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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Αφιερώματα για την
Ελληνική Επανάσταση

n Γράφουν:  Χάρης Μεττής & Σεραφείμ Καραχάλιος
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11

Ελληνοκύπριοι του Λονδίνου πίσω 
από διεκδίκηση αποζημιώσεων σε Τ/κ 

για περιουσίες τους «στον νότο»;
n ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LPS) ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ»

ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7

Καθηγητής (LSE) Η. Μόσιαλος:
«Τα εμβόλια περιορίζουν την
μετάδοση του ιού κατά 90%»

ΣΕΛΙΔΑ 2

Απάντηση (αγγλιστί) της Επιτροπής (Trust) της
Κοινότητας Αποστόλου Βαρνάβα σε ομιλίες στον

ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων για το θέμα του
Επισκόπου Αθανασίου

ΣΕΛΙΔΑ 18

ΚΥΠΡΟΣ: Βουλευτικές 21, 
ασύμμετρη εκλογική μάχη

Γράφει ο Ν. Γ. Σύκας,

Σύμβουλος Στρατηγικής 

& Καινοτομίας 

ΣΕΛΙΔΑ 13

«Κατανομή ρόλων» για
υπόσκαψη  Αναστασιάδη

στην Πενταμερή
ΣΕΛΙΔΑ 4

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΒΥΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ:

«Ακυρώστε το τουρκο-λιβυκό
σύμφωνο, διώξτε τους 

μισθοφόρους της Τουρκίας»
n «Η ΛΙΒΥΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΥΔΟ»

n ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΓΓΑΖΗ

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΦΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ

ΤΖΟΝΣΟΝ: «Υλοποιούμε σταθερά τον
οδικό χάρτη προς την ελευθερία»

ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΜΙΣΕΛ-ΛΑΪΕΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

«Ενεργός παρατηρητής» 
στην Πενταμερή η ΕΕ

n «ΘΕΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ»… ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ

n ΑΝΤΙ VISA ΣΕ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ… ERASMUS+
n ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΥΦΕΞ Γ. ΜΟΡΤΟΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ, 
ΤΑΤΑΡ ΚΑΙ… ΑΒΕΡΩΦ!

ΣΕΛΙΔΑ 3

n  ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12
ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ, ΚΟΥΡΕΙΑ,
ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

n «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ» 

ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ,

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

n 30 ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ
ΚΗΔΕΙΕΣ, 15 ΣΕ ΓΑΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

n ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΕ
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟ

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses



2● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 8 Απριλίου 2021Eπικαιρότητα

Δικαιολογημένη αισιοδοξία επικρατεί

στη Βρετανία αφού τα επιδημιολογι-

κά δεδομένα επιτρέπουν την τήρηση του

«οδικού χάρτη προς την ελευθερία». Από

την προσεχή Δευτέρα, 12 Απριλίου, υλο-

ποιείται το επόμενο προκαθορισθέν βήμα

προς την «απελευθέρωση». Την ίδια στιγ-

μή γίνεται μεγάλη συζήτηση για την σκο-

πιμότητα και την χρήση του λεγόμενου

«πιστοποιητικού εμβολιασμού» και πού

θα είναι αναγκαίο. Αντιδρούν στο πιστο-

ποιητικό περίπου 40 «ελευθεριστές» βου-

λευτές των Συντηρητικών και ορισμένοι

βουλευτές της αριστερής πτέρυγας του

Εργατικού Κόμματος, συμπεριλαμβανο-

μένου του Τζέρεμι Κόρμπιν, οι οποίοι βλέ-

πουν…περιορισμό ατομικών δικαιωμά-

των!!!

Τα διεθνή ταξίδια σε τουριστικούς προορ-

ισμούς είναι επίσης ψηλά στην επικαιρότητα.

Ο προγραμματισμός προβλέπει ότι αυτά θα

επιτραπούν μετά τις 17 Μαϊου. Γίνεται, όμως,

«ταξινόμηση» των διαφόρων χωρών ανάλο-

γα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Για την Ελλάδα υπάρχει μεγάλος προ-

βληματισμός, επειδή τα κρούσματα και οι

θάνατοι από κορωνοϊό είναι – όπως γράφουν

– τριπλάσιοι από ό,τι στη Βρετανία με εφτα-

πλάσιο σχεδόν πληθυσμό. Για την Κύπρο

υπάρχει ωσαύτως μεγάλη ανησυχία λόγω

των αυξανόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού.

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασι-

λείου ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου από

την Ντάουνινγκ Στριτ ότι η βελτιωμένη επι-

δημιολογική εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

«δικαιολογεί» την υλοποίηση του επόμενου

βήματος του οδικού χάρτη για έξοδο από το

lockdown στις 12 Απριλίου. Είπε πως οι προ-

σπάθειες και η υπομονή όλων έπιασαν τόπο

και η Αγγλία μπορεί πλέον να προχωρήσει

στη δεύτερη φάση του οδικού χάρτη για την

χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας

του κορωνοϊού.

«Υλοποιούμε τον οδικό χάρτη για την ελευ-

θερία και εμμένουμε σε αυτόν», συνέχισε ο

Τζόνσον. «Δεν βλέπουμε κανένα σημάδι στα

τρέχοντα δεδομένα μας για να πιστεύουμε ότι

θα πρέπει να αποκλίνουμε από το πρόγραμ-

μα. Εντούτοις, είμαστε προσεκτικοί και πα-

ρακολουθούμε τα δεδομένα σε κάθε στάδιο.

Ακολουθώντας τους κανόνες - θυμόμαστε τα

χέρια, το πρόσωπο, τις αποστάσεις και τον

καθαρό αέρα - ελπίζουμε, μαζί, να κάνουμε

αυτόν τον οδικό χάρτη για την ελευθερία μη

αναστρέψιμο».

Έτσι, όπως ανακοίνωσε, από τις 12 Απρι-

λίου ανοίγουν τα καταστήματα, οι υπαίθριοι

χώροι εστιατορίων και μπυραριών, τα κομ-

μωτήρια, κουρεία, τα γυμναστήρια και άλλες

υπηρεσίες. 

Εμφανίστηκε, ωστόσο, αρκετά πιο επιφυ-

λακτικός ως προς το πότε θα επιτραπούν ξανά

τα ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό για τους

Βρετανούς, αν και διατήρησε ως χρονικό στόχο

την 17η Μαΐου.

Επίσης, επιβεβαίωσε το πιλοτικό πρό-

γραμμα «πιστοποίησης κατάστασης Covid»

με το οποίο πολίτες που θα αποδεικνύουν ότι

έχουν υποβληθεί σε αρνητικό διαγνωστικό

τεστ θα έχουν πρόσβαση σε εννέα καλλι-

τεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις από τα

μέσα Απριλίου έως τα μέσα Μαΐου στο Λίβερ-

πουλ, το Λονδίνο, το Σέφιλντ και το Χάτ-

φιλντ.

Η περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών

του lockdown την επόμενη Δευτέρα προβλέ-

πει το άνοιγμα του λιανεμπορίου, των εξωτε-

ρικών χωρών των καταστημάτων εστίασης,

των κομμωτηρίων, των γυμναστηρίων, των

ζωολογικών κήπων και άλλων υπαίθριων

επιχειρήσεων.

Δικαιολογώντας την νέα χαλάρωση, ο αρχία-

τρος για την Αγγλία, καθηγητής Κρις Γουίτι,

ανέφερε ότι με μία δόση των εμβολίων τόσο

της Pfizer όσο και της AstraZeneca τα περι-

στατικά συμπτωματικής ελαφριάς νόσησης

από Covid στους άνω των 80 ετών υπολογίζεται

ότι έχουν μειωθεί κατά 60% και οι νοσηλείες,

λόγω βαριάς ασθένειας κατά 80%.

«Δεν βλέπουμε τίποτα στα δεδομένα αυτή

την στιγμή που μας κάνει να πιστεύουμε ότι

θα παρεκκλίνουμε του οδικού χάρτη, αλλά

πρέπει να κινηθούμε με προσοχή», πρόσθε-

σε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αναφερόμε-

νος στις μελλοντικές χαλαρώσεις των περιο-

ρισμών, που έχουν προγραμματιστεί ανά

πέντε εβδομάδες έως το τέλος Ιουνίου.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Τζόνσον είπε ότι η

Κυβέρνηση ελπίζει να μπορέσει να επιτρέψει

τα διεθνή ταξίδια αναψυχής από τις 17 Μαΐου,

αλλά σημείωσε ότι δεν μπορεί να είναι βέ-

βαιος για αυτό. Όπως σχολίασε, δε θέλει να

προκαταβάλλει την επιδημιολογική κατάστα-

ση που θα υπάρχει σε άλλες χώρες, παρα-

πέμποντας στην τρέχουσα έξαρση κρου-

σμάτων σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη.

Σε ό,τι αφορά τα «πιστοποιητικά κατάστα-

σης Covid», η βρετανική Κυβέρνηση δημοσίευ-

σε το σκεπτικό της αναφέροντας ότι «θα μπο-

ρούσαν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο να

παίξουν, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς, ως

προσωρινό μέτρο». Σημειώνεται ότι θα συνεχι-

στεί η δημόσια διαβούλευση επί του μέτρου.

Ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι στις πιλοτικές

εκδηλώσεις θα ζητηθεί από τους θεατές ένα

πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, αλλά τόνισε ότι

«δεν υπάρχει καμία περίπτωση» να ζητηθεί

από τους πολίτες ένα τέτοιο πιστοποιητικό για

να επισκεφθούν από την προσεχή Δευτέρα

τα καταστήματα, τις παμπ ή τα κομμωτήρια.

Είπε, επίσης, πως τα πιστοποιητικά αρνητι-

κού τεστ ή εμβολιασμού δε σχεδιάζεται να

απαιτούνται ούτε με το επόμενο βήμα της

χαλάρωσης των περιορισμών στις 17 Μαΐου,

όταν θα ανοίξουν πλήρως τα καταστήματα

εστίασης.

Εν τω μεταξύ, οι επιστημονικοί σύμβουλοι

της βρετανικής Κυβέρνησης προειδοποίησαν

ότι παρά την πρόοδο των εμβολιασμών κάποια

μέτρα όπως οι κοινωνικές αποστάσεις και οι

μάσκες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να

ισχύουν επί μακρόν και σίγουρα μετά από τις

21 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία η

κυβέρνηση ευελπιστεί να καταργήσει κάθε

περιορισμό.

Αρχισε η διάθεση και του

εμβολίου της Moderna

Η Βρετανία άρχισε τη διάθεση του εμβολίου

κατά της COVID-19 της Moderna στην Ουαλία,

ενώ τις ερχόμενες ημέρες αναμένεται η διά-

θεσή του στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο

ενισχύοντας το υγειονομικό σύστημα της

χώρας αφότου άρχισαν να επιβραδύνονται

οι προμήθειες δόσεων εμβολίων.

Το εμβόλιο της Moderna είναι το τρίτο που

θα χρησιμοποιηθεί στη Βρετανία κατά της

νόσου που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός έπει-

τα από αυτά των AstraZeneca/Πανεπιστημίου

της Οξφόρδης και των Pfizer/BioNTech και η

διάθεσή του αρχίζει την ώρα που η προμή-

θεια δόσεων από την AstraZeneca αρχίζει να

επιβραδύνεται λόγω ζητημάτων παραγωγής,

συμπεριλαμβανομένων σε εγκατάσταση στην

Ινδία.

«Χαίρομαι που μπορούμε να αρχίσουμε

σήμερα στη Δυτική Ουαλία τη διάθεση στο

Ηνωμένο Βασίλειο του εμβολίου της Moderna»,

δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

Ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τους πολίτες να

κάνουν το εμβόλιό τους αμέσως μόλις κληθ-

ούν.

Ο υφυπουργός Επιχειρήσεων Πολ Σκάλι

δήλωσε στο Sky News ότι το εμβόλιο της

Moderna, το οποίο χρησιμοποιεί την ίδια τεχνο-

λογία αγγελιαφόρου mRNA όπως αυτό των

Pfizer/BioNTech, αλλά είναι πιο εύκολο στη

μεταφορά, θα φτάσει στο υπόλοιπο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο τις ερχόμενες ημέρες.

«Ακούσατε τον υπουργό που είναι αρμό-

διος για τα εμβόλια Νάντιμ Ζαχάουι να μιλά-

ει για την τρίτη εβδομάδα του Απριλίου. Είμα-

στε ήδη έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη

εβδομάδα του Απριλίου, άρα δεν έχουμε να

περιμένουμε πολύ», δήλωσε ο κ. Σκάλι.

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΦΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ

Μπ.ΤΖΟΝΣΟΝ: «Υλοποιούμε σταθερά 

τον οδικό χάρτη προς την ελευθερία»

Καθηγητής (LSE) 
Η. Μόσιαλος: «Τα εμβόλια
περιορίζουν την μετάδοση

του ιού κατά 90%»
Ορατές είναι στην Αγγλία οι επιπτώσεις των εμβολιασμών

που ξεπέρασαν το 60% του ενήλικου πληθυσμού, σύμφω-

να με τον καθηγητή Πολιτικής της Υγείας στη Σχολή Οικο-

νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Ηλία

Μόσιαλο.

Ο κ. Μόσιαλος σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό

της Ελλάδας τόνισε ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των θανάτων και

των εισαγωγών στις ΜΕΘ (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας) και

μάλιστα τη στιγμή που στη Βρετανία «κανένας δεν προσέχει».

Εξήγησε ότι λιγότερο από το 10% φορούν μάσκα και οι απο-

στάσεις δεν τηρούνται, ωστόσο τα θετικά αποτελέσματα των εμ-

βολιασμών είναι ορατά.

Μεταδίδουν τον κορωνοϊό 

οι εμβολιασμένοι;

Ο καθηγητής εξήγησε ότι με τον εμβολιασμό ο οργανισμός

αποκτά ανοσία, δηλαδή ο ιός θα επιτίθεται, ωστόσο ο εμβολια-

σμένος δεν θα αναπτύξει έντονα συμπτώματα, αναπνευστικά

προβλήματα, δεν θα «χτυπήσει» τα όργανά σου, ωστόσο ένα

μικρό ποσοστό του ιού μπορεί να παραμείνει στο ανώτερο  ανα-

πνευστικό. Η μικρή αυτή ποσότητα του ιού μπορεί να βρίσκεται

στη μύτη ή το στόμα του εμβολιασμένου και εάν βήξει ή μιλήσει

χωρίς μάσκα, μπορεί να μεταφερθεί ο ιός.

Οι μελέτες, σύμφωνα με τον κ. Μόσιαλο, δείχνουν ότι τα εμ-

βόλια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κυκλοφορία, δηλαδή

των εταιριών Pfizer, Moderna, AstraZeneca, περιορίζουν έως

90% τη μετάδοση αυτή, ωστόσο ένας ή δύο στους δέκα μπορεί

να συνεχίσουν να μεταδίδουν.

«Αν είστε δυο εμβολιασμένοι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν ο ένας

δεν είναι, πρέπει να προσέχετε», σημείωσε ο καθηγητής.

Για τις θρομβώσεις και το εμβόλιο 

της AstraZeneca

Μιλώντας για το εμβόλιο της AstraZeneca και τις περιπτώσεις

θρομβώσεων, ο κ. Μόσιαλος έφερε το παράδειγμα της Αγγλίας

όπου σε 18 εκατ. εμβολιασμένους υπήρξαν 30 περιπτώσεις 

θρόμβωσης που ήταν σοβαρές και 7 θάνατοι. Οι υγειονομικές

Aρχές της Βρετανίας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

δεν έχουν πιστοποιήσει εάν οι θρομβώσεις και οι θάνατοι αυτοί

σχετίζονται με το εμβόλιο αλλά ακόμη και εάν σχετίζονται, το πο-

σοστό είναι απειροελάχιστο.

«30 περιπτώσεις σε 18 εκατομμύρια (εμβολιασμούς) είναι

αστείο. Στην Ελλάδα θα είναι λιγότερες από 4 ή 5», ανέφερε χα-

ρακτηριστικά.

Τόνισε ότι δεν θα πρέπει κανένας ασθενής να πάρει κάποιο

σκεύασμα πριν τον εμβολιασμό του προληπτικά προτού μιλή-

σει με τον γιατρό του και πρόσθεσε ότι πρέπει να δοθεί δημο-

σιότητα στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για ασθενείς με προ-

βλήματα.

Ανέφερε επίσης ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος που

διατρέχει κάποιος να μπει σε ΜΕΘ, να έχει προβλήματα υγείας

από τον κορωνοϊό ή και να χάσει τη ζωή του. Εξήγησε ότι στη

Γαλλία η εβδομαδιαία αναστολή των εμβολιασμών με το εμβό-

λιο της AstraZeneca υπολογίστηκε ότι μπορεί να αντιστοιχούσε

σε 50 θανάτους από κορωνοϊό την εβδομάδα.
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Ηηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνι-

σε την Τρίτη στον πρόεδρο Ερντογάν

ότι κατά την άτυπη Πενταμερή για το Κυπρ-

ιακό στο τέλος τους μηνός η ΕΕ θα είναι «ενε-

ργός παρατηρητής». Δεν διευκρινίστηκε επα-

κριβώς αν αυτό εξυπακούει και φυσική και

παρουσία στη Διάσκεψη ή απλώς θα…παρ-

ατηρεί τα πράγματα εκ του μακρόθεν. Πάν-

τως, οι δύο Πρόεδροι κατέστησαν εξαιρετι-

κά σαφές στον Ερντογάν ότι η ΕΕ πρέπει να

είναι στο τραπέζι του διαλόγου για το Κυπρ-

ιακό και πως αυτό είναι εξαιρετικά σημαν-

τικό για τα κράτη μέλη της. Ωστόσο, όταν

ρωτήθηκε ο κ. Μισέλ από το ΚΥΠΕ, απέφυ-

γε να μεταφέρει την απάντηση της τουρκι-

κής πλευράς για το θέμα. Αν, δηλαδή, είπε

ότι δέχεται την παρουσία της ΕΕ στην Πεν-

ταμερή ή όχι.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν είχαν

μια μακρά συνάντηση χθες με τον Τούρκο Πρόε-

δρο, με τον οποίο συζήτησαν μία ευρεία ατζέν-

τα θεμάτων που εστιαζόταν κυρίως στον ρόλο

της Τουρκία στην περιοχή και τις σχέσεις της

χώρας με τις Βρυξέλλες. Αξιοσημείωτο αναφο-

ράς το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊ-

κού Συμβουλίου πριν τη συνάντησή του με τον

Ταγίπ Έρντογάν, είχε μεταβεί στην πρεσβεία

των ΗΠΑ όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό

Πρέσβη. Ενέργεια που δείχνει ότι υπήρξε συνεν-

νόηση και συντονισμός μεταξύ Βρυξελλών

και Ουάσινγκτον για κοινή προσέγγιση προς

την Άγκυρα, κάτι που δεν…άρεσε στον Ερντο-

γάν.

Στη συνάντηση των δύο ανώτατων Ευρω-

παίων αξιωματούχων με τον Πρόεδρο Ερντο-

γάν, κατέστη σαφής η ισορροπημένη πρόταση

της ΕΕ, ότι μια προοδευτική, αναλογική και ανα-

στρέψιμη ατζέντα μπορεί να τεθεί επί τάπητος

και πως η Κομισιόν θα αρχίσει να το επεξεργά-

ζεται. Αυτό θα συμβεί εάν συνεχιστεί η αποκλι-

μάκωση και η Τουρκία λάβει περαιτέρω θετικά

μέτρα για τα γνωστά ζητήματα, όπως Ελλάδα,

Κύπρος.

Οι δυο εξήγησαν επίσης τη σημασία των ανθ-

ρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των

γυναικών, της ελευθερίας του λόγου και της ελε-

υθερίας των μέσων ενημέρωσης. Χωρίς βελτίω-

ση σε αυτούς τους τομείς, δεν θα υπάρξει απο-

δοχή από τα κράτη μέλη και τις κοινές γνώμες

τους για μια θετική ατζέντα με την Τουρκία, ανα-

φέρθηκε.

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν πόσο

μπορεί η ΕΕ να συνεργαστούμε με την

Τουρκία», τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρ-

σουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρόεδρος

Μισέλ δήλωσε ότι «είχαμε ειλικρινή συζήτηση με

τον Πρόεδρο Ερντογάν, για το μέλλον των σχέ-

σεων ΕΕ-Τουρκίας. Στη σύνοδο του Ευρωπαϊ-

κού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα, συζητή-

σαμε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο

και τη σχέση της ΕΕ με την Τουρκία. Το στρατ-

ηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ παραμένει ένα σταθε-

ρό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσό-

γειο και μια αμοιβαία επωφελής και θετική σχέση

με την Τουρκία».

«Χαιρετίζουμε τη συνέχιση των διμερών διε-

ρευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και

Τουρκίας και χαιρετίζουμε την επικείμενη επίσκεψη

του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία»,

ανέφερε.

«Όσον αφορά την Κύπρο, η ΕΕ παραμένει

προσηλωμένη στην επανέναρξη των συνομιλιών

επίλυσης, ως ενεργός παρατηρητής. Η ΕΕ υπο-

στηρίζει πλήρως τη διαδικασία των Ηνωμένων

Εθνών και προσβλέπουμε στην άτυπη συνάν-

τηση που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες εβδο-

μάδες», σημείωσε.

«Έχουμε δει μια αποκλιμάκωση, αυτή είναι

μια θετική εξέλιξη που πρέπει να διατηρηθεί και

να ενισχυθεί», παρατήρησε.

«Είπαμε στον Πρόεδρο Ερντογάν ότι η ΕΕ

είναι έτοιμη να θέσει μια συγκεκριμένη και θετι-

κή ατζέντα στο τραπέζι, η οποία βασίζεται σε 3

πυλώνες, την οικονομική συνεργασία, τη μετα-

νάστευση και τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων

και την κινητικότητα. Η δέσμευσή μας θα είναι

προοδευτικά αναλογική και αναστρέψιμη»,

σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ.

Ο Πρόεδρος έθεσε ως ορόσημο το Ευρω-

παϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου για να κριθούν όλα

τα παραπάνω.

ERASMUS Vs VISA, 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Η Πρόεδρος της Κομισιόν,αναφερόμενη στην

κινητικότητα μεταξύ ατόμων, μίλησε για συμμε-

τοχή της Τουρκίας σε προγράμματα της ΕΕ όπως

το Erasmus + και το Horizon Europe που έχει

αποδειχθεί πολύ πολύτιμη στο παρελθόν. 

Σε σχέση με το μεταναστευτικό, η κα Λάιεν

είπε ότι η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για το 2016 παρ-

αμένει έγκυρη και έφερε θετικά αποτελέσματα

σε ό,τι αφορά κυρίως τους Σύρους πρόσφυγες

και τις κοινότητες υποδοχής τους στην Τουρκία,

αλλά και την καταπολέμηση της εμπορίας

ανθρώπων. Τόνισε δε ότι αναμένει από την

Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να

φέρει αποτελέσματα περιλαμβανομένης της

πρόληψης παράτυπων μετακινήσεων.

Η Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αυτό περιλαμ-

βάνει επίσης επανέναρξη επιχειρήσεων επι-

στροφής από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία

χωρίς καθυστέρηση. Έκανε λόγο για κρίσιμη

δέσμευση και κατέδειξε πως αυτό θα ήταν μια

σημαντική παράσταση καλής θέλησης.

Από την πλευρά της ΕΕ, ξεκαθάρισε ότι θα

συνεχίσει η υποστήριξη για τους πρόσφυγες και

κοινότητες υποδοχής, καθώς η Τουρκία φιλοξε-

νεί περί τα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Η Ένωση

θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις βασικές ανθρω-

πιστικές ανάγκες, εκπαίδευση και υγειονομική

περίθαλψη, αλλά στο μέλλον η χρηματοδότηση

της ΕΕ θα πρέπει να προσφέρει περισσότερες

δυνατότητες για τα προς το ζήν των προσφύγων.

Κατέδειξε την προσωπική της δέσμευση να

διασφαλίσει τη συνέχεια της ευρωπαϊκής χρημα-

τοδότησης και τόνισε ότι η υποστήριξή της ΕΕ

είναι ένδειξη αλληλεγγύης της Ευρώπης προς

την Τουρκία και επένδυση στην κοινή σταθε-

ρότητα, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει επίσης

για άλλες σημαντικές χώρες υποδοχής όπως ο

Λίβανος και η Ιορδανία.

Η κα Λάιεν υπενθύμισε ότι η ίδια και ο Σάρλ

Μισέλ υπογράμμισαν σαφώς ότι ο σεβασμός

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κράτος

δικαίου είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ.

Αυτό πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμά-

τι της σχέσης, είπε.

Η Τουρκία πρέπει να σέβεται το διεθνές αν-

θρωπιστικό δίκαιο, τους κανόνες και τα πρό-

τυπα δικαιωμάτων στα οποία έχει δεσμευτεί ως

ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης,

δήλωσε εκφράζοντας τη βαθιά της ανησυχία για

το γεγονός ότι η Τουρκία αποχώρησε από την

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την

προστασία των γυναικών και των παιδιών

ενάντια στη βία.

«Η ΕΕ δεν θα διστάσει ποτέ να επισημά-

νει περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις. Αυτό ισχύει

επίσης για μονομερή δράση κατά των κρατών

μελών της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύ-

πρου», ξεκαθάρισε η Πρόεδρος.

Διευκρίνισε τέλος ότι «θέλουμε να προχωρή-

σουμε στο μέλλον προς πολύ καλύτερες σχέ-

σεις, αλλά είναι ακόμα νωρίς και οι επόμενες

εβδομάδες και μήνες θα δείξουν πόσο μακριά

μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί σε αυτόν

τον δρόμο».

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΓΟΥΕΝΤΙ

ΜΟΡΤΟΝ ΜΕ… ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ

ΕΠΑΦΕΣ

Η υπουργός Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Αμε-

ρικής του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουέντι Μόρ-

τον βρίσκεται στην Κύπρο όπου χθες Τετάρτη

και σήμερα Πέμπτη πραγματοποιεί σειρά συναν-

τήσεων εν όψει της Πενταμερούς. Πέραν των

συνηθισμένων συνταντήσεων με τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, τον Τ/κ

ηγέτη Ερσίν Τατάρ και με τον υπουργό Εξωτε-

ρικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, θα έχει και κάποι-

ες άλλες…περίεργες επαφές, προφανώς κατό-

πιν… συμβουλής του δόλιου Βρετανού Υπάτου

Αρμοστού. Θα συναντηθεί μόνο με τον πρόε-

δρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος,

ως γνωστόν, πιέζει τον Νίκο Αναστασιάδη να

δεχθεί την τουρκική άποψη για την πολιτική ισό-

τητα. 

Επίσης, η κυρία Γουέντι θα έχει δείπνο εργασίας

με γυναίκες που διετέλεσαν σε διάφορα αξιώμα-

τα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, θα δει

την Ανδρούλλα Βασιλείου, την Ερατώ Μαρ-

κουλλή (ίσως και την Αλεξάνδρα Ατταλίδου)

και κάποιες άλλες κυρίες. 

Σχεδόν όλες έχουν συγκεκριμμένες από-

ψεις επί του Κυπριακού, οι οποίες προσεγγίζουν

την τουρκική θέση για συγκεκαλυμμένη διχοτό-

μηση.

ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΜΙΣΕΛ-ΛΑΪΕΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

«Ενεργός παρατηρητής»

στην Πενταμερή η ΕΕ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΗΓΕΤΗ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Βέμπερ: «Δεν θα
υπάρξει ένταξη της
Τουρκίας στην ΕΕ»

«Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί

ψευδαίσθηση. Δεν θα υπάρξει ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ»,

δηλώνει ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊ-
κού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμ-

περ και ζητά να σταματήσει η ενταξιακή διαδικασία, ενώ εκφράζει την
επιφύλαξή του και σε ό,τι αφορά την επέκταση της Τελωνειακής Ένω-
σης και την διευκόλυνση των ταξιδιών για τους Τούρκους.

«Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για διευκόλυνση των θεωρή-

σεων και επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης», δηλώνει ο κ. Βέμπερ
στην εφημερίδα «Tagesspiegel» και τονίζει ότι οι διευκολύνσεις σε
ό,τι αφορά τις θεωρήσεις πρέπει να  συνδέονται με την ελευθερία των
ΜΜΕ και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Επισημαίνει μάλιστα ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκα-
θαρίσουν οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας και η ΕΕ να σταματήσει εντελώς
την διαδικασία ένταξης της Τουρκίας.

«Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ αποτελεί ψευδαίσθηση. Η Τουρκία

δεν θα ενταχθεί στην ΕΕ», δηλώνει ο Χριστιανοκοινωνιστής πολιτικός
και προσθέτει ότι, μόνο εάν οι δύο πλευρές είναι ειλικρινείς η μία έναν-
τι της άλλης, θα μπορούσαν να αναπτύξουν καλές σχέσεις.

Ο κ. Βέμπερ προειδοποιεί να μην γίνουν βεβιασμένες παραχωρή-
σεις προς την Άγκυρα σε σχέση με την τελωνειακή ένωση, αλλά παρ-
αδέχεται ότι «είναι καλό» το γεγονός ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναζητούν τον διάλογο με τον πρόε-
δρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Υπογραμμίζει ωστόσο ταυτόχρονα ότι «πρώτη πρέπει να κάνει κινή-

σεις η τουρκική ηγεσία» και επισημαίνει ότι μετά τις γεωτρήσεις της
Τουρκίας για φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο, απαιτείται τώρα
μια μεγαλύτερη χρονικά φάση για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης
μεταξύ ΕΕ και Άγκυρας.

Η ίδια εφημερίδα, σε σχόλιό της, τονίζει, ότι η προγραμματισμένη
επίσκεψη της κυρίας φον ντερ Λάιεν και του κ. Μισέλ στην Άγκυρα θα
έπρεπε να ακυρωθεί, προκειμένου η ΕΕ να καταστήσει σαφές ότι τα
ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι ύψιστης σημασίας
για την ίδια.

«Όταν εν μέσω μιας νέας κλιμάκωσης της καταστολής αναβαθμίζουν

έτσι τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, δείχνουν ότι το κράτος δικαίου και

τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μετράνε πλέον για την Ευρώπη και ότι

η ΕΕ εξαρτάται μόνο από την συνεργασία του Ερντογάν στην προ-

σφυγική κρίση. Η ακύρωση της επίσκεψης θα αποτελούσε ένα καθυ-

στερημένο μήνυμα προς τον Τούρκο πρόεδρο, ότι πρέπει να τηρήσει

τους δημοκρατικούς κανόνες του παιχνιδιού, εάν θέλει μια θετική σχέση

με την Ευρώπη», αναφέρει η εφημερίδα.

Προσέξτε τις δύο πολυθρόνες... Δεν είχε καρέκλα για την Ούρσουλα, που τελικά κάθισε

πιο πέρα, σε καναπέ. Προφανώς ο “Σουλτάνος” δεν μιλάει με γυναίκες...



Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος, το 1821 και 

η δική μας... φτώχεια
Με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάστα-

ση του 1821 διοργανώθηκαν ανήμερα της επετείου εκατοντάδες

εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα (και την Κύπρο), αλλά και σε 50 άλλες

χώρες του κόσμου, όπου υπάρχει Ελληνισμός. Συγκινητικές, πράγ-

ματι, στιγμές εθνικής αυτογνωσίας και απόδοσης τιμών στους πρω-

τεργάτες της Επανάστασεως. Ειδικά οι εορταστικές εκδηλώσεις στην

Αθήνα εντυπωσίασαν και άγγιξαν την ψυχή και την καρδιά μας.

Όμως, αυτή που – κατά τη γνώμη μας – ξεχώρισε ήταν η εκδή-

λωση την οποία διοργάνωσε στις 25 Μαρτίου η Ελληνορθόδοξη

Αρχιεπισκοπή Αμερικής με επικεφαλής τον Προκαθήμενό της

Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Δεν είχε προηγούμενο τέτοια εκδήλω-

ση. Ειλικρινά, καθήλωσε όσους την παρακαλούθησαν.

Μετά τη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας στο Μανχά-

ταν της Νέας Υόρκης, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου και με την

υπέροχη Βυζαντική Χορωδία, ακολούθησε ένα απίστευτο πρόγρ-

αμμα υψηλού επιπέδου, με συντονιστή τον διάσημο Ελληνοαμερι-

κανό δημοσιογράφο/παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου ABC,

George Stephanopoulos, ο οποίος είναι γιος Έλληνα ιερωμένου και

υπήρξε Προεδρικός Σύμβουλος του Κλίντον.

Συμμετείχε – μέσα από τον Ναό – η Metropolitan Opera της Νέας

Υόρκης, με τη σοπράνο Καρολίνα Πηλού και τον βαρύτονο Στέφα-

νο Κορωναίο σε ελληνικά τραγούδια. Παρουσιάστηκε βίντεο σε

αφήγηση του Ελληνοαμερικανού ηθοποιού Dennis Boutsikakis για

τη δράση των Αμερικανών φιλελλήνων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με χαιρετισμούς που μεταδόθηκαν

στην οθόνη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο επικεφαλής της

πλειοψηφίας στη Γερουσία, γερουσιαστής Charles Schumer, Ελληνο-

αμερικανοί βουλευτές, η Ελληνίδα αντικυβερνήτης Καλιφόρνιας, ο

πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας, Ελληνοαμερικανός

J. Negreponte, ο Αλβέρτος Μπουρλάς, Διευθύνων Σύμβουλος της

Pfizer και άλλοι. Εξαίρετες οι ομιλίες τους.

