άμαχους στην Δρέσδη
σε ένα βράδυ. Όχι, δεν μπορούν, γι’ αυτό τα ονομάζουμε ζώα, νομίζοντας ότι τα υποτιμάμε… Αμ δε, διότι ζώο είναι αυτό που ζεί και δεν κατακρεουργεί μικρά αγοράκια και παρθένες κοπελίτσες. Αυτές οι πράξεις
για το ανόητο ανθρώπινο είδος είναι καθημερινότητα και αποτέλεσμα
θεϊκής εύνοιας.
Καλά, είμαστε το είδος επί του άσημου πλανήτη μας που βιάζει,
εκβιάζει, ακρωτηριάζει και δηλητηριάζει όλες τις άλλες υπάρξεις λόγω
του τετραπέρατου μυαλού που του χάρισε ο άλλος τετραπέρατος θεός
με αποτέλεσμα έναν απέραντο αρρωστημένο εγωϊσμό που μας οδηγεί
με ασφάλεια στην υπεροχή μας απέναντι στους αετούς, τα δελφίνια
και τα σκυλιά. Είναι γεγονός πως τα δελφίνια και οι καρχαρίες δεν
τρώνε ψημένα τα ψάρια, όμως υπερέχουν γιατί δεν τα σκοτώνουν
κατόπιν εντολών του αρχηγού, αλλά για την ικανοποίηση του αισθήματος της πείνας και σ’ αυτό το σημείο οι καρχαρίες υπερέχουν έναντι των ανθρώπων. Δεν υπακούουν σε διαταγές του λοχαγού, κανένας ανάμεσά τους δεν έχει επωμίδες με αστέρια, είναι μία κοινωνία
ίσων, όπως ακριβώς τα καναρίνια και τα ποντίκια. Ο άνθρωπος είναι
τόσο άσχημα κατασκευασμένος που δεν θα φθάσει ποτέ στο επίπεδο των κατσαρίδων και των τίγρεων.
Κάθε τι άσχημο ας μην το χαρακτηρίζουμε από τούδε θηριωδία,
αλλά ανθρωπωδία.

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Ο μουγγός Κύριλλος ευλογεί… τα όπλα (26.4.2022)
Κύριε Διευθυντά,
Με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο
συμβαίνει το εξής αδιανόητο και οξύμωρο:
Συγχρόνως με το «Δεύτε λάβετε φως» ευλογεί… τα όπλα, δηλαδή τις φλόγες και
τους εκτοξευόμενους πυραύλους, παρά το
γεγονός ότι γνωρίζει πως θα σκοτώσει ομόδοξους – ομοθρήσκους.
Όσα λέει και πράττει ο Πούτιν βασίζονται
σε θεωρίες που έχει αναπτύξει ο Κύριλλος.
Ο Πούτιν ως μονοκράτορας του μαρξιστικού συνασπισμού, διάδοχος του Λένιν και
του Στάλιν με 10χρονη θητεία στην KGB
ταυτισμένη με την φρίκη των Γκουλάγκ παρά τα σταυροκοπήματα διαπράττει τα πλέον
ειδεχθή εγκλήματα του πολέμου στον 21ο
αιώνα, σπέρνοντας τον όλεθρο, την φρίκη
με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Ούτε καν η Μ.
Εβδομάδα δεν έπεισε τον εισβολέα να αναγγείλει μερικούς «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» στους μελλοθάνατους της Μαριούπολης με τους 150.000 Έλληνες, ώστε
να διαφύγουν ή να κηδέψουν τους νεκρούς
τους.
Ο Πούτιν εμφανιζόμενος ως προστάτης
της Ορθοδοξίας – φιλώντας τις εικόνες –

αρέσκεται στις μακάβριες εικόνες των πολυβόλων και των διηπειρωτικών πυραύλων
που κουβαλούν 10 τόνους βόμβες, κατά
προτίμηση πυρηνικές. Κι όλα αυτά παρά
τους θρήνους και τα βογγητά των δεκάδων
χιλιάδων θυμάτων, σαν να γίνονται αναπαραστάσεις της Σταύρωσης! Ο ουκρανικός
λαός γονατίζει με το βάρος αυτού του σταυρού. Δυστυχώς, τα θυρανοίξια της ειρήνης
παραμένουν απρόσιτα διά γυμνού οφθαλμού.
Εδώ και χρόνια η Ρωσική Εκκλησία έχει
φιλοδοξίες απόσχισης από τον ενιαίο κορμό ενότητας της «πενταρχίας» των λεγόμενων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Πρόσφατα, τόλμησε και την εισπήδηση στην Αφρική, καταλύοντας προκλητικά τις δικαιοδοσίες
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Ο Κύριλλος δεν μπορεί να διακρίνει τη θεμελιώδη
αλήθεια: Πρώτος είναι ο πάντων έσχατος,
ηγούμενος, ο πάντων διάκονος.
Τώρα, κυρίαρχο είναι το αίσθημα, όπως
γράφει ο Παύλος: «Έξωθεν μάχαι, έσωθεν
φόβοι», αφού η Ορθοδοξία και εκκλησιαστικώς σπαράσσεται. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί ανέρχονται μόλις στα 300 εκ., ενώ

οι καθολικοί 1 δις 300 εκ. και οι ισλαμιστές
3 δις περίπου.
Ο Κύριλλος προκαλεί σχίσμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βάζοντας βόμβα στα θεμέλιά της, προκαλώντας αλληλοσπαραγμό
στο ορθόδοξο ποίμνιο και αμαυρώνοντας
την εικόνα της Ορθοδοξίας. Δυστυχώς, κάποιοι Πατριάρχες και Μητροπολίτες τήρησαν στα κηρύγματα τους το Πάσχα εκκωφαντική σιωπή, για την καταδίκη της στάσης
του Κύριλλου και του εισβολέα Πούτιν. Είναι
γνωστό πως η πεμπτουσία της χριστιανικής πίστης είναι η ιερότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και εκείνος την σκοτώνει.
Ο Πούτιν στο Άγιο Όρος (2016) με τον
Κύριλλο σταυροκοπιούνται και έτσι λάμπουν
στο στερέωμα του φαρισαϊσμού, αφού προτίμησαν τους πυραύλους αντί για τα: «Επί
γης ειρήνη», «Ειρήνη υμίν», «Αγαπάτε αλλήλους»…
«Ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί»!

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών
email: info@tralaw.gr

Μήνυμα της Δημάρχου Λευκονοίκου
για το Πάσχα
Ανάσταση στις καρδιές και Ανάσταση στην πατρίδα μας!
Το Άγιο Φως ας γεμίσει τις καρδιές όλων μας με χαρά, αγάπη,
πίστη, ελπίδα και αισιοδοξία
Σε αυτή την επικοινωνία μας, σας ενημερώνω για τις επαφές που
είχαμε στην Αθήνα ως Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων με εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της Ελλάδας στις 3
και 4 Απριλίου 2022, καθώς και για άλλες συναντήσεις που είχα
στην Αθήνα.
Ως Δήμαρχος Λευκονοίκου, ενημέρωσα τους συνομιλητές μας,
ανάμεσα σε άλλα, για την αναστήλωση του Αρχαγγέλου μας, την
άρνηση των αρχών του ψευδοκράτους να μας επιτρέψουν να τελέσουμε θεία λειτουργία, όπως και για το παζαράκι που έκαναν μέσα στον ναό μας οι Τουρκοκύπριοι, για την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κοιμητήριό μας.
Επιπρόσθετα, τους μίλησα για το παράνομο αεροδρόμιο στη γη
μας και τα τουρκικά drones που σταθμεύουν σε αυτό, για τον κό-

