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ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΟΥ ΓΚΡΕΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ LOCKDOWN

Θα «ξεσπάσει» στην Κύπρο
ο Ερντογάν μετά τις δηλώσεις
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ;

ΣΕΛΙΔΑ 4

«Έπιναν και μεθούσαν στα πάρτυ
της Downing Street»...
n ΜΠ.ΤΖΟΝΣΟΝ: «ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ
n ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ITV KAI BBC ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΜΠΟΡΙΣ ΣΕ ΠΑΡΤΥ
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ Σ. ΜΙΣΕΛ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Οι κυρώσεις
να μη βλάπτουν περισσότερο τα
κράτη/μέλη της ΕΕ παρά τη Ρωσία»

l Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Η 46ΧΡΟΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μια Ελληνίδα από τη
Σπάρτη στη νέα
κυβέρνηση Μακρόν
l ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ΖΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΑΠΟ ΤΟ 2007

ΣΕΛΙΔΑ 11

Γιατί θέλει η Ρωσία το Ντονμπάς;
l ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΑΜΗΧΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

«Μητσοτάκης γιοκ» το σύνθημα
των νέων τουρκικών προκλήσεων

n ΣΧΕΔΙΟ «ΕΙΣΒΟΛΗΣ» ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
n ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
n ΑΘΗΝΑ: «ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΕΙ
ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ»
n ΜΠΑΧΤΣΕΛΙ: «ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ»
n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΒΟΣ

ΣΕΛΙΔA 8

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ο Πρ. Προδρόμου
στο Ελληνικό Σχολείο
Φίνσλεϋ

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ:
Υπέρ της ζωής και κατά
των αμβλώσεων
ΣΕΛΙΔΑ 11

1453 - “Εάλω η Πόλις”

n ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

l ΤΟΥ Δρος ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΣΕΛΙΔΑ 17

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

ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ H ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ SUE GRAY ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΤΟΥ LOCKDOWN ΣΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Νέες κατηγορίες κατά Μπόρις Τζόνσον
για συμμετοχή και σε άλλο κορωνοπάρτυ

Δ

ύο νέες φωτογραφίες, που είδαν το
φως της δημοσιότητος από το κανάλι ITV, φέρουν τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να συμμετείχε σε πάρτυ αποχαιρετισμού του Υπεύθυνου Επικοινωνίας
του πρωθυπουργικού Γραφείου, Lee Cain,
εν μέσω αυστηρού lockdown.
Οι φωτογραφίες δείχνουν τον κ. Τζόνσον
να υψώνει και να κρατά ένα ποτήρι με ποτό
κατά τη διάρκεια συνάθροισης εργαζομένων
στην Ντάουνινγκ Στριτ στις 13 Νοεμβρίου
2020. Χαμογελαστός, στέκεται πίσω από ένα
τραπέζι στο οποίο διακρίνονται μπουκάλια με
διάφορα ποτά, ποτήρια και πατατάκια.
Η συνάθροιση αυτή και ακόμη μία την ίδια
μέρα ήταν μεταξύ των καταγγελλομένων πάρτυ
που ερευνήθηκαν από την Μητροπολιτική
Αστυνομία. Αν και για τουλάχιστον μία από
τις δύο συναθροίσεις η Αστυνομία επέβαλε
πρόστιμα, θεωρώντας ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων του lockdown, έκρινε ότι δεν
έπρεπε να επιβληθεί πρόστιμο στον Πρωθυπουργό για το πάρτυ αυτό. Συνολικά, η
Αστυνομία κατέληξε στην επιβολή 126 προστίμων για γεγονότα που τοποθετούνται σε
οκτώ διαφορετικές ημερομηνίες, από τις 20
Μαΐου 2020 μέχρι τις 16 Απριλίου 2021.
Ο κ. Τζόνσον έλαβε μόνο ένα πρόστιμο,
για το μίνι πάρτυ-έκπληξη για τα γενέθλιά του
τον Ιούνιο του 2020 στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου.
Αντιδρώντας στην δημοσιοποίηση των
φωτογραφιών εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ
Στριτ είπε: «Το Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου (δηλαδή η κα Γκρέι) και η Μητροπολιτική Αστυνομία είχαν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες κατά τις έρευνές τους, περιλαμβανομένων και των δύο φωτογραφιών. Η
Μητροπολιτική Αστυνομία έχει ολοκληρώσει
την έρευνά της χωρίς να επιβάλει γι’ αυτό πρόστιμο στον κ. Τζόνσον, η δε Σου Γκρέι θα δημοσιεύσει την έκθεσή της τις προσεχείς ημέρες».
Ο υπουργός Μεταφορών Grant Shapps
διαφωνεί ότι οι φωτογραφίες αποδεικνύουν
συμμετοχή του πρωθυπουργού στο πάρτυ.
Η Aστυνομία, είπε, «ερεύνησε ενδελεχώς το
θέμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κ.
Τζόνσον δεν ήταν στο πάρτυ, γι’ αυτό και δεν
του επέβαλε πρόστιμο για το συγκεκριμένο».
Φαίνεται από τις φωτογραφίες, είπε ο Υπουργός, ότι «ο πρωθυπουργός καθώς έφευγε
από το γραφείο του και περνώντας από τον
χώρο της συνάθροισης απλώς σταμάτησε για
λίγο, ύψωσε ένα ποτήρι και αποχαιρέτησε τον
αποχωρούντα συνεργάτη του»…
Οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν λίγο πριν
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από την υποβολή στην Ντάουνινγκ Στριτ και
την δημοσιοποίηση της πλήρους έκθεσης της
ανώτερης κρατικής αξιωματούχου Σου Γκρέι
για το partygate. Τα πορίσματα αυτής της έρευνας, που είχε παγώσει λόγω της αστυνομικής έρευνας που ανακοινώθηκε στο ενδιάμεσο, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επικριτικά για τον Πρωθυπουργό Τζόνσον.

Αντιδράσεις
Η δεύτερη στην ιεραρχία του Εργατικού
Κόμματος, Άντζελα Ρέινερ, δήλωσε στο ITV
ότι προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι δεν
επιβλήθηκε πρόστιμο στον Μπόρις Τζόνσον
για την γιορτή αυτή που δεν μοιάζει με συγκέντρωση εργασίας.
Το επιβαρυντικό στοιχείο στην περίπτωση
αυτή είναι, σύμφωνα με την Αντζελα Ρέινερ,
ότι ο Μπόρις Τζόνσον «γνώριζε ότι παραβιάζει τους κανόνες (…) και ωστόσο προσπάθησε να ξεφύγει. Προσπάθησε να πει ψέματα
στους Βρετανούς και προσπάθησε να πει
ψέματα στο Κοινοβούλιο».
Σημειώνεται πως όταν ερωτήθηκε στην
Βουλή των Κοινοτήτων για το πάρτι του Νοεμβρίου, ο Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι
δεν έγινε καμία γιορτή αυτήν την ημερομηνία
και ότι είναι βέβαιος ότι δεν παραβιάσθηκε
κανένας κανόνας.

Νέες αποκαλύψεις στο BBC
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Εξάλλου, όπως μετέδωσε ο Θανάσης
Γκαβός από το Λονδίνο για το Skai.gr, τρία
πρόσωπα που συμμετείχαν σε κάποια από
τα παράνομα λόγω lockdown πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ αποκαλύπτουν μιλώντας στην
εκπομπή Panorama του BBC λεπτομέρειες
που μοιάζουν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον Μπόρις Τζόνσον.
Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται μία ημέρα
μετά από τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών
του Βρετανού πρωθυπουργού να κρατά ένα
ποτήρι με ποτό σε συνάθροιση συνεργατών
του σε δωμάτιο του Νούμερου 10 και πιθανότατα μία ημέρα πριν από τη δημοσιοποίηση
(χθες Τετάρτη) της πλήρους έκθεσης της κρατικής αξιωματούχου Σου Γκρέι για το partygate.
Οι τρεις πηγές του BBC περιγράφουν υπό
καθεστώς ανωνυμίας μια κουλτούρα τακτικών
κοινωνικών συναθροίσεων στην Ντάουνινγκ
Στριτ ακόμη και εν μέσω lockdown, με συχνή
κατανάλωση οινοπνευματωδών και θορυβώδη πάρτι που ορισμένες φορές διαρκούσαν
μέχρι πολύ αργά, με αποτέλεσμα μερικοί από
τους παριστάμενους να διανυκτερεύουν στο

κτίριο που στεγάζει το πρωθυπουργικό γραφείο.
Όπως λένε, ένιωθαν ότι όλα γίνονταν με
την έμμεση άδεια του ίδιου του πρωθυπουργού, καθώς ο ίδιος συχνά έπινε ένα ποτό μαζί
τους πριν ανεβεί από το γραφείο του στο διαμέρισμά του, στο Νούμερο 11 της Ντάουνινγκ Στριτ.
«Δεν έλεγε 'Μπορείτε όλοι να διαλυθείτε
και να πάτε σπίτι; Μπορείτε να τηρείτε κοινωνικές αποστάσεις; Μπορούν όλοι να βάλουν
τις μάσκες τους;' Όχι, δεν το έλεγε σε κανέναν
αυτό. Άρπαζε ένα ποτήρι για τον ίδιο», αναφέρουν ενδεικτικά οι πηγές του BBC.
Λένε επίσης ότι όταν άκουγαν τον πρωθυπουργό να διαψεύδει ότι είχαν γίνει πάρτι στην
Ντάουνινγκ Στριτ κοιτάζονταν μεταξύ τους με
δυσπιστία και ρωτούσαν γιατί, όταν όλοι γνώριζαν πως οι κανόνες είχαν παραβιαστεί.
Ο κ. Τζόνσον δέχθηκε πρόστιμο από τη
Μητροπολιτική Αστυνομία για την παρουσία
του σε πάρτι στην αίθουσα του υπουργικού
συμβουλίου, όχι όμως για άλλες συναθροίσεις,
ούτε αυτή στην οποία φωτογραφήθηκε με το
ποτό στο χέρι.
Για το συγκεκριμένο πάρτι, στις 13 Νοεμβρίου 2020, που ήταν αποχαιρετιστήριο πάρτι
για τον υπεύθυνο επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου Λι Κέιν, οι καταγγέλλοντες λένε πως υπήρχαν τουλάχιστον 30
άτομα στοιβαγμένα σε ένα δωμάτιο, με κάποιους να κάθονται στα γόνατα άλλων, χωρίς
καμία απόσταση. Ο κ. Τζόνσον έκανε και μια
σύντομη αποχαιρετιστήρια ομιλία για τον συνεργάτη του.
Στο πάρτι που έγινε την παραμονή της
κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου στις 16 Απριλίου 2021, η ασφάλεια της Ντάουνινγκ Στριτ
ζήτησε από τους παριστάμενους να βγουν
στον κήπο λόγω του υπερβολικού θορύβου,
σύμφωνα με τους ίδιους.
Οι τρεις πηγές περιγράφουν επίσης πώς
κάποιοι άρχισαν να κοροϊδεύουν έναν φύλακα της Ντάουνινγκ Στριτ που τους ζήτησε να
σταματήσουν ένα πάρτι διότι δεν επιτρεπόταν, πώς στην ατζέντα όλων υπήρχε μόνιμα
ραντεβού για ποτά σε δωμάτιο της Ντάουνινγκ Στριτ κάθε Παρασκευή στις 4 το απόγευμα και πώς οι σκουπιδοτενεκέδες του
κτιρίου ήταν συχνά ξεχειλισμένοι με άδεια
μπουκάλια και ποτήρια.
Οι τρεις παραδέχονται πως η συμπεριφορά τους, την ώρα που πολίτες πέθαιναν μόνοι
από τον κορωνοϊό, ήταν «ασυγχώρητη».
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ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΟΥ ΓΚΡΕΪ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ LOCKDOWN

«Έπιναν και
μεθούσαν στα πάρτυ
της Downing Street»
Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ένας καυγάς και η αδιαθεσία μίας από τις συμμετέχουσες είναι τα χαρακτηριστικά ενός από τα επίμαχα πάρτι της Ντάουνινγκ Στριτ, το οποίο
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2020, σύμφωνα με το επίσημο
πόρισμα των Αρχών της Βρετανίας.
«Η γιορτή διήρκεσε αρκετές ώρες. Υπήρξε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από ορισμένα άτομα. Μία γυναίκα αρρώστησε.
Σημειώθηκε και ελαφρύς διαπληκτισμός μεταξύ δύο άλλων ατόμων», αναφέρεται στο κείμενο του πορίσματος για το σκάνδαλο
Partygate.
«Πολλά από τα περιστατικά αυτά δεν θα έπρεπε να έχει
επιτραπεί να συμβούν», γράφει στην έκθεσή της η ερευνώσα
λειτουργός Σου Γκρέι.
Η Σου Γκρέι δεν επιρρίπτει ευθύνη απευθείας στον Μπόρις
Τζόνσον, αλλά στην έκθεση περιλαμβάνονται λεπτομέρειες και
φωτογραφίες από περισσότερες από δέκα συγκεντρώσεις στην
Ντάουνινγκ Στριτ, σε ορισμένες από τις οποίες συμμετείχε.
Καταλογίζει, όμως, ευθύνη σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της
Ντάουνινγκ Στριτ, πολιτικούς ή δημόσιους λειτουργούς. Τονίζει
ότι «είναι αλήθεια πως ορισμένοι από τους λιγότερο έμπειρους υπαλλήλους πίστεψαν ότι η συμμετοχή τους σε ορισμένα από αυτά τα γεγονότα επιτρεπόταν με δεδομένη την
παρουσία των υψηλά ιστάμενων. Οι υψηλά ιστάμενοι, είτε
είναι πολιτικοί ή δημόσιοι λειτουργοί, θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη αυτής της κουλτούρας».
Τα πάρτι που παραβίασαν τους κανόνες του lockdown για την
πανδημία στην Ντάουνινγκ Στριτ υπολείπονται των αναμενόμενων υψηλών απαιτήσεων, αλλά δεν απηχούν την κυρίαρχη κουλτούρα της διακυβέρνησης εκείνη την χρονική στιγμή, συμπεραίνει η έκθεση που συνοψίζει τα πορίσματα της έρευνας, την
οποία διενήργησε η ανώτατη δημόσια λειτουργός Σου Γκρέι.
«Πολλοί θα είναι αναστατωμένοι από το γεγονός ότι τέτοιου είδους συμπεριφορά επιδείχθηκε σε τέτοια κλίμακα στην
καρδιά της Κυβέρνησης. Το κοινό έχει το δικαίωμα να έχει
τις υψηλότερες απαιτήσεις συμπεριφοράς σε τέτοιους χώρους και είναι σαφές πως ό,τι συνέβη υπολείπεται αυτών
των απαιτήσεων», αναφέρεται στην έκθεση.
«Έχω την ισχυρή πεποίθηση, ωστόσο, ότι αυτά τα περιστατικά δεν απηχούν την κυρίαρχη κουλτούρα στην Κυβέρνηση και την Δημόσια Διοίκηση εκείνη την χρονική στιγμή.
Πολλές χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την χώρα εργάσθηκαν ακούραστα για να είναι στο ύψος των περιστάσεων
σε μία πρωτοφανή συγκυρία», συμπληρώνεται.
Το προκαταρκτικό πόρισμα της Σου Γκρέι δημοσιεύθηκε τον
Ιανουάριο, αλλά η δημοσίευση του το τελικού πορίσματος αναβλήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, η οποία
έληξε την περασμένη εβδομάδα με την επιβολή 126 προστίμων.
Τόσο ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, όσο και ο υπουργός
Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ περιλαμβάνονται στα πρόσωπα στα
οποία επιβλήθηκε πρόστιμο για το πάρτι των 56ων γενεθλίων
του βρετανού πρωθυπουργού.

ΜΠΟΡΙΣ: «ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ»
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι
αναλαμβάνει «ακέραια την ευθύνη» για τις παραβιάσεις του
lockdown με την οργάνωση των πάρτι στις υψηλότερες σφαίρες της βρετανικής εξουσίας, μετά την δημοσίευση της έκθεσης
της ανώτατης δημόσιας λειτουργού Σου Γκρέι που επιρρίπτει τις
ευθύνες στην κορυφή της Ντάουνινγκ Στριτ για το λεγόμενο
Partygate.
«Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη όλων όσων συνέβησαν υπό την ηγεσία μου», δήλωσε στην Βουλή των Κοινοτήτων ο Μπόρις Τζόνσον, επαναλαμβάνοντας ότι ζητά συγγνώμη
για το σκάνδαλο Partygate.

E πικαιρότητα
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ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΛΛΑΞΕ… ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT

Ποιες είναι οι διαφορές Βρετανίας
– ΕΕ για το Ιρλανδικό
H

ταν ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις για το Brexit ανάμεσα στη
βρετανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και τώρα απειλεί να αποτελέσει την αφορμή για
νέα ένταση στις ευρω-βρετανικές σχέσεις, στα
όρια ακόμη και ενός εμπορικού πολέμου. Ο λόγος
για το διαβόητο «ιρλανδικό πρωτόκολλο» που
αποδείχτηκε ένα από τα διαφιλονικούμενα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έκανε σαφές ότι σε
αυτή τη φάση δεν μπορεί εύκολα να κάνει παραχωρήσεις.
Η συμφωνία με την Βρετανία ήταν αποτέλεσμα μιας
πολύ δύσκολης διαδικασίας και οι κυβερνήσεις των
κρατών-μελών δεν επιθυμούν να κάνουν νέα διαπραγμάτευση. Γι’ αυτό και υπογράμμισαν ότι εάν υπάρξουν μονομερείς βρετανικές κινήσεις, θα υπάρξουν
αντίποινα.

Τι είναι το «ιρλανδικό πρωτόκολλο»
Όταν το 1998 υπεγράφη η ειρηνευτική συμφωνία
στη Βόρεια Ιρλανδία και μπήκε τέλος σε μια μακρά και
πολύνεκρη ιστορία ένοπλων συγκρούσεων, μία από
βασικές προβλέψεις ήταν ότι ανάμεσα στη Βόρεια
Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας δεν θα
υπάρχει ένα «σκληρό» σύνορο.
Ο λόγος ήταν προφανής: η ελεύθερη και εύκολη
επικοινωνία και οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις
δύο πλευρές θεωρήθηκαν ως ένα υποκατάστατο του
ιστορικού αιτήματος του IRA, του Sin Fein και συνολικά του Ρεπουμπλικανικού κινήματος για μια ενιαία
Ιρλανδία.
Το γεγονός ότι τόσο η Ιρλανδία όσο και η Μεγάλη
Βρετανία ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκόλυνε αυτή τη διαρρύθμιση, εφόσον ούτως ή άλλως
η Ενιαία Αγορά εξασφάλιζε ένα «σύνορο χωρίς τριβές».
Όμως, τα πράγματα άλλαξαν όταν ξεκίνησε η διαδικασία του Brexit. Ανάμεσα στην Μεγάλη Βρετανία
και την Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ένα κανονικό
σύνορο. Αυτό δεν αφορούσε μόνο ζητήματα συνοριακών ελέγχων αλλά και ζητήματα που αφορούσαν τη
διακίνηση των προϊόντων, όχι μόνο ως προς τους
δασμούς και την ανάγκη εκτελωνισμών αλλά και παραμέτρους όπως τους κτηνιατρικούς ελέγχους.
Η Μεγάλη Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον
δεν μοιράζονται το ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ή για ζητήματα όπως η
χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία ή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η Βρετανία είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει να υιοθετεί πλήρως το ευρωπαϊκό
ρυθμιστικό πλαίσιο, όμως επέλεξε να μην το κάνει,
γιατί έδωσε μεγαλύτερη προτεραιότητα στο να έχει
πιο γρήγορα μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με
τις ΗΠΑ.
Αυτό σήμαινε, όμως, των πραγμάτων αυτό που στη
Βρετανία περιγράφηκε ως «ένα σύνορο στην Ιρλανδική θάλασσα», δηλαδή συνοριακές πρακτικές ανάμεσα στην Μεγάλη Βρετανία και την Βόρεια Ιρλανδία
ώστε να έχουν προηγηθεί οι έλεγχοι, να μην χρειάζεται να γίνουν στο σύνορο Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας και να διατηρείται το «χαλαρό» σύνορο που προβλέπει η ειρηνευτική συμφωνία.
Αυτές ακριβώς ήταν οι προβλέψεις του Ιρλανδικού
Πρωτοκόλλου, που ήταν ένα από τα τελευταία ζητήματα που χρειάστηκε να επιλυθούν στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και η βρετανική πλευρά.
Οι πιο μεγάλες αντιρρήσεις προέρχονταν από την
βρετανική πλευρά και ιδίως τους Προτεστάντες της
Βόρειας Ιρλανδίας που παραδοσιακά επιμένουν στη
διατήρηση της ένωσης με τη Μεγάλη Βρετανία. Ο
φόβος τους ήταν και είναι ότι το «παράδοξο» να είναι
χαλαρό το σύνορο με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας
και την ίδια στιγμή να υπάρχει ένα «εσωτερικό» σύνορο εντός Μεγάλης Βρετανίας, απλώς αποτελούσε ένα
ακόμη βήμα προς την πραγματοποίηση του ιστορικού στόχου των Καθολικών για ένωση της Βόρειας
Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Οι εκλογές στη Βόρεια Ιρλανδία
και η πρωτοβουλία της Λιζ Τρας
Όλο αυτό το διάστημα υπήρξε αρκετή αντίδραση
στο Ιρλανδικό Πρωτόκολλο κυρίως από τη μεριά των
Προτεσταντών. Μάλιστα, στις πρόσφατες εκλογές για
το τοπικό κοινοβούλιο όπου πρώτη δύναμη αναδείχτηκε
το Σιν Φέιν, το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα των Προτεσταντών είχε αναδείξει το ζήτημα σε βασική αιχμή.
Οι «Ενωτικοί» είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των
Συντηρητικών στη Βρετανία και αυτό εξηγεί γιατί πάντα
τα αιτήματά τους βρίσκουν ευήκοα ώτα σε τμήμα τους.
Βεβαίως την ίδια στιγμή, ήταν ο Μπόρις Τζόνσον
που επέλεξε να το ενσωματώσει στη συμφωνία, κυρίως
γιατί ήθελε πάση θυσία να εξασφαλίσει μια συμφωνία
για το Brexit.
Παρά την ήττα τους στις εκλογές οι Ενωτικοί αποφάσισαν να κλιμακώσουν την αντιπαράθεση, ανακοινώνοντας ότι αρνούνται να επιστρέψουν στην τοπική κυβέρνηση που στηρίζεται σε έναν μηχανισμό όπου
την εκπροσώπηση μοιράζονται οι δύο κοινότητες,
μέχρις ότου καταργηθεί το Ιρλανδικό Πρωτόκολλο.
Στον απόηχο των εκλογών στη Βόρεια Ιρλανδία,
όπου ηττήθηκαν οι Ενωτικοί, ήταν η σειρά της Βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών Λιζ Τρας, η οποία
μάλιστα έχει και φιλοδοξίες να διαδεχτεί τον Τζόνσον
στην ηγεσία των Συντηρητικών, να ανοίξει το θέμα.
Υποστήριξε έτσι ότι προετοιμάζει νομοσχέδιο που
θα επιφέρει αλλαγές στο Πρωτόκολλο. Ως δικαιολογία
για τις αλλαγές επικαλέστηκε το γεγονός ότι «δεν έχει
επαρκή υποστήριξη από ένα μέρος της κοινότητας της
Βόρειας Ιρλανδίας». Υποστήριξε ότι ζητήματα όπως
οι κτηνιατρικοί έλεγχοι και άλλοι κανονισμοί της ΕΕ
δεν επιτρέπουν να περικοπεί η φορολογία και ότι υπονομεύεται η σχέση ανάμεσα στη Βρετανία και την Βόρεια Ιρλανδία.
Αυτό που πρότεινε ήταν ουσιαστικά τα προϊόντα
που φτάνουν στη Βόρεια Ιρλανδία από τη Μεγάλη
Βρετανία να χωριστούν σε ένα «πράσινο κανάλι»
που θα περιλαμβάνει αυτά που δεν πρόκειται μετά
να πάνε στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και ένα
«κόκκινο κανάλι» που θα αφορά αυτά που θα καταλήγουν νοτιότερα των συνόρων. Όπως, υποστήριξε
διαμορφώνεται ένα δυαδικό ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι
ώστε να διατηρείται η ειδική σχέση με την ΕΕ την ώρα
που θα μπορεί όντως η Βόρεια Ιρλανδία να είναι τμήμα
της ενιαίας αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ευρωπαϊκή αντίδραση
Όπως ήταν αναμενόμενο η πρόταση αυτά προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτό γιατί εκ των πραγμάτων αυτό αποτελεί σημαντική τροποποίηση του Ιρλανδικού Πρωτοκόλλου και
διαμορφώνει ερωτήματα για το εάν θα υπάρχουν οι
απαραίτητοι έλεγχοι και προϋποθέσεις στα βρετανικά προϊόντα που θα φτάνουν στη Βόρεια Ιρλανδία και
μετά θα μπορούν να πάνε και στη Δημοκρατία της

Ιρλανδίας.
Ας μην ξεχνάμε ότι μία βασική πλευρά των διαπραγματεύσεων για το Brexit ήταν η εξασφάλιση ότι ναι
μεν θα υπάρχει μια βιώσιμη εμπορική σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και τη Βρετανία, αλλά αυτή η σχέση προφανώς και δεν θα είναι μια σχέση «ενιαίας αγοράς»,
εφόσον αυτό ακριβώς αποφάσισαν οι Βρετανοί να
απεμπολήσουν με την επιλογή της ρήξης.
Επομένως έστω και στην περιορισμένη κλίμακα
της Βόρεια Ιρλανδίας είναι πολύ δύσκολο για την ΕΕ
να αποδεχτεί ότι οι Βρετανοί θα εξασφαλίσουν μια
παράκαμψη των ελέγχων που είναι μια βασική συνέπεια του Brexit. Γι’ αυτό και η αντίδραση ήταν ότι κάτι
τέτοιο θα έχει συνέπειες και θα θέσει σε κίνδυνο τη
συνολική εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και
τη Μεγάλη Βρετανία.

Η αναζήτηση συμβιβασμού
Το ερώτημα είναι εάν η βρετανική κυβέρνηση θα
επιμείνει να εγείρει το ζήτημα, με όλους τους κινδύνους
που υπάρχουν και με το βλαμμένο στραμμένο κυρίως
προς τη διατήρηση των καλών σχέσεων με τους Ενωτικούς και το εσωτερικό ακροατήριο, ή θα επιδιώξει
μια καλύτερη συνεννόηση με τις Βρυξέλλες σε θέματα που μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος, όπως είναι η
υπάρχουσα ρύθμιση για τους «έμπιστους εμπορευόμενους», δηλαδή αυτούς που δεσμεύονται ότι τα
προϊόντα τους δεν θα καταλήξουν νοτιότερα των συνόρων ή η παγίωση της περιόδου χάριτος που είχε δοθεί
για ορισμένα προϊόντα. Δύσκολα, όμως θα αναιρεθούν οι έλεγχοι στα τρόφιμα όσο η βρετανική κυβέρνηση δεν επιλέγει να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα.

Άποψη - Σχόλια
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Παράσιτα

Η

Θα «ξεσπάσει» στην Κύπρο ο Ερντογάν μετά
τις δηλώσεις της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν;
™

Η

συμπεριφορά του Τούρκου προέδρου τα τελευταία 12 χρόνια κινείται
πάντοτε εκτός ορίων. Από τότε που έβαλε ως στόχο την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οριοθέτησε τα
τουρκικά «σύνορα της καρδιάς του» στη
μισή Ευρώπη, στη βόρειο Αφρική, ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και μέρος της
Ασίας, έπαθε παροξυσμό. Δεν ελέγχεται.
Γι’ αυτόν δεν υπάρχει Διεθνές Δίκαιο, δεν
υφίστανται κανόνες διπλωματίας, πολιτικής συμπεριφοράς και δημοκρατικών
θεσμίων. Δεν λαμβάνει κανέναν υπόψη.
Το μόνο που καταλαβαίνει είναι η ισχύς
εν πράξει.

Κ

άποιοι χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά και την πολιτική Ερντογάν ως…
στιβαρή ηγεσία, που προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας του και κατορθώνει
με τους χειρισμούς του να καθιστά την
Τουρκία «ισχυρό παίκτη» στην περιοχή
και ευρύτερα. Άλλοι… θαυμάζουν την αθυροστομία του και τις υβριστικές ατάκες
του ως… παλικαριά!

Π

ρόκειται περί απάτης, είναι μια… φοβική προσέγγιση, μια υπερ-εκτίμηση
που δεν έχει συνάφεια με την πραγματικότητα. Διότι, αν όντως η πολιτική Ερντογάν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της
χώρας του, ο τουρκικός λαός δεν θα βρισκόταν σήμερα σε αυτό το χάλι, με την
πλειοψηφία των Τούρκων να βρίσκεται
σε εξαθλίωση. Ο πληθωρισμός τρέχει με
160%, η ισοτιμία της λίρας σε σχέση με
το δολάριο και το ευρώ βρίσκεται σχεδόν
στα… σκουπίδια, οι πολίτες αδυνατούν
να προμηθευτούν ακόμα και βασικά είδη
διατροφής.

Τ

ην ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες πολίτες
(δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, εισαγγελείς, ακόμα και…
διαιτητές ποδοσφαίρου) βρίσκονται στις
φυλακές χωρίς δίκη. Το ίδιο και πολιτικοί, όπως οι ηγέτες του Κουρδικού Κόμματος, που είναι φυλακισμένοι εδώ και
χρόνια χωρίς δίκη. Η αντίθετη άποψη, η
επίκριση του προέδρου ποινικοποιείται!
Φυλακίζει αντιπάλους με έωλες και αστήρικτες κατηγορίες, κλείνει ΜΜΕ και φιμώνει
αντίθετες φωνές.