Επίσης, μεταδόθηκαν σύντομα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα/ομιλίες

των (κατά σειρά μετάδοσης) Προέδρου Αναστασιάδη, πρωθυπουρ-

γού Μητσοτάκη και αρχηγού ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Άριστο το περιε-

χόμενο των μηνυμάτων τους.

Στο τέλος, έκλεισε την εκδήλωση με εμπνευσμένη ομιλία του ο

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Υποκλινόμαστε ταπεινά στη Σεβα-

σμιότητά του γι’ αυτήν την πρωτοβουλία.

Η όλη εκδήλωση μεταδόθηκε από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Όποι-

ος τη δει, αισθάνεται περηφάνια, συγκίνηση και ψυχική ανάταση.

Από την άλλη, όμως, ένας κυριαρχείται και με λύπη έως... κατά-

θλιψη. Τι έκανε, πώς έδρασε η δική μας Αρχιεπισκοπή εδώ στη Βρε-

τανία, για να τιμηθεί η μεγάλη επέτειος του Γένους; Ποια εκδήλωση

διοργάνωσε; Καμία! Έγινε Δοξολογία στην Αγία Σοφία, που όμως

τελείται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Πρεσβείας (όπως κάθε

χρόνο), και κάποιες – πολύ λίγες – εκκλησίες κάτι έκαναν αυτοβού-

λως με ποιήματα και ως εκεί.

Στην Κύπρο, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστσομος είχε δώσει εντο-

λή οι ιεροί ναοί να σημαιοστολιστούν εσωτερικά με τη σημαία των

Κυπρίων Αγωνιστών του 1821.

Για μια τέτοια επέτειο, σημαδιακή, η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων θα

έπρεπε να διοργανώσει κεντρικά μια μεγαλοπρεπή γιορτή, διαδι-

κτυακά και διά ζώσης, στα επιτρεπτά πάντα πλαίσια. Δυστυχώς,

αποδειχθήκαμε πολύ... φτωχοί.

“Ε”

Υ.Γ. 1: Όσοι παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, ξέρουν ότι

σοβεί εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία με αντίπαλο τους φιλο-

ρώσους αυτονομιστές. Η Ρωσία του Πούτιν πίσω από τις ανατα-

ραχές. Φαίνεται δεν της αρκεί η προσάρτηση της Κριμαίας. Προς

βοήθεια της Ουκρανίας έσπευσε η Τουρκία με drones, όπως και στο

Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τουρκία και Ουκρανία συνεργάζονται εδώ και

καιρό στην στρατιωτική βιομηχανία.

Και έρχεται αβίαστα η ερώτηση: Ήταν τυχαία, άραγε, η παρα-

χώρηση Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας;

Μια απόφαση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου που «δίχασε» την Ορ-

θοδοξία.

Υ.Γ. 2: Η «είδηση» στην περασμένη έκδοση περί έκδοσης τριμ-

ηνιαίου περιοδικού στην Κύπρο από τον Βασίλη Μαύρου και ταυ-

τόχρονη δημιουργία Channel 6 στην Αγγλία από τον ίδιο εντασσό-

ταν στο πλαίσιο της Πρωταπριλιάς. Κατά το ήμισυ, όμως,  ήταν  σω-

στή η «είδηση». Το περιοδικό εκδίδεται οσονούπω. Το Channel 6

βέβαια όχι, αλλά άνοιξε η όρεξη του Βασίλη απ’ ό,τι φαίνεται...

“Ε”

Ηάτυπη Πενταμερής Διάσκεψη για το Κυ-

πριακό στη Γενεύη στο τέλος Απριλίου

(μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα για τους Ορ-

θοδόξους, ενώ απεφεύχθη η περίοδος του

Ραμαζανίου) είναι μια ΑΤΥΠΗ συνάντηση. Θα

διερευνηθεί το έδαφος αν και κατά πόσον θα

καταστεί δυνατόν να βρεθεί κοινός τόπος για

επανέναρξη επίσημων, ουσιαστικών συνομι-

λιών για επίλυση του προβλήματος.

Ηδική μας πλευρά επί τρία και πλέον χρό-

νια επιδιώκει να ξαναρχίσουν οι συνο-

μιλίες για το Κυπριακό και ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης δήλωνε παντού ετοιμότητα να προ-

σέλθει σε διαπραγματεύσεις, εκφράζοντας την

ειλικρινή βούληση της Ε/κ πλευράς να εμπλα-

κεί σ’ έναν ουσιαστικό διάλογο. Η Τουρκία, που

αποφασίζει ακόμα και πόσον... αέρα θα ανα-

πνεύσουν οι Τ/κ, απέφευγε τις συνομιλίες και

προέβαινε σε προκλητικές ενέργειες τορ-

πιλίζοντας κάθε προσπάθεια. Χαρακτηριστι-

κή ήταν η περίπτωση τον περασμένο Αύγου-

στο, όταν κατά τη συνάντηση Αναστασιάδη –

Ακιντζί υπήρξε συναντίληψη για σύγκληση της

Πενταμερούς. Όμως, η Τουρκία «τράβηξε το

αυτί» του Ακιντζί και αδράνησαν όλα.

Δικαιολογημένη θέση του Προέδρου Ανα-

στασιάδη, αλλά και όλων των κομμάτων,

ήταν ο τερματισμός της τουρκικής εισβολής

στην κυπριακή ΑΟΖ, ώστε να διεξαχθούν οι

οποιεσδήποτε συναντήσεις και συνομιλίες όχι

υπό καθεστώς απειλών και τρόμου. Την ίδια

θέση είχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και

οι ΗΠΑ διά στόματος του τότε ΥΠΕΞ Πομπέο.

Η Άγκυρα όχι μόνο συνέχιζε την παράνομη

δράση της στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά φοβέρι-

ζε και την Ελλάδα στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμα

και στα όρια πολεμικού επεισοδίου.

Υπό την πίεση της Ε.Ε., αλλά και με την αλλα-

γή προέδρου στην Αμερική, με την προει-

δοποίηση για κυρώσεις, η Άγκυρα του Ερ-ντο-

γάν απέσυρε τα ερευνητικά της σκάφη και τον

πολεμικό της στόλο από την κυπριακή ΑΟΖ

και το Αιγαίο. Έτσι, διευθετήθηκε η Πενταμε-

ρής, αφού επί τρία χρόνια η Τουρκία ηρνείτο

κάθε διάλογο.

Το αν η Ε/κ πλευρά ορθά προσέρχεται στην

Πενταμερή ή όχι, το αναλύσαμε σε πρό-

σφατο άρθρο μας. Επαναλαμβάνουμε ότι, όπως

ήλθαν τα πράγματα, τυχόν άρνησή μας να

συμμετέχουμε θα ήταν ένα απρόσμενο «δώρο»

στην Τουρκία. Θα θέταμε την Ε.Ε. και ιδίως τις

χώρες που έχουν συμφέροντα με την Τουρκία

σε τροχιά «δικαιολόγησης» της τουρκικής επιθ-

ετικότητας και παραλογίας. Ίσως, μάλιστα, να

«ενισχύαμε» και την απαίτηση του ψευδο-

κράτους για απ’ ευθείας επαφές με την Ε.Ε.

υπό την κάλυψη παροχής βοήθειας κ.λπ.

ΗΤουρκία τι επιδιώκει στην Πενταμερή; Φανε-

ρά, πλέον (διότι προηγουμένως αυτό πάλι

επεδίωκε, αλλά με άλλον τρόπο), αλλαγή της

βάσης των συνομιλιών. Δηλαδή, να πεταχτούν

στον κάλαθο των αχρήστων τα Ψηφίσματα του

ΟΗΕ και να αναγνωριστούν δύο βασικά θέμα-

τα, τα οποία για τους Τούρκους είναι και η ουσία

των επιδιώξεών τους. Πρώτον, η λεγόμενη

«πολιτική ισότητα», την οποία τώρα εξειδι-

κεύουν και την αναφέρουν με το όνομά της,

κυριαρχική ισότητα, και, δεύτερον, συναπόφα-

ση και συνδιαχείριση των φυσικών πόρων

στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας από

τώρα. Αν, είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Τσαβούσο-

γλου, τα βρούμε στο θέμα του φυσικού αερίου,

το Κυπριακό λύθηκε κατά 50%.

Το άλλο 50% είναι να αποδεχθούμε ως Ε/κ

πλευρά την «πολιτική ισότητα» γενικώς,

δηλαδή να δημιουργηθεί ένα εντελώς νέο κρά-

τος από δύο προϋπάρχοντα κράτη, τα οποία

θα συνεργάζονται υπό μορφή συνομοσπον-

δίας. Εκεί η «πολιτική ισότητα» μεταφράζεται

από τους Τούρκους σε «βέτο» επί όλων των

θεμάτων και η κυριαρχική ισότητα στο δικαίω-

μα να συνάπτει το «τουρκοκυπριακό κράτος»

συμφωνίες με άλλα κράτη, εν προκειμένω με

την Τουρκία. Συμφωνίες στρατιωτικές, οικο-

νομικές, πολιτιστικές κ.λπ. Άρα, η παραμονή

τουρκικών στρατευμάτων θα είναι... κυριαρχικό

δικαίωμα.

Θέματα – κλειδιά, λοιπόν, η συνδιαχείριση

του φυσικού αερίου και η πολιτική ισό-

τητα όπως οι Τούρκοι την αντιλαμβάνονται.

ΟΠρόεδρος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε ότι

το θέμα του φυσικού αερίου είναι αρμο-

διότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και εφό-

σον εξευρεθεί λύση, θα είναι αρμοδιότητα του

κεντρικού κράτους. Κατέθεσε μάλιστα και συγκε-

κριμένες προτάσεις, που έγιναν νόμος του κρά-

τους, για αξιοποίηση των πόρων επ’ ωφελεία

και των δύο κοινοτήτων από τώρα, πριν τη

λύση του Κυπριακού. Η Τ/κ ηγεσία – νυν με

Τατάρ και πριν με Ακιντζί – δηλώνουν ότι πρέ-

πει να έχουν από τώρα λόγο στο θέμα και ότι

πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα και

της Τουρκίας. Επιμένουν μάλιστα ότι ο αγωγός

μεταφοράς του φυσικού αερίου πρέπει να

περνά από την Τουρκία. Δηλαδή, ο EastMed,

προϊόν συνέργειας με Ισραήλ, Αίγυπτο, Ελλά-

δα και ενεργό στήριξη της Ε.Ε. αλλά και των

ΗΠΑ, να πεταχτεί στα σκουπίδια.

ΟΠρόεδρος Αναστασιάδης – ορθώς – αρνείται

το ζήτημα αυτό να καταστεί μέρος των δια-

πραγματεύσεων, δηλαδή πτυχή του Κυπρια-

κού. Έρχεται, όμως, ο Άντρος Κυπριανού του

ΑΚΕΛ και εμμέσως του υποδεικνύει ότι πρέ-

πει να καταθέσει προτάσεις για το θέμα των

υδρογονανθράκων, που να διασφαλίζουν τα

συμφέροντα («ανησυχίες» τις ονομάζει) των

Τ/κ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ! Ασφαλώς, εάν εμείς

καταθέσουμε προτάσεις, έχουν και οι Τ/κ δικαίω-

μα να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις.

Άρα, μετατρέπουμε το φυσικό αέριο σε πτυχή

του Κυπριακού και μπαίνει στο τραπέζι των

συνομιλιών. Και εκτιμά ο κ. Κυπριανού ότι αυτή

είναι μία... ευέλικτη τακτική για να υποχρεώ-

σουμε, τάχα, την Τουρκία να επανέλθει στη

συμφωνημένη βάση, δηλαδή τη Διζωνική. Με

άλλα λόγια, να δώσουμε στην Τουρκία αυτό

που ζήτησε ο Τσαβούσογλου, για να πάρου-

με... Διζωνική!!!

Κι όταν το... πετύχουμε αυτό, θα προκύψει

θέμα πολιτικής ισότητας. Ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης δηλώνει ότι αυτό το δεχθήκαμε από

το 1991. Εκείνο που δεν δεχόμαστε είναι την

«αριθμητική ισότητα» όπως θέλουν οι Τούρ-

κοι, ή να έχουν βέτο επί παντός θέματος. Και

έρχεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου του ΔΗΣΥ να υπο-

δείξει στον Πρόεδρο ότι «πρέπει να δεχθούμε

την πολιτική ισότητα». Ποιαν ισότητα; Άλλην

από αυτήν που έχουμε δεχθεί;  Και ποια είναι

η «άλλη» ισότητα; Δεν θέλει και μεγάλη ευ-

φυΐα για να αντιληφθεί ένας ποιαν  «πολιτική

ισότητα» εννοεί ο κ. Αβέρωφ.

Eτσι, λοιπόν, φτάσαμε στο τραγικό σημείο

να γίνεται «εργολαβική» προσπάθεια υπό-

σκαψης των θέσεων της Ε/κ πλευράς προτού

πάμε στην Πενταμερή. Ευτυχώς, έως τώρα, ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν υποκύπτει ούτε

στους «σοφούς» δικούς μας.

Ηυπόσκαψη του Προέδρου συνεχίζεται με

ποικίλους τρόπους. Δεν είναι μόνον οι ομα-

δούλες των αγράμματων οπαδών της κατοχής,

του «Ως Δαμέ». Είναι και άλλες ομαδούλες του

«1 Cyprus», που αντί να θωρακίζουν τον Πρόε-

δρο, τον δαχτυλοδείχνουν ως τον υπαίτιο που

δεν λύνεται το Κυπριακό. Δεν μας εκπλήττουν

οι διάφοροι συμμετέχοντες σ’ αυτήν την ομα-

δούλα. Μας προκαλεί θλίψη γιατί συγκαταλέ-

γονται σ’ αυτούς ο Γιαννάκης Κασουλίδης και

ο Τουμάζος Τσελεπής. Την ομαδούλα αυτή

ίδρυσε ο αποθανών Αλέκος Μαρκίδης, του

οποίου οι απόψεις ήταν γνωστές.

Βασικό στοιχείο σ’ αυτήν την Πενταμερή

είναι αν θα είναι παρούσα και η Ευρωπαϊκή

Ένωση. «Ενεργός Παρατηρητής» δεν εξυπα-

κούει παρουσία. Μπορεί να είναι «ενεργός»

από τις Βρυξέλλες... Δεν θέλουν οι Τούρκοι

οποιαδήποτε ανάμειξη της Ευρώπης. Ο Τατάρ,

όμως, θέλει τα λεφτά της Ε.Ε. Και η Άγκυρα επι-

διώκει αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης.

Λυπούμεθα, όμως, διότι τα υπόλοιπα κόμ-

ματα στην Κύπρο – πλήν Θεοπέμπτου των

Οικολόγων – δεν βγαίνουν ανοιχτά και φωναχτά

να απαιτούν παρουσία της ΕΕ στην Πενταμε-

ρή.

Το τονίζουμε ξανά. Ο Νίκος Αναστασιάδης

δεν πάει στη Γενεύη ως... άτομο. Πάει ως

Πρόεδρος νομίμου κράτους-μέλους της Ε.Ε.

και ως εκλελεγμένος αρχηγός της Ε/κ κοινό-

τητας. Πρέπει να ενισχύεται σ’ αυτή την απο-

στολή του και όχι να υποσκάπτεται με διάφο-

ρους τρόπους. Η λύση πρέπει να είναι διάδοχη

κατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η

συνέχειά της, και να συμβαδίζει πλήρως με το

Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Η ομοσπονδία που

έχουμε εμείς κατά νου δεν είναι η «τουρκική

Διζωνική», που δεν έχει καμία συνάφεια με τα

ευρωπαϊκά δεδομένα και κατασκευάζει στην

Κύπρο ένα νέο καθεστώς απαρχάιντ. Το πε-

ριεχόμενο της Διζωνικής που επεδίωκε η πλευ-

ρά μας είναι εναρμονισμένο με το Κεκτημένο.

Όπως εναρμονισμένο είναι και το «πολυζω-

νικό», στην ουσία, σύστημα της Γερμανίας, το

«διζωνικό» του Βελγίου, το σύστημα ευρύτα-

της αυτονομίας στη διακυβέρνηση του Ηνω-

μένου Βασιλείου.

“Ε”

Υ.Γ.: Στην Κύπρο βρίσκεται η Βρετανίδα υφυ-

πουργός Ευρώπης Γουέντι Μόρτον. Ειλικρι-

νά ρωτούμε τον Αρμοστή της Βρετανίας Στή-

βεν Λίλι: Σε τι θα εξυπηρετήσει το Κυπριακό

μια συνάντηση με την Αντρούλα Βασιλείου και

την Ερατώ Μαρκουλλή; Για ν’ ακούσει ποιες

ακριβώς απόψεις τους για το Κυπριακό; Αυτές

που εδραιώνουν την τουρκική κατοχή; Και

γιατί, κύριε Λίλι, δεν διευθέτησες συνάντηση

με τον Τ/κ Σενέρ Λεβέντ, ας πούμε; 

“Ε”
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«Κατανομή ρόλων» για υπόσκαψη
Αναστασιάδη στην Πενταμερή
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Άποψη - Σχόλια



ΟΠρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας Νίκος Αναστασιάδης

μίλησε στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ

στην Κύπρο, Μανιάνα Καλογεράκη για

το πρόσφατο ταξίδι του στην Ελλάδα,

τα ευρω-τουρκικά, την πενταμερή και

άλλα θέματα. Ο κ. Αναστασιάδης δή-

λωσε κατ’ αρχάς: «Νoιώθω ιδιαίτερα

περήφανος για ό,τι παρακολούθησα,

για την οργάνωση και για τις εκδηλώσεις,

με την ευκαιρία των 200 χρόνων από

την Ελληνική Επανάσταση». 

Στη συνέχεια τόνισε ότι είναι σημαντι-

κή η διαπίστωση για άλλη μια φορά της

αποφασιστικότητας, τόσο της Ελληνικής,

όσο και της Κυπριακής Κυβερνήσεως, να

υπάρχει μια στενότατη συνεργασία, όπως

διαγράφεται μετά το ‘74, δηλαδή οι εκά-

στοτε κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως ιδεολο-

γικού χρώματος, να θεωρούν ή να θέτουν

πέρα και πάνω από όλα το Κυπριακό και

«τα όσα παρακολουθούμε πλέον με τις

παραβιάσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, ως

μείζονος εθνικής σημασίας θέματα. Και

συνεπώς, μια άψογη μεταξύ μας συνερ-

γασία που επιτυγχάνεται μέσα από το

συγχρονισμό δράσεων, ενεργειών, πα-

ρεμβάσεων κλπ. Επομένως, εκφράζω την

απόλυτη ικανοποίησή μου για το άριστο

επίπεδο συνεργασίας που παρατηρείται

μεταξύ των κυβερνήσεων Κύπρου και

Ελλάδας», ανέφερε ο κος Αναστασιά-

δης για να προσθέσει:

«Είτε το θέλουμε είτε όχι, οι όποιες εχ-

θρικές ενέργειες εναντίον είτε της Ελλά-

δας είτε της Κύπρου έχουν ένα κοινό γνώρι-

σμα: Την επιθετικότητα, την παραβίαση

του Διεθνούς Δικαίου και συνεπώς υπάρχει

η σύμπτωση θέσεων όσον αφορά την προ-

άσπιση των δικαιωμάτων δύο κυρίαρχων

ανεξαρτήτων κρατών. Το ίδιο θα συνέ-

βαινε αν ένα εκ των άλλων συνεργαζομέ-

νων κρατών αντιμετώπιζε τα ίδια φαινό-

μενα. Εκείνο όμως που ιδιαίτερα χαρα-

κτηρίζει τα προβλήματα που η Ελλάδα και

η Κύπρος σήμερα αντιμετωπίζουν είναι

και – αν θέλετε – οι ανέκαθεν στενές σχέ-

σεις μεταξύ των δύο χωρών και συνεπώς

δεν είναι θέμα διαχωρισμού ή κοινού δόγ-

ματος, είναι θέμα κοινών θέσεων: Πώς αν-

τιμετωπίζεται η τουρκική προκλητικότητα.

Διότι εάν επιτύχει στην μία από τις δύο

εκείνα τα οποία επιδιώκει, θα είναι οπωσ-

δήποτε εις βάρος και των συμφερόντων

της άλλης χώρας, διότι κατ’αυτόν τον τρό-

πο θα ενθαρρυνθεί και θα αντιδράσει κατ’α-

νάλογο τρόπο, διεκδικώντας και παρα-

βιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο, είτε εδάφη,

είτε θαλάσσιες περιοχές που δεν της ανή-

κουν. Συνεπώς υπάρχει και αυτό είναι

σημαντικό, η κοινή πρόκληση, σε δύο

κράτη, που τα συντηρούν προαιώνιοι δε-

σμοί, που δεν παύουν να είναι ανεξάρ-

τητα κράτη, αλλά και πού δεν παύουν να

έχουν κοινές αντιλήψεις και κοινά συμ-

φέροντα όσον αφορά την παραβατική

συμπεριφορά της Τουρκίας».

Ο Νίκος Αναστασιάδης απαντά αν κα-

τά τη γνώμη του η μετάβαση των Ευρω-

παίων αξιωματούχων στην Τουρκία θα

επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

«Δεν θα διαφωνήσω ποσώς, εξού και

οι πρωτοβουλίες που με τον Ελληνα πρω-

θυπουργό έχουμε αναλάβει, θέτοντας τα

τελευταία δύο χρόνια σε κάθε Ευρωπαϊ-

κό Συμβούλιο την παραβατικότητα και την

παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου από 

πλευράς Τουρκίας. Το δόγμα αλληλεγ-

γύης που επικρατεί μεταξύ των Ευρω-

παϊκών χωρών δεν επιτρέπει την αδια-

φορία από πλευράς Ευρώπης. Διαπι-

στώνονται οι παραβατικές συμπεριφορές

της Τουρκίας, διαπιστώνεται η έντονη πα-

ραβίαση του Διεθνούς Δικαίου είτε με τις

γεωτρήσεις στην Κύπρο, είτε με τις παρα-

βιάσεις της ελληνικής ΑΟΖ, είτε ακόμη όσα

μαρτυρούνται για την Αμμόχωστο. Συνεπώς

αυτό το οποίο επιδιώξαμε είναι να κεν-

τρίσουμε το ενδιαφέρον και παρά τα συμφ-

έροντα χωρών – μελών της ΕΕ που τυγχά-

νουν εξάρτησης από την τουρκική οικο-

νομία, έγινε κατορθωτό τουλάχιστον να

μπουν οι βασικές προϋποθέσεις ή τα προ-

απαιτούμενα, προκειμένου η θετική όπως

λέγεται ατζέντα, δηλαδή η θετική προο-

πτική βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ

Ευρώπης-Τουρκίας, να περνά και από την

μη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιω-

μάτων της Ελλάδας ή την μη επανάληψη

των παραβατικών συμπεριφορών έναντι

της Κύπρου. Δεν είναι ανάγκη να πω ονο-

μαστικά, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν οι

χώρες που είτε λόγω της πολεμικής τους

βιομηχανίας, είτε λόγω της έκθεσης του

τραπεζικού τους συστήματος στην τουρ-

κική οικονομία δεν θα ήθελαν, εν όψει και

της κακής οικονομικής κατάστασης της

χώρας, δεν θα ήθελαν να δημιουργήσουν

ακόμα ένα πρόβλημα που θα επιδείνωνε

περισσότερο την ήδη κακή κατάσταση της

τουρκικής οικονομίας. Είναι και τα συμ-

φέροντα μέσα από τις εξαγωγές βιομη-

χανικών προϊόντων. Ετσι, βλέπουμε, 

τρεις από τις μεγάλες χώρες να έχουν

ισχυρές θέσεις όσον αφορά την μη επι-

βολή κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας

κατά τις σημειωθείσες παραβατικές συμπε-

ριφορές».

Σε σχετικό ερώτημα αν έχει θέσει το θέ-

μα στις εν λόγω χώρες απαντά: «Βεβαιό-

τατα. Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Ελληνας πρω-

θυπουργός, έχουμε την φραστική στήρι-

ξη, αυτό που λείπει είναι η πρακτική στήρι-

ξη. Κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με

τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου Σαρλ Μισέλ έχουμε καταστήσει ξε-

κάθαρο πως μας ενδιαφέρει η βελτίωση

των σχέσεων με την Τουρκία – αυτό θα

ήταν το ιδανικό – αλλά υπό την αίρεση ότι

δεν θα επαναλάβει αυτό που φαινομενι-

κά αυτήν την περίοδο παρατηρείται: Δηλα-

δή την μη επανάληψη, την μη παρουσία

τουρκικών πλοίων, προκλητικών ενερ-

γειών κοκ. Αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί

ότι θα είναι διάρκειας και όχι πρόσκαιρα

χάριν του επιδιωκόμενου στόχου, δηλα-

δή να τύχει μιας απόφασης για συζήτηση

θεμάτων που αφορούν την Τουρκία και

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η τε-

λωνειακή ένωση και η απελευθέρωση

θεώρησης διαβατηρίων κοκ».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας δεν θα διστάζει να θέσει θέμα

βέτο στην τελωνειακή σύνδεση Ευρω-

παϊκής Ένωσης – Τουρκίας αν η τε-

λευταία δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις

της έναντι των κρατών μελών.

«Εχω κάνει ξεκάθαρο προς τον 

Σαρλ Μισέλ όπως και στην Ούρσουλα

Φον Ντερ Λάιεν ότι εάν και εφόσον η

Τουρκία δεν εφαρμόσει τις υποχρεώσεις

της έναντι του συνόλου των κρατών

της ΕΕ , δεν μπορεί να τύχουν της δι-

κής μας σύμφωνου θέσης. Θα είμαστε

αντίθετοι, συνεπώς θα πρέπει να λη-

φθεί σοβαρά υπόψιν και από τους Ευ-

ρωπαίους εταίρους και από την Τουρ-

κία ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η συμπε-

ριφορά της Τουρκίας, της μη ανα-

γνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας

ή των υποχρεώσεών της που προ-

κύπτουν έναντι του συνόλου των κρα-

τών. Αυτό το έχω κάνει ξεκάθαρο και

δεν υπάρχει θέμα υπαναχώρισης». 

Άρα, μιλάτε για άσκηση βέτο σε πε-

ρίπτωση που η Τουρκία δεν τηρήσει

τις υποχρεώσεις της; ερωτάται. «Χωρίς

αμφιβολία».

Πενταμερής

«Αυτό που γνωρίζω είναι πόσο αποφ-

ασιστικός είμαι, πόσο έτοιμος είμαι, να

συμμετάσχω με καλή θέληση σε έναν 

πραγματικά δημιουργικό διάλογο που θα

δημιουργήσει τις προοπτικές συνέχισης

των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού

από εκεί όπου έμειναν στο Κρανς Μον-

τανά. Eχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα σω-

ρεία συγκλίσεων, τα θέματα Νομοθετικής

και Δικαστικής εξουσίας έχουν συμφω-

νηθεί. Παραμένουν βεβαίως σημαντικά

προβλήματα προς λύση. Τα θέματα εκτε-

λεστικής σε ένα βαθμό, τα θέματα του πε-

ριουσιακού, τα θέματα των εδαφικών ανα-

προσαρμογών, τα εξίσου και πάρα πολύ

σημαντικά θέματα των εγγυήσεων και της

παρουσίας στρατευμάτων. Ακούγοντας

τις θέσεις που εκφράζονται από τουρκι-

κής κυβερνήσεως και από τον τ/κ ηγέτη,

εάν αυτή θα είναι η εμμονική θέση, δηλα-

δή η θέση των δύο κρατών, όπως και της

κυριαρχικής ισότητας, όπως την ερ-

μηνεύουν, δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδο-

ξος. Αυτό που ξέρω είναι ότι μεταβαίνω,

θα είμαι θετικός, θετικότατος στο να δημι-

ουργηθούν οι συνθήκες που θα μας επι-

τρέψουν επιτέλους να ξεπεραστούν οι

όποιες αντιλήψεις που δεν έχουν να κά-

νουν με το συμφέρον των Κυπρίων,

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλ-

λά με τα συμφέροντα της Τουρκίας.

Για όλα τα θέματα που εμπεριέχονται

στο πλαίσιο Γκουτέρες, έχουμε καταθέσει

γραπτώς τις θέσεις μας και εκεί φαίνεται

η απόλυτη διάθεσή μας προκειμένου να

βρεθεί ένας έντιμος συμβιβασμός που θα

δημιουργεί ένα πραγματικά λειτουργικό

κράτος, απεξαρτημένο από τις οποιεσδή-

ποτε παρεμβάσεις τρίτων χωρών. Και αυ-

τό θα επιτευχθεί μόνο με την κατάργηση

των εγγυήσεων, με την απουσία ή την φυ-

γή των κατοχικών στρατευμάτων, με την

δίκαιη προσαρμογή στα εδαφικά δεδομέ-

να και βεβαίως μη παραγνωρίζοντας τα

δικαιώματα των προσφύγων, ιδίως τα πε-

ριουσιακά και βεβαίως τη λειτουργικότητα

του Κράτους.      

Θέλω να ελπίζω, να μην πω αισιοδοξίες

και απαισιοδοξίες, ότι η Τουρκία θα συνει-

δητοποιήσει μετά και την αντίδραση της

Διεθνούς κοινότητας, της ΕΕ, σημαντικών

χωρών, όπως η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα,

άλλες χώρες μόνιμα μέλη και μη των ΗΕ

και μη τα οποία σαφώς και ρητώς έχουν

κάνει ξεκάθαρο πως ο στόχος της Τουρκίας

για δύο κράτη δεν μπορεί να πραγματωθεί.

Δεν θεωρείται ότι είναι μια λύση, αποδε-

κτή από κανένα. Ούτε από εμάς, ούτε από

την Διεθνή ή Ευρωπαική κοινότητα».

ΗΠΑ

«Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αλ-

λάζει το κλίμα. Αλλάζουν οι πολιτικές, αλ-

λάζουν οι πολιτικές ιδιαίτερα σε ό,τι αφο-

ρά την παρουσία ή μη σε περιοχές όπου

άλλοτε η παρουσία της Αμερικής καθόρι-

ζε ή ήταν αποφασιστικά καθοριστική όσον

αφορά τις ενέργειες κρατών της περιοχής.

Η φυγή από την Ανατολική Μεσόγειο των

Αμερικανών έδωσε την ευκαιρία στην 

Τουρκία να διεκδικήσει την πλήρωση του

δημιουργηθέντος κενού και να διαδρα-

ματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο είτε με βά-

ση τα οράματα του κου Ερντογάν είτε με

βάση πάντα συμφέροντα της Τουρκίας,

διαδραματίζοντας ρόλο ή διεκδικώντας ρό-

λο στην παραβίαση δικαιωμάτων είτε της

Κύπρου είτε της Ελλάδας – επέμβαση στην

Συρία, στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο Καρα-

μπάχ, πληροφορίες μου λένε ότι τώρα ετοι-

μάζονται για μια άλλη χώρα – συνεπώς η

απόφαση επανόδου των Αμερικανών

δημιουργεί, ναι, μια προσδοκία. Θα πρέ-

πει να είμαστε αρκούντως επιφυλακτικοί

στο να παραγνωρίσουμε ότι οι μεγάλες

χώρες έχουν και μεγάλα συμφέροντα. Οι

πολιτικές καθορίζονται με βάση την συνο-

λική θεώρηση μιας περιοχής και των συμ-

φερόντων προστασίας που επιδιώκει η

συγκεκριμένη μεγάλη δύναμη. Θα πρέπει

όμως να πω την ίδια ώρα ότι αυτό που

μας δίνει ελπίδα είναι η θέση Μπάιντεν

ότι δεν εγκατέλειψε και δεν θα εγκαταλείψει

το Κυπριακό και αυτό είναι πάρα πολύ

σημαντικό. 

Και επειδή έτυχε από παλιά να χτίσου-

με μια γερά θεμελιωμένη φιλία μεταξύ μας,

γνωρίζω πόσο είναι πραγματικά το ειλι-

κρινές ενδιαφέρον του σημερινού προ-

έδρου των ΗΠΑ και θέλω να ελπίζω ότι οι

όποιες παρεμβάσεις της Αμερικής θα είναι

προς όφελος της περιοχής, του Κυπρια-

κού και των ελληνικών συμφερόντων». 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Θα θέσω βέτο στην τελωνειακή

ένωση Τουρκίας-ΕΕ αν δεν τηρηθούν οι τουρκικές

υποχρεώσεις έναντι όλων των κρατών-μελών»
«Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΘΕΙ»



Στη δημοσιότητα δόθηκε Δευτέρα (05/04) στην ιστο-
σελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων, η λίστα

με τα ονόματα των 22 Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων
(ΠΕΠ), τα οποία είχαν κόκκινα δάνεια στο Συνεργα-
τισμό και αναδιαρθρώθηκαν. Επίσης, δόθηκε στη
δημοσιότητα λίστα με δάνεια εταιρειών που σχετίζον-
ται με βουλευτές. 

Τα ονόματα περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση του
Γενικού Ελεγκτή, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2021, που δημο-
σιοποιήθηκε με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Υπέρ της δημοσιοποίησης της λίστας ψήφισαν 41 Βου-
λευτές, εναντίον ένας, ενώ υπήρξαν και 2 αποχές. Με
βάση την σχετική πληροφόρηση από την Βουλή, κατά
της δημοσιοποίησης ψήφισε ο Ζαχαρίας Κουλίας και
αποχή τήρησαν οι Μαρίνος Σιζόπουλος και Κώστας
Κωνσταντίνου του ΔΗΣΥ.

