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Τα ΜΟΕ, η «καθημερινότητα»
των πολιτών και «εσωτερική
ιθαγένεια»

ΣΕΛΙΔΑ 4

Γιορτές και εθνικά πανηγύρια για το
πλατινένιο ιωβηλαίο της Βασίλισσας
n ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΜΕ 1500 ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΚΑΙ 350 ΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΟΥΙΛΙΑΜ
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον
ζητούν 32 Συντηρητικοί βουλευτές
l ΟΙ «SUNDAY TIMES» ΜΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΤΥ
ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ANNOUCEMENT BY THE NATIONAL
FEDERATION OF CYPRIOTS UK

#HANDSOFFCYPRUS
CAMPAIGN
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ «ΝΕΕΣ ΝΙΚΕΣ
ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ»..

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ:
«Θα υπερασπιστούμε
την κυριαρχία μας σε
γη, θάλασσα και
αέρα»
ΣΕΛΙΔΑ 6

Μαριούπολη: Τι σου έφταιξε αυτός
ο κόσμος… χριστιανέ ορθόδοξε Πούτιν;

ΣΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Και υπόνοια απειλής της
κυριαρχίας μας θα τιμωρείται αυστηρά»

n «ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ»
n ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ «ΙΣΑΠΟΣΤΑΚΗ»
ΓΕΡΜΑΝΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟ ΣΟΛΤΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑΣ ΧΘΕΣ
n Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΝΕΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΟ»
n ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΚΑΤΑ 90% ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΡΩΣΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
n ΛΑΒΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ο ΡΟΜΠΕΡΤ
ΜΕΝΕΝΤΕΖ: «ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ
ΤΙΠΟΤΑ… - ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ»

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

ΕΝΩ Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ ΕΚΒΙΑΣΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Επιστολή Αναστασιάδη στον Τατάρ για
ΜΟΕ και αποκεντρωμένη ομοσπονδία
n ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ
n ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
n ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΥΜΠΟΥ,
ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΡΩΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΟΖ
ΣΕΛΙΔΑ 3
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PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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Παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον ζητούν
32 Συντηρητικοί βουλευτές
Η

Βρετανίδα πρώην Υπουργός
Επιχειρήσεων και πρώην διεκδικήτρια της ηγεσίας του Συντηρητικού
Κόμματος Άντρια Λέντσομ προστέθηκε στη λίστα των Βουλευτών των Τόρις
που έχουν ασκήσει δημόσια κριτική
κατά του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για το Ρartygate.
Σε επιστολή προς ψηφοφόρους της
σχολιάζει ότι μετά από την ανάγνωση της
έκθεσης της Σου Γκρέι για τα πάρτι στην
Ντάουνινγκ Στριτ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως «είναι εξαιρετικά απίθανο
οι ανώτεροι ηγέτες να μη γνώριζαν τι
συνέβαινε».
Προσθέτει πως «υπήρξαν απαράδεκτα
σφάλματα ηγεσίας που δεν μπορούν
να γίνουν ανεκτά και αποτελούν ευθύνη
του Πρωθυπουργού».
Κατά την κ. Λέντσομ, η ίδια και οι συνάδελφοί της Συντηρητικοί Βουλευτές «πρέπει τώρα να αποφασίσουμε ποια είναι
η σωστή πορεία δράσης που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην
κυβέρνησή μας».
Της επιστολής της είχαν προηγηθεί τις
προηγούμενες μέρες οι δημόσιες επικρίσεις τριών ακόμα Βουλευτών. Ο Έλιοτ
Κόλμπερν είχε μάλιστα δηλώσει πως υπέβαλε και επιστολή δυσπιστίας στην αρμόδια εσωκομματική Επιτροπή 1922, όπως
και ο Άντριου Μπρίτζεν. Ο τελευταίος
υπέβαλε εκ νέου την επιστολή δυσπιστίας
την οποία είχε αποσύρει μετά από τους
θετικούς χειρισμούς του κ. Τζόνσον αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Επικριτικός εμφανίστηκε και ο πρώην
Υπουργός Πολιτισμού και πρώην Γενικός
Εισαγγελέας Τζέρεμι Ράιτ, ζητώντας την
παραίτηση του Πρωθυπουργού.
Τρεις ακόμα Βουλευτές, μεταξύ των
οποίων και ο επικεφαλής της επιτροπής
εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής των
Κοινοτήτων Τομ Τάγκενχατ έκαναν αμφίσημες δηλώσεις που εκλαμβάνονται ως
έμμεση κριτική στον κ. Τζόνσον.
Ο επί σχεδόν 40 χρόνια Βουλευτής των
Τόρις σερ Ρότζερ Γκέιλ, από τους πρώτους που είπε δημοσίως ότι έχει υποβάλει επιστολή δυσπιστίας, δήλωσε στον
«Independent» ότι «δεν υπάρχει ενορχηστρωμένο σχέδιο (ανατροπής του
Τζόνσον), αλλά η αμφισβήτηση μοιάζει να έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις».
Πάντως ο Υπουργός Β. Ιρλανδίας
Μπράντον Λιούις εκτίμησε ότι ο Μπό-
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ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Γιορτές και εθνικά πανηγύρια για το
πλατινένιο ιωβηλαίο της Βασίλισσας
Η

Βρετανία τιμά από σήμερα Πέμπτη τα εβδομήντα χρόνια της Βασίλισσας Ελισάβετ στον Θρόνο αυτή την εβδομάδα, με τετραήμερους εορτασμούς που θα περιλαμβάνουν στρατιωτικές παρελάσεις, μία εκκλησιαστική τελετή, δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και μία συναυλία ποπ μουσικής έξω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η Πέμπτη (2/6) και η Παρασκευή
(3/6) έχουν καθιερωθεί ως δημόσιες αργίες σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι τετραήμερες εκδηλώσεις αρχίζουν σήμερα Πέμπτη με την παραδοσιακή
στρατιωτική παρέλαση «Trooping the Colour» στο κέντρο του Λονδίνου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η τιμητική διέλευση σύγχρονων, αλλά και ιστορικών
αεροσκαφών.
Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο πρόβα για

Η περίφημη Επιτροπή 1922 σε παλαιότερη συνεδρίαση

ρις Τζόνσον θα κέρδιζε μια εσωκομματική ψηφοφορία εμπιστοσύνης, αν και υποβάθμισε τις πιθανότητες να οδηγηθεί η
κατάσταση μέχρι εκείνο το σημείο.
Συνολικά 32 Συντηρητικοί Βουλευτές
έχουν ταχθεί υπέρ της άμεσης παραίτησης
του Πρωθυπουργού, με τους περισσότερους να έχουν πει πως έχουν υποβάλει
επιστολή δυσπιστίας. Συνολικά 40 έχουν
αμφισβητήσει την παραμονή τού κ. Τζόνσον στη θέση του.
Αν η Επιτροπή 1922 λάβει 54 επιστολές δυσπιστίας, τότε αυτομάτως διεξάγεται ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα για πιθανή καθαίρεση του Πρωθυπουργού.

εργάζεται στην Ντάουνινγκ Στριτ ενημέ-

Αποκάλυψη και για άλλο πάρτυ
γενεθλίων του Μπόρις

διαμέρισμα ανέβηκε και ο ίδιος ο Μπόρις

Νέα ερωτήματα αναφορικά με ακόμα
μία συνάθροιση στην Ντάουνινγκ Στριτ εν
μέσω lockdown, η οποία έως τώρα δεν
είχε αποκαλυφθεί δημοσίως, αντιμετωπίζει
ο Μπόρις Τζόνσον.
Η καινούρια αποκάλυψη, από τους
«Sunday Times», έρχεται παρά το θεωρητικό κλείσιμο της υπόθεσης του «Partygate» με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης
της ανώτερης κρατικής αξιωματούχου Σου
Γκρέι την περασμένη εβδομάδα.

ρωσε τον προϊστάμενό του, τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Σάιμον
Κέις, ότι έχει στην κατοχή του μηνύματα
από την Κάρι Σίμοντς που αποδεικνύουν
την καταγγελλόμενη βραδινή συνάθροιση.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Telegraph», η σύζυγος του Πρωθυπουργού
ανέφερε στα μηνύματα πως ήταν στο διαμέρισμά της «με τους γκέι»(!!!), όπως
συνηθίζει να αναφέρεται σε μια παρέα
ομοφυλόφιλων συμβούλων της Ντάουνινγκ Στριτ, με τους οποίους διατηρεί στενή
φιλία. Λίγο αργότερα πιστεύεται πως στο
Τζόνσον.
Σημειώνεται ότι την περίοδο εκείνη ήταν
ρητή η απαγόρευση συναθροίσεων για
λόγους εκτός εργασίας.
Ο συγκεκριμένος σύμβουλος φέρεται
να είχε ενημερώσει προγενέστερα τόσο
τη Μητροπολιτική Αστυνομία όσο και την
κ. Γκρέι για την ύπαρξη των μηνυμάτων,
αλλά χωρίς τελικά να τα επιδώσει σε καμία
από τις δύο έρευνες. Ο λόγος που αυτό
δεν έγινε δεν είναι σαφής. Ο σύμβουλος
υποστηρίζει ότι είχε προσφερθεί να δώσει
τα μηνύματα.
Η αναπληρώτρια ηγέτιδα των Εργατικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Άντζελα Ρέινερ έκανε λόγο για «μία ακόμα
προσπάθεια συγκάλυψης» και πρόσθεσε
ότι «οι πολίτες αξίζουν την αλήθεια για τον
λόγο που η διεξαγωγή ενός πάρτι εν μέσω
lockdown στο διαμέρισμα του Πρωθυ-

Αυτή τη φορά πρόκειται μάλιστα για
συνάθροιση που οργάνωσε η σύζυγος
του Βρετανού Πρωθυπουργού Κάρι ΣίÙÈ˜
μοντς στο πρωθυπουργικό διαμέρισμα
ÛË
ÓÂ˜ στην Ντάουνινγκ Στριτ το βράδυ των γενεÔÏ
θλίων του Μπόρις Τζόνσον στις 19 ΙουÚÈÎ
‰ÈÔ νίου 2020.
ÎÂÊ
Είναι η ίδια ημέρα με το απογευματινό
ÁÈ·
ÙË μίνι πάρτι-έκπληξη που διοργάνωσε η ίδια
ÏÔ για τον σύζυγό της στην αίθουσα του Υπο20
ÛË υργικού Συμβουλίου, το μοναδικό από τα
¤ πάρτι που ερευνήθηκαν για το οποίο η
Á‡
Μητροπολιτική Αστυνομία επέβαλε πρό∂˘
Ïˆ στιμο στο ζεύγος Τζόνσον.
Οι «Sunday Times» αποκάλυψαν πως
Ì
Ê· την περασμένη εβδομάδα σύμβουλος που

πουργού στα γενέθλιά του δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα».
Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δεν
αρνήθηκε ότι η συνάθροιση αυτή έλαβε
χώρα, αλλά τόνισε πως η Σου Γκρέι «είχε
γνώση της προσφοράς του συμβούλου
(να επιδώσει τα μηνύματα) στο πλαίσιο
της εξαντλητικής έρευνάς της για τις καταγγελλόμενες παραβάσεις».
Ο Εκπρόσωπος πρόσθεσε πως «το
προσωπικό είχε άφθονες ευκαιρίες να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών των μηνυμάτων και
όλες οι σχετικές πληροφορίες δόθηκαν στη
Μητροπολιτική Αστυνομία για διερεύνηση».

την παρέλαση. Συνολικά 1.500 στρατιώτες, 350 άλογα και 7.000 επισκέπτες
πήραν μέρος στην πρόβα.
Κεντρική θέση στην εν λόγω 90λεπτη πρόβα είχε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο
μεγαλύτερος από τους εγγονούς της βασίλισσας Ελισάβετ, που παρουσιάστηκε έφιππος, πάνω σε ένα μαύρο άλογο το όνομα του οποίου είναι Τζορτζ,
να επιθεωρεί τα παραταγμένα στρατεύματα και να χαιρετά στρατιωτικά.
Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η 96χρονη Βασίλισσα θα είναι παρούσα
στους εορτασμούς. Εάν απουσιάσει, αυτό θα είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη
φορά στα χρονικά της μακράς θητείας της στην εξουσία.
Πάντως, δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιες από τις εκδηλώσεις θα παραστεί η
Βασίλισσα, η οποία αναγκάστηκε να απουσιάσει από αριθμό επίσημων υποχρεώσεών της τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας αυτού που το Παλάτι του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε «περιστασιακά ζητήματα κινητικότητας». Αξιωματούχοι
της μοναρχίας στη Βρετανία δήλωσαν ότι η παρουσία της βασίλισσας θα αποφασίζεται αυθημερόν.
Ελπίζεται ότι θα εμφανιστεί στον εξώστη του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, προκειμένου να χαιρετίσει τα πλήθη. Θα απουσιάζουν τα δύο πιο αμφιλεγόμενα
μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο γιος της, ο Πρίγκιπας Άντριου και ο εγγονός
της, ο Πρίγκιπας Χάρι.
Ως γνωστόν, τον Φεβρουάριο, ο Άντριου ήρθε σε διακανονισμό για μία αγωγή
που είχε κατατεθεί σε βάρος του στις ΗΠΑ, στην οποία κατηγορούνταν για τη
σεξουαλική κακοποίηση της Βιρτζίνια Τζούφρι. Ο ίδιος είχε προηγούμενα παραιτηθεί από τα δημόσια καθήκοντά του, εξαιτίας των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε στο κελί
του στη Νέα Υόρκη το 2019.
Ο Χάρι, ο νεότερος γιος του πρίγκιπα Καρόλου, επίσης παραιτήθηκε από τα
βασιλικά του καθήκοντα, προκειμένου να μετακομίσει με την Αμερικανίδα σύζυγό
του Μέγκαν στο Λος Άντζελες, από όπου και έχουν ασκήσει κριτική κατά του
βασιλικού οίκου της Βρετανίας.
Ωστόσο και οι δύο είναι πιθανό, να παραβρεθούν σε άλλες εκδηλώσεις στη
διάρκεια του εορταστικού Σαββατοκύριακου.

ΜΠΟΡΙΣ: «Ελισάβετ η Μεγάλη»
Σε μία τιμητική εκδήλωση για την «Ελισάβετ την Μεγάλη», που έγινε στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
τόνισε ότι η υπηρεσία και η αφοσίωσή της στο καθήκον ήταν απαράμιλλη.
«Ελπίζω ότι στις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να δείξουμε με κάθε εκδήλωση, κάθε συναυλία και κάθε δημόσιο πάρτι και αεροπορική εκδήλωση την
αγάπη και την αφοσίωση, ανταποδίδοντας την αγάπη και αφοσίωση, αλλά και
την ηγεσία που η ίδια επέδειξε στο σύνολο της χώρας για επτά δεκαετίες», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.
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Επιστολή Αναστασιάδη στον Τατάρ για
ΜΟΕ και αποκεντρωμένη ομοσπονδία
Ε

πιστολή στον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ για επανέναρξη των συνομιλιών επίλυσης του Κυπριακού απηύθυνε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης,
συνδυάζοντάς την με Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
Ο Πρόεδρος τονίζει στην επιστολή του ότι όσα συμφωνήθηκαν για αποκλεισμό της διχοτόμησης και ευρεία
αυτονομία «δύο πολιτειών» με διοικητικά όρια (όχι γεωγραφικά σύνορα) ισχύουν. Μιλά για πολιτική ισότητα την
οποία περιγράφει με βάση τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ. Προτείνει άνοιγμα του αεροδρομίου Τύμπου το οποίο συναρτά με άνοιγμα του εναέριου χώρου και των λιμανιών
της Τουρκίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Λειτουργία
του λιμανιού της Αμμοχώστου με επιστροφή του Βαρωσιού στους νόμιμους κατοίκους του όπως προνοεί το
Ψήφισμα 550. Κατάθεση του νόμιμου μεριδίου από τους
υδρογονάνθρακες στους Τ/κ και πριν τη λύση, νοουμένου ότι η Τουρκία θα δεχθεί οριοθέτηση της ΑΟΖ με την
Κυπριακή Δημοκρατία.

ΟΙ… «ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ» ΤΩΝ Τ/Κ
Στην επιστολή του, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2022, ο
Νίκος Αναστασιάδης αναφέρεται διεξοδικά στις «ανησυχίες» της τουρκοκυπριακής πλευράς, ώστε να δείξει
ότι, με βάση τις καθιερωμένες παραμέτρους του ΟΗΕ,
τις μέχρι τώρα συγκλίσεις και τις προτάσεις που έχει υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά είτε στο Κραν Μοντάνα είτε για ΜΟΕ, «μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις και
τις απαντήσεις όχι μόνο στις ανησυχίες σας, αλλά και
στην έλλειψη εμπιστοσύνης λόγω των γεγονότων του
παρελθόντος». Επισημαίνει επίσης ότι «πρέπει να διαπραγματευόμαστε μέσα σε αυτό που είναι εφικτό και ρεαλιστικό και όχι σε αυτό που είναι επιθυμητό, αλλά αδύνατο να επιτευχθεί. Και μιλάω, φυσικά, για νέες ιδέες που
παρουσιάζονται, όπως η λύση των δύο κρατών ή η “κυρίαρχη ισότητα”, που όχι μόνο αποκλίνουν από τις παραμέτρους του ΟΗΕ και την εντολή του Γενικού Γραμματέα, αλλά εμπίπτουν και στην τελευταία κατηγορία των
φιλοδοξιών για την επίτευξη του ακατόρθωτου».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επιστολή του αναφέρεται στις «ανησυχίες» που εγείρονται από την τουρκική πλευρά και παραθέτει παραδείγματα. « Όσον αφορά
το θέμα της θετικής ψήφου στο Συμβούλιο Υπουργών,
το οποίο επικαλείστε συνεχώς, θα ήθελα για άλλη μια
φορά να τονίσω ότι ποτέ δεν αρνήθηκα την ύπαρξη τέτοιας διάταξης εάν μια πρόταση που υποβάλλεται στο
Συμβούλιο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα ζωτικά
συμφέροντα είτε της κοινότητας είτε της συνιστώσας πολιτείας. Φυσικά, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει
ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων».
Στο σημείο αυτό επικαλείται το ψήφισμα 716 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του 1991, το οποίο ενσωματώνει
τις συνιστώσες της πολιτικής ισότητας.

Η συμφωνία του 2014 με τον Έρογλου
Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του 2014, ο Πρόεδρος
υπενθυμίζει στον Τατάρ τα όσα αναφέρονται εκεί:
Μεταξύ άλλων, είχε συμφωνηθεί:
- Η ένωση εν όλω ή εν μέρει με οποιαδήποτε άλλη
χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης
ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής αλλαγή στην κατάσταση των πραγμάτων απαγορεύεται.
- Τα δύο συνιστώντα κράτη θα έχουν ίσο πολιτικό καθεστώς και καθορισμένα διοικητικά όρια τα οποία θα κυβερνούν αυτόνομα.
- Οι συνιστώσες πολιτείες θα ασκήσουν πλήρως και
αμετάκλητα όλες τις εξουσίες τους, απαλλαγμένες από
την καταπάτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι
ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα παραβιάζουν τους νόμους
των συστατικών πολιτειών, εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων των συνιστωσών πολιτειών, και οι νόμοι των συνιστωσών πολιτειών δεν θα παραβιάζουν τους ομοσπονδιακούς νόμους εντός των αρμοδιοτήτων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
- Καμία πλευρά δεν μπορεί να διεκδικήσει εξουσία ή
δικαιοδοσία επί της άλλης.
- Το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα προβλέπει επίσης

τις υπολειπόμενες εξουσίες που θα ασκούνται από τις
συνιστώσες πολιτείες.
- Κάθε συνιστών κράτος έχει το δικαίωμα να θεσπίζει
συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά την απόκτηση του
καθεστώτος της εσωτερικής του ιθαγένειας. Ρύθμιση της
άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου εκείνων των πολιτών
του Κράτους που επιλέγουν τόπο διαμονής ή εγκαθίστανται και ασκούν επάγγελμα ή επάγγελμα στη συνιστώσα
πολιτεία στην οποία δεν κατέχουν το καθεστώς της εσωτερικής υπηκοότητας.
- Η Κύπρος είναι και θα παραμείνει κράτος-μέλος της
ΕΕ μετά τη διευθέτηση, μια ικανότητα που διασφαλίζει
και προστατεύει πλήρως την απεριόριστη απόλαυση
των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων.
- Αποτελεσματική συμμετοχή στην Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση από τις δύο κοινότητες, με συγκεκριμένες
ρήτρες, ώστε καμία κοινότητα να μην μπορεί να διεκδικήσει εξουσία ή δικαιοδοσία επί της άλλης.
Στη συνέχεια, επικαλείται τις συγκλίσεις, που έχουν
επιτευχθεί από τις διαπραγματεύσεις και αναφέρει πως
για να ξεπεραστούν τυχόν άλλες ανησυχίες, δικαιολογημένες ή μη, που θα μπορούσε να είχε η τουρκοκυπριακή πλευρά, «έχω προτείνει την αποκέντρωση της άσκησης
των εξουσιών σε ομοσπονδιακό επίπεδο και την ανάθεση στις συνιστώσες πολιτείες. της διοικητικής άσκησης
των ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων. Με την πρόταση
αυτή, αφενός, κάθε συνιστώσα πολιτεία, εντός της διοικητικής του περιοχής και σύμφωνα με τις αρχές της μη
καταπάτησης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας, θα
απολαμβάνει εκτεταμένης διοικητικής αυτονομίας, ενώ,
αφετέρου, μέσω της μείωσης των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Κυβέρνηση, θα ελαχιστοποιούσαμε την αναστάτωση στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των δύο κοινοτήτων, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες τριβής. Επιπλέον, ο λαός της Κύπρου θα αισθάνεται πιο άνετα με μια
τέτοια ρύθμιση, καθώς θα υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ώστε η τουρκοκυπριακή κοινότητα να μην αισθάνεται ότι κυριαρχείται από την πολυπληθέστερη κοινότητα,
ενώ παράλληλα οι Ελληνοκύπριοι δεν θα αισθάνονται
όμηροι. προς τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής πλευράς μέσω της πρόβλεψης ότι για κάθε απόφαση οποιουδήποτε φορέα/θεσμού θα απαιτείται θετική ψήφος».

Αεροδρόμιο Τύμπου με επιστροφή
Βαρωσιού και ενιαίο FIR
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ίδια επιστολή παραθέτει και την πρόταση του για τα ΜΟΕ:
Βαρώσια - Αεροδρόμιο Τύμπου: Η περιφραγμένη
περιοχή Βαρωσίων και η πρόσβαση σε αυτήν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Ψηφισμάτων 550(1984)
και 789(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταβιβάζονται στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επιστροφή στην περιοχή των νόμιμων κατοίκων της υπό συνθήκες ασφάλειας το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, το αεροδρόμιο
της Τύμπου θα τεθεί επίσης υπό τη διαχείριση των Ηνωμένων Εθνών και λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με
τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του Σικάγο του 1944, καθώς
και της Συνθήκης Ίδρυσης του 1960. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι απαραίτητο να επαναλάβουμε ότι υπάρχει μια
ενιαία και αδιαίρετη Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων
στην Κύπρο (FIR Λευκωσίας).

Λιμάνι Αμμοχώστου με άνοιγμα λιμανιών
και εναέριου χώρου Τουρκίας
Λιμάνι Αμμοχώστου - Πρωτόκολλο Άγκυρας: Θα
συμφωνηθούν πρακτικές ρυθμίσεις για το εμπόριο μέσω
του λιμένα Αμμοχώστου, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο
αριθ. 10 για την Κύπρο στην Πράξη Προσχώρησης του
2003 στην ΕΕ. Οι συναλλαγές αυτές θα διοικούνται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Τουρκία θα άρει τους περιορισμούς της προς την Κύπρο και θα εφαρμόσει πλήρως
και χωρίς διακρίσεις το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης προς την Κύπρο, επιτρέποντας έτσι,

μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε πλοία υπό κυπριακή
σημαία στα τουρκικά λιμάνια και το άνοιγμα του χώρου
της.
Επανέλαβα με τον πιο έντονο τρόπο ότι δεν είναι πρόθεσή μας να σφετεριστούμε, ούτε μια σταγόνα υδρογονανθράκων, ούτε μια δεκάρα από τυχόν πιθανά έσοδα,
από όσα δικαιωματικά δικαιούνται οι συμπατριώτες μας.
Γι’ αυτό υπενθύμισα την πρότασή μου ότι όταν και
εάν ξεκινήσει η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, ακόμη και χωρίς διευθέτηση του Κυπριακού,
να κατατεθούν τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν σε
λογαριασμό μεσεγγύησης προς όφελος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σύμφωνα με τον πληθυσμό/τους πολίτες. ποσοστό των μελλοντικών συνιστωσών πολιτειών.
Φυσικά, μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να ισχύσει
μόνο εάν μια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη /Συμφωνία
οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας επιτευχθεί μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι τρέχουσες διεκδικήσεις της Τουρκίας στερούν, όχι μόνο από
τους Ελληνοκύπριους αλλά και από τους Τουρκοκύπριους, μεγάλο μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
του νησιού».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί πως με τα όσα
προτείνει και συνεχίζοντας από εκεί, που έχουν σταματήσει στο Κραν Μοντανά, θα μπορούσε να επιτευχθεί
συμφωνία ή έστω να γεφυρωθούν οι διαφορές.
Ο Πρόεδρος έχει αποστείλει παρόμοιου περιεχομένου επιστολές στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στην
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και αλλού.

