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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για 
διασφάλιση άδειας παραμονής πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για υποβολή αίτησης στο gov.uk πληκτρολογήστε
στο “apply to the EU settlement scheme”.

ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΤΟ 1826

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Λύση με
σωστό περιεχόμενο τις αξίες

και αρχές της ΕΕ» 

l «ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ»
ΣΕΛΙΔΑ 7

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΚΟ

Κακοφανισμένες βολές βουλευτού Ειρήνης

Χαραλαμπίδου κατά ΑΚΕΛ γιατί να εκλεγεί 

η Αννίτα Δημητρίου πρόεδρος Βουλής…
n ΣΤΕΦΑΝΟΥ: «ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ 
Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΛΛΑ… ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»!!!

ΣΕΛΙΔΑ 6

Τι σημαίνουν τα «χαμόγελα»
Ερντογάν στις Βρυξέλλες 

για την Κύπρο
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Κατά μέρος οι διαφορές
για ένα ήρεμο καλοκαίρι
n Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ 
ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΟΥ COVID-19 ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Αναβλήθηκε η… ελευθερία
ένεκα ολιγωρίας Μπόρις

Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ WOOD GREEN ΤΗΡΗΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Επίσημος εορτασμός Αποστόλου
Βαρνάβα και «Ημέρας Κύπρου»

n ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ 

ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ

n ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ: 
ΠΡΕΣΒΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΒΡΕΤΑΝΟΙ

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 13

n Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΝΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

ΑΥΞΗΣΕ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

n ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΒΔΟΜΑΔΑ 

Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 18+

n ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΙΡΟΝΤΑΙ

ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟ

ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ - ΚΗΔΕΙΕΣ

n ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΦΩΤΟ¨Π.ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ
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Ηαπαράδεκτη και ανεύθυνη καθυστέρηση
να τεθεί η Ινδία στην κόκινη λίστα

χωρών απ’ όπου εισέρχονται στη Βρε-
τανία ταξιδιώτες είχε ως αποτέλεσμα να
εξαπλωθεί ραγδαία η ινδική μετάλλαξη,
που είναι κατά 60-80% πιο μεταδοτική, και
να αυξήσει κατακόρυφα τα κρούσματα
λόγω κορωνοϊού. Από 2,500 περίπου,
τώρα να είναι γύρω στις 8,000 ημερησίως.
Αναγκαστικά πλέον, λόγω αυτής της
«εγκληματικής» ολιγωρίας, η βρετανική
κυβέρνηση παρέτεινε για 4 βδομάδες την
πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων,
μέχρι τις 19 Ιουλίου.

Τα βρετανικά ΜΜΕ (ιδίως το Sky News και

το ραδιόφωνο του LBC) επικρίνουν έντονα

την κυβέρνηση Τζόνσον, ότι για εμπορικούς

λόγους – και λόγω Brexit – δεν έθεσαν έγκαι-

ρα την Ινδία στην κόκκινη λίστα. Με αδιάσει-

στα στοιχεία τα ΜΜΕ αποδεικνύουν ότι από

το Μάρτιο υπήρξε προειδοποίηση για τον

ορατό κίνδυνο της ινδικής μετάλλαξης αλλά

η κυβέρνηση δεν… έβλεπε. Υπήρξαν προει-

δοποιήσεις με επιστολές βουλευτών και ερω-

τήσεις στη Βουλή αλλά ο υπουργός Υγείας

Ματ Χάνκοκ αγνόησε τους πάντες προβαίνοντας

σε αναληθείς αναφορές στη Βουλή και σε παρ-

απλανητικές δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Έτσι, μέχρι τις 23 Μαϊου χιλιάδες ταξιδιώτες

από την Ινδία ήλθαν «ελεύθερα» στη Βρε-

τανία, μεταφέροντας, αρκετοί από αυτούς, τον

ιό στη χώρα και διασπείροντάς τον ευρύτερα

αφού κάποιοι φορείς του ιού ταξίδεψαν με

μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι να πάνε σπίτι

τους και να κάνουν καραντίνα. 

Το Εργατικό Κόμμα στηρίζει μεν τα ανα-

κοινωθέντα μέτρα αλλά επικρίνει έντονα τον

πρωθυπουργό ονομάζοντας μάλιστα την ινδι-

κή μετάλλαξη σε “Johnson variant”. Ασήκω-

τες είναι οι ευθύνες του υπουργού Υγείας, ο

οποίος θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Την αναβολή της «Ημέρας Ελευθερίας»

κατά… τέσσερις εβδομάδες  ανακοίνωσε τη

Δευτέρα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρ-

ις Τζόνσον, σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας

ότι  οφείλεται στην αύξηση των κρουσμάτων

μετά την ευρεία διασπορά της μετάλλαξης

Δέλτα, γνωστής και ως «ινδική μετάλλαξη».

Ο  Μπόρις Τζόνσον να διαβεβαίωσε ότι

είναι εφικτός ο τερματισμός των μέτρων εκείνη

την ημερομηνία διότι μέχρι τότε θα έχει ήδη

εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις το 75% των

ενηλίκων και έτσι θα κτιστεί ένα ασφαλές τείχος

ανοσίας. Το  εμβολιαστικό πρόγραμμα επι-

ταχύνεται αυτή τη βδομάδα σε άτομα άνω των

18 ετών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «τα εμβό-

λια λειτουργούν», ενώ ανέφερε ότι τις τελευ-

ταίες ημέρες υπήρξαν περισσότερα κρούσμα-

τα και νοσηλείες. Η κυβέρνηση εστιάζει ιδιαίτε-

ρα στα εκατομμύρια νέων ατόμων που δεν

έχουν εμβολιαστεί, στους ηλικιωμένους και

τους πλέον ευάλωτους.

«Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τον κορ-

ωνοϊό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί του»,

τόνισε, λέγοντας ότι τα κρούσματα αυξήθη-

καν κατά 64% σε μία εβδομάδα. Παράλληλα,

οι νοσηλείες αυξήθηκαν κατά 50%. Σύμφω-

να με τα στοιχεία, η ινδική μετάλλαξη είναι πιο

μεταδοτική κατά 60 - 80%.

Σύμφωνα με τον Τζόνσον, τα στοιχεία δεν

είναι αποδεκτά και το εθνικό σύστημα υγείας

χρειάζεται περισσότερες εβδομάδες για να

εμβολιάσει πολίτες, κάτι που οδηγεί στην καθυ-

στέρηση της «Ημέρας Ελευθερίας».

Όπως είπε, μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουλίου,

τα 2/3 των ενηλίκων θα έχουν ολοκληρώσει

και τις δύο δόσεις. Όλοι οι πάνω των 50 θα

έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, όπως και οι

άνω των 40 που έκανε την πρώτη δόση μέχρι

τα μέσα Μαΐου. Μάλιστα δήλωσε αισιόδοξος

ότι δεν θα χρειαστεί νέα καθυστέρηση, εάν τα

επιδημιολογικά στοιχεία βελτιωθούν τις επό-

μενες δύο εβδομάδες. Εξαίρεση αποτελούν

οι γάμοι, όπου αίρεται ο αυστηρός περιορι-

σμός των 30 καλεσμένων από τις 21 Ιουνίου,

όπως και ο αριθμός αυτών που παρακολο-

υθούν κηδείες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ζήτησε

«συγγνώμη» για την απογοήτευση που προ-

κάλεσε σε όσους πλήττονται από την παρά-

ταση των μέτρων, εξηγώντας ότι η καθυ-

στέρηση ήταν απαραίτητη.

ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19  ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

Αναβλήθηκε η… ελευθερία

ένεκα ολιγωρίας Μπόρις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Για… «διαδικασία του ΟΗΕ» στο 

Κυπριακό μιλά ο Μπόρις Τζόνσον!

Ευρωπαϊκή Ένωση προς Βρετανία:

«Σεβαστείτε την υπογραφή
σας για τη Βόρειο Ιρλανδία»

Να σεβαστεί τις συμφωνίες για το Brexit σχετικά με τη Βόρειο
Ιρλανδία καλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την κυβέρνηση Μπόρις Τζόν-
σον. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Λάιεν, μετά τη

συνάντηση που είχε με τον Μπόρις Τζόνσον, από κοινού με τον Σαρλ
Μισέλ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κάλεσε τη βρετανική

κυβέρνηση να εφαρμόσει τη συμφωνία που, όπως είπε, επιτεύχθηκε, υπο-

γράφηκε και επικυρώθηκε τόσο από την κυβέρνηση του Τζόνσον όσο και

από την ΕΕ. Η ΕΕ είπε στη βρετανική κυβέρνηση γι’ άλλη μια φορά πως

πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία του Brexit και να εισαγάγει

ελέγχους για ορισμένα προϊόντα που μεταφέρονται από τη Βρετανία στη

Βόρεια Ιρλανδία. Η Βρετανία επανέλαβε την έκκλησή της για επείγουσες

και πρωτότυπες λύσεις προκειμένου να μειωθούν οι τριβές.

Η Βρετανία θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» προκειμένου να προστατεύσει την

εδαφική της ακεραιότητα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον,

απειλώντας με μέτρα έκτακτης ανάγκης αν δεν βρεθεί μια λύση.

Η απειλή του Τζόνσον μοιάζει να σπάει μια προσωρινή εκεχειρία σε

έναν πόλεμο λέξεων για ένα τμήμα της συμφωνίας του Brexit που καλύπτει

θέματα συνόρων με τη Βόρεια Ιρλανδία, επίκεντρο των εντάσεων αφότου

η Βρετανία ολοκλήρωσε την έξοδό της από την ΕΕ στο τέλος του περα-

σμένου έτους.

Παρά την προτροπή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την

εξεύρεση ενός συμβιβασμού, ο Τζόνσον χρησιμοποίησε τη Σύνοδο Κο-

ρυφής των επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (G7) προκειμέ-

νου να δείξει ότι δεν υποχωρεί καθόλου από τη θέση του σε ό,τι αφορά το

λεγόμενο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας που καλύπτει θέματα συνό-

ρων με τη βρετανική επαρχία.

«Νομίζω ότι μπορούμε να το διευθετήσουμε αλλά… εναπόκειται στους

φίλους και εταίρους μας στην ΕΕ να καταλάβουν πως θα κάνουμε ό,τι χρει-

αστεί», είπε ο Τζόνσον.

«Νομίζω πως αν το πρωτόκολλο συνεχίσει να εφαρμόζεται με αυτόν τον

τρόπο, τότε προφανώς δεν θα διστάσουμε να επικαλεστούμε το Άρθρο

16», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια ρήτρα διασφάλισης επιτρέπει σε

κάθε πλευρά να λάβει μέτρα αν θεωρεί πως η συμφωνία προκαλεί οικο-

νομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δυσκολίες.

«Έχω μιλήσει με ορισμένους φίλους μας εδώ σήμερα, που φαίνεται

πράγματι να μην έχουν καταλάβει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία χώρα,

μία επικράτεια. Απλώς, πρέπει να μπει στο μυαλό τους».

Έκανε τα σχόλια αυτά μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο

Εμανουέλ Μακρόν, τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τους

ανώτατους αξιωματούχους της ΕΕ, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον

Σαρλ Μισέλ.

Η περίπτωση της Βόρειας Ιρλανδίας
Η επαρχία έχει ένα ανοικτό σύνορο με την Ιρλανδία, που είναι μέλος

της ΕΕ, ως εκ τούτου το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας συμφωνήθηκε

ως ένας τρόπος για να διατηρηθεί η ενιαία αγορά της ΕΕ μετά την αποχώρη-

ση της Βρετανίας.

Το πρωτόκολλο διατηρεί ουσιαστικά την επαρχία εντός της τελωνεια-

κής ένωσης της ΕΕ και της συμμόρφωσης με πολλούς κανόνες της ενιαίας

αγοράς, δημιουργώντας ένα ρυθμιστικό σύνορο στη θάλασσα της Ιρλαν-

δίας ανάμεσα στη βρετανική επαρχία και το υπόλοιπο ΗΒ.

Αφότου η Βρετανία βγήκε από την τροχιά της ΕΕ, ο Τζόνσον καθυστε-

ρεί μονομερώς την εφαρμογή ορισμένων προβλέψεων του πρωτοκόλλου,

περιλαμβανομένων των ελέγχων σε τρόφιμα που διατηρούνται στο ψυγείο,

όπως τα λουκάνικα, που μεταφέρονται από την ενδοχώρα στη Βόρεια

Ιρλανδία, λέγοντας πως προκαλούν μια αναστάτωση για ορισμένες προ-

μήθειες στην επαρχία.

Η Μέρκελ είπε ότι οι δύο πλευρές μπορούν να βρουν ρεαλιστικές λύσεις

σε τεχνικά ζητήματα ενώ η ΕΕ θα προστατεύει παράλληλα την ενιαία αγορά

της.

Η επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νγκόζι Οκόν-
τζο Ιουεάλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι εντάσεις δεν θα κλιμακωθούν σε

έναν εμπορικό πόλεμο.

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν επίσης μεγάλη ανησυχία ότι η διαμάχη θα μπο-

ρούσε να υπονομεύσει την Ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρα-

σκευής του 1998.

Η συμφωνία του 1998 θεωρήθηκε ευρέως ότι έδωσε τέλος στην περίο-

δο των «Troubles» – τρεις δεκαετίες σύγκρουσης των Ιρλανδών Καθο-

λικών εθνικιστών μαχητών και των Προτεσταντών παραστρατιωτικών,

πιστών στο βρετανικό στέμμα, κατά τις οποίες 3.600 άνθρωποι έχασαν τη

ζωή τους.

Το Brexit έχει επίσης προκαλέσει εντάσεις στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η φιλοβρετανική κοινότητα των «ενωτικών» στην επαρχία λέει ότι τώρα

έχουν αποκοπεί από το υπόλοιπο ΗΒ και πως η συμφωνία του Brexit πα-

ραβιάζει την ειρηνευτική συμφωνία του 1998. Όμως το ανοικτό σύνορο

ανάμεσα στην επαρχία και την Ιρλανδία ήταν μια αρχή-κλειδί της συμ-

φωνίας της Μεγάλης Παρασκευής

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με ανα-

κοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, συζήτησε και το Κυπριακό κατά τη διάρ-

κεια χωριστών συναντήσεών του στις Βρυξέλλες με τον πρωθυπουργό

της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρεζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. 

Σε αμφότερες τις συναντήσεις συζητήθηκε και το Κυπριακό. Στην

ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο κ. Τζόνσον τόνισε στον Ερντογάν «τη

σημασία επίτευξης λύσης του Κυπριακού μέσα από τη διαδικασία

των Ηνωμένων Εθνών» και «καλωσόρισε την αποκλιμάκωση των

εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο».

Όπως φαίνεται, ο Βρετανός πρωθυπουργός απέφυγε να τονίσει τη
σημασία του δεσμευτικού πλαισίου του Συμβουλίου Ασφαλείας για
το Κυπριακό και ότι η λύση πρέπει να αναζητείται στη βάση αυτού
του δεσμευτικού πλαισίου. Ως γνωστόν, πάντοτε οι διαπραγματεύσεις

για το Κυπριακό γίνονται από τα Ηνωμένα Έθνη και δεν υπάρχει άλλη

διαδικασία, π.χ. ευρωπαϊκή. Το θέμα είναι αν οι συνομιλίες γίνονται στη

βάση των παραμέτρων του ΟΗΕ. Και η πρόσφατη Πενταμερής που έγινε

ήταν διαδικασία του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση, ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα

όποια επόμενα βήματα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

για το Κυπριακό, μπορούν να συμφωνηθούν μόνον εντός του δεδομέ-

νου και δεσμευτικού για όλους πλαισίου των σχετικών Αποφάσεων του

Συμβουλίου Ασφαλείας, οι οποίες προβλέπουν λύση Διζωνικής Δικοινο-

τικής Ομοσπονδίας.

Τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Ερντογάν συζήτησαν με τον κ.

Τζόνσον τα δεδομένα της πανδημίας. 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε για τη θετική επιδημιολογική

πορεία της Ελλάδας που, κατά τη γνώμη του, επιτρέπει την άρση των

περιορισμών, από τη βρετανική κυβέρνηση, για τις επισκέψεις Βρετανών

τουριστών στην Ελλάδα ενώ ζήτησε να μην γίνεται διάκριση των ευρω-

παϊκών χωρών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα, μέχρι στιγμής,

είναι στην πορτοκαλί λίστα για τους Βρετανούς.

Τζόνσον και Ερντογάν συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να συνεργα-

στούν για να νικηθεί η πανδημία, αλλά και να για βρεθεί τρόπος να απο-

κατασταθούν τα ταξίδια μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας. Η

Βρετανία έχει εντάξει την Τουρκία στην κόκκινη λίστα των τουριστικών

προορισμών, γεγονός που ουσιαστικά απαγορεύει στους Βρετανούς να

την επισκέπτονται.
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Δ
ιαβάζαμε και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας! Μιλά-

με για την απολογία του Γιώργου Σάββα προς

τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων κ. Νικήτα, με την οποία

παραδέχεται ότι με τα άρθρα του «συνετέλεσε σε επι-

ζήμιο διχασμό της Παροικίας» και «με ταπείνωση»

παρακαλεί τον Σεβασμιώτατο περίπου να τον λυπη-

θεί και «να τον συγχωρέσει για το λάθος του», προ-

εξοφλώντας οτι «ως καλοσυνάτος Αρχιεπίσκοπος

και πνευματικός πατέρας μας θα του δώσει συγχώ-

ρεση».

Ως... ελαφρυντικά αυτής της επιείκειας προς το

πρόσωπό του, ο Γιώργος Σάββα προτάσσει ότι «παρ-

ασύρθηκε από διαδόσεις και πλαστές ειδήσεις», ότι

είναι «αθώος» και ότι «εκκλησιάζεται τακτικά»…

Είναι, βεβαίως, μεγάλη υπόθεση να αναγνωρίζει

ένας τα λάθη του και να ζητά συγγνώμη. Δημόσια,

μάλιστα! Προπάντων, όταν αυτή η «συγγνώμη» εκ-

φράζεται αυτόβουλα και δεν επιβάλλεται από «φόβο»

δικαστικής δίωξης.

Υπάρχει, όμως, «συγγνώμη» και «συγγνώμη».

Μια απλή απολογία και ειλικρινής, αξιοπρεπής

συγγνώμη είναι δύναμη χαρακτήρα, όταν μάλιστα

αρκετά από τα γραφόμενα ήταν τόσο άσχετα με το

«θέμα» και δυσφημιστικά.  Το να έρχεσαι, όμως, και

να λες «φάνηκα ανάξιος της θέσεώς μου», γιατί υπέ-

πεσες σε ένα λάθος, ποια θέση σου πριονίζεις; Του

Δημοτικού Συμβούλου ή του αρθρογράφου; Αν είναι

του πρώτου, τότε υποβάλλεις παραίτηση. Αν είναι

του δεύτερου, του αρθρογράφου, τότε σταματάς να

αρθρογραφείς, επειδή – κατά παραδοχή σου – «πα-

ρασύρεσαι από θόρυβο και πέφτεις έξω». Δικαιο-

λογημένα κάποιος, όταν βλέπει άρθρα σου, θα διε-

ρωτάται κατά πόσο αυτά που γράφεις και υποστηρίζεις

είναι προϊόν αυθορμητισμού, παρασυρμού και ότι

«πέφτεις έξω». Και είναι κρίμα να δίνεται αυτή η εικό-

να διότι ο Γιώργος Σάββα ένας έντιμος άνθρωπος

και με μακρόχρονη προσφορά στην Παροικία, ανε-

ξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του.

Εμείς πιστεύουμε ότι ορθά ανακλήθηκαν όσα εμε-

τικά γράφτηκαν,  και στο διαδίκτυο κυρίως, με αφο-

ρμή το θέμα που προέκυψε. Όσοι άνοιγαν το στόμα

τους και έλεγαν ό,τι ήθελαν και με φανατισμό εξέφ-

ραζαν άποψη  για θέματα που δεν κατέχουν, που

κάποιες φορές άγγιζαν και τα όρια λιβελογραφήμα-

τος, σωστά ανένηψαν. Ως άνθρωποι, βέβαια, και πιο

πολύ ως χριστιανοί, δεν μας αρέσει να βλέπουμε

κάποιους να εξευτελίζονται, να αυτομαστιγώνονται

και να σέρνονται αναξιοπρεπώς για συγχώρεση.

Εμείς όσα γράψαμε για το θέμα Αθανασίου τα δικαι-

ολογήσαμε με επιχειρήματα και εξακολουθούμε να

έχουμε την ίδια άποψη. Δεν θα υπεισέλθουμε στο

θέμα. Το παρακολουθούμε και αν κρίνουμε ότι επι-

βάλλεται να πούμε τη γνώμη μας ως ΜΜΕ, θα το

πράξουμε, άνευ φόβου και πάθους. Αν έμεινε μια

πληγή από όλη αυτή την υπόθεση, είναι η «φθορά»

μέσα μας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το θεω-

ρούσαμε περίπου ως «ταμπού», ως ακατάλυτη αξία.

Τώρα βλέπουμε ότι, δυστυχώς, δεν είναι αυτό το ιερό

που είχαμε πλάσει μέσα μας επί δεκαετίες και δεν

σηκώναμε μύγα στο σπαθί μας εναντίον του Πα-

τριαρχείου. Ίσως η διαδοχή προσώπων να επι-

φέρει αλλαγές.

“Ε”
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Άποψη - Σχόλια

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ
Τι σημαίνουν τα «χαμόγελα» Ερντογάν

στις Βρυξέλλες για την Κύπρο 
Ονεο-σουλτάνος της Άγκυρας πήγε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ενδεδυμένος προβιά.

Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα συμπεριφερόταν σαν λύκος και επί του εδάφους και

διπλωματικώς, ενώ έβγαζε τη γλώσσα του περίπατο επικρίνοντας και καθυβρίζοντας συμμά-

χους και αντιπάλους, στις Βρυξέλλες και καθ’ οδόν προς αυτές (τις προηγούμενες εβδομάδες)

φρόντισε ν’ αλλάξει «τροπάριο» και να εμφανιστεί με άλλο πρόσωπο.

Σίγουρα η αλλαγή στην προεδρία των ΗΠΑ και τα μηνύματα που φρόντισαν να του στείλουν

οι νέοι κυβερνώντες την Αμερική ήταν αποφασιστικά έως απελπιστικά για τον Ερντογάν. Ο

καιρός Τραμπ πέρασε, η «κάλυψη» που είχε τότε στις στρατιωτικές επεμβάσεις του στην περ-

ιοχή και η ανοχή στις πολιτικές διώξεις και μαζικές φυλακίσεις αντιπάλων του στην Τουρκία

ανήκουν πια στο παρελθόν. Γι’ αυτό ενώπιον του Μπάιντεν εμφανίστηκε... χαμογελαστός, «πολι-

τισμένος», αλλά και με διάθεση υπακοής σε διεθνείς κανόνες και δημοκρατικές αρχές.

Ηίδια «προβιά» φορέθηκε και κατά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Γάλλο πρόε-

δρο Μακρόν, τον οποίο πριν λίγους μήνες ήθελε να στείλει στο... φρενοκομείο και τον  απει-

λούσε με «εξέγερση» των μουσουλμάνων στη Γαλλία και πολιτική αποσταθεροποίηση της

χώρας, αλλά και κάθε άλλου κράτους που... τολμά να του αντισταθεί!!! Όπως η Αυστρία. Άλλα-

ξε προσχηματικά συμπεριφορά ο Ερντογάν, διότι γνωρίζει ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.

αυτόν τον μήνα υπάρχουν «απλήρωτοι λογαριασμοί» με την Τουρκία.

Στον... πηγαιμό για τις Βρυξέλλες, ο Ερντογάν φρόντισε προσωρινά να αποκλιμακώσει την

ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αποσύροντας τα διερευνητικά του πλοία

από τις ελληνικές θάλασσες και την κυπριακή ΑΟΖ. Κι αφού δεν του... βγήκε η εργαλειοποίηση

των προσφύγων και των μεταναστών χάρη στη σθεναρή αντίσταση της Ελλάδας και στην απο-

φασιστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης να υπερασπίσει τα χερσαία και θαλάσσια σύνο-

ρά της έναντι κάθε τιμήματος, ο Τούρκος πρόεδρος φρόντισε να... γυρίσει «υπέρ» του τη μείω-

ση κατά 80% της απόπειρας εισροής μεταναστών στην Ελλάδα. Αυτή η τεράστια ελάττωση

οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα, αλλά ο Τσαβούσογλου την παρουσίασε ξεδιάν-

τροπα ως... τουρκική παρέμβαση!

Συνάντησε, λοιπόν, τον Έλληνα πρωθυπουργό για να δώσει την εντύπωση ότι συζητά και

συνδιαλέγεται για τα ελληνο-τουρκικά προβλήματα, αποκλείοντας οποιαδήποτε ευρωπαϊ-

κή αλληλεγγύη στην Ελλάδα, διότι – είπε  ο Ερντογάν – «δεν χρειαζόμαστε τρίτους διαμεσο-

λαβητές. Μιλάμε οι δυο μας»!

Σίγουρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι αφελής και ξέρει ότι η στιγμιαία συμπεριφορά του

Ερντογάν δεν έχει καμία σημασία αν δεν έχει διάρκεια και πρακτική εφαρμογή.

Δεν είμαστε, όμως, σίγουροι πόσο αφελείς είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και κατά πόσο πιστεύουν

τον Ερντογάν. Μπορεί, ας πούμε, ο Μακρόν να έχει εμπιστοσύνη στον Ερντογάν ότι θα

αποσύρει τους μισθοφόρους του από τη Λιβύη; Και αν το κάνει – αδιανόητο στο άμεσο μέλλον

– θα φροντίσει ν’ αφήσει υποκατάστατο με μισθοφόρους Λίβυους.

Δεν ξέρουμε αν ο Μπάιντεν άνοιξε διαύλους κάποιας επικοινωνίας με τον Ερντογάν για

ευαίσθητες περιοχές στη Μέση ανατολή και σε ποιο βαθμό αυτές θα υπερισχύσουν. Θέλου-

με να πιστεύουμε ότι δεν θα συνταιριάξει η νεο-σουλτανική πονηριά και το τουρκικό παζάρι με

ευρωπαϊκή αφέλεια και αμερικανικά συμφέροντα, ώστε ο Ερντογάν να πάρει «παράταση» στην

ηγεμονική επεκτατική πολιτική του στην ευρύτερη περιοχή.

Το παρήγορο για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι – όπως φαίνεται – ότι Ισραήλ, Αίγυπτος,

ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία δεν... ξεγελιούνται.

Αυτό, λοιπόν, το σκηνικό που «έχτισε» στις Βρυξέλλες ο Ερντογάν (πριν και μετά) φαίνεται

ότι θα έχει ως άμεσο θύμα μόνο την Κύπρο. Σε όλες τις συναντήσεις του, ο Ερντογάν επι-

μελώς άφησε την Κύπρο έξω από τις αναφορές του, διότι θέλει «ελεύθερο πεδίο δράσης», ώστε

να προχωρήσει στα σχέδιά του. Ήδη εξήγγειλε συνέχιση της επέμβασής του στην ΑΟΖ της

Κυπριακής Δημοκρατίας διενεργώντας παράνομες έρευνες σε συγκεκριμένα κυπριακά οικό-

πεδα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα έργα για άνοιγμα των Βαρωσίων και ο ίδιος ο Ερντογάν

σχεδιάζει «επίσκεψη» στην κατεχόμενη Κύπρο τον Ιούλιο, όπου θα εγκαινιάσει βάση drones

στο αεροδρόμιο Λευκονοίκου. Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αυστηρή

ανακοίνωση – απάντηση στην Κοινή Δήλωση των μεσογειακών κρατών την περασμένη Παρ-

ασκευή, η οποία καλούσε για σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων μελών της Ε.Ε. Εκπρό-

σωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Κοινή Δήλωση δεν έχει καμιά αξία και ότι τίποτα δεν

μπορεί να γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία και την «Τουρκική Δημοκρατία

Βορείου Κύπρου», όπως αποκαλούν το ψευδοκράτος.

ΟΠρόεδρος Αναστασιάδης μετέφερε στον Ερντογάν, μέσω Μητσοτάκη, ότι η Κύπρος δεν

μπορεί να τηρήσει ευνοϊκή στάση στην επιδιωκόμενη «θετική ατζέντα» Τουρκίας – Ε.Ε. αν

η Τουρκία δεν αναιρέσει τις ενέργειές της στην Αμμόχωστο (εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ μάλ-

λον θα γίνει μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.).

Είναι κατανοητό ότι μετά τη θεατρική παράσταση Ερντογάν στις Βρυξέλλες τα πράγματα

δυσκολεύουν για την Κύπρο. Όμως, ο Ελληνισμός – που κατά Μητσοτάκη διακατέχεται από

μηδενική αφέλεια – υποχρεούται να τηρήσει στάση που να εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέ-

ροντα μέσα στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αθήνα και Λευκωσία, που στον διπλωματικό

τομέα επέδειξαν πολλαπλασιαστική δύναμη, οφείλουν να δείξουν αποφασιστικότητα. Ναι, οι

δυσκολίες είναι πολλές, αλλά θα γίνουν τεράστιες, δυσθεώρατες, αν οπισθοχωρήσουμε.

“Ε”

Το… αυτομαστίγωμα στην απολογία του Γιώργου Σάββα

m
Η εκλογή της νέας προέδρου της Βουλής της

Κύπρου έγινε με τον τρόπο που περιγράφεται

στη σχετική είδηση σε άλλες σελίδες της εφημερίδας.

«Παιχνίδι» έκανε ο Καρογιάν. Ο ΔΗΣΥ ασφαλώς θα

έχανε στην τρίτη φάση της  διαδικασίας εκλογής. Εκεί

πιθανόν να έβγαινε ο Σιζόπουλος. 

Αντίπαλο «δέος» για τον Καρογιάν και τον Αβέ-

ρωφ ήταν ο Νικόλας. Δεν θα τον «προτιμούσαν» με

τίποτα. Το ΑΚΕΛ ίσως τον ψήφιζε με «βαριά καρδιά»

για να μην αποκτήσει «προβάδισμα» στη διαδικασία

εξεύρεσης κοινού υποψηφίου για τις προεδρικές. Τα

όσα λέγονται και γράφονται σχετικά με το θέμα είναι

για... αγρίους.

m
Και ξαφνικά, «ξύπνησε» και η Ειρήνη Χαραλα-

μπίδου και ζητά... εξηγήσεις γιατί εξελέγη πρόε-

δρος της Βουλής από το ΔΗΣΥ. Καλά, δεν κατάλαβε ακόμα

ότι εκεί την έβαλαν όχι για να ρωτά πράγματα, αλλά για

να κάνει ό,τι της λένε; Το ΑΚΕΛ, στο οποίο δεν ανήκει η

Ειρήνη, αποφασίζει και αυτοί των «Νέων Δυνάμεων»

υπακούουν. ‘Ετσι κι αλλιώς το κόμμα την έβγαλε βου-

λευτή. Μόνη της δεν μπορούσε να εκλεγεί.

Έπειτα, άραγε θα ζητούσε εξηγήσεις η κυρία Ειρήνη,

αν η νέα πρόεδρος δεν ήταν γυναίκα;

m
Φαίνεται ότι το ΑΚΕΛ άρχισε από τώρα την

προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές

του 2023...

Έβγαλε ανακοίνωση, όπου τονίζει το εξής: «Η γραμ-

μή που ακολουθεί η κυβέρνηση και εν γένει η κυ-

πριακή διπλωματία στο Κυπριακό δεν αποδίδει».

Εντάξει, αν έχουν κάποιο άλλο τρόπο να υπο-

δείξουν για να αποδίδει η γραμμή της  κυβέρνηση,

ας τον υποδείξουν δημόσια. 

Όχι να στέλνουν επιστολές στον Αναστασιάδη για

να αποδεχθεί τους τουρκικούς όρους ώστε να... λύ-

σουμε το Κυπριακό!!!

