ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
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ΡΙΠΕΣ: Ουκρανία, ΗΠΑ/ΝΑΤΟ,
Νεότουρκοι και Ελληνισμός
ΠΑΡΑΣΙΤΑ: Η ιδεολογία του
«καρεκλο-πατριωτισμού»…

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

Προμήθεια της ΕΕ με φυσικό αέριο
από Ισραήλ με υποβρύχιο καλώδιο
μέσω Κύπρου-Ελλάδας

ΣΕΛΙΔA 5

Συνεργασία Εθνικής Ομοσπονδίας
Η.Β. με κοινότητες Εβραίων,
Κούρδων, Αρμενίων και Αλεβιτών
ΣΕΛΙΔΑ 10

Λόγω Brexit, εκστρατεία
της Ν. Στέρτζον για
ανεξάρτητη Σκωτία
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙKΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΙΑΧΕΣ

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ε.α Γ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ:
«Δεν έχουν διανοηθεί τι θα τους
συμβεί αν τολμήσουν»

ΣΕΛΙΔA 8

Αντίδραση ΕΕ στην μονομερή αλλαγή
του Πρωτοκόλλου Β. Ιρλανδίας
ΣΕΛΙΔA 2
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ΠΩΣ ΟΙ «ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ» ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΟΠΑΘΗΣΑΝ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΗΤΤΗΜΕΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ,
ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Συνθήκη των Παρισίων το 1947 και πώς τα
Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα

Του Δημοσιογράφου Γιώργου Ζαχαριάδη
n Ο ΡΟΛΟΣ ΕΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ «ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ» ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
n Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΓΙΑ
ΑΝΕΥΡΕΣΗ «ΧΑΜΕΝΟΥ» ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΡΑΥΓΩΝ ΚΑΤΑ
TΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ Ε.Ε.

Εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ
ετοιμάζει ο Τούρκος πρόεδρος

n ΣΤΕΛΝΕΙ ΝΕΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙ
ΤΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ… ΚΛΕΦΤΕΣ!
n ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ ΡΟΔΟΥ, ΧΙΟΥ,
ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΩΝ ΑΛΛΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΙΟΤΙ
ΕΙΝΑΙ… ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ
n Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΦΟΒΕΡΙΖΕΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (ΣΤΑ
ΛΟΓΙΑ) ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ
ΤΟ 1922
n Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΥΧΡΑΙΜΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΜΕ
«ΟΛΙΣΤΙΚΟ» ΚΤΥΠΗΜΑ ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ Η
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ
ΣΕΛΙΔA 9

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ F-16 ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ρ. ΜΕΝΕΝΤΕΖ: «Ο επιτιθέμενος
είναι η Τουρκία»
n ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ
n ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΣΤΕΪΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ
ΙΣΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΕΛΙΔΑ 5

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

E πικαιρότητα
Λόγω του Brexit, εκστρατεία της
Ν. Στέρτζον για ανεξάρτητη Σκωτία

2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η

τοπική πρωθυπουργός της Σκωτίας
Νίκολα Στέρτζον άρχισε αυτή τη βδομάδα μια νέα εκστρατεία για την ανεξαρτησία της Σκωτίας παρουσιάζοντας την
πρώτη μιας σειράς από λευκές βίβλους
που καλούν σε ρήξη με το Ηνωμένο Βασίλειο.
«Έπειτα από όλα αυτά που συνέβησαν, το
Brexit, την Covid, τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, είναι καιρός να παρουσιάσουμε
ένα διαφορετικό και καλύτερο όραμα», δήλωσε η Στέρτζον σε συνέντευξη Τύπου.
«Είναι καιρός να μιλήσουμε για ανεξαρτησία», πρόσθεσε η αρχηγός του κόμματος
SNP, που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας,
εκτιμώντας πως έχει «μια αναμφισβήτητη δημοκρατική εντολή» προς την κατεύθυνση αυτή
μετά τη νίκη του σχηματισμού της στις τοπικές εκλογές του 2021.
Η Νίκολα Στέρτζον επιθυμεί να οργανώσει
μέχρι το 2023 ένα νέο δημοψήφισμα για την
αυτοδιάθεση της Σκωτίας, παρά την άρνηση
του Λονδίνου και παρά το γεγονός ότι στο
πρώτο τέτοιο δημοψήφισμα, το 2014, οι ψηφοφόροι είχαν απορρίψει την ανεξαρτησία με
ποσοστό 55%.
Η Στέρτζον εκτιμά πως το Brexit, στο οποίο
αντιτάσσονται οι Σκωτσέζοι, άλλαξε τα δεδομένα και πως η Σκωτία πρέπει πλέον να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ως ανεξάρτητο κράτος.
«Το Brexit μάς ξερίζωσε από την ΕΕ και
από την ενιαία αγορά ενάντια στη βούλησή

ια παραβίαση διεθνούς
συμφωνίας και για της αθέτηση της υπογραφής της κατηγορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
τη βρετανική κυβέρνηση, η
οποία επιχειρεί με νομοσχέδιο
που κατέθεσε στη Βουλή των
Κοινοτήτων να αλλάξει μονομερώς το Πρωτόκολλο που
συμφωνήθηκε για τη Βόρειο
Ιρλανδία
Το Πρωτόκολλο της Βόρειας
Ιρλανδίας, που συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία εξόδου του
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
(Brexit), προβλέπει ότι όλα τα
προϊόντα που διακινούνται μεταξύ
Βόρειας Ιρλανδίας και Βρετανίας
θα υπόκεινται σε τελωνειακούς
και κανονιστικούς ελέγχους. Οι
δύο πλευρές μετά από πολλές
διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε
αυτή τη λύση για να μην επιβληθούν «σκληρά» σύνορα μεταξύ
Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας.
Όπως τονίζεται στο κείμενο, αναγνωρίζονται οι «ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη νήσο της
Ιρλανδίας» και η ανάγκη να «διαφυλαχθεί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής», η οποία έβαλε
τέλος στις μακροχρόνιες διενέξεις μεταξύ Προτεσταντών και
Καθολικών, που είχαν ως απο-

Το «τολμηρό» σχέδιο της
Βρετανίας – Θέλει
να καταστεί άκαπνη
χώρα μέχρι το 2030
Την απαγόρευση αγοράς τσιγάρων εφ’ όρου ζωής στα παιδιά εξετάζει η Αγγλία, σύμφωνα με ένα «τολμηρό», όπως το χαρακτηρίζει η “Daily
Mail”, σχέδιο για την απαγόρευση του καπνίσματος.
Σε σχετική έκθεση που υποστηρίζεται από τον υπουργό Υγείας, Σαΐντ
Τζαβίντ, περιλαμβάνονται δράσεις όπως απαγόρευση του καπνίσματος σε παμπ, τη διακοπή πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ κ.ά.

μας, με τεράστιες ζημιές για το εμπόριο, τις
συνθήκες ζωής και τις δημόσιες υπηρεσίες»,
δήλωσε η πρωθυπουργός.
«Αυτή την κρίσιμη περίοδο, (...) παραμένουμε συνδεδεμένοι με ένα βρετανικό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που μας υποχρεώνει σε απογοητευτικά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα, τα οποία πιθανόν να
επιδεινωθούν μάλλον, παρά να βελτιωθούν
έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση;», ρώτησε η
Νίκολα Στέρτζον. «Ή αντίθετα θα σηκώσουμε
τα μάτια μας με ελπίδα και αισιοδοξία και θα
εμπνευσθούμε από συγκρίσιμες χώρες σε όλη
την Ευρώπη;»
Το πρώτο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε
και το οποίο αναλύει τις επιδόσεις δέκα ευρω-

παϊκών χωρών, όπως η Ιρλανδία, η Ελβετία
ή το Βέλγιο, δείχνει πως αυτές είναι «περισσότερο ευήμερες, περισσότερο δίκαιες, περισσότερο παραγωγικές από το Ηνωμένο
Βασίλειο», υπογράμμισε η Πρώτη Υπουργός
της Σκωτίας.
«Γιατί όχι και η Σκωτία;» η οποία έχει άφθονους ενεργειακούς πόρους, μια σημαντική
αγροδιατροφική βιομηχανία και μια πλούσια
φυσική κληρονομιά, επέμεινε.
Άλλα έγγραφα πρόκειται να ακολουθήσουν
μέσα στους επόμενους μήνες σχετικά με το
νόμισμα, τα δημόσια οικονομικά, την κοινωνική ασφάλιση, το εμπόριο και την ασφάλεια,
ή ακόμη την ένταξη στην ΕΕ.

Αντίδραση ΕΕ στην μονομερή αλλαγή
του Πρωτοκόλλου Β. Ιρλανδίας
Γ
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τέλεσμα να χάσουν τη ζωή του
χιλιάδες άνθρωποι.
Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης
Τζόνσον μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία δύο ζωνών.
Η πρώτη, η πράσινη ζώνη,
χωρίς σχεδόν καθόλου ελέγχους και γραφειοκρατία, θα αφορά
προϊόντα που απευθύνονται
μόνο στην αγορά της Βόρειας
Ιρλανδίας. Η δεύτερη, η κόκκινη ζώνη θα δημιουργηθεί για
προϊόντα που προορίζονται
για την Ιρλανδία και άλλες χώρες
της ΕΕ. Σε αυτήν θα εξακολουθούν να ισχύουν οι έλεγχοι που
πραγματοποιούνται και σήμερα
στα λιμάνια της Β.Ιρλανδίας.
Σύμφωνα με την επίσημη θέση
του Ηνωμένου Βασιλείου, το
νομοσχέδιο είναι απαραίτητο για
να διατηρηθεί η Συμφωνία της
Μεγάλης Παρασκευής. Παράλληλα επισημαίνει ότι πρόκειται
για αναγκαίες αλλαγές, «καθώς
σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει η πολιτική σταθερότητα
της περιοχής».
Αξίζει να σημειωθεί πως το
Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα, που
ήρθε δεύτερο στις πρόσφατες
εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο
της Βόρειας Ιρλανδίας, αρνείται
να συναινέσει στον σχηματισμό

κυβέρνησης, όπως επιβάλλεται
από τη Συμφωνία της Μεγάλης
Παρασκευής, αν πρώτα δεν αλλάξει το Πρωτόκολλο. Γι' αυτό άλλωστε και από τις αρχές Μαΐου δεν
έχει συγκροτηθεί ακόμη κυβέρνηση από το εν λόγω κοινοβούλιο.
Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η αλλαγή του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας αποτελεί μονομερή ενέργεια, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Γι’ αυτό
και σε κάθε ευκαιρία οι Βρυξέλλες τονίζουν πως το Λονδίνο θα
πρέπει να είναι έτοιμο να υποστεί
τις συνέπειες των πράξεών του.
Την άποψη αυτή συμμερίζονται
τόσο νομικοί κύκλοι της Βρετανίας
όσο ακόμη και βουλευτές του
κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος. Η εφημερίδα «Times» επισημαίνει πως οι κινήσεις της βρετανικής κυβέρνησης «κινδυνεύουν
να βλάψουν τη φήμη της Βρετανίας διεθνώς, ενώ δημιουργούν
νέα αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις σε μια περίοδο άνευ προηγουμένου οικονομικών προκλήσεων». Την ίδια στιγμή 52 από
τους 90 βουλευτές του τοπικού
κοινοβουλίου της Βόρειας Ιρλανδίας καταδίκασαν το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση
Τζόνσον.

Την πεποίθησή της ότι η ΕΕ
δεν έχει λόγο να αντιδράσει αρνητικά στο νομοσχέδιο εξέφρασε,
μιλώντας στο «Times Radio», η
Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών
Λιζ Τρας.
«Η λύση που προτείνουμε δεν
χειροτερεύει την κατάσταση στην
ΕΕ. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε
την ενιαία αγορά, να παρέχουμε
στην ΕΕ δεδομένα, ενώ είμαστε
πεπεισμένοι ότι θα διασφαλίσουμε πως οι εταιρείες δεν θα παραβιάζουν τους κανόνες. Συνεπώς,
δεν υπάρχει κανένας απολύτως
λόγος η ΕΕ να αντιδράσει αρνητικά σε αυτό που κάνουμε», τόνισε η Τρας.
Η υπουργός υποστήριξε για
μια ακόμη φορά ότι πρόκειται για
μια «λογική και πρακτική λύση»,
η οποία θα επιλύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
Στόχος της Βρετανίας είναι να
χαλαρώσουν οι έλεγχοι των
προϊόντων που διακινούνται από
τη Βρετανία προς τη Βόρεια Ιρλανδία.
Πάντως, θα περάσουν πολλοί
μήνες μέχρι να γίνει νόμος και να
τεθεί σε εφαρμογή από την Βρετανία το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η νόμιμη ηλικία που μπορεί κάποιος να αγοράζει προϊόντα καπνού
στην Αγγλία θα πρέπει να αυξάνεται κατά ένα χρόνο κάθε χρόνο, έως
ότου τελικά κανείς να μην μπορεί να αγοράσει προϊόντα καπνού, αναφέρει η κυβερνητική έκθεση.
Η προοδευτική αύξηση της ελάχιστης ηλικίας από τα 18 ήταν μία από
τις 15 συστάσεις που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη έκθεση, με
απώτερο στόχο μέχρι το 2030 η χώρα να… απαλλαγεί από το κάπνισμα.
Ο υπουργός Υγείας ανέθεσε στον πρώην επικεφαλής της φιλανθρωπικής οργάνωσης για τα παιδιά, Javed Khan, να βρει τρόπους με
τους οποίους η Αγγλία θα μπορούσε να είναι απαλλαγμένη από το κάπνισμα έως το 2030. Ως απαγόρευση του καπνίσματος ορίζεται το ποσοστό των καπνιστών να είναι 5% ή λιγότερο στην Αγγλία, σε σύγκριση με
το σημερινό 15%.
Οι υπουργοί αναμένεται να απορρίψουν την προτεινόμενη πολιτική,
η οποία εφαρμόζεται στη Νέα Ζηλανδία και σημαίνει ότι όσοι γεννήθηκαν μετά το 2008 δεν θα μπορούν να αγοράσουν τσιγάρα.
Μεταξύ των τολμηρών προτάσεων περιλαμβάνεται το να συνταγογραφούν οι γιατροί ηλεκτρονικά τσιγάρα και ατμοποιητές στους καπνιστές, προκειμένου να τους βοηθήσουν να κόψουν το κάπνισμα.
Επίσης, να απαγορευτεί στα σούπερ μάρκετ και τις ιστοσελίδες να
πωλούν καπνό, ενώ οι έμποροι λιανικής πώλησης θα πρέπει να αναγκαστούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια καπνού, ώστε να περιοριστεί
το πού μπορούν να πωλούνται τσιγάρα.
Όλες οι ταινίες και οι τηλεοπτικές εκπομπές που δείχνουν ανθρώπους να καπνίζουν ή άλλες «εικόνες καπνού» θα πρέπει, επίσης, να αξιολογούνται για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.
Βέβαια, υπάρχουν κι άλλες προτάσεις, όπως η καταβολή αμοιβής στις
μέλλουσες μητέρες ως ένας είδος επιβράβευσης στην προσπάθειά τους
να το κόψουν, την απαγόρευση καπνίσματος σε παραλίες, κήπους, παμπ
και οπουδήποτε αλλού σερβίρεται φαγητό και ποτό σε εξωτερικό χώρο.
Σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, αν τα μέτρα αυτά εφαρμοστούν,
θα δημιουργήσουν μια «κοινωνία χωρίς κάπνισμα», θα σώσουν ζωές
και θα εξοικονομήσουν χρήματα.
Ωστόσο, η ομάδα εκστρατείας υπέρ του καπνίσματος «Forest» δήλωσε ότι μια «απαγόρευση δεν θα σταματήσει τους νέους από το κάπνισμα, αλλά θα οδηγήσει τους Βρετανούς να αγοράζουν τσιγάρα στη μαύρη
αγορά, όπου κανείς δεν πληρώνει φόρους και τα προϊόντα είναι εντελώς
ανεξέλεγκτα».
Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 7 εκατομμύρια καπνιστές (στατιστικά, αν
και μάλλον είναι περισσότεροι) στην Αγγλία και το ελάχιστο όριο ηλικίας
για τη νόμιμη αγορά καπνού στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία
αυξήθηκε για τελευταία φορά το 2007 από τα 16 στα 18 έτη.
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ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
ΔΕΝ… ΑΝΤΕΞΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εκτός ελέγχου ο Ακάρ, θύμωσε
με Έλληνες βουλευτές και έφυγε
Ε

νταση προκλήθηκε στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του
ΝΑΤΟ και αντιπροσωπειών από χώρες της
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, που έλαβε
χώρα στην Κωνσταντινούπολη
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ
βγήκε εκτός ελέγχου όταν άρχισε να δέχεται ερωτήσεις μετά την ομιλία του και από Έλληνες βουλευτές, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει εκνευρισμένος!
Ο Χουλουσί Ακάρ κατά την ομιλία του άρχισε να
θέτει τα ζητήματα για τα χωρικά ύδατα, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Κυπριακό
ενώ κατηγόρησε και την Ελλάδα για την υποστήριξη της τρομοκρατίας. Αμέσως τότε οι Έλληνες βουλευτές του απάντησαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και
ότι η Ελλάδα καταπολεμά την τρομοκρατία. Επίσης
του είπαν πως «δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς, ότι
σέβεστε την κυριαρχία εδαφών πολλών χωρών
από την στιγμή που έχετε εισβάλει στην Κύπρο
και αμφισβητείτε την κυριαρχία πολλών νησιών».
Απαντώντας ο Ακάρ είπε: «Αν λέτε ότι το βόρειο
κομμάτι της Κύπρου είναι υπό κατάληψη, θέλετε να
πολεμήσετε. Η Τουρκία δεν έχει καταλάβει τη βόρεια Κύπρο, μάχες και πραξικοπήματα έγιναν εκεί
μέχρι το ’74. Οι ζωές και των Ελλήνων βρίσκονταν
σε κίνδυνο, μέχρι τώρα και το βόρειο και το νότιο
κομμάτι ζούσαν ειρηνικά και με ηρεμία. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό. Το 2014 οι Τούρκοι δέχτηκαν
τη λύση του Ανάν αλλά δεν τη δέχτηκε η ελληνική
πλευρά».
Αυστηρή απάντηση στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσί
Ακάρ έδωσε ο αντιπρόεδρος της ΚΣ ΝΑΤΟ Σπήλιος Λιβανός.
Ο Σπήλιος Λιβανός, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ως
χώρα του Δυτικού κόσμου σέβεται τις αρχές του
κράτους δικαίου, καταπολεμά την τρομοκρατία και
επιθυμεί τον διάλογο.

Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας δεν
άφησε αναπάντητες τις προκλήσεις που δέχθηκε η
ελληνική πλευρά από τον Τούρκο Υπουργό ο οποίος
επανέλαβε τους ισχυρισμούς του στα ζητήματα χωρικών υδάτων και αποστρατιωτικοποίησης νησιών.
Σε έντονο ύφος, ο Σπήλιος Λιβανός διερωτήθηκε πώς είναι δυνατό η Τουρκία από τη μια να επικαλείται τη ΝΑΤΟΐκή Συμμαχία και από την άλλη το

casus beli, ενώ ανέδειξε την αντίθεση η γείτονα
χώρα να μιλάει για κυριαρχία κρατών, ενώ είναι
εκείνη που έχει εισβάλει στην Κύπρο.
Ο Έλληνας βουλευτής αναφέρθηκε, ακόμα, στις
συνεχείς και εντεινόμενες υπερπτήσεις τουρκικών
μαχητικών πάνω από το Αιγαίο καθώς και στη
συνεχώς πιο επιθετική αναθεωρητική ρητορική από
την πλευρά της Τουρκίας.
Σύσσωμη η ελληνική αντιπροσωπεία που αποτελείτο και από τους βουλευτές Μανούσο Βολουδάκη, Θεοδώρα Τζάκρη και Ανδρέα Λοβέρδο,
αντέδρασε άμεσα στις προκλήσεις Ακάρ.
Ο Χουλουσί Ακάρ μάλιστα ξαναπήρε τον λόγο
για να απαντήσει εκνευρισμένος στους Έλληνες
βουλευτές. Ο Ακαρ μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι:

Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ εναντίον του…
ΝΑΤΟ και υπέρ της Τουρκίας!!!
Ο ανεκδιήγητος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δικαιολογεί την
Τουρκία για το «βέτο» που θέτει
στην ένταξη δύο χωρών με μακρά
δημοκρατική παράδοση, της
Σουηδίας και της Φινλανδίας,
λέγοντας χωρίς ντροπή ότι οι
ανησυχίες της Τουρκίας είναι…
θεμιτές, δηλαδή ότι αυτές οι δύο
χώρες υποθάλπουν την τρομοκρατία!!!
«Πρέπει να καταλάβουμε και
να θυμόμαστε ότι κανένας άλλος
σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεν έχει
υποστεί περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από την
Τουρκία. Και επίσης ότι η Τουρκία
είναι σημαντικός σύμμαχος με
στρατηγική γεωγραφική θέση»,
υπογράμμισε ο άσχετος με τους
πραγματικούς στόχους της

Τουρκίας Στόλτεμπεργκ.
Η Άγκυρα τις κατηγορεί ότι
προσφέρουν καταφύγιο στο
Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν
(PKK). Οι δύο σκανδιναβικές
χώρες έχουν εκφράσει επανειλημμένα την έκπληξή τους
για τις αντιρρήσεις της Τουρκίας,
επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα
είχε εκφράσει την υποστήριξή
της στις αιτήσεις ένταξής τους
μέχρι να τις υποβάλουν.
Ο Στόλτενμπεργκ είπε ότι το

ΝΑΤΟ «εργάζεται σκληρά» για
να επιλύσει τα «θεμιτά» ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Ο
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
κατά το παρελθόν είχε επιμείνει
στο γεγονός ότι και οι δύο χώρες
θα γίνουν δεκτές «με ανοιχτές
αγκάλες», αλλά η Τουρκία μπλόκαρε τις υποψηφιότητές τους.
Στις αρχές Ιουνίου, κατά τη
διάρκεια επίσκεψης στην Ουάσινγκτον, ο Στόλτενμπεργκ είχε
δηλώσει ότι «πρόθεσή» του ήταν
να ρυθμίσει το θέμα πριν από
τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
που θα αρχίσει στις 28 Ιουνίου.
Τώρα λέει ότι το πρόβλημα
ενδέχεται να μην επιλυθεί εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής της
Συμμαχίας που έχει προγραμματιστεί στο τέλος του μηνός.

«Ελληνικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο
χώρο μας στις 27 Απριλίου, υπάρχουν εικόνες από
ραντάρ τις οποίες μοιραστήκαμε με τις χώρες συμμάχους. Απαντήσαμε στις 28 Απριλίου. Εμμένουμε συνέχεια
ότι είμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων

μέσα από το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής
γειτονίας και διαλόγου. Οι τρεις συναντήσεις στο
πλαίσιο των ΜΟΔ έγιναν, δηλώσαμε ότι περιμένουμε την ελληνική πλευρά στην Άγκυρα για την 4η
συνάντηση στην Άγκυρα, αλλά δεν πήραμε ποτέ
απάντηση για δυο χρόνια».
Μετά την παρέμβαση του ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας είπε ότι έχει ταξίδι και πρέπει να φύγει και
διέκοψε την διαδικασία.
Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα
Λοβέρδο, η απάντηση του Λιβανού «ερέθισε» τον
Ακάρ που «έγινε ακόμα πιο επιθετικός και αφού
πήραν τον λόγο συνάδελφοι από άλλες χώρες μετά
πήρε τον λόγο ο Μανούσος Βολουδάκης και έγινε
ακριβώς το ίδιο», δήλωσε ο κ. Λοβέρδος.
Η κόντρα αυτή συνεχίστηκε για 12 με 13 λεπτά
μέχρι την αποχώρηση του Χουλουσί Ακάρ από την
αίθουσα.
Ο κ. Λοβέρδος αποκαλύπτει ότι ο Ακάρ έμεινε
στο ξενοδοχείο τουλάχιστον 1,5 ώρα ακόμα. «Δηλαδή», είπε, «ήρθε και με απρέπεια δημιούργησε και
προκάλεσε επεισόδιο».