Εκβιασμός στο ΝΑΤΟ για αναγνώριση;
Η βρετανική εφημερίδα «Express» επικαλείται τουρκικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία
εξετάζει το ενδεχόμενο να βάλει στο τραπέζι ζήτημα αναγνώρισης του ψευδοκράτους ως μέρος των διαπραγματεύσεων για να επιτραπεί στη Φινλανδία και τη Σουηδία
να ενταχθούν στην Βορειοατλαντική συμμαχία.
«Πηγή κοντά στον Πρόεδρο της “Βόρειας Κύπρου”
(έτσι αποκαλεί το ψευδοκράτος η «Exrpess») Ερσίν
Τατάρ επιβεβαίωσε ότι τηλεφώνησε στον Πρόεδρο
Ερντογάν για να ζητήσει να τεθεί στο τραπέζι το καθεστώς της επίσημα μη αναγνωρισμένης Δημοκρατίας στις συνομιλίες για το ΝΑΤΟ».
Η πηγή είπε: «Ξέρω ότι η κλήση έγινε και καταλαβαίνω ότι ο Πρόεδρος Τατάρ έλαβε θετική απάντηση.
Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μόχλευση μπορούμε σε αυτήν την κατάσταση; Η Ελλάδα
και η Κύπρος χρησιμοποιούν το βέτο τους στην ΕΕ
για να σταματήσουν οποιαδήποτε πρόοδο και είναι
καιρός να λυθεί αυτή η αδικία».
Ο Τατάρ αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην «Sunday
Express», ότι στόχος του είναι «η Βόρεια Κύπρος να
αναγνωριστεί ως ξεχωριστή χώρα».

Άποψη - Σχόλια
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Τα ΜΟΕ, η «καθημερινότητα» των πολιτών
και «εσωτερική ιθαγένεια»
™

Η

Ε/κ πλευρά και προσωπικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης από την ημέρα
του ναυαγίου των συνομιλιών στο Κραν
Μοντάνα, το οποίο οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στην τουρκική αδιαλλαξία
(του Ακιντζί μη εξαιρουμένου), έκανε πολλές προσπάθειες – θεσμικές και μη – για
να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση
του Κυπριακού. Προσπάθειες που σε ένα
βαθμό μείωναν και την αξιοπρέπειά μας,
όμως, ως η πλευρά που διακαώς επιθυμεί την εξεύρεση ειρηνικής λύσης – και
επείγεται γι’ αυτήν – είναι αναμενόμενο
ότι θα γίνονται και λάθη στην προσέγγιση. Το πολύ… «παρακάλι» συχνά εκλαμβάνεται και ως κακομοιριά.

Α

ντιλαμβανόμαστε ότι στον διεθνή
χώρο είμαστε υποχρεωμένοι πολλές φορές να ενεργούμε όχι όπως θα θέλαμε, αλλά όπως επιβάλλουν κανόνες
διπλωματίας, πολιτικές με επιχειρήματα και να μετερχόμεθα τρόπων και μεθόδων που δεν δημιουργούν υποψίες στρεψοδικίας και διαφυγής. Πρέπει όχι μόνο
να είμαστε, αλλά και να φαίνεται ότι είμαστε ειλικρινείς στις προθέσεις μας – τουλάχιστον εντός της EE απαιτείται ειλικρίνεια και σταθερότητα στις αρχές.

Φ

υσικά, όλα έχουν και ένα όριο. Θα
μπορούσαμε, κάλλιστα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιθετικές δηλώσεις των
Τούρκων, τις προκλητικές παράνομες
πράξεις (Βαρώσι – ΑΟΖ), τις θέσεις τους
στο Κυπριακό, τα… ενδόψυχα Τατάρ για
«περήφανο εγγόνι» του σφαγέα Λαλά
Μουσταφά και θαυμαστή του Μωάμεθ
του Πορθητή, να πούμε «πάτε κι εσείς κι
η πίστη σας, μουρτάτες, να χαθείτε».

Π

ώς είναι δυνατόν να βρούμε κοινή
γλώσσα συνεννόησης μ’ αυτούς τους ανθρώπους, όταν ακολουθούν με συνέπεια πολιτική φυλετικού διαχωρισμού,
διχοτόμησης, με απώτερο στόχο να εξαφανιστεί το ελληνικό στοιχείο στην Κύπρο.
Η Άγκυρα θεωρεί ότι η Κύπρος ακόμα κι
αυτή τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αναγνωρισμένη διεθνώς ως
νόμιμο κράτος, βρίσκεται υπό την εποπτεία της και ουδέν δύναται να γίνει χωρίς

τη συγκατάθεσή της… Εκλαμβάνει ότι μέσω του ψευδοκράτους έχει τον έλεγχο
ολόκληρης της κυπριακής ΑΟΖ, γι’ αυτό
και απειλεί ότι θα αντιδράσει εάν υπάρξει εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας.

Μ

προστά σ’ αυτόν τον τοίχο που έστησε
και συντηρεί η Τουρκία, είναι αδύνατον να βρεις άκρη. Έχουμε να κάνουμε
(ο Ελληνισμός ολόκληρος, αλλά και η
Ευρώπη και το ΝΑΤΟ) με μια τουρκική
πολιτική εκβιασμού, παζαριού, αναίδειας, διαστρέβλωσης, όχι μόνον της Ιστορίας, αλλά και της σημερινής διεθνούς
πραγματικότητας, όπου υποτίθεται ο νόμος, οι αρχές, η δημοκρατία και ο σεβασμός μεταξύ των κρατών πρέπει να πρυτανεύει. Η σημερινή τουρκική ηγεσία δεν
σέβεται τίποτα. Δεν υπολογίζει τίποτα.
Καταλαβαίνει μόνον την στρατιωτική
ισχύ, αλλά πιο πολύ λαμβάνει υπ’ όψιν
ηγέτες που έχουν σθένος και είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν αρχές
και αξίες, χωρίς να «ελέγχονται» οι πολιτικές τους από αλλότρια συμφέροντα.

Η

Κύπρος και η Ελλάδα γνωρίζουν
πολύ καλά τι σημαίνει τουρκική παράνοια – που εκδηλώνεται με διάφορες
μορφές και τρόπους. Ορθά ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης θωρακίζει τη χώρα
με σύγχρονα οπλικά συστήματα, κάνει
διεθνείς συμμαχίες και καταγγέλλει την
Τουρκία όπου βρεθεί κι όπου σταθεί. Και
πολύ σωστά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αρνήθηκε ως τώρα να υποκύψει στις
τουρκικές απαιτήσεις για διχοτόμηση της
Κύπρου και επικυριαρχία της Τουρκίας
πάνω σε ολόκληρο το νησί. Ορθά αντιστέκεται στο ξεπούλημα των φυσικών
πόρων του νησιού στην Τουρκία, όπως
συγκεκαλυμμένα απαιτούν η Άγκυρα και
ο Τατάρ (και δυστυχώς κάποιοι δικοί
μας…).

O

μως, το να συζητούνται Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και ειδικότερα το αεροδρόμιο Τύμπου και το
λιμάνι του Βαρωσιού δεν είναι και η πιο…
έξυπνη τακτική. Διευκρινίζουμε: Η πρόταση Αναστασιάδη (που για κάποιο λό-

Ο Τούρκος θέλει το Αιγαίο και εμείς εδώ του
προσφέρουμε την Τύμπου στο πιάτο ως… ΜΟΕ!
Η παραδοξότητα στο έπακρον: Ενώ ο Τούρκος σήμερα απειλεί την Ελλάδα με
κατάληψη 152 Ελληνικών νησιών του Αιγαίου, εμείς εδώ, οι… «γενναιόδωροι»!!!
-- τον παρακαλούμε γονατιστοί να διεθνοποιήσει άμεσα την Τύμπου με την δική
μας υπογραφή, ως ένδειξη κατευνασμού, υποταγής και λεγομένων "μέτρων εμπιστοσύνης".
Αποφεύγουν, όμως, να μας πουν ότι η Τύμπου θα εγγραφεί στην ICAO ως αεροδρόμιο που ανήκει σε παράνομο κατεχόμενο «έδαφος» της λεγόμενης «ΤΔΒΚ»,
εκτός και αν ο Τούρκος αποδέκτηκε ήδη ότι θα επιστρέψει αυτό το έδαφος πίσω
στην νόμιμη και κυρίαρχη Κυπριακή Δημοκρατία όπου ανήκει, πριν βεβαίως από
την έναρξη των διεθνών πτήσεων από το παράνομο αεροδρόμιο.
Φυσικά τέτοια πιθανότητα δεν υπάρχει διότι από το 1974 και εντεύθεν ούτε ένα
εκατοστό δεν επέστρεψε πίσω ο Τούρκος. Τουναντίον, με την επιθετικότητά του
εναντίον του Ελληνισμού, επιδιώκει την κατάκτηση όλης της Κύπρου και ολοκλήρου του Αιγαίου!

ΓΡΑΙΚΟΣ

★
★

γο υπερβαλλόντως προωθεί ο Γιαννάκης Κασουλίδης) είναι γνωστό και σε
άσχετους ότι δεν επρόκειτο να γίνει δεκτή. Η ανταπόδοση (δεν το λέμε «αντάλλαγμα») που ζήτησε ο Νίκος Αναστασιάδης στην ουσία ακυρώνει την τουρκική πολιτική περί «εκλιπούσης Κυπριακής Δημοκρατίας», επιβεβαιώνει τα
Ψηφίσματα του ΟΗΕ (ειδικά το 550, που
οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν και θέλουν
ν’ αλλάξουν) και ισχυροποιεί την παρουσία/ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο Κυπριακό (λειτουργία λιμανιού Αμμοχώστου κ.λπ.).

Η

αντίρρησή μας είναι ότι αυτά τα δύο
κεφαλαιώδη ζητήματα, παρά την
απόρριψή τους από τους Τούρκους, μένουν εκεί, πάνω στο τραπέζι ως ζητούμενα, ως θέματα που συζητούμε για «διευκόλυνση» των Τ/κ, ενώ στην ουσία εξυπηρετούν το ψευδοκράτος. Και ναι μεν
τώρα θέλουμε να υπάρξουν, να συντρέξουν κάποιες προϋποθέσεις, όμως σιγά
– σιγά αυτές οι προϋποθέσεις που θέτουμε θα εξασθενούν, θα αφαιρούνται
όροι που ζητάμε και στο τέλος θα μας πιέζουν «ξένοι και δικοί» να μην είμαστε
αδιάλλακτοι…

Ε

κείνο που έπρεπε να απασχολήσει
περισσότερο στην επιστολή/πρόταση Αναστασιάδη δεν είναι τα ΜΟΕ. Αυτά
με μαθηματική ακρίβεια θα απορρίπτονταν,
όπως και έγινε. Η αναφορά για μη διατάραξη της «καθημερινότητας» των Ε/κ
και των Τ/κ με τη λύση αποκεντρωμένης
ομοσπονδίας χρήζει ανάλυσης και διευκρινίσεων. Δηλαδή, θα μείνουν τα πράγματα ως έχουν; Δεν θα επιστρέψουν πρόσφυγες, δεν θα γίνουν εδαφικές αναπροσαρμογές;

E

πειτα, ποια έννοια έχει η «εσωτερική ιθαγένεια»; Πώς θα αποκτάται;
Ποιοι θα έχουν δικαίωμα σ’ αυτήν; Και
όλοι οι έποικοι μέσα; Μήπως και (λαθρο)μετανάστες; Τα πολιτικά δικαιώματα θα ισχύουν; Ως ποίο βαθμό;

Ν

αι, η αρχή της επικουρικότητας θα
ισχύει. Ασχοληθήκαμε εκτενώς με το
θέμα σε παλαιότερα άρθρα μας. Είναι μια
ευρωπαϊκή αρχή, που εφαρμόζεται από
τη δεκαετία του 1990. Όταν το πρωτοαναφέραμε, συναντήσαμε κάποια… δυσπιστία!

Σ

ωστή είναι η θέση που εκφράζεται
στην πρόταση Αναστασιάδη για την
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Να
διαχωριστούν τα έσοδα αναλογικά και
πριν τη λύση, με έναν απαράβατο όρο.
Η Τουρκία να παρακαθήσει σε συνομιλίες
με την Κυπριακή Δημοκρατία για οριοθέτηση ΑΟΖ με βάση το Διεθνές Δίκαιο.
Πιστεύουμε ότι – και λόγω των σημερινών συγκυριών – είναι μια πρόταση που
πρέπει να διεθνοποιήσουμε ως τον υπ’
αριθμόν ένα στόχο μας και να επιμείνουμε σ’ αυτόν. Πιο εύκολα θα βρούμε ευήκοα ώτα.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL SALES
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Ρ Ι Π Ε Σ
Τα εσκεμμένα «λάθη» του
Γιαννάκη Ομήρου για την
ΔΔΟ
Τα σοβαρά εσκεμμένα «λάθη» από το άρθρο Γιαννάκη Ομήρου για την ΔΔΟ ημερ.
27/5/2022, νομικού και πρώην προέδρου της Βουλής.
Γ. Ομήρου: «Αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να μετατρέψουμε τη “διζωνικότητα” σε σημαία του αγώνα για λύση του Κυπριακού επιδίδονται, δυστυχώς, και σε μια
σκόπιμη διαστρέβλωση. Προσπαθούν να φορτώσουν την ευθύνη για τη διζωνική στον
Μακάριο. Ισχυρίζονται ότι στη συμφωνία Μακαρίου - Ντενκτάς του 1977 εισήχθη ο όρος
της διζωνικότητας. Ψεύδος. Ούτε στη συμφωνία Κυπριανού - Ντενκτάς του 1979 υπάρχει
οποιαδήποτε αναφορά διζωνικού προσδιορισμού της Ομοσπονδίας. Είναι δε πολύ
σημαντικό το ότι σε αυτές τις συμφωνίες γίνεται ρητή αναφορά στην εφαρμογή των
τριών βασικών ελευθεριών: της ελευθερίας εγκατάστασης και διακίνησης, όπως και
του δικαιώματος περιουσίας. Αλλά και στις προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του
1989, καμιά αναφορά σε διζωνικότητα δεν υπάρχει. Για το εδαφικό, η αναφορά είναι
“για δύο περιοχές, οι οποίες θα αποκαλούνται περιφέρειες”…».
Πιο κάτω η Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου της 12ης Φεβρουαρίου 1977 από το ΓΤΠ:
Συμφωνία μεταξύ του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, στην οποία κατέληξαν κατά
τη συνάντησή τους υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ:
1. Επιζητούμε μια ανεξάρτητη, αδέσμευτη δικοινοτική ομόσπονδη Δημοκρατία.
2. Το έδαφος υπό τη διοίκηση της κάθε κοινότητας πρέπει να συζητηθεί υπό το
φως της οικονομικής βιωσιμότητας ή παραγωγικότητας και της ιδιοκτησίας γης.
3. Θέματα αρχών όπως η ελευθερία διακίνησης, ελευθερία εγκατάστασης, το
δικαίωμα περιουσίας και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα, είναι ανοικτά για συζήτηση,
λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη βάση ενός δικοινοτικού ομοσπονδιακού συστήματος και ορισμένες πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν για την
τουρκο-κυπριακή κοινότητα.
4. Οι εξουσίες και αρμοδιότητες της κεντρικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα
είναι τέτοιες, ώστε να διασφαλίζουν την ενότητα της χώρας λαμβανομένου υπόψη
και του δικοινοτικού χαρακτήρα του κράτους.
Δικό μου σχόλιο: Στην ουσία η ανωτέρω συμφωνία του 1977 ήταν μια οικτρή συνθηκολόγηση. Μόλις 3 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, μετατρέψαμε απαράδεκτα και
εντελώς αψυχολόγητα το εξωτερικό θέμα εισβολής και κατοχής από την Τουρκία σε
εσωτερικό θέμα συνταγματικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Ξεκάθαρες επεξηγήσεις επί των 4 σημείων της ανωτέρω συμφωνίας του 1977:
α) Φαίνεται ρητά και ξεκάθαρα από το ανωτέρω κείμενο ότι η συμφωνία του 1977
μετέτρεψε την Κυπριακή Δημοκρατία από Δικοινοτικό Ενιαίο κράτος σε Δικοινοτικό
Ομοσπονδιακό (βλέπε σημείο 1).
β) Δίνει ξεκάθαρα έδαφος υπό εσαεί Διοίκηση στην Τουρκική πλευρά (βλέπε σημείο
2). Και αυτό κάτω από ένα Δικοινοτικό Ομοσπονδιακό κράτος σημαίνει εσαεί Τουρκική κρατική διοίκηση με Τουρκική Εκτελεστική, Νομοθετική και Δικαστική εξουσία, Τουρκική κρατική μηχανή, Τουρκική αστυνομία κλπ. Όπως δηλαδή κρατική εξουσία έχουν
όλα τα Ομόσπονδα κρατίδια ή Πολιτείες σε όλα τα Ομοσπονδιακά κράτη του κόσμου.
γ) Οι τρεις βασικές ανθρώπινες ελευθερίες είναι υπό συζήτηση (βλέπε σημείο 3).
Και βεβαίως η Τουρκική πλευρά δεν τις αποδέχεται μέχρι σήμερα στο δικό της κρατίδιο
διότι εμείς της δώσαμε το δικαίωμα επιλογής από την ανωτέρω συμφωνία.
δ) Οι εξουσίες και αρμοδιότητες θα είναι συνεταιρικές για να διασφαλίζουν τον Δικοινοτικό χαρακτήρα του "Ομοσπονδιακού" κράτους (βλέπε σημείο 4). Στην ουσία βεβαίως
πρόκειται περί Συνομοσπονδιακού μορφώματος.
Συνεπώς, η ανωτέρω συμφωνία είναι ξεκάθαρα μια ΔΔΟ και γι' αυτό από τότε μέχρι
σήμερα, όλα τα υποβληθέντα σχέδια των εκάστοτε ΓΓ ΟΗΕ είναι πανομοιότυπα, δηλ.
διάλυση της νόμιμης 62χρονης Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργία δύο ισότιμων και
αυτόνομων εθνοτικών κρατιδίων, Ελληνικού και Τουρκικού, με δικό τους κυρίαρχο έδαφος, και από πάνω δημιουργία ενός νέου συνεταιρικού Συνομοσπονδιακού μορφώματος, που στην ουσία θα ΄ναι ένα κράτος-μαριονέτα και ένα κράτος-προτεκτοράτο της
Τουρκίας.
Tέτοιο κράτος δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως κράτος μέλος εδώ
και 18 χρόνια, η κυρίαρχη Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει, επιτέλους, να απαιτήσει
μια ξεκάθαρη Ευρωπαϊκή λύση, με κατάργηση του διαχωριστικού και διαιρετικού εθνοτισμού σε ένα γεωγραφικά Ενιαίο κράτος και όπου ο κάθε νόμιμος Κύπριος πολίτης
ανεξαρτήτως εθνότητας θα έχει μία ψήφο, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η πρόσφατη παράνομη εισβολή Πούτιν στην κυρίαρχη Ουκρανία, έδωσε επιτέλους την ευκαιρία σε ΗΠΑ+ΕΕ να ξεκαθαρίσουν ότι δεν αποδέχονται την Ρωσική εισβολή και κατοχή και παραβίαση των συνόρων.
Και επειδή δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, το ίδιο ακριβώς θα
πρέπει και εμείς να απαιτήσουμε από τους Δυτικούς εταίρους και συμμάχους μας:
Καταδίκη της 48χρονης βάρβαρης Τουρκικής εισβολής, κατοχής και εθνοκάθαρσης,
και άμεση αποχώρηση των Αττίλων από το 37% της κατεχόμενης Κύπρου!

ΓΡΑΙΚΟΣ
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Αύξηση όλων των συντάξεων κατά 5,6%
Γ

ια αντιμετώπιση της ακρίβειας στην
Κύπρο η κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση όλων των συντάξεων καθώς και σειρά άλλων στοχευόμενων μέτρων για εξαρτώμενα παιδιά
και αναπήρους
Από τον Ιούλιο 2022 όλες οι συντάξεις
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένης και της Κοινωνικής Σύνταξης, θα αυξηθούν κατά το ποσοστό της
αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του
πρώτου εξαμήνου του 2022 σε σχέση με
το δεύτερο εξάμηνο του 2021.
Με βάση προκαταρτικές αναλογιστικές
εκτιμήσεις, η αύξηση αυτή θα είναι της τάξης
του 4,3% περίπου και αντιστοιχεί σε αύξηση
της ετήσιας δαπάνης συντάξεων κατά €69
εκ.
Σημειώνεται ότι συνυπολογίζοντας και
την αύξηση 1,22% που παραχωρήθηκε σε
όλες τις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου
2022, η συνολική αύξηση των συντάξεων
για το 2022 ανέρχεται σε 5,6%, επιτυγχάνοντας ουσιαστική αντιστάθμιση του συνόλου των εισοδημάτων των συνταξιούχων
ως προς την αύξηση τιμών, αφού η προσαρμογή είναι κατά στο σύνολο της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Το Σχέδιο προβλέπει στην ενίσχυση των
οικογενειών, μέσω της επιδότησης υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων παιδιών
ηλικίας μέχρι και τεσσάρων ετών μέσω της
καταβολής σημαντικού μέρους του μηνιαίου
κόστους για τη φοίτηση των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.
Η επιδότηση είναι στο ύψος του 80% του
μηνιαίου κόστους για τη φοίτηση του κάθε
παιδιού, με μέγιστο ποσό από €100 μέχρι
€350 μηνιαίως, ανάλογα με την σύνθεση
της οικογένειας, το ύψος του οικογενειακού

εισοδήματος και την ηλικία των παιδιών.
Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Σχέδιο
είναι το παιδί να φοιτά ή να πρόκειται να
φοιτήσει σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο, οι γονείς να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θα καθοριστούν με
την προκήρυξη του Σχεδίου και να έχουν
εγκριθεί για παροχή Επιδόματος Τέκνου για
το έτος 2022.
Από το Σχέδιο δύνανται να επωφεληθούν για τη σχολική χρονιά 2022-2023 μέχρι
και 16.000 παιδιά που θα είναι ηλικίας μέχρι
τεσσάρων ετών κατά την 31η Αυγούστου
2022.
Σημειώνεται ότι για να μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία, περιλαμβανομένων ιδιωτικών και κοινοτικών προγραμμάτων, θα πρέπει να μην έχουν προβεί και να
μην προβούν σε αυξήσεις διδάκτρων που
να υπερβαίνουν το 5% ή μηνιαίο ποσό που
θα καθοριστεί με την προκήρυξη του Σχεδίου,
σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Εφάπαξ χορηγία για άτομα
με αναπηρίες
Όλα τα άτομα με αναπηρίες τα οποία λαμβάνουν επιδόματα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, θα λάβουν εφάπαξ ποσό
ύψους €100 υπό την προϋπόθεση ότι δεν
εμπίπτουν στις κατηγορίες προσώπων που
θα λάβουν την αντίστοιχη εφάπαξ στήριξη
από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται τυφλοί, τετραπληγικοί, παραπληγικοί, δικαιούχοι του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας και δικαιούχοι επιδόματος διακίνησης,
εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν λαμβάνουν
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και δεν θα
λάβουν οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες
εφάπαξ χορηγίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Η εφάπαξ χορηγία θα
καταβληθεί περί τα τέλη Ιουνίου 2022 σε
όλους τους δικαιούχους και δεν χρειάζεται
να γίνει οποιαδήποτε αίτηση.