Έπειτα, αυτή η εξειδίκευση στην «εν γένει κυ-

πριακή διπλωματία» τι χρειάζεται; Ασφαλώς δεν είναι

τυχαία. Δαχτυλοδείχνουν τον ΥΠΕΞ Νίκο Χριστο-

δουλίδη, διότι νομίζουν ότι είναι εν δυνάμει υποψή-

φιος για το 2023. Και ξέρουν ότι σε εσωκομματική

δημοσκόπηση ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει πολύ

μεγάλη απήχηση ανάμεσα στα απλά και αγνά μέλη

του ΑΚΕΛ... 

Έτσι άρχισαν εδώ και λίγο καιρό την υπόσκαψη...

ΗΡΑ

παραλειπόμενα. . .



Δεν υπάρχει πολιτική βάση για συμμε-
τοχή σε Κυβέρνηση ευρείας συνερ-

γασίας, ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο Γε-
νικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπρ-
ιανού, όπως δήλωσε ύστερα από τη
συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα, στο
Προεδρικό.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη υπουργοποίηση

του πρώην Προέδρου της Βουλής Αδάμου
Αδάμου, ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι από

τη στιγμή που δεν συζητούν συμμετοχή σε

Κυβέρνηση ευρείας αποδοχής, ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης δεν του ανέφερε κα-

νένα όνομα. Πρόσθεσε ότι ο κ. Αδάμου έχει

συνεργαστεί πολλά χρόνια με ΑΚΕΛ και είχαν

μια πολύ καλή συνεργασία, και ότι από εκεί

και πέρα αν ο ίδιος κρίνει ότι μετά από τόσα

χρόνια συνεργασίας με το ΑΚΕΛ μπορεί εύκο-

λα να μεταπηδήσει στην Κυβέρνηση ΔΗΣΥ,

θα τον κρίνει ο κόσμος.

Ερωτηθείς κατά πόσο είπε στον Πρόεδρο

αν θα τον ενοχλήσει να απευθυνθεί σε συγκε-

κριμένη πρόσωπα της Αριστεράς, ο κ. Κυ-

πριανού είπε πώς το ΑΚΕΛ δεν συμμετέχει

σε Κυβέρνηση ευρείας αποδοχής και ξε-

καθάρισε στον Πρόεδρο ότι θα τους ενοχλή-

σει αν και εφόσον απευθυνθεί σε αυτούς το-

υς ανθρώπους.

«Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις ανή-

κουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και

επαναλαμβάνω τον κάθε ένα ανάλογα με

το τι θα αποφασίσει θα τον κρίνει ο κό-

σμος, όπως μας κρίνει όλους μας», ανέ-

φερε.

Ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι στη συνάν-

τηση συζητήθηκε η πρόταση του Προέδρ-

ου Αναστασιάδη για το ενδεχόμενο συνερ-

γασίας σε μια Κυβέρνηση ευρείας αποδοχής.

«Ξεκαθάρισα ότι για να μπορέσει να γίνει

κάτι τέτοιο χρειάζεται να υπάρχει πολιτική

βάση, το πολιτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο

να στηρίζεται αυτή η συνεργασία και είναι

προφανές πως σε ό,τι μας αφορά δεν έχο-

υμε πολιτικές θέσεις που να είναι συγγενικές

ή έστω γειτνιάζουσες με τις θέσεις που υπο-

στηρίζει ο Δημοκρατικό Συναγερμός σε πάρα

πολλά ζητήματα», είπε ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ.

Πρόσθεσε ότι συζητηθήκαν τα θέματα των

μεταρρυθμίσεων και του Ταμείου Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας και ξεκαθάρισε ότι

το ΑΚΕΛ καθορίζει ως την πιο σημαντική του

προτεραιότητα το πώς εξυπηρετούνται καλύτε-

ρα τα συμφέροντα των πολλών. Συμπλή-

ρωσε ότι είπε στον Πρόεδρο ότι εκεί και όπου

οι προτάσεις για μεταρρυθμίσεις οι οποίες

έρχονται εξυπηρετούν τους πολίτες το ΑΚΕΛ

θα τις στηρίζει και δεν έχει αναστολές επει-

δή προέρχονται από την Κυβέρνηση του

ΔΗΣΥ.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι αν η Κυβέρ-

νηση θέλει πραγματικά να λειτουργήσει συναι-

νετικά, θα πρέπει οι αρμόδιοι Υπουργοί να

ακούν όλες τις απόψεις, να τις λαμβάνουν

υπόψη στη διαμόρφωση των προτάσεών

τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη
δυνατή συναίνεση. Είπε ότι το ΑΚΕΛ αυτό

θα επιδιώξει εντός όσο και εκτός Βουλής.

Σε, ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και

ανθεκτικότητας, ανέφερε ότι είπε στον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας ότι το ΑΚΕΛ συμμε-

τείχε σε όλες τις σχετικές συνεδριάσεις που

έγιναν με κατάθεση συγκεκριμένων προτά-

σεων, που όμως, όπως είπε, δεν έχουν γίνει

αποδεκτές. Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ δεν ξέ-

ρει καν ποια πρόταση στάλθηκε στην ΕΕ και

ότι είναι έτοιμο να δει τις προτάσεις και με

εποικοδομητικό πνεύμα να καταθέσει την

άποψή για το πώς θα μπορούσαν να ανα-

ληφθούν αυτές τις δράσεις, ώστε να εξυ-

πηρετούν τους πολίτες.

«Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ακούσουμε,

να προτείνουμε, να εισηγηθούμε, να λειτο-

υργήσουμε εποικοδομητικά, πάντοτε με

γνώμονα το πώς μπορούμε να κάνουμε η

ζωή του απλού ανθρώπου καλύτερη», ανέφερε

ο κ. Κυπριανού.

ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Η απάντηση από τα υπόλοιπα κόμματα

για την πρόταση του προέδρου για δημι-

ουργία κυβέρνησης ευρείας αποδοχής ήταν

επίσης αρνητική. Όλοι, όμως, «υποσχέθη-

καν» ότι θα… συμβάλουν εποικοδομητικά

για να προωθηθούν σημαντικές μεταρ-

ρυθμίσεις στη Βουλή και να αξιοποιηθούν

τα 4 δις ευρώ από την ΕΕ προς όφελος των

πολιτών, αρκεί να επιδείξει και η κυβέρνηση

εποικοδομητική διάθεση.

Αξιοσημείωτη ήταν η δήλωση του Μά-
ριου Καρογιάν μετά τη συνάντηση: «Η Δημο-

κρατική Παράταξη δεν θα συμμετέχει στο

κυβερνητικό σχήμα», είπε. «Θα συνεχίσου-

με να πολιτευόμαστε στη βάση της εθνικής

συνεννόησης και της κοινωνικής συναίνε-

σης χωρίς απαραίτητα να συμμετέχουμε στη

διακυβέρνηση, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς

δεσμεύσεις», είπε ο κ. Καρογιάν.

Περίεργη ήταν η απάντηση για το θέμα

του προέδρου του Κινήματος Οικολόγων,

Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. «Είναι πολλές

οι διαφωνίες που δεν μπορούμε να συμμε-

τάσχουμε στην Κυβέρνηση», ξεκαθάρισε.

Σημειωτέον ότι οι Οικολόγοι συμμετείχαν

μέχρι πρόσφατα στη διακυβέρνηση Ανα-

στασιάδη διά της πρώην προέδρου τους

Ιωάννας Παναγιώτου, η οποία διορίστηκε

Επίτροπος Περιβάλλοντος. Την ίδια θέση

είχε και ο κ. Θεοπέμπτου κατά τη διακυ-βέρν-

ηση Χριστόφια. Κατά τα άλλα έχουν… πολ-

λές διαφωνίες. Πρώτα είχαν βολευτεί σε κα-

ρέκλες και μετά ανακάλυψαν…διαφωνίες.

ΦΩΤΟ: ΓΤΠ/Σταύρος ιωαννίδης

ΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ

Το ΑΚΕΛ δεν συμφωνεί με 

υπουργοποίηση Αδάμου

ΙΔΟΥ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ...

Παρουσιάστηκε στην
εργασία μόνο 43 μέρες από

τις 155 και λάμβανε και
χιλιάδες ευρώ επιδόματα

Πράματα και θάματα καταγράφονται σε έκθεση της Ελεκτικής Υπηρ-
εσίας, για δημόσιο λειτουργό, εναντίον του οποίου κινήθηκε πειθαρχική
διαδικασία, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από την εργασία του, την
ώρα μάλιστα που πέραν του μισθού του, λάμβανε ετήσια επιδόματα ύψους
€75.360.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται στην Έκθεση, λειτουργός, ο οποίος
είχε διοριστεί το έτος 2000 στη δημόσια υπηρεσία στη θέση Γραφέα (Κλίμα-
κες Α2-Α5-Α7) και αποσπάστηκε στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπο-
υργείου Εξωτερικών, σε σύνολο 155 εργάσιμων ημερών παρουσιάστηκε
στο Υπουργείο μόνο 43 ημέρες, ενώ για 81 εργάσιμες ημέρες εξασφάλι-
σε πιστοποιητικό άδειας ασθενείας (106 περιλαμβανομένων και Σάββα-
τα/ Κυριακές και αργίες), 6 ημέρες απουσίαζε με άδεια ανάπαυσης και
25 εργάσιμες ημέρες απουσίαζε αδικαιολόγητα από την εργασία του.

Επισημαίνεται ότι, όταν του ανακοινώθηκαν τα καθήκοντά του και του
παραδόθηκε γραπτώς το καθηκοντολόγιό του, ο λειτουργός δήλωσε ότι
δεν επιθυμεί να εργάζεται στην Εθιμοτυπία, αλλά σε Διπλωματική Απο-
στολή στο Εξωτερικό και ότι τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν δεν τον
ενδιαφέρουν.

Νωρίτερα το εν λόγω πρόσωπο είχε αποσπαστεί στο Υπουργείο Εξω-
τερικών – Μόνιμη Αντιπροσωπεία Γενεύης (από 2009-2011) με τη σύμ-
φωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών και του παρα-
χωρήθηκε αυξημένο ποσοστό γενικού επιδόματος εξωτερικού από 54%
σε 68%, το οποίο αναθεωρήθηκε ξανά σε 70%, κατόπιν αιτήματος του
ιδίου, με την αιτιολογία ότι είναι κάτοχος πτυχίου.

Η απόσπασή του τερματίστηκε νωρίτερα και τοποθετήθηκε και πάλι
με απόσπαση, στην Πρεσβεία της Αθήνας, ως η επιλογή του ιδίου, για
περίοδο τριών ετών και ανανεώθηκε για ακόμα ένα έτος, παρά το γεγονός
ότι το Κέντρο ανέφερε ότι δεν μπορούσε να τεκμηριώσει την ανάγκη από-
σπασης λειτουργού, στην Πρεσβεία της Αθήνας.

Λόγω της ενασχόλησής του με καθήκοντα Ακόλουθου Τύπου, του παρα-
χωρήθηκε και ειδικό μηνιαίο επίδομα ύψους €136 δηλ. πρόσθετο ποσο-
στό 5% επί του γενικού επιδόματος εξωτερικού, ωσάν να κατείχε τη μόνιμη
θέση Λειτουργού Τύπου και Πληροφοριών. Από αλληλογραφία μεταξύ
Πρεσβείας και Υπουργείου, διαφάνηκε ότι ο πιο πάνω λειτουργός για
κάποια περίοδο υποαπασχολείτο.

Όπως αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία στον εν λόγω λειτουργό, πέραν
του μισθού του, καταβάλλονταν ετήσια επιδόματα ύψους €75.360.

Σημειώνεται καταληκτικά ότι στις 31.3.2021 το Διοικητικό Δικαστήριο
με απόφαση του στην προσφ. αρ. 647/2019 ακύρωσε την απόσπαση
του λειτουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθη-
κόντων, για την περίοδο από 25.2.2019 μέχρι 10.2.2021. Λόγω της πιο
πάνω εξέλιξης, η Προεδρία με επιστολή της ημερ. 8.4.2021 ζήτησε τη
νομική συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα για τον περαιτέρω χειρισμό
της πειθαρχικής διαδικασίας, ενώ με ξεχωριστή επιστολή ημερ. 8.4.2021
προς τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρε-
σίας ζήτησε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης για την πιο
πάνω υπόθεση.

69,819 είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι στην Κύπρο!

Η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε τα στοιχεία για τα άτομα που εργοδοτούνται από το
κράτος ή σε επιχειρήσεις και εταιρείες που ελέγχονται από το κράτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το
1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 69.819. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις
64.140 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρν-
ηση στις 5.679.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπι-
κούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.644, 7.474 και
4.022 άτομα αντίστοιχα.
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Με 25 ψήφους και τη στήριξη
ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ και Δημοκρα-

τικής Παράταξης, η Αννίτα Δημη-
τρίου εξελέγη Πρόεδρος της Βου-
λής των Αντιπροσώπων κατά τη
δεύτερη φάση της διαδικασίας
εκλογής. Η Αννίτα Δημητρίου έγινε
η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της
Βουλής στην ιστορία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.

Η κ. Δημητρίου διανύει την δεύτε-
ρη βουλευτική θητεία στα έδρανα
της Βουλής. Στην απελθούσα Βουλή
κατείχε τη θέση του Γραμματέα της
Βουλής, ενώ είναι η πρώτη γυναίκα
που εξελέγη στο συγκεκριμένο αξίω-
μα. Προηγουμένως, ήταν τοπικό στέ-
λεχος του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα. Την
πολιτική της σταδιοδρομία άρχισε
στο χωριό της (Τρούλλοι) όταν εξε-
λέγη το 2011 ως κοινοτική σύμβου-
λος (αζάς, κατά το λεγόμενο στην
Κύπρο). 

Η νέα Πρόεδρος του σώματος,
στην πρώτη της ομιλία (γραπτή!!!)
σε συναινετικό τόνο έστειλε πολ-
λαπλά μηνύματα.

«Νιώθω ευγνώμων και τιμή. Η

πραγματικότητα είναι ότι μια τέτοια

πιθανότητα δεν είχε περάσει ποτέ

από το μυαλό μέχρι σήμερα. Πάν-

τοτε όμως θεωρούσα την Προεδρία

της Βουλής έναν θεσμό που οφείλει

να υπερβαίνει τις τρέχουσες πολιτι-

κές τριβές αναδεικνύοντας τη θετική

και ωφέλιμη πλευρά της πολιτικής.

Έναν θεσμό που πρωτοστατεί να

στρώσουμε τον δρόμο της δικαι-

οσύνης, της ισότητας, της συναίνε-

σης», είπε η νέα Πρόεδρος της Βου-
λής, Αννίτα Δημητρίου.

«Ας μεταφερθεί λοιπόν σήμερα

το μήνυμα από την Βουλή των Αντι-

προσώπων κάθε άνθρωπος δεν πρέ-

πει να διστάζει να ονειρευτεί ότι μπο-

ρεί να αλλάξει τον κόσμο και να τον

κάνει καλύτερο» και είμαι σίγουρη

αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε

όλες και όλοι μαζί, για εμάς, τα παι-

διά μας, την Κύπρο μας», κατέληξε.

ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ 
Η ΑΝΝΙΤΑ

Η εκλογή της Αννίτας Δημητρίου
δεν ήταν αναμενόμενη, αφού μέχρι
λίγο πριν την ψηφοφορία επικρατέ-
στερο ήταν το σενάριο στήριξης του
Άντρου Κυπριανού από την ΔΗΠΑ.
Πρόταση του Μάριου Καρογιάν
αφορούσε εκ περιτροπής προεδρία.
Συγκεκριμένα η Δημοκρατική Παρά-
ταξη θα στήριζε Άντρο, υπό την
προϋπόθεση ότι εάν στις Προεδρι-

κές του 2023 η Προεδρία της Δημο-
κρατίας πήγαινε στην αντιπολίτευ-
ση, η προεδρία της Βουλής να πήγαι-
νε στον ΔΗΣΥ. Και αυτό για να μην
είναι από τον ίδιο πολιτικό χώρο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πρόε-
δρος της Βουλής.

ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και Οικολόγοι έβλε-
παν αρχικά θετικά την πρόταση Καρ-
ογιάν. Η ΕΔΕΚ διά του Μαρίνου
Σιζόπουλου θεώρησε αρχικά καλή
την πρόταση αλλά μετά άλλαξε ιδέα.
Το ΔΗΚΟ ήταν εκτός του κάδρου,
διότι αυτός ήταν ο στόχος Καρογιάν,
να αποτρέψει εκλογή Νικόλα Παπα-
δόπουλου... Το ΑΚΕΛ τελικά, όταν
η ΕΔΕΚ απάντησε αρνητικά, έκανε
πίσω για να μη... χρεωθεί συνερ-
γασία με τον ΔΗΣΥ. 

Στον α’ γύρο, όλα τα κόμματα ψήφι-
σαν τον αρχηγό τους. ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ…
αλληλοψηφίστηκαν (το επιτρέπει το

παρανοϊκό εκλογικό σύστημα, να
ψηφίζεις όσα άτομα θέλεις σε κάθε
γύρο). Όλοι ανέμεναν τον γ΄γύρο,
όπου ο Σιζόπουλος λογικά θα λάμ-
βανε 13 ψήφους (ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ) και
προ του φάσματος να εκλεγεί ο Άν-
τρος ή ο Νικόλας, ο Σιζόπουλος πί-
στευε ότι ΚΑΙ ο ΔΗΣΥ θα ψήφιζε τον
ίδιο και έτσι δεν θα «επαληθεύο-
νταν» στα μάτια του κόσμου οι προ-
εκλογικές διαδόσεις περί άτυπης
συμμαχίας με το ΔΗΣΥ. Το ίδιο θα
έπραττε και το ΕΛΑΜ (που και αυτό
είναι εναντίον της Διζωνικής, όπως
φρόντισε να «υπενθυμίσει» ο Σιζό-
πουλος την ημέρα των εκλογών)
ώστε να αποφευχθεί η εκλογή κομ-
μουνιστή υποψηφίου του ΑΚΕΛ. 

Τελικά, όμως, ο Καρογιάν τους
την «έφερε» όλους αποφεύγοντας
τον γ’ γύρο. Η ΔΗΠΑ ψήφισε Αννίτα.
Το ίδιο και το ΕΛΑΜ.

Ποια είναι η Αννίτα
Δημητρίου

Η Αννίτα Δημητρίου γεννήθηκε
στους Τρούλλους στις 18 Οκτωβρίου
1985. Σπούδασε κοινωνικές και πολι-
τικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Στη συνέχεια απέκτησε
μεταπτυχιακό τίτλο στις διεθνείς σχέ-
σεις και ευρωπαϊκές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Στις κοινοτικές εκλογές του 2011
εκλέχθηκε κοινοτική σύμβουλος στους
Τρούλλους με τον ΔΗΣΥ. Ήταν η
πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε στη
θέση αυτή. Διετέλεσε γραμματέας
της τοπικής επιτροπής ΔΗΣΥ
Τρούλλων την περίοδο 2013-2015.
Ακόμη, διετέλεσε οικονομική διαχει-
ρίστρια του ΔΗΣΥ Λάρνακας την
περίοδο 2014-2016.

Στις 5 Απριλίου 2016, στις εσω-
κομματικές εκλογές του ΔΗΣΥ για
επιλογή των υποψηφίων που θα
απάρτιζαν το ψηφοδέλτιο του κόμ-
ματος για τις Βουλευτικές Εκλογές
του 2016, η Αννίτα Δημητρίου επι-
λέχθηκε ως υποψήφια του κόμμα-
τος λόγω ποσόστοσης (με βάση των
καταστατικών προνοιών του κόμ-
ματος πρέπει να περιλαμβάνονται
γυναίκες στο ψηφοδέλτιο και ήταν η
μόνη γυναίκα που διεκδίκησε υποψη-
φιότητα). Ωστόσο, στη συνεδρία του
Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ που
ακολούθησε, μετά από πιέσεις που
δέχθηκε από την ηγεσία του κόμ-
ματος, αναγκάστηκε να αποσύρει
την υποψηφιότητά της. Αυτή η εξέ-
λιξη προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις
εντός και εκτός ΔΗΣΥ, με τον Πρόε-
δρο του κόμματος, Αβέρωφ Νεο-
φύτου, τελικά να αναιρεί την απόφα-
σή του και να της δίνει το δικαίωμα
να κατέλθει ως υποψήφια. Στις εκλο-
γές εξελέγη βουλευτής στην Εκλο-
γική Περιφέρεια Λάρνακας με τον
ΔΗΣΥ για την ΙΑ΄ Κοινοβουλευτική
Περίοδο.

Ως βουλευτής, υπήρξε Γραμμα-
τέας της Βουλής και μέλος της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαι-
ριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών,
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού, της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Παρακολο-
υθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περι-
βάλλοντος.

Τον Φεβρουάριο του 2020 εκλέχθη-
κε αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Στις εκλογές της 30ης Μαϊου 2021
η Αννίτα Δημητρίου επανεξελέγη,
πρώτη σε σταυρούς προτίμησης
στην επαρχία Λάρνακας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ 

ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΚΟ

Κακοφανισμένες βολές 
Ειρήνης Χαραλαμπίδου κατά

ΑΚΕΛ γιατί να εκλεγεί η Αννίτα
πρόεδρος Βουλής…

Οι όποιες εξηγήσεις έχουν δοθεί από πλευράς ηγεσίας του

ΑΚΕΛ για τα συμβάντα στη Βουλή και όσα είχαν προηγηθεί της

διαδικασίας εκλογής προέδρου της Βουλής, φαίνεται να μην πεί-

θουν ούτε τους βουλευτές του κόμματος. Αυτό προκύπτει από τα

όσα ζητά να μάθει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με επιστολή της

προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή (το περιεχό-

μενο της οποίας αποκάλυψε η «Καθημερινή») το μέλος της Βου-

λής των Αντιπροσώπων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, θέτει σειρά ερω-

τημάτων. Αν και η επιστολή απευθύνεται προς την ΚΟ ΑΚΕΛ,

αυτή που καλείται να δώσει εξηγήσεις είναι η ίδια η ηγεσία
του κόμματος, η οποία έκανε τις διαβουλεύσεις και προχώρη-
σε και στις αποφάσεις.

Συγκεκριμένα η Ε. Χαραλαμπίδου ζητά να διευκρινιστούν τα

εξής: 

1. Αν υπήρξε απόφαση από το Πολιτικό Γραφείο να μη
στηριχθεί η υποψηφιότητα του προέδρου του ΔΗΚΟ Ν.
Παπαδόπουλου. Όπως αναφέρεται στην επιστολή της, εντός

ΚΟ λέχθηκε ότι αυτή ήταν η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου,

κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Χρίστου Χριστοφίδη,
με τον Στέφανο Στεφάνου να απαντά πως αυτή ήταν η αίσθη-

ση, που υπήρχε ότι απέρριψαν την υποψηφιότητά του. «Τι ίσχυε

τελικά; Εξετάζοντας τα δεδομένα, το ΠΓ αποφάσισε ότι ήταν

προτιμότερη η εκλογή της υποψηφίου του ΔΗΣΥ;»

2. Αν υπήρξαν όντως για δύο μέρες διαβουλεύσεις συμπε-
ριλαμβανομένου και του ΔΗΣΥ αποκλείοντας το ΔΗΚΟ και

στη βάση ποιών πολιτικών αρχών γινόταν αυτή η διαβούλευση.

Η Ε. Χαραλαμπίδου σημειώνει πως όλο αυτό θα απέκλειε την

όποια συνεργασία για τις προεδρικές εκλογές του 2023, ακόμα

και με υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Χαρακτηρίζει μάλιστα τις κινήσεις

ΔΗΣΥ-ΔΗΠΑ ως καθαρό τακτικισμό «για να δημιουργήσουν

καθοριστική ρήξη στην αντιπολίτευση».

3. Αν, όπως παραδέχτηκε στην εκπομπή «Προεκτάσεις» ο

Γιώργος Λουκαΐδης, το κόμμα ενημερώθηκε από τον Μ. Κα-
ρογιάν ότι δεν θα στήριζε τελικά την υποψηφιότητα  Άντρου
Κυπριανού, για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκαν οι υπόλοιποι.

4. Γιατί δεν υπήρξαν περιθώρια συνεννόησης και διακοπής,

ως είχε λεχθεί στην ΚΟ, για επανεξέταση των δεδομένων, λαμ-

βάνοντας υπόψη τη στάση της ΕΔΕΚ. Όπως αναφέρει, «ήταν

φανερό ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχε αλλαγή πλεύσης,

θα δίναμε την προεδρία στον ΔΗΣΥ».

5. Για ποιο λόγο εμπιστεύτηκε το ΑΚΕΛ οποιαδήποτε πρό-
ταση από τη ΔΗΠΑ και στη βάση ποιων πολιτικών αρχών;
Όπως συμπλήρωσε η Ε. Χαραλαμπίδου, δεδομένου ότι ψιθυ-

ρίζεται ευρέως ότι πίσω από τη ΔΗΠΑ κρύβεται ο Νίκος Κατσου-
ρίδης και με γνωστές τις σχέσεις Καρογιάν-Προεδρικού, για ποιο

λόγο έγινε το όλο παρασκήνιο «που θα καταλήξει το πιο πιθα-

νό στην απομόνωσή μας, γιατί ξέρουμε πώς σκέφτεται και

αντιδρά ο Νικόλας Παπαδόπουλος».

Από…αζάς, πρόεδρος της Βουλής
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ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Η Αννίτα Δημητρίου, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής 

των Αντιπροσώπων



ΟΠρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε

μια μνημειώδη ομιλία του στο ιστορ-
ικό Μνημείο της Αγίας Νάπας, όπου
έγινε το 1826 η μόνη μάχη επί κυ-
πριακού εδάφους κατά τη διάρκεια
της Ελληνικής Επανάστασης, τοποθέ-
τησε το Κυπριακό στη σωστή βάση,
διαχωρίζοντας τη διεθνή του πτυχή
από την εσωτερική. Παράλληλα προέ-
βη σε μια ιστορική αναδρομή της πα-
ρουσίας και των αγώνων του Κυ-
πριακού Ελληνισμού, τονίζοντας το
ασίγαστο πάθος, όπως είπε, των Ελλή-
νων της Κύπρου για την ελευθερία,
που πλήρωσαν με βαρύ φόρο αίμα-
τος.

Έκανε αναφορά στους Τουρκοκύ-

πριους υποδεικνύοντας έμμεσα ότι ήταν

απόντες από αυτούς τους αγώνες και ότι

«οι συνθήκες και η χρόνια παρουσία τους

στο νησί είναι αυτή που τους έκανε συμπα-

τριώτες μας». (ΣΗΜ. «Ε»: Δηλαδή,

τα…περήφανα εγγόνια του Λαλά Μου-

σταφά – κατά τον Τατάρ – επεβλήθη-

καν διά των συνθηκών στο νησί).

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΤΥΧΗ
Διαχωρίζοντας τις δύο πτυχές του

Κυπριακού προβλήματος ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε ότι «στοχεύουμε

στην απαλλαγή της Κύπρου από τα κατοχι-

κά στρατεύματα, στην απαλλαγή της Κύπρ-

ου από τις όποιες εγγυήσεις, τις όποιες

εξαρτήσεις τρίτων. Αυτό που επιδιώκο-

υμε είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων του κάθε Κύπριου πολίτη.

Δεν αγνοούμε και δεν αρνούμαστε ότι οι

συνθήκες και τα χρόνια έχουν καταστή-

σει συμπατριώτες και τους Τουρκοκύπριους.

Δεν διακρίνουμε πολίτες εθνικής κατα-

γωγής. Αυτό που θέλουμε είναι Ευρω-

παίους πολίτες που να δικαιούνται όσα

και οι λοιποί των Ευρωπαίων δικαιούνται».

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΤΥΧΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
Μιλώντας για την εσωτερική πτυχή

του προβλήματος δεν προέβη σε καμία

αναφορά σε ονοματολογία της λύσης

αλλά έδωσε έμφαση στο περιεχόμενό

της. Επιδιώκουμε, είπε, «ένα κράτος που

θα σέβεται τις αρχές και αξίες της ΕΕ, που

θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα του

συνόλου των πολιτών, που πριν και πάνω

από όλα θα σέβεται τις αρχές της δημο-

κρατίας». 

«Με αποφασιστικότητα προσήλθαμε

στις συνομιλίες, αλλά και με περισσή αξιο-

πρέπεια αξιώνοντας πως η πολιτική ισό-

τητα δεν μπορεί να μεταφράζεται σε πολι-

τική ανισότητα. Σεβόμαστε και δεχόμα-

στε πως πρέπει να υπάρχει αλληλοσε-

βασμός, αλλά ο αλληλοσεβασμός δεν

είναι μόνο από τη μία, αλλά και από τις

δύο πλευρές που πρέπει να επέλθει. Δεν

είναι από τη μία κοινότητα, αλλά και από

τις δύο».

Απέριιψε απερίφραστα τις διχοτομι-

κές τουρκικές προτάσεις λέγοντας ότι

«κάθε άλλη επιλογή επιλογή, όπως ετέθη

από τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλε-

υράς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων,

όχι μόνο δεν μας βρίσκει σύμφωνους,

αλλά, θέλω με έμφαση να τονίσω πως,

δεν είναι δυνατόν με ανάλογες προτάσεις

να υπάρξει λύση που μπορεί να είναι

συμβατή με το διεθνές δίκαιο, που μπο-

ρεί να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό

κεκτημένο και τις αξίες που ανατραφή-

καμε που πιστεύουμε που πρεσβεύουμε.

Να είστε βέβαιοι ότι τόσο στην Ευρώπη

όσο στα Ηνωμένη Έθνη και όχι μόνο,

μέσα από μια πολυεπίπεδη εξωτερική

πολιτική, η προσπάθεια μας είναι να απο-

τραπεί και να αποτραπούν τα όποια τετε-

λεσμένα η Τουρκία προσπαθεί να δημι-

ουργήσει. 

Με αυτές τις κατευθυντήριες, κατά νου,

αρχές πορεύομαι και θα πορευτώ, προ-

κειμένου να πετύχω τη λύση που χρω-

στούμε και προσδοκά ο Κυπριακός Ελλη-

νισμός και όχι μόνο».

Η ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στην ομιλία του, παρόντος του πρώην

Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Προκόπη Παυλόπουλου, ο κ. Αναστα-

σιάδης, αφού προέβη σε ένα ύμνο προς

την Ελληνική Επανάσταση, αναφέρθη-

κε στη συμμετοχή της Κύπρου στην Εθνε-

γερσία: 

«Παρά το γεγονός ότι στο σχέδιο της

Φιλικής Εταιρείας για την οργάνωση της

εξέγερσης των Ελλήνων κατά των Οθω-

μανών, η Κύπρος δεν αναφέρεται ως μία

από τις περιοχές, όπου θα πραγματο-

ποιούνταν απελευθερωτικές ενέργειες.

Παρά ταύτα, οι Κύπριοι κατέθεσαν μία

υψίστης σημασίας έμπρακτη συνεισφο-

ρά.

Αισθανόμενοι ανέκαθεν αναπόσπα-

στο κομμάτι του εθνικού κορμού, στενά-

ζοντας κάτω από τον οθωμανικό ζυγό,

πέραν των χρημάτων και των προμη-

θειών, 1000 και πλέον εθελοντές συμμε-

τείχαν στον Αγώνα.

Ο εκδικητικά βαρύς φόρος αίματος που

πλήρωσαν οι Κύπριοι για την εν λόγω

συμμετοχή δεν έκαμψαν, αλλά αντιθέτως

γιγάντωσαν τη θέληση και τον ασίγαστο

πόθο τους για ελευθερία.

Πορευόμενοι πλάι πλάι προς την αθα-

νασία, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και

ο Οικονόμος Δοσίθεος με τον Παλαιών

Πατρών Γερμανό, ο Χαράλαμπος Μάλης

με τον Παπαφλέσσα, ο Μιχάλης Κυ-

πραίος με τον Μακρυγιάννη έδωσαν

νόημα στις λέξεις ηρωισμός, θυσία, ελευ-

θερία.

