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ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΠΟΥΤΙΝ

Σουηδία & Φινλανδία υπέβαλαν
αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η εθνική αποστολή Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ και ο πολύτιμος
ρόλος της Ομογενειας

n Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ... ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΗΠΑ - ΕΕ
n ΒΕΛΓΟΣ ΥΠΕΞ: «ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ»

ΣΕΛΙΔΑ 4

Στο Λονδίνο ο υπουργός Παιδείας της
Κύπρου Πρόδρομος Προδρόμου
Στη βρετανική πρωτεύουσα θα βρίσκεται από
αύριο Παρασκευή, 20 Μαΐου έως την Τρίτη (24/5) ο
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου.
Σκοπός της επίσκεψής του είναι για να λάβει μέρος
στο Παγκόσμιο Φόρουμ Εκπαίδευσης, που αρχίζει
την προσεχή Κυριακή και στο οποίο θα συμμετέχουν
Υπουργοί Παιδείας από διάφορες χώρες.
Με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Προδρόμου θα επισκεφθεί το Σάββατο διάφορα ελληνικά παροικιακά σχολεία

ΑΛΛΑΞΕ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Με νόμο θα αλλάξει μονομερώς
το Brexit η Βρετανία
l ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΟ ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΜΟΝΟ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Αποθέωση Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ

n ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΜΠΑΪΝΤΕΝ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ

n ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
ΥΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΕΠΙΦΗΜΙΩΝ
n ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΑΡΙΣΤΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Άλεξ Γεωργίου νέος
ηγέτης των Συντηρητικών στο Δημαρχείο
του Ένφιλντ

n ΑΝΑΦΟΡΑ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΕΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ ΚΑΙ
ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ

Η ανακάλυψη της μη γραμμικής
(εκθετικής) σκέψης
l Γράφει ο
Νίκος Γ. Σύκας,
Σύμβουλος Στρατηγικής
& Καινοτομίας

ΣΕΛΙΔΑ σ

ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ –
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Αυτήν την
ελεύθερη Πατρίδα οραματίζομαι…»
n «Ηγεμονισμοί, αλαζονικές συμπεριφορές και άγονες
αντιπαραθέσεις ανήκουν στο παρελθόν»
n Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Δεν αναμειγνύομαι στην προεκλογική
εκστρατεία, υποστηρίζω Αβέρωφ ως πρώην πρόεδρος του
ΔΗΣΥ αλλά ως εκεί…»
ΣΕΛΙΔΑ 3

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΛΛΑΞΕ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Με νόμο θα αλλάξει μονομερώς
το Brexit η Βρετανία...
Ν

έα σύννεφα πλανώνται πάνω από
τις σχέσεις Βρυξελλών και Λονδίνου,
καθώς η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, με την οποία θα
υπάρξουν μονομερείς αλλαγές στο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, που ήταν
μέρος της συμφωνίας για το Brexit. Η ΕΕ
έχει προειδοποιήσει ότι μια τέτοια μονομερής ενέργεια θα μπορούσε να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο και θα μπορούσε
να προκαλέσει εμπορικό πόλεμο. Η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι προτιμά να συνάψει συμβιβαστική συμφωνία με την ΕΕ
και ότι είναι ανοιχτή σε συνέχιση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον τρόπο
βελτίωσης της λειτουργίας του Πρωτοκόλλου. Αλλά θέτει τις βάσεις για να ενεργήσει από μόνη της, αφού μήνες συνομιλιών απέτυχαν να εξασφαλίσουν μια
σημαντική πρόοδο.

«Το νομοσχέδιο θα αίρει τα ρυθμιστικά
εμπόδια για τα αγαθά που κατασκευάζονται
με βάση τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου προς διάθεση στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι
επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να επιλέγουν
μεταξύ τού να πληρούν τα βρετανικά ή τα
ευρωπαϊκά πρότυπα σε ένα νέο διττό ρυθμιστικό καθεστώς», επεσήμανε. «Θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σκληρό
σύνορο στη νήσο της Ιρλανδίας».
Η ΕΕ έχει προειδοποιήσει για νομικές ενέργειες και εμπορικό πόλεμο στην περίπτωση
που το Λονδίνο προχωρήσει σε μονομερή
μέτρα για το λεγόμενο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας που διέπει το μετά το Brexit
εμπόριο με την επαρχία.

ΛΙΖ ΤΡΑΣ: «ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΣΚΛΗΡΟ ΣΥΝΟΡΟ»
Ειδικότερα, η Λιζ Τρας δήλωσε ότι η
προτίμηση της Βρετανίας παραμένει μια
συμφωνία μέσω διαπραγμάτευσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα συνεχίσει να
συνομιλεί με τον διαπραγματευτή της ΕΕ,
Μάρος Σέφτσοβιτς. Η Τρας δήλωσε ότι έχει
προσκαλέσει τον Σέφτσοβιτς στο Λονδίνο
για περαιτέρω συνομιλίες το συντομότερο
δυνατόν.
Η ίδια είπε ότι μια νομοθετική λύση δεν
αφορά την κατάργηση του πρωτοκόλλου της
Βόρειας Ιρλανδίας και ότι η λύση αυτή θα
συνεχίσει να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις της Βρετανίας βάσει του διεθνούς
δικαίου.
Η νομοθεσία, δήλωσε η Τρας, θα περιλαμβάνει ένα διττό ρυθμιστικό καθεστώς που
έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη μεταφορά αγαθών στη Βόρεια Ιρλανδία και το ότι
η παραμονή τους εκεί δεν θα έχει περιττές
διοικητικές επιβαρύνσεις.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
Το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης είχε
αρχίσει να ανεβάζει θερμοκρασία ήδη από
την περασμένη εβδομάδα, όταν ο υπουργός
Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας
κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι κλιμακώνει χωρίς λόγο τις εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που σύμφωνα με τον
ίδιο θα καταστρέψει την εμπιστοσύνη και θα
αναγκάσει τις Βρυξέλλες να αντιδράσουν.
«Δυστυχώς αυτό που έχουμε δει, ειδικά

τις τελευταίες 48 ώρες, είναι μια απολύτως
αχρείαστη κλιμάκωση της έντασης, σε μια
περίοδο κατά την οποία δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε επιθυμητή», δήλωσε ο Σάιμον
Κόβενι στο ιρλανδικό Κοινοβούλιο.
Η Βρετανία ισορροπεί σε λεπτό στρώμα
πάγου. Το Λονδίνο, από τη μία, πρέπει να
σεβαστεί τη συμφωνία που υπέγραψε το
2019 με την ΕΕ ώστε να φέρει εις πέρας το
Brexit και από την άλλη πρέπει να «τιθασεύσει» το έθνος της Β. Ιρλανδίας, που
βρίσκεται σε καθεστώς ακυβερνησίας και
υπό τον φόβο δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας μετά και από τα αποτελέσματα στις
εκλογές της 5ης Μαΐου, που ανέδειξαν πρώτο
κόμμα το Sinn Fein.
Πώς πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία του
Brexit; Με την τήρηση του περιβόητου Πρωτοκόλλου της Β. Ιρλανδίας, το οποίο ναι μεν
δημιούργησε σκληρά σύνορα με τη Μεγάλη
Βρετανία, αλλά παράλληλα επέτρεψε την
ελεύθερη μετακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών με την υπόλοιπη Ιρλανδία, που είναι
κράτος-μέλος της ΕΕ. Όμως, τα σκληρά
σύνορα απογοητεύουν τους Βορειοϊρλανδούς, με το ενωτικό κόμμα DUP να τιμωρείται στις πρόσφατες εκλογές και να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συνεργαστεί στον σχηματισμό κυβέρνησης, αν δεν λυθεί το θέμα του
Πρωτοκόλλου.

Ο Μπόρις απολύει 91 χιλιάδες πλεονάζοντες δημοσίους
υπαλλήλους για να γίνουν φοροαπαλλαγές στους πολίτες!
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έδωσε εντολή στους υπουργούς του να
μειώσουν κατά 91.000 τους εργαζομένους
στον δημόσιο τομέα μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια, για να μπορέσουν να γίνουν φοροαπαλλαγές ύψους δισεκατομμυρίων λιρών,
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σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Daily
Mail».
Ο κ. Τζόνσον, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου αφιερωμένη στο «κόστος ζωής» στα Μίντλαντς,
απαίτησε να διπλασιαστούν οι προσπάθειες ώστε, όπως το έθεσε, να αμβλυνθεί η πίεση
στις οικογένειες που δυσκολεύονται να τα
βγάλουν πέρα.
Έδωσε προθεσμία ενός μηνός στους υπουργούς του για να καταρτίσουν σχέδια για να
μειωθεί το μέγεθος του εργατικού δυναμικού
του Δημοσίου κατά σχεδόν το ένα πέμπτο,
κάτι που θα εξοικονομούσε 3,5 δισεκ. λίρες
σε ετήσια βάση τον χρόνο, διευκρινίζεται στο
ρεπορτάζ της «Daily Mail».
Εξήγησε πως «κάθε λίρα που παίρνει η
κυβέρνηση από τον φορολογούμενο είναι
χρήμα που εκείνος θα μπορούσε να ξοδέψει

για τις δικές του προτεραιότητες, για τη δική
του ζωή», κατά το δημοσίευμα.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης
ότι θέλει περισσότεροι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας. «Θα
υπάρξουν πολλοί που θα διαφωνήσουν μαζί
μου, αλλά πιστεύω πως οι άνθρωποι είναι
πιο παραγωγικοί, πιο ενεργητικοί, έχουν περισσότερες ιδέες όταν έχουν γύρω τους άλλους ανθρώπους», επιχειρηματολόγησε.
Ο Ντέιβ Πένμαν, Γενικός Γραμματέας του
FDA, συνδικαλιστικού φορέα που εκπροσωπεί εργαζόμενους του δημοσίου τομέα,
τόνισε μέσω Twitter πως «αν δεν έχουν σοβαρό σχέδιο, πρόκειται είτε απλά για προσπάθεια να εξασφαλίσουν προβολή από τα ΜΜΕ,
ή για ριψοκίνδυνη πολιτική περικοπών και
καμένης γης στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς
καμία σκέψη ή έγνοια για τις συνέπειες».
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CLLR Alessandro Georgiou
new leader of the Conservatives
in Enfield Council
Enfield’s Conservative group has
chosen a new leader after a strong
showing in the local election earlier
this month.
Alessandro Georgiou (photo) won
the backing of colleagues during the
group’s annual general meeting (AGM)
on Monday, bringing to an end Joanne
Laban’s five-year spell as opposition
leader.
Cllr Georgiou, who was first elected in 2014 and represents
Cockfosters ward, said with its new team in place the Tories were
“ready to hold this Labour council to account”.
Enfield’s Conservative group bucked the London-wide trend for
the Tories by winning eight seats in the local election on 5th May,
giving them their best result since 2010. It came as the traditional Conservative strongholds of Barnet, Westminster and Wandsworth
fell to Labour.
Cllr Georgiou said: “I would like to thank Cllr Laban for her five
years as leader of the Conservative group. Joanne is a dedicated councillor and has served not only her own residents well, but
also all residents that have worked with her over the last twelve
years. I know Joanne will continue to be a major asset to the
Conservative group and Enfield Council as a whole. Having gained
eight seats at the local election on 5th May, we are a larger
Conservative group ready to hold this Labour council to account.
We have a hard-working and talented group of councillors, and
we stand firm on the commitments we put forward at the election
to protect our Green Belt, stop overdevelopment within our communities, remove the LTNs [low-traffic neighbourhoods] and bring
back weekly bin collections.”
The new Tory group leader highlighted that the local election
result saw Enfield jointly – along with Harrow – claim the largest
number of Conservative seat gains across the country in the recent
local elections. He added that this “should send a very clear message to Enfield’s Labour council that we mean business”.
Conservative colleagues took to social media to congratulate
Cllr Georgiou. Stephanos Ioannou, who represents Southgate,
said: “Very happy for my excellent colleague Cllr Georgiou who is
now group leader for the Conservatives on Enfield Council. Let’s
make these years count!”
Chris Joannides, another Southgate councillor, posted:
“Congratulations to my friend . Cllr Georgiou as Enfield Conservative
opposition group leader. Alex has the dexterity to handle his new
role and I wish him good luck.”
The official council appointments will be confirmed during the
authority’s AGM on Wednesday, 25th May.

Η ακρίβεια δυσκολεύει πολύ
τα νοικοκυριά στη Βρετανία
Η κατακόρυφη αύξηση του κόστους ζωής στη Βρετανία ανάγκασε δύο
στους τρεις πολίτες να σβήσουν τη θέρμανση στα σπίτια τους, σχεδόν τους
μισούς να οδηγούν λιγότερο ή να αλλάξουν σουπερμάρκετ και περίπου
έναν στους τέσσερις να παραλείπει γεύματα, σύμφωνα με μια έρευνα.
Μεταξύ των πολιτών με χαμηλά εισοδήματα, ένας στους τρεις είπε ότι
πρόσφατα παραλείπει γεύματα λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, ανέφερε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos. Η ανησυχία για τις πληθωριστικές
πιέσεις βρίσκεται σε υψηλό 30ετίας και οι περισσότεροι Βρετανοί αναμένουν ότι οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης θα αυξηθούν μέσα στους επόμενους έξι μήνες.
«Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις, ίσως υπάρξει περισσότερο άγχος στον ορίζοντα», ανέφερε ο Γκίντεον Σκίνερ, ο επικεφαλής του τμήματος πολιτικών ερευνών της Ipsos. «Θα διατηρηθεί η πίεση
στην κυβέρνηση ώστε να γίνουν περισσότερα βήματα για να στηριχθεί ο
κόσμος», πρόσθεσε.
Τα οικονομικά στοιχεία που αναμένεται να ανακοινωθούν, εκτιμάται ότι
θα δείξουν ότι ο πληθωρισμός έφτασε το 9,1% τον Απρίλιο, σύμφωνα με
οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από το πρακτορείο Reuters, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας πιστεύει ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει το 10% εντός του
έτους.
Μια άλλη δημοσκόπηση του YouGov δείχνει ότι το 72% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει κακή τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων
από την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση
με πέρυσι!
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ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ –
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Τ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Αυτήν την
ελεύθερη Πατρίδα οραματίζομαι…»

ην υποψηφιότητά του για τις ερχόμενες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο (Φεβρουάριος 2023)
εξήγγειλε και επίσημα ο τέως υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης. Με μια εξαιρετική ομιλία,
μεστή νοημάτων, ξεδίπλωσε το όραμά του για τη
νέα Κύπρο που οραματίζεται, χωρίς στρατό κατοχής
και λύση συγκεκαλυμμένης συνομοσπονδίας, αλλά
μια λύση όπου η διζωνική ομοσπονδία θα ερμηνεύεται
σωστά, ως συνάδουσα με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο,
τα δημοκρατικά δικαιώματα να είναι κατοχυρωμένα πλήρως και τα ανθρώπινα δικαιώματα σεβαστά.
Η εξαγγελία Χριστοδουλίδη, όπως ήταν αναμενόμενο, συνάντησε τη χλεύη του ΔΗΣΥ, κόμματος στο οποίο
ανήκει, αλλά και του ΑΚΕΛ, το οποίο δεν πείθει με τις επιλογές του και βλέπει τα μέλη του να υποστηρίζουν σε
μεγάλο ποσοστό Χριστοδουλίδη. Το ΔΗΚΟ αναμένεται
τον Ιούνιο να ανακοινώσει υποστήριξη στον Χριστοδουλίδη η δε ηγεσία της ΕΔΕΚ δεν ανοίγει τα χαρτιά της,
αλλά η πλειοψηφία των μελών της έχει ήδη κάνει επιλογή.

Η ΕΥΓΛΩΤΤΗ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Αξιοσημείωτη είναι η στάση του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος βλέπει δύο πρώην στενούς του συνεργάτες, τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ανδρέα
Μαυρογιάννη (υποψήφιο – ΩΣ ΤΩΡΑ – του ΑΚΕΛ) να
κατεβαίνουν στον εκλογικό στίβο πέραν του υποψηφίου
του κόμματός του, του ΔΗΣΥ. Ο κ. Αναστασιάδης, με μια
εύγλωττη δήλωση τήρησε αποστάσεις. «Δεν πρόκειται
να σχολιάσω», είπε, «θετικά ή αρνητικά αποφάσεις είτε
κομμάτων είτε προσωπικοτήτων που ενδιαφέρονται για
την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ως ενεργός πολίτης και
επί σειρά ετών ηγετικό στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού έχω δημόσια εκφράσει την πλήρη υποστήριξη
μου προς την υποψηφιότητα του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου,
προέδρου του ΔΗΣΥ, αναγνωρίζοντας τόσο τις ηγετικές
του ικανότητες όσο και την ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας της ιστορικής παράταξης. Θέλω να επαναλάβω
πως διαφυλάσσοντας τον θεσμικό μου ρολό θα αποφύγω εμπλοκή σε δημόσιες αντιπαραθέσεις προεκλογικού χαρακτήρα».

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Το ξεκάθαρο προβάδισμα του Νίκου Χριστοδουλίδη
έναντι των ανθυποψηφίων του, καταγράφει η μεγάλη
δημοσκόπηση του REPORTER και της IMR, η οποία είναι
η πρώτη που δημοσιεύθηκε μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ να στείλει στη βάση προς
έγκριση τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και την επίσημη εξαγγελία της υποψηφιότητας του τέως ΥΠΕΞ.
Όπως εξάγεται, οι πολίτες, ίσως για πρώτη φορά σε
τόσο μεγάλο βαθμό, δείχνουν αποφασισμένοι να μην
ενστερνιστούν τις παραδοσιακές επιλογές που ψήφιζαν
και να επικεντρωθούν στα προσωπικά χαρακτηριστικά
των υποψηφίων.

εί, είναι πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης, παραμένει η βασική επιλογή για μια σημαντική μερίδα πολιτών που ανήκουν στον χώρο του Κέντρου και της Δεξιάς.
Γίνεται αντιληπτό, πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης όχι
μόνο σπάει το δίπολο ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ, όλων των προηγούμενων Προεδρικών Εκλογών, αλλά κουβαλώντας
μαζί του δεξιούς ψήφους, αποκτά μια υπερδιπλάσια διαφορά από τον δεύτερο Αβέρωφ Νεοφύτου, που έχει 26
ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με το ποσοστό του να υπολείπεται και περίπου
έντεκα μονάδων από το ποσοστό που έλαβε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές του 2021.
Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι θα πετύχει με την υποψηφιότητα
του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος είναι ο μόνος εκ των
τριών που δεν έχει εξαγγείλει επίσημα την υποψηφιότητα του, ωστόσο από τη στιγμή που το όνομα του πέρασε από το Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή
του ΑΚΕΛ, δύσκολα θα ανατραπεί. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, είναι η πρώτη φορά που συμπεριλαμβάνεται
σε δημοσκόπηση του REPORTER και της IMR, λαμβάνοντας ένα ποσοστό 13,7%. Αναμφίβολα, είναι νωρίς
για να γίνουν αναλύσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα για τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα.
Πιο κάτω από τα ποσοστά του κόμματός του βρίσκεται και ο Χρίστος Χρίστου του ΕΛΑΜ, ο οποίος λαμβάνει 4%. Αν και ακόμα δεν εξήγγειλε υποψηφιότητα,
αναμένεται πως θα το πράξει μέχρι το τέλος του μήνα.
Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο ανεξάρτητος υποψήφιος
Αχιλλέας Δημητριάδης, το όνομα του οποίου βρισκόταν και στη μικρή λίστα του ΑΚΕΛ, ωστόσο απορρίφθηκε. Ο κ. Δημητριάδης, έχασε ένα μέρος της δυναμικής του σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Απριλίου, στην
οποία κατέγραψε 7%, ωστόσο παραμένει ο μόνος εκ των
ανεξάρτητων υποψηφίων που εξήγγειλαν που διατηρεί κάποια δυναμική, με ποσοστό 3,8%.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι λαμβάνουν ποσοστό κάτω
του 2%. Συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
καταγράφει 1,6%, ο Γιώργος Κολοκασίδης 1,2%, ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς 0,7%, ο Μάριος Ηλιάδης
0,4% και ο Λουκάς Σταύρου 0,3%.
Το 10,5% των ερωτηθέντων δήλωσε αναποφάσιστο,
το 1,9% ότι θα ρίξει άκυρο ή λευκό και το 0,1% ότι θα
ψηφίσει κάποιον άλλο υποψήφιο.
Ένα άλλο αξιοσημείωτο εύρημα που προκύπτει από
τη δημοσκόπηση είναι πως το 71% των ερωτηθέντων
δηλώνουν τη βεβαιότητα τους, εννέα μήνες πριν από
τις εκλογές για το τι θα ψηφίσουν.

Τα σενάρια δεύτερου γύρου
Στο σενάριο που θέλει τους Αβέρωφ Νεοφύτου και
Ανδρέα Μαυρογιάννη να περνούν στον δεύτερο γύρο
των εκλογών, τότε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
δημοσκόπησης, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ λαμβάνει το
36% των ψήφων και ο εκλεκτός του ΑΚΕΛ 37%.
Μεγάλος νικητής στα σενάρια του δεύτερου γύρου,
τόσο απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου όσο κι απέναντι στον Ανδρέα Μαυρογιάννη, παρουσιάζεται ο Νίκος
Χριστοδουλίδης. Στο σενάριο με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να περνά στον δεύτερο γύρο έχοντας απέναντι του
τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο τέως υπουργός Εξωτερικών
λαμβάνει 69%, έναντι 21%, του προέδρου του ΔΗΣΥ.
Ανάλογη είναι και η εικόνα στο σενάριο που ο Νίκος
Χριστοδουλίδης περνά στον δεύτερο γύρο με τον Ανδρέα
Μαυρογιάννη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης λαμβάνει 68%,
έναντι 24% του τέως διαπραγματευτή.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
Κύριο συμπέρασμα που εξάγεται από τη δημοσκόπηση είναι πως ο ανεξάρτητος υποψήφιος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξήγγειλε την υποψηφιότητα του
μόλις την περασμένη Πέμπτη, βλέπει, τουλάχιστον στην
παρούσα φάση, να συγκεντρώνει γύρω από το πρόσωπο του μια σημαντική δυναμική, όλων των κομματικών αποχρώσεων, που τον καθιστά το μεγάλο
φαβορί των εκλογών, πριν καν αποτελέσει επίσημα
επιλογή για οποιοδήποτε κόμμα.
Ειδικότερα στο ερώτημα, «εάν είχαμε εκλογές την
ερχόμενη Κυριακή ποιον/α θα ψηφίζατε για την Προεδρία της Δημοκρατίας», το 42,3% των ερωτηθέντων
απαντά Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ ακολουθεί ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού με 16,2% και ο
Ανδρέας Μαυρογιάννης που έριξε στη μάχη το ΑΚΕΛ με
13,7%. Ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθ-

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του, ξεδίπλωσε το όραμά του σε μια σειρά από τομείς όπως το
Κυπριακό, η κοινωνία και η οικονομία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Χριστοδουλίδης, επέλεξε
να απευθυνθεί στους πολίτες μέσω των social media. Η
προεκλογική του εκστρατεία έχει τον τίτλο «Δύναμη
που μας ενώνει». Κυρίαρχα χρώματα της εκστρατείας
του είναι το μπλε και το άσπρο αλλά και η σημαίες της
Κύπρου και της ΕΕ.
Επιγραμματικά το όραμα το οποίο ξεδίπλωσε ο Νίκος
Χριστοδουλίδης, αφορά τους παρακάτω τομείς:
Για την οικονομία
Ξεδιπλώνοντας το όραμά του σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο κ. Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι οραματίζεται
την Κύπρο, με δυνατή οικονομία έναντι της κρίσης, πραγματικά ανταγωνιστική και ανθεκτική, την Κύπρο που

πρωταγωνιστεί στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, με ένα μοντέλο ανάπτυξης, που θα αυξάνει
τον παραγόμενο πλούτο, θα μεγιστοποιεί την προστιθέμενή μας αξία και θα δημιουργεί νέες, ποιοτικές, θέσεις
εργασίας.
«Οραματίζομαι την Κύπρο, που στηρίζει με ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας την εργαζόμενη οικογένεια, τους πολύτεκνους και τους μονογονιούς, που ενισχύει
τα εισοδήματά τους, αλλά και εισάγει μέτρα που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.
Οραματίζομαι μια πατρίδα, με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία, που παρέχει ασφάλεια και προστασία σε
όλους και ιδίως στους πιο ευάλωτους έναντι της κρίσης:
στους μικρομεσαίους, στους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, στα άτομα με αναπηρίες.
Οραματίζομαι μια πατρίδα που λειτουργεί με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ευαισθησία, που σέβεται και στηρίζει τη διαφορετικότητα» ανέφερε.
Για τον προσφυγικό κόσμο
Σε ό,τι αφορά τον προσφυγικό κόσμο, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οραματίζεται την Κύπρο που
στηρίζει ουσιαστικά τον προσφυγικό κόσμο, ο οποίος
όπως είπε, επωμίστηκε το μεγάλο βάρος των συνεπειών
της τουρκικής εισβολής και παρά τις δεκαετίες που πέρασαν – η πλειονότητά του εξακολουθεί να αγωνίζεται,
ας το παραδεχτούμε, όχι επί ίσοις όροις. «Δεν λησμονούμε τους ανθρώπους που μέχρι σήμερα κουβαλούν τα
τραύματα της εισβολής: τους συγγενείς των πεσόντων
και των αγνοουμένων, τους παθόντες και τους ηρωικούς
εγκλωβισμένους μας», ανέφερε.
Για το εκπαιδευτικό σύστημα
Τόνισε ακόμη ότι οραματίζεται την Κύπρο που θα έχει
ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό σύστημα που αξιοποιεί
τη σύγχρονη τεχνολογία και προσφέρει στα παιδιά μόρφωση, γνώση και δεξιότητες, ώστε να έχουν ευκαιρίες
απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Ένα εκπαιδευτικό
σύστημα, που φέρνει κάθε παιδί σε επαφή με την τέχνη
και δίνει σε κάθε νέα και νέο εύκολη πρόσβαση στα οφέλη
του πολιτισμού και της άθλησης.
Για το σύστημα υγείας
Ο κ. Χριστοδουλίδης, σημείωσε ακόμη ότι οραματίζεται
μια πατρίδα με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό Σύστημα
Υγείας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. «Στηρίζω ξεκάθαρα το ΓΕΣΥ, την περαιτέρω αναβάθμισή του, με την
ενίσχυση των νοσοκομείων και των τμημάτων πρώτων
βοηθειών και την ίση και εύκολη πρόσβαση σε θεραπείες
και φάρμακα».
Για τη δικαιοσύνη
Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, ο κ. Χριστοδουλίδης
μίλησε για καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και της
κερδοσκοπίας, τα ελλείμματα της ηθικής και της δεοντολογίας, την διαφθορά και τη διαπλοκή που εισάγει
ξεκάθαρες διαδικασίες ελέγχου, διαφάνειας και αξιοκρατίας.
Για τον αγροτικό κόσμο
Το όραμά του για επένδυση στην ποιότητα και στη
μοναδικότητα των αγροτικών προϊόντων και μέσα από
την αγροτεχνολογία καθιστά τον πρωτογενή τομέα πόλο
ανάπτυξης, ενώ σημείωσε ότι οραματίζεται την Κύπρο
που προστατεύει τον φυσικό μας πλούτο και διατηρεί
ένα υγιές και ανθρώπινο περιβάλλον, με καθαρή ενέργεια, περισσότερο πράσινο και βιώσιμη ανάπτυξη, που
σέβεται τη φύση, δημιουργεί οικολογική συνείδηση και
προσαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή.
Για το μεταναστευτικό
Πρόσθετα, στην εξαγγελία του ο κ. Χριστοδουλίδης,
αναφέρθηκε κατά την εξαγγελία του σε μία από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή
της μετανάστευσης. Οραματίζομαι, είπε, «την Κύπρο που
διαχειρίζεται αποτελεσματικά και με ανθρωπισμό τη
μετανάστευση με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις
γι’ αυτούς που πραγματικά δικαιούνται νόμιμη προστασία, αλλά με μηδενική ανοχή για όσους παρανομούν».
Για την εξωτερική πολιτική
«Οραματίζομαι την Κύπρο με υπερήφανη εξωτερική
πολιτική με διεκδικητικό ρεαλισμό και ισχυρή άμυνα που
λειτουργεί αποτρεπτικά σε οποιαδήποτε επιβουλή.
Οραματίζομαι την Κύπρο στο νοτιοανατολικό άκρο
της Ευρώπης ως κόμβο συνεργασίας, ως γέφυρα πολιτισμών, ως κέντρο καινοτομίας και αριστείας», ανέφερε
μεταξύ άλλων.

Για το Κυπριακό
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης, έκανε
λόγο για «μια επανενωμένη πατρίδα, ελεύθερη, κυρίαρχη και εδαφικά ακέραιη, σύμφωνα με τα σχετικά με
την Κύπρο ψηφίσματα των ΗΕ και το Κεκτημένο της
ΕΕ, μια πατρίδα χωρίς τα τουρκικά συρματοπλέγματα της διαίρεσης, χωρίς ξένα στρατεύματα και
ξένους εγγυητές, η οποία θα διαδραματίζει το ρόλο
που δικαιούται και της αξίζει σε περιφερειακό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων, το απαράδεχτο και παράνομο status quo, δεν
μπορεί να αποτελεί τη λύση του κυπριακού, ούτε η
διχοτόμηση, ούτε η συνομοσπονδία, ούτε η κυριαρχική ισότητα δύο οντοτήτων, ούτε τα δύο κράτη.
Έχουμε χρέος να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για
την ουσιαστική αποκατάσταση της ενότητας της
πατρίδας μας, του εδάφους της, του λαού της και
των θεσμών της σε ένα διζωνικό, δικοινοτικό και
δημοκρατικό ομοσπονδιακό Κράτος, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια όλων των Κυπρίων
θα τυγχάνουν πλήρους σεβασμού, Ελληνοκυπρίων,
Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων».
«Οραματίζομαι την Κύπρο που είμαι σίγουρος,
μου το έχεις πει πολλές φορές, οραματίζεσαι και εσύ,
έστω και αν κάποια στιγμή έχασες την ελπίδα σου
και τα παράτησες. Οραματιζόμαστε, σκεφτόμαστε
και θέλουμε τα ίδια πράγματα. Ήρθε η ώρα, αφού
συμφωνούμε, να το προσπαθήσουμε μαζί, όλοι, για
την Κύπρο των παιδιών μας. Δεν είναι επιλογή. Είναι
χρέος. Είναι οφειλή όλων μας», υπέδειξε.