Ε

πομένως, ποια συμφέροντα της
Τουρκίας εξυπηρετεί ο Ερντογάν; Τα
συμφέροντα μιας χώρας είναι ταυτισμένα με την ευζωΐα, τις δημοκρατικές και ειρηνικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών
της. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα βασικά,
το συμφέρον της χώρας δεν εξυπηρετείται. Μπορεί η οικογένεια Ερντογάν και
μια μικρή ελίτ Τούρκων – κυρίως αυλικών
– να ευημερούν εις βάρος του λαού, αλλά αυτή η κατάσταση μόνον τους πολίτες

★
★

της Τουρκίας δεν εξυπηρετεί.

Κ

αι δεν μιλάμε μόνο για τους Κούρδους που σφαγιάζει καθημερινά εντός και εκτός συνόρων (Ιράκ, Συρία), αλλά και για τις άλλες μειονότητες που είναι
καταπιεσμένες και δεν μπορούν να αντιδράσουν.

Σ

την εξωτερική πολιτική ποιος σοβαρός πολιτικός σήμερα έχει σε εκτίμηση
τον Ερντογάν; Η πολιτική του έναντι της
Ευρώπης απέτυχε. Βρίσκεται ακόμα στον
προθάλαμο της ένταξης στην Ε.Ε. και με
τα μυαλά που κουβαλά ο Ερντογάν θα παραμείνει εκεί για πολλές δεκαετίες, αν οι
διάδοχοί του συνεχίσουν στις ίδιες γραμμές.

Σ

το ΝΑΤΟ κατάφερε να βρίσκεται αντιμέτωπος με όλους τους συμμάχους,
κάνοντας «ανατολίτικα παζάρια» αλλά
εξυπηρετώντας συνάμα και τον ομοϊδεάτη του Ρώσο πρόεδρο. Με τις ΗΠΑ βρίσκεται σε οιονεί «καραντίνα» όσον αφορά τα
εξοπλιστικά, εκπλιπαρώντας… «ισότιμη
μεταχείριση» με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Π

ροσπάθησε να παίξει το θέατρο του
δήθεν μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας
και Ουκρανίας, αλλά ούτε ως… ηθοποιός καταξιώθηκε. Απλώς ξεγέλασε αφελείς
Ευρωπαίους ηγέτες ώστε να δικαιολογεί
την επιτήδεια συμφεροντολογική «ουδετερότητά» του και να μην εφαρμόζει
κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Την ίδια
ώρα εξυπηρέτησε και τον φίλο του τον
Πούτιν, που τον παρουσίασε ως πολιτικό
του… διαλόγου…

Ε

ίναι γεγονός ότι ο Ερντογάν, χωρίς
αναστολές και ίχνος αξιοπρέπειας,
γονυπετής προσπαθεί να προσεγγίσει
αυτούς που ύβριζε μέχρι προχθές – το
Ισραήλ, την Αίγυπτο, τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία. Γλείφει, δηλαδή, εκεί που
έφτυνε. Πιστεύουμε ότι θα γλείφει για πολύ
καιρό ακόμα…

Σ

χετικά με την Ελλάδα, όσο κι αν προσπαθήσει να προκαλέσει, να δημιουργήσει εντάσεις, να συνεργαστεί με
δουλέμπορους ανθρώπων για να εισβάλουν στο ελληνικό έδαφος μετανάστες,
δεν θα τα καταφέρει. Η Αθήνα χειρίζεται
αποτελεσματικά και αποφασιστικά τις
προκλήσεις. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της
χώρας, έχοντας την πλήρη στήριξη της
κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος απέδειξε ότι διαθέτει πολιτική βούληση και
ότι δεν είναι αφελής, μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τη χώρα. Η
Ελλάδα έχει, πέραν τούτων, ευρεία διεθνή στήριξη, που αποτελεί ασπίδα για τα
ελληνικά δικαιώματα και «τροφοδοσία»
των ελληνικών επιχειρημάτων.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES

Ε

ίναι γεγονός ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ ενόχλησε πολύ τον
Ερντογάν. Και μόνον το τελετουργικό στον
Λευκό Οίκο, στο Καπιτώλιο, οι συμβολισμοί, ήταν αρκετά για να προκαλέσουν
ανησυχία στους Τούρκους. Ακόμα και αν
δεν ήταν τόσο ξεκάθαρος ο πρωθυπουργός στις θέσεις που εξέφρασε, η Τουρκία
θα ενοχλείτο σφόδρα. (Φυσικά, κάποιοι
στην Ελλάδα – πολιτικοί και δημοσιογράφοι – «κατάλαβαν» ότι ο Μητσοτάκης
επειδή δεν ανέφερε τη λέξη Τουρκία, δεν…
προσδιόρισε από πού προέρχεται ο
κίνδυνος!).

Ο

ι ενέργειες Ερντογάν αυτές τις μέρες, ως «αντίποινα» για την άκρως
επιτυχημένη επίσκεψη Μητσοτάκη στην
Αμερική, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχουν.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε και χθες με τον πιο σαφή τρόπο από
το Νταβός. Άρα, εκείνο που μένει στον
Ερντογάν είναι η «δράση» του στην Κύπρο,
που τη θεωρεί ως τον «αδύναμο κρίκο».
Το μένος του θα ξεσπάσει εκεί με νέα εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ. Ιδίως μετά
τις ανακοινώσεις της προέδρου της Κομισιόν στο Νταβός για την διαφοροποίηση
εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο, ώστε να υπάρξει απεξάρτηση από
τη Ρωσία, ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει να έχει κι εδώ οικονομικά και
πολιτικά οφέλη.

H Ανδρούλλα Βασιλείου, με ένα μήνυμά της στο Twitter, αναφέρει ότι η
κυπριακή κυβέρνηση αντί να ασχολείται με τη λύση του Κυπριακού
m
προβλήματος ασχελείται με ΜΟΕ. Για νε μην ξεχνούμε, η κυρία Αντρούλλα
«φορτώθηκε» στον κυπριακό λαό κατά… λάθος. Οι πολίτες είχαν εκλέξει το
σύζυγό της το 1988 ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ήταν ο εκλεκτός του
ΑΚΕΛ, και μας… προέκυψε Αντρούλλα. Διορίστηκε το 2008 ως Επίτροπος
στην Κομισιόν από τον Δημήτρη Χριστόφια, η θητεία της – όπως λένε οι κακές
γλώσσες – κύλησε από κομμωτήριο σε κομμωτήριο στις Βρυξέλλες και γενικά ήταν «αχάπαρη» όσον αφορά τα τεκταινόμενα στην ΕΕ. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης την διόρισε στη συνέχεια συμπρόεδρο της δικοινοτικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό και από τότε μας κάνει τον ειδήμονα (ή.. ειδημονεύτρια,
όπως λένε τις βουλεύτριες). Αυτή η Επιτροπή, όπως και οι άλλες παρόμοιες, είναι κινήσεις κατ’ εξοχήν ΜΟΕ, να οικοδομηθεί, τάχα, εμπιστοσύνη μεταξύ
των δύο κοινοτήτων, λες και το Κυπριακό είναι πρόβλημα έλλειψης εμπιστοσύνης και όχι εισβολής και κατοχής! Τώρα που η κυρία Αντρούλλα
«βολεύτηκε» σ’ αυτή την Επιτροπή και έχει κάτι να κάνει, Επιτροπής ΜΟΕ,
δεν θέλει να ασχολούμαστε με… ΜΟΕ! Το χειρότερο, όμως, είναι ότι καλεί την
κυβέρνηση να επικεντρωθεί στη λύση ρίχνοντας σαφώς ευθύνη για τη στασιμότητα στην Ε/κ πλευρά. Δεν άκουσε, δεν διάβασε, δεν της είπαν ότι όλες
οι προσπάθειες του προέδρου Αναστασιάδη προσκρούουν στο τείχος αδιαλλαξίας της Τουρκίας και του Τατάρ, που θέτουν ως όρο συμμετοχής τους σε
οποιεσδήποτε συνομιλίες την εκ των προτέρων αποδοχή εκ μέρους μας της
ύπαρξης «δύο κρατών» στο νησί. Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης στο Καπιτώλιο
χειροκροτήθηκε θερμά όταν δήλωσε ότι η τουρκική λύση «δύο κρατών» απορρίπτεται ασυζητητί. Ο Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του σε αθηναϊκή εφημερίδα τόνισε ότι η τουρκική πλευρά κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση
των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ για το Κυπριακό και με τις ενέργειές της στο Βαρώσι
απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις προσπάθειες για λύση. Η
κυρία Αντρούλλα, όμως, καλεί τον πρόεδρο Αναστασιάδη να κινηθεί προς
την κατεύθυνση της Τουρκίας. Γιατί δεν του λέει ξεκάθαρα να δεχθεί διχοτόμηση να τελειώνουμε; Θα μου πείτε, Αντρούλλα είναι, ό,τι θέλει λέει. Ναι, αλλά
κάτι τέτοιοι τύποι είναι που δίνουν «όπλα» στους Τούρκους. Οι Κύπριοι
πολίτες, που αγαπούν την πατρίδα τους και έχουν πατριωτική και εθνική
συνείδηση, δεν δέχονται αποδοχή των τουρκικών όρων για «δύο κράτη».
Κάποιες βουλευτίνες (βουλεύτριες τις ονομάζουν) του ΔΗΣΥ, μια Τσιρίδου και
μια Σάββια, προωθούν στη Βουλή της Κύπρου πρόταση νόμου, ώστε να αφαιm
ρούνται από τις ταυτότητες των παιδιών (ΟΛΩΝ των παιδιών) τα ονόματα του πατέρα

κυρία Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είπε
ότι η Ευρώπη θα προμηθευτεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις
ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική. Τόνισε δε ότι σύντομα θα τεθούν
σε λειτουργία νέοι τερματικοί σταθμοί LNG
στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως και
νέες διασυνδέσεις.

και της μητέρας, διότι ο ΔΗΣΥ, λένε, τάσσεται υπέρ εξάλειψης κάθε διάκρισης εναντίον των παιδιών. Και είναι διάκριση, εξηγούν να φαίνεται ο πατέρας και η ητέρα
στην ταυτότητα. Διότι, όπως εξηγεί η Επίτροπος προστασία του Παιδιού Δέσπω
Μιχαηλίδου, έχουν στιγματιστεί παιδιά με αναφορές από συνομήλικους με αναφορές όπως «μπάσταρδος», ‘δεν έχεις ρίζες» κλπ.. Δηλαδή, το «τίμα τον πατέρα σου
και τη μητέρα σου» πάει περίπατο… Να αναγράφονται, προτείνουν, μόνο βιομετρικά στοιχεία και να μη ζητείται στο σχολείο το όνομα του πατρός επειδή κάποια
παιδιά είναι αγνώστου πατρός. Αυτό, φαντάζομαι, θα ισχύει και για παιδιά Τουρκοκυπρίων που παίρνουν ταυτότητες του κράτους, με την προϋπόθεση ότι οι γονείς
τους είναι Τ/κ και όχι έποικοι. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς υπέδειξε
ότι «όσες γυναίκες επιλέγουν άλλες διαδικασίες για να γίνουν μητέρες έχουν σαφέστατα αυτό το δικαίωμα αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί η επιλογή τους αυτή στη
μεγάλη πλειοψηφία η μη αναγραφή του ονόματος του πατρός και της μητρός. Δεν
πρέπει να αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος ως λογιστικός αριθμός και ως οικονομικό
εργαλείο… δεν πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε ένα τόπο που χάνει την ταυτότητά
του… στην κοινωνία μας είναι αυτονόητη η παρουσία της φιγούρας του πατρός και
της μητρός μέσα στην οικογένεια». Σωστά, Παύλο, αυτά που λες πολύ… ευγενικά.
Δυστυχώς, εμείς δεν μπορούμε να γράψουμε την άποψή μας γιατί θα πάμε φυλακή. Στο κάτω-κάτω ας γίνει ένα δημοψήφισμα για τις ταυτότητες.

Α

Ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης είπε ότι το κόμμα του
όταν έλθει στην εξουσία θα καταργήσει αμέσως την πανεπιστημιακή
m
αστυνομία. Δηλαδή, θα αφήσει τα πανεπιστήμια έρμαιο των αλητών ανα-

Η

υτή η προοπτική, της χρησιμοποίησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέρους της λύσης του ενεργειακού προβλήματος της Ευρώπης, θα προσπαθήσει να εμποδίσει ο Ερντογάν, προβάλλοντας την παρανοϊκή αξίωση ότι συνιδιοκτήτες του νησιού είναι και οι Τουρκοκύπριοι, άρα έχει λόγο ο ίδιος και όχι
το νόμιμο κράτος της Κύπρου.

Σ

ίγουρα οδηγούμεθα σε επικίνδυνες
εξελίξεις. Γι’ αυτό ο Ελληνισμός πρέπει να είναι προετοιμασμένος και σε επιφυλακή. Ο… νταής θα δείξει τα δόντια του
στον αδύνατο. Πάλι για να εκβιάσει και
να παζαρέψει. Θα τα καταφέρει μόνον αν
μείνουμε απαθείς, αν κυριαρχήσουν «συνετές φωνές» Ερντογανικών στην Κύπρο
και αν μας καταβάλει φοβικό σύνδρομο.

ρχοφασιστών, των αιωνίως φοιτητών, των εμπόρων ναρκωτικών και των
τρομοκρατών. Γι’ αυτό, κύριε Φίλη, δεν θα σας αφήσει ο λαός να έλθετε στην
εξουσία.
Ο ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς εξαπέλυσε επίθεση κατά των άλλων
υποψηφίων προέδρων λέγοντας ότι ο ΔΗΣΥ έχει υποψήφιο. Καλύτερα, Λουκά,
m
να μιλάς για τον μέντορά σου Δημήτρη Συλλούρη, που σε ανέσυρε από δημοσιογράφο ιδιωτικού καναλιού και σε έμπασε σε πολιτική θέση δίπλα του, για να τον
συμβουλεύεις… Τα άλλα να τα αφήσεις.
Για τις προσβλητικές αναφορές Γιαννάκη Κασουλίδη προς τον Νίκο
Χριστοδουλίδη εκφράζουμε έκπληξη και λύπη. «Φαινόμενο πασαρέm
λας», «κενού περιεχομένου υποψήφιος» κλπ. Προς στιγμή νόμισα ότι αναφερόταν στην κυρία Αννίτα… ¨Έτσι την χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του
ΔΗΣΥ πριν εκλεγεί … βουλεύτρια. Ή φαντάστηκα ότι μιλούσε κατ’ αντιδιαστολήν του περιεχομένου της ομάδας που σύστησε μαζί με τον Τουμάζο Τσιελεπή του ΑΚΕΛ και τον Αλέκο Μαρκίδη για το Κυπριακό κτυπώντας ύπουλα
τον Νίκο Αναστασιάδη. Ο αυτοσεβασμός και η αξιοπρέπεια σε ένα πολιτικό
είναι μεγάλη υπόθεση.
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Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Οι κυρώσεις να μη βλάπτουν
περισσότερο τα κράτη/μέλη της ΕΕ παρά τη Ρωσία»
Ο

ι κυρώσεις πρέπει να είναι καλά
σχεδιασμένες και στοχευμένες ώστε
να μην προκαλούν μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο στα κράτη μέλη της ΕΕ
απ' ό,τι στην ίδια τη Ρωσία, τόνισε ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης κατά την παρέμβασή του σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης συμμετείχε το απόγευμα της Δευτέρας σε τηλεδιάσκεψη που
συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενόψει της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
των Βρυξελλών της 30ης και 31ης Μαΐου.
Πέραν του κ. Αναστασιάδη, στη συνάντηση
συμμετείχαν η πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον, ο καγκελάριος της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ και ο
πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς.

Η κατάσταση στην Ουκρανία
Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρέθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία, υπό το φως
της κλιμάκωσης του πολέμου στη χώρα,
καθώς επίσης και οι χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν, τόσο για αντιμετώπιση
της άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής
κρίσης που έχει δημιουργηθεί όσο και σειράς άλλων αναγκών που έχουν να κάνουν
με τη μισθοδοσία του δημόσιου τομέα, την
καθημερινότητα των πολιτών και γενικότερα την προσπάθεια έναρξης της ανοικοδόμησης της χώρας μόλις οι συνθήκες
το επιτρέψουν.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε, μεταξύ άλλων,
την ανάγκη εντατικοποίησης των διπλωματικών προσπαθειών προς την κατεύθυνση επίτευξης κατάπαυσης του πυρός και
της διασφάλισης συνθηκών ειρήνης και
ασφάλειας στην Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή.

Στοχευμένες κυρώσεις - ενέργεια
Παρότι το θέμα του ακόμη υπό συζήτηση
έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας
δεν αναμένεται να απασχολήσει τη Σύνο-

δο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε τη
σημασία διατήρησης της ενότητας της ΕΕ
και της αποφασιστικής και απαρέγκλιτης
στήριξης όλων των ενδεδειγμένων μέτρων
που θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση και
να συνδράμουν στον τερματισμό του πολέμου.
Παράλληλα, υπογράμμισε εκ νέου την
ανάγκη όπως οι διάφορες προτάσεις για
κυρώσεις είναι καλά σχεδιασμένες και στοχευμένες, με στόχο να έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και όχι να προκαλούν
μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο στα κράτη
μέλη της ΕΕ παρά στην ίδια τη Ρωσία.
Σε σχέση με την Ενέργεια – και δεδομένου ότι η συζήτηση των ηγετών της άλλης
εβδομάδας θα διεξαχθεί στη βάση του
σχεδίου REPowerEU που έχει υποβάλει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε τους
ομολόγους του για τις λύσεις που μπορεί
να δώσει η Κύπρος στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακή ανεξαρτησία και διαφοροποίηση του ενεργειακού
εφοδιασμού της, μεταξύ άλλων, μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων, μεταφοράς φυσικού
αερίου, περιλαμβανομένου και του υγροποιημένου, και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση αντικρίζει
θετικά και άλλα μέτρα που αποσκοπούν
στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης
μέσω της μεγαλύτερης διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Άμυνα και επισιτιστική ασφάλεια
Σχετικά με τον τομέα της άμυνας, την
τηλεδιάσκεψη απασχόλησαν η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι
αφορά τον τομέα των αμυντικών επενδύσεων και την προμήθεια εξοπλιστικών
συστημάτων.
Ο κ. Αναστασιάδης επανάλαβε τη στήριξη της Κύπρου σε βήματα που θα ενισχύσουν
τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα
της Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς και την
ικανότητά της να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις
που προκύπτει ανάγκη διαχείρισης κρίσεων,
είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με συμμάχους και εταίρους της.
Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας, τόσο στην ΕΕ όσο
και ανά τον κόσμο, υπό το φως του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.
Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του,
ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στη
σημασία δράσεων για ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, όπως και για τη στήριξη του γεωργικού τομέα, αλλά και των καταναλωτών στην ΕΕ.
Περαιτέρω, εξέφρασε την ανησυχία του
για τα προβλήματα που δύναται να
προκύψουν, όχι μόνον στην Αφρική, αλλά
και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, τα οποία
αν δεν προσεχθούν δεν αποκλείεται να προκαλέσουν συνθήκες που να ευνοούν αποσταθεροποιητικές τάσεις.

Πήγε να κλέψει σε εκκλησία, γλίστρησε, κτύπησε
στον σκάμνο και τον συνέλαβαν…
Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα βράδυ στον Ιερό
Ναό Αγίου Εφραίμ, στο χωριό Άγιος Αμβρόσιος της επαρχίας Λεμεσού.
Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, γύρω στις 9 και 15 το
βράδυ, 25χρονος εισήλθε εντός της εκκλησίας από μικρό παράθυρο, το οποίο άνοιξε χρησιμοποιώντας φυσική βία, με σκοπό να
ανοίξει και να κλέψει το παγκάρι.
Για «κακή» του τύχη, ο 25χρονος διαπίστωσε ότι εντός της
εκκλησίας βρίσκονταν δύο μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής με
αποτέλεσμα να επιχειρήσει να διαφύγει. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να τραπεί σε φυγή, ο δράστης, γλίστρησε και έπεσε στο
έδαφος χτυπώντας το κεφάλι του σε παρακείμενο σκάμνο.
Άμεσα, τα δύο μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, τον ακινητοποίησαν και ειδοποίησαν τις Αρχές, μέλη της οποίας έσπευσαν
στο σημείο.

Ο νεαρός, φαίνεται να παραδέχθηκε προφορικά στους αστυνομικούς την διάρρηξη της εκκλησίας, αλλά όχι την πρόθεσή του να
κλέψει.
Σε γραπτή κατάθεση, ωστόσο, ανέφερε ότι σε άλλες δύο περιπτώσεις εισήλθε εντός της εκκλησίας με τον ίδιο τρόπο, και πιο
συγκεκριμένα στις 13 και 20 Μαΐου, χωρίς όμως να κλέψει οτιδήποτε.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου
εξετάστηκε για το τραύμα στο κεφάλι και παρέμεινε για νοσηλεία
ενώ εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της διάρρηξης και κλοπής χρηματικού ποσού των 1400
ευρώ.
Ο 25χρονος παρέμεινε για νοσηλεία, υπό φρούρηση ενώ ο
αστυνομικός σταθμός της Πάχνας συνεχίζει τις εξετάσεις.
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Αδίκημα στα κατεχόμενα
σχόλιο ή επίκριση
στον «προέδρο» Τατάρ
ή στην Τουρκία!!!
Η «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους έφερε στο προσκήνιο τρεις
τροποποιήσεις στην «νομοθεσία» για περιορισμό των ελευθεριών στα κατεχόμενα και προσθέτει πως αν περάσουν αυτές οι τροποποιήσεις από την «βουλή», θα θεωρείται «αδίκημα» οποιοδήποτε σχόλιο και επίκριση από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο τ/κ Τύπος αναφέρει ότι με τροποποίηση στον
«ποινικό κώδικα», θα θεωρείται «αδίκημα» η πρόκληση «δυσαρέσκειας ή και ψυχρότητας» προς τον «πρόεδρο της δημοκρατίας» και θα
μπορεί να καταχωρείται αγωγή εναντίον κάποιου ο οποίος «κορόιδεψε» τον «πρόεδρο της δημοκρατίας». Με βάση αυτές τις «ασαφείς έννοιες», όπως σχολιάζει η Γενί Ντουζέν, θα θεωρούνται αδίκημα πολλές κριτικές και σχόλια στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με μια άλλη νέα ρύθμιση στον «ποινικό κώδικα», θα θεωρείται ότι έχει διαπράξει «ποινικό αδίκημα» όποιος προωθεί «κακεντρεχή» δημοσιεύματα και θα μπορεί να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης
μέχρι και πέντε χρόνια.Σύμφωνα με τον «νόμο», αδίκημα θα θεωρείται
και η «διασάλευση των σχέσεων» ανάμεσα στην Τουρκία και το
ψευδοκράτος.
Ο πρόεδρος του τ/κ δικηγορικού συλλόγου, Χασάν Εσένταγλι, ανέφερε ότι θα λάβουν μέτρα οπωσδήποτε ως αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη. Σε ανάρτηση στα ΜΚΔ ανέφερε ότι ενώ αναμένουν να αφαιρεθούν
από τους «νόμους» όλα τα άρθρα που προβλέπουν ποινή για την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, «κοίτα το νομοσχέδιο που εστάλη στην
βουλή της ΤΔΒΚ τον Μάιο του 2022!!! Δεν είναι καθόλου εντάξει τα
παραδείγματα τα οποία παίρνουμε. Είναι φασίστας, οπισθοδρομικός και δειλός και όποιος το έγραψε αυτό και όποιος το πέρασε
και όποιος το εφάρμοσε».
Σε δική του ανάρτηση ο πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Έρχουρμαν,
ανέφερε ότι οι «ελευθερίες σε αυτή την χώρα δεν είναι παιχνίδι που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να διασφαλίσετε με απειλές για αδίκημα και
τιμωρία το κύρος το οποίο δεν μπορείτε να διασφαλίσετε με δημοκρατικές μεθόδους».
Κληθείς να σχολιάσει την ελευθερία σκέψης και έκφρασης ως θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ υποστήριξε: «Θεωρώ ως πολύ σημαντική αξία που πρέπει να προστατευθεί την ελευθερία σκέψης στην ΤΔΒΚ, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Όμως, το να βλέπει κανείς ως ελευθερία έκφρασης τις ύβρεις και τις προσβολές που στοχοποιούν και προσβάλλουν άτομα είναι ασέβεια προς
την ελευθερία».
Ερωτηθείς αν ανέχεται τις επικρίσεις που του ασκούνται, ο κ. Τατάρ
απάντησε καταφατικά και ότι δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα με
την κριτική. «Στην κριτική υπάρχει άποψη. Στην ύβρη και στην προσβολή
δεν υπάρχει άποψη», είπε.
Ερωτηθείς αν δεν είναι καταπίεση της ελευθερίας έκφρασης η προσφυγή στην «δικαιοσύνη», ο Τατάρ απάντησε ότι δεν κατήγγειλε κανέναν και δεν άσκησε «δίωξη» εναντίον κανενός επειδή εξέφρασε διαφορετική άποψη. Είπε ότι μπορεί να ανεχτεί τις ύβρεις και τις προσβολές
κατά του ατόμου του, όμως δεν είναι δυνατόν να επιδείξει ανοχή σε
ύβρεις, προσβολές και προσβλητικές αναρτήσεις προς το πρόσωπό
του ως «προέδρου της Δημοκρατίας»...

Ο μογένεια
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Βραβεία σε φοιτητές του 10ου Θερινού Σχολείου Παρουσίαση στο Λονδίνο του
βιβλίου «Μετανάστης» του
του Παγκόσμιου Ελληνικού Βιοϊατρικού Συλλόγου
Πέτρου Πόρακου

Ο κ. Χρυσουλάκης με καθηγητές και φοιτητές του Συνεδρίου που έγινε στη Μάνη

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε
το 10οΔιεθνές Θερινό Σχολείο Ιατρικής και Βιοεπιστημονικής Έρευνας και Διαχείρισης
που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος
Ελληνικός Βιοϊατρικός Σύλλογος (WHBA) υπό την αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας στο Οίτυλο της Μάνης. Το Διεθνές Θερινό Σχολείο
Ιατρικής και Βιοεπιστημονικής
Έρευνας και Διαχείρισης συνιστά μία μοναδική ευκαιρία εκπαίδευσης για φοιτητές και κλινικούς επιστήμονες από όλο
τον κόσμο σε καινοτόμες προ-

σεγγίσεις βασικής, κλινικής και
βιοεπιστημονικής έρευνας και
αποτελεί καρπό της προσπάθειας του Δόκτορος Κωνσταντίνου Δροσάτου, καθηγητή Μοριακής Βιολογίας στο University of Cincinaty, College of
Medicine.
Το πρόγραμμα διάρκειας 1 εβδομάδας παρακολούθησαν 31
Έλληνες και ξένοι φοιτητές από
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του
εξωτερικού χωρίς δίδακτρα, χάρη
σε χορηγίες Ελλήνων ομογενών
και φαρμακευτικών εταιρειών της
Ελλάδας και του εξωτερικού. Ανάμεσα στους 28 ομιλητές του Θε-

ρινού Σχολείου βρίσκονταν διακεκριμένοι καθηγητές και ερευνητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αμερικής
και της Αυστραλίας.
Οι ομαδικές παρουσιάσεις που
πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους τομείς έρευνας είχαν ως στόχο
την εξέλιξη του επιστημονικού υποβάθρου των συμμετεχόντων, αλλά και των ικανοτήτων παρουσίασης επιστημονικών θεμάτων,
ενώ, επιπρόσθετα, το θερινό σχολείο προσέφερε τη δυνατότητα
κατ’ ιδίαν συναντήσεων κι αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων με διακεκριμένους καθηγητές

Vacant positions at the Deputy Ministry
of Tourism Office in LONDON
Applications are invited for two positions for Sales and Marketing Officer at the Deputy
Ministry of Tourism Office in London.
Salary: STG £41,132 gross per Annum
Applicants must have the following qualifications:
– University degree. A university degree in Marketing, Business Administration, Public Relations,
Tourism or in a related subject will be considered an advantage.
– Past experience of at least two years in Marketing, Sales or Public Relations in the the tourism,
travel (travel agents, tour operators, airways) or hotel industry.
– Very good knowledge of the English language. Good knowledge of the Greek language will
be considered an advantage.
– Pleasant personality, social and organisational skills, prepared to work beyond the standard
working hours and outside of London. The position also involves working out of the office.
– Good Knowledge of Microsoft Οffice (Word / Excel / PowerPoint) and Internet.
The nature of the duties involves events and activities organised by the Deputy Ministry of
Tourism Office in UK and Ireland. Further information regarding the Job Description can be
requested by e–mail to: costasctolon@btconnect.com
Written applications must be accompanied with an up-to-date C.V., academic qualifications /
transcripts and proof of past experience (all translated in English and certified as true copies)
and a certificate of clear criminal record issued within the last 3 months by the competent authorities. Applications can be sent either by post or by e-mail and must be received no later than end
of business on 30 May 2022.
Applications should be sent by e-mail to costasctolon@btconnect.com.
The word “Application” should appear in the subject heading.

και αντιπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών, ώστε να λάβουν
καθοδήγηση και συμβουλές για
την καριέρα και τις ερευνητικές τους ανησυχίες.
Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Ιωάννης Χρυσουλάκης απηύθυνε χαιρετισμό στην
έναρξη των μαθημάτων του Θερινού Σχολείου, κατά τον οποίο
δήλωσε τη στήριξη της Γενικής
Γραμματείας στα σημαντικά Διασπορικά Δίκτυα Ελλήνων Επιστημόνων και αναφέρθηκε στις
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει
και υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία για την ανάπτυξη νέων δικτύων, την ενίσχυση των υπαρχόντων και την ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού, όπως το Aristotle Medical
Forum που συνδιοργάνωσε η Γενική Γραμματεία με το ΑΠΘ. Στο
πλαίσιο αυτό ο κ. Γενικός υπογράμμισε ότι από 15 έως 17 Ιουλίου 2022 θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη το 1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο
που διοργανώνουν η Γενική
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών και
το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπό τηναιγίδα
του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης).
Στην προπτυχιακή φοιτήτρια
Mia Yang απονεμήθηκε βραβείο
καλύτερης επίδοσης, ενώ ο κ. Χρυσουλάκης απένειμε τα αντίστοιχα
βραβεία στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές Mιχάλη Σπαθάκη και
Αθηνά Κυριαζή, υπογραμμίζοντας την Υποστήριξη της Γενικής
Γραμματείας στην πρωτοβουλία
του Θερινού Σχολείου, ένα πρόγραμμα που συμβάλλει στην προώθηση του Ελληνισμού και του
Φιλελληνισμού, αποτελεί μία διακρατική γέφυρα μεταξύ φοιτητών,
καθηγητών και αντιπροσώπων
της Φαρμακοβιομηχανίας και φιλοδοξεί να καταστεί πόλος έλξης
και διεθνής πυρήνας αριστείας μεταξύ νέων φοιτητών που αναζητούν εκπαιδευτικές ευκαιρίες
διεθνών προδιαγραφών.

Την Τετάρτη, 1η Ιουνίου, θα
παρουσιαστεί στο Λονδίνο το
βιβλίο του Κύπριου συγγραφέας Πέτρου Πόρακου, «ΜΕΤΑΝΑΣΤΣΗΣ-περί Κυπρίων μεταναστών»). Η παρουσίαση θα
γίνει στο Κυπριακό Κοινοτικό
Κέντρο στο Wood Green, η ώρα
7μμ.
Σε ενημερωτικό σημείωμά του
ο συγγραφέας αναφέρει:
«Βιώνοντας κάποτε κι εγώ τη
μετανάστευση, δεν μπορούσα να μείνω αδιάφορος από τα κύματα συμπατριωτών μου, που διάφοροι λόγοι τους ανάγκασαν να φύγουν από τον τόπο τους, για να αναζητήσουν αλλού μια καλύτερη ζωή. Η επιθυμία μου
για καταγραφή της ιστορίας τους, έγινε ανάγκη μετά τον επαναπατρισμό
μου. Καθορίζοντας τα χρονικά όρια της ερευνητικής μου προσπάθειας
στις πρώτες, κυρίως, δεκαετίες του 20ού αιώνα και μέχρι την Ανεξαρτησία
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ενθουσιασμό ξεκίνησα αυτό το ταξίδι,
χωρίς να υπολογίσω τις δυσκολίες, τον χρόνο και το κόστος ενός τέτοιου
εγχειρήματος.
Θεώρησα, την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο θέμα ως καθήκον
και υποχρέωσή μου, έναντι όλων εκείνων των ξεχασμένων πνευματικών
ανθρώπων ή απλά αγνοημένων βιοπαλαιστών της κυπριακής μετανάστευσης. Στα διάφορα στάδια της αναζήτησης στοιχείων και πληροφοριών, διαπίστωσα ότι από την ιστορία του κάθε Κύπριου μετανάστη, που
περιλαμβάνεται στο βιβλίο, επωφελήθηκα πνευματικά και πιστεύω ότι κάθε μελετητής ή αναγνώστης θα μπορούσε, επίσης, να επωφεληθεί.
Παράλληλα θεώρησα ότι με αυτό τον τρόπο θα αποτινόταν ένα είδος
φόρου τιμής στους μετανάστες αδελφούς μας, οι οποίοι έγιναν πρεσβευτές του πολιτισμού τους και τίμησαν τον τόπο και την καταγωγή τους. Οι
προσωπικοί τους αγώνες ταυτίστηκαν με τους αγώνες της πατρίδας και
του έθνους, ενώ η όλη πορεία τους στη ζωή αποτελεί πηγή έμπνευσης.
Ως φωτεινό παράδειγμα αρετής και τόλμης, τους οφείλουμε μια θέση στη
συλλογική μνήμη και συνείδησή μας, κάτι που το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να
θέσει τα θεμέλια.

Μέσα από την ενδεικτική αναφορά σε Κύπριους απόδημους της συγκεκριμένης περιόδου, επιδίωξα να δώσω τις διαστάσεις του φαινομένου της
κυπριακής μετανάστευσης. Διά της προσπάθειάς μου αυτής, δεν προσδοκώ επιστημονικές ή άλλες περγαμηνές, παρά μόνο να προκαλέσω, στο
μέτρο του δυνατού, αναγνώστες, πολιτεία και ειδικούς επιστήμονες να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν με το θέμα των αποδήμων μας, ένα «κεφάλαιο» που ζητεί να αξιοποιηθεί για το κοινό καλό.
Τελειώνοντας αυτό το σημείωμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι,
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, βοήθησαν στην υλοποίηση της έκδοσης αυτού του βιβλίου, που χωρίς τη συμβολή τους δεν θα γινόταν πραγματικότητα.
Εγκάρδιο ευχαριστώ οφείλω στους ομογενείς, οι οποίοι με εμπιστεύθηκαν
και κατάθεσαν την προσωπική τους ιστορία, για να τη συμπεριλάβω στο
βιβλίο μου. Ήταν για μένα μεγάλη τιμή και τους ευγνωμονώ».
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Στην πόλη Stoke-on-Trent
λειτούργησε ο επίσκοπος Μάξιμος

Την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Παναγίας Χρυσελεούσης και Αγίας
Μαρίνης Stoke-on-Trent επισκέφθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος την Κυριακή της Σαμαρείτιδος.
Συλλειτούργησε ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ι. Ναού, Πρεσβύτερος κ. Γεώργιος Παππάς.
Οι πιστοί υποδέχθηκαν ενθουσιασμένοι τον Επίσκοπο Μελιτηνής
στην ενορία της Αγίας Μαρίνης, ενώ ο Θεοφιλέστατος εξέφρασε την χαρά του να βρίσκεται σε αυτή την μικρή και ευλογημένη Κοινότητα.

Ο μογένεια
Ανοίγει και πάλι το οίκημα
της Αδελφότητας στο Φίνσλεϋ
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Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Το οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας επιδιορθωμένο και ανακαινισμένο, θα ανοίξει και πάλι από σήμερα Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 9.00 το βράδυ
για να καλωσορίσει και πάλι τα μέλη, τους φίλους και όλη την παροικία.
Μετά την υποχώρηση του κορωνοϊού Covid 19 και τα μέτρα
χαλάρωσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η Αδελφότητα επαναλειτουργεί από σήμερα Πέμπτη, για να φέρει κοντά της τους
ανθρώπους της παροικίας μας μέσα σε ένα ευχάριστο, φιλόξενο, χαρούμενο και πολύ φιλικό περιβάλλον με την προϋπόθεση
να είμαστε όλοι περισσότερο προσεκτικοί, να τηρούμε τα μέτρα
κοινωνικής απόστασης, και τους κανόνες υγιεινής.
Ο νέος διαχειριστής του μπουφέ της Αδελφότητας Ανδρέας
Κκάμαρης και η σύζυγός του Άννα, μάς περιμένουν για να μας
προσφέρουν ό,τι καλύτερο έχει η κυπριακή κουζίνα και να απολαύσουμε τις νέες μοναδικές συνταγές που προετοιμάζουν για
όλους μας, εδώ και μερικούς μήνες.
Η μεγάλη αίθουσα της Αδελφότητας πλήρως ανακαινισμένη
είναι και πάλι έτοιμη να φιλοξενήσει δεξιώσεις για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, επετείους και κάθε είδους διασκέδαση μέχρι
150 άτομα. Διατίθεται επίσης για την προσφορά παρηγοριάς. Τα
σωματεία της παροικίας μας άρχισαν ήδη να χρησιμοποιούν το
οίκημα για συνεδριάσεις και συνελεύσεις των μελών τους.
Στο οίκημα της Αδελφότητας θα βρείτε τα αγαπημένα σας
παιχνίδια (τάβλι, χαρτιά-πιλόττα), θα παρακολουθήσετε βιντεοταινίες, κυπριακές σειρές, αγγλικό, ευρωπαϊκό και κυπριακό ποδόσφαιρο και θα περάσετε μερικές ξέγνοιαστες και ευχάριστες ώρες με τους φίλους/ες, γνωστούς/ές σας,
Ο Ανδρέας και η Άννα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα

για την προστασία μας με τη συνεχή χρήση αντισηπτικών υγρών
για την καθαριότητα κάθε επιφάνειας και για να προφυλάξουν τη
υγεία όλων μας. Ανυπομονούν να σας εξυπηρετήσουν και να
σας προσφέρουν τα εύγεστα φαγητά, σάντουϊτς και γλυκίσματα
που ετοιμάζουν.
Από την Πέμπτη 26 Μαΐου θα ξεχάσουμε τον πόνο, τη θλίψη
και τη στενοχώρια και προπαντός την απομόνωση και τη μοναξιά που μας έφεραν τα τελευταία 2 χρόνια. Θα βρισκόμαστε και
πάλι στην Αδελφότητα και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα
που τόσο πολύ τη χρειαζόμαστε όλοι.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνα: 020 8445 9999 ή κινητό 07956849094
Ανδρέας Καραολής
020 8445 7070 ή κινητό 07840203496 Ανδρέας και Άννα Κκάμαρης

+ D e at h a n n o u n c e m e n t – F u n e r a l +

Damaskinos
Ioannides
(From Kaminaria-Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved father and
grandfather Damaskinos Ioannides, who was born on 25th December 1928.
Damaskinos was well known in the community for his services in the Church.
Our father graduated in Theology from the University of Athens and the Church
was always at the centre of his life. He was a psaltis at St Anargyroi church in
Gospel Oak, Highgate, since the church was founded in 1971. He was well known
for his weekly church sermons at St Anargyroi for many years and for his weekly religious article in the Eleftheria Greek Newspaper.
During his career he worked at various Greek schools in our community as a
Greek school teacher and was also the Panagia Greek Schools’ Secretary prior
to his retirement.
He leaves behind his children, Eleni, Demetra and Socrates and their families,
including seven grandchildren. He will be greatly missed.
Funeral Service: Wednesday, 1st June 2022, 12:30pm at St Anargyroi Church
(1 Gordon House Road London NW5 1LN)
The burial will follow at: 2:30pm at New Southgate Cemetery (Brunswick Park
Rd)
The family would like to invite you to commemorate his life at the wake afterwards at: Holy Trinity Church Hall (Opposite Sainsbury’s in Winchmore Hill - Green
Lanes, London N21 3RS).
THE FAMILY

E πικαιρότητα

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022
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ΑΜΗΧΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

«Μητσοτάκης γιοκ» το σύνθημα
των νέων τουρκικών προκλήσεων
τουρκική ηγεσία, μετά την θερμή υποδοχή που έτυχε ο
πρωθυπουργός της Ελλάδας στις ΗΠΑ και την απήχηση
που είχαν οι άριστες ομιλίες του, βρίσκεται σε εκνευριστική
αδυναμία, με τον Τούρκο πρόεδρο να αναγγέλλει την... «εξαφάνιση» Μητσοτάκη και τη διακοπή κάθε διαλόγου με την
Ελλάδα. Με τον Ερντογάν να δίνει το... σύνθημα για έντονες
επιθέσεις, ύβρεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά
της Ελλάδας, άρχισε να εξυφαίνεται τουρκικό σχέδιο για
προκλητικές ενέργειες, που προς το παρόν μετουσιώνεται
σε μεθοδευμένη προσπάθεια εισβολής στην Ελλάδα λαθρομεταναστών από τον Έβρο και μέσω του Αιγαίου προς τα
ελληνικά νησιά. Παράλληλα εντείνονται οι παραβιάσεις του
ελληνικού εναέριου χώρου με δεκάδες υπερπτήσεις τουρκικών πολεμικών F-16, τα οποία αναχαιτίζονται από ελληνικά μαχητικά.
Σκηνικό έντασης που επιδιώκει να στήσει εκ νέου η Τουρκία
στην Ανατολική Μεσόγειο άρχισε μετά τη «γραμμή» που έδωσε
ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ακραία
φραστική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Απέναντι στις προκλήσεις της Άγκυρας, η Αθήνα τηρεί ψύχραιμη αλλά συνάμα αποφασιστική στάση και αυτό φάνηκε
από τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, του υπουργού Εξωτερικών και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Η

Ο ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΚΑΙ Η... ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Οι «επιθετικές» κινήσεις της Τουρκίας είναι απόρροια της
θερμής υποδοχής και στήριξης που δέχτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του στις ΗΠΑ, αλλά και στην ανάγκη του κ. Ερντογάν να απευθυνθεί και στο εσωτερικό της
χώρας του, όπου η οικονομία πνέει τα λοίσθια και πραγματοποιούνται εκλογές τον επόμενο χρόνο.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι: «Όταν βγήκαν από
το ΝΑΤΟ η Ελλάδα και η Γαλλία, η Τουρκία τους στήριξε τότε.
Και τι έγινε; Βρίσκεται η Ελλάδα σε αρμονία μαζί μας αυτή τη
στιγμή; Ο δρόμος της FETÖ (των γκιουλενιστών) προς την Ευρώπη
αυτή τη στιγμή δεν περνάει μέσω Ελλάδας; Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν 10 βάσεις στην Ελλάδα. Γιατί φτιάχνονται αυτές οι
βάσεις στην Ελλάδα; Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια Ελλάδα που
χρωστάει 400 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκές χώρες».
«Μιλήσαμε μαζί τους. Στη συνάντηση συμφωνήσαμε ότι
δεν πρέπει να βάλουμε τρίτες χώρες ανάμεσά μας. Από δω και
μπρος ας σκεφτεί ο Μητσοτάκης. Εμείς είμαστε αυτάρκεις.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια Ελλάδα που προτείνει στις
ΗΠΑ να μην δώσουν τα F-16 στην Τουρκία. Δεν υπάρχει κανένας Μητσοτάκης για μένα πλέον. Η Αμερική πιθανόν δεν θα

αποφασίσει με βάση αυτά που είπε ο Μητσοτάκης», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος.
Οι δηλώσεις Ερντογάν είχαν ως συνέχεια κλιμάκωση των
προκλήσεων από τουρκικά μαχητικά -τελευταίως με πτήσεις
μια ανάσα από την Αλεξανδρούπολη- ενώ είχε προηγηθεί μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από μεγάλα ελληνικά νησιά και... έπεται -όπως τουλάχιστον έχει προαναγγελθεί- έξοδος τουρκικού
ερευνητικού στην καρδιά του Αιγαίου. Σε αυτά, θα πρέπει να
προστεθούν οι όλο και αυξανόμενες το τελευταίο διάστημα
προσφυγικές ροές, εξέλιξη που έχει χτυπήσει «καμπανάκι»
στην Αθήνα που δεν θέλει να αναβιώσουν μνήμες προηγούμενων
ετών.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Λίγο πριν και μετά την σφοδρή επίθεση Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πέντε σκάφη με 450 πρόσφυγες επιχείρησαν να περάσουν σε Χίο και Σάμο από την Τουρκία.
Αντίστοιχη πίεση δέχεται σύμφωνα με τους συνοριοφύλακες και ο Έβρος λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού, την
οποία εκμεταλλεύονται οι διακινητές. Την περίοδο 1-23 Μαΐου
οι αποτροπές ανήλθαν κατά μέσο όρο στις 350 ημερησίως
ενώ οι μεταναστευτικές ροές αυξήθηκαν κατά 25%.
Σκάφη με μετανάστες, ξεκινώντας από τα τουρκικά παράλια, επιχείρησαν να εισέλθουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Τέσσερα φουσκωτά σκάφη με 140 μετανάστες επιχείρησαν να
μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα του Αιγαίου από τα τουρκικά παράλια. Οι βάρκες προσπάθησαν να εισέλθουν στον
θαλάσσιο χώρο της Μυτιλήνης, της Χίου, και Σάμου.
Το Λιμενικό απέτρεψε άμεσα το περιστατικό ενώ παραμένει σε ετοιμότητα.
Επίσης, την προηγουμένη πέντε ιστιοπλοϊκά σκάφη και τέσσερις λέμβοι, όπου επέβαιναν συνολικά, σύμφωνα με τις πρώτες
εκτιμήσεις, περίπου 590 μετανάστες επιχείρησαν να εισέλθουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ
Σάμου και Χίου, με προορισμό κάποιο ελληνικό νησί. Όλα τα
σκάφη και οι λέμβοι ήταν υπό τη διαρκή παρακολούθηση
πλωτών σκαφών και πλοίων ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να μην εισέλθουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε η τουρκική Ακτοφυλακή. Μάλιστα, όπως ανέφεραν πηγές από το Λιμενικό
Σώμα, σε μία από τις περιπτώσεις ιστιοπλοϊκό σκάφος που
μετέφερε μετανάστες προσπάθησε να εμβολίσει σκάφος του
Λιμενικού αλλά αυτό δεν επετεύχθη.
Δύο από αυτά επέστρεψαν αυτοδύναμα στις τουρκικές
ακτές, ενώ τα άλλα τρία έφτασαν με τη συνοδεία τουρκικής
ακταιωρού, η οποία μάλιστα σε μία περίπτωση περισυνέλεξε
από το σκάφος τους επιβαίνοντες.

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΗΠΑ...
Η τουρκική προκλητικότητα για την Αθήνα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της περιόδου που πραγματοποιήθηκε,
στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς επίσης
και του αναβαθμισμένου ρόλου της Αλεξανδρούπολης, που
έχει αναδειχθεί σε κόμβο στρατηγικής σημασίας για την περιοχή και το ΝΑΤΟ.
Για διπλωματικούς και στρατιωτικούς παράγοντες, μάλιστα, η επιλογή της Άγκυρας να προχωρήσει στην εν λόγω παραβίαση, η οποία προστίθεται στα διαρκή μπαράζ υπερπτήσεων και παραβιάσεων στο Αιγαίο και στα νησιά, θα μπορούσε να αποτελεί και βήμα προς ένα «θερμό καλοκαίρι», που
ΑΚΥΡΩΝΕΙ το μορατόριουμ Μητσοτάκη – Ερντογάν.
Τα μηνύματα της Άγκυρας ωστόσο δεν αφορούν μόνο την
Αθήνα, αλλά και τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι η Αλεξανδρούπολη έχει εξελιχθεί σε κόμβο μεταφοράς δυνάμεων
ενίσχυσης της Συμμαχίας, αλλά και ενεργειακό κόμβο της Βαλκανικής, με την Τουρκία να καταγγέλλει τα σχέδια αναβάθμισής της ήδη από το 2021.
Η ενόχληση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ φάνηκε ήδη από τις δηλώσεις Τσαβούσογλου στις 18 Μαΐου, μετά τη συνάντησή του με τον
Μπλίνκεν – την ίδια ημέρα που έγινε και η παραβίαση.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δεν έκρυψε ότι παραπονέθηκε για διατάραξη της ισορροπίας στο σχήμα Ελλάδα – Τουρκία – ΗΠΑ –
Κύπρος, έβαλε στο τραπέζι τα F-16 που διεκδικεί η Άγκυρα,
ζήτησε επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 και αναστολή των
κυρώσεων CAATSA που επέβαλε η Ουάσιγκτον λόγω των S400.
Είναι σαφές ότι στην Τουρκία υπάρχει εκνευρισμός για το
γεγονός ότι η ελληνική πλευρά στις ΗΠΑ συνόδευσε τις ενστάσεις της για την τουρκική «γαλάζια πατρίδα» και την παραχώρηση F16 στην Τουρκία με το ελληνικό αίτημα για την αγορά
μιας μοίρας μαχητικών F35 που κατά πολλούς ενισχύουν υπέρμετρα την ελληνική Πολεμική Αεροπορία και την καθιστούν
απόλυτη κυρίαρχη στον αέρα έναντι της τουρκικής ΠΑ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ F-35
«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται
σθεναρά και αποτελεσματικά τόσο τα εθνικά μας δίκαια όσο
και τη διεθνή νομιμότητα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι
ισχυρά βασισμένη στην ιστορία, το διεθνές δίκαιο και τις
συμμαχίες μας, όσο κι αν αυτό ενοχλεί κάποιους», τόνισε σε
δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τις
δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.
«Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΒΟΣ:

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Θα καταγγέλλω την Τουρκία διεθνώς και
θα υπερασπιστώ τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μου»
Μήνυμα/προειδοποίηση στην ηγεσία της Τουρκίας στο φόντο των πρόσφατων δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν εξέπεμψε από το Οικονομικό Φόρουμ του
Νταβός και τη συζήτηση του με τον Πρόεδρο του Φόρουμ, Borge Brende, ο
Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τόνισε ότι «με την Τουρκία είμαστε γείτονες, πάντα θα χρειάζεται να μιλάμε και πάντα θα κρατάμε ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας, δεν θα είμαστε ποτέ εμείς που θα διακόψουμε την επικοινωνία με τους γείτονες μας. Από την άλλη, όμως, εάν ο πρόεδρος
Ερντογάν θεωρεί πως δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδος και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ή δεν θα “διεθνοποιήσω” ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική δύναμη, τότε έχει εσφαλμένη εντύπωση».
Πιο αναλυτικά ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Θυμάμαι πως μετά τον Μάρτιο του 2020,
όταν η Τουρκία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό κι έστειλε δεκάδες
χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους στα σύνορά μας και είπαμε όχι και υπερασπιστήκαμε τα σύνορα της Ελλάδας και φέραμε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Πρόεδρος Ερντογάν έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ότι
δεν θέλει να μου μιλάει. Ίσως αλλάξει άποψη, αλλά ξανά, στο τέλος της ημέρας, σε μια
πιο σοβαρή παρατήρηση, είμαστε γείτονες, πάντα πρέπει να συζητάμε και πρέπει να
κρατήσουμε τα κανάλια επικοινωνίας ανοικτά.
»Ποτέ δεν θα γίνουμε εμείς αυτοί που δεν μιλάμε στους γείτονές μας. Από την άλλη
πλευρά, εάν ο πρόεδρος Ερντογάν πιστεύει, ότι εγώ δεν πρόκειται να υπερασπιστώ
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και ότι δεν πρόκειται να δείξω
στη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν μια αναθεωρητική δύναμη, κάνει λάθος».

Απαράδεκτη πρακτική
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για απαράδεκτη πρακτική κληθείς να σχολιάσει τον
άνευ προηγουμένου μεγάλο αριθμό υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από
ελληνικά νησιά. «Θα θίγω το συγκεκριμένο ζήτημα, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία έως

ότου η Τουρκία αλλάξει τη συμπεριφορά της», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όταν του επισημάνθηκε ότι αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν Σουηδία και Φινλανδία με τη Ρωσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Αντιμετωπίζουμε υπερπτήσεις πολλά πολλά χρόνια. Πολλοί συνάδελφοι από Σουηδία και Φινλανδία ξέρουν πως
είναι αυτό. Πιστεύω ότι είναι λάθος το ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις
για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ για το εθνικό της συμφέρον. Το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχυθεί με τις δύο χώρες. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε τώρα είναι πολιτική αστάθεια στην
ανατολική Μεσόγειο. Δεν είμαστε ποτέ αυτοί που δημιουργούμε τις εντάσεις».

Για το ταξίδι στις ΗΠΑ
Ο πρωθυπουργός, από το Νταβός, αναφέρθηκε στο ταξίδι του στις ΗΠΑ και τη
συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Για την ομιλία του στο Κογκρέσο, είπε: «Ήταν τιμή για μένα και για τη χώρα. Όπως
ξέρετε αυτές οι ομιλίες στη συνεδρίαση του Κογκρέσου δεν συμβαίνουν».
Και συνέχισε λέγοντας πως η σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν
εστιάζεται μόνο στην άμυνα.
«Δείτε για παράδειγμα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποκτά στρατηγική σημασία για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Αφορά βέβαια και την οικονομική μας συνεργασία».
Στη συνέχεια, σημείωσε πως η Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια.
«Η Ελλάδα των μεγάλων ελλειμμάτων που ελεγχόταν από προγράμματα δεν υπάρχει
πια. Όταν επισκέφθηκα τον πρόεδρο Τραμπ το 2020 η συζήτηση αφορούσε το πότε
θα πάω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα, δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση καθώς
η Ελλάδα έχει αποπληρώσει το ΔΝΤ. Η δουλειά μας ήταν να βάλουμε την χώρα σε μία
κατηγορία υψηλής ανάπτυξης. Τα καταφέραμε σε αυτό το μέτωπο. Κοιτούσα τα πρώτα
νούμερα από τον ΟΟΣΑ που η Ελλάδα έχει κάνει τη μεγαλύτερη μείωση φόρων»,
σημείωσε.

της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών», προσθέτει.
Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας είπε: «Εμείς δεν
ακολουθούμε την οξύτητα, ούτε αντιδρούμε με τρόπο που θα
επιβάλει η άλλη πλευρά. Εμείς έχουμε τις δικές μας θέσεις.
Δεν θα πέσουμε στην παγίδα της όξυνσης, αν το κρίνουμε, θα
οξύνουμε επειδή η ελληνική κυβέρνηση το αποφασίζει».
Πρόσθεσε ότι η τουρκική προκλητικότητα αποτελεί απόλυτη τεκμηρίωση των ελληνικών επιχειρημάτων, «επιβεβαιώνει
αυτά που λέμε», σημείωσε ο κ. Δένδιας.
Ερωτηθείς αν υπάρχει πεδίο ελληνοτουρκικού διαλόγου, ο
κ. Δένδιας είπε χαρακτηριστικά πως «διάλογος με καθεστώς
ύβρεων, έχει μια δυσχέρεια, για να το πω κομψά». Πρόσθεσε ότι «εμείς έχουμε διατυπώσει την επιθυμία να υπάρχει
επικοινωνία, αλλά δεν μπορεί να γίνει διάλογος, όταν έχουμε υπερπτήσεις».
Αυστηρό μήνυμα έστειλε και ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας: «Σε ό,τι αφορά τον
Έβρο, όλους αυτούς τους μήνες υπάρχει πίεση. Ας γνωρίζουν
όλοι εντός και εκτός συνόρων ότι η Ελληνική Αστυνομία και
οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εκεί προστατεύοντας την ακεραιότητα της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να μπει κανείς στην
Ελλάδα με παράνομο τρόπο. Ούτε στον Έβρο ούτε στα νησιά
μας και ας το συνειδητοποιήσουν όλοι αυτό... Η χώρα, ο
πρωθυπουργός και η κυβέρνηση συνολικά, με σεβασμό στο
διεθνές δίκαιο, υπερασπίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα
με πολύ σταθερό τρόπο».
Την ίδια στιγμή, όπως έγινε γνωστό, ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, είχε συνάντηση με στελέχη
του Προγράμματος (JSF PO – Joint Strike Fighter Program Office)
για το μαχητικό αεροσκάφος F-35.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι σε συνέχεια της
επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, θα ξεκινήσει
άμεσα η διαδικασία απόκτησης αεροσκαφών F-35 προσθέτοντας ότι τα Γενικά Επιτελεία θα προβούν στις απαιτούμενες
ενέργειες, στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας προμήθειας αμυντικών εξοπλισμών.
Κατά τη συνάντηση, τονίστηκε ότι η απόκτηση των αεροσκαφών F-35, η οποία θα ενισχύσει, περαιτέρω, την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και τη διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος και ΗΠΑ, αντανακλά το στρατηγικό
επίπεδο των διμερών αμυντικών σχέσεων.

ΜΠΑΧΤΣΕΛΙ: «ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
Με βαριές εκφράσεις κατά του Έλληνα πρωθυπουργού και
της Ελλάδας καταφέρθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη της προκλητικότητας από
τον Τούρκο πρόεδρο, ο Μπαχτσελί στο παραλήρημά του ενώπιον
της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του εξαπέλυσε
πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ.
Ο Τούρκος ακροδεξιός πολιτικός είπε για τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι «φιλοδοξεί να γίνει το πιόνι της Δύσης», ενώ ξεπέρασε κάθε όριο, μιλώντας για «ιστορική ρήξη» και για «άτιμη
αδυναμία», χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη «ύπουλο και άνανδρο όσο οι παππούδες του».
«Κατά τη γνώμη μας, είναι αρκετά προβληματικό το γεγονός
ότι η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού στο αμερικανικό Κογκρέσο καταχειροκροτήθηκε 37 φορές σε 42 λεπτά, οι δέκα εκ
των οποίων όρθιες. Δεν ξέρουμε τι βρήκαν οι βουλευτές στην
ομιλία του Μητσοτάκη, αλλά αν κάτι γνωρίζουμε είναι ότι
συναντήθηκαν σε κοινό έδαφος κατά της Τουρκίας», είπε αρχικά ο Νεβλέτ Μπαχτσελί και συνέχισε:
«Αναφερόμενος στην «ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου» το 1974, ο Έλληνας πρωθυπουργός, που υποστήριξε ότι ο
Ελληνισμός υπέφερε επί 48 χρόνια και απέκτησε μια ανίατη
πληγή, αγνόησε τα γεγονότα και προσπάθησε να κρύψει τη
βαρβαρότητα. Πρώτα από όλα να γνωρίζουν όλοι ότι η Κύπρος είναι και θα παραμείνει τουρκική. Όσο κι αν αντιτίθεται ο
πρωθυπουργός Μητσοτάκης, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος στην
Κύπρο από τη λύση των δύο κρατών, η οποία θα βασίζεται στην
κυριαρχία και την ισότητα. Η βούληση της Τουρκίας και των
Τουρκοκυπρίων είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ή θα το
δεχτούν πρόθυμα ή αυτός ο στόχος θα γίνει πραγματικότητα.
Πότε θα θυμηθεί ο Μητσοτάκης τις σφαγές, τις αιματηρές επιθέσεις, τις θηριωδίες και τα βασανιστήρια κατά των Τουρκοκυπρίων; (...) Το πεπρωμένο της Κύπρου δεν είναι η Ελληνοκρατία, αλλά η Τουρκοκρατία».