Αν και στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν βρή-
κε κάτι μεμπτό και δεν εντόπισε ότι τα ΠΕΠ έτυχαν ευνοϊ-
κής μεταχείρισης από τον Συνεργατισμό κατά τον δανει-
σμό τους, η δημοσιοποίηση της λίστας άναψε φωτιές.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή το ένα μετά το άλλο τα πολιτικά πρόσωπα που
αναφέρονται στη λίστα εξέδωσαν ανακοινώσεις παρέχον-
τας διάφορες εξηγήσεις, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε δώσει
διευκρινίσεις για τον κάθε κατονομαζόμενο, εκφράζοντας
ετοιμότητα να δώσει κι άλλες πληροφορίες αν την εξου-
σιοδοτήσουν γραπτώς τα αναφερόμενα πρόσωπα.

Η Έκθεση της Υπηρεσίας αφορά έξι εν ενεργεία βου-
λευτές, έντεκα πρώην βουλευτές, τρείς εν ενεργεία κρα-
τικούς αξιωματούχους. Αναλυτικά:

Στέλλα Κυριακίδου – Επίτροπος Υγείας και Ασφά-
λειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην
βουλευτής ΔΗΣΥ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγ-
κτικής Υπηρεσίας το υπόλοιπο των δανείων πριν από
την αναδιάρθρωση των δανείων που αφορούν την εται-
ρεία Maralo Ltd, που ανήκει σε στενό συγγενικός της πρό-
σωπο που είναι διευθυντής καθώς σε δανεισμό τρίτων
προσώπων €5.4 εκατ. Το ποσό της χορήγησης μετά την
αναδιάρθρωση ήταν €1.4 εκατ. Στο πλαίσιο της ανα-
διάρθρωσης δόθηκαν εφτά ακίνητα στην ΚΕΔΙΠΕΣ αξίας
€2.3 εκατ., ενώ διαγράφηκε και δάνειο €1.5 εκατ.

Κυριάκος Κενεβέζος – πρέσβης της Κύπρου στην
Ελλάδα και πρώην υπουργός Παιδείας. Το υπόλοιπο
ποσό αμέσως πριν από τη διευθέτηση ήταν €424.967.
Το ποσό της χορήγησης μετά την αναδιάρθρωση ήταν
€271 χιλ. Παραχώρησε ακίνητα αξίας €128 χιλ. ως ανταλ-
λαγή έναντι του χρέους, ενώ διαγράφηκε και ποσό €27.530. 

Βασίλης Πάλμας – Υφυπουργός παρά τω Προέδρω.
Το αρχικό ποσό της χορήγησης ήταν €350 χιλ., στην οποία
υπήρχε υποθήκη και εγγυητές. Το υπόλοιπο του δανείου
την 31η Δεκεμβρίου του 2019 ήταν €630.793.Το δάνειο
αφορούσε αποβιώσαν στενό συγγενικό πρόσωπο του
Υφυπουργού και τρίτο πρόσωπο. Η χορήγηση τερματίστηκε
στις 18.5.2012, λόγω μη εξυπηρέτησής της και στις
21.2.2014 μπήκε ΜΕΜΟ στο υποθηκευμένο ακίνητο,
καθώς και σε άλλα ακίνητα. Έχει εγκριθεί λύση αναδιάρ-
θρωσης και αναμενόταν η υλοποίησή της, ενώ σύμφω-
να με την ΚΕΔΙΠΕΣ, είναι σε εξέλιξη αίτημα για πλει-
στηριασμό.

Οι εν ενεργεία βουλευτές: 
Κωστής Ευσταθίου, βουλευτής ΕΔΕΚ. Ο δανεισμός

αφορούσαν στενό συγγενικό του πρόσωπο και έτυχαν
αναδιάρθρωσης. Το υπόλοιπο του δανείου πριν την ανα-
διάρθρωση ήταν €741.305 και το ποσό μετά την ανα-
διάρθρωση ήταν €537 χιλ. Δόθηκαν ακίνητα αξίας €169
χιλ. έναντι του χρέους και διαγράφηκε ποσό €42.453. 

Σκεύη Κουκουμά, βουλευτής ΑΚΕΛ. Ποσό δανείου
πριν από την αναδιάρθρωση ήταν €1,7 εκατ., το οποίο
όταν αναδιαρθρώθηκε το χρέος ήταν €1,6 εκατ. Για πολλά
δάνεια υπάρχουν ακίνητα ως υποθήκη αξίας €1,1 εκατ.
ενώ έγινε και εκχώρηση εισοδημάτων από συμφωνίες
μίσθωσης. Διεγράφη ποσό €110.501.

Ζαχαρίας Κουλιάς, βουλευτής ΔΗΚΟ. Το αρχικό ποσό
των δανείων ήταν €1,89 εκατ. και τέλος του 2019 το χρέος
μειώθηκε στο €1,86 εκατ. Κάποια από τα δάνεια του κ.
Κουλία αφορούν την εταιρεία Τρουλλής και Κουλίας Οικο-
δομική η οποία ήταν διευθυντής μέχρι το Οκτώβριο του
2013. Για κάποια άλλα δάνεια υπάρχουν και άλλοι οφει-
λέτες, πέραν της συγκεκριμένη εταιρείας και άλλο δάνειο
αφορά στενό συγγενικό του πρόσωπο. Στην έκθεση ανα-
φέρεται πως για δάνεια ύψους €635.671 ταξινομήθηκε
ως μη συνεργάσιμος και δάνεια πέραν του €1 εκατ.
καταχωρήθηκαν αγωγές στο δικαστήριο. 

Κώστας Κωνσταντίνου, βουλευτής ΔΗΣΥ. Το ποσό
των δανείων πριν την αναδιάρθρωση ήταν €2,62 εκατ.,
το οποίο όταν αναδιαρθρώθηκε έφτασε στα €2,65 εκατ.
και οι υποθήκες ήταν €2,51 εκατ. 

Πανίκος Λεωνίδου, βουλευτής ΔΗΚΟ: Υπόλοιπο
δανείου πριν από την αναδιάρθρωση €129.241, το οποίο
μετά την αναδιάρθρωση ήταν €117 χιλ. Διαγράφηκε ποσό
€13.241. 

Γιαννάκης Μούσας, αντιπρόσωπος θρησκευτικές
ομάδας Μαρωνιτών. Αρχικό ποσό δανεισμού ήταν €224.799

και μετά την αναδιάρθρωση ήταν €226 χιλ.
Οι πρώην βουλευτές:
Αντρέας Θεμιστοκλέους, πρώην βουλευτής ΔΗΣΥ.

Ο αρχικός δανεισμός ήταν €465.739 ο οποίος μετά την
αναδιάρθρωση μειώθηκε στις €419 χιλ. Έχει διαγραφεί
ποσό €24.780 και εισπράχθηκε ποσό €25 χιλ.

Γιαννάκης Θωμά, πρώην βουλευτής ΑΚΕΛ. Αρχικός
δανεισμός €1.3 εκατ. ο οποίος μετά την αναδιάρθρωση
ήταν €944.500. Δόθηκαν ακίνητα €364 χιλ. έναντι του
χρέους και διαγράφηκε ποσό €180.637.

Νίκος Κουτσού, πρώην βουλευτής Νέοι Ορίζοντες.
Αρχικός δανεισμός €2,3 εκατ. ο οποίος μετά την ανα-
διάρθρωση ήταν €121.300. Διαγράφηκε ποσό €1,6 εκατ.
και δόθηκαν ακίνητα για μείωση του χρέους αξίας €131
χιλ.

Πάμπης Κυρίτσης, πρώην βουλευτής ΑΚΕΛ και νυν
Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ. Το ποσό της χορήγησης ήταν
€557.548 το οποίο μετά την αναδιάρθρωση ήταν €123.493.
Διαγράφηκε ποσό €101 χιλ. και δόθηκαν ακίνητα έναντι
του χρέους αξίας €183 χιλ. Το δάνειο αφορούσε την εται-
ρεία Tamasos Property που ανήκει στην ΠΕΟ.

Αριστοτέλης Μισός, πρώην βουλευτής ΔΗΣΥ. Αρχικό
ποσό δανείου €150 χιλ., το υπόλοιπο το Δεκέμβριο του
2019 ήταν €181.374. Ο κ. Μισός υπέβαλε αίτημα για ανα-
διάρθρωση. Η ΚΕΔΙΠΕΣ κατέθεσε αγωγή εναντίον του,
ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εξωδικαστικής
λύσης. Αναμένεται η ετοιμασία Έκθεσης Αξιολόγησης
Αγοράς Ακίνητης Περιουσίας Έναντι Υφιστάμενων Οφειλών
για ολοκλήρωση της αξιολόγησης για αναδιάρθρωση των
πιο πάνω χορηγήσεων.

Ανδρέας Πιτσιλλίδης, πρώην βουλευτής ΔΗΣΥ. Το
αρχικό ποσό της χορήγησης ήταν €330 χιλ. και το υπό-
λοιπο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 ήταν €658.302.Το δάνειο
είναι διάρκειας 40 χρόνων, παραχωρήθηκε για ανέγερ-
ση κατοικίας και για εξόφληση δανείου άλλης εμπορικής
τράπεζας. Η χορήγηση τερματίστηκε τον Αύγουστο του
2011, λόγω μη εξυπηρέτησής της και τον Νοέμβριο του
2011 καταχωρίστηκε εγγραφή δικαστικής απόφασης
(memo) για το υποθηκευμένο ακίνητο. Να σημειωθεί το
ακίνητο θα εκποιηθεί.

Σωτήρης Σαμψών, πρώην βουλευτής ΔΗΣΥ. Τα δάνεια
αφορούν τον ίδιο και συγγενικά του πρόσωπα και αρχι-
κά ήταν ύψους €2,1 εκατ. Περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2019
το χρέος ανέβηκε στα €3,8 εκατ. Έχει υποβληθεί πρό-
ταση από την ΚΕΔΙΠΕΣ πλήρους εξόφλησης, η οποία
δεν έγινε αποδεκτή από τον κ. Σαμψών και βρίσκεται σε
διαδικασία διευθέτησης όλων των δανειακών του υποχρ-
εώσεων. Για όλα τα δάνεια έχουν καταχωρηθεί αγωγές
και έχει αποφασιστεί η εκποίηση των υποθηκευμένων
ακινήτων, η οποία ακυρώθηκε λόγω αιτήματος του ΠΕΠ
για ένταξή του στο Σχέδιο Εστία. Το αίτημα απορρίφθη-
κε και η διαδικασία εκποίησης θα επαναρχίσει.

Φειδίας Σαρίκας, πρώην Δήμαρχος Πάφου και πρώην
βουλευτής ΕΔΕΚ. Αρχικά δάνεια €751.580, διαγράφη
ποσό €265.180 και δόθηκαν ακίνητα έναντι του χρέους
€406 χιλ.

Πανίκος Σταυριανός, πρώην βουλευτής ΑΚΕΛ. Αρχι-
κά δάνεια €566.634 το οποίο μετά την αναδιάρθρωση
ήταν €571 χιλ. 

Ευγένιος Χαμπουλάς, πρώην βουλευτής ΔΗΣΥ. Μετά
την αναδιάρθρωση το δάνειο έφτασε τις €794.718. Κάποια
από τα δάνεια εξοφλήθηκαν πλήρως, με μεταφορά συνο-
λικού ποσού €343.287 σε λογαριασμό νέας χορήγησης
και συνολικού ποσού €406.000 σε άλλο λογαριασμό . Η
νέα χορήγηση είναι στο όνομα της Ανόρθωσης και ο κ.
Χαμπουλάς είναι ένας εκ των εγγυητών.

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρώην υπουργός Εργασίας
και πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ. Αρχικός δανεισμός
€527.383 μετά την αναδιάρθρωση το ποσό ήταν €521.154.

ΣΧΟΛΙΟ «Ε»: Φυσικά, δεν είναι μεμπτόν ούτε

κατακριτέον να έχει κάποιο πολιτικό πρόσωπο ή κρα-
τικός αξιωματούχος δάνειο, όπως όλοι οι πολίτες.
Καλύτερα να δανείζεται ένας νόμιμα, φανερά, παρά
να καταφεύγει σε άλλες «σκοτεινές» μεθόδους και
ανορθόδοξα «μέσα» για να προσπορισθεί προσω-
πικό χρηματικό όφελος. Εκείνο που αποδοκιμάζεται
είναι εάν ένας που ασχολείται με τα κοινά χρησιμο-
ποιεί τη θέση και τις «γνωριμίες» του για να πάρει
παράτυπα δάνειο, χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις και
εγγυήσεις. Το χειρότερο, όμως, είναι οι διαγραφές
δανείων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, διαγράφηκαν
από το Συνεργατισμό δάνεια ύψους 4,2 εκατομμυρίων
ευρώ από Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα.

Εκείνο που ειλικρινά προκαλεί οργή είναι πόσα
άλλα πρόσωπα και εταιρείες, ΣΤΕΛΕΧΗ του Συνερ-
γατισμού, που ίσως δεν δόθηκαν ακόμα στη δημο-
σιότητα τα ονόματά τους, έλαβαν παράτυπα δάνεια
εκατομμυρίων και πόσα από αυτά διαγράφηκαν. Η
κατάρρευση του Συνεργατισμού δεν ήλθε τυχαία. Επί
δεκαετίες κάποιοι έκαναν πλιάτσικο χωρίς να «πιά-
νονται».
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Στη δημοσιότητα τα ονόματα βουλευτών
και αξιωματούχων που είχαν «κόκκινα»

δάνεια από τον Συνεργατισμό

Νικήθηκε από τον καρκίνο 
ο Σωκράτης Χάσικος

Εφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρ-

ας, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτ-

ης Χάσικος, σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από πολύχρ-

ονη μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα

ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, νοσηλευόταν

σε ιατρικό κέντρο στη Γερμανία. Το 2019 ο Σωκράτ-

ης Χάσικος, βίωσε την απώλεια της συζύγου του

Έλλης Κουλέρμου, σε ηλικία 54 ετών, λόγω της

ασθένειας του καρκίνου.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυ-

σόστομος, τα κόμματα, Δήμοι και Κοινότητες και πολ-
λοί άλλοι, επώνυμοι και απλός κόσμος εξέ-φρασαν
οδύνη για τον θάνατο του Σωκράτη Χάσικου. Οι περ-
ισσότεροι έπλεξαν το εγκώμιο του πρώην υπουργού.
Κάποια περιορίστηκαν «καθηκόντως» σε συλλυπητήρ-
ια στην οικογένειά του.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε:

«Σήμερα έχασα έναν αγαπημένο φίλο και συνεργάτη.

Η απώλεια του Σωκράτη Χάσικου, είναι απώλεια για

τον τόπο μας, γιατί ο Σωκράτης πρόσφερε πολλά και

μπορούσε να προσφέρει περισσότερα. Ιδιαίτερα στην

προσπάθεια που καταβάλλουμε για επίλυση του Κυπρ-

ιακού για το οποίο είχε πάθος».

Θλίψη για το θάνατο του πρώην Υπουργού εξέφρ-
ασε ο Αρχικεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, τονίζον-
τας μάλιστα ότι απώλεσε έναν πραγματικό φίλο και
συνεργάτη που έλεγε πάντα ευθαρσώς τη γνώμη του. 

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχιεπισ-
κοπή αναφέρει: 

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την εκδημία του πρώην

Υπουργού και Βουλευτού Σωκράτη Χάσικου, ενός κατα-

ξιωμένου πολιτικού και επιχειρηματία. Οι απόψεις του

για το Κυπριακό ήταν σαφείς και κρυστάλλινες, ενώ

ήταν ο άνθρωπος που πάντοτε έλεγε ευθαρσώς τη

γνώμη του και χωρίς υπεκφυγές. Είχαμε την ευκαιρία

να συναντηθούμε και να συζητήσουμε πολλές φορές

για διάφορα θέματα που αφορούσαν το λαό και την

πατρίδα μας».

«Θεωρούμε ότι απωλέσαμε έναν πραγματικό φίλο

και συνεργάτη», σημειώνει στο τέλος της ανακοίνω-
σης, «που αγάπησε την Εκκλησία και την Κύπρο. Είμα-

στε σίγουροι, ότι κληροδότησε στα παιδιά του τις αρχές

και τις αξίες που τον διακατείχαν. Ευχόμαστε η μνήμη

του να είναι αιώνια και ο Κύριος να τον αναπαύσει σε

σκηνές δικαίων», καταλήγει η ανακοίνωση.
Από τα υπόλοιπα μηνύματα ξεχωρίζουμε αυτό του

Μάκη Ρουσή, Οδοντιάτρου από την Πάφο, ο οποίος
παλαιότερα ως Δημαρχεύων της πόλης συνεργάστηκε
αρμονικά και αποδοτικά μαζί του, αν και προήρχετο
από διαφορετικό πολιτικό χώρο.

Ο κ. Ρουσής στο συλλυπητήριο μήνυμά του αναφ-
έρει:

«Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου όταν

ήσουν Υπουργός Εσωτερικών και εγώ Δημαρχεύων

του Δήμου Πάφου την περίοδο των ‘πέτρινων χρόνων’

του Δήμου!!

Τότε έγνοια μου ήταν να επανέλθει ο Δήμος στην

ομαλότητα και η προώθηση των μεγάλων έργων!

Θυμάμαι, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο και σου ζήτ-

ησα συνάντηση στο Υπουργείο σου, με δέχτηκες αμέ-

σως χωρίς κανένα δισταγμό!!

Συναντηθήκαμε στο Υπουργείο και σε ενημέρωσα

για την έγνοια μου, για τα έργα! Το αποτέλεσμα ήταν η

μια συνάντηση να γίνουν τέσσερις.

Οι επόμενες συναντήσεις έγιναν και στην παρουσία

των Υπηρεσιών που αφορούσαν την προώθηση και

την εκτέλεση των έργων! Έδειξες αμέσως ενδιαφέρον

και δεν παρέμεινες μόνο στις υποσχεσεις! Ο χρόνος

απέδειξε ότι υλοποιησες όλα όσα υποσχέθηκες και

ακόμα πολύ περισσοτερα!

Προερχόμασταν από διαφορετικούς πολιτικούς χω-

ρους, όμως αυτό δεν μας εμπόδισε να κερδίσουμε την

εμπιστοσύνη και την εκτιμήση ο ένας του άλλου!!!

Νομίζω, ΥΠΟΥΡΓΕ μου, η πολιτική μου πορεία και

η προσωπική μου ιστορία μου δίνουν το δικαίωμα να

σου πω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και τώρα που έφυ-

γες, εκ μέρους των Δημοτών του Δήμου Πάφου και

όλων των ΠΑΦΙΩΝ.

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

ΥΠΟΥΡΓΕ ΜΟΥ!!!»

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ 
Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΣΙΚΟΣ

Ο Σωκράτης Χάσικος γεννήθηκε στη Λευκωσία

στις 12 Απριλίου 1956. Μεγάλωσε στο Κάτω Δίκω-
μο (συγχωριανός του Δημήτρη Χριστόφια). Σπούδα-
σε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Ήταν επιχειρηματίας. Από το 2003
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 ήταν Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Alfa Media Group.

Υπήρξε ιδιοκτήτης της εφημερίδας «Αλήθεια», του
ραδιοφωνικού σταθμού Sport-Fm και μεγαλομέ-
τοχος του τηλεοπτικού σταθμού Omega. Ήταν νυμ-
φευμένος με την Έλλη Κουλέρμου. Έχει δύο υιούς
και μία κόρη.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ και μέλος του
Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.

Εκλέγηκε για πρώτη φορά βουλευτής στις εκλο-
γές του 1991 στην Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας
με τον συνασπισμό Δημοκρατικός Συναγερμός-
Κόμμα Φιλελευθέρων. Επανεξελέγη στις βουλευ-
τικές εκλογές του 1996 με τον ίδιο συνασπισμό.

Στις 25 Αυγούστου 1999 διορίστηκε Υπουργός
Άμυνας στην κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη, θέση
στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2003 που ολοκληρώθηκε η θητεία της κυβέρνησης.

Επανεξελέγη βουλευτής με τον ΔΗΣΥ στις βου-
λευτικές εκλογές του 2006. Δεν διεκδίκησε επα-
νεκλογή στις βουλευτικές εκλογές του 2011. Ως βου-
λευτής, διετέλεσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Επαφής Κυβέρνησης-Βουλής-ΠΑΣΥΔΥ,
αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, μέλος της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας και μέλος της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

Την 1 Μαρτίου 2013 διορίστηκε Υπουργός Εσω-
τερικών στην κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, θέση
στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 10 Μαΐου 2017, όταν
υπέβαλε την παραίτηση του για προσωπικούς και
οικογενειακούς λόγους. Στη διάρκεια της θητείας
του διετέλεσε παράλληλα, για δύο βδομάδες, Υπουρ-
γός Άμυνας, μετά τον θάνατο του τότε Υπουργού
Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου.

Ο αείμνηστος Σωκράτης Χάσικος με τον τότε Δημαρχεύντα Πάφου Μάκη Ρουσή, των οποίων

η συνεργασία υπήρξε άριστη.



Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7Oμογένεια

Στο φως της δημοσιότητας έφερε η

κυπριακή εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

μια περίεργη ιστορία με σοβαρές δια-

στάσεις στο θέμα του Κυπριακού. Όπως

προκύπτει από το περιεχόμενο μιας ιστο-

σελίδας προωθείται η διεκδίκηση τ/κ περι-

ουσιών στον «νότο». Την πρωτοβουλία

αυτή αναλαμβάνει μια μυστήρια συμβου-

λευτική εταιρεία, η LPS, με έδρα το Λον-

δίνο. «Είσαι Τουρκοκύπριος; Έχετε ακίνητο

στον νότο; Η κυπριακή κυβέρνηση δια-

τηρεί την ιδιοκτησία σας και κάνει ό,τι

θέλει μαζί της, παρόλο που έχετε τίτλους

ιδιοκτησίας; Έχουμε τη δυνατότητα να το

ανατρέψουμε παρέχοντας τις υπηρεσίες

μας για να σας παραχωρήσουμε την ιδιο-

κτησία σας μέσω των κατάλληλων κανα-

λιών», αναφέρει στην κύρια ιστοσελίδα

της lpsconsultancy.com.

Σύμφωνα με μια προκαταρκτική έρευνα
που κάναμε, πίσω από την εταιρεία αυτή
υπάρχουν δύο ελληνικά ονόματα.

Αρχικά σημειώνεται πως το μόνο που χρει-
άζεται είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας και η από-
δειξη ότι αυτοί που θα αποταθούν κοντά τους
ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν αποζημιωθεί
ποτέ για την απώλεια της περιουσίας τους.
Σημειώνεται, επίσης, ότι ακόμα κι αν το άτομο
που έχει την περιουσία είναι νεκρό, με τη
συγκατάθεση της οικογένειας του αποθα-
νόντος είναι εφικτή η ανάκτηση της περιου-
σίας του.

«Επιτροπή Ακίνητης 
Περιουσίας» για T/κ

Η ιστοσελίδα, που φαίνεται να υπάρχει
τους τελευταίους μήνες, παρέχει πληροφο-
ρίες στα τουρκικά, ελληνικά, αγγλικά αλλά
και γερμανικά. Παρουσιάζει μάλιστα και σχε-
τικό πληθυσμιακό χάρτη της Κύπρου του
1960 και το πώς άλλαξε την εθνολογική σύν-
θεση μετά την τουρκική εισβολή. Σημειώνε-
ται πως, το 1974, 45 χιλιάδες Τ/κύπριοι
εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους από τον
«Νότο της Κύπρου». Εκείνοι που επλήγησαν,
αναφέρει, έπρεπε να εγκαταλείψουν την περ-
ιουσία στην οποία ζούσαν, ενώ πολλοί έφυ-
γαν εντελώς από την Κύπρο.

Το σκεπτικό της «συμβουλευτικής εταιρ-
είας» είναι ότι, στα χρόνια που έχουν περά-
σει, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη
διόρθωση των «λαθών του παρελθόντος»
και την παροχή αποκατάστασης για όσους
«άφησαν περιουσίες για την ασφάλειά τους»
και ως αποτέλεσμα του «πολιτικού κλίμα-
τος» εκείνη την εποχή. Μέχρι πρόσφατα,
τονίζεται, «όλες αυτές οι απόπειρες εκ μέ-

ρους των Τουρκοκυπρίων αποδείχθηκαν

άκαρπες». Ουσιαστικά, αναφέρει πως ενώ
για τους Ελληνοκύπριους υπάρχει σαφής
δρόμος για την υποβολή αξιώσεων, με την
«Τουρκική Κυβέρνηση της Βόρειας Κύ-
πρου», όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος, να
ιδρύει Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας για να
διευκολύνει αυτές τις αξιώσεις, προς το παρόν
«δεν υπάρχει παρόμοιος οργανισμός για να

βοηθήσει τους Τουρκοκύπριους».

Υπόσχεται επιτυχίες...

Η LPS Consultancy υπόσχεται σε όσους
προσφύγουν κοντά της υψηλές πιθανότητες
επιτυχίας. Διατείνεται παράλληλα ότι θα αξιο-
ποιήσει το δίκτυό της με καλά τοποθετημέ-

να άτομα, τα οποία ωστόσο δεν προσδιο-
ρίζει, για να ξεπεραστεί ή όποια γραφειο-
κρατία. «Όταν είναι επιτυχής, η αποζημίω-

ση γίνεται με τη μορφή αποζημίωσης (επα-

ναφορά του ακινήτου στον αιτούντα). Είμα-

στε σε θέση να βοηθήσουμε στην πώληση

του ακινήτου, εάν θέλετε να το πουλήσετε»,

σημειώνει.
Στα όσα προκλητικά σημειώνει είναι πως

εφόσον δεν έχει δοθεί αποζημίωση στο πα-
ρελθόν και οι Τ/κ δεν ζουν στη «Βόρεια Κύπρο»
σε γη που «καταλήφθηκε από Ελληνοκύπρ-

ιους το 1974», τότε μπορεί να υποβληθεί
αξίωση. Όσοι αποταθούν στην συγκεκριμένη
συμβουλευτική εταιρεία δεν χρειάζεται να
έχουν ζήσει στην Κύπρο μετά το 1974.

Η διαδικασία και τα έξοδα

Διαδικαστικά οι προσφυγές, αναφέρει η
εταιρεία, πρέπει να υποβάλλονται από το
άτομο του οποίου το όνομα αναφέρεται στις
πράξεις του τίτλου ιδιοκτησίας. «Εάν υπάρχει

μια ομάδα ανθρώπων στους τίτλους, τότε

όλοι πρέπει να είναι πρόθυμοι να υποβάλουν

αξίωση. Εάν το άτομο που αναφέρεται στους

τίτλους ιδιοκτησίας έχει πεθάνει, οι αξιώσεις

μπορούν να υποβληθούν από τους νόμι-

μους κληρονόμους του αποθανόντος. Δεν

χρειάζεται να πάει στην Κύπρο μέχρι το τέλος

της διαδικασίας όταν γίνει αποδεκτή μια αξίω-

ση», σημειώνουν.
Ασφαλώς η όλη διαδικασία έχει και κάποιο

οικονομικό κόστος. Η αρχική αναζήτηση και
αποτίμηση του ακινήτου είναι δωρεάν.
Αποτίμηση του ακινήτου ή της γης θα γίνε-
ται βάσει του Κτηματολογίου της «κυβέρν-
ησης της Νότιας Κύπρου». Στο πρώτο αυτό
στάδιο, όπως σημειώνεται, «θα εκτιμήσουμε

εάν η αξίωσή σας έχει βιωσιμότητα και θα

εκτιμήσουμε το κόστος των δικαστικών δια-

φορών. Αν θέλετε να προχωρήσετε, η ομάδα

μας θα αναλάβει όλες τις νομικές διαδικασίες

για να λάβει άδεια πώλησης. Υπάρχει μια

αρχική χρέωση €1000, η οποία χρησιμο-

ποιείται από την ομάδα μας για την πληρω-

μή των εξόδων που συνοδεύουν την έναρξη

της νομικής διαδικασίας». Εάν το ακίνητο
τελεί - βρίσκεται σε χέρια άλλου χρήστη επί
του παρόντος, η συμβουλευτική εταιρεία
δηλώνει πως δικαιούνται αποζημίωση από
την κυπριακή Κυβέρνηση που μισθώνει το
ακίνητό τους. «Σε ένα δικαστήριο είτε επι-

στρέφοντας την κυριότητα του κτήματος είτε

χορηγώντας αποζημίωση, ένα επιπλέον

ποσόν είτε €5.000 ή 7%, όποιο είναι μεγαλύτε-

ρο, καταβάλλεται στην LPS Consultancy».

Αποζημιώσεις από την Κ.Δ.

Ξεκαθαρίζεται επίσης στους ενδιαφερό-
μενους που θα υποβάλουν αίτηση ότι οφείλουν

να κατέχουν ένα «κοτσιάνι» για την περιου-
σία τους και την απόδειξη ότι είτε ζουν εκτός
Κύπρου είτε, εάν ζουν στην Κύπρο, ότι δεν
είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας που προηγουμέ-
νως ανήκε σε Ελληνοκύπριους «στον Βορρά».

«Εάν ζητηθεί από την LPS Consultancy

να βοηθήσει στην πώληση του ακινήτου, η

αμοιβή μπορεί να αφαιρεθεί από την αξία του

ακινήτου κατά την ολοκλήρωση της πώλησης.

Εάν μας παραχωρήσετε πληρεξούσιο, δεν

απαιτείται να παρευρεθείτε στο δικαστήριο»,

σημειώνει.
Η όλη νομική διαδικασία ανάκτησης περι-

ουσίας ή γης διαρκεί, σύμφωνα με τους 
ίδιους, περίπου ένα χρόνο. Ισχυρίζονται,
επίσης, πως ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο
είναι μισθωμένο ή κενό, οι Τ/κ έχουν δικαίω-
μα να λάβουν αποζημίωση ή το ακίνητό τους
πίσω. Όλα οι φόρμες της διαδικασίας παρέχον-
ται δωρεάν από την εταιρεία.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ LPS 
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Τη συγκεκριμένη είδηση για την LPS
Consultancy ανέβασε μια αγγλόφωνη ιστο-
σελίδα, που ασχολείται αποκλειστικά με ειδ-
ησεογραφία στα κατεχόμενα. Μετά από λίγες
μέρες την αφαίρεσε. Στο διαδίκτυο οι πλη-
ροφορίες για προηγούμενες δραστηριότητές
της είναι ανύπαρκτες, ενώ ούτε και ένα όνομα
των όσων εργάζονται στη «συμβουλευτική
νομική εταιρεία» δεν υπάρχει διαθέσιμο. Η
μόνη πληροφορία είναι ότι στεγάζεται στην
οδό 102 Myddleton Road, Wood Green,
London N22. Εκεί υπάρχει απλώς ένα κατά-
στημα, χωρίς μεγάλες πινακίδες, μόνο  ένα
μικρό διακριτικό ξεθωριασμένο σημείωμα
στην πόρτα που γράφει  LPS. 

Πάντως η συγκεκριμένη οδός Myddleton
είναι γνωστή στο βόρειο Λονδίνο. Εκεί βρίσκε-
ται για χρόνια τώρα το εστιατόριο “Vrisaki”,
το οίκημα της Νέας Σαλαμίνας, το Γραφείο
Τελετών Demetriou & English και άλλες ε/κ
ιδιοκτησίας μικρές επιχειρήσεις. Τα τελευ-
ταία χρόνια άνοιξε και το ελληνικό παντο-
πωλείο Hellenic Gourmet, του οποίου ο εξ
Ελλάδος ιδιοκτήτης διαθέτει στον ίδιο δρόμο
cafe καθώς και take away ελληνικών μαγει-
ρευτών φαγητών.  Το φερόμενο ως γραφείο
της εταιρείας LPS είναι κατάκλειστο. Ιδιο-
κτήτες του φέρονται πρόσωπα που δεν έχουν
ε/κ ή τ/κ όνομα. Πιθανόν όμως η εκμετάλ-
λευση του ακινήτου να ανήκει, σύμφωνα με
μια πληροφορία, σε Ε/κ.

Ο συντάκτης της είδησης στην «ΣΗΜΕ-

ΡΙΝΗ», Μάριος Πούλλαδος, διερωτάται

αν πρόκειται περί σοβαρής προσπάθει-

ας ή απλώς περί κομπίνας, εξαπάτησης

δηλαδή Τουρκοκυπρίων. Δεν αποκλείε-

ται να έχει δίκαιο...

Ελληνοκύπριοι του Λονδίνου πίσω 
από διεκδίκηση αποζημιώσεων σε Τ/κ 

για περιουσίες τους «στον νότο»;

Συλλυπητήρια Εθνικής 
Ομοσπονδίας για τον θάνατο

του Σωτήρη Καμπανέλλα
Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομο-

σπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου εκφράζουν τα θερμά συλλυπητή-

ρια, τη συμπάθεια και συμπαράσταση τους, στην Κλεοπάτρα

Καμπανέλλα, για τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου Σω-

τήρη, πολύ καλού μας φίλου και συνεργάτη, που επήλθε ξαφνι-

κά την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021.

O αείμνηστος Σωτήρης, πρό-

σφυγας από το Πατρίκι και την

Κώμη Κεπίρ, αφού πολέμησε

υπερασπίζοντας την ανεξαρ-

τησία της Κυπριακής Δημο-

κρατίας από τον Τούρκο εισβο-

λέα το 1974, αναγκάστηκε να

μεταναστεύσει στο Λονδίνο, όπου

γνώρισε και παντρεύτηκε τη

σύζυγο του Κλεοπάτρα. Ήταν

από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέ-

σμου Κώμη Κεπίρ και στέλεχος της ποδοσφαιρικής του ομάδας.

Μαζί με τη σύζυγό του ίδρυσαν το Cypria Maris Catering.