Μαριούπολη: Τι σου έφταιξε αυτός ο κόσμος…
“χριστιανέ ορθόδοξε” Πούτιν;
Στους δρόμους της Μαριούπολης, έχουν αρχίσει δειλά -δειλά να
βγαίνουν οι πολίτες της πόλης, την οποία επί σειρά εβδομάδων σφυροκοπούσαν οι ρωσικές δυνάμεις και η οποία έχει πλέον περάσει υπό
τον πλήρη έλεγχό τους. Η μανία του… “χριστιανού ορθόδοξου” Πούτιν
να σκοτώσει και να καταστρέψει τα πάντα στην πόλη, δεν άφησε ζωή
για κανένα.
Τη Δευτέρα, κάτοικοι της πόλης φόρτιζαν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές σε γεννήτριες ρεύματος και αντάλλαζαν ρούχα και τρόφιμα σε αυτοσχέδιες υπαίθριες αγορές, την ώρα που σε έναν άδειο σταθμό λεωφορείων μια
γιγαντοοθόνη, την οποία έχουν εγκαταστήσει εκεί Ρώσοι,
πρόβαλε πρόγραμμα της κρατικής ρωσικής τηλεόρασης.
Η Λιούμπα φοράει μαύρα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο για να την προστατεύουν από τον ήλιο και όπως λέει
βρίσκεται εκεί για να φορτίσει το κινητό της.
Έχει αποφασίσει να μην φύγει από την πόλη παρότι
το διαμέρισμά της έχει καταστραφεί. «Δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση, δεν υπάρχει νερό – τα πράγματα είναι πολύ
δύσκολα βέβαια», εξηγεί.
Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Νικολάι, λέει ότι και
εκείνος βρίσκεται εκεί για να φορτίσει το κινητό του, καθώς
δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση στον σταθμό του τρένου,
όπου έχει καταλύσει.
Κανένας τους δεν θέλει να αναφερθεί το επίθετό του.
Κάποιοι κάτοικοι συλλέγουν απαραίτητα προϊόντα σε
κούτες που φέρουν το χαρακτηριστικό φιλορωσικό σύμβολο «Ζ».
Άλλοι έχουν στήσει πάγκους για να πουλήσουν ή να
ανταλλάξουν προϊόντα, όπως λαχανικά, αλλά και παπούτσια.
Μια γυναίκα, που ζητάει να μην κατονομαστεί, λέει ότι

λιγοστά προϊόντα έχουν απομείνει έπειτα από τις λεηλασίες που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη.
Η Ρωσία έλαβε τον πλήρη έλεγχο της Μαριούπολης νωρίτερα μέσα
στον μήνα όταν παραδόθηκαν περισσότεροι από 2.400 Ουκρανοί
μαχητές, οι οποίοι αντιστέκονταν έχοντας βρει καταφύγιο μέσα στο
πολιορκημένο εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ
ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ… ΜΥΣΤΙΚΟ

Επιβάλλει το πολιτικό Ισλάμ
και στους Τουρκοκύπριους
ο Ερντογάν
Άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της προσάρτησης της
κατεχόμενης Κύπρου από την Τουρκία αποτελεί το νέο «πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας» μεταξύ της Άγκυρας και της «κυβέρνησης» των Τουρκοκυπρίων. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στις 14 Απριλίου αλλά κρατήθηκε μυστικό μέχρι τις 20 Μαΐου,
περιλαμβάνει πρόνοιες που μεταφέρουν πρακτικές που εφαρμόζονται στην Τουρκία, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Ενδεικτικά η συμφωνία προνοεί για την προώθηση «νομικών
ρυθμίσεων» σχετικά με την παρεμπόδιση των ιδεολογικών δραστηριοτήτων των συντεχνιών και τον περιορισμό στο δικαίωμα της
συνάθροισης και διαδήλωσης.
Επίσης φαίνεται ότι ο στόχος της επιβολής του πολιτικού Ισλάμ
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα εξυπηρετείται με προβλέψεις που
αφορούν την προώθηση νομοθεσιών για «ενίσχυση των δεσμών
σε τομείς που πηγάζουν από κοινές ιστορικές, θρησκευτικές και πνευματικές αξίες».
Ενδεικτικές του πνεύματος του πρωτοκόλλου είναι και οι πρόνοιες που πλήττουν την ελευθερία της έκφρασης. Χαρακτηριστική
η πρόβλεψη για συνεργασία της «κυβέρνησης» με την Τουρκία
«ενάντια στην παραπληροφόρηση σε όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αλλά
και η ποινικοποίηση δημοσιογραφικών σχολίων που θα θεωρούνται προσβλητικά.

ΞΥΛΟ ΣΤΗΝ
ΨΕΥΔΟΒΟΥΛΗ
Η αποκάλυψη των προνοιών του «Πρωτοκόλλου» προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στην τ/κ
κοινότητα, με τον αρχηγό
της αντιπολίτευσης να κάνει λόγο για νέα παρέμβαση της Τουρκίας
στα εσωτερικά της Τουρκοκυπρίων.
Η τοποθέτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν έγινε στην διάρκεια μια
φορτισμένης συνεδρίασης στην τ/κ «βουλή», όπου βουλευτές του
κυβερνώντος κόμματος πιάστηκαν στα χέρια με βουλευτές της αντιπολίτευσης, μετά την προσπάθεια βουλευτή του αριστερού ΡΤΚ να
ανέβει στο βήμα με φανέλα που έγραφε «Όχι» στο πρωτόκολλο.
Μεγάλες αντιδράσεις προκλήθηκαν και σε επίπεδο συντεχνιών
με την συντεχνία των Τ/κ δασκάλων να καλεί την Τουρκία να σταματήσει να προσπαθεί να αλλάξει τους Τουρκοκύπριους ενώ η
συντεχνία των εργαζομένων στην αρχή ηλεκτρισμού ανακοίνωσε
πως δεν αναγνωρίζει «το πρωτόκολλο της προσάρτησης και της
προδοσίας».

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ»
Σε σχέση με τις πρόνοιες του πρωτοκόλλου που αφορούν την
ελευθερία του τύπου τοποθετήθηκε και εκπρόσωπος της Κομισιόν,
χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την χρήση του ποινικού δικαίου ως
εργαλείου άσκησης πίεσης σε επικριτικές φωνές. «Η ελευθερία της
έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου αποτελούν απαραίτητα θεμέλια για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου».
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Συνάντηση Επισκόπου Μαξίμου με τον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο Justin Welby στο Κόβεντρι

Στο Διαμαντένιο Ιωβηλαίο (60 έτη) του νέου Καθεδρικού Ναού του Κόβεντρι προσεκλήθη ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, την Τετάρτη 25 Μαΐου.
Ο Θεοφιλέστατος συναντήθηκε στον Καθεδρικό Ναό
και αργότερα στην Επισκοπική Κατοικία του Αγγλικανού
Επισκόπου του Κόβεντρι, με τον Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας κ. Justin Welby, τον Επίσκοπο Coventry και τον
Επίσκοπο Warwick.
Ο Επίσκοπος Μελιτηνής μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων
και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα και της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της πόλεως.
Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου
και ο Πρόεδρος της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Κόβεντρι κ. Άλεξ Παντελή.
Ο παλαιός ιστορικός Αγγλικανικός Καθεδρικός του Κόβεντρι καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από ανελέητο βομβαρδισμό της πόλεως από τους Γερμανούς στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο νέος Καθεδρικός της Αγγλικανικής
Εκκλησίας οικοδομήθηκε δίπλα στα ερείπια του παλαιού.
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ANNOUCEMENT BY
THE NATIONAL FEDERATION OF CYPRIOTS UK

#HANDSOFFCYPRUS
CAMPAIGN
20 July 2022 marks 48 years since Turkey
illegally invaded and occupied the northern third of Cyprus. The invasion caused
200,000 people to become refugees, many
of whom have had to build new lives here
in the UK, and missing persons whose
fates are still unknown. Sadly, instead of
working towards the reunification of Cyprus,
Turkey is now pushing for the permanent
partition of the island and is tak-ing steps
to unilaterally ‘open’ Varosi. This completely
violates UN Security Council resolutions
and is unacceptable to all Cypriots.
Therefore, at this critical time, Cyprus needs the full support of the UK Government
and Members of Parliament, who hold the Government to account. You can make a
difference by ensuring that your local MP is speaking up for Cyprus and opposing
Turkey’s illegal actions and 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.
As one of Cyprus’ guarantor powers and a Permanent Member of the UN Security
Council, the UK Government and MPs have a unique, and historic, duty to stand up for
Cyprus and oppose actions that seek to undermine its sovereignty and territorial integrity. The #HandsOffCyprus campaign is an im-portant reminder to our own MPs that
they have constituents who care passionately about Cyprus and want to see the end
of the occupation and its reunification in line with UN resolutions.
Last year thousands of people, in hundreds of constituencies, contacted their MP to
ask them to stand up for Cyprus. With the troubling recent developments in Varosi, it is
vital that our community makes its voice heard loudly again this year to urge the UK to
stand-up for international law and implement meaningful consequences for Turkey’s
ongoing occupation and illegal actions.
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Συνάντηση Επισκόπου
Μαξίμου με τον Αγγλικανό
Επίσκοπο Μπέρμιγχαμ

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο προσκάλεσε στο Επισκοπείο του ο
Αγγλικανός Επίσκοπος Μπέρμιγχαμ κ. David Urquhart.
Τον Θεοφιλέστατο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου και η
Πρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ, κα Φωτεινή Λύτρα.
Τους δύο Επισκόπους συνδέει φιλία από 15ετίας, από την εποχή που συνεργάστηκαν
στην Αθήνα για την ίδρυση Κέντρων Τελικού Σταδίου (Hospices).
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος προσέφερε στον Αγγλικανικό
Επίσκοπο μία βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, μετέφερε τους χαιρετισμούς του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα και τον ευχαρίστησε για την ευγενική πρόσκληση.

Ο μογένεια
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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαγωνισμός ποίησης
«Δεν σε Ξεχνώ Ιωνία»
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ), πραγματοποιείται ο 5ος Διαγωνισμός Ποίησης και Πεζόμορφου
Στοχασμού συνοδεία φωτογραφίας-κειμηλίου, με θέμα
ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΩ ΙΩΝΙΑ «Ω Σμύρνη πάντα εσύ μαργαριτάρι…» (Ανατολή | Κ. Παλαμάς).
Ο Διαγωνισμός ξεκίνησε στις 15/5/2022 και λήγει
στις 30/6/2022.
Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας και θεματικά αφορά τόσο το υψηλό επίπεδο της ζωής στην Ιωνία μέχρι
το 1921, όσο και τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922).
Οι συμμετέχοντες, μαζί με το ποίημα ή τον πεζόμορφο
στοχασμό τους, θα πρέπει να αποστείλουν και μία φωτογραφία με λεζάντα, Ιώνων συγγενών ή φιλικής οικογένειας από την Ιωνία.
Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα επιλέξει από
τα έργα που θα υποβληθούν, εκείνα τα οποία και θα ενταχθούν σε Ανθολογία, η οποία θα εκδοθεί από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου σε συνεργασία με τις
εκδόσεις ΑΡΧΥΤΑΣ.
Οι τρεις συμμετοχές που θα διακριθούν, θα τιμηθούν

ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

λαμβάνοντας αντίστοιχα Αριστείο – Βραβείο – Έπαινο,
ένα πρωτότυπο εικαστικό έργο, φιλοτεχνημένο από εκλεκτό καλλιτέχνη μέλος του Συνδέσμου Πολιτισμού
Ελλάδας Κύπρου και ένα αντίτυπο της Ανθολογίας.
Όλοι όσοι επιλεγούν να συμμετέχουν στην Ανθολογία
θα προσκληθούν σε ειδική τιμητική εκδήλωση που θα
διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Πληροφορίες αναφορικά με τους όρους συμμετοχής
στον Διαγωνισμό δίνονται στην ιστοσελίδα
https://cultural-association.org/5ος-διαγωνισμόςποίησης-και-πεζόμορφο/.

O μογένεια
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Παρουσίαση στη Λάρισα
του βιβλίου του
Ντίνου Αυγουστή
«Έλληνες Κύπριοι αθεράπευτοι»
Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο
Τύπου:
«Το έργο “Έλληνες Κύπριοι Αθεράπευτοι”, αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά και σημαντική παρακαταθήκη
τιμής και μνήμης στον ακατάπαυστο
αγώνα για τη λευτεριά της Κύπρου.
Ένα καλαίσθητο βιβλίο από τις εκδόσεις Γερμανός, που μπορεί να αξιοποιηθεί και ως πολύτιμο βοήθημα για
την ιστορία και τον πολιτισμό στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Αυτό τονίστηκε, μεταξύ άλλων, στη
παρουσίαση του βιβλίου του Αυγουστίνου (Ντίνου) Αυγουστή «Έλληνες

με την Ελλάδα και τρίτο τον ηρωικό
και άγνωστο αγώνα των νέων της
ΕΟΚΑ.
Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρατήρηση του κ. Ράπτη πως η «ειδοποιός διαφορά» που έκρινε την τύχη
της Κύπρου ήταν η Αγγλοκρατία. «Αν
και εκ πρώτης όψεως θα έλεγε κανείς
πως η υπαγωγή της Κύπρου υπό το
σύμμαχο προς την Ελλάδα Βρετανικό
Στέμμα θα διευκόλυνε τις εθνικές επιδιώξεις, τελικά έδρασε καταλυτικά
αρνητικά, καθώς η περίπτωση της
Κύπρου αναβαθμίστηκε από το Ανατολικό Ζήτημα σε εκείνο της Κοσμοκρατορίας της Βρετανικής Αυτοκρα-

νια του 1974, μπαίνει στη θέση του
ήρωα, στην ζωή του άλλου, καθώς
συμπάσχει για τον άνθρωπο με ευαι-

«συμμαχικά»/ΝΑΤΟϊκά, με την ελληνική κυβέρνηση (χούντα και μεταπολίτευση απούσα - όχι τον ελληνικό

Κύπριοι Αθεράπευτοι», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25/05/2022
μπροστά σε ένα γεμάτο Δημοτικό
Ωδείο Λάρισας, σε μια εκδήλωση που
συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Σύλλογος Κυπρίων Νομού Λάρισας, η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων
Ελλάδος, τα Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου, οι Εκδόσεις «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» και
το βιβλιοπωλείο «ΑΝΕΜΟΣ».
Πρώτος ομιλητής ο κ. Νίκος Ράπτης,
πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
των Εκπαιδευτηρίων Μ.Ν. Ράπτου, ο
οποίος παρουσίασε το ιστορικό τμήμα
του έργου και ανέδειξε τρία ζητήματα: Το πότε και γιατί απέκλινε η Κύπρος από τα υπόλοιπα ελληνικά εδάφη
που ενώθηκαν στον εθνικό κορμό, τη
«γενεαλογία» της ιδέας της Ενώσεως

τορίας. Η βρετανική πολιτική τελικά
λειτούργησε ως “γεφυροποιός” μεταξύ
της πρώτης Τουρκοκρατίας (15711878) και της δεύτερης (από το 1974,
έστω μόνο στο βόρειο τμήμα της Μεγαλονήσου)» κατέληξε ο κ. Ράπτης.
Η κ. Ζωή Καλαφάτη, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και αντιπρόεδρος
του Θεσσαλικού Θεάτρου, αφού χαρακτήρισε τον συγγραφέα «άριστο
πανεπιστημιακό δάσκαλο, που διαπλάθει τη νέα γενιά με τη χαρισματική προσωπικότητά του», μίλησε για
το δεύτερο μέρος του βιβλίου, στο
οποίο «κυριαρχεί η γνησιότητα και ο
ρεαλισμός, που εξισορροπούν αρμονικά με τη συναισθηματική γλώσσα
του πολιτισμού στα βιογραφικά
σημειώματα. Γνήσιος πατριώτης και
ακάματος αγωνιστής ο ίδιος, στα χρό-

σθησία, τρυφερότητα και αγάπη. Κεντρικό μήνυμα του βιβλίου είναι η αγάπη
για την πατρίδα και την ελευθερία.
Προβάλλονται έμμεσα οι αξίες της
δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της
ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης των
λαών» και αναδεικνύοντας με ένα
μοναδικό τρόπο μορφές Ελλήνων της
Κύπρου που άφησαν το αποτύπωμα
τους στον πολιτισμό, αρχαίο και σύγχρονο (μουσική, τέχνη, συγγραφή κ.λπ.)
στον ελληνικό αθλητισμό, και την πολιτική, καθώς και στο πεδίο της τιμής».
Στην ομιλία του ο συγγραφέας αναφέρθηκε στην ωμή επέμβαση της
Τουρκίας στην Κύπρο, την ανείπωτη
τραγωδία του εμφύλιου σπαραγμού
με το βαρύ τίμημα στο εσωτερικό
μέτωπο και την τουρκική εισβολή του
1974 που διενεργήθηκε με όπλα

λαό) και την τουρκική κατοχή για την
οποία όλοι οι διεθνείς οργανισμοί
καταδικάζουν μόνο στα λόγια. Τα
κατεχόμενα της Κύπρου δεν θυμίζουν
σε τίποτε, ότι σε αυτό το μέρος, πριν
48 χρόνια, ζούσαν Έλληνες για περισσότερο από τριάντα αιώνες.
Ακολούθως εξήγησε και ανέλυσε
την επιλογή του τίτλου του βιβλίου
«Έλληνες Κύπριοι Αθεράπευτοι»:
Ρητορικός ο τίτλος του βιβλίου που
αναφέρεται στην ελληνικότητα, την
ιστορία και τα προβλήματα της Κύπρου. Για την Κύπρο που δεν απουσίασε ποτέ από κανένα εθνικό προσκλητήριο. Για την Κύπρο, που όπως
έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής
Παλαμάς «Πολλούς αφέντες άλλαξε,
δεν άλλαξε καρδιά». Στις σελίδες του
διατρέχεται η ιστορία της Μεγαλο-

νήσου, οι αγώνες κι οι θυσίες των
Ελλήνων της Κύπρου στην ελληνική
διαχρονία αλλά και τον μεγάλο πόθο
της ΕΝΩΣΗΣ με την Ελλάδα που δεν
πραγματοποιήθηκε (αλήθεια, σε ποιο
άλλο μέρος στον κόσμο έγινε δημοψήφισμα κάτω από συνθήκες δουλείας με 95,7% θετική ψήφο υπέρ της
Ένωσης;). Οι τραγικές στιγμές της ιστορίας του νησιού, με κορυφαία την
εισβολή των Τούρκων το καλοκαίρι
του 1974, περνούν κι αυτές μέσα στη
ροή του γραπτού λόγου με μια αδιόρατη πίκρα για όλα αυτά που έγιναν
ή δεν έγιναν. Τα λάθη, οι παραλείψεις,
οι ιδεοληψίες, αλλά και τα κακά της
φυλής, αιτία κι αφορμή που δυστυχώς
επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό
τρόπο, εκείνο το δραματικό και θερμό
καλοκαίρι του Ιουλίου του 1974.
Ολοκληρώνοντας ο κ. Αυγουστή,
αφιέρωσε την εκδήλωση σε όλους
τους Έλληνες και στους αείμνηστους
γονείς και αδέλφια του Χαράλαμπο,
Καλλισθένη, Τάκη και Ανδρούλλα,
καθώς επίσης και σε όλους τους αδικοχαμένους συναδέλφους του Καταδρομείς της 33ης Μοίρας Καταδρομών.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόξενος της Κύπρου κ. Μιλτιάδης Σπύρος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος
Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης
και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Κυπρίων Νομού Λάρισας κ. Παναγιώτης Σακογιάννης.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε
ο δημοσιογράφος-διευθυντής ειδήσεων στο «Θεσσαλία Τηλεόραση» κ.
Γιάννης Κολλάτος, ενώ κείμενα από
το βιβλίο διάβασε η δημοσιογράφος
του Δημοτικού Ραδιοφώνου κ. Ειρήνη
Παπακαλούση.
Το μουσικό πρόγραμμα επιμελήθηκε
ο μαέστρος Θέμης Σαμαντζής με άξιους συμπαραστάτες του τον Πάνο
Κράια με τις εξαιρετικές του ερμηνείες
(τραγουδιών με στίχους Ευαγόρα
Παλληκαρίδη, Β. Μιχαηλίδη και Π.
Κυριάκου) και τον Δημήτρη Κατσαβάκη στην κιθάρα.
Η εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό
Ύμνο.
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Εκδήλωση του σωματείου
ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ Η.Β.
Tην Κυριακή 22 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία φιλανθρωπικό πολιτιστικό γεύμα στον Άγιο Παντελεήμονα για ενίσχυση του σωματείου «Αλκυονίδες Η.Β.» Την εκδήλωση τίμησε με
την παρουσία του ο Γενικός Πρόξενος της Ύπατης
Αρμοστείας της Κύπρου στο Η.Β., κος Θ. Γκότσης,
ο οπoίος εξήρε το έργο του σωματείου και παρουσίασε το βιβλίο της Μάγδας Ασπρίδου Χριστοδουλίδου με μεταφράσεις ποιημάτων Κώστα Μόντη
από την μητέρα της, Μάρω Μαυρουδή. Ο Μορφωτικός Σύμβουλος, Δρ Μ. Ψαράς, προσέφερε μια
εξαίρετη παρουσίαση του μυθιστορήματος «Το Χει-

τους ασθενείς και την βραβευμένη συγγραφέα, Κυριακή Παπαλεοντίου.
Τα έσοδα της εκδήλωσης προσφέρονται για στήριξη της «Φωλιάς» των Αλκυονίδων, όπου χορηγείται
δωρεάν διαμονή και στήριξη σε άπορες οικογένειες
που έρχονται από την Κύπρο για ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομεία του Λονδίνου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την κοινότητα του
Αγίου Παντελεήμονα, τις ακούραστες εθελόντριες
και τον φωτογράφο Αλέξιο Γεννάρη. Την εκδήλωση επιμελήθηκαν μουσικά ο Κωνσταντίνος Παπαχριστοφόρου (τραγούδι/ κιθάρα) και ο Ντένις Ζήνων
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Τουρκική απόβαση σε νησί
φοβάται η ελληνική κυβέρνηση

Σε πλήρη επιφυλακή έχουν τεθεί οι Ένοπλες Δυνάμεις (Πολεμική Αεροπορία και Ναυτικό), καθώς στις τάξεις της κυβέρνησης υπάρχει διάχυτη
η ανησυχία, ότι η Τουρκία, κορυφώνοντας τις προκλήσεις, ενδεχομένως
να προβεί σε μία κίνηση αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στο
Αιγαίο. Για την ακρίβεια, αυτό που φοβούνται περισσότερο είναι μία απόβαση σε νησί, όχι απαραίτητα κατοικημένο, ίσως σε μια από τις δεκάδες
βραχονησίδες, των οποίων την κυριαρχία, ούτως ή άλλως, αμφισβητεί η
Άγκυρα. Την ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης ενίσχυσε με τις δηλώσεις
του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου, ο οποίος
είπε χαρακτηριστικά: «Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, θα προχωρήσουμε περαιτέρω». Αναφερόταν συγκεκριμένα στο ζήτημα των νησιών και
στην απαίτηση της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση. Η κίνησή της
προ μηνών να στείλει σχετικό έγγραφο στον ΟΗΕ υπογραμμίζει την πρόθεση της Άγκυρας να τραβήξει το σχοινί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε απαντητική επιστολή στον ΟΗΕ, αποκρούοντας τις
αιτιάσεις και καταρρίπτοντας τα επιχειρήματα της γειτονικής χώρας, αλλά
δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα λειτουργήσει ανασταλτικά όσον αφορά τους
σχεδιασμούς του Ταγίπ Ερντογάν.

Ελληνικό το 21% του παγκόσμιου στόλου
Η ελληνική σημαία κυριαρχεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Οι
Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 21% του παγκόσμιου στόλου και το
59% του ευρωπαϊκού. Οι εισροές από τις θαλάσσιες μεταφορές στο ελληνικό
ισοζύγιο πληρωμών είναι οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί μετά το
2008 και ανέρχονται σε πάνω από 17 δις ευρώ. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες,
με 5.514 πλοία, ελέγχουν το 32% των δεξαμενόπλοιων, το 25% των πλοίων
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και το 22% των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως, με την τελευταία κατηγορία να θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την απεξάρτηση της
Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Ο Όμιλος Μαρινάκη επεκτείνεται. Αυξάνει τον στόλο του με την ελληνική σημαία ψηλά στο κατάρτι! Πρόσφατα,
εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας του Ευάγγελου Μαρινάκη προχώρησε στην απόκτηση τεσσάρων νέων δεξαμενόπλοιων, τύπου Aframax, διπλού καυσίμου LNG. Τα πλοία πουλήθηκαν απευθείας από την ING Bank
και έναν όμιλο άλλων τραπεζών. Να είναι καλορίζικα…

Ο υπερατλαντικός θρίαμβος!
Είχε εκτυφλωτική λάμψη το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στην
Ουάσινγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση του Πλανητάρχη. Για
πρώτη φορά στη ζωή μου (και το εννοώ!) άκουσα άτομα – συναδέλφους
και φίλους – που δεν θα τα έλεγε κανείς «μητσοτακικούς» (ούτε καν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας), να μιλούν με τόσο θερμά λόγια για όσα
είδαν με τα μάτια τους και όσα άκουσαν με τα αυτιά τους, για τις επαφές,
τις συναντήσεις και την εμπνευσμένη ομιλία του Κυριάκου στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης. Κάποιοι χολερικοί ΣΥΡΙΖΑίοι αξιωματούχοι
και άλλοι μικρόψυχοι όμως, «ουδέν καλό» βρήκαν στην συγκλονιστική
εικόνα να χειροκροτούν όρθιοι με ζητωκραυγές τα μέλη του Κογκρέσου
και της Γερουσίας τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης μιας βασανισμένης, αλλά
υπερήφανης χώρας! Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι θα λάβουν τον «λογαριασμό» όλοι οι «πενθούντες» για την μεγαλειώδη επιτυχία εντός κλειστού
φακέλου στις επόμενες εκλογές! Όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν…

“Πετάει” η ελληνική κρουαζιέρα...
«Η κρουαζιέρα συνεισφέρει στην εθνική οικονομία 1 δις ευρώ, στον δε
κλάδο δραστηριοποιούνται 16.500 επαγγελματίες στην Ελλάδα. Το 69%
των ερωτηθέντων που δεν έχουν κάνει ποτέ κρουαζιέρα, δηλώνουν ότι
είναι ανοικτοί σε αυτό το είδος ταξιδιού», τονίζει η Γενική Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA),
Μαρία Δεληγιάννη. Το 2022, 87 κρουαζιερόπλοια θα κάνουν κρουαζιέρα
στην Ελλάδα, φθάνοντας στα επίπεδα του 2019 και το αξιοσημείωτο είναι
ότι το 54% αυτών θα κάνει home port στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα θα παραμείνει σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των εταιρειών κρουαζιέρας, όντας
ήδη η 3η μεγαλύτερη χώρα-προορισμός κρουαζιέρας στην Ευρώπη»,
υπογραμμίζει η Γενική Διευθύντρια της CLIA.