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Ιωάννης Κασουλίδης: «Η λύση του
Κυπριακού θα συμβάλει στην ασφάλεια
και στη σταθερότητα στην περιοχή»
«Ευκαιρίες για επίλυση του Κυπριακού πάντα υπήρχαν. Αυτό που υπολειπόταν ήταν η πολιτική βούληση της Τουρκίας. Το έχουμε ξεκαθαρίσει
πολλές φορές, πως μία λύση του Κυπριακού μπορεί να αποβεί προς όφελος, όχι μόνο των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά
και της ίδιας της Τουρκίας και θα συμβάλει στην ασφάλεια και σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Φτάνει, βεβαίως, η Τουρκία να εγκαταλείψει
τους στόχους που δημόσια διακηρύσσει για δύο κράτη και αποδοχή της
κυριαρχικής ισότητας, ως προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και να σεβαστεί τα δικαιώματα και τη βούληση όλων των Κυπρίων πολιτών. Οι φιλικές σχέσεις που έχουμε συνάψει με τις χώρες της περιοχής σε διμερές επίπεδο, αλλά και μέσα από τα πολυμερή σχήματα
συνερ-γασίας, στηρίζονται στην ειλικρίνεια και στον αμοιβαίο σεβασμό.
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Θα
πρέπει να πούμε πως όλες οι προσπάθειες για συνεργασία στην περιοχή
είναι ευπρόσδεκτες. Φτάνει να γίνονται στο πλαίσιο του σεβασμού των
δικαιωμάτων των χωρών της περιοχής, του Διεθνούς Δικαίου και εν προκειμένω του Δικαίου της Θάλασσας και των σχέσεων καλής γειτονίας.
Προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση εδράζεται και η σχέση μας με το
Ισραήλ. Συνεπώς, η όποια ενίσχυση των σχέσεων Ισραήλ- Τουρκίας δεν
στρέφεται ενάντια, ούτε και επηρεάζει τη σχέση του Ισραήλ με την Κύπρο».

Καμία αναφορά για την Ελλάδα
και την Κύπρο από τον κ. Ελπιδοφόρο!
Στη δεξίωση προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, η οποία παρατέθηκε στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, προκάλεσε αίσθηση
η ουδέτερη και προκλητικά αδιάφορη για τα θέματα του Ελληνισμού τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου. Ο κ. Ελπιδοφόρος
μίλησε σαν να είναι εκπρόσωπος μιας Εκκλησίας αμερικανικής, που έχει
χρηματοδότες Ελληνοαμερικανούς και υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στον χαιρετισμό του, σε αντίθεση με μια μεγάλη παράδοση θρησκευτικών ηγετών της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας Αμερικής (Αθηναγόρας,
Ιάκωβος, Δημήτριος), δεν έκανε την παραμικρή αναφορά για την Ελλάδα
και την Κύπρο και τις μείζονες απειλές που αντιμετωπίζουν. Μόνο η προβολή του ρόλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, από το οποίο προέρχεται (έχοντας βλέψεις και για τη διαδοχή του κ. Βαρθολομαίου), ήταν στο
μυαλό του. Έτσι όμως, απλώς απομονώνεται από τη μεγάλη μάζα του
ποιμνίου του, Ελληνοαμερικανούς και Ελληνοκυπρίους, που αγαπούν το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά περισσότερο απ’ όλα αγαπούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Και θέλουν να βοηθούν την πατρίδα τους από τη θέση
στην οποία βρίσκονται.

«Μαζί με το παιδί, γεννιέται και μία μητέρα…»
Η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO και μητέρα πέντε παιδιών, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, έστειλε το δικό της μήνυμα για την
Ημέρα της Μητέρας: «Λένε πως όταν γεννιέται ένα παιδί, γεννιέται μαζί
και μια μητέρα. Και κάθε λεπτό, κάθε στιγμή που η μητέρα ανοίγει την
αγκαλιά και την ψυχή της για να μεγαλώσει και για να προστατεύσει το
παιδί της, κάθε φορά που ξεπερνά τον εαυτό της, ξεχνώντας κάθε προσωπική της ανάγκη ή φόβο, για να ησυχάσει κάθε έγνοια ή φόβο του παιδιού της, η ΜΑΝΑ αποκτά μια υπέρτατη διάσταση, κοντά στο θείο. Γιατί
καμία έννοια, εκτός από τη μητρότητα, δεν συγκεντρώνει όλες τις αξίες
που εκφράζουν “το ωραίο και το αγαθό” στην κοινωνία μας: την ανιδιοτελή αγάπη, τη θυσία, την προστασία, τον αγώνα για την επιβίωση του
άλλου. Η μητρική αγάπη είναι το παν και το ένστικτο κάθε γυναίκας να
προστατεύσει το παιδί της, δίνει στην μητέρα μια ασύλληπτη δύναμη για
να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Η μητρική αγάπη όμως, δεν φθάνει. Κάθε
μητέρα, οπουδήποτε στον κόσμο, χρειάζεται στήριξη από την Πολιτεία,
την κοινωνία, τον διπλανό, τον καθένα από εμάς, για να μπορέσει να
μεγαλώσει το παιδί της. Το παιδί αυτό, που όμως όλα τα παιδιά, είναι το
αύριο, είναι το μέλλον μας. Αν θέλουμε να έχουμε καλύτερες κοινωνίες,
οφείλουμε να προστατεύσουμε τις μητέρες και τα παιδιά τους. Με κάθε
τρόπο και με κάθε τίμημα. Με μικρές ή με μεγαλύτερες πράξεις αλληλεγγύης και στήριξης, ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του».

Η Ελλάδα είναι νούμερο ένα!
Η γερμανική TUI Holidays, ο μεγαλύτερος tour operator στην Ευρώπη,
ανακοίνωσε ότι για το 2022 η Ελλάδα είναι νούμερο ένα προορισμός στις
προτιμήσεις των ταξιδιωτών και προγραμματίζει πάνω από 3 εκατομμύρια
αεροπορικές θέσεις, η Easy Jet 4,4 εκατομμύρια, η Jet 1,2 εκατομμύρια,
η Transavia 1,3 εκατομμύρια, η British Airways 800.000 και η Air France
850.000 θέσεις. Τόσο σε επίπεδο ταξιδιωτών, όσο και σε επίπεδο εισπράξεων, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, μήνες off season, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 306,2% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο Τουρισμός είναι η ατμομηχανή
της ελληνικής οικονομίας
Ο τουρισμός λειτουργεί ως εφαλτήριο για την οικονομική, κοινωνική
και αειφόρο ανάπτυξη, επισημαίνει σε άρθρο του ο Γιώργος Βερνίκος,
Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εκπρόσωπος του τουρισμού στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η άμεση και έμμεση απασχόληση στον τομέα του τουρισμού είχε
αγγίξει τις 800.000 θέσεις εργασίας, με προβλέψεις προ πανδημίας ότι
θα μπορούσε να υπερβεί το 1.000.000 μέχρι το 2021.
Η πανδημία δεν φαίνεται να έχει τελειώσει και παρά τις αισιόδοξες
προβλέψεις για σημαντική ανάπτυξη του τουρισμού το 2022, υπάρχουν
σήμερα 50.000 θέσεις κενές στον ξενοδοχειακό τομέα και στην εστίαση!!!

Φ. Χαρ.

Λήγει η ενισχυμένη μεταμνημονιακή
εποπτεία της Ελλάδας
Ε

να ακόμα βήμα προόδου για τη χώρα χαρακτήρισε τη νέα έκθεση της Κομισιόν ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι η
εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την έξοδο
της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης
εποπτείας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της για
την 14η μεταμνημονιακή αξιολόγηση της οικονομίας προτείνει τη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα μέχρι και τις 20 Αυγούστου,
επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε ή πέτυχε σημαντική πρόοδο στις υποχρεώσεις που ανέλαβε μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου.
Ειδικότερα, η έκθεση σημειώνει την επιτυχή
υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων
πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες
βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσαν τη χρηματοοικονομική της
σταθερότητα.
Αυτό έχει μειώσει σημαντικά τους κινδύνους
δυσμενών δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλα
κράτη-μέλη στη ζώνη του ευρώ, αντιμετωπίζοντας έτσι αποτελεσματικά την προϋπόθεση στην
οποία βασίζεται η εφαρμογή ενισχυμένης εποπτείας.
Η δήλωση του πρωθυπουργού:
«Η νέα Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Ελλάδα αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου της χώρας. Η ελληνική οικονομία αξιολογείται
θετικά για 10η συνεχή φορά στο διάστημα που
κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Αρχικά για τον τρόπο
που αμύνθηκε στην πανδημία. Και, τώρα, για τη
δράση της απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την
ακρίβεια που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία.
»Μετά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών,
την πρόωρη απελευθέρωση από τα δάνεια του
ΔΝΤ και τις αναβαθμίσεις των διεθνών οίκων, η
εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την έξοδο από
το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας. Και καθιστά, πλέον, εφικτό τον εθνικό στόχο η πατρίδα μας
να ενταχθεί στην επενδυτική βαθμίδα το 2023.
Κλείνει, έτσι, οριστικά μία πολυετής οικονομική
δοκιμασία.
»Οι κοινές προσπάθειες πολιτών και Πολιτείας
αποδίδουν. Και η διεθνής αναγνώριση μας δίνει

κουράγιο να επιμείνουμε στην προστασία της κοινωνίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Χωρίς
πανηγυρισμούς, αλλά με αίσθημα ευθύνης και
αφοσίωσης. Με σκληρή και μεθοδική δουλειά.
Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Ελλάδα αλλάζει και
βαδίζει μπροστά με αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε!».

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: «ΕΚΘΕΣΗ-ΟΡΟΣΗΜΟ»
Για έκθεση-ορόσημο για την Ελλάδα έκανε λόγο
ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Σημείωσε ότι «η εξέλιξη αυτή είναι καρπός και
αναγνώριση της συστηματικής κοινής προσπάθειας όλων μας, πολιτών και πολιτείας, μέσα σε
ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων – σε διεθνές επίπεδο – μεγάλων δυσκολιών και προκλήσεων», για
να προσθέσει πως «Συνεχίζουμε ακόμα πιο εντατικά τη σκληρή δουλειά, λειτουργώντας με σχέδιο, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
μας και τις δυνατότητες της πατρίδας μας, ώστε
να ξεπεράσουμε τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις
και να καταστήσουμε την Ελλάδα – ολόπλευρα –
πιο ισχυρή».
Στη δήλωσή του ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει:
«Πρόκειται για Έκθεση-ορόσημο για τη χώρα,
αφού ανοίγει τον δρόμο για την έξοδο της Ελλάδας από το Καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας,
στο οποίο είχε εισέλθει – μόνη στην Ευρώπη – το
2018.
Δρομολογείται, συνεπώς, η επίτευξη ενός μεγάλου εθνικού στόχου, για την οποία η Κυβέρνηση
εργάζεται επί μακρόν, μεθοδικά και υπεύθυνα.

Κλείνει έτσι, μαζί με την άρση των κεφαλαιακών
περιορισμών και την πρόωρη εξόφληση του δανείου
του ΔΝΤ, ένα δύσκολο κεφάλαιο για τη χώρα μας,
που συνδέεται με την πολυετή οικονομική κρίση
της προηγούμενης δεκαετίας.
Η Έκθεση – η 10η διαδοχική θετική Έκθεση
κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από
τη Νέα Δημοκρατία – τονίζει ότι η αποτελεσματική
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων βελτίωσε την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσε
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητά της.
Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει
τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις της – παρά τις
δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από τις
οικονομικές επιπτώσεις – κυρίως – της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, χαιρετίζοντας μάλιστα
την υλοποίηση μιας σειράς από αυτές στους τομείς
των δημόσιων οικονομικών, της φορολογίας ακινήτων, των επιδομάτων αναπηρίας, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και της δικαιοσύνης.
Η εξέλιξη αυτή είναι καρπός και αναγνώριση
της συστηματικής κοινής προσπάθειας όλων μας,
πολιτών και πολιτείας, μέσα σε ένα περιβάλλον
συνεχιζόμενων – σε διεθνές επίπεδο – μεγάλων
δυσκολιών και προκλήσεων.
Συνεχίζουμε ακόμα πιο εντατικά τη σκληρή δουλειά, λειτουργώντας με σχέδιο, υπευθυνότητα,
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες της πατρίδας μας, ώστε να ξεπεράσουμε τις
διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις και να καταστήσουμε την Ελλάδα – ολόπλευρα – πιο ισχυρή».

Το δείπνο με επιφανείς ομογενείς στις ΗΠΑ
Λίγη ώρα μετά την ιστορική ομιλία του ενώπιον της Γερουσίας και της
Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, την Τρίτη 17 Μαΐου, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης απηύθυνε ακόμα μία ομιλία σε εκδήλωση, με την οποία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμά του στις ΗΠΑ. Η ομιλία έγινε ενώπιον εμβληματικών
Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι διαδραματίζουν διαχρονικά κομβικό ρόλο
στην Ομογένεια της άλλης άκρης του Ατλαντικού. Ενδεικτικό της απήχησης
της εκδήλωσης, είναι το γεγονός ότι έδωσαν το «παρών» η Πρόεδρος της
Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, ο επικεφαλής της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ,
γνωστός για τις φιλελληνικές του θέσεις, η ομοσπονδιακή βουλευτής Κάρολιν Μαλόνι, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης και η πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Πριν ανέβει ο Έλληνας πρωθυπουργός στο βήμα, προηγήθηκαν δύο
πρόσωπα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος και ο λομπίστας
Μάικ Μανάτος. Ο πρώτος προχώρησε σε προσευχή και ο δεύτερος, ο
οποίος είχε την ευθύνη της οργάνωσης της εκδήλωσης, προλόγισε τον
Έλληνα πρωθυπουργό με ιδιαίτερα θερμά λόγια. Ο Μάικ Μανάτος είναι
από τους πλέον γνωστούς λομπίστες των ΗΠΑ και θεωρείται ιδιαίτερα επιδραστική προσωπικότητα, την στιγμή που η εταιρεία Manatos & Manatos,
την οποία ίδρυσε ο πατέρας του, Άντι Μανάτος, έχει χαρακτηριστεί από
την «Washington Post» ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στον χώρο.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, φανερά συγκινημένος, απευθύνθηκε σε
σημαίνουσες προσωπικότητες της Ομογένειας, χωρίς να χρησιμοποιήσει
κείμενο, αλλά μιλώντας από καρδιάς, όπως είπε ο ίδιος. «Αυτό που σας
λέω σήμερα, είναι ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι υποσχόμενο. Καταφέραμε να μετατρέψουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι να γίνει η δουλειά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
τονίζοντας χαρακτηριστικά πως είναι ευτυχής και υπερήφανος που η παρουσία του στο Κογκρέσο γέμισε με υπερηφάνεια την ελληνοαμερικανική
κοινότητα. «Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη
ημέρα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε πε-

ρήφανοι και εγώ αισθάνομαι περήφανος», κατέληξε ο πρωθυπουργός.
Η εκδήλωση περιλάμβανε και τη βράβευση 12 επιφανών ομογενών από
τον Έλληνα πρωθυπουργό, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πρόσωπα που προωθούν τα συμφέροντα και τις θέσεις της Ελλάδας επί δεκαετίες
και έχουν σημαντική συνεισφορά στην επιτυχία της επίσκεψης Μητσοτάκη.
Η οικογένεια Τσακόπουλου αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.
Ο Πρόεδρος της εταιρείας AKT Investments, Άγγελος Τσακόπουλος, τιμήθηκε με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος, ενώ παρούσα ήταν η
κόρη του Ελένη Κουναλάκη, αναπληρώτρια κυβερνήτης της Καλιφόρνια
και προσωπική φίλη της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.
Εμβληματική φυσιογνωμία για την Ομογένεια και την Κοινότητα των Ορθοδόξων στις ΗΠΑ, είναι ο επί 30 χρόνια γενικός διευθυντής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής π. Αλέξανδρος Καρλούτσος, το βραβείο του οποίου
παρέλαβε ο γιος του, λόγω νόσησης του ιδίου από κορωνοϊό. Κομβικός
είναι επίσης ο ρόλος του εκτελεστικού διευθυντή του Συμβουλίου της Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (Hellenic-American Leadership Council), Έντι Ζεμενίδης, ο οποίος τιμήθηκε επίσης με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος. Ο Γκας Μπιλιράκης αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της
Ελληνικής Ομογένειας των ΗΠΑ, ως ομοσπονδιακός βουλευτής, και τιμήθηκε με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος, τον οποίο παρέλαβε συνεργάτης του, καθώς κι αυτός ήταν σε καραντίνα λόγω επαφής
με πιθανό κρούσμα. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, οι ομογενείς βουλευτές Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκη είχαν διατυπώσει με επιστολή τους έντονη διαφωνία για την αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ, στο θέμα
του αγωγού EastMed.
Στην εκδήλωση ήταν επίσης παρόντες άνθρωποι που είχαν σημαντική
συμβολή στην επίσκεψη Μητσοτάκη. Παρών ο Σύμβουλος Έκδοσης της
ομογενειακής εφημερίδας «Εθνικός Κήρυκας», Αντώνης Διαματάρης,
ο οποίος υπηρέτησε την πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη ως Υφυπουργός
Εξωτερικών για την Ομογένεια, καθώς και ο γιος του, εκδότης της εφημερίδας, Ηρακλής Διαματάρης.

Επικαιρότητα
Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν
νυχθημερόν το Ντονμπάς

10 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η

κατάσταση γίνεται «ολοένα πιο
δύσκολη» για τους Ουκρανούς στο
Ντονμπάς, στον ανατολικό τομέα της
χώρας, όπου τα ρωσικά στρατεύματα
βομβαρδίζουν το Σεβεροντονιέτσκ «24
ώρες το 24ωρο».
Η Μόσχα συνεχίζει να ενισχύει τη δύναμη
πυρός της στο Ντονμπάς. Εκεί βρίσκονται,
σύμφωνα με τον Σερχίι Χαϊντάι, περιφερειάρχη της Λουγκάνσκ, μονάδες που αποσύρθηκαν από την περιοχή του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), δυνάμεις που πήραν μέρος
στην πολιορκία της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά), οι παραστρατιωτικές μονάδες
των φιλορώσων αυτονομιστών των περιφερειών Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ, τσετσενικά στρατεύματα και μονάδες που ήρθαν
να ενισχύσουν τις ανεπτυγμένες από τη
Σιβηρία και από τη ρωσική Άπω Ανατολή.
«Όλες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στις περιφέρειες Λουγκάνσκ και
Ντανιέτσκ», υποστήριξε ο κ. Χαϊντάι μέσω
Telegram. Ομοίως από την άποψη των
όπλων: «όλα έχουν συγκεντρωθεί εδώ»,
επέμεινε ο κυβερνήτης, συμπεριλαμβανομένων των περίφημων συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας S300 και S-400, αντίστοιχων των αμερικανικών Patriot.

Τακτική καμμένης γης
Κρίσιμο διακύβευμα στη μάχη για το
Ντονμπάς, η πόλη Σεβεροντονιέτσκ, στην
περιφέρεια του Λουγκάνσκ, βομβαρδίζεται
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Ισόβια στον Ρώσο
στρατιώτη για εγκλήματα
πολέμου στην Ουκρανία
ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΑΛΛΑ ΕΙΠΕ
ΟΤΙ... ΕΚΤΕΛΟΥΣΕ ΕΝΤΟΛΕΣ

από τα ρωσικά στρατεύματα «24 ώρες το
24ωρο», επέμεινε με αγανάκτηση ο κ. Χαϊντάι.
«Χρησιμοποιούν την τακτική της καμμένης γης, καταστρέφουν εσκεμμένα την
πόλη» με αεροπορικούς βομβαρδισμούς,
εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών και
άρματα μάχης, βάζοντας στο στόχαστρο
τόσο στρατιωτικές υποδομές όσο και σπίτια»,
πρόσθεσε.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την
Κυριακή μέσω Facebook ότι τουλάχιστον
επτά άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ
τραυματίστηκαν στους βομβαρδισμούς 45
κοινοτήτων στην περιφέρεια Ντανιέτσκ.

Φόβοι για νέα Μαριούπολη
Η τύχη της Σεβεροντονιέτσκ ενδέχεται

να είναι παρόμοια με αυτή της Μαριούπολης,
όπου η εικόνα σήμερα κατά τους Ουκρανούς παραπέμπει σε Αποκάλυψη έπειτα από
εβδομάδες πολιορκίας.
Πολλές συνοικίες έχουν μετατραπεί σε
σωρούς συντριμμιών.
Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έφυγαν.
Άλλοι είναι νεκροί. Ο απολογισμός είναι
μέχρι τώρα άγνωστος, αλλά χωρίς αμφιβολία πολύ βαρύς.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμενόταν να εκφραστεί μέσω βιντεοδιάσκεψης στο Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ (WEF) του Νταβός, που θα γίνει διά
ζώσης για πρώτη φορά έπειτα από δύο
χρόνια που έγινε ψηφιακά εξαιτίας της πανδημίας. Ζητά περισσότερη βοήθεια, οικονομική και στρατιωτική.

Γιατί η Ρωσία θέλει το Ντονμπάς ;
Η κυριότερη δικαιολογία την οποία επικαλείται ο πρόεδρος Πούτιν για
την εισβολή στην Ουκρανία είναι ότι ήθελε να απαλλάξει τους ρωσόφιλους πληθυσμούς της περιοχής Ντονμπάς από την καταπίεση των Ουκρανών. Ως γνωστόν, το θεωρούμενο από τη Μόσχα ως ναζιστικό τάγμα
Αζόφ δραστηριοποιείται κυρίως εκεί και ηγείται της αντίστασης στην πολύπαθη
Μαριούπολη. Ομως πίσω από την επιχειρηματολογία αυτή κρύβεται, όπως
συνήθως, η ιδιοτέλεια. Από έρευνα του ιστότοπου Protagon και της ιταλικής εφημερίδας «Corriere della Sera» προκύπτει ότι το υπέδαφος της περιοχής αυτής διαθέτει πλούσια κοιτάσματα σπάνιων γαιών, μεταλλευμάτων κάθε είδους αλλά και ορυκτών καυσίμων. Εξ ου και έχει αναπτυχθεί
εκεί και αντίστοιχη βιομηχανία. Ενας χάρτης της Ουκρανίας επί Σοβιετικής
Ενωσης είναι αποκαλυπτικός όσον αφορά τον πλούτο του εδάφους του
Ντονμπάς και της παράκτιας ζώνης από τη θάλασσα του Αζόφ έως και τη
Μαύρη Θάλασσα. Στον χάρτη αυτό η περιοχή εμφανίζεται ως ο αιμοδότης
των σοβιετικών βιομηχανιών και αποκαλείται «η καρδιά της Ρωσίας» (η
Ουκρανία τότε ανήκε στη Σοβιετική Ενωση). Ετσι καταλαβαίνεις για ποιον
λόγο ο πρόεδρος Πούτιν θέλει τόσο πολύ αυτή την περιοχή, έγραψε η
«Corriere della Sera».
Από τότε και στη διαδρομή του χρόνου το Ντονμπάς αναδείχθηκε στη
σπουδαιότερη πλουτοπαραγωγική περιοχή της Ουκρανίας, καθώς τα εδάφη
του είναι πλούσια σε άνθρακα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, σίδηρο, μαγγάνιο, τιτάνιο, αλλά και σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι απαραίτητες στην παραγωγή προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι σπάνιες γαίες (λίθιο, ταντάλιο, νιόβιο, βηρύλλιο κ.ο.κ.) θεωρούνται σπάνιες διότι
εντοπίζονται μόνο σε ορισμένες περιοχές της Γης. Η Κίνα κατέχει πάνω
από το 62% της παγκόσμιας παραγωγής, με δεύτερες τις Ηνωμένες Πολιτείες (12,3%), τη Μιανμάρ (10,3%) και την Αυστραλία (10%). Στην Ευρώπη
μόνο η Ουκρανία διαθέτει σχετικά κοιτάσματα και κυρίως λίθιο, ταντάλιο,
νιόβιο, βηρύλλιο, που είναι απαραίτητα στην παραγωγή καταλυτών, αλλά
και εξαρτημάτων για συσκευές υψηλής τεχνολογίας (μαγνήτες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, smartphones, ψηφιακές κάμερες, λαμπτήρες λεντ,
καθαρή ενέργεια κ.ά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ουκρανία διαθέτει και το
μεγαλύτερο κοίτασμα ουρανίου στην Ευρώπη, εξ ου και οι τέσσερις πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το Τσέρνομπιλ.
Ας σημειωθεί ότι το 42% του ΑΕΠ της Ουκρανίας προκύπτει από τον

Ισόβια κάθειρξη. Αυτή είναι η ποινή για Ρώσο στρατιώτη, στην
πρώτη δίκη για εγκλήματα πολέμου που έγινε στο Κίεβο.
Ο Ρώσος στρατιώτης, Βαντίμ Σισιμαρίν, ομολόγησε την
ενοχή του για τη δολοφονία ενός άοπλου 62χρονου πολίτη.
Ο 21χρονος διοικητής τανκς ομολόγησε την ενοχή του σε περιφερειακό δικαστήριο του Κιέβου, ότι πυροβόλησε εναντίον ενός
άοπλου άνδρα στις 28 Φεβρουαρίου, τέσσερις μόλις ημέρες
μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.
Οι εισαγγελείς της Ουκρανίας δήλωσαν ότι ο στρατιώτης ήταν
με τέσσερις άλλους Ρώσους στρατιώτες που πυροβόλησαν και
έκλεψαν ένα ιδιόκτητο αυτοκίνητο για να διαφύγουν αφού το
στράτευμά τους είχε γίνει στόχος των ουκρανικών δυνάμεων. Ο
δικηγόρος του Σισιμαρίν επεσήμανε ότι προσπαθούσε να σώσει
τη ζωή του και επέρριψε την ευθύνη στους διοικητές του.
Όταν έφτασαν στην Chupakhivka, η οποία βρίσκεται περίπου
200 μίλια ανατολικά του Κιέβου, είδαν έναν άνδρα να κάνει ποδήλατο και να μιλά στο τηλέφωνό του. Όπως είπαν, ο Σισιμαρίν
έλαβε εντολή από άλλο στρατιώτη να σκοτώσει τον πολίτη για
να τον αποτρέψει από το να σημάνει συναγερμό που βρίσκονταν στο χωριό. Στη συνέχεια, σκότωσε τον άμαχο, λίγα μέτρα
μακριά από το σπίτι του, αφού τον πυροβόλησε αρκετές φορές
στο κεφάλι από το ανοιχτό παράθυρο του αυτοκινήτου.
«Με διέταξαν να πυροβολήσω. Πυροβόλησα έναν. Έπεσε.
Και συνεχίσαμε», ισχυρίστηκε ο ίδιος.

ΗΠΑ: Φρένο στα σχέδια Ερντογάν
για τη βόρεια Συρία
Τη βαθιά του ανησυχία για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επέμβαση
της Τουρκίας στη βόρεια Συρία εξέφρασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι τέτοιες κινήσεις υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή.
Τα λόγια αυτά έρχονται λίγο μετά τις εξαγγελίες του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» 20 μιλίων κατά μήκος των νότιων συνόρων της χώρας του με
τη Συρία.
«Αναμένουμε από την Τουρκία να τηρήσει την Κοινή Δήλωση του
Οκτωβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των επιθετικών
επιχειρήσεων στη βορειοανατολική Συρία», δήλωσε ο εκπρόσωπος
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.
Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας μπορεί να «θέσουν σε
κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις στην εκστρατεία του Συνασπισμού
κατά του ISIS».

Μακελειό στο Τέξας με
18 παιδάκια νεκρά!
ορυκτό πλούτο της. Προς το παρόν οι εξορύξεις που γίνονται εκεί αφορούν 4.000 κοιτάσματα, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σήμερα
στα 7,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο τα αποθέματα σιδήρου υπολογίζονται σε 30 δισεκατομμύρια τόνους και τα μεγαλύτερα κοιτάσματα
βρίσκονται στο Ντονμπάς.
Έτσι εξηγείται γιατί η Ρωσία επιδιώκει να εντάξει στα εδάφη της την περιοχή Ντονμπάς και ουδόλως ενδιαφέρεται για τα εδάφη της υπόλοιπης
Ουκρανίας. Και γιατί θα επιμείνει στην ανάκτησή τους ή τουλάχιστον την
αυτονομία τους. Και μάλλον έτσι θα λήξει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκτός αν ηττηθεί.
Έτσι μπορεί να εξηγηθεί και το γιατί η Δύση επενδύει τόσο τεράστια κονδύλια στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ορυκτός πλούτος της είναι απολύτως
αναγκαίος για τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας της πέρα από τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν γι’ αυτήν από την εκμετάλλευσή τους αν
το Ντονμπάς δεν περιέλθει υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ
από το news.In.gr

Ένας 18χρονος ψυχοπαθής πήρε δύο αυτόματα οπλοπολυβόλα
και αφού σκότωσε τη γιαγιά του στο σπίτι, πήγε στο δημοτικό
σχολείο robb στο Ουβάλντε του Τέξας και μπαίνοντας από
τάξη σε τάξη εκτέλεσε 18 παιδάκια ηλικίας 7-10 ετών, τρεις
εκπαιδευτικούς και τραυμάτισε πολλά άλλα πριν πέσει νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών που έφτασαν στο τόπο
της φρίκης.
Ο πρόεδρος Μπάιντεν κήρυξε τριήμερο πένθος και σε διάγγελμά του κάλεσε το Κογκρέσο να προχωρήσει άμεσα στην
τροποποίηση των νόμων που διέπουν τα όπλα στις ΗΠΑ. “Για
όνομα του Θεού”, είπε χαρακτηριστικά, “πότε θα πάψουμε να
θυσιάζουμε τα παιδιά μας;”
Η μαζική δολοφονία των μικρών μαθητών έρχεται να προστεθεί σε έναν μακρύ κατάλογο τέτοιων αιματηρών περιστατικών σε μια χώρα όπου η λογική ξεπερνιέται από τα συμφέροντα του πανίσχυρου αμερικανικού λόμπυ της βιομηχανίας
όπλων.