Μακριά από ηγεμονισμούς, αλαζονεία
και εκβιασμούς
Ιδιαίτερα τόνισε στην ομιλία του ο κ. Χριστοδουλίδης
τον ηθικό κώδικα που θα ακολουθήσει εάν εκλεγεί:
«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Η κυβέρνηση, που θα
σχηματιστεί, εάν με τιμήσετε με την ψήφο σας, θα περιλαμβάνει τους πιο ικανούς, ανεξάρτητα πολιτικής, ιδεολογικής και κοινωνικής προέλευσης και από αυτούς που
θα με ψηφίσουν και από εκείνους που δεν θα το πράξουν.
Το μέλλον της Κύπρου και η ευημερία του λαού μας
είναι για μένα αδιαπραγμάτευτες, και μόνο μια κυβέρνηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων μπορεί να την
εγγυηθεί.
Οι ηγεμονισμοί, οι αλαζονικές συμπεριφορές και τα
διχαστικά κηρύγματα ανήκουν στο παρελθόν και δεν
μας αφορούν. Η διακυβέρνηση της Κύπρου είναι υπόθεση όλων μας.
Είμαι αποφασισμένος και θα μείνω μακριά από ψευτοδιλήμματα, διαχωριστικές γραμμές, προσωπικές στρατηγικές και άγονες αντιπαραθέσεις. Δεν θα μιλήσω για
συμμαχίες, για συσχετισμούς, για ισορροπίες. Δεν θα
καλέσω κανέναν να προεξοφλήσει την ψήφο του. Δεν
θα εκβιάσω κανέναν για το πώς θα ασκήσει το δημοκρατικό του δικαίωμα. Οφείλουμε τον σεβασμό στην αντίθετη άποψη αλλά απαιτούμε και το σεβασμό και στη δική
μας.
Θα ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο, θα πορευτώ χωρίς
να ξεχνώ στιγμή την αφετηρία μου, τις αρχές μου, χωρίς
εκπτώσεις και ηθικούς συμβιβασμούς, ανεξαρτήτως του
τι και πώς θα με αντιμετωπίσουν, πώς θα μας αντιμετωπίσουν.
Έχω πλήρη συνείδηση, φίλες και φίλοι, ότι η ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου προσκρούει σε κατεστημένες συνήθειες και την πεπατημένη. Δεν ήταν, δεν είναι
για μένα ο εύκολος δρόμος.
Δεν θα ασχοληθούμε με άσκοπους διαξιφισμούς και
αλληλοκατηγορίες. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση
του Κυπριακού λαού. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους
εσάς, σε εμάς! Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ότι είμαστε σε αυτή την πορεία μαζί».

Άποψη - Σχόλια
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Η εθνική αποστολή Μητσοτάκη στις ΗΠΑ
και ο πολύτιμος ρόλος της Ομογένειας
™

Ε

ίναι αναντίρρητο γεγονός ότι σπάνια
επισκέπτεται τις ΗΠΑ ξένος ηγέτης
και να τυγχάνει τέτοιας διθυραμβικής υποδοχής από το σύνολο της αμερικανικής
ηγεσίας. Τόσο ο πρόεδρος Μπάιντεν, η
αντιπρόεδρος Κ. Χάρρις, η πρόεδρος της
Βουλής Ν. Πελόνι και η ολότητα των μελών
του Κογκρέσου (γερουσιαστές και βουλευτές) υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό
της Ελλάδος όχι απλά με θέρμη αλλά και
θαυμασμό. Ξέρουν πολύ καλά ότι εκπροσωπεί μια μικρή μεν χώρα 10 εκατομμυρίων, αλλά και ένα έθνος στο οποίο οφείλει πολλά η ανθρωπότητα.

Α

σφαλώς, η προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Είναι ένας πολιτικός με αξιοπρέπεια, τόλμη, ευρυμάθεια, ικανός να
κυβερνά και προπάντων σοβαρός και
αξιόπιστος. Είναι πολιτικός που δεν «μασά» τα λόγια του και διακρίνει την ουσία
των πραγμάτων από τα επουσιώδη. Δεν
διακατέχεται από αφέλεια και παρορμητικότητα. Προγραμματίζει σε βάθος χρόνου και έχει πλήρη αντίληψη της ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγματικότητας.
Είναι πολιτικός με ενόραση, προσόν σπάνιο στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης, ειρηνόφιλος
εκ πεποιθήσεως, γνωρίζει ότι η
Τουρκία μόνο μια γλώσσα καταλαβαίνει
και υπολογίζει. Αυτήν της ισχύος. Ως εκ
τούτου, εξοπλίζει τη χώρα με ταχείς ρυθμούς και με σύγχρονα οπλικά συστήματα. Μετά το εξοπλιστικό πρόγραμμα με
τη Γαλλία, που υλοποιείται ήδη, στρέφεται και στην Αμερική για το υπερόπλο που
λέγεται F-35 και το οποίο θα αποκτήσει η
χώρα σε έξι χρόνια.

Ν

αι, οι εξοπλισμοί στοιχίζουν, είναι πανάκριβοι. Για να μπορεί, όμως, η χώρα
να επιδίδεται σε αναπτυξιακά και κοινωφελή έργα και οι πολίτες να δημιουργούν και να ευημερούν σε συνθήκες ειρηνικές, χρειάζεται μια ασπίδα προστασίας από έξωθεν επιβουλές. Οι εξοπλισμοί γίνονται υπέρ του λαού και σε αυτόν καταλήγουν.

Ο

ρθά ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του κωφεύουν σε απερίσκεπτες, αντιλαϊκές φωνές περί… ακρίβειας
των οπλικών συστημάτων κλπ. Πρώτα
προστατεύεσαι, κατοχυρώνεις την ασφάλειά σου και μετά απερίσπαστος οδεύεις
για ανάπτυξη και ευημερία. Αν η Ελλάδα
ήταν μια χώρα σε άλλη γεωγραφική θέση και με διαφορετικούς γείτονες, ίσως
το θέμα ασφαλείας να μην ήταν πρώτιστο και τόσο επιτακτικό. Τώρα, όμως,
είναι.

★
★

O

κ. Μητσοτάκης επεδίωξε και πέτυχε
στενή στρατιωτική συνεργασία με
τη Γαλλία σε χρόνο ρεκόρ. Οι Γάλλοι ανέκαθεν έχουν στενή πολιτική και στρατιωτική σχέση με τον Ελληνισμό. Το ίδιο
γίνεται και με τις ΗΠΑ και ολοκληρώνεται
με τις υπογραφείσες συμφωνίες και την
αναμενόμενη προμήθεια των αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35.

Σ

τόχος του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ
ήταν – και το κατάφερε – πέραν των
συναισθηματικών και ιστορικών λόγων,
να δείξει και να πείσει ότι τα συμφέροντα της Αμερικής συμπίπτουν με εκείνα
της Ελλάδος. Παρόμοια πολιτική είχε ασκήσει και ο μεγάλος Ελευθέριος Βενιζέλος σε σχέση με τις ξένες δυνάμεις και
κατόρθωσε να διπλασιάσει τη χώρα απελευθερώνοντας σκλαβωμένα ελληνικά
εδάφη.

Π

ιστεύουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έπεισε αυτούς που έπρεπε στις ΗΠΑ.
Εύγλωττα κατέδειξε την πηγή του κακού
αλλά τόνισε πέραν πάσης αμφιβολίας και
την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να
προχωρήσει αταλάντευτα μπροστά. Βεβαίως οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν και άρχισαν να υβρίζουν αδιακρίτως και να εκτοξεύουν απειλές. Είδαν την επιτυχία Μητσοτάκης (δηλαδή της Ελλάδας) στις ΗΠΑ και
διαισθάνονται ότι η επεκτατική και «πουτινίστικη» αναθεωρητική πολιτική τους
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη
στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά
αλώβητη στη θέση της και με δική της
ασπίδα προστασίας. Ειδικά πείραξε αφάνταστα την Τουρκία (και φυσικά τον κατοχικό Τατάρ) η αναφορά Μητσοτάκη για
τουρκική κατοχή της Κύπρου και την ανάγκη δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού.
Ιδίως ενόχλησε το πατατεταμένο χειροκρότητα των μελών του Κογκρέσου και
της αντιπροέδρου Χάρρις όταν ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην Κύπρο. (Το γιατί
ενοχλήθηκαν και κάποιοι στην Ελλάδα
και στην Κύπρο αδυνατούμε να το κατανοήσουμε!!!).

Τ

ονίζουμε ότι η προσωπικότητα και το
κύρος του κ. Μητσοτάκη, η αγγλική
ευφράδειά του, ο συγκροτημένος λόγος
του, έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο για να καταστεί άκρως επιτυχής η επίσκεψή του
στις ΗΠΑ. Ένας άλλος, όμως, βασικότατος παράγοντας με διαχρονικό χαρακτήρα, που διαδραματίζει καθοριστικό
ρόλο είναι η Ελληνική Ομογένεια στην
Αμερική, αδιαίρετο μέρος της οποίας είναι
και η κυπριακή παροικία. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στη συνάντηση του
πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Μπάιν-
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τεν αλλά και κατά την ομιλία του στο Καπιτώλιο. Όλοι οι Αμερικανοί πολιτικοί
αναγνωρίζουν και εκτιμούν τη δράση των
συμπατριωτών μας για προάσπιση και
προώθηση των συμφερόντων του Ελληνισμού. Οι Ομογενείς διευρύνουν τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας και της
Κύπρου και αγωνίζονται να κρατηθούν
στις ρίζες τους. Μια μικρή Ελλάδα και μια
λιλιπούτεια Κύπρος χωρίς την Ομογένεια
πιθανόν να μην είχαν σημασία στα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια και διακρατικά συμφέροντα. Με την Ομογένεια, όμως,
στο πλευρό τους Ελλάδα και Κύπρος
αποκτούν «ειδικό βάρος».

Π

ιστεύουμε ότι παρά τις δυσκολίες σε
παγκόσμια κλίμακα λόγω της βάρβαρης και αδικαιολόγητης εισβολής Πούτιν
στην Ουκρανία, παρά τα προβλήματα
που δημιουργεί o εταίρος τού Ρώσου προέδρου, ο Ερντογάν, η Ελλάδα και η Κύπρος θα βαδίσουν με σταθερά βήματα
μπροστά. Φτάνει και ο λαός να έχει επίγνωση του τι γίνεται και να προσέχει τις επιλογές του.

«Ε»
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

1)

Kαταλαβαίνουμε την ενόχληση της
Άγκυρας και του Τατάρ και γιατί επικρίνουν τον Μητσοτάκη. Απορούμε, όμως,
η ΕΔΕΚ γιατί… «ενοχλήθηκε» από την
ομιλία Μητσοτάκη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε για λύση με βάση τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. Δεν ανέφερε πουθενά ούτε για διζωνική ούτε για
ομοσπονδία. Απλώς μίλησε εναντίον της
λύσης δύο κρατών. Σε ανακοίνωση του
κόμματος εμμέσως επικρίνεται ο Έλληνας
πρωθυπουργό, υποδεικνύοντάς του ότι η
διζωνική (που προφανώς περιλαμβάνεται στα Ψηφίσματα) δεν είναι συμβατή με
το διεθνές δίκαιο. Οι προσωπικές… αναζητήσεις για τις προεδρικές εκλογές καλό
είναι να τίθενται στο περιθώριο.

2)

Έγινε γνωστό ότι εφτά αμερικανικές
οργανώσεις (αρμενικές, φιλοκουρδικές, εβραϊκές, ελληνικές κλπ) έστειλαν
επιστολή στους ηγέτες του Κογκρέσου
καλώντας τους να μην εγκρίνουν πώλησης
F-16 στο «δικτατορικό καθεστώς Ερντογάν
της Τουρκίας».

3)

Μιλούν για… λογοκλοπή από τον
Νίκο Χριστοδουλίδη. «Έκλεψε», λένε, αποσπάσματα από την προεκλογική
ομιλία Κασουλίδη του 2008. Το ερώτημα
είναι: Ποιος έγραψε εκείνη την ομιλία Κασουλίδη; Μήπως ό ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης;
(Από τον «Φ»)

★
★

Η απόφαση της Φινλανδίας
για ένταξη στο ΝΑΤΟ
Εντελώς απαράδεκτη η ανακοίνωση της Μόσχας στην πρόθεση ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ!
Ο πρόεδρος και η πρωθυπουργός της Φινλανδίας τάχθηκαν υπέρ της
ένταξης «χωρίς καθυστέρηση» στο NATO, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση
της χώρας θα ανακοινωθεί την Κυριακή στον Οργανισμό. Παράλληλα, η
ηγεσία της Σουηδίας είναι επίσης πολύ κοντά στην υποβολή αίτησης ένταξης στην Δυτική Συμμαχία.
Ανακοίνωση NΑΤΟ: «Fast track» η ενταξιακή διαδικασία Φινλανδίας και
Σουηδίας. Από το αρχηγείο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δήλωσαν ότι
με συνοπτικές διαδικασίες θα γίνει η ενταξιακή διαδικασία της Φινλανδίας
και της Σουηδίας, εφόσον οι δύο αυτές χώρες καταθέσουν το αναμενόμενο επίσημο αίτημα ένταξης τους στο ΝΑΤΟ.
Ντιμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου: «Απειλή που θα αναγκάσει την Ρωσία σε αντίποινα η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Η
διεύρυνση του NATO και η προσέγγιση της Δυτικής Συμμαχίας στα σύνορα μας δεν καθιστούν τον κόσμο και την ήπειρο μας πιο σταθερά και πιο
ασφαλή. Η Ρωσία θα αναγκαστεί να προβεί σε αντίποινα, τόσο στρατιωτικο-τεχνικού όσο και άλλου χαρακτήρα, προκειμένου να σταματήσει τη
δημιουργία απειλών για την εθνική της ασφάλεια. Το Ελσίνκι πρέπει να
έχει επίγνωση της ευθύνης του και των συνεπειών μιας τέτοιας κίνησης»,
υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.
Δικό μου σχόλιο: Ο Πούτιν και η στενή του παρέα εκεί στο Κρεμλίνο, θα
πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι οι «αστυνομικοί της γειτονιάς». Με
βάση την Χάρτα του ΟΗΕ, κάθε κράτος μέλος είναι κυρίαρχο και έχει το
απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωμα να παίρνει τις όποιες αποφάσεις θέλει
και που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και το κυρίαρχο έδαφος του.
Πριν από την παράνομη και απαράδεκτη εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, μόνο το 20% των Φινλανδών ήθελαν την χώρα
τους να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το ποσοστό αυτό εκτοξεύθηκε στο 70%. Ο πρόεδρος της Φινλανδίας είπε ότι «ο
Πούτιν να κοιτάξει στον καθρέπτη και θα πάρει την απάντηση που γυρεύει»!
Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν δύο ελέφαντες στο δωμάτιο: O Πούτιν
και ο Ερντογάν. Ο μεν Πούτιν θέλει να επανασυστήσει την πάλαι ποτέ Ρωσική Αυτοκρατορία και τα χαμένα εδάφη της και αυτός να γίνει ο νέος Τσάρος, και ο δε Ερντογάν θέλει να επαναφέρει την κραταιά Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλη την Μεσόγειο, Βαλκάνια και Αραβική Χερσόνησο και να
γίνει ο μέγας Οθωμανός σουλτάνος της Υψηλής Πύλης!

Η ομιλία Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία
Ο Πούτιν νομίζει ότι μιλά σε παιδάκια του Δημοτικού; Αραδιάζει τις ίδιες
αερολογίες όπως τον Ερντογάν!
Πούτιν: «H «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» κατά της Ουκρανίας», όπως
χαρακτήρισε την παράνομη Ρωσική εισβολή, «ήταν αναγκαία και έγινε την
κατάλληλη στιγμή, και ήταν η μόνη ορθή απόφαση. Η Δύση προετοίμαζε
εισβολή εναντίον της Ρωσίας».
Τα πραγματικά γεγονότα: Το 2008, ο Πούτιν εισέβαλε παράνομα στη
Γεωργία, το 2014 προσάρτησε την Κριμαία, και από τις 24 Φεβρουαρίου
έχει εισβάλει στην Ουκρανία και καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του με
τις ρουκέτες, το πυροβολικό και τα τανκς του.
Ερντογάν: «Τα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου θα πρέπει άμεσα να αποστρατικοποιηθούν διότι αποτελούν μέγιστο κίνδυνο εναντίον της ασφάλειας της Τουρκίας».
Τα πραγματικά γεγονότα: Στην Μικρά Ασία, απέναντι από τα Ελληνικά
νησιά, ευρίσκεται η Τουρκική Στρατιά του Αιγαίου με την μεγαλύτερη δύναμη
αποβατικών σκαφών. Επίσης, οι 43,000 πάνοπλοι Αττίλες κατέχουν παράνομα την βόρεια Κύπρο εδώ και 48 χρόνια.
Και οι δύο ανωτέρω επικίνδυνοι και επιθετικοί τύποι αντιγράφουν πλήρως έναν άλλο καταστροφικό τύπο που ξεκίνησε τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέκτησε όλη την Ευρώπη διαλύοντας τα πάντα, και μετά αυτοκτόνησε με μία σφαίρα στον κρόταφο, όταν πλέον κατάλαβε ότι η «αυτοκρατορία» του είχε γίνει σμπαράλια!
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ΥΠΕΣΤΗ ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Ζέτα στο «Υγεία» Αθηνών
Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση
νοσηλεύεται στο εξειδικευμένο νοσοκομείο «Υγεία» Αθηνών η υπουργός Εργασίας
της Κύπρου Ζέτα Αιμιλιανίδου μετά από
5ωρη χειρουργική επέμβαση λόγω ρήξης
ανευρύσματος αρτηρίας που υπέστη.
Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή το βράδυ
όταν η υπουργός ενημέρωσε στενό συγγενικό της πρόσωπο ότι δεν αισθανόταν
καλά.
Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε ιδιωτική κλινική, όπου διαγνώστηκε με ανεύρυσμα εγκεφαλικής αρτηρίας.
«Είχε τις αισθήσεις της, παραπονιόταν
για πονοκέφαλο. Έγιναν κάποιες εξετάσεις και φάνηκε ξεκάθαρα ότι υπήρχε μια
μικρή – περιορισμένης έκτασης δηλαδή –
αιμορραγία και υπήρχε και ένα ανεύρυσμα. Και στο σημείο εκείνο η υπουργός
ήταν σταθερή και επικοινωνούσε κανονικά και τότε πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις.
Αφού σταθεροποιήθηκε, έγινε η νενομισμένη διαδικασία που έπρεπε να γίνει. Ανέλαβε η διευθύντρια του υπουργείου Υγείας
και ο υπουργός Υγείας και οργάνωσαν την
μεταφορά της στην Ελλάδα για περαιτέρω
εξετάσεις», δήλωσε ο Καρδιοχειρουργός
- Διευθυντής του American Heart, Μαρίνος
Σωτηρίου.
Η υπουργός σύμφωνα και με ανακοίνωση

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στην Κύπρο η Α.Τ.Α.
αναπληροί το χαμένο
εισόδημα
Στην Κύπρο υπάρχει η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή που σε κάποιο βαθμό, ανάλογα και με
τον πληθωρισμό, αναπληροί την απώλεια εισοδήματος, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

από το Προεδρικό μέσω του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Αθήνα, ενώ στο πλευρό της
βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας. Σύμφωνα και με τους ιατρούς, στα αρχικά στάδια της μεταφοράς της, είχε τις αισθήσεις
της, ωστόσο στη συνέχεια η κατάσταση
της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Η επέμβαση κράτησε 5 ολόκληρες ώρες, με τις επόμενες μέρες να είναι

κρίσιμες, ενώ κρατείται συνεχώς ενήμερος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
«Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από
την πρώτη στιγμή όταν ενημερώθηκε για
το συμβάν, παρακολουθούσε συνεχώς την
εξέλιξη μέχρι και την μεταφορά στην Αθήνα.
Βεβαίως παραμένει συνεχώς ενήμερος και
αντιλαμβάνεστε είναι στιγμές αγωνίας για
όλους μας», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μάριος Πελεκάνος.

«Ελλάδα-Κύπρος-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες»

O Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης
Χρυσουλάκης, απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που
συμμετείχαν στον 8ο διεθνή
μαθητικό διαγωνισμό «Ελλάδα, Κύπρος, Ομογένεια:
Εκπαιδευτικές Γέφυρες», η
οποία πραγματοποιήθηκε στη
Λευκωσία, στο κατάμεστο με
μαθητές Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου, στις 11 Απριλίου
2022 και απένειμε τα βραβεία
στα σχολεία που διακρίθηκαν.
Η Γενική Γραμματεία Από-
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δημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών στήριξε ενεργά τοn διαγωνισμό, ο οποίος
είχε τεθεί υπό την αιγίδα της
Α.Ε. της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνης
Σακελλαροπούλου και της
Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη και διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων και την Πρε-

σβεία της Κύπρου στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός είχε ως θέμα
τον Ελληνισμό της Κύπρου και
οι μαθητές από σχολεία της
Ελλάδας, της Κύπρου και της
Ομογένειας είχαν την ευκαιρία
να εκφραστούν δημιουργικά
με όποιον τρόπο επιθυμούσαν,
εικαστικά έργα, μουσικές συνθέσεις, ταινίες μικρούς μήκους κ.ά.
Ο κ. Χρυσουλάκης στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη
σημασία του διαγωνισμού και
της εκπαιδευτικής διαδικασίας
του, που οδηγούν στην υπέρβαση των συνόρων και τη διάλυση των στερεοτύπων. Ταυ-

τόχρονα, δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από την πολιτιστική έκφραση, την ενεργό
συμμετοχή και την αλληλεπίδραση εκατοντάδων νεαρών
μαθητών από την Ελλάδα, την
Κύπρο και από σχολεία της
Ομογένειας.
Απευθυνόμενος στους νεαρούς μαθητές, ο Γενικός Γραμματέας τους συνεχάρη για τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και τους επαίνεσε για τον
ζήλο, τη δημιουργικότητα και
την ευρηματικότητά τους.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, και ερωτηθείς για τη σύσκεψη που θα έχει
με Υπουργούς για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε ότι «επιτρέψετε μου να πραγματοποιήσω τη σύσκεψη χωρίς να προκαταλαμβάνω τις αποφάσεις.
Η κατάσταση είναι όντως δύσκολη και κάθε μέρα καθίσταται δυσκολότερη. Έχουμε ευαισθησίες, έχουμε την αποφασιστικότητα να βοηθήσουμε, αλλά πάντοτε μη παραγνωρίζοντας και τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους και το
γεγονός ότι, δυστυχώς, η αντιμετώπιση του πληθωρισμού,
όπως διαμορφώνεται από τις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα τον πόλεμο, δεν είναι κάτι που έχει τερματιστεί έτσι ώστε
να μπορεί κανείς να πει μέχρι πού φτάνουν τα μέτρα που
θα ανακουφίσουν.
Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι πως τουλάχιστον
στην Κύπρο και άλλες δύο χώρες της Ευρώπης, υπάρχει
η ΑΤΑ, η οποία σε κάποιο βαθμό αναπληροί, οπωσδήποτε ανάλογα και με τον πληθωρισμό, την απώλεια εισοδήματος»

Ο μογένεια
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Στο ελληνικό σχολείο Μπέρμιγχαμ ο Επίσκοπος Μελιτηνής

Τους φοιτητές του Θεολογικού Σεμιναρίου
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας, υπό την διεύθυνση του Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Stephen Maxfield, επισκέφτηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελι-

τηνής κ. Μάξιμος, το Σάββατο 14 Μαΐου.
Ο Θεοφιλέστατος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με φοιτητές και υποψηφίους κληρικούς
από την Ουαλία και την Κεντρική Αγγλία και να
ανταλλάξουν απόψεις.

Στη συνέχεια ο Θεοφιλέστατος επισκέφθηκε το Ελληνικό Σχολείο της Κοινότητος του Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ και να γνωρίσει
από κοντά τους μικρούς μαθητές.

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Στην εκκλησία Αγίου Αντωνίου
ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας

Την Κοινότητα των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Ιωάννου του Βαπτιστού Holloway Λονδίνου, επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, την Κυριακή
του Παραλύτου.
Συλλειτούργησαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Γρηγόριος
Laurenzano, ο Οικονόμος κ. Ρηγίνος Χαραλάμπους και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς.

Ο μογένεια

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022
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«Ανοιξιάτικο σουβλάκι»
στο σχολείο Μάνορ Χιλλ
Βοηθούντος του «καλοκαιρινού καιρού», διορ-

έδωσαν το παρόν τους τόσο για να δοκιμάσουν

γανώθηκε το περασμένο Σάββατο στο ελληνικό

τα εύγευστα εδέσματα όσο και για να ενισχύσουν

σχολείο Μάνορ Χιλλ βορείου Λονδίνου ανοιξιάτικη

οικονομικά το σχολείο.

εκδήλωση με σουβλάκια, αναψυκτικά και γλυκίσμα-

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το γνωστό δικη-

τα., τα οποία ετοίμασαν οι Σύνδεσμοι του σχολείου.

γορικό γραφείο YVA , του οποίου στελέχη/δικ-

Εκατοντάδες γονείς και φίλοι του Μάνορ Χιλλ

ηγόροι είναι γονείς του σχολείου.

Μαζί με τις μητέρες του Συνδέσμου Γονέων διακρίνονται στελέχη του Δικηγορικού Γραφείου YVA. Από
αριστερά, Νίκος Κεφάλας, Jonathan Bishop και Δολώρος Αγαθαγγέλου

Οι ψήστες με γνώση και μεράκι ετοιμάζουν τα σουβλάκια

Στο κέντρο της φωτογραφίας ο δικηγόρος Michael Votsis, εκ των ιδρυτών του Δικηγορικού Γραφείου
YVA. Μαζί του ο Νίκος Κεφάλας και ο Jonathan Bishop. Ο κ. Βότσης υπήρξε μέλος της Επιτροπής
Γονέων του Μάνορ Χιλλ και τώρα στο σχολείο φοιτούν τα εγγονάκια του.

«Απογευματινό Τσάι» στο ελληνικό σχολείο Finchley
Ο Σύνδεσμος Γονέων του
ελληνικού σχολείου
Φίνσλεϋ διοργάνωσε το
περασμένο Σάββατο
«απογευματινό τσάι»,
στο οποίο πήραν μέρος
δεκάδες γονείς και
δάσκαλοι του σχολείου.
Ήταν μια εξαιρετική
εκδήλωση με ωραία
εδέσματα και χαρούμενη
ατμόσφαιρα.

Ο μογένεια
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Τους Έλληνες της Ρουμανίας επισκέφθηκε
ο ΓΓ Αποδήμου Ελληνισμού Γ. Χρυσουλάκης

Ο Επίσκοπος Μάξιμος στο Mansfied
Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών Κυρίλλου και Μεθοδίου, φωτιστών των Σλάβων, στον ομώνυμο Ι. Ναό στο Mansfield της Κεντρικής Αγγλίας.
Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος.
Παρέστησαν οι Επίτιμοι Πρόξενοι της Ελλάδος και της Κύπρου και πολιτικοί της περιοχής.
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε επίσημο γεύμα με παραδοσιακούς χορούς και μουσική.

Στη δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν του Θεοφιλεστάτου παρέστη και ο μεγάλος φίλος της
Κύπρου υπέρμαχος της ελευθερίας του νησιού Άλαν Μιλ.