σμο μας που φεύγει χωρίς να δει το νόστιμον ήμαρ, για τις αδικίες
σε βάρος των προσφύγων, αλλά και τους ευχαρίστησα, γιατί η Ελλάδα μάς βοήθησε σε εκείνους τους χαλεπούς καιρούς, κυρίως τη γενιά μας που σπουδάζαμε τότε, γι' αυτό της οφείλουμε το «ευ ζην».
Αναμφίβολα, μαζί με τους και τις συναδέλφους μου, τους τονίσαμε την αδικία που νιώθουμε εμείς οι πρόσφυγες της Κύπρου για την
έλλειψη κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, η οποία εδώ και 48 χρόνια έχει εισβάλει στο νησί μας, και τώρα εμφανίζεται και ως ειρηνοποιός.
Σας εύχομαι να χαρείτε τη Λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου
μας!
Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου, ας φέρει την ειρήνη και την όντως ελευθερία στον κόσμο μας, και σε μας
επιστροφή στην κωμόπολή μας!
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη,
Δήμαρχος Λευκονοίκου

Άνθρωποι Μόνοι
«Αφού υπάρχουν άνθρωποι μόνοι,
γιατί τόσοι άνθρωποι είναι μόνοι;»
Υπάρχουν και χειρότερα...
Η μοναξιά του πλήθους.
Η εσωτερική μοναξιά.
Οι άνθρωποι με τα κουμπιά
Και την οθόνη,
Δεν εκφράζονται φυσιολογικά
Επικοινωνούν χωρίς να ανοίξουν
Το στόμα τους.

Δεν γευόμαστε, δεν μυρίζουμε,
Δεν αγγίζουμε, δεν μοιραζόμαστε,

Είναι τρομακτικό.

Ό,τι έχουμε μέσα μας...

Είναι η μεγαλύτερη κρίση...

Αν το σεξ είναι ανάγκη,

Νιώθουμε μόνοι,

Ο έρωτας είναι απόλαυση,

Δεν μπορούμε ν' αγαπήσουμε,

Η Αγάπη είναι θείος έρωτας.

Δεν εκφράζουμε ζωντανά

Θεία απόλαυση, ζωοποιός!

Τα συναισθήματα,

Όλα αποκτούν ουράνιο νόημα!

Η φυσική επιβίωση,
Δεν αφήνει περιθώρια
Για πνευματική ανάπτυξη..
Για πραγματική Ζωή.
Η ερώτηση παραμένει:
«Αφού υπάρχουν άνθρωποι μόνοι,
γιατί τόσοι άνθρωποι είναι μόνοι;»

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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E
™
E Σ
¶ÚÔÛÊÒÓËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
Ν Ε ΟΤΕ Ρ Η ΙΣ ΤΟΡ ΙΑ ΤΗ Σ Κ Υ Π Ρ ΟΥ
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ Û¯¤‰ÈÔ – ™˘Ó¿ÓÙËÛË
Η Διασκεπτική
του 1947
και γιατί1979
τορπιλίστηκε
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
- ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÎÏÂÎÙ¤˜ ˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
κλεκτές υνεργασίες

20 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ
Με τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και τις
επίμονες προσπάθειες των Κυπρίων να αποκτή√∏∂ του
σουν∏τηÚÔÛÊÒÓËÛË
λευτεριά τους,∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
η Εργατική ÛÙÔÓ
Κυβέρνηση
Κλέμεντ
Άτλι
που
δεν
ήθελε
με
κανένα
λόγο
να εγκα™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒταλείψει
την
αποικία
της
στην
Ανατολική
Μεσόγειο,
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
επινοήθηκε
κάποιες¤ÎÎÏËÛË
συνταγματικές
παραχωρήσεις
Î·È
ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹
ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
– Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂγιαÙ·αυτοδιοίκηση.
ÚÂ
·ÎﬁÏÔ˘ı·: Ο Βρετανός Υπουργός Αποικιών
A.«™·˜
Creech-Jones
ήταν ο εισηγητής
της ΔιασκεπτιÎ·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ
Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÁÈ· ÙËÓ
κής.
Â›ÙÂ˘ÍË, ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·, ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
Οι 40 προσκλήσεις
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ του
Ô˘ Λόρδου
Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈΓουίνστερ
ÌÂ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ,
Ù· ÔÔ›·
ÛÂÈ˜ ˘ÂÚ„ËÊ›Ο Κυβερνήτης
Ρέτζιναλντ
Φλέτσερ
(Λόρδος
Γουίνστερ),
Û·ÙÂ
Î·Èστις
ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ.
™·˜ Î·ÏÒ
Ó·σαράντα
ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
Ï¤έστειλε
9 Ιουλίου 1947
κάπου
προσκλήÔÓ
ÙÔ στον
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
¤ÁÎÏËÌ· ÙÔΑρχιεπίσκοπο
ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ
ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
σεις
νεο-εκλεγέντα
Λεόντιο,
τους
ÂÓﬁ˜
ÌÈÎÚÔ‡
Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓΕκκλησίας,
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ,
ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
ηγέτες
της Κυπριακής
στους Δημάρχους,
ÙË˜
ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜
ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ›
ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹
ÙË˜...
στους
ηγέτες των
μεγαλύτερων
Συντεχνιών
και σε διά∆Ô ∫˘ÚÈ·Îﬁ
Úﬁ‚ÏËÌ·σε
‰ÂÓάλλες
Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ô˘Û›· ÙÔ˘
φορες
προσωπικότητες
οργανώσεις
για‰È·να
ÊÔÚ¿
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
Î·È Συνέλευση
ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘συμμετάσχουν
σε ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
μια Συμβουλευτική
που
ονομάστηκε
παρέμεινε
στην Ιστορία
ως ΔιασκεπτιÚ›ˆÓ.
∂›Ó·È και
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜
Î·È Î·ÙÔ¯‹˜.
∂›Ó·È
κή. Οι 23 προσκλήσεις
αποτείνονταν
στην Εθναρχία
και
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È
ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡
ÙˆÓ ·ÓıÚˆαντιπροσώπους
της
8 στους
αντιπροσώπους
›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
Î·ÈΔεξιάς,
ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ
Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ
της Αριστεράς
(Δημάρχους
και ∫‡ÚÔ
Συντεχνίες)
σε˘¿ÚΤουρ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ...
∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ
ÌÔÚÂ›7 Ó·
κοκύπριους,
δύο σε ανεξάρτητους
παράγοντες
μία
ÍÂÈ
ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó
Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
Î·ÙÔ¯‹˜ Î·ÈκαιÂ·σε έναν ÔΜαρωνίτη.
ÓÂÓˆıÂ›
Ï·ﬁ˜ ÙË˜...Αυτή η Διασκεπτική θα συζητούσε
προτάσεις
σχετικάÙË˜
με τη
μορφήÎ·È
ενός
συντάγματος
∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
∫‡ÚÔ˘
ÙÔ˘νέου
Ï·Ô‡
ÙË˜ ‰È·Î˘που θα αντικαταστούσε
εκείνοÂ›ÛË˜
του 1931
που
είχε ανα‚Â‡ÔÓÙ·È.
∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È
Î·È ÙÔ
Î‡ÚÔ˜
ÙˆÓ
σταλεί αμέσως
μετά√τα∫˘ÚÈ·Îﬁ˜
Οχτωβριανά.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
Ï·ﬁ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈ-

ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó·
Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ
·ÁÒÓ·της
ÙÔ˘Εκκλησίας
ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘Η αρνητική
στάση
ıÂÚ›·,
‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË
Î·È ·ÓıÚÒÈÓË
·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.
∆· ∏ÓˆΤα πολιτικά
κόμματα
είχαν τελείως
παραγνωριστεί,
Ì¤Ó·
ŒıÓË
ı·
·ÚıÔ‡Ó
ÛÙÔ
‡„Ô˜
ÙˆÓ
ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ
ÙÔ˘;
γιατί ο Κυβερνήτης δεν έστειλε καμιά πρόσκληση
σε
∞˘Ùﬁ
Â›Ó·È
ÙÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ
ÂÚÒÙËÌ·».
κανένα πολιτικό κόμμα. Ο Αρχιεπίσκοπος Λεόντιος και
∑‹ÙËÛÂ
Â›ÛË˜ Ëαπέρριψαν
∫‡ÚÔ˜ Ó·την
ÙÂıÂ›
˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹για
ÂÔÙÂ›·,
η δεξιά
παράταξη
πρόσκληση
τη Διασ·ﬁ
Ù·
∏ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË,
ÁÈ·
ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ
·ÓıÚˆκεπτική. Ο Λεόντιος λίγες μέρες μετά την αρνητική
απάν›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ﬁÏˆÓ
ÔÏÈÙÒÓπέθανε
ÙË˜, Ì¤Û·
ÛÙ·
τηση στην
πρόσκληση
τουÙˆÓ
Κυβερνήτη
– στις
26
Ï·›ÛÈ·
Ï‡ÛË˜,
‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜
ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·Ιουλίου ÌÈ·˜
1947‰›Î·ÈË˜
– και τον
διαδέχθηκε
ο Μακάριος
Β’ (ο
Ù·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ.
Μυριανθέας),
ο μητροπολίτης
Κερύνειας. Ο Μακάριος
6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
1978ναÛ˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÌÂ όπως
ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
Β’ ™ÙÈ˜
αρνήθηκε
και αυτός
συμμετάσχει
το ίδιο
∆˙.
∫¿ÚÙÂÚ, και
ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô
Â·Ó¤Ï·‚Â
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È
Ë
αρνήθηκαν
οι δύο
Δημάρχοι
– τηςﬁÙÈ
Κερύνειας
και της