Ακούραστος, τίμιος και εργατικός, κέρδισε την εμπιστοσύνη της

ομογένειας μας, και άρχισε την οργάνωση εκδηλώσεων γάμων

και χοροεσπερίδων στα ξενοδοχεία του Λονδίνου. Εδώ και 15

περίπου χρόνια ανέλαβε τη διαχείριση του εστιατορίου τής Αδε-

λφότητας, όπου εξυπηρέτησε και μαγείρεψε για πολλές χιλιάδες

συμπατριώτες μας.

Αγαπούσε πολύ την οικογένεια του, το χωριό του, την Αμμόχω-

στο και την Κύπρο μας. Αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε εξίσου από

την ομογένεια μας. Δυστυχώς, η καρδιά του τον πρόδωσε και δεν

τον άφησε να δει την αγαπημένη του Κώμη Κεπίρ, το Πατρίκι και

την Κύπρο μας ελεύθερη.

Εκφράζουμε επίσης θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά του,

Ανδρέα, Συλβάνα, Μαρία, στον σύζυγο της Πέτρο και στα εγγο-

νάκια του Κλεοπάτρα και Θεόδωρο, όπως και στα υπόλοιπα

μέλη των οικογενειών τους. Αυτές τις δύσκολες μέρες του βαρύτα-

του πένθους, του πόνου και της θλίψης, οι σκέψεις μας είναι μαζί

σας και ευχόμαστε όπως ο Κύριος σας χαρίζει κουράγιο δύναμη

και υπομονή.

Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκε-

πάσει.

Εκ της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας

Συλλυπητήρια Αδελφότητας για
τον θάνατο Σωτήρη Καμπανέλλα

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Τα θλιβερά νέα του ξαφνικού και αδόκητου θανάτου του φίλου

και συνεργάτη μας Σωτήρη Καμπανέλλα, που επήλθε το βράδυ

της Κυριακής 28 Μαρτίου, μας λύπησαν όλους βαθύτατα.

Στέλνουμε στη σύζυγο του Κλεοπάτρα και στα παιδιά τους,

Ανδρέα, Συλβάνα, Μαρία, στον σύζυγό της Πέτρο και στα εγγο-

νάκια τους Κλεοπάτρα και Θεόδωρο, όπως και στα υπόλοιπα

μέλη της οικογένειας, θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια, εκ μέ-

ρους των μελών του Συμβουλίου της Αδελφότητας και του Τραστ.

Ο αείμνηστος Σωτήρης, πρόσφυγας από το Πατρίκι και την

Κώμη Κεπίρ, αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στο Λονδίνο το 1975

όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγο του Κλεοπάτρα. Ήταν

από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Κώμη Κεπίρ και στέλεχος

της ποδοσφαιρικής του ομάδας.

Ακούραστος, τίμιος και εργατικός ίδρυσε μαζί με τη σύζυγο του

το Cypria Maris Catering και ανέλαβε την οργάνωση εκδηλώσεων

γάμων, βαπτίσεων και χοροεσπερίδων σε ξενοδοχεία Λονδίνου.

Πριν 15 περίπου χρόνια ανέλαβε τη διαχείριση του εστιατορίου

και της αίθουσας τελετών της Αδελφότητας, όπου εξυπηρέτησε

πολλές εκατοντάδες συμπατριώτες μας. 

Θα τον θυμούμαστε όλοι με πολλή αγάπη.

Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον

σκεπάσει.

Αντώνης Γερολέμου 

Πρόεδρος Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας 

Άρης Χαραλαμπίδης 

Πρόεδρος Ελληνικού Κυπριακού Κοινοτικού Ιδρύματος  

και τα Διοικητικά Συμβούλια
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Ποιο το πραγματικό νόημα 

της Φιλικής Εταιρείας
Του ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ

Τ
έσσερες-πέντε άνδρες από τα

σπλάχνα του πλήθους, απλοϊκοί και

σχεδόν αμόρφωτοι, κατόρθωσαν

αυτό το απίστευτο, να κάμουν τους Έλληνες

ελεύθερους, δεκαπέντε χρόνια πριν απο-

κτήσουν την εθνική τους ελευθερία. Πώς;

Με ποιο μαγικό τρόπο; Οι απλοί αυτοί άν-

θρωποι, που δεν είχαν διακριθεί ούτε προ,

ούτε κατά, ούτε μετά τον αγώνα για τίπο-

τε άλλο, μπόρεσαν μ΄όλα ταύτα να συλλά-

βουν μια αλήθεια βαθύτατη, που αποτελεί

τη μόνη αξία τους. Ότι ο άνθρωπος είναι

ή δεν είναι ελεύθερος – μέσα του. Κι αυτή

την εσωτερική ελευθερία, τη μόνη αληθι-

νή, από την οποίαν πηγάζει κάθε άλλη,

κατόρθωσαν να φυσήσουν και να εδραι-

ώσουν στην ψυχή των Ελλήνων. 

Αυτό είναι το κύριο, το μεγάλο τους έργο.
Και ασφαλώς, ιστορία δεν ξέρει να διαβάσει
ποιος δεν μπορεί να κάνει αυτή την πρώτη
διάκριση. Από τη στιγμή που η Φιλική Εταιρ-
εία ελευθέρωσε έτσι την ψυχή των Ελλήνων,
η συμβίωσις με δυνάστες ήτανε πλέον αδύνατη.
Και η προσφυγή στα όπλα η πρώτη, απλου-
στάτη συνέπεια. Οι σοφότεροι άνδρες του
έθνους ήσαν πολύ, πάρα πολύ κάτω, σ’ αυτό
το σημείο –που είναι το μοναδικό, άλλωστε,
που αξίζει τον κόπο της ιστορίας– από τους
ιδρυτές της εταιρείας. Εφαντάζοντο την υπό-
θεση της ελευθερίας της Ελλάδος ζήτημα μορ-
φώσεως, ζήτημα μαθήσεως, απλού φωτι-
σμού. Ο Καποδίστριας ήθελε να μορφώσει
τους Έλληνες για να φτιάξουν Ελλάδα. Κι
εννοούσε, με θερμότατο ζήλο, τη φιλόμουση
εταιρεία που είχε πνευματικούς μορφωτικούς
σκοπούς. Ο Ρήγας έσερνε πίσω του κασό-
νια ολόκληρα, χειρόγραφα, έτοιμα για τύπω-
μα. Ο Κοραής πολλαπλασίαζε τις εκδόσεις.
Επιτέλους, ο Άνθιμος Γαζής το είπε καθαρά
στον Σκουφά, όταν του μίλησε, απέξω-απέξω,
για την αρτισύστατη Φιλική Εταιρεία: «Σκου-

φά, σεις είσθε νέοι˙ και κάνετε καλά ν’ αφή-

σετε εμάς τους γέροντας ν’ ακολουθήσουμε

το στάδιον των φώτων!»

Οι Λόγιοι έβαζαν όλο το πρόβλημα της ανα-
στάσεως του έθνους στη μόρφωση, γιατί πίστε-
υαν ότι αυτό και μόνο μπορεί να φουντώσει
τον πόθο της ελευθερίας. Στους πέντε-έξι
απλοϊκούς άνδρες τής Φιλικής Εταιρείας ανή-
κει ολόκληρη η δόξα, που κατάλαβαν ότι τους
ανθρώπους δεν τους κάνουν οι πόθοι τους,
οσοδήποτε άγιοι και φλογεροί, αλλά οι μεγά-
λες αποφάσεις. Η συνείδηση της απλής αυτής
αλήθειας και η σύμφωνα μ’ αυτήν άμεση ενέρ-
γεια των ανδρών της Φιλικής Εταιρείας, τους
υψώνει απάνω απ’ όλους τους συγχρόνους
των. Είναι οι αναμφισβήτητοι δημιουργοί της
ελληνικής αναγέννησης. 

Ο πόθος της ελευθερίας υπήρχε ζωντανός
στους ραγιάδες. Τον ακούμε στα ελεύθερα
τραγούδια του βουνού, που υμνούν τα κατορ-
θώματα των κλεφτών, του Κίτσου, του Νίκου

Τσάρα, του Μπουκουβάλα, του Μπασδέκη,

του Ζαχαριά, των Κολοκοτρώνηδων. Τον
ακούμε στο τουφέκι αυτής της κλεφτουριάς,
που δεν σώπασε ποτέ στα μονοπάτια των
γκρεμών, από Πίνδου μέχρι Ταινάρου. Τον
βλέπουμε σε τόσες άγουρες και αποτυχημέ-
νες προσπάθειες που προηγήθηκαν από τη
μεγάλη επανάσταση, για να πνιγούν στο αίμα
και τα δάκρυα. Τον βλέπουμε παντού, όπου

και να γυρίσουμε τα μάτια. Στα νησιά που

ογκώνεται κάθε μέρα η ναυτική τους δύναμη,

στις πόλεις όπου ο ραγιάς γίνεται σιγά-σιγά

ένα είδος αφέντη, στους γραμματισμένους

που άλλο δεν συλλογιώνται –μα συλλογιώνται

μόνο!– από την ελευθερία, στους απλούς νοι-

κοκυραίους, στα «εσνάφια» και σ’ όλο τον

λαό. Αλλ’ αυτός ο διάχυτος πόθος εχρειάζε-

το να πάρει σάρκα. Έπρεπε ν’ αποκρυσταλ-

λωθεί. Ήτο ανάγκη να υπάρξει μια «οροθεσία

των πνευμάτων» για να μεταχειρισθώ την

αφελή, αλλά τόσο εύστοχη έκφραση του Φιλή-

μονος. Ένας σταθερός προσανατολισμός. Η

Φιλική Εταιρεία χάρισε την υπέροχη αυτή

πυξίδα στον πόθο του έθνους. Τον έβαλε σε

κοίτη, του’δωσε πραγματική κατεύθυνση. Με

τι μέσα; Ο Σκουφάς, ο Αναγνωστόπουλος,

ο Τσακάλωφ, ο Ξάνθος, δεν διέθεταν τίπο-

τε απ’ όσα μπορούν να κινήσουν λαούς. Ούτε

πολιτική σοφία και δεξιότητα. Ούτε πνευμα-

τικήν υπεροχή. Ούτε λάμψη κοινωνική. Ούτε

χρήματα. Και αυτό είναι μοναδικό γεγονός

στην ιστορία το κόσμου: Ότι τέσσερες-πέντε

άσημοι άνδρες, γυμνοί από κάθε δύναμη,

εσήκωσαν τεράστια επανάσταση κι ελευθέρ-

ωσαν ένα έθνος από δυνάστη πανίσχυρο.

Εμίλησαν για την οργάνωση της εταιρείας, το

μυστήριό της, τους βαθμούς της, τα σήματά

της, το κρυπτογραφικό λεξικό της, τις κατη-

χήσεις της, το σύστημα της δράσεώς της. Αυτά

όλα έχουν, βέβαια, μεγάλη πρακτική αξία.

Αλλά δεν πρέπει να την υπερβάλλει κανείς.

Εκείνο που είναι πραγματικώς ανυπέρβλητο,

ασύγκριτο, αξιοθαύμαστο και αποτελεί όλη

την αξία των ιδρυτών της, είναι ότι οι άνδρες

αυτοί, που δεν είχαν κανένα μέσον, διέθεταν

το παν: Ψυχή και φλόγα. Μ’ αυτήν και μόνην

υψώθησαν υπέρ το δουλωμένο έθνος, για να

το υψώσουν μαζί τους. Μ’ αυτήν άναψαν την

τεράστια πυρκαϊά που φώτισε όχι την Ελλά-

δα μόνο, αλλά την οικουμένη ολόκληρη. Απ’

αυτή τη φλογισμένη ψυχή επήδησε το φοβε-

ρό σύνθημα που κυμάτιζε με τις άπειρες

σημαίες του αγώνος, από τη Βλαχιά ως τη

Μάνη: «Ελευθερία ή Θάνατος!»

Τέτοιο σύνθημα είχαν δώσει και ο Ρήγας

και άλλοι Λόγιοι του γένους στα γραπτά τους.

Αλλά με την εταιρεία παύουν αυτά τα λόγια

που είναι λόγια. Παίρνουν το πραγματικό τους

νόημα. Γίνονται απόφαση. Η πυξίδα που χάρι-

σε στο διάχυτο πόθο της ελευθερίας η Φιλι-

κή Εταιρεία, είναι ακριβώς αυτή: Η απόφαση

του θανάτου. Αυτή ήτανε η πραγματική μυστα-

γωγία της εταιρείας και το μόνο κλειδί του απι-

στεύτου θριάμβου της. Αυτή, στην ουσία της,

είναι και η μόνη κατήχησή της: Ο ραγιάς απο-

φασίζει να πεθάνει. Έτσι γινόταν άνθρω-

πος–πλάσμα ελεύθερο. Από τη στιγμή εκείνη,

ο ζυγός είχε καταλυθεί. Οι ιδρυτές της εταιρ-

είας άρχισαν το έργο από τους εαυτούς των.

Να τοι, στην Οδησσό, μέσα στην κατανυκτι-

κήν ησυχία της χειμωνιάτικης νύχτας, γύρω

από ένα τραπέζι, απάνω τα ξεγυμνωμένα

σπαθιά τους, το δεξί χέρι στην καρδιά, στο

αριστερό κρατούν ποτήρι κρασί, ένας διαβά-

ζει τον όρκο: 

«Ορκιζόμεθα, ως τίμιοι άνθρωποι, ως άν-

θρωποι οι οποίοι δεν κινούμενα από κανέν

άλλο αίσθημα ή μη από το προς την ελευθε-

ρίαν της ταλαιπώρου πατρίδος μας, ίνα συντρέ-

ξωμεν με τον νουν, με την καρδίαν και με το

σώμα μας εις την ελευθερίαν της, μη πτοούμενοι

μήτε πυρ, μήτε σίδηρον, μήτ’ οποιανδήποτε

βάσανον, ως από μέρους ουτινοσδήποτε, όστις

ήθελε τολμήσει να μας αποκόψει από την ιερό-

τητα του σκοπού μας. Οι κόποι και οι αγώνες

θέλουν λογίζεσθαι ως μηδέν ως προς την από-

φασίν μας. Ό,τι δε ήθελεν είναι μυστικόν μεταξύ

ημών, τούτο επ’ ουδεμιά περιστάσει δεν μπο-

ρεί να κοινοποιηθεί εις άλλον, ον εκ συμφώνου

δεν εγκριθεί η κοινοποίησίς του». 

«Ορκιζόμεθα δε προ πάντων ότι μεταξύ

ημών και των τυράννων της πατρίδος μας, το

πυρ και ο σίδηρος είναι τα μόνα μέσα της διαλ-

λαγής και τίποτε άλλο. Εκ του εναντίου δε και

ήθελεν αναιρέσωμεν την ιερότητα των χρεών

μας, κινούμενοι από αισχροκέρδειαν τινα ή

δειλίαν ή άλλην οποιανδήποτε αιτίαν, το όνομά

μας να παραδίδεται εις το αιώνιον ανάθεμα

και εις την κατάραν των ομογενών μας, το αίμα

μας να χυθεί ως χύνεται αυτήν ταύτην την στιγ-

μήν ο οίνος ούτος, το δε σώμα μας, μη αξιούμε-

νον ταφής, να γίνει βορά των θηρίων και των

ορνέων. Αμήν».

Κι έχυσαν το κρασί στα σπαθιά των. Όλες

οι δυνάμεις της γης και του Άδου μπορεί να

συμμαχήσουν στο εξής εναντίον των ραγιά-

δων. Από τη στιγμή που ο όρκος αυτός έγι-

νεν απόφαση του έθνους, η αποτίναξη του

ζυγού έχει συντελεσθεί, γιατί τίποτα δεν υπάρχει

πια που μπορεί ν’ αντισταθεί σε τέτοιαν απόφ-

αση. Απ’ αυτή τη νύχτα του χειμώνος του 1816

έχει κατ’ ουσίαν συνταχθεί ο καταστατικός

χάρτης της ελληνικής ελευθερίας. Μπροστά

στην αδάμαστη θέληση των απλοϊκών, αλλά

μεγαλοψύχων αυτών ανδρών, θα λυγίσει σαν

καλάμι και η δύναμη της Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας και η «Ιερή Συμμαχία» και ο κόσμος

ολόκληρος. 

Με σημαία τη «Φιλοξενία», το κίνητρο 

για να έρθουν τουρίστες στην Ελλάδα

Αρχίζει να ξεκαθαρίζει ο… γαλάζιος ουρανός, το… δέλεαρ για να έρθει
ο ξένος τουρίστας στην Ελλάδα και να κάνει τις διακοπές του στις κατα-
γάλανες θάλασσές μας. Η Φιλοξενία είναι το ατού μας. Το επισημαίνει ο
πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρος Βασι-
λικός: «Έχουμε τη σιγουριά ότι η Φιλοξενία θα δείξει και πάλι τη δυναμι-
κή της, θα υπάρξει ένα ισχυρό rebound, για το οποίο όμως κανείς δεν
μπορεί να προσδιορίσει το πότε, γιατί δεν υπάρχει προηγούμενη εμπει-
ρία σε ό,τι έχει να κάνει με μια υγειονομική κρίση αυτού του μεγέθους».
Από σχετική έρευνα της Grant Thornton, προκύπτει ότι η μέση ετήσια
συνεισφορά στην οικονομία της χώρας από τις επενδύσεις στη Φιλοξενία
(σύνολο καταλυμάτων και μονάδων εστίασης) ανέρχεται σε 1,5 δις ευρώ.
Με βάση τη μελέτη, η Φιλοξενία αποτελεί τον πρώτο κλάδο σε επίπεδο
προσφοράς θέσεων εργασίας (1 στις 4 θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα
της Φιλοξενίας). Πότε θα ανοίξει η πόρτα του τουρισμού; Η ακριβής χρο-
νική στιγμή της έναρξης της σεζόν θα εξαρτηθεί από την πανδημία και την
εξέλιξή της ένθεν και ένθεν των ελληνικών συνόρων.

Να διατηρήσουμε την ανθρωπιά, την 

αλληλεγγύη, την έγνοια για τον συνάνθρωπο

Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ»,
σε συνέντευξή της στο «Βήμα» και στην Μάρνυ Παπαματθαίου, απάν-
τησε στην ερώτηση «Πώς βλέπετε την επόμενη ημέρα της πανδημίας;»:
«Πάντοτε στη ζωή μου πιστεύω πως ακόμα και μέσα στο πιο βαθύ σκο-
τάδι υπάρχει το φως και η ελπίδα. Από την αρχή της πανδημίας διέκρινα
πως η πανδημία κατάφερε να ξυπνήσει στην κοινωνία μας ένα πολύ έντο-
νο αίσθημα αλληλεγγύης. Βλέπω ότι και η καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογ-
λου, στη διαδικτυακή μας συζήτηση το επεσήμανε. Μας είπε ότι την περίο-
δο της πανδημίας διαπιστώνεται μια “αύξηση συμπεριφορών αλληλεγ-
γύης, έγνοιας δηλαδή και φροντίδας προς τον άλλον, μια αύξηση 30% σε
σχέση με την προ-κορωνοϊού εποχή”. Το κείμενο αυτό είναι και το στοίχημα
της επόμενης μέρας. Να μπορέσουμε ως κοινωνία να διατηρήσουμε αυτήν
την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, την έγνοια για τον συνάνθρωπο, που
μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες κατάφεραν να κρατήσουν όρθια
την ελληνική κοινωνία. Και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε χρέος όλοι
να εργαστούμε. Με όρους αλληλοσεβασμού και ισότητας». 

Από το μετέωρο βήμα σε 

ένα σωτήριο άλμα πέρα από  τη φθορά…

«Το “μετέωρο βήμα” της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας» είναι ο
τίτλος του νέου βιβλίου του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
και επίτιμου καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Προκόπη Παυλόπουλου, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδό-
σεις Gutenberg. Πρόκειται για σύγγραμμα, το οποίο στηρίζεται κυρίως
στις παραδόσεις του συγγραφέα προς τους σπουδαστές του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρώτο
μέρος είναι αφιερωμένο στην πορεία «γέννησης» της Αντιπροσωπευτι-
κής Δημοκρατίας, ως συστήματος πολιτειακής οργάνωσης που εγγυάται
την Ελευθερία εν γένει και, μέσω αυτής, την άσκηση των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά την ιστορική αυτή αναδρομή ερευνά-
ται η εξέλιξη της έννοιας της Ελευθερίας από την Ελληνική Αρχαιότητα ως
τις μεγάλες αλλαγές που επέφεραν για την εδραίωση της Αντιπροσω-
πευτικής Δημοκρατίας, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, κατ’ εξοχήν η Αμερι-
κανική και η Γαλλική Επανάσταση. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο
στα φαινόμενα που φέρνουν στο φως την «παρακμιακή» πορεία της Αντι-
προσωπευτικής Δημοκρατίας στις μέρες μας και στους αντίστοιχους κιν-
δύνους, τους οποίους αντιμετωπίζει η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία, όχι
μόνο από την κρατική αυθαιρεσία, αλλά και από φορείς της Κοινωνίας
των Πολιτών με τεράστια οικονομική –και όχι μόνο– ισχύ. Στο δεύτερο
αυτό μέρος αναλύεται πρωτίστως το φαινόμενο της «παρακμιακής» πο-
ρείας του Κράτους Δικαίου, λόγω της σχετικοποίησης της κανονιστικής
δύναμης του κανόνα δικαίου.

Πάει για Υπουργείο η Διαμαντοπούλου!

Ειλημμένη είναι, όπως πληροφορούμαι, η απόφαση του Κυριάκου
Μητσοτάκη να αξιοποιήσει την Άννα Διαμαντοπούλου σε κυβερνητικό
πόστο. Λέγεται δε ότι το χαρτοφυλάκιο που θα της ανατεθεί θα έχει σχέση
με το Ταμείο Ανάκαμψης και την αξιοποίηση τις δις που θα συρρεύσουν
στην Ελλάδα από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Δεδομένου ότι το κομμάτι των
οικονομικών το χειρίζονται οι Χρ. Σταϊκούρας και Θ. Σκυλακάκης, οι αρμο-
διότητες της Άννας Διαμαντοπούλου θα έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις
και τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν. Στην περίπτωση αυτή όμως, οι
αρμοδιότητές της μπορεί να προσκρούσουν με αυτές άλλων υπουργών,
κυρίως δε με αυτές του Άδ. Γεωργιάδη. Μάλιστα, για να αποφύγει ανα-
ταράξεις και παρεξηγήσεις, ο Κυρ. Μητσοτάκης σχεδιάζει ανακατατάξεις
στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δεν θα αρέσουν σε όλους. 

Χτυπάει την καμπάνα…

…ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, από τις
στήλες της γερμανικής εφημερίδας «Handelsblatt». Τάσσεται υπέρ της
δημοσιονομικής χαλάρωσης για όσο χρειαστεί, καθώς τυχόν πρόωρη
αυστηροποίηση θα έχει δραματικές επιπτώσεις και προτείνει συγκεκρι-
μένες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν μετά την πανδημία.
Στόχος είναι η αποφυγή ενός εκτροχιασμού χρέους και ελλειμμάτων, με
ταυτόχρονη στήριξη των οικονομιών. 

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΖΗΤΗΣΕ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΒΥΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ:

«Ακυρώστε το τουρκο-λιβυκό σύμφωνο,

διώξτε τους μισθοφόρους της Τουρκίας»
Τη σημασία που αποδίδει η

Ελλάδα στην ακύρωση του

τουρκολιβυκού συμφώνου, στο

πλαίσιο της επανεκκίνησης

των ελληνολιβυκών σχέσεων,

υπογράμμισε ο Έλληνας Πρω-

θυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης, κατά τις δηλώσεις του,

μετά τη συνάντησή του με τον

Πρωθυπουργό της Μεταβατι-

κής Κυβέρνησης Εθνικής Ενό-

τητας της Λιβύης, Αμπντούλ

Χαμίντ Ντμπεϊμπά. Επίσης,

ζήτησε την απομάκρυνση των

μισθοφόρων (της Τουρκίας)

από το λιβυκό έδαφος.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Μητσο-

τάκης σημείωσε ότι η επίσκεψή
του στην Τρίπολη σηματοδοτεί
τη δυναμική επανεκκίνηση των
σχέσεων των δύο χωρών, υπό
το φως της προσπάθειας επανό-
δου της Λιβύης σε συνθήκες πολι-
τικής ομαλότητας.

«Αποδέχθηκα την ευγενική σας

πρόταση και ταξίδεψα –για πρώτη

φορά μάλιστα– στη Λιβύη για έναν

βασικό σκοπό: Να αναδείξω την

επαναλειτουργία της Ελληνικής

Πρεσβείας στην Τρίπολη ως ορό-

σημο της δυναμικής επανεκκίνη-

σης των ελληνολυβικών σχέσεων.

Και να μεταφέρω μήνυμα στήρι-

ξης στις προσπάθειες της Λιβύης

για ειρήνη και για πρόοδο. Τόσο

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, όσο και του ΟΗΕ, η πατρίδα

μας θα σταθεί δίπλα σας στο δρόμο

προς αξιόπιστες εκλογές, πολιτι-

κή ομαλότητα και ανασυγκρό-

τηση της χώρας σας. Μακριά από

ξένους στρατούς και συμφέρον-

τα. Και με μοναδική πυξίδα την

ασφάλεια και την ευημερία στη

γειτονιά μας και στη Μεσόγειο»,

ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευ-
θυνόμενος στον Πρωθυπουργό
της Μεταβατικής Κυβέρνησης της
Λιβύης.

Όπως τόνισε ο Έλληνας Πρω-
θυπουργός, θεμέλιο της νέας
αφετηρίας στις ελληνολιβυκές

σχέσεις «πρέπει να είναι πάντα

η ειλικρίνεια, η διάθεση διαλόγου

και, κυρίως, η πίστη στις αρχές

της διεθνούς νομιμότητας, του

Διεθνούς Δικαίου. Και αυτό

σημαίνει ότι, γράφοντας την και-

νούργια σελίδα της κοινής μας

διαδρομής, θα μπορούμε να

βρούμε τον τρόπο να σβήσουμε

τα λάθη της προηγούμενης».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμ-

μισε ότι ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο

διαδραματίζει «η ακύρωση παρά-

νομων εγγράφων που παρου-

σιάστηκαν ως δήθεν διακρατικές

συμφωνίες, αλλά δεν έχουν καμία

νομική ισχύ, όπως ρητά έχει απο-

φανθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης

επανέλαβε τη θέση που εξέφρα-

σε και ο Πρόεδρος  του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ,

κατά την επίσκεψή του στη Λιβύη,

δηλαδή «ότι προϋπόθεση κάθε

προόδου είναι η άμεση και πλή-

ρης αποχώρηση ξένων στρα-

τευμάτων και μισθοφόρων από

το λιβυκό έδαφος».

Μάλιστα ο Έλληνας πρωθυ-

πουργός επεσήμανε με νόημα

ότι «οι φίλοι της Λιβύης είναι

δίπλα της και όχι μακριά της»,

προσθέτοντας ότι «το πλησιέ-

στερο ξένο έδαφος στη Λιβύη

είναι η Γαύδος και η Κρήτη». 

«Είναι η γεωγραφία και όχι

οι τεχνητές γραμμές που κα-

θορίζουν κάποιοι σε χάρτες,

αυτά που καθορίζουν τις διμε-

ρείς σχέσεις», συμπλήρωσε ο

κ. Μητσοτάκης. «Κατά συνέπεια

χαιρετίζω τη διάθεσή σας να

μπορούμε να συζητήσουμε απ’

ευθείας και διμερώς ζητήματα

που αφορούν την οριοθέτηση

των θαλασσίων ζωνών – ως

οφείλουμε να κάνουμε ως γει-

τονικές χώρες – και να συνεχί-

σουμε μια συζήτηση η οποία

διεκόπη το 2010. Πάντα με σε-

βασμό στο Διεθνές Δίκαιο, το

οποίο αποτελεί την πυξίδα με

την οποία φιλικά κράτη λύνουν

τέτοιου είδους διαφορές»,

σημείωσε.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός

εξήγγειλε ότι μετά την επαναλει-

τουργία της Ελληνικής Πρεσβείας

στην Τρίπολη, θα ακολουθήσει

και η επανασύσταση του Ελληνι-

κού Γενικού Προξενείου στη Βεγ-

γάζη. Παράλληλα, ανέδειξε τις

προοπτικές συνεργασίας Ελλά-

δας και Λιβύης σε τομείς όπως η

ενέργεια – και ιδιαίτερα οι τομείς

των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας και των ηλεκτρικών δια-

συνδέσεων – οι κατασκευές, οι

θαλάσσιες μεταφορές, η υγεία, ο

τουρισμός, η εκπαίδευση και ο

πολιτισμός.

«Θέλω να επαναλάβω ότι στο

δύσκολο έργο σας, κ. Πρωθυ-

πουργέ, για την ανασυγκρότηση

της χώρας σας, δεν είστε μόνος

σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα

μέλη της είναι εδώ, παρόντα. Και

αποφασισμένα να στηρίξουν τον

λιβυκό λαό, που τόσα έχει υπο-

φέρει την τελευταία δεκαετία»,

κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυ-

πουργός.

Ακόμη πιο κοντά στον αμυντικό τομέα έρχον-

ται οι Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος αφού

την Τρίτη υπεγράφη στο ΓΕΕΘΑ συνάντηση

μεταξύ αντιπροσωπειών του Γενικού Επιτε-

λείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτε-

λείου Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου και

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της

Κύπρου, στο πλαίσιο της οποίας υπεγράφη

το Πρόγραμμα Τριμερούς Στρατιωτικής Συνε-

ργασίας για το έτος 2021.

Με την υπογραφή του εν λόγω Προγράμμα-
τος αναβαθμίζεται περαιτέρω η στρατιωτική συνε-
ργασία και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ενόπ-
λων Δυνάμεων των τριών χωρών, με την διεξα-
γωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδευτικών δρα-

στηριοτήτων.
Μετά την υπογραφή του Προγράμματος, ο

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος

Φλώρος δέχθηκε τους επικεφαλής των στρα-
τιωτικών αντιπροσωπειών της Αιγύπτου και της
Κύπρου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διε-
ξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν
θέματα κοινού ενδιαφέροντος ενώ έγινε ιδιαίτε-
ρη μνεία στις στενές σχέσεις που έχουν ανα-
πτύξει το τελευταίο διάστημα οι τρεις Χώρες μέσα
από ένα ευρύ πλέγμα ασκήσεων και συνεργα-
σιών, οι οποίες συνεισφέρουν στην εδραίωση
της ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο.

Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος: Υπέγραψαν 
πρόγραμμα τριμερούς στρατιωτικής συνεργασίας

Συνάντηση Μητσοτάκη 
– Ντράγκι στη Λιβύη

Κατά την άφιξή του στην Τρίπολη ο Έλληνας πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Ιταλό πρωθυ-
πουργό, Μάριο Ντράγκι, καθώς είναι από τους πρώτους ηγέτες
της ΕΕ που με διαφορά λίγων ωρών, επισκέπτονται τη Λιβύη.

Οι δύο πρωθυπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάστα-
ση στη Λιβύη και την ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη-μέλη να στηρίξουν
τις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση, σταθεροποίηση και τη

διεξαγωγή των εκλογών στη Λιβύη. Ελλάδα και Ιταλία ως εγγύτε-
ρα στη Λιβύη κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν να διαδραματίσουν
ρόλο τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ. 

Επίσης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις άριστες διμε-
ρείς σχέσεις, απτή απόδειξη των οποίων είναι η μεταξύ τους συμ-
φωνία Οριοθέτησης Θαλάσσιων Ζωνών, η οποία αποτελεί υπό-
δειγμα εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και διεθνούς
νομιμότητας και συνεργασίας παράκτιων κρατών στην περιοχή.

Συζήτησαν, ακόμη, τον συντονισμό των δύο χωρών σε θέμα-
τα της ΕΕ και ιδίως στο Μεταναστευτικό καθώς και το Ταμείο Ανά-
καμψης.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Οπότε θα ήταν ακριβώς την περίοδο εκείνη

της υπηρεσίας του ως γραμματικού του Υψηλάν-

τη όταν ο Ρώσος πρέσβης θα τον είχε γνωρίσει

και, τελικά, τον έπεισε να επισκεφθεί και πάλι

την Κωνσταντινούπολη, να μείνει εκεί πολύ

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να γνωρίσει

όχι μόνο την ομορφιά της Πόλης, όπως πε-

ριγράφεται στο έργο του «Σχολείον των ντε-

λικάτων εραστών» (Βιέννη 1790), αλλά και

άλλους Φαναριώτες, μεταξύ των οποίων και

την οικογένεια του ζάμπλουτου τραπεζίτη και

Χιώτη την μακρινή καταγωγή Δημήτρη Σκα-

ναβή και, κυρίως και προπάντων, τον γαμ-

πρό του Σκαναβή, τον Μέγα Δραγομάνο του

στόλου και στη συνέχεια ηγεμόνα της Βλαχίας

Νικόλαο Μαυρογένη, για τους οποίους πε-

ρισσότερα στα επόμενα.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Ο ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 18ΟΥ

ΑΙΩΝΑ

Η κατάσταση, βέβαια, η οποία επικρατούσε

τότε στην περιοχή όπου γεννήθηκε κι έζησε

τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια ο Ρήγας

ήταν όχι μόνο αφόρητη, αλλά και από κάθε

άποψη επικίνδυνη για τη ζωή και τις περιου-

σίες των Ελλήνων. Όπως, μάλιστα, γράφει ο

ως άνω Πατριάρχης Καλλίνικος Δ΄, αναφε-

ρόμενος στο έτος 1769, όταν δηλαδή ο Ρήγας

ήταν μόλις 12 χρονών: «πόλεμος φρικώδης

και φόβος των εις Ελλάδα και Θεσσαλίαν

πιστών μέγας και κίνδυνος υπό των συρρευ-

σάντων Αλβανών και Οθωμανών, οίτινες πυρ

πνέουσι κατά του Γένους ημών…», προσθέ-

τει δε για το 1771: «αποστασία ραγιάδων και

αιφνίδιος έφοδος του Σουλτάνου κατά των

αποστατών, ούς ξίφεσιν εξεθέρισε και εν φόνω

μαχαίρας τεθανάτωκε. Εν Ελλάδι και Θεσ-

σαλία Αλβανών έφοδος, αρπαγή και αιχμα-

λωσία. Καταδυναστεία υπηκόου και φυγή πολ-

λών». 