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης
Χρυσουλάκης, επισκέφτηκε πρόσφατα το Βουκουρέστι, τη Βράϊλα και το
Γαλάτσι στη Ρουμανία, όπου συμμετείχε σε εκδηλώσεις και είχε ένα πυκνό
πρόγραμμα συναντήσεων, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό και εγκάρδιο κλίμα. Ο Γενικός Γραμματέας είχε την ευκαιρία να
συναντηθεί με πολιτικούς ιθύνοντες,
εκπροσώπους της Ελληνικής Ομογένειας και ομογενειακών οργανώσεων,
εκκλησιαστικών φορέων, νεολαίας και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και
εκπροσώπους του ακαδημαϊκού και
του επιχειρηματικού χώρου.
Στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας o
Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με
τον εξαιρετικά δραστήριο Πρόεδρο της
Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, βουλευτή, κ. Dragos Zisopol (Ζησόπουλο), αναγνωρισμένη προσωπικότητα κύρους, ο
οποίος προάγει με υποδειγματικό τρόπο την Ελληνο-Ρουμανική φιλία. Ο κ.
Χρυσουλάκης και ο κ. Ζησόπουλος συζήτησαν μια σειρά από ζητήματα συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο ομογένειας
όσο και σε διμερές επίπεδο σχέσεων
Ελλάδας-Ρουμανίας και συμφώνησαν
στην υλοποίηση κοινών δράσεων, οι
οποίες ξεκινούν ήδη από το φετινό καλοκαίρι.
Στο Βουκουρέστι, ο κ. Χρυσουλάκης, παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδας στη Ρουμανία, κας Σοφία Γραμ-
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ματά, συναντήθηκε με σημαντικούς
παράγοντες της Ομογένειας στη Ρουμανία και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από κοντά για την πληθωρική
και δυναμική παρουσία τους στη χώρα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ
άλλων, η κα Αικατερίνη Σοφιανού, Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών SofMedica,
η κα Δανάη Σταμπουλή, δρ Βιολογίας
- Γενετικής, Πρόεδρος του Συλλόγου
Φίλων Ελληνικής Εκκλησίας Βουκουρεστίου, η κα Elena Lazar, ιδιοκτήτρια και
εκδότρια των Εκδόσεων "Ομόνοια", η
κα Σάντυ Σιβρή, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ρουμανίας
"Νόστος", ο κ. Χριστόδουλος Σεφέρης, Πρόεδρος του Διμερούς ΕλληνοΡουμανικού Επιμελητηρίου, ο Δρ Dragos Gabriel Zisopol, Πρόεδρος Ένωσης
Ελλήνων Ρουμανίας, Βουλευτής Ρ/Κοινοβουλίου, ο Καθηγητής Δρ Τudor Dinu,
επικεφαλής του Τομέα Νεοελληνικών
Σπουδών Παν/μίου Βουκουρεστίου.
Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ο Γενικός
Γραμματέας επισκέφθηκε τη Βραΐλα,
όπου τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος, κ.
Adrian Mavrochefalos και τα μέλη της
Ελληνικής Κοινότητας, με μια συγκινητική επίδειξη από το χορευτικό συγκρότημα. Ο κ. Χρυσουλάκης τους ευχαρίστησε για την περίθαλψη των ομογενών προσφύγων από την Ουκρανία,
οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο
της πόλης με μέριμνα της Ελληνικής
Κοινότητας. Στη Βράϊλα ο κ. Χρυσουλάκης επισκέφθηκε την ιστορική Ελληνική Εκκλησία της Θεοτόκου, τη μεγαλύ-

τερη στη Ρουμανία με εξαιρετικές εικόνες και ανεκτίμητα κειμήλια, καθώς και
την οικία-μουσείο Εμπειρίκου, έναν
χώρο όπου η τέχνη συναντά την ιστορία, την παράδοση και την ελληνική
επιχειρηματικότητα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη
Βράϊλα, ο κ. Χρυσουλάκης παρέδωσε
στη Διευθύντρια του Σχολείου «Νίκος
Καζαντζάκης», κα Daniela Surdu, δωρεά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της
Βιβλιοθήκης των ομογενών και του
Γυμνασίου, όπου έχουν φοιτήσει χιλιάδες Έλληνες μαθητές από το 1900.
Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε και η επίσκεψη του Γεν. Γραμματέα στο Γαλάτσι της Ρουμανίας (Galati).
Σε συνάντηση με την Πρόεδρο κα Rodoclia Zamfiropol (Ζαφειροπούλου) και
τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, ο κ.
Χρυσουλάκης τους ευχαρίστησε για τη
φιλοξενία των ομογενών μας από πόλεις της Ουκρανίας και για τη στέγαση
του Προξενείου μας από την Οδησ-σό
και του Γενικού Προξένου, κ. Δ. Δόχτση.
Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε ο κ. Χρυσουλάκης στο
τηλεοπτικό κανάλι TVR, αναφέρθηκε
στο σύνολο της περιοδείας του σε πόλεις της Ρουμανίας, επισήμανε τις εξαιρετικές σχέσεις με τη φίλη χώρα Ρουμανία καθώς και τους ιδιαίτερους δεσμούς της Ελλάδας με τις εκεί Κοινότητες των Ομογενών, τονίζοντας, για
μία ακόμη φορά, την προσφορά τους
στην περίθαλψη των προσφύγων την
Ουκρανίας.
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Σε απόγνωση οι Έλληνες καταναλωτές
Η ελληνική οικονομία δεν είναι στα καλύτερά της, όπως δεν πάνε καλά
και οι οικονομίες των άλλων χωρών που είναι στο ίδιο κλαμπ… Με βάση
έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ), σε δείγμα 1.000 καταναλωτών, συνεχιζόμενη διεθνής κρίση και
ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν επηρεάσει τις αγοραστικές συνήθειες
των καταναλωτών. Συγκεκριμένα:
• Οι 8 στους 10 καταναλωτές κυνηγούν τις προσφορές και τις εκπτώσεις.
• Το 75% αναβάλλει προσωπικές αγορές ή αγοράζει οικονομικότερες
εναλλακτικές προϊόντων.
• Οι 6 στους 10 έχουν μειώσει την κατανάλωση ρεύματος και τις αγορές τροφίμων.
• Η χρηματική δαπάνη αποτελεί πλέον το βασικό κριτήριο για την επιλογή τροφίμων (1 στους 2 καταναλωτές).
• Η πλειοψηφία του κοινού εμπιστεύεται τα σούπερ μάρκετ, ότι δεν θα
υπάρξουν ελλείψεις προϊόντων.
• Το 61% δεν έχει αποταμιεύσει χρήματα τον τελευταίο χρόνο.
• Και το 59% δεν έχει αποθηκεύσει-στοκάρει τρόφιμα ή άλλα είδη για
το επόμενο χρονικό διάστημα.
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Ενέργεια: Πώς η Ελλάδα
αντικαθιστά τη Ρωσία στα Βαλκάνια
Της Αλεξάνδρας Φωτάκη
από τα «Νέα», 16/5/22
Ως έναν πόλεμο με αλυσιδωτές αντιδράσεις και
εξελίξεις που ανατρέπουν το υφιστάμενο γεωπολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζουν αναλυτές και διπλωμάτες τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η
Δύση αναζητά λύσεις στα αδιέξοδα με το βλέμμα
στην ασφάλεια, την οικονομία και κυρίως την ενέργεια, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία
το συντομότερο δυνατό, με τις τιμές να καλπάζουν
και να δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα ακρίβειας. Να αντιδράσει έγκαιρα στα νέα δεδομένα

Αθήνα να έχει ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις. Η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο μεταφοράς LNG στα Βαλκάνια, που μπορεί να δώσει
λύσεις στα αδιέξοδα που γέννησε ο πόλεμος στην
Ουκρανία έχει και διπλωματικές προεκτάσεις.
Η Αθήνα καλύπτοντας τα κενά που δημιουργούνται από την ανάγκη της απεξάρτησης από το
ρωσικό αέριο, ευελπιστεί να ενδυναμώσει τη θέση
της και στη διπλωματική αρένα με τις ευλογίες των
ΗΠΑ.
Ενδεικτική της νέας δυναμικής που αποκτά η
περιοχή επισφραγίζοντας τον ηγετικό ρόλο στα
Βαλκάνια που διεκδικούσε η Ελλάδα είναι σύμ-

καν αναλυτικά και κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον .
Καθόλου τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η αναφορά που εντάχθηκε στην ομιλία του νέου Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνη,
μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του, για
να τονίσει τον αυξανόμενο ηγετικό ρόλο της Ελλάδας «στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και
πέρα από αυτήν», προσθέτοντας πως «αυτό που
συμβαίνει στην Ελλάδα έχει σημασία – όχι μόνο
για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Εχει σημασία για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και

και να προσαρμοστεί, επιθυμώντας αναβάθμιση
του δικού της γεωπολιτικού ρόλου επιδιώκει η
Ελλάδα, που στοχεύει στη μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο. Μία σειρά έργων που δρομολογούνται επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την Ελλάδα σε παράγοντα για την ενεργειακή ασφάλεια της
περιοχής, με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, που
μετατρέπεται σε «υπερόπλο», στους φιλόδοξους
κυβερνητικούς σχεδιασμούς.
Τα FSRU Αλεξανδρούπολης, Θράκης και Θεσσαλονίκης έργα που έχουν αδειοδοτηθεί ή βρίσκονται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης, η Υποθαλάσσια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στην Καβάλα, ο
αγωγός φυσικού αερίου IGB, Ελλάδας – Βουλγαρίας καθώς και ο αγωγός Ελλάδας – Βόρειας
Μακεδονίας, σχέδιο στο οποίο αναμένονται εξελίξεις,
είναι μεταξύ των έργων που εκτιμάται ότι θα αλλάξουν τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, με την

φωνα με διπλωματικές πηγές η πρόσφατη παρουσία στην Αλεξανδρούπολη στα εγκαίνια του
νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, των πρωθυπουργών της Βουλγαρίας, Κίριλ
Πέτκοφ, της Βόρειας Μακεδονίας, Ντίμιταρ Κοβάτσεφσκι, του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ
Βούτσιτς, καθώς και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μόνο τυχαία
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η περιοχή μετατρέπεται με γοργούς ρυθμούς σε «ανάχωμα» απέναντι στη ρωσική επιρροή σε όλα τα επίπεδα, στρατιωτικό, οικονομικό, ενεργειακό, πολιτικό.
Σχεδιασμοί
Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί και οι δυνατότητες
της Ελλάδας να διευρύνει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο και της πλήρους
ταύτισης των συμφερόντων της με τις ΗΠΑ συζητήθη-

για πολλά άλλα». Ενώ και ο προκάτοχός του και
εν δυνάμει βοηθός ΥΦΥΠΕΞ για θέματα ενέργειας, Τζέφρι Πάιατ σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ»
λίγο πριν αναχωρήσει για την Καλιφόρνια, μιλούσε
για μία «συναρπαστική φάση», τονίζοντας με νόημα
τα έργα της Ελλάδας που τη φέρνουν μπροστά
από την υπόλοιπη Ευρώπη στην κούρσα της ενεργειακής απεξάρτησης από τη Ρωσία.
Η Αθήνα βλέπει τις ενεργειακές υποδομές
ως το εφαλτήριο για την ενίσχυση της θέσης
της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
βάζοντας ένα δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο
στοίχημα. Ενα στοίχημα που αναδεικνύεται
στη «μεγάλη εικόνα» της ενδυνάμωσης των
σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μπορεί να
δώσει νέες ευκαιρίες στην οικονομία και ίσως
ισχύ στη διπλωματία, αξιοποιώντας τις «ευκαιρίες» του πολέμου…

750 δισ ευρώ η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων
Σίγουρα θα μας ζηλεύουν… Ευρωπαίοι και Αμερικανοί… Ακόμη και οι
Ρώσοι ολιγάρχες! Όπως μας ζηλεύουν και για τα νησιά μας, με την καταγάλανη θάλασσα και τον ατέλειωτο ήλιο… Διακοπές στη Μύκονο, στην
Κρήτη, από τη μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, είναι το όνειρο των
ξένων. Οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι... Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, η αντικειμενική αξία των περιουσίας των Ελλήνων (φυσικών προσώπων) αυξήθηκε κατά 94 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, η
αντικειμενική αξία των ακινήτων που διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα
ανέρχεται σε 577 δις ευρώ και των νομικών προσώπων σε 175 δις ευρώ.
Ο φόρος ακινήτων για το 2022 θα είναι χαμηλότερος για 5.000.000 φορολογούμενους. Αναλυτικά, οι αλλαγές που φέρνει ο νέος ΕΝΦΙΑ είναι:
• 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ, από
τους οποίους 2.200.000 θα δουν μείωση άνω του 20% και 900.000 μείωση πάνω από 30%.
• Το 13% των φορολογουμένων (820.000 ιδιοκτήτες) θα πληρώσει το
ίδιο ποσό με το 2021.
• Αυξημένο φόρο σε σχέση με το 2021 θα πληρώσει το 7% με 8% των
ιδιοκτητών (440.000 ιδιοκτήτες).
• Ο φόρος θα καταβληθεί σε δέκα δόσεις, από τον Μάιο του 2022 μέχρι
και τον Φεβρουάριο του 2023.

Συνεδρίαση και γεύμα για εκατό
Από την Κυριακή και έως την Τρίτη (15/5 έως 17/5), έπειτα από πρωτοβουλία της Ντόρας Μπακογιάννη, συνεδρίασε στα Χανιά η Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, με συμμετοχή του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Tiny Kox, και αρκετών Προέδρων εθνικών
κοινοβουλίων, όπως ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Σερβίας. Ο λόγος
που παραβρέθηκαν στην Κρήτη πάνω από 100 μέλη του Συμβουλίου,
είναι η πρόσκληση της Ντόρας Μπακογιάννη, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, να
συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου στα Χανιά, κάτι που
είχε προγραμματιστεί στο παρελθόν κατά την ελληνική προεδρία του
Συμβουλίου, αλλά δεν είχε καταστεί εφικτό, λόγω πανδημίας. Είναι σημαντικό, ότι τη Δευτέρα (16/5) συζητήθηκε το προσχέδιο της Έκθεσης για την
«Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», που είχε περάσει από την Επιτροπή κατόπιν προτάσεως της Ντ. Μπακογιάννη, τον
Αύγουστο του 2020, λόγω της τουρκικής προκλητικότητας. Η Ντόρα Μπακογιάννη παρέθεσε επίσημο γεύμα τη Δευτέρα (16/5) στα μέλη του Συμβουλίου στην Γεωργιούπολη, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις
της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη συμμετοχή,
μάλιστα, του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώ την Κυριακή (15/5) τα μέλη του Συμβουλίου ξεναγήθηκαν στο νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο Χανίων.

Δύο προσκλήσεις και ένα μήνυμα
Δύο είναι οι συμβολισμοί που κάνουν το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ πολύ πιο σημαντικό από αυτά των προηγούμενων
ομολόγων του. Πρώτον, η δεξίωση που παρέθεσε ο Τζο Μπάιντεν στο
Λευκό Οίκο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με προσκεκλημένους τον Κυριάκο και την Μαρέβα. Δεύτερον, η πρόσκληση στον
πρωθυπουργό να μιλήσει στο Κογκρέσο. Είναι ο πρώτος Έλληνας που
είχε αυτήν την ευκαιρία κι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους που έχουν
κληθεί τα τελευταία χρόνια. Και οι δύο προσκλήσεις υπογραμμίζουν την
ξεχωριστή σημασία της Ελλάδας, ως κοιτίδας των αξιών που υπερασπίζεται σήμερα η Δύση στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Κρήτης
Από εχτές (18/5) έως και τις 21/5, επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ
Ποίησης Κρήτης, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για μία εξαιρετική σειρά εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή 15 σπουδαίων Ελλήνων και
ξένων ποιητών από 12 χώρες, που έχει σκοπό να προωθήσει τον ελληνικό
πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης, αλλά και, ειδικά
φέτος, να τιμήσει τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή. Στους
συμμετέχοντες ξεχωρίζουν ο συγγραφέας και γενικός γραμματέας της
Προεδρίας της Δημοκρατίας Βασίλης Παπαδόπουλος, ο ποιητής και
σύμβουλος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama, Christofer
Merrill, ο επί δεκαετία Πρόεδρος των Ευρωπαίων Λογοτεχνών Jochen
Kelter, η σπουδαία Ελληνίδα ποιήτρια Μαρία Λαϊνά, ο ποιητής και μελετητής Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ο διακεκριμένος Λατινοαμερικανός José
Luis Diaz-Granados, o Brane Mozetic, ο ταλαντούχος νέος Τούρκος Efe
Duyan, η Madara Gruntmane από την Λετονία, ο εκ των σημαντικότερων
εκπροσώπων της γενιάς του 1970 Αναστάσης Βιστωνίτης, η ανερχόμενη
Ισπανίδα Raquel Lanseros, ο βραβευμένος Ισραηλινός Amir Or, αλλά και
οι εξαιρετικοί Philip Meersman και André Naffis-Sahely.

Φ. Χαρ.

Συνεχίζεται η αναστολή
εργασίας
ανεμβολίαστων
υγειονομικών
Στην αναστολή εργασίας των ανεμβολίαστων υγειονομικών αναφέρθηκε ο Θάνος
Πλεύρης μιλώντας στη Βουλή και αφού τους
διαχώρισε από τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται σε
διοικητικές θέσεις επανέλαβε πως «όσο διαρκεί η πανδημία θα βρίσκονται σε
αναστολή».
Ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε την υποχώρηση των σκληρών δεικτών
της πανδημίας αναφερόμενος στην σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού, ενώ επικαλούμενος έρευνα του ΕΟΦ για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορωνοϊού διέψευσε τα σενάρια που συνδέουν
τους εμβολιασμούς με κρούσματα περικαρδίτιδας σε νέους.
Παράλληλα υπογράμμισε πως βάσει των στοιχείων που δόθηκαν στη
δημοσιότητα από σχετική έρευνα του ΕΟΦ δεν υπάρχει καμία αύξηση των
επιπλοκών στους νέους.
«Πάντοτε υπήρχαν και εμφράγματα και θρομβώσεις, δεν υπάρχει όμως
καμία απολύτως αύξηση, δεν μπορεί να συνδεθεί αυτό με το εμβόλιο. Τα εμβόλια είναι ασφαλή έχουν δοκιμαστεί σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και έχουμε τη δυνατότητα χάρη σε αυτά να λέμε έχουμε μπει σε άλλη φάση της πανδημίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.

Μπροστά με 10% διαφορά
η Νέα Δημοκρατία
Προβάδισμα με δέκα μονάδες διαφορά καταγράφει η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ
σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για την ιστοσελίδα tomanifesto.gr.
Στη δημοσκόπηση καταγράφεται βελτίωση των δεικτών για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ο οποίος εμφανίζεται κυρίαρχος του πολιτικού
σκηνικού και με σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 31.3% (ποσοστό αυξημένο κατά 1.2% σε σχέση με την έρευνα Απριλίου), ο ΣΥΡΙΖΑ 21.8% (αυξημένο κατά 0.6%), το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12.7 (+ 0.1%), το Κ.Κ.Ε 4.7% (+0.5%),
η Ελληνική Λύση 5.4% (+0.4%) και το ΜέΡΑ25 2.6% (–0.3%).
Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, τα ποσοστά διαμορφώνονται: ΝΔ
32.8%, ΣΥΡΙΖΑ 22.9%, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 13.3%, ΚΚΕ 4.9%, Ελληνική Λύση
5.6%, ΜέΡΑ25, 2.7%
Σε σχέση με τη δημοφιλία των πολιτκών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγούνται με θετικές απόψεις 47.8%
και 44.4% αντίστοιχα (51% και 43.1% οι αρνητικές απόψεις αντίστοιχα).
Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 30.9% θετικές απόψεις έναντι 64.1% αρνητικών απόψων. Στη συνέχεια ο Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συγκεντρώνει 29.9% θετικές απόψεις έναντι 68.9% αρνητικών.
Στην πέμπτη και έκτη θέση οι Κ. Βελόπουλος και Γ. Βαρουφάκης με 20.1%
και 18.2% θετικές απόψεις έναντι 74.7% και 76.9% αρνητικές απόψεις
αντίστοιχα.

Επικαιρότητα
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ΑΦΟΥ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΛΑ ΣΤΑΧΤΗ…

Η

Έπεσε η Μαριούπολη μετά από
82 ημέρες ηρωικής αντίστασης

πιο αιματηρή μάχη του
πολέμου στην Ουκρανία
έλαβε τέλος, αφού η Μαριούπολη
«έπεσε». Η συγκεκριμένη πόλη
– λιμάνι αποτελούσε στόχο των
ρωσικών δυνάμεων εισβολής
από την πρώτη ημέρα του πολέμου, ενώ τα όσα συνέβησαν και
συμβαίνουν στο Azovstal απασχολούν τα διεθνή ΜΜΕ.
Όπως αναφέρουν οι «New York
Times», η μάχη στη Μαριούπολη
έληξε την Τρίτη, πολύ μετά την
καταστροφή της ίδιας της πόλης,
καθώς οι τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες που είχαν καταφύγει στη χαλυβουργία Azovstal
απομακρύνθηκαν προς τα ρωσικά εδάφη με λεωφορεία που έφεραν το ρωσικό πολεμικό έμβλημα
«Ζ» και οι συνάδελφοί τους που
κρατούσαν αντίσταση σε υπόγεια
καταφύγια διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους.
Η απόφαση της Ουκρανίας να
τερματίσει τη μάχη στο εργοστάσιο Azovstal έδωσε στη Μόσχα τον
πλήρη έλεγχο μιας τεράστιας έκτασης της νότιας Ουκρανίας, που
εκτείνεται από τα ρωσικά σύνορα
μέχρι την Κριμαία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να οχυρώνουν την κυριαρχία τους σε τμήματα του νότου που κατέλαβαν
στις αρχές της εισβολής τους.

Θα γίνουν ανταλλαγές
αιχμαλώτων
Η Ουκρανία επεξεργάζεται τα
«επόμενα στάδια» της εκκένωσης
των μαχητών από το Azovstal στη
Μαριούπολη, δήλωσε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός, Ιρίνα
Βερέστσουκ.
«Για να σωθούν ζωές, 52 βαριά
τραυματισμένοι στρατιώτες μας
απομακρύνθηκαν τη Δευτέρα. Αφού
σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους,
θα τους ανταλλάξουμε με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου». Δεν
έδωσε άλλες λεπτομέρειες, αλλά
κατέληξε λέγοντας: «Θεού θέλοντος, όλα θα πάνε καλά».

Ζελένσκι: Η Ουκρανία
χρειάζεται τους ήρωές μας
ζωντανούς
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολον-

τίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ξεκίνησε
μια επιχείρηση για τη «διάσωση
των υπερασπιστών της Μαριούπολης», αλλά πρόσθεσε ότι το έργο
θα απαιτήσει «διακριτικότητα και
χρόνο».
Σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση ο Ζελένσκι ευχαριστεί τον Ερυθρό Σταυρό και τον ΟΗΕ, καθώς
και τις στρατιωτικές και μυστικές
υπηρεσίες της Ουκρανίας, για τις
προσπάθειές τους να «φέρουν τα
παλικάρια μας πίσω».
«Η Ουκρανία χρειάζεται τους
Ουκρανούς ήρωές μας ζωντανούς.
Αυτή είναι η αρχή μας», είπε.
Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας αναφέρει ότι 264 μαχητές
εγκατέλειψαν το εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη και
μεταφέρθηκαν σε περιοχές που
κατέχουν οι αντάρτες που υπο-

στηρίζονται από τη Ρωσία.
Όπως σημειώνει το BBC, η μάχη
για τη χαλυβουργία Azovstal της
Μαριούπολης έχει γίνει σύμβολο
της ουκρανικής αντίστασης τις
τελευταίες εβδομάδες.
Γεωγραφικά, η πόλη καταλαμβάνει μόνο μια μικροσκοπική περιοχή στον χάρτη, αλλά η κατάκτησή
της από τη Ρωσία θα θεωρηθεί
τεράστια νίκη για τον Βλαντιμίρ
Πούτιν – ειδικά μετά από τόσο
καιρό που χρειάστηκε, τονίζει το
βρετανικό Μέσο.

Η μάχη για τη Μαριούπολη
άλλαξε την πορεία
του πολέμου
Οι υπερασπιστές της Μαριούπολης άλλαξαν την πορεία του
πολέμου με τη Ρωσία, καθώς άντεξαν για 82 ημέρες, δήλωσε την
Τρίτη ο σύμβουλος του Ουκρανού
προέδρου και εκ των διαπραγματευτών του Κιέβου, Μιχαΐλ Ποντόλιακ.
Ο Ποντόλιακ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την εκκένωση περισσότερων ανθρώπων από τα χαλυβουργεία Azovstal της πόλης, το
τελευταίο προπύργιο άμυνας μετά
από εβδομάδες ρωσικής πολιορκίας και βομβαρδισμών, ήταν
δύσκολες, αλλά υπάρχει ελπίδα ότι
θα επιτύχουν.

Τι θα γίνει με τους
στρατιώτες που
παραδόθηκαν
Την ανταλλαγή Ουκρανών στρατιωτικών που εγκατέλειψαν τις
τελευταίες ώρες το εργοστάσιο
χάλυβα στη Μαριούπολη με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου αναμένει το Κίεβο, με τη ρωσική Κρατική Δούμα ωστόσο (κάτω Βουλή
της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης
της Ρωσίας) να εξετάζει την απαγόρευση της ανταλλαγής Ουκρανών
του Τάγματος Αζόφ για Ρώσους
στρατιωτικούς.
Αναλυτικότερα, αρκετοί στη
Μόσχα εκφράζουν τη διαφωνία
τους ως προς το ενδεχόμενο ανταλλαγής Ουκρανών του Azovstal με
Ρώσους στρατιωτικούς. Η Κρατική Δούμα εξετάζει την απαγόρευση μιας τέτοιας ανταλλαγής κρατουμένων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του σώματος, Βιάτσεσλαβ
Βολοντίν. Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ο ίδιος ανέφερε ότι
δεν πρέπει γίνει ανταλλαγή «εγκληματιών Ναζί».
Από την πλευρά του, ο Ρώσος
βουλευτής Λεονίντ Σλούτσκι, ο
οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες
με το Κίεβο, ανέφερε στο κοινοβούλιο ότι οι «εγκληματίες πολέμου» του Αζόφ αξίζουν τη θανατική ποινή. «Δεν τους αξίζει να ζουν
μετά τα τερατώδη εγκλήματα κατά
της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει και που διαπράττουν συνεχώς εναντίον των κρατουμένων
μας», είπε.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πάντως
ότι οι Ουκρανοί που «παραδόθηκαν» στο εργοστάσιο χάλυβα θα
τύχουν αντιμετώπισης «σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες», κάτι
που σύμφωνα με τη Μόσχα, είχε
εγγυηθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Η Χεζμπολάχ έχασε
την πλειοψηφία στις εκλογές
του Λιβάνου
Το κίνημα Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί του έχασαν την πλειοψηφία τους στο κοινοβούλιο του Λιβάνου στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
Το Σιιτικό κίνημα, σύμμαχος του Ιράν, και οι παρατάξεις που
υποστηρίζουν το «δικαίωμά» του να φέρει όπλα, εξασφάλισαν
62 από τις 128 έδρες του κοινοβουλίου, σε μία ανατροπή του
εκλογικού αποτελέσματος του 2018, όταν είχαν εξασφαλίσει 71
έδρες.
Στις πρώτες εκλογές μετά την κατάρρευση της οικονομίας του
Λιβάνου και την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, ανεξάρτητοι μεταρρυθμιστές υποψήφιοι εξασφάλισαν 13 έδρες, σε
μία εξέλιξη ανατρεπτική για το σύστημα εξουσίας που κυριαρχείται από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις εδώ και δεκαετίες.

Κέρδισαν έδαφος οι χριστιανοί
Οι πολιτικοί αντίπαλοι της Χεζμπολάχ, ανάμεσά τους οι Χριστιανικές Λιβανικές Δυνάμεις, κέρδισαν έδαφος, ξεπερνώντας
το Ελεύθερο Πατριωτικό Μέτωπο του προέδρου του κοινοβουλίου Μισέλ Αούν, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ωστόσο τον κατακερματισμό του πολιτικού τοπίου, όπου καμία πολιτική δύναμη δεν
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, εγείροντας τον κίνδυνο
της πολιτικής παράλυσης και εντάσεων που απειλούν να καθυστερήσουν την επείγουσα εισαγωγή μεταρρυθμίσεων που θα
βγάλει την χώρα από το αδιέξοδο της οικονομικής κατάρρευσης.
Τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν ότι απόγονοι πολιτικών
δυναστειών χάνουν τις έδρες τους απέναντι σε νεο-εισερχόμενους στην πολιτική ζωή. Την έδρα του χάνει ο Δρούζος πολιτικός
Ταλάλ Αρσλάν, κληρονόμος μίας από τις παλαιότερες πολιτικές δυναστείες του Λιβάνου, όπως και ο μουσουλμάνος Σουνίτης πολιτικός Φαϊσάλ Καραμί, επίσης απόγονος παλαιάς
λιβανικής πολιτικής δυναστείας.
Τα εκλογικά αποτελέσματα του 2018 είχαν φέρει τον Λίβανο
πιο κοντά στο σιιτικό Ιράν, ενώ τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Κυριακής είναι πιθανόν να ανοίξουν τον δρόμο για την
ανάκτηση της επιρροής της Σαουδικής Αραβίας στην χώρα που
επί μακρόν υπήρξε θέατρο της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και το Ριάντ.