Άποψη - Σχόλια
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Παράσιτα

Οι συνέπειες του Brexit στη Βρετανία άρχισαν τώρα να
γίνονται πιο αισθητές. Πλήττουν κυρίως τα μεσαία και
κατώτερα εισοδηματικά στρώματα του λαού. Όταν ο λαϊκισμός
επικρατεί και οι πολίτες παρασύρονται από τσαρλατάνους πολιτικούς, από ψεύτες και μηχανορράφους, το τίμημα είναι βαρύ
για όλους, παρασυρθέντες και μη. Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης (CER) η βρετανική οικονομία,
ακόμα και μετά την πανδημία, θα ήταν ισχυρότερη σήμερα αν
η χώρα παρέμενε στην ΕΕ. Με βάση αδιάσειστα στοιχεία που
παρατίθενται, το βρετανικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 5,2%, οι επενδύσεις κατά 13,7% και το εμπόριο αγαθών κατά 13,6%. Συνολικά, οι πολίτες στη Βρετανία είναι φτωχότεροι κατά 5%. Εκτός
τούτων, που επηρεάζουν προσωπικά τον καθένα μας, δημιουργήθηκαν και άλλα μεγαλύτερα προβλήματα για το κράτος του
Ηνωμένου Βασιλείου. Λόγω Brexit, εγείρεται ξανά μετ’ επιτάσεως το θέμα της ανεξαρτησίας της Σκωτίας και, επιπλέον, έχουν
δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα επειδή η κυβέρνηση Τζόνσον αρνείται να τιμήσει την υπογραφή της στο Πρωτόκολλο της
Βορείου Ιρλανδίας, που υπέγραψε μόλις πριν δύο χρόνια, δηλαδή για την θέσπιση «σκληρών συνόρων» μεταξύ Β. Ιρλανδίας
και της υπόλοιπης Βρετανίας, ώστε να διασωθεί και να διατηρηθεί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής για ειρήνευση στην
Ιρλανδία. Δύο προβλήματα-ογκόλιθοι στη χώρα γιατί κάποιοι
ξεγελάστηκαν και ψήφισαν Brexit!!!
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Ο πρίγκιπας Κάρολος φέρεται να είπε ότι η απόφαση της
κυβέρνησης Τζόνσον να στέλνει παράνομους μετανάστες
στη Ρουάντα είναι «φρικτή». Γιατί, τότε, δεν παίρνει ο ίδιος όλους
αυτούς τους μετανάστες (ή έστω κάποιους), τους οποίους εκμεταλλεύονται οι δουλέμποροι έναντι αδράς αμοιβής, στα πολλά
παλάτια που έχει η βασιλική οικογένεια. Να τους φιλοξενεί και
να τους ταΐζει. Όσο για τους 50 επισκόπους στη Βουλή των
Λόρδων, που είπαν ότι είναι «ανήθικο και αντιχριστιανικό» να
μεταφέρονται στη Ρουάντα, μήπως θεωρούν χριστιανική αγαθοεργία να εκμεταλλεύονται αυτούς τους απελπισμένους μετανάστες οι μαφίες διακινητές που θησαυρίζουν μαζί με ύποπτες
ΜΚΟ, θέτοντας, μάλιστα, σε κίνδυνο τις ζωές τους κατά τη μεταφορά σε σαπιόβαρκες; Κανένας διεθνής νόμος δεν επιβάλλει
σε καμία χώρα να δέχεται μετανάστες που εισέρχονται παράνομα. Άλλο η περίθαλψη προσφύγων (προσωρινά έως αποκατασταθούν συνθήκες ασφαλείας στη χώρα τους για να επιστρέψουν) όπως και οι αιτητές ασύλου επειδή διώκονται πολιτικά στη χώρα τους από απολυταρχικά ή κομμουνιστικά καθεστώτα. Είναι πολύ διαφορετικό ένας να εισέρχεται λαθραία σε
μια χώρα και να έχει απαίτηση περίθαλψης και φροντίδας από
τους φορολογούμενους πολίτες.
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Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης
διαμήνυσε δημόσια, στεντόρεια, ότι οι εκλογές θα γίνουν
στο τέλος της τετραετίας και εξήγησε … χίλιες φορές πειστικά
τους λόγους. Έχει «εκτεθεί» σε τέτοιο ψηλό βαθμό με αυτή τη
δημόσια δέσμευση, ‘ώστε αν κάνει πίσω σίγουρα θα γίνει περίγελο. Εμείς τον πιστεύουμε. Φυσικά η ελληνική αντιπολίτευση είναι
«παράδοση» να ζητά εκλογές από την επομένη των εκλογών!.
Αν σήμερα ή το φθινόπωρο διεξαχθούν εκλογές στην Ελλάδα
θα ήταν περίπου καταστροφή. Διότι, μεσούντων των τεράστιων
προβλημάτων της χώρας (εθνικά, ακρίβεια, μεταναστευτικό,
απελευθέρωση των πανεπιστημίων από φασίστες και τραμπούκους), η χώρα δεν μπορεί να ψηλώσει πάνω τα χέρια και
να μπει σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, που τουλάχιστον θα κρατήσουν τρεις μήνες!. Με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο ΣΥΡΙΖΑ, κανένα κόμμα δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει πλειοψηφία και ουδείς είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με κάποιον. Άρα θα ακολουθήσουν δεύτερες εκλογές με
τον νόμο της ΝΔ. Μέχρι τότε το κράτος θα «παραλύσει» και η
χώρα θα μπει στον… αυτόματο πιλότο! Γιατί, όμως, καλλιεργείται προεκλογικό κλίμα στα ΜΜΕ; Διότι είναι τους μόνους που
συμφέρουν οι εκλογές, τους καναλάρχες, τους εκδότες, τους
δημοσιογράφους, που μπαίνουν σε σχέση διαφημιστικής «εξάρτησης» με τους πολιτικούς και προβολής.
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Οι προεκλογικές διεργασίες στην Κύπρο για τις προεδρικές Φεβρουαρίου 2023 μπήκαν σχεδόν στάδιο. Μάλλον εντός Ιουνίου, άντε αρχάς Ιουλίου, διαμορφώνονται οι
«συμμαχίες». Ο Αβέρωφ θα έχει μόνο την επίσημη στήριξη του
ΔΗΣΥ (τι θα κάνουν οι Συναγερμικοί ψηφοφόροι είναι άλλο θέμα.
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης επελέγη από το ΑΚΕΛ να είναι ο…
ανεξάρτητος υποψήφιός του. Μαζί του πολύ πιθανόν να συνταχ-

★
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θούν ο Καρογιάν και ο Θεοπέμπτου των Οικολόγων. Θα ήταν
σοκαριστική έκπληξη αν δεν συνταχθούν. Εξάλλου, κάποιοι
είχαν συμμετοχή στο «μαγείρεμα» της αναγγελίας της υποψηφιότητας Μαυρογιάννη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης φαίνεται να
έχει την εκπληκτική υποστήριξη πολιτών από όλα τα φάσματα,
κομματικά, κοινωνικά. Μαζί του™θα πλεύσει το ΔΗΚΟ. Από εκεί
και πέρα, άγνωστον. Πάντως, κάποιοι στην Κύπρο εξαρτούν
απαραιτήτως την υποστήριξη προς υποψηφίους με «αντάλλαγμα» τον διορισμό κομματικών σε κυβερνητικές θέσεις και
κρατικά αξιώματα. Και αν δεν λάβουν τέτοια δέσμευση για «καρέκλα» προς κομματικούς, η… ιδεολογία τους, οι αρχές τους, ο
πατριωτισμός τους δεν τους επιτρέπει να υποστηρίξουν Χριστοδουλίδη ή Μαυρογιάννη ή Αβέρωφ (ιδίως τους δύο πρώτους). Ο καρεκλο-πατριωτισμός είναι … ιδεολογία (ονόματα και
διευθύνσεις αργότερα…).
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Οι πολεμικές ιαχές των Τούρκων εναντίον της Ελλάδας
εξυπηρετούν μόνο τον τσάρο Πούτιν. Το ίδιο και το βέτο
Ερντογάν για ένταξη της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.
Πολύ πιθανόν η στάση αυτή του Τούρκου νέο-σουλτάνου να
εκδηλώνεται με προτροπή του Πούτιν για να δημιουργηθεί ρήγμα
τη Δυτική Συμμαχία. Φυσικά, αν ο Ερντογάν τολμήσει επίθεση
εναντίον της Ελλάδας, θα φάει τα μούτρα του. Δεν θα το κάνει.
Θα … ξεσπάσει, όμως, στην Κύπρο με εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ. Αλλά στην Κύπρο πρώτο θέμα είναι οι προεδρικές του
χρόνου. Δεν πολύ-ασχολούνται οι πολιτικές δυνάμεις με τα υπαρκτά τεράστια προβλήματα, τη λαθρομετανάστευση που μεθοδεύει η Τουρκία και τις τουρκικές προσπάθειες για συρρίκνωση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διακηρύττουμε ένα σύνθημα υπέρ
λύσης μιας αόριστης ΔΔΟ και τελειώσαμε, κάναμε το εθνικό μας
καθήκον.
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Δικαστήριο τη Λάρνακα άφησε ελεύθερους δύο Τουρκοκύπριους που κατηγορούνται για απαγωγή και βιασμό
γυναίκας στην Αγία Νάπα, παρά την αντίθετη άποψη του Εισαγγελέα, ότι υπήρχε πιθανότητα φυγοδικίας στα κατεχόμενα. Τους
επέβαλαν εγγύηση 13 χιλιάδων ευρώ και υποχρέωση να παρουσιάζονται καθημερινά σε αστυνομικό σταθμό. Αργότερα, το Εφετείο αποφάσισε να παραμείνουν υποκράτηση διά τον φόβον
της διαφυγής. Μάχρι, όμως, να εκδικαστεί η έφεση οι Τ/κ έγιναν
άφαντοι!!! Τι να κάνουμε! Έχουμε και δικαστές όχι απλώς ανίκανους αλλά βλάκες.

m

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου (βουλεύτρια κατά το εργάτρια)
κατέθεσε πρόταση νόμου ώστε να παρουσιάζονται ενώπιον
της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής όλοι οι υπουργοί, ο Γενικός
Εισαγγελέας, οι δικαστές και οι ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι
για να λογοδοτούν. Όλοι πλην του προέδρου της Δημοκρατίας.
Δηλαδή, η κυρία Ειρήνη (μαζί με την κυρία Σάββια) να θέτουν
στο «εδώλιο» υπουργούς, Γενικό Εισαγγελέα, δικαστές κ.α και
να τους «ξεσκονίζουν», ξέρουμε με ποιο τρόπο. Γιατί δεν της
υποδεικνύει ένας ότι στην Κύπρο έχουμε προεδρικό σύστημα
και όχι κοινοβουλευτικό, όπου οι τρεις εξουσίες είναι συνταγματικά καθορισμένες;

m

Κάπως παλιό: Έδιωξαν μια μοναχή από το Μοναστήρι
Καλογριών Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στη Λεμεσό. Και
έπεσαν όλοι να «φάνε» την Ηγουμένη. Κατηγορίες, αφορισμοί
κλπ. Δεν εξέτασε κανένας το «γιατί». Η εκδιωχθείσα μοναχή,
διαμένουσα στο Μοναστήρι, απαρνηθείσα υποτίθεται τον έξω
κόσμο και αφιερωθείσα στον νυμφίο Χριστό, έκανε αίτηση και
εγκρίθηκε να παίρνει από το κράτος το Ελάχιστο Εγγυημένο
εισόδημα και, παράλληλα, ζήτησε από το κράτος σπίτι ως πρόσφυγας!!! Τι να τα κάνει; Για να τα δωρίσει σε κανέναν αρφότεχνον; Ωραίος μοναχισμός…

m

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας είναι μια ωραία 36χρονη
γυναίκα και μητέρα. Κάποιος την πέτυχε έξω στο δρόμο
να σπρώχνει ένα παιδικό καροτσάκι, ντυμένη με κολάν ρούχα
και τη φωτογράφισε όταν είχε γυρισμένη την πλάτη. Ανήρτησε
τη φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς σχόλια. Καθημερινής υφής πράγματα. Έλα, όμως, που … πειράχτηκαν κάποιες
«φεμιναζίδες» και μίλησαν για.. σεξισμό κλπ!!! Φαίνεται ότι τους
πείραξε πιο πολύ το καλλίγραμμο σώμα της πρωθυπουργού
παρά οτιδήποτε άλλο. Και κάποιος τους απάντησε: «Μήπως
κορίτσια ενοχληθήκατε που δεν είναι… 120 κιλά;»
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Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν τον Ελληνισμό
Κάθε μέρα ο Ερντογάν αλλά και η τουρκική αντιπολίτευση εξαπολύουν ακραίες επιθετικές κραυγές εναντίον της Ελλάδος για επανάκτηση του δήθεν «Τουρκικού» Αιγαίου από την Μεγάλη Τουρκία.
Το ίδιο και ο εδώ δικός τους Τούρκος τοποτηρητής Τατάρ που σε κάθε ευκαιρία τονίζει ότι η
Κύπρος είναι Τουρκική από το 1571. Νοιώθει βεβαίως δυνατός με την ύπαρξη εδώ και 48 χρόνια
των 43,000 πάνοπλων Αττίλων.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά από την παράνομη εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία πριν από 3
μήνες, η γεωπολιτική κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει: Από την μια πλευρά είναι η Δυτική Συμμαχία
με τις ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ, με ηγέτιδα χώρα βεβαίως τις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά είναι η Ρωσία
του εισβολέα Πούτιν, η κομμουνιστική Κίνα και οι Αγιατολλάδες του Ιράν. Η Τουρκία, ως σκόπιμος επιτήδειος ουδέτερος, πατά πάνω και στις δύο βάρκες.
Αρκετοί Ελληνοκύπριοι αδυνατούν να καταλάβουν ότι η Ελλάδα, η οποία είναι η μόνη προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού, ανήκει στο ΝΑΤΟ εδώ και 70 χρόνια και κατά συνέπεια οι ΗΠΑ
είναι ο κύριος σύμμαχος του Ελληνισμού.
Κάποιοι επίσης αγνοούν πλήρως ότι στη συνθήκη Ζυρίχης του 1959, Καραμανλής και Μεντερές είχαν συμφωνήσει στην ένταξη της νεοσύστατης τότε Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, με
τις ευλογίες βεβαίως ΗΠΑ και ΗΒ. Συνεπώς, το 1960 αντί για αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ μπήκαμε
εντελώς αψυχολόγητα στους αδύνατους, πεινασμένους και Σοβιετολάγνους Αδεσμεύτους. Αν
μπαίναμε τότε στο ΝΑΤΟ, ούτε Τουρκανταρσία το 1963 ούτε Τουρκική εισβολή το 1974 θα γινόταν.
Σήμερα πλέον ο Ελληνισμός, Ελλάδα και Κύπρος, ανήκει ξεκάθαρα στη Δυτική Συμμαχία. Οι
ΗΠΑ, ως η μόνη πραγματική υπερδύναμη του πλανήτη και η ηγέτιδα χώρα της Δύσης, είναι η μόνη
δύναμη που πολιτικά και στρατιωτικά βοηθά και προστατεύει τον Ελληνισμό από τις ακραίες επιθετικές ενέργειες του Τούρκου.
Τα είπε άλλωστε ξεκάθαρα και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα
στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
(Σημείωση «Ε»: Βέβαια, η αριστερίλα σε Ελλάδα και Κύπρο, η σκοταδιστική αριστερή προπαγάνδα των ηττημένων της δημοκρατίας το 1949 στην Ελλάδα, φρόντισε να επηρεάσει την κοινή
γνώμη εναντίον της Δύσης και να δαιμονοποιήσει τα ελεύθερα δημοκρατικά κράτη. Αν επικρατούσαν τότε οι αντάρτες και δεν υπήρχε το δόγμα Τρούμαν για ανοικοδόμηση των ευρωπαϊκών
χωρών μετά τον καταστροφικό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα θα είχε την τύχη της Αλβανίας…)

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας
H συνεχής εμβάθυνση των στρατιωτικών και αμυντικών σχέσεων ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας ολοένα και επιταχύνεται.
Ο εκπρόσωπος του Στέητ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να
εμβαθύνουν τους δεσμούς τους με την Κυπριακή Δημοκρατία, προάγοντας την περιφερειακή
σταθερότητα.
Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί
στη διμερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία
ως σημαντικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Η διμερής σχέση, στον τομέα της ασφάλειας», πρόσθεσε, «έχει ενισχυθεί μετά την υπογραφή
της Δήλωσης Πρόθεσης για συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών - Κυπριακής Δημοκρατίας στον
τομέα της Ασφάλειας το 2018».
Δικό σχόλιο: Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 18
χρόνια, ανήκει πλέον στη Δυτική Συμμαχία.
Συνεπώς, είναι υψίστης σημασίας να συνεχίσει τα γοργά βήματα για πλήρη αναβάθμιση των
στρατιωτικών της σχέσεων με τις ΗΠΑ, εκεί ακριβώς που βρίσκεται και η Ελλάδα, που αποτελεί
την μόνη προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού και παράλληλα είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ
εδώ και 70 χρόνια!

Ουκρανία και Κυπριακή Δημοκρατία
Εισβολέας Πούτιν και Αττίλας σε Ουκρανία και Κύπρο αντίστοιχα:
100 μέρες παράνομης εισβολής και κατοχής της κυρίαρχης Ουκρανίας από τον εισβολέα Πούτιν.
48 χρόνια παράνομης εισβολής και κατοχής της κυρίαρχης Κυπριακής Δημοκρατίας από τον
εισβολέα Τούρκο.
Πρόεδρος Αναστασιάδης στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος:
«Έχουμε κτίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στα γερά θεμέλια της δημοκρατίας, του απαραβίαστου των συνόρων και του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας. Αυτές είναι
οι αρχές μας και θα πρέπει να τις εφαρμόζουμε χωρίς διακρίσεις.
«Όσον αφορά το Κυπριακό, υπάρχουν ξεκάθαροι παραλληλισμοί μεταξύ της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία και της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Οι δικαιολογίες της
Μόσχας για δήθεν "προσπάθεια προστασίας των ρωσοφώνων πολιτών της Ουκρανίας”, έχουν
χρησιμοποιηθεί με τα ίδια λόγια, ως πρόσχημα από την Τουρκία για να εισβάλει στην Κύπρο»

H επιθετική στρατηγική των Νεοτούρκων έναντι του Ελληνισμού
Είναι ξεκάθαρη η διαχρονική στρατηγική που εφαρμόζει ο Τούρκος, όπως με αυτά: Μόνο με
συνεχή επίθεση θα βάλεις τέρματα. Ρίξε κάμποση λάσπη πάνω στον τοίχο, στο τέλος κάτι θα κολλήσει! Εξόφθαλμα παραδείγματα πιο κάτω:
Ταγίπ Ερντογάν, Νεοσουλτάνος: «Η Γαλάζια Πατρίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι
η θάλασσα της Μεγάλης Τουρκίας».
Ντεβλέτ Μπαχτζελί, Αρχηγός Γκρίζων Λύκων: «Τα νησιά του Αιγαίου είναι Τουρκικά. Παράνομα η Ελλάδα τα κατακρατεί».
Ερσίν Τατάρ, Ψευδοπρόεδρος: «Η Κύπρος είναι Τουρκική από το 1571».
Συνεπώς για τον Ελληνισμό, μόνο μια είναι η λύση: Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις σε Ελλάδα και
Κύπρο, για προστασία της Εθνικής κυριαρχίας!
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Προμήθεια της ΕΕ με φυσικό αέριο από Ισραήλ
με υποβρύχιο καλώδιο μέσω Κύπρου-Ελλάδας
Η

Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει «να
ενισχύσει» την ενεργειακή συνεργασία της με το εβραϊκό κράτος σε απάντηση στον «εκβιασμό» της Ρωσίας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που
επισκέφθηκε τη Δευτέρα το Ισραήλ.
«Το Κρεμλίνο χρησιμοποίησε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα για
να μας κάνει εκβιασμό», κατήγγειλε η Φον
ντερ Λάιεν σε ομιλία της στο Πανεπιστήμιο
Μπεν-Γκουριόν της Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ.
«Από την αρχή του πολέμου (στην Ουκρανία), η Ρωσία έκοψε εσκεμμένα τις προμήθειες αερίου της προς την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Φινλανδία, προς ολλανδικές
και δανικές επιχειρήσεις σε αντίποινα για την
υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», υπογράμμισε.
«Η συμπεριφορά του Κρεμλίνου το μόνο
που πετυχαίνει είναι να ενισχύει τη βούλησή
μας να απελευθερωθούμε από την εξάρτησή μας από τη ρωσική ορυκτή ενέργεια»,
τόνισε η Φον ντερ Λάιεν.

«Για παράδειγμα, διερευνούμε αυτή τη
στιγμή οδούς για να ενισχύσουμε την ενεργειακή συνεργασία μας με το Ισραήλ», εξήγησε επικαλούμενη ένα σχέδιο πόντισης υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει το εβραϊκό κράτος, την Κύπρο και την
Ελλάδα, καθώς και έναν «αγωγό» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε με τους
ισραηλινούς υπουργούς Εξωτερικών και
Ενέργειας Γιαΐρ Λαπίντ και Κάριν Ελχαράρ και με τον πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπουργού
Ελχαράρ, η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε, στη
διάρκεια της συνομιλίας τους, πως «η ΕΕ

έχει ανάγκη το ισραηλινό αέριο».
«Ανακοινώσεις» αναφορικά με μια ενεργειακή συνεργασία «με το Ισράηλ και άλλους εταίρους στην περιοχή» πρόκειται να
γίνουν «μέσα στις προσεχείς ημέρες», ανακοίνωσε από την πλευρά της εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευκρινίζοντας ότι η φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στην

Αίγυπτο, μετά το Ισραήλ.

ΝΤΡΑΓΚΙ: Φυσικό αέριο
από το Ισραήλ στην Ευρώπη
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο
Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ.
«Η Ιταλία στηρίζει και θα συνεχίσει να
στηρίζει την Ουκρανία και την βούλησή της
να ενταχθεί στην Ευρώπη», δήλωσε μετά το
τέλος της συνάντησης, ο Ιταλός πρωθυπουργός.
«Μιλήσαμε και για τον κίνδυνο επισιτιστικής καταστροφής, λόγω του ότι τα
λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας συνεχίζουν
να είναι μπλοκαρισμένα. Πρέπει να δημιουργήσουμε κατεπειγόντως ασφαλείς
διαδρόμους για την μεταφορά του σιταριού. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, διότι σε
λίγες ημέρες η νέα σοδειά θα είναι έτοιμη
και μπορεί να είναι αδύνατον να αποθηκευθεί», πρόσθεσε ο Ιταλός πρωθυπουργός.
O Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε από την πλευρά του στο ενεργειακό
πρόβλημα και υπογράμμισε: «Το Ισραήλ
θα μπορέσει να βοηθήσει την Ευρώπη
και την Ιταλία, με την παραγωγή φυσικού
αερίου. Πρόκειται για πολύ καλά νέα για
όλο τον κόσμο. Αναφερθήκαμε στην συνεργασία που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον στόχο αυτό, μαζί γινόμαστε ισχυρότεροι».
Τέλος, ο Μπένετ τόνισε ότι θα οργανωθεί σύντομα Ιταλο-ισραηλινή διακυβερνητική
διάσκεψη και ότι «ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο
στις σχέσεις των δυο χωρών».

LAND FOR SALE IN CYPRUS
RESIDENTIAL PLOT OF LAND (521 SQ METRES) IN DASOUPOLIS NICOSIA
A PLANNING PERMISSION OF A THREE STOREY BUILDING
(6 LUXURIOUS 2 BED FLATS) IS INCLUDED

PRICE: 395,000 STG POUNDS

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CALL VICTOR
ON

07979942565

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ F-16 ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ρ. ΜΕΝΕΝΤΕΖ: «Ο επιτιθέμενος
είναι η Τουρκία»
Σαφής και κατηγορηματικός έναντι των ευθυνών της Τουρκίας
είναι ο Αμερικανός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρόεδρος
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Επιρρίπτει
στην Άγκυρα ακεραία την ευθύνη στην πρόκληση έντασης στις
σχέσεις της με την Ελλάδα.
Σε συνέντευξή του στην αθηναϊκή εφημερίδα «RealNews», ο Ρόμπερτ Μενέντεζ χαρακτηρίζει προκλητικές και επικίνδυνες τις τουρκικές υπερπτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο και υπογραμμίζει την αντίθεσή του στην πώληση των F-16 στην Τουρκία.
«Η Ελλάδα όπως και κάθε άλλη
χώρα έχει το δικαίωμα να προστατεύει τον εναέριο χώρο και τα χωρικά της ύδατα και έχει δείξει μεγάλη
εγκράτεια», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Υπάρχει πάντα
ένας κίνδυνος και αυτός είναι ένας
από τους λόγους για τους οποίους
είμαι αντίθετος στο να πουληθούν
στην Τουρκία πιο προηγμένα F-16,
καθώς στην πραγματικότητα δεν
μπορεί να λειτουργεί ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και να μη σέβεται τον γείτονά της, στην προκειμένη περίπτωση την Ελλάδα».

«ΟΧΙ ΙΣΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ»
Ο κ. Μενέντεζ παραδέχεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις
ανάμεσα στη Γερουσία και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά και αφήνει κάποιες αιχμές για ίσες αποστάσεις από το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ.
«Μερικές φορές το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητά και από τις δύο πλευρές να
ηρεμήσουν. Εάν η μία πλευρά είναι αυτή που εισβάλλει συνεχώς στον
εναέριο χώρο σας, εάν η μια πλευρά είναι αυτή που εισβάλλει στα χωρικά σας ύδατα, εάν η μια πλευρά είναι αυτή που μιλά απειλητικά, τότε είναι
ξεκάθαρο. Δεν καλούνται και οι δύο πλευρές, καλείται η πλευ-ρά που
δρα με αυτόν τον τρόπο και σε αυτήν την περίπτωση είναι η Τουρκία»,
υπογραμμίζει ο κ. Μενέντεζ.

«ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΟ»
Συμπληρώνει, ωστόσο, ότι δεν είναι ασυνήθιστο γεγονός οι διαφωνίες εντός της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας, σημειώνοντας με
νόημα ότι «το Κογκρέσο έχει έναν ισχυρό λόγο, επειδή το Κογκρέσο είναι
αυτό που τελικά εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
και για την εξωτερική βοήθεια, το Κογκρέσο είναι που τελικά καθορίζει
τις πωλήσεις στρατιωτικού υλικού και, όσον αφορά την έγκρισή τους,
είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας που έχει δικαιοδοσία για τις πωλήσεις στρατιωτικού υλικού. Ναι, μπορεί να υπάρχουν
διαφορετικές απόψεις μερικές φορές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή
είναι και η τελική».

«ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ»
Όπως τονίζει πάντως ο Αμερικανός Γερουσιαστής και πρόεδρος της
Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας, «αν ήμασταν ουδέτεροι δεν θα
είχαμε υπογράψει μια μεγάλη διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας
μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, που διευρύνει το αμερικανικό αποτύπωμα
ασφαλείας στην Ελλάδα» και κάνει αναφορά στην επέκταση της βάσης
στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη.
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Μέτρα 300 εκ. κατά της
ακρίβειας από την κυβέρνηση
Αναστασιάδη
Π

έραν των 300 εκατ. ευρώ
είναι τα μέτρα που πήρε
ή είναι στους σχεδιασμούς
της κυβέρνηση για να εφαρμόσει όσον αφορά την
αναχαίτιση της ακρίβειας
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα
του κοινωνικού ιστού.
Με οδηγίες του Προέδρου της
Δημοκρατίας, σε συνέχεια της
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 20/05/2022 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις υπό
την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών με τους εμπλεκόμενους Υπουργούς και Υφυπουργούς με στόχο την οριστικοποίηση
των πρόσθετων μέτρων για αντιμετώπιση των πληθωριστικών
πιέσεων και της ακρίβειας.
Μετά από αξιολόγηση των εισηγήσεων που κατατέθηκαν, εγκρίθηκε από το Υπουργικό
.Συμβούλιο η υιοθέτηση πρόσθετων έκτακτων στοχευμένων
μέτρων, ύψους €103εκ. που θα
ανακουφίσουν κυρίως, αλλά όχι

μόνο, τις πιο ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού. Το πακέτο αυτό, έρχεται σε συνέχεια των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από
την Κυβέρνηση με την έναρξη
των πληθωριστικών πιέσεων,
ύψους πέραν των €193εκ.
Το συνολικό ποσό που θα έχει
δαπανηθεί μέχρι την 31 Αυγούστου 2022 για αντιμετώπιση των
πληθωριστικών πιέσεων και της
ακρίβειας ανέρχεται σε σχεδόν
€300εκ., ποσό που ισοδυναμεί
με ποσοστό 1,5% του ΑΕΠ της
Κυπριακής Δημοκρατίας Τα μέτρα
αυτά είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις κατευθύνσεις τις
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά
και σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους,
έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο
η δημοσιονομική σταθερότητα.
Από την 1η Ιουλίου υπολογίζεται ότι οι συντάξεις 165.200
δικαιούχων θα αυξηθούν κατά
περίπου 4,3% (το τελικό ποσοστό θα καθοριστεί αναλόγως του

ύψους του πληθωρισμού για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο 2022).
Σημειώνεται ότι από 1/1/2022
έχει ήδη δοθεί αύξηση ύψους
1,22% στις συντάξεις αλλά και
στα υπόλοιπα επιδόματα, με βάση την αύξηση του μέσου όρου
των ασφαλιστέων αποδοχών
του 2021 σε σχέση με αυτές του
2020, ως προβλέπεται στη νομοθεσία. Κατά συνέπεια, η
αύξηση η οποία θα παραχωρηθεί από 1η Ιουλίου 2022 θα
είναι η δεύτερη για φέτος.
– Στήριξη ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού με παραχώρηση
εφάπαξ χορηγίας σε 24,075 οικογένειες, σε 4,750 άτομα με
αναπηρίες, σε 16,000 βρεφονηπιακούς σταθμούς με επιδότηση διδάκτρων καθώς και σε λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
– Επέκταση των οριζόντιων
και των στοχευμένων μέτρων
για μείωση του ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι 31 Αυ-

γούστου 2022.
– Αύξηση της επιδότησης δικαιούχων του Σχεδίου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και θερμομόνωσης οροφής
– Διεύρυνση του καταλόγου
των ευάλωτων καταναλωτών
ενέργειας με την ένταξη σε αυτόν, πρόσθετων 19,500 οικογενειακών μονάδων .
– Αύξηση από το 90% στο
100% της δυνατότητας κάλυψης
της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρισμού του υποστατικού για ιδία
κατανάλωση από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από
φωτοβολταϊκό σύστημα για οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις.
– Επέκταση του μέτρου μείωσης του φόρου κατανάλωσης
καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης μέχρι 31
Αυγούστου 2022

Μέτρα στήριξης του
τομέα γεωργίας και
κτηνοτροφίας
– Επιπρόσθετη στήριξη κλάδους της κτηνοτροφίας και της
γεωργίας με ποσό ύψους €8.8εκ
με στόχο την κάλυψη μέρους
των αυξήσεων των τιμών λόγω
των πληθωριστικών πιέσεων
Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την εντατικοποίηση επιθεωρήσεων για πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα
οποιαδήποτε φαινόμενα αισχροκέρδειας, η Κυβέρνηση θα
προχωρήσει με την επιβολή πλαφόν.

– Μείωση του ΦΠΑ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
(α) Από 19% σε 5% για ευάλωτα νοικοκυριά. Εφαρμόστηκε
από 1 Νοεμβρίου 2021
(β) Οριζόντια μείωση από 19%
σε 9% για τα υπόλοιπα νοικοκυριά.
Εφαρμόστηκε από 1 Νοεμβρίου 2021 (με τη νέα απόφαση συνεχίζονται μέχρι 31/08)
– Μείωση του φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης
και θέρμανσης.
(α) Καυσίμων κίνησης (βενζίνη και ντίζελ): Κατά 8,33 σεντ
το λίτρο
(β) Καυσίμων θέρμανσης: Κατά 6.39 σεντ το λίτρο.
Χρονική Περίοδος και για τα
2 σχέδια: 8 Μαρτίου 2022 - 1
Ιουνίου 2022 (με τη νέα απόφαση συνεχίζεται μέχρι 31/08)
– Στήριξη Κτηνοτροφίας.
(α) Αιγοπροβατοτρόφοι: €5
εκατομμύρια.
(β) Αγελαδοτρόφοι: €1.2 εκατομμύρια.
(γ) Χοιροτρόφοι: €1.4 εκατομμύρια.
(δ) Αγορά 36 χιλιάδων τόνων
κριθαριού και αραβόσιτου για
κάλυψη των αποθεμάτων
πρώτων υλών ζωοτροφής. Το
απόθεμα θα διατεθεί στους κτηνοτρόφους εάν υπάρξει έλλειψη
ζωοτροφών, έναντι καταβολής
συγκεκριμένου τιμήματος: €18
εκατομμύρια.
– Προσπάθεια κάλυψη της
απώλειας μη άφιξης 600.000
Ρώσων και Ουκρανών Τουριστών με την εφαρμογή του
Προγράμματος Επιχορη-

γημένων Διακοπών για την
περίοδο 1 Μαΐου 2022-31 Ιουλίου 2022. Συμμετέχουν τουριστικά καταλύματα που η μέγιστη τιμή διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα θα είναι €100.
Η Κυβέρνηση θα επιχορηγεί με
ύψος €20 ανά δωμάτιο την ημέρα
και δικαιούχοι είναι όλοι οι μόνιμα διαμένοντας στη Δημοκρατία.
– Στήριξη προς Αεροπορικές Εταιρείες για ενίσχυση της
συνδεσιμότητας και ανάπτυξη
των Αερομεταφορών.
– Στήριξη κατοίκων ορεινών
περιοχών.
(α) Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για τους κατοίκους
που διαμένουν σε κοινότητες με
υψόμετρο άνω των 600 μέτρων. 2022: €4.5 εκατομμύρια.
(β) Παραχώρηση στους εν λόγω κατοίκους τον Ιανουάριο 2022
εφάπαξ έκτακτης οικονομικής
βοήθειας €2.1 εκατομμυρίων
(50% του ποσού που τους είχε
δοθεί το 2021).
(γ) Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για στήριξη που
ζουν σε απόσταση τουλάχιστον
40 χιλιομέτρων από το αστικό
κέντρο. 2022: €3 εκατομμύρια.
– Διεύρυνση του καταλόγου
δικαιούχων για δωρεάν μεταφορά από τα μέσα δημόσιων μεταφορών, συμπεριλαμβάνοντας συνοδούς τυφλών
ατόμων ή ατόμων σε αναπηρικά καροτσάκια, στην παρουσία
των ατόμων που συνοδεύονται,
καθώς και ειδικών ομάδων πληθυσμού που συμφωνούνται μεταξύ
της αναθέτουσας Αρχής και του
Παραχωρησιούχου.

Διαβάστε την ηλεκτρονική
έκδοση της “Ε”
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΥΠΕΞ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΝ ΟΙ … ΤΟΥΡΚΟΛΑΓΝΟΙ

ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ: «Θα τους
χαλάσουμε τα σχέδια…»
Μ

ε απειλές και φοβέρες συνόδευσε ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας την παράνομη επίσκεψή του
στη Λευκωσία την περασμένη Δευτέρα.
Σε δηλώσεις του στα κατεχόμενα, ο
Μεχμέτ Τσαβούσογλου τάχθηκε για άλλη
μια φορά υπέρ της διχοτόμησης της Κύπρου, με τα «δύο κράτη» να… συνεννοούνται
μεταξύ τους για θέματα που τους ενδιαφέρουν!!!
Ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν ήθελε να
μοιραστεί τίποτα με τους τουρκοκύπριους και για αυτό ανέτρεπε τις συνομιλίες
κάθε φορά, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα
είχε προειδοποιήσει πριν το Κραν Μοντανά ήταν η τελευταία ευκαιρία για ομοσπονδία.
Ο κ. Τσαβούσογλου συναντήθηκε με
τον κατοχικό ηγέτη Τατάρ εκπροσώπους
της τ/κ ηγεσίας και κοινότητας και επανάλαβέ τις γνωστές θέσεις της Κυβέρνησής του για σειρά ζητημάτων.
Η συνάντηση με τον Τατάρ έλαβε χώρα
στο «προεδρικό» και σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι της τ/κ ηγεσίας και
της τουρκικής Κυβέρνησης. Μετά το τέλος της συνάντησης, οι κύριοι Τσαβούσογλου
και Τατάρ παραχώρησαν κοινή συνέντευξη.

«ΟΙ Ε/Κ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΣ
– ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ»
Χαρακτηρίζοντας ως εποικοδομητική
την συνάντηση με τον κ. Τατάρ, ο κ. Τσαβούσογλου αναφερόμενος στο Κυπριακό
είπε ότι «για την έναρξη και την επιτυχία
της νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας
είναι σαφές ότι θα πρέπει να κατοχυρωθούν η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο
καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού.
Πρόκειται για τα 'δικαιώματα' (των Τ/κ) τα
οποία καταχωρήθηκαν το 1960 αλλά τα
οποία σφετερίστηκαν αργότερα (οι Ε/κ)
και τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Και αυτό διότι κάτι τέτοιο θα
σήμαινε την παραγνώριση της ταυτότητας
και του τουρκοκυπριακού 'λαού'. Οι διαπραγματεύσεις είναι εφικτές μεταξύ ίσων
(πλευρών). Διαφορετικά δεν έχουν νόημα.
Αυτό το βιώσαμε για 54 χρόνια. Δεν έχουμε άλλα 50 χρόνια για χάσιμο».
Αναφερόμενος στην κοινή προσπάθεια Τουρκίας-τ/κ ηγεσίας για προβολή της
λύσης δυο κρατών, ο κ. Τσαβούσογλου
κάλεσε την ΕΕ, η οποία κατά την άποψη
του εκφράζει τις θέσεις της ε/κ πλευράς,
να αναγνωρίσει «τη βούληση των Τ/κ».
Από την πλευρά του, ο κ. Τατάρ επανέλαβε την γνωστή θέση του για την «λύση
των δυο κρατών», ισχυριζόμενος ότι οι
ρίζες αυτής της «λύσης» βρίσκονται στις
ιδρυτικές συμφωνίες του 1960, μια θέση
την οποία επανέλαβαν και οι προηγούμενοι
εκπρόσωποι της τ/κ πλευράς.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΜΟΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΙΟΤΙ
ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΤΑΙ
ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ
Σε ό,τι αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), ο κ. Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε ότι η νέα πρόταση της
ε/κ πλευράς επιχειρεί να παραπλανήσει
την διεθνή κοινότητα και ότι αυτή δεν είναι

n «ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
n «ΤΑ ΜΟΕ ΤΩΝ Ε/Κ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ “ΤΔΒΚ”».
n «ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΒΚΑΦ - ΟΙ Ε/Κ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΗΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ»...
τίποτα άλλο παρά η εκ νέου προώθηση
παλιών ιδεών.
Σύμφωνα με τον ίδιον, η ε/κ πλευρά
προωθεί νέα ΜΟΕ αντιδρώντας στις
εξελίξεις στο Βαρώσι. Ο κ. Τσαβούσογλου αναφερόμενος στο Βαρώσι είπε επίσης
τα εξής: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά επιθυμεί να πάρει πίσω το Βαρώσι. Επαναλαμβάνω από αυτό το βήμα ότι το Βαρώσι
είναι το έδαφος της “ΤΔΒΚ”. Τα μέτρα που
ελήφθησαν στο πλαίσιο του ανοίγματος
του Βαρωσιού δεν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι προς όφελος των “λαών”
του νησιού».
Απαντώντας σε ερώτημα Τούρκου δημοσιογράφου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι, «(οι Ε/κ) άρχισαν να
αισθάνονται άβολα με το άνοιγμα του Βαρωσιού. Είναι πολύ προβληματισμένοι
εξαιτίας του γεγονότος ότι και ο ελληνοκυπριακός λαός θέλει να χρησιμοποιήσει
την περιουσία του στο Βαρώσι. Αυτό είναι
το πιο φυσικό δικαίωμα». Επίσης,
ισχυρίστηκε ότι προβάλλοντας τα ΜΟΕ,
η ε/κ πλευρά επιχειρεί να παρακάμψει την
τ/κ πλευρά.
«Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρέπει να προσπαθήσει μάταια να εντάξει το
ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Αντιθέτως) θα πρέπει
να αξιολογήσει τις ευκαιρίες. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να ισχυρίζεται με
αστείο τρόπο ότι η ξαπλώστρα που τοποθετείται στην παραλία του Βαρωσιού
αποτελεί απειλή για τη διεθνή ασφάλεια»,
ανέφερε.
Επίσης, ο κ. Τσαβούσογλου ανακοίνωσε
ότι την επόμενη περίοδο η τ/κ πλευρά θα
καταθέσει τις δικές της προτάσεις για τα
ΜΟΕ.
Ο κ. Τατάρ ανφερόμενος στα ΜΟΕ που
προτείνει η ε/κ πλευρά, είπε ότι η ε/κ πλευρά σχετίζει αυτά τα μέτρα με το άνοιγμα
των τουρκικών λιμανιών στην Κυπριακή
Δημοκρατία και «την τροποποίηση της
ισορροπίας στον εναέριο χώρο (της Κύπρου) εις βάρος των Τ/κ».
«Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε αυτές
τις προτάσεις. Γιατί η πρόθεση πίσω από
αυτές είναι η περαιτέρω εξάπλωση της
εξουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και
η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων» των κατεχομένων, ανέφερε.
Ο κ. Τατάρ ισχυρίστηκε ακόμη ότι «η
τουρκοκυπριακή πλευρά θα παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις, δηλαδή μια
σειρά συνεργασιών μεταξύ των δύο κρατών που θα ωφελήσουν και τους δυο
«λαούς».

«Ο Τ/Κ ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ
ΜΑΣ, ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΜΑΣ»
O Τούρκος ΥΠΕΞ μετέφερε τους χαιρετισμούς του Ερντογάν και της Τουρκίας
στην κατεχόμενο Κύπρο, λέγοντας ότι «ο
τουρκοκυπριακός λαός είναι η ζωή μας,
τα πάντα, το πολύτιμό μας». Υπενθύμισε
δε για πολλοστή φορά ότι η Τουρκία δεν
άφησε ποτέ το ψευδοκράτος μόνο του και
δεν θα το κάνουν και στο μέλλον.
Ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι
υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σε όλο τον
κόσμο, έχουν αλλάξει οι ισορροπίες,

υπάρχουν κρίσεις και πόλεμοι, για να
σημειώσει ότι η Τουρκία είναι από τις χώρες που «κατευθύνουν τις εξελίξεις» και ότι
όλος ο κόσμος το βλέπει έτσι.

«ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ
ΕΒΚΑΦ – 459 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ε/Κ»
Για το Βαρώσι, ο κ. Τατάρ ισχυρίστηκε
ότι «(στην νέα περίοδο) θα υλοποιηθούν
βήμα προς βήμα τα έργα στην περιοχή.
Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, μέχρι
σήμερα 500.000 επισκέφθηκαν το Βαρώσι, το οποίο μετατράπηκε σε έναν διεθνή προορισμό. Όπως όλοι γνωρίζουμε
και οι Τουρκοκύπριοι, (δηλαδή) το ΕΒΚΑΦ
έχουν ιστορικά δικαιώματα στην περιοχή.
(Την ίδια στιγμή) ενεργούμε σύμφωνα με
το διεθνές δίκαιο. Όσον αφορά την “Επιτροπή Ακινήτων” που έγινε δεκτή από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι
απαραίτητο για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των πρώην κατοίκων. Θα ήθελα να επισημάνω ότι παρά τις πιέσεις
της “Eλληνοκυπριακής Διοίκησης” υπάρχουν
459 αιτήσεις (αυτή τη στιγμή). Ελπίζω ότι
αυτές οι αιτήσεις θα αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου».

«ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ Ε/Κ»
Ο Τσαβούσογλου ξεκίνησε τις επαφές
του με εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων ενώ στις συναντήσεις του
συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο «ΥΠΕΣ»
της κατοχικής «κυβέρνησης» Ζιγιά Εζτουρκλέρ, ο Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ, Σεντάν Ονάλ,
ο Τούρκος «πρεσβευτής» στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπασερί. Συναντήθηκε
επίσης με την «κυβέρνηση» των κατεχομένων και άλλους.
Στις ομιλίες του ο Τσαβούσογλου ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες,
πάντα με αλληλεγγύη και χέρι-χέρι. Και η
“ΤΔΒΚ” και το τουρκικό έθνος δεν άφησαν ποτέ τους Τουρκοκύπριους. Επομένως, θα τα ξεπεράσουμε, θα τα ξεπεράσουμε όλα. Το σημαντικό είναι να χαλάσουμε τα παιχνίδια που έχουν στήσει για
την Κύπρο… Διαπραγματευόμαστε για
την ομοσπονδία εδώ και χρόνια, αλλά
όπως γνωρίζετε, η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί τίποτα μαζί
σας, έτσι απέρριψαν όλα τα σχέδια, το
σχέδιο Ανάν, όλα τα μοντέλα, όλες τις προτάσεις που αφορούν την ομοσπονδία.
Αναποδογύρισε το τραπέζι στο Κραν Μοντανά και ήμουν εκεί. Είπαμε ήδη πριν
φύγουμε ότι είναι η τελευταία φορά που
διαπραγματευόμαστε για την ομοσπονδία. Μετά από αυτό, υπάρχει κυριαρχική
ισότητα, όχι πολιτική ισότητα. Η λύση των
δύο κρατών, επομένως. Δύο κράτη που
θα ζήσουν δίπλα-δίπλα, μπορούν να συνεργαστούν με κάθε τρόπο μεταξύ τους».
Ο Τσαβούσογλου υπενθύμισε ότι στην
άτυπη συνάντηση 5+1 για την Κύπρο που
έγινε στη Γενεύη πέρυσι, η Τουρκία εξέφρασε ξεκάθαρα τις θέσεις της για λύση
δύο κρατών και έθεσε στο τραπέζι τόσο
τις προτάσεις της για λύση, καθώς και την

επέκταση του ανοίγματος των Βαρωσίων.
Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ειλικρινής και θέλει να δει τους Τουρκοκύπριους ως ίσους, θα αναγνωρίσει
την «πολιτική της κυριαρχία» και θα συνεργαστούμε.
Για παράδειγμα, στο ζήτημα των υδρογονανθράκων. Η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαιώματα σε αυτό το θέμα, αλλά όταν λέμε ‘ας συνεννοηθούμε’ για δίκαιη κατανομή, αρχίζει να λέει ‘ίσως αργότερα’ και
δεν μιλάει καν για το είδος αυτής της συνεργασίας», κατέληξε.
Ο Τσαβούσογλου ξεκίνησε τις επαφές
του με εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων ενώ στις συναντήσεις του
συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο «ΥΠΕΣ»
της κατοχικής «κυβέρνησης» Ζιγιά Εζτουρκλέρ, ο Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ, Σεντάν Ονάλ,
ο Τούρκος «πρεσβευτής» στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπασερί.
O Τούρκος ΥΠΕΞ μετέφερε τους χαιρετισμούς του Ερντογάν και της Τουρκίας
στην κατεχόμενο Κύπρο, λέγοντας ότι «ο

τουρκοκυπριακός λαός είναι η ζωή μας,
τα πάντα, το πολύτιμό μας». Υπενθύμισε
δε για πολλοστή φορά ότι η Τουρκία δεν
άφησε ποτέ το ψευδοκράτος μόνο του και
δεν θα το κάνουν και στο μέλλον.
Ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι
υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σε όλο τον
κόσμο, έχουν αλλάξει οι ισορροπίες,
υπάρχουν κρίσεις και πόλεμοι, για να
σημειώσει ότι η Τουρκία είναι από τις χώρες που «κατευθύνουν τις εξελίξεις» και ότι
όλος ο κόσμος το βλέπει έτσι.
Στη γραμμή Ερντογάν ο Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι υπάρχουν δυσκολίες
στην Τουρκία οι οποίες ωστόσο μπορούν
να ξεπεραστούν, τονίζοντας ότι το έθνος
έχει περάσει πολύ δύσκολες στιγμές.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποσχέθηκε ότι η
Άγκυρα θα στηρίξει με κάθε τρόπο την
«κυβέρνηση συνασπισμού» στα κατεχόμενα ενώ προανήγγειλε και επίσκεψη του
τούρκου αντιπροέδρου Φουάτ Οκτάι στα
κατεχόμενα προκειμένου να δει τα έργα
που βρίσκονται σε εξέλιξη και να καταγράψει τις ανάγκες που υφίστανται.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ-ΤΑΤΑΡ

«Δεν υποκύπτουμε σε απειλές»
«Χωρίς να υποκύπτουμε στις οποίες απειλές ή προκλήσεις, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για λύση του Κυπριακού, προτάσσοντας όσα το διεθνές δίκαιο επιβάλλει»,
δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μάριος Πελεκάνος, κληθείς να σχολιάσει
τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και του ηγέτη της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, Ερσίν Τατάρ, στα κατεχόμενα.
Ο κ. Πελεκάνος (φωτό) είπε ακόμη πως «θα
συνεχίζουμε να προβάλλουμε τις προκλητικές ενέργειες και στάση της
άλλης πλευράς αλλά και τις απαράδεχτες αξιώσεις τους για αναγνώριση
ίσων κυριαρχικών δικαιωμάτων».
Σημείωσε πως «η προκλητική στάση και συμπεριφορά από την άλλη
πλευρά συνεχίζεται, αυτή τη φορά με αφορμή την παράνομη επίσκεψη
του Τούρκου ΥΠΕΞ στα κατεχόμενα εδάφη μας».
«Από τη δική μας την πλευρά, χωρίς να υποκύπτουμε στις οποίες απειλές ή
προκλήσεις, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας προτάσσοντας όσα το διεθνές δίκαιο επιβάλλει. Όπως θα συνεχίζουμε να προβάλλουμε τις προκλητικές
ενέργειες και στάση της άλλης πλευράς αλλά και τις απαράδεχτες αξιώσεις τους
για αναγνώριση ίσων κυριαρχικών δικαιωμάτων», επεσήμανε.
Είπε, ακόμη, πως «βλέπουμε ότι και η πλειοψηφία των συμπατριωτών μας
Τουρκοκυπρίων αντιδρά σε αυτή την εξόφθαλμη προσπάθεια της Άγκυρας να
θέσει υπό τον πλήρη έλεγχο της τα κατεχόμενα εδάφη μας».
«Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι να πετύχουμε
την άρση του αδιεξόδου και την επαναφορά του Κυπριακού σε τροχιά επίλυσης,
στη βάση των όσων προβλέπουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι
συμφωνίες υψηλού επιπέδου, οι μέχρι σήμερα επιτευχθείσες συγκλίσεις και το
ευρωπαϊκό κεκτημένο», υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.
Μια λύση, ανέφερε, «που θα είναι εις όφελος του συνόλου των πολιτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας και θα καθιστά την Κύπρο ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό
κράτος, χωρίς ξένα στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις από τρίτους».

Ελλάδα

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Πέμπτη 16 Ιουνίου2022
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙKΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΙΑΧΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Λιγοστεύουμε οι Έλληνες…

Όλα πάνε πρύμα… Τα καταφέραμε τόσο καλά, που ο πληθυσμός της Ελλάδας
μειώθηκε κατά 441.000 (4%) μέσα σε 10 χρόνια, συγκεκριμένα τη δεκαετία 2011-2021,
όπως αποκάλυψε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ), καθηγητής Οικονομικών Νίκος Βέττας, στο Συνέδριο «Δημογραφικό 2022: Η Μεγάλη Πρόκληση», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη
Βρετανία». Ο κύριος λόγος, είναι ότι οι γεννήσεις έχουν πάρει την… κατιούσα σε σχέση
με τους θανάτου από το 1980. Συν το ότι, λόγω της κρίσης, πολλοί ήταν οι Έλληνες
που έφυγαν, μετανάστευσαν, καθώς 1 στους 3 ήταν άνεργος. Ένας άλλος λόγος, είναι
το ότι είμαστε από τις χώρες με την χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Λιγότερες από 6 στις 10 γυναίκες με μικρά παιδιά εργάζονται στην Ελλάδα. Αντίθετα, οι 9 στους 10 άνδρες δουλεύουν. Και είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη,
αν μετρήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών σε εργασία και άλλες θέσεις. Πρέπει να
υποστηριχθούν οι Ελληνίδες που θέλουν να κάνουν παιδί, χωρίς να θυσιάσουν την
είσοδο και την πρόοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η ισχύς της ελληνόκτητης ναυτιλίας
Αυτήν τη στιγμή, η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη πλοιοκτήτρια χώρα στον κόσμο, με
στόλο 5.514 πλοίων και αντιπροσωπεύει το 59% του στόλου που ελέγχεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2019, ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε κατά 7,4% και
από το 2014 κατά 45,8%. Η αξία του ελληνόκτητου στόλου μέσα σε τέσσερα χρόνια
εκτινάχθηκε στα 158,97 δις δολάρια, από 82,85 δις δολάρια, ήτοι αυξήθηκε κατά 92%
από το 2018 μέχρι το 2022. Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση, δεδομένου ότι ο στόλος σε πλήθος πλοίων αυξήθηκε μόνο κατά 474 ποντοπόρα (ποσοστό 11%). Η αξία
των πλοίων της Ιαπωνίας ανέρχεται σε 211,5 δις δολάρια και της Κίνας σε 204,5 δις
δολάρια.