Ιστορικές πηγές της εποχής μαρτυ-

ρούν ότι περίπου 130 Κύπριοι έχασαν τη

ζωή τους στη Μάχη των Αθηνών, ενώ

Κύπριοι ήταν και μεταξύ των νεκρών της

Εξόδου του Μεσολογγίου.

Αναλόγως σπουδαία υπήρξε και η

δράση της “Φάλαγγας των Κυπρίων” στην

Ελληνική Επανάσταση, της ομάδας Κύ-

πριων εθελοντών που με επικεφαλής τον

στρατηγό Χατζηπέτρο και υπό τη δική

τους σημαία με επιγραφή “Σημαία ελληνι-

κή πατρίς Κύπρου”, πολέμησαν με

ιδιαίτερη γενναιότητα σε διάφορες μάχες».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«...Αυτόν τον αναλλοίωτο ελληνικό χα-

ρακτήρα της Μεγαλονήσου κατά τη διάρ-

κεια τριών αιώνων Τουρκοκρατίας, αλλά

και τους ακατάλυτους δεσμούς των

Κυπρίων με τον ελληνικό κορμό είναι που

μαρτυρεί η αποβίβαση Ελλήνων επανα-

στατών στα νοτιανατολικά παράλια της

Κύπρου, την 17η Μαρτίου του 1826, με

στόχο την εξασφάλιση προμηθειών για

τις ανάγκες του Αγώνα.

Η μοναδική επί κυπριακού εδάφους

μάχη που επακολούθησε εναντίον των

Τούρκων Φρουρών της Αγίας Νάπας και

της Τουρκικής Φρουράς της Αμμοχώστου,

αλλά και η νικηφόρα έκβασή της, εμψύχω-

σε τους Έλληνες της Κύπρου σε καιρούς

δοκιμασίας, εμψυχώνοντας τους για τους

κατοπινούς αγώνες που χρειάστηκε να

δώσουν για την πατρίδα μας.

Ήταν ο Ανδρούτσος και ο Κολοκο-

τρώνης, ο Μιαούλης και ο Κανάρης

που ανέθρεψαν τον Μάτση και τον Παλ-

ληκαρίδη, που οδήγησαν στον Μαχαι-

ρά και τον Αχυρώνα.

Συνεχιζόμενης για 47 χρόνια της παρά-

νομης τουρκικής κατοχής αντλούμε διδάγ-

ματα και δύναμη τόσο από τον Αγώνα

του 1821 όσο και από τον απελευθερω-

τικό αγώνα του ’55-‘59, αντλούμε διδά-

γματα ως πράξη αγωνιστικής αφύπνισης

για τη συνέχιση και την καταξίωση που

καλούμαστε σήμερα να δώσουμε, από

εντελώς διαφορετικές συνθήκες, τον ειρη-

νικό αγώνα για επικράτηση του δικαίου».

Πρ. Παυλόπουλος: 
Η εθνεγερσία του 1821

συνεχίζεται στη 
μαρτυρική Κύπρο

Η εθνεγερσία του 1821, διακόσια χρό-

νια μετά, συνεχίζεται εδώ στη μαρτυρι-

κή Κύπρο και θα συνεχίζεται έως ότου

απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό

το τελευταίο υπόδουλο τμήμα του Ελληνι-

σμού, ανέφερε ο τέως Πρόεδρος της

Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος στον χαιρετισμό του κατά τις

εορταστικές εκδηλώσεις της Επετείου

της Μάχης της Αγίας Νάπας 17 Μαρτίου

1826.

«Γιορτάζοντας σήμερα μαζί σας, στα

αιματοβαμμένα χώματα της μαρτυρικής

Κύπρου, την επέτειο των 200 ετών από

την εθνεγερσία του 182, με αφορμή την

ιστορική Μάχη της Αγίας Νάπας, την 17η

Μαρτίου 1826, θέλω να σας διαβεβαιώ-

σω ότι ως Έλληνας, από εδώ βλέπω

πλατύτερο τον τόπο μας και ακούω καθά-

ρια και δυνατή, σαν ήχο προαιώνιας καμ-

πάνας τη φωνή της πατρίδας», είπε ο κ.

Παυλόπουλος.

Όπως ανέφερε, δανείστηκε τούτες τις

σκέψεις και λέξεις από τον Γιώργο Σεφέ-
ρη, διαχρονικό και αυθεντικό – και γι’

αυτό οιονεί εθνικό αφηγητή της μακραί-

ωνης ιστορίας της Κύπρου ως αναπό-

σπαστου τμήματος του Ελληνισμού μέσα

στις χιλιετίες. 

«Θα `λεγα της Κύπρου, ως πανάκρι-

βου, ιστορικώς, πετραδιού στο εθνικό

διάδημα της πατρίδας μας», είπε, προ-

σθέτοντας πως, «ξαναδιαβάζω λοιπόν

ενώπιον σας και κατ’ ανάγκην επιλεκτι-

κώς τον Γιώργο Σεφέρη».

Ο τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-

κρατίας ανέφερε πως η Μάχη της Αγίας

Νάπας την 17η Μαρτίου 1826 μας διδά-

σκει με αφετηρία την Κύπρο ότι, στους

αγώνες για την ελευθερία, η οποία είναι

βιωματική για εμάς τους Έλληνες, αφού

μόνο ελεύθεροι μπορούμε να υπερα-

σπισθούμε την αξία μας και να ανα-

πτύξουμε την προσωπικότητα μας, η

Ελλάδα είναι μία ενιαία και αδιαίρετη,

τονίζοντας πως ο ελληνισμός στις κρίσι-

μες ώρες τηρεί στο ακέραιο το καθήκον

της αρραγούς ενότητας. Είναι τότε, ανέ-

φερε, που ακόμη και η θάλασσα δεν

χωρίζει τις στεριές, μα γίνεται το υγρό

στοιχείο που ανοίγει διαύλους για την

υπεράσπιση της πατρίδας.

«Η Εθνεγερσία του 1821, διακόσια

χρόνια μετά, συνεχίζεται εδώ, στη μαρ-

τυρική Κύπρο. Και θα συνεχίζεται έως

ότου απελευθερωθεί από τον τουρκικό

ζυγό το τελευταίο υπόδουλο τμήμα του

Ελληνισμού», είπε.

Ο τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-

κρατίας εξέφρασε, τέλος, την ευγνω-

μοσύνη του γιατί του δόθηκε για ακόμα

μια φορά η ευκαιρία να προσκυνήσει τα

«άγια χώματα της Κύπρου» και ν` ανα-

λογιστεί και το δικό του χρέος ως Έλληνας

απέναντι της.

ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΤΟ 1826

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Λύση με σωστό 
περιεχόμενο τις αξίες και αρχές της ΕΕ»
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Κ. Χατζηδάκης: «Εμείς είμαστε με τους
εργαζόμενους κι εσείς με τους εργατοπατέρες»
«Ε ίμαστε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα που

σταθερά πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει
ισορροπία ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζό-
μενο. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν
εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, αλλά ούτε και
επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κερ-
αμίδια και αυτή είναι η φιλοσοφία του νομο-
σχεδίου που φέρνουμε σήμερα», σημείωσε ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστής Χατζηδάκης, όταν ανέβηκε στο
βήμα της ολομέλειας, προκειμένου να απαν-
τήσει στις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας
που είχαν υποβάλει ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ και οι
οποίες απορρίφθηκαν από την κυβερνητική
πλειοψηφία ενώ υπερψηφίστηκαν από τα υπό-
λοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Να σταματήσουν οι συνδικαλιστές 
να δέρνουν τους συναδέλφους τους

Ο υπουργός κάλεσε τα δύο κόμματα να στα-
ματήσουν να καλύπτουν συνδικαλιστές που έχουν
βιαιοπραγήσει εναντίον συναδέλφων τους ή έχουν
προβεί σε σεξουαλική παρενόχληση, και τους επι-
σήμανε ότι εκτίθενται εγείροντας ζήτημα αντι-
συνταγματικότητας για τη διάταξη που προβλέπει
κυρώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις.

Αντίστοιχο κλίμα επικράτησε στην απάντηση
του υπουργού και στα άλλα άρθρα για τα οποία
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ήγειραν ζήτημα αντισυνταγμα-
τικότητας. Ξεχωριστή στιγμή της ομιλίας του Κωστή
Χατζηδάκη, αυτή που σχολίασε την ένσταση αντι-
συνταγματικότητας για την ελάχιστη υπηρεσία σε
περιπτώσεις απεργίας.

«Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Να το δεχ-
θούμε. Πρέπει όμως και εσείς να δεχθείτε ότι
νόμος είναι το δίκιο του φοιτητή που πάει να
δώσει εξετάσεις και πρέπει να λειτουργεί το
Μετρό. Νόμος είναι το δίκιο του αρρώστου που
θέλει να αγοράσει φάρμακα. Νόμος είναι το
δίκιο του αναπήρου που πρέπει να εξυπηρε-
τηθεί. Εσείς είστε με τους εργατοπατέρες. Εμείς
είμαστε με την κοινωνία! Εσείς είστε με την
καθυστέρηση, εμείς είμαστε με την πρόοδο»,
είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, κάτω από τα παρατεταμένα χειροκροτή-
ματα από τα έδρανα της ΝΔ.

Άδεια πατρότητας
Ο Κωστής Χατζηδάκης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ

πως θα μπορούσε να πάρει το τουρνουά ψεύ-
δους με όσα δηλώνει για τις νέες ρυθμίσεις στην
εργασία και σχολίασε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με
τα 85 από 129 άρθρα.

«Γι΄αυτό το νομοσχέδιο διαρρηγνύετε τα ιμάτια

σας. Για το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει, για

πρώτη φορά, άδεια πατρότητας για 14 μέρες. Για

το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει γονική άδεια,

πληρωμένη από τον ΟΑΕΔ, και για τους δύο γονείς,

για πρώτη φορά στα ιστορικά της χώρας. Για το

νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα

μέτρα για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση

στον χώρο εργασίας.

»Για το νομοσχέδιο το οποίο κατοχυρώνει τα

δικαιώματα τα συνδικαλιστικά, αλλά και τα δικαιώμα-

τα στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

στα delivery. Για το νομοσχέδιο το οποίο ρυθμίζει

τα θέματα της τηλε-εργασίας, κάνοντας μάλιστα

την Ελλάδα την τρίτη χώρα, μετά τη Γαλλία και την

Ισπανία, που ρυθμίζει το δικαίωμα της αποσύνδε-

σης των εργαζομένων.

»Για το νομοσχέδιο το οποίο εξισώνει, προς τα

πάνω τους εργατοτεχνίτες με όλους τους υπο-

λοίπους υπαλλήλους. Για το νομοσχέδιο που κάνει

βασική τομή, την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας

που είναι το βασικό εργαλείο, για να ελέγχεται ο

χρόνος, το ωράριο, όλες οι επιμέρους σχέσεις

εργασίας του εργαζόμενου, μέσα στην επιχείρη-

ση», είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και πρόσθεσε:

«Αυτό το νομοσχέδιο είναι που κατακεραυνώνετε

διότι, προφανώς, δεν σας ενδιαφέρει το νομοσχέ-

διο αλλά η απόγνωση που έχετε από τις δημο-

σκοπήσεις, γιατί όσο περνάνε οι μήνες και όσο

περνάει ο καιρός, με πρωθυπουργό τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη, αντί να μικραίνει το χάσμα, το

χάσμα μεγαλώνει. Αυτή είναι η ανησυχία σας και

όχι η ανησυχία για τους εργαζόμενους».

Προσωπικό ασφαλείας στις απεργίες

για να μη νεκρώνει η χώρα
Αναφορικά με τις ενστάσεις αντισυνταγματι-

κότητας που υποβλήθηκαν, ο υπουργός είπε για
το άρθρο 95 που προβλέπει προσωπικό ασφα-
λείας και προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρε-
σίας στις απεργίες.

«Στο Μετρό, κηρύχθηκε παράνομη, από το δικα-

στήριο, η απεργία ενός από τα εννέα σωματεία,

που νέκρωσε την κυκλοφορία στην Αθήνα. Ήρθε

αμέσως μετά το Εργατικό Κέντρο, την ίδια μέρα,

την ίδια απεργία και την κάλυψε. Αυτές οι απεργίες

κηρύσσονται παράνομες διότι κατά βάση δεν έχουν

προκηρυχθεί από Γενική Συνέλευση, όπως πρέ-

πει ή γιατί δεν τηρούνται οι προθεσμίες», είπε ο
Κωστής Χατζηδάκης και απευθύνθηκε στα έδρα-
να της αντιπολίτευσης: «Είναι νοητό να καλύπτε-

ται η απεργία σε μια τέτοια περίπτωση; Αυτό υπο-

στηρίζετε; Επικαλείστε το Σύνταγμα για την προ-

στασία της απεργίας. Πράγματι το Σύνταγμα έχει

πρόνοιες. Όμως βλέπετε τα μισά άρθρα του Συντάγ-

ματος. Δεν έχει δει το άρθρο 25 παρ. 3 που μιλά-

ει για την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος; Δεν

έχετε δει το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος για

την αρχή της αναλογικότητας; Το επικαλείστε όπως

σας βολεύει».

Δικαίωμα δεν έχουν μόνο όσοι απεργούν
αλλά και όσοι θέλουν να εργαστούν

Ο υπουργός απάντησε στις ενστάσεις για το
άρθρο 93 του νομοσχεδίου «προστασία δικαιώμα-
τος στην εργασία», όταν γίνεται απεργία και την
απαγόρευση άσκησης ψυχολογικής βίας στον
εργαζόμενο προκειμένου να μην προσέλθει στην
εργασία του.

«Επικαλείστε το άρθρο 23 του Συντάγματος
που μιλάει για την προστασία της απεργίας.
Πράγματι το αναφέρει για την απεργία μέσα
στα πλαίσια του νόμου. Ο νόμος τα προσδιο-
ρίζει τα πλαίσια αυτά», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης
και υπογράμμισε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, η
εργασία είναι δικαίωμα που προστατεύεται από
το κράτος.

«Βλέπετε μόνο το δικαίωμα στην απεργία.
Δεν βλέπετε όμως το δικαίωμα στην εργασία.
Δικαιώματα έχουν μόνο όσοι απεργούν αλλά,
κατά την άποψή σας, δεν έχουν όσοι θέλουν
να εργαστούν», είπε ο υπουργός Εργασίας και
επισήμανε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει διάταξη μόνο
για την άσκηση ψυχολογικής βίας στον εργαζό-
μενο, από τους συνδικαλιστές. Έχει και διάταξη
που αντιμετωπίζει το θέμα και όταν η βία προέρχε-
ται από τους εργοδότες.

Σε σχέση με την μετατροπή του ΣΕΠΕ σε ανε-
ξάρτητη διοικητική αρχή, ο κ. Χατζηδάκης εξέ-
φρασε για μια ακόμη φορά την έκπληξη του για
τις αντιδράσεις. «Σας ενοχλεί που φτιάχνουμε μια

ανεξάρτητη Αρχή για να κάνει τους ελέγχους, αντί

να τις κάνει το ίδιο το υπουργείο, και τελικά ο υπο-

υργός. Η ΑΑΔΕ σήμερα δεν είναι κράτος; Τι είναι

ο κ. Πιτσιλής; Δεν είναι κρατική Αρχή; Πόση πολι-

τική υποκρισία λοιπόν; Πόσο μεγάλο πάθος;», είπε
ο υπουργός και πρόσθεσε:

«Εδώ και δύο μήνες λέτε ότι έχω τις γαλέρες και

τους οδοστρωτήρες και ότι θέλω να καταστρέψω

τους εργαζόμενους. Τώρα καταλαβαίνετε τι λέτε

με όσα ισχυρίζεστε για την Επιθεώρηση Εργασίας;

Λέτε ότι τελικά εμπιστεύεστε καλύτερα τον υπουρ-

γό, δηλαδή εμένα, για τους ελέγχους, περισσότε-

ρο από έναν Πιτσιλή no2!».

Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και ηλεκτρονικό
μητρώο εργατικών και εργοδοτικών

οργανώσεων (όχι βιβλίο καταγραφής 
στο Πρωτοδικείο)

Σε σχέση με τις επικρίσεις για τη δυνατότητα
συμμετοχής του εργαζόμενου εξ αποστάσεως στη

Γενική Συνέλευση, ο κ. Χατζηδάκης είπε:
«Τι σας ενοχλεί; Θέλετε να έχουμε μια δημο-

κρατία περιορισμένης έκφρασης; Δεν θέλετε

μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα; Τι σας ενοχλεί;

Εκείνο που προβλέπουμε είναι η δυνατότητα να

υπάρχει και η συμμετοχή και προβλέπουμε οι συνδι-

καλιστικές οργανώσεις να ενεργούν με τρόπο κανο-

νικό και νόμιμο. Εμείς τις εμπιστευόμαστε τις συνδι-

καλιστικές οργανώσεις. Εσείς δεν τις εμπιστεύε-

στε ότι μπορούν να οργανώσουν μια ψηφοφορία;

Ή μήπως όραμα σας είναι να συνεχιστούν όσα

είδαμε στο συνέδριο της ΓΣΕΕ με τα φαινόμενα

βίας και ξυλοδαρμών;».

Ο υπουργός αναφερόμενος στο μητρώο που
θα είναι και για τις εργατικές και για τις εργοδοτι-
κές οργανώσεις, είπε ότι αντικαθίσταται το βιβλίο
του Πρωτοδικείου, που υπάρχει σήμερα, το οποίο
καταγράφει τις οργανώσεις.

«Εσείς τι ζητάτε; Να μην προχωρήσουμε στον

ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό και να παραμείνουμε

στα παρωχημένα συστήματα», είπε ο υπουργός.
Για τις διατάξεις προστασίας από απόλυση,

ο υπουργός είπε η αντιπολίτευση «ολοφύρεται»
αν και υπάρχουν έξι περιπτώσεις που προστί-
θενται στον κατάλογο ακυρότητας της απόλυσης.
Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων, θα είναι ένας
πατέρας μέχρι το παιδί του να γίνει 6 μηνών, να
προστατεύεται. Επίσης, για πρώτη φορά προ-
βλέπεται προστασία του εργαζόμενου για ενά-
σκηση δικαιώματος. «Αυτά θα έχετε την ειλικρίνεια

να τα αναγνωρίσετε;» είπε ο υπουργός.

Διευθέτηση χρόνου εργασίας και ατομικές
συμβάσεις που ευνοούν τον εργαζόμενο
Αναφορικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας,

ο κ. Χατζηδάκης είπε: «Οι ατομικές συμβάσεις που

εισάγουμε εμείς για τη διευθέτηση του χρόνου

εργασίας, ισχύουν στην πλειονότητα τω κρατών-

μελών της ΕΕ. Και με την πλειονότητα συντάσσε-

ται και η Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα κράτη συμπε-

ριλαμβάνονται Ισπανία και Πορτογαλία που κυβε-

ρνούν οι σοσιαλιστές, με την Αριστερά να είναι

συγκυβέρνηση. Δείτε επιτέλους, το κάνουν οι σύντρ-

οφοί σας»!

Ο υπουργός τόνισε ότι η ατομική σύμβαση για
τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας εισήχθη πρώτη
φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Οδηγία, όπως τόνισε,
υπογράφηκε επί ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο το 2019, και
ορίζει ότι οι εργαζόμενοι με παιδιά έως 8 ετών,
δικαιούνται να ζητούν ευέλικτες συνθήκες εργασίας.
Συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ ξιφουλκεί εναντίον του εαυ-
τού του, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Σας ενοχλεί η ατομική σύμβαση όταν είναι για

τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Μάλιστα. Στις

υπερωρίες που ισχύει εδώ και δεκαετίες στη χώρα,

πώς προχωρεί; Μήπως και εκεί προχωρεί με ατο-

μικές συμβάσεις; Εκεί ο εργοδότης δεν είναι ισχυρό-

τερος; Πόση πια πολιτική υποκρισία και ψέμα;»,

είπε ο υπουργός Εργασίας.

Αίρεται η συνδικαλιστική ασυλία 
για βιαιοπραγία και σεξουαλική 

παρενόχληση συναδέλφου
Αναφερόμενος στις διατάξεις για την προστασία

συνδικαλιστή από απόλυση, ο υπουργός είπε πως
μέχρι σήμερα ο συνδικαλιστής είχε μεγαλύτερη
προστασία από την απόλυση από όση προστασία
είχε μια έγκυος.

«Μέχρι τώρα δεν μπορούσε ο συνδικαλιστής

να έχει κύρωση, από πλευράς Εργατικού Δικαίου,

εάν είχε εμπλακεί σε βιαιοπραγία εναντίον συνα-

δέλφου του. Η ακόμα και αν είχε εμπλακεί σε

περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης. Θέλετε

συνδικαλιστική ασυλία σε περίπτωση σεξουαλι-

κής παρενόχλησης;», είπε ο υπουργός, προσθέ-
τοντας: «Θέτοντας ζήτημα συνταγματικότητας

γι΄αυτή τη διάταξη, ουσιαστικά καλύπτετε συνδι-

καλιστές οι οποίοι βιαιοπραγούν εναντίον συνα-

δέλφων τους ή έχουν προβεί σε σεξουαλική παρε-

νόχληση».

Σάλπαραν τα κρουαζιερόπλοια

Από την Τρίτη (15/6) ξεκίνησε επίσημα η σεζόν για την κρουαζιέρα,
καθώς οι μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται τον κλάδο ήθελαν να έχουν
εμβολιαστεί προηγουμένως όλα τα πληρώματα, για να μη διατρέχουν
κανέναν κίνδυνο, τόσο οι ίδιοι όσο και οι επιβάτες. Τα μέτρα του εμβολια-
σμού είναι ιδιαίτερα αυστηρά και έχει ακολουθηθεί πρωτόκολλο ονομα-
στικά σε όλα τα πλοία, με το πότε, πού και με ποιο εμβόλιο έχει εμβολια-
στεί το κάθε μέλος του πληρώματος. Κάποια κρουαζιερόπλοια είχαν κάνει
την εμφάνισή τους το προηγούμενο 15νθήμερο, αλλά η σεζόν για την κρο-
υαζιέρα άρχισε ουσιαστικά την Τρίτη (15/6). Οι μεγάλες ξένες εταιρείες
που κατευθύνουν την παγκόσμια αγορά, έχουν μεν την Ελλάδα στον προ-
γραμματισμό τους, αλλά εμφανίζονται μέχρι στιγμής διστακτικές σε ό,τι
αφορά την ανταπόκριση των πελατών τους στα… πακέτα που είχαν ετοι-
μάσει για την Ανατολική Μεσόγειο. Η αγορά έδειξε πως η Ανατολική Μεσό-
γειος είναι προορισμός που συγκινεί τουρίστες μεγάλων εισοδημάτων και
τα προγράμματα που είχαν βγει είχαν μεγάλη απήχηση. Έτσι, όχι μόνο
δεν ακύρωσαν κρουαζιέρες, αλλά αντιθέτως, θα τις πραγματοποιήσουν
όλες με σημαντική πληρότητα, που αυξάνεται όσο μπαίνουμε πιο βαθιά
στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με παράγοντες του χώρου, επειδή αναμένεται
φέτος η κρουαζιέρα να φθάσει στο peak Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, δεν
αποκλείεται η σεζόν για τα κρουαζιερόπλοια να επιμηκυνθεί μέχρι και τον
Νοέμβριο.

Πάει Ουάσινγκτον και Μόσχα

Δύο μεγάλα ταξίδια έχει στην ατζέντα του για το 2021 ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Το ένα με προορισμό Ουάσινγκτον / Νέα Υόρκη και το δεύτερο με
προορισμό τη Μόσχα. Στο Στις ΗΠΑ θα ταξιδέψει τον Σεπτέμβριο για τη
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ είναι πιθανό το ενδεχόμενο να μεταβεί
και στις αρχές Δεκεμβρίου για τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου Νικο-
λάου στο «Σημείο Μηδέν». Επιδίωξη του Μεγάλου Μαξίμου είναι σε ένα
από αυτά τα ταξίδια του, να συναντήσει επίσημα τον Αμερικανό Πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν. Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζονται το εδώ διπλωμα-
τικό γραφείο, αλλά και η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, με τη βοήθ-
εια παραγόντων της Ομογένειας. Το ζήτημα της επίσκεψης του Κυρ. Μητσο-
τάκη στη Μόσχα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνάντηση του Νίκου Δέν-
δια με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Ήδη αναζητούνται οι κατάλ-
ληλες ημερομηνίες, με βάση και το πρόγραμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Άλλος για το Χάρβαρντ…

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Χάρβαρντ καλεί, σύμφωνα με το καταστατικό
του, σε ατομικό συνέντευξη τους Έλληνες μεταπτυχιακούς σπουδαστές,
οι οποίοι έχουν γίνει ήδη δεκτοί προς φοίτηση σε Σχολές του Πανεπι-
στημίου Harvard κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και επιθυμούν οικο-
νομική ενίσχυση. Και όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος, που
αποδεικνύεται ότι αναζητεί σπουδαστές από πολλές χώρες, με στόχο όχι
απλώς την επιβίωσή του, αλλά και την παρέμβαση παντού στον κόσμο:
«Κριτήριο επιλογής αποτελεί η αποδεδειγμένη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης
για το υπόψη ακαδημαϊκό έτος. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης μπο-
ρεί να επιμεριστεί σε έως επτά (7) κατ’ ανώτατο αριθμό υποψηφίους και
δύναται να διαφοροποιείται με βάση την αξιολόγηση της επιτροπής». Τη
σχετική πρόσκληση υπογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης
Έκτωρ Π. Βερύκιος. 

Οι Med-7 ίσως γίνουν Med-9

Την Παρασκευή 11/6 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Σύνοδος των
Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Med-7, με οικοδεσπότη τον
αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Παρόντες οι
ομόλογοί του από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Μάλτα, αλλά και
ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. «Κλειδί», όμως,
για να κατανοήσετε τη σημασία που δίνει η Αθήνα στους Med-7 –η Σύνο-
δος Κορυφής των οποίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμ-
βρίου στα Χανιά– ήταν η παρουσία στη συνάντηση της Παρασκευής 11/6
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός πραγματοποίησε
την εναρκτήρια ομιλία, καθιστώντας σαφές το βάρος που δίνει αποδίδει
η Αθήνα στην περιφερειακή μεσογειακή της πολιτική. Η δε έμφαση που
ο πρωθυπουργός δίνει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ήταν
ο οδηγός, ώστε να συμπεριληφθεί, για πρώτη φορά, στο κείμενο των
Συμπερασμάτων των Med-7 η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλον-
τος, που προώθησε με εξαιρετική επιτυχία ο Μ. Βαρβιτσιώτης. Στο κείμε-
νο Συμπερασμάτων υπήρξε επίσης σαφής αναφορά στην εφαρμογή από
την Τουρκία των αρχών καλής γειτονίας, στη στήριξη της πολιτικής μετά-
βασης στη Λιβύη με αποχώρηση στρατευμάτων και μισθοφόρων και στο
Μεταναστευτικό. Και όπως φαίνεται, άλλες δύο χώρες, η Κροατία και η
Σλοβενία, θέλουν να ενταχθούν στο σχήμα, οπότε μάλλον θα πρέπει
σύντομα να μιλάμε για τους Med-9. 

Το λάδι, ο χρυσός μας…

«Χρυσό της ελληνικής γης», χαρακτήρισε το ελληνικό λάδι ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός. «Είναι ένα προϊόν
άμεσα συνυφασμένο με την ιστορία, τον πολιτισμό, ακόμη και τη θρη-
σκεία», επισήμανε ο υπουργός. Και τόνισε: «Η χάραξη εθνικής στρατ-
ηγικής για την προώθησή του, απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου.
Να το καταστήσουμε συνώνυμο της ποιότητας σε όλο τον κόσμο».

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Παραμερισμό προσώρας των ελ-
ληνοτουρκικών διαφορών και

των εντάσεων στο Αιγαίο για ένα ήρ-
εμο καλοκαίρι ήταν το αποτέλεσμα
της συνάντησης στις Βρεξέλλες τη
Δευτέρα του πρωθυπουργού της
Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη με
τον πρόεδρος της Τουρκίας Ρεζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της
Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Παρά τα ανοιχτά θέματα και τις σο-

βαρές διαφορές που παραμένουν, οι

δύο πλευρές επεχείρησαν να κερδίσουν

χρόνο και --  για την ώρα -- για λόγους

οικονομίας και τακτικής να βάλουν τα

προβλήματα στο «ράφι» μέχρι νεω-

τέρας. Το ζητούμενο τη δεδομένη χρο-

νική στιγμή, ύστερα και από την επίσκεψη

του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Α-

θήνα, ήταν να παγιωθεί η αποκλιμά-

κωση της έντασης και να επιχειρηθεί με

τη συνάντηση των δύο ηγετών μια σχε-

τική αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Η 50λεπτη συνάντηση διεξήχθη σε

θετικό κλίμα και «ο πάγος έσπασε»,

ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Οι δύο

πλευρές συμφώνησαν να «αφήσουν

πίσω την ένταση του 2020, παρά τις

πολύ σημαντικές διαφωνίες που

υπάρχουν».

Συμφωνήθηκε να αποφεύγονται οι

προκλήσεις που μπορούν να οδηγή-

σουν σε «δύσκολα διαχειρίσιμες κατα-

στάσεις».

Διευκρινίστηκε, πάντως, ότι «εξακο-

λουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες

διαφορές σε μία σειρά ζητημάτων με

κυριότερο αυτό της οριοθέτησης των

θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την

Ανατολική Μεσόγειο, όμως αυτές θα

πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο

του Διεθνούς Δικαίου και στο πλαίσιο

συζητήσεων, όπως οι διερευνητικές επα-

φές, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-

στοσύνης και οι πολιτικές διαβουλεύσεις,

ως το πλαίσιο συνεννόησης, που μπο-

ρεί να οδηγήσει στην εκτόνωση της έν-

τασης». 

Σαφής ήταν η επιδίωξη του Τούρκου

προέδρου να απογυμνώσει την Ελλά-

δα από την ευρωπαϊκή στήριξη λέγον-

τας σε δηλώσεις του ότι «δεν υπάρχει

λόγος να μπαίνουν τρίτοι ανάμεσα μας».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο

κ. Ερντογάν έκανε πιο σαφή την επιδίω-

ξή του: «Συμμερίζομαι απόλυτα την άπο-

ψή του ότι θα πρέπει στο Αιγαίο και σε

άλλες περιοχές να κυριαρχήσει η ειρήνη

και να αποφευχθεί κάθε ένταση και βε-

βαίως δεν θα πρέπει η συνομιλίες να

γίνονται μέσω τρίτων»,  είπε απαντώντας

σε σχετική ερώτηση για τον κ. Μητσο-
τάκη και συμπλήρωσε πως «ένα ένα

να αρχίσουμε να καθαρίζουμε το τρα-

πέζι. Αυτό το τραπέζι δεν πρέπει να είναι

τραπέζι προβλημάτων, αλλά λύσεων».

«Όταν υπάρχουν θέματα που μας

απασχολούν, που σίγουρα υπάρχουν,

θα πρέπει αυτά να τεθούν υπόψιν των

επιτροπών εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε

να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες λύσεις»,

εξήγησε σε άλλο σημείο.

«Βρίσκοντας λύσεις για το κάθε επι-

μέρους θέμα θα μπορέσουμε να πετύχου-

με αυτόν τον στόχο», κατέληξε αναφε-

ρόμενος στη συνάντηση με τον κ. Μητσο-

τάκη.

Κίνηση καλής θέλησης στο 
προσφυγικό με 1450 επιστροφές

Σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθη-

κε και το μεταναστευτικό-προσφυγικό

όπου η ελληνική πλευρά επεσήμανε ότι

μπορούν να συνεργαστούν οι δύο χώ-

ρες αρκεί να αποφεύγονται προκλήσεις

τύπου Μαρτίου 2020.