Στα χνάρια του Πάιατ...
Τις προηγούμενες ημέρες ο νέος Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης ολοκλήρωσε έναν ευρύ κύκλο επαφών με τον πρωθυπουργό, τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης. Από όσα είπε προκύπτει σαφώς ότι στη διάρκεια της θητείας του,
το ενδιαφέρον του θα είναι στραμμένο σε τρεις κυρίως τομείς: Γεωστρατηγικά, Ενέργεια και Επενδύσεις. Θα συνεχίσει, συμπερασματικά, στον
δρόμο που άνοιξε ο προκάτοχός του Τζέφρι Πάιατ.

Κάλεσμα
Υψηλούς προσκεκλημένους αναμένεται να έχει η Κρήτη το αμέσως
επόμενο διάστημα μετά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις
ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, για να του ανταποδώσει
τη θερμή φιλοξενία και να τον υποδεχθεί ως... Μπαϊντενάκη.

Φ. Χαρ.

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: «Θα υπερασπιστούμε
την κυριαρχία μας σε γη, θάλασσα και αέρα»
Α

υστηρό και αποφασιστικό μήνυμα
προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι
αποφασισμένη να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία σε γη, θάλασσα και αέρα
έστειλε η ελληνική κυβέρνηση.
Μιλώντας από τη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος
τόνισε: «Είμαστε αποφασισμένοι και πανέτοιμοι να υπερασπίσουμε την εθνική μας
ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία,
οπουδήποτε αυτό χρειαστεί να γίνει».

Απροσπέλαστος ο Έβρος
Ο υπουργός ενημέρωσε την Εθνική Αντιπροσωπεία για την κατάσταση στον Έβρο
και τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν
στο πρώτο τετράμηνο του 2022. Όπως ανέφερε, έχουν καλυφθεί 37,5 χιλιόμετρα στον
φράχτη στον Έβρο και «θα κατασκευαστούν
όσο γίνεται περισσότερα χιλιόμετρα αυτού
του φράχτη, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που θα διασφαλιστούν, τόσο από την
ΕΕ όσο και από τον εθνικό προϋπολογισμό,
από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης της
Ελλάδας».
«Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας
είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, επιδεικνύουν
το υψηλότερο δυνατό πεδίο επιχειρησιακής
ανταπόκρισης στα προβλήματα και στις
δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν
στην περιοχή, έχουν άριστο επίπεδο συνεργασίας με τον στρατό μας και γι’ αυτόν τον
λόγο, έχουν πετύχει, αυτό το πρώτο τετράμηνο του 2022, να αντιμετωπίσουν πάνω
από 1.600 περιστατικά, με τα οποία επιχει-

ρήθηκε από τους γείτονές μας να εργαλειοποιηθούν δυστυχισμένοι άνθρωποι, παράτυποι μετανάστες και να μπουν με παράνομο τρόπο στην πατρίδα μας», σημείωσε ο κ.
Θεοδωρικάκος και ενημέρωσε τη Βουλή ότι
«τα περιστατικά αυτά αφορούσαν πάνω
από 40.000 ανθρώπους, αυτούς τους τέσσερις μήνες, όπου η Ελληνική Αστυνομία
έχει ενεργήσει απολύτως αποτελεσματικά».
Ο υπουργός διαβεβαίωσε τους πολίτες
ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη «αυτήν
την ανίκητη ασπίδα προστασίας των συνόρων να την ενισχύσει ακόμη περισσότερο».
Όπως τόνισε, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός
πρόσληψης άλλων 250 συνοριοφυλάκων,
οι οποίοι τους επόμενους μήνες αναλαμβάνουν καθήκοντα, και «είναι ξεκάθαρη η απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει περαιτέρω
τον φράχτη, το τείχος που υπάρχει στον
Έβρο».
Έχουν ήδη καλυφθεί 37,5 χιλιόμετρα,
σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος

πρόσθεσε ότι «αυτό αποτελεί έργο και αποστολή της ΕΛΑΣ και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Απόφαση των όλων των Ελλήνων
η υπεράσπιση της χώρας
«Στην Αλεξανδρούπολη και σε ολόκληρο
τον Έβρο το κλίμα είναι απόλυτης εθνικής
ενότητας και αυτοπεποίθησης και το μήνυμα
προς εκείνους από την ηγεσία της γειτονικής
Τουρκίας που φαντασιώνονται νέες νίκες επί
Βυζαντινών, όπως είπαν ορισμένοι, είναι ότι
η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας της
Ελλάδας, σε γη, θάλασσα και αέρα, είναι
απόλυτη και συνειδητή απόφαση όλων των
Ελλήνων», επεσήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και υπογράμμισε:
«Δεν μπορεί να έχει κανείς καμία απολύτως
αμφιβολία ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και πανέτοιμοι να υπερασπίσουμε την ακεραιότητα και την εθνική
κυριαρχία, οπουδήποτε αυτό χρειαστεί να
γίνει».

ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: «Η κυβέρνηση
θα προστατέψει τα πανεπιστήμια»
Αναφερόμενη στις φασιστικές επιθέσεις μια ομάδας τραμπούκων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
που τραυματίζουν αστυνομικούς και καταστρέφουν δημόσια και ιδιωτική περιουσία, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τόνισε κατηγορηματικά ότι «η
κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να
εφαρμόσει τον νόμο», ενώ ανέφερε ότι
η Κυβέρνηση από τον πρώτο κιόλας
μήνα και σύμφωνα με τις προεκλογικές
της εξαγγελίες, ψήφισε νόμο με τον οποίο
η Αστυνομία έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει όπου υπάρχουν παράνομες ενέργειες στα Πανεπιστήμια, με τον ίδιο τρόπο που θα επενέβαινε και σε κάθε άλλο χώρο. Αυτό γίνεται και στο ΑΠΘ, όπου επιτέλους τερματίστηκε μια κατάληψη που κρατούσε εδώ και 34 χρόνια και στη θέση αυτή θα γίνει μια βιβλιοθήκη.
Παραμένοντας στο ίδιο θέμα, η κυρία Κεραμέως είπε ότι τα επεισόδια στο ΑΠΘ είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ενώ πριν λίγα χρόνια αυτό ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο και δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ξεριζώσει κάθε φαινόμενο παραβατικότητας στα ελληνικά Πανεπιστήμια.
Μιλώντας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις που θα ξεκινήσουν σήμερα Πέμπτη στα Επαγγελματικά και αύριο Παρασκευή στα Γενικά

Λύκεια, ευχήθηκε καλή επιτυχία στους
μαθητές και τόνισε ότι θα καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα να βγουν
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπει
τέλος στην αγωνία των υποψηφίων.
Σε ό,τι αφορά το νέο νομοσχέδιο για
την Παιδεία, η κυρία Κεραμέως είπε ότι
«ανοίγουν νέους ορίζοντες για τους φοιτητές».
Ανέφερε ως παράδειγμα ότι ένα φοιτητής της Νομικής θα μπορεί για ένα
εξάμηνο να παρακολουθήσει μαθήματα Πληροφορικής κι αυτό θα
αποτυπώνεται στο πτυχία του. Και βέβαια αν θέλει να παρακολουθήσει και όλα τα μαθήματα της Πληροφορικής και να πάρει πτυχίο
μπορεί αν το κάνει δίνοντας κατατακτήριες εξετάσεις. Συμπλήρωσε
δε ότι στο νέο νομοσχέδιο υπάρχουν και μια σειρά άλλων προβλέψεων όπως η συνεργασία ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, το
εσωτερικό Erasmus κ.ά., που αναβαθμίζουν τις δυνατότητες για κάθε
φοιτητή.
Τέλος κι αναφερόμενη στις φοιτητικές παρατάξεις, είπε ότι με το
νέο νομοσχέδιο οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
στα συμβούλια και τα όργανα των Πανεπιστημίων, ενώ η εκλογή
τους θα γίνεται με ψηφοφορία μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου.

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

«Εισβολή»
επενδυτών από
Σαουδική Αραβία
στην Ελλάδα

Ο

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε τη Δευτέρα στο
Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Khalid
bin Abdulaziz Al Falih, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχει σε διμερές Επιχειρηματικό Forum
και να συμπροεδρεύσει αύριο στις
εργασίες της 5ης Συνόδου της Μικτής
Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας –
Σαουδικής Αραβίας.
«Γνωρίζετε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε σε αυτήν τη σχέση και πόσα περισσότερα πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων. Είχα επίσης την ευκαιρία, την περασμένη Πέμπτη, να συζητήσω με την Αυτού
Υψηλότητα τον Πρίγκιπα Διάδοχο την επικείμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα. Και
βεβαίως επανέλαβε για άλλη μια φορά τη
δέσμευσή του να διασφαλίσουμε ότι θα έχου-

με απτά αποτελέσματα από αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση», δήλωσε κατά την
έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός.
«Το όραμα που μοιράζεστε εσείς και η
Αυτού Υψηλότητα για τη διασύνδεση Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας σε διάφορα πεδία πλέον υλοποιείται στην πράξη, στο πεδίο, και σε επίπεδο συνδεσιμότητας, είτε
αυτό αφορά τον ψηφιακό τομέα, το εμπόριο, τις υλικοτεχνικές υποδομές (logistics), τις
επενδύσεις, τον τουρισμό», σημείωσε από
την πλευρά του ο κ. Al Falih, ο οποίος συνοδευόταν από οκτώ Υφυπουργούς και ηγείται
πολυπληθούς επιχειρηματικής αποστολής
με εκπροσώπους 59 σαουδαραβικών εταιρειών.
Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών
σχέσεων σε πληθώρα τομέων, όπως της
ενέργειας, του τουρισμού, της ναυτιλίας, του
πολιτισμού, της υγείας και των αγροδια-
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τροφικών προϊόντων.

σε συνέχεια της επίσκεψης μεγάλης ελληνι-

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η

κής επιχειρηματικής αποστολής στη Σαου-

προσέλκυση άμεσων επενδύσεων αποτε-

δική Αραβία τον Μάρτιο, της επίσκεψης του

λεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και εξέ-

Πρωθυπουργού στο Ριάντ τον περασμένο

φρασε την πρόθεσή του να εντείνει την αμοι-

Οκτώβριο και της προηγούμενης συνάν-

βαία επωφελή συνεργασία με τη Σαουδική

τησής του με τον κ. Al Falih, τον περασμέ-

Αραβία. Σημείωσε ακόμη ότι προσβλέπει

νο Σεπτέμβριο, ενώ την προηγούμενη εβδο-

σε νέα συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο

μάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz

τηλεφωνικά με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της

Al Saud, κατά την προγραμματιζόμενη

Σαουδικής Αραβίας.

επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα το επό-

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος,
από την ελληνική πλευρά, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-

μενο διάστημα.
Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ήρθε

ΝΔ: Εξορμήσεις σε βάθος 12 μηνών
Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται ο κομματικός
μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, μετά το 14ο Τακτικό Συνέδριό της, αφού η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης και κυρίως το γεγονός ότι, με βάση τις
εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ελληνική
κυβέρνηση έχει εισέλθει στο τελευταίο της δωδεκάμηνο πριν από την προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία, καθιστούν απολύτως επιτακτική την περαιτέρω
«επένδυση» στο μέτωπο της επαφής με την κοινωνία.
Στο πλαίσιο αυτό, από τις αμέσως επόμενες κιόλας ημέρες, θα αυξηθούν με γεωμετρική πρόοδο οι
εξορμήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο
Λεκανοπέδιο Αττικής και στην Περιφέρεια, σε μια επί
της ουσίας κλιμάκωση της δραστηριότητας που έχει
ξεκινήσει από την εκλογή του Παύλου Μαρινάκη
στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής
της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος, μαζί με τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, μετά το διάλειμμα του Συνεδρίου, θα πραγματοποιήσουν νέο
κύκλο περιοδειών, με στόχο τη συνεχή επικοινωνία
με τη βάση του κόμματος και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου αλλά και, όπως τονίζουν τα στελέχη
της Νέας Δημοκρατίας, τη συγκέντρωση των ανησυχιών
και προβλημάτων των κατοίκων κάθε περιοχής. Ήδη,
μέσα σε πέντε μήνες από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο νέος Γραμματέας έχει βρεθεί σε 23 περιοχές στο Λεκανοπέδιο και στην Περιφέρεια. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι το γεγονός ότι ο Παύλος
Μαρινάκης επιλέγει να επισκέπτεται Περιφέρειες και
Νομούς που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Μεγάρου Μαξίμου (πολιτικά, εκλογικά και κοινωνικά), σε μια προσπάθεια να κινητοποιηθεί το στελεχιακό δυναμικό, αλλά και να φθάσουν μέχρι τα πρωθυπουργικό γραφείο οι προβληματισμοί των πολιτών και οι προτεραιότητες των
παραγωγικών φορέων. Πρόκειται για μία παράμετρο στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τους
επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου αυτό το διάστημα.
Ωστόσο, παράλληλα με τη συγκεκριμένη διαδικασία, κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία θα «τρέχουν»
από κοινού ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, των κορυφαίων κυβερνητικών
στελεχών, προκειμένου να μπουν και αυτοί στη λογική του πρωθυπουργού και της ηγετικής ομάδας της
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ
ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Νέας Δημοκρατίας.
Κεντρικός άξονας, όσον αφορά την επιλογή της
περιοχής στην οποία θα ταξιδεύει ο καθένας εκ των
υπουργών και των υφυπουργών, θα είναι ο συσχετισμός με σημαντικές παρεμβάσεις που «αγγίζουν»
τις αρμοδιότητες και τα χαρτοφυλάκιά τους και υλοποιούνται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελληνικής Περιφέρειας. Αναπτυξιακές ενέργειες, έργα υποδομών, περιβαλλοντικές δράσεις, ενίσχυση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, στο κάδρο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, που θα επιδιωχθεί να αναδειχθούν –ενόψει βεβαίως και της προεκλογικής περιόδου– μέσω
των συγκεκριμένων επισκέψεων.
Τα κλιμάκια αυτά θα αποτελούνται από μία ή έναν
υπουργό και μία τετραμελή ομάδα βουλευτών, ενώ
όπου κρίνεται ότι είναι χρήσιμο, θα προκύπτουν διευρυμένες αποστολές, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις
οι κυβερνητικοί θα συνταξιδεύουν με τους κομματικούς. Το χρονοδιάγραμμα, οι προορισμοί και η ατζέντα θα καθορίζονται από τους συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνεργασία με την τριανδρία Μαρινάκη, Μπρατάκου και Κονταδάκη. Όπως
είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, η επιχείρηση αυτή
θα ξεκινήσει εντός του τρέχοντος μηνός.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», οι πρώτοι
που αναμένεται να «οργώσουν» την Ελλάδα για να
μεταφέρουν τα κυβερνητικά μηνύματα είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κωστής
Χατζηδάκης, η Νίκη Κεραμέως, ο Κώστας Αχ.
Καραμανλής, ο Μάκης Βορίδης, ο Άκης Σκέρτσος και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
Όπως γίνεται αντιληπτό, με δεδομένο ότι πρόκειται για μερικά από τα πιο επιφανή κυβερνητικά στελέχη, καθίσταται σαφές ότι σκοπός του πρωθυπουρ
γικού επιτελείου είναι, αφενός, να αναδειχθούν άμεσα
οι κατακτήσεις του κυβερνητικού έργου και, αφετέρου, να «ζωντανέψουν» ακόμα πιο πολύ οι κομματικές οργανώσεις, προκειμένου να βρίσκονται σε
συνεχή εγρήγορση στον δρόμο για τις κάλπες.
Φώτης Χαραλαμπίδης

γιάδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την
Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ο
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου
Εξωτερικών Γιάννης Σμυρλής, ο Πρέσβης
της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία Αλέξης
Κωνσταντόπουλος, ο Επικεφαλής του
Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, η Αναπληρώτρια
Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελώνη και ο Αναπληρωτής Διευθυντής
του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Γάσπαρης Βλαχάκης.

Eμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας
συζήτησαν Στρατηγός Κ. Φλώρος
και πρέσβης του Ισραήλ

Θέματα που αφορούν στις τρέχουσες προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι
Ελλάδα και Ισραήλ και στον ρόλο που διαδραματίζουν ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως
και στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται
στο διεθνές περιβάλλον λόγω της εισβολής
της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη συνάντηση του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου με
τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Γιόσι

Αρμάνι, η οποία πραγματοποιήθηκε λόγω της
επικείμενης λήξης της θητείας του Ισραηλινού
αξιωματούχου.
Περαιτέρω συζητήθηκαν η επερχόμενη
επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ισραήλ, η
εξέλιξη των εξο-πλιστικών προγραμμάτων που
έχουν ανατεθεί σε ισραηλινές εταιρείες, η εκτέλεση κοινών δράσεων και συνεργειών, καθώς
και η προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης της
στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ
σε επιπλέον τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος,
σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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Ρ. ΜΕΝΕΝΤΕΖ: «Να υπάρξουν συνέπειες
για τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο»
Λ

άβρος κατά της τουρκικής επιθετικότητας
στην Ανατολική Μεσόγειο εμφανίστηκε από
το βήμα του συνεδρίου του «Εconomist» στη Νέα
Υόρκη ο Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των
ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ, λέγοντας πως η πολιτική της Άγκυρας εξακολουθεί να συνιστά απειλή
για τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή. «Παρά το γεγονός ότι είναι σύμμαχος στο
ΝΑΤΟ, η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία με προκλητικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο.
Οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου
με μαχητικά είναι απαράδεκτη συμπεριφορά από
οποιαδήποτε χώρα», υπογράμμισε ο Αμερικανός
γερουσιαστής.

νο όταν θα νοιώσει ασφυκτικό τον οικονομικό κλοιό
των κυρώσεων.
Όμως η διεθνής νομιμότητα απειλείται και από το
απολυταρχικό καθεστώς της Κίνας, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μενέντεζ, λέγοντας πως το Πεκίνο
χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο τις επενδύσεις στην
Ευρώπη, «τις οποίες πρέπει να αποτρέψουμε, προσφέροντας εναλλακτικές». Στο πλαίσιο αυτό έδωσε
εύσημα στην Ελλάδα για το γεγονός ότι «επέλεξε αξιόπιστους εταίρους για τα δίκτυα 5G».

«Υπονομεύει την ενότητα του ΝΑΤΟ»
«Η Τουρκία υπονομεύει την ενότητα του ΝΑΤΟ
σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μενέντεζ, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να κάνουμε σαφές στην Τουρκία ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τις παραβιάσεις του διεθνούς
δικαίου, ανάμεσα στις οποίες και οι υπερπτήσεις
στο Αιγαίο. Το βρίσκω πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε στην πώληση άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία». Επιπλέον, εξέφρασε την
εκτίμηση ότι η Άγκυρα «στο τέλος της ημέρας θα
άρει τα εμπόδια για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ».

«Εκκρεμεί η κατοχή της Κύπρου»
Ο ίδιος υπενθύμισε παράλληλα ότι εκκρεμεί να
επιλυθεί το ζήτημα της «παράνομης τουρκικής
κατοχής στην Κύπρο». Άσκησε δε κριτική στη στάση του Ταγίπ Ερντογάν και απέναντι στο Ισραήλ, «το
οποίο έχει αποκαλέσει “έθνος τρομοκρατών”, ενώ η
χώρα προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της από
τις επιθέσεις που δέχεται».

«Ιστορική η ομιλία Μητσοτάκη»
Ο κ. Μενέντεζ αποκάλεσε τον εαυτό του «πρωταθλητή» στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο και το
Ισραήλ, και αναφέρθηκε στην πρόσφατη ομιλία του
Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. «Ήταν μια
ομιλία με μεγάλη επιρροή, η πρώτη ιστορικά από
Έλληνα ηγέτη. Είδα με μεγάλη χαρά Δημοκρατικούς
και Ρεπουμπλικάνους να τον χειροκροτούν μαζί δίπλα
– δίπλα», σημείωσε ο κ. Μενέντεζ.

«Αξιόπιστος εταίρος η Κύπροςενίσχυση του σχήματος 3+1»
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κογκρέσο εργάζεται από
κοινού με τον Πρόεδρο Μπάιντεν με στόχο την πλήρη
εφαρμογή για την άρση του εμπάργκο όπλων στην
Κύπρο, με απώτερο στόχο των εκσυγχρονισμό του
αμυντικού της συστήματος.
«Η Κύπρος έχει αποδείξει ότι είναι ένας άξιος εταίρος», υπογράμμισε ο κ. Μενέντεζ, ο οποίος έφερε
ως παράδειγμα το γεγονός ότι απαγόρευσε τον ελλιμενισμό ρωσικών πλοίων πριν ακόμη λάβει αυτήν
την απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, Τόνισε επίσης
ότι οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες στη συνεργασία με την
Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ μέσω του σχήματος 3+1 και χαρακτήρισε ισχυρότερες από ποτέ τις
σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Ανατολική Μεσόγειο.

«Κυρώσεις στον Πούτιν για να
αποκλιμακώσει την επιθετικότητά του»
Για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε ότι
υπενθυμίζει τη σημασία συμμαχιών πάνω στη βάση
κοινών αξιών ελευθερίας, δημοκρατίας και κανόνα
δικαίου, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Βλαντιμίρ
Πούτιν θα αποκλιμακώσει την επιθετικότητά του μό-
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KYP. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Και υπόνοια απειλής
της κυριαρχίας μας θα τιμωρείται αυστηρά»
Σ

τις απροκάλυπτες πολεμικές ιαχές Ερντογάν,
Τσαβούσογλου και Μπαχτσελί περί αμφισβήτησης της κυριαρχίας μικρών και μεγάλων ελληνικών νησιών του Αιγαίου, ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε μια
ασυνήθιστα αυστηρή προειδοποίηση προς την
Τουρκία. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα,
αλλά και στο Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη
βδομάδα τόνισε ότι όχι μόνο θα υπερασπιστεί τα
σύνορα της χώρας αλλά ακόμα και υπόνοια αμφισβήτησης της κυριαρχίας της θα τιμωρείται με αυστηρό τρόπο. Σαφώς ο πρωθυπουργός δείχνει ότι
δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του και ότι η τιμωρία
που εννοεί δεν είναι.. ευρωπαϊκή και αόριστη, με
δηλώσεις, νουθεσίες κ.λπ. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο θέμα των συνομιλιών με
την Τουρκία, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα αρνείται να
ανοίξει διάλογο, να συζητήσει καν θέματα παράλογων αξιώσεων, παράνομων και ανιστόρητων.

Οι πολεμικές ιαχές της Τουρκίας

«Απεξάρτηση από τη
ρωσική ενέργεια»
Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στον στόχο μετατροπής της Ανατολικής Μεσογείου σε ενεργειακό κέντρο, για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης και
της απεξάρτησης από τα ρωσικά αποθέματα ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με ειδική αναφορά στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης και του τομέα
LNG.
Ερωτηθείς για την προοπτική κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, απάντησε: «Αν είναι
οικονομικά βιώσιμος, θα πρέπει να εξεταστεί. Προσωπικά πάντως είμαι ένθερμος υποστηρικτής των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας».