Παλαιστίνιοι επιτίθενται
με μαχαίρια και τσεκούρια
κατά Ισραηλινών
Παλαιστίνιος οπλισμένος με μαχαίρι στράφηκε κατά ισραηλινών στρατιωτών κοντά σε στρατιωτική μονάδα στην βόρεια
Δυτική Όχθη, οι οποίοι και τον εξουδετέρωσαν, σύμφωνα με τις
ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.
Κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Τρίτης, συνελήφθησαν 18
Παλαιστίνιοι καταζητούμενοι, στην κατοχή ενός εκ των οποίων
βρέθηκε τυφέκιο τύπου M-16.
Επίσης, τη Δευτέρα τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίσθηκε
και συνελήφθη σε συγκοινωνιακό κόμβο της βόρειας Δυτικής
Όχθης, όπου υπάρχουν στάσεις λεωφορείων, 22χρονος Παλαιστίνιος, κάτοικος Ραμάλας, εφοδιασμένος με τσεκούρι, στα ρούχα
του οποίου βρέθηκε επιστολή με τις τελευταίες του επιθυμίες.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, ο Παλαιστίνιος
προτίθετο να επιτεθεί σε διερχόμενους Ισραηλινούς.
Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από τον ισραηλινό στρατό,
κατά τις επιχειρήσεις σε παλαιστινιακές αστικές περιοχές της
Δυτικής Όχθης, συνελήφθησαν 9 Παλαιστίνιοι, ως ύποπτοι για
σχεδιασμό ενόπλων επιχειρήσεων κατά ισραηλινών στόχων.
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ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΠΟΥΤΙΝ

Σουηδία & Φινλανδία υπέβαλαν
αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Φ

ινλανδία και Σουηδία κατέθεσαν και επίσημα
χθες Τετάρτη, αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ, σε
μια ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί τεκτονικές αλλαγές στο παγκόσμιο σκηνικό έπειτα από
δεκαετίες ουδετερότητας των δύο χωρών. Η διαδικασία επικύρωσης, που θα πρέπει να περάσει
από τα κοινοβούλια των 30 κρατών/ μελών της
Συμμαχίας, ενδέχεται να διαρκέσει έως και έναν
χρόνο.
Η παράδοση των επιστολών στην έδρα της
συμμαχίας στις Βρυξέλλες σηματοδοτεί την έναρξη
της διαδικασίας ένταξης που τελικά αναμένεται να
οδηγήσει σε διεύρυνση του ΝΑΤΟ από 30 σε 32 μέλη.
«Φεύγουμε από μια εποχή και ξεκινάμε μια άλλη»,
δήλωσε η πρωθυπουργός της Σουηδίας, Μαγκνταλένα Άντερσον, ανακοινώνοντας την απόφαση.
Η Άντερσον και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Σάουλι Νιινίστο, έχουν προγραμματίσει να εμφανιστούν
στον Λευκό Οίκο σήμερα Πέμπτη, όπου ο πρόεδρος Μπάιντεν αναμένεται να στηρίξει τις θέσεις
τους.
Για «ιστορική στιγμή» την οποία «πρέπει να αδράξουμε» έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ,
ο Γενς Στόλτενμπεργκ, κρατώντας στα χέρια τις
αιτήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας για την
ένταξή τους στη Συμμαχία, έχοντας στο πλευρό του
τους πρέσβεις των δύο χωρών (φωτό).
«Είναι καλή μέρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την
ασφάλειά μας», πρόσθεσε ο κ. Στόλτενμπεργκ.
«Ευχαριστώ για την επίδοση των αιτήσεων της
Φινλανδίας και της Σουηδίας για να γίνουν μέλη του
ΝΑΤΟ. Κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον
δρόμο του», συνέχισε.
«Καλωσορίζω θερμά τα αιτήματα της Φινλανδίας
και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είστε οι
πιο στενοί εταίροι μας και η ιδιότητα του μέλους θα
αυξήσει την κοινή ασφάλεια», διαβεβαίωσε ο Γενικός
Γραμματέας της Συμμαχίας.
Επισήμανε ότι οι σύμμαχοι θα αξιολογήσουν τα
επόμενα βήματα της διαδικασίας για την ένταξη των
δύο σκανδιναβικών χωρών κι ότι τα συμφέροντα
για την ασφάλεια όλων των συμμάχων θα ληφθούν
υπόψη.
«Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σε όλα
τα ζητήματα και να καταλήξουμε σε γρήγορα συμπεράσματα», κατέληξε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΕΡΝΤΟΓΑΝ...
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
δήλωσε ότι δεν θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας
και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Αλγερινό πρόεδρο.
Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι οι διπλωμάτες
από τη Φινλανδία και τη Σουηδία δεν χρειάζεται να…
«μπουν στον κόπο» να ταξιδέψουν στην Τουρκία
προκειμένου να πείσουν την Άγκυρα να εγκρίνει τα
αιτήματα ένταξής τους στη Συμμαχία.
«Καταρχάς, δεν θα λέγαμε “ναι” σε όσους επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία να ενταχθούν στο
ΝΑΤΟ, έναν οργανισμό ασφαλείας», ανέφερε, ενώ
επανέλαβε ότι οι δύο χώρες δεν έχουν καθαρή στάση
απέναντι στην τρομοκρατία, αναφερόμενος σαφώς
στο PKK.
Χαρακτήρισε μάλιστα τη Σουηδία «εκκολαπτήριο» τρομοκρατικών οργανώσεων και υποστήριξε
ότι είχε «τρομοκράτες» στο κοινοβούλιο της.
Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η Σουηδία και η Φινλανδία προσφέρουν καταφύγιο σε άτομα που συνδέονται με «τρομοκρατικές» οργανώσεις – όπως το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και το Κίνημα του
Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί πως ενορχήστρωσε την απόπειρα
πραξικοπήματος του 2016.
Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ όπου συζητήθηκε η διεύρυνση της Συμμαχίας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου είπε: «Εξηγήσαμε στις χώρες μέλη κατά
τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ την υποστήριξη
της Σουηδίας και της Φινλανδίας σε τρομοκρατικές
οργανώσεις. Εκφράσαμε ακόμα την ανοιχτή υποστήριξη της Σουηδίας με όπλα. Οι δηλώσεις του Σουηδού υπουργού Εξωτερικών μέχρι στιγμής, δεν ήταν
εποικοδομητικές αλλά προκλητικές».
Πριν από τη συνάντηση, ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Τουρκία ήταν πάντα υπέρ μιας «πολιτικής
ανοικτών θυρών». Ωστόσο, σημείωσε ότι η Φινλανδία και η Σουηδία «υποστηρίζουν ανοιχτά και
εμπλέκονται με την τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG»,
η οποία «επιτίθεται στην Τουρκία και σκοτώνει Τούρκους στρατιώτες και αμάχους».

ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ
Η αλήθεια, βέβαια, για την τουρκική στάση είναι
άλλη. Ποσώς ενδιαφέρει τον Ερντογάν το Κουρδικό
ή η διεύρυνση της Συμμαχίας. Ο Ερντογάν έχει περισσότερους από έναν λόγους για να ενεργήσει κατ’
αυτόν τον τρόπο. Ο προφανής είναι πως δεν θέλει
να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις και τις μπίζνες του
με τη Ρωσία του Πούτιν, πολύ περισσότερο καθώς
οι μοίρες τους έχουν δεθεί στενά σε μια σειρά μέτωπα: Τη Λιβύη, τη Συρία και τον Καύκασο, την ενέργεια, τους εξοπλισμούς και τον τουρισμό.
Υπάρχουν όμως και άλλοι. Ένας από αυτούς είναι
ότι οι Σκανδιναβοί - και κυρίως οι Σουηδοί - έχουν
επανειλημμένως στριμώξει την Άγκυρα για τα πεπραγμένα της, σε διάφορες περιπτώσεις. Από την
Κύπρο, την εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματός της μέχρι το προσφυγικό, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού σε τρίτες χώρες.
Έτσι, ο Ερντογάν, βλέποντας πιο μακριά, δεν θέλει
να δώσει λευκή επιταγή σε μια διεύρυνση με χώρες
οι οποίες, μελλοντικά, ενδέχεται να στραφούν εναντίον τους. Όπως έκανε και κάνει η Ελλάδα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, καθώς δεν δίστασε να
ψέξει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Τουρκίας για το «λάθος» που έκαναν να
την δεχτούν στη Συμμαχία – την οποία, όπως είπε,
τώρα η Αθήνα αξιοποιεί κατά της Τουρκίας (ξεχνώντας,
φυσικά, ότι δεν κούνησε ούτε το… δαχτυλάκι της
κατά την εισβολή στην Κύπρο, το 1974).

ΤΙ ΖΗΤΑ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΑΠΟ ΗΠΑ-ΕΕ
Την τελευταία πενταετία, οι δύο σκανδιναβικές
χώρες έχουν απορρίψει όλα τα αιτήματα της Τουρκίας
για την έκδοση σε αυτήν «τρομοκρατών» του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος και του δικτύου των αποκαλούμενων «γκιουλενιστών».
Η αλήθεια, βεβαίως, είναι ότι δύσκολα μπορεί
κανείς να πιστέψει ότι ο η Τουρκία απειλεί με βέτο
σε ένα τόσο σημαντικό για τους Αμερικανούς και
τους Ευρωπαίους θέμα απλώς και μόνο επειδή Σουηδία και Φινλανδία δεν της κάνουν τα χατίρια. Αν,
όμως, δεν είναι αυτή η πραγματική αιτία για τη στάση
της, τότε ποια είναι;
Οι απαιτήσεις που προβάλει ο Ερντογάν απέναντι
σε ΗΠΑ: Την έγκριση της αγοράς νέων μαχητικών
F-16 και της αναβάθμισης του υπάρχοντος στόλου
της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Την έκδοση
του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τον Ερντογάν ως ο μεγαλύτερος εχθρός του.
Επίσης, την αποδοχή των «νόμιμων δικαιωμάτων» της Τουρκίας στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο.
Και φυσικά, την αναγνώριση του αναβαθμισμένου
στρατηγικού της ρόλου στην ευρύτερη περιοχή, που
περιλαμβάνει και ένα βαθμό αυτονομίας στις επιλογές και τις συμμαχίες της, συμπεριλαμβανομένης
της Ρωσίας. Όπως και το ελεύθερο να εισβάλει και
να έχει στρατιωτική παρουσία όπου κρίνει αναγκαίο για τα συμφέροντά της.
Από τους Ευρωπαίους ζητά επίσης πολλά και
σημαντικά: Τη συνέχιση και ενίσχυση της χρημα-

τοδότησης της Τουρκίας, για τον ρόλο της στο
προσφυγικό, όπως και την τόνωση των διμερών
εμπορικών συναλλαγών προς όφελός της. Την
αντιμετώπισή της περίπου ως ισότιμης με την
Ελλάδα και την Κύπρο, έστω και αν δεν είναι
μέλος της ΕΕ. Τη συνολική αναθεώρηση της «στρατηγικής πυξίδας», που εμμέσως πλην σαφώς την
χαρακτηρίζει ως αντιδημοκρατικό κράτος και
απειλή για τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Παράλληλα, το ξεμπλοκάρισμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, καθώς θεωρεί ότι δεν μπο-ρεί να
συζητείται η αποδοχή της Ουκρανίας και όχι της
Τουρκίας στους κόλπους της «ευρωπαϊκής οικογένειας». Και βεβαίως, το ελεύθερο να «αλωνίζει» στο
ευρωπαϊκό έδαφος, καταδιώκοντας τους εχ-θρούς
του Ερντογάν – Κούρδους, «γκιουλενιστές» και αριστερούς αγωνιστές.

ΒΕΛΓΙΟ: ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ζαν
Άσελμπορν κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο για
«νοοτροπία παζαριού» λόγω της αρνητικής στάσης
του στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας
στο ΝΑΤΟ.
«Ξέρει κανείς πώς λειτουργούν τα παζάρια
στην Τουρκία», σχολίασε δηκτικά ο Άσελμπορν

μιλώντας την Τρίτη στο γερμανικό δίκτυο ZDF. «Και
μερικές φορές η νοοτροπία, ειδικά του Ερντογάν, διαμορφώνεται κι από αυτό».
Κατά τη γνώμη του Άσελμπορν, η ανησυχία της
Τουρκίας δεν αφορά καθόλου το κουρδικό ζήτημα,
αλλά την παράδοση των αμερικανικών μαχητικών
αεροσκαφών F16 – μια τέτοια συμφωνία με την
Άγκυρα είναι πολιτικά αμφιλεγόμενη στην Ουάσιγκτον. «Νομίζω ότι ο Ερντογάν θέλει να «αυξήσει
την τιμή» (στη διαπραγμάτευση) και να ασκήσει
πίεση για να συμβεί αυτό (μαχητικά F-16)». Αυτό
είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι».

ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥΤΙΝ
Απειλές προς το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της
Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, σχολιάζοντας την απόφαση της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη
στη Συμμαχία.
Κάνοντας ένα βήμα πίσω, ο Ρώσος πρόεδρος
δήλωσε: «Η Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη
Φινλανδία ή τη Σουηδία, επειδή οι χώρες αυτές εντάσσονται στο ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει καμία απειλή για τη
χώρα».
Ωστόσο στη συνέχεια ο ίδιος τόνισε πως «η επέκταση των στρατιωτικών υποδομών θα προκαλέσει σίγουρα την αντίδρασή μας».
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Αποθέωση Κυρ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Μ

όνο περηφάνια και εθνική ανάταση νοιώθουν οι απανταχού της Γης Έλληνες από
τη συνολική παρουσία του πρωθυπουργού της
Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής τη Δευτέρα και την Τρίτη.
Ήταν μια παρουσία άριστη από πάσης απόψεως. Και από πλευράς ουσίας αλλά και υψηλών
συμβολισμών. Ένας περήφανος πρωθυπουργός εκπροσώπησε τον Ελληνισμό με αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και υπερασπίστηκε πειστικά και με σθένος τα δίκαια του Ελληνισμού,
της Ελλάδας και της Κύπρου. Με πλήρη συναίσθηση της υψηλής αποστολής του, έδωσε ξεκάθαρα μηνύματα ότι η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο,
δημοκρατικό και ειρηνικό κράτος, αλλά την ίδια
ώρα δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε να επιβουλευθεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Ο Πρόεδρος Μπάιντεν υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο με θέρμη τον Έλληνα ηγέτη (φορώντας
γραβάτα με την ελληνική σημαία) αλλά και την Ομογένεια για την εκδήλωση για τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση. Τόνισε τους δεσμούς
του με τους Ομεγενείς, λέγοντας ότι όταν ήταν γερουσιαστής λάμβανε ποσοστό 92% των ψήφων
τους. Τόσο πολύ είναι «δεμένος με την Ομογένεια,
είπε, που στο τέλος, αν και Καθολικός, άρχισε να
βάζει το σταυρό του όπως οι Ορθόδοξοι.
Η ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο ήταν
μνημειώδης. Για πρώτη φορά μίλησε εκεί Έλληνας
πρωθυπουργός. Το περιεχόμενο του λόγου του θα
αποτελέσει ορόσημο και σημείο αναφοράς. Όπως
ήταν φυσικό, ξεκίνησε με αναφορά στον αρχαίο
Ελληνικό Πολιτισμό που είναι βεβαίως το λίκνο του
Δυτικού πολιτισμού, και στην Αθηναϊκή Πολιτεία
του Περικλή που εγκαθίδρυσε την πρώτη Δημοκρατία στον κόσμο.
Συνέδεσε την ιστορία των ΗΠΑ και της Ελλάδος
τα τελευταία 200 χρόνια και έκανε ειδική μνεία στην
συνεχή και σταθερή συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδος
στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και στην μετέπειτα σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας.

Τόνισε ιδιαίτερα την πρόσφατη επέκταση της
αμυντικής και στρατιωτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ελλάδος και στην μεγάλη σημασία των δύο Αμερικανικών βάσεων Σούδας και Αλεξανδρούπολης στην
ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.
Στάθηκε στην πρόσφατη παράνομη εισβολή
Πούτιν στην Ουκρανία, στην σημασία της ενίσχυσης
της αμυντικής ικανότητας των Ουκρανών και ήταν
ιδιαίτερα έντονος να μην επιτραπεί στο καθεστώς
της Μόσχας να επεκτείνει τον πόλεμο.
Έκανε βεβαίως ιδιαίτερη μνεία και στη Κύπρο
και τις συμμαχίες στην περιοχή, ιδιαίτερα με το
Ισραήλ, και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία των Ελλήνων της Αμερικής και του δραστήριου Ελληνοαμερικανικού Λόμπι. Καταδίκασε απερίφραστα τη 48χρονη τουρκική κατοχή και τάχθηκε υπέρ μιας δίκαιης λύσης στο Κυπριακό, απορρίπτοντας την τουρκική αξίωση για δύο κράτη.
Εξαιρετικός σε όλη την ομιλία του, με άψογη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, καταχειροκροτήθηκε
πάνω από 10 φορές, με το εκλεκτό του ακροατήριο
να εγείρεται όρθιο πολλές φορές από την θέση του.
Ειδικά όταν αναφέρθηκε στην Κύπρο το χειροκρότημα ήταν έντονο και παρατεταμένο.
Στο προεδρείο του Κογκρέσου, οι δύο επιφανείς
γυναίκες της Αμερικής, η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
Καμάλα Χάρρις και η πρόεδρος της Βουλής Νάνσυ Πελόσι.

ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ
Μία ευρεία γκάμα θεμάτων διμερούς, περιφερειακού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος ετέθησαν
επί τάπητος κατά την κατ ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, αλλά και εν συνεχεία
στις διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στο συνομιλητή
του όλες τις λεπτομέρειες, που αφορούν στην εντεινόμενη εσχάτως τουρκική προκλητικότητα και
δη τις υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έδει-

ξε στον κ. Μπάιντεν τον χάρτη της «γαλάζιας πατρίδας», που διακινούν οι Τούρκοι.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο
Κυπριακό και στην τουρκική κατοχή χωρίς να «μασήσει» τα λόγια του διαμηνύοντας εκ νέου πως δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτή μία λύση δύο κρατών.
Στη συνάντηση Μητσοτάκη – Μπάιντεν υπήρξε
συναντίληψη των δύο ηγετών στο ζήτημα της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου διεθνώς μέσω
της επιβολής πλαφόν. Μάλιστα, οι δύο άνδρες
συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειες τους εν
όψει και της κρίσιμης έκτακτης Συνόδου Κορυφής
της ΕΕ στα τέλη Μαΐου. Τονίστηκε ο ρόλος που
μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως πύλη εισόδου ενεργειακών πόρων προς την Ευρώπη ενόσω η ΕΕ επιδιώκει απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ ψηλά στην ατζέντα ήταν σειρά
ζητημάτων της διμερούς συνεργασίας, όπως η ασφάλεια και η άμυνα – με ενδιαφέρον της Ελλάδας
για τα F-35 και με ψηφισμένη ήδη την τροποποίηση
της αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας –
ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι στόχος
της χώρας μας είναι να έχει προμηθευθεί ένα σμήνος από τα αμερικανικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς έως το τέλος της δεκαετίας. Επισημαίνεται ότι
από το πρόγραμμα των F-35 έχει αποβληθεί η Τουρκία, στρεφόμενη πλέον σε αναβαθμισμένα F16, ενώ πράσινο φως για την ελληνική συμμετοχή
άναψε τις προηγούμενες ημέρες και η κατασκευάστρια εταιρία Λόκχιντ – Μάρτιν. «Ελπίζουμε να
προσθέσουμε το εκπληκτικό αεροσκάφος F-35 στο
οπλοστάσιό μας», είπε ο Πρωθυπουργός στην αντιφώνησή του.
«Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος» ήταν
από τις πρώτες φράσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη
μέσα στο Οβάλ Γραφείο. Παίρνοντας τον λόγο μετά το καλωσόρισμα από τον Αμερικανό πρόεδρο,
σχολίασε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ «αντιμετωπίζουμε

αλληλέγγυοι» τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας για τη ρωσική εισβολή έκανε λόγο για «βάρβαρη επίθεση» που αποτελεί «απειλή για τη Δημοκρατία».
Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σειρά μηνυμάτων για το Ουκρανικό, καθιστώντας σαφές ότι αποτελεί κορυφαίο θέμα για την Ουάσιγκτον. Εκανε λόγο «για ηθικό, ηγετικό ρόλο που έχει διαδραματίσει
η Ελλάδα» στο Ουκρανικό, προσθέτοντας: «Δεν
είναι εύκολο. Το γνωρίζω και σας ευχαριστώ… Σήμερα, η φιλία μας και η συνεργασία ανάμεσα στις
δύο χώρες, ανάμεσα στους Ελληνες και τους Αμερικανούς, είναι – θεωρώ – πιο σημαντικές από ποτέ».
«Τους τελευταίους δύο αιώνες, οι δύο χώρες μας
βρίσκονταν πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.
Πολεμήσαμε μαζί. Και τώρα αντιμετωπίζουμε, ενωμένοι, την πρόκληση της εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία. Παράλληλα, αυτή η επίσκεψη είναι μια
ευκαιρία να αξιολογήσουμε εκ νέου το επίπεδο της
σχέσης μας. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι στο υψηλότερο, ιστορικά, επίπεδο. Και δεν αναφέρομαι μόνο
στο αμυντικό σκέλος της σχέσης μας, αλλά και στο
εμπόριο, τις επενδύσεις, τον ρόλο της Ελλάδας ως
αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, ως
μιας χώρας που ξεπέρασε τη χρηματοπιστωτική
κρίση με μια οικονομία που αναπτύσσεται και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας τόσο στα Βαλκάνια όσο
και στην ευρύτερη περιοχή», σχολίασε από την
πλευρά του ο Πρωθυπουργός.
Στη δεξίωση προς τιμήν του Πρωθυπουργού
που ακολούθησε στο East Room του Λευκού Οίκου
και άνοιξε με ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής
Ελπιδοφόρου, έδωσαν το «παρών» αμερικανοί
βουλευτές, γερουσιαστές και παράγοντες της Ομογένειας. Με εγκωμιαστικά λόγια για την Ελλάδα
μίλησε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν,
ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Αμερικανό
πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και με
πρόσκληση προς το προεδρικό ζεύγος για επίσκεψη
στην Ελλάδα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ
Σαφή μηνύματα – κυρίως προς την Τουρκία
– περιείχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Αμερικανικό Κογκρέσο που χαρακτηρίστηκε
ιστορική, καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που μίλησε ενώπιον των μελών
των δύο αμερικανικών νομοθετικών σωμάτων,
της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο κ. Μητσοτά-κης έκανε αναφορές
στην τουρκική προκλητικότητα, το Κυπριακό,
την Ουκρανία, την πανδημία και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Η Δημοκρατία ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ»
Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μεγάλη τιμή που νοιώθει που απευθύνεται στο Κογκρέσο, ενώ δήλωσε απολύτως
ευγνώμων υπό τα βλέμματα δύο γυναικών, της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, και της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι
Πελόζι.
«Δεν έρχομαι για να αναζητήσω εκτίμηση. Έρχομαι εδώ για να γιορτάσω ένα θαύμα. Που ενώνει
τους Έλληνες μαζί με τους Αμερικανούς. Τη Δημοκρατία. Καμία κοινωνία πριν από εκείνη των Ελλήνων δεν τολμούσε να πιστέψει ότι η τάξη και η Δημοκρατία ήταν συμβατές».
«Γνωρίζω τους ιδιαίτερους δεσμούς ανάμεσα
στα δύο έθνη μας σε μία εποχή που τίθενται σε δοκιμασία οι αξίες μας. Είναι μία επιπρόσθετη χαρά
και τιμή να απευθύνομαι στην ολομέλεια του Κογκρέσου», σημείωσε και προσέθεσε: «Όπως όλοι
οι Έλληνες κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ουάσιγκτον νιώθω πως επιστρέφω σπίτι μου. Μία βόλτα γύρω από το μνημείο του Λίνκολν είναι σαν μία

βόλτα γύρω από τον Παρθενώνα, τουλάχιστον πριν ο Λόρδος Έλγιν υφαρπάξει τα μάρμαρα».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ζητήματα
αυτοδιάθεσης, ελευθερίας και δημοκρατίας, λέγοντας: «Είναι δύσκολο για εμάς να συνειδητοποιήσουμε την αξία της ιδέας της αυτοδιάθεσης που
γεννήθηκε πριν από 25 αιώνες, τότε γυναίκες και
δούλοι δεν είχαν δικαίωμα στη δημοκρατία, αυτό
το μάθημα δεν χάθηκε από τους ιδρυτές πατέρες
που διαμόρφωσαν το Αμερικανικό Σύνταγμα βάσει
των διδαγμάτων της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, και
ήταν έξυπνοι ώστε να εντάξουν τις απαραίτητες εξισορροπήσεις. Η θέσπιση της δημοκρατίας στις ΗΠΑ
έφερε τη μεγαλύτερη επέκταση της δημοκρατίας
και της ελευθερίας που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα».
«Πέρυσι η Ελλάδα γιόρτασε τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση του 1821. Αυτό που μας δίδαξε η
Αμερικανική Επανάσταση ήταν ότι πρέπει να πολεμάμε για την ελευθερία μας ακόμα και όταν οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος μας», πρόσθεσε.
Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε
στους δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ από την εποχή της
Ελληνικής Επανάστασης μέχρι τις μέρες μας: «Αντικαταστήστε την λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ουκρανία
και οι ομοιότητες αναδύονται εύγλωττα. Όπως στη
Μαριούπολη (που έχει ελληνικό όνομα, υπέδειξε),
έτσι και στο Μεσολόγγι το 1826 οι υπερασπιστές
της πόλης απέκρουσαν τη μία επίθεση μετά την άλλη προτού παραδοθούν χάνοντας τη ζωή τους μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Ακόμη και σήμερα δεν έχουμε ξεχάσει τους Αμερικανούς εθελοντές που χάρισαν τη ζωή τους στη μάχη για την
ελευθερία της Ελλάδος, ούτε και όλους όσοι απέστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια. Το πρώτο σχολείο
δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 1831 από τον Αμερικανό Χιλ. Ακόμη και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το σχέδιο Μάρσαλ βοήθησε την χώρα μας να
ορθοποδήσει μετά τις καταστροφές του πολέμου
και του εμφυλίου. Έλληνες που σώθηκαν από τον
πόλεμο έγιναν συγγραφείς στις ΗΠΑ, πολλοί εξ αυτών μετείχαν ενεργά στον αγώνα κατά της δουλείας».
«Οι δύο χώρες μας πάντα βρέθηκαν στη σωστή
πλευρά της ιστορίας, πολέμησαν τους εσωτερικούς
τους δαίμονες, αλλά εξήλθαν ισχυρότερες δικαιώνοντας τις αξίες των προγόνων μας. Αυτή η
200η επέτειος είναι μία υπενθύμιση των αξιών που
μας φέρνουν κοντά και των καθηκόντων που έχουμε μπροστά μας», υπογράμμισε.

«Είμαστε αταλάντευτα
υπέρ της Ουκρανίας»
Αναφερθείς στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ.

Μητσοτάκης δήλωσε τρομοκρατημένος για όσα
διαδραματίζονται. «Κοιτάμε προς την Ουκρανία.
Για ακόμη μια φορά πρόκειται για έναν λαό που καλείται να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στην ελευθερία».
Όπως είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός, δεν μπορούμε να “σφυρίζουμε αδιάφορα” σε έναν αγώνα
που θυμίζει τόσο έντονα τον δικό μας. «Είμαστε
αταλάντευτα υπέρ της Ουκρανίας και κατά της επιθετικότητας του Πούτιν», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως
κανείς δεν έχει κάτι εναντίον του ρωσικού λαού.

Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία
«Ο πόλεμος του Πούτιν δεν θα επιτύχει, δεν
πρέπει να επιτύχει για να σταλεί το μήνυμα ότι
ο ιστορικός αναθεωρητισμός δεν θα γίνει ανεκτός από τη διεθνή κοινότητα των δημοκρατικών
κρατών», πρόσθεσε, αναφερόμενος προφανώς χωρίς να κατονομάζει - στην Τουρκία και τις απειλές της γείτονος.
«Δεν θα δεχτούμε καμιά πράξη επιθετικότητας
που θα παραβιάζει την κυριαρχία και τα δικαιώματά μας. Αυτό περιλαμβάνει και τις υπερπτήσεις που
πρέπει να σταματήσουν άμεσα», πρόσθεσε. «Το
τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι μια άλλη πηγή αστάθειας στη ΝΑ πλευρά του ΝΑΤΟ. Η
γλώσσα του αναθεωρητισμού, της νοσταλγίας αυτοκρατορίας δεν μπορεί να συνεχιστεί», είπε και
κάλεσε το Κογκρέσο να εξετάσει προσεκτικά τα
εξοπλιστικά προγράμματα με άλλους συμμάχους.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά
στο Κυπριακό, λέγοντας: «Η γλώσσα της νοσταλγίας μίας αυτοκρατορίας δεν μπορεί να
συνεχιστεί. Σας ζητώ να μην ξεχάσουμε μία
ανοιχτή πληγή: αναφέρομαι στην εισβολή και
τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο
και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Το ίδιο ισχύει για
όλες τις άλλες περιφερειακές διαμάχες».

Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΣΙ ΠΕΛΟΖΙ
Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο συγκίνησε τη Νάνσι Πελόζι, όπως η ίδια παραδέχτηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό.
«Άλλη μια φορά συγκινήθηκα τόσο. Ήταν στην
ομιλία του πρώην προέδρου της Τσεχίας, Βάτσλαβ
Χάβελ», είπε η πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων στον πρωθυπουργό κατά τη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν του.
Και προσέθεσε χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν υπέροχη η ομιλία; Θεωρώ πως ήταν μοναδικής έμπνευσης! Είπα και στον πρωθυπουργό, αμέσως
μετά, πως έχω ακούσει πολλές ομιλίες στην Κοινή
Σύνοδο του Κογκρέσου. Όλες τους ιστορικής
σημασίας, ενδιαφέρουσες και εξαιρετικές. Μία από

αυτές, όμως, μου έχει μείνει στο μυαλό εδώ και δεκαετίες. Αναφέρομαι σε μια ομιλία του Βάτσλαβ Χάβελ, με θέμα τη δημοκρατία, πριν από 30 χρόνια.
Η σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού είναι αυτής
της κατηγορίας. Τόσο αξιόλογη, τόσο επίκαιρη».
Στην αντιφώνησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ευχαρίστησε την κυρία Πελόζι, ενώ της απένειμε,
εκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τον Μεγαλόσταυρο του
Τάγματος της Τιμής.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
GEORGETOWN
Η Ελλάδα επιδιώκει μια στενή στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της
Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία/συζήτηση στο πανεπιστήμιο της Τζόρτζταουν.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην σημασία της
Ελλάδας ως σημείο εισόδου ενέργειας στην Ευρώπη,
σημειώνοντας τις στρατηγικές σχέσεις που έχει με
Ισραήλ, Κύπρο, τα ΗΕΑ, την Σαουδική Αραβία και
την Αίγυπτο. Μεταξύ άλλων, είπε επίσης ότι στόχος
δεν είναι να απομονώσουμε την Τουρκία και ότι
«προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να την φέρουμε κοντά».
Κατά την άφιξή του πανεπιστήμιο τον υποδέχθηκε
ο Αμερικανός δημοσιογράφος Ντέιβιντ Ιγνάτιους, που του απηύθυνε ερωτήσεις.
Την εκδήλωση άνοιξε ο ομογενής και αντιπρόεδρος των «Φίλων Αγίου Νικολάου» Μιχάλης Ψαρός καλωσορίζοντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό

στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν, ένα μέρος όπου
οι άνθρωποι και οι κουλτούρες, οι πολιτισμοί και οι
θρησκείες ανταλλάσσουν ιδέες, ανέφερε.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία
του λέγοντας πως στα 19 του χρόνια είχε κάνει πρακτική στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο για έξι εβδομάδες.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο σημείο εισόδου ενέργειας
στην Ευρώπη αλλά και η μεγαλύτερη οικονομία
στα Βαλκάνια.
«Η Ελλάδα είναι το σημείο για υγροποιημένο αέριο. Ενεργειακά η χώρα μας είναι σημαντική καθώς έχει στρατηγικές σχέσεις με την Ισραήλ και την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ντέιβιντ Ιγνάτιους έθεσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό το ζήτημα των τουρκικών παραβιάσεων
και αν αυτό θα το έθετε στον Αμερικανό Πρόεδρο.
«Θα μιλήσω για την Ελλάδα, την Μέση Ανατολή, την Ρωσία, αλλά και τα θέματα με την Τουρκία.
Οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται ποιοι είναι οι αξιόπιστοι
σύμμαχοι. Στόχος μας δεν είναι να απομονώσουμε
την Τουρκία γιατί θα είναι πάντα εκεί. Αποτελεί το
γεωγραφικό μας πεπρωμένο, όμως προσπαθούμε
να βρούμε τρόπους να την φέρουμε κοντά», απάντησε ο πρωθυπουργός (η συνέντευξη δόθηκε
πριν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο).
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία μίλησε για την ανάγκη
διαύλων επικοινωνίας με την Ρωσία ώστε να μπορέσει να γίνει μια διαπραγμάτευση ενώ τόνισε πως
και «η Ελλάδα επειδή ζει σε μια περίπλοκη γειτονιά και αντιμετωπίζει εξίσου περίπλοκα ζητήματα,
θεωρούμε ότι αυτά πρέπει να λύνονται με τον νόμο». Ο ίδιος, δήλωσε περήφανος ως Ευρωπαίος
ηγέτης για τις κυρώσεις που η Ευρώπη πρότεινε

να επιβληθούν στην Ρωσία, οι οποίες και είναι οι
σκληρότερες που έχουν επιβληθεί ποτέ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι τα πράγματα δεν
έχουν έρθει όπως περίμενε ο Ρώσος πρόεδρος.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι για χώρες όπως
η Ελλάδα που έχει δεσμούς με τη Ρωσία δεν είναι
εύκολη η απόφασή της να σταθεί στο πλευρό της
Ουκρανίας υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «πάντοτε πιστεύουμε ότι οι διαφορές διαμάχες πρέπει να
λύνονται με βάση το διεθνές δίκαιο».
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για την
ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Όπως ανέφερε, δεν βλέπει πρόθεση για να μπλοκαριστεί η είσοδος της Σουηδίας, καθώς είναι μια
χώρα που βρίσκεται στο περιθώριο τα τελευταία
200 χρόνια και δεν συμμετέχει σε πολέμους. «Στην
συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποφάσισε να πάρει θέση γιατί βλέπει πως επαναχαράσσεται ο χάρτης της Ευρώπης. Θεωρώ ότι το βέτο θα έχει συνέπειες για την Τουρκία».
«Δεν υπάρχει τρόπος να βγει μία χώρα από
ΝΑΤΟ παρά μόνο εθελοντικά, αλλά αν ανήκεις στη
συμμαχία πρέπει να συμφωνείς τους βασικούς
κανόνες της», συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Παρόντες στην ομιλία του Πρωθυπουργού
ήταν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως,
ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, η Ελληνίδα Πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Πρέσβης Γιώργος Τσούνης, ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ Κωνσταντίνος
Κούτρας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο
Σικάγο Εμμανουήλ Κουμπαράκης, η σύζυγος
του Πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη κ.ά.
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ΜΕΡΟΣ 20όν
Το Εκκλησιαστικό Πρόβλημα
της Κύπρου και ο Γερμανὀς
(συνέχεια)
Υπάρχουν, όμως, και οι πιο κάτω δύο επιστολές του
Γερμανού προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος:
«Αριθ.Πρωτ. 2054
Εν Λονδίνω τη 7η Ιουλίου 1935
Εξοχώτατε, Κατά την προχθεσινήν μετά του Υπουργού των Αποικιών συνέντευξίν μου έθιξα και το ζήτημα
της Κύπρου, περί του οποίου ουδεμίαν ούτος ηδυνήθη
να μοι δώση άλλην πληροφορίαν, ει μη ότι η Κυβέρνησις
επιμένει εις την άποψιν αυτής περί μη επιστροφής των
εξορίστων Μητροπολιτών. Αφού εξέφρασα την λύπην
μου διά την εν Κύπρω κρατούσαν εκκλησιαστικήν ανωμαλίαν καιρίως βλάπτουσαν τα θρησκευτικά συμφέροντα της ομογενείας και εβεβαίωσα, ότι οι εξόριστοι Μητροπολίται παραμένουσι κανονικοί ποιμένες των επαρχιών
αυτών, ηρώτησα, αν δεν ηδυνάμην εξ ιδίας πρωτοβουλίας να αναλάβω τον ρόλον μεσάζοντος μεταξύ Κυβερνήσεως και Μητροπολιτών μη εξαιρουμένου και του Τοποτηρητού προς εξεύρεσιν λύσεως προαγούσης την εκλογήν νέου Αρχιεπισκόπου. Προσκληθείς υπέδειξα ότι ούτοι
θα ηδύναντο να πεισθώσιν υπ’ εμοί, όπως αφού η μετάβασις των ιδίων καθίσταται αδύνατος, αποστείλωσιν εκάτερος ανά έναν Επίσκοπον εξ άλλου κλίματος έχοντα
πληρεξουσιότητα να εκτελέση ό,τι ο καταστατικός νόμος
επιβάλλει εις τους κανονικούς Μητροπολίτας και μετά την
εκλογήν Αρχιεπισκόπου απέλθωσιν εκείθεν.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
»Προ πάσης όμως τοιαύτης αποπείρας θα επεθύμουν
να γινώσκω αν η Κυβέρνησις είνε διατεθειμένη να αποδεχθή την λύσιν ταύτην. Ο Κύριος Υπουργός, όστις εξεδήλωσεν ωσαύτως τον πόθον, όπως τεθή τέρμα εις την
εκκλησιαστικήν εκκρεμότητα μοι είπεν, ότι δεν δύναται να
μοι απαντήση τι οριστικόν πριν ή συνεννοηθή πρώτον
μετά του Κυβερνήτου Κύπρου, όστις παρεπιδημεί ενταύθα
και είτα μετά του Υπουργού των Αποικιών και μοι υπεσχέθη,
ότι θα μοι τηλεφωνήση προσεχώς προς περαιτέρω συνεννόησιν. Επανέλαβον εις αυτόν την διαβεβαίωσιν, ότι πρόκειται ακραιφνώς περί ιδιωτικής μου πρωτοβουλίας και
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ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)
διά να προλάβω πάσαν υπόνοιαν ενδεχομένης υποψηφιότητος των εξορίστων, αφήκα να εννοηθή ότι το ρεύμα
των δυναμένων να έχωσι γνώμην επί του ζητήματος κλίνει
μάλλον υπέρ της εκλογής την φοράν ταύτην αρχιεπισκόπου εκτός του κλίματος Κύπρου, αφού ο καταστατικός νόμος Κύπρου δεν κωλύει τούτο.
»Εμείναμεν σύμφωνοι, όπως συναντηθώμεν και αύθις
και συνομιλήσωμεν περί του ζητήματος. Ενόμισα, ότι κατά
την πρώτην ταύτην επαφήν και ταύτην γενομένην όχι ανεξαρτήτως αλλά κατόπι μακράς περί του Ιεροσολυμητικού
ζητήματος συζητήσεως, δεν έπρεπε να επεκταθώ εις οιασδήποτε λεπτομερείας. Τούτο θα πράξω αν γένηται κατ’
αρχήν δεκτή η πρότασίς μου [……]»
«Αύξ.αριθ.2080
Εν Λονδίνω τη 30η Ιουλίου 1935
Εξοχώτατε, Εν αναφορά προς το από 7ης τρέχ. Μηνός
και έτους και υπ’ αριθ.Πρωτ. 2054 έγγραφόν μου προς
το Σεβ. Υπουργείον των Εξωτερικών, λαμβάνω την τιμήν
όπως αναφέρω τα ακόλουθα:
»Προχθές μετά μεσημβρίαν ο Τμηματάρχης του περί
Κύπρου τμήματος εν τω Υπουργείω των Αποικιών προέβη τηλεφωνικώς εις την εξής πρός με ανακοίνωσιν εν
σχέσει προς την λύσιν του Κυπριακού Αρχιεπισκοπού
ζητήματος ήν προύτεινα εξ ιδιωτικής μου πρωτοβουλίας.‘‘Το Υπουργείον των Αποικιών ουδεμίαν δύναται να
εκφράση γνώμην επί οιασδήποτε προτάσεως, εφόσον
αύτη δεν υποβάλλεται διά του αρμοδίου οργάνου (channel),
όπερ είνε η εν Κύπρω πολιτική αρχή τουτέστιν ο Κυβερνήτης Κύπρου’’.
»Σχετικώς προς τα ανωτέρω θεωρώ καλόν, όπως προσθέσω ότι κατά την τελευταίαν μου τη 20η Ιουλίου συνάντησιν μετά του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας έλαβον την
ευκαιρίαν, όπως υποδείξω την ρηθείσαν λύσιν τοσούτω
μάλλον, όσω ο Σεβ. Αρχιεπ. Καντουαρίας έμελλε τη παρελθούση Δευτέρα να συναντηθή μετά του ενταύθα παρεπιδημούντος Κυβερνήτου Κύπρου. Η συνάντησις εγέ-

νετο ο δε Σεβ. Αρχιεπίσκοπος μοι γράφει εμπιστευτικώς
ότι ‘‘συναντήσας τον Κυβερνήτην Κύπρου Sir Rich. Palmer
ανέφερε την υποδεικνυομένην λύσιν του ζητήματος. Ούτος
εδήλωσε σαφώς, ότι το επ’ αυτώ ούτε θα αντιταχθή αλλ’
ούτε και θα επιδοκιμάση επισήμως οιονδήποτε σχέδιον
καθόσον επιθυμεί, όπως η Κυβέρνησις παραμείνη εντελώς
ουδετέρα. Επέμεινα, προσθέτει ο Αρχιεπίσκοπος, όπως
εν πάση περιπτώσει ούτος μη φέρη εμπόδια εις το σχέδιόν σας αν τούτο δύναται να πραγματοποιηθή’’.
»Καθ’ όν όμως χρόνον μετά πάσης μυστικότητος εγένοντο υπ’ εμού αι ανωτέρω βολιδοσκοπήσεις και δη ως
προερχόμεναι εξ ατομικής μου πρωτοβουλίας αναγινώσκω
εν ανταποκρίσει εκ Λευκωσίας εις το ‘‘Ελεύθερον Βήμα’’
από 15ης Ιουλίου (φύλλον της 18ης Ιουλίου) ότι το Αρχιεπισκοπικόν ζήτημα Κύπρου εισήλθεν εις την τελικήν αυτού
φάσιν και ότι ‘‘οι εξόριστοι Αρχιερείς ήρχισαν συνεννοούμενοι προς αλλήλους περί αποστολής αρχιερατικών
αντιπροσώπων προς καταρτισμόν επιτοπίου εν Κύπρω
Συνόδου, ήτις μετά του Σεβ. Τοποτηρητού να προβή εις
διενέργειαν εκλογής Αρχιεπισκόπου […..’’]».
Και οι μεν δύο εξόριστοι Μητροπολίτες Κιτίου Νικόδημος και Κυρηνείας Μακάριος κατέστη αδύνατο να
τους επιτραπεί η επάνοδος στις Μητροπόλεις τους στην
διάρκεια της αρχιερατείας του Cosmo Gordon Lang
(1928-1942), ο Λεόντιος, όμως, ο οποίος είχε ειδοποιήσει τηλεγραφικώς τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ΄ ότι
αναχωρούσε ατμοπλοϊκώς από την Ελλάδα στις 4/11/1931
για επιστροφή στην Κύπρο, του απαγορεύθηκε η αποβίβαση στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας αν δεν υπέγραφε
προηγουμένως δήλωση ότι «επανερχόμενος δεν θα αναμιχθεί εις την πολιτικήν». Μια υπογραφή, βέβαια, την
οποία ο Λεόντιος αρνήθηκε να παράσχει. Όταν δε ο Κύριλλος ζήτησε εξηγήσεις από τους Άγγλους, ο Διοικητής
Λευκωσίας δήλωσε ότι δεν επετράπη η αποβίβαση «χάριν
της δημοσίας ασφαλείας». Επετράπη δε τελικά η επάνοδος του Λεοντίου στην Κύπρο στις 23 Ιουνίου 1932.
Και αυτό χάρη αφενός στην ισχυρή παρέμβαση του
Cosmo Gordon Lang και, αφετέρου, στην επιμονή του
Γερμανού, πιθανότατα δε και των έμμεσων επαφών
μεταξύ της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου και της Βρετανικής Κυβέρνησης.
Για τον συνεχή δε και ενεργό ρόλο του Γερμανού στο
θέμα τουλάχιστον της επιστροφής του Λεόντιου στη Μητρόπολή του έχουμε και μια συγκεκριμένη επιστολή του,
ημερομ. 25 Φεβρουαρίου 1932, προς τον ταλαιπωρούμενο Μητροπολίτη Πάφου, στην οποία του γράφει μεταξύ
άλλων και τα εξής:
«Υπό τύπον απολύτως εμπιστευτικόν σας μεταδίδω,
ότι ο Σεβασμιώτατος αρχιεπ. Καντουαρίας καλέσας με
χθες μοι ανεκοίνωσε τα εξής:
»Του ζητήματος της εις Κύπρον επανόδου σου, είπεν,
επελήφθη άμα είχε λαβών την επιστολήν σου, ότε και έγραψε προς τον εν Κύπρω Ύπατον Αρμοστήν και επεκοινώνησε μετά του Υπουργού των Αποικιών. Αποτέλεσμα των ενεργειών τούτων υπήρξεν η συγκατάθεσις του
Υπάτου Αρμοστού, όπως επιστρέψης αφού δώσης εγγύησιν
ότι θα απόσχης πάσης πολιτικής και προπαγάνδας...Ο
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος επιθυμών να εξαγάγη τον
Μ. Αρχιεπίσκοπον Κύπρου της δυσχερούς θέσεως, εις
ήν περιήλθε, και να προλάβη δυσάρεστα ενδεχόμενα διά
την Εκκλησίαν Κύπρου μοι ανέθηκε να σου διαβιβάσω
τα ανωτέρω και να σε προτρέψω όπως παράσχης την
εγγύησιν, ότι θα απόσχης πάσης πολιτικής ενεργείας και
προπαγάνδας, ίνα επιτραπή η επάνοδός σου».
Η ανυποχώρητη, εξάλλου, πολιτική του Κυβερνήτη
της Κύπρου στο θέμα εκλογής Αρχιεπισκόπου φαίνεται
αρκετά καθαρά και από εμπιστευτική επιστολή, ημερομ.
17 Δεκεμβρίου 1936, του αδιάλλακτου Κυβερνήτη Sir
Richmond Palmer (8/11/1933-4/7/1938) προς τον Υπουργό Αποικιών William Ormsby-Gore (16/5/1936-16/5/1938),
στην οποία του γράφει μεταξύ άλλων και τα εξής:
«α. Δεν υπάρχει ούτε και το παραμικρό ερώτημα, κατά
την άποψη μου, να επιτραπεί να επιστρέψουν οι εξορισθέντες επίσκοποι είτε προσωρινά είτε μόνιμα, εάν πρόκειται να συνεχίσει η ειρήνη και η καλή διακυβέρνηση
αυτού του Νησιού. β. Δεν θα γίνει επιτρεπτή η παρέμβαση από οποιαδήποτε ξένη Κυβέρνηση ή το όποιο ξένο
Πατριαρχείο, ακόμα, για παράδειγμα, και από το Οικουμενικό ... δ. Θα πρέπει να γίνει παντελώς ξεκάθαρο σε
αυτούς που έχουν την ευθύνη για εκλογές στην Αρχιεπισκοπή ότι οποιοσδήποτε πρόκειται να εκλεγεί πρέπει
να είναι persona non grata για την Κυβέρνηση, ότι δεν
πρόκειται στο μέλλον να υπάρξει αναγνώριση Εθναρχίας
και ότι πριν την έκδοση του “βερατίου” για τον νεοεκλεγέντα Αρχιεπίσκοπο, αυτός θα πρέπει να αναλάβει να

αιτηθεί γραπτώς για Βρετανική υπηκοότητα μόλις το επιτρέπει ο νόμος, εάν δεν είναι ήδη Βρετανός υπήκοος».
Ως γνωστόν, ο Φώτιος Β΄ απεβίωσε στις 26/12/1935
και τον διαδέχθηκε ως Οικουμενικός πατριάρχης ο Βενιαμίν
(18/1/1936-17/2/1946). Ενώ, όμως, επί Φωτίου ακολούθησαν από μέρους του Γερμανού άλλες 3 μακροσκελείς εκθέσεις [(5/2/1934) μαζί με αντίγραφο του Καταστατικού της Εκκλησίας Κύπρου], 30/3/1934, και 5/9/1935],
και 3 προς τον Βενιαμίν [14/4/1938, 4/5/1938 και 28/2/1944],
στα διασωζόμενα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδος, τα οποία δημοσίευσε ο Βιττής, δεν αναφέρεται καμία απαντητική επιστολή από μέρους του Πατριάρχη Βενιαμίν. Υπάρχει δε μόνο μία άλλη από τον
Πατριάρχη Φώτιο προς τον Μητροπολίτη Θυατείρων
Γερμανό, η οποία έχει ως εξής:
«Αριθ. Πρωτ. 1182
Ιερώτατε Μητροπολίτα Θυατείρων [….], Εν καιρώ ελήφθη και ανεγνώσθη συνοδικώς η από 16ης Απριλίου ε.έ.
αριθ.2015, έκθεσις της υμετέρας αγαπητής Ιερότητος, δι’
ής, υποβάλλουσα απαντητικώς την ζητηθείσαν γνώμην
αυτής, κατά πόσον ενεχώρει το περί ού επρόκειτο νέον
αυτόθι διάβημα ημών υπέρ της προσωρινής επανόδου
των δύο εξορίστων Κυπρίων αρχιερέων εις την Νήσον
διά το ζήτημα της αρχιεπισκοπικής εκλογής, επληροφόρει ότι κατά την γνώμην αυτής, την εσχηματισμένην εκ
των προς αυτήν διδομένων πάντοθεν άχρι τούδε επισήμων απαντήσεων, το ζήτημα της εις Κύπρον οιασδήτινος
επανόδου των δύο εξορίστων Μητροπολιτών έδει ίνα
θεωρηθή ως οριστικώς κλεισθέν πλέον, διότι το παράπτωμα των αρχιερέων τούτων εχαρακτηρίσθη ως πολιτικής φύσεως και η εις την νήσον επάνοδος αυτών, έστω
και προσωρινώς μόνον διά την διεξαγωγήν της αρχιεπισκοπικής εκλογής, επ’ ουδενί λόγω φαίνεται δυνατόν
ίνα επιτραπή.
»Την απάντησιν ταύτην υπ’ όψιν έχοντες, προέβημεν,
χάριν του υπάτου συμφέροντος της ταλαιπωρουμένης
αδελφής Εκκλησίας της Κύπρου και του ευσεβούς λαού
αυτής, εις την υπολειπομένην ημίν ως προς τους αρχιερείς τούτους ενέργειαν, ήτοι εις την παρ’ ημών σύστασιν
αυτοίς, όπως, χάριν και αυτοί του ως άνω ανωτάτου συμφέροντος, υποβάλωσι, προ της αδηρίτου ανάγκης ευρισκόμενοι, την οικειοθελή από των εν Κύπρω επαρχιών
αυτών παραίτησιν, δεχόμενοι την αλλαχού εν της Εκκλησία
ρόσληψιν και αποκατάστασιν.
»Οι δύο δ’ όμως υπερόριοι Κύπριοι αρχιερείς, μεθ’ ών
κατ’ εντολήν ημών επεκοινώνησεν ο εν Αθήναις ημέτερος πατριαρχικός Σντιπρόσωπος Ιερώτατος Μητροπολίτης Τραπεζούντος κ.Χρύσανθος, μετά του Κυρηνείας μεν εν Αθήναις, μετά του Κιτίου δε εν Ιερουσαλήμ,
κατά την τελευταίαν εκείσε επί αποστολή εκ μέρους της
Εκκλησίας μετάβασιν, απεδέξατο μεν και αυτοί αμφότεροι και συνεφώνησαν κατ’ αρχήν περί του επιβαλλομένου πλέον της διεξαγωγής της αρχιεπισκοπικής εκλογής
άνευ της επανόδου και της επί τόπου αυτοπροσώπου
αυτών συμμετοχής, διετύπωσαν όμως την γνώμην ότι εις
ταύτην ηδύναντο ίνα συμμετάσχωσι, κατά το Καταστατικόν της Εκκλησίας Κύπρου, δι’ αντιπροσώπων αυτών,
οριζομένων υπ’ αυτών, εις αναπλήρωσιν αυτών εν τη
συνοδική συνεδρία κατά την εκλογήν.
»Επειδή δε, καθά υπέβαλεν ημίν ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Τραπεζούντος, προς την τοιαύτην διά της αποστολής αντιπροσώπων υπό των εξορίστων αρχιερέων
διέξοδον, αποδεκτήν ήδη, ως ελέχθη, υπ’ αμφοτέρων
των αρχιερέων τούτων ούσαν, ευμενώς απείδον και αι
αδελφαί Εκκλησίαι Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, ως τούτο εγνώσθη παρ’ αυτών τω Ιερωτάτω
Μητροπολίτη Τραπεζούντος, κατά την εις αυτάς ειρημένην,
κατ’ εντολήν ημών, περί των εκκρεμούντων εκκλησιαστικών ζητημάτων μετάβασιν και επικοινωνίαν, ωσαύτως
δε υπέρ αυτής εξεφράσθησαν και οι εν Αθήναις αρμόδιοι, έγνωμεν συνοδικώς εγκρίναι και ημείς την επιζήτησιν
της τοιαύτης δι’ αντιπροσωπεύσεως των εξορίστων αρχιερέων κατά την εκλογήν λύσεως, υπ’ όψει έχοντες τούτο
μεν ότι η πρότασις της δι’ αντιπροσώπων συμμετοχής
των εξορίστων αρχιερέων εις την εκλογήν ευμενέστερον
ίσως δύναται ίνα γένηται δεκτή εν Λονδίνω και ευοδωθή,
εφ’ όσον τοις εξορίστοις αρχιερεύσιν αναγνωρίζεται και
εκεί και ενεργείται άχρι τούδε το δικαίωμα του διευθύνειν
μακρόθεν τα των επαρχιών αυτών, τούτο δε ότι και εναντία τυχόν περιπτώσει ούτος έσται πάντως ο τελευταίος
ενδιάμεσος σταθμός προς την διά της τακτικής ακολούθως
παραιτήσεως των υπερορίων αρχιερέων διευκόλυνσιν
της αρχιερατικής εκλογής.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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«Ίρις» ή «Τα νυν Ελληνικά»,
Λονδίνο 1819 (συνέχεια)
Το ακόλουθο, όμως, σχόλιο της σφημερίδας «Ο φίλος
του Νόμου» δημοσιεύτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1824,
όταν δηλαδή ο Stanhope είχε ήδη φύγει από την Ελλάδα
την 1η Ιουλίου 1824 όταν ταξίδεψε με το ίδιο καράβι, το
οποίο μετέφερε το λείψανο του Λόρδου Βύρωνα. Υπάρχει,
όμως, επίσης, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και μια άλλη
ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο σκηνικό αυτό: Στις 10
Σεπτεμβρίου 1824, συγκεκριμένα, παραιτήθηκε από Πρόεδρος του Βουλευτικού Σώματος ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος υπήρξε και ο υπ’αριθμό ένα στόχος
της επιτιμητικής αρθρογραφίας του Stanhope, ο οποίος
Μαυροκορδάτος είχε ως αντιδικία συμβάλει αποφασιστικά στην ανάκληση του Stanhope από τη Βρετανική
Κυβέρνηση.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Και η μεν είδηση για την παραίτηση του Μαυροκορδάτου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ο φίλος του
Νόμου» στις 12 Σεπτεμβρίου 1824, έχει δε ως εξής
«Ναύπλιον, 10 Σεπτεμβρίου 1824. Ο εκλαμπρότατος
πρόεδρος του σεβ. Βουλευτικού Σώματος Α. Μαυροκορδάτος έστειλε την παραίτησίν του διά τας πολλάς ασχολίας,
τας οποίας η διευθέτησις της εκστρατείας της δυτικής Ελλάδος τού προξενεί. Το σεβ. Βουλευτικόν την εδέχθη με λύπην
του, ευγνωμονούν προς τας σημαντικάς εκδουλεύσεις εκείνου
του πατριώτου».
Το δε πλήρως αδικαολόγητο, κατά τη γνώμη μας, σχολιο εναντίον του Stanhope δημοσιεύτηκε στην ίδια εφημερίδα στις 22 Σεπτεμβρίου 1824 κι έχει ως εξής
«Από τα τελευταία εκ Λονδίνου γράμματα πληροφορούμεθα ότι ο ευγενής συνταγματάρχης κύριος Λ. Σταγχόπος, μετά την εκ της Ελλάδος εις Αγγλίαν έπιστροφήν του,
διέσπειρεν εις τα πνεύματα αφορμάς δυσαρεσκείας και
ψυχρότητος ως προς τα ελληνικά πράγματα, παραστήσας
αυτά κατά μέγα μέρος υπό δύσφημον και αγενή όψιν, κατά
την οποίαν άτομά τινα τού ενέπνευσαν άπατηλήν δοξασίαν,
και την οποίαν αναγκαίαι περιστάσεις τον εμπόδισαν ν’
απορρίψη. Είμεθα όμως βέβαιοι ότι, εκ των όσα ωμιλήσαμεν εις το 45 φύλλον, όσα παρατηρήσας ωριμωτέρως ο
ευγενής κύριος Ε. Βλακαίρος [Edward Blaquiere (17791832)] μέλλει να εκθέση εις το κοινόν μετά το εις Αγγλίαν
φθάσιμόν του, και όσα οι νυν εκ Λονδίνου απεσταλμένοι
θέλουν κρίνει απαθώς εκ των πραγμάτων, θέλει αποδειχθή
ότι ο λόρδος Λ. Σταγχόπος αδικεί την Ελλάδα, αδικεί τον
χαρακτήρα και την υπόληψίν του αν επιμένη ακόμη εις την
αυτήν δόξαν».
Σημείωση: Στην ως άνω και υπ’ αριθμό 45 έκδοση της
εφημερίδας «Ο φίλος του Νόμου», ημερομηνίας 18
Αυγούστου 1824, αναφέρονται τα εξής θέματα:
α)13 Αυγούστου, «Η ήττα του τουρκικού στόλου:
Σάμος».
β)17 Αυγούστου, Ναύπλιον: «Την 13 έφθασεν ενταύθα
αγγλικόν πολεμικόν βρίκιον λείπον από Κέρκυραν ημέρας 6».
γ) 17 Αυγούστου, Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος,
Εγκύκλιος 27ης Μαΐου 1824 «δι’ όσα ευρωπαϊκά πλοία
εναυλώθησαν εις Κωνσταντινούπολιν και Αλεξάνδρειαν», εν Ναυπλίω την 15 Αυγούστου 1824.
δ) Γράφουν από τας Αθήνας, ότι ο στρατηγός κύριος Ι.
Γκούρας εκτύπησε κατά την 8 του τρέχοντος τους εχ-θρούς
εις Κάλαμον».
Πληροφορίες, δηλαδή, όλες αυτές, οι οποίες επιδιώκουν
να δείξουν αφενός τα ηρωικά κατορθώματα των Ελλήνων
και, αφετέρου, όπερ και το σπουδαιότερο, να αποδείξουν,
όπως πίστευαν οι συγγραφείς τους, την ύπαρξη σθεναράς
αντιμετώπισης, από μέρους των Ελληνικών Αρχών και δη
του Μαυροκορδάτου και των συνεργατών του, των κάθε
λογής αντίξοων εθνικών περιστάσεων. Οπότε και αντικρούουν, δημοσιογραφικά τουλάχιστον, τα σε βάρος των
Ελληνικών Διοικητικών Αρχών δυσμενέστατα σχόλια του
Stanhope και άλλων Άγγλων επικριτών της «Ελληνικής
πολιτειακής σαθρότητας» στα τόσο κρίσιμα εκείνα χρόνια της Επανάστασης.
Λέμε δε «πλήρως αδικαιολόγητη» την σε βάρος του
Stanhope κριτική, επειδή τα σημεία, στα οποία ο έντιμος
αυτός φιλέλληνας καλούσε σε ροσοχή τους Έλληνες ιθύνοντες αφορούσαν την επείγουσα ανάγκη της αγωνιζόμενης
Ελλάδας για οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση από
τη Δύση και κυρίως από την Αγγλία, από την οποία επιθυ-