Σε αυτό το πλαίσιο μία κίνηση καλής

θέλησης στο προσφυγικό από τουρκι-

κής πλευράς θα ήταν η αποδοχή της

επιστροφής των 1.450 ατόμων των

οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορ-

ριφθεί τελεσίδικα. 

Μπήκε και ο Καλίν 
στη συνάντηση 

ως...μεταφραστής 

Σε μια «έκπληξη» της τελευταίας στιγ-

μής που επεφύλασσε ο Ταγίπ Ερντο-

γάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η τουρ-

κική προεδρία ζήτησε τη συμμετοχή στη

συνάντηση του στενού συνεργάτη του

Τούρκου προέδρου, Ιμπραήμ Καλίν,
σε ρόλο… μεταφραστή.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός δέχτηκε,

υπό τον όρο να συμμετάσχει και η δι-

πλωματική του σύμβουλος, Ελένη Σου-
ρανή.

Σημειώνεται πως οι δύο πλευρές

είχαν συμφωνήσει εξ αρχής, οι δύο διε-

ρμηνείς να είναι οι μοναδικοί που θα

γνωρίζουν τι ακριβώς θα έχει διαμειφ-

θεί στη συνάντηση και να μην υπάρχουν

διευρυμένες συνομιλίες.

ΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ Τ. ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Κατά μέρος οι διαφορές
για... ένα ήρεμο 
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Λάβαμε την ακόλουθη ανα-

κοίνωση:

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κύ-

πρου στο Ηνωμένο Βασίλειο

παρουσιάζει την πρώτη επίσημη

συμμετοχή της Κύπρου στο διε-

θνές Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής

του Λονδίνου 2021(LFA) με την

οπτικοακουστική εγκατάσταση

της εικαστικού Έφης Σπύρου
«MyFinest Fabulous and

Amazing Math Book», υπό την

επιμέλεια του Μάριου Ψαρά, και

σε συνεργασία με το ερευνητικό

πρόγραμμα «Diversity+Inclusivity

by Design» της Σχολής Σχεδια-

σμού του Πανεπιστημίου Green-

wich.

Η ιδέα: Η Έφη Σπύρου εστιά-

ζει στην πολιτική οικονομία του

γυναικείου σώματος στον χώρο

της μόδας και του έργου τέχνης

στους οίκους δημοπρασιών. Η

εμπειρία της αέναης καταγρα-

φής των διαστάσεων του σώμα-

τος από την επιτυχημένη κα-

ριέρα της εικαστικού ως μοντέ-

λου αντανακλά – μέσω της αυτό-

αναφορικής εγκατάστασης – τις

διαδικασίες συνεχούς αξιολό-

γησης, εκτιμήσεων και εμπο-

ρευματοποίησης στην αγορά

τέχνης. 

Η μόδα συναντά την τέχνη και

την αρχιτεκτονική, ρίχνοντας φως

σε χώρους όπου η τέχνη και το

γυναικείο σώμα διαρκώς κατα-

μετρούνται, αξιολογούνται, εξε-

τάζονται, πωλούνται, ή εν αντι-

θέσει εκτιμώνται και προστα-

τεύονται.

Η εγκατάσταση αποτελείται

από δύο ξεχωριστά βίντεο: μια

σεκάνς από κινήσεις χεριών που

μιμούνται το νοηματικό αριθμη-

τικό σύστημα που χρησιμοποι-

είται στις δημοπρασίες, και ένα

πλάνο ενός γλυπτού κοστου-

μιού κατασκευασμένου από με-

τροταινίες. 

Το οπτικό υλικό συνοδεύεται

από ένα υπόκωφο ακουστικό

ποίημα, στο οποίο επαναλαμ-

βάνονται αριθμοί και οδηγίες. 

Η εγκατάσταση θα είναι υβρι-

δική:

– Ζωντανά, μέσω τεχνολογίας

χαρτογραφημένης προβολής

(videomapping) των βίντεο πάνω

στην πρόσοψη ενός από τα πιο

αναγνωρίσιμα κτίρια στο Λον-

δίνο, το King William Court στο

Greenwich, το οποίο ανήκει στο

κτιριακό συγκρότημα Old Royal

Naval College του πανεπιστημίου

Greenwich. Το συγκρότημα

συγκαταλέγεται στα μνημεία παγ-

κόσμιας κληρονομιάς της UNE

SCO, ενώ αποτελεί ένα από τους

πλέον κινηματογραφημένους

χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

– Διαδικτυακά, στην επίσημη

ιστοσελίδα του LFA.

Θρησκευτικό 
μνημόσυνο ΕΔΕΚ ΗΒ

για τους πεσόντες 
το 1974

Λάβαμε την ακόλουθη πρόσκληση:

Η ΕΔΕΚ Η.Β σε συνεργασία με την Επιτροπή

Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών (ΕΣΠΑ) τελούν

Εθνικό Μνημόσυνο των 2850 ηρώων που έπεσαν

υπερασπιζόμενοι τη Δημοκρατία και την Ελευθερία

της Κύπρου τον Αύγουστο του 1974, καθώς και δέηση

διακρίβωσης της τύχης των αγοουμένων, την Κυρ-

ιακή 11 Ιουλίου 2021 στην εκκλησία Παναγίας στο

Wood Green, και σας προσκαλεί όπως τιμήσετε την

εκδήλωση με την παρουσία σας.

Στην εκδήλωση αυτή επίσης θα τιμηθεί η οικογέ-

νεια του Θεολόγου Παπαπαύλου.

Λόγω των εκτάκτων μέτρων δεν θα γίνει κατάθεση

στεφάνων.

Μιχάλης Κασιής

Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ

Στέλιος Μιχαηλίδης

Πρόεδρος ΕΣΠΑ

Συμμετοχή της Κύπρου στο διεθνές
Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής Λονδίνου
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29 ΙΟΥΝΊΟΥ 2021, 8ΜΜ ΣΤΟ UNIvERSITY OF
GREENWICH ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΜΕΤΑξύ 1-30
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FESTIvALOFARCHITECTURE.ORG/

This July marks 47 years since Turkey ille-
gally invaded and occupied over a third of Cyprus.
Now, Turkey is actively pushing for the perma-
nent partition of the island. Cyprus needs all the
support it can get from the UK, especially from
Members of Parliament. You can help ensure
that your local MP is speaking up for Cyprus
and opposing Turkey's partition plans. Click the
button below to email your MP, it takes less than
30 seconds. It's time that Turkey finally takes
its #HandsOffCyprus.

Turkey's partition plans

The recent informal 5+UN meeting on Cyprus
in Geneva at the end of April, concluded with
"not yet enough common ground for the re-
sumption of negotiations", in the words of the
United Nations Secretary General (UNSG). Dur-
ing his final comments at the informal meeting,
the UNSG outlined that the Greek Cypriot po-
sition was for reunification "based on a bi-zon-
al, bi-communal federation with political equal-
ity on the basis of relevant United Nations Se-
curity Council resolutions". He said that the Turk-
ish Cypriot position was "two states cooperat-
ing with each other". In fact, just several weeks
ago President Erdogan of Turkey said about
Cyprus, "there is no longer any solution but a
two-state solution".

Despite Turkey's partition plans, the UN Sec-

retary General said that he would not give up
on efforts to reach a solution to the Cyprus is-
sue. He said that he will “fight for the security
and wellbeing of Cypriots… who deserve to live
in peace and prosperity together.”

Our message is simple: reunification in line
with UN resolutions is the only solution for Cyprus
to end Turkey's ongoing occupation. We want
peace not partition.

Turkey's push for permanent partition comes
just months after the illegal 'opening' of part of
the Varosi beachfront, as well as Turkey's ille-
gal attempts to drill for hydrocarbons in the Re-
public of Cyprus' Exclusive Economic Zone
(EEZ).

British MPs, must speak out against Turkey's
illegal actions against Cyprus. They, and the
UK Government, must unequivocally tell Turkey
to take its #HandsOffCyprus.

What can I do?

We have created a user-friendly email tem-
plate (which you can amend), on our website
(www.cypriotfederation.org.uk/mp), allowing
you to automatically email your local MP in just
30 seconds. The email urges your MP to speak
up for Cyprus, advocate for reunification and
oppose partition.

Campaign by the National Federation 

of Cypriots UK against Turkey’s 

“two state solution”
APPEAL TO THE GREEK CYPRIOT COMMUNITY TO URGE BRITISH MPs 

TO SPEAK UP FOR CYPRUS AND OPPOSE PARTITION



Κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο βιβλίο του

Ηλία Παντελίδη (από τις Εκδόσεις Γερ-

μανός). Ο τίτλος του βιβλίου τούτου, με τον μύθο

και την ιστορία να σμίγουν. Με το φως να νι-

κάει το σκοτάδι και να ενώνει πρόσωπα φαν-

ταστικά με συγγραφείς και ποιητές αληθινούς.

Να ενώνει ράτσες και φυλές πολλές, σ' έναν κό-

σμο αληθινό, φανταστικό, και ψεύτικο. Σε έναν

Κόσμο που η ιστοριογραφία και η γεωγραφία

πλάθουν ένα παραμυθένιο ονειρικό ταξίδι.

Φοίνιξ. Μυθικό πτηνό, που αενάως αναγεν-

νάται κάθε 500 χρόνια, στην αρχαία Ελλάδα και

στη θαλασσοφίλητη Αμμόχωστο.

ΦΟΙΝΙξ. Ένα κρύο, μυστηριώδες δρομάκι,

κοντά στον σταθμό Γιούστον, στο πολύβουο,

πολύκοσμο Λονδίνο.

***

Η ιστορία του βιβλίου και η όλη πλοκή εξελίσσε-

ται γύρω από δύο άτομα σε διαφορετικές περιό-

δους. Η Γιασεμή γεννήθηκε στη Λωζάνη το 1927.

Το 1925 στην Πόλη ο Άλεξ. Το 1945 έσμιξαν στο

κοσμοπολίτικο Λονδίνο. Πολίτες του κόσμου. Ταξι-

δεύουν στην υδρόγειο και κολυμπούν σε λίμνες,

θάλασσες και ωκεανούς. Στις 19 Ιουλίου 1974, στο

δρομάκι «ΦΟΙΝΙΞ» ο Άλεξ νοιώθει μια επίγεια αστρα-

πή να τον χτυπάει, στριφογυρίζει˙ ανυψώνεται στα

επουράνια. Η Γιασεμή βουλιαγμένη σε νοσοκομει-

ακό καναπέ ταξιδεύει στον μικρόκοσμο των δικών

της αναμνήσεων. Μια αστραπή η ζωή της.

Χθες στο 'Πέρα Πάλας' της Πόλης, πρωτοαν-

τίκρισε τον Άλεξ. Ήταν 11 Νοεμβρίου 1945. Σήμε-

ρα... σήκωσε αργά το κεφάλι• στον τοίχο το μεγά-

λο ρολόι έγραφε: «Σάββατο 20 Ιουλίου 1974».

Μια παγερή ανατριχίλα διαπέρασε ολόκληρο το

κορμί της και με τρόμο σιγοψιθύρισε:

«Για ποιον θα χτυπήσει η καμπάνα σήμερα;»

Ξημερώνοντας του Άη Λιά, η ζωή του Άλεξ κρέ-

μεται από μια κλωστή. Μια αναπνοή, μια φωνή τον

κρατάει στη ζωή. Τότε ακούει την Ψυχή του να βρο-

ντοφωνάζει και το Πνεύμα του να σιγοψιθυρίζει:

«...ΑΝΑΘΕΜΑ ... ΣΤΟΥΣ ... ΑΙΤΙΟΥΣ ... ΔΕΝ ...

ΔΙΔΩ ... ΔΙΔΩ ... ΚΛΑΔΟ ... ΕΛΑΙΑΣ...»

Πρόλογος του Ηλία Παντελίδη 

Ο πρόλογος, ο πρώτος λόγος, οι πρώτες λέξεις

που ήθελα να γράψω χόρευαν, στροβιλίζονταν στο

μυαλό. Στον Νου ιδέες κι ονείρατα, αστραπές και

φαντάσματα. Καθώς τριγυρνούσα κοντά στο σπίτι

που γεννήθηκα, στη γειτονιά π' αναγιώθηκα, οι λέ-

ξεις άπιαστες, φευγαλέες έστηναν τρελό χορό μέ-

σα στο μυαλό μου. Ήταν 19 του Δεκέμβρη του 2019,

η Γιαλούσα έρημη και σκοτεινή, η Καρπασία θλιμ-

μένη, η Αμμόχωστος βουβή, τσιμεντωμένη η Κε-

ρύνεια, η Κύπρος μισή.

Ο ήλιος κίτρινος, κόκκινος λάμπει και φωτίζει το

δάσος και τον πράσινο κάμπο, ο καθαρός ο ουρα-

νός ουρανής, γαλανός και η θάλασσα η θαλασσιά,

γαλάζια, λουσμένη στο αρχέγονο, αιώνιο φως. Όλες

οι αποχρώσεις του μπλε αναδύονται από τ' άσπρα

κύματα και το κρυστάλλινο νερό. Πανέτοιμη η φύση

να σχηματίσει διπλό ουράνιο τόξο. Τέτοιο μπλε, τέ-

τοιο φως ειλικρινά δεν θυμάμαι να είδα ποτέ σε κό-

σμους που ταξίδεψα.

Κάθομαι σταυροπόδι απάνω στο χώμα, δίπλα

στον γιαλό και θυμάμαι την «Πόλη», τα λόγια ενός

Κωνσταντινουπολίτη ποιητή, που έζησε και δόξα-

σε την Αλεξάνδρεια. Θυμήθηκα και λίγα από τα λό-

για ενός νομπελίστα ποιητή, από την Ιωνία, που

τίμησε τον Ελληνισμό πολύ περισσότερο από ό,τι

η Αθήνα αυτόν. Δικά του λόγια παραθέτω ως πρό-

λογο· πρώτο λόγο. Ήσυχα, κοιτάζω τον κόσμο μου,

ο ήλιος ανεβαίνει, κατεβαίνει μέσα στο κεφάλι μου.

Ο γιαλός της Γιαλούσας καθόλου πολύφλοισβος,

η απόλυτη ηρεμία και εγώ εκεί που γεννήθηκα• πα-

ρά θίν' αλός.

Η αλς, η θάλασσα του Ομήρου, μου χαϊδεύει τα

πόδια, σχεδόν ακίνητη, τα κύματα απαλά, ανάλα-

φρα και μέσα στο μυαλό μου ιδέες γεννιούνται και

ανεβαίνουν στα επουράνια και χάνονται. Στα 

στρουφιχτά κοχύλια των αυτιών μου τρικυμίζει η ελ-

ληνική αλφαβήτα και ζωντανεύει το Μυαλό μου. Αρ-

νείται να υποκύψει η Ψυχή, να χαθεί στον αγέρα.

Ο ουρανός της γης, τα πλάσματα και τα φαντάσματα

των προγόνων και απογόνων δεν αφανίζουνται,

αενάως αναγεννιούνται.

Αποφάσισα τότε να γράψω την πρώτη λέξη. Μια

λέξη συμβολική που στα έξι της γράμματα εμπερι-

έχει χίλια μύρια μηνύματα και την αρχέγονη πα-

νάρχαια δύναμη του Ανθρώπου αενάως να ανα-

γεννιέται από τις στάχτες του. Να υπερβαίνει, να

υπερνικά όλες τις δυσκολίες και δυστυχίες και να

επιπλέει δυνατότερος πάνω από θάλασσα πολύ-

φλοισβο κι αγαπημένη.

Η πρώτη λέξη που έγραψα, μετά ακολούθησαν

χιλιάδες άλλες, ήταν, είναι... ΦΟΙΝΙΞ.

Ποιος είναι ο Ηλίας Παντελίδης

Γεννήθηκε το 1953, στη Γιαλούσα. Φοίτησε στο

δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του και στην Αγγλι-

κή Σχολή στη Λευκωσία. Υπηρέτησε στην Εθνική

Φρουρά από τον Ιούλιο του 1973 μέχρι τον Αύγου-

στο του 1975. Μετά σπούδασε Οικονομικά και ακο-

λούθως Λογιστική στο Λονδίνο. 

Κατοικεί κοντά στη Λευκωσία από το 1982. Είναι

νυμφευμένος, από το 1977, με την Κατερίνα

(Πασχαλίδη), πρώην βουλευτή Κερύνειας με κα-

ταγωγή από Καραβά - Κερύνειας και Πραστειό

Αμμοχώστου. Έχουν τέσσερα παιδιά και μία εγ-

γονή, την Αριάδνη. 

Βίωσε και μελέτησε τη σκοτεινή ιστορική περίο-

δο, Ιουλίου-Αυγούστου 1974. Αποτέλεσμα ήταν η

έκδοση ενός βιβλίου σε τρεις γλώσσες. Στα αγγλι-

κά [LaconicTales. Cyprus 1974] στα τουρκικά

[SavasveBiz], και στα ελληνικά [ΒΙΩΜΑΤΑ, Κύ-

προς 1974].

Αποσπάσματα από το βιβλίο

(ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΕΣ 371-373..).

Σε λίγο η όμορφη μέτζο σοπράνο θα τραγου-

δούσε για μια «Όμορφη Πόλη» και μετά για μια

«Πόλη Μαγική».

Αγκαλιασμένοι την άκουσαν να τραγουδά:

«Μια πόλη μαγική

ζούμε μαζί κι οι δυο αγαπημένοι

μια πόλη σαν κι αυτή

πεθαίνει, ζει

κι αλλάζει μαγεμένη».

Η Γιασεμή και ο Άλεξ ζούσαν ένα όνειρο το οποίο

σε λίγο θα τελείωνε. Σε λίγο χαιρετούσαν από κτίρ-

ιο ψηλό στην πόλη, το Δημαρχείο, χαιρετούσαν την

πόλη της Αμμοχώστου, τον Δήμαρχο και όλους το-

υς δημότες.

—Χαίρετε, Αμμόχωστος. Να 'σαι πάντα καλά.

Είπαν με μια φωνή, αγκαλιασμένοι, αγναντεύον-

τας εκείνο το μοναδικό γαλάζιο της θάλασσας. Με-

τά η Γιασεμή έγειρε το ξανθό της όμορφο κεφάλι

στον ώμο του Άλεξ, σαν κοριτσόπουλο ερωτευμέ-

νο που έφταιξε σε κάτι και με απαλή φωνή του είπε:

—Είμαι τόσο πολύ χαρούμενη, αλλά και πολύ

θλιμμένη. Χαρούμενη που είδαμε την Αμμόχωστο,

την Καρπασία, τόπους ονειρικούς και μαγεμένο-

υς. Θλιμμένη, γιατί θυμούμαι την ανεκπλήρωτη

επιθυμία του Νίκου Καζαντζάκη. Θυμάσαι που μας

το είπε το 1957 λίγο πριν πεθάνει; Το είχε πρωτο-

πεί το 1954, αλλά πέθανε κι αυτός με ένα όνειρο

ανεκπλήρωτο.

—Έχω φυλάξει, καλή μου, την εφημερίδα. 'Τα

ΝΕΑ'. Διάβασα πολλές φορές τη συνέντευξη που

έδωσε στον Αλεξανδρινό αλλά και Κρητικό λογο-

τέχνη και δημοσιογράφο Μανόλη Γιαλουράκη, είπε

σιγανά ο Άλεξ.

—Θυμάσαι και πότε; ρώτησε η Γιασεμή.

—Αστειεύεσαι, γλυκιά μου. Βεβαιότατα θυμά-

μαι. Ήταν 24 του Νιόβρη το 1954. Η εφημερίδα 'Τα

ΝΕΑ' δημοσίευσε: «Μια ενδιαφέρουσα συνέντε-

υξη του κορυφαίου Έλληνος πεζογράφου – Ο Κα-

ζαντζάκης απαντά εις τους κατηγόρους του – τι λέ-

γει διά την Ιεράν Σύνοδον». Πριν προλάβει να ρω-

τήσει κάτι άλλο η Γιασεμή ο Άλεξ ψέλλισε με τρε-

μάμενη φωνή τα ίδια τα λόγια του συγγραφέα. Η

Γιασεμή τον σεκόνταρε σιγανά. Μαζί ψιθυρίζανε

σιγανά λόγια βγαλμένα από τα βάθη της Ψυχής

του Νίκου Καζαντζάκη, βγαλμένα από τα βάθη της

ψυχής τόσων Αμμοχωστιανών:

«Και για την Κύπρο. Η Αμμόχωστος. Πόσο την

πεθύμησα. Τίποτα δεν υπάρχει στον κόσμο που

να μου δίδει την αίσθηση της Γυναίκας όσο η Αμμόχω-

στος. Είναι απ' τα ωραιότερα μέρη της γης».

Τότε τον πήρε το παράπονο.

«Δε θα 'θελα να πεθάνω πριν ξαναπάω στην

Αμμόχωστο».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

«Φοίνιξ»
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΗΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΑΛΛΙΑΣ

Υποκλίθηκε στον Μπάιντεν,

ξεγέλασε τον Μακρόν…
Με χαμόγελα και υποκριτική στάση ο

Τούρκος πρόεδρος προσήλθε στις
συναντήσεις του με δύο ηγέτες που πριν
λίγο καιρό απαξίωνε. Για τον Αμερικανό
πρόεδρο Μπάντεν δήλωσε ότι έχει αίμα
στα χέρια του για δε τον Μακρόν τον είχε
… συμβουλέψει να ξεκινήσει θεραπεία
για «ψυχικά θέματα», αφού ο Γάλλος
πρόεδρος υπερασπίστηκε καρικατούρ-
ες του Προφήτη Μωάμεθ και εξέφρασε
τις ανησυχίες του σχετικά με την «κρίση»
που περνά το Ισλάμ έπειτα από τη βάναυ-
ση δολοφονία του δασκάλου Σαμουέλ
Πατί από έναν ριζοσπαστικοποιημένο
μουσουλμάνο έφηβο.

«Είχαμε μία καλή και εποικοδομητική
συνάντηση», ήταν η πρώτη δήλωση του
Μπάιντεν μετά τη συνάντηση με τον Ερντο-
γάν. Στο τραπέζι τέθηκαν τα ζητήματα της
Ανατολικής Μεσογείου αλλά και το αγκάθι
των S – 400 και των F- 35».

Μετά τη συνάντησή τους ο πρόεδρος των
ΗΠΑ παρέμεινε φειδωλός δηλώνοντας στους
δημοσιογράφους πως είχαν μία καλή συνάν-
τηση.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
ο Ερντογάν, ανέφερε πως «επαναλάβαμε
για άλλη μια φορά τις προηγούμενες θέσεις
μας σχετικά με τους S-400 και F-35 στον
Πρόεδρο Μπάιντεν. Μιλήσαμε για διάφορα

εποικοδομητικά θέματα, καθώς για και τομείς
συνεργασίας. Συμφωνήσαμε να διατηρή-
σουμε τα κανάλια διαλόγου Τουρκίας – ΗΠΑ
όπως ακριβώς κάνουν οι στρατηγικοί εταίρ-
οι και οι σύμμαχοι», πρόσθεσε, ενώ επεσή-
μανε πως είχαν μία παραγωγική και ειλικρ-

ινή συνάντηση.
Από τις δηλώσεις εξάγεται το συμπέρα-

σμα ότι κανένα θέμα δεν επιλύθηκε.
Για την συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ

Μακρόν, εκτίμησε ότι αυτή πήγε καλά. «Η
ατμόσφαιρα αυτής της συνάντησης ήταν
ειρηνική. Χωρίς συγγνώμη ή ακόμη και απαι-
τήσεις για συγγνώμη από οποιαδήποτε πλε-
υρά, αλλά υπήρχε σαφώς η επιθυμία να
ξαναρχίσει η δουλειά», δήλωσε ο Μακρόν
σε συνέντευξη Τύπου.

Ακόμα, χαιρέτισε τον ήρεμο τρόπο των
δημόσιων δηλώσεων που έγιναν τους τελευ-
ταίους μήνες και πρόσθεσε ότι και οι δύο
πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη συνερ-
γασίας για την επίλυση «κοινών προκλή-
σεων».

Όσον αφορά τη Λιβύη, οι δύο ηγέτες
συμφώνησαν για την ανάγκη διατήρησης
της κατάπαυσης του πυρός και της διεξα-
γωγής εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου, όπως
είχε προγραμματιστεί.

Ο Ερντογάν, συνέχισε ο Μακρόν, επιβε-
βαίωσε επίσης την ετοιμότητά του να συνε-
ργαστεί προς την αποχώρηση ξένων μισθ-
οφόρων από τη Λιβύη.

Σαφώς ο Ερντογάν δεν πρόκειται να απο-
συρθεί από τη Λιβύη, όπως δείχνει η όλη
δραστηριότητά του στη χώρα. Απλώς εξέφ-
ρασε αυτή την υπόσχεση προσωρινά για να
έλθει μετά να την αθετήσει βρίσκοντας άλλες
αφορμές.

Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ

συμφώνησαν στη Σύνοδό τους να ενισχύ-

σουν τη συμμαχία «ως το οργανωτικό πλαίσιο

για τη συλλογική άμυνα της ευρωατλαντικής πε-

ριοχής, απέναντι σε όλες τις απειλές, απ’ όλες

τις κατευθύνσεις».

Στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου καταγγέλ-

λεται η εντεινόμενη απειλή που συνιστά η στρατιω-

τική ενίσχυση της Ρωσίας και καλείται η Μόσχα να

σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο.

«Όσο η Ρωσία δεν δείχνει ότι σέβεται το Διεθνές

Δίκαιο και δεν σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις και

ευθύνες της, δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην

κανονικότητα», προειδοποιούν οι ηγέτες στα συμπε-

ράσματα της συνόδου τους.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι «δεν έχουμε καμία πρ-

όθεση να αναπτύξουμε χερσαίους πυρηνικούς πυρ-

αύλους στην Ευρώπη», αλλά το ΝΑΤΟ θα απαντή-

σει» στο αυξανόμενο οπλοστάσιο της Ρωσίας.

Επίσης, οι ηγέτες καλούν τη Μόσχα να άρει τον

χαρακτηρισμό «εχθρική χώρα» για την Τσεχία και

τις ΗΠΑ.

Ανησυχία για τις φιλοδοξίες του Πεκίνου

Για την Κίνα, το ΝΑΤΟ εκφράζει «ανησυχία» για

τις δεδηλωμένες φιλοδοξίες του Πεκίνου και την ανά-

πτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας αυ-

τής, γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζει «συστημικές

προκλήσεις» για τη διεθνή τάξη.

Επίσης, καλεί το Ιράν να σταματήσει όλες τις πυ-

ραυλικές δραστηριότητές του, ενώ διαβεβαιώνει ότι

θα διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη λειτουργία του διε-

θνούς αεροδρομίου Χαμίντ Καρζάι, στην Καμπούλ.

«Δεδομένου ότι το διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Κα-

ρζάι είναι σημαντικό για να διατηρηθεί η διπλωματι-

κή και διεθνής παρουσία και για να συνδέεται το Αφ-

γανιστάν με τον υπόλοιπο κόσμο, το ΝΑΤΟ θα πα-

ράσχει προσωρινή χρηματοδότηση ώστε να δια-

σφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτού

του αεροδρομίου», αναφέρεται στο κείμενο.

Το ΝΑΤΟ καταγγέλλει Ρωσία, ανησυχεί για την Κίνα

Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ…

ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

«Σχέσεις με την Τουρκία
μόνο αν συμμορφωθεί
με το Διεθνές Δίκαιο»

Τις απαιτήσεις της Αιγύπτου προς την Τουρκία να συμμορφ-

ωθεί προς το Διεθνές Δίκαιο, επανέλαβε σε τηλεοπτική του συνέν-

τευξη ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Sada Al-Balad, ο επικεφα-

λής της αιγυπτιακής διπλωματίας δήλωσε ότι η Αίγυπτος αξιο-

λογεί επί του παρόντος την πολιτική που ασκεί η Άγκυρα, δεδο-

μένου ότι το Κάιρο πρότεινε ήδη ορισμένα θέματα που η
Τουρκία θα έπρεπε να λάβει υπόψη, για την άρση όλων των
εμποδίων που δυσχεραίνουν την οικοδόμηση αμοιβαίων σχέ-

σεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η Αίγυπτος εργάζεται για να διερευνήσει αν η Άγκυρα είναι

έτοιμη να έχει σχέσεις με το Κάιρο σε σωστή βάση και σε συμμόρ-

φωση με το Διεθνές Δίκαιο, πρόσθεσε ο Αιγύπτιος υπουργός,

βάζοντας «πάγο» στις ενθουσιώδεις δηλώσεις Τούρκων αξιω-

ματούχων, που συχνά κάνουν λόγο για στενή συνεργασία των

δύο χωρών και γεφύρωση του χάσματος.

Επίσης, τόνισε ότι «είναι αναγκαίο η Άγκυρα να απέχει από

οτιδήποτε αποσταθεροποιεί την ασφάλεια της Αιγύπτου»,

χαρακτηρίζοντας αυτό το θέμα ως «ένα ιερό ζήτημα».

Όπως αναφέρει και η «Αλ Αχράμ», ο Σάμεχ Σούκρι επιβε-

βαίωσε ότι η Αίγυπτος εργάζεται πάντα για να οικοδομεί σωστά

στενές σχέσεις με τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους της.

Τέλος, επεσήμανε ότι η Αίγυπτος ενημερώνει συνεχώς την

Ελλάδα και την Κύπρο «για όλες τις εξελίξεις στην περιοχή της

Ανατολικής Μεσογείου».
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Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ WOOD GREEN ΤΗΡΗΣΕ 

ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Επίσημος εορτασμός 

Αποστόλου Βαρνάβα και

«Ημέρας Κύπρου»

Με επισημότητα γιορτάστηκε και φέτος στην
ομώνυμη κοινότητα η μνήμη του Ιδρυτού

και Προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου Απο-
στόλου Βαρνάβα, η οποία έχει καθιερωθεί από
το 1980 ως «Ημέρα Κύπρου». Η επίσημη γιορτή
έγινε την περασμένη Κυριακή, 13 Ιουνίου, στον
Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην περιοχή
Wood Green του βορείου Λονδίνου, την οποία
διοργάνωσε η τοπική κοινότητα και ο Σύνδε-
σμος Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Βρετανίας.

Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Μητροπολίτης

Κολωνείας Αθανάσιος, συμπαραστατούμενος από

τον ιερό κλήρο. Κύριος ομιλητής ήταν ο Ύπατος Αρ-

μοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέας
Κακουρής. Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέ-

σβης της Ελλάδος κ. Ιωάννης Ραπτάκης, Βρετα-

νοί βουλευτές, εκπρόσωποι των τοπικών αγγλικών

Αρχών, η ηγεσία της Κυπριακής Παροικίας και δε-

κάδες ομογενείς, τηρώντας ασφαλώς τα μέτρα 

προστασίας από την πανδημία. 

Στην ομιλία του (αγγλιστί και ελληνιστί) ο Ύπατος

Αρμοστής, αφού εξέφρασε συγκίνηση για την παρ-

ουσία του στην γιορτή, ανακάλεσε στη μνήμη του

νεανικές στιγμές όταν επισκεπτόταν το κατεχόμενο

σήμερα Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. Λό-

γω της τουρκικής εισβολής, είπε, το Μοναστήρι έχει

εν πολλοίς λεηλατηθεί αλλά παραμένει εκεί ως μου-

σείο να «φυλάει Θερμοπύλες» και να ενδυναμώνει

τη φλόγα της επιστροφής σε μια επανενωμένη πα-

τρίδα, ελεύθερη από ατοχικά στρατεύματα και απαλ-

λαγμένη από αναχρονιστικές εγγυήσεις.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Κακουρής

στηλίτευσε τη συνεχιζόμενη καταπάτηση των Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων και των βασικών ελευθε-

ριών στο νησί από την Τουρκία καθώς και την σκο-

πούμενη αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα

της Κυπριακής Δημοκρατίας διά του παράνομου

εποικισμού. 