ΥΦΕΞ ΗΠΑ: «Ναι στον EastMed
αν είναι οικονομικά βιώσιμος»
Erika Olson, βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών
ΗΠΑ για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις
«Αν οι εμπλεκόμενοι και οι ιδιωτικός τομέας στην
περιοχή αισθανθούν ότι το έργο θα ήταν εμπορικά
και περιβαλλοντικά βιώσιμο, τότε αυτή είναι μια συζήτηση που θα κάνουν οι ίδιοι. Εμάς μας ενδιαφέρει απλώς η αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας στην
Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα στην Ευρώπη»,
απάντησε η βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ
για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις Erika
Olson σε ερώτηση για την προοπτική κατασκευής
του αγωγού φυσικού αερίου EastMed.
Η κ. Olson σημείωσε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την
ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και πως «τρέχουν»
σχεδόν το 50% των εισαγωγών της χώρας σε LNG.
Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ εργάζονται από κοινού
με την Ε.Ε. για την ενεργειακή της διαφοροποίηση
και έχουν δεσμευτεί για επιπλέον προμήθειες LNG
που θα ανέλθουν στα 15 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού
αερίου μέχρι το τέλος του 2022.
Ευρύτερα, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ
με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκονται
σε ιστορικά υψηλά, υπογραμμίζοντας τη σημασία του
σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ).
Αναφέρθηκε δε στην αμοιβαία αμυντική συμφωνία
ΗΠΑ – Ελλάδας η οποία επεκτάθηκε για ακόμη 5 χρόνια.
Η ίδια μίλησε χαρακτηριστικά για βάρβαρο πόλεμο του Πούτιν που συνιστά απειλή για τη συλλογική
ασφάλεια και προκάλεσε προσφυγική, επισιτιστική
και ενεργειακή κρίση.
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Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ο ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου και ο κυβερνητικός εταίρος Μπαχτσελί
επιχείρησαν να γκριζάρουν το μισό Αιγαίο με δημόσιες
απειλές.
Ο Τούρκος πρόεδρος σε ένα ακόμη παραλήρημα
αναφέρθηκε στον Έλληνα πρωθυπoυργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, λέγοντας ότι είναι «δεν είναι πλέον συνομιλητής μου».
«Γιατί; Αντιμετωπίζω ανθρώπους που ασκούν πολιτική με σωστό τρόπο. Θα μου μιλήσεις, θα φάμε, θα
πούμε, “ας μην βάλουμε τρίτες χώρες ή πρόσωπα ανάμεσά μας”, θα το υποσχεθείς. Θα περάσουν 15 μέρες
μετά, θα πας στις ΗΠΑ, θα μιλήσεις κατά της Τουρκίας
στο αμερικανικό Κογκρέσο. Τι είναι αυτό; Για το χειροκρότημα πήγε εκεί. Συγγνώμη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτούς», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος
δίνοντας τη δική του ερμηνεία στη συνάντηση που είχαν
στην Κωνσταντινούπολη.
Ακόμη πιο ακραίες, όμως, ήταν οι δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσολγου καθώς έθεσε ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών.
Σε δηλώσεις του, ο Τσαβούσογλου έκανε λόγο για
παραβίαση του καθεστώτος των νησιών του ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Ανέφερε, δε, ότι αν δεν
αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά, «θα ξεκινήσει η
συζήτηση για την κυριαρχία τους»!
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, έδειξε και χάρτες ονοματίζοντας τα νησιά
στα οποία βλέπει «πρόβλημα».
Τα νησιά που έδειξε στον χάρτη ο Τσαβούσογλου
είναι τα εξής: Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Ψαρά,
Σάμος, Πάτμος, Ικαρία, Λέρος, Κως, Τήλος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Ρόδος και Σύμη.
Υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία τερματίζει τον κοινό
μηχανισμό με την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για εχθρικές
δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
καθώς και για ασυνεπή στάση της Αθήνας στις προσπάθειες διαλόγου.
Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν,
Ντεβλέτ Μπαχτσελί, γνωστός για τις εμπρηστικές
δηλώσεις του σε βάρος της Ελλάδας, έβαλε στο στόχαστρό του τα Δωδεκάνησα.
Ο Μπαχτσελί έφτασε στο σημείο να δηλώσει: «Τα
Δωδεκάνησα είναι μια ανοιχτή πληγή για εμάς. Τα
Δωδεκάνησα έχουν καταληφθεί άδικα».

Φαντάζεται τον εαυτό του
ως νέο… Πορθητή
Κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 569η μαύρη
επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ο Ερντογάν φαντάζεται τον εαυτό του ως νέο… Πορθητή,
φτάνοντας στο σημείο να υπενθυμίσει πως το 1453 ο

αλλά και για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα
προς οποιονδήποτε μπορεί να ξανασκεφτεί πως
τα σύνορα μπορεί να επαναχαράσσονται μέσω της
βίας ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια συντριπτική
απάντηση.
»Η δύναμή μας εδώ είναι η ενότητά μας κι έτσι πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες μας γιατί το κάνουμε
αυτό επειδή αν δεν το κάνουμε, δηλαδή αν δεν υποστηρίξουμε την Ουκρανία, όλες οι αξίες για την υπεράσπιση των οποίων αγωνιστήκαμε στη διάρκεια της πολιτικής μας καριέρας θα δεχθούν ουσιαστική απειλή»,
τόνισε ο πρωθυπουργός.

ΜΑΚΡΟΝ: Στήριξη στην Ελλάδα

Μωάμεθ δεν είχε «αλώσει» μόνο την Κωνσταντινούπολη,
αλλά είχαν προηγηθεί – μεταξύ άλλων – η Πελοπόννησος και η Αθήνα.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής στην
Αγία Σοφία, όπου προσήλθαν χιλιάδες μουσουλμάνοι
για να προσευχηθούν υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων,
Αλί Ερμπάς, σκληρού υποστηρικτή του προέδρου
Ερντογάν. Ήταν ο ιμάμης της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής στην Αγία Σοφία, το καλοκαίρι του 2020,
όπου εμφανίστηκε μέσα στο ναό κραδαίνοντας ένα οθωμανικό σπαθί.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε στο πρώην
αεροδρόμιο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης, το
οποίο θα μετατραπεί σε «εθνικό κήπο», για να εγκαινιάσει μαζί με τη σύζυγό του Εμινέ τα έργα της δενδροφύτευσης.
Στον χώρο είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 500.000
υποστηρικτές του για να ακούσουν την ομιλία του, που
συνοδεύτηκε από μουσικό πρόγραμμα και εκδήλωση
της στρατιωτικής μπάντας και χορωδίας, τα μέλη της
οποίας ήταν ντυμένα με οθωμανικές στολές και παιάνιζαν οθωμανικά εμβατήρια. Παράλληλα, στο χώρο
υπήρχαν και άνδρες ντυμένοι γενίτσαροι.
Σε μέρος της ομιλίας του, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις υποτιθέμενες προσπάθειες της Τουρκίας
να συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα,
συνεχίζοντας στη συνέχεια με προκλητικές αναφορές
στον Μωάμεθ Πορθητή:
«Γνωρίζετε πως ο σουλτάνος Μωάμεθ ο Πορθητής
δεν είναι μόνο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης αλλά και ο κατακτητής της Σερβίας, της Πελοποννήσου,
της Αθήνας, της Βλαχίας, της Μολδαβίας, της Βοσνίας,
της Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας», δήλωσε, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα και τα επιφωνήματα
των χιλιάδων συγκεντρωμένων οπαδών του.
Στην ίδια ομιλία ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε, αναφερόμενος ευθέως στην Ελλάδα, πως στόχος είναι έως
το 2053 η Τουρκία να γίνει ισχυρή δύναμη. «Όπως οι
πρόγονοι μας έθαψαν το Βυζάντιο, ας ελπίσουμε
ότι σήμερα χτίζοντας το όραμα μας για το 2053 καταφέρουμε και εμείς να βάλουμε στο χρονοντούλαπο
της ιστορίας τους σημερινούς Βυζαντινούς που
στήνουν ίντριγκες εναντίον μας», δήλωσε προκλητικά.
Μπροστά από το βήμα στο οποίο απευθύνει την
ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος, στέκονται άντρες οι
οποίοι φορούν παραδοσιακές στρατιωτικές στολές της
Οθωμανικής περιόδου. Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, η Κωνσταντινούπολη ήταν η αγαπημένη πόλη
του προφήτη Μωάμεθ και για αυτό κατακτήθηκε και
«έπεσε» από τα χέρια των Βυζαντινών.
Οι Τούρκοι έστησαν τρισδιάστατη παράσταση πάνω από την Αγία Σοφία για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Και ο Τατάρ περήφανος
για τον Μωάμεθ τον Πορθητή
«Φέτος βιώνουμε όλοι μαζί την περηφάνια των εορτασμών της 569ης επετείου από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η οποία έκλεισε τον Mεσαίωνα στην
τουρκική και παγκόσμια ιστορία, άνοιξε μια νέα εποχή
και άλλαξε τον ρου της ιστορίας με τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές της συνέπειες», ανέφερε ο
Ερσίν Τατάρ σε σχετικό του μήνυμα.
Μετά τη άλωση, είπε, η Πόλη μετατράπηκε σε κέντρο στο οποίο ζούσαν μαζί διαφορετικές θρησκείες και
πολιτισμοί «λόγω της ανοχής και της δικαιοσύνης» του
Σουλτάνου Μωάμεθ, μνημονεύοντας τον Πορθητή και
τους στρατιώτες που θυσιάστηκαν κατά την διάρκεια
της άλωσης.

Η αυστηρή απάντηση της Αθήνας
Άμεση και αποφασιστική ήταν η απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές προκλήσεις, η οποία διεθνοποιεί το
θέμα, ενώ ταυτόχρονα διαμηνύει πως δεν θα ανεχτεί
παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας.
«Δεν θα ανεχτούμε μια νέα εκδοχή ιστορικού
αναθεωρητισμού, δηλαδή φαντασιώσεις χαμένων
αυτοκρατοριών και μια προβολή ισχύος που δεν
ευθυγραμμίζεται με την διεθνή τάξη που βασίζεται
σε κανόνες», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο του ΕΛΚ στην Ολλανδία.
«Το τελευταίο στοιχείο που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια ακόμη πηγή αστάθειας στην ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ίσως κάποιοι στη Ρωσία να είναι χαρούμενοι αν αυτό συμβεί, αλλά θα διασφαλίσουμε
ότι δεν θα το επιτρέψουμε και ταυτόχρονα θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα θέσουμε εν
αμφιβόλω τα κυριαρχικά δικαιώματα».
«Γι’ αυτό και πριν την Ουκρανική κρίση», πρόσθεσε
ο πρωθυπουργός, «εμείς θέλαμε να ενδυναμώσουμε
τις ένοπλες δυνάμεις για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε
μια αποτρεπτική ισχύ».
«Είμαστε μια δύναμη ειρήνης είμαστε μια αμυντική
δύναμη αλλά θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οποιαδήποτε υπόνοια απειλής της κυριαρχίας
μας θα τιμωρείται με αυστηρό τρόπο», πρόσθεσε ο κ.
Μητσοτάκης στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Τουρκία.
Αναφερόμενος στη βάρβαρη εισβολή Πούτιν στην
Ουκρανία σε συσχετισμό με την απειλή αλλαγής συνόρων, είπε: «Αυτός είναι ένας νέος κόσμος που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα είναι σχετικά κοντά στο ρωσικό λαό εξαιτίας της γεωγραφίας μας
και της παράδοσης της ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Για
μένα όμως από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι έπρεπε να κάνουμε τη σωστή επιλογή κι αυτή ήταν να
στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο την Ουκρανία.
»Στείλαμε στρατιωτικό υλικό και εξηγήσαμε την απόφασή μας κάτι που κάναμε όχι μόνο γιατί ήταν θέμα
αρχής να στηρίξουμε μια χώρα που δεχόταν επίθεση,

Μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις των Τούρκων, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έσπευσε να αναφερθεί στις τουρκικές προκλήσεις καταδικάζοντας της
δηλώσεις της Άγκυρας που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε ελληνικά νησιά.
«Μια τελευταία λέξη εδώ, για να πω ότι κατά τις
εργασίες του Συμβουλίου ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε πολύ έντονα την εύλογη ανησυχία
της Ελλάδας και καταδίκασε τις δηλώσεις πολλών
Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίες αμφισβητούν
την κυριαρχία της Ελλάδας σε πολλά νησιά της.
Θέλω, προφανώς, να εκφράσω από εδώ τη στήριξη όλων των Ευρωπαίων, και ιδιαίτερα της Γαλλίας. Κανείς δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο σήμερα την κυριαρχία ορισμένων κρατών – μελών και
πιστεύω ότι οι δηλώσεις αυτές (οι τουρκικές) πρέπει να καταδικαστούν το ταχύτερο, κάτι το οποίο
μόλις έπραξα».

Συνάντηση Μητσοτάκη
με Γερμανό καγκελάριο
Τις προκλητικές δράσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, έθεσε επί τάπητος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στον
Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς στις Βρυξέλλες στο
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά
στην αυξανόμενη ένταση η οποία έχει προκύψει στην
περιοχή μετά τις προκλήσεις κατά την πρώτη συνάντηση που είχε με τον νεοεκλεγέντα καγκελάριο της Γερμανίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον καγκελάριο της Γερμανίας αναλυτικά για την τουρκική προκλητικότητα, ήτοι τις παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις
τουρκικών αεροσκαφών, αλλά και για την επιθετική ρητορική της γειτονικής χώρας, που, όπως είπε ο Έλληνας
πρωθυπουργός, υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έδειξε στον Όλαφ Σολτς τον χάρτη της «γαλάζιας
πατρίδας» και ζήτησε τη στήριξη της Γερμανίας,
δηλαδή να αφήσει την πολιτική των ίσων αποστάσεων.
Η Αθήνα δεν είδε με καλό μάτι τη λογική των ίσων
αποστάσεων που υιοθέτησε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο Κριστιάνε Χόφμαν, ζητώντας από
τις δύο χώρες «να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω του διαλόγου»!

Διορθωτική δήλωση Γερμανίας
για τις τουρκικές απειλές
Τελικά απέδωσαν τα “παράπονα” Μητσοτάκη; Ο
αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Μπίχνερ, ερωτηθείς χθες Τετάρτη για τη στάση του καγκελάριου όσον αφορά την
κυριαρχία ελληνικών νησιών του Αιγαίου απάντησε:
«Η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν
είναι αποδεκτή. Ο καγκελάριος είναι της άποψης
ότι, κυρίως εν όψει της επίκαιρης κατάστασης, είναι
επιβεβλημένο, όλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να αποφύγουν τις μεταξύ τους προκλήσεις. Η παραβίαση
του ελληνικού εναέριου χώρου και οι πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά δεν είναι σωστή. Το κλείσιμο της πόρτας σε συνομιλίες με άλλους συμμάχους είναι αντιπαραγωγικό και αντιστρατεύεται το
πνεύμα της Συμμαχίας. Είναι προς το συμφέρον
όλων η καλλιέργεια καλών και σταθερών σχέσεων
με αλληλοσεβασμό για την αναζήτηση κοινών
λύσεων σε ανοιχτά ζητήματα μέσω διαλόγου και
σε πνεύμα σχέσεων καλής γειτονίας».
Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «η Γερμανία έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν την επίλυση
των ανοιχτών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
σε εμπιστευτικό διάλογο και στη βάση του διεθνούς
δικαίου. Και είμαστε πρόθυμοι πάλι να την υποστηρίξουμε,
στον βαθμό που θα κριθεί χρήσιμο από τις δύο πλευρές».
Ταυτόχρονα αποσαφήνισε τη θέση της Γερμανίας
στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία: «Θέλω
να καταστήσω σαφές ότι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας χωρών-μελών της ΕΕ, για μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Υποστηρίζουμε ότι τα προβλήματα λύνονται με συνομιλίες και όχι με κλιμάκωση εντάσεων».
Ο Εκπρόσωπος, αναφερόμενος στη συμφωνία πρωθυπουργού και καγκελαρίου για την παράδοση όπλων στην Ουκρανία είπε ότι η Γερμανία θα διαθέσει
στην Ελλάδα τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Marder
καλύπτοντας τις ανάγκες της Ελλάδας που θα δώσει
στην Ουκρανία αντίστοιχα οπλικά συστήματα σοβιετικής κατασκευής. «Οι λεπτομέρειες εξετάζονται μεταξύ
της Γερμανίδας και του Έλληνα υπουργού Άμυνας»,
εξήγησε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Απειλές και στην Κύπρο
για το φυσικό αέριο
Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, ο οποίος
συναντήθηκε με τον νέο… «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις
στην ανατολική Μεσόγειο, είπε ότι «υποστηρίζουμε
σθεναρά τις δίκαιες αντιδράσεις της “ΤΔΒΚ” στις δραστηριότητες υδρογονανθράκων που διεξάγει μονομερώς η “ελληνοκυπριακή διοίκηση” στην ανατολική Μεσόγειο. Η “ελληνοκυπριακή διοίκηση” πρέπει να γνωρίζει
ότι οι προκλητικές της ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», ανέφερε.
Για το Κυπριακό, ο Φουάτ Οκτάι είπε ότι «στην τελευταία άτυπη συνάντηση, που έγινε μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η τουρκική

πλευρά πρότεινε μια λύση που βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των δύο
πλευρών στο νησί. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να
υποστηρίζουμε πλήρως αυτό το όραμα. Η προσέγγισή
μας στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για
την αναζωογόνηση των Βαρωσίων όσον αφορά την οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνική ζωή δεν έχει
αλλάξει».
«Όσοι εμποδίζουν την ενσωμάτωση των Βαρωσίων
στο νησί εδώ και χρόνια απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις λύσης, δεν έχουν το δικαίωμα να πουν λέξη για
τις δραστηριότητες που έχει κάνει και θα κάνει εδώ η
τδβκ. Όπως έχουν επανειλημμένα τονίσει οι αρχές της
τδβκ, τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων θα γίνονται σεβαστά σε όλα τα βήματα που θα γίνουν στα Βαρώσια», πρόσθεσε.

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Εμπάργκο
στο 90% των εισαγωγών πετρελαίου
από Ρωσία
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής κατέληξε σε
πολιτική συμφωνία για την επιβολή εμπάργκο στις
εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ ως το τέλος του χρόνου.
«Συμφωνήθηκε η απαγόρευση εξαγωγών του ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ. Αυτό καλύπτει πάνω από
τα 2/3 των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, σταματώντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την
πολεμική της μηχανή», συνόψισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο κ. Μισέλ
ανέφερε ότι εξαιρούνται προσωρινά από το εμπάργκο
οι εισαγωγές πετρελαίου μέσω αγωγών.
Τα δύο τρίτα του ρωσικού πετρελαίου που εισάγεται από την ΕΕ προέρχονται μέσω δεξαμενόπλοιων
και το ένα τρίτο από τον αγωγό Druzhba. Ως εκ τούτου,
το εμπάργκο στις εισαγωγές πετρελαίου μέσω θαλάσσης θα ισχύει για τα 2/3 του συνόλου του πετρελαίου που εισάγεται από τη Ρωσία.
Χάρη στην εθελοντική δέσμευση της Γερμανίας και
της Πολωνίας να σταματήσουν τις εισαγωγές τους μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, το εμπάργκο θα εξαλείψει
«περίπου το 90%» των ευρωπαϊκών εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου «μέχρι το τέλος του έτους», τόνισε η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν στην ίδια συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε ότι για το υπόλοιπο 10%, το Συμβούλιο θα επανέλθει το ταχύτερο δυνατό.
Η εξαίρεση των εισαγωγών μέσω του αγωγού
Ντρούζμπα, ο οποίος προμηθεύει ιδίως την Ουγγαρία,
επέτρεψε να αρθεί το βέτο της Βουδαπέστης, που εμπόδιζε για αρκετές εβδομάδες την εφαρμογή του 6ου
πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.
Εκτός από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, η
6η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα SWIFT τριών ρωσικών τραπεζών,
ιδίως της Sberbank, την απαγόρευση μετάδοσης των
εκπομπών τριών ρωσικών κρατικών τηλεοπτικών
σταθμών στην ΕΕ και κυρώσεις σε βάρος περίπου
εξήντα προσώπων που ευθύνονται ιδίως για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

14 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΡΟΣ 22ον
Το Εκκλησιαστικό Πρόβλημα
της Κύπρου και ο Γερμανός
(συνέχεια)
Οπότε και ο Μητροπολίτης Γερμανός ενημερώνει αμέσως τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βενιαμίν με την πιο κάτω
επιστολή:
«Αύξ.αριθ.1548
Εν Λονδίνω τη 4 Μαΐου 1938 (Αντίγραφο)

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Παναγιώτατε Δέσποτα, Σήμερον έλαβον την ακόλουθον εμπιστευτικήν της Α.Χ. του Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας: ‘
‘Αγαπητέ μοι αρχιεπίσκοπε. Εθεώρησα πρέπον να
Σας αποστείλω την εσώκλειστον τοπικήν εφημερίδα Κύπρου, ίνα δυνηθήτε να εννοήσητε τον τρόπον καθ’ όν ο
μάλιστα παραπλανώμενος Μητροπολίτης Πάφου και πώς
ούτος δωρεάν πολλαπλασιάζει τας ήδη υφισταμένας φοβεράς δυσκολίας προς εκλογήν νέου αρχιεπισκόπου.
»Ευρισκόμην εις αλληλογραφίαν μετά του υπουργού
των αποικιών περί του ζητήματος τούτου και πράττω ό,τι
δυνατόν ίνα άρω τας δυσκολίας ταύτας. Αλλά το έργον
τούτο καθίσταται πολύ δυσκολώτερον διά τοιούτων εκφράσεων, οίαι αναφέρονται εν τη εφημερίδι ταύτη.
»Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να επικοινωνήσω μετά του
Μητροπολίτου Πάφου. Αλλ’ απορώ αν Σεις καθ’ όν τρόπον εγκρίνετε δεν θα ηδύνασθε να διαμαρτυρηθείτε προς
αυτόν και να τονίσητε πόσον τοιαύται εκφράσεις σοβαρώς περιπλέκουσι την ήδη περίπλοκον κατάστασιν. Ειλικρινής Σας. Καντουαρίας’’.
»Η συναποστελλομένη αγγλική εφημερίς (Empros &
Cyprus Mail) παραθέτει ολόκληρον το Κατηγορητήριον
του αρχιαστυνόμου Geshrusse διά παραβάσεις των
Νόμων της αποικίας υπό του Μητροπολίτου Πάφου. Αύται
είνε λόγοι προφορικοί ή και δημοσιευθέντες, ους απήγειλε κατά διαφόρους περιστάσεις και εν οίς παρά την
Βρεττανικήν αυτού υπηκοότητα, αναφανδόν ή συγκεκαλυμμένως επικρίνει τους Νόμους της Χώρας και εκφράζεται υπέρ της Ενώσεως της Κύπρου μετά της Ελλάδος. Εκ της μακράς σειράς των μνημονευομένων παρα-
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ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)
βάσεων αναφέρω τας εξής: Τη 26 Δεκεμβρ.1937. ‘‘Η
Εκκλησία της Κύπρου και σήμερον καταδιώκεται υό των
ισχυρών της γης. Κρατούσι το ξίφος και λαμβάνουσι την
γραφίδα ανά χείρας, ίνα συντάξωσι νόμους’’. Τη 2α Ιανουαρ. 1938. ‘‘Ο Τύπος εφιμώθη και γράφει μόνον περιωρισμένως· ο νέος ούτος Νόμος εδημοσιεύθη ίνα στραγγαλίση την Εκκλησίαν της Κύπρου, ήτις επί 2000 έτη
διετήρησε τα δίκαια αυτής. Ο λαός δέον να σταθή παρά
την Εκκλησίαν και χορηγήση ημίν δύναμιν’’. Τη 2α και 3η
Φεβρ. ο Τοποτηρητής προσέφερε δεήσεις υπέρ της Α.Μ.
του Βασιλέως των Ελλήνων και των ενόπλων της Ελλάδος δυνάμεων και κατ’ αμφοτέρας τας περιστάσεις εμνημόνευσε του Βασιλέως και ευσεβούς ημών Βασιλέως. Την
27 Φεβρ. εζήτησε παρά του λαού να προσεύχηται υπέρ
της λύσεως του εκκλησ. ζητήματος καθόσον δι’ ηνωμένης προσευχής ‘‘θα επιτύχωμεν και το άλλο, όπερ ποθούσιν όλοι, αλλά δεν δύναμαι να αναφέρω’’. Την 25η
Μαρτίου 1938 εν αποστροφή προς την Θεοτόκον είπεν:
‘‘Άσπιλε και πανάχραντε Θεοτόκε, πρέβευε τω Υιώ του
Θεού ίνα βοηθήση την ατυχή ημών Νήσον, όπως ενωθή
μετά της Μητρός ημών Ελλάδος’’. Την 3η Απριλίου 1938
είπε μεταξύ άλλων ‘‘όλοι οφείλετε να αναγινώσκητε Ελληνικήν Ιστορίαν. Γινώσκετε ότι η Κυβέρνησις απηγόρευσε
την διδασκαλίαν αυτής εις τα Σχολεία και ηυχήθη και αύθις
υπέρ του ευσεβούς υμών Βασιλέως’’. Ο Τοποτηρητής
κληθείς προ του Δικαστηρίου ωμολόγησε το αληθές των
κατηγοριών, ο δε Πρόεδρος του Δικαστηρίου είπεν, ότι,
κάτοι προ ολίγου έφθασεν εις Κύπρον ηδυνήθη να εννοήση ότι ο Κυπριακός λαός είνε καλός, ήσυχος και νομιμόφρων, μόνην έλλειψιν έχων ότι παρασύρεται ευκόλως.
Προσέθηκεν ότι ο αρχηγός της Εκκλησίας έδει πρώτος
να οδηγή τον λαόν εις τας τρίβους της ειρήνης και αποφασίζει, όπως ο Τοποτηρητής περιορισθή εντός των ορίων
της Δημαρχίας Πάφου και τεθή υπό αστυνομικήν επιτήρησιν δι’ έν έτος.