Ι στορικές Μ νήμες

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 15

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
μούσαν ταυτόχρονα να μην υποστηρίζουν με κανένα τρόπο
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπως, όμως, όλοι ασφαλώς γνωρίζουμε, δύσκολα αν όχι κι εντελώς αδύνατο να
παράσχει κάποιος τέτοιου είδους ενισχύσεις όταν ο ενισχυόμενος σκυλοτρώγεται από αδικαιολόγητες και, βέβαια,
λίαν επικίνδυνες αντιπαλότητες, οι οποίες και οδήγησαν
την Ελλάδα σε εμφύλιο σπαραγμό. Και αυτό ήταν, δυστυχώς,
πραγματικότητα, την οποία ο Stanhope καλούσε τους
ιθύνοντες, με τα άρθρα και τις εν γένει συμβουλές του, να
αποφύγουν πάσει δυνάμει και αντί της διχόνοιας να εναγκαλισθούν την ομόνοια και τη συναδελ-φοσύνη.
Ήταν, όμως, ταυτόχρονα όχι μόνο φιλέλληνας αλλά
και Άγγλος, οπότε όφειλε να λαμβάνει υπόψη του και την
επίσημη πολιτική της Βρετανίας όσο αφορούσε το εθνικό
ζήτημα της Ελλάδας. Εκείνο δε, συγκεκριμένα, που την
ενδιέφερε πρώτιστα ήταν να αποφευχθεί με κάθε τρόπο
ένας νέος Ευρωπαϊκός πόλεμος και μάλιστα σε βάρος της
Τουρκίας, επειδή πίστευαν ότι τότε θα κινδύνευε να πέσει
η Ελλάδα στα χέρια της Ρωσίας. Ήταν δε χάρη στους
Άγγλους φιλέλληνες και τη δικιά τους «Φιλελληνική Επιτροπή Λονδίνου» ώστε τελικά να ενδώσει η Βρετανική
Κυβέρνηση και να επιτρέψει την παροχή βρετανικών
δανείων στην αγωνιζόμενη Ελλάδα.
Όταν, συνεπώς, οι υπαρκτές εκείνες εσωτερικές φαγωμάρες απειλούσαν σοβαρά πια την επιτυχή έκβαση του
επαναστατικού Αγώνα, η «Φιλελληνική Επιτροπή Λονδίνου» αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως μέσο κατευνασμού των επικίνδυνων αντιπαλοτήτων τον Τύπο και ανθρώπους, οι οποίοι θα ήταν έτοιμοι και ικανοί να οργανώσουν
και να ενισχύσουν οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο
την κανονική δημιουργία και λειτουργία ανάλογων δημοσιογραφικών οργάνων. Ένας δε, μάλιστα, από τους βασικούς πρωτεργάτες στο θέμα αυτό ήταν αναμφίβολα και ο
Leicester Stanhope, ο οποίος όχι μόνο επιφορτίστηκε αυτοβούλως το υπεύθυνο αυτό έργο από την «Φιλελληνική
Επιτροπή Λονδίνου» ώστε να δωρίσει, όπως είπαμε, δύο
τουλάχιστον τυπογραφικά πιεστήρια, το ένα στο Μεσολόγγι και το άλλο στην Αθήνα, όπου κυκλοφόρησαν και οι
ανάλογες δύο εφημερίδες, αλλά και να διαθέτει ακόμη και
δικά του χρήματα για την κανονική λειτουργία τους.
Ο Τύπος, βέβαια, σε μια χώρα όπως ήταν τότε η Ελλάδα, με τις πανίσχυρες φατρίες να ανεβοκατεβάζουν τις
προσωρινές, όπως αποδείκτηκαν, Κυβερνήσεις, ήταν πολύ
φυσικό να πέφτουν θύματα εκδότες και δημοσιογράφοι
της μιας ή της άλλης φατρίας. Με κλασικό, μάλιστα, παράδειγμα τον «Φίλο του Νόμου», όταν οι ιδιοκτήτες και εκδότες τους, οι αδελφοί Κουντουριώτη, μπήκαν αρχικά κάτω
από την ομπρέλα του Μαυροκορδάτου και στη συνέχεια
είχαν οι ίδιοι αναλάβει ηγετικές θέσεις, θα υποστήριζαν
κατ’ αποκλειστικότητα πια τις δικές τους θέσεις και ιδεολογίες.
Ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους Άγγλους της επανασταημένης Ελλάδας υπήρξε αναμφίβολα ο Edward
John Trelawny (1792-1881), για τον οποίο o Στέφανος
Ξένος γράφει και τα ακόλουθα:
«Η φύσις είχε δώσει προς τούτον ρωμαντικωτάτην φυσιογνωμίαν. Το άγριον, υπερήφανον, ανήσυχον και σκαρδαμίσσον
μέλαν όμμα του εχαρακτήριζον την τόλμην και το επιχειρηματικόν. καρπός ευγενούς και πλουσιωτάτης οικοκενείας
της κομητίας Κορνγουόλ νεώτατος επεβιβάσθη σημαιοφόρος επί τινος πολεμικού πλοίου· η αυστηρά όμως του ναυτικού πειθαρχία μη χρηγούσα στάδιον ευρύ προς τον ανήσυχον και φιλορριψοκίνδυνον νουν του, τον έκαμε να εγκαταλίπη το πλοίον μετά την εις τας Ανατολικάς Ινδίας άφιξίν
του, και να ενωθή μετά των πειρατών του πελάγους εκείνου.
Εν μέσω τούτων διήλθε τας ρωμαντικωτέρας ημέρας του
βίου του· συναπηντάτο ενταύθα με τας παραδοξοτέρας περιπετείας, εξ ών μόνον ως εκ θείας προνοίας διέφευγε τον
θάνατον». Αυτά στο πρωτότυπο κείμενο της «Ηρωίδος
της Ελληνικής Επαναστάσεως» [διατηρήσαμε πιστά την
ορθογραφία του πρωτοτύπου].
Μετά από μια μονομαχία, όμως, στην οποία κινδύνεψε να σκοτωθεί, εγκαταλείπει την πειρατεία και την ζωή
του στην Άπω Ανατολή κι επιστρέφει στην Ευρώπη. Στην
δε Ιταλία είχε την τύχη να γνωριστεί με τους ποιητές Percy
Shelley και Lord Byron, τον τελευταίο δε, μάλιστα, συνόδευσε και στην Ελλάδα, αλλά όχι ως φιλέλληνας παρά
μόνο ως θαυμαστής του Βύρωνα, με τον οποίο και δια-

O Edward John Trelawny (1792 – 1881)
με ελληνική ενδυμασία. Πίνακας αγνώστου
που βρίσκεται στη Βρετανία

τήρησε στενές σχέσεις μέχρι τον θάνατο του ποιητή στο
Μεσολόγγι.
Πολύ δε αργότερα, και συγκεκριμένα σε συνέντευξή
του η οποία δημοσιεύτηκε στον «Βρετανικό Αστέρα» στο
Λονδίνο το 1860/61, αλλά σε Ελληνική μετάφραση, αφηγείται τις αναμνήσεις του για την εκστρατεία του Λόρδου
Βύρωνα στην Κεφαλονιά και το Μεσολόγγι [1823/4]. Περιγράφει δε τα γεγονότα της Επανάστασης όπως τα έζησε
ο ίδιος και εκφράζεται “μετά δικαίας πικρίας’’ για τον
τρόπο με τον οποίο η Ελληνική επαναστατική Κυβέρνηση (ιδιαίτερα οι Φαναριώτες όπως ήταν ο Μαυροκορδάτος) μεταχειρίστηκε τους Άγγλους φιλέλληνες και την
Αγγλία, αλλά και έντιμους αγωνιστές, όπως τον Οδυσσέα
Ανδρούτσο, με τον οποίο είχε συνδεθεί επίσης με πολύ
στενή φιλία και είχε, μάλιστα, νυμφευθεί το 1826 την

ηλικίας 13 μόλις ετών ετεροθαλή αδελφή του, την Ταρσίτσα,
με την οποία και απέκτησε ένα παιδί. Με τον Ανδρούτσο
είχε επίσης παραμείνει επί μακρόν στο κρησφύγετό του
‘‘Κωρύκειον άντρον’’ στον Παρνασσό. Την δε δολοφονία
του Ανδρούτσου ο Τρελώνη αποδίδει στην προσπάθεια
συγκάλυψης της διασπάθισης των χρημάτων του Αγγλικού δανείου εις τους κυβερνώντες.
Από την άλλη, όμως, μεριά, φημολογείται ότι στο ως
άνω κρησφύγετό του ο Οδυσσέας Ανδρούτσος είχε αποθηκεύσει τεράστια πλούτη, τα οποία γνώριζε ο Τρελώνης.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η Κυβέρνηση είχε στείλει δύο άλλους
Άγγλους έμπιστούς της και γνωστούς του Τρελώνη ότι
δήθεν θα συνεργάζονταν μαζί τους εναντίον της Κυβέρνησης. Ακολούθησε, όμως, μονομαχία εντός του κρησφύγετου με πυροβολισμούς και ο Τρελώνης παρά λίγο
να σκοτωθεί, αλλά τελικά οι δύο εκείνοι παρείσακτοι συνελήφθησαν και σκοτώθηκαν επιτόπου. Η Κυβέρνηση,
βέβαια, δεν ήταν δυνατό να παραμείνει πια αδρανής, αλλά
ανάθεσε στον Ιωάννη Γκούρα [τον οποίο είχε παλαιότερα σώσει από σίγουρο θάνατο ο Ανδρούτσος] να ξεμπερδέψει για καλά με το θέμα του Ανδρούτσου. Και πράγματι τον συνέλαβε, τον έκλεισε στις φυλακές στην Ακρόπολη, και το βράδυ της 5ης Ιουνίου 1825 τα όργανά του
δολοφόνησαν τον ήρωα εκείνον της Γραβιάς με τον πιο
απάνθρωπο τρόπο. Στη δε συνέχεια, για να συγκαλύψουν
το αποτρόπαιο εκείνο έγκλημά τους, τον έδεσαν σε χαλασμένο σχοινί και τον έριξαν από τους βράχους της Ακρόπολης και ότι τάχα σκοτώθηκε προσπαθώντας να δραπετεύσει. Κατά κακήν τους, όμως, τύχη ένας από τους φρουρούς στην Ακρόπολη είχε κρυφά παρακολουθήσει την
όλη διαδικασία του εγκλήματος και την διηγήθηκε αργότερα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Eπιστολές - Γνώμες

16 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΝΑΤΟ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Μακάριος: «Ένα δυνατό ΝΑΤΟ ήταν
αναγκαίο ως αντίβαρο προς την
Σοβιετική Ένωση...»
(ΈΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΦΑΝΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2013
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΤΟ 1977 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ...)
Ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προχωρήσει στην αίτηση
για ένταξη στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, σεβόμενος την ήδη παρμένη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων (πλην του
ΑΚΕΛ) στις 24.2.2011 για συμμετοχή, σε μια προσπάθεια να έχει η Κύπρος
μεγαλύτερο ρόλο και συνεργασία στις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ.
Τα βρετανικά αποδεσμευμένα έγγραφα ουδόλως απέκρυψαν ότι οι βρετανικές
βάσεις χρησιμοποιούνται από το ΝΑΤΟ. Το Κάβο Γκρέκο, ειδικά, προοριζόταν για
ΝΑΤΟϊκές εξυπηρετήσεις, αλλά επειδή η Κύπρος δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, οι Βρετανοί
ενοικίαζαν τη βάση στο ΝΑΤΟ, πληρωνόντουσαν για την εξυπηρέτηση από το ΝΑΤΟ,
και επικαλούνταν ότι είναι μέρος των βρετανικών βάσεων (βλέπε βιβλίο της γράφουσας σελίδα 255 «Από την΄Ενωση στην Κατοχή»), έκδοση 1995).
Από τον Αύγουστο του 1959 οι Βρετανοί ενημέρωσαν τόσο τον Μακάριο όσο και
Κύπριους της Μικτής Επιτροπής, για τις διευθετήσεις αυτές. Επομένως, προς τι οι
υποκρισίες ειδικά του ΑΚΕΛ; Αλλά, αν δεν έχαιραν οι Βρετανοί τέτοιας άψογης συνεργασίας (υποκρισίας) ειδικά από το ΑΚΕΛ, πώς θα μπορούσαν από το 1959 μέχρι
σήμερα να εξασφαλίζουν την ανενόχλητη παρουσία τους στο νησί σε σημείο που ο
ίδιος ο «αντι-ιμπεριαλιστής» τέως πρόεδρος Χριστόφιας να τους προσφέρει άνευ
εξουσιοδοτήσεως ελευθέρα παραμονή μέχρι τα εγγόνια μας (δηλώσεις στο Brookings
Institute) ;

ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ
Ακόμα πιο υποκριτικός ο ρόλος του ΑΚΕΛ όταν σίγουρα γνώριζε ότι:
Ο ΝΑΤΟϊκός κατασκοπευτικός σταθμός στο Ακρωτήρι Γκρέκο (κοντά στην Αγία
Νάπα) στην ακρίβεια βρισκόταν υπό την διοίκηση 4μελούς έμμισθου προσωπικού
του ΝΑΤΟ υπό την ευθύνη της Τουρκίας!. Οι πληροφορίες αεράμυνας, μεταδίδονταν με ραντάρ στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στην Σμύρνη μέσω Αδάνων. Ο σταθμός του
Ακρωτηρίου Γκρέκο υπαγόταν στο ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο της Σμύρνης με διοικητή
Τούρκο συνταγματάρχη. Και ΜΟΝΟΝ Τούρκοι έμμισθοι του ΝΑΤΟ είχαν τη δυνατότητα να τον επιθεωρούν κάθε έξι μήνες. Δηλαδή, οι Τούρκοι είχαν γνώση και της πιο
μικρής λεπτομέρειας σε θέματα άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του κατασκοπευτικού αυτού σταθμού υψηλής τεχνολογίας την εποπτεία του οποίου είχαν
αποκλειστικά οι ίδιοι!
Μετά την ανεξαρτησία (και μέχρι το 1963) Τούρκοι από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη
Σμύρνη πήγαιναν στην Κύπρο και επιθεωρούσαν τις εγκαταστάσεις στο Ακρωτήρι
Γκρέκο. Το θέμα εγέρθηκε το 1968 όταν οι Τούρκοι αξιωματούχοι για κάποιο λόγο
πήγαν στην κυπριακή πρεσβεία στην Άγκυρα και ζήτησαν βίζες για να πάνε στην
Κύπρο. Φαίνεται οι Τούρκοι μεταξύ 1963 – 1968 πήγαινο-έρχονταν υπό κάλυψη ή
μέσω των βρετανικών βάσεων. Κατά κάποιο λόγο το Φθινόπωρο του 1968 ζήτησαν
βίζα. Ο τότε Γενικός Διευθυντής του ΥΠΕΞ της Δημοκρατίας Χριστόδουλος Βενιαμίν
ζήτησε εξηγήσεις από την Βρετ. Αρμοστεία. Τελικά με εντολή του Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου δεν δόθηκαν βίζες. Και οι Βρετανοί έκαναν άλλες διευθετήσεις για την
μετάβαση των Τούρκων επιτηρητών, δηλαδή μέσω της βάσεως Ακρωτηρίου επικαλούμενοι μια ειδική πρόνοια των Συμφωνιών του 1960...
(Υπάρχουν και πολλές άλλες αναφορές στα βρετανικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν
την ΝΑΤΟϊκή χρήση και της βάσεως Ακρωτηρίου...).

Ο Μακάριος
Επειδή συχνά πυκνά και όταν του συμφέρει το ΑΚΕΛ χώνεται πίσω από τον μανδύα του Αρχιεπ. Μακαρίου, ας δούμε τι έλεγε στους Βρετανούς ο Μακάριος για το
ΝΑΤΟ.
1977 – Σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Μακάριο τον Ιούνιο ο Βρετ. Ύπ.
Αρμοστής στη Λευκωσία συνοδεύοντας τον Βουλευτή Peter Tapsell, τους είπε ο
Μακάριος μεταξύ άλλων πως: «...Δεν ήταν διατεθειμένος να δεχθεί την παρούσα
κατάσταση στη Κύπρο. Πρέπει να υπάρξει συμφωνημένη διευθέτηση πάνω
σε μια λογική και ρεαλιστική βάση. Γι΄ αυτό χρειαζόταν η έμπρακτη υποστήριξη των Αμερικανών και των 9 (ΕΟΚ). Μια λύση θα ήταν προς το συμφέρον
όλων. Εμφαντικά ανέφερε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν προς το συμφέρον του
ΝΑΤΟ και προχώρησε και είπε ότι, κατά την άποψή του, το ΝΑΤΟ ήταν καλό
πράγμα. Ένα δυνατό ΝΑΤΟ ήταν αναγκαίο ως αντίβαρο προς την Σοβιετική
Ένωση...»
(Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος το άρθρο του Δρ. Ιωάννη Παρίση, Υποστράτηγου ε.α.
Διδάκτωρ πολιτικής Επιστήμης/Διεθνών σχέσεων « Η σχέση της Κύπρου με την
Ατλαντική Συμμαχία» στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ 7.3.2013)
* Δημοσιεύθηκε 12.3.2013 στη «Σημερινή» και στην «Ελευθερία» Λονδίνου
14.3.2013.
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Κύπρος - Πόντος – Κρήτη Κωνσταντινούπολη
Τέσσερις σημαντικές, μεταξύ κι άλλων πολλών, ημερομηνίες, μνημονεύουμε και τιμούμε τον μήνα Μάιο που σημάδεψαν την ελληνική Ιστορία με συγκλονιστικά γεγονότα για
τον τόπο μας.
Βρισκόμαστε στο 1956. Το αντάρτικο της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.) του 1955-59 έχει για
τα καλά εδραιωθεί στις συνειδήσεις όλων των Ελλήνων
Κυπρίων. Τα αμούστακα και απειροπόλεμα παιδιά της Κύπρου μάχονται για Λευτεριά και Ένωση. Οι Εγγλέζοι φυλακίζουν,
βασανίζουν, εξορίζουν και δολοφονούν αδιακρίτως. Στις 10
Μαΐου 1956, δυο λεβεντονιοί βαδίζουν χαμογελαστοί προς
την αθανασία! Μιχαήλ Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου
πατούν στην καταπακτή και αφήνουν την τελευταία τους
ελληνική ανάσα στο ικρίωμα της αγχόνης ψάλλοντας τον
Ύμνο προς την ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού! Ήταν οι
πρώτοι από τους εννέα συνολικά αντάρτες της Ε.Ο.Κ.Α.,
που με έγκριση της βασίλισσας Ελισάβετ (η οποία ποτέ δεν
έδωσε λόγο για τούτα τα αποτρόπαια εγκλήματα), απαγχονίστηκαν!
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Την προηγούμενη μέρα των εκτελέσεων, όλη η Ελλάδα
βγήκε στους δρόμους και τις πλατείες στις πιο ογκώδεις,
παλλαϊκές και μαχητικές διαδηλώσεις που γνώρισε ποτέ η
χώρα, αξιώνοντας ματαίωση των επικείμενων εκτελέσεων.
Στην Αθήνα, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομονοίας, διαδηλώνοντας ειρηνικά υπέρ του αγώνα
της Ε.Ο.Κ.Α. και της Ένωσης. Οι διαδηλωτές κινούνται προς
τη αγγλική πρεσβεία, με την Αστυνομία να προσπαθεί, με
κάθε τρόπο, να τους σταματήσει. Η ελληνική κυβέρνηση
προτίμησε να δώσει εντολή απαγόρευσης των διαδηλώσεων,
παρά να δυσαρεστήσει τους Εγγλέζους διπλωμάτες, στην
πρεσβεία των οποίων θα κατέληγε η πορεία! Αποτέλεσμα
ήταν να ξεσπάσουν βίαιες ταραχές. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το αποτέλεσμα τραγικό: «4 νεκροί και 164 τραυματίαι
εις Αθήνας κατά τας χθεσινάς βίαιας συγκρούσεις», έγραφε, στην 1η σελίδα, το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Μαΐου1956,
η αθηναϊκή εφημερίδα «Τα Νέα».
Την νύχτα των γεγονότων είχε συναντηθεί στο σπίτι του
Κύπριου αγωνιστή Νικόλαου Λανίτη, ο τότε υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης Καραμανλή, Κωσταντίνος Τσάτσος
και ομολόγησε την εγκληματική πράξη: «Εγώ είπα να τους
συντρίψουν για να τεθεί τέρμα πλέον εις την κυπριακήν πολιτικήν του πεζοδρομίου!».
Πόντος: Στις 24 Φεβρουαρίου 1994, η Βουλή των Ελλήνων (προηγήθηκε η Βουλή της Κύπρου) ψήφισε ομόφωνα
την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου, ημέρα που ο Μουσταφά
Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα, ως «Ημέρα Μνήμης
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο».
Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον Ελληνικών πληθυσμών στην
περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα
των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914 - 1923. Ένας και
πλέον αιώνας πέρασε από τότε που οι «άξιοι» συνεχιστές
της Οθωμανικής τυραννίας, Νεότουρκοι, δημιούργησαν ένα
εν κινήσει Άουσβιτς με χιλιάδες εξόριστους Έλληνες του
Πόντου, που οι κακουχίες δεν τους επέτρεπαν να φθάσουν
ποτέ στον προορισμό τους. Τους ανάγκαζαν να περπατούν
μέχρι θανάτου!
Ο Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών,
αναφέρει ότι «μιλάμε για πάνω από 800.000 δολοφονημένους Έλληνες Ποντίους. Ο Αριστοκλής Ι. Αιγίδης στο σημαν-

τικότατο βιβλίο που έγραψε για το προσφυγικό ζήτημα («Η
Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγας», Αθήνα 1934), αναφέρει ότι
«1.200.000 ψυχές αποτελούν τον τραγικόν εις ανθρώπινας
απώλειας απολογισμόν του αγώνος, για το ελληνικό πληθυσμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία και
Ανατολική Θράκη από την Άνοιξη του 1914 μέχρι το 1923.
Τραγικό είναι επίσης το γεγονός ότι λίγες χώρες έχουν αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία (Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία,
Αρμενία, Ολλανδία και αρκετές Πολιτείες των Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλίας).
Κρήτη 20 Μαΐου 1941: Ο Λαός της Κρήτης αψηφώντας
την υπεροπλία των Ναζί μάχεται γενναία για λογαριασμό
ολόκληρης της ανθρωπότητας. Οι Γερμανοί με μια γιγαντιαία αεροπορική επιχείρηση με συνθηματικό όνομα
«Unternehmen Merkur» (Επιχείρηση Ερμής), προσπαθούν
να καταλάβουν την Κρήτη. Η αντίσταση των παιδιών της
Κρήτης (χωρίς καμιά συμμαχική βοήθεια να σημειωθεί!)
απέναντι στη σιδερόφρακτη γερμανική πολεμική μηχανή
υπήρξε πρωτοφανής. Την 1η Ιουνίου το νησί θα πέσει στα
χέρια των Γερμανών. Πύρρειος όμως ήταν η νίκη τους. Η
αντίσταση αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντική για τους
«συμμάχους» που κέρδισαν πολύτιμο χρόνο με αποτέλεσμα να προετοιμαστούν καλύτερα για τις επόμενες δύσκολες μάχες. Ο αποδεκατισμός των αλεξιπτωτιστών του Τρίτου
Ράιχ από τους Κρήτες χωρικούς θα αναγκάσει το Χίτλερ να
μην χρησιμοποιήσει ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας
κλίμακας κατά τη διάρκεια του πόλεμου.
Πολλά χρόνια πριν, στις 29 Μαΐου 1453 θα σημάνει το
τέλος μιας ένδοξης πορείας αιώνων. Οι βαρβαρικές ορδές
υπό τον Μωάμεθ Β΄ τον Πορθητή δίνουν τη στερνή νικηφόρα μάχη τους με τους Βυζαντινούς. Η μοίρα της Βασιλίδος
των πόλεων προ πολλού είχε ήδη κριθεί και μετ΄ αυτής η
μοίρα της αυτοκρατορίας ολοκλήρου. Μακροί εξωτερικοί
πόλεμοι και εξαντλητικές εσωτερικές έριδες είχαν οδηγήσει
το κράτος εις την παρακμή και την κατάπτωση. Ο τελευταίος
Βυζαντινός αυτοκράτορας θα πέσει μαχόμενος αρνούμενος
να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη με αντάλλαγμα την
ελευθερία του Μοριά. Η απάντηση του στον αιμοδιψή Μωάμεθ έχει καταγραφεί στις πιο χρυσές σελίδες της παγκόσμιας Ιστορίας: «Το δε την Πόλιν σοι δούναι, ουτ΄ εμόν εστίν
ουτ΄ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γαρ γνώμη
πάντες αυτοπροαιρέτως».
Στα χρόνια που θα επακολουθήσουν ο Ελληνισμός θα
ζήσει τον πιο σκληρό μεσαίωνα της μακραίωνης Ιστορίας
του...

Τραγούδι της Άνοιξης
Τραγούδι της Άνοιξης
Υιοί μου και θυγατέρες,
Ιδού, υμνώ τα νεογέννητα
Σημεία της Άνοιξης
Την θεμέλιο περιστερά
Μετά των καρπών των βαΐων.
Ευαρεστείται ο Κύριος
Εις την νέα ελπίδα.
Ευλογημένοι οι κρατούντες
Το εφήμερο σκήπτρο,
Οι αιωνίως αναμένοντες
Τις λεγεώνες του Κυρίου
Ίνα τους οδηγήσουν
Εις τόπους υψηλούς…
Κι εσύ όρος Μοριά ειρήνευσε
Μετά του φωτεινού στεφάνου
Της Αγίας Ιερουσαλήμ.
Jo-Anne Colombo Μαρινάκη
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Η Πατρίδα
Εις την Έσω πατρίδα,
Με πρωτεύουσα την καρδιά
Άγρυπνοι φρουροί της μνήμης
Φυλάσσουν γνώριμες φωνές,
Αγαπημένες μυρωδιές,
Της Άνοιξης που πέρασε…
Εις την Πέριξ πατρίδα,
Με σύνορο, έσω – έξω, το δέρμα,
Οι ίδιοι φρουροί εξασφαλίζουν
Μια επιβίωση συμβατική,
Με αντοχή εις τις επιβουλές
Κάθε ειρηνικής επίθεσης…
Εις την Άνω πατρίδα,
Αλλαγή φρουράς,
Αντί μνήμης, όραμα,
Αντί φυσικού υπερφυσικό,
Με σύνορο τον Ουρανό,
Συνοδεία Αιωνιότητας,
Εις την Αιώνια πατρίδα,
Δεν έχουν χρεία οι φρουρές,
Είναι προσωρινές!
Η αιωνιότητα
Έχει τον Άχρονο Χρόνο φύλακα,
Σύμμαχο και προστάτη...

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Ο Ερντογάν εκβιάζει το ΝΑΤΟ
για ανταλλάγματα
Κύριε Διευθυντά,
Μετά την κυνική εισβολή του Ετσεβίτ στην Κύπρο το 1974, ο Κ.
Καραμανλής απεχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
Το 1978 υπήρξε συνάντηση Καραμανλή - Κάρτερ για την επιστροφή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Η χούντα Εβρέν ασκούσε εκβιασμούς
για 6 χρόνια μέχρι την επανένταξη το 1980 και είχε την πλήρη υποστήριξη του ΝΑΤΟ. Ανάλογους εκβιασμούς έκανε 8 χρόνια για τη
Συρία. Ονειρεύεται να ναυπηγήσει φρεγάτες, το τουρκικό «εθνικό
μαχητικό», τον πυρηνικό σταθμό Αγιούζου (από τους Ρώσους) κόστους 25 δις. ενώ πλήρωσε 2 δις για τους άχρηστους S-400. Έτσι,
ο δικτάτορας στερεί από τον λαό το ψωμί και τα στοιχειώδη αγαθά
με πληθωρισμό που σπάει τα κοντέρ στο διαστημικό 160%.
Ο Ερντογάν επέλεξε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα των
S-400, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των 100 F-35 και τώρα με απύθμενο θράσος ασκεί βέτο στην επέκταση του ΝΑΤΟ με Φινλανδία και Σουηδία. Οφείλει
όμως να γνωρίζει ότι έχουν 102 projects οι Φινλανδοί και οι Σουηδοί ήδη στο ΝΑΤΟ.
Εφόσον λοιπόν συνεχίζει τον αρρωστημένο μεγαλοϊδεατισμό αναθεωρητισμό με δηλώσεις για τη «Γαλάζια Πατρίδα», θα πρέπει να επιβληθούν κατεπειγόντως αυστηρότατες κυρώσεις από
ΕΕ και ΝΑΤΟ. Αφού μάχεται λυσσαλέα για εξοπλισμούς σημαίνει
ότι έχει επιθετικές βλέψεις και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει
ένας δεύτερος Πούτιν.
Ο Ερντογάν βλέπει φαντασιώσεις με εχθρούς και αποκαλεί
τους Κούρδους «τρομοκράτες», όταν ο ίδιος είναι δικτάτορας. Εξειδικεύεται στους εκβιασμούς και τις γενοκτονίες, ζητώντας από το
ΝΑΤΟ – ΗΠΑ οφέλη και ανταλλάγματα με ανατολίτικο παζάρι. Ο
πρωτόγονος αναθεωρητισμός θα πρέπει να πατάσσεται εν τη γενέσει του, δηλαδή ακαριαίως, από την πρώτη μέρα, με αυστηρότατες κυρώσεις. Μόνον έτσι θα αποφύγουμε την φρίκη, οδύνη, πένθος, τις θηριωδίες και τα εγκλήματα πολέμου με τις τεκτονικές επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη. Θα πρέπει να κυριαρχήσει ο σεβασμός στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του πολιτισμένου κόσμου
και του απαραβίαστου των συνόρων.
Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

Eπιστολές - Γνώμες
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Η ανακάλυψη της μη γραμμικής
(εκθετικής) σκέψης
Η οροσειρά του Πενταδάκτυλου στους βόρειους πρόποδες της οποίας βρίσκεται η Ακανθού και
η πεδιάδα της Μεσαορίας στη νότια πλευρά με
άτυπη πρωτεύουσα το Λευκόνοικο, αναδύθηκαν
από τα βάθη του προϊστορικού ωκεανού της Τυθήνος. Ενός εξαφανισμένου ωκεανού που ανασχημάτισε τον κόσμο, δημιούργησε θεαματικά φυσικά
μνημεία –την πηγή του Κεφαλόβρυσου στην Κυθρέα, το Φράγμα Κουκλιών στην καρδιά της Μεσαορίας, την τοποθεσία Στυλλάρκα και Θκιατρυπητό
στην Ακανθού – διαμόρφωσε τη μη γραμμική (εκθετική) σκέψη και επανασχεδίασε το DNA της καινοτομίας. Η μοναδικότητα του χώρου και οι περιβαλλοντικές πιέσεις άφησαν το αποτύπωμά τους
στην ποικιλία της ζωής σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της – γονίδια, οργανισμοί, οικοσυστήματα.
Σύμφωνα με τον Δρα Ελευθέριο Χατζηστερκώτη,
τον κορυφαίο στον κόσμο Βιολόγο της Άγριας Ζωής,
η ποικιλία τοπίων και οικοτόπων και η απομόνωση από τις γύρω ηπείρους, έκαναν την Κύπρο να
είναι ένα «θερμό σημείο βιοποικιλότητας» κυρίως
χάρη στα πολλά ενδημικά φυτά και ζώα της.