Ο ομιλητής τόνισε τις άοκνες προσπάθειες του

Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος «δεν αφήνει

πέτρα για πέτρα ασήκωτη», όπως υπογράμμισε,

προκειμένου να εξευρεθεί λύση εντός των παρα-

μέτρων του ΟΗΕ. Δυστυχώς, η Τουρκία, είπε, επι-

μένει στην απαράδεκτη αξίωση για λύση δύο κρ-

ατών και στο παράνομο άνοιγμα της περίκλειστης

πόλης των Βαρωσίων. Πρέπει, υπέδειξε, επιτέλο-

υς η διεθνής κοινότητα να αντιληφθεί τον πραγμα-

τικό σκοπό της Τουρκίας. Η λύση του Κυπριακού

πρέπει να συνάδει με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων

Εθνών για μια Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία,

στην οποία να ζουν όλοι σε μια σύγχρονη, λειτουρ-

γική και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή χώρα για το καλό

όλων των κατοίκων της.

Ευχαρίστησε τούς βουλευτές Catherine West
και  Πάμπο Χαραλάμπους  για την υποστήριξή 

τους  όσον αφορά το Κυπριακό. Ευχαρίστησε ιδιαίτε-

ρα τον πρέσβυ της Ελλάδος κ. Ιωάννη Ραπτάκη για

την παρουσία του και τη συνεχή βοήθεια της Ελλά-

δος στη διεθνή σκηνή.

Τέλος, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Κολωνείας

κ. Αθανάσιο και τον κ. Μάριο Μηναΐδη για την ευ-

γενική τους πρόσκληση καθώς και τους διοργανω-

τές τής πολύ σημαντικής αυτής εκδήλωσης και προ-

έτρεψε όλους να συνεχίσουμε τον αγώνα για επα-

νένωση του τόπου μας.

Στη συνέχεια, αφού εψάλη ο Εθνικός Ύμνος, η

κοινότητα παρέθεσε γεύμα στους επίσημους 

προσκεκλημένους. 

Μετά το πέρας του γεύματος απηύθυναν σύντο-

μους χαιρετισμούς οι δύο βουλευτές, ο Δημοτικός

Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Haringey, Steven
Mann, και ο Μάριος Μηναΐδης εκ μέρους του Συνδέ-

σμου Ελληνορθοδόξων κοινοτήτων. 

Κλείνοντας την εκδήλωση ο Σεβ. Μητροπολίτης

Κολωνείας κ. Αθανάσιος ευχαρίστησε όλους για την

παρουσία τους, τους βουλευτές για τη στήριξή τους

στο Κυπριακό και τη Δημαρχία του Haringey για τη

συνεργασία με την κοινότητα και μετέφερε τους χαι-

ρετισμούς και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιε-

πισκόπου κ. Νικήτα.
Στον εορτασμό, πέραν του Κύπριου Υπάτου Αρ-

μοστού και του Πρέσβη της Ελλάδος, παρέστησαν:

Οι βουλευτές Catherine West και Πάμπος Χαρα-

λάμπους, η αρχηγός του Δημοτικού Συμβουλίου

Χάρινγκεϊ, Peray Ahmed (Τ/κ καταγωγής), ο Δημο-

τικός Σύμβουλος Steven Mann, που εκπροσωπούσε

τον νέο Δήμαρχο Χάρινγκεϊ, η κα Πηνελόπη Μίχα,
Αναπληρώτρια Επικεφαλής Αρχής της Ελληνικής

Πρεσβείας, ο κ. Ανδρέας Παπαευριπίδης, πρό-

εδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων

Κυπρίων και αντιπρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας

Αποδήμων Κυπρίων ΗΒ, ο κ. Χρίστος Καραολής,
πρόεδρος Εθνικής Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων

ΗΒ, ο κ. Πάμπος Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος

Εθνικής Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων και Διευ-

θυντής της εφημερίδας «Παροικιακή», ο κ. Μιχά-
λης Έλληνας, αντιπρόεδρος Εθνικής Ομοσπον-

δίας Αποδήμων Κυπρίων ΗΒ και διευθυντής της εφ-

ημερίδας «Ελευθερία», ο κ. Μιχάλης Κασιής, 
πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ, η κα Βασιλική Τσιλογιάννη,
Επικεφαλής Γραφείου Εκπαίδευσης Ελλάδας, ο 

Πρόεδρος Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Μ.Β. κ.

Μάριος Μηναΐδης, καθώς και προέδροι ή εκπρό-

σωποι κοινοτήτων, οργανώσεων και συλλόγων της

Ομογένειας. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΗΕλληνική Επανάσταση του 1821,

όπως όλοι ασφαλώς γνωρίζουμε,

ουδεμία απολύτως σχέση έχει με τα σημε-

ρινά ανά την Υφήλιο κοινωνικά, πολιτι-

κά, κομματικά και επεκτατικά γεγονό-

τα, τα οποία συνταράζουν εκ θεμελίων

πλήθος λαών. Αντίθετα, η Ελληνική Επα-

νάσταση κυοφορήθηκε και αναπτύχθη-

κε αρχής γενομένης ευθύς μετά την Άλωση

της Κωνσταντινουπόλεως από τις ορδές

των Μωαμεθανών Τούρκων στις 29

Μαΐου 1453. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Μιας ανείπωτης για τον απανταχού

Ελληνισμό τραγωδίας, για την οποία τόσο

οι ευαίδευτοι, όσο επίσης και ο απλός Λαός

όχι μόνο θρήνησαν απαρηγόρητα, αλλά,

όπερ και του σπουδαιότερο, πίστεψαν ακρά-

δαντα ότι «πάλι με χρόνους, με καιρούς,

πάλι δικά μας θα είναι!» Την δε πίστη

αυτή την κράτησαν απαρασάλευτη για τέσ-

σερις και πλέον μελανούς αιώνες στις

δημώδεις παραδόσεις, τον έντεχνο λόγο

και την ιστοριογραφία του Ελληνισμού και

όχι μόνο. Για να κατανοήσουμε, συνεπώς,

όσο γίνεται καλύτερα την ιστορική πο-

ρεία, την οποία ακολούθησε το Έθνος από

τον Μάιο 1453 μέχρι τον Φεβρουάριο 1821

με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστα-

σης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, θεω-

ρούμε απόλυτα σκόπιμο να έστω και κάπως

περιεκτικά στην ιστορική αυτή πορεία, η

οποία κι πραγματοποίησε τελικά την αναβίω-

ση του Ελληνισμού.     

«Αλέξανδρος ο βασιλιάς κι ο 

μικρο-Κωνσταντίνος

μαζ’ έτρωγαν, μαζ’ έπιναν, μαζί

χαροκοπιούνταν.

Ακούν λαλιά που το Θεό, λαλιά που

τα ουράνια:

-Θα πάρ’ ο Τούρκος το ψωμί, θα

σέβει μέσ’ στην Πόλη. 

Αλέξανδρος δεν πίστεψε, Αλέξης

δεν πιστεύει.

-Ντα βγουν τα ψάρια π’ τουν νταβά

κι πετεινός στη βράση,

τότε κι ο Τούρκος θα γινεί αφέντης

μεσ’ στην Πόλη.

Τον λόγο δεν απόσουσι κι γίνηκε το

θάμα.

Πηδούν τα ψάρια στου νερό 

μισοτηγανισμένα

Κι ου πετεινός ελάλησε κι ο 

Αλέξανδρος πιστεύει».

Το πιο πάνω ποίημα, το οποίο βρέθηκε

σε κοπτικό κείμενο του απόκρυφου Ευαγ-

γελίου του Νικοδήμου, μαζί με την πιο

κάτω παράδοση σε πεζό, όπως και πολυ-

άριθμες άλλες λαϊκές δοξασίες, μαρτυρ-

ούν τους φόβους, από τους οποίους δια-

κατέχονταν όχι μονάχα οι Έλληνες υπερ-

ασπιστές της Κωνσταντινούπολης, αλλά

και ο Ελληνισμός και οι λοιποί Ορθόδο-

ξοι Χριστιανοί της θνήσκουσας πια Βυζαν-

τινής Αυτοκρατορίας. 

Στο ποίημα, μάλιστα, αυτό η παράδο-

ση μιλάει όχι μόνο για τα μισοτηγανισμέ-

να ψάρια της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής,

της ευρύτερα γνωστής ως Μπαλουκλί,

δηλαδή ιχθυοφόρου, όπως μας δίνεται στο

κείμενο που ακολουθεί, αλλά και σε μισο-

μαγειρευμένο κόκορα που «λάλησε» μόλις

ακούσθηκε το τρομερό μήνυμα για το πάρ-

σιμο της Πόλης από τα στίφη των Οθω-

μανών πολιορκητών της.

«Τον καιρό που είχαν ζώσει την Πόλη οι

Τούρκοι, ένας καλόγερος ετηγάνιζε εφτά

ψάρια στο τηγάνι. Τα είχε τηγανίσει από τη

μια μεριά κι ότι ήταν να τα γυρίσει από την

άλλη, έρχεται ένας και του λέει πως πήραν

οι Τούρκοι την Πόλη. «Ποτέ δεν θα πατή-

σουν την Πόλη οι Τούρκοι», λέει ο καλόγε-

ρος. «Τότε θα το πιστέψω αυτό, αν αυτά τα

ψάρια τα τηγανισμένα ζωντανέψουν!» Δεν

απόσωσε τον λόγο, και τα ψάρια πήδησαν

από το τηγάνι ζωντανά, κι έπεσαν σ’ ένα

νερό εκεί κοντά. Και θα βρίσκονται εκεί

μισοτηγανισμένα και ζωντανά, ως να έρθει

η ώρα να πάρουμε την Πόλη. Τότε λεν πως

θα ’ρθει ένας άλλος καλόγερος να τ’ αποτη-

γανίσει».

Είναι δε ακριβώς το τελευταίο αυτό

σημείο, το οποίο, σε μια άλλη έμμετρη

παράδοση για την μισοτελειωμένη λει-

τουργία στην Αγία Σοφία, αποδίδεται επι-

γραμματικά με το «πάλι με χρόνους, με και-

ρούς, πάλι δικά μας είναι», που το λοιδο-

ρούν και το εμπαίζουν όχι μονάχα οι ξένοι,

αλλά και δικοί μας γραικύλοι και κουλτου-

ριάρηδες, ως έναν δήθεν «ξεπερασμένο

μαγαλοϊδεατισμό!» 

Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη,

σημαίνουν τα επουράνια,

Σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά, το μέγα

μοναστήρι,

Με τετρακόσια σήμαντρα κι εξήντα

δυο καμπάνες,

κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε

παπάς και διάκος.

Σιμά να βγούνε τ’ άγια και να ’βγει ο

βασιλέας,

φωνή τους ήρθ’ εξ ουρανού κι απ’

αγγέλου στόμα:

-Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμ-

ηλώσουν τ’ άγια,

γιατ’ είναι θέλημα Θεού η Πόλη να

τουρκέψει.

Μόν’ στείλτε λόγο στη Φραγκιά

να ’ρθούνε τρία καράβια,

το ’να να πάρει τον Σταυρό και τ’

άλλο το Βαγγέλιο,

το τρίτο το καλύτερο την Άγια 

Τράπεζά μας,

μην μας την πάρουν τα σκυλιά και

μας την μαγαρίσουν.

Η Δέσποινα ταράζεται και κλαίει

και δακρύζει.

-Σώπασε, κυρά Δέσποινα, μην

κλαίεις, μην δακρύζεις.

Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι

δικά μας είναι

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Άλωση της

Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς

Τούρκους την αποφράδα εκείνη Τρίτη της

29ης Μαϊου 1453 απετέλεσε το συνταρ-

ακτικότερο, τραγικότερο, αποφασιστικό-

τερο και σπουδαιότερο γεγονός στην ιστο-

ρία του Γένους. Ο Ελληνισμός ένιωσε

τότε, στο οδυνηρό άγγελμα της Άλωσης,

το τράνταγμα του ισχυρότερου κι επαχθ-

έστερου ηφαιστείου που είχε συγκλονίσει

και καταστρέψει ποτέ τις Ελληνικότα-

τες χώρες του.  

«Η Πόλις Εάλω…» Και στο άκουσμα

της αναμενόμενης μεν, αλλά όμως απίστευ-

της για όλους εκείνης φράσης, δάκρυσαν

ακόμη και τ’ ακοίμητα, θλιμμένα και γιο-

μάτα στοργή και προστασία μάτια της

Παναγίας, που για δέκα ολόκληρους αιώνες

είχε σταθεί φύλακας άγγελος για την Βασι-

λεύουσα, ασπίδα πανίερη και πανίσχυρη

ενάντια στις αμέτρητες επιθέσεις ασιατών

βαρβάρων και Λατίνων επιδρομέων που

επιβουλεύονταν την ύπαρξη και το μεγα-

λείο της. 

«Πήραν την Πόλη, πήραν την…», ανα-

φωνεί, με τον ρυθμό του μοιρολογιού, ο

λαός των Ελλήνων. Και νοιώθει κανείς την

καρδιά του να σκίζεται σαν από δίκοπο,

φονικό μαχαίρι μπηγμένο, ύπουλα και πει-

σματικά, στα στήθια του, από βέβηλο και

βάρβαρο χέρι. «Σαν τ’ άκουσε η Δέσποι-

να, δακρύζουν οι εικόνες…».

Ο Ελληνισμός, όμως, και στα μοιρολό-

για του ακόμη μπροστά στο φέρετρο, εκ-

φράζει πάντοτε την ελπίδα για μια ανά-

σταση πέρα από τον τάφο. Μια τέτοια παρή-

γορη ελπίδα διατυπώνεται και στο ακό-

λουθο ποίημα από τον αδικοχαμένο Ελλη-

νικότατο Πόντο: 

«Έναν πουλίν, καλόν πουλίν, εβγαίν’

από την πόλιν,

ουδέ σ’ αμπέλια ’κόνεψεν, ουδέ σα

περιβόλια.

Επήγεν και ν’ εκόνεψεν και σου Ηλί’

τον κάστρον.

Εσείξεν τ’ έναν το φτερόν, σο αίμαν

βουτεμένον,

Εσείξεν τ’ άλλον το φτερόν, χαρτί

έχει γραμμένον.

Ατό κανείς κι ανέγνωσεν, ουδ’ ο

μητροπολίτες.

Έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται

κι αναγνώθει.

Σείτ΄αναγνώθ’, σειτά κλαιγεί, σειτά

κρούει την καρδίαν.

-Αλί εμάς και βάϊ εμάς, πάρθεν η

Ρωμανία!

Μοιρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε

τα μοναστήρια,

Κι άϊ Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει,

δερνοκοπάται.

-Μην κλαις, μην κλαις, άϊ Γιάννε

μου, και μην δερνοκοπάσαι.

-Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία

πάρθεν!

-Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί

και φέρει κι άλλο.

Ο δε μεγάλος Αλεξανδρινός και, θα λέγα-

με χωρίς δισταγμό, παγκόσμιας σημασίας

κι εμβέλειας, ποιητής Κωνσταντίνος Καβά-

φης εμπνεύστηκε από παραλλαγή του πιο

πάνω δημοτικού τραγουδιού, και μάλιστα

το 1921, στα πρόθυρα, δηλαδή, ακριβώς

της άλλης και τελειωτικής τραγωδίας του

νεώτερου Ελληνισμού, της Μικρασιατι-

κής Καταστροφής του 1922 και της εγκλημα-

τικής παράδοσης του Ελληνικότατου Πόν-

του από τους Σοβιετικούς του Λένιν στα

στίφη του θηριωδέστερου σφαγέα του

σύγχρονου Ελληνισμού, του Κεμάλ Ατα-

τούρκ, το ακόλουθο συγκινητικότατο και

εν πολλοίς άγνωστο ακόμη ποίημα, με τον

πολύ χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό

τίτλο «Πάρθεν». Στο οποίο, με τη γνωστή

του βαθύτατη και ευρύτατη γνώση του

ιστορικού παρελθόντος του Γένους, προ-

σθέτει ο Καβάφης τον δικό του, μεταφο-

ρικά δοσμένο, οδυρμό και θρήνο για την

Άλωση του 1453, αλλά και τις κρυφές και

τόσο μάταιες προσδοκίες των Ελλήνων για

επανάκτηση των χαμένων εδαφών και του

προτέρου μεγαλείου της Φυλής:

«Αυτές τες μέρες διάβαζα δημοτικά

τραγούδια,

για τ’ άθλα των κλεφτών και τους

πολέμους,

πράγματα συμπαθητικά, δικά μας,

Γραικικά.

Διάβαζα και τα πένθιμα για τον

χαμό της Πόλης

‘Πήραν την Πόλη, πήραν την,

πήραν την Σαλονίκη’.

Και την Φωνή που εκεί που οι δυο

έψελναν,

‘ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατρ-

ιάρχης’,

ακούσθηκε κι είπε να πάψουν πια

‘πάψτε παπάδες τα χαρτιά και

κλείστε τα βαγγέλια’

πήραν την Πόλη, πήραν την, πήραν

την Σαλονίκη.

Όμως απ’ τ’ άλλα πιο πολύ με άγγιξε

το άσμα

Το Τραπεζούντιον με την παράξενή

του γλώσσα

Και με την λύπην των Γραικών των

μακρυνών εκείνων

Που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθ-

ούμε ακόμη.

Μα αλοίμονον μοιραίον πουλί ‘απαί

την Πόλην έρται’

Με στο ‘φτερούλιν άθε χαρτίν περι-

γραμμένον

Κι ουδέ στην άμπελον κονεύ’ μηδέ

στο περιβόλιν

Επήγεν και εκόνεψεν στου κυπαρίσ’

την ρίζαν’.

Οι αρχιερείς δεν δύνανται (ή δεν

θέλουν) να διαβάσουν

‘χέρας υιός Γιαννίκας έν’ αυτός το

παίρνει το χαρτί,

και το διαβάζει κι ολοφύρεται.

‘Σίτ’ αναγνώθ’ σίτ’ ανακλαίγ’ σίτ’

ανακρούγ’ τηνκάρδιαν.

Ν’ αοιλλή εμάς να βάϊ εμάς η

Ρωμανία πάρθεν’».

Άπειρα είναι τα τραγούδια κι οι παρα-

δόσεις που δημιούργησε ο Ελληνικός Λαός

για την Κωνσταντινούπολή του. Επειδή,

μάλιστα, η λαϊκή αυτή δημιουργία είχε

γνωρίσει μια πανελλήνια διάδοση, τα δημο-

τικά της τραγούδια κι οι παραδόσεις της

γύρω από την Άλωση απετέλεσαν αφ' ενός

μια μυθοποιημένη ιστορική πραγματικό-

τητα για το υπόδουλο Γένος, αφ' ετέρου

δε ένα πραγματικά πολύ παρήγορο ευαγ-

γέλιο για τον χειμαζόμενο Ελληνισμό της

Τουρκοκρατίας, κι έτσι συνέβαλαν ανεκ-

τίμητα στη συντήρηση της εθνικής φλό-

γας στις καρδιές και τις συνειδήσεις των

ραγιάδων. Συνετέλεσαν δε, επίσης, όσο

ελάχιστοι άλλοι παράγοντες, όχι μόνο στην

επιβίωσή τους, αλλά και στην αναθέρ-

μανση του θάρρους, της υπομονής, της επι-

μονής και της αποφασιστικότητάς τους ν’

αποτινάξουν, και μάλιστα με τις δικές τους

δυνάμεις, τον αφόρητο ζυγό της Οθωμα-

νικής δουλείας. Έτσι, για παράδειγμα, έχο-

υμε την ακόλουθη πεζή παράδοση -παράλ-

ληλα με το ποίημα που προαναφέραμε-

αναφορικά με την τελευταία θεία λειτο-

υργία στον Ναό της Αγίας Σοφίας:

«Την ώρα που μπήκαν οι Τούρκοι στην

Αγιά Σοφιά, δεν είχε τελειώσει ακόμη η λει-

τουργία. Ο παπάς, που έκανε τη λειτουργία,

πήρε αμέσως το άγιο δισκοπότηρο, ανέβηκε

στα κατηχούμενα, εμπήκε σε μια θύρα και

η θύρα έκλεισε αμέσως. Οι Τούρκοι, που

τον κυνήγησαν, είδαν να γίνεται άφαντος

και βρήκαν μπροστά τους τοίχο. Πολέμ-

ησαν να τον χαλάσουν με τα όπλα τους και

δεν μπόρεσαν. Έφεραν ύστερα κτίστες, και

εκείνοι δεν έκαναν τίποτα. Προσκάλεσαν

κατόπιν όλους τους κτίστες της Πόλης, έβα-

λαν τα πάντα σ’ ενέργεια να γκρεμίσουν

εκείνον τον τοίχο, αλλά και αυτών οι κόποι

πήγαν χαμένοι. Ούτε με λοστούς, ούτε με

όλα τα σύνεργα δεν μπόρεσαν να χαλάσουν

τον τοίχο. Γιατί είναι θέλημα Θεού ν’ ανοίξει

η θύρα μόνη της, όταν έρθει η ώρα, και να

βγει ο παπάς να τελειώσει την λειτουργία

στην Αγία Σοφία, όταν θα πάρουμε πίσω

την Πόλη.»

Συναφής προς την πιο πάνω παράδοση

είναι και η πεποίθηση που έτρεφαν οι υπό-

δουλοι Έλληνες για τον “μαρμαρωμένο

βασιλιά”, ότι δηλαδή ο Κωνσταντίνος

ΙΑ΄ Παλαιολόγος δεν σκοτώθηκε στα τείχη

της Κωνσταντινούπολης μαχόμενος εναν-

τίον των κατά πολύ υπέρτερων -- αριθμ-

ητικά και στρατιωτικά -- εχθρικών δυνά-

μεων του Μωάμεθ, αλλά μεταφέρθηκε, με

θεϊκή παρέμβαση, και παραμένει έκτοτε

μαρμαρωμένος σε μυστική σπηλιά. Εκεί,

λέει η παράδοση, θα κρατηθεί στη ζωή

μέχρι την ώρα που θα αποφασίσει ο Θεός

να πάρουνε πίσω την Κωνσταντινούπολη

οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες της, οι Έλληνες,

οπότε και θα στείλει τον άγγελό του να

ζωντανέψει τον μαρμαρωμένο βασιλιά, να

του δώσει και πάλι το βασιλικό του σπαθί,

με το οποίο θα νικήσει τους Τούρκους και

θα τους κυνηγήσει μέχρι την Κόκκινη

Μηλιά. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

O έντεχνος λόγος και οι δημώδεις
παραδόσεις για την Άλωση
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Ιωάννης Τριαντάφυλλος γεννήθηκε στον οι-

κισμό Αβορίτη, του Κροκυλείου Φωκίδας, τον χειμώνα

του 1797. Γονείς του ήταν ο Δημήτρης (Μήτρος)
Τριαντάφυλλος και η Βασιλική, δύο φτωχοί άν-

θρωποι που δημιούργησαν μια πολυμελή οικογένεια.

Λίγους μήνες αφότου γεννήθηκε, ορφάνεψε από πα-

τέρα, καθώς ο τελευταίος σκοτώθηκε σε συμπλοκή

με τους Τουρκαλβανούς του Αλή Πασά. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Το 1801 αυτός η μητέρα του και τα αδέρφια του

αναγκάζονται να βρουν καταφύγιο στη Λειβαδιά, ύστε-

ρα από σκληρό κυνηγητό των Οθωμανών. Οκτώ 

χρονών άρχισε να εργάζεται και το 1817 για βιοπο-

ριστικούς λόγους η μητέρα του θα τον στείλει στον

μεγάλο του αδερφό στην Άρτα, όπου θα εργαστεί

μαζί του και θα προκόψει. Ο Ιωάννης θα γίνει πολύ

καλός πραματευτής, θα ασχοληθεί πολύ με το εμ-

πόριο και ως το 1819 θα έχει δημιουργήσει μια αξιο-

σημείωτη ακίνητη περιουσία. Το όνειρό του όμως

είναι να αγοράσει τα καλύτερα όπλα που μπορεί και

να σκοτώσει όσους περισσότερους δυνάστες της πα-

τρίδας μπορεί! 

Το 1820 μυείται στη Φιλική Εταιρεία και αναλαμ-

βάνει καθήκοντα κατασκόπου σε Πάτρα και Μεσολόγγι.

Εντοπίστηκε γρήγορα από τους Τούρκους, συνελή-

φθη, όμως κατάφερε σε λίγες μέρες να αποδράσει!

Με το ξέσπασμα της επανάστασης ο Τριαντάφυλλος

αναλαμβάνει δράση και εκεί, λόγω του αναστήματός

του θα λάβει και το παρατσούκλι «Μακρυγιάννης»,
το οποίο κι έμεινε. 

Τον Αύγουστο του 1821 μαζί με τις δυνάμεις του

Γώγου Μπακόλα, μάχεται στα Τζουμέρκα, στη μάχη

του Σταυρού, έπειτα, τον ίδιο χρόνο στη μάχη του Πέ-

τα και στη πολιορκία της Άρτας. Το 1822 συμμετέχει

στην επιχείρηση της Υπάτης, στην οποία κινδύνευ-

σε να σκοτωθεί, ενώ αναλαμβάνει και οπλαρχηγός

στα Σάλωνα. Ο Ρουμελιώτης αγωνιστής πολεμάει

γενναία τους Τούρκους στην Ακρόπολη. Αναλαμβά-

νει να στεριώσει τη πειθαρχία στα ελληνικά στρα-

τεύματα, χρεώνεται την ευθύνη ανεφοδιασμού της

Ακρόπολης σε τρόφιμα και πολεμικό υλικό και δείχνει

συμβιβαστική διάθεση ανάμεσα σε αντιπαλότητες κι

έριδες καπεταναίων. Για τους παραπάνω λόγους, το

1823, ο Μακρυγιάννης θα κερδίσει το αξίωμα του πο-

λιτάρχη στην απελευθερωμένη Αθήνα! 

Το 1824, με το ξέσπασμα του εμφυλίου, ο Μα-

κρυγιάννης θα συνταχθεί με το κυβερνητικό στρα-

τόπεδο και θα πολεμήσει του συμπατριώτες του στην

Πελοπόννησο. Όμως με τον Ιμπραήμ να καταφθά-

νει, ο στρατηγός Μακρυγιάννης οργανώνει την άμ-

υνα της Πελοποννήσου και στις 13 Ιουνίου 1825 θα

τσακίσει τις βαρβαρικές ορδές με λιγοστούς άνδρες

στους Μύλους της Αργολίδας. Την άνοιξη του 1826

θα νυμφευθεί την όμορφη Κατερίνα, με την οποία

έκανε 12 παιδιά! Το καλοκαίρι όμως του ίδιου έτους,

με την Αθήνα να στενάζει κάτω από την πίεση του

Κιουταχή, ο ηρωικός Ρουμελιώτης έρχεται και πάλι

για να σώσει τη κατάσταση. Παρά τους επικίνδυνο-

υς τραυματισμούς σε λαιμό και κεφάλι ο Μακρυ-

γιάννης δεν μασάει και πολλά! Μάχεται πάντοτε στη

πρώτη γραμμή και το 1827 θα συνεργαστεί άρτια με

τον Καραϊσκάκη, προσπαθώντας να σπάσουν τον

οθωμανικό κλοιό. Τόσος ήταν ο θαυμασμός του Κα-

ραϊσκάκη απέναντί του, που του χάρισε το άλογό του! 

Έπειτα για λίγους μήνες, πέρασε κάποιες στιγμές

οικογενειακής ηρεμίας στην Ύδρα, όμως με τον ερχο-

μό του Καποδίστρια θα εμπλακεί στα πολιτικά πράγ-

ματα. Ο κυβερνήτης του αποδίδει το βαθμό του «Γε-

νικού αρχηγού της δύναμης Σπάρτης» και μετακομίζει

με την οικογένειά του στο Άργος. Στα 1829-1830

όμως, διαφωνεί με τον Καποδίστρια και διαχωρίζει

τη θέση του από την κυβέρνηση, χάνοντας τα αξιώμα-

τά του. Το πιο σημαντικό, πάντως, είναι πως εκείνη

τη περίοδο ξεκινάει η συγγραφή των περίφημων

«Απομνημονευμάτων» του, πηγή πρωτογενών υλικών

και ιστορικών μαρτυριών για κάθε μετέπειτα ιστο-

ρικό. Με την άφιξη του Όθωνα, ο Μακρυγιάννης βλέ-

πει στο πρόσωπό του το σύμβολο της ένωσης του

έθνους και συντάσσεται μαζί του. 

Στη συνέχεια όμως, κατάλαβε πως μόνο μέσω

ενός Συντάγματος θα απελευθερώνονταν πραγμα-

τικά οι Έλληνες. Έτσι, αφού το 1835 έχει εκλεγεί δημο-

τικός σύμβουλος Αθηνών, θα εκδώσει ψήφισμα υπέρ

του Συντάγματος, στις 5 Ιανουαρίου 1837. Ως πλη-

ρεξούσιος των Αθηνών και με τον λαό να βρίσκεται

παρά το πλευρό του, πρωτοστατεί στο κίνημα της

3ης Σεπτεμβρίου 1843, για την θέσπιση Συντάγμα-

τος από τον βασιλιά. Το βαυαρικό περιβάλλον αρχίζει

πλέον να τον καταδιώκει κι έτσι το 1851, αφού θα

κατηγορηθεί αδίκως για συμμετοχή σε συνωμοσία

δολοφονίας του Όθωνα και της Αμαλίας, φυλακίζε-

ται στην Πλάκα και καταδικάζεται σε θάνατο! Με την

υγεία του όμως ήδη κλονισμένη, η ποινή θα μετατρ-

απεί σε ισόβια, από ισόβια σε δεκαετή κάθειρξη κι εν

τέλει θα αποφυλακιστεί με χάρη το 1854, ύστερα από

την παρέμβαση του υπουργού Στρατιωτικών Ιω. Καλ-
λέργη! 

Ο παθιασμένος και βαθύτατα δίκαιος και φιλα-

λήθης Μακρυγιάννης θα «φύγει» από τη ζωή το 1864,

σε ηλικία 67 ετών! Η επιμονή, το πείσμα και οι λο-

γοτεχνικές ανησυχίες του ήρωα αυτού θα μας αφή-

σουν το κληροδότημα των σκέψεών του και των πε-

ριγραφών του αγώνα. Ο τρόπος σκέψης και συμπε-

ριφοράς του συμπυκνώνεται ολοκάθαρα στη πιο διά-

σημη φράση του: «Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς

“εγώ”; Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή

χαλάσει, να λέει “εγώ”. Όταν όμως αγωνίζονται

πολλοί και φκιάχνουν, τότε να λένε “εμείς”. Είμα-

στε στο “εμείς” κι όχι στο “εγώ”».

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

(Χρήστος) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ 
Ο Χρήστος Παπαγεωργίου γεννήθηκε στην Πο-

λιανή Μεσσηνίας το 1760. Το επίθετο «Παπαγεω-
ργίου», το κληρονόμησε από τον ιερωμένο πατέρα

του, που τον αποκαλούσαν «Παπαγεώργη». Από

πολύ μικρός έμαθε γράμματα, γνώρισε την ορθό-

δοξη πίστη, κι έτσι χειροτονήθηκε στην εκκλησία

«αναγνώστης». Το «αναγνώστης», σταδιακά αντι-

κατέστησε το Χρήστος, κι έκτοτε ελάχιστοι θυμούνταν

το πραγματικό του όνομα. Καθώς μεγάλωνε, η σω-

ματοδομή του ήταν θηριώδης και έτσι αποκαλούνταν

«Αναγνωσταράς», όνομα με το οποίο ο ίδιος υπέ-

γραφε! 

Όντας νέος ακόμη, δολοφόνησε έναν Τούρκο άρχον-

τα κι έπειτα έγινε κλέφτης στα βουνά του Μοριά. Τη

σκληρή ζωή του κλέφτικου βίου την έζησε για πολλά

χρόνια και ανδρώθηκε στα όπλα. Στα τέλη του 19ου

αιώνα, κάπου κοντά στα τριάντα του, ο Αναγνωστα-

ράς καταφεύγει στα Επτάνησα όπου συνεργάζεται

με Γάλλους και Ρώσους, οι οποίοι αναγνωρίζοντας

τις στρατιωτικές του ικανότητες, του δίνουν τη θέση

του ταγματάρχη, ενώ παράλληλα ο ίδιος ασχολείται

και με εμπορικές δραστηριότητες. 