9 κυριακάτικες ελληνικές εφημερίδες
πωλούν μόλις 122.740 φύλλα!
Η κατάρρευση της κυκλοφορίας των κυριακάτικων εφημερίδων προχωράει με βήμα
ταχύ και σωτηρία από τον… ουρανό δεν φαίνεται, ακόμα και για εφημερίδες με ισχυρό
παρελθόν, η κυκλοφορία των οποίων έφτανε κάποτε στα 200.000 φύλλα. Σήμερα, το
«Βήμα» έφτασε να πουλάει την Κυριακή κάτω από 30.000 φύλλα, η «Καθημερινή»
κάτω από 45.000, ο «Τύπος» κάτω από 10.000 και το «Πρώτο Θέμα» γύρω στα 35.000
φύλλα, από εκεί που η κυκλοφορία τους ήταν κοντά στα 200.000 φύλλα. Ο μέσος όρος
των εννέα κυριακάτικων εφημερίδων είναι στα όρια του πήχη, μεταξύ 120.000 και
123.000 φύλλων. Η εξήγηση προέρχεται από την ωμή πραγματικότητα. Μήπως είναι
«χθεσινές» οι σημερινές εφημερίδες, ημερήσιες και κυριακάτικες; Γράφουν αυτά που
έχουν βγει από την προηγούμενη μέρα στον αέρα από τον κατακλυσμό των καναλιών,
των ραδιοφώνων, των sites, κλπ. σε κάθε νομό, πόλη και χωριό, που διαλαλούν τις
προσφορές, την πραμάτεια των τοπικών επιχειρήσεων και μαγαζιών. Υπάρχει λύση;
Ασφαλώς και υπάρχει. Οι ειδήσεις, τα γεγονότα, έχουν γίνει σχεδόν… φέιγ βολάν! Γι’
αυτό και οι ημερήσιες και οι κυριακάτικες εφημερίδες πρέπει να γίνουν της «επόμενη
μέρας»! Αυτό που λείπει είναι η «εξήγηση». Να έρθει στο φως αυτό που βρίσκεται
πίσω από τις αποφάσεις της κυβέρνησης, από τις αλλαγές που εξαγγέλλουν οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς, οι περιφερειάρχες, οι νομάρχες και οι δήμαρχοι. Να αποκαλυφθεί το χατίρι ποιών μεγαλόσχημων γίνεται, που όλο και κάποιο «δωράκι» προσφέρουν. Έχει έρθει η ώρα της «επόμενης μέρας» των εφημερίδων, ημερήσιων και κυριακάτικων.

Κίνηση-ματ από τον Ιερώνυμο
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, από την πρώτη στιγμή της έναρξης του πολέμου στην
Ουκρανία, έκανε μια σειρά από κινήσεις, προκειμένου η θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος να είναι σαφής, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους, παρακάμπτοντας κάποιες ελάχιστες φιλορωσικές φωνές της Ιεραρχίας. Τις προηγούμενες ημέρες, για παράδειγμα, χειρίστηκε αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά, το ζήτημα που έχει προκύψει με το
αίτημα του Πατριαρχείου της Σερβίας προς διάφορες Εκκλησίες, μεταξύ των οποίων
και η δική μας, να εξετάσουν την πιθανότητα αναγνώρισης της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας
με την ονομασία «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία – Αρχιεπισκοπή Αχρίδας». Το
αίτημα προέκυψε έπειτα από έντονες πιέσεις που ασκεί η Μόσχα στο Πατριαρχείο
Σερβίας και υποκρύπτει προφανώς πολιτικές σκοπιμότητες, τις οποίες αντιλήφθηκε
άμεσα ο Αρχιεπίσκοπος. Η απάντηση-ματ, όπως μαθαίνουμε, είναι ότι γι’ αυτά τα θέματα, μόνο αρμόδιο να παίρνει αποφάσεις είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο
όμως ήδη έχει αναγνωρίσει την Εκκλησία του γειτονικού κράτους με την ονομασία
«Αρχιεπισκοπή Αχρίδας». Που σημαίνει ότι το ζήτημα είναι ήδη λυμένο και όσοι προσπαθούν να το ξανανοίξουν, πολύ κακώς σκέφθηκαν να εντάξουν και την Εκκλησία
της Ελλάδος στον σχεδιασμό τους.

Τους ξεσήκωσε
Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, στη σύνταξη της καταδικαστικής έκθεσης για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, η οποία πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Β. ΜεΪμαράκης μπήκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και ξεσήκωσε τους ευρωβουλευτές, λέγοντας ότι δεν μπορεί ο Ερντογάν να παραβιάζει, να βεβηλώνει, να απειλεί, να αμφισβητεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον χαϊδεύει.
Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να εντάξει 28 τροπολογίες, που ψηφίστηκαν πανηγυρικά
και οι οποίες καταδίκαζαν την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, αλλά και τις προσπάθειες βεβήλωσης μνημείων, όπως η Αγία
Σοφία.

Ξεχωριστή δράση
Στην κατάμεστη από κόσμο Πλατεία Κοραή πραγματοποιήθηκε μία ξεχωριστή εκδήλωση, γεμάτη ευαισθησία και αγάπη, αφιερωμένη στους τετράποδους φίλους μας, με
τίτλο «Αγαπώ τα Ζώα», από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
Πειραιά, σε συνεργασία με φορείς και επαγγελματίες της πόλης, στο πλαίσιο του εορτασμού των «Ημερών Θάλασσας 2022». Συγκινητική ήταν η παρουσία της χειρίστριας στο κέντρο σκύλων οδηγών Ελλάδος Έλσας Αντωνίου, με την σκυλίτσα οδηγό
«Ντόρα». Το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων κέρδισαν οι αστυνομικοί σκύλοι, που
απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα μικρών και μεγάλων φιλόζωων.

Φ. Χαρ.

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ε.α Γ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ: «Δεν
έχουν διανοηθεί τι θα τους συμβεί αν τολμήσουν»
Ο

Αντιναύαρχος ε.α, Γιάννης Εγκολφόπουλος ήταν σαφής στο μήνυμα που έστειλε μέσα από συνέντευξή
του στην πρωινή εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού της Αθήνας. Αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα
και τις εμπρηστικές δηλώσεις των
πολιτικών της Τουρκίας είπε ότι «αυτό
που θα τους συμβεί δεν το έχουν διανοηθεί».
«Επειδή έζησα και την υπόθεση των
Ιμίων από πρώτο χέρι, τότε και η κ. Τσιλέρ είχε ξανασηκώσει τους τόνους, μετά
εξαφανίστηκε. Πού είναι τώρα; Την έχετε
δει;» σχολίασε.
«Εμείς που τους έχουμε ζήσει δεν
φοβόμαστε. Γράψτε το με μεγάλα γράμματα! Όχι, δεν φοβόμαστε, δεν μας
ενδιαφέρουν. Μακάρι να κάνουν κίνηση,
διότι αυτό που θα τους συμβεί, δεν το
έχουν διανοηθεί και δη τώρα. Αλλά
θέλω να πω ότι δεν είναι ούτε πατριωτικό ούτε εθνικιστικό αυτό. Είναι η
αλήθεια. Πολλοί από μέσα δεν μπορούν να βγουν να τα πουν αυτά. Εγώ
τους έχω ζήσει 38 χρόνια και ξέρω
πώς είναι, πώς σκέπτονται. Κάνουν
τους νταήδες και μετά φεύγουν. Αυτοί
είναι οι Τούρκοι. Αυτό κάνει και ο κ.
Ερντογάν», υπογράμμισε ο κ. Εγκολφόπουλος.
«Ο κ. Ερντογάν όταν μπήκε στην εξουσία πήρε μια διαλυμένη οικονομία, όσο η
οικονομία του πήγαινε καλά δεν ασχολείτο με τα εξωτερικά. Μόλις η οικονομία
άρχισε να μην πηγαίνει καλά και δεν είχε
αφήγημα για το εσωτερικό, άρχισε να κοιτάει στο εξωτερικό», συμπλήρωσε.
«Αυτό που φοβάται ο Ερντογάν είναι

η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα μετά το 2019
έριξε πολλά λεφτά και έχει φέρει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε πολύ καλό επιχειρησιακό επίπεδο. Μπορούν να αντιμετωπίσουν στα ίσια και καλύτερα τους Τούρκους, ενώ στην Τουρκία με το εμπάργκο,
η κατάσταση του στρατεύματος βρίσκεται σε άσχημα επίπεδα», είπε ο αντιναύαρχος.
Ο αντιναύαρχος στο κλείσιμο της συζήτησης επανέλαβε «αυτό που θα τους
συμβεί δεν το έχουν διανοηθεί… Και
ξέρετε, αυτό τους το φυλάμε από τα
Ίμια, τότε η πολιτική ηγεσία, ήμουν
εκεί κυβερνήτης φρεγάτας, αν μας είχε
αφήσει τότε, θα είχαν πάθει τέτοιο
πατατράκ που δεν θα είχαν κουνηθεί
καθόλου μέχρι τώρα. Δυστυχώς δεν
μας άφησαν, γιατί υπήρξαν πολλοί
άλλοι λόγοι. Οι κυβερνήτες των πλοίων
έχουν ζήσει την ταπείνωση όταν οι
δικοί μας, μας είπαν να φύγουμε. Αυτή
η ταπείνωση θα εκδηλωθεί κάποια
στιγμή, όχι με τον τρόπο που περιμένει ο κ. Ερντογάν και ο κ. Τσελίκ που

λέει «θα ‘ρθούμε νύχτα». Όσο ξέρει
αυτός από στρατιωτικά, ξέρετε εσείς
και εγώ από ραπτική… Αυτά που λένε
είναι αστειότητες!».
«Ο κ. Ερντογάν μακάρι να κάνει την
πρώτη κίνηση», κατέληξε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»: Ο Αντιναύαρχος
ε.α Εγκολφόπουλος, από όσους εμφανίζονται σε τηλεοπτικά κανάλια και
συζητούν για τα εθνικά θέμα (πολιτικοί, στρατιωτικοί, αναλυτές, καθηγητές
Π/μίου, δημοσιογράφοι) είναι μακράν
ο πιο διαβασμένος και ο πιο πλήρης
στις αναλύσεις που προβαίνει. Πέραν
της πολύτιμης εμπειρίας του, είναι
βαθύς γνώστης των γεωπολιτικών
δεδομένων και γνωρίζει άριστα το τι
συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν
σχέση με τα εθνικά μας θέματα. Γνωρίζει
πρόσωπα και καταστάσεις σε άλλα
κράτη καθώς και το τι γράφεται σε ξένα
έντυπα. Παρακολουθεί με προσοχή
τις εξελίξεις στο εξωτερικό και είναι
πολύ διαφωτιστικός και πειστικός στις
αναλύσεις του.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Είμαστε σε θέση να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή»
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε
μία συνολική αποφασιστική απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις δείχνοντας ποια θα είναι η στάση της Αθήνας.
Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, μιλώντας για την κλιμακούμενη
τουρκική προκλητικότητα και τις προσωπικές επιθέσεις που
δέχεται ο ίδιος από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως «θα κάνουμε ό,τι
χρειαστεί. Και οι Έλληνες πρέπει να αισθάνονται απολύτως
ασφαλείς, ότι η χώρα δεν έχει απλά μία ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, την οποία φροντίσαμε αυτά τα τρία χρόνια να την ενισχύσουμε έτι περαιτέρω, αλλά έχει και πολύ
ισχυρούς συμμάχους και εντάσσεται σε ένα πλαίσιο χωρών
που αντιλαμβάνονται ότι τα σύνορα δεν μπορούν να παραβιάζονται διά της βίας και οι διαφορές μεταξύ των κρατών
πρέπει να λύνονται με μοναδικό γνώμονα και μοναδικό
σημείο αναφοράς το διεθνές δίκαιο».
Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα δεχόταν να συναντηθεί ξανά με τον Ερντογάν, μετά το περίφημο «Μητσοτάκης
γιοκ», ο πρωθυπουργός απάντησε «φυσικά», δείχνοντας ότι η
Ελλάδα θέλει να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας
μεταξύ των δύο χωρών.
«Πιστεύω ότι νομοτελειακά κάποια στιγμή θα συναν-

τηθούμε και πρέπει να συναντιόμαστε και πρέπει να συζητάμε και όπως σας είπα – και όπως είπα και στον ίδιο τον
πρόεδρο Ερντογάν – πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε
ότι διαφωνούμε, αλλά να συμφωνούμε στο πλαίσιο επίλυσης
των διαφορών μας. Και επίσης, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πότε τα επιχειρήματά μας αγγίζουν πια τη σφαίρα
του παραλόγου», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός τόνισε πάντως, ότι «διάλογο με το παράλογο δεν μπορούμε να κάνουμε. Και οι αιτιάσεις της Τουρκίας,
έτσι όπως εκφράστηκαν στις τελευταίες επιστολές στον
ΟΗΕ, είναι τελείως παράλογες στον βαθμό που εγείρουν
ζητήματα κυριαρχίας της Ελλάδας επί των νησιών».
Αναφερόμενος στο κρεσέντο προκλήσεων από την Άγκυρα,
ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα ψυχραιμίας και νηφαλιότητας: «Έχω συναντήσει τέσσερις φορές τον Ερντογάν
ως πρωθυπουργός. Έχω δει πολλές διακυμάνσεις στην
τουρκική πολιτική. Είμαι αρκετά συνηθισμένος στο ευμετάβλητο της τουρκικής ρητορικής», σημείωσε χαρακτηριστικά.
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ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΡΑΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ Ε.Ε.

Εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ ετοιμάζει
ο Τούρκος πρόεδρος
Ε

ν μέσω του πολεμικού κλίματος εναντίον της Ελλάδας και προσωπικά
κατά του πρωθυπουργού Μητσοτάκη,
που καλλιεργεί συστηματικά η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση στην Τουρκία
και προπαγανδίζουν κατά κόρον τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευθέως αναφέρθηκε σε
«δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων, τα
οποία καταπατούν… κλέφτες, όπως είπε,
προφανώς αναφερόμενος στις έρευνες
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Προανήγγειλε δε ότι δεν θα αφήσουν «ανεκμετάλλευτο ούτε λιθαράκι» από τους
πλούσιους πόρους υδρογονανθράκων
της περιοχής.

που έχουν δικό τους στόλο γεωτρυπάνων.
Μόλις εξετάσαμε με τους συνεργάτες μας,
πώς να ονομάσουμε το 4ο γεωτρύπανό μας.
Και καταλήξαμε στο όνομα του σουλτάνου
Αμπντούλ Χαμίτ, ο οποίος άφησε με τα έργα
του το όνομά του κάποτε σε αυτήν την περιοχή. Είπαμε να ανακοινώσουμε το όνομα
αυτού του πλοίου, το οποίο θα είναι “Αμπντουλ
Χαμίτ Χαν”. Τώρα βρίσκεται στο λιμάνι Τασουζτού της Μερσίνας και γίνονται οι τεχνικές
προετοιμασίες πριν από την πρώτη του
γεώτρηση. Πρώτα ο Αλλάχ, όταν θα ξεκινήσει τις αποστολές αυτό το πλοίο μας, θα
εκτελούνται πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά και
πιο αποτελεσματικά τα έργα μας. Να είναι
καλορίζικο το 4ο γεωτρύπανό μας! Πιστεύω
ότι κι αυτό το πλοίο μας, όπως και το “Φατίχ”,
θα μας φέρει καλά νέα για χάρη του έθνους

τάλλευτο ούτε λιθαράκι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΟΠΩΣ ΤΟ 1922» – ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΔΥΣΗ
Επίθεση στην Ελλάδα αλλά και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από εκδήλωση για τη
νεολαία στο Βαν.
Ξεκινώντας από την άσκηση EFES-2022
την οποία παρακολούθησε με τον ακροδεξιό κυβερνητικό του εταίρο, Ντεβλέτ
Μπαχτσελί, ο Ερντογάν διεμήνυσε ότι από
εκεί στάλθηκαν συγκεκριμένα μηνύματα, με
συγκεκρικένο αποδέκτη. «Ξέρετε πού και
φαίνεται ότι το κατάλαβαν», ανέφερε χαρα-

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν παρέλειψε να μιλήσει για μία ακόμα φορά στο
ταξίδι του πρωθυπουργού και στις ΗΠΑ.
«Εγώ σε φιλοξένησα, σε κέρασα φαγητό, συμφωνήσαμε να μιλάμε χωρίς τρίτους αλλά μετά από λίγες μέρες πήγες στις
ΗΠΑ και μίλησες εναντίον μας. Ενάντια
στα F-16. Αυτά δεν τα χάφτουμε Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας για τις αμερικανικές βάσεις
επανέλαβε ότι στήθηκαν 5+4 αμερικανικές
βάσεις στην Ελλάδα, και μας λένε ότι είναι
εναντίον των Ρώσων για να προσθέσει ότι
αυτά δεν τα πιστεύει η Τουρκία. «Τα λόγια
σου είναι γεμάτα ψέματα», υποστήριξε ο
Τούρκος πρόεδρος, απευθυνόμενος στον
πρωθυπουργό, για να συνεχίσει με επίθεση και στη Δύση, υποστηρίζοντας ότι δεν
μπορεί να είναι αξιόπιστη.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Στο χορό της εμπρηστικής ρητορικής
μπαίνουν όμως και τα ΜΜΕ στην Τουρκία
βάζοντας στο στόχαστρο το Καστελόριζο
και εστιάζοντας στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης.
Φαίνεται ότι ο Ερντογάν έστειλε στην
κατεχόμενη Κύπρο τον ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσογλου ως προπομπό των εξελίξεων
στην περιοχή, με στόχο να μεταφέρει το μήνυμα στο ψευδοκράτος και να προετοιμάσει
τους κατοχικούς ηγέτες. Γι’ αυτό ο Τσαβούσογλου έκανε λόγο ότι θα «χαλάσει τα
σχέδια των Ελληνοκυπρίων».
Ο Ερντογάν σε ομιλία του αναφέρθηκε
στο τέταρτο νέο γεωτρύπανο της Τουρκίας,
στο οποίο έδωσε το όνομα του αιμοσταγούς
σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίτ. Το πλοίο αυτό,
τόνισε, με το οποίο η Τουρκία γίνεται ακόμα
πιο δυνατή, ετοιμάζεται να ξεκινήσει την
πρώτη του γεώτρηση στην ανατολική Μεσόγειο.
«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις έρευνες και γεωτρήσεις, που προηγουμένως
πραγματοποιούσαμε μισθώνοντας γεωτρύπανα, με δικά μας μέσα. Κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και στην ανατολική
Μεσόγειο. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σε κάθε τομέα.
Συνεχίζουμε να αυξάνουμε την ισχύ του στόλου μας με νέα πλοία. Με αυτό το τέταρτο
πλοίο, έχουμε κάνει τον στόλο μας πολύ,
πολύ δυνατό. Αυξήσαμε τα γεωτρύπανά μας
σε 4, με το βήμα που κάναμε πρόσφατα.
Έτσι, έχουμε γίνει μια από τις λίγες χώρες

μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ»
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφήνοντας
αιχμές για Ελλάδα και Κύπρο, έστειλε μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψει να καταπατηθούν
τα δικαιώματα των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο.
«Ως μία χώρα που περιστοιχιζόμαστε
από 3 θάλασσες, υπερασπιζόμαστε όχι
μόνο στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και τη
Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τ/Κ. Κανείς
να μην έχει αμφιβολία γι’ αυτό. Εμείς
ούτε σφετεριζόμαστε τα δικαιώματα
κανενός, ούτε παραχωρούμε τα δικά μας
δικαιώματα σε κλέφτες. Ποτέ δεν επιτρέψαμε να καπηλευτούν κάτι που είναι
δικό μας με βία ή απειλές. Βλέπουμε την
ενέργεια όχι ως στοιχείο έντασης και
σύγκρουση, αλλά ως το κλειδί της περιφερειακής συνεργασίας. Γι’ αυτό προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους
παίκτες της περιοχής. Τα αποτελέσματα των επαφών μας, θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Ως χώρα, της οποίας τα
περίχωρα είναι γεμάτα με πλούσιους
πόρους υδρογονανθράκων, είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε ανεκμε-

Εκτός από το Καστελόριζο, η «Milliyet»

κτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.
Στην στρατιωτική άσκηση Efes, που περι-

γράφει πως «κάποια από τα νησιά που

λάμβανε και απόβαση σε νησιά, ο Ερντο-

της στρατιωτικοποίησης είναι η Ρόδος,

γάν εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά της
Ελλάδας.
Δήλωσε πως «η Τουρκία δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά της στο Αιγαίο
και δεν θα διστάσει να ασκήσει τα
δικαιώματα που της δίνουν οι διεθνείς
συνθήκες για τη στρατιωτικοποίηση των
νησιών, όταν αυτό χρειαστεί».
«Καλούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να σταματήσει να στρατιωτικοποιεί
τα νησιά, που είναι σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και να ενεργήσει
σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Δεν
αστειεύομαι, σοβαρά μιλάω», είπε.

μπορεί να διεκδικήσει η Τουρκία λόγω
η Χίος και η Λέσβος».
Η “Yeni Safak” αναφέρει ότι 22 από τα
23 νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα και καθιστούν «απειλή για την Τουρκία», ενώ μονάχα
η Χάλκη είναι αποστρατιωτικοποιημένη.
Επιπλέον, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει
πως η Τουρκία έχει την κυριαρχία 9 νησιών
(όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Σάμος, η
Χίος, η Ικαρία, η Ρόδος) και πως στην
Ελλάδα… έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης!
Την ίδια ώρα σε συνέντευξη του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ
Τσαβούσογλου στο πρακτορείο “Ανατο-

«Hurriyet», Αχμέτ Χακάν, να μην παρεμβαίνει.
Ο αντιναύαρχος ε.α. του τουρκικού ναυτικού Τζιχάντ Γιαϊτζί δήλωσε πως «η Ψέριμος ανήκει στην Τουρκία». Καθηγητές
πανεπιστημίων υπενθυμίζουν το «οθωμανικό παρελθόν των νησιών» και υποστηρίζουν
πως «από τη στιγμή που η Ελλάδα παραβίασε τους όρους, τα νησιά πρέπει να επιστραφούν στην Τουρκία που διαδέχθηκε
την Οθωμανική Αυτοκρατορία».

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΑΛΛΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με
ψυχραιμία τις πολεμικές ιαχές της Άγκυρας
και τις απειλές κατά της κυριαρχίας των
νησιών.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου τόνισε πως «σε πρόσφατη σύνοδο επικυρώθηκε η θέση της Ελλάδας ως
πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή», ενώ
επανέλαβε πως «η Ιστορία δεν ξαναγράφεται επειδή κάποιος την έχει κάπως
στο μυαλό του».
«Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι
αδιαμφισβήτητα. Η χώρα μας είναι δύναμη
ασφάλειας, ελευθερίας και δικαίου. Η
αποτρεπτική μας ισχύ είναι υπέρ-επαρκής. Κανείς δεν αποδέχεται και υποστηρίζει τους ισχυρισμούς της γείτονος.
Ενημερώνουμε συνεχώς τους εθνικούς
οργανισμούς και τους συμμάχους μας»,
ανέφερε ο κ. Οικονόμου.
«Η Ελλάδα δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε
λεκτικούς διαξιφισμούς με την Τουρκία, που
είναι αντιπαραγωγικοί», τόνισε ο Εκπρόσωπος και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση
ενημερώνει τη διεθνή κοινότητα για την τουρκική επιθετικότητα και λαμβάνει στήριξη από
παντού.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κ.
Μητσοτάκης έχει αποκλείσει κατηγορηματικά να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση με

Δυναμιτίζοντας ακόμα περισσότερο το

λή”, τονίζει πως η Άγκυρα θα αμφισβητή-

τους Τούρκους για τα κυριαρχικά δικαιώμα-

κλίμα ο Τούρκος πρόεδρος κατά την ομιλία

σει την κυριαρχία των νησιών σε περίπτω-

τα της χώρας επί των νήσων του Αιγαίου.

του στη νεολαία προειδοποίησε μεταξύ

ση που δεν αποσυρθούν τα στρατεύματα.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι «ακόμα και

Οι εμπρηστικές δηλώσεις δεν τελειώνουν

υπόνοια παραβίασης της ελληνικής κυρι-

άλλων τους Έλληνες, να προσέξουν μην
πάθουν όσα οι παππούδες τους...
Διεμήνυσε δε ότι «η μαγκιά αυτού του

εκεί, καθώς ακολούθησε ο κυβερνητικός

αρχίας θα τιμωρείται βαριά».

εταίρος του κ. Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί,

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αν η

λαού» δεν χάφτει τέτοιες συμπεριφορές, για

ο οποίος ξεκαθάρισε πως διεκδικεί τα Δωδε-

Τουρκία τολμήσει να επιχειρήσει το απο-

να προσθέσει αναφερόμενος στον Έλληνα

κάνησα καθώς «η καρδιά τους είναι

νεννοημένο και να προσβάλει την ελληνι-

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι

στραμμένη στην Τουρκία».

κή επικράτεια ή τα κυριαρχικά δικαιώματα

«όταν πριν 100 χρόνια οι πρόγονοι σου

Στο CNN Turk πολιτικός αναλυτής πρό-

της χώρας, το κτύπημα θα είναι «ολιστικό»,

πήγαν να κάνουν τέτοια, ξέρεις τι έπα-

τεινε «κατάληψη κάποιων νησιών της Ελλά-

δεν θα περιοριστεί μόνο στην άμυνα και

θαν, μην πάθετε το ίδιο».