Πάφου. Η άρνηση της συμμετοχής της Εθναρχίας στηριζόταν στοÙÔ˘
επιχείρημα
ότι υπήρχε
κίνδυνος
τοÔÌﬁÊˆÓ·
θέμα της
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜
3212 Ô˘
ÂÁÎÚ›ıËÎÂ
Ένωσης
να
παρακαμφθεί
με
πιθανές
συνταγματικές
·ﬁ ÙÔÓ √∏∂.
συμφωνίες.
™ÙÈ˜ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
ΤοÙÔ5οæ‹ÊÈÛÌ·
Συνέδριο
του
ΑΚΕΛ
- 1947
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ
33/15
ﬁÔ˘
˙ËÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛË
ﬁÏˆÓ ÙˆÓτου
Í¤ÓˆÓ
ÂÓﬁÏˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ
ÙË˜
Στο 5ο Συνέδριο
ΑΚΕΛ
το 1947,
Γ.Γ. τουÎ·È
ΑΚΕΛ
Í¤ÓË˜
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜
·ÚÔ˘Û›·˜
ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
ÙË˜
εκλέχτηκε
ο Νέοφυτος
Ιωάννου·ﬁ
γνωστός
ως «Φιφής».
∫‡ÚÔ˘.
∑ËÙÔ‡ÛÂεπανεκλέγηκε
Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û·
Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
Στο ίδιο συνέδριο
στην Κεντρική
ΕπιτροÙˆÓ
Î·Ù¿
ÙÚﬁÔο πρώτος
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ
πή ο‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
Πλουτής Σέρβας που
υπήρξε
Γ.Γ. Î·È
του
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ,
˘ﬁ
·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘ °.°.Κομμουνιστικών
ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔΑΚΕΛ (1941 – 45).
ΣτοÙËÓ
πρώτο
Συνέδριο
ÏÔ‡ıËÛÂ
ÚÔÛÊ˘Á‹
Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Κομμάτων
από τιςÎ·ÈΒρετανικές
Αποικίες
που∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
έγινε στο
ÙÔ˘
√∏∂ ÌÂ
·›ÙËÌ·
Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
Λονδίνο
από
τις 26ÙÔÓ
Φεβρουαρίου
– 2 Μαρτίου 1947
μίλησε
ο Φιφής Ιωάννου
που υποστήριξε
το∫‡ÚÔ.
αίτημα για
ÁÈ·
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ
την Ένωση. Η Αριστερά, μετά από κάποιους δισταγμούς,
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ
αποφάσισε να συμμετάσχει στις συνομιλίες.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
Ποιοι συμμετείχαν στη Διασκεπτική
ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
συνομιλίες για
Διασκεπτική
άρχισαν
την 1η ΝοεμÙÔ˘Οι∫˘ÚÈ·ÎÔ‡,
Ô˘τηﬁˆ˜
·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
βρίουÂÂÍÂÚÁ·Û›·
1947. Στη συνεδρίαση
προήδρευε
ο Σερ Î·È
ΈντουÎÔÈÓ‹
ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜,
ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿
ÙË˜
αρντ
Τζάκσον,
Ανώτατος
Δικαστής
στην
Κύπρο
και
µÚÂÙ·Ó›·˜.
συμμετείχαν
οι–πιο
κάτω:
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ
Û¯¤‰ÈÔ
Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·1. Ιωάννης Κληρίδης, Δήμαρχος Λευκωσίας.
Û·Ó
¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
2. Πλουτής Σέρβας, Δήμαρχος Λεμεσού.
‹Ù·Ó Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
3. Αδάμος Αδάμαντος, Δήμαρχος Αμμοχώστου.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§ ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤4. Λύσος Σανταμάς, Δήμαρχος Λάρνακας
ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
5. Πολύκαρπος Νικολόπουλος, Δήμαρχος Μόρφου.
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
6. Ανδρέας Ζιαρτίδης, Γ.Γ. της ΠΕΟ.
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚË7. Ανδρέας Φάντης, ηγετικό στέλεχος της ΠΕΟ.
Û·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·ﬁ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂ8. Νιαζί Φαντίλ, Δήμαρχος Λεύκας.
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô9. Χασάν Σιασμάς, των Τουρκικών Συντεχνιών.
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó
¤Ù˘¯Âτης
Ë ∫‡ÚÔ˜
ÌÂ ÙÔΑγροτικής
æ‹ÊÈÛÌ·Ένωσης.
ÙË˜ 33Ë˜
10. Ιρφάν ﬁ,ÙÈ
Χουσεΐν,
Τουρκικής
™˘Óﬁ‰Ô˘
ÙË˜
°ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÙÔ˘
√∏∂».
11. Σουπί Κεναάν, Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας.
°Ï·‡ÎÔ˜
∫ÏËÚ›‰Ë˜,Δικηγόρος
ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘
¢∏™À,
‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
12.√Ραούφ
Ντενκτάς,
από
τη Λευκωσία.
«∏
ÏÂ˘Ú¿ παράγοντας
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ
ÛÂ Û˘ÓÔÌÈ13.ÂÏÏËÓÈÎ‹
Σαΐντ Γκαλήπ,
από τη Λευκωσία.
Ï›Â˜
ÂÊﬁÛÔÓ
·˘Ù¤˜
ı·
‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó,
ﬁˆ˜
ÚÔÓÔÂ›
Î·È ÙÔ
14. Αλή Ραπίτ, παράγοντας από την Πάφο.
Ï·›ÛÈÔ,
˘ﬁ ÙËÓ
·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡
°Ú·ÌÌ·Ù¤·...
15. Γεώργιος
Αραδιπιώτης,
Δικηγόρος
από τη ∂›Ó·È
Λάρ·ÎÚÈ‚Ò˜
νακα.ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Ú¤ÂÈ
Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ›
ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÒÛÙÂ Ù· ·Ú16. Μισέλ
Χούρης, Δικηγόρος
από τη Λεμεσό.
ÓËÙÈÎ¿
ÛËÌÂ›· ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó
17. Σωκράτης
Ευαγγελίδης,
Δικαστής απόÛÂ
τηıÂÙÈÎ¿».
Λεμεσό
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜Χατζημιχαήλ,
∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜,
18.√Παναγιώτης
παράγοντας ·ÂÎ¿από το
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¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.
∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
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í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)
2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).
5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)
7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂﬁÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞ﬁ ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
√È ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ﬁÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ ﬁÓÔÌ· :
THE GREEK INSTITUTE,
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Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
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Βασίλι της Αμμοχώστου.
Ο ÙÔ
κύριος
σκοπός της
Διασκεπτικής
ήταν
ÏÂÛÂ
·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ
™¯¤‰ÈÔ
«‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ»
Î·Èη συζήτηση
ﬁÙÈ «·ÓÙÈσυνταγματικών
προτάσεων
για
αυτοδιοίκηση
(ΑυτοκÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
υβέρνηση). Η Νομοθετική Εξουσία θα ήταν στα χέρια
·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
εκλεγμένου σώματος, αλλά η Εκτελεστική Εξουσία θα
ÙÔ˘ √∏∂».
παρέμενε στα χέρια του Κυβερνήτη.
∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Σύμφωνα
με τον Πλουτή
Σέρβα,– ο¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Σερ Έντουαρντ
Τζάκσον με επιστολή
στον 1979
ίδιο είχε δηλώσει ότι «το
–19του
ª·˝Ô˘
προτεινόμενο σύνταγμα θα ήταν προσωρινό και αν δού™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
λευε ικανοποιητικά σε δέκα χρόνια ο κυπριακός λαός θα
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
εκαλείτο σε δημοψήφισμα να αποφασίσει ελεύθερα για
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂτο μέλλον του». (Βλ. Π. Σέρβα: Κυπριακό – Ευθύνες,
Ú‹ÛÈ·
¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
σελ. 129).
ÌÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
ήταν οι ÙÔ˘
Συνταγματικές
Προτάσεις;
1.Ποιες
√È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
√∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
Το∆·
διάγραμμα
τις συνταγματικές
προτάσεις
ήταν
2.
Ù¤ÛÛÂÚ· με
ÛËÌÂ›·
ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
ª·Î·Ú›Ô˘
–
χωρισμένο σε τέσσερα μέρη και προνοούσε τα ακόλο¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
υθα:
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·.
1.∆Ô
Σύνθεση
του Νομοθετικού.
4.
™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ
ı¤Ì·.
(α)∂È‰ÈÎ‹
Δικαίωμα
ψήφου
έχουν
όλοι οι άντρες
άνω των
5.
·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ·θαÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
21 χρόνων.
Το ίδιο δικαίωμα για τις γυναίκες θα εξεÙÔ˘
µ·ÚˆÛÈÔ‡.
ταζόταν
από
τη Διασκεπτική.