Το 1814 οι Άγγλοι καταλαμβάνουν το Ιόνιο κι έτσι

ο Αναγνωσταράς αναγκάζεται να προσφύγει στη

Ρωσία για να ζητήσει βοήθεια. Εκεί όμως, έρχεται σε

επαφή με τους φλογερούς συμπατριώτες του όπου

ετοιμάζουν ξεσηκωμό. Συντάσσεται μαζί τους και το

1817, μυείται στην Φιλική Εταιρεία! 

Έτσι, τα επόμενα έτη μεταβαίνει στη Μακεδονία

και κατόπιν στην Πελοπόννησο για να εμψυχώσει με

την ευγλωττία και το θάρρος του, εκατοντάδες Έλληνες.

Καταφέρνει μάλιστα να μυήσει τον Θεόδωρο Κο-
λοκοτρώνη και πολλούς Υδραίους και Σπετσιώτες
πλοιοκτήτες! 

Με την έναρξη της εθνεγερσίας συγκεντρώνει 2500
χιλιάδες στρατιώτες και τους οπλαρχηγούς τους και
πολιορκούν από κοινού τη Καρύταινα. Έπειτα πήρε
μέρος στις σκληρότατες μάχες στο Βαλτέτσι, απο-
δεκατίζοντας πολλούς βαρβάρους. Φέρει το με-
γαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας, όταν καταλαμβάνε-
ται η πρώτη ελληνική πόλη, η Καλαμάτα, στις 23 Μα-
ρτίου 1821. Όχι μόνο προετοίμασε άρτια το στρατό
του, μα εμψύχωσε με απίστευτους πατριωτικούς και
αδερφικούς λόγους, σχεδόν όλους τους κατοίκους
των γύρω περιοχών! Ύστερα, σε συνεργασία με τον
Υψηλάντη προετοίμασε την κατάληψη των Μεσ-
σηνιακών φρουρίων. Βρίσκεται πάντοτε στη πρώτη
γραμμή, γιγαντόσωμος και μεγαλόψυχος, διαρκές
φόβητρο για τους Οθωμανούς κατακτητές! Οι πολι-
τικές του ικανότητες θα αξιοποιηθούν από την προ-
σωρινή κυβέρνηση των πολιτικών με αποτέλεσμα
την εμπλοκή του στον εμφύλιο. 

Τον Απρίλιου του 1823 παίρνει μέρος στη Β' Εθ-
νοσυνέλευση του Άστρους κι ένα μήνα αργότερα διο-
ρίζεται Υπουργός του Πολέμου. Παραμένοντας ο
ίδιος πολεμιστής στη ψυχή, στέλνεται να αντιμετωπίσει
την πολυάριθμη στρατιά του Ιμπραήμ στη Μεθώνη.
Φεβρουάριο και Μάρτιο του 1825, ο Αναγνωσταράς
προβάλλει σκληρή αντίσταση έναντι των βαρβάρων,
τσακίζοντας πάνοπλους μουσουλμάνους σε ξηρά και
θάλασσα. 

Τον Απρίλιο όμως ο Ιμπραήμ με τρεις χιλιάδες ασ-
κέρι, εισέρχεται στον όρμο του Ναυαρίνου και απο-
βιβάζει πάνω από τρεις χιλιάδες άνδρες στο νησάκι
της Σφακτηρίας. 

Εκεί ο Αναγνωσταράς θα βρει τον θάνατο μαζί με
τριακόσια παλικάρια, πέφτοντας αγωνιζόμενοι υπέρ
της ομορφότερης πατρίδας του κόσμου! Ήταν 8 Μα-
ΐου 1825. Το ελληνικό κράτος, τιμής ένεκεν του απέ-
νειμε μετά θάνατον τον βαθμό του στρατηγού. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Χαίρετε στρατηγοί! 

Ιωάννης Μακρυγιάννης                         (Χρήστος) Αναγνωσταράς



Το θέμα επανέφερε – και πολύ καλά έκανε – ο
συνάδελφος Μάριος Δημητρίου στις 13.6.2021

στον «Φιλελεύθερο» «1974: 800 Ε/κ θύματα βιασμού,
το θέμα παραμένει ανοικτό». Παραμονές ακόμα μιας
τραγικής μαύρης Ιουλιανής επετείου. Όμως, πρέπει
να θυμίσουμε ότι στις 19 τρέχοντος θα έχουμε και
μια σημαντική, σχετική Διεθνή Ημέρα, που όρισε ο
ΟΗΕ.

Στις 12 Ιανουαρίου 2016 είχα γράψει για το θέμα με

τίτλο «Δεύτερος βιασμός 42 χρόνια μετά» στη «Σημε-

ρινή». Με αφορμή την εξευτελιστική τότε είδηση ότι ζήτη-

σαν πιστοποιητικά βιασμού από βιασθείσες από τους

Τούρκους Ελληνίδες το 1974. Και είχα γράψει μεταξύ

πολλών άλλων: «Ένας αυτο-εξευτελισμός δεκαετιών με-

τατρέπεται σε κατευνασμό «Τσάμπερλεν προς Χίτλερ».

Φαίνεται πως κάποιοι θέλουν, ίσως καθ' υπόδειξη ξέ-

νων, να κλείσουν και το κεφάλαιο των βιασμών του 1974,

μήπως κάποια θύματα τολμήσουν να κινήσουν αγωγές

εναντίον των Τούρκων...

Ντρέπεται ένας να διαβάζει τέτοιες ειδήσεις.... Κα-

ταγγελία της βουλευτού Σκεύης Κουκουμά στις 17 Δε-

κεμβρίου 2015 στη Βουλή. Σχετικό το άρθρο του αγαπη-

τού Κωστάκη Αντωνίου στη «Σημερινή», 19 Δεκεμβρίου

2015, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τρισάθλιο κράτος με

τρισαθλιότερους ηγέτες», όπως και του Άριστου Μιχαη-

λίδη στον «Φιλελεύθερο», «Δουλεύοντας χωρίς μυαλό»,

18.12.2015. (Σημ. Ο συνάδελφος Κ. Αντωνίου δυστυχώς

απεβίωσε.)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016 επανήλθα στη «Σημερινή»

με τίτλο « Η ανοικτή πληγή του 1974»:

«Σε αυτό το κράτος, όλοι οι Πρόεδροί του που πέρα-

σαν, από τον πρώτο μέχρι τον σημερινό, ουδέποτε θεώρη-

σαν ως στοιχειώδες καθήκον τους να καταγγείλουν αυ-

τό το μαζικό έγκλημα εις βάρος των Ελληνίδων από το-

υς Τούρκους στρατιώτες. Ουδέποτε μερίμνησαν και

θεώρησαν ως χρέος τους να καταγγείλουν το έγκλημα

της Τουρκίας... να οδηγήσουν την Τουρκία στο εδώλιο

του Διεθνούς Δικαστηρίου... Οι άθλιοι ηγέτες του υπο-

βαθμίζουν τη δολοφονία των αγνοουμένων σε θέμα ταυ-

τοποίησης... «Αμνήστευσε» αυτό το κράτος τους δολο-

φόνους του λαού του και «θυσίασε» τους ηρωομάρτυρές

του στον βωμό των διακοινοτικών συνομιλιών και στην

εξεύρεση συμφωνίας, με το κράτος που τους δολοφόν-

ησε...», έγραψε μεταξύ άλλων ο μ. Κ. Αντωνίου.

Ξένος Τύπος

Στα εγκλήματα βιασμών αναφέρθηκαν πρωτοσέλιδα

βρετανικές εφημερίδες, όπως η «SUN» («Βάρβαροι», 5

Αυγούστου 1974), το «Βήμα» Λονδίνου, 8 Αυγούστου

1974 κ.ά. Στις 23 Ιανουαρίου 1977, η βρετανική «Sun-

day Times», αναφέρθηκε πρωτοσέλδια στην έκθεση του

Συμβουλίου της Ευρώπης που βρήκε την Τουρκία ένοχη

για παραβίαση επτά άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβα-

σης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον καταδικαστικό

τίτλο «Τουρκικές θηριωδίες: Τι αποκαλύπτει απόρρητη

έκθεση» και τον υπότιτλο «Τα τρομερά μυστικά της το-

υρκικής εισβολής στην Κύπρο», πληροφορίες για τις το-

υρκικές βαρβαρότητες, φόνους, βιασμούς, λεηλασίες το

1974. (Λεπτομέρειες στο δίγλωσσο βιβλίο «ΑΙΜΑΤΗΡΗ

ΑΛΗΘΕΙΑ – Bloody Truth»).

Αυτά τα ξέρετε Πρωθυπουργέ Johnson, Αρμοστά
Lillie, και λοιποί δικοί μας;

Εδώ, όμως, πρέπει να αναφέρουμε ότι η ιστορική έκ-

θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δι-

καιώματα που υιοθετήθηκε το 1976 είχε ετοιμαστεί κά-

τω από την Προεδρία του μ. James Fawcett (1913-1991),

αργότερα γνωστού ως Sir James Fawcett DSC QC, ο

οποίος ήταν ο παππούς του σημερινού Πρωθυπουργού

Boris Johnson (από την μητέρα του). Ο οποίος, James

Fawcett, παρ’ όλη την υπηρεσία του στο Naval Intelligence

(μυστικές υπηρεσίες Ναυτικού) και το Φόρεϊν Όφις, είχε

το ηθικό θάρρος να προεδρεύσει της ιστορικής έκθεσης

που συγκέντρωσε τόσες μαρτυρίες για τις απάνθρωπες

ενέργειες της Τουρκίας με τα καταπελτικά εναντίον της

Τουρκίας συμπεράσματα.

Θηρίο είχε γίνει η Τουρκία όπως και το Φόρεϊν Όφις,

το οποίο προσπαθούσε απεγνωσμένα να μάθει από ποι-

ους αφέθηκε να διαρρεύσει η έκθεση προς την εφημε-

ρίδα. Γιατί η δημοσίευση ήταν μόνον τρεις εβδομάδες

πριν από τη συνάντηση Μακαρίου/Ντενκτάς/Βάλντχαϊμ,

όταν και κρατήθηκαν τα πρακτικά των οδηγιών προς 

τους διαπραγματευτές με τις 4 κατευθυντήριες γραμμές

για επανέναρξη των ενδο-κοινοτικών συνομιλιών με την

εγκληματική μετατόπιση του Κυπριακού από θέμα ει-

σβολής και κατοχής σε... δικοινοτική διαφορά!

«Ο άλλος πόλεμος των γιατρών του 1974»

Τον Ιούνιο του 2014, γιατροί που εξέτασαν τα θύμα-

τα βιασμού από τους Τούρκους το 1974, εξέδωσαν βι-

βλίο με συγκλονιστικές αφηγήσεις και μαρτυρίες από το-

υς ανθρώπους που βίωσαν την τουρκική κτηνωδία. 

Διαβάστε, κύριε Lillie και λοιποί, τουλάχιστον τις ανα-

τριχιαστικές μαρτυρίες των 85 γιατρών που χειρίστηκαν

τις κτηνωδίες βιασμών και κακοποίησης γυναικών κάθε

ηλικίας στο βιβλίο του Χρύσανθου Χρυσάνθου «Ο άλ-

λος πόλεμος των γιατρών του 1974».

1974: Τουρκικοί βιασμοί

«Ατράνταχτες μαρτυρίες της αβάστακτης βαρβαρό-

τητας των Τούρκων εισβολέων και κατοχικών δυνάμεων

κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και Αυγούστου 1974 δια-

τήρησαν οι Βρετανοί. Οι βρετανικές Βάσεις το 1974 είχαν

απευθείας μαρτυρίες για τους τουρκικούς βιασμούς

Ελληνοκυπρίων γυναικών. Σύμφωνα με τα νέα αποδε-

σμευμένα έγγραφα, οι βρετανικές Βάσεις, κατόπιν πα-

ράκλησης της κυπριακής Κυβέρνησης, διενήργησαν

πολλές εκτρώσεις σε Ελληνοκύπριες που είχαν βιαστεί

από τους βάρβαρους Τούρκους εισβολείς. Μάλιστα, για

να μπορέσουν να καλυφθούν νομικά οι χειρουργικές

εκείνες επεμβάσεις, οι βρετανικές Αρχές χρειάστηκαν να

τροποποιήσουν τον περί εκτρώσεων νόμο.

»Τον Οκτώβριο του 1974 ο Διεθνής Ερυθρός Σταυ-

ρός και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ζή-

τησαν από τις Αρχές των βρετανικών Βάσεων όπως αν-

ταποκριθούν με ιατρική βοήθεια σε 40 και πλέον

Ελληνοκύπριες - θύματα βιασμού και που οι Αρχές των

Βάσεων δέχθηκαν», γράφουν τα έγγραφα.

Τροποποίησαν τον νόμο για εκτρώσεις

Αυτά τα ξέρετε Εξοχότατε κ. Stephen Lillie;

»Όμως, καθώς ο νόμος περί εκτρώσεων στο Ηνω-

μένο Βασίλειο δεν επεκτείνεται αυτόματα και στις πε-

ριοχές των "κυρίαρχων" βρετανικών Βάσεων, ήταν ανά-

γκη να τροποποιηθεί καταλλήλως η νομοθεσία για να

προστατεύσει τους γιατρούς που αναμείχθηκαν με τις

εν λόγω επεμβάσεις θεραπείας. Οι εκτρώσεις είχαν ξε-

κινήσει στο Νοσοκομείο Πριγκίπισσα Μαίρη (Princess

Mary) στο Ακρωτήρι, στις 22 Οκτωβρίου. Έτσι τροπο-

ποιήθηκε ο νόμος αναλόγως στις 21 Οκτωβρίου 1974...» 

Οι Βρετανοί δεν ήθελαν να γίνουν 

θέμα οι βιασμοί!

Πέρα, όμως, από τη βοήθεια που προσέφεραν στα

νοσοκομεία των Βάσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, η

Υπ. Αρμοστεία στη Λευκωσία τον Οκτώβριο του 1974

εισηγείτο στο Φόρεϊν Όφις ότι έπρεπε να βοηθήσουν να

έκλεινε ουσιαστικά το θέμα των βιασμών και έτσι να μην

επανερχόταν ως πρόβλημα μεταξύ των δύο κοινοτήτων,

για να προχωρούσαν οι συνομιλίες Κληρίδη/Ντενκτάς...

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

από την Τουρκία

Στη δεύτερη έκδοση της Έκθεσης της Κυπριακής

Δημοκρατίας το 2010 με τον πιο πάνω τίτλο (Κείμενο

Δρ. Βαγγέλη Κουφουδάκη, Επιμέλεια Μίλτου Μιλτιάδου,

Ανδρέα Λυρίτσα, Μαρίας Γεωργίου), υπάρχει κεφάλαιο

με τίτλο «Βιασμοί και καταναγκαστική πορνεία», στο

οποίο τονίζονται μεταξύ άλλων:

«Τα τουρκικά στρατεύματα, κατά τη διάρκεια της ει-

σβολής και αμέσως μετά από αυτή, διέπραξαν μεγάλο

αριθμό αποδεδειγμένων βιασμών Ελληνοκυπρίων

γυναικών και παιδιών ηλικίας από 12 μέχρι και 71 ετών...Ο

βιασμός και η ατίμωση γυναικών είναι ένα άκρως ει-

δεχθές έγκλημα, με τραγικές επιπτώσεις για το θύμα...

Τα αποδεικτικά στοιχεία για τους βιασμούς προήλθαν

από τις καταθέσεις θυμάτων αυτοπτών μαρτύρων, ια-

τρικού προσωπικού, ακόμα και μελών του τουρκικού

στρατιωτικού προσωπικού... Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο

ότι έχει ληφθεί οποιοδήποτε πειθαρχικό μέτρο από τις

τουρκικές στρατιωτικές Αρχές γι' αυτές τις ενέργειες.

»Ο βιασμός και η καταναγκαστική πορνεία απα-
γορεύονται ρητά από το άρθρο 27 της Τέταρτης
Σύμβασης της Γενεύης του 1949 και από το άρθρο
3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης...» (www.moi.gov.cy/pio)

ISBN 978-9963-38-793-9.

Κατέχει πλήρη στοιχεία η Κυβέρνηση

Αυτά τα στοιχεία μαρτυρούν ότι η κυπριακή Κυβέρ-

νηση κατέχει πλήρη στοιχεία, όπως και ο Ερυθρός Σταυ-

ρός από το 1974 (επιβεβαίωση προς κ. Κουκουμά από

Ε.Σ. Γενεύη), τα Η.Ε, οι Βρετανοί, και το Συμβούλιο της

Ευρώπης, αλλά, δυστυχώς, για 47 χρόνια όλες οι κυβερ-

νήσεις «αμνήστευαν τους δολοφόνους επί όλων των εγ-

κλημάτων τους». Μια ένοχη πολιτική αυτο-εξευτελισμού,

«στον βωμό των διακοινοτικών συνομιλιών και στην

εξεύρεση συμφωνίας, με το κράτος που τους δολοφό-

νησε», όπως εισηγείτο και η βρετανική Υπ. Αρμοστεία

τον Οκτώβριο του 1974!

Το επιβεβαίωσε, εξάλλου, και η Υπουργός Εργασίας:

«Οι πλείστες είναι καταγεγραμμένες στα αρχεία είτε των

εγκλωβισμένων είτε άλλων ομάδων, ή ακόμα διαθέτουν

ιατρικά πιστοποιητικά από ψυχολόγους ή ψυχίατρους

που τις στήριξαν αμέσως μετά την εισβολή ή και αργό-

τερα» («Φ» - 5.1.2016, Μαριλένα Παναγή).

Φυλακή για 13 χρόνια 

Σε 13 χρόνια φυλακή έστειλε ο δικαστής Richard Bond

QC στο Birmingham στις 19 Δεκεμβρίου 2016 τον γηρ-

αιότερο Βρετανό, Ράλφ Κλάρκ 101 χρόνων για σεξουα-

λικές κακοποιήσεις νεαρών κοριτσιών. Η απόφαση εκείνη

έστειλε το καθαρό μήνυμα ότι ποτέ δεν είναι αργά για τα

θύματα βιασμών και κακοποίησης και που επέζησαν.

Είπε ο Δικαστής: «Η πάροδος του χρόνου δεν

σημαίνει ότι οι ένοχοι μπορούν να δραπετεύσουν

της δικαιοσύνης... Η σοβαρότητα της υπόθεσης είναι

τόσο μεγάλη που μόνο μια πολυετή καταδίκη μπο-

ρεί να απονέμει δικαιοσύνη».

Βαριές ευθύνες

Η ένοχη αποφυγή δικαιοσύνης για τα θύματα των βια-

σμών Ελληνοκυπρίων γυναικών, παιδιών και ανδρών

από τους Τούρκους το 1974 και εγκλωβισμένων μας,

είναι ντροπή που βαραίνει πια όλους. Τόσο δικούς μας

– διαδοχικές κυπριακές κυβερνήσεις, πολιτικούς και τις

χιλιάδες των δικηγόρων στο νησί (που σε αναλογία

πληθυσμού ίσως η Κύπρος να έχει τους περισσότερο-

υς ως «νήσος των δικηγόρων», μάλιστα διπλωματούχων

βρετανικών πανεπιστημίων) – όσο και τους αξιωμα-

τούχους του ΟΗΕ αλλά πρωτίστως το Φόρεϊν Όφις και

την Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία στη Λευκωσία. Η οποία

συνεχίζει την πολιτική της συγκάλυψης των τουρκικών

εγκλημάτων, την ατιμωρησία (impunity) για να ... χωρίσουν

τα «δύο κράτη» στην απαρτχάιντ βρετανο-τουρκική Δι-

κοινοτική, Διζωνική τους Ομοσπονδία! Αντίθετα με το

πώς θέλει να φαίνεται το Φόρεϊν Όφις, διά του Λόρδου

Ahmad, διορισθέντος από τον Πρωθυπουργό ως Ει-

δικός του Αντιπρόσωπος στην Κοινοπολιτεία και τον

ΟΗΕ, για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας εν καιρώ

συγκρούσεων. Ο ρόλος του οποίου είναι να εργάζεται

με κυβερνήσεις, τον ΟΗΕ, την κοινωνία των πολιτών και

άλλων για την ενίσχυση της λογοδοσίας και αντιμετώπιση

της ατιμωρησίας, μεγαλύτερη υποστήριξη στους επιζή-

σαντες κ.ά.

Πόσο πολιτισμένη είναι η κυπριακή κοινωνία, πόσο

υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, πόσο συμπλέει η Βρ-

ετανική Υπάτη Αρμοστεία με τον ρόλο του Λόρδου Ahmad; 

Πόσες φορές θα πηγαινοέρχεστε στη Γενεύη, κύριοι,

όπου γεννήθηκαν οι Συμβάσεις του 1949 ενσυνείδητα

περιφρονώντας τες υπέρ της Τουρκίας; Πώς θα ονομά-

σετε, κυρίες και κύριοι, τη «λύση» σας δίκαιη (just), χωρίς

την απονομή δικαιοσύνης;

ΠΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ STEVEN LILLIE ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

1974 – Οι βιασμοί 800 και πλέον Ελληνίδων

από τους βάρβαρους Τούρκους
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19 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Το βρετανικό έγγραφο ημ 19.5.1977 το οποίο αποκάλυψε την αλλαγή της νομοθεσίας στις βρετανικές

βάσεις τον Φθινόπωρο του 1974 για να δικαιούνταν οι γιατροί να κάνουν εκτρώσεις στις βιασθείσες

γυναίκες κατά την τουρκική εισβολή.

Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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Όλοι γνωρίζουμε ότι η περίοδος στην οποία
βρισκόμαστε είναι μια περίοδος ιδιαιτέρως δύσκολη
από κάθε άποψη, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ελληνο-
τουρκικά και το Κυπριακό. Και μη μας ξεγελούν τα
χαμόγελα στην τελευταία συνάντηση Μητσοτάκη
- Ερντογάν. Εμείς δεν διεκδικούμε ένα ήσυχο καλο-
καίρι μόνο. Εμείς διεκδικούμε ό,τι μας ανήκει, διεκ-
δικούμε μια λεύτερη απαλλαγμένη από τα κατοχι-
κά στρατεύματα και τους εποίκους Κύπρο και μια
διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Το Αιγαίο δεν μοιρά-
ζεται και η Θράκη είναι ελληνικό έδαφος που κατοι-
κείται μόνο από Έλληνες πολίτες…

Δρ Αυγουστίνος 
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής 
Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 
Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Οι διαφορές που υπάρχουν με την γείτονα δεν
φαίνεται να μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα
(μακάρι να κάνω λάθος) και τούτο διότι η τουρκι-
κή επεκτατικότητα αποτελεί πάγια θέση της τουρ-
κικής εξωτερικής πολιτικής, ανεξάρτητα με το ποιος
βρίσκεται στην εξουσία. Είτε αυτός είναι ακραίος
εθνικιστής, κανονικός τρελός, παρανοϊκός, σχιζο-
φρενής ακόμα και ποιητής! Θυμίζω ότι επί πρωθυ-
πουργίας του «σοσιαλιστή» Μπουλέντ Ετζεβίτ
(έγραψε και ποίημα υμνώντας τους Έλληνες) διε-
νεργήθηκε η στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο με
σαφή εντολή να αφανιστεί κάθε τι το ελληνικό και
χριστιανικό στην κατεχόμενη σήμερα περιοχή.
Τάφοι συλήθηκαν, ιστορικά μνημεία αφανίστηκαν
και εκκλησίες που, όσες γλύτωσαν την κατεδάφι-
ση, μετατράπηκαν σε στάβλους, μάντρες, τεμένη,
κέντρα διασκέδασης, στρατόπεδα και ό,τι άλλο
φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Με τα ιερά και τα
όσια μας να πωλούνται στο παζάρι από αρχαιο-
κάπηλους κάθε λογής…

Η αποτίμηση στα όσα συνέβησαν στα ελληνο-
τουρκικά τα τελευταία εκατόν τουλάχιστον χρόνια
είναι πραγματικά τραγική και δεν αφήνει κανενός
είδους εφησυχασμό. Με τον συνεχή διαμελισμό
ελληνικών εδαφών! Μια ιστορία που ξεκίνησε με

την συνθήκη της Λωζάννης (1923) και την ανταλ-
λαγή πληθυσμών όταν μοιράστηκε στα δύο η ενιαία
μέχρι τότε Θράκη σε «Ανατολική» και «Δυτική»
(sic).

Το 1974 είχαμε, με την παρότρυνση και την
ουσιαστική βοήθεια των Αγγλο-αμερικανών, την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την de-facto
διχοτόμηση για να ακολουθήσει τον Νοέμβριο του
1983, κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του
Ο.Η.Ε., η ανακήρυξη του ψευδοκράτους και η εμ-
φάνιση ενός νέου «γεωγραφικού προσδιορισμού»
που χωρίζει τη Μεγαλόνησο σε «Βόρεια» και»
Νότια». Και μόλις προχθές ο κατοχικός ηγέτης έθε-
σε επίσημα ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών (που δεν αντέδρασε) την επίσημη
θέση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών.

Και εμείς πανηγυρίζουμε γιατί ο Τούρκος πρόε-
δρος υποσχέθηκε ένα ήσυχο καλοκαίρι στο Αιγαίο
και γενικά στα ελληνοτουρκικά! Καλά κάνουμε
βεβαίως να περιμένουμε να επιστρέψει στην Άγκυρα
ο Ταγίπ Ερντογάν… ο Τούρκος πρόεδρος μας έχει
συνηθίσει σε κάθε είδους ελιγμούς… καταλαβαίνετε!

Υστερόγραφο: Για να μη ξεχνιόμαστε: Χιλιάδες
είναι γυναίκες κάθε ηλικίας που βιάστηκαν κατά τη
διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο με
άνωθεν εντολές! Αθώες και ανυπεράσπιστες
γυναίκες και κορίτσια που υπέστησαν εξευτελι-
σμούς, βιασμούς, ατομικά ή και μαζικά, δημόσια
ή ενώπιον της οικογένειας τους… Και για τούτο το
φρικιαστικό έγκλημα, όπως και για το θέμα των
αγνοουμένων, η Τουρκία δεν έδωσε λόγο σε κανέ-
να, ποτέ!

«Είναι ιστορικά καταγραμμένο - όπως τεκμαί-
ρεται από σχετική έρευνα - ότι μετά από αίτημα
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της κυπρια-
κής Κυβέρνησης, η Διοίκηση των Βρετανικών
Βάσεων ενέκρινε στις 21 Οκτωβρίου 1974 το Διά-
ταγμα 9/1974 Cyprus –The Abortion Ordinance
1974 (Κύπρος - Το διάταγμα για τις αμβλώσεις
1974) που επέτρεψε τη διεξαγωγή δεκάδων εκτρώ-
σεων στο νοσοκομείο Princess Mary στο Ακρω-
τήρι (αγγλική στρατιωτική βάση) σε Ελληνοκύ-
πριες θύματα βιασμού. Τα στοιχεία μιλούν για 800
περίπου εκτρώσεις σε εγκυμονούσες που είχαν
βιαστεί». (Μάριος Δημητρίου, «Φιλελεύθερος» 13
Ιουνίου 2021). 

Κάτω από το χαλί δεν

λύνονται προβλήματα...
Δυστυχώς ο ν. 3869/2010 έπαυσε οριστικά να

ισχύει με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού
κώδικα από την 1η Ιουνίου 2021.

Ήταν ισως το μοναδικό νομικό μέσο που πα-
ρείχε προστασία πρώτης κατοικίας στους δανειο-
λήπτες. Τώρα πλέον με τον νέο πτωχευτικό νόμο
χιλιάδες άνθρωποι, δεν έχουν πλέον καμία προ-
στασία, όχι μόνο από τον ολικώς καταργηθέντα
Νόμο Κατσέλη, αλλά ούτε από ενδεχόμενη από-
πειρα υπαγωγής στην πολυδιαφημιζόμενη πλατ-
φόρμα, που δεν τους προστατεύει, διότι σύμφω-
να με το αρ. 18 του ν. 4738/2020: «Η αναστολή
εκτέλεσης της παρούσας δεν καταλαμβάνει την
διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προ-
γραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη,
καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια
προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστη-
ριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανο-
μένης και της κατάσχεσης)».

Γράφει η 
Δικηγόρος Αθηνών 
Αναστασία 
Χρ. Μήλιου*

Αυτή την χρονική στιγμή, από την μία έχουν
ξεκινήσει επίσημα οι πλειστηριασμοί των ακινή-
των, από την άλλη η πλατφόρμα για υπαγωγή
στην ρύθμιση με το νέο πτωχευτικό νόμο δεν έχει
ξεκινήσει καν να λειτουργεί και ο οφειλέτης δεν
έχει κανέναν τρόπο να προστατευθεί από τους
πιστωτές, που πλέον έχουν τον πλήρη, απόλυτο
έλεγχο της κατάστασης.

Μέσα σε όλο αυτό το αρνητικό κλίμα, ήρθε μια
απόφαση του ΑΠ που αφορά τις υποθέσεις των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών να δώσει ελπίδα
σε αυτούς που ακόμα δίνουν την μάχη για να
υπαχθούν στην προστασία του.

Η απόφαση λοιπόν αυτή του ΑΠ, αναλύει την
έννοια του δόλου που είναι σημαντικό κριτήριο
για την αποδοχή της αίτησης από το δικαστήριο.
Δηλαδή, αν αποδειχθεί ότι κάποιος περιήλθε με
δόλο σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων
του, τότε δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του
νόμου. Μέχρι τώρα αυτό που ίσχυε στις υποθέ-
σεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών ήταν η
εξέταση του δόλου τοσο κατά το χρόνο λήψης των
δανείων όσο και κατά τον χρόνο αδυναμίας πληρω-
μής αυτών. Πολλά δικαστήρια έκριναν ότι εφόσον
τα εισοδήματα του οφειλέτη δεν επαρκούσαν κατά
τον χρόνο λήψης των δανείων για την πλήρη απο-
πληρωμή αυτών, υπήρχε δόλος και απέρριπταν
την αίτηση.

Αυτό λοιπόν με την νέα απόφαση έχει αλλάξει,
έχει γίνει πιο συγκεκριμένο και έτσι δίνεται η
δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν χάσει την
δίκη είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό, δηλα-
δή είτε έχουν αποφαση του ειρηνοδικείου είτε του
Μον. Πρωτοδικείου που δικάζει ως εφετείο, να
μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν ασκώντας το
κατάλληλο ένδικο μέσο να τύχουν εφαρμογής της
νέας νομολογίας και να επανεξετασθεί η αίτησή
τους με πολλές πιθανότητες να γίνει πλέον δεκτή.