»Φρονών ταπεινώς ότι οιαδήποτε προσωπική μου
σύστασις προς τον Μητροπολίτην Πάφου θα ηχήση εις
ώτα μη ακούοντος, παρακαλώ την Υμ. Θ. Παναγιότητα,
όπως ευαρεστηθή να γράψη τω Τοποτηρητή δεικνύων
πόσον παραβλάπτεται ή μάλλον ματαιοί τας υπό της Υμετέρας Θ. Παναγιότητος καταβαλλομένας προσπαθείας
προς επίσπευσιν της εκλογής αρχιεπισκόπου διά της
ασυνέτου αυτού πολιτείας……».
Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση εγγράφων του
Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού σχετικά με το
αρχιεπισκοπικό ζήτημα της Κύπρου παραθέτοντες
την τελευταία έκθεσή του, Αύξ.αριθ.3394 και ημερομ.
28/2/1944, η οποία βρίσκεται στα Αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος σύμφωνα με τον
εκδότη τους Ανδρέα Π. Βιττή και την υπ’ αυτού αρίθμησή τους από 1-14 έγγραφα.
«Αύξ.αριθ.3394
Λονδίνον τη 28η Φεβρ. 1944
Παναγιώτατε Δέσποτα, Καίτοι από του χρόνου, καθ’
όν μοι εδόθη η σχετική εντολή, ανέκοψα πάσαν ενέργειαν είτε παρά τω υπουργείω των αποικιών είτε παρά τη
Α.Χάριτι τω αρχιεπισκόπω Καντουαρίας προς λύσιν του
αρχιεπισκοπικού ζητήματος Κύπρου, κρίνω περιττόν και
να είπω ότι εξηκολούθησα μετά προσοχής να παρακολουθώ εί τι σχετικόν. Εν τοις κατωτέρω επιθυμώ να δώσω
περίληψιν του νεωστί υπό του Σεβ. Τοποτηρητού αναληφθέντος διαβήματος προς ακύρωσιν των Νόμων, οίτινες κατέστησαν μέχρι σήμερον αδύνατον τον καταρτισμόν
Συνόδου, την σύγκλησιν Εκλογικής Συνελεύσεως και επομένως την εκλογήν αρχιεπισκόπου.
»Ο Σεβ.Μητροπ.Πάφου ενθαρρυνθείς ίσως εκ της εις
Κύπρον επισκέψεως του κ. Τσώρτσιλλ και της μετ’ αυτού
συναντήσεως, καίτοι ούτος ουδεμίαν παρέσχεν ελπίδα
είτε περί πληρώσεως των εθνικών πόθων της Κύπρου
είτε περί προσεχούς διευθετήσεως του Εκκλ.ζητήματος,
απηύθυνε τη 17η Νοεμβρ./43 υπόμνημα περί του δευτέρου ζητήματος προς τον Κυβερνήτην Κύπρου. Εν αυτώ
ο Τοποτηρητής υπομιμνήσκων ότι παρά την δοθείσαν εις
αυτόν υπόσχεσιν, ότι ο Κυβερνήτης ήθελε συντόμως
απαντήση εις την από 11ης Ιουνίου /43 επιστολήν αυτού,
ούτος εσίγησε μέχρι τούδε και αναφέρων τα δεινά, τα εκ
της επί δεκαετίαν αναβολής της εκλογής γράφει και αύθις
(προηγούμεναι σχετικαί επιστολαί αυτού από 12 Φεβρ.
/42 και 5 Σεπτεμ. /42, 10 Μαρτίου 43 και 11 Ιουνίου 43)
ελπίζων ότι θα τύχη νυν οριστικής απαντήσεως. Την νέαν
αυτού ενέργειαν υπαγορεύει, λέγει, όχι μόνον η δεινή
θέσις της Εκκλησίας Κύπρου, αλλά και η ελπίς ότι μετά
την πτώσιν της Ιταλίας θ’ απελευθερωθή και η Μήτηρ
Ελλάς και θα καταστή δυνατή η επικοινωνία μετά του εν
Αθήναις παραμένοντος Μητροπολίτου Κυρηνείας.
Προχωρών ο Σ.Τοποτηρητής ζητεί την ακύρωσιν των
κωλυόντων την εκλογήν Νόμων, ίνα η εκλογή γένηται
αμέσως μετά την απελευθέρωσιν της Ελλάδος και πληρουμένης και της Μητροπόλεως Κιτίου καταστή δυνατή
η λειτουργία Συνόδου. Ως επιχειρήματα φέρει την πατροπαράδοτον φιλίαν του ελλην. και του αγγλικού λαού, την
ολόψυχον συμμετοχήν της Κύπρου εις τον αγώνα και την
στοιχειώδη δικαιοσύνην. ταύτα πάντα απαιτούσι την επιστροφήν εις Κύπρον ουχί μόνον του Σεβ.Κυρηνείας αλλά
και των άλλων Κυπρίων εξορίστων, ακυρουμένων των
Διαταγμάτων υπερορίας και την κατάργησιν των Νόμων
33, 34 και 35 του 1937, ίνα η εκλογή γένηται συμφώνως
προς το Καταστατικόν της Εκκλησίας Κύπρου και κατά
το αναφαίρετον δικαίωμα του λαού. Ο Σεβ.Τοποτηρητής
διεκτραγωδεί περαιτέρω τα εκ της χηρείας δεινά της
Εκκλησίας ένεκα της ελλείψεως άλλων Επισκόπων πλην
αυτού και μόνου, όστις βαστάζει τα βάρη τριών άλλων
Ιεραρχικών περιφερειών και της αρχιεπισκοπικής. Υπομιμνήσκων εφεξής την πνοήν της ελευθερίας, ήτις έπνευσεν εν τη Μπολσεβική Ρωσσία, εκφράζει την ελπίδα ότι
η φιλελευθέρα Βρετ.Κυβέρνησις θα επιτρέψη εις την
Κυπριακήν Εκκλησίαν να χωρήση εις την εκλογήν αρχιεπισκόπου κατά τον Καταστατικόν Νόμον. Αναφέρει είτα
την παλαι΄΄αν αυτού δήλωσιν (2 Νοεμβρίου /37) ότι αυτός
παραιτείται πάσης προσωπικής υποψηφιότητος, ως θα
δηλώση και κατά την έναρξιν των εργασιών της Εκλογικής Συνελεύσεως, και ότι αν και παρά την δήλωσιν ταύτην
εκλεγή, ευχαριστών τον Θεόν και τον λαόν θέλει παραιτηθή αμέσως, ίνα η εκλογή χωρήση επί άλλου Κληρικού.
Καταλήγων επαναλαμβάνει το αίτημα αυτού, όπως ακυρωθώσιν οι ρηθέντες Νόμοι και ιδία ο υπ’ αριθ.34.
»Εις το υπόμνημα τούτο, κατ’ εντολήν του Κυβερνήτου απήντησεν ο προσωρινός Αποικιακός Γραμματεύς

τη 23η Νοεμβρίου /43 γνωρίζων απλώς παραλαβήν της
τελευταίας επιστολής του Σ.Τοποτηρητού. Κατόπιν τούτου
ο Τοποτηρητής απηύθυνεν Εγκύκλιον προς τον Κυπριακόν λαόν από 30ης Νοεμβρίου /43. Εν αυτή μνημονεύει
των μέχρι τούδε γενομένων υπ’ αυτού διαβημάτων προς
λύσιν του αρχιεπισκοπικού ζητήματος και όλα τα υποβληθέντα υπομνήματα και της γενομένης υπό του Κυπριακού λαού θυσίας υπέρ του κοινού αγώνος, εκφράζει την θλίψιν αυτού ότι όχι μόνον οι άλλοι αντικυπριακοί
και ανθελληνικοί Νόμοι δεν ήρθησαν, αλλά και οι κωλύοντες την εκλογήν Αρχιεπισκόπου παραμένουσιν εν ισχύϊ.
Παραθέτων δε αυτολεξεί την ανωτέρω μνημονευθείσαν
απάντησιν του Κυβερνήτου, κρίνει αυτήν αντίθετον προς
την αναμενομένην και κυρήττει την Εκκλησίαν Κύπρου,
ήτις ήδη από της χηρείας της Αρχιεπισκοπής (1933)
ευρίσκεται εν πένθει, εις βαρύ και βαθύτατον πένθος,
πένθος ουχί μοιρολατρείας, αλλ’ εγρηγόρσεως ‘‘ίνα Κλήρος και λαός γρηγορή και μη αφήση αβοήθητον την Εκκλησίαν
Κύπρου’’. Συνιστών εν τέλει εις τον κυπριακόν λαόν όπως
προσεύχηται προς τον Νυμφίον της Εκκλησίας υπέρ
απαλλαγής αυτής από των αντικανονικών και αντικαθεστωτικών Νόμων της Κυβερνήσεως Κύπρου και υπέρ
διαφυλάξεως ακεραίας της ανεξαρτησίας της Εκκλησίας
Κύπρου, πρώτος παρέχει το παράδειγμα επικαλούμενος
την υπό του Παρακλήτου παραμυθίαν.
»Ότι η σιγή του Κυβερνήτου Κύπρου δεν είνε αυτόβουλος, αλλά σχετίζεται προς την όλην πολιτικήν της
Βρετ.Κυβερνήσεως εν προκειμένω καταφαίνεται εκ των
δηλώσεων του Υφυπουργού των αποικιών προς γενομένην επερώτησιν την 16η Φεβρ. 1944 εν τη Βουλή των
Κοινοτήτων περί του αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Ο υφυπουργός εδήλωσεν· ‘‘εις ό,τι αφορά την Βρετ.Κυβέρνησιν η Εκκλησία Κύπρου είνε ελευθέρα όπως προχωρήση εις την εκλογήν Αρχιεπισκόπου. Ο Τοποτηρητής της
Αρχιεπισκοπής, εις όν απόκειται η πρωτοβουλία, ηρνήθη
να προβή εις αυτήν, αν μη αρθώσι Νόμοι τινές, οίτινες
εψηφίσθησαν εις Κύπρον κατά το 1937. Η παρούσα στιγμή δεν είνε κατάλληλος προς αναθεώρησιν των Νόμων
τούτων’’.
»Αι δηλώσεις αύται του Υφυπουργού προυκάλεσαν,
ως ήν επόμενον, απογοήτευσιν παρά των Κυπριακώ λαώ,
ο δε Τοποτηρητής αναμένει λεπτομερείας επί της διεξαχθείσης συζητήσεως, ίνα διαμαρτυρηθή. Η ‘‘Ελευθερία’’ Κύπρου τονίζει ότι οι Νόμοι ούτοι αντίκεινται προς το
Καταστατικόν της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Κύπρου και
δέον ν’ ακυρωθώσι συμφώνως προς το συμφέρον αμφοτέρων, Κυβερνήσεως και Εκκλησίας. Μία τοιαύτη χειρονομία θα συνετέλει, λέγει, αναμφιβόλως εις την αποκατάστασιν αρμονικών μεταξύ αυτών σχέσεων.
»Ας μοί επιτραπή εν τέλει να παρατηρήσω τούτο. Το
ζήτημα της εκλογής αρχιεπισκόπου απ’ αρχής ετέθη εσφαλμένως κατ’ εμήν ταπεινήν γνώμην εντός του πλαισίου
της πληρώσεως των εθνικών πόθων της Κύπρου και δεν
θα καταστή δυνατή η λύσις εκείνου ανεξαρτήτως ταύτης.
Θα συμβή τούτο μετά την λήξιν του πολέμου; Είθε, μυριάκις είθε, να διαψευσθώ, αλλ’ αμφιβάλλω. Ευχηθώμεν
εν τούτοις και ελπίσωμεν ότι και εν προκειμένω ‘‘των αδοκήτων πόρον εύρε Θεός’’[…….]».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος Β΄ απεβίωσε
στις 26/12/1935 και τον διαδέχθηκε ο Βενιαμίν (18/1/193617/2/1946), αυτόν δε ο Μάξιμος Ε΄ (20/2/1946-19/10/1948)
και αυτόν ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Αθηναγόρας
(1/11/1948-77/7/1972), ενώ η άμεσα υπεύθυνη για την
εξορία των 10 Ελληνοκυπρίων Εργατική Κυβέρνηση, με
Πρωθυπουργό τον Ramsay MacDonald (1929-1935),
είχε ως διαδοχικούς Υπουργούς Αποικιών: τους James
Henry Thomas (24/8/1931-5/11/1931) και Sir Philip
Cunliff-Lister (5/11/1931-7/6/1935). Οι οποίοι, όμως,
όπως επίσης και οι διάδοχοί τους, απέδιδαν την πραγματική ευθύνη για την εν γένει αποπνικτική πολιτική σε
βάρος των Ελληνοκυπρίων στους κατά καιρούς Άγγλους Κυβερνήτες της Νήσου, ήτοι στους εξής: Rolald
Storrs (1926-1932), Reginald Stubbs (1932-1933),
Richmond Palmer (1933-1938), William Denis Battershill
(1939-1941), Charles Campell Woolley (1941-1946),
Reginald Fletcher (1946-1949), όταν τη διακυβέρνηση
της Βρετανίας είχαν αναλάβει, στην περίοδο 1935-1945,
οι Συντηρητικοί υπό τον Winston Churchill, από δε το
1945-1951 οι Εργατικοί υπό τον Clement Attlee. Ταυτόχρονα δε, της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοποι
την περίοδο αυτή διετέλεσαν οι Cosmo Gordon Lang
(1928-1942), William Temple (1942-26/12/1944), και
Geoffrey Francis Fisher (1945-1961).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Η καταδίκη των Κολοκοτρώνη
και Πλαπούτα το 1834
(συνέχεια)
Με τόσο, μάλιστα πάθος o Μέισον είχε προσπαθήσει
να κερδίσει την καταδίκη σε θάνατο του Κολοκοτρώνη
και του Πλαπούτα, ώστε πριν ακόμη συνεδριάσουν για
τελευταία φορά τα πέντε μέλη του Δικαστηρίου, τους
συμβούλεψε να εκδώσουν ανεπιφύλακτα την θανατική
καταδίκη. Από τα πέντε, όμως, εκείνα μέλη, μόνο οι
Δημήτριος Σούτσος, Δημήτριος Βούλγαρης και Φωκάς
Φραγκούλης είχαν πεισθεί για την καταδίκη, ενώ ο Αθανάσιος-Αναστάσιος Πολυζωΐδης, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της δίκης, και ο Γεώργιος Τερτσέτης τους θεωρούσαν αθώους.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Ο Πολυζωΐδης, μάλιστα, κατά τη σύσκεψη εκείνη των
δικαστών και του Μέϊσον τόνισε στους άλλους τρεις:
«Θεωρώ την απόφασή σας εντελώς άδικη. Δεν στηρίζεται σε αποδείξεις, αλλά σε ψευδέστατη βάση, και αποτελεί προσβολή και αυτού του ιερού ονόματος της αληθείας» .Οι τρεις δικαστές δεν άλλαξαν γνώμη και, μετά
την έκδοση της της απόφασης, τον κάλεσαν να υπογράψει την καταδίκη. Αυτός, όμως, και πάλι αρνήθηκε, οπότε
ο υπουρ-γός Δικαιοσύνης, ο οποίος παρακολουθούσε την
δίκη, διέταξε αμέσως τους χωροφύλακες να τον αρπάξουν
και να τον ανεβάσουν στην έδρα. Όμως ακόμα και εκεί ο
Πολυζωΐδης αρνήθηκε να υποκύψει και να αναγνώσει την
καταδίκη, και τότε ο υπουργός την έδωσε να την διαβάσει ο γραμματέας. Έτσι, λοιπόν, η καταδίκη είχε υπερψηφιστεί με 3 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Στο άκουσμα δε
της καταδίκης σε θάνατο τόσο του Κολοκοτρώνη όσο και
του Πλαπούτα, ο Κολοκοτρώνης συνέχισε να παίζει με το
κομπολόι του και να κάνει τον σταυρό του λέγοντας: «Κύριε
ελέησον! Μνήσθητί µου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου!» .Ύστερα έβγαλε καπνό από την ταμπακιέρα
του και κάπνισε.
Ωστόσο, όμως, ένεκα της μεγάλης αναταραχής που
δικαιολογημένα προκλήθηκε σε ολόκληρο το Ναύπλιο,
και μάλιστα όχι μόνο στον απλό λαό αλλά και σε υψηλά
ιστάμενα πρόσωπα, ανάγκασε τους αντιπρέσβεις Αγγλίας,
Ρωσίας και Βαυαρίας να ζητήσουν εξηγήσεις από την αντιβασία για την σκληρή εκείνη απόφαση. Οπότε, λοιπόν, η
ποινή σε τρεις μέρες μετά την δίκη άλλαξε σε 20 χρόνια
φυλάκισης. Όμως και πάλι ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας ρίχτηκαν σε ένα σκοτεινό μπουντρούμι στο Παλαμήδι, όπου καθόλου παράξενο αν οι αντίπαλοί τους δεν
τους δολοφονούσαν, όπως είχαν κάμει παλαιότερα και
στον Οδυσσέα Ανδρούτσο.
Μετά από έντεκα μήνες, όμως, όταν ο Όθωνας ενηλικιώθηκε [1η Ιουνίου 1835] και ανέλαβε πια επίσημα τη
μοναρχία στην Ελλάδα, τους χάρισε την ποινή και αποφυλακίστηκαν στις 27 Μαΐου 1835. Διόρισε δε, μάλιστα,
τον Κολοκοτρώνη ως μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας,
ο δε Πλαπούτας, στον οποίο δόθηκε το αξίωμα του υποστρατήγου, ανέλαβε υπασπιστής του Όθωνα και γερουσιαστής.
Αναφέραμε τις πιο πάνω θλιβερές περιπτώσεις, οι οποίες
αφενός αμαύρωσαν κατά κάποιο τρόπο τα τρόπαια της
τρισένδοξης Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αφετέρου όμως δικαιολογημένα όπως είπαμε προκάλεσαν αν
μη τι άλλο την απέχθεια πλείστων όσων φιλελλήνων, οι
οποίοι τελικά και οδήγησαν στη διάλυση της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου».
Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι η Επιτροπή συνεχίστηκε
για μια περίοδο, έστω και μόνο για να προστατεύσει τον
εαυτό της από την κριτική, είχε πλέον λίγο έργο να επιτελέσει. Η άμεση επαφή με τον ελληνικό αγώνα σύντομα
έπεισε τους περισσότερους από αυτούς, ιδιαίτερα εκείνους με εμπειρία της βρετανικής διακυβέρνησης στην Ινδία,
ότι «μόνο μια ισχυρή, αυταρχική κυβέρνηση θα μπορούσε να ενώσει τη χώρα και να κερδίσει τον πόλεμο». Η
συμπάθεια προς τις εθνικές επιδιώξεις των Ελλήνων, την
οποία αρχικά ευαγγελιζόταν πιο έντονα ο Μπλακιέρ, δεν
ήταν ισχυρή τάση στην Επιτροπή. Ούτε ο Μπένθαμ, παρά
τα γραπτά και τις παρεμβάσεις του, ήταν σε θέση να πείσει
τους Έλληνες να δημιουργήσουν μια συνταγματική δημο-
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Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία
κρατία σύμφωνη με τις φιλελεύθερες αρχές του. Από την
άλλη, όμως, μεριά, στον Μπάουριγκ μπορούμε να διακρίνουμε ένα νέο είδος πολιτικού, ο οποίος είχε δεσμευτεί να χρησιμοποιεί τις ιδέες του Μπένθαμ για να προωθήσει την νεότερη φιλελεύθερη ιδεολογία [early liberal
ideology], μέσα από παρόμοιες έννοιες, όπως ελεύθερο
εμπόριο, διεθνή ειρήνευση, ανθρωπινότερες φυλακές και
θρησκευτική ελευθερία.
Παρά τις αντιθέσεις και τις διακυμάνσεις, η ύπαρξη και
δράση της «Φιλελληνικής Επιτροπής Λονδίνου», βοήθησε στη δημιουργία διαχρονικού φιλελληνικού κλίματος
υποστήριξης από τη Βρετανία. Ως συνέχεια, μάλιστα, του
φιλελληνικού αυτού κλίματος, ένα περίπου αιώνα αργότερα θα δημιουργηθεί στο Λονδίνο, ο «Αγγλο-Ελληνικός
Σύνδεσμος» [Anglo-Hellenic League], ο οποίος ιδρύθηκε λόγω των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, προκειμένου να αντιμετωπισθεί όσο ήταν δυνατό η τότε ανθελληνική προπαγάνδα.
Κατά τρόπο, όμως, πρωθύστερο, παραθέτουμε στη
συνέχεια την Εγκύκλιο Επιστολή της «Φιλελληνικής Εταιρείας Λονδίνου» της 27ης Δεκεμβρίου 1823, η οποία δημοσιεύτηκε στα «Ελληνικά Χρονικά» του Μεσολογγίου στις
7 Φεβρουαρίου 1824, όταν δηλαδή άρχιζε η φιλελληνική
δράση της «Εταιρείας» στην επαναστατημένη Ελλάδα:
«Η Ελληνική Εταιρεία, όσην ζέσιν αισθάνεται εις τον
ιερόν αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας, μ’ άλλην τόσην
αδημονίαν και αγωνίαν είδε τας ειδήσεις, οπού από την
Πελοπόννησον έλαβε, περί των εσωτερικών διχοστασιών,
από τας οποίας και ήδη επροξενήθη εις το κοινόν καλόν
τόσον κακόν, και νέαι επαπειλούνται συμφοραί, πιθανά
ολέθριαι εις τους λαμπρούς σκοπούς, οπού της Ελλάδος οι
ήρωες και οι εν Αγγλία φίλοι των ομού προβάλλουν.
»Κανέν άλλο, ειμή ζήλος υπέρ ελληνικής ελευθερίας
θερμότατος, και οξυτάτη αισθαντικότης προς πάν ό,τι
εμποδίζει την πρόοδόν της, και αναβάλλει τον ύστατον
θρίαμβόν της, δεν ήθελε κινήσει την Ελληνικήν Εταιρείαν
να παρρησιασθή προς τους ενδόξους αρχηγούς της Ελλάδος ούτως ως σήμερον. Τους παρακαλεί δε δι’ αγάπην της
πατρίδος των, οπού τόσον γενναία εδούλευσαν, διά πάν ό,τι
αίσθημα νομίζουν ικανόν, διά πάσαν γλυκείαν ελπίδα, να
λησμονήσωσι τας ουτιδανάς φιλονεικίας, αποτέλεσμα ίσως
της ορμής των πραγμάτων, να σφιγχθώσι με τους ισχυροτέρους δεσμούς αδελφικής αγάπης, και να ενώσωσι καρδίας
και βραχίονας εις τον κοινόν αγώνα, αγώνα εις τον οποίον
ενδέχεται να κινδυνεύση από μόνην διχόνοιαν και ασυμφωνίαν.
»Τοιαὐτη ένωσις αφεύκτως και εις ολίγον πρέπει να φέρη
την Ελλάδα εις τον υψηλόν και λαμπρόν βαθμόν, οπού
φαίνεται να της είναι κληρωμένος μεταξύ των παρόντων
και μελλόντων εθνών, βαθμόν άξιον της αρχαίας της δόξης.
Κανείς άλλος, πλην των εχθρών σας, γενναίοι Έλληνες, δεν
ημπορεί να ευρίσκη ευχαρίστησιν εις εσωτερικάς διαφωνίας. Αι τοιαύται διαφωνίαι από τους εχθρούς σας είναι
γεννημέναι και θρεμμέναι, και εις τους εχθρούς σας θέλουν
προξενήσει μεγίστην ωφέλειαν. Αυταί θέλουν καταντήσει
και μεσολαβήσεως πρόφασις εις την ανεξαρτησίαν και ελευθερίαν σας, τας οποίας θέλουν εμποδίσει ν’ αναγνωρίσωσι
και τα φιλικά και απροσωπόληπτα έθνη, οπού προσέχουν
εις του αγώνος την πρόοδον. Τέλος, θέλουν είναι, καθώς
έως τώρα, φανερών και κρυφίων εχθρών μηχανή εναντίον
σας.
»Όχι μόνον το γενικόν συμφέρον, και η ευτυχία του τόπου
σας, αλλά και η μερική ασφάλεια και άνεσις εκάστου κρέμαται από την ένωσιν όλων των φατριών, από την πειθαρχίαν εις την Διοίκησιν, από την συμφωνίαν της ενεργείας
και των μέσων, και εν ενί λόγω, από την γενικήν ομόνοιαν
και πίστιν, ήτις θέλει δώσει ασφάλειαν εις όσους ενεχειρίσατε δύναμιν, και θέλει προνοήσει διά το συμφέρον όλων
εν γένει των πολιτών.
»Ας δοθή δε να παρατηρήσωμεν, ότι τοιαύτης ενώσεως
και μετριότητος χαρακτήρ σάς συμφέρει τα μέγιστα τόσον
ως προς την Διοίκησιν, όσον και προς το έθνος των Άγγλων.
Εις μεν το έθνος θέλει δώσει ορμήν εις εξακολούθησιν και
αύξησιν της συμπαθείας και βοηθείας του, την δε Διοίκησιν
ίσως ήθελεν ελκύσει να προστατεύση φανερώτερα της Ελλά-