¶ÚÔÙÔ‡
·ÎﬁÌ·
·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
(β) Η βουλευτική
θα ισχύειÙÔ˘˜:
για τέσσερα
ή πέντε
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó
¤ÓÙÔÓ·θητεία
ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
χρόνια.
Οι
Τουρκοκύπριοι
θα
εκλέγουν
χωριστά
τους
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
αντιπροσώπους
τους στο Νομοθετικό.
ÌÂ
ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
Τα μέλη του Νομοθετικού θα είναι 22. Από αυτούς
ﬁÙÈ (γ)
«‰ÂÓ
ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
οι 18 θα είναι Έλληνες και 4 Τούρκοι. Τέσσερα μέλη θα
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
διορίζονται από τον Κυβερνήτη.
™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
2. Λειτουργίες και Εξουσίες του Νομοθετικού
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤(α) Το Νομοθετικό είναι ελεύθερο να νομοθετεί σε
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·ﬁ ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.
οποιοδήποτε θέμα.
(β) Το ∆·
Νομοθετικό
δεν μπορεί
να συζητά το εντός της
¢¤Î· ™ËÌÂ›·
ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
Βρετανικής Κοινοπολιτείας
καθεστώς
της Κύπρου.
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
3. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
1. (α)
¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÛÙÈ˜
Η Εκτελεστική εξουσία
θα παραμένει
στα χέρια
15
πÔ˘Ó›Ô˘
1979.
του Κυβερνήτη που θα τον συμβουλεύει ένα Εκτελεστικό
2. µ¿ÛË ÙˆÓ
Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ
Ó· Â›Ó·È
Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
Συμβούλιο
που
θα αποτελείται
απόÔÈ
8 μέλη:
4 μέλη από
ÁÚ·ÌÌ¤˜
ª·Î·Ú›Ô˘
–
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÙË˜
12Ë˜κόμμα
ºÂ‚ÚÔ˘το Νομοθετικό Σώμα, άλλα 3 από το ελληνικό
που
·Ú›Ô˘ 1977.
πλειοψηφεί
στο Νομοθετικό και 1 από τους Τούρκους
3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘αντιπροσώπους.
ıÂÚ›Â˜
Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó
(β)
Ο Κυβερνήτης
θα ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
έχει το δικαίωμα του Βέτο σε
4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó
ﬁÏÂ˜
Â‰·ÊÈÎ¤˜πολιÎ·È
θέματα
που επηρεάζουν
την άμυνα
καιÙÈ˜
εξωτερική
τική.Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜.
5.4.¡·
‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
Δευτερεύοντα
θέματα ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆÓ›·˜
ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÛÙ·
˘ﬁ
(α)
Προσόντα
και Πληρωμή Μελών
τουµ·ÚÒÛÈ·
Νομοθετικού.
·ÈÁ›‰·
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
(β) ÙËÓ
Όνομα
του ÙˆÓ
Νομοθετικού.
6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔΟι αντιδράσεις
της Αριστεράς
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔΟι αριστεροί αντιπρόσωποι μαζί με τον Γεώργιο ΑραÌÈÏ›ˆÓ.
διπιώτη ήταν επικριτικοί αναφορικά με τις προτάσεις
7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
και στις 26 Νοεμβρίου 1947 κατέθεσαν αντι-προτάσεις.
∫‡ÚÔ˘.
Γνώριζαν ότι το προτεινόμενο Σύνταγμα διατηρούσε την
8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
αποικιακή του μορφή, αφού η Κύπρος παρέμενε ακόμη
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·ÚΑποικία του Στέμματος και ότι δεν ήταν ένα ιδανικό ΣύνταγÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹Ôμα αλλά πίστευαν ότι υπήρχαν περιθώρια βελτιώσεων.
¿ÏÏË ¯ÒÚ·
Î·Èτο
ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÌÔÚÊ‹
ΤονÙÂ
Μάρτιο
του 1948
ΑΚΕΛ βοήθησε
στην ίδρυση
του
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡
‹
·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
Ε.Α.Σ. (Εθνικού Απελευθερωτικού Συνασπισμού), αλλά
9. √È
‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó
Î·Ù¿
τον
Μάιο
1948 το ΑΚΕΛ
κατηγορώντας
τόσο τις ΑγγλιÙÚﬁÔ
Û˘ÓÂ¯‹
Î·È
·‰È¿ÎÔÔ.
κές Αρχές όσο και την ηγεσία της Εθναρχίας, διέκοψε τη
10.
√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
συμμετοχή
του στηÓ·Διασκεπτική.
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
Το μεγαλύτερο συλλαλητήριο
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿- Οκτώβριος 1948
Ï·˜ ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘Τον∆ËÓ
Αύγουστο
του 1948ÏÂ˘Ú¿
ο Κυβερνήτης
διέκοψε τη
ÂÁÈ¿Ú.
ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹
·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â
Ô
Διασκεπτική
και ακολούθησαν
απεργίες σεÔ˘
όλεςÌ¤¯ÚÈ
τις πόλεις.
°ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
ÙﬁÙÂ
Ó¤Ô˜
Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜
Τον Οκτώβριο
1948 διοργανώθηκε
στη Λευκωσία
‹Ù·Ó
ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ του
¶ÚÔÂ‰Ú›·˜
Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ
από το¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
ΑΚΕΛ και την Î·È
ΠΕΟ
ένα
μαζικό συλλαλητήριο
∆¿ÛÛÔ
·ﬁ
ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜
ÏÂ˘(πάνω
από 25,000) με κύριο αίτημα την Αυτοκυβέρνηση
Ú¿˜
Ô √Ó¿Ó.
– Ένωση.
∏ £¿ÙÛÂÚ διαμαρτύρονταν
ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Οι διαδηλωτές
επίσης στην πρόταση™ÙÈ˜
του βασιλιά
να προσφέρει
τους
Αγγλο3 ª·˝Ô˘Παύλου
1979 ¤ÁÈÓ·Ó
‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜βάσεις
ÂÎÏÔÁ¤˜
ÛÙË
µÚÂΑμερικάνους
στην Κρήτη ÎﬁÌÌ·
με αντάλλαγμα
τηνÂÎÏÔÁ¤˜
Ένωση·ﬁ
της
Ù·Ó›·
Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ
Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜
Κύπρου.
Μετά
από
αυτό
το μαζικό
συλλαλητήριο‹Ù·Ó
ακοÙÔ
∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ·
Ô˘
ËÁ¤ÙË˜
Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
λούθησαν
και άλλα
στις άλλες
πόλεις.ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔ∫¿ÏÏ·¯·Ó.
°È· ÚÒÙË
ÙﬁÙÂ
Ô ∆˙¤ËÌ˜
Ú›· ÙË˜Συλλήψεις
∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË
Á˘Ó·›Î·
ηγετών
τηςÚˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Αριστεράς – Ë
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ
£¿ÙÛÂÚ.
∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ
Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔΟι διοργανωτές
συνελήφθησαν
και καταδικάστηκαν,
°Ô˘ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ
ÌÂ ÙË
ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜
ανάμεσά τους
ο Δήμαρχος
Λεμεσού,∫˘‚¤ÚÓËÛË˜
ο Αντιδήμαρχος
›ÏÛÔÓ
Î·È
∫¿ÏÏ·¯·Ó,
·Ó¤ÌÂÓ·Ó
ÌÂ
ÙËÓ
·ÏÏ·Á‹
ÙË˜
∫˘‚¤ÚΑμμοχώστου, δημοτικοί σύμβουλοι από τη Λευκωσία και
ÓËÛË˜
Î·È Î¿ÔÈ·
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
τη Λάρνακα
και εξέχοντα
μέληÛÙ¿ÛË
του ΑΚΕΛ.
ΚαταδικάﬁÙÈ
ı·
·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
ÛÙÈ˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜ Û·Óαπό
ÂÁστηκαν σε φυλάκιση με ποινές που κυμαίνονταν
Á˘‹ÙÚÈ·
¢ÂÓμαζί
¿ÚÁËÛ·Ó
ﬁÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
δύο έως‰‡Ó·ÌË.
έξι μήνες
με καταναγκαστικά
έργα. Ένα
ÁÈ·
¿ÏÏËστέλεχος
ÌÈ· ÊÔÚ¿,
Ë ÛÙ¿ÛË
ÙË˜ Ó¤·˜
Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
ηγετικό
τουÁÈ·Ù›
ΑΚΕΛ,
ο Μιλτιάδης
Χριστοδούλου
‰ÂÓ
‰È¤ÊÂÚÂΚυβερνητικός
·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ
∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
(αργότερα
Εκπρόσωπος
στην
Κυβέρν∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
ηση Μακαρίου), καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλακή από
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·
ÙˆÓ είναι
‚ÚÂÙ·τον∆·Δικαστή
Γεώργιο
Βασιλειάδη.
Η ειρωνεία
ότι
ÓÈÎÒÓ
ÔÏÈÙÈÎﬁ
·ﬁ¯ÚˆÌ·
ÎÈ ·Óένα
Â›ο ίδιοςÎ˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ,
ο δικαστής, ο ﬁÔÈÔ
Γεώργιος
Βασιλειάδης
υπήρξε
¯·Ó,
ÌÂ ÂÎÂ›Ó·
ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
ÙÔ˘˜ ÙˆÓέφυγε
∞ÌÂαπόÙ·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
τα ιδρυτικά μέλη
του ΑΚΕΛ
και στη συνέχεια
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
από το Κόμμα και οι αποικιακές Αρχές τον διόρισαν
Ανώτατο Δικαστή!