Επικαιρότητα
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Από τις εργατικές κατοικίες,
πρωθυπουργός της Αυστραλίας

εκλογή του Άντονι Αλμπανέζε στο ανώτερο
αξίωμα της Αυστραλίας θα
περάσει στην πολιτική ιστορία της χώρας ως μία από τις
πλέον εντυπωσιακές – τόσο
για την προσωπική διαδρομή του ανθρώπου που θα
εγκατασταθεί στην πρωθυπουργική κατοικία όσο και
για τις συνθήκες υπό τις οποίες
κέρδισε τα κλειδιά.
Ο ακτιβιστής φοιτητής και
πολιτικός, ταραχοποιός από τη
σοσιαλιστική Αριστερά των
Εργατικών, αναγεννήθηκε στην
πορεία ως ένας κεντρώος πολιτικός που στηρίζει τη μετριοπάθεια όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη φορολογία. Ενα αγόρι που μεγάλωσε με την ανύπαντρη μητέρα
του με μία σύνταξη αναπηρίας
σε μια εργατική κατοικία, μεγάλωσε για να γίνει ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας.
«Θέλω κάθε γονιός να μπορεί να πει στο παιδί του ότι ανεξάρτητα από το πού ζεις ή από
πού προέρχεσαι, στην Αυστραλία, οι πόρτες της ευκαιρίας είναι
ανοιχτές για όλους μας», είπε
στη διάρκεια της επινίκιας ομιλίας
του το βράδυ του περασμένου
Σαββάτου από το Σίδνεϊ.
Ο Άντονι Αλμπανέζε ορκίστηκε ως ο 31ος πρωθυπουργός
της Αυστραλίας. Βετεράνος του
αυστραλιανού Κοινοβουλίου,
με 26 χρόνια θητείας σε αυτό,

οδήγησε το Εργατικό Κόμμα
στην κυβέρνηση έπειτα από
εννέα χρόνια στην αντιπολίτευση, σπάζοντας ένα σερί τριών
εκλογικών ηττών για το κεντροαριστερό κόμμα.
Η ιστορία του είναι γνωστή
σε όποιον ασχολείται έστω και
λίγο με την αυστραλιανή πολιτική.
Έχτισε έναν συμπαθή χαρακτήρα, γνωστό απλά ως «Άλμπο», ως ένας καλαμπουρτζής
ταραχοποιός από μια τρέντι
βιομηχανική περιοχή του Σίδνεϊ
με αγάπη για το ράγκμπι, την
μπίρα και τη ροκ μουσική.
«Μεγάλωσα με τρεις μεγάλες πίστεις: την Καθολική Εκκλησία, το Εργατικό Κόμμα και
την ομάδα ποδοσφαίρου του
Νότιου Σίδνεϊ», λέει ο ίδιος.
Πίσω όμως από το πρόσχαρο παρουσιαστικό, ο Αλμπανέζε έχει μία από τις πλέον
συγκινητικές και σπαραξικάρδιες προσωπικές ιστορίες στην

πολιτική. Μεγάλωσε με τη μαμά
του, τη Μαριάν, μία δικαιούχο
σύνταξης αναπηρίας με ρευματοειδή αρθρίτιδα που, όπως
έχει πει ο ίδιος, «σακάτεψε» τις
αρθρώσεις της σε μια εργατική κατοικία, στη συνοικία Κάμπερνταουν του Σίδνεϊ.
«Δεν είχαμε πολλά, αλλά είχαμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό
ήταν αρκετό», έχει πει πολλές
φορές.
Η μητέρα του τού είχε πει πως
ο πατέρας του είχε σκοτωθεί σε
αυτοκινητικό δυστύχημα. Μόνον
όταν πια έφτασε στην εφηβεία
τού αποκάλυψε πως ήταν ακόμα
ζωντανός και ζούσε στην Ιταλία.
Ο Αλμπανέζε έχει πει πως σε
εκείνο το στάδιο δεν ήθελε να
βρει τον πατέρα του.
Η Μαριάν πέθανε το 2001. Το
2019 ο Αλμπανέζε κατάφερε να
εντοπίσει τον πατέρα του,
Κάρλο, καθώς και δύο ετεροθαλή αδέλφια.
Ανώτερο στέλεχος των Εργα-

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Η 46ΧΡΟΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μια Ελληνίδα από τη Σπάρτη
στη νέα κυβέρνηση Μακρόν
Μια 46χρονη ελληνικής καταγωγής γυναικολόγος
και ευρωβουλευτής από το 2019, η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, είναι η νέα υφυπουργός Ανάπτυξης, Γαλλοφωνίας και Διεθνών Συνεργασιών της Γαλλίας.
Γεννημένη στη Σπάρτη, μεγαλωμένη στο Κιάτο, με
σπουδές Ιατρικής στην Ιταλία και διδακτορικό στην
Ενδομητρίωση, η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου ζει και
εργάζεται στη Γαλλία από το 2007. «Παιδί της Ευρώπης»,
δήλωνε η ίδια στο Αθηναϊκό Πρακτορείο το 2019, όταν
εξελέγη στο Ευρωκοινοβούλιο με το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε ιδρύσει
από κοινού με την ηθοποιό Ζουλί Γκαγιέ, τη σύντροφο του Φρανσουά Ολάντ, την οργάνωση Info-Endométriose. Δίνει από χρόνια μάχη για την καλύτερη ενημέρωση γύρω από την Ενδομητρίωση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της. Για το έργο της τιμήθηκε το 2017 με το παράσημο του «Ιππότη του Εθνικού
Τάγματος της Αξίας».
Ο διορισμός της κυρίας Ζαχαροπούλου στη νέα
κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, υπό την πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν, γέμισε υπερηφάνεια την
ιδιαίτερη πατρίδα της – όπως άλλωστε επεσήμανε στο
συγχαρητήριο μήνυμά του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είναι η πρώτη γυναίκα ελληνικής καταγωγής που ορίζεται στη γαλλική κυβέρνηση.
Μόνο καλά λόγια είχε για εκείνη και ο γαλλικός Τύπος.

Η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου είχε παραδώσει τον
Ιανουάριο στον Εμανουέλ Μακρόν έκθεση για τη βελτίωση της διάγνωσης και της αναγνώρισης της Ενδομητρίωσης, ασθένειας που εκτιμάται ότι προσβάλλει μία
στις 10 γυναίκες παγκοσμίως. «Εργασιομανής», «τελειομανής», «ένας ωραίος άνθρωπος» – με αυτόν τον τρόπο
την περιγράφουν όσοι τη γνωρίζουν από κοντά. «Είναι
από τη Σπάρτη και αυτό τα λέει όλα», τόνισε μια Γαλλίδα φίλη της. «Θα έλεγε κανείς πως ο τίτλος του χαρτοφυλακίου της, που υπάγεται στο υπουργείο Ευρώπης
και Εξωτερικών, γράφτηκε ειδικά για εκείνη», σχολίασε η εφημερίδα «Le Parisien».

τικών για μεγάλο κομμάτι της
πολιτικής του καριέρας, εξελέγη
για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο το 1996. Ανέβηκε την ιεραρχία της σκιώδους κυβέρνησης προτού γίνει
υπουργός, πρόεδρος της Βουλής και για ένα σύντομο διάστημα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επί πρωθυπουργίας Κέβιν
Ραντ και Τζούλια Γκιλάρντ.
Διεκδίκησε για πρώτη φορά
την ηγεσία των Εργατικών το
2013, μετά την εκλογική τους
ήττα και ξανά, με επιτυχία αυτή
τη φορά, το 2019, μεταρρυθμίζοντας τη στρατηγική του
κόμματος, υιοθετώντας μια
στάση περισσότερο συμφιλιωτική και συνεργατική, ως ηγέτης της αντιπολίτευσης, από
ό,τι οι προκάτοχοί του.
Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε μία σειρά από προεκλογικές του «γκάφες» και την
εβδομάδα που πέρασε σε απομόνωση λόγω COVID-19, ο Αλμπανέζε κατάφερε να μετακινήσει
τους Εργατικούς από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για
μόλις τέταρτη φορά μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ:
Υπέρ της ζωής και
κατά των αμβλώσεων
Ο Πάπας Φραγκίσκος εξήρε
μια εκδήλωση «Υπέρ της
Ζωής» στη Ρώμη και έκανε
σχόλια για την υπεράσπιση
της αξιοπρέπειας της ζωής.
Η συγκέντρωση της 22ας
Μαΐου είχε σκοπό να επιβεβαιώσει την αξιοπρέπεια της
ανθρώπινης ζωής από τη
σύλληψη έως τον φυσικό
θάνατο.
Ο Πάπας χαιρέτησε τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση
αφού προσευχήθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη
Ρώμη.
«Σας ευχαριστώ για την αφοσίωσή σας στην προώθηση
της ζωής και την υπεράσπιση της αντίρρησης συνείδησης,
την οποία συχνά γίνονται προσπάθειες να περιοριστεί», είπε.
«Ας θυμόμαστε ότι η ζωή είναι δώρο Θεού!» πρόσθεσε.
«Είναι πάντα ιερό και απαραβίαστο και δεν μπορούμε να
φιμώσουμε τη φωνή της συνείδησης».
Αυτή η αναφορά ήλθε λίγες μόλις ώρες ύστερα από την
πορεία «υπέρ της ζωής» που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη.
Η εκδήλωση έφερε τον τίτλο «Επιλέγουμε τη ζωή» και έλαβε
χώρα παρουσία περίπου 40.000 κόσμου.
Ο Πάπας ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και προέβη σε
μήνυμα κατά της άμβλωσης:
«Δεν μπορούμε να επιλέξουμε την χειραγώγηση, να γεννάμε και να πεθαίνουμε βάσει της αρεσκείας μας, ως αποκλειστικό αποτέλεσμα μιας ατομικής επιλογής».

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Η Παροικία γιορτάζει τα 60χρονα της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2022
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΚΟ ΗΒ), μαζί με την
παροικία μας θα γιορτάσει με κάθε λαμπρότητα την 60η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας το
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 6.30μμ,
στο ξενοδοχείο Royal National στο κεντρικό Λονδίνο. Η ομογένεια θα γιορτάσει με το επίσημο δείπνο την 60η επέτειο της Κυπριακής Δημοκρατίας (που
αναβλήθηκε το 2020 λόγω του κορωνοϊού) καθώς και τη συνεχή σημαντική
προσφορά της Κυπριακής Διασποράς
του Ηνωμένου Βασίλειου στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.
Επίσημος προσκεκλημένος θα είναι
ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β
Το Δείπνο θα τιμήσουν με την παρουσία τους Βρετανοί υπουργοί και βουλευτές, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι
πρόεδροι σωματείων και οργανώσεων,
πολλοί φίλοι και υποστηρικτές της Κύπρου και εξέχοντα μέλη της Κυπριακής
Διασποράς.
Ο εορτασμός θα αποτελέσει μια μοναδική και ξεχωριστή βραδιά για όλους
μας, και θα μας δώσει την ευκαιρία να
θυμηθούμε τους σκληρούς και άνισους
αγώνες, τις ατομικές και κοινές προσπάθειες όλων μας, για επιβίωση και
επιτυχία σε μια ξένη χώρα που έγινε
δεύτερη μας πατρίδα.
Η ζωντανή μουσική και το πλούσιο

A Celebration of Cyprus:
Gala Dinner with President
Anastasiades on
17 September 2022
The National Federation of Cypriots in the UK proudly presents a "Celebration of Cyprus", a Gala evening on Saturday
17 September at the Royal National Hotel. The Gala will, belatedly, celebrate the 60th anniversary of the Republic of Cyprus
(postponed from 2020 due to COVID) as well as the immense
contribution of the Cypriot diaspora in the UK. His Excellency,
the President of the Republic of Cyprus, Mr Nicos Anastasiades
will be the Guest of Honour.
In addition to the President of the Republic of Cyprus, other
guests at the Gala will include UK Government Ministers,
Parliamentary supporters of Cyprus and prominent members
of the Cypriot diaspora in the UK.
The Gala will be an evening to remember with live entertainment, an opportunity to re-connect with friends and to celebrate both Cyprus and our 300,000-strong diaspora.
The President of the National Federation of Cypriots in the
UK, Christos Karaolis said: “We are delighted to be launching
this Galaand are grateful to President Anastasiades for joining us for this celebration. We hope that you will also be able
to join us to celebrate Cyprus, its people and its diaspora in
September”.
Tickets are £70 per person, which will include a 3-course
dinner, wine with meal.
To purchase your ticket,visit the dedicated page on our website:https://cypriotfederation.org.uk/cyprus celebration/
or call 02084459999.

καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα επανασυνδέσει παλιά και νέα στελέχη της ομογένειας, αυτούς που ίδρυσαν τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις και τα εργοστάσια και έθεσαν τα θεμέλια για μια
δυναμική και δημιουργική παροικία με
τη δεύτερη και τρίτη γενεά που κρατεί
με επιτυχία τα ηνία της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των αποδήμων συμπατριωτών μας.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ, Χρήστος
Καραολής δήλωσε πως: «Με μεγάλη
χαρά γιορτάζουμε την 60η επέτειο από
την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο Ανα-

στασιάδη που θα είναι μαζί μας σε αυτή την εορτή. Καλούμε τους συμπατριώτες μας να δηλώσουν συμμετοχή
για να γιορτάσουμε μαζί την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και
τη μεγάλη και σημαντική προσφορά των
συμπατριωτών στην Κύπρο και τον λαό
της και στην ομογένειατο Σάββατο 17
Σεπτεμβρίου».
Τα εισιτήρια κοστίζουν £70 ανά άτομο, και περιλαμβάνουν δείπνο 3 πιάτων και ηδύποτο κυπριακό κρασί.
Για να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

https://cypriotfederation.org.uk/
cypruscelebration/
ή τηλεφωνήστε στο 02084459999.

Ο μογένεια
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ο Πρ. Προδρόμου στο Ελληνικό
Σχολείο Φίνσλεϋ
Στο Λονδίνο βρέθηκε τοπ περασμένο Σάββατο, 21 Μαΐου, ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόδρομος
Προδρόμου, ο οποίος επισκέφθηκε τέσσερα ελληνικά παροικιακά σχολεία του Λονδίνου.
Το πρωί πήγε στα σχολεία Queenswell και
Μπάρνετ και το απόγευμα στα σχολεία Φίνσλεϋ
και Αποστόλου Βαρνάβα. Τον κύριο Υπουργό
συνόδευαν ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου Θεόδωρος Γκότσης, η προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Βασιλική Κούμα,
η Α΄ Λειτουργός Εκπαίδευσης Σόφη Ιωάννου
και ο Σύμβουλος του Υπουργού επί Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γιάννης Σαββίδης.
Κατά την επίσκεψή του στο σχολείο Φίνσλεϋ
τον κύριο Υπουργό υποδέχθηκαν ο διευθυντής,
μέλη της Επιτροπής Γονέων, οι μαθητές και οι
δάσκαλοι.
Καλωσορίζοντας τον κύριο Υπουργό ο διευθυντής Μιχάλης Έλληνας ευχαρίστησε την κυπριακή κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά για
την πολύτιμη βοήθειά τους σε όλα τα παροικιακά σχολεία. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην έκτακτη ενίσχυση των σχολείων ένεκα της πανδημίας
και υπογράμμισε ότι η Κύπρος πρωτοπορεί στον
τομέα της ελληνικής εκπαίδευσης των αποδήμων της Βρετανίας.
Ο κ. Προδρόμου σε σύντομο χαιρετισμό του

εξέφρασε χαρά γιατί η λειτουργία των σχολείων
άρχισε να μπαίνει σε μια κανονικότητα μετά τις
σκληρές συνθήκες λόγω της πανδημίας των δύο
τελευταίων ετών.
«Θέλω να επαινέσω όλους», είπε, «για το ενδιαφέρον σας για το ελληνικό σχολείο και να
τονίσω την εκτίμησή μας στις προσπάθειές σας
για ελληνική παιδεία και μόρφωση των παιδιών
μας. Ως κυπριακή κυβέρνηση θα συνεχίσουμε
να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη των ελληνικών σχολείων και θα είμαστε στο
πλευρό σας με πολλούς τρόπους όπως πράξαμε και στο πρόσφατο παρελθόν».
Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός και η συνοδεία
του επισκέφθηκαν τάξεις του σχολείου, όπου
συνομίλησαν με μαθητές και δασκάλους.
Ακολούθησε δεξίωση όπου ο διευθυντής και
μέλη της Επιτροπής Γονέων ενημέρωσαν τον κ.
Προδρόμου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
τα σχολεία στη μετά-πανδημία εποχή. Ειδικότερα επισημάνθηκαν οι συνέπειες του Brexit όσον
αφορά την ελεύθερη έλευση εκπαιδευτικών από
Ελλάδα και Κύπρο.
Το πρόβλημα, τονίστηκε, θα μεγεθυνθεί
προϊόντος του χρόνου, διότι πλέον δεν υπάρχει
απρόσκοπτη μετάβαση στην Αγγλία εκπαιδευτικών. Το θέμα μπορεί, ίσως, να λυθεί με
διακρατική συνεννόηση.

Επίσκεψη στο ελληνικό σχολείο East Barnet

Ο κ. Προδρόμου κατά την επίσκεψή του στο σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα

Ο διευθυντής του σχολείου Μιχάλης Έλληνας καλωσορίζει τον Κύπριο Υπουργό Παιδείας

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Υπουργού στο σχολείο Queenswell

Επίσκεψη στην τάξη Α’1 του Φίνσλεϋ

Επίσκεψη σε τάξη GCSE στο Φίνσλεϋ

Ο κ. Υπουργός και η συνοδεία του είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον διευθυντή και μέλη της
Επιτροπής Γονέων του Φίνσλεϋ για θέματα που αφορούν την ελληνική παιδεία στη Βρετανία, τις προκλήσεις που υπάρχουν στο νέο διαμορφούμενο κλίμα μετά την πανδημία καθώς και τις συνέπειες του
Brexit όσον αφορά την απρόσκοπτη έλευση εκπαιδευτικών από Ελλάδα και Κύπρο.
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ΜΕΡΟΣ 21ον
Το Εκκλησιαστικό Πρόβλημα
της Κύπρου και ο Γερμανὀς
(συνέχεια)
Και καταλήγει η Πατριαρχική επιστολή:
»Όθεν προαγόμεθα διά της παρούσης, εκ συνοδικής αποφάσεως, αναθέσθαι τη υμετέρα αγαπητή ιερότητι ίνα, καταλλήλως ενεργούσα και το πράγμα παρουσιάζουσα ως προερχόμενον απολύτως παρ’ ημών,
άνευ ανάμίξεώς τινος των ονομάτων των εξορίστων
αρχιερέων και της δηλώσεως της αποδοχής αυτών,
ίνα μη τούτο δυσχεράνη τα πράγματα, βολιδοσκοπήση την γνώμην της Αγγλικής Κυβερνήσεως ως προς
το σημείον της δι’ αντιπροσώπων των δύο εξορίστων
Μητροπολιτών εκλογής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου,
και πληροφορήση ημάς απαντητικώς περί τούτου, διά
τα περαιτέρω[...)].
1935, 3 Αυγούστου».

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Το περίεργο, όμως, στην περίπτωση αυτή, είναι
ότι δεν υπάρχει, στα ως άνω δημοσιευόμενα κείμενα
εκ του Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, επιστολή
του Γερμανού ημερομηνίας 16 Απριλίου [1935] και
Αύξ. αριθ. 2015, όπως αυτά καταγράφονται στην έκδοση του Βιττή ως αντίγραφα με αρίθμηση κειμένων 1
έως 14. Επειδή, όμως, ο χαρακτήρας της γραφομηχανής, με τον οποίο καταγράφονται, συνεχώς αλλάζει, και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα αρχικά ψηφία λέξεων
όπως αρχιεπίσκοπος, υπουργός, κυβέρνηση κ.λπ.
κάποτε γράφονται με κεφαλαίο και κάποτε μικρό γραμμα, υποψιάζομαι ότι η τελική καταγραφή τους θα γίνονταν από τους παραλήπτες. Και αυτό, μάλιστα, όταν
όπως πρέπει να γνωρίζουμε, όλα τα διασωζόμενα
κείμενα του Μητροπολίτη Γερμανού και του Αρχιεπισκόπου Αθηναγόρα Α΄ Καββάδα είναι χειρόγραφα
και δυσανάγνωστα, στην δε Αρxιεπισκοπή Θυατεί-

Ε κλεκτές Σ υνεργασίες
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ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)
ρων, όταν την ανέλαβε ο αοίδιμος Αθηναγόρας Β΄
Κοκκινάκης, δεν υπήρχε καν γραφομηχανή. Υπάρχει,
λοιπόν, μια τέτοια επιστολή με Αύξ.αριθ.1537 και ημερομ. 14 Απριλίου 1938, και σε εντελώς διαφορετική
δακτυλογραφική εμφάνιση, οπο΄τε αρκεί ο τελευταίος
αριθμός 8 του 1938 να αναγραφεί σε 5, το δε 4 του
14 σε 6 της επιστολής. Να έχουμε δε επίσης ταυτόχρονα υπόψη μας ότι ο αναφερόμενος Αύξων
αριθμός 2015 έχει τον 3ο αριθμό διαγραμμένο κάθετα με μελάνι από 8(;) σε 1.
Όπως, όμως και να έχουν τα πράγματα, οι δύο
εν λόγω επιστολές-εκθέσεις του Γερμανού προς
τον Οικουμενικό Πατριάρχη έχουν ως εξής:
αύξ.αρ. 20 (;)5
Εν Vittel τη 5η Σεπτεμβρίου 1915
[Σημείωση: H πόλη Vittel βρίσκεται στη Γαλλία, η
οποία χώρα αποτελούσε επί Γερμανού μέρος της ποιμαντικής επαρχίας του, και την επισκεπτόταν συχνά.]
«Παναγιώτατε Δέσποτα, Σήμερον μόλις έλαβον την
από 3ης Αυγούστου εμμέσως διαβιβασθείσάν μοι
σεπτήν Πατριαρχικήν επιστολήν και μετά της δεούσης
επιστασίας ανέγνων αυτήν.
»Χαίρω, διότι επί τέλους κατενοήθη υπο των αμέσως ενδιαφερομένων Μητροπολιτών η ανάγκη της
υποχωρήσεως από της αξιώσεως, όπως αυτοί οι ίδιοι
επιστρέψωσιν εις Κύπρον και διεξαγάγωσι την εκλογήν Αρχιεπισκόπου και διότι απεδέχθησαν, όπως
μετάσχωσιν αυτής δι’ αντιπροσώπων ως είχον αυτός
υποδείξει τω τότε εν Λονδίνω έτι διατρίβοντι Μητροπολίτη Κιτίου, ότε διεφαίνετο το ναυάγιον των γινομένων υπ’ εμού ενεργειών υπέρ της επιστροφής αυτών.

Όσον δ’ αφορά εις την υπό της Υμ.Θ.Παναγιότητος
προτεινομένην βολιδοσκόπησιν της γνώμης της Αγγλικής Κυβερνήσεως περί της δι’ αντιπροσώπων των
δύο εξορίστων Μητροπολιτών διεξαγωγής της εκλογής ευλαβώς αναφέρω ότι η βολιδοσκόπησις αύτη
εγένετε ήδη υπ’ εμού το δε αποτέλεσμα αυτής υποβάλλω ώδε ευλαβώς:
»‘‘Προχθές ο Τμηματάρχης του περί Κύπρου Τμήματος εν τω Υπουργείω των Αποικιών προέβη (ως
μοι είχεν υποσχεθή κατά την προηγηθείσαν συνέντευξιν ο υφυπουργός) τηλεφωνικώς εις την εξής προς
με ανακοίνωσιν εν σχέσει προς την λύσιν του Κυπριακού Αρχιεπισκοπικού ζητήματος, ήν προύτεινα ως
εξ ιδιωτικής μου πρωτοβουλίας’’. Το Υπουργείον των
Αποικιών ουδεμίαν δύναται να εκφράση γνώμην επί
οιασδήποτε προτάσεως, εφ’ όσον αύτη δεν υποβάλλεται διά του αρμοδίου οργάνου, όπερ είνε η εν Κύπρω
πολιτική αρχή, ήτοι ο Κυβερνήτης Κύπρου. Σχετικώς
προς τα ανωτέρω θεωρώ καλόν, όπως προσθέσω,
ότι κατά την τελευταίαν μου τη 20η Ιουλίου συνέντησιν
μετά του Σ.Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας έλαβον την
ευκαιρίαν όπως υποδείξω την ρηθείασαν λύσιν τοσούτω
μάλλον, όσο ο Σ.Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας έμελλε τη παρελθούση Δευτέρα μετά του ενταύθα παρεπιδημούντος Κυβερνήτου Κύπρου. Η συνάντησις εγένετο ο δε Σ.Αρχιεπίσκοπος μοι γράφει εμπιστευτικώς
ότι ‘‘συναντήσας τον Κυβερνήτην Κύπρου Sir Richmond
Palmer ανέφερε την υποδεικνυομένην λύσιν του ζητήματος. Ούτος εδήλωσε σαφώς, ότι το επ’ αυτώ ούτε
θ’ αντιταχθεή, 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’’[…..]».
«Αύξ.αριθ.1537
Λονδίνον, τη 14 Απριλίου 1938
Παναγιώτατε Δέσποτα, Ο Σεβ.αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας εκπληρών δοσθείσαν μοι άλλοτε υπόσχεσιν να μοι ανακοινώση εί τι έχει κάτι νεώτερον παρά
του υπουργού των αποικιών μετά την μετ’ αυτού μακράν
συνέντευξιν εν σχέσει με το ζήτημα της εκλογής αρχιεπισκόπου Κύπρου μοι ανέγνωσε περικοπάς επιστολής προς αυτόν του υπουργού των αποικιών. Εν αυτή
ο υπουργός, αφού ανέφερεν όσα αυτός έγραψε προς
τον Κυβερνήτην Κύπρου σχετικως προς τον δημοσιευθέντα υπ’ αυτού Νόμον περί εφαρμογής του Βέτο
μετά την οριστικήν εκλογήν αντιθέτως προς τους Κανόνας και την Πράξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπου
ο κυβερνητικός έλεγχος ασκείται ουχί μετά την εκλογήν, αλλά προ αυτής επί καταλόγου υποψηφίων υποβαλλομένου εις αυτήν, προσέθηκεν ότι ο Κυβερνήτης απήντησε λέγων, ότι ηναγκάσθη να προβή εις την
έκδοσιν του νέου νόμου καθόσον ο Καταστατικός
Νόμος ουδέν διαλαμβάνει περί συντάξεως και υποβολής εις την Κυβέρνησιν Καταλόγου υποψηφίων.
Καίτοι δε, είπεν, ο Κυβερνήτης επιμένει εις την άσκησιν
του ελέγχου μετά την εκλογήν, θα εδέχετο να τροποποιήση τον Νόμον, μόνον αν η αρμοδία εκκλ. Αρχή,
ήν επροκειτο να συμβουλευθή εδέχετο διά προσωρινής αυτής αποφάσεως-της οριστικής μελλούσης να
ληφθή μετά την εκλογήν αρχιεπισκόπου - να υποβάλη
τοιούτον κατάλογον υποψηφίων εις την Κυβέρνησιν
προ της εκλογής προς άσκησιν του ελέγχου. Ο υπουργός εν τη επιστολή αυτού ουδέν αναφέρει περί του
άλλου σημείου, όπερ ετόνισα εν ταις προς τον
Σεβ.αρχιεπίσκοπον επιστολαίς μου και περί του οποίου
ωαύτως συνδιελέχθη ούτος μετά του υπουργού των
αποικιών τ.έ. της διά νέου Νόμου επεκτάσεως του
δικαιώματος της υποψηφιότητος και εις μη Κυπρίους.
»Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος θέλων να γνωρίση τας περί
των ζητημάτων τούστων σκέψεις μου, ίνα αναλόγως
γράψη προς τον υπουργόν των αποικιών με ηρώτησε