δας», με τον διευθυντή της εφημερίδας

στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της χώρας.

O μογένεια
Συνεργασία Εθνικής Ομοσπονδίας Η.Β. με κοινότητες
Εβραίων, Κούρδων, Αρμενίων και Αλεβιτών
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Το ελληνικό κρασί στο Λονδίνο
Δ

υναμική ήταν η παρουσία των Ελλήνων οινοποιών στην σημαντικότερη
έκθεση οίνου του Λονδίνου,
η οποία έλαβε χώραν, μετά
από δύο χρόνια απουσίας,
στο Olympia London Grand
Hall (7-9 Ιουνίου).
Ο πλούσιος, καινοτόμος κλάδος κρασιού της Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από 30+ ελληνικά
οινοποιεία: Akriotou Wines,
Argatia Winery, Argyrakis
Wines, Avantis Wines, Boutari
Scalarea Estate, Boutari
Wineries, Charalaboglou Estate, Diamantakis Winery, Domaine Costa Lazaridi, Domai-

Σ

Winery, Minos Miliarakis
Winery, Moschopolis Winery,

Tselepos Wines, Tzivani Bio
Wines, Vaeni Naoussa, Wines

Κρήτης καθώς και της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης

υναντήσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες της Βρετανίας είχαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στελέχη της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου.
Συγκεκριμένα οι συναντήσεις έγιναν με τις
ηγεσίες του Συμβουλίου Αντιπροσώπων της εβραϊκής κοινότητας, την Αρμενική Εθνική Επιτροπή
ΗΒ, την Κουρδική Συνέλευση Βρετανίας και την
Ομοσπονδία Βρετανών-Αλεβιτών.
Σκοπός ήταν η εμβάθυνση των δεσμών με τις
κοινότητες αυτές ώστε να αναπτυχθεί η συνεργασία επί ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Στις 3 Ιουνίου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής και ο Βοηθός
Εκτελεστικός Αξιωματούχος Χρήστος Ττιούτον,
παρευρέθησαν στο ετήσιο θερινό φεστιβάλ της
κοινότητας των Αλεβιτών. Μεταξύ άλλων συζήτησαν με τους επικεφαλής της Ομοσπονδίας των
Αλεβιτών θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον

τομέα της εξωτερικής πολιτικής.
Στις 5 Ιουνίου τα δύο στελέχη της Ομοσπονδίας συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με αξιωματούχους της Αρμενικής Εθνικής
Επιτροπής και της Κουρδικής Συνέλευσης. Οι
εκπρόσωποι των τριών οργανώσεων έχουν συντάξει από κοινού μια σειρά επιστολών προς τη βρετανική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο
της όλο και στενότερης συνεργασίας τους αναφορικά με θέματα που άπτονται της Τουρκίας και
των ενεργειών της.
Στη νεότερη συνάντηση συμφωνήθηκε η από
κοινού αποστολή επιστολής που θα θίγει την πρόσφατη βρετανική απόφαση για άρση των απαγορεύσεων εξαγωγής οπλισμού στην Τουρκία.
Τέλος, στις 16 Ιουνίουοι κ.κ. Καραολής και
Τιούτον συναντήθηκαν με τους επικεφαλής του
Συμβουλίου Αντιπροσώπων που εκπροσωπεί
τους Εβραί-ους της Βρετανίας. Συζητήθηκαν οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο κοινότητες και δυνητικές πρωτοβουλίες περαιτέρω

σύσφιγξης των σχέσεων.
Αναφερόμενος στις παραπάνω πρωτοβουλίες, ο κ. Καραολής δήλωσε: «Ως υπεύθυνοι,
προβληματιζόμενοι και ενεργοί Βρετανοί πολίτες
είναι σημαντικό να αναπτύξουμε στενές σχέσεις
με τις κοινότητες που ζουν γύρω μας, ιδιαίτερα
στο βόρειο Λονδίνο».
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ πρόσθεσε πως η συνεργασία των
παροικιών επί βρετανικού εδάφους «είναι μια
ευκαιρία να κάνουμε τις φωνές μας πιο δυνατές
και ενισχύει το συλλογικό μας όραμα για ένα θετικό
μέλλον για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, όπου η ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και η δημοκρατία είναι κεντρικοί πυλώνες».
Ο κ. Καραολής κατέληξε λέγοντας πως «η
σύμπραξη ανθρώπων γύρω από αμοιβαία
ενδιαφέροντα και εμπειρίες μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση ενός λαμπρότερου μέλλοντος για τις παροικίες μας».

Η Κυριακή της Πεντηκοστής στο Μπέρμιγχαμ

ne Florian, Domaine Hatzimichalis, Douloufakis Nikos
Winery, Ktima Diamantakos,
Ktima Toplou / Toplou Winery,
Lykos Winery, Messimvria

Muses Estate, Oenops Wines,
Petriessa Estate, Samartzis
Estate Wines, Samos Coop,
Skoumpris Winery, Taralas
Estate, Thivaiki Gi, Tsantalis,

of Crete.
Η ελληνική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη
των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και

Αμπέλου και Οίνου.
Την έκθεση επισκέφθηκε και
ο Πρέσβης της Ελλάδας στο
Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Ιωάννης Ραπτάκης (φωτό πάνω).

Πανηγυρικά εορτάστηκε η Κυριακή
της Πεντηκοστής και η Δευτέρα του Αγίου
Πνεύματος στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Λουκά και Αγίας Τριάδος Έρντινγκτον, στο Ανατολικό Μπέρμιγχαμ.
Την Κυριακή της Πεντηκοστής, της
Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, ενώ την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ο Θεοφιλέστατος Χοροστάτησε,
συλλειτουργούντων των Πρωτοπρεσβυτέρων Χρήστου Στεφάνου, Θεοδώρου Πολυβίου, John Nankivell και του
Οικονόμου Νικολάου - Λουκά Καραφυλλίδη.

Ομαδική έκθεση: Creating Diasporic Worlds
Εγκαίνια: 5 Ιουλίου 2022, 6-9 μ.μ.
CYPRUS HOUSE, 13 St.
James’s Square, London SW1Y 4LB
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με το
Ελληνικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Μελετών της Ελληνικής Διασποράς, και το Κέντρο
Geo Humanities στο Royal Holloway, University of London, και το Μουσείο Fitzwilliam–
ΠανεπιστήμιοCambridge, παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση Creating Diasporic
Worlds στο οίκημα της Ύπατης Αρμοστείας στο Λονδίνο μεταξύ 5- 19 Ιουλίου 2022.
Η έκθεση Creating Diasporic Worlds παρουσιάζει τα αποτελέσματα των τριών
ερευνητικών-καλλιτεχνικών έργων που έχουν επιλεγεί μετά από τον διαγωνισμό
Creative Commissions 2022, ο οποίος απευθυνόταν σε δημιουργικές συνεργασίες
ανάμεσα σε ερευνητές και καλλιτέχνες για διερεύνηση διασπορικών ταυτοτήτων,
πολιτισμών, πολιτικών, ηθών και εθίμων:
__THE GREEN LINE IN LONDON’S GREEN LANES (Olivia Melkonian,
Anoushka Berberian και Rebecca Jinks)
__LIQUID NARRATIVES (Αναστασίας Μηνά και Κωνσταντίνου Αργιανά)
__APHRODITE’S SISTERS (Θεοπίστης Στυλιανού-Lambert, Αντιγόνης
Ηρακλείδου, Γιώργου Παπαντωνίου και Christine E. Morris)
Εγκαίνια: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, 6-9μ.μ.
Κρατήσεις μέσω Eventbrite:
https://www.eventbrite.co.uk/e/creating-diasporic-worlds-tickets-359369462737
Διάρκεια έκθεσης: 5 – 19 Ιουλίου 2022, 10π.μ. – 4μ.μ.
(κρατήσεις μέσωemail: info@culturalchc.co.uk)
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Ελληνική Βραδιά σχολείων
Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ελληνική Βραδιά των παροικιακών
σχολείων Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ, που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο, 11 Ιουνίου, στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής
Αδελφότητος Λονδίνου.
Δεκάδες γονείς και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να περάσουν μια ευχάριστη και διασκεδαστική βραδιά. Η ζωντανή μουσι-

κή της ορχήστρας του Μιχάλη Θεοδοσίου και το πλούσιο και εύγευστο που ετοίμασαν οι νέοι υπεύθυνοι του catering του οικήματος
της Αδελφότητας, Άντρος και Άννα Κκάμαρη, συνέτειναν στην επιτυχία της βραδιάς. Το γλέντι και η ευθυμία, με όλους να δείχνουν τις
χορευτικές τους ικανότητες, ή τουλάχιστον τη χορευτική τους διάθεση, κράτησαν μέχρι αργά τη νύκτα.

Ο μογένεια
Απονομή βραβείων Φεστιβάλ Ελληνικού
Η παρουσίαση του βιβλίου του
Κινηματογράφου στο Λονδίνο
Πέτρου Πόρακου «Μετανάστευση
– Περί Κυπρίων Μεταναστών»
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Από την Ελληνική Πρεσβεία λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:
Την Πέμπτη 16 Ιουνίου2022 πραγματοποιήθηκε,
στον χώρο της Ελληνικής Πρεσβείας Λονδίνου, η
τελετή απονομής των βραβείων του 15ου Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λονδίνου, ενός πολιτιστικού θεσμού με διεθνή αναγνώριση, το οποίο
γιόρτασε φέτος τα 15 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του στον καλλιτεχνικό χώρο του Λονδίνου, προσφέροντας συνεχή στήριξη και προβολή της Ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, αλλά και αποτελώντας το σημείο συνάντησης και διάδρασης των
Ελλήνων κινηματογραφιστών με ένα διεθνές κοινό.
Ο Έλληνας Πρέσβης στο ΗΒ, κ. Ιωάννης Ραπτάκης τόνισε τη σημασία και τη συμβολή του Φεστιβάλ στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, υπο-

γραμμίζοντας ότι η Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου θα
εξακολουθήσει να στηρίζει εμπράκτως το Φεστιβάλ
και στο μέλλον. Ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ κ. Χρήστος Προσύλης, έκανε
αρχικά μια ανασκόπηση της ιστορίας του Φεστιβάλ,
ενώ έγινε ειδική μνεία στη συνεργασία του Ελληνικού Φεστιβάλ Λονδίνου με το πρωτοεμφανιζόμενο
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Επιδαύρου, που
ξεκινάει τον Σεπτέμβριο 2022.
Εξίσου σημαντικά τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα στήριξης προς το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λονδίνου από τον Υφυπουργό Εξωτερικών,
κ. Α. Κατσανιώτη, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας,
κ. Ι. Χρυσουλάκη.
Ο κ. Α. Κατσανιώτης τόνισε την συμβολή των
Ελλήνων κινηματογραφιστών ως Πρεσβευτών του
ελληνικού πολιτισμού, ενώ υπογράμμισε την αξία
και τη στήριξή του στο Φεστιβάλ που έχει καταφέρει να αποτελέσει σημείο αναφοράς της σύγχρονής
ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.
Από την πλευρά του, ο κ. Ι. Χρυσουλάκης έδωσε
έμφαση στη συσπείρωση της ελληνικής ομογένειας μέσω του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προνομιακό πεδίο άσκησης
δημόσιας διπλωματίας της χώρας μας.
Στη συνέχεια ακολούθησε η απονομή των βραβείων στους νικητές του Φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν
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Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρηση:
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Παρουσίαση του βιβλίου του Πέτρου Πόρακου, την περ. Τετάρτη 1η
Ιουνίου 2022, που έγινε στο Κοινοτικό Κέντρο του
Λονδίνου. Το βιβλίο παρουσίασε ο Καθηγητής Ζαννέτος Τοφαλλής.

Εκτός από την ποίηση ασχολείται και με την Σύνθεση. Είναι μέλος της PRS (Performing-Right-Society),
μέλος των Ελλήνων Λογοτεχνών Κύπρου και μέλος
του Δ.Σ. της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού Βασίλης
Μιχαηλίδης. Είναι μέλος της επιτροπής Ιστορικού
Αρχείου της πόλης Λεμεσού, μέλος της Cyprus Union

Διαβάστηκε χαιρετισμός του Επιτρόπου Αποδήμων της Κύπρου Φώτη Φωτίου. Χαιρέτησαν, επίσης,
ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
κ. Χρήστος Καραολής και ο κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης. Συντονιστής της βραδiάς ήταν ο γνωστός
δημοσιογράφος κ. Γιώργος Μιχαηλίδης.
Στο τέλος, ο συγγραφέας κατασυγκινημένος ευχα-

of Professional Artists, μέλος του Συνδέσμου Καλλιτεχνών «SCALA» International Artists Association
επίσης είναι Πρόεδρος της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου «Ε.Ε.Κ.Κ».
Τον Ιούλιο του 1993, εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Γυναίκες». Το ίδιο έτος,
τον Σεπτέμβρη, εκδίδει τη δεύτερη ποιητική συλλο-

ρίστησε τους χορηγούς του βιβλίου του και τους
συγκεντρωμένους συμπατριώτες μας.
Ο Πέτρος Κυριάκου Πόρακος γεννήθηκε στον
Ύψωνα Λεμεσού. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με
όλα σχεδόν, τα είδη μουσικής.
Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές και τη
στρατιωτική του θητεία. Το 1972 μεταβαίνει στην
Αγγλία όπου ζει και εργάζεται ως Μουσικός σε διάφορα κέντρα της εποχής.
Επέστρεψε το 1974 και η επιστροφή του συνέπεσε με τα τραγικά γεγονότα στα οποία πήρε μέρος ως
έφεδρος. Υπηρέτησε στο Μοσφίλι, ένα μικρό χωριό
της επαρχίας Τηλλυρίας. Εκεί για πρώτη φορά κεντρίζεται το ενδιαφέρον του για την ποίηση και την ζωγραφική.
Ακολούθως και αφού τελείωσαν οι υποχρεώσεις
του στην Εθνική Φρουρά, ζει και εργάζεται στη Λεμεσό ως Μουσικός σε διάφορα ξενοδοχεία και νυκτερινά κέντρα.
Κατά καιρούς εργάσθηκε ξανά στο εξωτερικό, όπως
στην Αγγλία, Ολλανδία και Γερμανία.

γή με τον τίτλο «Γυναίκες ΙΙ».
Τον Οκτώβριο του 1993 συμμετέχει σε διαγωνισμό βιβλίου, στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας, μέσω του Υπουργείου Παιδείας και της Μορφωτικής
Υπηρεσίας.
Τον Σεπτέμβριο του 2000 εκδίδει την τρίτη ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Ρέουσες Σκέψεις».
Τον Δεκέμβριο του 2003 εκδίδει την τέταρτη ποιητική συλλογή με τίτλο «Τελείως Αυτόνομα».
Τον Αύγουστο του 2004 εκδίδει το βιβλίο «Λόφου,
Οι άνθρωποί της στο χώρο και στο χρόνο».
Τον Δεκέμβριο του 2005 εκδίδει το λογοτεχνικό
δοκίμιο με τίτλο «Άγγελοι Θανάτου Πριν το τέλος»,
το οποίο επανεκδίδεται το 2007 (Β' έκδοση).
Έχει ολοκληρώσει την μελέτη του για την Κυπριακή Διασπορά στην οποία, πέρα από τα εισαγωγικά
σχόλια γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
Κυπρίων Μεταναστών.
Μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει 12 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής. Επίσης συμμετείχε και σε πολλές
ομαδικές εκθέσεις.

Ο πρέσβης της Ελλάδας κ. Ιωάννης Ραπτάκης
(κέντρο) με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ κ. Χρήστο Προσύλη (δεξιά) και τον δημοσιογράφο κ. Θανάση Γκαβό.

είκοσι εννέα στο σύνολό τους.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε το βίντεο «Greece, a natural studio» από
το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων
(ΕΚΟΜΕ) το οποίο υποστηρίζει και προωθεί τις κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα και το οποίο
κέντρισε ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.

Διαβάστε την ηλεκτρονική
έκδοση κάθε Πέμπτη στο
www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε”
με ένα τηλέφωνο
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ΠΩΣ ΟΙ «ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ» ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΟΠΑΘΗΣΑΝ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ
ΗΤΤΗΜΕΝΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Συνθήκη των Παρισίων το 1947
και πώς τα Δωδεκάνησα
παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα
Του Δημοσιογράφου

Γιώργου Ζαχαριάδη

Α

πό τις πιο σημαντικές ημέρες της
δωδεκανησιακής ιστορίας είναι και
η 10η Φεβρουαρίου 1947. Την ημέρα
εκείνη η Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων αποφάσισε την επανένταξη της
Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Οι διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαίτερα σκληρές,
με την ηττημένη Ιταλία να αντιδρά έντονα, ειδικά στο θέμα των ακινήτων και
τη χάραξη των θαλάσσιων συνόρων.
Ευτυχώς με τη συμβολή του Συμιακού
καθηγητή Σωτήρη Αγαπητίδη (που
μετείχε στην ελληνική αντιπροσωπεία)
τα ακίνητα αποδόθηκαν τελικά στην
Ελλάδα.
Στη Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων
δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής η Τουρκία,
διότι δεν πήρε μέρος στον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο, αλλά εμφανιζόταν σαν ουδέτερη,
ενώ στην ουσία ήταν σύμμαχος των Γερμανών. Ο Τσώρτσιλ αρχικά ζητούσε από
την Τουρκία να πολεμήσει στο πλευρό των
Συμμάχων, αλλά οι Τούρκοι ζητούσαν ως
αντάλλαγμα τα Δωδεκάνησα. Τελικά άλλαξε γνώμη, ύστερα μάλιστα από τις έντονες πιέσεις του τότε Άγγλου υπουργού
Άντονι Ήντεν, ο οποίος του έστειλε σχετική επιστολή και στην οποία ο Τσώρτσιλ
μονόγραφε ΟΚ σε κάθε σελίδα!
Όμως, στις συζητήσεις σημαντικό ρόλο
έπαιξε ένα έγγραφο. Ήταν η συμφωνία
Ιταλίας-Τουρκίας του 1932 που αφορούσε
τη χάραξη των θαλάσσιων συνόρων της
Δωδεκανήσου. Στη Διάσκεψη η Ιταλία ισχυριζόταν ότι χάθηκε το έγγραφο, το ίδιο δε
διεμήνυσε και η Τουρκία.
Η ελληνική πλευρά ήταν βέβαιη ότι το
έγγραφο θα έπρεπε να υπήρχε στα ιταλικά αρχεία της Ρόδου. Και τότε ο Ιερός Λόχος
με τον Χριστόδουλο Τσιγάντε ανέλαβε
να βρει το σπουδαίο αυτό έγγραφο. Και τα
κατάφερε τελικά.
Τη συγκλονιστική αυτή ιστορία περιγράφει ο αντιστράτηγος ε.α. Κυριάκος
Παπαγεωργόπουλος. Και όλο το μοναδικό αυτό περιστατικό αναφέρεται στην
εφημερίδα της Λέσχης Καταδρομέων και
Ιερού Λόχου. Το αναδημοσιεύουμε με τη
συνδρομή του αντιστράτηγου ε.α. Ιωάννη Τζιάκη. Είναι μια ιστορία που πρέπει
να γίνει ευρύτατα γνωστή και ειδικά να υπογραμμιστεί ο ρόλος του Χριστόδουλου Τσιγάντε και του Ιερού Λόχου στα Δωδεκάνησα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Το περιστατικό είναι παλιό, αλλά το μήνυμά του είναι πάντα επίκαιρο. Είναι από
εκείνες τις «ξεχασμένες» ιστορίες που σπά-

νια έρχονται στη δημοσιότητα και συνήθως τις περισσότερες τις «καταπίνει» ο
χρόνος όχι διότι δεν έχουν ενδιαφέρον αλλά
διότι οι πρωταγωνιστές τους δεν επιδίωξαν να τις εξαργυρώσουν με παράσημα
και προβολή.
Όταν οι Γερμανοί αποχώρησαν από την
Ελλάδα τον Οκτ. του 1944, δεν συνέβη το
ίδιο και στα Δωδεκάνησα, καθώς οι Σύμμαχοι
κυριαρχούσαν στη θάλασσα και η αποχώρηση των Γερμανών από τα νησιά ήταν
δύσκολη. Τα Γερμανικά Στρατεύματα που
απέμειναν στη Ρόδο αναγκάσθηκαν να
παραδοθούν στους Συμμάχους και η σχετική συνθήκη υπογράφθηκε στις 8 Μαΐου
1945 στη Σύμη. Οι Συμμαχικές δυνάμεις
απελευθέρωσαν τα Δωδεκάνησα αλλά δεν
τα παραχώρησαν στην Ελλάδα.
Τον Μάρτιο του 1946 έγιναν οι πρώτες
μεταπολεμικές εκλογές στην Ελλάδα και
τον Ιούλιο άρχισαν στο Παρίσι οι εργασίες
της διάσκεψης για τη σύναψη συνθηκών
ειρήνης με τους δορυφόρους της Γερμανίας
(Ουγγαρία-Ρουμανία-Φινλανδία-Βουλγαρία και Ιταλία). Την Ελλάδα εκπροσώπησε
στο Παρίσι αντιπροσωπεία με επικεφαλής
τον Πρωθυπουργό Κων/νο Τσαλδάρη
και η οποία ενισχύθηκε από τους ηγέτες
των κοινοβουλευτικών κομμάτων όταν εμφανίσθηκαν οι πρώτες δυσχέρειες.
Η Ελλάδα στη συνδιάσκεψη πρόβαλε
μετριοπαθείς και δίκαιες διεκδικήσεις (Απελευθέρωση Δωδεκανήσου και Βορείου
Ηπείρου, προσάρτηση Λωρίδας Ανατολικής Ρωμυλίας που ενίσχυε τη συνοριακή
ασφάλεια της χώρας μας από τις συχνές
επιδρομές των Βουλγάρων και περιελάμβανε μικρό πληθυσμό Πομάκων που μετά
δυσφορίας ανέχονταν τη βουλγαρική κυριαρχία και τέλος, ανάλογες επανορθώσεις
για τις καταστροφές που έγιναν από τις
επιθέσεις των Ιταλών και Βουλγάρων).
Από τις παραπάνω διεκδικήσεις ικανοποιήθηκε μόνο μία – η Ένωση της
Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων
στο Παρίσι για την υπογραφή της συνθήκης παραχώρησης των Δωδεκανήσων,
στην Ελληνική Κυβέρνηση περιήλθαν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι Τούρκοι επρόκειτο να ζητήσουν τη χάραξη νέων
θαλάσσιων συνόρων ισχυριζόμενοι ότι
ουδέποτε είχαν χαραχθεί οριστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ Δωδεκανήσου και
Μικράς Ασίας. Φαίνεται ότι η Ιταλία, πιθανώς έναντι ανταλλαγμάτων, είχε δεχθεί να
βοηθήσει την Τουρκία στο ζήτημα αυτό και
αυτό επιβεβαιώνεται από την άρνηση της
Ιταλίας να ανταποκριθεί στο αίτημα της
Ελλάδος να της παραχωρηθεί αντίγραφο
της συμφωνίας με το αιτιολογικό ότι μέσα
στην αναταραχή του Δευτέρου Παγκοσμίου