Το ΑΚΕΛ συμβουλεύεται τον Ζαχαριάδη
Η ηγεσία του ΑΚΕΛ
ακόμη διστακτική και αβέÙÔ˘ήταν
¢ÚÔ˜
βαιη για την πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσει στο
∫À¶ƒ√À– Ένωση»,
∆√º∞§§∏
θέμα «Αυτοκυβέρνηση
και για αυτό το λόγο,
το Κόμμα αποφάσισε να στείλει τον τότε Γενικό Γραμματέα Φιφή
Ιωάννου
τον ηγέτη
της
Ανδρέα
ÚÈÎ·ÓÒÓ
Î·È ‰ÂÓ
‹ıÂÏ·Óκαι
ÌÂ Î·Ó¤Ó·
ÏﬁÁÔ
Ó·ΠΕΟ
‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
Ζιαρτίδη
να ζητήσουν
τηÙËÓ
συμβουλή
κομμάÙÈ˜
ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜
Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ
∆Ô˘ÚÎ›· αδελφών
Ô˘ Û˘ÓﬁÚÂ˘Â
ÌÂ
των™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
όπως τουŒÓˆÛË
ΚΚΕ (τοÎ·È
Κομμουνιστικό
ÙËÓ
ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Κόμμα
ÂÚÈÔ¯‹Ελλάδας),
ÙˆÓ Âτου ΚΚΜΒŒÙÛÈ
(το Κομμουνιστικό
Κόμμα της
Μεγάλης·Ï¿
ΒρεÙÚÂÏ·›ˆÓ.
Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ
τανίας)
και
της
Κομινφόρμ
στο
Βουκουρέστι.
Το
ΚΚΕ,
το
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
1948 πολεμούσε στον Εμφύλιο Πόλεμο κατά των ΒρεÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆτανών και των Αμερικανών. Σύμφωνα με τον Ζιαρτίδη,
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
αυτός και ο Φιφής Ιωάννου αναχώρησαν από την Κύπρο
™ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈﬁÚÈÛÂ ÙÔÓ
ανώνυμα και έφτασαν στην Ελλάδα μέσω Καϊρου, Παρι§ﬁÚ‰Ô
∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ
ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
σιού, Πράγας
και Βουδαπέστης.
Τον
1948
συναντήθηκαν
πρώτα με τον
√ÈΝοέμβριο
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È
ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
Μάρκο Βαφειάδη, που ήταν ανώτατος διοικητής του
√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Δημοκρατικού Στρατού και επίσης Πρωθυπουργός της
ÙÈÛÙÂ›
ÁÈ· ÙÈ˜ 15του
πÔ˘Ó›Ô˘
1979Ο¿Ú¯ÈÛ·Ó
Î·ÓÔÓÈÎ¿
ÛÙË §Â˘«Κυβέρνησης
Βουνού».
Βαφειάδης
τους συμβούλεÎˆÛ›·
ÙË ÌﬁÓË ‰È·ÊÔÚ¿
ÔÏ‡
Û‡ÓÙÔÌ·
Ô‰ËÁ‹ıËψε να ÌÂ
συζητήσουν
αυτό τοﬁÙÈ
θέμα
με τον
Νίκο ΖαχαριάÎ·Ó
√ ΚΚΕ.
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Ô˘μέρες
·Ú¯ÈÎ¿
Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ›
ÙËÓ
δη, ÛÂ
τονÓ·˘¿ÁÈÔ.
ηγέτη του
Μερικές
αργότερα
ο ίδιος
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙË˜διώχτηκε
∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
·ÏÏ¿
ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜
ﬁÚÔ˘˜
ο Βαφειάδης
από τα
πόστα
του. Οι δύο
Κύ·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ
ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ·
Â¤ÌÂÓÂ Ó· με
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
πριοι Κομμουνιστές
ηγέτεςÎ·È
συναντήθηκαν
τους ΖαχαÙË
ÁÚ·ÌÌ‹
∞ÙÙ›Ï·Γούσια
Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·
ÙˆÓ ‰‡Ô
«ÎÚ·ÙÒÓ».
ριάδη,
Βλαντά,
και Ιωαννίδη
στα
βουνά της
Βόρειας
Ελλάδας.
∆ËÓ ›‰È·
ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
ﬁÔ˘ ‰ÈÂÎΟι απόψεις‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ
– συμβουλές
του Ζαχαριάδη
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒΟ Φιφής Ιωάννου τους μίλησε σχετικά με τις βρεταÛÈ,
ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·ﬁ
νικές προτάσεις (για τη Διασκεπτική) και ήθελε τις απόÙÔ
ﬁÙ·Ó
Ô §·Ï¿τηςªÔ˘ÛÙ·Ê¿
ÙËÓ
ψεις1571
και τη
συμβουλή
ηγεσίας τουÎ·Ù¤ÎÙËÛÂ
ΚΚΕ. Σύμφωνα
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ!
√ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜
ÂÍ¤‰ˆÛÂ
·ﬁÊ·ÛË
με τον Ζιαρτίδη,
ο Ζαχαριάδης‰ÈÎ·ÛÙ‹˜
διατύπωσε
τις εξής
παραÔ˘
˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
ÙÔ ∂µ∫∞º. °È·
ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË
·˘Ù‹
τηρήσεις:
«Δεν επιτρέπεται
σε σας
τους Κύπριους
·ﬁÊ·ÛË
·ÎﬁÌ·
Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
ÂÊËÌÂÚ›‰·
Ë
συντρόφους
να διαπραγματεύεστε
με τον
εγγλέζικο
«∞¸ÓÙÏ›Î»
Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ
ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘
‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·ιμπεριαλισμό
για συνταγματικές
μεταρρυθμίσεις
τη
στιγμή
που εμείς στην
με το ντουφέκι
στο
„Â
ﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
ÌÈ·Ελλάδα,
Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹»
ÙﬁÙÂ «Ë ∞ı‹χέρι,
απάνω στα βουνά,
πολεμάμε
τονÎ·È
ίδιο
Ó·,
Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,
ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È,
Ë ™ﬁÊÈ·
ÙÔιμπεριαµÔ˘ÎÔ˘λισμό.
Οφείλετε
να παλαίψετε
στο ίδιο ταμπούρι που
Ú¤ÛÙÈ
Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
παλεύουμε
εμείς, οι έλληνες
κομμουνιστές...
Δεν
θα
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›·
Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ
Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
‹Ù·Ó
πρέπει
να
περιμένετε
να
φτάσετε
στην
Ένωση
μέσα
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
από ένα τέτοιο
σύνταγμα.
Θα πρέπει
να επιστρέψεÎ·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·.
°È· ÙËÓ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â
ÙÈ˜ Â˘ı‡τε και να διορθώσετε το σφάλμα σας».
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ﬁÏÂÌÔ» ﬁˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
Πολλά χρόνια αργότερα, ο Φιφής Ιωάννου γράφον«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ Â¤‚·Ïτας στην κυπριακή εφημερίδα “Απογευματινή” (21
ÏÂ
«Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË».
Αυγούστου 1976) ανέφερε ότι ο Ζαχαριάδης έδωσε την
∆ÂÏÈÎ¿
¤ÁÈÓ·Ó ÌﬁÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘Îˆεξής
απάντηση:
Û›·«Εμείς
Î·È ‰ÂÓ εδώ,
¤ÊÂÚ·Ó
ÚﬁÔ‰Ô,
ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ô °.°.
θαÎ·ÌÈ¿
βαδίσουμε
νικητές
στην Αθήνα
με
ÙÔ˘
ÂÈÛËÁËıÂ›
ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË
·Ó·‚ÔÏ‹
ÙˆÓ
Û˘τον √∏∂
ένα ήÓ·τον
άλλο τρόπο
σε δύο μήνες.
Κατά
συνέÓÔÌÈÏÈÒÓ.
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
«ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹πεια, εσείς
εκεί στηνÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó
Κύπρο δενﬁÙÈ
μπορείτε
πλέον να
ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜»
Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂσαν
ÌÂ ÙÔÓ
ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ
1977
μιλάτε
για αυτοκυβέρνηση
ενδιάμεσο
στάδιο
προς τον τελικό
στόχο της Ένωσης.
Η √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Ένωση με την
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜
Ελλάδα
θα πρέπει
να ﬁÚÔ
γίνειÁÈ·
ο ÂÈÛÙÚÔÊ‹
άμεσος στόχος
σας».
Î·È
Û˘ÓÂÒ˜
¤‚·˙Â Û·Ó
ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜Διαφορετικές
ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·ﬁ
Ì¤ÚÔ˘˜
ÙˆÓ
∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
εκδοχές Φιφή και ΖιαρτίδηÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÛÙË
Σύμφωνα με τον Φιφή Ιωάννου (στο ίδιο άρθρο της
Û˘ÌÊˆÓ›·
ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜
‰ÂÓσυμβουλεύσει
˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
εφημερίδας),
ο Ζαχαριάδης είχε
τους
ÁÈ·
«‰È˙ˆÓÈÎ‹
Ï‡ÛË» ·Ú¿
ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹
ÔÌÔÛÔÓΚύπριους
κομμουνιστές
να αποδυθούν
σε ένοπλο
αγώνα.
‰›·».
¶Ú¤ÂÈ Ó·ήταν
·Ó·ÊÂÚıÂ›
ﬁÌˆ˜ότι
ﬁÙÈοÔΑνδρέας
ª·Î¿ÚÈÔ˜Ζιαρτίδης
Â›¯Â ‹‰Ë
Το παράδοξο
το γεγονός
‰ËÏÒÛÂÈ
ÛÙÔ Ιωάννου
∂ıÓÈÎﬁ Î·Èέδωσαν
ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ
ÛÙÈ˜εκδοχές
9 ª·Úκαι ο Φιφής
δύο™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
διαφορετικές
Ù›Ô˘
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó
«¢È˙ˆÓÈÎ‹» ˆ˜ΟÏ‡ÛË
Î·È Â›από1977
αυτάﬁÙÈ
που
τους είπε οÙËΖαχαριάδης.
Ζιαρτίδης
επέμεινε
ότι η αντιπροσωπεία
με τον
¯Â
‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹
ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ συναντήθηκε
∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Ó·
Ζαχαριάδη
μόνοﬁÔ˘
μια ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó
φορά ενώ ο Φιφής
υποστήριÎ·Ù·ı¤ÛÂÈ
¯¿ÚÙË
ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜
Ô˘
ζε ότι
είχαν δύο
συναντήσεις
με τον ηγέτη
του ΚΚΕ!
ı·
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
Î¿Ùˆ
·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
‰ÈÔ›ÎËÛË.
Ο Φιφής ανέφερε επίσης ότι η συμβουλή από το Βρε∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë
∫ÔÚ˘Ê‹˜
τανικό
Κομμουνιστικό
ΚόμμαÙË˜
(δηλ.∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
να αποδεχθούν την
Αυτοκυβέρνηση
και στη1979
συνέχεια
την Ένωση),
τους δόθη∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘
Û˘Ó‹ÏıÂ
ÛÙË §Ô˘Û¿Î·
ÙË˜
κε πριν τη
συνάντησή
τους
με τον∫Ú·ÙÒÓ
Ζαχαριάδη,
ενώ ο
∑·Ì‚›·˜
Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë
ÙˆÓ
∞Ú¯ËÁÒÓ
ÙË˜ ∫ÔÈÓÔΖιαρτίδης ™ÙË
υποστήριζε
ότιÌ›ÏËÛÂ
η συνάντηση
στο Λονδίνο
με
ÔÏÈÙÂ›·˜.
¢È¿ÛÎÂ„Ë
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ﬁÔ˘ ·Ó¿τον Χάρρυ
Πόλιτ, τον
ΓενικόÙÔ
Γραμματέα
τουÙË˜
ΒρετανιÊÂÚÂ
ﬁÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜
·ÔÙÂÏÂ›
ÌﬁÓÔ Ì¤ÏÔ˜
∫ÔÈÓÔκού Κομμουνιστικού
είχεÙË˜
πραγματοποιηθεί
ÔÏÈÙÂ›·˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ 40%Κόμματος,
ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜
˘Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
μετά τη συνάντηση με την ηγεσία του ΚΚΕ. (Βλέπε άρθρο
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
Γιώργου Λεβέντη: «Αυτοκυβέρνηση – Ένωση ή Άμεση
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
Ένωση: Η επιρροή Ζαχαριάδη στην αλλαγή της στρα¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...».
τηγικής του ΑΚΕΛ». Cyprus Review, τόμος 13, Άνοιξη
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˙Ë2001).
ÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜
3212
Σύμφωνα
με τον Ζιαρτίδη,
ο Χάρρυ
Πόλιτ συμβούλεÙË˜
°ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
√∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
Â›ÛË˜
ψε την
ηγεσία
του ΑΚΕΛ ÙÔ˘
να συνεχίσει
τις συνταγματικές
ÙËÓ
ÚﬁÙ·ÛË
ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ
·Ôρυθμίσεις
επειδή
πίστευε ότι
αυτές τελικά
θαÏ‹ÚË
οδηγούσαν
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË
Î·ÈΣυμβούλεψε
·ÊÔÏÈÛÌﬁ ÙË˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÙË˜
στην αυτοδιάθεση.
το ΑΚΕΛ
να ακολουθ∫‡ÚÔ˘.
ήσει μια «βαθμιαία προσέγγιση».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