Και ήταν, όντως, τα φρικτά εκείνα γεγονό-

τα, τα οποία ανάγκασαν πλείστους Έλληνες

και κυρίως εμπορευόμενους, όπως ήταν οι

οικογένεια Ρήγα, ή για λόγους σπουδών, να

μεταναστεύουν συνεχώς και να εγκαθίσταν-

ται, μόνιμα πια κάποτε, στις Βαλκανικές περ-

ιοχές γνωστές τότε ως Βλαχία και Μολδαβία,

στη Ρωσία, την Αυστροουγγαρία, τη Γαλλία,

την Ιταλία και όπου αλλού, στις οποίες και

δημιουργούσαν, με το πέρασμα του χρόνου,

ανθηρότατες Ελληνικές Κοινότητες, ενώ πολ-

λοί από αυτούς κατόρθωναν να καταλάβουν

ακόμη και ανώτατες θέσεις στον κυβερνητικό

και στρατιωτικό μηχανισμό των χωρών υπο-

δοχής τους. Επίσης δε, χάρη στις επιτυχημέ-

νες εμπορικές τους δραστηριότητες και τη

συνεπόμενη καλλιέργεια των γραμμάτων, τα

δύο δηλαδή βασικά αυτά στοιχεία για την επι-

διωκόμενη από όλους αναγέννηση του υπό-

δουλου στους Οθωμανούς Έθνους, οι από-

δημοι συνέβαλαν αποφασιστικά όχι μόνο στην

προετοιμασία, αλλά και στη μετέπειτα επι-

τυχημένη εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστα-

σης του 1821.

Στο θέμα, άλλωστε, της ενεργού παρου-

σίας χιλιάδων Ελλήνων αποδήμων στην ελεύ-

θερη Ευρώπη και όχι μόνο, έχουμε και το γνω-

στό Υπόμνημα του 1811 του τότε Υπουργού

Εξωτερικών της Ρωσίας και Κερκυραίου την

καταγωγή Ιωάννη Καποδίστρια (1776-

27/9/1831) προς τον Τσάρο της ΡωσίαςΑλέ-

ξανδρο Α΄ (1801-1825), σύμφωνα με το οποίο

στη Ρωσία υπήρχαν 800 περίπου εμπορικοί

οίκοι, μεταξύ των οποίων ξεχώριζε εκείνος

των Ζωσιμάδων στη Μόσχα, και 45.000 χιλιά-

δες Έλληνες· στην Αυστρία και Ουγγαρία δια-

βιούσαν 90.000 Έλληνες και με τους περί-

φημους εμπορικούς οίκους Νάκκου, Δάρ-

βαρη και Χατζημιχάλη· στις Ιταλικές πόλεις

Βενετία, Αγκώνα, Λιβόρνο και Νάπολη 4.000·

στην Ολλανδία 100 και στη Γαλλία 50. Σύμ-

φωνα, επίσης, με παρόμοια σχετική έκθεση

του Μεγάλου Δραγουμάνου της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας Αλέξανδρου Μαυροκορδά-

του (1641-1709), 400 Έλληνες σπουδαστές

φοιτούσαν τότε σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστή-

μια. Οι περισσότεροι δε, μάλιστα, από αυτούς

ως ιατροφιλόσοφοι, ενώ τα έξοδα φοίτησης

και διαβίωσης για τους, ως συνήθως, άπορο-

υς φοιτητές τα αναλάμβαναν εξ ολοκλήρου

και αυτοβούλως οι έμποροι συμπατριώτες

τους. Και τούτο, επειδή οι επιτυχημένοι εκείνοι

έμποροι πίστευαν ακράδαντα ότι τελικός προ-

ορισμός όλων των απόδημων Ελλήνων θα

πρέπει να είναι η σύντομη επιστροφή τους σε

μια πλήρως ελεύθερη Ελλάδα από τα δεσμά

της αφόρητης Οθωμανικής δουλείας.

Έχουμε, όμως, επίσης, εκτός των άλλων

διακεκριμένων Ελλήνων, οι οποίοι έζησαν

και απέκτησαν είτε αμύθητα πλούτη ως έμπο-

ροι είτε ανώτατες θέσεις στον κυβερνητικό

και στρατιωτικό μηχανισμό στη Ρωσία, και

το παράδειγμα του Ιωάννη Βαρβάκη (1745-

1825), ο οποίος έζησε κι έδρασε στη διάρκεια

της παντοδυναμίας της Τσαρίνας της Ρωσίας

Αικατερίνης Β΄. Γεννήθηκε, συγκεκριμένα,

στο ιστορικό νησί των Ψαρών στις 24/6/1745

και από μικρό παιδί εργαζόταν στο εμπορικό

καράβι του πατέρα του. Το πραγματικό του

επώνυμο ήταν Λεοντίδης [γιος δηλαδή του

εμποροπλοίαρχου Ανδρέα Λεοντή [η μητέρα

του η Μαρία έγινε καλόγρια σε μοναστήρι

στη Χίο όπου και απεβίωσε ή μάλλον υπήρ-

ξε και αυτή θύμα των αποτρόπαιων εγκλημά-

των των Τούρκων στη διάρκεια της Σφαγής

της Χίου το 1822]. Tου δόθηκε δε το παρα-

νόμι βαρβάκης όταν ήταν μικρό παιδί, επει-

δή τα μάτια του έμοιαζαν με εκείνα του που-

λιού βαρβάκι ή μαυροπετρίτη [αποτελεί σπά-

νιο πουλί στην Ευρώπη, όπου ονομάζεται

Eleanora’s falcon, στην δε Ελλάδα είναι το

πιο πολύτιμο πτηνό]. Στα 17 του, όμως, χρό-

νια απέκτησε δικό του πλεούμενο, το οποίο,

όπως και οι πλείστοι τότε Ψαριανοί, το χρη-

σιμοποιούσε ως πειρατής, αλλά κυρίως σε

μάχες εναντίον άλλων πειρατών και, συγκε-

κριμένα, μετά από παρότρυνση και πλήρη

κάλυψη από μέρους των Άγγλων και των

Ολλανδών, οι οποίοι ανησυχούσαν για την

αύξηση της Γαλλικής επιρροής στην Ανατο-

λική Μεσόγειο και στα νησιά του Αιγαίου,

έκανε όπως και άλλοι Ψαριανοί, ληστρικές

επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονταν με

τους Γάλλους. Ήταν, άλλωστε, οι δραστηρι-

ότητες αυτές των Ψαριανών, οι οποίες τους

χάρισαν την τεράστιας αξίας πείρα για τους

μετέπειτα αγώνες εναντίον των Τούρκων στη

διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

Ήταν, επίσης, υπό αυτή του την ιδιότητά

ως πειρατής που στη διάρκεια του Ρωσο-

τουρκικού πολέμου του 1768-1774 είχε συμβά-

λει αποφασιστικά στη Ναυμαχία του Τσεσμέ

στις 26 Ιουνίου 1770, όταν οι αδελφοί Ορλόφ,

μετά την ήττα τους στην Πελοπόννησο από

το Οθωμανικό ναυτικό, επιδίωκαν επιστρέ-

φοντας στη Ρωσία να επιτύχουν κάτι ώστε να

μην ρεζιλευτούν από την Αικατερίνη Β΄. Ο

Ιωάννης Βαρβάκης, συγκεκριμένα, ο οποίος

παρακολουθούσε και την επάνοδο στην Κων-

σταντινούπολη του νικηφόρου Οθωμανικού

ναυτικού με ναύαρχο τον Χασάν Τεζάερλη

(για τον οποίο περισσότερα στα επόμενα),

μετά που τα τουρκικά εκείνα καράβια προ-

σορμίστηκαν στον κόλπο του Τσεσμέ κι έχον-

τας στο μεταξύ ο Βαρβάκης μετατρέψει το

δικό του καράβι σε πλήρως εξοπλισμένο πυρ-

πολικό, κατόρθωσε και το προσκόλλησε στην

τουρκική ναυαρχίδα. Στη δε συνέχεια, χωρίς

φόβο για τη ζωή του, έβαλε φωτιά στο φιτίλι

και η ναυαρχίδα ανατινάχτηκε αμέσως στον

αέρα, ενώ ταυτόχρονα και άλλα τουρκικά

καράβια είχαν ακριβώς την ίδια τύχη. 

Οπότε, λοιπόν, βρήκαν την ευκαιρία και

τα αδέλφια Ορλόφ να αποτελειώσουν την

καταστροφή του τουρκικού στόλου, αφού

προηγουμένως μπόρεσαν και ανέσυραν από

τη θάλασσα τον πληγωμένο Βαρβάκη. Γλύτω-

σε, όμως, και ο Τούρκος ναύαρχος Χασάν

Τεζάερλη με μερικούς ναύτες του, οι οποίοι

βρήκαν καταφύγιο στην οικία ενός Έλληνα

ιερέα στο γειτονικό Αϊβαλί, ο οποίος τους

φιλοξένησε χωρίς να γνωρίζει ποιοι ήταν οι

φιλοξενούμενοί του. Ο δε Τεζάερλη δεν λησμό-

νησε ποτέ τη φιλοξενία εκείνη, ενώ και ο 

Σουλτάνος, λόγω της νίκης των Οθωμανών

στην Πελοπόννησο, όχι μόνο δεν τον θεώρη-

σε υπεύθυνο για την τραγωδία του Τσεσμέ,

αλλά και τον διόρισε Γενικό Αρχηγό του Οθω-

μανικού Στόλου (1770) και αργότερα Μεγά-

λο Βεζίρη. Σε αυτές δε μάλιστα τις δύο ανώτα-

τες θέσεις, υποστήριξε όχι μόνο το Αϊβαλί, το

οποίο μετέτρεψε σε ένα πραγματικό Ελληνικό

στολίδι στη Μικρά Ασία, αλλά ανέδειξε και

τον Νικόλαο Μαυρογένη (για τον οποίο περ-

ισσότερα στη συνέχεια) σε Μεγάλο Δραγου-

μάνο του Στόλου και σε ηγεμόνα της Βλαχίας

και της Μολδαβίας, στην υπηρεσία του οποίου

διετέλεσε ως γραμματικός ή ιδιαίτερος γραμ-

ματέας, όπως θα δούμε, ο Ρήγας Βελεστιλ-

νής.

Για την ηρωική, όμως, και αποφασιστικής,

βέβαια, σημασίας συμπαράσταση εκείνη του

Βαρβάκη στον Τσεσμέ, λόγω της οποίας και

παρέμεινε πια εντελώς πάμπτωχος, οι αδελ-

φοί Ορλόφ υπέβαλαν υπέρ του επαινετική

έκθεση στην Αικατερίνη Β΄ εκθειάζοντας την

αυτοθυσία και τον απαράμιλλο ηρωισμό του.

Η δε πανίσχυρη Τσαρίνα, αφού τον δέχτηκε

σε προσωπική ακρόαση στην Αγία Πετρ-

ούπολη, όχι μόνο του προσέφερε ως δώρο το

ποσό των χιλίων χρυσών ρουβλίων, αλλά και

του απένειμε αφενός τον τίτλο του αξιωμα-

τικού του Ρωσικού στρατού και, αφετέρου,

την άδεια να επιλέξει τον τόπο εγκατάστα-

σής του στη Ρωσία (επέλεξε δε το Αστραχάν),

όπως επίσης και το δικαίωμα αφορολόγητης

αλιείας στη βόρεια Κασπία θάλασσα. Και

ήταν, πράγματι, τόσο μεγάλη η επιτυχία του

στην αλιεία, ιδίως στην εξαγωγή χαβιαριού

στην Ευρώπη, ώστε το 1788 είχε στην υπη-

ρεσία του τρεις χιλιάδες εργάτες, ενώ ταυ-

τόχρονα είχε ήδη γίνει πολυεκατομμυριούχος.

Τη Ρωσία, όμως, την εγκατέλειψε στη διάρ-

κεια της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821

κι επέστρεψε το 1824 στη γενέτειρά του, τα

τότε καταστραμμένα Ψαρά. Διέθεσε δε, στη

συνέχεια, τεράστια ποσά τόσο για την ανοι-

κοδόμηση των Ψαρών, όσο και για την ίδρυ-

ση του περίφημου Βαρβάκειου Λυκείου και

της κλειστής Βαρβάκειας αγοράς, ενώ ταυ-

τόχρονα συνέβαλλε οικονομικά στην περί-

θαλψη προσφύγων, όπως και σε άλλα κοι-

νωφελή έργα. Τα οποία, μάλιστα, οι τότε προ-

σωρινές κυβερνητικές υπηρεσίες είχαν τόσο

πολύ εκτιμήσει, ώστε ανακηρύχθηκε Ευερ-

γέτης του Έθνους. Απεβίωσε, όμως, στις 12

Ιανουαρίου 1825 στην Αγγλοκρατούμενη τότε

Ζάκυνθο, όπου είχε καταφύγει λόγω της

λοιμώδους ασθένειάς του στις 21 Δεκεμβρίου

1824, για την οποία ασθένεια, άλλωστε, οι

Άγγλοι κυβερνήτες της νήσου δεν επέτρεψαν

την αποβίβασή του. Οι τότε κυβερνητικοί

εκπρόσωποι, όμως, της Ελλάδας, όταν αναγ-

γέλθηκε ο θάνατός του, διάταξαν γενικό πέν-

θος, ενώ αυτός, στη διαθήκη του, άφησε ολό-

κληρη την περιουσία του στη διάθεση του

Ελληνικού Έθνους!                         

Στη διάρκεια, τώρα, της παιδικής κι εφη-

βικής ηλικίας του Ρήγα, η επικρατούσα κατά-

σταση όσο αφορούσε γενικά την ανατροφή

του ήταν αφενός το αφόρητο τυραννικό καθ-

εστώς της Οθωμανικής δουλείας, το οποίοι

ζούσε καθημερινά στη γενέτειρά του το Βελε-

στίνο και γενικά στη Θεσσαλία. Αφετέρου,

όμως, επικρατούσε τότε και ο ασίγαστος πόθος

των Ελλήνων του εξωτερικού όχι μόνο να

αποκτήσουν αμύθητα κάποτε πλούτη, αλλά

και να μορφωθούν όσο γίνεται πιο άρτια. Και

τούτο επειδή αντιλαμβάνονταν ότι μόνο έτσι

θα μπορούσαν να καλλιεργούν και στις συνει-

δήσεις των υπόδουλων αδελφών τους στην

κατεχόμενη από τους Οθωμανούς πατρίδα

τους την ακατάσχετη έφεση για επαναστατι-

κή δραστηριοποίηση προς απελευθέρωσή

τους. Ταυτόχρονα, όμως, υπήρξαν και άλλα

εξωγενή, αλλά εξίσου αποφασιστικής σημασίας

γεγονότα, τα οποία ρίχνουν άπλετο φως στην

προσωπικότητα του Ρήγα. 

Αναφερόμαστε, συγκεκριμένα, στους δύο

Ρωσοτουρκικούς πολέμους εναντίον της ευρ-

ισκόμενης τότε σε πραγματική παρακμή Οθω-

μανικής Αυτοκρατορίας, την οποία και θα

μπορούσαν να διαλύσουν ολοκληρωτικά οι

μεγάλες τότε Ευρωπαϊκές δυνάμεις εάν εκείνες

δεν ανταγωνίζονταν η μία την άλλη προς ίδιον

εκάστη συμφέρον, ώστε πολλές φορές να

συνεργάζονται στενά και με την Οθωμανική

Αυτοκρατορία όταν έβλεπαν ότι απειλούνταν

τα δικά τους συμφέροντα. Και ο μεν πρώτος

πόλεμος κράτησε για έξι περίπου χρόνια,

(1768-1774) και κατέληξε στην προαναφερ-

θείσα «Συνθήκη του Κιουτσιούκ Καϊναρτσιή»

(υπογράφηκε στο ομώνυμο χωριό στη Βουλ-

γαρία στις 10 (παλαιά ημ.) ή 21 (νέα ημ.) Ιου-

λίου 1774, με τα συνακόλουθα και αποτυ-

χημένα Ορλοφικά στην Πελοπόννησο το 1770.

Ο δε δεύτερος πόλεμος κράτησε για τρία και

πλέον χρόνια (1789-1792) και κατέληξε στη

«Συνθήκη του Ιασίου» Μολδαβίας στις 9 Ια-

νουαρίου 1792. 

Να έχουμε, πάντως, υπόψη μας ότι αμφό-

τεροι οι εν λόγω πόλεμοι της Ρωσίας, με τη

συμπαράσταση και της Αυστρίας, εναντίον

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν κηρυχθ-

εί όταν την ανώτατη εξουσία στη Ρωσία είχε

αναλάβει ως απόλυτος μονάρχης η τσαρίνα

Αικατερίνη Β΄ [(2/5/1729-17/11/1796), Τσα-

ρίνα (9/7/1762 μέχρι τον θάνατό της)]. Η οποία

γεννήθηκε στην Πολωνία το 1729, Λουθη-

ρανή δε το θρήσκευμα και ονόματι Σοφία

Φρειδερίκη Αυγούστα, είχε προσκληθεί το

1744, σε ηλικία δηλαδή 15 μόλις ετών, από

την τσαρίνα Ελισάβετ Πέτροβνα [(29/12/1709-

5/1/1762), τσαρίνα (6/12/1641 μέχρι τον

θάνατό της)]. Η εν λόγω πρόσκληση, μάλι-

στα, είχε γίνει μετά από πρωτοβουλία του

Αυτοκράτορα της Πρωσίας Φρειδερίκου Β΄

[Βερολίνο 24/1/1712-Potsdam Γερμανίας

17/8/1786), Αυτοκράτορας δε από το 31/5/1740

μέχρι τον θάνατό του. Στόχος δε του Φρειδε-

ρίκου είναι να παντρευτεί η δεκατετράχρονη

ακόμα Σοφία τον ανεψιό και μελλοντικό διά-

δοχο της τσαρίνας Ελισάβετ στον θρόνο της

Ρωσίας Πέτρο [(1728-17/7/1762), τσάρος δε

ως Πέτρος Γ΄ μόνο για έξι μήνες (5 Ιανουα-

ρίου μέχρι 9 Ιουλίου 1762)]. Προκειμένου,

όμως, να πραγματοποιηθεί το εν λόγω συνοι-

κέσιο, η υποψήφια νύμφη άλλαξε αφενός

θρήσκευμα και από Λουθηρανή βαπτίσθηκε

Χριστιανή Ορθόδοξη στις 28 Ιουνίου 1744

και, αφ’ ετέρου, μετονομάσθηκε σε Αικατε-

ρίνη. Επιδόθηκε, όμως, ταυτόχρονα και στην

όσο γίνεται πλήρη εκμάθηση της Ρωσικής

γλώσσας και των τρόπων ζωής στη νέα αυτή

και μόνιμα πια πατρίδα της. 

Εκείνο, όμως, που ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτε-

ρα στο σημείο αυτό είναι ότι ο γάμος της με

τον Πέτρο δεν πήγε καθόλου καλά. Και τούτο,

μάλιστα, επειδή εκείνος όχι μόνο είχε πραγ-

ματική μανία με το κυνήγι και άλλες ερωμέ-

νες, αλλά για εννέα τόσα χρόνια συζυγικής

τους ζωής ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σεξου-

αλική επαφή με την νεαρή και όντως πανέ-

μορφη Αικατερίνη. Οπότε η Αικατερίνη αφ’

ενός το έριξε στο διάβασμα με ιδιαίτερη

προτίμηση τα έργα του Βολταίρου και τις

απόψεις του για τον Διαφωτισμό και, αφ’ ετέ-

ρου, συνήψε και αυτή εξώγαμες ερωτικές σχέ-

σεις με πρόσωπα της ανώτερης πολιτικής και

στρατιωτικής κοινωνίας της Ρωσίας. Σοβα-

ρότερες, μάλιστα, ερωτικές σχέσεις είχε συνά-

ψει με τον αξιωματικό του πυροβολικού Γρη-

γόρη Ορλόφ (1734-1783), από τον οποίο είχε

προφανώς μείνει δύο φορές έγκυος και απέ-

κτησε τον μετέπειτα τσάρο Παύλο Α΄ [(1754-

24/3/1801), τσάρος (17/11/1796-24/3/1801

όταν δολοφονήθηκε)] και την Άννα Πέτρ-

οβνα (1757-1759). Υποκινούμενη δε, εξάλ-

λου, και υποστηριζόμενη άμεσα από τον Γρη-

γόρη Ορλόφ και τους δύο αδελφούς του, τον

Αλέξη (1737-1808) και τον Θεόδωρο [Φιον-

τόρ] (1741-1792), όπως βέβαια και από άλλο-

υς υψηλά ιστάμενους Ρώσους της ακολουθίας

της, η Αικατερίνη κατόρθωσε τελικά να εκθ-

ρονιστεί ο σύζυγός της Πέτρος Γ΄ έξι μόλις

μήνες μετά την ενθρόνισή του (5/1-28/6/1762),

ο οποίος αφού φυλακίστηκε, τελικά δολοφ-

ονήθηκε στις 17/7/1762, οπότε και ανακ-

ηρύχθηκε Τσαρίνα η ίδια, η οποία και ανέ-

λαβε την ευθύνη για άμεση ανάμειξη της

Ρωσίας στα Βαλκάνια και συγκεκριμένα στην

Πελοπόννησο με τα Ορλοφικά του 1770.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής -
Φεραίος και η εποχή του

«Ο Pήγας Φεραίος ψάλλει τον Θούριο του Aγώνα». Aντίγραφο μιας από τις
σκηνές της Eλληνικής Eπανάστασης του Peter von Hess (1792-1871), με τις

οποίες ο Λουδοβίκος Α΄ της Bαυαρίας (1825-1848) διακόσμησε τα ανάκτορα του
Mονάχου. Δωρεά Aντωνίου και Eλένης Xρηστομάνου, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης γεννήθηκε στην Κων-
σταντινούπολη το 1792, πρωτότοκος γιός του Φα-
ναριώτη ηγεμόνα της Βλαχίας Κωνσταντίνου

Υψηλάντη και της Ελληνίδας αριστοκράτισσας Ελι-

σάβετ Βακαρέσκου. Οι ρίζες της πριγκιπικής οι-
κογένειας βρίσκονται στη περιοχή της Τραπεζούντας
του Πόντου, το επίθετο το κληρονόμησαν από τη
περιοχή Ύψηλα, ενώ από την πλευρά της μητέρ-
ας του φέρει Βορειο-Ηπειρώτικη καταγωγή. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Σε ηλικία 18 ετών, διορίζεται στην έφιππη σω-
ματοφυλακή του Τσάρου Αλέξανδρου Α' της Ρωσίας
και διακρίνονται οι πολεμικές του ικανότητες κατά τη
διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων που ακο-
λούθησαν. Εξαιτίας της σκληρότητας των συγ-
κρούσεων και της απαράμιλλης αυτοθυσίας του, ο
Αλέξανδρος χάνει το δεξί του χέρι στη μάχη της Δρέσ-
δης σε ηλικία μόλις 21 ετών! Στο πολύ σημαντικό
«Συνέδριο της Βιέννης» κατά τα έτη 1814-1815, ο
Υψηλάντης συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ει-
ρήνευσης ως υποστράτηγος του Τσάρου. Εκεί ανα-
φέρεται στο ζήτημα των υπόδουλων Ελλήνων, γε-
γονός που έκανε τους πρωτεργάτες της Φιλικής Εται-
ρείας να θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί του. 

Η μεγάλη συνάντηση γίνεται στη Πετρούπολη το
1820. Ο Ξάνθος τού περιγράφει τη φρικτή κατά-
σταση των βασανισμένων Ελλήνων και την άρνηση
του Καποδίστρια να ηγηθεί ενός επαναστατικού κι-
νήματος. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, συγκινημένος,
γεμάτος με πατριωτισμό και καθαρή ελληνική φλό-
γα στα μάτια του, ορκίστηκε και ορίστηκε ο αρχηγός
της Φιλικής Εταιρείας! 

Τους επόμενους μήνες, ο πρίγκιπας αναζητά πόρ-
ους σε ολόκληρη την Ευρώπη από δωρεές, ορ-
γανώνει σωστά τα δημόσια ταμεία και στρατολογεί
χιλιάδες μέλη. Το στρατηγικό του σχέδιο απέβλεπε
στην Κωνσταντινούπολη! Θεωρούσε ότι το καταλ-
ληλότερο μέρος για την έναρξη της Επανάστασης
ήταν οι περιοχές της Μολδοβλαχίας, εξ αιτίας της
ισχνής παρουσίας Τούρκων εκεί, της συμμετοχής
πολλών χριστιανών και της ενδόμυχης προσδοκίας
του στη ρωσική υποστήριξη. Ταυτόχρονα οι επα-
ναστατημένοι Έλληνες στην κυρίως Ελλάδα θα τσά-
κιζαν τους Πασάδες και οι δύο στρατοί, από βορρά
και νότο θα ενώνονταν με στόχο τη κατάληψη της
Βασιλεύουσας και τη θανάτωση του Σουλτάνου! 

Ο στρατός του Υψηλάντη ξεκινάει τον χειμώνα
του 1821, όμως παρά τις αρχικές επιτυχίες γρήγο-
ρα θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Οι ντόπι-
οι πληθυσμοί λιποτακτούν, το Πατριαρχείο τον αφο-
ρίζει, φοβούμενο αντίποινα των Τούρκων εις βά-
ρος χριστιανικών πληθυσμών και η ρωσική βοή-
θεια δεν έρχεται ποτέ, αφού η Ιερά Συμμαχία, οι με-
γάλες δυνάμεις της Ευρώπης, δεν επιθυμούσαν αλ-
λαγή της υφιστάμενης κατάστασης. Έτσι στην τε-
λειωτική μάχη του Δραγατσανίου στις 7 Ιουνίου 1821,
οι 500 Ιερολοχίτες σπουδαστές δίνουν μια άνιση
μάχη εναντίον των πολυάριθμων τυράννων και πέ-
φτουν όλοι νεκροί υπέρ πίστεως και πατρίδος. Ο
Υψηλάντης οπισθοχωρεί και παραδίδεται στην Αυστρ-
ιακή Αστυνομία, όπου φυλακίζεται έως το 1827. 

Στη φυλακή η σωματική και ψυχική υγεία του δο-
κιμάζεται έντονα, πολύ περισσότερο όμως αυξάνε-
ται η λύπη του που δε μπορεί να συνδράμει περαι-
τέρω στην Επανάσταση. Απεβίωσε, πάμπτωχος και
έρημος στη Βιέννη το 1828, λίγες ημέρες μετά την
αποφυλάκισή του. 

Τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Αθήνα το 1964.
Στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, μια κωμόπολη, Ypsilanti

Township, πήρε το όνομά της προς τιμήν αυτού του
μεγάλου ήρωα. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Ο Δημήτριος Υψηλάντης γεννήθηκε στην Πόλη
το 1793, δευτερότοκος γιός του ισχυρού Φαναριώτη
Κωνσταντίνου Υψηλάντη και της αριστοκράτισσας
Ελισάβετ Βακαρέσκου. Μετά το σχολείο, στάλθηκε
στη Γαλλία για να διδαχθεί την πολεμική τέχνη. 

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του κατατάχθη-
κε στην αυτοκρατορική φρουρά του Τσάρου, έλαβε
μέρος στους πολέμους εναντίον του Ναπολέοντα

και πήρε τον βαθμό του λοχαγού. 
Το 1818 μυείται στη Φιλική Εταιρεία, όπου αρχηγός

της είναι ο αδελφός του, Αλέξανδρος. Έκτοτε ο
Δημήτρης συγκέντρωνε χρήματα από εύπορους
Έλληνες της Οδησσού για την επικείμενη εξέγερ-
ση. Δεν δίστασε μάλιστα να πουλήσει όλα τα ακρι-
βά κοσμήματα της μητέρας του, στην οποία αμέσως
απολογήθηκε όταν εκείνη κατάλαβε τι κάνει. «Έδω-

σα τα παιδιά μου για τη πατρίδα, δεν θα δώσω τα

κοσμήματα;» αποκρίθηκε εκείνη, αποκαλύπτοντας
την βαθιά φιλοπατρία της αριστοκρατικής αυτής οι-
κογένειας. 

Ο Δημήτρης συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό πυρο-
μαχικών, όμως μετά την αποτυχία της προσπάθει-

ας από τον βορρά και τη σύλληψη του αδερφού του,
έπρεπε να βρει τρόπο να κατέλθει στη Νότιο Ελλά-
δα και να ενωθεί με τους αγωνιστές. Αλλάζει το όνο-
μά του, δωροδοκεί όσους φανερά τον αναγνώρι-
σαν, χρησιμοποιεί ψεύτικα στοιχεία και με δύο δια-
βατήρια (ένα γερμανικό κι ένα ρωσικό) καταφέρνει
να φθάσει στην Ύδρα τον Ιούνιο του 1821. 

Οι οπλαρχηγοί τον δέχονται με ενθουσιασμό ως

πληρεξούσιο αρχιστράτηγο του αδελφού του. Οι κο-
τζαμπάσηδες όμως τον βλέπουν ανταγωνιστικά και
εχθρικά. 

Ως αρχιστράτηγος συμμετέχει στη κατάληψη της
Τριπολιτσάς, ενώ παράλληλα σπεύδει στη Κόρινθο
όταν πληροφορείται την αποβίβαση εχθρών από
θαλάσσης. Πολεμάει ηρωικά τον Τούρκο, όμως ο
φθόνος των προκρίτων απέναντί του είναι απίστευ-
τος. Συμμετέχει ενεργά στις εθνοσυνελεύσεις, ενισχύει
το κύρος του, ενώ στον εμφύλιο που ακολούθησε
προσπαθούσε πάντοτε να ενεργεί κατευναστικά.
Στην σαρωτική έλευση των Αιγυπτιακών βαρβα-
ρικών επιδρομών του Ιμπραήμ, ο Υψηλάντης με πά-
θος χιλίων λεόντων αποκρούει τους επίδοξους δυνά-
στες στη μάχη των Μύλων το 1825. Το μίσος όμως
των τότε πολιτικάντηδων ξεχείλιζε. Απόδειξη αυτού
υπήρξε η καταστροφή του ερωτικού ειδυλλίου που
γεννήθηκε ανάμεσα στον Υψηλάντη και την Μαντώ

Μαυρογένους, από τον Ιωάννη Κωλέττη, ο οποίος
φοβούμενος την τρομερή απήχηση που θα απο-
κτούσε ο Υψηλάντης, αν παντρευόταν τη Μαντώ,
διέσπειρε συνεχώς βρωμιές και για τους δύο με απο-
τέλεσμα να χωρίσουν! 

Με την έλευση του Καποδίστρια, ο Υψηλάντης
διορίζεται στρατάρχης και διατάχθηκε να δώσει το
τελειωτικό χτύπημα στους Τούρκους στην περιοχή
της Βοιωτίας. Έτσι, το 1829 ο πρίγκιπας τσακίζει τις
δυνάμεις του Ασλάν Μπέη στη Βοιωτία και η «μάχη
της Πέτρας», όπως έμεινε γνωστή αποτέλεσε την
τελευταία πολεμική εμπλοκή της Επανάστασης! Παρ'
όλα αυτά, για καθαρά πολιτικούς λόγους ο Υψηλάν-
της τάχθηκε στο αντί-Καποδιστριακό στρατόπεδο
και μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη, διορίστηκε
μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, το
1832. Λί-γους μήνες μετά όμως, πιθανώς από κά-
ποια κληρονομική ασθένεια, ο Δημήτρης θα αφήσει
τη τελευταία του πνοή στο Ναύπλιο, σε ηλικία μόλις
39 ετών. Η Μαντώ, που ποτέ δεν έπαψε να τον αγα-
πάει, φρόντισε να νεκροστολίσει και να μοιρολογή-
σει τον νεκρό, συνοδεύοντας τον στη τελευταία του
κατοικία. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Ανιδιοτελείς Έλληνες,
αληθινοί πρίγκιπες!