Πολέμου είχε χαθεί και δεν βρέθηκε στα
αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Παράλληλα και η Τουρκία έδωσε την
Ιταλικός χάρτης που φέρει την πλέον έγκυρη υπογραφή του «Ιταλικού Υπουργείου
ίδια απάντηση που έδωσε και η Ιταλία στο Αποικιών» και κυκλοφόρησε το 1929 σε ιταλική κάρτ – ποστάλ στα Δωδεκάνησα, στα
αίτημα της Ελλάδας να της δοθεί αντίγρα- πλαίσια της ιταλικής κατοχικής πολιτικής και δείχνει με μαύρη διακεκομμένη γραμμή
την θαλάσσια μεθόριο με την Τουρκία, που κόβει τα πόδια στην Άγκυρα.
φο της Συνθήκης ότι δηλαδή κάπου είχε...
Ο Ιταλός αντιλαμβανόμενος τη δυσχερής
έλεγχος
των αποσκευών του. Δεν
χαθεί στα παλαιά αρχεία. H ελληνική κυβέρρή
θέση του ζήτησε να μεταβεί σε φιλικό
νηση προκειμένου να αντικρούσει τους βρέθηκε η συνθήκη, αλλά βρέθηκε το
του σπίτι, όπου είχε αφήσει ένα μπαούλο
ισχυρισμούς της Τουρκίας, αλλά και τη δια- επίχρυσο αγαλματίδιο και οι Αστυνομικοί
κλειδωμένο για να το φυλάξουν. Με συνοτον
κατηγόρησαν
για
υπεξαίρεση
κρατιφαινομένη Ιταλο-Τουρκική μεθόδευση, ζήκής περιουσίας, τον συνέλαβαν και τον δεία δύο Αξιωματικών της αποστολής πήγε
τησε από τον τότε Αρχηγό της «Ελληνικής
οδήγησαν στα γραφεία της Ελληνικής στο σπίτι όπου οι Αξιωματικοί βρήκαν τη
Στρατιωτικής Αποστολής Δωδεκανήσου»
Στρατιωτικής Αποστολής και έφυγαν. Ήταν συνθήκη μαζί με διάφορα άλλα έγγραφα.
Ταξίαρχο Χρ. Τσιγάντε, πρώην Διοικητή
μια σπουδαία πατριωτική πράξη των Ολίγα λεπτά αργότερα επιβίβασαν τον
Ιερού Λόχου, να αναζητήσει και αποστείλει
Κύπριων Αστυνομικών που θα είχαν Ιταλό στο πλοίο για να επιστρέψει στην
στο Υπουργείο Εξωτερικών, το δυνατόν
σοβαρές συνέπειες εάν η Βρετανική πατρίδα του κρυφά διότι όλα αυτά είχαν
συντομότερα, το τρίτο και τελευταίο αντίΔιοίκηση πληροφορείτο την εμπλοκή γίνει με τη βοήθεια Κυπρίων Αγγλικής
γραφο της συνθήκης που έπρεπε να υπάρχει
τους στις έρευνες της Ελληνικής Απο- υπηκοότητας Αστυνομικών και εν αγνοία
στο αρχείο της Ιταλικής Διοικήσεως Δωδετης Βρετανικής Διοίκησης.
στολής.
κανήσου στη Ρόδο. Η ελληνική αποστοΤην επόμενη ημέρα αναχώρησε μέλος
Ήταν βράδυ όταν ο Ιταλός μεταφέρθηλή απευθύνθηκε αμέσως στην εκεί Βρετης
Στρατιωτικής αποστολής για την Αθήνα
κε στα γραφεία της αποστολής και την εποτανική Διοίκηση, η οποία της επέτρεψε να
και
παρέδωσε
τη Συνθήκη στο Υπουργείο
μένη το πρωί το πλοίο επρόκειτο να
ερευνήσει τα αρχεία της Ιταλικής Διοίκησης
αναχωρήσει για Ιταλία. Οι Έλληνες Αξιω- Εξωτερικών. Ο πρωθυπουργός όταν πληπου είχαν περιέλθει στους Βρετανούς μετά
ματικοί περί το μεσονύκτιο έστειλαν στο ροφορήθηκε το γεγονός, απέστειλε τηλετην παράδοση της Δωδεκανήσου τον Μάιο
δωμάτιο που κρατούνταν ο Ιταλός, Δωδε- γράφημα στον αρχηγό της Στρατιωτικής
του 1945.
κανήσιο υπάλληλο της αποστολής που Αποστολής στη Ρόδο, εκφράζοντας τα
Παρά τη συστηματική έρευνα η συνθμιλούσε Ιταλικά, για να του ψιθυρίσει κρυφά συγχαρητήρια της Κυβέρνησης. Την τελευήκη δεν βρέθηκε. Η αποστολή κατέληξε
ότι οι Αξιωματικοί και ιδιαιτέρως ο Αρχηγός ταία στιγμή ο Αρχηγός της Ελληνικής αντιστο συμπέρασμα ότι η συνθήκη είχε κλαήταν εξαγριωμένοι μαζί του διότι «όπως προσωπίας παρουσιάζοντας τη συνθήκη
πεί και συνέχισε τις προσπάθειες ανεύρπήρε το αυτί του» δεν ήθελε να τους παρα- στη συνδιάσκεψη στο Παρίσι πέτυχε να
εσής της. Στο πλαίσιο των ερευνών η Στρδώσει κάποιο έγγραφο που είχε στην κατοχή εξουδετερώσει την τουρκική αντίδραατιωτική Αποστολή πληροφορήθηκε από
του και γι' αυτό θα τον εξαφάνιζαν πνίγον- ση και να χαραχθούν τα ίδια θαλάσσια
Δωδεκανήσιο τέως υπάλληλο της Ιταλικής
σύνορα που υπήρχαν μεταξύ της Ιτατάς τον στη θάλασσα.
Διοίκησης ότι ανώτερος Ιταλός Υπάλληλος
Ο Ιταλός προσπάθησε να τον εξαγο- λικής Δωδεκανήσου και της Τουρκίας
την ημέρα της παράδοσης είχε μεταφέρει
ράσει, προσφέροντάς του μεγάλο χρημα- στη συνθήκη παραχώρησης της Δωδεφακέλους και άλλα υλικά από τα γραφεία
τικό ποσό προκειμένου να ενημερώσει κανήσου στην Ελλάδα.
της Διοίκησης στο σπίτι του και ότι, ενώ η Άγγλο Αξιωματικό, να τον φέρει στα γραΤο περιστατικό είναι παλιό, αλλά το μήοικογένειά του είχε επιστρέψει στην Ιταλία φεία της Αποστολής για να κάνει αυτός τη νυμά του είναι πάντα επίκαιρο. Επαλημαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Ιταλικής σχετική έρευνα. Ο υπάλληλος προσποι- θεύεται η συνεχής προσπάθεια της γειτοΔιοίκησης, αυτός παρέμεινε ακόμη στη ήθηκε ότι φοβόταν, διότι θα τον σκότωναν νικής χώρας να δημιουργεί εξελίξεις σε
Ρόδο (προφανώς για να διευθετήσει την και αυτόν. Το «κόλπο έπιασε και ο Ιταλός βάρος των Εθνικών μας συμφερόντων. Σε
πραμάτεια του).
έσπασε» και τότε ζήτησε να τον παρου- ό,τι αφορά τη δική μας πλευρά αποδειΜε την παρέμβαση της Ελληνικής Απο- σιάσουν στον αρχηγό. Ο Τσιγάντες με πολύ κνύεται από πόσους αστάθμητους παράστολής ο Ιταλός κλήθηκε από τη Βρετανι- αυστηρό ύφος του είπε ότι αυτό που είχε γοντες εξαρτώνται καμιά φορά τα εθνικά
κή Διοίκηση να επιστρέψει ό,τι είχε υπε- κάνει να υπεξαιρέσει τη Συνθήκη Ιταλίας- μας συμφέροντα και το σπουδαιότερο ότι
ξαιρέσει από τα γραφεία, πλην όμως αυτός Τουρκίας (έριχνε τουφεκιά στα κούφια, όταν το Δημόσιο αντλεί στελέχη από τη
αρνήθηκε τα αποδιδόμενα σε αυτόν. Στη αφού δεν γνώριζε εάν στα έγγραφα που δεξαμενή των ικανών και όχι «των φίλων»
συνέχεια η Ελληνική Αποστολή επεδίωξε είχε πάρει ο Ιταλός ήταν και η συνθήκη) και αξιοποιεί αυτά, θα καταγράφονται επιττην εξαγορά των εγγράφων με διαπραγ- αποτελεί έγκλημα κατά της Ελλάδος και θα υχίες όπως η προαναφερομένη.
μάτευση μέσω τρίτων προσώπων, χωρίς τον τιμωρούσαν, όπως τιμωρούν οι Έλληνες
Το ιστορικό αυτό γεγονός δημοσιοποιαποτέλεσμα. Στην επιτροπή περιήλθε η τους προδότες, εκτός εάν ομολογούσε πού ήθηκε από επιστολή που έστειλε ο αείμνηστος
πληροφορία ότι εκτός των άλλων ο Ιταλός είχε αποκρύψει την Συνθήκη και την εύρι- Αντιστράτηγος ε.α. Κυριάκος Παπαγεωρείχε πάρει μαζί του το επίχρυσο αγαλματίδιο σκαν, θα τον συγχωρούσε και θα τον βοηθ- γόπουλος σε εφημερίδα των Αθηνών και
της Θέμιδος που κάθε Σεπτέμβριο, με την ούσε να επιβιβασθεί στο πλοίο ώστε το αναδημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου 1981
έναρξη λειτουργίας των δικαστηρίων, τοπο- πρωί να αναχωρήσει για την πατρίδα του. από την εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς»
θετείτο σε περίοπτο θέση στην αίθουσα
Ύστερα από πολλούς δισταγμούς, απαι- της Θεσσαλονίκης. Ο Στρατηγός ήταν μέλος
τελετών.
τήσεις να παραδοθεί στη Βρετανική Διοίκηση, της Ελληνικής Στρατιωτικής Επιτροπής
Η ελληνική αποστολή πληροφο- απειλές ότι θα ζητήσει ευθύνες η χώρα του Δωδεκανήσου και «έζησε τα γεγονότα από
ρήθηκε από Κύπριους Αστυνομικούς από την Ελλάδα για την ταλαιπωρία που κοντά».
Πρόκειται για έναν υπέροχο Αξιωματικό
(Αγγλικής υπηκοότητας που υπηρετούσαν υπέστη, ο Ιταλός υποχώρησε όταν στο
στη Βρετανική αστυνομία στη Ρόδο) την τέλος της συζήτησης ο Τσιγάντες είπε δήθεν με πλούσια στρατιωτική δράση που άφησε
ημερο-μηνία αναχώρησης του Ιταλού από εκνευρισμένος «πάρτε τον από εδώ και να άριστες εντυπώσεις στους νεότερους Αξιωτη Ρόδο και με τη βοήθεια αυτών, όταν επι- μην τον ξαναδώ», αφού χρόνια στα Δωδε- ματικούς ως Διοικητής της Στρατιωτικής
Σχολής των Ευελπίδων».
βιβάσθηκε στο πλοίο, του έγινε λεπτομε- κάνησα καταλάβαινε τα Ελληνικά.
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ΜΕΡΟΣ 24ον

ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η Διαθήκη του Μητροπολίτη Θυατείρων
Γερμανού Στρηνόπουλου

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Από τη διασωθείσα, εξάλλου, χειρόγραφη «Διαθήκη»
του δύναται ο προσεκτικός αναγνώστης να εξαγάγει προσωπική αντίληψη γύρω από τον χαρακτήρα και την όλη
προσωπικότητα του συγγραφέα της, ως ένα είδος δηλαδή αυτοβιογραφίας:

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
«Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ:
Ο υποφαινόμενος Γερμανός Παντελή Στρηνόπουλος,
ο Μητροπολίτης Θυατείρων, Έλλην υπήκοος, κατοικών
εν Λονδίνω και εν τη ιδιοκτήτω οικία μου, (8, Dawson
Place, Bayswater), σώας τας φρένας και υγιά τον νουν
γράφω σήμερον 15ην Δεκεμβρίου, 1944, την παρούσαν
ιδιόχειρον διαθήκην μου, δι’ ης διαθέτω τα της περιουσίας μου.
»Ζητώ εν πρώτοις συγχώρησιν παρ’ όλων, ούς τυχόν
ηδίκησα εκουσίως ή ακουσίως και συγχωρώ όλους, όσοι
μ’ έβλαψαν ή εζήτησαν να με βλάψουν. Ορίζω έπειτα
εκτελεστάς της Διαθήκης μου τους κ.κ. Κ. Κολόμβον,
Barrister, και Γεράσιμον Καμπίτσην, έμπορον, κατοίκους Λονδίνου και παρακαλώ αυτούς, όπως αναλαβώσι
την εκτέλεσιν της Διαθήκης μου, επισπώμενοι τας πατρικάς μου ευλογίας. Επιθυμώ, όπως η περιουσία μου διανεμηθή ως εξής:
»Α) Η ιδιόκτητός μου οικία εν τη ως άνω διευθύνσει
Λονδίνου, αγορασθείσα υπ’ εμού δια των προσφορών
των γενομένων εις εμέ επί τη συμπληρώσει της 40ετίας
του Κληρικού μου σταδίου υπό ευσεβών τέκνων της εν
Λονδίνω Ορθοδόξου Ελληνικής Παροικίας, όπως εγγραφή επ’ ονόματι του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ίνα χρησιμεύη ως κατοικία του εκάστοτε Μητροπολίτου Θυατείρων. Εν περιπτώσει καθ’ ην
(ο μη γένοιτο) η Μητρόπολις Θυατείρων ήθελε καταρ-

γηθή, παρακαλώ το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, όπως
το εκ της ενοικιάσεως εισόδημα, κατατιθέμενον εν τινι
Τραπέζη της Αγγλίας, διαθέτη διά τας σπουδάς ενός αποφοίτου Θεολογικής Σχολής Χάλκης, εκλεγομένου υπ’
αυτού ανά οκταετίαν.
»Β) Κατατεθή το ποσόν 1500 (ήτοι χιλίων πεντακοσίων)
λιρών Αγγλίας εις μνήμην της αδερφής μου Κασσάνδρας Λ. Ευθυμιάδου το γένος Παντελή Στρηνόπουλου
εις την εν Αγγλία CHARITY COMMISSION, όπως διά
των τόκων αυτών το εν Αθήναις Σωματείον «Θρακικόν
Κέντρον», προικίζη κατ’ έτος μίαν πτωχήν κόρην, καταγομένην εκ της πατρίδος μου, Δελλιωνών της Ανατολικής Θράκης. Εν περιπτώσει εκλείψεως του «Θρακικού
Κέντρου» (ο μη γένοιτο) όπως την φροντίδα της προικίσεως
κατά τους ανωτέρω όρους αναλάβη η «Ακαδημία Αθηνών».
»Γ) Μετρηθή το ποσόν διακοσίων λιρών Αγγλίας εις
το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, μικρόν δείγμα της απεριορίστου ευγνωμοσύνης και αφοσιώσεώς μου διά τήν
στοργήν, μεθ’ ής με περιέβαλλε κατά το διάστημα της
διακονίας μου και έτερον εκ λιρών Αγγλίας εκατόν εις την
τροφόν μου Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης προς πλουτισμόν της Βιβλιοθήκης αυτής.
»Δ) Μετρηθώσι λίραι Αγγλίας εκατόν εις τον Πανάγιον Τάφον Ιεροσολύμων δι’ εν ετήσιον μνημόσυνον επί
του φρικτού Γολγοθά υπέρ αναπαύσεως της ψυχής μου.
»Ε) Μετρηθώσι λίραι Αγγλίας εκατόν εις την Ελληνικήν Ορθόδοξον Κοινότητα Λονδίνου και ανά πεντήκοντα εις τας Ελληνικάς Ορθοδόξους Κοινότητας Μαγχεστρίας, Λιβερπούλης και Κάρδιφ χάριν των πτωχών
αυτών.

»ΣΤ) Μετρηθώσι ανά πεντήκοντα λίραι Αγγλίας εις τα
τρία χωρία της επαρχίας Καβάλλας Πέρνην, Διαλεκτόν
και Παράδεισον, όπου εγκατεστάθησαν οι συγχωριανοί
μου πρόσφυγες εκ Δελλιωνών της Ανατολικής Θράκης
χάριν των πτωχών αυτών.
»Ζ) Μετρηθώσι λίραι Αγγλίας διακόσιαι εις την μικρανεψιάν μου Καλλιόπην Δημοκρίτου Αχπαράκη δια προικοδότησιν αυτής εάν δεν προλάβω να προικοδοτήσω
αυτήν έτι ων εν ζωή.
»Η) Αποσταλώσι τα βιβλία μου εις την Βιβλιοθήκην
της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Εκ δε των αρχιερατικών
μου αμφίων ο καινουργής μου Μανδύας μετά των Πόλων
και η λευκή Χρυσοκέντητός μου Αρχιερατική στολή, πλήρης μετά της Μίτρας, του αργυρού μου Εγκολπίου και του
επιστηθίου Σταυρού και της αργυράς Ποιμαντορικής
Ράβδου και των [……..] (κενό) δοθώσιν εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της του Θεού Σοφίας εν Λονδίνω προς
χρήσιν αυτών υπό των διαδόχων μου. Εκ των άλλων
μου αμφίων τα δύο κεντητά μου επιμάνικα επί κυανού
μεταξωτού υφάσματος και το Επιγονάτιόν μου, το παριστών την Ανάστασιν του Κυρίου ως και ερυθρόν Επιγονάτιον, τα μεν ως αρχαίας, τα δε ως καλής τέχνης αποσταλώσιν εις το εν Αθήναις Βυζαντινόν Μουσείον.
»Θ) Δοθώσιν εις τον Αρχιμανδρίτην Ιάκωβον Βίρβον,
Προϊστάμενον του εν Λονδίνω Μητροπολιτικού Ναού ο
επιστήθιος Σταυρός ο κληροδοτηθείς εις εμέ υπό του Μ.
Οικονόμου Κ. Καλλινίκου, εις τον Αρχιμανδρίτην Αθανάσιον Παπακωνσταντίνου, εφημέριον ο υπό του αυτού
Οικονόμου δωρηθείς εις εμέ Σταυρός της Ευλογίας και
εις τον Διάκονον Ιερόθεον Κυκκώτην εν εκ των ράσων
μου κατ’ εκλογήν. Εις το εν Αθήναις Γεώργιον Γεωρ-

γιάδην, Δικηγόρον, απόφοιτον της Θεολογικής Σχολής
Χάλκης, εις ανάμνησιν το χρυσούν μου ωρολόγιον, εις
τον επ’ ανεψιά γαμβρόν μου κ. Αθανάσιον Παταργιάν,
Δικηγόρον εν Καβάλλα, το αργυρούν μου ωρολόγιον, τα
δύο αργυρά τεφροδοχεία και η αργυρά οπωροθήκη μου
Ελληνικής τέχνης και εις τον Εκκλησιάρχην του Μητροπολιτικού Ναού Παναγιώτην Βαφείδην η καλή μου τεϊοσκευή.
»Ι) Μετά την εκτέλεσιν των ανωτέρω διατάξεών μου
η υπόλοιπος περιουσία μου εις χρεώγραφα και χρήματα, συμπεριλαμβανομένων και των χρεωγράφων και
μετρητών, όσα υπάγονται υπό την DECLARATION OF
TRUST από 14ης Νοεμβρίου 1944, των οποίων κηδεμόνες είναι η εν Λονδίνω Ιονική Τράπεζα, ως και εις άμφια,
ενδύματα, σκεύη, έπιπλα και εις έν οικόπεδον εκ χιλίων
και πλέον (χιλίων) πήχεων, κείμενον εν Καλαμακίω
(πλησίον Παλαιού Φαλήρου Αθηνών) και γειτονεύον
προς την οικίαν Αμ. Αλιβιζάτου, Καθηγητού της Θεολογίας, διατεθή χάριν των συγγενών μου ως εξής: Το
όλον αυτής να διαιρεθή εις εξ (6) ίσα μέρη. Εξ αυτών τα
δύο έκτα να δοθώσιν εις την χήραν ανεψιάν μου Ελένην Δ. Αχπαράκη και τα τέκνα αυτής, ανά έν (1) δε έκτον
εις την χήραν του αδελφού μου Σοφρωνίου Κλεονίκην
Σ. Στρηνοπούλου, εις τον ανεψιόν μου Παντελήν Δ. Στρηνόπουλον, εις την ανεψιάν μου Ελένην Λ. Παταργιά και
εις την ανεψιάν μου Δόμναν Σοφρωνίου Στρηνοπούλου,
παντας κατοικούντας εν Καβάλλα ή εν Αθήναις.
»Η παρούσα διαθήκη μου εγράφη απ’ αρχής μέχρι
τέλους διά της ιδίας εμού χειρός και υπεγράφη.
Εν Λονδίνω, τη 15η Δεκεμβρίου 1944. [……]».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Πέμπτη 16 Ιουνίου2022

Ο απροκάλυπτος
αναθεωρητισμός της
Τουρκίας και η αποφασιστική
στάση της Ελλάδας
Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Αθήνα για την
κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία, η οποία ρίχνει
ασταμάτητα λάδι στη φωτιά στις σχέσεις της με την Ελλάδα. Η Άγκυρα συντηρεί σε καθημερινή βάση την ένταση,
θέτοντας συνεχώς στο «τραπέζι» ανύπαρκτα ζητήματα. Η
διάθεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναβαθμίσει την

Eπιστολές - Γνώμες

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 15

ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ: «Απελευθέρωση και ευλαβικό
προσκύνημα στον Απόστολο Ανδρέα»
Σε συνέχεια του άρθρου μου της περασμένης
Κυριακής, παραθέτω την ομιλία της αγαπημένης μας Ελένης Φωκά, στο Σεμινάριο του
«Λόμπυ για την Κύπρο», 15 Ιουλίου 1998, στο
Λονδίνο.
Να προσθέσω ότι αντίθετα με την απουσία της
«κυπριακής ηγεσίας και Εκκλησίας» στο εν λόγω
σεμινάριο, αισθητή ήταν η παρουσία της Ελληνικής Πρεσβείας, της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας, των Εφέδρων Καταδρομέων Αγγλίας και

επιθετικότητα της Τουρκίας εκφράζεται με πρωτοφανείς εκφράσεις (όπως «συνέλθετε»), ενέργειες, διεκδικήσεις και προκ-

Της Φανούλας

λήσεις, θέτοντας θέμα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών

Αργυρού

νησιών την ώρα που διενεργεί σε συνεργασία με πλήθος

Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

χωρών (μεταξύ τους Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Σκόπια, Πακιστάν, Αλβανία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Η.Π.Α.,
Ιταλία, Γαλλία! - γιατί άραγε;) αποβατική άσκηση στο Αιγαίο.
Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά με πόλεμο λέγοντας μεταξύ
άλλων: «Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να
συνετιστεί, να μείνει μακριά από όνειρα, ρητορικές και ενέργειες που θα την οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τα οποία
θα μετανιώσει, όπως συνέβη έναν αιώνα πριν». Τους λεονταρισμούς του Τούρκου προέδρου, ενισχύει το παραλήρημα Τούρκων αξιωματούχων που επιχειρούν να «γκριζάρουν» νησιά του Αιγαίου. Με τον εκπρόσωπο του κόμματος
του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ, να ζητά απροκάλυπτα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας θέτοντας με τη σειρά
του θέμα κυριαρχίας.
Μηνύματα στήριξης των ελληνικών θέσεων και μαζί αποδοκιμασίας της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας εκπέμπονται από πολλά και διαφορετικά σημεία του ορίζοντα, κάτι
ιδιαιτέρως σημαντικό, το οποίο ωστόσο από μόνο του δεν
φτάνει. Διότι, η εξάπλωση αυταρχικών καθεστώτων, καθώς
και των ρευμάτων οπισθοδρόμησης και απομονωτισμού σε
χώρες όπως η Τουρκία, είναι αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης του διεθνούς δικαίου και της ανοχής (πολλές φορές και
στήριξης) δικτατορίσκων όπως είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δυστυχώς, ο Τούρκος πρόεδρος και η πλειοψηφία
των Τούρκων πολιτικών, είναι τσακωμένοι με το δίκαιο, την
δημοκρατία και την αλήθεια. Κατά συνέπεια οι απλές αποδοκιμασίες και καταδίκες από μόνες τους δεν φτάνουν. Χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα και πιο ουσιαστικά πράγματα… Τα προβλήματα μεταξύ των χωρών πρέπει να λύνονται με συνεννόηση και χωρίς εκπτώσεις στην εφαρμογή των
κανόνων του διεθνούς δικαίου.
Σε αντίθεση με την Άγκυρα, η Αθήνα δείχνει να αντιδρά
ψύχραιμα και αποφασιστικά σε όλες τις προκλήσεις και στις
ανιστόρητες αναφορές Τούρκων αξιωματούχων, δηλώνοντας έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε τουρκική πρόκληση, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Στην Αθήνα φαίνεται
ότι επιτέλους άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι οι αντιπαραθέσεις με την γείτονα οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον μας
στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στη Θράκη θα έχουν αίσιο τέλος
μόνο όταν το διεθνές δίκαιο θέσει στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας τις ορέξεις των επεκτατικών γειτόνων μας. Η Αθήνα
που από την μια κρατάει -και πολύ καλά κάνει- χαμηλούς
τόνους και από την άλλη δηλώνει έτοιμη και αποφασισμένη
για όλα….