Cοmmunity News

Thursday 28th April 2022
#WeAreUKCypriots, an initiative to bring young Cypriots together through stories, ideas and
conversations is launched this
week by Tom Toumazis MBE and
the National Federation of Cypriots in the UK. The event has the
support of the Government of
Cyprus.
The event will host 200 young
Cypriots featuring contributions
from the Government of Cyprus
and the UK Cypriot community,
young and old, who have made
a success working in business
and trade, the arts, sciences, politics and public service.
The event will be held at
Bloomberg's state of the art European Headquarters, a prestigious City landmark, designed by
Foster + Partners.
Tom Toumazis, Co-Founder
and Event Chair, said "This has
been in the making for quite some
time and, now that we can bring
people together again, we want
to use this day to nurture and support the Cypriots of tomorrow; create an environment for networking and; show the upcoming generation the art of the possible"
He goes on to say "#WeAreUKCypriots will also explore Diversity, Equity & inclusion themes
that are important to young people. The day promises to tackle
subjects like: how to be the best
that you can be, what does it mean
to be a second/third generation
Cypriot in the UK and what is the
experience of being LGBTQ+?"
Christos Karaolis, President of
the National Federation of Cypriots in the UK, said "The full lineup of speakers, including senior
Government Ministers of the Republic of Cyprus, members of the
UK Parliament and speakers from
a variety of fields and backgrounds
will be announced over the weeks
ahead. Trade, investment and
people links between the UK and
Cyprus are as important today as
ever. i'm excited to see how new
ideas that push this forward develop from the day."
He goes on to say "it's great to
announce John Christodoulou,
property developer and philanthropist, and Rt. Hon. Dame Janet
Paraskeva, former CEO of the
Law Society and a member of the
Privy Council."
John Christodoulou said "As a
refugee, i came to the UK as a kid
with nothing. The UK welcomed
me with open arms and gave me
many opportunities whilst i never forgot where i came from. it's
my Cypriot roots that have helped
me become who i am today. i'm
passionate about my heritage and
nurturing the next generation.
That's why i'm delighted to be part
of #WeAreUKCypriots and see
this initiative grow."
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PANEL DISCUSSION:

We are Cypriots

Saturday 17th September 2022
at Bloomberg's European Headquarters, London
Rt. Hon. Dame Janet Paraskeva said, "being someone of Cypriot and Welsh origin, my Cypriot
roots have always been important to me but even more so over
the last few years. i'm delighted
to share my story and participate

in some very interesting debates,
including what it means to be
LGBTQ+ in the community".
Emine ibrahim, Haringey Councillor and part of the organising
team said, "i'm delighted to be involved and welcome days like this

when we can focus on the things
we have in common, and believe
me, there are a great deal! it's a
wonderful opportunity to bring
Cypriots of all backgrounds together."
Christos Tuton, President of

NEPOMAK, and Adrian Patsalos,
President of NEPOMAK UK, which
connect young Cypriots across
the world through a variety of cultural and social events, said, "This
is a free event and open to all
young Cypriots in the UK. it is a

simple registration process and
we want to bring together a crosssection of applicants to be our
young people on the day. As young
Cypriots, it will be inspiring to hear
from some such successful people."
The day will combine various
formats including: keynote speeches from leaders of business and
politics; fireside chats; 3-minute
open mics; Ted-style talks and;
panel discussions.
To be part of #WeAreUKCypriots
fill in a simple registration process
by clicking on this link weareukcypriots.org.uk
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The National Federation urges every UK Cypriot to vote for candidates of Cypriot origin, and
those who have demonstrated their support for
our community and the reunification of Cyprus,
regardless of their political party, in the upcoming local elections taking place across the UK
on Thursday 5th May 2022.
Where are elections taking place?
in England, there are elections for over 4,000
councillors in 146 councils, including all 32 London boroughs as well as in Birmingham, Leeds
and Manchester.
in Wales and Scotland, elections are taking
place to elect all councillors in all local authorities. Whilst in Northern ireland, elections are being held for the Northern ireland Assembly.
Polling stations will be open from 7am and

C

ommunity grassroots club Omonia Youth
FC, sponsored by Spector, Constant &
Williams, Vas Barbers and V Jewellers were
celebrating more cup success on the pitch as
Jason Plysi and Michael Pieri's Under 18 White
won their League Cup Semi-Final.

By Mike Pieri
The semi-final final was played last Thursday
under the lights at Enfield Grammar School 3G
pitch and the evening kick off, along with a large
watching crowd, generated an exciting atmosphere.
Both sets of players did not disappoint as they produced a pulsating, end-to-end match.
The Under 18 White took the lead through Erdal
Nacakdedigi midway through the first half. At this
stage of the game, the home side were comfortable and in control. However, just before half-time

Cοmmunity Νews & Sports
THE NATiONAL FEDERATiON URGES THE CYPRiOTS iN UK:

GO TO VOTE ON
THURSDAY 5 MAY!

10pm. in many local elections, you may cast

fect us and, if elected, would be in the best po-

votes for multiple candidates from any party, so

sition to help us at a local level. We also en-

be sure to check the rules in your area.

courage you to actively support these candi-

Every UK Cypriot voice matters

dates in their election campaign (e.g. canvass-

As a community, we should all do our utmost

ing) over the coming week, if you have time.

Thursday 28th April 2022
your family members, friends and neighbours
to vote on Thursday 5th May 2022
You can make a difference by assuring candidates that knock at your door that you will vote.
in turn, you should ask for their help advocating
for our community.
Who are the candidates in my area?
You can find the candidates in your area at:
https://whocanivotefor.co.uk/
Feel free to email us at enquiries@cypriotfederation.org.uk if you have any questions
about the upcoming local elections or to let us

to support and vote for UK Cypriot candidates,

With a strong presence in many of the local

as well as those who have demonstrated their

authorities where elections are being held, our

know if a UK Cypriot is standing in your area.

support for our community. These are the indi-

community can really make an impact and have

EVERY UK CYPRIOT VOTE MATTERS

viduals who best understand the issues that af-

our voice heard if we go to vote. Please urge

- OUR VOTE IS OUR VOICE!

Omonia Youth FC Under 18s
through to Cup Final
their opponents equalised and going into break,
they were the team on top.
Early in the second half, the opponents grabbed
two quick goals, thanks to a combination of persistence and sloppy defending, to go 3-1 up. Chances
and opportunities were being created at both ends
of the pitch. With 20 minutes to go, igor MatosGomes, who had come on as a substitute, reduced
the arrears with a finely taken goal. This galvanised
the Under 18 White and wave after wave of attacks
finally yielded the equaliser, Erdal slotting home
expertly thanks to a great move on the left-hand
side.

Omonia Youth FC Under 18 White are through to the League Cup Final after a pulsating cup tie
which saw them come from 3-1 down to win 5-3.