Ειδικότερα, το σκεπτικό της απόφασης του ΑΠ
έχει ως εξης: «Το στοιχείο του δόλου δύναται να
συντρέχει τόσο κατά τον χρόνο αναλήψεως της
οφειλής, όσο και κατά τον χρόνο μετά την ανά-
ληψη αυτής. Ο δόλος πρέπει να αντιμετωπίζεται
κατά τον ίδιο τρόπο, είτε είναι αρχικός, είτε είναι
μεταγενέστερος. Το κρίσιμο ζήτημα είναι το περιε-

χόμενο του δόλου και όχι ο χρόνος που αυτός

εκδηλώθηκε. Στην περίπτωση της παρ. 1 του άρ-

θρου 1 του ν. 3869/2010 ο οφειλέτης ενεργεί

δολίως όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του επι-

διώκει την αδυναμία των πληρωμών του ή προ-

βλέπει ότι οδηγείται σε αδυναμία πληρωμών και

δεν αλλάζει συμπεριφορά, αποδεχόμενος το απο-

τέλεσμα αυτό. Ειδικότερα, πρόκειται για τον οφει-

λέτη εκείνον, ο οποίος καρπούται οφέλη από την

υπερχρέωσή του με την απόκτηση κινητών ή ακι-

νήτων, πλην όμως είτε γνώριζε κατά την ανάλη-

ψη των χρεών ότι είναι αμφίβολη η εξυπηρέτησή

τους, είτε από δική του υπαιτιότητα βρέθηκε μετα-

γενέστερα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών

(Α.Π. 286/2017, Α.Π. 153/2017, Α.Π. 65/2017). Η

τελευταία περίπτωση συντρέχει και όταν ο οφει-

λέτης, εν γνώσει του, χειροτερεύει την οικονομι-

κή του θέση με τρόπο που δεν συνάδει με την

περιουσία του, το εισόδημά του και τη γενικότε-

ρη θέση του και συγκεκριμένα όταν δεν φροντίζει

για τη διατήρηση του ενεργητικού της περιουσίας

του και τη σωστή διαχείρισή του ή όταν προβαίνει

σε κατασπατάληση του εισοδήματος του ή των

περιουσιακών του στοιχείων, με αποτέλεσμα να

μειώνει τη δυνητική ροή ρευστότητας που διαθέ-

τει. Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο δόλος

του οφειλέτη πρέπει να συνδέεται με την πρό-

κληση της μόνιμής (και γενικής) αδυναμίας να εξο-

φλήσει τα χρέη του, δηλαδή η πρόκληση της μόνι-

μης αδυναμίας πρέπει να οφείλεται σε δόλο του».

Στην συνέχεια δίνει ξεκάθαρες οδηγίες για το

πώς θα πρέπει να είναι διατυπωμένη, για να είναι

ορισμένη,ώστε να γίνει δεκτή η ένσταση δόλου

που προβάλουν οι τράπεζες, η οποία μέχρι τώρα

γινόταν σχεδόν ανέλεγκτα δεκτή από τους δικα-

στές με αποτέλεσμα να απορρίπτονται αβίαστα

και ελαφρά την καρδία, οι αιτήσεις των οφειλετών.

Το βασικότερο όμως είναι ότι αυτή η απόφαση

κάνει εκτενή αναφορά στο γιατί υπάγεται στην

αναιρετική κρίση και εξουσία του ΑΠ η ύπαρξη

του δόλου και επομένως ανοίγει τον δρόμο και

για την άσκηση αναιρέσεων επί απορριπτικών

αποφάσεων του Εφετείου. Και αυτό είναι ιδιαίτε-

ρα σημαντικό γιατί ο ΑΠ εξετάζει συγκεκριμένα

θέματα και σφάλματα μιας απόφασης και κυρίως

νομικά σφάλματα, με αποτέλεσμα κάποια λάθη

που υπάρχουν στις δικαστικές αποφάσεις να μην

μπορούν να επιδεχθούν αναίρεση γιατί ακριβώς

είναι πέραν της ελεγκτικής αρμοδιότητας του ΑΠ.

Εδώ λοιπόν ο ΑΠ με την απόφαση αυτή εξηγεί

και αναλύει διεξοδικά γιατί το θέμα του δόλου ανή-

κει στην ελεγκτική του κρίση και αυτό είναι πάρα

πολύ σημαντικό.

Επομένως, όσοι έχουν αποφάσεις είτε ειρη-

νοδικείου και δεν έχει παρέλθει η διετία από την

έκδοση τους και όσοι έχουν αποφάσεις εφετείου

και δεν έχει παρελθει η προθεσμία άσκησης αναί-

ρεσης, μπορούν και πρέπει να κάνουν άλλη μια

προσπάθεια ώστε να αλλάξουν την σε βάρος τους

απόφαση, αφού θα έχουν πάρα πολλές πιθανό-

τητες να πετύχουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Σημειώνε-

ται ότι στην συγκεκριμένη απόφαση που έκρινε ο

ΑΠ, ο αιτών είχε χρέη ύψους 750.000 ευρώ, 4

ακίνητα και πολλά οχήματα. Παρά ταύτα το δικα-

στήριο έκρινε ότι δεν είχε δόλο.

* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail: natmil@otenet.gr, 
info@legalaction.gr
www.legalaction.gr

Σημαντική δικαστική απόφαση στην 

Ελλάδα αλλάζει το τοπίο υπέρ των 

δανειοληπτών στις δίκες υπερχρεωμένων

Τα Αρχαία Ελληνικά από το Δημοτικό
Κύριε Διευθυντά, 
Οι βάσεις του 2020 στις 8 σχολές φιλολογίας και φιλοσοφίας με βαθμούς εισαγωγής 8.300 μόρια

(Δημοκρίτειο) έως 9.825 (Ιωάννινα) επιβεβαιώνει την δραματική κατάσταση με τις στρατιές αγραμμά-

των. 

Πώς είναι δυνατόν ο ανεπαρκής φιλόλογος να διδάξει; Οι κατά καιρούς προτάσεις των εκάστοτε υπ.

Παιδείας απέχουν έτη φωτός από το όραμα του βαθυστόχαστου Παπανούτσου. Όταν τα ξένα πανεπι-

στήμια (Οξφόρδη) εδώ και δεκαετίες εκδίδουν τα συγγράμματα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και

ιδρύουν πανεπιστημιακές έδρες για τα αρχαία ελληνικά, εμείς περιορίζουμε τις ώρες διδασκαλίας τους.

Αυτό είχε συνέπεια να αυξηθεί η γλωσσική αφασία. 

Στο γυμνάσιο ενδείκνυται η υποχρεωτική διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο με

μετάφραση. Όσον αφορά το λύκειο, τα Αρχαία Ελληνικά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για όλες τις

κατευθύνσεις στις πρώτες δύο τάξεις και επιλεγόμενο μάθημα μαζί και τα λατινικά για τους υποψη-

φίους θεωρητικών και ανθρωπιστικών σπουδών στη Γ΄ Λυκείου. Ενδείκνυται η επαναλειτουργία των

κλασικών λυκείων. Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειώνονται με το αρχαίο κείμενο, να μαγεύονται από τη

γοητεία και τη σοφία του. 

Οι ανωτέρω βάσεις στις πανελλαδικές του 2020 απέδειξαν το ηροστράτειο ταλέντο και την πανσθε-

νή μωρία του υπ. Παιδείας. Δάσκαλοι και καθηγητές θα πρέπει να αφυπνιστούν γιατί οι ευθύνες τους

είναι ιστορικές.

Γεώργιος Τρανταλίδης
Δικηγόρος – Πειραιάς
email: info@tralaw.gr
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Η αποκορύφωση
της επιστήμης

Η επιστήμη ποτέ δεν σταμάτησε να μας εκπλήσσει. Τελευταία μας
έχει αφήσει άφωνους με τις ειδήσεις που καταφθάνουν νυχθημερόν
τόσο από την Ρωσία όσο και από την Αμερική. Προσπαθούν ακάμα-
τα οι ερευνητές και πάντα έχουν κάτι καινούριο και ευχάριστο να μας
αναγγείλουν. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Από κύκλους των εργαστηρίων της Μόσχας ενημερωνόμαστε πως
ο νέος υπερηχητικός, υπερβαλλιστικός και υπερπόντιος πύραυλος
είναι πλέον γεγονός. Θα είναι τόσο μεγάλος που θα χρειάζονται πέντε
συνεχόμενες νταλίκες-ρυμουλκά μετά ρυμουλκουμένου για να τον
μεταφέρουν στον χώρο εκτόξευσης. Θα μπορεί να πλήξει από τις στέ-
πες του Καζακστάν όποιο σημείο του πλανήτη δεν κάθεται καλά. Φέρει
δέκα χωριστές πυρηνικές κεφαλές μεγέθους μία εκάστη χίλιες φορές
την ατομική βόμβα της Χιροσίμα. Μπορεί να πάει πάνω από την Αγγλία
και να διασπείρει με ακρίβεια χιλιοστού τις βόμβες σε δέκα πόλεις της
Αγγλίας. Με την σοφή αυτή μέθοδο έχει την δυνατότητα να εξαφανίσει
ολόκληρη την Αγγλία από τον χάρτη και στην θέση της να καταλάβει
η Βόρεια θάλασσα. Απέναντι από το Calais δεν θα υπάρχει το Dover
και θα επικοινωνείς απευθείας με την Νέα Υόρκη. Αλλάζει ριζικά με
τις καινούριες βόμβες η γεωγραφία της Ευρώπης.

Το άκουσαν αυτό οι Αμερικάνοι και ετοιμάζουν βελτιωμένη έκδοση
εξαφάνισης όχι κράτους (παιδαριώδη πράγματα) αλλά μιάς μεγάλης
και ανυπάκουης Ηπείρου. Θα χτυπάνε οι πρωτοπόροι απόγονοι του
κυρίου Κολόμβου το Κογκό και θα εξαφανίζεται όλη η Αφρική. Τερά-
στια κέρδη για την ναυσιπλοΐα, αφού ο Ατλαντικός θα ενωθεί με τον
Ινδικό ωκεανό. Το Λυβικό πέλαγος κάτω από την Κρήτη θα ενώσει τα
καταγάλανα νερά του με την θάλασσα του Καίη Τάουν και την Μοζαμ-
βίκης. Δεν θα πηγαίνετε διακοπές στην Ζανζιβάρη, αφού η θάλασσά
της θα ενωθεί με τον Παγασητικό κόλπο και την Χαλκιδική. Θα πά-
ρουν τα οικόπεδα τεράστια αξία. Χρυσάφι θα πουληθούν, αφού θα
είσαι ταυτόχρονα και στο Αιγαίο και στον Νότιο Ατλαντικό. Η επιστήμη
των εξοπλισμών θα μας δώσει χιλιάδες χαρές και κέρδη. Υπομονή.

Τα πετρελαιοφόρα από τον Περσικό κόλπο δεν θα κάνουν τον γύρο
της Αφρικής, αλλά θα πηγαίνουν κατευθείαν στο Ρότερνταμ χωρίς την
παρενόχληση μάλιστα των ακτών της Γηραιάς Αλβιώνος. Τα τσαλι-
μάκια των Εγγλέζων τέρμα τώρα, στον πάτο της θάλασσας η άλλοτε
αυτοκρατορία που ο ήλιος δεν έδυε ποτέ. Είναι αλήθεια πως μας είχαν
πρήξει.

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχιών και από τις δύο υπερδυνά-
μεις, τα ναυπηγεία πήραν φωτιά και ετοιμάζουν γιγάντια τάνκερς προς
εξυπηρέτηση των τρεχουσών μεγαλυτέρων αναγκών. Απευθύνουν
επίσης οι υπερδυνάμεις προειδοποιήσεις, σε κάθε δυσφορούντα και
ασχημονούντα, να καθίσει καλά γιατί τα εδάφη πλέον δεν αποτελούν
σημείο γεωγραφικών αναφορών αλλά σημεία πρόσδεσης σκαφών
αναψυχής και αλιείας.

Η ανθρωπότητα προχωρά και δεν αλησμονά πως η ζωή προήλθε
από την θάλασσα. Θάλασσα ει και εις θάλασσαν απελεύσει.

Μην γελάτε, το άρθρο δεν γράφηκε για γούστο, αυτά τα υπερό-
πλα είναι ήδη στους πάγκους των μηχανουργείων και βελτιώνονται
ημέρα με την ημέρα. Η Κοζάνη θα γίνει παραθαλάσσια!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά, 
Κάποιος κάποιος σοφός τουρίστας, ο

οποίος κατά πάσα πιθανότητα βρέθηκε σε

κάποιο μεγαλοπρεπή εορτασμό κάποιας από

τις πολλές επετείους που γιορτάζουμε, είπε:

«Το σπίτι τους καίγεται, αλλ’ αυτοί τραγου-

δάνε»... Ο άνθρωπος, λογικά, θα περίμενε

από εμάς να τρέξουμε να σώσουμε ό,τι μπο-

ρούμε και μετά να τιμωρήσουμε αυτούς που

διέπραξαν την εγκληματική πράξη, αφού στη

δική μας περίπτωση γνωρίζουμε καλά ποι-

οι είναι οι κακοποιοί. Όμως, όχι μόνο δεν το-

υς τιμωρήσαμε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις

τους δώσαμε και αξιώματα και τους εμπι-

στευτήκαμε την τύχη μας για να ολοκληρώσουν

το καταστρεπτικό έργο τους. 

Όλα είναι σε όλους γνωστά και ενώ έπρε-

πε να προβληματιστούμε και να κλαίμε για

τα χάλια μας, εμείς διασκεδάζουμε, γιορτά-

ζουμε και κάνουμε πανηγύρια. 

Την ίδια σοφή κουβέντα είπε και ο Αρ-

χιεπίσκοπος Κύπρου, αλλά έπεσε σε κουφά

αυτιά και «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»,

όπου κανένας δεν τον ακούει. Ο τέως Πρό-

εδρος Γλαύκος Κληρίδης, γνωστός για την

ειλικρίνειά του, είχε πάει πιο πέρα και είχε

χαρακτηρίσει την Κύπρο ως «δημοκρατία

της μπανανίας»... Ο σοφός αυτός Πρόεδρ-

ος προφανώς προέβλεπε ότι τα «πνευματι-

κά παιδιά του» στο κόμμα που ίδρυσε, τον

ΔΗΣΥ, θα παραστρατούσαν και θα έκαναν

όχι και τόσο πατριωτικές πράξεις. Έκαναν,

με άλλα λόγια, τον «οίκο του πατρός των

οίκον εμπορίου»... Το μόνο που σκέπτονται

είναι με κάθε τρόπο, καλόν ή κακό, να βγά-

λουν κέρδος. 

Το ένα «παιδί» του, ο Νίκος Αναστασιά-

δης, θέλει σώνει και καλά συνομιλίες με το-

υς πράκτορες της Τουρκίας. Θέλει δηλαδή

το «γιαλέλι του Αράπη», που δεν έχει τέλος.

Το άλλο του «παιδί», ο Αβέρωφ Νεοφύτου,

κάθε λίγο και λιγάκι λέγει ότι πρέπει να δώσου-

με κι άλλα στην Τουρκία και αυτή τον ακούει

και ζητάει περισσότερα... Ο κουτοχορτοφά-

γος λαός τρώει και πίνει σαν πρόβατο ή χοί-

ρος προς σφαγήν και δεν σκέφτεται ή λέει

«ό,τι έρτει στον παπά, ας έρτει τζιαι στον χόν-

τζιαν».

Έτσι τελείωσε το πανηγύρι των βουλευ-

τικών (ή μάλλον βολευτικών) εκλογών, που

τους έδωσαν το καλλωπιστικό όνομα «γιορ-

τή της Δημοκρατίας». Έλαμψε σε όλο το με-

γαλείο της η παραδοσιακή κυπριακή πονη-

ριά. Ο πονηρότερος επικράτησε – δηλαδή ο

Αβέρωφ Νεοφύτου, που ξεγέλασε τον με-

γαλύτερο στην πραγματικότητα ευεργέτη του

ΔΗΣΥ, Άντρο Κυπριανού. Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ

κατάφερε με μερικές στραβοτιμονιές, πριν

καμιά δεκαριά χρόνια, να σώσει τον ΔΗΣΥ

και να τον κάνει το μεγαλύτερο κόμμα. Στις

τελευταίες βουλευτικές εκλογές, με άλλες

στραβοτιμονιές, έκανε τους αντιπάλους του

ακόμα ισχυρότερους. Να μην ξεχνάμε το με-

γαλύτερό του κατόρθωμα, που ήταν το να

φέρει τον Νίκο Αναστασιάδη δύο φορές στην

Προεδρία. Φαίνεται ότι είναι ένας πραγματι-

κά καλός χριστιανός, αφού αγαπά τους εχ-

θρούς του. 

Ο ήρωάς μας Αβέρωφ Νεοφύτου τώρα

πάει εις ανώτερα, έχει στόχο για Πρόεδρος

της Δημοκρατίας, και κάνει περιοδείες σε πο-

λιτείες και χωριά. Ελπίζω να σωθεί η Κύ-

προς, όση απέμεινε, από τους... «μεγά-

λους» πολιτικούς της και τον κοκορόμυαλο

λαό της. 

Έτυχε να παρακολουθήσω στο Κανάλι

«4Ε» της Θεσσαλονίκης ένα αφιέρωμα στον

μεγάλο Έλληνα συγγραφέα Αλέξανδρο Πα-

παδιαμάντη. Είχε σιχαθεί τα κυβερνώντα

κόμματα που είχαν σκλαβώσει την Ελλάδα

– την οποία ελευθέρωσαν οι ήρωες του 1821

– στη Δυτική  Ευρώπη, όπου κυριαρχούσε

το χρήμα και η διαφθορά. Έτσι έφτασε η

Ελλάδα στα σημερινά κακά χάλια που αντί

να εξυπηρετεί τον Ελληνισμό, έγινε υπηρέτ-

ης – ή, όπως την έλεγε ο Παπαδιαμάντης –

δουλοπάροικος των ξένων συμφερόντων. 

Η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων

«βοήθησε» παρα πολύ να γίνει η Τουρκία

μεγάλη και τρανή, και το έκαναν για να «ευχα-

ριστήσουν» τους Αγγλο-Αμερικανούς. Η Ελλά-

δα έπρεπε να μην ομαλοποιήσει τις σχέσεις

της με την Τουρκία πριν αναγνωρίσει τις γε-

νοκτονίες των Ποντίων και των Μικρασιατών.

Έπρεπε να την αναγκάσουν να πληρώσει

αποζημιώσεις στα θύματά της. Έπρεπε να

βοηθήσει τους Κούρδους που ζητούσαν δι-

καιώματα στον τόπο τους και όχι να παρ-

αδώσουν τον αρχηγό τους Αμπ. Οτσαλάν

στον πρωθυπουργό της εισβολής στην Κύπρο. 

Ο Επίσκοπος Κωνσταντίας και περιοχής

Αμμοχώστου κ. Βασίλειος, μιλώντας για το

μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, είπε

ότι ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου, στην

ουσία ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας,

επειδή διώχνει λαούς από τα μέρη όπου έζη-

σαν για χιλιάδες χρόνια. Τι έκαναν τα κόμ-

ματα εξουσίας στην Κύπρο; Με την πολιτι-

κή τους βοήθησαν τους Τούρκους εισβολείς.

Ζητούσαν και ζητούν συνομιλίες άνευ όρων.

Τι σημαίνει αυτό; Αντί να ζητούν τιμωρία των

δολοφόνων, τους καλούν να μας πουν αν

έχουν κι άλλες απαιτήσεις. Αντί να πάρουν

τις εγγυήτριες δυνάμεις στα διεθνή δικαστήρια

και να απαιτήσουν λύση του Κυπριακού, τις

άφησαν να κάνουν ό,τι θέλουν και να τους

βάζουν σε δεύτερη μοίρα. 

Ο Τάσσος Παπαδόπουλος δεν επέτρεπε

σε ξένους διπλωμάτες να πηγαίνουν στα κα-

τεχόμενα. Χριστόφιας και Αναστασιάδης έδω-

σαν απόλυτη ελευθερία στους ξένους να

επισκέπτονται στα κατεχόμενα και τους πρά-

κτορες της Τουρκίας να πηγαίνουν επίσημα

ως «αρχηγοί κράτους» στον ΟΗΕ και την

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγμα-

τικότητα. Οι κυβερνήσεις ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ

είναι αυτές που «βάφτισαν» τους Τούρκους

έποικους σε Τουρκοκύπριους. 

Πρέπει κάποτε να λέμε την αλήθεια και να

είμαστε ειλικρινείς. Η αλήθεια είναι η σωτη-

ρία του Ελληνισμού, όπως και όλης της Αν-

θρωπότητας. Τα ψέματα έχουν πάντα κακό

τέλος. 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Η Αλήθεια είναι η σωτηρία

του Ελληνισμού»
Το Πάθος

Της Ψυχής
Ω πόσο Μέγας είσαι

Ουράνιε Πατέρα,

Τα θαύματά Σου ατελείωτα…

Το βάθος της Αγάπης Σου

Αντιλαλεί ύμνο εν τη καρδία

Την ευρισκομένη 

Εις χαρμόσυνη γαλήνη

Σιωπηλής προσευχής,

Υμνεί την ψυχή

Και επιθυμεί την συμμετοχή της…

Συ μόνο Είσαι η Πηγή.

Υψώνουμε τον Σταυρό Σου

Με χαριτωμένη φροντίδα

Προς Δόξα Σου.

Από την αρχή του χρόνου

Ω Κύριε και Θεέ μου

Δεν υπάρχουν όρια

Εις την ψυχή,

Το πάθος της Μεγαλοσύνης

Είναι δικό Σου,

Εμφανίζει την Δόξα Σου

Την πέρα από κάθε νόηση,

Ενώ η ψυχή θρηνεί

Με δάκρυα ευλαβείας

Που αρδεύουν τα προς θερισμό…

Ω ευλογημένη 

η χαρισματική ψυχή

Ο φορέας, ο δαυλός

Το φως οδηγός,

Η υπόσχεση του Παρηγορητή

Την οποίαν έχεις εκπληρώσει.

«Ω Κύριε Θεέ μου

Το Πνεύμα Σου άγγιξε

Την ψυχή, ίνα Ζήσει,

Το πάθος Σου οδηγεί

Εις τον Άγιο Λόφο.

Η ψυχή αποκαλύφθηκε

Δια του Πνεύματός Σου,

Ω Κύριε και Θεέ μου

Εις Δοξασμένη 

Η αποσφράγιση

Της ιστορίας».

Αμήν.

Jo-Anne Μαρινάκη



Μ’ ένα δακρύβρεχτο σκοπό
κι ένα στερνό αντίο...

Στην αείμνηστη, την πολύ αγαπητή μας Αννέττα

Ναθαναήλ που έφυγε πρόσφατα

Ήταν μια μέρα λαμπρινή. Στις ευωδιές του Μάη, 
π’ ανοίξανε οι ουρανοί κι η πρόσκληση εστάλη... 
Ο Επουράνιος κριτής σε ήθελε, να μεταβείς εις τη ζωή την άλλη!
Κι εσύ... Χωρίς καμιά χρονοτριβή, 
στην πορφυρένια ροδαυγή, άνοιξες τα φτερά σου,
στην Άνω Ιερουσαλήμ να χτίσεις τη φωλιά σου.  
Αυτός είν’ ο προορισμός, η γέννα κι η θανή μας. 
Η σαρκοφάγα Μάνα Γη... θα πάρει το κορμί μας. 
Κι όμως... Όπως το λέγει η Γραφή... 
Μαζί, το πνεύμα κι η ψυχή, τα δυο τους θ’ αλαργέψουν. 
Εις τες ουράνιες Μονές για πάντα να κονέψουν!
Και της Αννέττας τη φυγή, πώς να την περιγράψεις...
Και πώς να μη συγκινηθείς κι από καρδιάς να κλάψεις. 
Στην όλη της τη διαδρομή ήταν ετοιμοπόλεμη, 
βρισκόταν στις επάλξεις. 
Σ΄όλο το φάσμα της ζωής, σε όλες τις περιστάσεις. 
Μέχρι τα τελευταία της, με την αναπηρία της έδινε εξετάσεις. 
Την αγαπούσε τη ζωή, δεν ήθελε να φύγει. 
Γι’ αυτό συνήθιζε να ζει στου πόνου την οδύνη...
Στις εκδηλώσεις, στα κοινά, πάντα πρωτοπορούσε!!!
Σαν άνθρωπος της προσφοράς τον κόπο δεν μετρούσε!!!
Εις το τραγούδι, τον χορό, πέταγε τα σκουφιά της, 
το είχε μέσ’ το αίμα της, τό’λεγε η καρδιά της. 
Μια ολάνοιχτη αγκαλιά. Έξω ψυχή, έξω καρδιά, 
αυθόρμητη, πηγαία. 
Σκορπούσε γέλιο και χαρά σε όλη την παρέα. 
Κι η πιο μεγάλη προσφορά... 
Είν’ η αθέατη πλευρά, και το κρυφό της δράμα. 
Μ’ αγάπη και απλοχεριά να μεγαλώνει ορφανά, 
χωρίς να γίνει μάνα!!!
Αννέττα... Ένα βιβλίο ανοιχτό ήτανε η ζωή σου. 
Γι’ αυτό, μόλις με πληροφόρησαν και έμαθα τη φυγή σου, 
μπροστά μου εξεπρόβαλε η γελαστή μορφή σου. 
Ήσουν νέα και όμορφη, ντυμένη στα λευκά σου, 
σαν νύφη μέσ’ την εκκλησιά
και μια κορδέλα θαλασσιά στόλιζε τα μαλλιά σου. 
Μια παρουσία δωρική, μια οπτασία αιολική, 
εκεί στη Μυτιλήνη. 
Ν’ αγναντεύει του γιαλού την απεραντοσύνη!
Κι οι ποιητές μια φαμελιά. 
Εις την αράδα, στη σειρά, τον λόγο να αρθρώνουν. 
Σαν τελευταίο ασπασμό, μ’ ένα δακρύβρεχτο ειρμό, 
να σε κατευοδώνουν. 
Κι εγώ... Μαζί τους, νοερά, με δυο στιχάκια τρυφερά
και λόγια λουλουδένια. 
Κοιτάζοντας τον ουρανό να σου φωνάζω, 
στο καλό, ματάκια μου μελένια...
Κι έτσι... Μ’ ένα σκοπό αιολικό, αρχέγονο, ομηρικό, 
στερνό αντίο θα σου πω. Να σε κατευοδώσω. 
Κόκκινα ροδοπέταλα στον δρόμο σου να στρώσω.
Ανώδυνη νά’ναι η οδός προς την ανάβασή σου. 
Στην Άνω Ιερουσαλήμ, στου παραδείσου την αυλή,
ν’ αναπαυθεί η ψυχή σου. 
Αιωνία σου η Μνήμη. Καλό ταξίδι. 

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της αείμνηστης Αννέτ-
τας και στα ανηψάκια της, Σοφία, Κωνσταντίνο και Άννα. 
Με όλη τη συμπάθειά μας από τη Λαϊκή Ένωση Λογοτεχνών Αγγλίας,
εκ μέρους του συμβουλίου και των μελών μας και ιδιαιτέρως από
την ερίτιμη πρόεδρό μας, κυρία Μαρία Σπύρου. 

Παναγιώτα Ζένιου – ξεριζωμένη Λεμονιά,
από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας 

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 19Eπιστολές - Γνώμες
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ΜΕΡΟΣ 6ον

«Η συμμετοχή των Κυπρίων ναυτών
στην εκστρατεία της Σάμου»

Κύπριοι εθελοντές πολέμησαν νικηγόρα στη
θάλασσα του Αρχιπελάγους περί τη Σάμο και στα
μεγαξύ Σάμου και Σκαλανίδας Στενά από τις 16
μέχρι 28 Αυγούστου 1824 εναντίον του Ιμπραήμ
Πασά. 

Ορισμένοι από τους Κύπριους ναυτικούς είναι
οι ακόλουθοι: 

1. Ιωάννης Γεωργίου Κύπριος, ναύτης. Υπηρέτ-
ησε το 1824 στο πλοίο «Ο Μιλτιάδης» στην εκστρ-
ατεία της Σάμου, υπό τον καπετάν Αποστόλη. 

2. Ιωάννης Μιχαήλ Κύπριος, ναύτης, πυρο-
βολητής στη Ναυμαχία της Σάμου, όπου και
πληγώθηκε σοβαρά στο δεξί πόδι. Κατοίκησε στη
Σάμο. Πιστοποίησαν υπογράφοντες ο Σάμου Κύρ-
ιλλος και ο Λ. Λυκούργος. 

3. Σάββας Κυπριώτης. Ναύτης, πυροβολητής,
που υπό τον Λέκα Ματρόζο έκαψαν μια εχθρική
φρεγάτα στη Σάμο. 

4. Γεώργιος Μεσαρίτης, Κύπριος. Ναύτης –
πυροβολητής στη ναυμαχία της Σάμου (1824). 

5. Ιωάνης Κύπριος (ο προαναφερόμενος). Πιστο-
ποιητικό του πλοιάρχου του «Ηρακλής» Ανάργ-
υρου Α. Χατζηαναργύρου βεβαιώνει ότι ο Ιωάν-
νης Κύπριος υπηρέτησε ως πυροβολητής στις
ναυμαχίες Σάμου, εις τη θέση Τζανηλή, πυρπο-
λήσαντες εννέα πλοία και διασώζοντες τη Σάμο. 

6. Χαράλαμπος Μάλης Κύπριος από τη Λάρ-
νακα. Φιλικός, δάσκαλος, αγωνιστής. Κατοίκησε
και απεβίωσε εις Σάμο. 

7. Ιωάννης (Γιάγκος) Δημητρίου – Φραγκούδης,
Κύπριος από τη Λεμεσό. Κατατάχθηκε στο πολε-
μικό σπετσιώτικο πλοίο «Ηρακλής» του πλοιάρχου
Αναργύρου Αναγνώστου Χατζηαναργήρου και το
1826 ο Φραγκούδης πήρε μέρος σε πολλές ναυ-
τικές επιχειρήσεις και στην εκστρατεία της Σάμου. 

Πολεμικά γεγονότα

Στις 4 Ιουλίου 1824 ο στόλος του Ψαριανού
Δημήτριου Παπανικολή εμπόδισε τον στόλο του
υποναύαρχου Καρά Αλή να αποβιβάσει ενισχύσεις
στη Σάμο. 

Η Σάμος μόλις και σώθηκε ύστερα από νίκες
του Σαχτούρη και του Μιαούλη, όπου ξεχωριστό
ρόλο έπαιξαν τα πυρπολικά. Ο Ελληνικός στόλος
στη ναυμαχία του Γέροντα στις 29 Αυγούστου 1824
κατόρθωσε να πλήξει αποτελεσματικά τον τουρ-
κο-αιγυπτιακό στόλο 

Κύπριοι ναύτες στην εκστρατεία 
στην Ερεσσό Λέσβου

Στις 23 Μαΐου του 1821 ο ελληνικός στόλος
αποτελούμενος από 57 πλοία απέπλευσε από τα
Ψαρά και τέθηκε προς αναζήτηση του τουρκικού
στόλου στο Αιγαίο. Εμπλοκή με τουρκικό δίκρο-
το, για το οποίοι υπήρχαν πληροφορίες ότι από
μέρα σε μέρα αναμενόταν η έξοδός του από τα
Στενά. 

Στις 27 Μαΐου 1821 έγινε η ναυμαχία στον όρμο
της Ερεσσού στη Λέσβο. Η εκστρατεία αυτή θεω-
ρείται η πρώτη κατά μέτωπον ναυμαχία που έδω-
σαν οι Έλληνες ναύμαχοι στην Ελληνική Επανά-
σταση του 1821 με πλοία γραμμής δίκροτα του
τότε αυτοκρατορικού οθωμανικού στόλου. Κατά
τη διάρκεια της ναυμαχίας, έκαψαν με πυρπολικό
το εχθρικό δίκροτο στο λιμάνι. 

Ορισμένοι από τους Κυπρίους ναύτες είναι οι
ακόλουθοι: 

1) Καπετάν Ιωάννης Κύπριος. Πιστοποιητικό
πλοιάρχου Ανάργυρου Α. Χατζηαναργύρου του
πλοίου «Ηρακλής» αναφέρει ότι ο Ιωάννης Κύπρ-
ιος υπηρέτησε ως πυροβολητής στη ναυμαχία της
Ερεσσού Λέσβου και στο πολεμικό πλοίο «Επα-
μεινώνδας», ενώ ήταν κυβερνήτης του «Ποσειδών»
το 1825-1826 με 16 ναύτες και διεκπεραίωσε διά-
φορες αποστολές. 

2) Κωνσταντής Κυπριώτης. Υπηρέτησε ως
ναύτης και πυροβολητής στην εκστρατεία της
Ερεσσού και συγκεκριμένα στις συγκρούσεις στο
λιμάνι ως ναύτης  Α’ Τάξεως και πυροβολιστής με
το πλοίο του Ανδρέα Δομεστίνη. 

3) Γεώργιος Κυπριώτης. Υιός του προηγουμέ-
νου. Έπεσε στην εκστρατεία της Ερεσσού. 