κατ’ αρχάς, αν αρμοδία αρχή είνε ο Τοποτηρητής Μητροπολίτης Πάφου ή η Σύνοδος, ήτις ωρίσθη να προβή
εις την εκογήν μετ’ αυτού. Απήντησα ότι εφ’ όσον η
Σύνοδος αύτη δεν συνεκροτήθη άτε μη μεταβάντων
αυτόθι των ορισθέντων αρχιερέων, το ερώτημα κατ’
ανάγκην θ’ απευθυνθή εις τον Τοποτηρητήν. Ούτος
δε γινώσκων το ατελές της τέως Συνόδου και την μήπω
συγκρότησιν της Εκτάκτου, δεν είνε δυνατόν ν’ αποφασίση, αν μη πρότερον συμβουλευθή τας Εκκλησίας,
ών την βοήθειαν εζήτησε διά την διεξαγωγήν της εκλογής και ιδία την γνώμην του Οικουμενικού Πατριάρχου,
όστις ανέλαβε και προέβη εις τα προσήκοντα διαβήματα προς επίσπευσιν της εκλογής. Επειδή δε ο
Σεβ.αρχιεπίσκοπος επανειλημμένως εξέφρασε τον
φόβον μη ο Μητροπολίτης Πάφου αυτοβούλως απαντήση αρνούμενος, υπεσχέθην ότι θα γράψω προς την
Υμετέραν θειοτάτην Παναγιότητα περί τούτων, ίνα Αύτη
ασκήση την επιρροήν Αυτής, όπως ο Τοποτηρητής
μη απορρίψη επιπολαίως την Κυβερνητικήν ρότασιν,
δι’ ής μόνης αποβαίνει δυνατή η εκλογή. Δεν παρέλειψα και πάλιν να τονίσω πος την Α.Χάριτα η μεν ενεστώσα εκλογή έδει να συντελεσθή συμφώνως προς
το γράμμα και πνεύμα του Καταστατικού Νόμου, όστις
ουδένα τουούτον έλεγχον καταγράφει, αφεθή δε η
λύσις του ζητήματος του ελέγχου μετά την εκλογήν εν
συνεννοήσει Κυβερνήσεως και αρχιεπισκόπου δι’
αναθεωρήσεως του Καταστατικού Νόμου.
»Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος μοι απήντησεν ότι ο Κυβερνήτης εν τη προς τον Υπουργόν επιστολή αυτού
απέκλεισεν εξ ολοκληρου το δυνατόν τούτου και προσέθηκεν ότι αν θέλομεν να προχωρήση η εκλογή
οφείλομεν να στέρξωμεν εις τον προσωρινόν από του
νυν διακανονισμόν του ζητήματο τούτου. Επιφυλασσόμενος να επικοινωνήση και αύθις ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος προς τον Υπουργόν και να μοι ανακοινώση πάσαν
περαιτέρω πληροφορίαν, εσημείωσα εις τας παρατηρήσεις, άς έχει να προσθέση σχετικώς και προς το
άλλο σημείον τ.έ. το της επεκτάσεως του δικαιώματος
της υποψηφιότητος και εις μη Κυπρίους, το οποίον
αυτός απ’ αρχής εθεώρησεν ίσης σπουδαιότητος προς
το πρώτον. Αναφέρων ταύτα κατά καθήκον και αναμένων σχετικά οδηγίας της Υμετέρας Θ. Παν. […..]
διατελώ. +Ο Θυατείρων Γερμανός».
Υπάρχει, όμως, και μία confidential επιστολή του
Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας Cosmo Gordon Lang
προς τον Μητροπολίτη Γερμανό, η οποία έχει ως εξής:
«CONFIDENTIAL COPY LAMBETH PALACE,
S.Ε
3rd May, 1938
My dear Archbishop, I feel that I ought to send you
the enclosed local paper from Cyprus in order that
you may see the way in which this most misguided
Metropolitan of Paphos is behaving and how gratuitously he is thus increasing the already formidable
difficulties about the election of a new Archbishop.
»I have been in correspondence with the Colonial
Secretary on that matter and am doing my best to
remove these difficulties. But this task is rendered all
the more difficult by such utterances as those recorded in this newspaper.
»It is not for me to communicate with the Metropolitan
of Paphos. But I wonder whether it would not be possible for you, in such ways as you think best, to remonstrate with him and to point out how gravely such utterances complicate the already complicated situation.
You need not return the newspaper as I have read it.
Yours sincerely
(sighned)
Cosmo Cantuar
The Most Rev.Archbishop Germanos.
Metropolitan of Thyateira».
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«Ίρις» ή «Τα νυν Ελληνικά»,
Λονδίνο 1819 (συνέχεια)
Όσο τώρα για τον περιπετειώδη εκείνον Τρελώνη, μετά
τη στυγνή δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου, και αντιλαμβανόμενος, βέβαια, ότι κινδύνευε πια και η δικιά του
ζωή, κατέφυγε και αυτός στην Αγγλοκρατούμενη τότε
Ζάκυνθο, όπως είχε ακριβώς κάνει πριν από αυτόν και ο
Stanhope, και από εκεί επέστρεψε στην Αγγλία. Στο μεταξύ,
όμως, αφού προηγουμένως είχε κόψει τα μαλλιά της νεαρής του συζύγου Ταρσίτσας, την έκλεισε σε μοναστήρι,
όπου μετά από λίγο της έστειλε σε κουτί το σώμα του νεκρού παιδιού τους.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Εξέδωσε, πάντως, δύο ενδιαφέροντα έργα, το πρώτο
με τις Αναμνήσεις του το 1835, και το δεύτερο το 1858 με
τίτλο «Records of Shelley, Byron, and the Author», στα
οποία καταγράφονται πλείστα όσα για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τα παρεπόμενά της. Δεν είναι, όμως,
πάντως περίεργο που ο ουσιαστικός δολοφόνος του Οδυσσέα
Ανδρούτσου στρατηγός Ιωάννης Γκούρας, σε επιστολή
του [δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα Αθηνών», στις 25
Μαρτίου 1835] «προς τον καπετάν Γιαννάκην, αδελφόν
του Οδυσσέα» για να δικαιολογήσει την απάνθρωπη εκείνη
πράξη του, γράφει, μεταξύ άλλων, και τα εξής για τον
Τρελώνη: «Πρόσμενε να ιδής και ν’ ακούσης γενικήν λιποταξίαν και φυγήν όλων εκεινών, οπού ευρίσκονται μαζί με
τον Οδυσσέα, ίσως μείνη μαζί του μόνος ο Τουρκοτρελώνης!»
Και θα είχε ο Γκούρας, ασφαλώς, υπόψη του ότι, εκτός
των άλλων μειονεκτημάτων του, ο τυχοδιώκτης Τρελώνης
διατηρούσε στην Αθήνα και χαρέμι με δέκα Τουρκάλες
παλλακίδες.

Η καταδίκη των Κολοκοτρώνη
και Πλαπούτα το 1834
Το δηλητηριώδες, όμως, σαράκι του εθνικού διχασμού
στην Ελλάδα, με τρία κατ’ εξοχή θύματά του πριν την

Ι στορικές Μ νήμες
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ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα του
ήρωα της Ύδρας Αντώνιου Οικονόμου στις 16/12/1821,
του θρυλικού ήρωα της Γραβιάς Οδυσσέα Ανδρούτσου
στις 5/6 Ιουνίου 1825, και του πρώτου Κυβερνήτη της
Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου 1831,
παρά λίγο να προκαλέσει και δύο άλλες εξίσου από κάθε
άποψη τρομερές δολοφονίες, εκείνες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα. Οι δύο αυτοί
διάσημοι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, συγκεκριμένα, μετά από κατηγορίες που τους προσήψε ο Ιωάννης
Κωλέττης ότι δήθεν συνωμοτούσαν εναντίον του νεοσύστατου θρόνου του Όθωνα και των αντιβασιλέων, συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στο κάστρο της Ακροναυπλίας
(Ιτς Καλέ) στις 7 Σεπτεμβρίου 1833. Στις δε 30 Απριλίου
1834 άρχισε η δίκη, η οποία ολοκληρώθηκε στις 26 Μαρτίου
1834, οπότε το πενταμελές δικαστήριο, με εισαγγελέα τον
Σκωτσέζο φιλέλληνα Εδουάρδο Μέϊσον [Edward Masson
(1800-1873)· στην Ελλάδα πήγε περί το τέλος του 1824,
όπου έμαθε τόσο καλά τα Ελληνικά ώστε το 1827 διετέλεσε και διερμηνέας του περιβόητου Άγγλου τυχοδιώκτη
Αλέξανδρου-Θωμά Κόχραν, ο οποίος είχε διοριστεί αρχιναύαρχος του Ελληνικού στόλου]. Για λογαριασμό δε,
μάλιστα του Κόχραν, ο Μέϊσον μίλησε, στα Ελληνικά,
στα στρατεύματα, τα οποία βρίσκονταν στο Φάληρο, τον
Απρίλιο του 1827 με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη (178023/4/1827), τον άλλο ήρωα αυτόν της Ελληνικής Επανάστασης, τον οποία η συμμορία Μαυροκορδάτου-Κωλέττη σκάρωσαν δίκη με τη ψευδή κατηγορία της προδοσίας
και με δικαστές, οι οποίοι ήταν πιστά όργανά τους. Εξέδωσαν δε και την «Προκήρυξη των εγκλημάτων του Καραϊσκάκη», οπότε αν ο μεγάλος αυτός ήρωας δεν πληγωνόταν θανάσιμα, αγωνιζόμενος εναντίον των στρατευμάτων
του Κιουταχή, και δεν απεβίωνε τα ξημερώματα της 23ης
Απριλίου 1827, θα είχαμε προφανώς επανάληψη της απάν-

θρωπης εκείνης δολοφονίας του Οδυσσέα Ανδρούτσου
όταν, συν τοις άλλοις, πολέμιος του Καραϊσκάκη ήταν
τώρα όχι μόνο ο στόλαρχος Κόχραν, αλλά και ο επίσης
Άγγλος και αρχιστράτηγος τότε του Ελληνικού στρατού
Richard Church [(1785-8/3/1873)· στα Ελληνικά κείμενα αναφέρεται ως Ριχάρδος Τσωρτς ή Τσουρτς· μετά την
Επανάσταση διετέλεσε στρατηγός του Ελληνικού στρατού και μέλος της Γερουσίας, απεβίωσε δε στην Αθήνα
όπου κι ετάφη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών].
Στο θέμα τώρα της καταδίκης σε θάνατο του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα, αξίζει να αναφέρουμε και τα
ακόλουθα:
Πριν την άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα, οι Μαυροκορδάτος και Κωλέττης θεωρώντας τον Κολοκοτρώνη ως
μεγάλο εμπόδιο στα σχέδιά τους για την κάλυψη των
θέσεων εξουσίας προς δικό τους αποκλειστικά όφελος,
τον συκοφαντούσαν, έστειλαν δε, μάλιστα, και μια τέτοιου είδους επιστολή στο Μόναχο με την κατηγορία ότι
ετοίμαζε ειδικό στράτευμα με σκοπό να μην επιτρέψει
στον Όθωνα να έλθει στην Ελλάδα. Όταν, όμως, ο Κολοκοτρώνης το πληροφορήθηκε αυτό, ντύθηκε την επίσημη
στολή και την γνωστή περικεφαλαία του και πήγε στο
Ναύπλιο να υποδεχθεί και αυτός τον Όθωνα και να υποβάλει τα σέβη του. Στη συνέχεια, πήγε σε ένα δικό του
αγρόκτημα, το οποίο είχε έξω από την πόλη, όπως μας
πληροφορεί ως εξής ο ίδιος:
«Όσον ηµπόρεσα έκαμα το χρέος µου. Είδα την πατρίδα
µου ελεύθερη, είδα εκείνο όπου ποθούσα και εγώ και ο
πατέρας µου και ο πάππος µου και όλη η γενιά µου καθώς
και όλοι οι Έλληνες. Και έτσι απεφάσισα να πάω εις ένα
περιβόλι, όπου είχα έξω από τ’Ανάπλι. Επήγα, εκάθησα και
απερνούσα τον καιρό µου καλλιεργώντας. Και ευχαριστούµην να βλέπω να προοδεύουν τα μικρά δένδρα που
εφύτευα».

Κατά την απολογία του, όταν ρωτήθηκε τι επάγγελμα
έκανε, απάντησε:
«Στρατιωτικός. Κρατάω 49 χρόνους στο χέρι το σουλντάδο [ντουφέκι] και πολεμώ για την πατρίδα. Πολεμούσα νύχτα-μέρα για την πατρίδα. Πείνασα, δίψασα,
δεν κοιµήθηκα µια ζωή. Είδα τους συγγενείς µου να πεθαίνουν, τ’ αδέρφια µου να τυραννιούνται και τα παιδιά
µου να ξεψυχάνε μπροστά µου. Μα δεν δείλιασα. Πίστευα πως ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για τη
λευτεριά µας και πως δεν θα την έπαιρνε πίσω».
Τις κατηγορίες, βέβαια, αυτές ο Κολοκοτρώνης τις
αρνήθηκε όλες λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Ύστερα από τον φόνο του Kυβερνήτη η πατρίδα
ήτανε χωρισμένη στα δύο. Εγώ έκαμα ό,τι μπορούσα για
να σταματήσει ο εμφύλιος σπαραγμός. Όταν έμαθα την
εκλογή του βασιλιά, του έστειλα, μαζί µε τους φίλους
µου, µια αναφορά φανερώνοντας την αφοσίωσή µας.
Όταν ήρθε στ’ Ανάπλι, σκόρπισα τους ανθρώπους µου
και εγώ τράβηξα στο περιβόλι µου να ησυχάσω».
Εισαγγελέας στην όντως στημένη εκείνη δίκη ήταν ο
Σκωτσέζος φιλέλληνας Εδουάρδος Μέϊσον [(1800-1873)·
στην Ελλάδα πήγε περί το τέλος του 1824, όπου έμαθε σε
τέτοιο βαθμό την Ελληνική ώστε το 1827 διετέλεσε διερμηνέας του περιβόητου Άγγλου τυχοδιώκτη Αλέξανδρου
-Θωμά Κόχραν]. Εκτός όμως αυτού, ως νομομα-θής
επίσης που ήταν, ανέλαβε διάφορες θέσεις στις Ελληνικές Κυβερνήσεις της εποχής.
Όπως, όμως, αναφέρει ο Γερμανός ιστορικός Καρλ
Μέντελσον-Μπαρτόλντι, ο Μέϊσον ήταν «εμπαθής πολέμιος της ρωσικής μερίδος» [στην οποία ανήκε και ο
Κολοκοτρώνης] και «είχε υπερασπιστεί µε πάθος τον φονιά
του Καποδίστρια, Γεώργιο Μαυροµιχάλη».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ς
Της Φανούλα
Αργυρού

Ερευνήτριας
ου
- Δημοσιογράφ
Σε μια πολύ περίεργη και ανορθόδοξη «απαίτηση» προέβη η Τουρκία
εντός του 1942 προς τον Βρετανό αποικιακό Κυβερνήτη της νήσου μας.
Ο Τούρκος Πρόξενος στην Κύπρο
προσέγγισε τον τότε Κυβερνήτη της
αποικίας (1942) και ζήτησε την... «έγκρισή» του εκ μέρους του Τουρκικού Ερυθρού Σταυρού ή της Τουρκικής Αεροναυτικής Εταιρείας για αγορά ακίνητης
περιουσίας που περιελάμβανε γεωργική γη, σπίτια και δέντρα που ανήκαν σε
έναν Μουσουλμάνο Κύπριο από το
χωριό Πέργαμο. Η γη που ζητούσε για
αγορά ο Τούρκος Πρόξενος ήταν μια
έκταση των σχεδόν δύο τετραγωνικών
μιλίων. Και ήταν στην καλύτερη αρδεύσιμη
γη, όπως έγραψε ο Κυβερνήτης στις 7
Σεπτεμβρίου 1943 σε επιστολή του προς
τον τότε Υπουργό Αποικιών Oliver F.G.
Stanley, στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
πήρε ο Κυβερνήτης, η Turkish Aeronautical
Society ήταν μια οργάνωση που ιδρύθηκε για να ενθαρρύνει την πολιτική αεροπορία και τους νεαρούς Τούρκους να
ενδιαφερθούν για την αεροπορία. Οι
στόχοι της εν λόγω οργάνωσης σχετίζονταν, και με την επιθυμία της για εξασφάλιση της συγκεκριμένης γης. Εφόσον
με εξαίρεση ελαχίστων άλλων ιδιοκτητών που μπορούσαν να πωλήσουν
τη δική τους πλησίον γη, «θα είχαν μια
γερή πεδιάδα γης σχεδόν ενάμιση τετραγωνικών μιλίων που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αεροδρόμιο», έγραψε
μεταξύ άλλων ο Κυβερνήτης.
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Μία περίεργη «απαίτηση» Τουρκίας
για αγορά γης στην Κύπρο το 1942!
Στο Πέργαμος για... αεροδρόμιο «νεαρών Τούρκων»!

Αρνητικός ο Κυβερνήτης
Εν τω μεταξύ έγραψε και τα εξής ο
Κυβερνήτης στην επιστολή του προς το
Λονδίνο:
«Εν πάση περιπτώσει, είμαι έντονα
εναντίον τέτοιας αγοράς από μια ξένη
οργάνωση μιας τόσο μεγάλης περιοχής,
χρήσιμης και τόσο καλής καλλιεργήσιμης γης, όμως σ΄αυτή την περίπτωση επίσης μού φαίνεται πολύ προβλη-

ματικό κατά πόσον η Κυβέρνηση της
Αυτού Μεγαλειότητος θα ήταν έτοιμη
ως θέμα πολιτικής να επιτρέψει σε μια
ξένη αεροναυτική εταιρία να αγοράσει
γη στην Αποικία. Έχω συμβουλευθεί το
Εκτελεστικό Συμβούλιο και τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν μαζί μου ότι δεν
πρέπει να επιτραπεί τέτοια άδεια.

Εν όψει όμως της πιθανότητας αντιδράσεων σε περίπτωση που αρνηθώ
να δώσω την απαιτούμενη άδεια, το
θεώρησα ορθό να σας αναφέρω το θέμα
αναμένοντας τις οδηγίες σας προτού
απαντήσω στον Πρόξενο και θα ήθελα
να έχω την τηλεγραφική σας απάντηση.
Στέλνω αντίγραφο της επιστολής
αυτής στον Πρέσβης της Αυτού Μεγαλειότητος στην Άγκυρα για ενημέρωσή
του».
Στις 22 Σεπτεμβρίου 1943 σε σημείωση αξιωματούχου του Γραφείου Αποικιών βρίσκουμε ότι σημειώθηκε η εξής
θέση:
«Τηλεγράφημα ότι δεν πρέπει να δοθεί
άδεια. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι σωστό
για ένα μέρος του πληθυσμού στην
Κύπρο που ονομάζουν τους εαυτούς
των ξένους υπηκόους να εξασφαλίζουν
αεροδρόμιο για να κάνουν τους “νεαρούς Τούρκους” (όχι νεαρούς Κύπριους)
να ενδιαφερθούν για την αεροπορία.
Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν κάτι τέτοιο». [«Telegraph that permission should not be granted. It is clearly improper for a section of the Cyprus
people calling themselves foreign nationals to obtain an aerodrome to make
“young Turks” (not young Cypriots) air
minded. No country in the world would
stand for this»].
Την επομένη (23.9.1943) δεύτερο
σημείωμα άλλου αξιωματούχου του Γραφείου Αποικιών τόνιζε ότι έπρεπε να
ενημερωνόταν το Υπουργείο Αεροπορίας και να χρησιμοποιείτο η θέση του
ότι διαφωνούσε, βάσει της οποίας ο
Υπουργός Αποικιών θα απέρριπτε την
αίτηση...

Σύμφωνα, λοιπόν, με την σχετική
αλληλογραφία του Γραφείου Αποικιών
μεταξύ Λονδίνου και Κυβερνήτη στη
Κύπρο, το πρώτο υποστήριξε την τροποποίηση του Νόμου περί Αγοράς
Ακίνητης Περιουσίας από ξένους του
1936, για έλεγχο πωλήσεων περιουσίας σε ξένους σε όλη την Κύπρο. Ως
επακόλουθο της τουρκικής απαίτησης
το 1942... Και η τροποποίηση προηγήθηκε της επιστολής του Κυβερνήτη
ημερ. 7 Σεπτεμβρίου 1943. Και με την
τροποποίηση του Νόμου (1943) κανένας ξένος δεν μπορούσε να περάσει
στην κατοχή του γη σε ολόκληρη την
νήσο, εκτός μόνο μέσω κληρονομιάς ή
με την έγκριση του Κυβερνήτη.
Η τροποποίηση του Νόμου έγινε και

δημοσιεύθηκε στην Cyprus Gazette
Supplement No.3 ημερ. 15 Απριλίου
1943. Προφανώς, όμως, το θέμα δεν
είχε κλείσει. Κάποιες αντιδράσεις ανέμενε ο Κυβερνήτης και γι΄αυτό είχε αποταθεί στον Υπουργό Αποικιών για
«ενισχυτική» οδηγία στις 7 Σεπτεμβρίου
1943 προτού απαντήσει απορρίπτοντας την τουρκική αίτηση/απαίτηση. Έτσι
εξηγούνται τόσο τα σημειώματα που
προανέφερα σε φάκελο του Γραφείου
Αποικιών όσο και η επιστολή του Κυβερνήτη Woolley…
Κυβερνήτης στην Κύπρο μεταξύ 19411946 ήταν ο Charles Campbell Woolley,
ο οποίος πέθανε το 1981.
Είναι εκπληκτικό δε που τον Σεπτέμβριο του 1943 το Γραφείο Αποικιών
βρήκε ουσιαστικά παράλογο για κάποιους «ξένους» στο νησί να θέλουν να
κάνουν «νεαρούς Τούρκους» να ενδιαφερθούν για την Αεροπορία και να μην
αναφέρονται σ΄αυτούς ως «νεαρούς
Κύπριους»!
Με την αναφορά αυτή και την προηγούμενη σε «Μουσουλμάνο Κύπριο»,
επιβεβαιώνεται ότι μέχρι τότε οι Βρετανοί αποικιοκράτες δεν είχαν ακόμα αρχίσει
να χρησιμοποιούν την ορολογία « Τουρκο-κύπριος» (ή «Ελληνο-κύπριος»),
«Καμία χώρα στο κόσμο θα δεχόταν
κάτι τέτοιο»… Και όμως:
1) Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα ήταν
ο επικεφαλής του ιδίου Γραφείου Αποικιών, ο τότε Υπουργός Αποικιών LennoxBoyd που σε μυστική συμφωνία με τον
τότε Τούρκο Πρωθυπουργό Α. Menderes
στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Δεκεμβρίου 1956, συμφώνησαν να ανακοινώσει
από τη Βουλή των Κοινοτήτων (που
έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 1956) τη βρετανική πολιτική ότι σε τελική λύση του
Κυπριακού, δεν θα αποκλείεται η διχοτόμηση και η ξεχωριστή αυτοδιάθεση των
Τούρκων της Κύπρου! (Μιας μειονότητας του 18%!).
2) Και από το 1960, η δεύτερη χώρα
που το δέχθηκε ήταν η ίδια η νεοσύστατη
Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία μέχρι
σήμερα όχι μόνο ανέχτηκε το απαράδεκτο αλλά εκλιπαρεί την κατοχική Τουρκία
να δεχθεί την βρετανο-τουρκική ΔΔΟ,
δηλαδή να της... χαρίσει τη μισή μας
πατρίδα...
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29 Μαΐου 1453:
«Εάλω η Πόλις»
Ο Ελληνισμός στις 29 Μαΐου 1453 αποχαιρετά
την Κωνσταντινούπολη. Οι Οθωμανοί, φυλή Τουρκομάνων από την ασιατική στέπα, έπειτα από αλλεπάλληλες επιθέσεις επιτυγχάνουν το «ακατόρθωτο».

29 Μαΐου 1453, ημέρα Τρίτη: Η πολιορκία της
Πόλης κράτησε δυο μήνες (από 23 Μαρτίου έως
29 Μαΐου 1453) και έδωσε τη χαριστική βολή στους
Έλληνες Ορθοδόξους στην Ανατολή.
Ο Μεχμέτ Β΄ (γιατί αυτό είναι το πραγματικό
όνομα του σουλτάνου ο οποίος μετέπειτα έλαβε
το προσωνύμιο του Πολιορκητή από τον Προφήτη...) οδήγησε 200.000 στρατό απέναντι σε 8.000
Έλληνες που έμειναν να υπερασπίζονται την Κωνσταντινούπολη, ματαίως. Ο Σουλτάνος θα επιμείνει
στην διατήρηση του πρώτου Πατριαρχείου, μάλιστα επαναφέρει τον Γεννάδιο Σχολάριο από την
Αδριανούπολη, όπου ως αιχμάλωτος είχε μεταφερθεί και καθιστά το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ως τον μακροβιότερο θεσμό παγκοσμίως.
Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος έμεινε μέχρι
τελευταία στιγμή να πολεμάει για την υπεράσπιση των τειχών, όμως επειδή το πτώμα του δεν
βρέθηκε ποτέ, η μνήμη του τελευταίου βυζαντινού
αυτοκράτορα έγινε η θρυλική μορφή της λαϊκής
μούσας.
Το τουρκικό σαρίκι μέσα στη Βασιλεύουσα πυροδοτεί τη λογοτεχνική παραγωγή των Θρήνων, ένα
είδος της δημοτικής ποίησης που μας απασχολούν
στην Ελλάδα ως η νεότερη παραγωγή τραγουδιών
στον Νέο Ελληνισμό.

Τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς
Ο λαός μας τραγούδησε – κι έκλαψε για αιώνες
– με το τραγούδι του χαμού της Αγιάς Σοφιάς:
Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν
τὰ ἐπουράνια,
σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι,
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες,
κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ
διάκος.
Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ
πατριάρχης,
κι ἀπ᾿ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε
οἱ κολώνες.
Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ νά ῾βγει ὁ
βασιλέας,
φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ᾿
ἀρχαγγέλου στόμα:
«Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ᾿
Ἅγια,
παπάδες πᾶρτε τὰ ἱερὰ καὶ σεῖς κεριὰ
σβηστῆτε,
γιατί ῾ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει.
Μόν᾿ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιά, νὰ ῾ρθοῦν
τρία καράβια,
τό ῾να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ τ᾿ ἄλλο τὸ
βαγγέλιο,

Επίσκεψη Μητσοτάκη
στις Η.Π.Α.

Διερωτούνται πολλοί: Ήταν ή όχι επιτυχημένη η
επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Αποτιμώντας την παρουσία και τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη
στις Η.Π.Α., κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για
μια απολύτως επιτυχημένη επίσκεψη. Η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική, τη χαρακτηρίζει
ως μια άχρωμη και άγευστη επίσκεψη με αυστηρά
διεκπεραιωτικό χαρακτήρα, χωρίς συγκεκριμένο
σχέδιο χειρισμών.