With the game edging towards extra-time and
possibly penalties, the Under 18 White scored twice
in injury time to secure their place in the League
Cup Final next month. First Erdal completed his
hat-trick before Noel Allen rounded off the scoring
to spark delirious scenes of jubilation.
After the match, manager Michael Pieri said:
"These boys never cease to amaze. They are an
incredibly resilient group of young men and today
to go from 3-1 down with 20 minutes left, to go to
win the match shows belief, trust in each other,
courage but also a never-say-die attitude. The
scenes at the end were fantastic and this was helped
with the wonderful support not only from parents
and family but also from players from our Under
18 Gold and Under 18 Silver teams who came to
watch. A word also for the referee Fabian Robertson who controlled the game expertly. I'm delighted for the boys who now have a Cup Final to look
forward to."
Naming a Man of the Match was difficult as there
were many worthy candidates but having scored
three goals Erdal was awarded the honour.
With this result, Omonia Youth FC are looking

forward to six end-of-season cup finals: Under 13
Green (Spring Trophy Final), Under 15 White (Spring
Plate Final), Under 16 Silver (Spring Cup and League
Cup Final), Under 18 Gold (Challenge Cup Final)
and now Under 18 White (League Cup Final). With
another two semi-finals to be played, the six could
become eight. However, while on-pitch success in
the competitive age-groups is always welcome,
the club maintains that getting to cup finals, winning promotion and division titles are just one of
many metrics to use to determine success at grassroots level. if along the way the children who adorn
the club's green shirt have been coached right,
have enjoyed their football journey and they make
friends for life that, for many, supersedes league
tables and cup finals. Doing it together can, though,
be special.
Should you feel enthused and want to know
more about Omonia Youth FC, you can contact
the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the contact page on the club's
website www.omoniayouthfc.com as well as following the club on twitter @OmoniaYouthFC
and Instagram @omoniayouthfc1994.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

Y I O U V E T S I

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ

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

21.35

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

23.10

flavours.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

(ROAST LAMB WITH PASTA)

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
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18:00
19:05

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others.
Here he would like to give you a taste of his recipes.

YIOUVETSI
Yiouvetsi is a classic traditional Greek
dish and is a speciality of several
Athenian tavernas, as well as home
cooks, especially on the islands. The
dish takes its name from the dark
red round tarracota dish which it is
used to bake in. Some Athenian tavernas serve yiouvetsi in small individual earthernwave dishes, bringing it to the table straight from the
oven. Yiouvetsi is flavoursome and
satisfying, especially in the cold winter months. The combination of the
meat; lamb, veal, beef, or goat with
the addition of spices, pasta, tomatoes and stock, makes it a really special dish. Pasta such as the Italian
orzo, which in Greek is called minestra or kritharaki, is a tear-shaped
pasta used in yiouvestsi. This is a
uniquely classic Greek dish which
when baked in a tarracota pot or
casserole dish, can be turned out
on to a large platter.

INGREDIENTS
Serves 4
6 tbsp olive oil
1Kg leg or shoulder of lamb,
boned, trimmed of fat and
cut into large serving portions, 8x3 cm
1 small onion, finely chopped
2 carrots, finely chopped
2 leaks, the white parts only,
washed and finely chopped
2 garlic cloves, finely chopped
1x400g canned tomatoes or
450g ripe tomatoes, deskinned, deseeded and finely chopped or 400ml passata
1 tbsp tomato puree
a pinch of sugar
2 bay leaves
¼ tsp ground cinnamon
¼ tsp ground cloves
1 tbsp dried oregano
125ml dry red wine
1.5 litres hot water or hot vegetable or meat or chicken
stock
500g kritharaki
50g kefalotyri or hard myzithra,
kasseri or parmesan, grated
sea salt and freshly ground pepper
METHOD
1. Pre-heat the oven to
190⁰C/170⁰C fan/gas 5
2. Place the lamb in a large
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Μεγάλη Μου Αγάπη
Ελληνική Ταινία:
Κορόιδο Γαμπρέ
Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
Ελληνική Ταινία:
Η Αμαρτία Της Ομορφιάς
Ελληνική Ταινία:
Όρμα Ρένα Στην Αρένα
Ελληνική Ταινία:
Ένα Ελεύθερο Κορίτσι
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Ταινία:
Φίφης Ο Ακτύπητος
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Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Σατιρική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Εταιρεία Θαυμάτων
Ελληνική Ταινία:
Αδελφή Μου, Αγάπη Μου

KYΡIAKH 1η ΜΑΪΟΥ
11.00
18:00
19.00
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Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική Ταινία:
Το Παίζω Και Πολύ Άντρας

20.55
22.30

Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Οργή
Ελληνική Ταινία:
Ένα Και Να Καίει

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Αλαλούμ
Ελληνική Ταινία:
Νυχτοπερπατήματα

LGR - London Greek Radio
- Weekly programme
- London Greek Radio - Weekly Broadcasting Schedule
Monday

Tuesday

6.00- 7.00

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

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

/*5¶VJukebox

/*5¶V-XNHER[

7.00- 8.00

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8.00- 9.00

Wednesday

Thursday

Sports Update

Friday

Saturday

Sunday

NEWS

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- LGR

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8am- LGR
9am- RIK

Sports Update

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

9am- RIK
10am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

10.00- 11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

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

11.00- 12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00- 10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00- 13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00- 14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK

14.00- 15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
3pm- LGR

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

17.00- 18.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00- 19.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

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

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00- 21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00- 22.00

Live At The Greek

Scandalous

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00- 23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

The Wednesday
Late Show

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

19.00- 20.00

© George Psarias
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tablespoons olive oil and
sauté the kritharaki until it
has a golden colour.
7. Add another 1 litre of water or
stock to the large casserole
and let it boil. Transfer the
kritharaki into the large
casserole and boil for 5-6
minutes until it starts to soften, adding a little more water
or stock if needed. Transfer
the yiouvetsi into a tray or a
clay pot, covered with a lid.
8. Turn the heat of the oven
down to 180⁰C/160⁰C
fan/gas 4.
9. Gently stir the yiouvetsi with a
wooden spoon and ensure
the topping is the same level
all over. The liquid should
cover all the kritharaki otherwise add a little bit more.
10. Bake the yiouvetsi for approximately 40-45 minutes
until the meat softens completely and the kritharaki absorbs almost all the liquid. If
needed, at a little bit more
hot water or stock until the
pasta is cooked but not for
too long which would result
in a mushy consistently.
11. Remove the yiouvetsi from
the oven and serve with the
grated cheese of your choice
on top.

21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

19:35
20.30

casserole. On a high heat,
heat two tablespoons of
olive oil and sauté the lamb
pieces in batches for 4-5
minutes, until golden all
over. Do not put all the
pieces together because
they will boil instead of being
properly sauteed. Take them
out of the casserole with a
slotted spoon and set aside.
3. In the same casserole, add
two tablespoons of olive oil
and over a high heat sauté
the onions, carrots and leaks
for five minutes until they are
soft and caramelised. Add
the garlic and sauté for a further minute.
4. Place the meat pieces back in
the casserole with the vegetables. Add the tomatoes or
passata, if using, tomato
puree, a pinch of sugar, bay
leaves, cinnamon, cloves,
oregano and salt and pepper.
5. Add the wine and let the alcohol evaporate. When it boils,
pour 500ml stock in the
casserole. Turn the heat
down and let it simmer for
twenty minutes, stirring occasionally until the meat is
tender and the sauce thickens.
6. In a small casserole, heat two

20.25

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
GreekStories με
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
“Ανάδειξέ το”
με την Άννα Νικολαΐδη
και τη Ρούλα Σκουρογιάννη
Θέατρο της Δευτέρας:
Το Διπλό Παιχνίδι
Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

#TuesdayTunes

6pm- RIK

23.00- 0.00

#MondayMoods

0.00- 1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00- 7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

6pm- RIK

8pm- ERT

7am- ERT

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

On 103.3 FM in London, on DAB+ Plus Digital Radio in Birmingham, London & Manchester, online at lgr.co.uk, on your mobile via the LGR App,
and on your Smart Speaker ± ³3OD\/RQGRQ*UHHN5DGLR´ - Bringing You Closer To Your Culture.
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There’s a role for everyone.
To find your force in the RAF, visit:

raf.mod.uk/recruitment