Γράφει
ο Ν. Σύκας
Σύμβουλος
Στρατηγικής
& Καινοτομίας
Η γνωστική ψυχολογία έχει δείξει ότι ο εγκέφαλος δημιουργεί μια νοητική αναπαράσταση του
κόσμου που βιώνει. Τα αλαργινά μονοπάτια στη Γη
της Ακανθούς και του Λευκονοίκου διακλαδώνονται σε πολλαπλές κατευθύνσεις, σαν ένα πολύπλοκο μη γραμμικό νευρωνικό δίκτυο, συνδέοντας τα
εκατοντάδες τοπωνύμια στο πολυποίκιλο και πολύμορφο τοπίο. Το πυκνό αυτό δίκτυο ενθαρρύνει την
αλληλεπίδραση ανάμεσα στα ανθρώπινα γονίδια
και το περιβάλλον, μεγιστοποιεί τη συνδυαστική
δυνατότητα (πιο πολλοί συσχετισμοί) και βοηθά
στη διεύρυνση του φάσματος των επιλογών, στην
εξερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, στον εντοπισμό νέων ευκαιριών και στην αύξηση της πιθανότητας επίτευξης καινοτομικών αποτελεσμάτων.
Οι καμπυλότητες (κυρτότητες και κοιλότητες)
που σχηματίζει το γεωγραφικό ανάγλυφο – η απέραντη λεκάνη ανάμεσα στις οροσειρές του Τροόδους και του Πενταδάκτυλου, ο Κόλπος της Αμμοχώστου, οι απόκρημνες βουνοκορφές του Αγίου
Ιλαρίωνος, του Βουφαβέντο και της Καντάρας με
τις μεγάλες και περίπλοκες πτυχώσεις, η προέκταση του Πενταδάκτυλου στην Καρπασία με την
περισσότερο ομαλή και συμμετρική πτύχωση, τα
διάσελα, οι κάθετοι κρημνοί, τα βαθιά φαράγγια, οι
λόφοι, οι πολύχρωμες αναβαθμίδες, οι στενές κοιλάδες, οι ρεματιές και η δαντελωτή ακτή από την
Καλήγκρηνη μέχρι την τοποθεσία Λάκκος – αποτελούν την πιο πιστή απεικόνιση της μη γραμμικής
σκέψης.
Η ποικιλομορφία του τοπίου, οι αντιθέσεις, η
πλούσια πολιτιστική, θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά, τα παραδοσιακά παιγνίδια, η εξερεύνηση,
ο πειραματισμός, η εναλλαγή, οι διαφορετικές προοπτικές και προσεγγίσεις, η διασταύρωση πολλαπλών επιστημονικών πεδίων, η δημιουργία συνδέσεων, η ευρυγνωσία, οι ποικίλες εμπειρίες, η επιμονή, το σθένος, η αντοχή και η σκληρή εργασία
των κατοίκων των αγροτικών Δήμων της Ακανθούς
και του Λευκονοίκου συνέτειναν στη διαμόρφωση
της μη γραμμικής (εκθετικής) σκέψης.
Η γεωγραφική απομόνωση της Ακανθούς, η κομβική τοποθεσία του Λευκονοίκου ως το διοικητικό
και εμπορικό κέντρο της Μεσαορίας και η συνεργασία και η ώσμωση των δύο κωμοπόλεων ενίσχυσαν
τη δημιουργικότητα και την ικανότητα καινοτομίας
των κατοίκων που επέδειξαν αξιοθαύμαστα επιτεύγματα σε όλους τους τομείς με αποκορύφωμα
την περίοδο 1900-1974: Αγροτικές καινοτομίες,
μέθοδοι παραγωγής, εμπόριο, τεχνολογικές και-

νοτομίες, τέχνες και γράμματα, εκπαίδευση, αθλητισμός, χειροτεχνία, μουσική, θέατρο, ποίηση, εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, εθελοντισμός, Συνεργατισμός, Αγροτικοί Σύνδεσμοι, Σωματεία και Μορφωτικοί Σύλλογοι, πρωτοποριακά κοινοτικά-κοινωφελή έργα, καινοτομίες στο χώρο της υγείας κ.ά.
Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πολύμορφες προκλήσεις, οι κάτοικοι της Ακανθούς και του
Λευκονοίκου – με εργαλεία την εμπειρική τους
γνώση, την παρατηρητικότητα, τη διορατικότητα,
την κριτική σκέψη, την εγρήγορση και την προσαρμοστικότητα – έμαθαν να αξιολογούν σωστά τους
κινδύνους και τις ευκαιρίες και να προσμετρούν τον
αντίκτυπο (θετικό ή αρνητικό) που σχετίζεται με την
εκθετικότητα (exponentiality). Στις αποφάσεις που
εμπεριείχαν ρίσκο και ήταν σχεδόν αδύνατο να
γίνουν προβλέψεις, οι κάτοικοι τροποποιούσαν την
έκθεσή τους ανάλογα (modify the exposure) ώστε
να είναι ανοικτοί σε ευκαιρίες (μεγιστοποίηση του
οφέλους σε περίπτωση ευνοϊκής εξέλιξης) και κλειστοί σε κινδύνους (ελαχιστοποίηση της ζημιάς σε
περίπτωση αρνητικής εξέλιξης). Μέσα από την εφαρμογή της διττής αυτής στρατηγικής οι τοπικές
κοινωνίες ενίσχυσαν την ανθεκτικότητά τους.
Ο οικισμός της Ακανθούς στα αρχαία χρόνια
μετακινήθηκε πίσω από το λόφο της Βίκλας ώστε
να είναι αθέατος από τη θάλασσα και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από τις συχνές επιθέσεις των
πειρατών. Οι κάτοικοι της Ακανθούς, για να προστατέψουν τα σιτηρά από μικρά έντομα, έσκαφταν
λάκκους βάθους 2 – 2½ μέτρων. Οι λάκκοι αυτοί,
οι γνωστές μας βούχες, χρησίμευαν ως αποθήκες
του σιταριού και σκεπάζονταν με πέτρινες πλάκες.
Η Ακανθού ήταν το πρώτο χωριό στην Κύπρο, που
απέκτησε υδραυλικό ελαιοπιεστήριο το 1907. Ο
πρώτος που χρησιμοποίησε ατμομηχανή και κατασκεύασε εργοστάσιο – αλευρόμυλο και ελαιοτριβείο ήταν ο «πρακτικός μηχανολόγος» Χ’’Κυριάκος Φυτούρας. Η πρώτη αναγνώριση εγκεκριμένου χώρου εξαγωγής χαρουπιών έγινε για τον
ορμίσκο των Νεράδων στην Ακανθού το 1908. Καινοτομίες αποτελούσαν επίσης ο τρόπος παραγωγής των περίφημων τυριών της Ακανθούς από αιγινό
γάλα, η έγχρωμη λαϊκή ξυλογλυπτική, η μεγαλοπρεπής εκκλησία του Χρυσοσώτηρα –ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής– η οποία συνταιριάζει αρμονικά με την απέριττη ομορφιά του τοπίου και η ίδρυση του Σωματείου «Αγγλοακανθού» στο Ην. Βασίλειο.
Στο Λευκόνοικο ιδρύθηκε η πρώτη Συνεργατική
Εταιρεία (και τράπεζα) στην Κύπρο το 1909. Ο Συνεργατισμός ελαχιστοποιεί τα ρίσκα και τους κινδύνους
και μεγιστοποιεί τα οφέλη για την τοπική κοινωνία
και οικονομία. Το 1929 ο Άγγλος Κυβερνήτης βράβευσε τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκονοίκου ως την καλύτερη του είδους της στην Κύπρο
από απόψεως λειτουργίας και ωφέλιμων αποτελεσμάτων. Στο Λευκόνοικο εφευρέθηκε η αλωνιστική μηχανή από το σπουδαίο μάστορα Δημήτρη
Σούγλη (Πουρεκκή) και πραγματοποιήθηκε η πρώτη
Παγκύπρια Γεωργική Έκθεση το 1920.
Οι ιστορικοί Δήμοι της Ακανθούς και του Λευκονοίκου λάμπρυναν το στερέωμα της κυπριακής
υπαίθρου ως εμπορικά, οικονομικά, πνευματικά,
πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα. Γέννησαν ανθρώπους του μέτρου, ηθικούς και φιλομαθείς, πνευματικούς και πεπαιδευμένους, με ανεπτυγμένο το
αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς και της αγάπης προς τον πλησίον. Γέννησαν επιστήμονες και
ανθρώπους των τεχνών που διέπρεψαν σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης.
Ο Πιερής Ζαρμάς (ένας από τους κορυφαίους
τραγουδιστές όπερας του κόσμου), ο λογοτέχνης
Κυριάκος Πλησής, ο ποιητής Κυριάκος Ακανθιώτης,
ο Αναστάσιος Χριστοδούλου (ο ιδρυτικός πατέρας
του Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Ηνωμένο Βασίλειο)
και υπουργός Οικονομικών Σίμος Βασιλείου υπήρξαν άξια τέκνα της Ακανθούς. Ξεχωριστό παράδειγμα μη γραμμικής σκέψης ο νυν Αντιπρύτανης
του ΤΕΠΑΚ Δρ. Παντελής Κελίρης.
Το Λευκόνοικο γέννησε έναν Εθνικό Ποιητή, τον
Βασίλη Μιχαηλίδη, έναν Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τον

Θεόδουλο Καλλίνικο, έναν σεπτό και φωτισμένο
Ιεράρχη, ακραιφνή πατριώτη, τον Μητροπολίτη
Κιτίου Κυπριανό, τους δύο σκαπανείς του Συνεργατικού Κινήματος, τον Ιωάννη Οικονομίδη και τον
Μάρκο Χαραλάμπους, Υπουργούς και βουλευτές.
Το αθλητικό γονίδιο: Σύμφωνα με τον πρωταθλητή
στα άλματα τριπλούν και απλούν Σάββα Χατζήκυριακου Σμολένσκη, τα παιδιά της Ακανθούς και του
Λευκονοίκου αθλούνταν με χίλιους-δυο τρόπους:
διαφορετικά αθλήματα, παραδοσιακά παιγνίδια,
γεωργικές εργασίες. Η αθλητική απόδοση επηρεάζεται από τη γενετική προδιάθεση (ταλέντο) και
την επίδραση των γονιδίων στις προσαρμογές από
την προπόνηση. Κάτω από την καθοδήγηση του
Κυριάκου Χ’’ Σάββα, του δάσκαλου που δημιούργησε και ανέβασε τον αθλητισμό της Ακανθούς και
του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής Γιάννη Σαββίδη
(από το Πραστειό) στο Γυμνάσιο Λευκονοίκου, οι
αθλητές ανεδείχθησαν παγκυπριονίκες, πανελληνιονίκες και βαλκανιονίκες.
Η μεταφορική αναλογία αποκαλύπτει τη δομή
της μη γραμμικής σκέψης
Οι γραφικές παραστάσεις των καμπύλων – η
θετική ασυμμετρία (εκθετική αύξηση) «positive
convexity» και η αρνητική ασυμμετρία (εκθετική
μείωση) «negative convexity» – απεικονίζουν το
γεωγραφικό ανάγλυφο (κυρτότητες και κοιλότητες)
από τη λεκάνη της Μεσαορίας μέχρι τον Όλυμπο
και τη Λαξιά αλλά και τη δομή της μη γραμμικής
σκέψης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από την
αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντας στη
Γη της Ακανθούς και του Λευκονοίκου.
Έχουμε περάσει στην εκθετική εποχή όπου η
επιτάχυνση της τεχνολογίας δημιουργεί μια ιλιγγιωδώς ανοδική καμπύλη. Σύμφωνα με τον νομπελίστα Daniel Kahneman «Είμαστε πολύ έμπειροι σε ένα κόσμο λίγο ή πολύ γραμμικό. Η εκθετική αύξηση είναι πράγματι κάτι διαφορετικό. Δεν
είμαστε εξοπλισμένοι για αυτό – είναι σχεδόν αδύνατο να συλλάβουμε εκθετικά φαινόμενα. Όταν ο γραμμικός κόσμος αντιμετωπίζει μια εκθετική αλλαγή
δεν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα (όπως μας
έδειξε και η πανδημία)».
O Καθηγητής Jeffrey Sachs, Πρόεδρος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ,
σημειώνει την αδυναμία της διεθνούς κοινότητας
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πολλαπλές
κρίσεις –υγειονομική, οικονομική, κοινωνική και κλιματική κρίση– λόγω της πολυπλοκότητας, των μη
γραμμικών αλληλεπιδράσεων και της ασύμμετρης
αλληλεξάρτησης των παγκόσμιων κρίσεων.
Προκειμένου κάποιος να διαχειριστεί τις εκθετικές αλλαγές του σήμερα, πρέπει να εκπαιδεύσει
τον εαυτό του να σταματήσει να σκέφτεται γραμμικά και να αρχίσει ο ίδιος να σκέπτεται εκθετικά. Η
μη γραμμική σκέψη μάς βοηθά να εφαρμόσουμε
τις γνώσεις μας όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με
αβέβαια περιβάλλοντα και με περιστάσεις που δεν
έχουμε αντιμετωπίσει ξανά, γεγονός που αποτελεί
την πεμπτουσία της δημιουργικότητας.
Συγχαρητήρια στη Δήμαρχο Ακανθούς κα
Ελένη Χατζημιχαήλ, τη Δήμαρχο Λευκονοίκου
κα Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη, τα Δημοτικά
Συμβούλια και τα οργανωμένα σύνολα των
κωμοπόλεων Ακανθούς και Λευκονοίκου και σε
όλους τους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες για την πολύπλευρη προσφορά τους και
τον τιτάνιο αγώνα για να κρατηθεί άσβεστη η
φλόγα της δημιουργίας και της επιστροφής.
Μεγάλη τιμή για την Ακανθού, που τόσο η Δήμαρχος κα Ελένη Χατζημιχαήλ όσο και ο τέως
Δήμαρχος κ. Σάββας Σαββίδης, έχουν τιμηθεί,
για την όλη προσφορά, συνεργασία και προαγωγή των στόχων της Επισκοπής Καρπασίας,
από τον Επίσκοπό της κ. Χριστοφόρο. Δίκαιος έπαινος προς τον Επίσκοπο Καρπασίας κ.
Χριστοφόρο και τον Επίσκοπο Μεσαορίας κ.
Γρηγόριο για τις εντατικές τους προσπάθειες
για διάσωση της θρησκευτικής κληρονομιάς
της κατεχόμενης Κύπρου.
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Esteban González Pons
(Ισπανός ευρωβουλευτής)

Καίτη Γιάλουρου Παπαθωμά

Ισπανός Ευρωβουλευτής με βαθιές ρίζες Φιλελληνισμού, από
μικρό παιδί. Τον φιλελληνισμό του ξεκίνησε από ψηλά, άρχισε
από την Πρωθυπουργική οικογένεια. Και με το δίκιο του. Όταν
βλέπεις έναν νέο να υστερεί πνευματικά νοιώθεις την ανάγκη να
τον βοηθήσεις. Ο υιός τού πρωθυπουργού μας προκάλεσε τον
οίκτο του Ισπανού Ευρωβουλευτή και τον πήρε υπό την μισθολογική του στέγη στο άσυλο ανιάτων της Ευρωβουλής. Εκεί τοποθετούνται τα παιδιά των αρχηγών των κρατών με νοητικά προβλήματα και κομμουνιστικές τάσεις, ένα έξυπνο παιδί και εφ’ όσον
πιστεύεις στην ελεύθερη καπιταλιστική οικονομία, θα το προωθήσεις στο τμήμα πωλήσεων ενός καταστήματος γυναικείων
ενδυμάτων ή σε μία επιχείρηση πώλησης ειδών κιγκαλερίας, να
δείξει την αξία του. Αλλιώς, χώσ’τον σε κάποια Βουλή ή και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Ευρωβουλή για να κρύψεις τις πομπές σου και τις
βεβαιώσεις των νευρολόγων ότι το παιδί σου είναι από γκά γκά
έως μπίτ για μπίτ. Βρέ, με το ματσακόνι να το χτυπάς στο κεφάλι κι αυτό ακόμα να ψελλίζει εγώ τέλω μαμάμ.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Αυτά τραβάνε οι αρχηγοί κρατών και αναγκάζονται να διορίσουν
τα ανίκανα βλαστάρια τους στο Δημόσιο, έστω και με ένα μισθό
10 έως 15 χιλιάδες ευρώ τον μήνα. Με βαριά καρδιά, αλλά τελικά το δέχονται, έτσι επιτάσσει η βαρβαρότητα της ζωής.
Δεν ξέρεις, αύριο-μεθαύριο μπορεί να λαδώσεις την επιτροπή
νευρολόγων και να πάρεις κι πιστοποιητικό καταλληλότητας για
πρωθυπουργική θέση, διότι μπορεί το παιδί να μην έκανε για
πωλητής προφυλακτικών και βαζελίνης αλλά να είναι κατάλληλος
για την αντιμετώπιση εθνικών κρίσεων και αεροπορικών παραβιάσεων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, να μην μπλέκουμε τα F16
με την απαράμιλλη στάση του εξήντα εννέα, αυτά τα έχουμε κατανοήσει από την είσοδό μας στο πανεπιστήμιο μέχρι την έξοδό
μας από αυτό, όπως περιγράφει το πτυχίο που πήραμε. Και τώρα
καμιά δουλειά στο Δημόσιο υπάρχει; Γιατί τις μπούρδες περί
ελεύθερης οικονομίας τις λέμε για τους άλλους, να μην κοροϊδεύουμε και τα δικά μας παιδιά. Εμείς μπορεί να διαδίδουμε τα
ψέματα αλλά να μην τα καταναλώνουμε κιόλας. Άλλος ο πωλητής, άλλος ο καταναλωτής.
Το καλύτερο σύστημα για τους ανθρώπους της εξουσίας και
της παραεξουσίας είναι ένα και μοναδικό «Κράτος» και του Θεού
η δόξα.
Βλέπετε πως οι Κωστάκηδες των πρωθυπουργικών οικογενειών κάνουν ή για περιφεριάρχες ή για Πρωθυπουργοί, για τίποτα λιγότερο ή γελοιοδέστερο.
Εν πάση περιπτώσει, το... παιντί διορίστηκε παρά τω κυρίω
Ευρωβουλευτή, να αρχίσει μισθολογικά από κάπου χαμηλά και
να καταλήξει όσο ψηλότερα γίνεται. Όταν λέμε ψηλά, εννοούμε
σε κρατική ενδιαίτηση όχι σε τίποτα ιδιωτικές επενδύσεις, αυτές
τις έχουμε για τους χαζούς που μας πίστεψαν ότι στηρίζουμε τους
ιδιώτες και τις βιομηχανίες (για όνομα του θεού). Μα, άμα στηρίξουμε αυτούς θα πετσοκόψουμε τα πόδια μας. Τα περί ελεύθερης
οικονομίας απευθύνονται στους αφελείς και στους ηλίθιους. Κρικέλα για τα παιδιά μας και πάλι κρικέλα, όπως ακριβώς το περιώνυμο εστιατόριο της Θεσσαλονίκης. Όσοι και να κρατηθούνε
από την κρικέλα δεν θα σπάσει αφού την έχουμε αγκιστρώσει με
βίδα εκτόνωσης στην παρεγκεφαλίδα των φορολογούμενων
(χαλύβδινο ούπατ)…
Μα τι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί οι φορολογούμενοι, θα έχουν
για πάντα συμπαγή την φαιά τους ουσία κι εμείς την βεβαιότητα
περί αντοχής της κρικέλας. Έμφορτα πετρελαιοφόρα καράβια
μπορείς να δέσεις και δεν θα σπάσουν ποτέ, άλλωστε τα κράτη
δημιουργήθηκαν για τους δικούς μας, όχι για τους ξένους.
Το κομμουνιστικό σύστημα καλύπτει όχι μόνον τους κομμουνιστές αλλά κυρίως τους πτυχιούχους καπιταλιστές. Το παράδειγμα είναι μπροστά μας, αν κοιτάξουμε τον αξιολύπητο Κωστάκη.
Η οικογένεια του Πρωθυπουργού και πολλών υπουργών έχει
στηρίξει την πολιτική της ευμάρεια στον περίλαμπρο καπιταλιστικό κομμουνισμό, το σύστημα που βοήθησε γενιές και γενιές
να κρύψει την πνευματική αλλά και ιδεολογική αναπηρία τους.

(29.6.1930 – 1.5.2022)
Η Καίτη γεννήθηκε στις 29
Ιουνίου 1930 στο Ριζοκάρπασο
και μεγάλωσε εκεί μαζί με τους
γονείς της, Ζαχαρία και Άννα
Γιάλουρου, και τα πέντε αδέλφια της Λευτέρη, Νίκο, Γιάννη,
Πετράκη και Μαρία.
Φοίτησε στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου, όπου έμενε με την αδελφή της Μαρία και τον γαμπρό
της, Μιχάλη Χαραλάμπους.
Το 1950 γνώρισε τον έρωτα
της ζωής της, τον Νίκο Παπαθωμά από την Αμμόχωστο. Πολύ
σύντομα παντρεύτηκαν και, με
τη βοήθεια του Μιχάλη, έφυγαν
με το πλοίο για το Λονδίνο, όπου
ήταν εγκατεστημένος ο αδελφός της, Λευτέρης Γιαλουρος,
ο αείμνηστος ιδρυτής και εκδότης του περιοδικού του απόδημου Ελληνισμού «Κρίκος».
Ο Νίκος και η Καίτη απέκτησαν
δύο παιδιά, τον Ανδρέα και τη
Μάρω, και ενώ όλα πήγαιναν
καλά και ο σύζυγός της Νίκος
βρισκόταν σε καλό δρόμο προς
την επιτυχία στον χώρο της ναυτιλίας, τους βρήκε μεγάλη συμφορά.
Τον Φεβρουάριο του 1956, οι
βρετανικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν τον μικρότερο αδελφό της Καίτης, τον Πετράκη Γιάλλουρo, τελειόφοιτο
του Γυμνασίου της Αμμοχώστου,
ενώ κρατούσε περήφανα την ελληνική σημαία. Το πένθος ήταν
πολύ βαρύ για την οικογένεια. Η
Καίτη δεν συμφιλιώθηκε ποτέ
ούτε με τον θάνατο ούτε με την
απουσία του ήρωα αδελφού της.
Η Katie ήταν μια υποδειγματική σύζυγος και μητέρα και δεν
επιθυμούσε τίποτα περισσότερο από το να εξασφαλίσει την
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση για
τον γιο και την κόρη της, και να
στηρίξει τον Νίκο, ο οποίος στις
αρχές της δεκαετίας του 60 είχε

Η αείμνηστη Καίτη Παπαθωμά με τον αοίδιμο Αρχιεπίσκοπο
Γρηγόριο κατά την παρασημοφόρησή της στην Αρχιεπισκοπή.
Αριστερά η θυγατέρα της Μάρω Λιμνιός.

ήδη πετύχει επαγγελματικά και
είχε ιδρύσει τη δική του εφοπλιστική εταιρεία, την Transatlantic
Seaways Ltd.
Παράλληλα με την υποστήριξη του συζύγου της, ως σύζυγος
και μητέρα, αλλά και ως «Director»
της οικογενειακής επιχείρησης,
η Katie, ήταν ένα άτoμo χαμηλων
τόνων, βαθιά θρησκευόμενο, με
κοινωνική συνείδηση, πoυ εργάστηκε εξαιρετικά σκληρά για την
Εκκλησία και για φιλανθρωπικά
ιδρύματα εντός της ελληνικής και
κυπριακής κοινότητας του Λονδίνου.
Αυτή και ο σύζυγός της ήταν
πολύ κοντά στην εκκλησία του
Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish
Town, μια αγγλικανική εκκλησία,
η οποία, χάρη στην γενναιόδωρη
δωρεά τους, ανήκει πλέον σε ενα
Charitable Trust (Φιλανθρωπικό
Ίδρυμα) και λειτουργεί ως ορθό-

δοξος ιερός ναός. Με την πάροδο των ετών, η ορθόδοξη αυτή
εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα
απέκτησε μεγάλο εκκλησίασμα.
Η Katie ήταν πρόεδρος της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας της
εκκλησίας του Αποστόλου Ανδρέα,
που ίδρυσε τον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό για τις Ελληνίδες
εργαζόμενες μητέρες. Στη συνέχεια
διηύθυνε το Ελληνικό Σχολείο
του Αποστόλου Ανδρέα, όπου
τα παιδιά ελληνικής και κυπριακής καταγωγής της κοινότητας,
που γεννήθηκαν στη Βρετανία,
διδάσκονταν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα.
Η Katie συγκέντρωσε χρήματα, με τη βοήθεια της εκκλησίας,
για να συνεχιστεί η λειτουργία το
σχολείου και διοργάνωνε ετήσιο
φιλανθρωπικό χορό για την κοινότητα.
Η Katie ήταν «trustee» του

Καθεδρικού Ναού και φρόντισε
με όλη της τη δύναμη να διασφαλίσει τη λειτουργία του ναού για
τις μελλοντικές γενιές.
H Katie, ήταν επίσης «trustee»
του Greek Orthodox Charity Organisation, του σημαντικότερου
ελληνικού φιλανθρωπικού συλλόγου στο Λονδίνο. Ο Σύλλογος
συγκέντρωσε κεφάλαια για επισκέψεις σε νοσοκομεία και ιατρική υποστήριξη για Έλληνες
και Κύπριους από το εξωτερικό
– η ίδια η Katie επισκεπτόταν
ασθενείς στο νοσοκομείο και διοργάνωνε εκδηλώσεις για την
κοινότητα, εκτός από τον ετήσιο
φιλανθρωπικό χορό.
Η Katie ήταν επίσης ιδρυτικό
μέλος και «trustee» του Hellenic
Centre στο Λονδίνο, ενός πολιτιστικού κέντρου για τον απόδημο Ελληνισμό στη Βρετανία..
Για τη φιλανθρωπική της δράση, την τιμησε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και οι αοίδιμοι Αρχιεπισκόποι Θυατείρων Αθηναγόρας
και Γρηγόριος. Της απένειμαν
τον «Σταυρό των Θυατείρων».
Επίσης, η Βασίλισσα Ελισάβετ
την προσκάλεσε στο Παλάτι, το
Buckingham Palace.
Στην Ομογένεια της Αγγλίας
είναι ευρέως γνωστές οι αμέτρητες πράξεις φιλανθρωπίας και
γενναιοδωρίας της Katie.
Πάνω απ' όλα όμως, η Katie
ήταν μια πολυαγαπημένη μητέρα,
γιαγιά, αδελφή, θεία και φίλη.
Πρόσφατα είχε αποφασίσει
να εγκαταλείψει το Λονδίνο και
να επιστρέψει στην αγαπημένη
της Κύπρο για να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της, στο σπίτι της
δίπλα στη θάλασσα, στη Λάρνακα.
Η κόρη της Μάρω ήταν στο
πλευρό της μέχρι την τελευταία
της πνοή.

Για το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ
Επί τη ευκαιρία της τέλεσης των εγκαινίων της Νέας ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΟΥ του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ από τον
Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, θα ήθελα να συγχαρώ ολόψυχα τους εμπνευστές και συντελεστές για το πραγματικά αξιόλογο και δημιουργικό έργο που πέτυχαν και πρέπει να νοιώθουν περήφανοι που μετά από 27 χρόνια όχι
μόνον κατάφεραν να προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες αλλά
συνεχίζουν να προωθούν και να αναβαθμίζουν το Μέλαθρον, ώστε
να έχει ξεπεράσει τα κυπριακά σύνορα, αλλά πέραν τούτου τρανή
απόδειξη είναι η ανάγκη και της ανέγερσης της Νέας Πτέρυγας.
Γράφει ο
Ιωάννης Μ. Κούβαρος
Πρόεδρος Φίλων Μελάθρου
Αγωνιστών ΕΟΚΑ Η.Β
Εκ μέρους των φίλων του Μελάθρου Η.Β. και γενικά του Απόδη-

μου Ελληνισμού, εκφράζω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μελάθρου
εγκάρδιες ευχαριστίες για την τιμή και αναγνώριση που αποδίδουν
στους ατέλειωτους αγώνες που επιτελούν στα ξένα για τη δικαίωση
των αγώνων της Μαρτυρικής μας Πατρίδας Κύπρου με το να ονομάσουν την νέα ανεγερθείσα πτέρυγα ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και μας κάνει περήφανους.
Οι φίλοι του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ Η.Β, ως Απόδημοι Έλληνες
Κύπριοι, γνωρίζοντας τις ανεκτίμητες υπηρεσίες και το πολύπλευρο
και θεάρεστο έργο που επιτελείται στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ,
σας διαβεβαιώνουμε για πολλοστή φορά ότι συνεχείς θα είναι η στήριξη μας σε ένα ίδρυμα που τιμά τους ήρωες όλων των Κυπριακών
αγώνων αλλά πάνω από όλα για μας θα παραμένει αιώνια ένα αναμμένο καντήλι που θα τιμά τους Αγωνιστές του Απελευθερωτικού αγώνα
της ΕΟΚΑ 55-59 και που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σύνολο
του Λαού μας.
Ευχαριστούμε.