Αλέξανδρος Υψηλάντης                                       Δημήτριος Υψηλάντης

Μνημόσυνο στη Λάρισα για τους ήρωες της ΕΟΚΑ
Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο

Τύπου:

Με μια σεμνή τελετή μπροστά
στο Μνημείο των εννέα απαγχο-
νισθέντων αγωνιστών της
Ε.Ο.Κ.Α. που βρίσκεται στην
οδό Αγνώστου Στρατιώτη στη
Λάρισα, τιμήθηκε από τον Σύλ-
λογο Κυπρίων Νομού Λάρισα
η εθνική επέτειος της 1ης Απρ-
ιλίου1955-1959, ο αγώνας που
είχε ως στόχο την αποτίναξη
του αγγλικού ζυγού και την
Ένωση της Κύπρου με την μητέ-
ρα Ελλάδα. Δεν προηγήθηκε
ανοικτή πρόσκληση σε επίση-
μους φορείς και το κοινό λόγω
της πανδημίας.
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Τον τελευταίο καιρό επικίνδυνα, αντι-
δημοκρατικά φαινόμενα και διαστρε-
βλώσεις λαμβάνουν χώρα το ένα μετά το
άλλο, στην κατά τα άλλα ευρωπαϊκή δημο-
κρατική Κυπριακή Δημοκρατία. Και το πα-
ράδοξο είναι ότι, σε μια χώρα που σε ανα-
λογία πληθυσμού είναι πατωμένη από νο-
μικούς, των πλέον ξακουστών πανεπι-
στημίων, δεν ακούμε να εγείρονται θέμα-
τα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, παραβιάσεων της ελεύθερης έκ-
φρασης, της δημοκρατίας, εκτός από με-
μονωμένες αντιδράσεις.(Εξαίρεση ,εξ όσων
είδα, ο αγαπητός Ανδρέας Αγγελίδης, δι-
κηγόρος, με το άρθρο του στην «Σημερι-
νή» 23.3.2021 «Η αντίθετη άποψη ενός
Συμβούλου – πρώην Πρέσβεως», εκτός
βεβαίως συναδέλφων που καυτηριάζουν
τα φαινόμενα αυτά).

Αφενός μιλάμε για απαράδεκτες «στα-
λινικού τύπου» επιθέσεις εναντίον αν-
θρώπων που εκφράζουν τις απόψεις των
– ειδικά πάνω στο εθνικό μας θέμα – και
αφετέρου ακούμε εξωφρενικές δηλώσεις
από κομματικούς, διαστρεβλώνοντας ιστο-
ρικά γεγονότα δίχως καμία ευαισθησία για
την αλήθεια.

Απαράδεκτες παρεμβάσεις, από Λαϊ-
κές Οργανώσεις του ΑΚΕΛ στην Εκκλησια-
στική Επιτροπή Αθηένου για τον πανη-
γυρικό λόγο της εκπαιδευτικού Ελένης
Σιούφτα στις 25 Μαρτίου 2021. Ουσια-
στικά για φίμωση.

Ο εγκάθετος της κατοχικής Τουρκίας
Τ/ηγέτης Ερσίν Τατάρ δεν αναγνωρίζει την
ΚΔ και την αποκαλεί «Ε/κυπριακή διοίκηση».
Παράλληλα στα ελεύθερα εδάφη της ΚΔ,
κάποιοι με σχέσεις με το ΑΚΕΛ, ταυτίζον-
ται μαζί του όταν αποφεύγουν να μιλούν
για ΚΔ και την ονομάζουν «κυβέρνηση του
νότου» ή «κυβέρνηση στον νότο»! Με βρ-
ετανική «εποικοδομητική ασάφεια» αλά
Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ, υπονοούν δύο κυβε-
ρνήσεις στο νησί, δύο «συνιστώντα κράτη». 

Γιατί δεν αναφέρονται σε κυβέρνηση
της ΚΔ;

Η ΔΔΟ δεν είναι τουρκική θέση;
Είχαμε, όμως, και την σκόπιμη δήλω-

ση του προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νε-
οφύτου. Ο οποίος ενσυνείδητα – γιατί δεν
μπορώ να κατανοήσω ότι ένας άνθρω-
πος σ΄αυτή τη θέση δεν γνωρίζει την
στοιχειώδη αλήθεια – τόλμησε («Σ»
17.3.2021) να ξεστομίσει πως «Η ΔΔΟ με
πολιτική ισότητα είναι μέσα στα ψηφίσμα-
τα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας δεν είναι εφεύρημα του Αβέ-
ρωφ και δεν είναι τουρκική θέση».

Στην επιεικώς «βλακώδη» δήλωση του
Αβέρωφ Νεοφύτου για την ενσυνείδητη
παραποίηση της αλήθειας, απάντησε το
προσφυγικό Σωματείο «Αδούλωτη Κε-
ρύνεια» στις 22/3/2021. 

Έγραψε μεταξύ άλλων η «Αδούλωτη
Κερύνεια»:

«…Πράγματι δεν είναι εφεύρημα του
Αβέρωφ Νεοφύτου η ΔΔΟ. Είναι όμως
καθαρή θέση και επιδίωξη της Τουρκίας
και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Αβέρ-
ωφ Νεοφύτου. Το αν η λύση ΔΔΟ με πο-
λιτική ισότητα βρέθηκε να υπάρχει στα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας,
είναι διότι δικοί μας Ηγέτες με την υπο-
στήριξη τόσο του ιδίου όσο και της Πα-
ράταξης που εκπροσωπεί, αποδέχθηκαν
τις σκόπιμες παροτρύνσεις των ξένων

συνωμοτών και συναίνεσαν να περάσει η
Τουρκική λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα,
στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφα-
λείας. Με αυτή τους τη συναίνεση οι Δι-
ζωνικοί Ηγέτες μας, εξυπηρέτησαν τη 
βρετανο-τουρκική συνωμοσία η οποία δια-
λάμβανε ότι η τελική συμφωνία διχοτό-
μησης και κηδεμόνευσης της ζωής επί
ολόκληρης της Κύπρου, η ΔΔΟ, θα πρέ-
πει να προωθηθεί στον Κυπριακό Λαό,
μέσω του ΟΗΕ για να διευκολυνθεί η έγ-
κρισή της…»

Τη Διζωνική απαίτησαν οι Τούρκοι από
το 1957. Και με χάρτη ο Ραούφ Ντενκτάς
στη Γενεύη ΙΙ το 1974, τον παρέδωσε στον
Βρετανό Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολι-
τείας, προεδρεύοντα της διάσκεψης για
το Κυπριακό Τζέιμς Κάλαχαν, δύο μέρες
πριν την δεύτερη τουρκική βάρβαρη εισ-
βολή. Στις 16 Αυγούστου 1974 το Φόρεϊν
Όφις αποφάσισε ότι η λύση για το Κυ-
πριακό ήταν η Δικοινοτική, Διζωνική Ομο-
σπονδία και επέλεξε μάλιστα τον Γλαύκο
Κληρίδη ως τον άνθρωπό του για να την
προωθήσει στον ελληνισμό της Κύπρου…
Με αποτέλεσμα τη δήλωση Γλαύκου Κλη-
ρίδη από την Γκαλερύ «Αργώ» στις 6 
Νοεμβρίου 1974. Ούτε αυτήν θυμάται ο
Αβέρωφ Νεοφύτου, στα πελάγη της επι-
λεκτικής του αμνησίας, για την οποία ο
Κληρίδης μάζεψε τα συγχαρητήρια του
Τζέιμς Κάλλαχαν για την «τόλμη» του;
(Από το βιβλίο της γράφουσας « Διζωνι-
κή vs Δημοκρατία» Λεμεσός 2019).

Καθώς ο μ. Σπύρος Κυπριανού δεν την
δεχόταν (όπως επίσημα επιβεβαίωσε το
Φόρεϊν Όφις το 1983 διά της Άντζελα
Γκίλλον, μέρες πριν την μονομερή ανα-
κήρυξη από τον μ. Ρ. Ντενκτάς του ψευ-
δοκράτους), το Φόρειν Όφις βρήκε τον
δεύτερο άνθρωπό του με τον Γιώργο Βα-
σιλείου (μέσω του ΑΚΕΛ). Ο οποίος την
δέχθηκε και… ανάσανε το Φόρεϊν Όφις.
Και έτσι πέρασε στα διαβόητα ψηφίσμα-
τα του Συμβουλίου Ασφαλείας, που το ίδιο
γράφει, με πρώτο το 649/90. Επαναλαμ-
βάνω ότι ο Γ. Βασιλείου ήταν που δέχθη-
κε τη βρετανο-τουρκική ΔΔΟ το 1990/91
δεχόμενος το 99% των τουρκικών απαι-
τήσεων και ΕΚΑΝΕ Ο,ΤΙ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑΝ
ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ. Γι΄αυτό τον θεωρούσαν
«precious asset» γι΄αυτούς.

Εξού και το ΑΚΕΛ διαλαλεί ότι την πο-
λιτική ισότητα την δέχθηκε από το 1991.

«Ρrecious Αsset»

Σήμερα, φαίνεται ο Βρετανός Ύπ. Αρ-
μοστής κ. Στίβεν Λίλλυ ανακάλυψε νέο…
«precious asset» για εξυπηρέτηση των

βρετανο-τουρκικών συμφερόντων. Ο οποίος
θα μαζεύει προφανώς και αυτός… βρε-
τανικά συγχαρητήρια από το Φόρεϊν 
Όφις για την τόλμη του!

Τάσος Τζιωνής

Τόσο ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπρια-
νού όσο και ο Αβέρωφ Νεοφύτου ενοχλήθη-
καν με δηλώσεις του προεδρικού σύμβου-
λου Τάσου Τζιωνή, ενός ανθρώπου που
γνωρίζει το Κυπριακό όσο λίγοι, γιατί «με
τον τρόπο που τοποθετήθηκε είναι ενάν-
τια στη ΔΔΟ»! Εφόσον δε πέντε από τα
εννιά κόμματα στο Εθνικό Συμβούλιο,
όπως είπε ο κ. Νεοφύτου είναι εναντίον
της ΔΔΟ, γιατί, Πρόεδρε Αναστασιάδη,
υπακούς σε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και Βρετανό Υπ.
Αρμοστή και δηλώνεις έτοιμος και γονα-
τιστός να πάς στη Γενεύη;

Θα πρέπει να ευχαριστήθηκε ο κ. Λίλλι
με την δήλωση του Α. Νεοφύτου ότι «Ά-
θελά τους οι νοοτροπίες Τζιωνή τσιμεν-
τώνουν τη διχοτόμηση». Στην προσπά-
θειά τους να φοβερίσουν το λαό, δεν πτο-
ούνται να παρουσιάσουν τη μέρα ως νύ-
χτα. Να παραβιάζουν το αναφαίρετο δημο-
κρατικό δικαίωμα στην ελεύθερη έκφρα-
ση, προσπαθώντας δε να επιβάλουν φί-
μωση στους πολίτες «αντιφρονούντες»
στην ΔΔΟ, να τολμούν να προσβάλουν
και την ιστορία. Ελέω πενταμερούς και 
βρετανο-τουρκικών διζωνικών συμφε-
ρόντων.

Η αντίδραση Άντρου 

για συμμετοχή στην 

στρατιωτική παρέλαση 

στην Αθήνα

Ακούμε παράλληλα ότι ο κ. Α. Κυπρια-
νού έφερε ένσταση και στην αποστολή
αγήματος στις παρελάσεις στην Αθήνα και
είπε: «Διαφώνησα με την αποστολή αγή-
ματος στις παρελάσεις οι οποίες θα γίνον-
ταν στην Ελλάδα, είμαστε δύο ξεχωριστά
κράτη και ιδιαίτερα παραμονές της μετά-
βασης στη Γενεύη, θεωρώ ότι έπρεπε να
το είχαμε διαφυλάξει αυτό το πράγμα»!

Μήπως η Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ
είναι ίδια κράτη με την Ελλάδα που συμμε-
τείχαν στα 200 χρόνια από τον ξεσηκωμό
του Ελληνισμού εναντίον της οθωμανικής
σκλαβιάς;

Δεν γνωρίζουμε αν η Αθήνα έστειλε 
πρόσκληση στην Λευκωσία για συμμε-
τοχή ή αν η Λευκωσία ζήτησε την συμμε-
τοχή αγήματος. Αλλά όπως και να έχουν
τα πράγματα, η Λευκωσία έπρεπε από
μόνη της να ζητήσει την συμμετοχή. Και
η ευθύνη βαραίνει τον Πρόεδρο Αναστα-

σιάδη που, είτε δεν το έκανε είτε υπέκυψε

στην αρνητική θέση Άντρου Κυπριανού

(ΑΚΕΛ). Κανένας δεν είναι άμοιρος ευθυ-

νών για το θέμα αυτό. Ειρωνικά, όταν ταυ-

τόχρονα ανακαλύφθηκε κι άλλη κρύπτη

του 1821 στο υπόγειο του Παγκύπριου

Γυμνασίου! Εκείνο που μάλλον είναι σί-

γουρο είναι ότι το ΑΚΕΛ διαφώνησε για

να μην ενοχλήσει τους Τούρκους. Δεν είναι

η πρώτη φορά.

Το σύμβολο μας ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

στον αιματοβαμμένο μας χάρτη

Δεν ξεχνούμε ότι επί Προεδρίας μ.

Δημήτρη Χριστόφια ικανοποιήθηκε η διαχρ-

ονική απαίτηση των Τούρκων στο Λον-

δίνο, που ζητούσαν φανατικά και επίμο-

να την αφαίρεση του αιματοβαμμένου

χάρτη με το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ από την ιστο-

σελίδα της «Εθνικής Κυπριακής Ομο-

σπονδίας». Γιατί, άκουσον άκουσον, τον

θεωρούσαν… ρατσιστικό έμβλημα και έμ-

βλημα μίσους!! Και τον αντικατέστησαν

επί Δημήτρη Χριστόφια με το σημερινό.

Που άρεσε, βέβαια, στους Τούρκους εφ-

όσον ουσιαστικά εκείνο που συμβολίζει

αυτή τη φορά ΤΟ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ είναι τα

«δύο συνιστώντα κράτη» μέσω ΔΔΟ!

Η απαρχάιντ, διαιρετική, 

βρετανο-τουρκική ΔΔΟ που 

δεν συμβαδίζει με το 

Ευρωπαϊκό Κεκτημένο

Το τι σημαίνει ΔΔΟ, κύριοι, το εξήγησε

ξεκάθαρα ο Τούρκος καθηγητής Ερόλ Κει-

μάκ, που διετέλεσε και διαπραγματευτής

της τουρκο-κυπριακής πλευράς, στις 8

Φεβρουαρίου 2017 σε σεμινάριο σε χώρο

της Βουλής των Λόρδων με προεδρεύοντα

τον Λόρδο Ντέιβιντ Χάνεϊ και συνομιλητή

τον Δρ. Μιχάλη Ατταλίδη, πρώην πρέσβη

της ΚΔ εκ μέρους της Ε/κ πλευράς.

«Δεν επιδιώκουμε μια 

δημοκρατία… αλλά μια ΔΔΟ –

Η ΔΔΟ παραβιάζει τις αρχές

της ΕΕ»

«Τι επιδιώκουμε; Και θα πρέπει να είμαι

πολύ προσεκτικός εδώ, γιατί επιδιώκουμε

μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Η

οποία είναι μια ομοσπονδία με διαμοιρα-

σμό εξουσίας. Δεν επιδιώκουμε μια δημο-

κρατία, δεν επιδιώκουμε σταθερότητα, ή

πολλά άλλα πράγματα που γνωρίζετε, επι-

διώκουμε μια διζωνική, δικοινοτική ομο-

σπονδία». Και επειδή λένε, είπε, ότι η λύση

πρέπει να είναι δημοκρατική και να σέβε-

ται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επειδή

η ΔΔΟ δεν είναι συμβατή με το ευρωπαϊ-

κό κεκτημένο, ο Ερόλ Κειμάκ συνέχισε

δίχως ενδοιασμούς :

«Το τι συζητείται σήμερα είναι παρό-

μοιο με το περιεχόμενο του Σχεδίου Ανάν,

αλλά, λόγω του ότι η Κύπρος έγινε μέλος

της ΕΕ από τότε και επειδή οι Ελληνοκύ-

πριοι και η ΕΕ δεν έχουν το στομάχι να

επαναδιαπραγματευθούν την ένταξη της

Κύπρου, θα πρέπει να επανερμηνευθεί

το Πρωτόκολλο 10, διότι η διζωνική δικοι-

νοτική ομοσπονδία παραβιάζει τους νό-

μους της ΕΕ σε σχέση με τα ανθρώπινα

δικαιώματα και οι Τουρκοκύπριοι φοβούνται

ότι μπορούν οι Ελληνοκύπριοι να τους

πάρουν στα δικαστήρια και να ανατρέ-

ψουν οποιεσδήποτε συμφωνίες.Γι’ αυτό

οι Τουρκοκύπριοι επιδιώκουν να προσαρ-

μοστεί το πρωτόκολλο 10, ούτως ώστε να

δίνει νομιμότητα στη διζωνική που σήμε-

ρα δεν έχει, δεν συμβαδίζει με τους νό-

μους της ΕΕ…» (Βλέπε «Διζωνική Vs

Δημοκρατία» «Σ», 28.2.2017 και βιβλίο

γράφουσας με τον ίδιο τίτλο).

Γιατί η Κυπριακή Κυβέρνηση

δεν απαντά; Γιατί δεν 

επικυρώνει τη Σύμβαση του

ΟΗΕ εναντίον του Απαρχάιντ;

Επανειλημμένα γράψαμε ζητώντας 

από την Κυπριακή Κυβέρνηση και πολι-

τικούς να απαντήσουν, γιατί δεν επικ-

υρώνει η ΚΔ τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ

για την Εξάλειψη και Τιμωρία των Εγκλημά-

των του Απαρτχάιντ. Την οποία υιοθέτη-

σαν τα Ηνωμένα Έθνη στις 30 Νοεμβρίου

1973. Ένα χρόνο πριν τις δύο βάρβαρες

τουρκικές εισβολές. 

Όπως γράψαμε σε διάφορα άρθρα μας,

η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με τις «εγ-

γυήτριες» δυνάμεις της, Ελλάδα, Ηνωμέ-

νο Βασίλειο και Τουρκία δεν την έχουν

υπογράψει, πόσο μάλλον επικυρώσει,

ενώ μέχρι σήμερα την επικύρωσαν 109

χώρες… Μήπως τυχαία, εφόσον η λύση

ΔΔΟ που υποστηρίζουν είναι απαρτ-

χάιντ!

Στο δε αναλυτικό άρθρο του «Το έγ-

κλημα του Απαρτχάιντ και η Κυπριακή

Δημοκρατία» στη «Σ» 1.12.2018 ο Δρ.

Κλέαρχος Α. Κυριακίδης έγραψε μεταξύ

άλλων:

«…Με τη νεο-οθωμανική ιδεολογία και

στρατηγική της Τουρκίας, το Ψήφισμα 750

σιωπηρά προβλέπει την άρνηση των δημο-

κρατικών αρχών, την ανατροπή της ευ-

ρωπαϊκής έννομης τάξης και την εφαρ-

μογή μιας μορφής Απαρτχάιντ. Έτσι, μέ-

σω του «δικοινοτισμού», της «διζωνικό-

τητας» και μιας παράλογης «ομοσπον-

δίας», η διαφοροποίηση και ο διαχωρι-

σμός θα κατοχυρωθούν. Οι διακριτικές και

άλλες απάνθρωπες συνέπειες των εισ-

βολών θα νομιμοποιηθούν. Η δημογρα-

φική μηχανική θα επιτρέπεται. Και η ιδιο-

κτησία περιουσιών θα ρυθμίζεται. Αυτοί

οι στόχοι δεν μοιάζουν με τα χαρακτηρι-

στικά του Απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική;…

Ελπίζω ότι, με αυτό το άρθρο, αυτές οι

ζωτικές λεπτομέρειες θα εισέλθουν στη

συνείδηση του κοινού και θα ενεργοποι-

ήσουν μιαν αλλαγή στρατηγικής στην ΚΔ.

Διαφορετικά, αν το Απαρτχάιντ νομιμο-

ποιηθεί, το κράτος δικαίου θα καταστρα-

φεί».

Ελεύθερη έκφραση και δημοκρατία 

στο «απόσπασμα» ελέω πενταμερούς!

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Ο χάρτης που
συνόδευε την 
πρόταση του Ρ.
Ντενκτάς για
Διζωνική 
Δικοινοτική Ομο-
σπονδία και που
έδωσε στον Τζέιμς
Κάλλαχαν στη
Γενεύη στις
12.8.1974.
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Οι Βουλευτικές της 30ης Μαΐου 2021 πρό-

κειται σίγουρα για την πιο δύσκολη και

αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση των τελευ-

ταίων δεκαετιών, τόσο σε πολιτικό-κομμα-

τικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υποψηφίων

βουλευτών. Μια πλειάδα αξιόλογων υποψή-

φιων από όλα τα κόμματα και σε όλες τις επα-

ρχίες βαδίζουν προς την τέλεια εκλογική

καταιγίδα. Η πολυπλοκότητα του πολιτικού

χάρτη,ο κατακερματισμός του εκλογικού σώμα-

τος,τα πολλαπλά κριτήρια ψήφου, οι ασύμμε-

τρες αβεβαιότητες,η μεταβλητότητα, η ρευ-

στότητα και η μεγάλη κινητικότητα προμη-

νύουν ότι θα έχουμε εκλογές «μαύρου κύκνου»

με σημαντική επίδραση είτε αρνητική είτε

θετική.

Γράφει

ο Ν. Σύκας

Σύμβουλος

Στρατηγικής

& Καινοτομίας

Το κυπριακό κομματικό σύστημα έχει μπει σε

μια μεταβατική περίοδο, σε μια εποχή πολύ μεγά-

λης εκλογικής κινητικότητας με πολλαπλά είδη

μετατοπίσεων. 

Σήμερα στην Κύπρο, μόλις 1 στους 2 εκλογείς

δηλώνει ότι αισθάνεται κοντά σε κάποιο πολιτικό

κόμμα.Το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου

βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Πέραν

των ψηφοφόρων που δηλώνουν αποχή ή ανα-

ποφάσιστοι, τα φαινόμενα της απόκρυψης ψήφου

και της κρυφής ψήφου είναι πιο ενισχυμένα από

ποτέ. 

Η απόκρυψη ψήφου έχει να κάνει με το γεγονός

ότι μέρος του εκλογικού σώματος δεν εκφράζει

την ψήφο του, ενώ κρυφή ψήφος είναι το γεγονός

ότι ο εκλογέας δηλώνει πως θα ψηφίσει έναν

υποψήφιο, ενώ στο μυαλό του έχει κάτι άλλο.

Υπάρχει και μετακινούμενη ψήφος, δηλαδή ψη-

φοφόροι ενός κόμματος θα ψηφίσουν υποψή-

φιο άλλου κόμματος αντί τον δικό τους, ασχέτως

τι δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις.

Ζούμε μια εποχή αποδυνάμωσης της αντιπρ-

οσωπευτικής δημοκρατίας, οι μετακινήσεις γίνον-

ται πολύ πιο εύκολα και πιο συχνά από ό,τι παλαι-

ότερα και με αυτή την έννοια κανένα κόμμα δεν

έχει διασφαλισμένους τους ψηφοφόρους του. Τα

κόμματα και οι υποψήφιοι πρέπει να πείσουν.

Οι ψηφοφόροι έχουν πιο κριτική διάθεση και η

αξιολόγηση του έργου ενός κόμματος / υποψή-

φιου είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία.

Η κάλπη δεν παίζει ζάρια – το εκλογικό σώμα

κρατά το σκορ. 

Το εκλογικό περιβάλλον εμπεριέχει ασυμμε-

τρίες –θετικές και αρνητικές– και ασυνήθιστα

υψηλά πολιτικά ρίσκα που είναι δύσκολο να προ-

σμετρηθούν. Υπάρχουν όμως και σημαντικές

ευκαιρίες μέσα από τους σωστούς στρατηγικούς

σχεδιασμούς του πολιτικού μάρκετινγκ και τις

έξυπνες κινήσεις στην εκλογική σκακιέρα που

μπορεί να διεισδύσουν σε τεράστιες δεξαμενές

ψηφοφόρων οι οποίοι δηλώνουν αποχή, ανα-

ποφάσιστοι ή ανένταχτοι.

Το κλειδί της επιτυχίας είναι η ανακάλυψη και

αξιοποίηση των θετικών ασυμμετριών (ευκαι-

ριών) και η αποφυγή των αρνητικών ασυμμε-

τριών (κινδύνων). Τα είδη της ασυμμετρίας «forms

of asymmetry» μπορούν να εντοπιστούν σε οποι-

αδήποτε πτυχή της προεκλογικής εκστρατείας.

Οι ευνοϊκές ασυμμετρίες μπορούν να επιφέρουν

εκθετικά πολλαπλασιαστικά εκλογικά οφέλη και

πλεονεκτήματα. Αντίθετα, οι αρνητικοί «μαύροι

κύκνοι» μπορούν να αφανίσουν όχι μόνο υπο-

ψήφιους -- «δυνατά» ονόματα αλλά και ολόκ-

ληρες πολιτικές δυνάμεις. 

Στον πολιτικό και τον επιχειρηματικό κόσμο η

φήμη (reputation) είναι το παν. Η καλή φήμη είναι

πιο πολύτιμη από το χρήμα. Η φήμη είναι υπεύθυ-

νη για την ακμή ή την παρακμή των εθνών, για

την άνοδο πολιτικών δυνάμεων στην εξουσία ή

την πτώση κυβερνήσεων. 

Στην πολιτική σκηνή τα αφηγήματα ικανότητας

και χαρακτήρα είναι οι δύο μηχανισμοί μέσα από

τους οποίους κτίζεται η αξιοπιστία και η νομιμό-

τητα (legitimacy). 

Η φήμη ικανότητας (capability reputation)

πηγάζει από το πόσο αποτελεσματικός είσαι. 

Η φήμη χαρακτήρα (character reputation)

αντανακλά τις αξίες, το ήθος. 

Η φήμη χαρακτήρα είναι εξαιρετικά εύθραυ-

στη, ενώ η φήμη ικανότητας αντέχει στον χρόνο.

Οι πιο αποτελεσματικοί πολιτικοί είναι δημι-

ουργικοί – στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών, στην

ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, στην επίλυση

διαφορών, στις διαπραγματεύσεις, στην αντί-

δραση σε απρόσμενες κρίσεις. Η πολιτική δημι-

ουργικότητα λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής,

μεταρρύθμισης και ανάπτυξης. Για παράδειγμα,

θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα για

να αυξηθεί το ενδιαφέρον των νέων για εγγρα-

φή στους εκλογικούς καταλόγους. 

Πριν λίγες μέρες ξεχώρισα ένα σλόγκαν υπο-

ψήφιου Βουλευτή – σε υπαίθρια διαφήμιση – το

οποίο εάν προβαλλόταν έστω και μια φορά πριν

2 μήνες, θα το αξιολογούσα με 20/20. Τώρα τι

να το κάνεις, θα εξαφανιστεί ανάμεσα στις εκα-

τοντάδες σλόγκαν και χιλιάδες μηνύματα που

βομβαρδίζουν καθημερινά τους πολίτες. Ακόμη

και το τέλειο σλόγκαν – ενός πολύ αξιόλογου ατό-

μου – έπεσε έξω στον συγχρονισμό «timing» και

χάθηκε στο «clutter».

Το αποτέλεσμα των εκλογών – σειρά κομμά-

των και εκλογή Βουλευτών – θα κριθεί πάνω στο

νήμα αφού ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφο-

φόρων θα λάβει τις αποφάσεις του λίγα εικοσι-

τετράωρα πριν την κάλπη. 

Στις 30 Μαΐου 2021 θα αλλάξει ο πολιτικός

χάρτης – θα υπάρξουν εκπλήξεις και ανατροπές

τόσο σε κομματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο

προσώπων. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν ολό-

κληρο το πολιτικό φάσμα: μεγάλα και μεσαίου

βεληνεκούς κόμματα, μικρότερα κόμματα καθώς

και νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Στο ασύμμετρο εκλογικό περιβάλλον των

Βουλευτικών 21, το ζητούμενο είναι η ανα-

κάλυψη και η αξιοποίηση των θετικών ασυμμε-

τριών (ευκαιριών) και η αποφυγή των αρν-

ητικών ασυμμετριών (κινδύνων π.χ. ορι-

σμένες αχρείαστες ενέργειες και δηλώσεις

που έγιναν πρόσφατα σε δύο τουλάχιστο δια-

φορετικές περιπτώσεις είχαν σημαντικό πολι-

τικό κόστος).

ΚΥΠΡΟΣ: Βουλευτικές 21,
ασύμμετρη εκλογική μάχη
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Απέκτησα πρόσβαση 
στον Λευκό Οίκο

Ό,τι ώρα θέλω θα μπαίνω στον Λευκό Οίκο και θα βγαίνω όποτε

μου γουστάρει. Θες 3 το μεσημέρι, θες 5 το πρωί, θα κάνω βόλτες

μέσα έξω από την κυρία είσοδο. Όποιος μου πεί κουβέντα, θα

έχει να κάνει προσωπικά με τον Πρόεδρο. Ο καινούριος Πρόε-

δρος είναι από το σόϊ μας κι εμείς δεν είμαστε από τα παιδάκια

που ξέρατε μέχρι σήμερα, δεν σηκώνουμε πολλά πολλά. Θα σας

αρχίσω στις καρπαζές και δεν θα κάνετε κιχ, έχω πλέον τον Πρόε-

δρο στενό συγγενή μου. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Δεν τον λένε Τζο που λένε οι μισόχαζοι, Josef τον λένε, ταιριά-

ζει το μικρό του όνομα με το επώνυμό μου πονηρούληδες. Επι-

τέλους έβγαλε και το σόϊ μας ένα Πρόεδρο, άσε που είμαστε και

ομορφόσογο, καιρός ήταν, πολύ περιμέναμε.

Πέραν τούτου, είναι ένας γνήσιος Δημοκράτης με τάσεις εκλο-

γικής απάτης. Τίποτα άλλο, μόνον αυτό, κατά τα άλλα είναι απολύτως

βέβαιο πως θα στηρίξει την Αμερικανική οικονομία με κάθε τρόπο.

Θα δώσει δουλειά σε χιλιάδες Αμερικανούς προωθώντας τα αερο-

πλάνα F35 της εταιρείας Lockheed στην αγορά της Τουρκίας.

Έξυπνος άνθρωπος είναι και δεν θα αρνηθεί την βοήθεια σε μία

φίλη και σύμμαχο χώρα, δεν βρίσκονται άλλωστε κάθε μέρα τέτοι-

οι πελάτες με τα λεφτά στο χέρι. Εκατό κομμάτια συν τα ανταλ-

λακτικά και τα μεταφορικά είναι κάτι ιδιαίτερα δελεαστικό για τον

καινούριο Πρόεδρο που θέλει να δείξει στην κοινή γνώμη τον αδά-

μαστο χαρακτήρα του και τις γνώσεις του στο ισοζύγιο κερδών

και ενεργητικών βομβαρδισμών. Από μικρός πήγαινε σε λογιστι-

κή σχολή και έχει γερές βάσεις στις προσβάσεις και στις αποβά-

σεις στα ταμία φιλίων χωρών. 

Όχι πως και στις εχθρές χώρες δεν θα ήθελε να πουλήσει και

να ξεπουλήσει ό,τι έχει μείνει από ρουκέτες και πυροβόλα στο

ράφι. Θα βλέπει το στόκ και θα αποφασίζει. Ο ισολογισμός θα

καθορίζει και τους βομβαρδισμούς. Είναι άνθρωπος που δεν

διστάζει στις πωλήσεις, αρκεί να μείνει ικανοποιημένος ο πελά-

της, ο οποίος ως γνωστόν έχει πάντα δίκιο. Άλλωστε η δικαιοσύνη

απασχολούσε πάντοτε το ανθρώπινο είδος, γι’ αυτό και τελικά την

πετύχαμε. Όποιος επιμένει δεν ξεμένει.

Αν έχετε στο σπίτι κανένα παιδί άνεργο ειδοποιήστε με να το

διορίσω έστω, υπουργό εξωτερικών και εσωτερικών ανατινάξεων.

Τα υλικά ανατίναξης θα είναι δωρεά των φιλόστοργων εταιρειών

ναρκών και πυραύλων αέρος-αέρος και εδάφους διαστήματος.

Δεν την γλυτώνει κανένας, άπληστοι άνθρωποι, που θελήσατε να

πετάξετε την Τουρκία εκτός ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών και ναρκω-

τικών. Ντροπή σας! Ο Θεός θα σας τιμωρήσει με σεισμούς λιμούς

και γλαφειρούς καταποντισμούς. Συνέλθετε, πριν συνέλθει από

την μεσημβρινή σιέστα η “θεία δίκη”.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Πριν λίγες μέρες είχαμε και την επέτειο
της καταστροφικής και αποτυχημένης εκ-
στρατείας στην Καλλίπολη κατά τον Α’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο με μεγάλες απώλειες Άγγλων,
Γάλλων και Αυστραλών. Ήταν ιδέα, οργά-
νωση και εκτέλεση από τον Γουίνστον
Τσώρτσιλ, αλλά πολύ κακά προετοιμα-
σμένη, σε περιοχή δύσβατη και καλά οχυ-
ρωμένη από τον γερμανικό και τουρκικό
στρατό. Η εκστρατεία κατέληξε σε οικτρή
αποτυχία.

Ό,τι δεν πέτυχαν οι σύμμαχοι, το πέ-
τυχε ο Ελληνικός Στρατός κοντά στις Σέρ-
ρες, όπου νίκησε αποφασιστικά και τους
Τούρκους και τους Γερμανούς. Το παρά-
δοξο, όμως, είναι ότι αυτό ξεχάστηκε από
τους Έλληνες και τους «καλούς συμμά-
χους» της Ελλάδας. Οι «σύμμαχοί» μας
έχουν κάνει μισή ντουζίνα φιλμς για την εκ-
στρατεία της Καλλίπολης, όπου διαφημίζουν
τον τουρκικό στρατό και ιδιαίτερα τον Κε-
μάλ Ατατούρκ, ο οποίος έπαιξε μικρή ρό-
λο στην περίπτωση αυτή, επειδή την ηγεσία
την είχαν Γερμανοί στρατηγοί και αξιωμα-
τικοί. 