4) Ιωάννης Γεωργίου Κύπριος. Βρέθηκε στο
πλοίο «Μιλτιάδης» στην εκστρατεία της Ερεσσού.
Ναύτης Α’ Τάξεως, υπηρέτησε από το 1821 μέχρι
το 1825. 

Όλοι σχεδόν οι εκ Κύπρου ορμώμενοι αναφ-
έρονται με το επώνυμο «Κύπριος», «Κυπριώτης»
ή και «Κυπραίος». 

Μαρτυρικά 
«...Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ενώπιον

ούτινος ανήκει ότι ο Ιωάννης Μιχαήλ εκ νήσου

Κύπρου και κατοικών εν Σάμω, έγγαμος, το επι-

τήδευμα σιδηρουργός, καθ’ όλον το διάστημα του

υπέρ ανεξαρτησίας του ιερού αγώνος από το 1821

μέχρι της εις την Ελλάδα μεταναστεύσεως των

Σαμίων υπηρέτησε την πατρίδα και ως στρατιώτης

ένεκα του οποίου και κατεάγη ο δεξιός πους του

και ως τεχνίτης κατά πάσαν ανάγκην και περίστα-

σιν αυτός με ζήλον ένθερμον και πατριωτικόν με

όλην την απαιτουμένων ετοιμότητα και υπακοήν

και ομού με τους λοιπούς Σαμίους. 

Εν Σάμω, 2 Ιουλίου 1865

Ο Σάμου Κύριλλος

Μανώλης Αγγελίτας ταγματάρχης

Αλ. Χατζηιωάννου

Φαρακιάς Φαράγκου

Λ. Λυκούργος»

«Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος πλοίαρχος του

Ελληνικού Πολεμικού Πλοίου «Ηρακλής», ότι ο

Ιωάννης Κύπριος εκ Μάσητος, χρηματίσας εις τον

ιερόν αγώνα εν τω υπό την διεύθυνσίν μου ως

πυροβολιστής κατά το έτος 1821 μήνα Μάιον εις

κατά Ερισσίου της Μυτιλήνης ναυμαχίας και εξε-

τέλεσε το χρέος του με γενναιότητα, δραστηριότ-

ητα και την προσήκουσα ευπείθειαν εις τας διατα-

γάς μου. Προς τεκμήριον δε των πιστών και πολ-

λών εκδουλεύσεών του δίδω με το παρόν πιστο-

ποιητικόν διά να του χρησιμεύση όθεν ανήκει και

υποσημειούμαι.

Εν Σπέτσαις τη 13η Ιουνίου 1835

Ο Πλοίαρχος 

Ανάργυρος Α. Χατζηαναργύρου»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

* Σημαντικές πληροφορίες για τη ναυτική ιστο-
ρία του Αιγαίου παρέχει και ένα άλλο κείμενο
Κυπρίου ναύτη αγωνιστή, του Ιωάννη Δημητρίου
Φραγκούδη από τη Λεμεσό, γόνου μιας από τις
μεγαλύτερες κυπριακές οικογένειες, επτανησια-
κής καταγωγής που εκδόθηκε το 1826, γιος του
εμπόρου και προξένου Δημήτρη Φραγκούδη.
Υπηρέτησε από το 1821 ως ναυτικός σε πολεμι-
κά ελληνικά καράβια και πήρε μέρος (1821-1822)
σε πολλές συγκρούσεις και ναυμαχίες. Πρόκειται
για το ναυτικό πολεμικό ημερολόγιο του σπε-
τσιώτικου πολεμικού πλοίου «Ηρακλής», όπου ο
Φραγκούδης κατέγραψε τις ναυμαχίες στις οποίες
έλαβε μέρος. Το πολεμικό του ημερολόγιο σώθη-
κε και βρίσκεται στο Εθνολογικό Μουσείο της Ελλά-
δος στην Αθήνα. 

* Το δίκροτο είναι πολεμικό πλοίο, αρκετά ευέ-
λικτο. Έφερε τρεις ιστούς με τετράγωνα ιστία, είχε
εκτόπισμα μέχρι 1500 τόνους. Έφερε 64 - 78 κανό-
νια (πυροβόλα) σε δύο σειρές (δύο κρότους) και
πλήρωμα 600 - 700 άνδρες. Σήμερα έχει εκλείψει.

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1) Λοΐζος Φιλίππου (Πάφιος ιστορικός), «Κύπρ-
ιοι Αγωνιστές», Λευκωσία 1953. 

2) Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου, 14
Νοεμβ. 2010, άρθρο του Α. Κ. Γεωργίου με τίτλο:
«Η συμμετοχή των Κυπρίων στην Ελληνική Επα-
νάσταση της Σάμου (1821-1829)».

3) Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», Αθήνα, ένθ-
ετο «Ιστορικά» με τίτλο «Κύπριοι Εθελοντές Σκλά-

βοι Απελευθερωτές» (18/7/2002). 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιφιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Πυρπόληση τουρκικού δικρότου στην Ερεσσό της Λέσβου από τον 
Δ. Παπανικολή (Μάιος 1821). Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθήνας
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Λεωνίδας Μαλένης 
(1937 - )

ΟΛεωνίδας Μαλένης γεννήθηκε στη Λευκωσία
το 1937 και σπούδασε στην Αμερική Δημόσιες Σχέ-
σεις. 

Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα

«Έθνος», αρχισυντάκτης του περιοδικού «Τάϊμς

οφ Σάυπρους», καθώς και στο Ραδιόφωνο και
την τηλεόραση. Το 1958 εξέδωσε τα «Πέντε Διη-

γήματα» και το 1962 το «Cyprus Highlights».

Έγραψε επίσης μερικά θεατρικά έργα όπως «Ο

θάνατος και η Ανάσταση της Παυλίνας», πολλά
ποιήματα και μερικά απ’ αυτά έχουν μελοποιηθεί
και έγιναν δημοφιλή τραγούδια. Ένα απ’ αυτά, το

«Χρυσοπράσινο φύλλο», μελοποιήθηκε από τον
Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεύτηκε από τον Γρη-
γόρη Μπιθικώτση.

Δίνουμε τους στίχους αυτού του ωραίου ποιή-
ματος:

Γη της λεμονιάς, της ελιάς,

Γη της αγκαλιάς, της χαράς,

Γη του πεύκου, του κυπαρισσιού,

Των παλικαριών και της αγάπης

Χρυσοπράσινο φύλλο

Ριγμένο στο πέλαγο.

Γη του ξεραμένου λιβαδιού

Γη της πικραμένης Παναγιάς,

Γη του λίβα, τ’ άδικου χαμού,

Τ’ άγριου καιρού, των ηφαιστείων,

Χρυσοπράσινο φύλλο,

Ριγμένο στο πέλαγο.

Γη των κοριτσιών που γελούν,

Γη των αγοριών που μεθούν

Γη του μύρου, του χαιρετισμού,

Κύπρος της αγάπης και του ονείρου,

Χρυσοπράσινο φύλλο

Ριγμένο στο πέλαγο.

Νικόλας ξιούτας 
(1901 - 1984)

Οι αδελφοί Νικόλας και Παύλος ξιούτας γεν-
νήθηκαν στην Πάφο. Ο Νικόλας γεννήθηκε το 1901
και ο Παύλος το 1908. Το 1912 η οικογένεια τους
εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό και μετά το Γυμνάσιο
πήγαν και οι δυό στην Αθήνα όπου σπούδασαν
φιλολογία. Ήταν και οι δυο τους αξιόλογοι εκπαι-
δευτικοί. 

Ο Νικόλας Ξιούτας αργότερα πήγε στην Αγγλία
και συνέχισε τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο
του Exeter. Εργάστηκε ως Γυμνασιάρχης στη
Λεμεσό και υπηρέτησε επίσης ως Δημοτικός Σύμβου-
λος. 

Είχε πολύ προοδευτικές ιδέες και ήταν θερμός
υποστηρικτής της δημοτικής. Πρωτοστάτησε επίσης
στην ίδρυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού.
Μετέφρασε αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και επι-
μελήθηκε τα «Ποιήματα» του Βασίλη Μιχαηλίδη,
γράφοντας επίσης έναν εκτεταμένο πρόλογο.

Ο Νικόλας Ξιούτας πέθανε το 1984, αλλά 25
χρόνια αργότερα, τιμώντας τη μνήμη και τη συμβο-

λή του τόσο στα ελληνικά γράμματα όσο και στην
ιδιαίτερη του πόλη τη Λεμεσό, ο τότε Δήμαρχος
Λεμεσού Ανδρέας Χρίστου ανέφερε τον Γενάρη
2009 τα πιο κάτω:

«Ο Νικόλας Ξιούτας υπήρξε μια από τις επιφα-

νέστερες μορφές των γραμμάτων και του δημόσιου

βίου της Λεμεσού και πρέπει να παραδεχτούμε ότι

αργήσαμε – όπως και σε άλλες περιπτώσεις – να

τιμήσουμε τον άνδρα, να αξιολογήσουμε την προ-

σφορά του και να αξιολογήσουμε το έργο του. 

Ως Δημοτικός Σύμβουλος εισηγήθηκε την καθιέ-

ρωση της δημοτικής ως επίσημου γλωσσικού κώδι-

κα στο Δήμο Λεμεσού. Με εισήγηση και δικές του

ενέργειες, ιδρύθηκε επίσης η Δημοτική Βιβλιο-θήκη

Λεμεσού.

Ως καθηγητής υπήρξε επίσης πρωτοπόρος, 

εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθό-

δους βασισμένες στον εποικοδομητικό διάλογο και

καθιερώνοντας πρώτος το θεσμό των debates

(συζητήσεις) με εξαντλητική θετική και αρνητική

επιχειρηματολογία επί ενός συγκεκριμένου θέμα-

τος. Πρωτοστάτησε βέβαια και στην καθιέρωση της

δημοτικής μαζί με άλλους λογίους της Λεμεσού, σε

μια εποχή που κυρίαρχη και επίσημη γλώσσα του

Ελληνικού κράτους και των εφημερίδων ήταν η

καθαρεύουσα.

Έχει επίσης αφήσει πλούσια λογοτεχνική προ-

σφορά με μεταφράσεις από τα αρχαία ελληνικά,

τα λατινικά και τα αγγλικά, με πάμπολλες διαλέξεις

και με άρθρα, μελέτες και ερευνητικές εργασίες σε

περιοδικά, όπως η “Πνευματική Κύπρος”, τα

“Κυπριακά Γράμματα” και πολλές εφημερίδες.

Δίδαξε αρχαίες τραγωδίες και θεατρικά έργα και

ανέλαβε την έκδοση των ποιημάτων του Βασίλη

Μιχαηλίδη, την οποία και προλόγισε για τον Δήμο

Λεμεσού».

Παύλος ξιούτας 
(1908 – 1991)

Ο Παύλος ξιούτας υπηρέτησε ως καθηγητής
και διευθυντής σε διάφορα σχολεία Μέσης Εκπαίδευ-
σης στην Κύπρο. Συνέβαλε επίσης στην ίδρυση
της Ανώτερης Σχολής στις Πλάτρες, στο Γυμνά-
σιο της Γιαλούσας και στο Γυμνάσιο Ομόδους. Ο
Παύλος Ξιούτας ήταν από τους πρωτεργάτες της
Παθητικής Αντίστασης κατά των Βρετανών και κατά
την περίοδο της εξέγερσης του Οκτώβρη 1931
συνελήφθη και ήταν για ένα χρονικό διάστημα πολι-
τικός κρατούμενος. 

Εκτός από την ακαδημαϊκή του καριέρα συνε-
ργάστηκε με εφημερίδες και περιοδικά και έγρα-
ψε σωρεία εκπαιδευτικών και λογοτεχνικών θεμά-
των. Ασχολήθηκε επίσης με λαογραφικές μελέτες.
Μερικά από τα έργα του είναι: «Από τα τραγούδια

μας», «Ταξίδια της ψυχής μου», «Κυπριακή

λαογραφία των ζώων», «Παροιμίες του κυπρ-

ιακού λαού» κ.ά. Μετέφρασε επίσης αρχαία ελληνι-
κά κείμενα όπως του Θουκυδίδη και την «Αντιγόνη»

του Σοφοκλή. 
Τα «Ποιητικά Άπαντα» του Π. Ξιούτα εκδόθη-

καν το 2008.

Άντης Περνάρης 
(1903 – 1980)

Ένας άλλος Κύπριος εκπαιδευτικός που ασχο-
λήθηκε με τη λογοτεχνία ήταν και ο Ανδρέας Παυ-
λίδης, που χρησιμοποίησε το φιλολογικό ψευ-
δώνυμο Άντης Περνάρης. 

Ο Περνάρης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1903
και εργάστηκε ως καθηγητής σε διάφορα σχολεία

και ως υποδιευθυντής του Εμπορικού Λυκείου Λευ-
κωσίας. Υπήρξε καθηγητής της Ιστορίας της Λογο-
τεχνίας και ήταν για μερικά χρόνια λογοτεχνικός
συνεργάτης και κριτικός του περιοδικού «Καιροί

της Κύπρου» και της εφημερίδας «Ελευθερία».

Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα εξέδιδε την
απογευματινή εφημερίδα «Κόσμος». 

Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο. 
Έγραψε ανάμεσα σ’ άλλα τα ακόλουθα έργα:

«Διπλό ξεφάντωμα» (ποιήματα), «Άσμα ασμά-

των», «Η φύση στην ποίηση του Λιπέρτη»

(μελέτη), «Η ποίηση στη ζωή μας», «Τραγούδια

της θάλασσας» ποιήματα), «Ρυθμοί της ζωής»,

«Σχολική ανθολογία», «Στοιχεία μελέτης και

κριτικής λογοτεχνίας», «Στοιχεία Αισθητικής»,

«Τα Νέα Ελληνικά». 

Η συλλογή ποιημάτων «Έλεγοι και Παιάνες»

είναι εμπνευσμένη από τον απελευθερωτικό αγώνα
του 1955-59. 

Η τουρκική εισβολή και γενικά η τραγωδία του
1974 τον ώθησαν να γράψει την ποιητική συλλο-
γή «Τα πάθη τα σεπτά», απ’ όπου ξεσηκώνουμε
μερικούς στίχους από το ποίημα του «Ο όλεθρ-

ος»:

Οι θάλασσες μαυρίσανε και τα βουνά

χλωμιάσαν

Γιατ’ είν’ τα σύννεφα βαριά κι η καταχνιά

μεγάλη

Που ‘ρθεν απ’ την Καραμανιά να πνίξει το

νησί μας.

Σαν άγριος λίβας πλάκωσε και λιάνισε τα

πάντα,

Και μοιρολόι πρωτόφαντο την Κύπρο

συνεπήρε.

Στοιχειώσανε τα ονείρατα κι ολονυχτίς

βρουχιούνται

Και να οι ψυχές που φτερακάν σε κάποιο

φως να βγούνε

Σαν νυχτερίδες σε σπηλιές με πίσσα το

σκοτάδι.

Ο Περνάρης πέθανε το 1980.

Μιχαλάκης Μαραθεύτης 
(1926 – )

Ο Μιχαλάκης Μαραθεύτης υπήρξε ένας πολύ
αξιόλογος εκπαιδευτικός και λογοτέχνης και πρό-
σφερε πάρα πολλά στον τόπο τόσο στον τομέα
της παιδείας όσο και της λογοτεχνίας.

Γεννήθηκε στην Πάφο το 1926 και σπούδασε
φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στη
συνέχεια Κοινωνιολογία της Παιδείας και Παιδα-
γωγικά στο Λονδίνο, στο Λέστερ της Αγγλίας  και
στο Όρεγκον της Αμερικής.

Εργάστηκε ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
και στη συνέχεια στην Παιδαγωγική Ακαδημία
Κύπρου όπου το 1967 ανέλαβε τη διεύθυνση της
Ακαδημίας μέχρι το 1986 όταν αφυπηρέτησε. Κατά
τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ
1955-59 διετέλεσε πολιτικός κρατούμενος.

Μαζί με τον Χρ. Κυπριανού και τον Ν. Σπανό
συνέγραψε την «Ανθολογία Κυπριακής Πεζο-

γραφίας 1900 – 1970». Εξέδωσε την παιδική νου-
βέλα «Το προσφυγόπουλο της Κύπρου» το 1977
και τα έργα «Διαλογισμοί» Θέματα Εφηβείας»

κ.ά. 
Τιμήθηκε με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών

της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι επίσης επίτι-
μος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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Cypriot Federation in conversation
with John Christodoulou

On Sunday 13th June, the National
Federation of Cypriots published an

interview they held with UK Cypriot prop-
erty developer and philanthropist, John
Christodoulou. The interview was held
virtually and was hosted by Christos
Karaolis, President of the National Fed-
eration of Cypriots in the UK. The dis-
cussion covered topics including John
Christodoulou’s real estate career, his
philanthropic work and his painful child-
hood memories of Turkey’s invasion of
Cyprus in 1974.

John Christodoulou fled Cyprus as a child
after Turkey's invasion of the island in 1974.
He built a remarkably successful career in
real estate and founded the property devel-
opment and investment company, Yianis
Group. He has also started his own charity,
the Yianis Christodoulou Foundation, through
which he supports children's education and
tackles child poverty - two issues that are
very close to his heart.

The interview is now available to view on
the National Federation’s YouTube channel
and Facebook page (@UKCypriotFed).

The event was opened by the Presiden-
tial Commissioner of the Republic of Cyprus,
Photis Photiou, who paid tribute to John’s
passion for Cyprus and active interest in the
Cyprus issue. He also credited John for his
charitable work during the COVID-19 pan-
demic, both in the UK and in Cyprus and
said he was “among the best ambassadors
of Cyprus abroad”.

Fleeing Cyprus 
as a refugee in 1974

John was born in 1965 in Kaimakli, Cyprus
but was tragically forced to flee Cyprus as
a refugee during Turkey’s illegal military in-
vasion of Cyprus in 1974. He painfully re-
called that on the day of Turkey’s invasion,
he was walking with his mother and sister
when they suddenly realised the invasion
was happening after hearing explosion. John
explained that his family quickly took shel-
ter in his uncle’s basement alongside more
than 30 other frightened people. He explained
that he has never forgotten the “vulnerabil-
ity and helplessness” that he felt that day,
and he still worries about the psychological
impact of the invasion on the adults that went
through it. 

Following the invasion, John’sfamily home
was now under occupation so his family fled
to the UK to start a new life. He noted that,
“the UK had its hands wide open for refugees
at that time.”John has credited the strength
and bravery of his father, who worked hard
to support the entire family after they fled to
the UK, despite losing everything he had
during the invasion. He said that his father
has inspired him more than anyone else and
“has given me the strength I have today”. 

End the Turkish 
occupation

John spoke candidly about his fears for
Cyprus in the face of President Erdogan’s
increasing authoritarianism and threatening
rhetoric. He said that the current situation
“frightens” him that he “worries about his
family in Cyprus”.

To confront these challenges, John spoke
passionately about his desire for Cypriots
across the world to come together and uni-
fy their efforts towards the reunification of
the island and towards the end of Turkey’s
occupation. He said that Cypriots in the di-
aspora and on the island, should all do more
to raise awareness of the Cyprus issue and
the injustice that Cypriots face - “talk is
cheap… action is louder than words… so
let’s make our voices louder.”

Real Estate career

After leaving school at 16, John worked
as a diamond mounter for several years. He
worked hard and became a successful dia-
mond mounter, making enough money to
invest in his first property and enter the world
of real estate. His first purchase was a stu-
dio flat in Finchley, which he developed and
then sold for a healthy profit.

John said that perhaps the most impor-
tant lesson he learned early in his real es-
tate career was the importance of having
positive relationships with banks and being
“a calculated borrower”. He said that he
quickly understood that he had to show the
banks that he knew what he was doing, and
he built a reputation of being sensible and
credible. John said that this made him re-
alise the importance of having a clear for-
mula and plan for his investments, rather
than simply using borrowed money to buy
anything that he considered to be a good
deal.

Christos Karaolis asked John about how
he manages his Yianis Group, given how
large and geographically diverse it is. In re-
sponse, John joked, “it often feels like push-
ing an elephant”. He said that it’s vital to stay
focussed on the details and gave examples
such as listening carefully to the experiences
of both the person serving at a hotel bar, as
well as the team involved in making large fi-
nancial deals. He says this hands-on ap-
proach is time-consuming but critical to the
strength of the business. He warned, “if you
take your eye off the ball, a lot can go wrong”.

COvID-19 Pandemic

Asked about the impact of the ongoing
COVID-19 pandemic, John said it has been
incredibly tough as 30% of the Yianis Group
business is hotels. However, John confirmed
that he has not borrowed any money from
the Government and hasn’t let go of any
staff. He said the most important thing for
him during this time was to “stay faithful to

the people that are faithful to you.”

John worked closely with the National

Federation during the COVID-19 pandem-

ic to support vulnerable and disadvantaged

UK Cypriots by sponsoring food packages

to ensure that people had a supply of food,and

felt cared for during a difficult time. Christos

Karaolis thanked John for his incredible ef-

forts to support the UK Cypriot community

during the pandemic.

Philanthropy

As John’s real estate successes grew, he

felt compelled to give something back to

those who are less fortunate than himself.

He therefore established the Yianis

Christodoulou Foundation and said that it

brings him far more happiness than his busi-

ness career. The charity focusses on tack-

ling child poverty and supporting children’s

education. John said that he decided to fo-

cus his charity efforts on children because

he wants to give children inspiration, a fair

chance at life and to help them see that “their

future is bright”.

John said that one of the initiatives that

he is proudest of is a children’s home that

he helped refurbish in Kaimakli, Cyprus for

disadvantaged children whose parents are

unable to look after them. The refurbishment

has given the children somewhere com-

fortable and safe to be, as well as books to

read, and better resources.He also said that

he has sponsored initiatives in Cyprus such

as anti-drug awareness campaigns, refur-

bishing basketball courts to ensure they are

safer to play on and donations to help the

school in the enclaved town of Rizokarpas-

so.

The High Commissioner of the Republic

of Cyprus in the UK, Mr Andreas Kakouris,

closed the event with some comments of his

own on the interview. Mr Kakouris said that

he found John Christodoulou’s story “in-

spiring” and thanked him for his “under the

radar” charity work for disadvantaged chil-

dren in Cyprus and for Rizokarpasso.

The interview is now available to

view on the National Federation’s

YouTube channel and Facebook

page (@UKCypriotFed).

LETTER TO “ELEFTHERIA”

Contaminated Blood
Scandal 

– Are you affected?

By Ann Kontofrios
I am a retired nurse, married to a Greek, living in London, and I am

aware that there are so many of you, especially here in London, that have
not come forward to share your story to the Public Inquiry into the Cont-
aminated Blood Scandal. I have been fortunate to be given this opportu-
nity by the newspaper Eleftheria to tell, explain and write the story of blood
over recent years in this article. Hopefully, drawing the attention of so very
many Greek Cypriot families who are suffering or have suffered with Tha-
lassaemia, but especially those that have possibly been infected with con-
taminated blood or blood products in the past.I passionately encourage
people who are suffering and perhaps hiding their problems, due to the
stigma and embarrassment in the community, to come forward, espe-
cially now to the Public Inquiry.

Unfortunately, so far, very few people have come forward, out of at
least 3000 who are possibly tainted by the contaminated blood.

Blood, has always fascinated and terrorised mankind in equal mea-
sure. When people started to tell stories about life, it was about gods and
wonderful beasts. The Greek god of blood is Ichor or Zag (Zagreus) This
was a blue-blooded Greek God. Although over time, Greek god blood
changed to be a mixture of golden honey and ambrosia. Apparently, there
was a nail in the vein to stop it leaking out. European kings and queens
were said to have blue blood, as their ancestors were Greek gods. When
wars took place, blood loss was common and attempts were made to give
blood to human casualties without much success, but in 1818 James
Blundell successfully transfused human blood to treat post birth haem-
orrhage. Later in 1840, the first bleeder was transfused with human blood.
In 1885 reports tell of jaundice, as side-effects of transfusion.This can be
a result of hepatitis, inflamed liver usually associated with jaundice.Ear-
ly vaccinations after the Second World War contained some human blood,
also caused widespread jaundice, once the human serum was removed,
blood was safe.

Transfusion for Thalassaemia started in 1920, but was not regularly
used in children until 1964 and proved to be of benefit by 1972.

In 1970 all blood banks in the UK were supplied by volunteer donors,
it took another 40 years of experimental and epidemiology, until  hepati-
tis ABCDE were identified and their modes of transmission understood.
HIV was reported in 1981, blood was confirmed as a source of HIV in
1982, the virus was identified in 1984, after being  tested in the USA, so
by 1985 screening for HIV was widespread, hepatitis C was identified and
tested in 1990.

Blood can now be separated into several fractions, these fractions are
used specifically for example, packed red blood cells for anaemia etc. If
blood is not matched between donor and recipient the recipient may die.
If there is a disease in the donor blood the recipient may suffer from that
disease. Today there is an international scheme for these problems, it is
defined by the World Health Organisation and all blood banks now con-
firm blood is considered safe with certain limitations, in the past that was
not the case.

Today, there are too many people suffering, unbeknown to these sys-
tems and in particular with hepatitis C virus (HCV) Many in the UK have
received blood and blood products, those whoreceived before 1991 should
be tested for HCV.I urge you to do this, if you are positive, there is an NHS
treatment which lasts three months that will clear the virus. If you have
complications of HCV there is routine care to help you keep healthy.

The Public Inquiry into why HCV and HIV were present in the NHS
blood supplied in UK is ongoing. If you have had HCV or HIV, you may
give evidence as a witness, aurally as a written statement or on camera
there is also a service that may be needed to take a statement in your
own home anonymously, I once again urge you to do this. Sir Brian
Langstaff, the chairman of the Contaminated Blood Inquiry, will make his
recommendations by autumn 2022. Her Majesty’s government is also
considering a compensation package independently of the public enquiry
and the Paymaster General, Penny Mordaunt, has issued a statement in
Parliament to this effect recently and the government is considering a
compensation framework. They will be appointing somebody to work on
this shortly. There is a vast amount of information online and can be at
accessed via the internet- engagement team and general enquiries.Who-
ever answers your call, they will be most helpful. All contact details are
listed below.

www.infectedbloodinquiry.org.uk    
Email-Contact: contact@infectedbloodinquiry.org.uk

Freephone telephone number:(0808) 169 1377.
Address:

Infected Blood Inquiry
Fleetbank House, (1st floor)

2-6 Salisbury Square,
London EC4Y 8AE



KARPOUZOPITA
Karpouzopita is a sweet summer specialty of

the Greek island of Milos. Its name originates from

the Greek word, karpouzi, which means water-

melon, and pita which means pie.

Served correctly, the pie has an attractive, gold-

en, crispy crust on the top and bottom but is soft

in the centre.

This Greek delicacy can be cooked in a vari-

ety of ways and the ingredients can be altered.

Some family recipes dictate a thinner or thicker

crust and some use additional ingredients such

as raisins or nuts.

Rectangles or pizza-shaped slices of chilled

karpouzopita can be enjoyed for breakfast, an af-

ternoon snack or dessert.

INGREDIENTS

1 kg watermelon, peeled, deseeded and cut into

10cm cubes

2 tbsp brown sugar

2 tbsp olive oil and some for greasing

175g thyme scented honey

1 tsp cinnamon

½ tsp ground cloves

350g flour

½ tsp salt

1 tbsp baking powder

75g sesame seeds

FOR DRIZZLING

2-3 tbsp honey

METHOD

– Preheat oven to 180⁰C/160⁰C fan/gas 4.

– Place the watermelon cubes in a colander and

let it strain for one hour. Remove more liquid

by squeezing the cubes, using your hands.

– Place the watermelon cubes in a large bowl.

Add olive oil, sugar, honey, cinnamon, ground

cloves, flour, salt, baking powder and using a

large spoon, mix well, until incorporated.

– Grease a baking tray 23 x 33 cm with some olive

oil and sprinkle evenly half of the sesame
seeds. Pour over the watermelon mixture and
spread this evenly using a spatula. Sprinkle
the rest of the sesame seeds evenly on top.

– Bake in the preheated oven for 55-60 minutes

until golden.

– Remove from the oven and let it cool for 10 min-

utes. Drizzle with honey evenly and let the

cake cool completely.

– Serve it accompanied with Greek coffee.

© Copyright  George Psarias
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KARPOUZOPITA
Watermelon pie from the island of Milos

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Προκλήσεις (ΡΙΚ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕξΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Δραπέτης”
23.05 Ελληνική Ταινία: 

“Κόσμος Και Κοσμάκης”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 IOYNIOY

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

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Με Πόνο Και Με Δάκρυα”
23.00 Ελληνική Ταινία: 

“Ένας Μάγκας Στα Σαλόνια”
00.35 Ελληνική Ταινία: 

“Ντελίριο”

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

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

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.05 Με τον Φακό τουHellenic TV
20.30 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
21.15 Ελληνική Ταινία: 

“Γωνιά Του Παραδείσου”
22.50 Ελληνική Ταινία: 

“Οι Φανταρίνες”

KYΡIAKH 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21.30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.35 Ελληνική Ταινία: 

“Η Γυναίκα μου, ο Ανδρέας”

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 IOYNIOY

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

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
“Δόξα Πατρί”

23.05 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 Ηellenic Showroom - με τη

Σεμίνα Τσοκανά
21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Το Κορίτσι Με τα Παραμύθια”
22.10 Ελληνική Ταινία: 

“Το Παιδί Της Μαμάς”

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 

την Άντα Μουράτη
20.50 Ελληνική Ταινία: 

“Από κληροι Της Κοινωνίας”
22.05 Ελληνική Ταινία: 

“Παπα-Τούρμπο, Μας Πήραν
Και Τα... Ράσα!”

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Προκλήσεις (ΡΙΚ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕξΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Πώς Να Σωπάσω”
23.05 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Θείος Από Τον Καναδά”

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

Here he would like to give you a taste of his recipes.

Dr Mario Moustras (a UK Greek Cypriot)  has
been named the winner of the Royal Society of
Chemistry's Inspirational Member Award.

Dr Moustras (Mazamo Learning and Develop-
ment) won the prize for dedication to the Man-
agement Group community through the diversifi-
cation of the committee and activities. He also re-
ceived a trophy.

On receiving the prize, Dr Moustras said: "I am
honoured and feel privileged to have been nomi-
nated and to receive this award. It has been a re-
al pleasure to have seen the Royal Society of
Chemistry Management Group become more ac-
tive and relevant to the needs of its members. The
group's work could not have been done without
the amazing team who run the Management Group.
It is amazing to work with them and I accept this
award on their behalf too."

Mario Moustras has been Chair of the Royal
Society of Chemistry Management Group for three
years. It is one of many special interest groups that
are run by, and for, RSC members. On a voluntary
basis, the group runs webinars, workshops and
face-to-face talks on leadership and talent devel-
opment, on case studies and topics relevant to the
management of chemistry related businesses. The
group currently has over 1,000 members world-
wide.

Dr Helen Pain, Chief Executive of the Royal So-
ciety of Chemistry, said: 

"All of us have experienced tremendous chal-
lenges in the last year and the chemical sciences
community has been integral to how the world has
responded in a number of ways. In the face of such
challenges, the contribution of volunteers to sup-

port and inspire others should rightly be recog-
nised at the highest level.

"Without volunteers we could not do much of
the work that we do. Dr Moustras's efforts are hum-
bling and heartening and a fantastic example for
others to look up to, and we are delighted to recog-
nise his contribution."

The Royal Society of Chemistry's prizes have
recognised excellence in the chemical sciences
for more than 150 years. In 2019, the organisation
announced the biggest overhaul of this portfolio in
its history, designed to better reflect modern sci-
entific work and culture.

The Volunteer Recognition Prizes celebrate
those who give their time freely in numerous ways,
from serving on boards and committees to work-
ing on public engagement initiatives. The prizes
celebrate teams and individuals at all stages of
their career.

Dr Mario Moustras wins prestigious

Royal Society of Chemistry 

volunteering prize
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