εκπροσώπων κυπριακών ομογενειακών οργανώσεων, του τηλεοπτικού HellenicTV που βιντεογράφησε και μετέδωσε την εκδήλωση και του
ιδιωτικού ραδιοσταθμού LGR.
Η κα Σταύρου επέστρεψε στην Κύπρο την Παρασκευή 17 Ιουλίου για να παρευρεθεί σε αντικατοχική εκδήλωση στο Λήδρα Πάλας. Η Ελένη
Φωκά ήθελε να επιστρέψει μαζί της, αλλά πείσθηκε από το «Λόμπυ για την Κύπρο» και όλους εμάς,
να παραμείνει στο Λονδίνο και να λάβει μέρος
στην ετήσια πορεία διαμαρτυρίας στις 19 Ιουλίου
με προσπάθεια να μιλήσει από την Πλατεία Τραφάλγκαρ.
Η μαυροφορεμένη δασκάλα θα είχε την ευκαιρία να απευθύνει προσωπικό μήνυμα απευθείας
προς την Ομογένεια, και τους Βρετανούς βουλευτές, και να εκθέσει τις απόψεις της έχοντας
ζήσει τους Αττίλες για 23 χρόνια στην σκλαβιά.
Δεν ήταν εύκολη η “έγκριση”. Τελικά δόθηκε, από την ηγεσία της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας, τον κ. Χάρη Σοφοκλείδη... για
μόνο τρία λεπτά! Για το ιστορικό όμως αυτό
κεφάλαιο και τα συμβάντα στην εξέδρα στη
Πλατεία Τραφάλγκαρ με φωτογραφίες, στο
επόμενο και τελευταίο.
«Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και σας ευχαριστώ για την τιμητική σας πρόσκληση...
Έχουμε την γνώμη ότι η χώρα στην οποία διαμένετε η Μ. Βρετανία... έχει και ειδικές υποχρεώσεις που πρέπει να τις αναλάβει πλέον.
Δεν μπορεί να παραβλέπει την τραγωδία της
Κύπρου που ήταν αποτέλεσμα της βάρβαρης
τούρκικης εισβολής και κατοχής της 20ης Ιουλίου
1974, αλλά και της δικής της αδιαφορίας.
Από το 1974 το 37% της κυπριακής γης βρίσκεται κάτω από την τούρκικη βάρβαρη κατοχή..
΄Εχουν προσφυγοποιηθεί 200.000 χιλιάδες κυπριακού λαού και ακόμα δεν γνωρίζουμε τίποτε
για την τύχη των 1619 αγνοουμένων μας.
Συνεχίζεται το δράμα των εγκλωβισμένων το
οποίο και εγώ έζησα, σ΄όλες τις δραματικές διαστάσεις συνέπειες και καταστάσεις για 23 χρόνια.
Μετά την δεύτερη φάση της βάρβαρης τούρκικης εισβολής και κατοχής της 15ης Αυγούστου
1974 στην περιοχή μου ζούσαν στην κατεχόμενη
Καρπασία περίπου 20-22 χιλιάδες εγκλωβισμένοι που στην συνέχεια εκδιώχθηκαν με τους πιο
βάρβαρους και απάνθρωπους τρόπους. Με δολοφονίες και βιασμούς, πράξεις που προσβάλλουν
κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια...
Οι εγκληματικές αυτές ενέργειες των τουρκικών
κατοχικών στρατευμάτων παραβίασαν κάθε άρθρο
της συμφωνίας της 3ης Βιέννης 1975, που διελάμβανε την διαβίωση των εγκλωβισμένων κάτω
από ομαλές συνθήκες ζωής, ελευθερίας διακίνησης,
εκπαίδευσης, υγείας και παραμονής και συνέχιση της διαβίωσης τους στην γη των προγόνων
τους.
Παρ΄ όλα αυτά, οι εγκλωβισμένοι, εκδιώχθη-

Βράβευση της δασκάλας του Γένους Ελένης Φωκά το 2014, από τον Δήμο Νεάπολης –
Συκεών. Η εκδήλωση έγινε με τη συνεργασία του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας.
καν βάναυσα όπως ανέφερα και αμέσως μετά τη
συμφωνία της 3ης Βιέννης. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια οδυνηρή κατάσταση να
έχουν απομείνει μόνο 430 άτομα ως επί τω πλείστω
γέροντες πέραν των 65 χρόνων...
(Σημ. γράφουσας: η συνεννόηση 3η Βιέννης που δεν ήταν «συμφωνία», αλλά ένα ανακοινωθέν που στόχο είχε την άμεση εξυπηρέτηση των τουρκικών στόχων Ντενκτάς).
Θα πρέπει να αναφέρω επίσης ότι τα παιδιά
στα κατεχόμενα συναντούν πολλές και διάφορες
δυσκολίες. Τα βιβλία και η γραφική ύλη που το
Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου μας στέλλει δεν
παραδίδονται έγκαιρα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πολλές φορές μέχρι και τον Φεβρουάριο. Κατακρατούνται από τις κατοχικές αρχές
για ελέγχον και λογοκρισία και για να αφαιρεθούν
οι σελίδες οι οποίες αναφέρονται στην Ελληνοχριστιανική μας ταυτότητα και στα σύμβολα μας.
Ακόμα δεν μας παραδίδουν την σειρά όλη των
βιβλίων της Γλώσσας μας. Τα δε βιβλία της Ιστορίας Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι δεν παραδίδονται καθόλου, όπως και των θρησκευτικών. Η
αλληλογραφία δεν επιτρέπεται, ούτε κανένα έντυπο
ή βιβλίο μπορούμε να μεταφέρουμε στα κατεχόμενα.
Τα σχολεία μας τα κατάστρεψαν και συνεχώς
τα γκρεμίζουν. Από ολόκληρο σχολικό κτίριο στην
Αγία Τριάδα με 9 αίθουσες, εκεί που άλλοτε έσφιγγε ο χώρος από παιδιά, φωνές, τραγούδια
χαρές και σχολικές δραστηριότητες, σήμερα έχει
κλειδί και τα 4 παιδιά υποχρεωτικά μεταφέρονται
στο Ριζοκάρπασο για να φοιτήσουν στο μοναδικό
ελληνικό σχολείο που λειτουργεί στα κατεχόμενα. Το σχολικό κτίριο ερημώθηκε, κατά καιρούς
χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη και στάβλος,
όπως άλλωστε έχουν κάμει με πολλά άλλα σχολικά κτίρια και εκκλησιές μας στα κατεχόμενα. Και
σ΄εμένα την δασκάλα στην Αγία Τριάδα δεν επιτρέπουν οι κατοχικές αρχές να μεταβώ στο σχολείο μου και να συνεχίσω την εκπαιδευτική μου
αποστολή...
Οι βάρβαρες και απάνθρωπες κατοχικές αρχές
συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το εγκληματικό
τους έργο με το ξεριζωμό της νεολαίας και τον
διωγμό των εγκλωβισμένων από την γη των πατέρων τους. Να γιατί σήμερα 24 χρόνια μετά το 1974
από τις 22 χιλιάδες εγκλωβισμένων έμειναν μονάχα
430 - 450. Εδώ πρέπει να εκφράσω την λύπη
μου γιατί οι κατοχικές δυνάμεις κατόρθωσαν το
έγκλημά τους με την σιωπή όλων και την ανοχή
όλων.
Δεν μας επιτρέπουν να έχουμε ιερείς... κατέ-

στρεψαν τις εκκλησίες μας, πούλησαν την θρησκευτική κληρονομιά μας σε ξένες χώρες. Εκκλησιαζόμαστε σε συλημένες εκκλησίες, γυμνές από
εικόνες, θρησκευτικά κειμήλια και ιερά σκεύη,
όπως στην εκκλησία Αγίας Τριάδας στο κατεχόμενο χωριό μου... Μπροστά σ’ αυτή την βαρβαρότητα, που λυγίζει την ψυχή και του πιο σκληρού ανθρώπου δεν ήταν δυνατό, ζώντας μάλιστα
αυτές τις βαρβαρότητες και εγώ ως εγκλωβισμένη
να μείνω αδιάφορη. Υπερασπίζομαι τη ζωή, την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των εγκλωβισμένων Ελλήνων αλλά
γενικά καθώς και την ατομική ελευθερία και την
ελευθερία της πατρίδας μου.
Ο κατοχικός ηγέτης Ντενκτάς δεν μου επιτρέπει εδώ και ένα χρόνο να επιστρέψω στο σχολείο και στο σπίτι μου. Μετά από βοήθεια των
Ηνωμένων Εθνών και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για να έλθω στις ελεύθερες περιοχές για ιατρική περίθαλψη, μετά την
αποθεραπεία μου, δοκίμασα πολλές φορές να
επιστρέψω αλλά με παρεμποδίζουν..
Ζητούν να αποσύρω την προσφυγή μου στο
Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
να βγάλω ταυτότητα του ψευδοκράτους και θα
μου επιτρέψουν να πάω στο σπίτι μου, θέτουν
όρο να μην επιστρέψω ως δασκάλα και να μην
μπορώ να εξασκώ το επάγγελμα μου. Όρους που
τους απορρίπτω ως απαράδεκτους για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη....
Ζητώ την βοήθεια σας για να επιστρέψω και
να συνεχίσω το εκπαιδευτικό μου έργο, αλλά
κυρίως για να λυθεί το πρόβλημα της πατρίδας
μου για δικαιοσύνη και ελευθερία στην Κύπρο
μας... Επιστροφή όμως κάτω από συνθήκες ασφάλειας και πραγματικής ελευθερίας.
Εύχομαι σύντομα ο αγώνας μας να δικαιωθεί
και ένα τέτοιο συνέδριο όπως το σημερινό να γίνει
σε μια ελεύθερη Κύπρο χωρίς ξένους στρατούς
και συρματοπλέγματα και να τελειώσει με ένα
ευλαβικό προσκύνημα στον Απόστολο Ανδρέα».
Η Ελένη Φωκά παρέμεινε έκτοτε στα ελεύθερα εδάφη της ΚΔ...
Σήμερα, άλλα 24 χρόνια από τότε (1998) ο
αριθμός των εγκλωβισμένων, με ενημέρωση
6/6/2022 από το Σύνδεσμο Ριζοκαρπάσσου ΗΒ
: 225 (περιλαμβανομένων και παιδιών άνω των
5 ετών), 20 παιδιών μέχρι 5 ετών και 51 ατόμων
που επέστρεψαν να ζήσουν με τις οικογένειές των
στο Ριζοκάρπασσο. (Ευχαριστώ την Δρα Μαρία
Καραολή, Πρόεδρο του Συνδέσμου για την πληροφορία).
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Τα πλοία δεν άραξαν
Τίτλος βιβλίου του Μενέλαου Λουντέμη που του χάρισε το 1938
το πρώτο κρατικό βραβείο πεζογραφίας. Μου ήρθε τώρα στο
μυαλό μετά από συζήτηση που είχα με καλό φίλο όταν προ καιρού συναντηθήκαμε σε εστιατόριο των Τρικάλων. Κι εκείνος χάρηκε κι εγώ χάρηκα πολύ. Ο ίδιος, συνταξιούχος πια του ΟΣΕ, και
η σύζυγός του, απόμαχη κι αυτή του Λιμενικού.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Αρχίσαμε την συζήτηση για το τι κάνουν τα αδέρφια μας και
πού βρίσκονται πλέον. Η αδερφή του μου είπε πως είχε συνταξιοδοτηθεί και είχε αράξει με τον πρώην υπάλληλο σύζυγό της
στο πατρικό τους σπίτι στο παραθαλάσσιο χωριό τους . Ο ίδιος
και η γυναίκα του είχαν αράξει κι αυτοί στην ορεινή ιδιοκτησία της
συζύγου του. Νισάφι πιά, τους είχε βαρεθεί όλους, τους τα πέταξε κατάμουτρα στην υπηρεσία κι άραξε κι αυτός να ξεκουραστεί
κάποια στιγμή. Ήξερε πως και η δική μου οικογένεια διαμένει σε
κοντινό χωριό και με ρώτησε με περισσή βεβαιότητα: «Και σείς
τώρα έχετε αράξει στο χωριό σας, έτσι δεν είναι;» Τον βεβαίωσα
πως όντως είχαμε ακολουθήσει κι εμείς την πεπατημένη του αράγματος. Όλοι μας πιστοί οπαδοί του Μενέλαου Λουντέμη.
Βέβαια ο συγγραφέας είχε γράψει κι άλλα βιβλία, αλλά σ’ εκείνα
δεν είχε εντρυφήσει τόσο στο άραγμα και στο άρμεγμα των ασφαλιστικών ταμείων.
Χαρήκαμε για την ευχάριστη και τυχαία συνάντησή μας και
χωρίσαμε για να πάρει ο καθένας τον δρόμο του για τον τόπο
αράγματος του ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός.
Καλημέρα καινούργια μου αγάπη, καλημέρα καινούργια ζωή.
Έτσι συμπληρώθηκαν οι γνώσεις περί ποιότητας της ζωής και
της ζοφερής πραγματικότητας της σκληρής εργασίας. Η κατάκλιση πρέπει να είναι πλήρης σε ηλεγμένο στρώμα για μία ξεκούραστη νύχτα και ένα πιο ξεκούραστο πρωινό. Τα πάντα σε οριζόντια θέση, δεν θέλω να βλέπω καρέκλες κι ακόμη χειρότερα δεν
μου αρέσουν οι όρθιοι και οι χειρώνακτες, αυτοί κι αν μου δίνουν
στα νεύρα.
Διατελέσαμε επί μία τεσσαρακονταετία μαθητές του διεθνούς
καθηγητού της Οικονομίας Andreas Papandreou, κάτι πρέπει να
μας έμεινε από τις ιδέες του περί οριζοντίωσης του σώματος και
εκμετάλλευσης τόσο της μεσημβρινής όσο και της πρωινής σιέστας. Είχε προφανώς γνώσεις οικονομίας αλλά συγχρόνως και
παθολογίας. Ζήστε την ζωή σας πριν ξυπνήσετε και μετά δεν θα
σας κολλάει ο ύπνος από τους εφιάλτες που θα βλέπετε!
Μετά την συνάντηση με τον καλό μου φίλο, κατάλαβα βαθιά
ότι ο στόχος της ζωής είναι ένα καλό άραγμα πριν και μετά την
ζωή, χωρίς ωστόσο να παραλείπουμε και την ενδιάμεση χρήση
του. Όταν σας τα λέει αυτά ένας οικονομολόγος αυτού του επιπέδου πρέπει να σκύβουμε και να τον ακούμε, να μην κάνει ο
καθένας του κεφαλιού του γιατί Andreas γεννιέται κάθε χίλια χρόνια, ρωτήστε και τους υπαλλήλους του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, μην
ασχολείστε με τους ηλίθιους αδιόριστους. Διοριστείτε κι αράξτε.
Η γνώση ήρθε αυτούσια και πρωτότυπη από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Viva Xapla, όπως θα ακουγόταν και στα
Ισπανικά!!!
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«Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας»
Κύριε Διευθυντά,
«Η στάμνα πάει πολλές φορές στη βρύση
μα κάποτε σπάζει», λέει μια παροιμία. Φυσικά,
όσες λιγότερες φορές την παίρνεις, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να σπάσει. Εμείς
οι Έλληνες, με την παραδοσιακή απερισκεψία
μας ξεχνούμε πάντα ότι πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε τη στάμνα μας, δηλαδή τα συμφέροντά μας.
Παρόλο που πάθαμε τόσα από τους αναξιόπιστους «συμμάχους και φίλους» μας Ευρωπαίους, οι οποίοι πάντοτε μάς εγκαταλείπουν
στο έλεος των εχθρών μας, στην κρίσιμη στιγμή, όταν βρεθούν οι καλοί μας σύμμαχοι της
Δύσης σε δύσκολη κατάσταση, ξεχνάμε τι μας
έχουν κάνει τόσες φορές, μας πιάνει το ρωμέικο φιλότιμο και ως χουρβαντάδες που είμαστε
τρέχουμε να τους βοηθήσουμε και την παθαίνουμε. Την πάθαμε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την πάθαμε στον Δεύτερο, την πάθαμε το
1922, την πάθαμε το 1974 και στην πραγματικότητα τον ίδιο χρόνο μπορούσε να χάσει η
Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα.
Πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα ίδια ώστε,
ίσως, κάποτε ηγέτες και λαός μάθουμε κάτι από
τα λάθη μας. Το 1974 η χούντα των συνταγματαρχών ακολούθησε πιστά τις υποχρεώσεις
της στο ΝΑΤΟ και δη στους Αγγλο-Αμερικανούς
και την πληρώσαμε (και την πληρώνουμε) οι
Έλληνες της Κύπρου, που όμως δεν βάλαμε
μυαλό. Η Ελλάδα βρισκόταν τότε στην χειρό-

τερη κατάσταση, αδύναμη, εγκαταλελειμμένη
από τους «καλούς συμμάχους» της του ΝΑΤΟ.
Τι εμπόδισε την Τουρκία ν’ αρπάξει και τα Δωδεκάνησα; Φυσικά, ο ηρωικός αγώνας των Κούρδων στην Τουρκία. Οι Τούρκοι αποικιοκράτες
εμποδίστηκαν από τους Κούρδους. Ξέχασαν
Ελλάδα και Κύπρος την αποφασιστική προσφορά των Κούρδων και τους καταπολέμησαν
μαζί με τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ και
τους θεωρούν τρομοκράτες!!!
Πριν αρκετά χρόνια, η κυβέρνηση των Σημίτη,
Γιώργου Παπανδρέου και Θεόδωρου Πάγκαλου παρέδωσαν με τη χειρότερη απανθρωπιά
τον αρχηγό των Κούρδων Οτσαλάν στον πρωθυπουργό της εισβολής Ετσεβίτ και βοήθησαν τα
μέγιστα την Τουρκία.
Σε πολλές πόλεις της Βορείου Αφρικής και
ιδιαίτερα στην Αλγερία υπάρχουν επιβλητικά
αγάλματα του αρχιπειρατή και ναύαρχου του
Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, Μπαρμπαρός, ο οποίος ήταν ναυτικός από τη Λέρο. Στην
Αλγερία και άλλες χώρες της Βορείου Αφρικής
θεωρείται μεγάλος ήρωας του Μωαμεθανισμού.
Πολλοί από τους γνωστούς Τούρκους στρατηγούς του 1821 ήταν εξισλαμισμένοι Έλληνες,
που έκαναν καριέρα στον τουρκικό στρατό. Ο
«πατέρας» των Τούρκων Μουσταφά Κεμάλ
Ατατούρκ ήταν Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη.
Έγινε μετά πράκτορας των Αγγλο-Γάλλων και
των άλλων Ευρωπαίων «συμμάχων» μας και
την πάθαμε…

Τα αισθήματα
δεν ξεχνούν
Οι άνθρωποι ξεχνούν,
Αυτά που λες, αυτά που κάνεις,
Αλλά δεν ξεχνούν,
Πώς τους κάνεις να αισθάνονται.
Όλα στη ζωή είναι προσωρινά.
Θυμόμαστε στιγμές.
Αν κι οι εποχές αλλάζουν…
Κάθε γενιά έρχεται
Σε διαφορετική στιγμή
Με νέα δεδομένα,
Και ζει την προσωρινότητά της,
Ως την επόμενη…
Το μόνο πάγιο, η διαφορά
Του φαίνεσθαι από το γίγνεσθαι.
Ότι δεν μας αρέσει, «διαγραφή»,
Η εποχή γαρ, του πλήκτρου
Αλλά πως να διαγράψεις,
Κάποιες στιγμές σκέψης, ονείρου,
Νου και καρδιάς;
Όταν αυτά αλλάζουν την ζωή μας;
Πώς να διαγράψεις,
Το πρώτο φιλί το πρώτο παιδί
Τον πρώτο έρωτα,
Όλα τα πρώτα, τα τελευταία
Αλλά και τα ενδιάμεσα
Που με πυρογραφία χαράχθηκαν
Στην καρδιά; Δεν ξεχνιούνται,
Δεν είναι μόνο αισθητά,
Είναι κυρίως, αισθαντικά
Γιατί η ζωή δεν μαθαίνεται,
Παθαίνεται!

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Έπρεπε να καταλάβουμε κάποτε ποιοι είναι
οι φίλοι μας και ποιοι είναι οι εχθροί μας και να
μην ξεχνάμε την Τουρκία. Η «πατριωτική εθνικόφρων» παράταξη της Ελλάδας γέμισε τη χώρα
με αμερικανικές βάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται εναντίων φιλικών προς εμάς λαών. Χρησιμοποιούνται εναντίον του Ιράκ, εναντίον της
Λιβύης, εναντίον της Συρίας και τώρα στον
πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν αποκλείεται να
δεχτούν πυραύλους από τη Ρωσία και να επωφεληθούν οι εν ΝΑΤΟ «αδελφοί» μας Τούρκοι.
Την έπαθαν οι Κούρδοι, όταν έγιναν οι καλύτεροι σύμμαχοι των Αμερικανών κατά των Τζιχαντιστών στη Συρία και το Ιράκ. Ύστερα τους εγκατέλειψαν στο έλεος των Τούρκων.
Εμείς οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε τα εδάφη που άρπαξε η Τουρκία – την Ιωνία
και την Ανατολική Θράκη – αφού γνωρίζουμε
ότι η Τουρκία δεν θα σταματήσει την επεκτατική της πολιτική, αφού το λέει φανερά.
Οι παλιοί έλεγαν «ό,τι σου κάμουν, κάμε τζιαι
κατζία μην κρατάς». Έπρεπε να κάνουμε τα
ίδια και μάλιστα να κάνουμε διαφωτιστική δουλειά παντού. Η κυρία Ελένη Αρβελέρ, πρώην
πρύτανις του Πανεπιστημίου των Παρισίων,
διηγείται ότι όταν είπε στον δημοσιογράφο πως
η οικογένειά της έμενε στη Μικρά Ασία, τη
ρώτησαν τι γύρευε σε τουρκικό έδαφος… Δεν
ήξεραν ότι η Μικρά Ασία ήταν ελληνική…

Διατελώ

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Χάσαμε την ειρήνη λόγω
αναθεωρητισμού
Κύριε Διευθυντά,
Ο Πούτιν, ως νέος Χίτλερ, λόγω του αναθεωρητισμού του, στέρησε τον
πλανήτη από το μεγαλύτερο αγαθό: την ειρήνη. Για εμάς τους Έλληνες, η
μεγάλη τραγωδία είναι πως τον Πούτιν με το διάγγελμα «δεν χωράμε στα
σύνορά μας» τον μιμούνται εδώ και χρόνια κατά γράμμα Ερντογάν, Ακάρ
και Τσαβούσογλου.
Οι δηλώσεις του Ερντογάν ότι «θα σας ρίξουμε στη θάλασσα όπως το
1922» και το παραλήρημά του πως “τα σύνορα της καρδιάς μας φτάνουν
στην Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική, Σιβηρία”, εμπερικλείουν τεράστιους κινδύνους, λόγω αναθεωρητισμού. Στα πλαίσια αυτά εδώ και 20
χρόνια εξοπλίζονται ξοδεύοντας δεκάδες δις.
Ειδικότερα, για τους άχρηστους S-400: 2 δις., ναυπήγηση φρεγατών,
για την κατασκευή (από τους Ρώσους) πυρηνικού εργοστασίου με κόστος
25 δις.! Έτσι στερούν από τον λαό το ψωμί και τα στοιχειώδη αγαθά με
πληθωρισμό που σπάει τα κοντέρ στο διαστημικό 70%. Κι όλα αυτά
εξαιτίας της φαντασίωσης του Ερντογάν για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με μια
νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το άκρον άωτο της θρασύτητας έρχεται
από τον Ακάρ, ο οποίος μας δίνει «συμβουλές» π.χ. «μην εξοπλίζεστε»
γιατί αποτελεί κατά τη γνώμη του: μεγάλο οικονομικό βάρος για τους
Έλληνες.
Αλλοίμονο για τον πλανήτη, εάν υπάρξει εθισμός στον πόλεμο. Οι πιο
πάνω δηλώσεις αναθεωρητισμού πρέπει να πατάσσονται εν τη γενέσει
τους – ακαριαίως και δη αυθημερόν. Αυτές αποτελούν τους χειρότερους
οιωνούς, με τεράστιους κινδύνους, αφού προαναγγέλλουν/προετοιμάζουν εισβολή.
Δεδομένου ότι το ΥΠΕΞ έχει χαμηλή βαθμολογία στις επιβαλλόμενες
ακαριαίες ενέργειες, καλόν είναι να αφυπνιστεί από την μακαριότητα και
τον λήθαργο.
Αναμένω από το ΥΠΕΞ να ζητήσει από την ΕΕ επιβολή κυρώσεων
στην Τουρκία πριν να είναι αργά.
Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος
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Οι πρώτες Προεδρικές εκλογές
ΜΕΡΟΣ 16ον
Εκλογές χωρίς Σύνταγμα –
Αντιπαράθεση Μακαρίου και Δημάρχων
Οι πρώτες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές έγιναν πριν ακόμη θεσπιστεί το Σύνταγμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Στην προσπάθεια του Μακαρίου να δημιουργήσει Συμβουλευτικό Σώμα (σαν αντικαταστάτη του
Εθναρχικού Συμβουλίου) από άτομα που θα τον στήριζαν αντέδρασαν οι Δήμαρχοι των πόλεων και στο έγγραφο τους, της 29 Οκτωβρίου 1959, ζητούσαν ανάμεσα
σ’ άλλα (1) Το Συμβουλευτικό Σώμα να είναι απόλυτα
αντιπροσωπευτικό και να λειτουργεί δημοκρατικώτατα
(2) Να αφοπλιστούν όλοι οι παράνομα οπλοφορούντες
και να διωχθούν ποινικά όσοι ασκούν πολιτικόν εκβιασμό και τρομοκρατία και (3) Να ανασταλεί κάθε ενέργεια
για εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας μέχρι που να εγκριθεί το Σύνταγμα.
Ο Μακάριος δεν σεβάστηκε τις απόψεις των Δημάρχων
και ούτε απάντησε στο έγγραφό τους, δηλώνοντας μόνο
στους δημοσιογράφους: «Απήντησα ήδη διά της σιωπής μου». Για να μειώσει το κύρος τους, χαρακτηρίζοντας τους ως δειλούς, τους κατηγόρησε ότι «δεν έπραξαν
τίποτα κατά τη διάρκεια του αγώνα γιατί υπήρχαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης!» Άδικα όμως κατηγορήθηκαν
γιατί στην πραγματικότητα τόσο ο Δήμαρχος της Λεμεσού Κώστας Παρτασίδης, όσο και ο Δήμαρχος της Λάρνακας Γεώργιος Χριστοδουλίδης - και οι δυο στελέχη
του ΑΚΕΛ - είχαν σταλεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μερικούς μήνες μετά την έναρξη του ένοπλου αγώνα.

Η στάση του Γρίβα
πριν τις Προεδρικές εκλογές
Οι σχέσεις του Μακαρίου με τον Γρίβα μετά τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου είχαν ψυχρανθεί. Παρόλο που
ο Γρίβας αρχικά αποδέκτηκε τις Συμφωνίες και κάλεσε
τους υποστηρικτές του να συμπαρασταθούν στον Εθνάρχη,
αργότερα άλλαξε γνώμη. Ο Μακάριος, για να έχει την
υποστήριξη του Διγενή στις Προεδρικές εκλογές, έπρεπε να γεφυρώσει τις σχέσεις του μαζί του. Για αυτό συναντήθηκε με τον Γρίβα στη Ρόδο στις 7 Οκτωβρίου 1959

και τον επανεβεβαίωσε ότι τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο
όσο και στην κυβέρνησή του θα αξιοποιούσε τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Η συνάντηση της Ρόδου έδινε την
εντύπωση στους οπαδούς της ΕΟΚΑ ότι ο Στρατηγός
υποστήριζε την υποψηφιότητα του.
Με τη δημιουργία της «Δημοκρατικής Ένωσης» που
αντιπολιτευόταν τον Μακάριο και τον κατηγορούσε για
ξεπούλημα της Κύπρου, πολλοί οπαδοί του Γρίβα πήγαιναν στο Χαλάνδρι στην Αθήνα και του ζητούσαν να τοποθετηθεί ανοιχτά για τις Συμφωνίες της Ζυρίχης – Λονδίνου.
Ο Γρίβας βρισκόταν σε δύσκολη θέση: Από τη μια είχε
καλέσει τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ να στηρίξουν τον
Μακάριο. Από την άλλη ούτε ο ίδιος ήταν ικανοποιημένος από τις Συμφωνίες της Ζυρίχης αλλά οι υποστηρικτές του και αντιφρονούντες με τον Μακάριο στη «Δημοκρατική Ένωση» συνεργαζόταν τώρα με το Κομμουνιστικό ΑΚΕΛ! Έτσι ο Γρίβας κράτησε στάση σιωπής.