Όλη αυτή η προβολή γίνεται επειδή ο
Μουσταφά Κεμάλ ήταν πράκτορας των
Άγγλων και η Τουρκία έγινε σύμμαχός το-
υς. Για τους Έλληνες δεν ενδιαφέρθηκαν.
Όπως πολύ σωστά είπε ο καθηγητής Ιωάν-
νης Κορνιλάκης, μετά την δολοφονία του
Ιωάννη Καποδίστρια κυβέρνησαν την Ελλά-
δα οι πνευματικοί απόγονοι των πρακτό-
ρων των Άγγλων πλην ελαχίστων εξαιρέ-
σεων. Όλοι τους θεώρησαν ότι καθήκον
τους ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση των

ξένων συμφερόντων και των Αγγλο-αμε-
ρικανών και όχι του Ελληνισμού. 

Η Τουρκία για τον «ελεύθερο Κόσμο»
είναι σημαντική επειδή εμποδίζει την Ρωσία
να απειλήσει τα συμφέροντα των Αγγλο-
αμερικανών στην περιοχή. Η κατάσταση
δεν αλλάζει και βλέπετε ότι το ΝΑΤΟ και οι
«καλοί εταίροι» μας ούτε κυρώσεις βάζουν
ούτε ενοχλούν την Τουρκία. Μόνο λίγες λέ-
ξεις λένε. Οι Έλληνες «εθνικόφρονες» είχαν
μεγάλη... συμπάθεια για την «Τουρκική
Δημοκρατία». Βλέπετε, ακόμα και σήμερα
συνεχίζεται η ίδια πολιτική και η ίδια συμπε-
ριφορά των «συμμάχων» μας και οι ηγέ-
τες μας – Ελλάδας και Κύπρου – τη δέχον-
ται χωρίς καμία διαμαρτυρία.

Για μας τους Κυπρίους, η εποχή του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου έχει τη μεγαλύτερη
σημασία, επειδή τότε ήταν η μόνη πε-
ρίπτωση που η Αγγλία πρόσφερε καθαρά
την Κύπρο στην Ελλάδα. Η προσφορά δεν
έγινε δεκτή από τον Βασιλέα Κωνσταντίνο
επειδή ήταν γερμανόφιλος και από τον 
πρωθυπουργό Ζαΐμη. Το περίεργο είναι
ότι στην Κύπρο ούτε ηγέτες ούτε λαός δεν
φαίνεται να ενοχλήθηκαν και το ξέχασαν...
Ήταν η μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα
να πάρει τα περισσότερα από τα χαμένα
εδάφη της. Μπορούσε να πάρει την Ανα-
τολική Θράκη, την Ιωνία, περιοχές του Πόν-
του και την Κύπρο. Με τη δουλοπρέπεια
και την ολωσδιόλου λανθασμένη πολιτική
τα έχασε και έπαθε εθνική καταστροφή.
Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί αυ-
τά ξεχάστηκαν τόσο εύκολα και δεν έτυχαν
έρευνας. 

Είχαμε, φυσικά, και την επέτειο διακοσίων

χρόνων από την έναρξη της Επανάστα-

σης του 1821. Είδαμε αρκετές εκδηλώσεις

και ωραίους λόγους από αυτούς που έχουν

ξεχάσει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του

Ελληνισμού, η Τουρκία, θεωρείται «σύμ-

μαχος», όταν αυτή δεν έπαυσε ποτέ να

απειλεί την Ελλάδα. 

Τώρα ας δούμε και τα δικά μας, αν μπο-

ρέσουμε να βρούμε άκρη. Οι ηγέτες μας

κατάφεραν να κάνουν όλες τις μέρες του

χρόνου Πρωταπριλιά. Έτσι, έχουν την ευ-

καιρία να λένε όποτε επιθυμούν όσα ψέ-

ματα θέλουν. Υπόσχεται ο Αβέρωφ Νεο-

φύτου ότι θα απελευθερώσει τα Βαρώσια,

τη Μόρφου και όλη τη σκλαβωμένη Κύπρο.

Το ίδιο επαναλαμβάνει και ο Πρόεδρος

Αναστασιάδης, χωρίς να λένε όμως και οι

δυο τους πώς θα το πετύχουν. Μην κου-

ράζετε το μυαλό σας να το βρείτε, επειδή

λένε πρωταπριλιάτικα ψέματα. Επειδή έτ-

υχε να έχουμε και την Πρωταπριλιά, τους

βλέπουμε να βγάζουν ωραίους πατριωτι-

κούς λόγους και άκρως μαχητικούς. Απο-

δεικνύεται πως είναι πρωταπριλιάτικα ψέ-

ματα των ηγετών μας, επειδή το μόνο που

επιθυμούν είναι «ειρηνικές συνομιλίες» με

τους πράκτορες της Τουρκίας. 

Ο κυπριακός λαός, αν θέλει να δει καλύτε-

ρες μέρες, πρέπει να εκλέξει ηγέτες καθα-

ρούς, τίμιους, ειλικρινείς, που δεν λένε ψέ-

ματα. Όταν η Τουρκία δεν προσφέρει καμία

ελευθερία σε εκατομμύρια Κούρδους, 

θα τις προσφέρει στις κάποιες χιλιάδες Κυ-

πρίους;

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Η εκστρατεία στην Καλλίπολη και 

τα αγγλοαμερικανικά συμφέροντα

Συμβούλιο της Επικρατείας: Αποφάσεις μετά θάνατον
Κύριε Διευθυντά,

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του

Συντάγματος «καθένας έχει δικαίωμα

στη παροχή έννομης προστασίας από

τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει

σ' αυτά τις απόψεις του για τα δι-

καιώματα ή τα συμφέροντα του όπως

ο νόμος ορίζει».Το δε άρθρο 8 παρ. 1

Σ. ορίζει ότι: «κανένας δεν στερείται

χωρίς τη θέλησή του τον δικαστή που

τον έχει ορίσει ο νόμος». 

Ως γνωστόν η Δικαιοσύνη είναι το

καταφύγιο των πονεμένων, η παρη-

γοριά των αδικημένων, η ελπίδα των

αγωνιζομένων για το πολυπόθητο

δίκαιο. Γι' αυτό δικαιούται του σεβα-

σμού όλων ανεξαιρέτως. Να θυμήσο-

υμε πως πριν 30 χρόνια οι Δικαστές

δίκαζαν (φυσικά αγόγγυστα) μέχρι να

ανατείλει ο ήλιος! Το αποτέλεσμα ήταν

μηδενικές εκκρεμότητες και μέσα σε

3 χρόνια, εκδίδοντο οι αμετάκλητες

αποφάσεις. 

Ο εύλογος χρόνος εντός του οποίου

πρέπει να δημοσιεύονται οι δικαστι-

κές αποφάσεις επί των πολιτικών υποθ-

έσεων, οριζόταν στον νόμο σε 4 μήνες.

Αν ο δικαστής υπερβεί τον χρόνο αυ-

τό αδικαιολόγητα, ελέγχεται πειθα-

ρχικώς. Οριζόταν όμως ότι σε κάθε πε-

ρίπτωση αν παρέλθουν από τη συζήτ-

ηση της υπόθεσης 8 μήνες χωρίς να

δημοσιευθεί απόφαση επ' αυτής, η

υπόθεση αφαιρείται από τον δικαστή

και γίνεται επανασυζήτηση αυτής χωρίς

όμως να προβλέπεται καμία πλέον κύρ-

ωση κατά του δικαστή. Έτσι συνεχίζε-

ται η αβελτηρία, αμέλεια και οκνηρία

αρκετών δικαστών λόγω ακριβώς της

ατιμωρησίας. Αντί να περιορίζεται ο

εύλογος χρόνος προς έκδοση αποφά-

σεων επιμηκύνθηκε κατά 2 μήνες (με-

τά από πρόταση της Εν. Δικαστών) κά-

νοντας το πρόβλημα ακόμη οξύτερο.

Αν και έχω επισημάνει την ασύλληπτη

καθυστέρηση στο ΣτΕ, ουδέποτε έλα-

βα απάντηση ούτε από το ΣτΕ ούτε από

τον Υπ. Δικαιοσύνης (σε ώτα μη ακουόν-

των).

Τα τελευταία 20 χρόνια διαπι-

στώνουμε δυστυχώς τα εξής δυσάρε-

στα στο ΣτΕ που εκθέτουν ανεπανόρ-

θωτα τη Δικαιοσύνη.

1) Σε πρόσφατο δημοσίευμα ανε-

γράφησαν τα εξής: «Στα 92 χρόνια της

ιστορίας του ΣτΕ ουδέποτε έχει σημει-

ωθεί τόσο υπερβολικά μεγάλος αρ-

ιθμός αναβολών επί εκκρεμών υποθ-

έσεων που παραμένουν στα συρτάρ-

ια των δικαστών χωρίς να εκδικάζον-

ται επί 14 ολόκληρα χρόνια. Σε μία μό-

νο υπόθεση έχουν δοθεί 48 αναβολές

με αποτέλεσμα να εκκρεμεί μόνο στο

ΣτΕ επί 12 χρόνια. 20 περίπου δικαστές

του ΣτΕ από τους συνολικά 51 συμβούλο-

υς (εκτός της προέδρου, των 10 αντι-

προέδρων και των 58 παρέδρων) έχουν

αναβάλει 59 υποθέσεις 1.428 φορές

κρατώντας τες κλειδωμένες στα ερμάρ-

ια των γραφείων τους από 5-14 χρό-

νια. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των

αναβολών, ανά υπόθεση από 1 έως 24

φορές πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ

4.000 και 5.000 στο σύνολο των δικα-

στών του ΣτΕ. Η μνημονιακή κρίση πε-

ριόρισε αισθητά τον αριθμό των κα-

ταθέσεων. Από τους περίπου 20

δικαστές, τα ¾ είναι γυναίκες, οι οποίες,

κατά κανόνα, είναι επιμελέστερες από

τους άνδρες συναδέλφους τους. Ο ''βα-

σιλιάς των αναβολών΄΄ στο ΣτΕ έχει

δώσει 438 αναβολές σε 14 υποθέσεις

που χειρίζεται κρατώντας τες παγω-

μένες από 5-12 χρόνια χωρίς να τις δι-

κάζει. Ο ίδιος δικαστής έχει στα χέρια

του υποθέσεις στις οποίες έχει δώσει

40, 35, 33, 30, 29, 27 και 25 αναβολές.

Άλλη δικαστής έχει δώσει σε 10 υποθ-

έσεις 290 αναβολές, με αποτέλεσμα

αυτές να παραμένουν στα συρτάρια

της επί 14 ολόκληρα χρόνια. Μια τρίτη

δικαστής σε 7 υποθέσεις έχει δώσει

206 αναβολές με αναμονή από 7 έως

11 χρόνια. Τέταρτος δικαστής σε 4

υποθέσεις έχει δώσει 115 αναβολές

κρατώντας αυτές αδίκαστες από 10-

13 χρόνια, ενώ άλλος έχει δώσει 83

αναβολές σε 3 υποθέσεις, οι οποίες

παραμένουν στο συρτάρι του από 10-

12 χρόνια. Γυναίκα δικαστής επί 9 χρ-

όνια κρατάει χωρίς να δικάζει 3 υποθ-

έσεις και έχει δώσει μέχρι τώρα 79 ανα-

βολές, ενώ συνάδελφος της πάλι σε

ίδιο αριθμό υποθέσεων έχει δώσει 83

αναβολές και τις κρατάει στα χέρια της

από 6 έως 12 χρόνια. Μια άλλη δικα-

στής σε δύο υποθέσεις, έχει δώσει 69

αναβολές και τις κρατάει αδίκαστες 8

και 9 χρόνια. 11 δικαστές έχουν από

μια υπόθεση την οποία έχουν αναβά-

λει από 25 έως 46 φορές με αποτέλε-

σμα να τις κρατούν παγωμένες από 5

έως 14 χρόνια. Στην περίπτωση που

κάποιος από τους περίπου 20 δικαστές

του ΣτΕ κληρωθεί επιθεωρητής πώς

θα μπορέσει να ελέγξει εφέτη, εάν έχει

δώσει πολλές αναβολές σε υπόθεση

που του έχει χρεωθεί;

Όταν πρόεδρος του ΣτΕ ήταν ο κ.

Ράντος, πρότεινε ως ανώτατο αριθμό

αναβολών σε μια υπόθεση να είναι 6.

Η πλειονότητα των δικαστών δεν το

δέχτηκε. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες

χώρες στη μαύρη λίστα του Ευρωπαϊ-

κού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαι-

ωμάτων για καθυστερήσεις στην έκ-

δοση δικαστικών αποφάσεων δηλ. για

υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της

δίκης, με τα πρόστιμα να επιβάλλον-

ται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου».

Το άθροισμα των ετών για εκδίκα-

ση στους 3 βαθμούς εγγίζει τα 23-24

έτη οπότε έχουν αποθάνει και οι διά-

δικοι και οι δικηγόροι. Οι τελευταίοι

δε υφίστανται τρομακτική ζημιά εάν

έχουν αναλάβει την υπόθεση με πο-

σοστό. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε πως

κανένας διάδικος δεν θα θελήσει να

εμπλακεί σε ένα δικαστικό μαραθώνιο...

24 ετών με αποτέλεσμα να συρρικ-

νώνεται δραματικά η δικηγορική ύλη.

Να υπομνήσω στους Δικαστές του ΣτΕ

πως η δικαστική απόφαση δεν συνι-

στά αριθμητική πράξη ή λογιστική ενέρ-

γεια, αλλά εκδήλωση του πολυτιμό-

τερου όσο και ευγενέστερο στοιχείου

της ανθρώπινης υπάρξεως δηλ. της

συνείδησης του δικαστή! Και αν η απόφ-

αση εκδίδεται μετά από χρόνια, δηλ.

μετά τον θάνατο των διαδίκων, τότε

προσβάλλει βάναυσα το περί δικαίου

αίσθημα και εκθέτει ανεπανόρθωτα

τη Δικαιοσύνη. Αιδώς Αργείοι!!!

Αναμένω με ενδιαφέρον την προ-

τεινόμενη λύση για να αρθεί αυτή η

αρνησιδικία μετά από συνεργασία της

κας Σάρπ, προέδρου του ΣτΕ, με τον

Υπ. Δικαιοσύνης. Είναι καθήκον αμφ-

οτέρων η απάντησή τους στο παρόν

άρθρο μου.

Γιώργος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος – Πειραιάς

email: info@tralaw.gr 



Από την ΕΔΕΚ Η.Β. λάβαμε την ακόλου-

θη ανακοίνωση:

Συμπληρώθηκε κιόλας, ένας ολόκληρος 

χρόνος από τότε που ο συναγωνιστής Θεο-

λόγος Παπαπαύλου υπέκυψε στον κορωνοϊό

σε νοσοκομείο του Λονδίνου.

Ήταν 3 Απριλίου 2020 όταν η είδηση διαδόθη-

κε σαν αστραπή σε όλη την Κυπριακή Παροι-

κία του Λονδίνου. Πέθανε ο Θεολόγος. Μόνος

σε ένα δωμάτιο του νοσοκομείου, χωρίς τα

αγαπημένα του πρόσωπα τριγύρω του. Κι η

μοναξιά του συνεχίστηκε και στην κηδεία του.

Ούτε στην τελευταία του κατοικία δεν μπόρε-

σαν οι φίλοι του να τον συνοδεύσουν.

Ένα χρόνο μετά, η οικογένεια του και η ΕΔΕΚ

Ην. Βασιλείου σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα,

ταπεινά, τελέσαμε στο κοιμητήριο του Έν-

φιλντ μνημόσυνο - δέηση στη μνήμη του μ. 

Θεολόγου. Παρέστησαν πάρα πολλοί. 

Τη θρησκευτική πλευρά ανέλαβε ο προϊ-

στάμενος της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης

πατέρας Δαμιανός, βοηθούμενος και από τον

Μιχάλη Κασιή ως ψάλτη.

Βουνό τα στεφάνια από τους φίλους του. Σε

μια μεταφυσική ατμόσφαιρα η σύζυγος του

Πένυ με δακρυσμένα μάτια ατένιζε την μορφή

του αγαπημένου της Θεολόγου. 

Η κόρη του Ελένη (Helen) μαγνήτισε τους

παρευρισκόμενους με μια παραστατική περι-

γραφή της ζωής του πατέρα της. Τα πράγμα-

τα που αγαπούσε, το μπουζούκι του ξαφνικά

άρχισε να σιγανοακούεται στο ήρεμο περι-

βάλλον του νεκροταφείου. 

Στη φαντασία όλων μας παρουσιάστηκε ο

Θεολόγος με ένα ποτήρι ζιβανία στο χέρι, το

αγαπημένο του ποτό, κι ο γιός του Μιχάλης να

αναπαριστά τον πατέρα του υψώνοντας τη φω-

νή και λέγοντας στους τυχερούς παρόντες ,"στην

υγειά σας"... "πατέρα, αιωνία σου η μνήμη".

Όλοι μαζί τότε ψάλαμε με κατάνυξη "Αιωνία η

μνήμη... αιωνία η μνήμη... αιωνία η μνήμη".

Δεν φύγαμε από τον τάφο . 

Μείναμε εκεί για πολλή ώρα μιλώντας για τη

ζωή τού Θεολόγου.

Καταθέσαμε λουλούδια αγάπης. Ο πρόε-

δρος της ΕΔΕΚ Μιχάλης Κασιής κατάθεσε λου-

λούδια, όπως επίσης και ο πρόεδρος του συνδέ-

σμου συγγενών πεσόντων αντιστασιακών Στέ-

λιος Μιχαηλίδης. 

Λουλούδια αγάπης κατάθεσαν και όλοι όσοι

παρευρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή.

Προσπαθούν να πείσουν, ότι «η Διζωνική, Δικοι-

νοτική Ομοσπονδία είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό

Κεκτημένο» και ότι «η ΕΕ θα «τετραγωνίσει τον

κύκλο» για να βολέψει [to accommodate] ένα τέτοιο

πολιτειακό μόρφωμα στους κόλπους της…

Γράφει ο

Πάνος Ιωαννίδης

Νομικός, 

Ανεξάρτητος Πολιτευτής

Με δεδομένο το γεγονός, ότι «το Κυπριακό Κρά-

τος, που εντάχθηκε - πλήρως και ισότιμα - στην ΕΕ,

είναι το ενιαίο και κυρίαρχο επί ολοκλήρου της

κυπριακής επικράτειας κράτος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας», η απάντηση είναι άμεση:

Όχι, η ΔΔΟ δεν είναι συμβατή με την ΕΕ… Αντί-

θετα, είναι κατάφορα αντι-ευρωπαϊκή, διότι:

1ον: Οι παραχωρήσεις και οι αποδοχές [οι ούτω

καλούμενες «συγκλήσεις»] υιοθετούνται χωρίς

καμιά εξουσιοδότηση από τον νόμιμο Κυπριακό

Λαό και την ΕΕ.

Και 2ον, διότι προβλέπει:

– Υποχρεωτικές εδαφικές, πληθυσμιακές και πε-

ριουσιακές πλειοψηφίες στα 2 Κρατίδια…

– Υποχρεωτική εκ περιτροπής προεδρία, πλα-

σματική νομή εξουσίας και πλήρη Πολιτική Ισό-

τητα του 18% με το 82% [δηλαδή, ΟΧΙ «1 άνθρω-

πος, μία ψήφος», αλλά «ΜΙΑ τουρκική ψήφος να

ισούται με ΠΕΝΤΕ ελληνικές»…

– 3 Κυριαρχίες, 3 Ιθαγένειες…

– Νομιμοποίηση του Διεθνούς Εγκλήματος του

Εποικισμού και διαρκή εισροή Τούρκων Εποίκων…

– Αποκλεισμό επιστροφής Προσφύγων…

– Αναγνώριση του Τούρκου Σφετεριστή της Περι-

ουσίας ως «νόμιμου χρήστη, με 1ο Δικαίωμα επί

της τύχης της περιουσίας»…

– Κατάργηση τουΔιεθνούς Δικαιώματος για Δια-

τήρηση Ενόπλων Δυνάμεων…

– Και πολλά άλλα, όπως «την Χωριστή Σχέση των

2 Διζωνικών Κρατιδίων με την ΕΕ», αλλά και «την

νομιμοποίηση της Βρετανικής Κυριαρχίας στο έδα-

φος, στον αέρα και στη θάλασσα των Βρετανικών

Βάσεων», οι οποίες είναι ευρωπαϊκά παράνομες…

Όλα αυτά είναι Ρατσιστικά, Αντιδημοκρατικά,

αποτελούν αποικιοκρατικά κατάλοιπα και πλήτ-

τουν κάθε Ανθρώπινο Δικαίωμα. Δηλαδή,παρα-

βιάζουν κάθε ευρωπαϊκή αρχή και αξία.

Η ΕΕ έχει αντιληφθεί 3 πράγματα:

1ον: Ότι, η Τουρκία σκοπεύει «να εισβάλει και

να εποικίσει ΝΟΜΙΜΑ την ΕΕ μέσω του Τουρκικού

Συνιστώντος Κρατιδίου της ΔΔΟ, χωρίς καν να είναι

Κράτος-μέλος η ίδια και, συνεπώς, χωρίς να υπέχει

καμιά ουσιαστική υποχρέωση έναντι της ΕΕ».

2ον: Ότι, εκείνο που επιδιώκεται με την ΔΔΟ είναι

«η κατάλυση του ευρωπαϊκού Κράτους [που υπάρχει]

και η αντικατάσταση του με ένα μόρφωμα, που

Πολιτικά, Πολιτειακά, Νομικά, Οικονομικά και Ευρ-

ωπαϊκά είναι σκόπιμα θνησιγενές».

Και 3ον: Ότι «η ΔΔΟ επιδιώκεται να μην επι-

βιώσει, με επόμενο βήμα την ΠΛΗΡΗ ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗ

της Κύπρου και τελικό αποτέλεσμα την ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ

του Νησιού στην Τουρκία»…

ΕΞΕΛΙΞΗ που σίγουρα δεν είναι «ευρωπαϊκών

προδιαγραφών»!

Η ΔΔΟ δεν είναι συμβατή 

με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο
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Η Κλαίρη Αγγελίδου, η γυναίκα που ξεχώρισε σε

όλη τη διαδρομή της για το ήθος, τον πατριωτισμό

και την αγάπη της για τον ελληνικό πολιτισμό, την

Κύπρο την Ελλάδα και τα τρία βλαστάρια της δεν είναι

πια ανάμεσα μας. «Έφυγε» την περασμένη Πέμπτη,

1η Απριλίου, ανήμερα της επετείου της έναρξης του

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. (λες και

διάλεξε τη μέρα), τον οποίο τίμησε όσο λίγοι, διακιν-

δυνεύοντας πολλές φορές την ίδια την ζωή της.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Υπήρξε γνήσιο τέκνο της Αμμοχώστου την οποία

αγάπησε βαθιά και εξύμνησε μέσα από την πολύ-

χρονη δράση της και τα πολυάριθμα λογοτεχνικά

κείμενα και ποιητικές συλλογές της. Αφιέρωσε τον

εαυτό της στον αγώνα για επιστροφή στην αγα-πημένη

της πόλη και έφυγε με τον καημό του «ξεριζωμού»

της προσφυγιάς. 

«Κρατήστε ψηλά τη σημαία, γιατί ο αγώνας θα

τελειώσει μόνο όταν αναπνεύσουμε αέρα ελευθερίας

στην Κερύνεια, τη Μόρφου, τον Απόστολο Ανδρέα,

την Αμμόχωστο», έλεγε συχνά πυκνά τους μαθητές

της. 

Για την Κλαίρη Αγγελίδου, ο πόθος της επιστρο-

φής παρέμεινε άσβεστος ως το τέλος. 

“Πάντα θα το θυμόμαστε / Το σπίτι, / Που κάθε του

γωνιά / Έκρυβε ένα μυστικό / Κι ένα πλατύ χαμόγε-

λο / Της μάνας σου / Να τριγυρίζει στις καρδίες μας.

/ Το σπίτι της Αμμόχωστος”, έγραψε η ίδια σε ένα από

τα πολλά ποιήματα για την αγαπημένη της πόλη.

Η Κλαίρη Αγγελίδου ήταν μια σπάνια και προικι-

σμένη προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλη τη 

σφραγίδα της στην ιστορία του τόπου μας. Μια Δα-

σκάλα του Γένους. Μία γνήσια αγωνίστρια, ένας πνε-

υματικός άνθρωπος με ανεκτίμητη και ανιδιοτελή προ-

σφορά στην πατρίδα, στην Παιδεία, στη λογοτεχνία,

στο Δημόσιο Βίο, αλλά και τη δύναμη ψυχής που έδει-

ξε στον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-

59 ως υπεύθυνη όλων των γυναικείων ομάδων της

Ε.Ο.Κ.Α. στην περιοχή Καρπασίας.

Είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να την γνωρίσω από

κοντά για πρώτη φορά το 1997, όταν με την ιδιότητα

του προέδρου του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Λάρι-

σας επισκέφθηκα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-

σμού της Κύπρου για να την προσκαλέσω να επι-

σκεφθεί τη Λάρισα για να παραστεί και να μιλήσει

στην εκδήλωση εορτασμού τους εθνικο-απελευθε-

ρωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 που θα διορ-

γανώναμε. Η απλότητα και η ευγένεια της με κατέ-

πληξαν από την πρώτη στιγμή. Ένας αυθεντικός άν-

θρωπος, ψυχή τε και σώματι αφιερωμένος στην

πατρίδα και τους ανθρώπους της.

Στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας ζήσα-

με ανεπανάληπτες στιγμές, στιγμές συγκινητικές και

αξέχαστες. Η ομιλία τής τότε Υπουργού Παιδείας και

Πολιτισμού καθήλωσε το ακροατήριο. Μια ομιλία

γεμάτη ολοζώντανες μαρτυρίες και μεγάλες αλήθει-

ες και πίκρα και παράπονο και θλίψη για το ξεστρά-

τισμα. Και μια απολογία προς τους αθάνατους νε-

κρούς Ήρωες της Ε.Ο.Κ.Α., η θυσία των οποίων δεν

έφερε δυστυχώς το ποθούμενο. 

Χάσαμε τον δρόμο, μας είπε, χάσαμε την πυξίδα

μας. Το χειροκρότημα ζεστό και παρατεταμένο. Όρ-

θιος παρακολούθησα όλη την εκδήλωση (καρφίτσα

δεν έπεφτε στην αίθουσα χωρητικότητας 600 ατό-

μων). Λίγο πιο πέρα καθόταν ο τότε Μορφωτικός Ακό-

λουθος της Κύπρου στην Αθήνα Γιώργος Γιωργής,

που έμεινε έκπληκτος από την άρτια οργάνωση της

εκδήλωσης. Ένα μεθυστικό, μελωδικό ταξίδι στα χρό-

νια του αγώνα έκλεισε την βραδιά από δύο από τις

καλύτερες χορωδίες της πόλης μας με ένα μουσικό

πρόγραμμα-ανθολογία από την εποποιία της Ε.Ο.Κ.Α.

Η Κλαίρη Αγγελίδου ήρθε ξανά στην πόλη μας

ύστερα από μερικά χρόνια, αυτή τη φορά για να λάβει

μέρος στην ποιητική βραδιά που διοργανώσαμε με

την παρουσία κι άλλων σπουδαίων ποιητών μας. Του

Κυριάκου Χαραλαμπίδη, της Νάσας Παταπίου, της

Μόνας Σαββίδου και της Μαρίας Περατικού. Η Κύ-

προς μέσω των ποιητών της άναψε ξανά τον φάρο

της ελπίδας και έστειλε μηνύματα άδολης αγάπης

προς την πατρίδα από τη γη του Πέλωρου και του

Ανταίου, τη Λάρισα. Ήταν μια νύχτα αλλιώτικη από

τις άλλες, μια νύκτα γεμάτη μεθυστικούς στίχους, μια

νύχτα που αξίζει κανείς να ζει…

Είμαι περήφανος που έχω στη βιβλιοθήκη μου

όλες τις λογοτεχνικές δημιουργίες της. Είναι όλες χα-

ρισμένες από την ίδια με την δική της υπογραφή και

αφιέρωση.

Θα την έχουμε πάντα στη μνήμη μας. Κρατώ μέσα

μου για το υπόλοιπο της ζωής μου εκείνη την ξεχω-

ριστή γυναίκα, η οποία παρά τα υψηλά αξιώματα που

κατείχε δεν την διέκρινε καμία έπαρση. Απλή, αν-

θρώπινη και καλοσυνάτη μετέδιδε πάντα μια αύρα

πίστης και ελπίδας στους γύρω της. Ας είναι αιωνία

η μνήμη της.

Υστερόγραφο: Η Κλαίρη Αγγελίδου υπήρξε μέλος

σε πληθώρα πολιτιστικών και ακαδημαϊκών συλλό-

γων, ενώ έλαβε πολλές διακρίσεις από διάφορους

φορείς, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Η ίδια θεω-

ρούσε ύψιστη τιμή τη διαρκή παρουσία της στα δρώμε-

να του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου, του οποίου

διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος. Αγωνίστηκε

να τον κρατήσει ζωντανό μετά την κατάληψη της πόλης

από τους Τούρκους. «Το λύκειο έχει τέτοια παράδο-

ση που θα υπάρχει όταν εμείς δεν θα υπάρχουμε»,

έλεγε!

Κλαίρη Αγγελίδου: Από την ημέρα του 

ξεριζωμού έταξε τον εαυτό της στον αγώνα 

για επιστροφή στην αγαπημένη της πόλη

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο

του Θεολόγου Παπαπαύλου
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Λόγια σοφά απ’ τη γιαγιά
Ό,τι υπάρχει στη ζωή, τα αγαθά που ζούμε, 
έχουν δεν έχουνε ψυχή – με σεβασμό και προσοχή

πρέπει να συντηρούμε!
Λόγια σοφά απ’ τη γιαγιά, νάσαι συσταρισμένος. 
Καθαριότης, Αρχοντιά – σαν έχεις και καλή καρδιά,

θα ζεις ευλογημένος!
Θυμάμαι σαν μου χτένιζε μαλλιά εις το κεφάλι,
μ’ αγάπη μού ψιθύρισε – με συμβουλές με φρόντιζε, 

ανατροφή μεγάλη!
Ο Καθαρός είν’ Άρχοντας, ο Δίκαιος αστέρι, 
όπου βρεθούν, λαμποκοπούν – τες δυσκολίες ξεπερνούν, 

ζούνε σε καλοκαίρι!
Το πρόσωπο, τα χέρια σου, θέλουν καθαριότη, 
παπούτσια και τα ρούχα σου – τετράδια, βιβλία σου, 

εμφάνιση νά’ν’ πρώτη!
Όλα σου τα υπάρχοντα, να λάμπουν σαν αστέρια, 
να είσαι πάντα σπλαχνικός – χωρίς τα νέφη ουρανός, 

με τίμια τα χέρια!
Τιμήν, καθαριότητα δεν βρίσκεις στο παζάρι, 
όποιος προλάβει και βαστά – αργύρια και τα λεφτά, 

να παίρνει ό,τι γουστάρει. 
Η Κυριακή στην εκκλησιά δεν είναι το σφουγγάρι, 
τες αμαρτίες εβδομάς – κερί ανάβεις, προσκυνάς, 

τις σβήνεις σαν λυχνάρι!
Ούτε τριμέρι της Λαμπρής, που διά συγχωροχάρτι, 
μόλις τελειώσει προσευχή – πάλιν ξανά απ’ την αρχή,

η αμαρτία θά’ρτει!
Είναι στα προτερήματα, συνείδηση ανθρώπων, 
μέσα εις τα αισθήματα – διαγωγής μαθήματα, 

ίδρωτα και τον κόπον!
Μετάνοια, συγχώρεση, μαζί μας συμβαδίζουν,
ευρίσκονται απανταχού – όλοι οι νόμοι του Θεού

το μέλλον μας φωτίζουν!
Ξεπλύματα αμαρτιών, πηγές παρανομίας, 
Όνειρο, ψέμα απατηλόν – είναι παγίδα πονηρών, 

κηφήνων κοινωνίας!
Των αγαθών και της ψυχής κάθαρση μην ξεχνάμε. 
Όσο υπάρχουμε στη γη – όπου βρεθούμε με τιμή, 

νόμους της να τηράμε!
Είναι καθήκον Ιερό, τίποτα δεν κοστίζει.
Δώρο απλό και φυσικό – ο Νους, τ’ Ανθρώπινο μυαλό

τα πάντα καθορίζει!!!
Ειρήναρχος Στεφάνου

Μάρτιος 2021

Τα χθες και σήμερα του βίου

Ευθύνες μου παλιότερες περνούσανε στις ώρες
εκείνες που σήμερα που έφεραν το χθες. 
Σιγής ανοίγοντας τις σκονισμένες πόρτες, 
με ανεξέλεγκτες φερέφωνες κραυγές. 
Τότε...
Στα βήματά μου ωριμάζανε οι ψευτιές, 
με τις κακόδοξες και φλογισμένες έννοιες. 
Με όνειρα στου φόβου τις πληγές
και της καρδιάς μου ελπίδες μαραμένες.
Κι εγώ που κάποτε, σε εποχές της αντοχής, 
έκρυβα πάθη...
ψυχής τα πιο ανεξερεύνητα, 
τ’ ανθρώπινα μου λάθη, 
σήμερα, σε όσα δεν υπολόγιζα
τα αισθήματα κι ευθύνες
βίου έχω αντίληψης ηλιόφερτες ακτίνες.

Μερσίνη MacFarland
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ΜΕΡΟΣ 11ον

«Κύπρος και Κρήτη δίδυμες 

η μία με την άλλη.

Κι άμα πονά η μια από τις δυο, 

πονάει και η άλλη...»