δος την ανεξαρτησίαν.
»Ως προς τας χρηματικάς πραγματείας της Ελληνικής
Πολιτείας, η παραμικροτέρα φιλονεικία πρέπει να επιφέρη
ολεθριώτατα παρεπόμενα. Η Ελληνική Εταιρεία ελπίζει
δάνειον, και αυτό όχι ακερδές, να τελεσφορήση εδώ. Είναι
όμως της πρωτίστης ανάγκης να το συνοδεύη και το ηθικόν
εκείνο κύρος, οπού από εμφύλιον σύμπνοιαν και ομόνοιαν
προέρχεται.
»Η Ελληνική Εταιρεία αισθάνεται μεγίστην ευχαρίστησιν
να κοινοποιήση το μέρος της ομιλίας του Προέδρου των
Ηνωμένων της Αμερικής Επαρχιών, όπου γίνεται μνήμη
του ενδόξου αγώνος τον οποίον αγωνίζεσθε, και είναι βεβαία,
ότι τα υπερατλαντικά έθνη γενικώς, με άκραν προσήλωσιν
θεωρούν το στάδιον των διατρεχόντων.
»Από πολλά μέρη της Αγγλίας δέχεται η Ελληνική Εταιρεία αδιακόπως νέας αποδείξεις ζήλου των συμπατριωτών
της προς τας ηρωικάς πράξεις του λαού της Ελλάδος, και
λαμβάνει το θάρρος να παραστήση, ως παράδειγμα, το πρόγραμμα τινός των πρωτευουσών Ακαδημιών, όπου ανοίχθη
συνεισφορά, και όπου ο πρώτος υπογραφεύς είναι πρόσωπον βασιλικού αίματος.
»Η Ελληνική Εταιρεία διώρισε προς τούτοις τους ευγενείς Βύρωνα [Lord Byron (1788-19/4/1824, Μεσολόγγι)],
και τον συνταγματάρχην Λ. Στανχόπον [Leicester Stanhope
(1784-1862)], να σας αγορεύσωσιν εκ στόματος, με τας
πλέον δυνατάς εκφράσεις, την χρείαν ενώσεως και συμπράξεως, και εν ταυτώ να προσφέρωσι τας διηνεκείς ευχάς και
εγκαρδίους προσρήσεις της Ελληνικής Εταιρείας».
Οι δύο ως άνω γνωστοί φιλέλληνες, ένας μάλιστα από
τους οποίους παρέδωσε το πνεύμα στο Μεσολόγγι, δεν
περιορίστηκαν, όπως είδαμε στα προηγούμενα, σε «διη-

νεκείς ευχάς» και «εγκαρδίους προσρήσεις», ούτε βέβαια
και η «Φιλελληνική Εταιρεία Λονδίνου» εγκλωβίστηκε
στους δύο αυτούς καλοπροαίρετες έστω ευχές και προσρήσεις, αλλά συνέβαλαν αποφασιστικά με τα τυπογραφεία κει τον συνακόλουθο επαναστατικό Τύπο, τα οποία
είχαν προμηθεύσει σε δύο τουλάχιστον επίσημα κέντρα
πνευματικής και στρατιωτικής δραστηριότητας, την Αθήνα
και το Μεσολόγγι, αλλά και οδήγησαν τελικά τη Βρετανία
να δανειοδοτήσει την Επανάσταση και τελικά ως η κατ’
εξοχή μεγάλη τότε δύναμη της Ευρώπης να οδηγήσει την
Ελλάδα στην περιπόθητη ελευθερία της. Γι’ αυτό, άλλωστε, και οι σημερινοί Έλληνες οφείλουμε χάριτας τόσο
στους μεγάλους εκείνους φιλέλληνες, όσο στην προκειμένη περίπτωση στη «Φιλελληνική Εταιρεία Λονδίνου»
και τους πρωτεργάτες της. Η οποία Εταιρεία ξεπέρασε
κατά παρασάγγας τις υπόλοιπες προεπαναστατικές «Φιλόμουσες Εταιρείας» (η κάθε μία από τις οποίες είχε οπωσδήποτε διαδραματίσει τον ανάλογο ρόλο της) και στο
σύντομο εκείνο διάστημα της ύπαρξής της ως ενεργού
Οργανισμού (1823-1826) συνέβαλε αποφασιστικά, όπως
είπαμε, στην τελική τρισένδοξη νίκη της Ελληνικής
μαχητικότητας εναντίον των για τέσσερις μελανούς αιώνες
βαρβαροτήτων της Οθωμανικής Τουρκίας.
Αποτίουμε, λοιπόν, φόρο τιμής κι ευγνωμοσύνης σε
όλους εκείνους, οι οποίοι αφιλοκερδώς και αυτοβούλως
έθεσαν ο καθένας κατά δύναμη το μικρό ή μεγάλο λιθάρι
του στην θεμελίωση του μεγαλειώδους οικοδομήματος
του Ελληνικού μας Έθνους, το οποίο κέρδισε τελικά την
αποπομπή του μισητού κατακτητή από τα καθαγιασμένα
εδάφη μας με αδιαφιλονίκητο έμβλημα «Ελευθερία ή
Θάνατος!»

Eπιστολές - Γνώμες
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Ο Νιαζί και τα τουρκο-βρετανικά
διχοτομικά σχέδια

ς
Της Φανούλα
Αργυρού

Ερευνήτριας
ου
- Δημοσιογράφ
Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ συνεχίζει να προκαλεί. Με
διαστρεβλωτικές θεωρίες και δηλώσεις.
Με βιασμό των ιστορικών γεγονότων
προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία. Να
αθωώσει τους πραγματικούς αυτουργούς της κατάντιας της πατρίδας μας
προωθώντας τον απώτερο στόχο της
Άγκυρας...
Στην παρουσίαση ενός νέου βιβλίου
του στην Αθήνα, με τον παραπλανητικό
τίτλο « Μια ιστορία βίας και μνησικακίας»,
σύμφωνα με το ειδησεογραφικό της συναδέλφου Άννας-Μαρίας Ευτυχίου στην
Σημερινή 22 Μαΐου 2022, ο Ν. Κιζίλγιουρεκ αναφερόμενος στην ιστορία του
νησιού τόνισε μεταξύ άλλων πως:
«Στην Κύπρο πολέμησαν σαν Έλληνες
και Τούρκοι, ηττηθήκανε σαν Έλληνες
και Τούρκοι, τώρα η ιστορία τούς καλεί
ως πολίτες της Κύπρου να χτίσουν ένα
κοινό μέλλον. Δεν τους έμειναν ιδανικά
πια για να σκοτωθούν. Να χτίσουμε μια
λειτουργική ομοσπονδία, με μια πολ
υπολιτισμική κοινωνία ως πολίτες, μακριά από εθνοτικό εθνικισμό και μνησικακία.
Αυτή είναι η πρόκληση!», υπογράμμισε,
για να τονίσει στη συνέχεια πως «βεβαίως,
αυτό αφορά άμεσα και την Ελλάδα και
την Τουρκία, γιατί Κύπρος διχοτομημένη

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

Evren: «Στόχος της εισβολής ήταν η δημιουργία μιας ομοσπονδίας στην Κύπρο. Η
επιχείρηση ήταν επιτυχής, όμως η δημιουργία της ομοσπονδίας στο τραπέζι ακόμα
δεν έγινε κατορθωτή. Ο στόχος αυτός
παραμένει απραγματοποίητος». («Σημερινή» 12/2/1990).
Ο Ν. Κιζίλιουρεκ μια ζωή προσπαθεί
να φέρει εις πέρας τον απραγματοποίητο
στόχο των Τούρκων όπως επιβεβαιώθηκε
διά στόματος Στρατηγού Evren...
Όχι, κ. Νιαζί Κιζίλιουρεκ, Κύπρος διχοτομημένη δεν σημαίνει ελληνοτουρκική
διένεξη. Σημαίνει ότι τα τουρκο-βρετανικά σχέδια 1956/57/64/74 υλοποιούνται!
Γι’ αυτό ενοχλεί που δεν γονατίσαμε. Που
αγωνιζόμαστε για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της πατρίδας μας.

«Δεν τους έμειναν ιδανικά πια
για να σκοτωθούν… Μακριά
από εθνοτικό εθνικισμό και
μνησικακία»










Το βιβλίο του Δρα Δ. Κουτσιούκ (1957) για τη διχοτόμηση













Και ποιος είναι ο Νιαζί που μπορεί να
καθορίζει ότι δεν έμειναν ιδανικά στους
Έλληνες της Κύπρου; Στην προσπάθειά
του να προωθήσει την υποταγή στην
αποδοχή τετελεσμένων, εξευτελίζει τον
Ελληνισμό της Κύπρου στην Αθήνα. Εν
τη παρουσία συνοδοιπόρων και υποστηρικτών του εκτρώματος «Σχεδίου
Ανάν/Χάνεϊ» που απέρριψε ο λαός στην
Κύπρο με το ΟΧΙ του στις 24 Απριλίου
2004.
Δεν ξεχνούμε εμείς που τον γνωρίσαμε πολύ μπροστά στο Κάμντεν του Λονδίνου. Όταν το 1989 με μετρημένους
άλλους Τουρκοκύπριους έκανε ακατανόμαστες διαμαρτυρίες εναντίον του
ακούραστου διευθυντή του Θεάτρου
Τέχνης Γιώργου Ευγενίου, για την ανάρτηση της κυπριακής σημαίας! Ισχυριζόμενοι ότι δεν τους αντιπροσώπευε. Και
στη συνέχεια διοργανώθηκαν σε ομάδα
«Movement for an Independent and
Federal Cyprus» που προωθούσαν οι
λεγόμενοι «Φίλοι της Κύπρου» Βρετανοί...

Αποστομωτική απάντηση για κάθε
Νιαζί Κιζίλιουρεκ, οι δηλώσεις του κ.
Κώστα Χατζηκωστή (εκδότη και συν-ιδρυτή της «Σημερινής») στην ομιλία του στη
Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο με θέμα
«Άμβλυνση των εθνικισμών στα Βαλκάνια» που οργάνωσε τον Μάιο του 1993
η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
– ΙΔΑΝΙΚΑ
Είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κ. Χατζηκωστής: «Δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως
εθνικισμός η άρνηση της υποταγής. Ούτε
σφυρηλάτηση της ψυχικής αντίδρασης
και της πολιτικής και πνευματικής εγρήγορσης, γι’ αποτροπή του ένσαρκα
εκδηλού-μενου εχθρικού επεκτατικού
εθνικισμού».
«Εμείς στην Κύπρο», είπε ο κ. Χατζηκωστής, «είμαστε στρατευμένοι στον
αγώνα επιβίωσης και ελευθερίας της
πατρίδας μας. Για μας υπάρχει αταβιστικά κληρονομημένο το πάθος της Ελευθερίας. Η Τουρκία εισέβαλε και κατέκτησε τη μισή Κύπρο το 1974. Ένα από
τα βασικά όπλα ψυχικής ΑΜΥΝΑΣ και
αγώνα σωτηρίας, είναι η προσήλωση
στα Εθνικά Ιδεώδη και τα Εθνικά Σύμβολα. Είναι η βούληση, το εθνικό συναίσθημα και ο εθνικός φρονηματισμός. Τα
δικά μας μέσα μαζικής επικοινωνίας
συμμετέχουν υπεύθυνα και συνειδητά
στη συντήρηση και ενδυνάμωση του εθνικού συναισθήματος. Αυτό για μας είναι
γόνιμος εθνικισμός. Είναι θετικός, δημιουργικός, αμυντικός, ζωτικός. Αυτό το
ζωτικό εθνικισμό δεν τον αμβλύνουμε.
Τον ενισχύουμε μέχρι την ώρα που θα
μπορούμε να διασφαλίσουμε την εθνική
και βιολογική επιβίωσή μας. Και την Ελευθερία μας... τους εχθρούς και κατακτητές μας δεν μπορούμε π.χ. να τους
αποκαλούμε “φίλους” με γλυκανάλατα
κλισέ διεθνιστικών φληναφημάτων. Αν
αυτή η άρνηση χαρακτηρισθεί εθνικισμός
– τότε για μας ο εθνικισμός αυτός είναι
όχι μόνο αποδεκτός αλλά επιβεβλημένος και αναγκαίος για την επιβίωσή μας...»

Σκύρος 1942 - Λονδίνο 2022
σημαίνει ελληνοτουρκική διένεξη».

«Βία και μνησικακία»; Ιδού οι
αυτουργοί της
Στις 16 Δεκεμβρίου – 1956 ο Βρετανός
υπουργός Αποικιών Lennox-Boyd είδε
τον Τούρκο πρωθυπουργό Menderes
στην Κωνσταντινούπολη. Ο Menderes
του ζήτησε δεσμευτική υπόσχεση, η αυτοδιάθεση ήταν εξίσου δικαίωμα των Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων,
έστω και αν οδηγούσε στη διχοτόμηση.
Στις 19 Δεκεμβρίου 1956 από το βήμα
της Βουλής των Κοινοτήτων ο LennoxBoyd υποσχέθηκε ξεχωριστή αυτοδιάθεση στο 18% δίχως να αποκλείεται η
διχοτόμηση σε τελική λύση. Σύμφωνα με
τους βασικούς πυλώνες των εκθέσεων
Δρος Νιχάτ Ερίμ «για επανάκτηση της
Κύπρου» Νοέμβριος 1956, οι οποίοι
ήσαν:
«Οι τουρκικές διεκδικήσεις επί της
Κύπρου να μην στηρίζονται σε νομικά
επιχειρήματα αλλά σε πολιτικούς λόγο-

ΣΗΜΕΡΙΝΗ, 24 Μαΐου 1993
υς... αν παραχωρηθεί αυτοδιοίκηση στο


νησί, η καλύτερη λύση είναι η μέση λύση
δηλαδή η διχοτόμηση. Η Τουρκία να επιμένει διεθνώς ότι στη Κύπρο υπάρχουν
δύο διαφορετικές κοινότητες, η κάθε μια
από τις οποίες έχει το δικαίωμα της ξεχωριστής αυτοδιάθεσης. Η αρχή της αυτοδιάθεσης θα πρέπει να εφαρμοσθεί αφού
πρώτα μετακινηθεί ο Ελληνικός πληθυσμός... Τέτοια μετακίνηση δεν θα συνιστά αδικαιολόγητη ταλαιπωρία... θα ικανοποιηθεί η ασφάλεια της Τουρκίας... Η
Τουρκία θα πρέπει να προσδιορίσει την
προσφορότερη γι’ αυτήν μορφή διχοτόμησης... » (Επιμέλεια των εκ-θέσεων από
τον κ. Χρήστο Ιακώβου 2017 βρίσκεται
στο βιβλίο του κ. Κ. Χατζηκωστή «Εξι
Προεδρικά Πορτραίτα»).
Η μετακίνηση ξεκίνησε πρόωρα το
1958, προηγήθηκε το βιβλίο του Δρος
Φ. Κουτσιούκ το 1957 με την Κύπρο διχοτομημένη, συνεχίστηκε με το τουρκικό
πραξικόπημα για διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1963/64 και ολοκ-

ληρώθηκε το 1974 με τον Ετσεβίτ…

«Η ιστορία τους καλεί να
χτίσουν ένα κοινό μέλλον...
Κύπρος διχοτομημένη σημαίνει
ελληνοτουρκική διένεξη»
Εκείνο που μας καλεί η ΙΣΤΟΡΙΑ είναι
να παραμείνουμε όρθιοι και να διεκδικήσουμε την απελευθέρωση της κατεχόμενης από τις δύο βάρβαρες τουρκικές
εισβολές του 1974, γη μας. Δεν μας καλεί
αυτό που υπονοεί υποκριτικά ο ΝΚ με
την αναφορά του στην «λειτουργική ομοσπονδία...». Δηλαδή να υποταγούμε στις
απαιτήσεις της Τουρκίας, να παραδοθούμε και να αναγνωρίσουμε το κατοχικό
καθεστώς μέσω «δύο κρατών» ένα
ελληνικό και ένα τουρκικό. Που σχεδίασε και το Φόρεϊν Όφις από τις 3.1.1964,
οι Τουρκοκύπριοι με έγγραφα λίγες εβδομάδες αργότερα το 1964 με το 37% του
εδάφους τουρκικό. . Όπως ακριβώς έκανε
ο σφαγέας σοσιαλιστής Ετσεβίτ το 1974.
Όπως επιβεβαίωσε ο Στρατηγός Kenan





Έως που ήμουν χρόνων 18, εκοιμόμουν σαν μικρή απ’ τις οκτώ!
Είχα ξέπλεκα τα μαύρα μου μαλλιά,
περπατούσα με το βλέμμα χαμηλά.
Εβολτάριζα με φίλες στο χωριό,
κουβεντιάζοντας για το νοικοκυριό.
Με την έγνοια να ταΐσω το σκυλί μας
και να μη σπάσω το πανάρχαιο σταμνί μας,
να κεντώ και να σκουπίζω την αυλή μου
και για λίγο να επισκεφθώ τη διπλανή μου,
πού’χε έρθει απ’ την Αθήνα – πριν δυο χρόνια
είχαν πάει σινεμά με τη μαμά της.
Κι είχαν φορέσει, λέει, παντελόνια,
μα το έκρυβαν και οι δύο απ’ τον μπαμπά της!
Τότε που ένοιωθα σπουδαία στο χωριό μου…
Παντρευόμουνα συχνά στο όνειρό μου. Κι ο γαμπρός;
Ήταν ψηλός, με μαύρα μάτια.
Γνήσιος πρίγκιπας από άγνωστα παλάτια,
και θα με γύριζε μ’ αμάξια στην Αθήνα,
σπουδαία, διάσημη, του ύψους θεατρίνα!
Τότε που ήμουνα σχεδόν 18…
και κοιμόμουν με τις κότες στις οκτώ!
Τώρα που είμαι στα 80, πεθυμώ να ξαναδώ τη χωριανή μου,
να τα πούμε στις ατέλειωτές μας βόλτες…
κι ας με βάραινε στους ώμους το σταμνί μου…
Όμως…Τώρα πλέον μοναχά στα όνειρά μου
περπατώ μ’ έναν λεβέντη απ’ το χωριό μου.
Μα το κρύβω απ’ τα εγγόνια,
όπως νά’ναι μην αρχίσουνε τα χρόνια να μετράνε…
Μερσίνη MacFarland

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

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

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

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

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

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

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

Eπιστολές - Γνώμες
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Κάλπης απέχθεια

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)

Είναι ιστορικά βέβαιο ότι ο Κλεισθένης και ο Περικλής υστερούσαν
πνευματικά και πως πέρασαν χιλιάδες χρόνια για να τους διαγράψει
και τους διαπομπεύσει το σύνολον του παγκόσμιου πληθυσμού και
πολιτισμού. Μέχρι την εποχή του Κλεισθένη την Αθήνα διοικούσε
ένας Βασιλιάς και του Κλεισθένη του την βίδωσε και εμπνεύσθηκε
την Δημοκρατία, την κάλπη, την πλειοψηφία, τις εκλογές, τα ψηφοδέλτια και την καταμέτρηση των ψήφων των πολιτών που είχαν δικαίωμα ψήφου. Τουτέστιν, κολοκύθια στο πάτερο, Ανακατεύτηκε ο κόσμος
και αποτέλεσμα δεν υπήρξε. Μετά την περίοδο της σαχλαμάρας,
πήρε στα χέρια του ο Περικλής την κατάσταση. Δεν λέω, λεβέντης κι
αυτός αλλά εξίσου άμυαλος. Δώστου εκλογές, δώστου πλειοψηφίες
και ταραχές μέχρι που φθάσαμε στις μέρες μας και επήλθε μία ισορροπία στον πλανήτη. Ούτε εκλογές, ούτε συγκεντρώσεις, ούτε λόγοι
και υποσχέσεις.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Έτσι υπάρχουν σήμερα τρείς πυλώνες νηνεμίας και αξιοκρατίας.
Πρώτα είναι οι Βασιλείς, εξαιρετικοί άνθρωποι και με μεγάλη μόρφωση και άψογη ενδυμασία. Η Άννα Μαρία, ας πούμε, με την τεράστια μόρφωση που μεταλαμπάδευσε και στα παιδιά της. Ο κατώτερος είναι νευροχειρούργος και ο μεσαίος είναι διδάκτωρ της Φιλοσοφικής με τεράστιο συγγραφικό έργο, όπως όλοι άλλωστε οι Βασιλείς ανά τους αιώνες, τόμους και τόμους έχουν γράψει. Άνθρωποι με
δύναμη και προσωπικότητα και πολύ θα θέλαμε να δούμε την Μαρί
Σαντάλ Αρχιστράτηγο του Ελληνικού Στρατού. Φόβος κι τρόμος για
τους Τούρκους. Οι Βασιλείς είναι καλοί, αλλά μην τους προτείνεις να
εκλέγονται με εκλογές, εδώ θα τα χαλάσουμε και ποτέ δεν θα τα ξαναφιάξουμε. Στις εκλογές παίρνει μέρος ο λαουτζίκος. Για μας τους
εστεμμένους υπάρχει η αρχή των αρχόντων, ουδέποτε αναγνωρίσαμε
τον Κλεισθένη σαν κάτι το σοβαρό, το ίδιο και τον λαό.
Η δεύτερη μερίδα που απεχθάνεται την κάλπη και την λαϊκή πλειοψηφία είναι οι Δεσποτάδες, γι’ αυτό και ουδέποτε εκλέγονται από τον
τίμιο πλην πτωχό τω πνεύματι λαό που τόσα πολλά λάθη κάνει κατά
την ώρα της κάλπης. Επαγγελματίες της αποτυχίας. Εκλέγονται οι
Επίσκοποι από ομοίους κληρικούς με γνώση, τόλμη και αυταπάρνηση στην προσωπική τους ψήφο, γι’ αυτό και ουδέποτε παρετηρήθη
λανθασμένη εκλογή Δεσπότου, πάντα οι καλύτεροι και οι ευτραφέστεροι. Ας πούμε, έχετε δει εσείς ποτέ λανθασμένη εκλογή Πάπα, εγώ
ποτέ. Άνθρωποι νουνεχείς και προσηνείς προς τον εκάστοτε Αδόλφο
ή Αγούστο Πινοσέτ. Ουδέποτε τους προσέβαλαν και πάντα ήταν προσηνείς και ευπροσήγοροι προς τους κ.κ. Δικτάτορας και Καρδιναλίους. Απεδέχοντο πάντα την ανωτέραν μόρφωσιν των διοικητών των
στρατοπέδων συγκέντρωσης και επιμόρφωσης. Ούτε θα πρέπει να
μας διαφεύγει ότι νυχθημερόν επροσεύχοντο, με αποτέλεσμα οι νεκροί του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου να συγκρατηθούν κάτω από τα
πενήντα εκατομμύρια. Όσοι ζούσαν, ετίθεντο υπό την υψηλή προστασία της Παναγίας και των συναρμοδίων αγίων, προστατών των
τεθωρακισμένων και του πυροβολικού των 108 χιλιοστών.
Οι τελευταίοι που δεν αποδέχονται την δεδηλωμένη της λαϊκής
ψήφου ήταν και εξακολουθούν να είναι οι αξιότιμοι κ.κ. κομμουνιστές.
Πιστοί στο ανώτερον δόγμα περί σιωπής άνευ προσευχής διετέλεσαν αρχηγοί κρατών άνθρωποι ευαίσθητοι και ίσως αναίσθητοι όπως
ο κύριος και η κυρία Τσαουσέσκου, ο κύριος άνευ της κυρίας Στάλιν
και σήμερα ο κύριος μετά της ωραιοτάτης κυρίας Κιμ Ιλ Ούν. Και οι
κομμουνιστές έχουν μία τάση αλλεργίας γύρω από την κάλπη και τα
ψηφοδέλτια που οι δερματολόγοι χαρακτηρίζουν επιστημονικά ως
συγγενή δημοκρατική αλλεργία. Στη Βόρεια Κορέα όλοι αντιλαμβάνονται την φυσική εξέλιξη των διαφωνούντων μέσω της ατμοσφαιρικής αφομοίωσης με όργανο κάποιο αντιαεροπορικό τετράκαννο.