«Δημοκρατική Ένωση» μια ‘‘Ανίερη
Συμμαχία’’ Δεξιών και Αριστερών
Η Δημοκρατική Ένωση ήταν μια μάλλον παράξενη
και ‘‘Ανίερη Συμμαχία’’ γιατί την αποτελούσαν οι πιο κάτω:
1. Η ομάδα που ακολουθούσε τον Μητροπολίτη της
Κερύνειας και τον Πολύκαρπο Ιωαννίδη και που θεωρούσε τις Συμφωνίες σαν προδοσία της Ένωσης. Η
ομάδα αυτή θα δεχόταν βρετανικές, ΝΑΤΟϊκές ή αμερικάνικες βάσεις με αντάλλαγμα την Ένωση.
2. Η ομάδα του γιατρού Θ. Δέρβη που θεωρούσε και
αυτή τις Συμφωνίες σαν προδοσία της Ένωσης και πρόβαλλε το επιχείρημα για τα υπερβολικά δικαιώματα που
δόθηκαν στους τουρκοκυπρίους.
3. Η ομάδα των τομεαρχών της ΕΟΚΑ που είχαν αγωνιστεί για την Ένωση και πίστευαν ότι ο Μακάριος πρόδωσε τον αγώνα με την υπογραφή των Συμφωνιών
Ζυρίχης - Λονδίνου.
4. Το ΑΚΕΛ αντιτασσόταν στις συμφωνίες γιατί παραχωρούσαν Βάσεις στους Βρετανούς ιμπεριαλιστές, για
την παρουσία τουρκικών ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στην
Κύπρο και γιατί το Σύνταγμα της Δημοκρατίας βασιζόταν στα δυτικά πρότυπα.
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Θεμιστοκλής Δέρβης, Πολύκαρπος Ιωαννίδης και Γιάννης Κληρίδης
Ακόμα ένα παράδοξο αυτής της «ανίερης συμμαχίας»
ήταν το γεγονός ότι δυο ηγέτες της Ακροδεξιάς, ο Θεμιστοκλής Δέρβης (πρώην δήμαρχος της Λευκωσίας) και
ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης (πρώην εξόριστος με τον
Μακάριο στις Σεϋχέλλες) που τώρα υποστήριζαν την
υποψηφιότητα του Γιάννη Κληρίδη, ήταν προηγούμενα
πολιτικοί του αντίπαλοι. Ο Ιωαννίδης είχε κατηγορήσει
στο παρελθόν τον Γιάννη Κληρίδη με άρθρο σε εφημερίδα, χαρακτηρίζοντάς τον ‘‘προδότη’’ του αγώνα της
Ένωσης. Τον Γιάννη Κληρίδη τον αντιπαθούσαν αρκετοί υποστηρικτές της ΕΟΚΑ γιατί στο παρελθόν είχε αρνηθεί να παραιτηθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του
Κυβερνήτη. Παραιτήθηκε μόνον όταν ο Κυβερνήτης
Χάρντινγκ εξόρισε τον Μακάριο στις Σεϋχέλλες.

Ο Γλαύκος Κληρίδης κατά του πατέρα του
και υπέρ της υποψηφιότητας Μακαρίου
Ο Γλαύκος Κληρίδης είχε διοριστεί από τον Μακάριο
στην Προσωρινή Κυβέρνηση Υπουργός Δικαιοσύνης και
επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στη συνταγματική επιτροπή που θα επεξεργαζόταν το σύνταγμα
σύμφωνα με τα βασικά άρθρα που είχαν συμφωνηθεί
στη Ζυρίχη. Ο Κληρίδης αναφέρει με ποιον τρόπο ενήργησε σαν μεσολαβητής μεταξύ του Μακαρίου και του
πατέρα του όπου προσπάθησε να πείσει τον πατέρα του
να αποσυρθεί και να επιτρέψει στον Μακάριο να εκλεγεί χωρίς αντίπαλο με σκοπό να αποφευχθεί η διάσπαση μεταξύ των ελληνοκυπρίων. Συμβούλευσε επίσης
τον Μακάριο να χρησιμοποιήσει στην Κυβέρνηση παλαίμαχους πολιτικούς για την εμπειρία τους, με σκοπό να
βοηθούν και να συμβουλεύουν τους νεαρούς και πολιτειακά άπειρους αγωνιστές της ΕΟΚΑ που είχαν διοριστεί Υπουργοί από τον Μακάριο. (Βλέπε: Γ. Κληρίδη: Η
Κατάθεσή μου, τόμος Α’, σελ. 90 – 96).

Οι πολιτικές αλεπούδες της Κύπρου
Ο Μακάριος που ήδη πίστευε στην εκλογική του νίκη,
ήταν διστακτικός και καχύποπτος για να χρησιμοποιήσει
παλαιούς πολιτικούς, τις ‘‘γριές πονηρές αλεπούδες’’,
από φόβο μήπως συνωμοτήσουν ενάντια του και αμφισβητήσουν την εξουσία του. Απέτρεψε και απέφυγε τη
συμμετοχή τους γιατί αποδείχτηκε ο ίδιος να είναι μια πιο
παμπόνηρη πολιτική αλεπού. Τόσο ήταν το πάθος του
Μακαρίου για την πολιτική εξουσία που αισθανόταν ότι
δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει ‘‘όπως θα επιθυμούσε’’
αν ήταν «περιτριγυρισμένος» από παλαίμαχους πολιτικούς. Με τον τρόπο αυτό αισθανόταν ασφαλής και ότι θα
ήταν ο απόλυτος πολιτικός και θρησκευτικός άρχοντας
της Κύπρου. Με την εκλογή του στο Προεδρικό αξίωμα
κατόρθωσε να επιβληθεί και να παρουσιαστεί στη σκηνή
της Κυπριακής ιστορίας σαν ένας ηγέτης με διπλό ρόλο
(θρησκευτικό και πολιτικό) δηλαδή σαν ένας «σύγχρονος Ερρίκος 8ος και Καρδινάλιος Γούλσεϋ και σαν ένας
Λουδοβίκος 13ος και Καρδινάλιος Ρισελιέ».

Ηγέτες των αποικιών μετατρέπονται
σε Εθνικούς Ήρωες
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ 1955 – 59, και ιδιαίτερα ο Γρίβας
συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη του Μακαρίου ως
‘‘εθνικού θρύλου’’ ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους. Οι
βρετανοί τον είχαν εξορίσει και αυτό ήταν αρκετό για να
τον μετατρέψουν σε ήρωα και Εθνομάρτυρα. Η πολιτική που ακολουθούσε η βρετανική αποικιοκρατία εκείνα
τα χρόνια (τη δεκαετία του 1950) στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα ήταν να συλλαμβάνει και να φυλακίζει
τους εθνικούς ηγέτες και στη συνέχεια να διαπραγματεύεται μαζί τους αργότερα. Ήδη γνώριζαν ότι αυτοί οι
εθνικοί ηγέτες ήταν αντικομμουνιστές και ήταν διατεθειμένοι να συνάψουν συμφωνίες μαζί τους. Οι Βρετανοί
εφάρμοσαν αυτή την πολιτική με τον Κενυάτα στην
Κένυα, με τον Νκρούμαχ στην Γκάνα, με τον Γκάντι και
τον Νεχρού στην Ινδία, με τον Μακάριο και με πολλούς
άλλους. Αυτή η αποικιακή πρακτική, δηλ. να συλλαμβάνουν πρώτα και να φυλακίζουν ή να εξορίζουν τους
εθνικούς ηγέτες είχε αποδώσει αφού στην ουσία όλες οι
πρώην βρετανικές αποικίες είχαν συμφιλιωθεί με τη χώρα
που ανταγωνίζονταν και έγιναν μέλη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και οι οικονομίες τους εξαρτιόνταν σημαντικά από την βρετανική οικονομία γιατί, ιδιαίτερα στα πρώτα
χρόνια, το μεγαλύτερο τους εμπόριο γινόταν με την ίδια
τη Βρετανία.

Η Δημοκρατική Ένωση
κατηγορεί τον Μακάριο
Σε φυλλάδιο που κυκλοφόρησε η Δημοκρατική Ένωση
με τίτλο Μαύρο στον Μακάριο και δημοσιεύτηκε στην

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
πρώτη σελίδα της «Χαραυγής» την ημέρα των εκλογών
(13 12. 1959), αυτή η ανίερη συμμαχία αριστερών και
ακροδεξιών σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αμφισβητήσουν το κύρος του Μακαρίου, καλούσε το λαό να
μην τον ψηφίσει για τους πιο κάτω λόγους:
* ΓΙΑΤΙ υπέγραψε χωρίς τη θέληση και έγκριση του
λαού τις ατιμωτικές Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. *
ΓΙΑΤΙ επανέφερε στην Κύπρο την τουρκική κατοχή. *
ΓΙΑΤΙ έγινε επίορκος και ενταφίασε τους προαιώνιους
και ιερούς πόθους του λαού για την αυτοδιάθεση. * ΓΙΑΤΙ
από Αρχιερέας μεταμορφώθηκε σε κομματάρχη. * ΓΙΑΤΙ
ίδρυσε κόμμα, το οποίο συντηρεί με εκατοντάδες χιλιάδες λίρες, που προέχονται ουσιαστικά από τον λαό και
έπρεπε να επιστρέφονται σ’ αυτόν. * ΓΙΑΤΙ κατακουρέλιασε το κύρος της Εκκλησίας, ρίχνοντας τη σε εκλογικές διαμάχες. * ΓΙΑΤΙ από κήρυκας τηε αγάπης που έπρεπε να ήταν, γίνεται κήρυκας του μίσους και της διχόνοιας. * ΓΙΑΤΙ εγκατέστησε στην πολιτική και κοινωνική
μας ζωή την ευνοιοκρατία. * ΓΙΑΤΙ οδηγεί τον τόπο στη
φασιστική δικτατορία. * ΓΙΑΤΙ στο όνομά του διαπράττονται ακατανόμαστα αίσχη. * ΓΙΑΤΙ καταστρέφει την παιδεία μας, μετατρέποντας τα σχολεία σε προεκλογικά κομματικά όργανα. * ΓΙΑΤΙ αρνείται να δώσει τη γη στους
αγρότες. * ΓΙΑΤΙ αρνείται να κατοχυρώσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα * ΓΙΑΤΙ μας έδεσε σε καταστροφικές
στρατιωτικές συμμαχίες. * ΓΙΑΤΙ αρνείται να έχει φιλικές
σχέσεις με όλα τα κράτη του κόσμου.

Τα Ψηφοδέλτια με τις φωτογραφίες
Στον προεκλογικό αγώνα ο Μακάριος δεν εμφανιζόταν από χωριό σε χωριό ή από τον άμβωνα για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του. Αυτό το έκαναν οι υποστηριχτές του, ιδιαίτερα ο Γλαύκος Κληρίδης, ο οποίος
αντιμαχόταν τον ίδιο του τον πατέρα και διατυμπάνιζε
παντού το αρχαίο ρητό ότι: «Πατρός τε και μητρός τε,
πάντων ιερώτερον εστί η Πατρίς». Και για τον Γλαύκο
Κληρίδη «Πατρίς» ήταν ο Μακάριος!
Στο θέμα των ψηφοδελτίων ο Μακάριος έπεισε τον
Γιάννη Κληρίδη να χρησιμοποιηθεί ένα ψηφοδέλτιο με
τις φωτογραφίες των δύο υποψηφίων χρησιμοποιώντας
το επιχείρημα ότι θα ήταν πιο απλό για τους ψηφοφόρους και γιατί αρκετός κόσμος ήταν ακόμη αγράμματος!
Οι ψηφοφόροι καλούνταν να βάλουν έναν σταυρό (Χ)
κάτω από τη φωτογραφία της προτίμησής τους. Στα δεξιά
μπήκε η επιβλητική φωτογραφία του Μακαρίου με τoν
σταυρό και το καλυμαύχι και που ήταν σε όλους γνωστή.
Στα αριστερά μπήκε η φωτογραφία του Γιάννη Κληρίδη
που πολλοί ψηφοφόροι την έβλεπαν για πρώτη φορά!
Το «τέχνασμα» αυτό έπιασε γιατί είχε ψυχολογική
επίδραση στους ψηφοφόρους. Οι γυναίκες της Κύπρου
που εξασκούσαν για πρώτη φορά το εκλογικό τους δικαίωμα καλούνταν, όπως και ο υπόλοιπος λαός, να επιλέξουν μεταξύ «του εκπροσώπου του Θεού στην Κύπρο»
και του εκπροσώπου «μιας συμμαχίας που αντιμαχόταν
τη θρησκεία και την πατρίδα».
Στο Μακαριακό εκλογικό στρατόπεδο τοιχοκολληθηκαν χιλιάδες αφίσες με τίτλο «Γίγαντες και Νάνοι» όπου
γίγαντας της Κύπρου ήταν ο Μακάριος και νάνος ο Γιάννης Κληρίδης.

Τα αποτελέσματα των
πρώτων Προεδρικών εκλογών
Στους εκλογικούς καταλόγους υπήρχαν 238,870 εγγεγραμμένοι ελληνοκύπριοι εκλογείς. Ο Μακάριος κέρδισε τις εκλογές εξασφαλίζοντας 144,753 ψήφους (ή
66,82% των ψήφων) και ο Γιάννης Κληρίδης 71, 753
ψήφους (ή 33,18% των ψήφων). Για τον Κληρίδη η
εξασφάλιση του 33% των ψήφων κατά του ‘‘θρύλου’’ που
λεγόταν Μακά-ριος ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία.
Μετά την ήττα της Δημοκρατικής Ένωσης, το ΑΚΕΛ,
αποχώρησε από την ‘‘ανίερη’’ συμμαχία και περιέργα,
πρόσφερε την πλήρη υποστήριξή του στον Μακάριο,
δηλ. στον ηγέτη που μερικές εβδομάδες πιο μπροστά
τον θεωρούσε αντίπαλο και τον κατηγορούσε ότι οδηγούσε
τον τόπο στη φασιστική δικτατορία! Ο Αντιπρόεδρος
εκλέχτηκε από τους τουρκοκυπρίους και ο Δρ Φαζίλ
Κουτσούκ εκλέχτηκε χωρίς αντίπαλο από την τουρκική
κοινότητα ως ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Η Κύπρος ανακηρύχτηκε επίσημα Ανεξάρτητη Δημοκρατία στις 16
Αυγούστου 1960 όμως επίσημη ημερομηνία εορτασμού
της Ημέρας της Ανεξαρτησίας ορίστηκε η 1η Οκτωβρίου.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Cοmmunity Νews & Sports
Commonwealth Diaspora reception
Lecture by Kypriaki Estia Londinou
at Buckingham Palace
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You are invited to a lecture organised by “Kypriaki Estia Londinou”

The President of the National Federation of
Cypriots in the UK, Christos Karaolis, attended
a reception at Buckingham Palace to celebrate
the Commonwealth Diaspora of the United Kingdom.
The reception was hosted by their Royal Highnesses The Prince of Wales and The Duchess
of Cornwall on Thursday 9 June 2022. Representatives from all 54 Commonwealth countries

were invited to attend.
In a brief exchange with HRH Prince of Wales,
the Federation's President discussed efforts to
reunite Cyprus, as well as the strengthening ties
between the United Kingdom and Cyprus.
Other individuals with Cypriot roots also in attendance, included George Kassianos CBE,
Edme Leventis MBE, Evoulla Nicolaou and
Christina Dymiotis.

“The Russian Invasion of Ukraine; Global and Regional Implications for the
Eastern Mediterranean”
The event will take place at the Hellenic Centre
16-18 Paddington Street, Marylebone London W1U 5AS

on Friday, 1 July 2022 at 7 p.m.
followed by a reception.
The panellists are the following three lecturers:
Neophytos Loizides, Kent University
Maria Georgiou, London School of Economics
Mustafa Kutley, City University
In addition:
For those interested there will also be a 3-hour training course – “Face to Face Negotiation
and Mediation training” – on the same day at 3:00-6:80 pm given by Dr Neophytos Loizides
For both events RSVP
h.sozou@gmail.comaekkeshis@yahoo.co.uk
Tel: 07735 575004, 07947 645648

ALKIONIDES UK AGM
All members of Alkionides UK are warmly invited to attend the Annual
General Meeting at
103 Vista Way, Harrow, HA3 0SJ Saturday 16th July 2022 at 2:00 pm
AGENDA
– Approval of Minutes 2021
– Annual report by the President Mrs M. Parisinou-Nicholsby and
review of the charity's activities.
– Approval of – Accounts for 2021-22.
– Election of new committee members.
– Any other matters
RSVP: enquiries@alkionides.org
(If unable to attend the meeting in person please request a Google Meet link in advance)
Tel: 01189 472405 / 079 139 68639

Omonia Youth FC's 'Kevin Nottage
Memorial' match raises £760 for charity
Community football club Omonia Youth FC, sponsored
by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers, raised £760 for charity last Sunday as managers, coaches and trustees took to the field in the annual managers
match. The match is usually played around Christmas but
this season the match was played on the morning before
the club's Presentation Day.
The match is a longstanding traditional that stretches back
to the founding years of the club and this year's event, as it
has for the last six, is significant as both teams played for a
trophy named after Kevin Nottage to commemorate the
decade of service Kevin gave to the club. It was with great
sadness that the club learned that Kevin passed away after a
long battle against cancer in 2016. Kevin was a former Manager, Welfare Officer, qualified Referee, club WFL representative and Committee Member. Kevin was a selfless individ-

nou gave 'Trifilo United' the lead with a sweetly struck volley
as they went into half time 2-1 up. The second half was pretty much one-way traffic as the 'All-Star Legends' piled on the
pressure. Chance after chance was created and went begging. Were the 'legends' going to rue their profligate finishing? With seconds on the clock Elia Constanti finally found
the net to give the 'All-Star Legends' a share of spoils which
was the least they deserved.
After the match Chairman Myri Demetriou thanked all involved, particularly Fano Shiamishis who led in organising the
event. Myri said: "It was such a great way to start our Presentation Day, which was topped off by a lovely speech by
Peter Kyriacou, who was Kevin's assistant during his time at
Omonia Youth, who explained to everyone what a great impact Kevin had at the club".
Kevin's wife, Androulla, added, "Kevin lived and breathed
Omonia and was truly passionate and proud of everything
the club stood for in delivering a game he loved to so many

ual and everyone who knew him described him as a true gentleman and someone who always had a positive attitude towards life. Kevin wholeheartedly embraced everything that
he did with energy and thoughtfulness and his contribution
to Omonia Youth FC, which spanned a decade, was immense
and will never be forgotten.
All the players who played in the match contributed a playing 'fee', along with additional donations, and the total collected will be donated to the charity chosen by Kevin's family. The total raised over the last few years is in excess of £3000.
The club were honoured to again have Kevin's family in attendance for the match.
On a lovely summer morning last Sunday, the players convened, exchanged best wishes before the respective team
managers got their squads together and named their teams.
Mary Tryphona's 'Trifilo United' and Myri Demetriou's 'All
Star Legends' lined up, raring to go. The match was competitive with lots of good football on show. The 'All Star Legends'
took the lead in the first half thanks to a wonderful finish from
Demi Shiamishis...unfortunately his stunning own goal was
at the wrong end. 'Trifilo United' pressed hard for the equaliser and finally managed to get it thanks to David Poncia, who
stayed on his feet long enough to score. George Constanti-

young people. The very talented children were always at the
forefront of everything he did. He would be very proud of
how Omonia continues to go from strength to strength today. Everyone at Omonia are all amazing people and what I
saw and heard on Sunday just echoes that - friendships , inclusivity, loyalty , energy , care and above all providing that
safe environment where everyone has a place can achieve
and is welcomed".
The match again symbolised the long-term camaraderie
events likes this create, nurtures and cultivate over time as
the match featured three former chairmen, a former vice
chair, welfare officers, the current chairman, current and former club secretaries, club treasurers and club trustees. As the
match was played on Presentation Day, there was also a healthy
crowd in attendance and it was another great advert for the
club.
The club would like to thank Kevin's family for attending,
M&A Coachworks who donated the trophy for the match six
years ago, the referee and his assistants.
Finally the club would like to thank all who donated a playing fee for charity. If you wold like to donate, please use the
following link: https://pay.collctiv.com/nottage-memorialmatch-87942

By Mike Pieri
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ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
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spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also
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developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean
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flavours.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 IOYNIOY

Meatballs with tomato sauce
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He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others.
Here he would like to give you a taste of his recipes.

KEFTEDES ME SALTSA
ΤOMATAS
This is one of the most popular
and loved dishes amongst Greeks.
Its name is derived from the Greek
word “kopto” which means to cut,
chop or mince. Other middle eastern countries have meatballs using almost identical names such
as kibbi, kibbeh, kofte, kofteri or
kouka and in India and Pakistan
they use the word kofta.
Keftedes are eaten as mezedhakia on their own or served with
vegetable casserole, chicken or
fish, they are cooked in tomato
sauce or in fricassee style with an
egg and lemon sauce.
The herb which is always used
to make keftedes is parsley and
most commonly dry or fresh mint
although thyme and oregano are
sometimes used.
INGREDIENTS
Serves 4
500g minced pork, lean lamb or
beef
2 medium slices of white bread,
crusts removed (soak the
bread in water and squeeze
the slices until almost dry
1 onion, peeling and grated
1 potato, peeled and grated
1tsp lemon juice
1 medium egg organic or freerange, beaten
1tsp powdered cinnamon
1tbsp extra virgin olive oil
2tbsp fresh flat-leaf parsley,
finely chopped
1tbsp fresh mint, finely chopped

or 1tsp dried mint
sea salt and freshly ground
black pepper
FOR FRYING
plain flour for coating
sunflower oil
FOR THE SAUCE
1 medium onion, peeled and
finely chopped
2tbsp extra virgin olive oil
500g fresh tomatoes, skinned,
deseeded and finely
chopped
or
1 x 400g tin plum tomatoes
or
2tbsp tomato puree dissolved in
300ml water
1cinnamon stick, around 3cm
long
1 bay leaf
½tsp sugar
125ml dry white wine
METHOD
1. Put the minced lamb, the
breadcrumbs, onion, potato,

lemon juice, the beaten egg,
cinnamon, olive oil and
herbs in a large bowl. Season with salt and freshly
ground black pepper.
2. Knead well and place in the
fridge for at least half and
hour to allow the flavours to
amalgamate.
3. In the meantime, you can
make the sauce. In a large
saucepan over a medium
heat, fry the onion in the
olive oil for 4-5 minutes or
until light brown. Add the
tomatoes or tomato puree
dissolved in water, the cinnamon stick, bay leaf, sugar,
wine and seasoning. Bring
the mixture to the boil and
simmer for 30 minutes or until the sauce thickens.
4. Remove the lamb mixture
form the fridge and with
damp hands, shape the
meat mixture into walnut

In the Garden of Poesy…
… I sit wrapped in delight,

One can hear

For my garden has

Leaves whispering

A poetic soul, she

A reverent prayer

Never ceases to excite

When a sudden squall

The landscape of muse

Of noisy black birds

Highlighting the view

Awakens a lothario

Of fashionable flair

In free fall

With bouquets

The pharisaic winged

Of colour to infuse

Intruder

Her garden necklace

Doth cast a pall,

Of pink oleanders

O capricious of thought
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She spins a fanciful yarn
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Of paper-thin cloth

A rainbow of

Wrapped in a mantle

Garlands tied in her hair

She bids adieu

House hummingbirds

size balls or about 2cm in diameter and roll them in the
flour to lightly coat them,
shaking off any excess flour.
5. Heat the oil in a large frying
pan. When hot, fry the keftedes on a medium heat for
about 4 minutes on each
side, turning once, until they
are cooked through and are
crisp and golden brown.
6. Lift out of the pan and drain
on kitchen paper to remove
the excess oil.
7. Place the hot keftedes on
plates with the hot tomato
sauce poured over.
8. Sprinkle the parsley on top
and serve with pasta, fried
chipped potatoes, mashed
potatoes or just a crisp salad.

© George Psarias
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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:
Δύο Τρελοί Και ο Ατσίδας
Ελληνική Ταινία:
Το Αγρίμι
Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
Ελληνική Ταινία:
Η Μάνα Της Φόνισσας
Ελληνική Ταινία:
Ένας Τρελός Θα Μας Σώσει
Ελληνική Ταινία:
Χάρισμα

20.25
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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 Θείος Βάνιας
Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
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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:
Ο Γιος Του Πάρτα Όλα

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

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

09:30
17.20
18:00
19:05
20.05

19:35
20.30
21.15
22.30

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:
Ευτυχώς Τρελάθηκα!
Ελληνική Ταινία:
Για Όλα Φταίνε Τα Θηλυκά

KYΡIAKH 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική Ταινία:
Οι Γαμπροί Της Ευτυχίας
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Το Πρόσωπο Της Ημέρας
Ελληνική Ταινία:
Πατρίς, Ληστεία, Οικογένεια

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
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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:
Ένας Χίππι Με Φιλότιμο
Ελληνική Ταινία:
Διαρρήκτης Με Το Ζόρι

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

Tuesday

6.00- 7.00

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

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

/*5¶VJukebox

/*5¶V-XNHER[

7.00- 8.00

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8.00- 9.00

Wednesday

Thursday

Sports Update

Friday

Saturday

Sunday
/*5¶V-XNHER[

7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- LGR

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8am- LGR
9am- RIK

Sports Update

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

9am- RIK
10am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

10.00- 11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

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

11.00- 12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00- 10.00

12.00- 13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00- 14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK

14.00- 15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
3pm- LGR

15.00- 16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

3pm- LGR
4pm- ERT

16.00- 17.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00- 18.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00- 19.00

Home- Run

6pm- RIK

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

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

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00- 21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00- 22.00

Live At The Greek

Scandalous

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00- 23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

The Wednesday
Late Show

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

19.00- 20.00

#MondayMoods

To a wee tiny moth

0.00- 1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

To nest on sweet

In the Spirit of her Lord

1.00- 7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Nectar au pair

She too drifts aloft.

Jo-Anne Colombo Marinakis

10am- ERT

Recipe of the Week

23.00- 0.00

So still is the air

NEWS

/*5¶V-XNHER[

#TuesdayTunes

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.