(Μαντινάδα)

14 Μαρτίου 1955: Ο Βρετανός συγγρα-

φέας, λόγιος και στρατιωτικός, ο οποίος έπαι-

ξε σημαντικό ρόλο στην αντίσταση της Κρή-

της κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-

μου, ο Σερ Πάτρικ Λι Φέρμορ (Sir Patrick

Leigh Fermor) και θεωρείται ένας από τους

σπουδαιότερους ταξιδιωτικούς συγγραφείς

της Βρετανίας, με επιστολή του προς την

«Καθημερινή», μεταξύ άλλων γράφει τα εξής:

«... Πάρα πολλοί Άγγλοι – κατά πάσαν πι-

θανότηταν οι περισσότεροι – είναι εναντίον

της πολιτικής της βρετανικής κυβερνήσεως

διά το ζήτημα τούτο (το Κυπριακόν) και την

θεωρούν ως εσφαλμένην. Αυτήν την γνώμην

έχω την τιμήν να συμμερίζομαι και εγώ. Ήμουν

ανέκαθεν πεπεισμένος ότι η Κύπρος έχει

αναμφισβητήτως το ιστορικόν και ηθικόν

δικαίωμα της Αυτοδιαθέσεώς της και της

Ενώσεώς της με την Ελλάδα...»

ΚΡΗΤΗ

Η επίσκεψη του Εθνάρχου Αρχιεπισκό-

που Μακαρίου Γ’ τον Νοέμβριο 1955 στην

Κρήτη: Εφημερίδα «Έθνος», 7/11/1955: «Ο

Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει εξ Αθη-

νών όπου ευρίσκεται από ημερών, εις Κρή-

την ίνα παραστή αύριον (8η Νοεμβρίου) εις

τας εορτάς της επετείου του Ολοκαυτώμα-

τος του Αρκαδίου (8/11/1866). 

8 Νοεμβρίου 1955: Ζωηρά εκδήλωσης

έλαβον χώραν εις Κρήτην υπέρ του Κυ-

πριακού αγώνος διά αυτοδιάθεσιν και Ένω-

σιν επ’ ευκαιρία της εκεί μεταβάσεως του

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, παραστάντος εις

τας εορτάς επί τη επετείω του Ολοκαυτώματος

του Αρκαδίου.

«Να πάει στην Κύπρο ο σεισμός,

να ρίξουν τουφεκιές και να σειστεί ο

τόπος.

Να πάει στην Κύπρο ο σεισμός,

να ξαφνιστεί το Όλυμπος

κι ο Διγενής ν’ ακούσει, ν’ αναρωτή-

σει,

και να πει «ο χαλασμός τι νάναι;»

Και τότε ν’ ανταποκριθεί ο γερο-

Ψηλορείτης:

ΟΡΚΟΣ ΣΤ’ ΑΡΚΑΔΙ ΓΙΝΕΤΑΙ, 

ΓΙΑ ΣΕ ΑΔΕΡΦΗ ΜΑΣ ΚΥΠΡΟΣ!»

(Στίχοι που απαγγέλθηκαν από τους αδε-

λφούς Κρητικούς κατά την επέτειο του Ολο-

καυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου (Ρέ-

θυμνο), στις 8 Νοεμβρίου 1955, αφιερωμέ-

νο στην έναρξη του Εθνικοαπελευθερωτι-

κού Αγώνα της Κύπρου για Ένωση...).

22 Δεκεμβρίου 1955 – Εφημερίδα «Έθνος»:

Ανεχώρησεν εκ Λάρνακος διά του «Μεσσά-

πια» εις Αθήνας η εκ Κρήτης νοσοκόμος Ερι-

έττα Γ. Παπαδιακόνου, υπηρετούσα εις την

εν Λεμεσώ χειρουργικήν και γυναικολογικήν

κλινικήν του ιατρού Δρος Κλείτου γ. Οικο-

νομίδου. Η άδεια παραμονής της εν Κύπρο

δεν ανηνεώθη υπό του Χάρντινγκ. 

10 Μαρτίου 1957 – Εφημερίδα «Έθνος»:

Εις Κρήτην απεφασίσθη υπό του Δημοτικού

Συμβουλίου Χανίων όπως δοθή όνομα εις

οδόν με την ονομασίαν «Οδός Γ. Αυξεντίου»,

προς τιμήν του Αυξεντίου.

Στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζι-

κού Ηρακλείου της Κρήτης υπάρχει η προ-

τομή του ήρωα της ΕΟΚΑ. Είναι εκεί για να

θυμίζει στους υποψήφιους Εφέδρους Αξιω-

ματικούς τον «προορισμό» και το «χρέος»

τους. Στο Μνημείο ξεχωρίζει το απόσπασμα

από τον «Αποχαιρετισμό» του Γιάννη Ρίτσου,

ο οποίος έγραψε μεταξύ άλλων για τον Ήρωα:

«πού’μαθε στη Μεγάλη Σχολή του Αγώνα

τόσα μόνο γράμματα όσα να φτιάχνουν τη

λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». 

«Η Κύπρος στέκει στα ψηλά, 

ωσάν τον Ψηλορείτη, 

κι η Κρήτη θα’ναι πάντοτε

το δεύτερό της σπίτι!

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!»

Νικόλας Πετράκης

(Από τις Μαντινάδες του Νικόλα 

«Κρήτη – Ελλάς»)

ΠΗΓΕΣ: 

1. Πρωτοσέλιδα αθηναϊκού Τύπου, 1955-

1959.

2. Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου,

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017. Άρθρο του

Ερμή Τσιατίνη από το York, England με

τίτλο: «Ο “αγράμματος” βοσκός της Κρήτ-

ης, ο Έλληνας Νομπελίστας, ο Σερ συγ-

γραφέας που απήγαγε τον Γερμανό Διοι-

κητή της Κρήτης... και η Κύπρος». 

3. Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου,

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017. Άρθρο του

Α. Κ. Γεωργίου με τίτλο: «Ο Νίκος Καζαν-

τζάκης και η Κύπρος μας», σελίδα 23. 

4. Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου,

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017. Άρθρο του

Α. Κ. Γεωργίου με τίτλο: «Η προσφορά

της Κρήτης στον Απελευθερωτικό Αγώνα

της Κύπρου», σελίδα 25. 

5. Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου,

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017. Άρθρο του

Α. Κ. Γεωργίου με τίτλο: «Η Κρήτη στον

Αγώνα της Κύπρου μας 1955-59», σελίδα

21. 

6. Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου,

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017. Άρθρο του

Α. Κ. Γεωργίου με τίτλο: «Χαιρετισμός

του Εθνάρχου Μακαρίου προς τον Κρη-

τικό Λαό το 1958», σελίδα 32.

7. Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου,

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018. Άρθρο του Α.

Κ. Γεωργίου με τίτλο: «Κύπρος και Κρήτη»,

σελίδα 22. 

8. Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου,

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019. Άρθρο του

Α. Κ. Γεωργίου με τίτλο: «Ο Αγώνας των

Κυπρίων με τα μάτια των αδελφών Κρη-

τικών 1955-1959», σελίδα 24. 

9. Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου,

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019. Άρθρο του

Α. Κ. Γεωργίου με τίτλο: «Η Κρήτη στον

Ενωτικό Αγώνα των Κυπρίων 1955-59»,

σελίδα 24.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

«Η προσφορά της Κρήτης στον 

Απελευθερωτικό Αγώνα της Κύπρου (1955-59)»
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Μέρος 9ον

Από τους Κύπριους ποιητές που έγραψαν

στην πανελλήνια δημοτική και άφησαν

όνομα είναι χωρίς αμφιβολία ο Τεύκρος Ανθίας

και ο Θεοδόσης Πιερίδης. Και οι δυο τους ήταν

επηρεασμένοι από τα σοσιαλιστικά μηνύμα-

τα της Ρωσικής επανάστασης του 1917 και σ’

όλη τους τη ζωή υπήρξαν κήρυκες της κοινω-

νικής δικαιοσύνης.

Τεύκρος Ανθίας 

1903 - 1968

Ο Τεύκρος Ανθίας γεννήθηκε στο χωριό Κον-

τέα της επαρχίας Αμμοχώστου στις 3 Απριλίου

1903. Το πραγματικό του όνομα ήταν, όπως λέει

και ο ίδιος στο ποιητάρικό του:

Αντρέας Παύλου ελέγουμουν και νυν

Τεύκρος Ανθίας,

«ποιηταρούδιν» νηστικό – παιδί της

αλητείας.

Ο Ανθίας αναφέρει ότι ο πατέρας του, ο Παύλος

Χατζημηνάς, τον συνόδευε όταν ήταν μικρός 10-

12 χρονών σε πόλεις και χωριά, σε γιορτές και

πανηγύρια ως μικροσκοπικό «ποιητάρη» με βρα-

κούδες και τραγουδούσε με την φωνή των «ποιη-

τάρικων» τα ποιήματα που έγραφε και τύπωνε.

Αυτά τα ποιήματά του σώζονται στη Βιβλιοθήκη

του Βρετανικού Μουσείου.

Ο Ανθίας αποφοίτησε από το Ιεροδιδασκαλείο

της Λάρνακας το 1922. Εργάστηκε ως δάσκαλος

στην Κύπρο και στην Ελλάδα και αργότερα στο

Λονδίνο. Πήγε στην Αθήνα για σπουδές αλλά οι

δυσκολίες της ζωής και τα οικονομικά προβλήμα-

τα τον εμποδίζουν. Επηρεασμένος από την αλή-

τικη ζωή έγραψε το 1928 την ποιητική συλλογή τα

«Σφυρίγματα του Αλήτη», που τον έκαναν αμέ-

σως γνωστό στο πανελλήνιο. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από τον Επίλογο της

συλλογής:

Αλήτη! Απόψε ειν’ η βραδιά τόσο καλή,

τόσο καλή.

Μπορείς να πας να κοιμηθείς σ’ ένα παγ-

κάκι, Αλήτη!

Πλάτυνε η Σκέψη τη ζωή τόσο πολύ, τόσο

πολύ,

Που΄κανε ο άνθρωπος τη Γη κι όλο το

Σύμπαν: σπίτι.

Κι όταν θα βρεις το λυτρωμό σ’ ένα παγ-

κάκι ξαπλωμένος,

Και θα σιγήσει ο σίφουνας κ ΄ η θύελλα

της ζωής σου,

Αλήτη! Δε θα πεις ποτέ πως ήσουν κουρ-

ασμένος

Απ’ τον αγώνα το σκληρό της άρρυθμης

ψυχής σου.

Το αριστερό κίνημα τόσο στην Ελλάδα, μα ιδιαίτε-

ρα η Ρωσική επανάσταση του 1917 και οι θεωρίες

του Λένιν τον επηρέασαν. Παράτησε τον αλητι-

σμό και προχώρησε στη μάχη για τον σοσιαλισμό.

Γράφει και εξυμνεί τον Λένιν με επαναστατικούς

στίχους:

Μα το βαρύ που μας πατάει κυκλώνα,

Λένιν! Λένιν! Χαρά μας η χαρά σου

Με την ψυχή σου μέσα στον Αγώνα....

Όση μας δύναμη κι οργή σκορπάμε

Στο φως και στον αγέρα σου πουλιά σου

Και τ΄άλικα μας ράμφη κροταλάμε....

Στην Αθήνα είχε γνωριστεί και με άλλους λογο-

τέχνες όπως τον Κώστα Βάρναλη. Όπως και

άλλοι συγκαιριανοί ποιητές του Ανθία που ανήκαν

στον ίδιο αριστερό ιδεολογικό χώρο (όπως ο Γιάν-

νης Ρίτσος κ.ά.) έγραψε και στον Στάλιν έναν

ύμνο όπου τον παρομοιάζει με τον αρχαίο Σπάρ-

τακο τον λυτρωτή των σκλάβων και σαν «οδηγό

των νέων τιτάνων»:

Στάλιν! Αδρή μορφή, γαλήνια γνώση,

Θερμή καρδιά και πνεύμα σπιθοβόλο,

Στα δυνατά σου χέρια τα νευρώδικα

Κρατάς πάντα γερά τον κόσμο όλο.

Σπάρτακος, μαχητής και πρωτοπόρος,

Σοφός και εμψυχωτής δημιουργός,

Αστέρι που σε νέφη σελαγίζει

Είσαι των νέων τιτάνων ο οδηγός.

Στάλιν! Αυτήν την ώρα την επίσημη,

Την κρίσιμη στιγμή που τρέμει η γη

Και πληγωμένος ο άνθρωπος σφαδάζει,

Σε Σένα φτερουγάει κάθε ψυχή.

Ο Ανθίας ήταν από τους πρωτεργάτες στην ίδρυ-

ση του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού

(ΑΚΕΛ) που ιδρύθηκε το 1941 και λίγο πιο ύστε-

ρα έγραψε τον «Ύμνο στο ΑΚΕΛ». Δίνουμε με-

ρικούς στίχους:

Είμαστε μεις οι εργάτες της ανόδου

προς κάθε φωτεινή ψηλή κορφή

κι όλοι προς νέον ορίζοντα τραβούμε

μ' ολόρθη, κατακόρυφη ψυχή.

Εργάτες, εργαζόμενες γυναίκες,

αγρότες δυνατοί μοχλοί της γης,

εργάτες του μυαλού βαριά δεμένοι,

ζητούμε την αυγή μιας νέας ζωής.

Εμπρός για τη μεγάλη νίκη

στο στίβο του πολιτισμού

αλύγιστοι σημαιοφόροι

της ιδέας του λυτρωμού.

Του ΑΚΕΛ το λάβαρο κρατώντας

ψηλά με βήμα σταθερό,

τον Ήλιο της χαράς ζητούμε

για κάθε πόλη και χωριό.

Ο Ανθίας ήταν λάτρης της Κύπρου και της Ελλά-

δας και του ελληνικού πολιτισμού. Αγωνιούσε για

το γλωσσικό μέλλον των παιδιών της Κυπριακής

Παροικίας στην Αγγλία και το 1952 ίδρυσε στο Λον-

δίνο το «Ελληνικό Σχολείο του Λονδίνου» που

βρισκόταν στο Camden Square. Ήταν επίσης ιδρυ-

τής του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων που συνεχίζει

μέχρι σήμερα το πνευματικό όραμα του Ανθία για

τη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας

και των παραδόσεων του λαού μας.

Ο Ανθίας εργάστηκε την περισσότερη ζωή του

σαν δημοσιογράφος στις εφημερίδες «Δημο-

κράτης», «Νέος Δημοκράτης» και μετά στη «Χα-

ραυγή» της Κύπρου και στο «Βήμα» του Λον-

δίνου. Όταν βρισκόταν στην Κύπρο και άρχισε ο

απελευθερωτικός αγώνας του 1955 οι Βρετανοί

αποικιοκράτες συνέλαβαν πολλούς δεξιούς και

αριστερούς γιατί τους «θεωρούσαν» επικίνδυνο-

υς. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Ανθίας όπου

κλείστηκε στα κρατητήρια της Δεκέλειας.

Σχετικά με τη σύλληψη του, έγραψε το 1956 το

«Ημερολόγιο του C.D.P.», όπου εκφράζει την

πεποίθηση του ότι η Κύπρος θα λευτερωθεί:

Και θα’ ρτουμε σα ροδοπέταλα

Στο χρυσαφένιο τριαντάφυλλο της νύχτας.

Σα φλόγες στο πύρινο άρμα του Φαέθοντα

Και σαν αχτίδες στα φτερά της Λευτεριάς.

Το 1962 ο Ανθίας εξέδωσε τα «Ποιητικά Άπαν-

τα 1928 – 1962». Ο τόμος αυτός αποτελείται από

544 σελίδες και συμπεριλαμβάνει τις ποιητικές

συλλογές «Τα Σφυρίγματα του Αλήτη», «Άγιε

Σατάν Ελέησον με». «Ηρωική Συμφωνία»,

«Ελλάδα», «Κυπριακή Ραψωδία», «Το Ημερ-

ολόγιο του C.D.P.», «Ορατόριο», κ.ά.

Σαν εισαγωγή στα «Άπαντα» έγραψε ένα ποίημα

– Διακήρυξη όπου αναφέρει και τους πιο κάτω

στίχους:

Κ’ ίχνη καρδιάς να ζούνε μέσα μου,

Θα τραγουδώ και θ’ αλαλάζω

Για Σένα ατίμητη ζωή

Για Σε γαλανομάτα Λευτεριά.

Το 1965 έγραψε την «Κυπριακή Τραγωδία»

και τον επόμενο χρόνο το ποιητικό ιστόρημα «Λαμ-

πρακιάδα». Όταν έγινε το χουντικό πραξικόπημα

στην Ελλάδα τον Απρίλη του 1967, ο Ανθίας έγρα-

ψε τη ραψωδία «Αγρυπνώ για σένα, Ελλάδα».

Να μερικοί στίχοι:

Αγρυπνώ για Σένα, οργισμένη Ελλάδα,

Κι είμαι μοναχά μια σταγόνα λάβα

Στο δικό σου ηφαίστειο, μόριο της οργής

Που ξεσπά από μύριους πύρινους κρα-

τήρες

Στην καρδιά της γης.

Ποιος μπορεί να σβήσει όλη αυτή την

έκρηξη

Πριν ο Παρθενώνας λυτρωθεί απ’ τη νέα

Σβάστικα της φρίκης;

Ο Ανθίας πέθανε στο Λονδίνο στις 8 Νοεμβρίου

1968 και τάφηκε στο χωριό του την Κοντέα. 
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¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk
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Τεύκρος Ανθίας (1903-1968)
ΓΡΑΦΕΙ Ο 
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STATEMENT BY THE TRUST OF ST. BARNABAS  ORTHODOX COMMUNITY IN RESPONSE 

TO THE SPEECHES MADE AT THE TWELVE APOSTLES CHURCH ON 14th MARCH 2021

“Inappropriate and inaccurate speeches”
Βelow a statement made by mem-

bers of the Trust of St. Barnabas Greek

Orthodox Community Fund (“the Com-

munity”) in response to the speeches

made by Fr Joseph Paliouras and Mr

Louis Loizou at the Twelve Apostles

Church, Brookmans Park on Sunday

14thMarch 2021, streamed live online,

broadcasted via local television chan-

nels and distributed electronically. 

This response has been made by those

named below who also act as trustees of

the Community but is not made on behalf

of the trust itself. It is not made on behalf

of, nor does it represent the sentiments

of any other persons.

We shall present a factually based ex-

planation as to why members of our com-

munity and beyond  feel very upset about

the current situation surrounding Metro-

politan Athanasios. We reiterate that this

response has been triggered and neces-

sitated by the speeches made by Fr

Paliouras and Mr Louis Loizou at the

Twelve Apostles Church, the video record-

ings of which were also sent to many in-

dividuals, the press and posted on social

media in the hope of widespread cover-

age. In our view, both speeches were in-

appropriate and, in many respects, inac-

curate – only serving to exacerbate the

already-sensitive situation. Until now, the

representatives of the Community of  St.

Mary's and St. Barnabas in Wood Green

have steadfastly avoided making any pub-

lic statements so as not to aggravate and

worsen the situation. Our genuine con-

cern is not only the plight of His Eminence

Metropolitan Athanasios, but indeed the

future of our Community - which was es-

tablished, built and nurtured by the late

Archbishop Gregorios and our Metropol-

itan Athanasios with sacrifices made, both

by them and many other people who vol-

untarily offered their time, services and fi-

nancial support. 

The speeches by Fr Paliouras and Mr

Loizou were unseemly and ill-timed giv-

en the reduced number of articles pub-

lished that week in the community press

expressing concerns about the Metro-

politan. Their speeches undoubtedly reignit-

ed the debate and rekindled the ques-

tioning, rather than putting a stop to it.

Responding to the statements made

by Fr Paliouras, we would like to make

reference to the following three points:

(1) whether or not the Royal Doors/the

Church was the right place to make such

speeches;

(2) their respect and the respect of oth-

ers towards the Patriarchate; and 

(3) that Archbishop Nikitas of Thyateira

and Great Britain had nothing to do with

the elevation of Bishop Athanasios to Met-

ropolitan.

We will be dealing with these points as

follows:

(1) It is our undivided view, that the

Church, especially in front of the Royal

Doors, is certainly not the right place to

make speeches of this nature. Indeed,

Archbishop Nikitas has explicitly stated,

on more than one occasion, that he does

not like or agree with making speeches

in Church. Fr Paliouras was wrong to make

a public speech of this nature.

(2) We note that Fr Paliouras was in-

sistent on expressing his respect for the

Patriarchate. This respect is taken as a

given for all Clergy of our Church. There

have been no accusations stating that ei-

ther he or the trustees of the Twelve Apos-

tles Community do not respect the Patri-

archate. 

Nevertheless, as he and they respect

the Patriarchate, so do we – most of all

our Metropolitan. 

In fact, Metropolitan Athanasios has

spent almost half a century serving the

Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira

and Great Britain and its flock and has al-

ways shown the utmost respect to the Pa-

triarchate, speaking in its favour in and

out of the Church. 

(3) The suggestion that Archbishop Niki-

tas had nothing to do with the decision to

make the then Bishop Athanasios a Met-

ropolitan, is factually incorrect. It is well

known that a Proposal must precede every

decision made by the Holy Synod of the

Patriarchate. Without a Proposal a deci-

sion is not made. A proposal can be made

by His All Holiness the Ecumenical Patri-

arch himself or members of the Holy Syn-

od or other Hierarchs of the Patriarchate.

However, the official announcement from

the Patriarchate relating to the then Bish-

op Athanasios and now Metropolitan

Athanasios is clear and stated in unam-

biguous language: "προτάσει τοῦ Σεβ.

Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρε-

ταννίας κ. Νικήτα, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος

ἐξέλεξε τόν Βοηθόν αὐτοῦ Ἐπίσκοπον

Τροπαίου κ. Ἀθανάσιον Μητροπολίτην

Κολωνείας (Μικρᾶς Ἀσίας) εἰς ἐπιβράβευσιν

τῆς μακροχρονίου διακονίας αὐτοῦ ἐν τῇ

θεοσώστῳ ταύτῃ Ἐπαρχίᾳ τοῦ Θρόνου”.

The announcement clearly states that

in this case, the decision to elevate Bish-

op Athanasios to Metropolitan of Kolo-

nias, was made following a proposal by

Archbishop Nikitas of Thyateira and Great

Britain. The proposal was not made by

His All Holiness the Ecumenical Patriarch

nor by any of the members of the Holy

Synod. 

Archbishop Nikitas was involved in the

process that led to the actual decision of

the Synod and therefore, anyone claim-

ing that the decision to elevate the Bish-

op was entirely that of the Patriarchate is

misinformed and incorrect. 

We must state that initially, when the

announcement was made of the Bishop’s

“elevation”, everyone was surprised and

happy. Happy, that is, until the conse-

quences of that elevation became clear.

In summary, beyond the new title that

came with the elevation, the consequences

of the decision are as follows: 

(1) The Metropolitan is no longer per-

mitted to be in charge nor deal in the day-

to-day running of any Church/Communi-

ty in Great Britain; 

(2) The Metropolitan will not be entitled

to a salary because he will no longer be-

long to the Archdiocese of Thyateira and

Great Britain; and 

(3) The Metropolitan must resign from

all Ecclesiastical trusts.

With regard to the first and third points

surely, out of respect and to honour his

long, devoted service he should have been

given the opportunity to leave behind his

congregation and his duties in his own

good time.

With regard to his remuneration, the

Metropolitan has historically been paid

much less than many other priests who

serve the London area. Nonetheless, his

only care and love is the church and the

flock that he has served faithfully and fault-

lessly for decades. 

Furthermore, we must address the ex-

tremely sensitive matter as to where the

Metropolitan will live from 31st July 2021,

at which point not only will he reluctantly

relinquish his position and authority at the

St Barnabas Greek Orthodox Communi-

ty but also his home. 

Fr Paliouras’ speech suggested that

Archbishop Nikitas has nothing to do with

this decision. Archbishop Nikitas has al-

so stated that it is the wish of the Patri-

arch that the Metropolitan leave his home

next to the Church, in which he has lived

for decades and contains all his posses-

sions. 

However, in a recent letter dated 10th

March 2021, the Ecumenical Patriarch

wrote to the Metropolitan and instructed

him to obey the local Shepherd (Arch-

bishop Nikitas) in respect of where he shall

be permitted to live and as to where he

will be allowed to serve the Divine Litur-

gy and the Holy Sacraments. Therefore,

it is clearly documented that the Ecu-

menical Patriarch, as recently as the

10thMarch 2021, left such decisions firm-

ly at the discretion of Archbishop Nikitas.

Hence, the comments made by Fr Paliouras,

stating the contrary are factually incor-

rect. 

Archbishop Nikitas made the decision

that the Metropolitan must leave his home

in which he has lived for many decades

and that he should be moved to another

building owned by the Community. In fact,

at first instance, the Archbishop wanted

the Metropolitan to move out of the Com-

munity altogether but after a meeting with

the National Federation of Cypriots in the

UK, he reversed his decision and grant-

ed the Metropolitan the right to stay in an-

other building owned by our community.

Metropolitan Athanasios would like to

stay in his home, where he is settled and

avoid the genuine stress and inconve-

nience of moving. However, the Metro-

politan has been clear and respectful stat-

ing with all humility that he will of course

surrender his home if the Archbishop in-

sists – which is currently the case.

There will also be significant cost to the

Community should it be required to re-

furbish two residences – a new place to

move the Metropolitan into and the cur-

rent home of the Metropolitan to house

his successor. 

We would also like to comment on an-

other matter of concern surrounding the

treatment of our Church, Clergy and Com-

munity. 

A little over a year ago, on Sunday, 22nd

March 2020, Fr Constantinos Theocharous

served the Divine Liturgy in St. Barnabas

Church and Fr Panayiotis Dik served the

Divine Liturgy in the Cathedral of St Mary.

This was before the official lockdown be-

gun and guidelines set regarding places

of worship. One of our other priests test-

ed positive for Covid-19 on the preced-

ing Friday and the then Bishop Athana-

sios also became ill on the Saturday. 

The two serving priests made a human

error and overlooked locking the front

doors of their respective churches (there

are no doors that lock between the Narthex

and the main church). This resulted in-

approximately ten people following the

liturgy in St. Barnabas and approximate-

ly fifteen people in the Cathedral. 

Without warning and without seeking

explanation, reasoning, or apology, Arch-

bishop Nikitas suspended both priests for

a week. 

We are aware of other priests in other

churches that made the same mistake

that same Sunday but were not punished

or reprimanded. We are also aware that

certain priests have breached other direct

orders from the Archbishop, the Patriar-

chate, and the laws of this country during

lockdown but again have not been pun-

ished. 

Reverting back to the speeches at the

Twelve Apostles, Mr Loizou– introduced

by Fr Paliouras as not just a trustee of that

Community but also as trustee of the Arch-

diocese – expressed that he was disturbed

as to why Metropolitan Athanasios had

not publicly disassociated himself from

articles in the press and online that fea-

tured his photograph. 

It is our view, and that of many others,

that it is not befitting for the Metropolitan

to address these issues personally and

publicly and in doing so would probably

stimulate further debate. It is also not

seemly for a Hierarch or indeed any priest

to be embroiled in press or social media

discussions. 

An official press release issued on 26th

January 2021 by the Archdiocese, disas-

sociated Metropolitan Athanasios from

public comments but this did not have the

effect of calming the situation. Indeed it

exacerbated it.

Quite rightly many have said that the

decisions that led to public outcry were

not made or instigated by the Metropoli-

tan and therefore it is not him who should

be addressing the flock and calming their

concerns.

Our main concern is for the future

progress of our community and its finan-

cial viability. Metropolitan Athanasios is

very much respected and much loved by

his congregation and beyond. He remains

the most recognisable and popular mem-

ber of our Church. He is seen by thou-

sands as part of their family and as an im-

portant spiritual leader. He is also central

to our fund-raising activities supporting

the Community and our charitable objec-

tives. 

We wish for an orderly and effective

transitional period during which the suc-

cessor of Metropolitan Athanasios will

have the opportunity to work with him to

learn the culture within this large and di-

verse community and its history and place

within the community at large. 

If a way is found so that Metropolitan

Athanasios is permitted to remain in charge

of our Community for another two to three

years it will be the best way forward whilst

at the same time engaging in a transitional

period with the right candidate chosen to

succeed him. Surely the best approach

would be to allow Metropolitan Athana-

sios to introduce his successor to the flock

so that he too will be able to earn their

love and respect and learn the day-to-day

running of the Church/Community in Great

Britain rather than be thrown in at the deep-

end without any practical support or as-

sistance. There is far too much at stake

for rash decisions. 

We wish for a successor that will match

the calibre, stature and devotion displayed

by Metropolitan Athanasios, and the late

Archbishop Gregorios before him. 

We have informed his Eminence Arch-

bishop Nikitas of our desire for an order-

ly transitional period. As yet, no mean-

ingful practical transition has begun and

no noteworthy successor has been for-

mally identified. For us this remains a very

worrying issue.

We hope and pray that people will con-

tinue to support our community in these

difficult times. 

We live in the 21st century not the Mid-

dle Ages and it is important to have trans-

parency and openness in decision-mak-

ing. Questions can and should be asked

- provided it is done so in a polite and cor-

dial manner. Freedom of speech is an im-

portant element in any civilised society

and facilitates a better-informed decision-

making process. 

We wish to make it clear that we sup-

port Archbishop Nikitas in his mission, and

we hope and pray, that decisions are made

with wisdom, compassion and tolerance.

We feel that this is the way to maintain

unity within our communities and move

forward harmoniously. 

Signed:

P. Adamou, D. Angeletos, 

A. Burton, C. Christofi, 

A. Constantinides, 

A. Herodotou, P. Miltiadou, 

M. Minaides, K. Nicholas, 

G. Palos, A. Pelentrides, 

P. Polycarpou, A. Vasiliou
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George Psarias has been a restau-

ranteur for almost forty years. He spent

his time and energy cooking tradition-

al Greek dishes but also developing new

ones based on fresh ingredients and

Mediterranean flavours. 

He has appeared on numerous radio

and television programmes on BBC2

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's

Good Food Live and others. 

Here he would like to give you a taste

of his recipes.

MELITZANOSALATA

AUBERGINE DIP
Melitzanosalata is a simple but tasty dip which can be served as a

starter or with other dishes on a meze platter. It is made of roasted

or grilled aubergine flesh, garlic, lemon juice and olive oil which when

combined creates a flavourful dish.

INGREDIENTS

Serves 4 as a starter or as part of a meze platter
3 large aubergines
1 medium onion finely chopped
2 cloves garlic, crushed
1 teaspoon tahini paste (optional)
Juice of ½  lemon or 1 tbsp white wine vinegar
125ml extra virgin olive oil
Sea salt and freshly ground pepper

TO GARNISH:

A small handful flat-leaf fresh parsley, chopped finely
12 olives

METHOD

– Preheat the oven to 180 °C/ 160° fan / gas mark 4.
– Place aubergines on a tray. Bake in the oven for about 50-60 minutes

or until soft. Alternatively, chargrill or grill the aubergine until the skin
blisters and the flesh is soft.

– Remove aubergines from oven or grill and cool slightly. Peel them un-
der the cold tap water and chop flesh roughly.

– Combine with the onion, garlic and tahini paste, if using, in a blender
or food processor and process until smooth. Add the aubergine flesh
and process for a few seconds. Transfer to a bowl and add the lemon
juice and the olive oil and mix in well. Add seasoning to taste.

– Refrigerate the aubergine dip for several hours or overnight to allow
the flavours to develop.

– Serve with crusty bread or pitta.
– Garnish with parsley and olives.
– It can be served as a starter or as part of a meze.
Note:

As a variation, you may add in the blender 2 tbsp of yogurt or mayon-
naise or 50g feta and one skinned ripe tomato when making the aubergine
dip.
Instead of using a blender or food processor to process the aubergine
dip, you may chop the aubergine flesh finely with a large knife and com-
bine the other ingredients.

© Copyright George Psarias

THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER gEORgE PSARIAS . . .  COOKS FOR ELEFTHERIA

MELITzANOSALATA
AUbERgINE DIP

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

¨Μάνα Μου, Παραστράτησα”

22.40 Ελληνική ταινία: 
“Καπετάνιος Για Κλάματα”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Βασιλιάς”

23.20 Ελληνική Ταινία: 
“Αυστηρώς Κατάλληλον”

01.00 Ελληνική Ταινία: 
“Μαύρο Λιβάδι”

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.35 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος

21.20 Ελληνική Ταινία: 
“Η Λίζα Τό’σκασε”

22,35 Ελληνική Ταινία: 
“Λούτον”

KYΡIAKH 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

11:00 Η Θεία Λειτουργία από τον
Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων 

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

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

“Η Δύναμη Της Αγάπης”

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
“Ο Γλάρος”

23.15 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 Hellenic Showroom

με τη Σεμίνα Τσοκανά
21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Μείνε Κοντά Μου, 
Αγαπημένε”

22.35 Ελληνική Ταινία: 
“Ο Παραγιός Μου 
ο Ραλλίστας”

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

Χάλκινα Χρόνια
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 

την Άντα Μουράτη
20.50 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Ψύλλος”
22.25 Ελληνική Ταινία: 

“Το Νυφοπάζαρο”

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Το Παιδί Του Δρόμου”
22.45 Ελληνική ταινία: 

“Το Κορίτσι Του Λόχου”

C O M M U N I T Y
S P O R T S

ΑΕΚ Youth FC News

AEk u12 made a winning start coming out of lockdown. They beat Edmonton Rangers in a dou-

ble header friendly 4-2 and 3-2. This will be the format of the games for the rest of the season.

Lockdown practice in the garden paid off for captain and striker Lucca who hit a hat trick in the

first game and one in the second. The other goals goals came from Deen, Marcus and Rocco

rounding off a good team performance by everyone.
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