Γράφει
ο Καθηγητής
Ζαννέτος
Τοφαλλής

τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια Τράπεζά μας,
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ
μαγαρίσουν».
Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ
εἰκόνες.
«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ
πολυδακρύζῃς,
πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δικά μας
θά ῾ναι».
Το Bezant, το βυζαντινό χρυσό νόμισμα μετά
την οθωμανική άλωση, εξακολούθησε να είναι σε
χρήση, μέγιστη απόδειξη της οικονομικής ισχύος
των Βυζαντινών. Εάν η Α΄ Άλωση το 1204 από τους
Φράγκους Σταυροφόρους είναι το πιο επονείδιστο
σημείο του Χριστιανισμού, η τουρκική Β΄ Άλωση
της Κωνσταντινούπολης είναι το σημαντικότερο
τραγικό γεγονός του ελληνορθόδοξου κόσμου και
το ανυπέρβλητο συμβάν της Αναγέννησης για την
Ανατολή και για τη Δύση. Η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Παλαιολόγους το 1261
ανοίγει την αυλαία για την τελευταία πράξη του
ελληνισμού στην Ανατολή. Οι Τούρκοι είχαν απομονώσει τους Βυζαντινούς στρατιωτικά από τα τέλη
του 14ου αιώνα όταν κατέλαβαν την Αδριανούπολη
(1368) και ίδρυσαν εκεί την πρωτεύουσα του ήδη
αχανούς οθωμανικού κράτους. Ο ιερός πόλεμος
των μουσουλμάνων σφίγγει το τείχος της Ρούμελης απέναντι από το Βόσπορο και για έναν αιώνα
οι Βυζαντινοί έγιναν μάρτυρες του ιερού πολέμου
του Μωάμεθ.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος στις 11 Μαΐου 330 μ.Χ.
για λόγους γεωπολιτικής στρατηγικής και ελέγχου
των ανατολικών πληθυσμών μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη
Ρώμη στην ιταλική χερσόνησο στην αρχαία αποικία
των Μεγαρέων, το Βυζάντιο. Η Νέα Ρώμη έκτοτε
διασώζει τον πολιτισμό της ύστερης αρχαιότητας
και αναπτύσσει δικό της πολιτισμό, τον αποκαλούμενο Μεσαιωνικό Βυζαντινό Πολιτισμό. Η μακραίωνη ιστορία χιλίων και πλέον ετών, που σηματοδοτεί η Νέα Ρώμη, μετέπειτα η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και
προόδου απότομα τερματίζει το 1453 και αυτό είναι
αμετάκλητο.
Ο Βυζαντινός Πολιτισμός κληροδοτείται στη Δύση
από τους πρόσφυγες προς τα μεγάλα νησιά του
λατινοκρατούμενου Ελληνισμού όπως η Κύπρος,
η Ρόδος, τα Επτάνησα και η Κρήτη όπου γονιμοποίησε την τέχνη και τα γράμματα. Μεγάλος αριθμός
προσφύγων βρήκε καταφύγιο στη Βενετία και η
Βασιλεύουσα ως η διασημότερη πόλη του τότε
γνωστού κόσμου με τους 500.000 κατοίκους δεν
λησμονήθηκε ποτέ. Η συνείδηση των ανθρώπων
θέλει την Κωνσταντινούπολη ως λίκνο των ελληνορθόδοξων πληθυσμών και αυτό δεν αλλάζει εύκολα σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Ας προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε, όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, αυτή την ιστορική, όπως χαρακτηρίστηκε από πολλούς επίσκεψη. Χωρίς αφορισμούς και χωρίς ωραιοποιήσεις. Η ιστορική ομιλία
του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, δεν μπορεί να
περάσει απαρατήρητη. Οι αναφορές του, ενώπιον
της κοινής συνόδου της Γερουσίας και της Βουλής
των Αντιπροσώπων, στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό και τα πολλαπλά μηνύματα προς την
Τουρκία για τη συνεχιζόμενη προκλητική της συμπεριφορά στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο και
την κατοχή στην Κύπρο, τα «καρφιά» για Πούτιν
και Ερντογάν, αλλά και για την πώληση αμερικανικών F-16 στην Τουρκία, εισέπραξαν το παρατεταμένο χειροκρότημα των Αμερικανών αξιωματούχων.
Σίγουρα δεν είναι μικρό πράγμα να σε χειροκροτεί όρθιο όλο το πολιτικό προσωπικό της Αμερικής, ωστόσο, πολύ πιο σημαντικό είναι πάντα αυτό
που ακολουθεί όταν καταλαγιάσουν τα χειροκροτήματα και σβήσουν τα φώτα. Ο πρότερος βίος
των Η.Π.Α. στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό
και η έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου χειρισμών
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Φρόνιμο είναι λοιπόν να περιμένουμε!
«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», είπε
στην ομιλία του στον Κογκρέσο ο Κυριακός Μητσοτάκης. Η πραγματικότητα, ωστόσο, διαψεύδει τον

κ. Μητσοτάκη. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά) δεν ήταν
σχεδόν ποτέ στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Διότι:
Οι Η.Π.Α. έχουν την κύρια ευθύνη για της εισβολή
και την κατοχή (που και σήμερα συντηρείται με αμερικανικά όπλα) στην Κύπρο, μέχρι πρόσφατα μάλιστα, επέβαλαν εμπάργκο αγοράς αμερικανικών
όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία (ήρθη λίγο πριν
τη λήξη της θητείας του Ντόλαντ Τραμ!). Οι Η.Π.Α.
έχουν ακόμη την κύρια ευθύνη για τις γκρίζες ζώνες
στο Αιγαίο, μετά την κρίση των Ιμίων! Γι΄ αυτή την
φιλοτουρκική στάση τους μάλιστα τους ευχαριστήσαμε διά στόματος Κώστα Σημίτη από το βήμα
της Ελληνικής Βουλής!
Στις μέρες μας ασφαλώς τα πράγματα φαίνεται
να είναι καλύτερα. Στην πράξη όμως οι Η.Π.Α. εξακολουθούν και σήμερα: πρώτον, να προωθούν
λύση απαράδεκτη στο Κυπριακό (η λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ισοδυναμεί με
διχοτόμηση). Δεύτερον, να αμφισβητούν (στην
ουσία να ακυρώνουν) την κατασκευή του αγωγού
EastMet, προφανώς για να προωθήσουν το δικό
τους υγροποιημένο αέριο (βλέπε κατασκευή μονάδας υγροποίησης στην Αλεξανδρούπολη). Τρίτον,
να βλέπουν με καλό μάτι, στην ουσία να υποβοηθούν, το διαμερισμό του φυσικού πλούτου στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Εν κατακλείδι: Η επίσκεψη του πρωθυπουργού
(ήταν μια πρόσκληση με αφορμή την 200ή επέτειο από την Επανάσταση του 1821), δεν αλλάζει
κάτι ουσιαστικό. Κατά συνέπια, για να μην απογοητευτούμε ξανά, καλό είναι να κρατήσουμε χαμηλά τις προσδοκίες μας. Το παρασκήνιο αυτής
της επίσκεψης είναι βέβαιο πως κρύβει πολλές
εκπλήξεις που αργά ή γρήγορα θα διαφανούν. Οι
Αμερικανοί δεν μας αγάπησαν ξαφνικά. Αν διαβάσουμε πίσω από τις δηλώσεις τους θα αντιληφθούμε ξεκάθαρα πως ο εχθρός των Η.Π.Α. σήμερα δεν είναι, όπως αφελώς νομίζουν πολλοί, η
Τουρκία. Ο εχθρός των Η.Π.Α. σήμερα είναι ο Ερντογάν. Μπορεί η Ελλάδα να διεκδικεί τη θέση και
τον ρόλο που είχε μέχρι πρόσφατα η Τουρκία στην
περιοχή, τα πράγματα όμως θα αλλάξουν όταν
στην ηγεσία της Γείτονος χώρας δεν θα βρίσκεται
ο Ερντογάν. Το είπαμε πολλές φορές ας το επαναλάβουμε ακόμα μια για να το εμπεδώσουμε: Οι
Αμερικανοί δεν έχουν καλές σχέσεις με την Ιστορία! Με την γεωγραφία είναι που είναι ερωτευμένοι οι Αμερικανοί.. Και ο νοών νοείτω.

Στην Πόλη που έχει εκλείψει
Αλαλαγμοί εράγιζαν των Βλαχερνών τα παλάτια,
σημάδια μύρια πλήγωναν των χριστιανών τα μάτια.
Βροχές, χαλάζι, αστραπές εμαίνονταν για μέρες.
Κι η Παναγιά Οδηγήτρια λύγισε στις φοβέρες του… Μοχάμετ!
Η Πόλη εγονάτισε. Η Πόλη εκουράσθη…
Η προδοσία τη λύγισε… Ο Ελληνισμός μοιράσθη.
Και τελευταίος θα έμενε πλέον της Ιστορίας,
ο Κωνσταντίνος βασιλιάς εντός Αγίας Σοφίας.
Τον τρούλλο απ’ έξω έζωνε μια κόκκινη ομίχλη,
λες κι ο Θεός τον ήθελε αιμάτινος να δείχνει.
Στ’ αλήθεια, οι μόνοι τυχεροί ήτανε πεθαμένοι
και ζώντες οι λιπόθυμοι… Νεκροί οι σκλαβωμένοι.
330 Μάιος. Πρώτος ο Μέγας Κωνσταντίνος.
1453 Μάιος. Ο τελευταίος της σειράς… Παλαιολόγος.
Το σώμα του διαμέλισαν τα τούρκικα τ’ ασκέρια,
το πνεύμα του μεσουράνησε, αδούλωτο στα αιθέρια.
Τρισμέγιστη δόξα κρατεί όσους Ρωμιούς θυμούνται,
Παλαιολόγο, Άλωση, θρύλους που δεν κοιμούνται…
Της Πόλης των Βυζαντινών, Πόλης των Κωνσταντίνων,
της Πόλης της ασύγκριτης – καύχημα των Ελλήνων!
Κι αν όλοι δεν κατέχουνε της Ιστορίας τα ύψη,
τα μαρτυρούν ερείπια στην Πόλη που έχει εκλείψει…
Μερσίνη MacFarland

Eπιστολές - Γνώμες
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Eurovision: ο πλανήτης
καταρρέει...

Ο βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης

Κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η κατάρρευση του πλανήτη ήταν
πολεμική, πράγμα που είχε συμβεί πλειστάκις στο παρελθόν. Ο
πλανήτης μας τώρα καταρρέει πνευματικά και ανεπανόρθωτα. Η
εκδήλωση των τραγουδιών της Eurovision το κατέδειξε με εκκωφαντικό και βάρβαρο τρόπο στο Τορίνο. Πείτε μου μία μελωδία ή
ένα τραγούδι που θα τραγουδάτε μετά δέκα χρόνια στο σπίτι σας
ή με την παρέα σας κάποιο καλοκαιρινό βράδυ δίπλα στην αμμουδιά. Θα τραγουδήσει κανείς όπως το Paroles-paroles της Δαλιδά
ή τον Μανώλη τραμπαρίφα του Νίκου Γούναρη;

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Κανένα από τα τραγούδια της τραγικής Eurovision δεν θα ξεπεράσει σε χρόνο τους δύο μήνες και δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Και
για μεν λαούς της Ευρώπης μπορεί να είναι τραγικό, για μας τους
Έλληνες είναι επίσης και ντροπιαστικό. Σκέψου πως πήγαμε στο
Τορίνο να τραγουδήσουμε με την «βαρβαρική» γλώσσα των Άγγλων,
να πούμε τραγούδι όχι με τα χείλη μα με τις αμυγδαλές του φάρυγγα, καθ’ ότι τα Αγγλικά δεν έχουν χειλικόλεικτες λέξεις παρά μόνον
φαρυγγικές. Μιλάνε με τον λαιμό και τον σβέρκο, σε λίγο και εφ’
όσον προοδεύσουν θα μιλάνε πιθανόν με το συκώτι και το πάγκρεας, θα αντιλαμβανόμαστε τη φωνή τους με το στηθοσκόπιο ή
με υπερήχους του ήπατος και της χοληδόχου κύστεως, και ίσως
και ένα τρίπλεχ καρδιάς να είναι χρήσιμο για τους κριτές των τραγουδιών υπό την επιμέλεια της αγγλικής γλώσσας.
Έλα όμως που εμείς οι Έλληνες θέλουμε να ακούμε φωνή, δηλαδή το φώς του νοός και δεν αρκούμαστε στα υπερηχογραφήματα
της καρδιάς και της ακτινογραφίες στομάχου. Όπως πάμε σε λίγο
θα τραγουδάμε σφυριχτά και από τα σημεία αφόδευσης. Έλα μου
ντε που εμείς έχουμε τους ήχους του στόματος και όχι του οισοφάγου. Οι πρόγονοί μας αυτά τα ξεχώρισαν και μας όρισαν να φυλάμε Θερμοπύλες στο μυαλό και το στόμα.
Εμείς βλέπετε πως είχαμε προγόνους του μυαλού και όχι της
κοπής δέντρων. Την επεξεργασία της ξυλείας την αναθέσαμε στους
ξυλοκόπους του Έσσεξ και της Ουαλίας, δεν είχε χρόνο ο Αριστοτέλης και ο Επίκουρος να εξερευνήσουν τις φωνητικές ικανότητες
του στομάχου και του πυλωρού, τους περίμεναν οι εξερευνήσεις
των καλύκων του μυαλού και η εκφορά του έναρθρου λόγου για την
προώθηση ιδεών όπως η Δημοκρατία και η Φιλοσοφία.
Τώρα, τι δουλειά είχαμε εμείς να συναγωνισθούμε με τους άξεστους σε τραγουδάκια και χορευτικά μαϊμούδων ένας Θεός του Ισραήλ το ξέρει, οι δικοί μας θεοί σηκώσαν τα χέρια ψηλά. Είναι ολοφάνερο πώς οι βαρυποινίτες που πήγαν με τον Κολόμβο στην Αμερική επέβαλαν τελικά τους χορούς των Ουραγκοτάγκων και τις άναρθρες κραυγές των μαϊμούδων στην παγκοσμιότητα με την δική
μας σύμφωνη γνώμη. Είμαι βέβαιος πως η Eurovision δείχνει ξεδιάντροπα τον δρόμο της πολιτισμικής κατάρρευσης και την εικόνα των
πολέμων που έρχονται αλαλάζοντας τραγουδάκια της πλάκας και
της οργής.
Έλληνες όπου γής, είμαστε υπεύθυνοι σαν ηγήτορες του παγκόσμιου πολιτισμού για την αηδία που τραγουδήσαμε στο Τορίνο
και συμπαρασύραμε την ανθρωπότητα στο γιγάντιο slalom συντριβής του Ελληνισμού στην βραχώδη και βλαχώδη γλώσσα των
αγελαδοτρόφων του Λονδίνου.

Πρόσφατα, είχα τη χαρά και την τιμή να
κάνω παρέμβαση στην εκπομπή «Προσωπικότητες» της τηλεόρασης του Κάπιταλ με
τον Ακαδημαϊκό κ. Άγγελο Ιακωβίδη, ο οποίος
φιλοξενούσε τον καταξιωμένο βαρύτονο κ.
Κύρο Πατσαλίδη που τιμά την Κύπρο μας
στο εξωτερικό.
Γράφει η

Ζήνα
Λυσάνδρου
-Παναγίδη,
Δήμαρχος Λευκονοίκου
Θεωρώ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι ο Κύρος μάς συγκαταλέγει ανάμεσα στους καλούς του φίλους και με κάλεσε να μιλήσω για
τη σχέση μας. Λυπάμαι μόνο, γιατί ως φιλόλογος δεν τον πρόλαβα στο Λύκειο Ακροπόλεως για να τον έχω μαθητή. Τι τιμή μεγάλη για τους καθηγητές του, κυρίως της
Μουσικής, οι οποίοι πίστεψαν στο ταλέντο
του, τη θεία δωρεά, το χάρισμά του αυτό και
τον ενθάρρυναν να συνεχίσει!
Με συγκινεί κάθε φορά που τον ακούω να
μνημονεύει με αγάπη και να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τη μουσικό κ. Νέλλη
Λουκαΐδου, την αγαπημένη μου συνάδελφο,
αλλά και τον μουσικό κ. Γρηγοριάδη! Η έκφραση της ευγνωμοσύνης από μια τέτοιας
εμβέλειας μουσική προσωπικότητα, αποδεικνύει το ήθος και την ποιότητά της.
Με τον Κύρο Πατσαλίδη γνωριστήκαμε τη
Μεγάλη Τρίτη του 2005. Φτάσαμε στη Βιέννη για να περάσουμε το Πάσχα. Το απόγευμα κατευθύναμε τα βήματά μας στον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας. Μόλις μπήκαμε μέσα, ακούσαμε τον Κύρο να ψάλλει.
Ο σύζυγός μου τον είχε γνωρίσει την προηγούμενη χρονιά στη συναυλία του για «Τα
Τραγούδια της Ε.Ο.Κ.Α.» στη Λευκωσία. Η
χαρά μας ήταν μεγάλη. Απολαύσαμε ψαλμωδία. Λιγοστός ο κόσμος. Τα γκρουπ από
την Ελλάδα έφτασαν τη Μεγάλη Πέμπτη κι
έγινε το αδιαχώρητο…
Από εκείνο το όμορφο βράδυ που γνωριστήκαμε με τον Κύρο και απολαύσαμε το ζεστό ρόφημά μας σε ένα από τα καφέ απέναντι από την εκκλησία, ξεκίνησε η όμορφη
φιλία μας! Κάθε βράδυ, μετά τη λειτουργία,
μαζί με την οικογένεια του Κύρου, την εξαίρετη και γλυκύτατη σύζυγό του, την Έλενα, και
τα παιδιά τους, καθόμασταν σε αυτούς τους
ζεστούς, φιλόξενους χώρους και απολαμβάναμε τη συντροφιά μας, συζητώντας για
όμορφα θέματα που είχαν να κάνουν με τον
Θεό και την πίστη μας.
Τότε, ανακαλύψαμε και την πνευματική
μας συγγένεια. Είμαστε πνευματικά αδέλφια, αφού έχουμε τον ίδιο πνευματικό πατέρα, τον συμμαθητή μου στο Γυμνάσιο Λευκονοίκου, τον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό. Η χαρά μας ήταν ανεκλάλητη. Περάσαμε ένα υπέροχο Πάσχα μαζί με αγαπημένους φίλους. Πιο πολύ ενθουσιάστηκε ο πεν-

τάχρονος Αντρέας μας ο οποίος βρήκε τόση
αγάπη και παιχνίδια, αφού τον κρατούσαν
τα παιδιά στους ώμους τους!
Από τότε, σε κάθε παράστασή του στην
Κύπρο είμαστε παρόντες. Δεν μπορούμε να
ξεχάσουμε την εμβληματική παράσταση «Η
9η Ιουλίου» του Βασίλη Μιχαηλίδη «Ύστερα
οι τζιελλάτηδες», σε μουσική Μιχάλη Χριστοδουλίδη, με τους Γιώργο Νταλάρα, Κώστα
Χατζηχριστοδούλου και Κύρο Πατσαλίδη στη
Λεμεσό με τη Διάσταση.
Αναντίλεκτα, εκείνο που καταξιώνει τον
Κύρο Πατσαλίδη είναι, πέρα από το ταλέντο του, που ο ίδιος το θεωρεί «ευλογία», η
πίστη του στον Θεό και η μεγάλη του αγάπη
για τη βυζαντινή μουσική, που, όπως είπε ο
ίδιος: «Ο Θεός μού χάρισε αυτό το τάλαντο
και μέσω αυτού Τον δοξολογώ!»
Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, θα
ήθελα να αναφέρω ότι ο Κύρος είναι ένας
φίλος που θυσιάζεται για τους φίλους του.
Έχει τον «ετεροκεντρισμό της αγάπης» και
μια άδολη καλοσύνη, πάντα με το πιο γλυκό
χαμόγελο και την εγκαρδιότητα του ανθρώπου
της συγχώρεσης. Το πρόσωπό του λάμπει
κάθε φορά που μας βλέπει!
Αξίζει να μνημονεύσω ότι συχνά ακούγεται από το στόμα του η φράση των μοναχών:
«να είναι ευλογημένο». Μέσα στον κόσμο.
Σε έναν κόσμο όλο νεύρα και βία, ο Κύρος
δεν αφήνει τον θυμό να τον κυριεύσει. Η ευχή
του Ιησού τού δίνει ηρεμία και αντέχει ταπεινώσεις ή προσβολές, που άλλος με τη δική του καταξίωση και τη δική του καριέρα, θα
γινόταν έξαλλος.
Ταυτόχρονα, ταπεινώνει τον εαυτό του ο
Κύρος, έχει υποχωρητικότητα και σκλαβώνει
ακόμη και όποιον προσπαθεί να τον εκθέσει. Ξέρει ο Κύρος να συγχωρεί τους ανθρώπους, να δέχεται τα λάθη τους, να δίνει
αγάπη μπόλικη.
Αναντίρρητα, ο Κύρος μαζί με την Έλενα,
άλλη μια ευλογία της ζωής του, είναι η ψυχή
του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέν-

νης. Χάρη στον Κύρο και την Έλενα, ακούστηκε
ένας μικρός κατεχόμενος δήμος της Κύπρου στο κέντρο της Ευρώπης! 20 Οκτωβρίου 2018 παρουσιάσαμε το ντοκιμαντέρ
μας, «ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ…της Μεσαρκάς καμάριν», στη Βιέννη, σε εκλεκτό ακροατήριο
σε μια όμορφη αίθουσα. Συνεπώς, μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για τους καλούς μας φίλους.
Μετά από την τόση καλοσύνη και την αγάπη
τους, επιστρέψαμε στη Βιέννη τον Νοέμβριο του 2019 για να παρακολουθήσουμε
ένα κορυφαίο γεγονός για την παροικία μας
και όχι μόνο: την «Κυπρίων Συναυλία», μαζί
με δύο φιλικά μας ζευγάρια που ήρθαν από
το Λονδίνο! Καταγοητευτήκαμε! Μέθεξη! Μαγεία! Υπέροχος ο χώρος, θεϊκή η παράσταση! Ταξιδέψαμε μαζί με τη μουσική…
Έχω την αίσθηση ότι όσα και να πούμε για
τον αγαπημένο μας Κύρο είναι πολύ λίγα.
Σεμνός, ταπεινός, πράος, ήπιος, με στέρεο
ηθικό κώδικα, καλλιεργημένος και πεπαιδευμένος, ευπρεπής με ευγένεια και ψυχική
αρχοντιά, προσηνής και ευειδής, με ισχυρή
θέληση, δυναμικός, ιδεολόγος αγωνιστής,
με ιδανικά διαιώνια! Αγαπά τον Θεό και την
Ελλάδα μας!
Του ευχόμαστε να τον χαίρεται η οικογένειά του και να ζήσουν με την Έλενά του χρόνια ειρηνικά και ευλογημένα, και να χαίρονται παιδιά και εγγόνια.
Να τον χαίρονται, επίσης, και οι καλοί γονείς του, ο κ. Αιμίλιος και η κ. Λέλλα, όπως και
τα αδέλφια του, ο Κυριάκος και ο Μάριος, τα
ανίψια του, οι συγγενείς και οι φίλοι του. Η οικογένειά του πρέπει να είναι όλοι και όλες
πολύ περήφανοι/-ες, κυρίως οι εξαίρετοι γονείς του που τον ανέθρεψαν με τέτοιες αρχές
και τόση φροντίδα.
Κύρο μου, σε αγαπάμε πολύ!
Η Παναγία να σε ευλογεί και να σε χαριτώνει!
Πάντα η Κύπρος να είναι «το ιερότερο κομμάτι της ζωής σου!»

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση
κάθε Πέμπτη στο
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Το Δέντρο

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
ΜΕΡΟΣ 42ον
«Οι σφαγές σε Κύπρο
και Δωδεκάνησο»
Μετά τα δραματικά γεγονότα του Ιουλίου του
1821, τα οποία έλαβαν χώραν εις την Λευκωσίαν
και κατά την διάρκειαν των οποίων οι ιεράρχαι και
πολλοί πρόκριτοι της νήσου εγένοντο θύματα του
αιμοσταγούς Κιουτσούκ Μεχμέτ και των φανατικών Τούρκων της Κύπρου, πολλοί χριστιανοί –
όσοι κυρίως είχον μυηθή εις τα της Φιλικής Εταιρείας και κατά κάποιον τρόπον μετείχον εις την
επαναστατικήν προπαρασκευήν εν τη νήσω, ηναγκάσθησαν να φύγουν κρυφίως διά να σωθούν της
σφαγής. Μεταξύ τούτων ήτο και ο Κυπριανός
Θησεύς, ο οποίος κατά πρώτον κατέφυγεν εις το
Καστελλόριζον και εν συνεχεία εις την Σύμην και
την Ρόδον.
«Διά σας ηρώων κοπάδια,
δεν φθάνει η Χίος, η Κύπρος,
των Κυδωνίων δεν φθάνουσιν,
της Κάσου και της Κρήτης
η κατοικία…»
Ανδρέας Κάλβος

Αν κοιτάζοντας ένα δέντρο,
Βλέπεις όχι μόνο των κορμό
Τους κλάδους και τα φύλλα,
Τα άνθη, τους καρπούς,
Τα ορατά, τα υπεράνω του εδάφους.
Αλλά με τα μάτια της ψυχής,
Της φαντασίας και της γνώσης
Βλέπεις επίσης,
Το σύνολο της ρίζας,
Που το κρατάει σταθερό
Σ’ανέμους, καταιγίδες,
Εκ των υποκάτω του εδάφους.
Όταν το δέντρο ζει,
Στέκεται όρθιο,
Καλά στερεωμένο στη γη,
Βυθίζει τις ρίζες του
Στα μυστικά της έγκατα
Κι απλώνει τα κλαδιά του
Προς τον Ουρανό,
Για να του προσφέρει
Το άρωμα των ανθέων του
Και τους χυμώδεις καρπούς του…
… Τα Σα εκ των Σων…

Επιστολή προς τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο 28 Φεβρ. 1824 (απόσπασμα):
«…Η αναβίωσις του τάγματος τούτου δεν ημπορεί να διαρκέση και θέλουν δοθή ογλήγορα περιστάσεις, αι οποίαι να αναδείξουν και αύθις την
Ελλάδα κυρίαν του παραχωρηθέντος νησίου, το
οποίον δια πολλούς λόγους πρέπει να είναι εις τα
άκρα της Ελλάδος, καθώς είναι η Ρόδος ή και αυτή
η πολυπαθής Χίος. Πολλοί ενέκριναν και την Κύπρον, αλλά τούτο είναι βσίλειον και όταν καλώς οργανωθή, δεν είναι πλέον εύκολον να αποσπασθή
από των ξένων την εξουσίαν…» (ΓΑΚ, Αρχείον
Μαυροκορδάτου, αριθμ. 1011).

«Δάνειον για την Απελευθέρωσιν
Κύπρου και Ρόδου»
«…Η περίεργος αύτη συνθήκη δια της οποίας
ολίγον εδέησεν να θυσιασθή η Ρόδος και η Κύπρος έναντι αμφιβόλων και απιθάνων ανταλλαγμάτων εματαιώθη εν τέλει. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο διπλωματικώτερος των Ελλήνων του
παρελθόντος αιώνος εκράτησε το θέμα τούτον
ανοικτόν, μέχρις ότου παρακαλών ή εκβιάζων
επέτυχεν επί τα βελτίω μεταβολήν της πολιτικής
των Ευρωπαίων και ιδία των Άγγλων έναντι της
Ελλάδος και κατώρθωσε να κλείση το πρώτον
εθνικόν δάνειον. Ευθύς μετά τούτο εξεδίωξε τους
εκπροσώπους των Ιπποτών εξ Ελλάδος, διδάξας
το άπολι τάγμα και πάντα άπληστον ή άρπαγα
ξένον, ότι τα εδάφη της ελληνικής γης τα οποία
εποτίσθησαν με αίμα ελληνικόν άγιον, δεν πωλούνται
αντί χρυσού ή οιουδήποτε άλλου αγαθού, διότι
ουδέν αγαθόν είναι πολυτιμότερον της ελευθερίας…»

Και όταν τέλος, το δέντρο πεθαίνει,
Το είναι του, απλά περνά
Σε ένα άλλο δέντρο…
Έτσι, τα δέντρα δεν πεθαίνουν ποτέ.
Το ίδιο και οι άνθρωποι!
Στο άγνωστο της ύπαρξής μας,
Άνθρωποι και δέντρα,
Έχουμε καλά κρυμμένη,
Την αποδέσμευσή μας,
Από τα όρια του χρόνου
Και του θανάτου…

Αλέξανδρος Μαρινάκης
Κύριε Διευθυντά,
Το 1952 η Ελλάδα μπήκε στο ΝΑΤΟ μαζί
με την Τουρκία. Μετά την κυνική εισβολή του
Ετζεβίτ στην Κύπρο, πριν από 48 χρόνια,
αποδείχθηκε ότι το ΝΑΤΟ δεν προσφέρει ασφάλεια σε επιθετικούς «συμμάχους». Τώρα η
Τουρκία εμφανίζεται ως «πανούργος ουδέτερος».
Ο Μακρόν χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ «εγκεφαλικά νεκρό», προσπαθώντας να αφυπνίσει
τους αρμοδίους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι χρόνια
τώρα ευρίσκονται σε βαθύ ανατολίτικο λήθαργο. Οι λόγοι που πρέπει να αποπεμφθεί η
Τουρκία από το ΝΑΤΟ είναι οι εξής:
1ος ) Αναθεωρητισμός: Όποιος τον επικαλείται, στερεί από το γείτονά του το μεγαλύτερο
αγαθό: την ειρήνη. Κάθε Έλληνας πρέπει να
θυμάται τις κυνικές απειλές του Μπαχτσελί
(Πρ. ακροδεξιών - 2018): «Να μην ξεχνάνε τι
πέρασαν οι παππούδες τους στον βυθό της
θάλασσας ... Θα κάνει το Αιγαίο τάφο στις ελ-

Κύπριοι Αγωνιστές στην εκστρατεία

για την απελευθέρωση
των Δωδεκανήσων
1) Ιωάννης Κύπριος
«Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος πλοίαρχος, ιδιοκτήτης του ελληνικού πολεμικού πλοίου “Επαμεινώνδας” ότι ο κύριος Ιωάννης Κύπριος εχρημάτισε εις τον ιερόν αγώνα εν τω υπό την διεύθυνσίν μου πυροβολιστής κατά το έτος 1821 μήνα
Ιούλιον και Αύγουστον εις την κατά Σάμον, Τζαντλή Γιαλή και Ρόδον ναυμαχίαν, όπου εξετέλεσε
τα χρέη του με όλη την απαιτουμένην γενναιότητα
δραστηρίως αψηφών τον κίνδυνον της ζωής του
και ευπείθειαν εις τους ανωτέρους του.
Όθεν εις ένδειξιν των πιστών εκδουλεύσεών
του παραχωρώ το παρόν μου πιστοποιητικόν προς
αυτόν διά να του χρησιμεύση όθεν ανήκει και υποφαίνομαι.
Εν Σπέτσαις τη 15η Ιουλίου 1835
Ο Πλοίαρχος
Ανάργυρος Α. Χατζηαργυρού»
2) Μιχαήλ Μάρκου Κύπριος. Στρατιώτης.
Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. Κάτοικος νήσου
Λέρου Δωδεκανήσου (ΑΜ 354 ΑΧΕΒ).