Eπιστολές - Γνώμες
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Προσπάθεια
Ανέμους και τα κύματα δεν μπόρεις να ρυθμίσεις,
όμως πηδάλιο, πανιά – τη σκέψη σου και την καρδιά,
μπορείς να κυβερνήσεις!
Το τι θα στείλει η ζωή κανένας δεν γνωρίζει,
στη ζέστη του καλοκαιριού – χωρίς σημεία του καιρού,
αρχίζει να χιονίζει!
Ψάχνεις να βρεις τη ζεστσιά και ρούχα του χειμώνα…
Η στιγμιαία αλλαγή – μάς ανατρέπει τη ζωή,
τρέχουμε για κρυψώνα!
Ο καπετάνιος ο καλός στη φουρτούνα θα φανεί,
το καράβι του να σώσει – ναύτες, κόσμο να γλυτώσει,
θέλει θάρρος και πυγμή!
Ο πανικός είναι εχθρός σε τέτοιες καταστάσεις,
χωρίς καρδιά, υπομονή – το σθένος και την αντοχή,
τη μάχη θα τη χάσεις!
Όλοι δοκιμαζόμαστε, δεν είσαι εσύ ο μόνος.
Επιβιώνει ο δυνατός – στο σώμα και πνευματικώς,
είναι της Φύσης Νόμος!
Σκληρός και απαράβατος, δεν έχει εξαιρέσεις,
αν κατορθώσεις και το δεις – λύση σωτήρια θα βρεις,
μυαλό σαν διαθέσεις!
Τρόπο ζωής θ’ αντιληφθείς, με δίχως αντιδράσεις.
Το κάθε τι θα το δεχτείς – με ψυχραιμία σαν σκεφτείς,
κερδίσεις είτε χάσεις!
Συμπέρασμα και δίδαγμα, πάντα να προσπαθούμε,
όταν νικούν τα λογικά – πίστη, σωστά ιδανικά,
μπορούμε να σωθούμε!
Όπως και ο Πλανήτης μας είναι κι αυτός μονάχος,
παρ’ όλα τα προβλήματα – παλεύει ασταμάτητα,
στέκει στο σύμπαν βράχος!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
3η Μαΐου 2022

Πατρίδα μου νησί –
χωριό ΣΚΥΡΟΣ!
Το τζάκι ήταν αναμμένο, πετούσε σπίθες χαρωπές,
χιόνι απ’ έξω στοιβαγμένο, μια η μαμά στις εκκλησιές.
Τότε… είχα δύο καλά φουστάνια. Το κίτρινο και το καρό,
που εφορούσα με καμάρι κι έμπαινα πρώτη στο χορό.
Με φιλενάδες κολυμπούσα σε αφροηλιόλουστους γιαλούς
και με χαρά ψηλά πετούσα, όπως πουλάκια στους αγρούς.
Ήσουν παράδεισος, νησί μου, κι εγώ ανέμελο παιδί.
Κρύο αν έκανε ή ζέστη, δεν μ’ ενδιέφερε πολύ.
Ζεστό ψωμί μοσχοβολούσε τα πρωϊνά σ’ όλο το σπίτι
κι απ’ το παράθυρο γυρνούσε κλέβοντας ψίχες το σπουργίτι.
Τα βράδια μέτραγα τ’ αστέρια απ’ την ταράτσα του σπιτιού.
Τζιτζίκια με σιγοκοίμιζαν από τον κήπο του παππού.
Η πλάση αντλούσε ευωδιά που αναπολώ στην ξενιτιά.
Νησί – πατρίδα μου, χωριό, δες πώς μοιράστηκα στα δυο.
Εδώ μακριά στα ξένα, μ’ αισθήσεις όπως τα κύματα…
Που με γυρνούν σε σένα…

Μερσίνη MacFarland
Λονδίνο 1962-2022

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα
τηλέφωνο

020 7195 1787 - 8
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
ΜΕΡΟΣ 41ον
«Ιώνιος Φάλαξ Κυπρίων
Αγωνιστών στην εκστρατεία
για την απελευθέρωση της Μικράς
Ασίας 1826-1828»
Υπό τον οπλαρχηγό Γιαννακό Καρόγλου,
23 Έλληνες Κύπριοι Αγωνιστές συμμετείχαν
στη Μικρασιατική Εκστρατεία στην Ιώνιο
Φάλαγγα:
1) Πόλυς Αμπλερτίνος. Κύπριος, κάτοικος
Σμύρνης.
2) Μιχαήλ Αντωνίου. Κύπριος, κάτοικος
Σμύρνης.
3) Αβράμης Κυπραίος. Τον Ιανουάριο του
1828 υπηρετούσε στην Ιώνιο Φάλαγγα.
Υπηρέτησαν στην Ιώνιο Φάλαγγα:
4) Αυγουστής (Χατζής) Κυπραίος.
5) Βασίλειος Κυπραίος.
6) Γαβριήλ Κυπραίος.
7) Γεώργιος Κυπραίος.
8) Δημήτριος Κυπραίος.
9) Ελευθέριος Κυπραίος.
10) Ιωάννης Κυπραίος.
11) Παρασκευάς Κυπραίος.
12) Πέτρος (Χατζή) Κυπραίος.
13) Σάββας Κυπραίος.
14) Σταύρος Κυπραίος.
15) Φίλιππος Κυπραίος.
16) Χριστοφής Κυπραίος.
17) Γιακουμής Κυπραίος.
18) Κυριακός Κυπραίος. Τον Ιανουάριο του
1828 υπηρετούσε στην Ιώνιο Φάλαγγα. Στον
κατάλλγο της Φάλαγγος υπάρχουν τρεις Κύπριοι αγωνιστές με το ίδιο ονοματεπώνυμο αλλά
διαφορετικό αύξοντα αριθμό (154, 216, 306)
19) Μιχάλης Κυπραίος.
20) Γιάγκος Φραγκούδης. Υιός του Δημητράκη
Φραγκούδη, πλουσίου εμπόρου στη Λεμεσό
της Κύπρου και Προξένου Μεγάλων Δυνάμεων.
Νεαρός εστάλη για ανώτερες σπουδές στην
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης (Αγωνιστής 18211829).
21) Δημήτριος Θεμιστοκλής. Ήταν εκ των
υπογραψάντων την αναφορά των Κυπρίων.
Εγεννήθη εν Λεμεσώ το 1792. Εσπούδασεν εν
Κυδωνίας και εν Σμύρνη, όπου εμαθήτευσεν
πλησίον εξόχων εθνικών διδασκάλων. Η δράσις του εν Κύπρω υπήρξεν εξόχως εθνική.
Εδίδασκεν, εκήρυττεν, έγραφεν ανταποκρίσεις
εις την «Αμάλθειαν» (Σμύρνης) και επρωτοστάτη εις πάσαν πατριωτικήν κίνησιν.
22) Αθανάσιος Καρύδης. Ήδη από τις 10
Απριλίου 1821, το πρώτο θύμα των Ελλήνων
της Κύπρου υπήρξε ο Μητροπολίτης Νικομ-

ηδείας Μικρασίας Αθανάσιος Καρύδης, καταγόμενος από την Κύπρο.
23) Αγαθάγγελος, Μητροπολίτης Αγκύρας.
Γεννήθηκε το 1780 στο Μηλικούρι Μαραθάσας
της Κύπρου. Ο Μυριανθούσης προχειρίσθηκε
Τιτουλάριος Επίσκοπος Κοτυαίου Μικράς Ασίας
το 1818. Εξελέγη Μητροπολίτης Αγκύρας το
1823 και τον Σεπτέμβριο του 1827 έφρασε στην
επαναστατημένη Ελλάδα.

Οι σφαγές της Μικρασίας
και της Κύπρου
«Και ταύτα πάντα επράχθησαν εναντίον λαού
αθώου, λόγου μη δόντος, διότι και αν τινες εξ
αυτών είχαν, αφήρουν οι κρατούντες κατά το
περί αφοπλισμού διάταγμα. Ταύτα πάντα οι
επιζώντες μακαρίζοντες εποχήν. Συν τούτοις δε
και ο πολύς περί την ιστορίαν Σπυρίδων Τρικούπης εν περιλήψει ώδε πως και περί της
Κύπρου αφηγείται: ‘Εκ των οδυνηρών συμβάντων της Σμύρνης φέρομεν τον λόγον εις τα
οδυνηρότερα της Κύπρου. Παραθέτομεν δε
άλλα άλλων μερών εις αποφυγών επαναλήψεως των αυτών δεινών νομίζοντες ότι όσα διηγούμεθα είναι ικανά αυτά μόνα να δείξωσιν υπό
ποίας συνθήκας διετέλουν οι άθλιοι Χριστιανοί»
(Βλέπε: «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» του Σπυρίδωνος Τρικούπη, τόμος Α’,
Κεφ. ΙΣΤ’, Λονδίνο 1853).
Έτσι, από τα μέσα Μαΐου 1821, 4,000 Οθωμανικός στρατός από την Καραμανία της Μικράς
Ασίας πήγαν στην Κύπρο για να εκτελέσουν
τη διαταγή του αφοπλισμού.
«Διά σας ηρώων κοπάδια δεν φθάνει η
Χίος, η Κϋπρος, των Κυδωνίων δεν φθά-

νουσιν, της Κάσσου και της Κρήτης η
κατοικία…» (Ανδρέας Κάλβος, μεγάλος Εθνικός
Έλληνας ποιητής).
Το 1827 ο πρώτος Έλληνας Κυβερνήτης
Ιωάννης Καποδίστριας (Κύπρος εκ μητρός στην
καταγωγή), τόνισε: «Τα όρια της Ελλάδος από
τεσσάρων μεν αιώνων διεγράφησαν υπό δικαιωμάτων, τα οποία ούτε ο χρόνος ούτε αι πολύμορφοι συμφοραί ούτε η δορυκτησία ουδέποτε
ίσχυσαν να παραγράψωσιν, διεγράφησαν δε
το 1821 διά του αίματος του χυθέντος εις τας
σφαγάς των Κυδωνίων, της Κύπρου, της Χίου,
της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και
εις τας πολυαρίθμους ναυμαχίας τε και πεζομαχίας εν αις εδοξάσθη το γενναίον τούτο Έθνος».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. Γεώργιος Ι. Κηπιάδης, «Απομνημονεύματα
κατά το 1821 εν τη Νήσω Κύπρω τραγικών
σκηνών», Αλεξάνδρεια 1888.
2. Βασίλειος Β. Σφυρόερας, «Συμμετοχή
Κυπρίων εις την Ιώνιον Φάλαγγα του 1821»,
πρακτικά του Α’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, τόμος Γ’, Λευκωσία 1973.
3. Τάκης Ε. Σαλκιτζόγλου, «Η Μικρά Ασία
στην Επανάσταση του 1821 – η Συμβολή των
Μικρασιατών στον Εθνικό Αγώνα», Αθήνα 2010.
4. Πέτρος Παπαπολυβίου, «200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση του 1821 – το τίμημα
και η συμβολή της Κύπρου», Τεύχος Α’ και Β’,
Λευκωσία 2021.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Η παράλυτη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών
Κύριε Διευθυντά,
Ήμουν θύμα πρόσφατης διάρρηξης του αυτοκινήτου μου στο κέντρο
της Αθήνας (Σοφοκλέους) (19:30). Έσπασαν το φινιστρίνι και μου άνοιξαν το πορτ-μπαγκάζ, από όπου πήραν την τσάντα μου – με πολυτιμότατα στοιχεία για τη δουλειά μου. Ο θυμός απερίγραπτος όχι μόνο για
την ανεπανόρθωτη ζημιά, αλλά και διότι αισθάνομαι ως πολίτης εντελώς
απροστάτευτος. Έκανα γραπτή καταγγελία στο ΑΤ Ομονοίας. Εδώ και 2
μήνες το αποτέλεσμα: μηδέν.
Ας φανταστεί κάποιος τι θυμός υπάρχει στα θύματα ληστειών, κλοπών,
19.000 διαρρήξεων, κλπ. Οι πολίτες γνωρίζουν πως χιλιάδες διορίστηκαν
στην Δημοτική Αστυνομία μόνο για τα… ψηφουλάκια! Για να προστατεύσει τον πολίτη, αυτή χρειάζεται ηλεκτροσόκ, διότι είναι εξαφανισμένη
και παράλυτη. Θα πρέπει να παρακολουθήσει εντατικά φροντιστήρια από
την ΕΛ.ΑΣ για την πάταξη του εγκλήματος. Η μόνη ελπίδα για τον απροστάτευτο πολίτη είναι η επιχείρηση «σκούπα» από την ΕΛ.ΑΣ, Ο.Π.Κ.Ε,
κλπ. που πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές εβδομαδιαίως. Τον
Μάρτιο, μόλις 2 επιχειρήσεις, είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα: δεκάδες παρανόμους μετανάστες (χωρίς έγγραφα παραμονής, κλπ.). Όμως,

αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό, αφού κανείς δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το βράδυ στην Ομόνοια, κλπ.
Ίσως ο κ. Θεοδωρικάκος θα έπρεπε προ πολλών μηνών να είχε συμβουλευτεί (με δωρεάν φροντιστήριο) τον κ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος έχει 8ετή
πολυτιμότατη πείρα και μπορεί να δώσει συμβουλές χρυσάφι. Κατά τη
γνώμη μου κακώς απεπέμφθη. Οι πολιτικοί έκαναν 55.000 άσκοπες
προσλήψεις, για τα ψηφουλάκια, ενώ σύμφωνα με την αναλογία στην ΕΕ,
θα έπρεπε να ήταν 5.000. Χιλιάδες δεν έχουν καν αντικείμενο εργασίας,
άλλοι βρίσκονται σε λευκή απεργία. Η κατάσταση είναι μια τραγωδία, με
φωτεινή εξαίρεση την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Όλοι οι συνδικαλιστές όφειλαν να
δραστηριοποιούνται στην πάταξη του εγκλήματος. Περιττό να υπομνήσουμε πως η παρέλαση τους στα κανάλια είναι το χείριστο παράδειγμα
λούφας. Μόνο ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ πρέπει να εμφανίζεται
στην TV. Μια χώρα στον αυτόματο πιλότο, με την εύλογη απορία πώς
αυτή υπάρχει στον χάρτη.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος Αθηνών

Eκλεκτές Συνεργασίες
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Οι πρώτοι και τελευταίοι απαγχονισμοί στην Κύπρο –
Το Σύνταγμα Ράντκλιφ – Η ηρωική θυσία του Γρ. Αυξεντίου
ΜΕΡΟΣ 12ον
Στις 9 Μαΐου 1956, παραμονή των εκτελέσεων των Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα
Δημητρίου, ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας
Δωρόθεος εκφώνησε λόγο σε ένα μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα για τους δύο επικείμενους
απαγχονισμούς στην Κύπρο. Στη συνέχεια οι
διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η Αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει τους διαδηλωτές και πυροβολούσε αδιάκριτα, σκοτώνοντας εφτά διαδηλωτές και τραυματίζοντας περίπου 200. Στη
Λευκωσία, στις 10 Μαΐου 1956 οι βρετανικές
Αρχές απαγχόνισαν τους δύο νεαρούς Κυπρίους.

Οι άλλοι απαγχονισμοί
Το απολυταρχικό και στρατιωτικό καθεστώς του
Χάρντιγκ έχοντας σαν απώτερο στόχο να κλονίσει
την αγωνιστικότητα του λαού συνέχισε τους απαγχονισμούς νεαρών Κυπρίων. Στις 9 Αυγούστου 1956,
στάληκαν στην αγχόνη οι Ανδρέας Ζάκος, Χαρίλαος Μιχαήλ και Ιάκωβος Πατάτσος. Ένα μήνα αργότερα, στις 22 Σεπτεμβρίου 1956 άλλοι τρεις νέοι
έδιναν τη ζωή τους για τη λευτεριά της Κύπρου.
Αυτοί ήταν οι Μιχάλης Κουτσόφτας, Ανδρέας
Παναγίδης και Στέλιος Μαυρομάτης. Ο τελευταίος
απαγχονισμός έγινε στις 14 Μαρτίου 1957. Ο
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ένας 18-χρονος φοιτητής από την Πάφο ήταν το ένατο και τελευταίο
θύμα αυτής της απάνθρωπης θηριωδίας.

Ο Νάσερ και η κρίση
στο Σουέζ - 1956
Το καλοκαίρι του 1956, ο Νάσερ της Αιγύπτου
εθνικοποίησε την Διώρυγα του Σουέζ. Η ΑγγλοΓαλλική επέμβαση στην Αίγυπτο κατέληξε σε φιάσκο. Η απώλεια του Σουέζ ήταν για τους Βρετανούς
μια φοβερή οικονομική, πολιτική και στρατηγική
ήττα γιατί άρχισαν να χάνουν σταδιακά τον έλεγχο
στην περιοχή. Αυτή η νέα κατάσταση, μετέτρεπε
την Κύπρο σαν την πιο σημαντική τους στρατιωτική βάση στην περιοχή. Συνεπώς, θα έκαναν τα
πάντα για να κρατήσουν την Κύπρο για να εξυπηρετούνται τα οικονομικά και στρατηγικά τους συμφέροντα.

Το Σύνταγμα Ράντκλιφ
Στις 12 Ιουλίου 1956, ο Λένοξ-Μπόϋντ, ο υπουργός Αποικιών, ανέθεσε στο Λόρδο Ράντκλιφ να
ετοιμάσει ένα «πακέτο» από προτάσεις για ένα
σύνταγμα αυτοδιοίκησης της Κύπρου. Ο Λόρδος
Ράντκλιφ επισκέφτηκε την Κύπρο δύο φορές για
να διαβουλευθεί με την ηγεσία του τόπου, όμως
οι Ελληνοκύπριοι υπογράμμιζαν ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπός τους ήταν ο Μακάριος. Ο Ράντκλιφ
έδωσε στη δημοσιότητα τις εισηγήσεις του με τη
μορφή «Λευκής Βίβλου» στις 19 Δεκεμβρίου 1956.
Το «Σύνταγμα Ράντκλιφ» προνοούσε, ανάμεσα
στ’ άλλα, τα ακόλουθα:
1. Το Νομοθετικό Σώμα θα αποτελείται από
πρόεδρο και αντιπρόεδρο της βουλής και 36 μέλη.

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞
¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ﬁÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, ﬁÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.
∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE í 17.50 or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)
2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).
5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)
7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂﬁÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞ﬁ ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
√È ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ﬁÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ ﬁÓÔÌ· :
THE GREEK INSTITUTE,
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY
Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó
ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
ktofallis@gmail.com
Tofallis@greekinstitute.co.uk

www.greekinstitute.co.uk

2. Ο Πρωθυπουργός, που θα ενεργεί ως Αρχηγός
της Κυβέρνησης σε θέματα αυτοδιοίκησης, θα διορίζεται από τον Κυβερνήτη.
3. Ο Υπουργός Τουρκικών Υποθέσεων θα αναλαμβάνει τον χειρισμό θεμάτων παιδείας και άλλων
κοινοτικών θεμάτων.
4. Το κάθε νομοσχέδιο που θα εγκρίνεταιι από
το Νομοθετικό Σώμα θα ισχύει ως νόμος μόνον
μετά την έγκριση και υπογραφή του από τον Κυβερνήτη.
Την ίδια ημέρα (19 Δεκεμβρίου 1956) δηλ. την
ημερομηνία δημοσίευσης αυτής της Λευκής Βίβλου,
ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε
στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η άλλη πιθανή λύση
θα ήταν η διχοτόμηση του νησιού. Οι προτάσεις
του Ράντκλιφ έγιναν αποδεκτές από την τουρκική
κυβέρνηση και την τουρκοκυπριακή ηγεσία αλλά
απορρίφθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση και
τους Ελληνοκυπρίους. Στο μεταξύ ο Μακάριος
ήταν ακόμη εξόριστος στις Σεϊχέλες.

Η απόφαση 1013 (ΧΙ)
των Ηνωμένων Εθνών
Στις 26 Φεβρουαρίου 1957 η Πολιτική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την Απόφαση
1013 (ΧΙ) για την Κύπρο, που συντάχθηκε από
τον Ινδό υπουργό εξωτερικών Kρίσνα Μένον. Η
απόφαση είχε την εξής διατύπωση: «Η λύση του
Κυπριακού προβλήματος χρειαζόταν κλίμα ειρήνης και ελευθερίας έκφρασης και μια ειρηνική, δημοκρατική και δίκαιη λύση θα μπορούσε να εξευρεθεί σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών…»

Η προδοσία του κρησφύγετου
του Αυξεντίου
Τον ίδιο μήνα (Φεβρουάριο 1957), ο Χάρντιγκ
είχε ανακοινώσει ότι οι μέρες της ΕΟΚΑ ήταν μετρημένες. Υπαρχηγός της ΕΟΚΑ ήταν ο 28-χρονος
Γρηγόρης Αυξεντίου που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Ζήδρος (το όνομα του αρματολού του
18ου αιώνα που καταγόταν από τα Γρεβενά και
έδρασε στον Όλυμπο). Καταγόταν από το χωριό
Λύση της επαρχίας Αμμοχώστου. Στις 3 Μαρτίου
1957, οι βρετανικές δυνάμεις ανακάλυψαν το κρησφύγετο του στα βουνά του Μαχαιρά. Μερικοί υποστηρίζουν ότι το κρησφύγετο του Αυξεντίου το πρόδωσαν ένας βοσκός που είχε μια μάντρα εκεί κοντά
και ο αγωγιάτης του μοναστηριού.
Ο ίδιος ο Γρίβας αναφέρει στα «Απομνημονεύματα Αγώνος ΕΟΚΑ», σελ. 162, ότι «η θέσις
του κρησφυγέτου επροδόθη από τον αγωγιάτην
του Μοναστηρίου». Οι Άγγλοι δημοσιογράφοι
Charles Foley και I. W. Scobie στο βιβλίο τους
«The Struggle for Cyprus», σελ. 121, αναφέρουν
ότι ο καταδότης του Αυξεντίου ήταν «άνθρωπος
της ΕΟΚΑ» δηλαδή ένας από τους εννιά συλληφθέντες στο χωριό Όμοδος τον Γενάρη του 1957.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης που ήταν η τρίτη φορά που
συλλαμβάνονταν γιατί είχε αποδράσει τις δυο προηγούμενες φορές.

Η ηρωική θυσία του Γρηγόρη
Αυξεντίου – 3 Μαρτίου 1957
Τα ξημερώματα της 3ης Μαρτίου 1957 οι Βρετανοί στρατιώτες περικύκλωσαν το κρησφύγετο

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

και φώναζαν στον Αυξεντίου και τους συντρόφους του να παραδοθούν και να βγουν έξω. Ο Αυξεντίου διάταξε τους τέσσερις συντρόφους του να
βγουν, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να βγει και ήταν προετοιμασμένος να πεθάνει παρά να παραδοθεί.
Ακολούθησε μια μάχη που κράτησε κάπου οκτώ
ώρες. Στο τέλος τα βρετανικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν ελικόπτερα και έριξαν βενζίνη πάνω
από το κρησφύγετο και ο Αυξεντίου κάηκε ζωντανός. Το κρησφύγετο στο οποίο σκοτώθηκε, έχει
τώρα γίνει ιερός τόπος πατριωτικού προσκυνήματος.
Στις 14 Μαρτίου 1957 ο Γρίβας κήρυξε εκεχειρία και στις 6 Απριλίου ο Μακάριος και οι εκτοπισμένοι μαζί με αυτόν, απελευθερώθηκαν. Έφτασαν στην Αθήνα στις 17 Απριλίου 1957, αλλά δεν
τους επιτράπηκε να επιστρέψουν στην Κύπρο και
αναγκάστηκαν να παραμείνουν στην Ελλάδα έως
μετά την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου του 1959.
Λίγο καιρό μετά την απελευθέρωση του ο Μακάριος απέστειλε επιστολή στον Μακμίλλαν στις 28
Μαΐου 1957 θυμίζοντάς του την Απόφαση των
Ηνωμένων Εθνών του Φεβρουαρίου 1957 για την
Κύπρο και την εκεχειρία η οποία ήταν σε ισχύ από
τις 14 Μαρτίου. Ανέμενε λοιπόν τώρα κάποια θετική απάντηση από την βρετανική κυβέρνηση. Το
καλοκαίρι του 1957 η βρετανική κυβέρνηση άρχισε ανεπίσημες συνομιλίες με την ελληνική και τουρκική κυβέρνηση προτείνοντας διάσκεψη στρογγυλής τραπέζης.

Ο απαγχονισμός του Ευαγόρα
Παλληκαρίδη – 14 Μαρτίου 1957
Λίγες μέρες μετά την ηρωική θυσία του Γρηγόρη
Αυξεντίου στα βουνά του Μαχαιρά, απαγχονίστηκε
ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Ο Παλληκαρίδης ήταν
ένας νεαρός, 18-χρονος μαθητής από την Πάφο
που συλλήφτηκε στις 18 του Δεκέμβρη 1956 γιατί
μετέφερε ένα αποσυναρμολογημένο οπλοπολυβόλο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο Παλληκαρίδης ήταν ο ένατος και ο τελευταίος Κύπριος αγωνιστής που στάληκε στην αγχόνη στις 14 Μαρτίου
1957.

Αντικατάσταση του Χάρντιγκ
με τον Σερ Χιου Φουτ
Στο μεταξύ, στην Κύπρο, η πολιτική της βίαιης
καταστολής συνεχίστηκε σε τέτοιο βαθμό που
ακόμα και η βρετανική εφημερίδα «Daily Mirror»,
περιέγραφε απαράδεκτη την πολιτική της Κυβέρνησης Μακμίλλαν με το εξής σχόλιο:
«Η πολιτική της Βρετανικής κυβέρνησης στην
Κύπρο είναι τώρα απάνθρωπη. Δεν υπάρχουν
λόγια για την περιγραφή της. Ένα βλακώδες σχέδιο καταστολής το οποίο δεν πέτυχε και δεν μπορεί να πετύχει στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα».
(17. 6. 1957).
Τον Νοέμβριο 1957 ο Χάρντιγκ συνταξιοδοτήθηκε και αντικαταστήθηκε από τον Σερ Χιου Φουτ
ο οποίος προηγούμενα ήταν Αποικιακός Γραμματέας στην Κύπρο (1943-45) και αργότερα Κυβερνήτης στην Τζαμάικα. Ο Φουτ έφτασε στην Κύπρο
στις 3 Δεκεμβρίου 1957.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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C

ommunity grassroots club
Omonia Youth FC, sponsored
by Spector, Constant & Williams,
Vas Barbers and V Jewellers, were
celebrating last week as their Under 13 green team won their Cup
Final and completed a magnificent
double. The club were rightly proud
that they contested seven cup finals over two weekends and while
six teams suffered defeats, Vas
Demetri and Bekim Gashi's Under
13 Green prevailed with a dominant display as they added the Cup
to their Division title success.

Thursday 19th May 2022

Cup Final joy for Omonia Youth FC
Under 13 Green

By Mike Pieri
In wet conditions, the Under 13
Green began nervously and slowly
but battled their way into the game.
Once they strung a few passes together, they played some nice football, working well together as a team.
Having hit the post twice in the first
half, the Under 13 Green finally got
their rewards as Petar scored to give
his team a 1-0 lead going into half
time.
In the second half, their opponents
really upped their game but the Under 13 Green boys showed great resilience and perseverance to retain
their lead. With 15 minutes to go of
the game and with the opposition
pouring forward looking for an equalis-

er, the Under 13 Green showed their

made it 2-0 before a wonderful finish

class by meeting the challenge. Drillon

from Parker sealed a well-deserved

3-0 win. The celebrations from the
players was wonderful to see as a
long season culminated with double
delight. The boys were superbly supported by watching parents, friends
and other Omonia Youth coaches. After the game, a delighted Vas said:
"I'm, very proud of the boys this
season for going unbeaten in the
league, winning the league and now
completing the double. This has been
a team effort from all. Thank you to
the great support from our parents,
assistant coach Bekim and Dwain
Chambers."
In league action Mike Koumi, Adam
Broomfield and Panny Panayiotou's
Under 14 White
Ended their season with a great
performance, cementing their place

in the top division thanks to a 3-1 win
away from home. The boys started
strongly and controlled the game from
start to finish and despite concdeding first, they were always in control.
Some of the football the boys played
was outstanding; full of skill and pace.
The match ended a very inconsistent
season for the Udner 14 White where
at times they were brilliant and other
times less so, but this is all part fo the
learning curve for young footballers.
Gaols were scored by Nick (2) and
Chris. Man of the Match was given to
Louis for a commanding defensive
display and also to Georgie for an outstanding forward display claiming assists for all three goals.

Should you feel enthused and want to know
more about Omonia Youth FC, you can contact the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the contact page
on the club's website www.omoniayouthfc.com as well as following the club on
twitter @OmoniaYouthFC and Instagram
@omoniayouthfc1994.

Cοmmunity News
First Medical Greek Diaspora
World Congress
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The General Secretariat
for Greeks Abroad & Public Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs and
the School of Medicine of
the Aristotle University organize the 1st Medical
Greek Diaspora World Congress in Thessaloniki (15.
-17.07. 2022) - under the
auspices of the Ministry of
Interior, Sector Macedonia
– Thrace.
Thousands of doctors and
health experts are expected
to participate in the Medical
Congress, which will be held
at the Thessaloniki Concert
Hall (M2).
Leading researchers, distinguished scientists and professors from around the world
will honor the Congress with
their presence, while digital
participation is also an option.
The Medical Greek Diaspora World Congress will
comprise two parallel con-

THESSALONIKI July 15th– 17th, 2022

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Ο Σταμάτης Κι Ο Γρηγόρης
Ελληνική Ταινία:
Όταν Λείπει Η Γάτα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ
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ferences: The Aristotle Medical Forum, organized by the
School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
(https://diaspora.med.auth.g
r/amf2022/) and the “1st International Conference of the
Hellenic Medical Diaspora”,
coordinated by the Hellenic
Medical Societies. Major cultural events will also take
place on all three days.
Expatriate doctors, bioscientists, health specialists,

students of Medical Schools,
but also expatriates from all
over the world, interested in
attending the Congress, can
register at the following link
(https://www.medevents.gr/co
ngress/amf22 ). Participation is free of charge.
The aim is to bring together
doctors of Greek origin and
to lay the groundwork for innovative initiatives and interdisciplinary synergies.
Moreover, the Congress
will highlight the excep-

tionally high level and expertise of Greek doctors
in Greece and abroad.
The strategic objective
of the General Secretariat
for Greeks Abroad & Public Diplomacy – an established link and a reference
point for all expatriate Hellenes - is to set strong, institutional foundation for
their interconnection, with
Thessaloniki rising as the
center of the Greek Diaspora.

V. President Tony Theodorou,
G. Secretary Dr Savvas Hadjiphilippou,
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Ταινία:
Ερωτική Συμφωνία
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Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Σατιρική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Παλικάρι στα Θρανία
Ελληνική Ταινία:
Υπαστυνόμος Θανάσης

KYΡIAKH 22 ΜΑΪΟΥ
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Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική Ταινία:
Η Νονά
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8.00- 9.00

Wednesday

Thursday

Sports Update
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Γκόλφω
Ελληνική Ταινία:
Στις Γυναίκες Λέμε Ναι
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Το Φτωχόπαιδο
Ελληνική Ταινία:
Το Αγόρι Που Αγαπώ
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Sports Update
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Mesimeri

Ligo Prin To
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Mid- Morning
Madness
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12pm- RIK

Treasurer Kyriacos Paschalis,

Μembers: Georgia Antoniou, Elenitsa Andreou, Yiannis

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ

12:00
14:00
18:00
19:05

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

9.00- 10.00

Press & Public Relations Louis Loizou

23.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ

6.00- 7.00

Asst. G. Secretary Gokay Ucar,
Asst. Treasurer Avraam Christou,

21.00

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

New Committee of the Organisation
of Relatives of Missing Cypriots (UK)
President Nick Neokleous,

Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
Ελληνική Ταινία:
Το Όνειρο της Κυριακής
Ελληνική Ταινία:
Ξαφνικός Έρωτας
Ελληνική Επιθεώρηση:
Πρόσεχε, με Α...πατάς

20.25

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

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00- 13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00- 14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK

14.00- 15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
3pm- LGR

15.00- 16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

3pm- LGR
4pm- ERT

16.00- 17.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00- 18.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00- 19.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

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

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00- 21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00- 22.00

Live At The Greek

Scandalous

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00- 23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

The Wednesday
Late Show

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

Kashimeri and Theoris Theodoulou.
E. Secretary Costas Paul.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο:

020 7195 1787 - 8

19.00- 20.00

#TuesdayTunes

6pm- RIK

23.00- 0.00

#MondayMoods

0.00- 1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00- 7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

6pm- RIK

8pm- ERT

7am- ERT

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

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