Ο Καποδίστριας για την ένταξη της
Ρόδου και της Κύπρου στο κράτος της
Ελλάδος
Στις 18 Οκτωβρίου 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας, Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, με επιστολή του προς τις Εγγυήτριες Δυνάμεις ζήτησε
την προσάρτηιση της Ρόδου και της Κύπρου στο
νέο κράτος της ελεύθερης Ελλάδος.
Τα κρισιμώτερα εκ των ερωτημάτων τούτων
ήσαν: το υπό στοιχείον Α’ («πόσος ο αριθμός εκατέραν και των Ελλήνων και των Μουσουλμάνων
πριν του έτους 1821, εις καθέν των τμημάτων της
ξηράς και των νήσων της Ελλάδος. Πόσος είναι
και την σήμερον ο αριθμός και ποία η αναλογία
αυτών εις τα αυτά τμήματα;») και το υπό στοιχείον

ΙΣΤ («Ποία οροθέσια ήθελαν συμβάλει πλειότερον εις την Ελλάδα… Επί της ξηράς… Ποία προς
τούτοις τα κατά τας νήσους όρια τα συμφερότερα
εις την Ελλάδα…»)
Αι απαντήσεις του Καποδίστρια εις τα ερωτήματα των πρέσβεων τεθείσαι και υπό την βάσανον του Πανελληνίου, υπήρξαν ιστορικώς ακριβέσταται και άκρως θαρραλέαι. Εις το Α’ Ερώτημα
το αναφερόμενον εις τον πληθυσμόν των τμημάτων τηςξηράς και των νήσων της Ελλάδος, απήντησε συν τοις άλλοις και τα εξής: «… Εάν οδηγηθώμεν
εκ της Ιστορίας, εκ των σωζομένων εισέτι μνημείων
της αρχαιότητος και εκ της γνώμης των περιηγητών και γεωγράφων, η έκτασις αυτής της χώρας
θέλει έσει την οροθετικήν γραμμήν προς Άρκτον,
την αρχομένην από τας εκβολάς της Βοϊούσας,
εκτεινομένην δε προς τα άνω διά του ποταμού
αυτού μέχρι της πηγής του… Όσον δε επί των
Νήσων και η ιστορία και τα μνημεία τής αρχαιότητος, όλα εν ένι λόγω επιμαρτυρούσιν ότι η Ρόδος,
η Κύπρος και τόσα άλλα ακόμη νήσοι είναι της
Ελλάδος Διαμελίσματα…»
(Ιωάννης Καποδίστριας)
«…Αλλά η ενεστώσα προσωρινή κυβέρνησις
ακολουθούσα τας αποφάσεις των τριών Εθνικών
Συνελεύσεων χρεωστεί να θεωρήση ως συγκροτούσας την Ελλάδα όλας τας επαρχίας αίτινες ήσαν
ή και είναι εισέτι υπό την τουρκικήν εξουσίαν,
εκίνησαν δε τα όπλα κατά το 1821 ή μετά ταύτα
και έχουσι το πλείστον μέρος των κατοίκων επαγγελλόμενον την χριστιανικήν θρησκείαν και λαλούν
την ελληνικήν γλώσσαν…»
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831): Ο
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, μισός Κερκυραίος και μισός Κύπριος στην καταγωγή.
2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ (17911865): Πολιτικός κατά την περίοδο της Ελληνικής
Επανάστασης και επί Όθωνος. Γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη.
3) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΘΗΣΕΥΣ: Γεννήθηκε στο Στρόβολο Λευκωσίας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1) Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης: «Η Κύπρος εις
τον Αγώνα του 1821», Αθήνα, 1971. Έκδοση
Ενώσεως Κυπρίων Ελλάδος.
2) Λοΐζος Φιλίππου (Πάφιος ιστορικός): «Κύπριοι Αγωνισταί», Λευκωσία 1953, εκδόσεις Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
3) Θάνος Κ. Βαγενάς: «Χρονικά της Κύπρου –
Αγώνες των Κυπρίων για την ελευθερίαν», Αθήνα
1954. Εκδόσεις Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Γενική Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών.
4) Ανδρέας Κάλβος, «Άπαντα».

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Να αποπεμφθεί η Τουρκία
από το ΝΑΤΟ

τον Πόντιο Πιλάτο, χωρίς να παίρνει θέση. Ο

πίδες των Ελλήνων». Τον Πούτιν – σύγχρο-

σους) πυρηνικού εργοστασίου με κόστος 25

εύσουν τεχνολογικά μυστικά προς την ρωσι-

νο Χίτλερ – τον μιμούνται εδώ και χρόνια κα-

δις.! Έτσι στερούν από τον λαό το ψωμί και

κή πλευρά. Το ΝΑΤΟ δεν πήρε θέση ούτε για

τά γράμμα Ερντογάν, Ακάρ και Τσαβούσογ-

τα στοιχειώδη αγαθά με πληθωρισμό που

τις 168 παραβιάσεις, αλλά ούτε και για τις πρ-

λου.

σπάει τα κοντέρ στο διαστημικό 160%. Κι όλα

όσφατες στην Αλεξανδρούπολη. Ο υπονο-

Οι δηλώσεις του δολοπλόκου Ερντογάν ότι

αυτά εξαιτίας της φαντασίωσης του Ερντογάν

«θα σας ρίξουμε στη θάλασσα όπως το 1922»

για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με μια νέα Οθω-

μευτής του ΝΑΤΟ εδώ και 40 χρόνια παρα-

και το πρόσφατο παραλήρημά του πως τα

μανική Αυτοκρατορία.

σύνορα της καρδιάς μας φτάνουν στην Ευρώπη,

3ος ) Βέτο: το ασκεί ο κυνικός Ερντογάν για

Ασία, Αφρική, Αμερική –Σιβηρία εμπερι-

Σουηδία και Φινλανδία. O Στόλντενμπεργκ

κλείουν τεράστιους κινδύνους, λόγω ανα-

έχει τεράστιες ευθύνες που άφησε το ΝΑΤΟ

θεωρητισμού.

να καταντήσει «εγκεφαλικά νεκρό» και θα πρέ-

2ος ) S-400: Στα πλαίσια αυτά εδώ και 20

πει να παρακολουθήσει εντατικό φροντιστήριο

χρόνια εξοπλίζονται ξοδεύοντας δεκάδες δις.

για να αποφεύγει την ιταμότητα των απειλών

για επιθετικούς σκοπούς. Ειδικότερα για το-

και εκβιασμών του πολεμοχαρή Ερντογάν με

υς άχρηστους S-400: 2 δις., ναυπήγηση

τα ανατολίτικα παζάρια.

φρεγατών, για την κατασκευή (από τους Ρώ-

Δυστυχώς, τον «χαϊδεύει» και παριστάνει

ίδιος δεν έβαλε μυαλό με τους εκβιασμούς
των S-400. Φυσικά και θα πρέπει να συνεχιστεί το εμπάργκο όπλων για να μη διαρρ-

βιάζει κάθε μέρα τον εναέριο χώρο μας. Σωστά η Σουηδία απαγόρευσε την πώληση όπλων στην Τουρκία μετά την εισβολή στη
Συρία. 29 χώρες του ΝΑΤΟ είναι υπέρ της ένταξης της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ
και μόνο ο δικτάτορας Ερντογάν προβάλλει
βέτο.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος - Ελλάδα
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Η βόμβα στο Τουρκικό Προξενείο της Λευκωσίας

Η αντικομμουνιστική υστερία που επικρατούσε στα
Γριβικά στελέχη της ΕΟΚΑ βρήκε τον αντίστοιχο συναγωνιστή της στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα στο πρόσωπο του Ραούφ Ντενκτάς, ηγέτη της οργάνωσης Βολκάν (Ηφαίστειο), η οποία υποστήριζε τη Διχοτόμηση. Η
Βολκάν μετονομάστηκε στα τέλη του 1957 σε Τουρκ
Μουνταφάα Τεσκιλάτι που σήμαινε Οργάνωση Τουρκικής Ασφάλειας ή με το αρκτικόλεξο Τ.Μ.Τ. Όπως η
ΕΟΚΑ η οποία μποϋκοτάριζε τα βρετανικά προϊόντα,
έτσι και η Τ.Μ.Τ. παρότρυνε όλους τους Τουρκοκύπριους να μποϋκοτάρουν τα ελληνικά προϊόντα και τους απειλούσε με άσκηση βίας, ακόμα και με εκτέλεση, αν συνεργάζονταν ή είχαν δοσοληψίες με τους Ελληνοκύπριους.
Πριν ξεσπάσουν οι βιαιότητες το 1958, πολλοί Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι συμμετείχαν με τους Ελληνοκύπριους εργαζόμενους στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς
και συνεργάζονταν στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η Τ.Μ.Τ.
απαγόρευε αυτή την ενδοκυπριακή συνεργασία.

Η κοινοτική βία ξέσπασε ακόμη μια φορά στην Κύπρο
το καλοκαίρι του 1958. Στις 7 Ιουνίου εξερράγη βόμβα
έξω από το Γραφείο Τύπου του τουρκικού Προξενείου
στη Λευκωσία. Το γεγονός προκάλεσε αγανάκτηση και
κοινοτική βία.
Κατά τη διάρκεια της δίκης της κυβέρνησης Μεντερές (1960 – 61), υπήρξε ομολογία ότι η βόμβα η οποία
εξερράγη έξω από το Γραφείο Τύπου του τουρκικού Προξενείου είχε τοποθετηθεί από Τούρκους. Ο Αϊντίν Κονουράλπ, του τουρκοκυπριακού εβδομαδιαίου «Νατσάκ»,
κατέθεσε ότι τα νέα για επερχόμενη σφαγή από τους
Έλληνες είχαν κατασκευαστεί για να εξωθήσουν τους
Τουρκοκυπρίους να αναλάβουν δράση κατά των Ελλήνων.
Η κατάθεση υποστηριζόταν από αποδεικτικά στοιχεία
του Εμίν Ντιρβάνα (ο οποίος αργότερα έγινε πρεσβευτής
της Τουρκίας στην Κύπρο). Εντός δύο μηνών, είχαν σκοτωθεί 56 Έλληνες και 53 Τούρκοι. Πολλά σπίτια Ελλήνων και Τούρκων πυρπολήθηκαν και άνθρωποι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε άλλα μέρη του νησιού.
Ο Ραούφ Ντενκτάς θα παραδεχθεί πολλά χρόνια αργότερα, στις 26 Ιουνίου 1984, στο τηλεοπτικό κανάλι ITV,
ότι η βόμβα στο Γραφείο Τύπου του Τουρκικού Προξενείου είχε τοποθετηθεί από Τούρκους για να δημιουργηθεί ατμόσφαιρα έντασης και έτσι να μπορέσουν να
γίνουν γνωστές οι απόψεις των Τουρκοκυπρίων. (ITV
Documentary: ‘‘End of Empire: Cyprus, Britain’s Grim
Legacy’’ 26 6.1984).

Οι δολοφονίες προοδευτικών
Τουρκοκυπρίων
Στις 22 Μαΐου 1958 έγινε η πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αχμέντ Σαντί, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος του τουρκικού γραφείου της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Πυροβολήθηκε από τρεις Τούρκους ένοπλους στην είσοδο του σπιτιού του και τραυματίστηκε
σοβαρά. Στις 24 Μαΐου 1958 ένας ακόμη Τουρκοκύπριος ο Φαζίλ Οντέρ, διευθυντής της εβδομαδιαίας
εφημερίδας “Ινκιλαψι” δολοφονήθηκε από την Τ.Μ.Τ.
Στις 29 Μαΐου 1958 δολοφονήθηκε ο Αχμέτ Γιαχία,
μέλος της επιτροπής του προοδευτικού τουρκοκυπριακού Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου. Στις 30 Ιουνίου
1958 εκτελέστηκε ο Αχμέντ Ιμπραχίμ, κουρέας από τη
Λεμεσό επειδή εκφράστηκε υπέρ της ελληνο-τουρκικής
συνεργασίας.

Ο Μακμίλαν επιμένει στην υπογραφή των
Συμφωνιών χωρίς καμιά αλλάγή
Μετά την εξορία του στις Σεϋχέλες ο Μακάριος βρισκόταν στην Αθήνα γιατί δεν του επιτρεπόταν από την
αποικιακή κυβέρνηση να γυρίσει στην Κύπρο. Όταν είχαν
συμφωνηθεί και μονογραφηθεί οι Συμφωνίες της Ζυρίχης
τον Φεβρουάριο του 1959 ο Μακάριος, σύμφωνα με τον
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Ευάγγελο Αβέρωφ, γνώριζε το περιεχόμενο της Συμφωνίας, δηλαδή ότι οι Συμφωνίες αυτές με τις εγγυήσεις,
τα διάφορα βέτο, τις ξεχωριστές ψηφοφορίες κλπ, που
θα έβαζαν τον κυπριακό λαό σε νέες χεροπέδες. Καραμανλής και Αβέρωφ κρατούσαν τον Μακάριο ενήμερο
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που γίνονταν.
Ο Μακμίλαν όταν κάλεσε τη Συνδιάσκεψη στο Λονδίνο για τις 19 Φεβρουαρίου 1959 είχε τη συγκατάθεση
του Έλληνα και του Τούρκου πρωθυπουργού ότι δεν θα
γινόταν καμιά συζήτηση στο περιεχόμενο των Συμφωνιών και ο Καραμανλής πήγε στο Λονδίνο, αφού πρώτα
είχε συναινέσει και ο Μακάριος. Όταν ο Μακάριος πρόβαλε τα επιχειρήματα του για ορισμένες αλλαγές, είχε
εξοργίσει τόσο τον Μακμίλαν όσο και τον Καραμανλή.

Η Διάσκεψη στο Lancaster House
Στις 17 Φεβρουαρίου 1959, άρχισε η Διάσκεψη στο
Λάνκαστερ Χάουζ στο Λονδίνο. Στην Διάσκεψη αυτή
συμμετείχαν οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, Ελλάδας
και Τουρκίας (Μακμίλλαν, Καραμανλής και Μεντερές)
μαζί με τους Υπουργούς Εξωτερικών (Σέλγουϊν Λόϋντ,
Αβέρωφ και Ζορλού), ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος
που εκπροσωπούσε τους Ελληνοκυπρίους και ο Δρ
Κουτσούκ που εκπροσωπούσε τους Τουρκοκυπρίους.
Ο Σέλγουϊν Λόϋντ που προήδρευε στη Διάσκεψη
ρώτησε το νΜακάριο αν αποδεχόταν τις Συμφωνίες ως
αυτές είχαν. Ο Μακάριος απάντησε ότι επιθυμούσε να
έχει ορισμένες διευκρινίσεις σε οκτώ συγκεκριμένα σημεία,
ειδικά εκείνα που αφορούν τα «δικαιώματα βέτο». Ο
Ευάγγελος Αβέρωφ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών
στη συνέχεια παρενέβη και είπε ότι «η Ελλάδα πάντοτε τιμά την υπογραφή της» (εννοώντας ότι είχαν ήδη
μονογραφήσει τις Συμφωνίες στη Ζυρίχη).

Η συνάντηση στην Ελληνική Πρεσβεία
Οι συνομιλίες διακόπηκαν για την επόμενη ημέρα. Ο
Καραμανλής και ο Αβέρωφ συμφώνησαν μια συνάντηση
στην ελληνική Πρεσβεία (Πρεσβευτής ήταν ο Γεώργιος
Σεφέρης) για τους 34 Ελληνοκύπριους αντιπροσώπους οι οποίοι είχαν έρθει στο Λονδίνο ως σύμβουλοι
του Αρχιεπισκόπου. Οι Κύπριοι αντιπρόσωποι υπέστηκαν πιέσεις από τον Αβέρωφ για να αποδεχτούν τις
Συμφωνίες. Ο Αβέρωφ τους είχε πει και το γνωστό πλέον
σε όλους ότι αν δεν δέχονταν αυτές τις Συμφωνίες, αυτοί
θα έφεραν την πλήρη ευθύνη με τις ανάλογες συνέπειες, και «το αίμα εφ’ υμάς και επί των τέκνων υμών».
Οι περισσότεροι συμφώνησαν με τον Αβέρωφ και
παρότρυναν τον Μακάριο να υπογράψει. Το παράδοξο
είναι ότι ορισμένοι από αυτούς οι οποίοι υποστήριζαν
ζωηρά την αποδοχή των Συμφωνιών και άσκησαν πίεση
στον Μακάριο να υπογράψει, π.χ. ο γιατρός Θεμιστοκλής Δέρβης (πρώην Δήμαρχος Λευκωσίας), ο Μητροπολίτης Κιτίου Άνθιμος και άλλοι, μερικούς μήνες αργότερα στράφηκαν κατά του Μακαρίου και τον κατηγόρησαν ότι πρόδωσε την εθνική υπόθεση της Ένωσης με
το να υπογράψει τις Συμφωνίες αυτές!!!
Την επόμενη ημέρα, ο Μακάριος πιεζόταν στο Λάνκαστερ Χάουζ να δηλώσει με ένα «Ναι» ή ένα «Όχι», αν
αποδέχεται ή όχι τις Συμφωνίες. Σύμφωνα με την ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία, ο Μακάριος γνώριζε
ήδη το περιεχόμενο των Συμφωνιών, επειδή αυτό του
είχε κοινοποιηθεί στην Αθήνα και δεν μπορούσαν να
καταλάβουν γιατί συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο αυτό.
Τελικά οι Συμφωνίες υπογράφηκαν από όλα τα μέρη στις
19 Φεβρουαρίου 1959.

Παζάρεμα της τελευταίας στιγμής!
Ο Μακάριος παρόλο που αρχικά δίσταζε να υπογράψει
τις Συμφωνίες της Ζυρίχης και συμμεριζόταν τις απόψεις
της Ελληνικής Αντιπολίτευσης, δεν επιδίωξε διαβουλεύσεις μαζί της ούτε και θέλησε να καλέσει τους Κυπρίους Δημάρχους και άλλους πολιτικούς ηγέτες στην Αθήνα
για να ακούσει την άποψή τους. Κάλεσε τους συμβούλους του μόνο στο Λονδίνο και μόνο δύο-τρία 24ωρα πριν
την υπογραφή των Συμφωνιών! Αφού οι Ελληνοκύπριοι τον θεωρούσαν ότι ήταν «ο εις και ο μόνος» ηγέτης
που μπορούσε να διαπραγματευτεί το Κυπριακό, πίστεψε και ο ίδιος στις δικές του ικανότητες και στο δικό του
«Παπικό αλάθητο»! Στο Λονδίνο – παρόλο που πήγε
εκεί όπως δεσμεύτηκε ο Καραμανλής απλά για να υπογράψουν τις Συμφωνίες – την τελευταία στιγμή επιχείρησε να «παζαρέψει», να κάνει ορισμένες αλλαγές στις
Συμφωνίες απειλώντας στην αρχική συζήτηση ότι δεν
θα τις υπέγραφε. Η στάση του αυτή εξόργισε τόσο τον
Μακμίλαν όσο και τον Καραμανλή.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Σύμφωνα με τον Γλ. Κληρίδη, στις 19 Φεβρουαρίου
1959 αφού ο Μακάριος υπέγραψε τις συμφωνίες, σε
δεξίωση που παρέθεσε ο Καραμανλής είπε χαμογελώντας
αινιγματικά: «κ. Πρωθυπουργέ, πράγματι φαντασθήκατε ότι δεν θα υπέγραφα;» Τούτο έκανε τον Καραμανλή να ρωτήσει: «Τότε προς τι όλα αυτά;» Κι ο Μακάριος απάντησε: «Είχα τους λόγους μου». (Βλ. Γλ. Κληρίδη:
«Η Κατάθεσή μου», τόμος Α’ σελ. 83-84). Ο Κληρίδης
πιστεύει ότι ο Μακάριος θα είχε «κρίση συνείδησης» αν
δεν προσπαθούσε να επιφέρει βελτιώσεις στις συμφωνίες, γι’ αυτό το «παζάρεμα της τελευταίας στιγμής»!

Ο Μακάριος αρνείται ότι υπέστη πιέσεις
Σύμφωνα με τις κυπριακές εφημερίδες (της 20ης Μαΐου
1959) ο Μακάριος έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση στην
οποία αναφερόταν ότι: «Δεν πιέστηκε από την Ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει τις συμφωνίες και
ουδεμία δύναμη στον κόσμο θα ήταν ικανή να τον
αναγκάσει να υπογράψει συμφωνία η οποία θα ήταν
αντίθετη προς τα συμφέροντα του κυπριακού λαού».
Παρά το ότι ο Μακάριος είχε κάνει την παραπάνω
δήλωση, έμελλε να έρθει σε αντίφαση με τον εαυτό του
αργότερα αφού ουδέποτε συγχώρησε το γεγονός ότι πιέσθηκε και από την βρετανική και από την ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει και αυτό επιβεβαιώνεται από τους
περισσότερους από τους 34 Ελληνοκυπρίους αντιπροσώπους οι οποίοι πήγαν στο Λονδίνο σαν σύμβουλοι
του.

Τι ανέφερε ο Ε. Παπαϊωάννου για το θέμα
των «πιέσεων»
Κάποτε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάννου
ρώτησε τον Μακάριο γιατί υπόγραψε τις Συμφωνίες
Ζυρίχης - Λονδίνου τη στιγμή που το ΑΚΕΛ και μερικοί
άλλοι πολιτικοί παράγοντες τον συμβούλευσαν να μην
τις υπογράψει. «Μήπως σε πίεσε ο Καραμανλής;» τον
ρώτησε. Ο Μακάριος ύστερα από πολύ δισταγμό στράφηκε και του είπε: «Δεν με γνωρίζεις καλά, αν νομίζεις
ότι μπορούσα να πιεστώ από τον Καραμανλή. Εκείνοι
που με πίεσαν να υπογράψω ήταν μερικοί καπεταναίοι
της ΕΟΚΑ που έρχονταν στην Αθήνα μετά την απελευθέρωσή μου από τις Σεϋχέλλες και με ικέτευαν να υπογράψω για να τελειώσουν τα δεινά τους. Δεν άντεχαν
πλέον και αν δεν υπόγραφα, θα κατέρρεαν πλήρως.
Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που με έκαμε να υπογράψω τις συμφωνίες και κανένας άλλος».
Στη συνέχεια ο Ε. Παπαϊωάννου αναφέρει ότι:
«…Το ΑΚΕΛ με υπόμνημά του προς τον Μακάριο και
μέσον των Δημάρχων του που κλήθηκαν στη σύσκεψη
του Λονδίνου πριν υπογραφεί η συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, συμβούλευσε τον Μακάριο να μην υπογράψει, να μετατρέψει τον ένοπλο αγώνα σε μαζικό, παλλαϊκό που θα μπορούσαμε να τον συνεχίσουμε πολλά
χρόνια και ν’ αναμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να
πετύχουμε κάτι καλύτερο. Σταματώντας τον ένοπλο αγώνα,
οι Βρετανοί αποικιστές θ’ αναγκάζονταν να σταματήσουν
τους απαγχονισμούς αγωνιστών της ΕΟΚΑ και ν’ αφήσουν ελεύθερους όσους είχαν ακόμη στα κρατητήρια...»
(Ε. Παπαϊωάννου: «Ενθυμίσεις από τη ζωή μου, σελ.
116 – 117).
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Αντρέα Φάντη (πρώην
Βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ): «Ο Μακάριος είχε
ορκιστεί το 1961 να απαλλαγεί εντελώς από τις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου εντός περιόδου 5 ετών».
(Φιλελεύθερος: 4. 11. 1992).
Στις 20 Φεβρουαρίου 1959 ο Μακάριος εξέδωσε διακήρυξη από το Λονδίνο απευθυνόμενος προς τον κυπριακό λαό. Είπε μεταξύ άλλων ότι: «Υπογράφοντας τις
συμφωνίες του Λονδίνου, τα θεμέλια έχουν τεθεί για μια
ελεύθερη δημοκρατία και μια νέα εποχή ευημερίας και
προόδου έχει αρχίσει για ολόκληρο τον κυπριακό λαό».
Με την ίδια διακήρυξη επαινούσε τον Γρίβα και τους
αγωνιστές της ΕΟΚΑ για την συμβολή τους κατά τη διάρκεια του τετραετούς αγώνα: «Η σημερινή συμφωνία αντανακλά την αξία των μεγάλων θυσιών τους και της πατριωτικής δράσης τους».
Οι Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου τον Φεβρουάριο
του 1959 τερμάτισαν τον τετραετή ένοπλο αγώνα. Από
την 1η του Απρίλη 1955 όταν άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ,
μέχρι τις 30 του Μάρτη 1959 που τελείωσε, 509 Έλληνες,
Τούρκοι και Βρετανοί είχαν χάσει τη ζωή τους και 1258
είχαν τραυματιστεί.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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The 45th Annual General
Meeting of the Association
of Rizokarpasso in Britain
With 50 members in attendance, the 45th Annual General Meeting of the Association of Rizokarpasso
held at the Greek Cypriot Brotherhood, North Finchley, was an opportunity to discuss the many challenges faced by Cyprus and the specific issues regarding Rizokarpasso, especially in relation to the
plight of compatriots who have been enclaved for
over 47 years. It was also an opportunity for members to discuss the activities of the Association and
priorities for the upcoming year.
Maria Karaolis, the President, presented a report
of the Association’s activities since the last Annual
General Meeting showing that the pandemic had not
prevented the Association and its members from en-

gaging in political activities for Cyprus. During the
pandemic, the Association has actively participated
in the National Federation of Cypriots in UK “Hands
of Cyprus” e-campaign; regularly sent letters to Members of Parliament and the media who had tried to
promote illegally occupied north Cyprus; delivered a
petition to the Prime Minister in Downing Street and;
participated in Demonstrations outside the Turkish
Embassy. The President's Report was followed by
Andreas Gavrielides, the Treasurer, who presented
the Financial Report and Pavlos Pavlou the Auditors
Report.
The members then discussed issues and incidents
impacting their home-town of Rizokarpasso, including the sale, by illegal migrants, of their illegally occupied Rizokarpasso properties to foreign buyers. In
addition, members passed a Resolution to be sent
to the UK Prime Minister, President of the USA, President of the European Commission, President of the
European Council, President of the European Parliament, UN Secretary General, NATO Secretary General, Secretary General of the Commonwealth of Nations.
The meeting finished with all the members enjoying souvlakia and catching up with friends about their
news, following two years of restricted life due to the
pandemic when the members had not met. Members also enjoyed a photograph exhibition of previous events including the last AGM, Summer outing
to Eastbourne and Dinner and Dance in 2019 as well
videos showing Rizokarpasso. It was also an opportunity for members to enjoy each other’s company
and remember Rizokarpasso.
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the Famous cYPrIot cook anD restaurant oWner GeorGe PsarIas ... cooks For eleFtherIa

Pa s t o s B a k a l I a r o s Y I a h n I
(stewed salt cod)

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

21.35

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

22.55

flavours.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
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Here he would like to give you a taste of his recipes.

PASTOS BAKALIAROS
YIAHNI

20.05
21.25
22.45

Bakaliaros is cooked in different ways. It is fried in batter,
made into croquettes or stewed
yiahni style with the addition of
horta (wild greens) or with sultanas and pine nuts. I am using
the latter recipe which is my personal favourite. Bakaliaros is
served on the 25th March which
is the national Greek day but it
is also served as an everyday
meal for the whole family to enjoy.

00.15

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:
Μία Γυναίκα Κατηγορείται
Ελληνική Ταινία:
Αριάδνη
Ελληνική Ταινία:
Τα Βαποράκια

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ
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19:05
19:35
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21.35
23.05

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:
Δημήτρη Μου, Δημήτρη Μου
Ελληνική Ταινία:
Ο Άνθρωπος Με Τα
Χίλια Πρόσωπα

KYΡIAKH 29 ΜΑΪΟΥ
11.00
18:00
19.00
20.30

INGREDIENTS
Serves 4-6

METHOD
1. Soak the salt cod over
night, or for a minimum of
12 hours changing the water as frequently as possible and at least 4-5 times
to remove the salt.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ
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spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also

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

1kg salt cod
2 large onions, finely sliced
4tbsp olive oil
2 garlic cloves, finely sliced
4tbsp tomato puree or 175ml
passata
125ml dry white wine
2 bay leaves
2tbsp raisins
2tbsp pine nuts
freshly ground black pepper
TO GARNISH
A small handful of finely
chopped flat leaf parsley

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

20.55
21.30

Place in a colander and
rinse well. Pat dry with a
paper towel to remove any
excess water. Remove the
skin and bones and cut into large pieces, roughly
5cm long.
2. Over a low to medium heat
fry the onions in olive oil in
a large sauce pan for 5-6
minutes until soft but not
browned. Add the garlic
and sauté for a further
minute. Add the tomato
puree or passata, wine,
bay leaves and some water to just cover the ingredients.

Monday
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6.00- 7.00

#CommunityChest
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[W.eekly I.nformation
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® Repeat Show or
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7.00- 8.00

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8.00- 9.00

4. Alternatively, bake in a pre
heated oven at 180'c
/160'c fan/ gas 4 for 20
minutes
5. Sprinkle with chopped parsley ans serve with spaghetti or boiled potatoes.

21.00
23.10

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
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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:
Τον Αράπη Κι Αν Τον Πλένεις...

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30
17.20
18:00
19:05
20.05
20.55
22.15

Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Ο Μεγάλος Ένοχος
Ελληνική Ταινία:
Κλασική Περίπτωση Βλάβης

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30
17.20
18:00
19:05
20.05
21.05
21.35
23.00

Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Τα Σημάδια Της Νύχτας
Ελληνική Ταινία:
Λάθος Στον Έρωτα

lGr - london Greek radio
- Weekly programme
- London Greek Radio - Weekly Broadcasting Schedule

Bring to the boil and simmer for around 20 minutes.
3. Add the salt cod with the
raisins and pine nuts and
black pepper to taste. Cover and simmer over a low
heat for 15-20 minutes until
the salt cod is soft and the
sauce thickens.

Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική Ταινία:
Εγώ Και Το Πουλί Μου

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:
Ο Δειλός Κι Ο Τολμηρός
Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

Wednesday

Thursday

Sports Update

Friday

Saturday

Sunday

NEWS
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7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- LGR

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8am- LGR
9am- RIK

Sports Update

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

9am- RIK
10am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

10.00- 11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

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

11.00- 12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00- 10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00- 13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00- 14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK

14.00- 15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
3pm- LGR

15.00- 16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

3pm- LGR
4pm- ERT

16.00- 17.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00- 18.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

Of Salvation.

18.00- 19.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

Jericho,

19.00- 20.00

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

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

Whisper, let thunder
Rain down upon us,

The City of Palm Trees

20.00- 21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

For the soul cries out

Quiver in the Winds
21.00- 22.00

Live At The Greek

Scandalous

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

From the walls of flesh

Of Change!

9pm- RIK
10pm- ERT

Once more to remind

22.00- 23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

Once more a sign, the calling

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

The Wednesday
Late Show

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

© George Psarias

The Walls of Jericho
Blow O trumpets loud,

With Holy Oil.

Bring down walls as

An anointing,a gathering

Τold long ago,

Of zealous souls

For the Lord
Will have His time!
Circle around about,

Mankind the Holy Father
Waits, Yea the opening
Of the Beautiful Gate
The flourishing of greenery;
The Kidrun alive,
Ripe are trees heavy

Weeping at the Cross

In the Presence of Glory . . .
Holy Times blessedly
Ordained by
The Love of the Holy Father

Jo-Anne Colombo Marinakis

#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.