ΜΕΡΟΣ 43ον

«Φάλαγξ Κυπρίων
Αγωνιστών στην εκστρατεία
για την απελευθέρωση του
Ναυπλίου»
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821 η πρώτη πολιορκία του Ναυπλίου έλαβε
χώρα 4 με 10 Απριλίου 1821 διά ξηράς και θαλάσσης. Στην πολιορκία έλαβαν μέρος και αρκετοί
Κύπριοι Αγωνιστές.
Ορισμένοι απ’ αυτούς είναι παρακάτω:
1) Γεώργιος Χαράλαμπος Φράγκος. Κύπριος. Υπηρέτησε ως στρατιωτικός. Πολιτογραφήθηκε Έλληνας υπήκοος στο Ναύπλιο.
2) Χριστόδουλος Βασιλειάδης. Κύπριος.
Έφυγε από την Κύπρο το 1821 και πέρασε στον
Μοριά, όπου πολέμησε σε πολλά μέτωπα και έλαβε
μέρος στην επίθεση κατά του Φρουρίου του Ναυπλίου. Ήτο διδάσκαλος.
3) Γεώργιος Κύπριος. Δεκανέας. Έλαβε μέρος
στην επίθεση και πολιορκία του Ναυπλίου κατά
την εποχή του Κεχαγιάμπεη Πασά.
4) Ιωσήφ Κύπριος. Πήρε μέρος στην πολιορκία του Ναυπλίου.
5) Μιχαήλ Κύπριος. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βεβαιώνει ότι ο Κύπριος αγωνιστής «εις
Ναύπλιον έδειξεν ανδρείαν και γενναιότητα».
6) Χρίστος Μιχαήλου Κύπριος. Έλαβε μέρος
στην έφοδο της Ναυπλίας.
7) Ιωάννης Δημητρίου Φραγκούδης. Από τη
Λεμεσό. Πήρε μέρος σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ναύπλιο.
«Ο Ιωάννης Φραγκούδης διεκρίθη διά την γενναιότηταν του. Έλαβε μέρος εις έφοδον προς άλωσιν του Ναυπλίου κατά την 3η – 4η Ιουλίου 1821,
την φρικώδη ναυμαχίαν όπως την ονομάζει ο ίδιος,
η οποία απέληξε εις αποτυχίαν λόγω των καιρικών
συνθηκών».
8) Ιωάννης Γεωργίου. Κύπριος. Πολέμησε
στην πολιορκία του Ναυπλίου.
«Ο επιφέρων το παρόν μου, Ιωάννης Γεωργίου
Κύπριος, πατριωτισμόν και γενναιότητας επέδειξεν ως της πτώσεώς της, παρομοίως δε ηκολούθησεν και εις την έφοδον κατά της Ναυπλίας.
Αθήναι, την 5η Μαΐου 1835
Πέτρος Ιωάννου Μαρκέζης»
9) Παντελής Γεωργίου Ορφανός. Κύπριος.
Όπως βεβαιώνει ο οπλαρχηγός Πέτρος Μαρκέ-

ζης, «έλαβεν μέρος εις την έφοδον της Ναυπλίας».
«Πιστοποιώ ότι ο παρών στρατιωτικός Παντελής Γεωργίου Ορφανός, Κύπριος, εις τον Ιερόν
Αγώνα απ’ αρχής της Επαναστάσεως, ηγωνίσθη
εις την πολιορκίαν της Ναυπλίας, υπό οδηγίαν του
αδελφού μου, κ. Νικόλα Σταματελοπούλου.
Εν Αθήναις την 3η Ιουλίου 1835
Ο Συνταγματάρχης
Νικήτας Σταματελόπουλος»
10) Γεώργιος Δαβίδ Οικονομίδης. Κύπριος.
Προήχθη σε ανώτερες θέσεις, ακολούθησε παντού και πάντοτε την κεντρική κυβέρνηση, υπηρετών δε ως Συντάκτης παρά τω Υπουργείω της
Αστυνομίας κατά την σύστασιν του ενός και μόνου
εγκληματικού της Ελλάδος δικαστηρίου εν Ναυπλίω, διωρίσθη μέλος αυτού παρά της δεκατετραμελούς Επιτροπής της εν Επιδαύρω Εθνικής Συνελεύσεως και έχει λαμβάνειν τους πλείστους των
δεδουλευμένων προσωπικών αυτού μισθών.

«Οι μαρτυρίες για τη συμβολή
Κυπρίων στα Έγγραφα»
12) «Ο υποφαινόμενος ομολογώ ότι ο κύριος
Θησεύς, πρώτος υπασπιστής ως τότε του ειρημένου αρχιστρατήγου, συνήργησε να μας γενούν
αι κατά δύναμιν ωφέλειαι, συνιστών παντείοις τρόποις τους διαφόρους αξιωματικούς εις την εύνοιαν αυτού. Πλην δε τούτου και εις Πελοπόννησον
κατά τους Μύλους ευρεθέντος, ενώ είχαν φθάσει
ζωοτροφαί τινες εις τους εν Ναυπλίω πολιορκουμένους εχθρούς και τα πολιορκούντα σώματα δι’
απάτης είχον σκορπισθή, ο κυρ. Θησεύς προλαβών ευθύς μας εκοινοποίησεν διαταγήν να ξεκινήση το μεν τακτικόν σώμα διά θαλάσσης διά να
προφθάση εις το Κιόσκι καλούμενον, ούτος δε διά
ξηράς ορμήσας απήντησε την φυγήν των σωμάτων και εκράτησε το προς δυσμάς εν ταις πεδιάδαις στρατόπεδον έως αν συναντηθείς μετά του
αρχηγού της πολιορκίας Νικηταρά συνεβρέθησαν
και έβαλον τα πράγματα εις τάξιν. Εις την περίστασιν ταύτην, καθ’ ην το αιφνίδιον της εισβολής των
εχθρών είχε ταράξει το παν, ο κύριος Θησεύς έδειξεν ανδρείαν και φρόνησιν, αντιμετωπίσας αμέσως την χασμωδίαν, την λιποταξίαν και την φυγήν.
Ταύτα πάντα γνωρίζων προφανώς ομολογώ
διά του παρόντος και υπογράφομαι.
Εν Αθήναιες την 18η Μαρτίου 1841
Ι. Αλιπάτης»
12) «Πιστοποιητικόν
Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κύριος

Αγγελή Μιχαήλ Κύπριος, απόμαχος του Βασιλικού Λόχου, δράξας τα όπλα υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδος άμα η σάλπιγξ της Ελληνικής
Επαναστάσεως ήχησεν, παρευρέθη εις τας κάτωθεν αναφερομένας κατά του εχθρού συγκροτηθείσας μάχας ως Μπουλουξής, έχων υπό την
οδηγίαν του επέκεινα των 50 στρατιωτών.
Εις την Εν Ναυπλίω μετά του αρχηγού…»
13) Νικόλαος Παπαϊωάννου
«Εν Αθήναις την 16ην Απριλίου 1865.
Σεβαστή Επιτροπή,
Ο ευσεβεστάτως υποφαινόμενος είμαι γέρων
την ηλικίαν, αρχαίος παλαιός αγωνιστής και αδικημένος, όπου υπηρέτησα την πατρίδα στρατιωτικώς από τας αρχάς του Ιερού Αγώνος του 1821
μέχρι τέλος, με στρατιώτες υπό την οδηγίαν μου
ως μπουλουξής. Μαγγατζής μετά διαφόρων οπλαρχηγών, ως γνωστόν τους ιδίους με την συνείδησίν
σας σάς προτείνω ως μάρτυρας. Δεν έλειψα από
πολύ σημαντικάς μάχας πολέμου κατά των εχρθών. Άμα εσυστήθη η Επιτροπεία εις Ναύπλιον
επαρέδωσα τα ενδεικτικά εις Ναύπλιον, καθώς και
τα άλλα αντίγραφα παρέδωσα εις την ενταύθα Επιτροπήν του Γιάννη Κώστα και Κλίμακα. Η Επιτροπή μας επαραμέλησεν καθώς ούτε βαθμόν έλαβον ούτε σύνταξιν λαμβάνω, μόνον τον Αργυρούν
Αριστείον έλαβον. Μένω ο πλέον αδικημένος. Σήμερα βλέπω προ πολλούς όπου είχα εις την οδηγίαν
μου να φέρουν βαθμούς και Αργυρά Αριστεία. Είμαι
ο πλέον αδικημένος. Δεν είχα μέσον παρακελεύσεως. Νυν είμαι γέρων, ακτήμων, οικογενειάρχης.
Παρακαλώ την Σεβαστήν Επιτροπήν ως δικαία,
εύσπλαχνη αφ’ ου καθυποβάλει υπ’ όψιν καθώς
επισυνάπτω και ε απλούν πιστοποιητικόν ως πίστωσιν, να μου δοθή αναλόγως της εκδουλεύσεώς
μου σύνταξις, προικοδότησις, ό,τι εγκρίνετε, καθώς
κ.λπ. να σώσω την οικογένεάν μου και θέλει ευχόμεθα κ.λπ.
Ούτω παρακαλώ ευέλπις, την μεγάλη σας δικαιοσύνη και ευσπλαχνία, υποσημειούμαι με σέβας
βαθύτατον.
Ο ευπειθέστατος
Νικόλαος Παπαϊωάννου, Κύπριος»

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Ασυμβίβαστα
Ασυμβίβαστα συμβιβασμένες ζωές,
Νους ελεύθερος, πολιορκημένος
Σε σώμα που γερνά.
Μια πλάνη,
Μια καθημερινή παραίσθηση,
Αγώνας απόδρασης,
Από κάθε τυποποιημένα καρέ,
Του φιλμ της ζωής,
Σπάνια έγχρωμο, συνήθως ασπρόμαυρο
Ενίοτε γκρίζο και βουβό …
Αποσβολωμένοι θεατές,, παγιδευόμαστε,
Με τα μάτια κλειστά...
Οι εικόνες χαράζουν την ψυχή
Με ήχο πιο προκλητικό
Από κείνον των σειρήνων,
Χωρίς κατάρτι να δεθούμε,
Χωρίς συντρόφους συμπολεμιστές…
Αν παρά την πρόκληση, ασφυξία,
Καταφέρεις να κοιτάζεις χωρίς όραση,
Ν’ ακούς χωρίς ακοή,

Ν’ αγγίζεις χωρίς αφή,
Με μόνο το σθένος
Και την αίσθηση της ψυχής,
Η ταινία της ζωής αποκτά
Υπέροχο χρώμα, γλυκιά μουσική
Και θαυμάσια υφή,
Προς τέρψη της αφής σου!
Οι αλυσίδες σπάνε,
Αποδεσμεύεσαι από τα μικρά κι ασήμαντα,,
Πετάς τις παρωπίδες,
Και βρίσκεις όλες τις απαντήσεις
Ακόμη και σ’ ερωτήσεις που δεν έκανες…
Μα πίστεψέ με
Αν θελήσεις να μοιραστείς,
Όλα όσα είδες
Με τους αδαείς αδιάφορους
Και δεν σε πουν τρελό,
Σίγουρα θα σε πουν ιδιόρρυθμο …
Όμως, μη δειλιάσεις, μη φοβηθείς,
Αυτό δεν σε αφορά...

Όταν με την ψυχή αισθάνεσαι,
Κείνο το άλλο, το υπερβατικό!
Άνοιξε τα φτερά σου, ελεύθερα!
Γίνε ο σκηνοθέτης της ζωής.
Βρες το σενάριο που σου ταιριάζει,,
Διάλεξε τους συμπρωταγωνιστές,
Στήσε το σκηνικό και ζήσε!
Κάνοντας αυτό το φιλμ,
Δική σου πραγματικότητα!

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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Ο Μακάριος επιστρέφει στην
Κύπρο και ο Γρίβας στην Ελλάδα
ΜΕΡΟΣ 14ον
Η επιστροφή του Μακαρίου
στην Κύπρο – 1η Μαρτίου 1959
Στις 28 Φεβρουαρίου 1959 ο Μακάριος αναχωρούσε
με αεροπλάνο της «Ολυμπιακής» από το Λονδίνο για τη
Λευκωσία με ενδιάμεσο σταθμό τη Ρώμη και όχι την
Αθήνα γιατί ήθελε να αποφύγει δηλώσεις. Το παράδοξο είναι ότι, ενώ ο Μακάριος αρχικά δίσταζε να δεχτεί
τις Συμφωνίες, τώρα στο ταξίδι της επιστροφής, ζητούσε
από τον συνεργάτη του Νίκο Κρανιδιώτη να συντάξει
λόγο για να τον εκφωνήσει κατά την άφιξη του στη Λευκωσία. Του ζητούσε μάλιστα «να δώσει διθυραμβικό χαρακτήρα στην ομιλία, να δίνει την αίσθηση της νίκης».
Όταν ο Κρανιδιώτης του είπε ότι αυτό που πετύχαμε
είναι μια κάποια λύση αλλά δεν είναι και νίκη του Μαραθώνα και δεν πρέπει να πούμε το «νενικήκαμεν» των
αρχαίων, ο Μακάριος που λίγες μέρες πριν δίσταζε ακόμα
και να υπογράψει, του είπε επιμένοντας: «Μάλιστα να
το πούμε, να το πούμε». (Κρανιδιώτης: «Δύσκολα Χρόνια», σελ. 385 – 386).

Η υποδοχή του Μακαρίου
στη Λευκωσία
Όταν έφτασε ο Μακάριος στη Λευκωσία την 1η Μαρτίου
1959, γύρω στις 200,000 λαού από όλα τα μέρη της
Κύπρου μαζεύτηκαν στη Λευκωσία, έξω από την Αρχιεπισκοπή, για να δουν, να ακούσουν και να ζητωκραυγάσουν τον μέχρι πρόσφατα εξόριστο ηγέτη τους. Η υποδοχή που του έγινε ήταν τέτοια που έμοιαζε περισσότερο με υποδοχή Ρωμαίου αυτοκράτορα!
Απευθυνόμενος σε αυτή τη λαοθάλασσα, που φώναζε ρυθμικά το όνομα του «Μα – κά – ρι – ος», εκφώνησε
έναν φλογερό λόγο, λέγοντας εκείνο το περίφημο ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ γιατί θεωρούσε τον αγώνα της ΕΟΚΑ του

1955-59 σαν νίκη κατά της Αποικιοκρατίας και τον συνέκρινε με την νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών στη Μάχη
του Μαραθώνα το 490 π.Χ.
Για τους περισσότερους Ελληνοκύπριους ο Μακάριος θεωρείτο ο σύγχρονος «Μωυσής», ο ηγέτης που
οδηγούσε τον λαό του μακριά από τη «δουλεία της βρετανικής αποικιοκρατίας». Ορισμένοι όμως ήταν απογοητευμένοι γιατί – κατά τη γνώμη τους – δεν κατόρθωσε να τους οδηγήσει στη «Γη της Επαγγελίας» , δηλαδή στην «Ένωση με την Ελλάδα», αλλά στην Ανεξαρτησία. Ο λαός που δεν γνώριζε το περιεχόμενο των
Συμφωνιών και λάτρευε τον Μακάριο σαν τον Εθνάρχη
του, δεχόταν με πρωτόγονη θρησκευτικότητα την κάθε
λέξη που πρόφεραν τα χείλη του:
«Νυξ αιώνων παραχωρεί ήδη την θέσιν της εις το
γλυκύ φως της ημέρας, και αθάνατον, από τα βάθη της
μακρινής ιστορίας, αναδύεται το πνεύμα των προγόνων
μας, διά να μεταφέρη παντού το μέγα μήνυμα: ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ…»
«Την στιγμήν αυτήν αι λευκαί ψυχαί των μαρτύρων
μας, υπερίπτανται του χώρου τούτου και συνεορτάζουν
μεθ’ ημών τα κυπριακά ελευθέρια. Διότι δεν απέθανον οι
μεγάλοι νεκροί μας... Ζουν και και θα ζουν εις τας καρδίας
των νέων μας....».
«Ας μη νομισθή ότι η παρούσα ημέρα αποτελεί το
τέρμα. Αποτελεί τουναντίον την αφετηρία μακρών αγώνων
δια την κατοχύρωσιν των κεκτημένων.... Αποτελεί την
αφετηρίαν νέων εξορμήσεων προς εξασφάλισιν της λαϊκής ευημερίας και προόδου και ανάδειξιν της πατρίδος
μας εις χώραν ευδαιμονούσαν και ευνομουμένην».
Εκείνοι όμως που γνώριζαν το πραγματικό περιεχόμενο των Συμφωνιών δεν αμφέβαλλαν ότι με τέτοιους
λόγους ο Μακάριος παραπλανούσε τον λαό.

Οι τουρκοκυπριακοί πανηγυρισμοί
Την ίδια ώρα που οι Ελληνοκύπριοι πανηγύριζαν με
τις γαλανόλευκες σημαίες τα «κυπριακά ελευθέρια» όπως
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τα αποκαλούσε ο Μακάριος, στην άλλη συνοικία της Λευκωσίας, οι Τουρκοκύπριοι πανηγύριζαν και αυτοί με τις
τούρκικες σημαίες, ακούοντας τον δικό τους «εθνικό»
ηγέτη, τον Δρα Φ. Κουτσιούκ να τους βεβαιώνει να μην
ανησυχούν για τις Συμφωνίες και τη λύση γιατί «Μπορεί οι Ελληνοκύπριοι να ελέγχουν το τιμόνι του κρατικού οχήματος, αλλά οι Τουρκοκύπριοι έχουν τον
έλεγχο των φρένων».
Φυσικά ο Κουτσιούκ με τον «έλεγχο των φρένων»
εννοούσε ότι οι Τουρκοκύπριοι κατείχαν το δικαίωμα του
βέτο και μπορούσαν να σταματούν τους ελληνοκύπριους όποτε ήθελαν σε περίπτωση που δεν συμφωνούσαν
με κάποια ελληνοκυπριακή πρόταση.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής έλεγε
λίγο μετά την υπογραφή των Συμφωνιών ότι αυτή είναι
η ευτυχεστέρα ημέρα της ζωής του.
Το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε ότι οι Συμφωνίες Ζυρίχης
- Λονδίνου δεν ανταποκρίνονταν στις επιθυμίες του λαού.

Τα λάθη ή η υποκρισία
των δύο ηγεσιών
Ίσως το τραγικότερο σφάλμα ήταν το γεγονός ότι ο
Μακάριος και ο Κουτσιούκ, αφού υποτίθεται είχαν «απορρίψει» την Ένωση και τη Διχοτόμηση, και είχαν και οι δύο
αποδεχθεί την Ανεξαρτησία και συμφώνησαν να συνεργαστούν στη διοίκηση της νέας ανεξάρτητης Δημοκρατίας, θα έπρεπε, μετά την υπογραφή των Συμφωνιών
στο Λονδίνο, να μπουν στο ίδιο αεροπλάνο και να γυρίσουν
μαζί στην Κύπρο, να εμφανιστούν μαζί για να απευθυνθούν σε μια κοινή συγκέντρωση Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων.
Θα έπρεπε μπροστά στον λαό να σφίξουν τα χέρια
και να πουν τόσο στους Ελληνοκυπρίους όσο και στους
Τουρκοκυπρίους ότι «από τώρα και στο εξής, θα εργάζονται από κοινού για το καλό της κοινής τους πατρίδας».
Δυστυχώς, και οι δύο ηγέτες διακατέχονταν από τυφλό
εθνικισμό, φοβούνταν ότι θα στιγματίζονταν σαν ‘‘προδότες’’ της αρχικής τους υπόθεσης. Παρά το γεγονός ότι οι
δύο ηγεσίες αποδέχθηκαν την Ανεξαρτησία σαν λύση,
στην πράξη επικρατούσε η καχυποψία ανάμεσα τους.
Οι πληγές των πρόσφατων διακοινοτικών συγκρούσεων
δεν είχαν επουλωθεί, αλλά το χειρότερο από όλα, όπως
έδειξαν τα κατοπινά γεγονότα, στην πράξη και οι δύο
ηγέτες υπονόμευαν την Ανεξαρτησία τόσο με τα έργα
τους όσο και με και τις διάφορες ομιλίες τους. Και οι δύο
ηγέτες παρέμειναν «δέσμιοι και όμηροι» στα εθνικιστικά τους οράματα και ιδεώδη.

Ο Γρίβας αποδέχεται τις Συμφωνίες
και επιστρέφει στην Ελλάδα
Στις 9 Μαρτίου 1959 ο Γρίβας έβγαλε μια διακήρυξη
όπου καλούσε όλους τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ να καταθέσουν τα όπλα τους, να αποδεχθούν τις Συμφωνίες και
να επιδείξουν απόλυτον πειθαρχίαν εις την θέλησιν του
Εθνάρχη. Ένας μεγάλος αριθμός υποστηρικτών του
Γρίβα και της Ένωσης αισθάνθηκαν προδομένοι με τη
λύση της Ανεξαρτησίας και κατηγόρησαν τον Μακάριο
για την υπογραφή αυτών των Συμφωνιών. Το ίδιο, προδομένοι αισθάνθηκαν και πολλοί Τουρκοκύπριοι υποστηρικτές της Διχοτόμησης.
Στις 17 Μαρτίου 1959, ο Γρίβας επέστρεψε στην Ελλάδα. Του έγινε υποδοχή εθνικού ήρωα και του απονεμήθηκαν πολλές τιμές:
1. Η ελληνική κυβέρνηση τον προήγαγε σε Στρατηγό.
2. Η ελληνική βουλή τον ανακήρυξε «Άξιο του Έθνους».
3. Ο Βασιλιάς του απένειμε τη διάκριση του «Τάγματος Ανδρείας».
4. Η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών και
5. Ο Δήμαρχος Αθηναίων του παρέδωσε το Κλειδί
του «Ελεύθερου Πολίτη» της Αθήνας.

Η απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων και ο Νίκος Σαμψών
Οι πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν τον Μάρτιο του 1959. Ο Νίκος Σαμψών (ο οποίος είχε καταδικαστεί δύο φορές σε θάνατο) μαζί με τους συναδέλφους του, οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στην Αγγλία,
αφέθηκαν και αυτοί ελεύθεροι. Ο Σαμψών πέρασε τους

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

επόμενους μήνες στη Ρόδο και Αθήνα. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο του έγινε υποδοχή ήρωα. Μόλις επέστρεψε, άρχισε μια περιοδεία σε πόλεις και χωριά όπου
έβγαζε λόγους και παντού τύγχανε υποδοχής ήρωα.

Η ίδρυση και η διάλυση του ΕΔΜΑ
Το μελάνι των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου δεν
είχε ακόμη στεγνώσει στο χαρτί που είχε γραφτεί, όταν
μια νέα οργάνωση ιδρύθηκε από τους πρώην αγωνιστές
της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου 1959. Αυτό ήταν το ΕΔΜΑ
(Ενιαίο Δημοκρατικό Μέτωπο Αναδημιουργίας) που
σκοπός του ήταν «η ολοκλήρωση με ειρηνικά μέσα του
έργου που είχε αναληφθεί πριν τέσσερα χρόνια». Σύμφωνα με τον Γλαύκο Κληρίδη το ΕΔΜΑ δημιουργήθηκε με τη συγκατάθεση του Μακαρίου και τις ευλογίες του
Γρίβα. Ο Κληρίδης αναφέρει σχετικά με τη διάλυση του
ΕΔΜΑ:
«Οι αντιζηλίες μεταξύ των πρώην αγωνιστών και συγκρούσεις απόψεων στο ζήτημα της Ένωσης και της Ανεξαρτησίας, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις από φανατικούς Γριβικούς και Μακαριακούς οδήγησαν στη διάλυση του. Πριν διαλυθεί όμως, δημιούργηθηκε μακαριακή και γριβική ομάδα μεταξύ των πρώην αγωνιστών με
κατηγορίες, υπαινιγμούς και επιθέσεις κατά του Μακαρίου και του Γρίβα». (Γ. Κληρίδης: «Η Κατάθεσή μου»,
Τόμος Α’ , σελ. 104).

Ο Γρίβας κατηγορεί τον Μακάριο
Το καλοκαίρι του 1959, ο Γρίβας κατηγόρησε τον
Μακάριο ότι τον παραπλάνησε σχετικά με τις Συμφωνίες,
δηλαδή ότι αυτές περιείχαν «προφορικές δεσμεύσεις»,
για τις οποίες δεν ήταν ενημερωμένος. Στις 30 Ιουλίου
οι Μακάριος, Καραμανλής, Αβέρωφ και Κουτσιούκ
έδωσαν στη δημοσιότητα δήλωση αρνούμενοι τέτοιες
κατηγορίες.
Ο Μακάριος έστειλε τους Γιωρκάτζη και Γεωργιάδη
(μέλη της προσωρινής κυβέρνησης), στην Αθήνα για
συνομιλίες με το Γρίβα.
Ο Γρίβας δεν πείστηκε και απείλησε να «αγωνιστεί με
όλη του τη δύναμη για να ματαιώσει τις εθνικώς επιζήμιες προσπάθειες να υποδουλώσουν τον κυπριακό λαό».

Η συνάντηση Μακαρίου – Γρίβα
στη Ρόδο
Σε μια προσπάθεια να πετύχει τη συμφιλίωση πριν
από τις Προεδρικές εκλογές, ο Μακάριος συναντήθηκε
με τον Γρίβα στη Ρόδο από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου
1959.
Ο Μακάριος είπε στον Γρίβα ότι «μόνον οι κομμουνιστές και οι Τούρκοι θα επωφελούνταν από μια τέτοια
ρήξη» και ο Γρίβας συμφώνησε μαζί του.
Ο Γρίβας, όπως και ο Μακάριος, ήταν και φιλόδοξος
και μεγαλομανής. Μετά από λίγο καιρό ξέχασε τι είχε
συμφωνήσει με τον Αρχιεπίσκοπο στη Ρόδο. Τον Μάρτιο 1959 ο Γρίβας είχε υποσχεθεί να αποσυρθεί από την
πολιτική και έγινε δεκτός στην Ελλάδα με τιμές «εθνικού
ήρωα» και το ελληνικό κράτος του απένειμε πολλές τιμητικές διακρίσεις. Ωστόσο, δεν τήρησε το λόγο του και
τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, άρχισε να βγάζει «πολιτικούς λόγους» με αποτέλεσμα να αποκτήσει την αντιπάθεια του ελληνικού λαού.
Ο Γρίβας έτρεφε την ιδέα μιας Μεγάλης Ελλάδας, ότι
ήταν ακόμη δυνατόν για την Ελλάδα να γίνει μια μεγάλη
χώρα με επέκταση των συνόρων της και ενσωματώνοντας
και άλλους ελληνόφωνους πληθυσμούς. Είχε ήδη ‘‘ξεχάσει’’ τις τρομερές συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής, η οποία ξερίζωσε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο
Έλληνες από τα σπίτια τους στην Μικρά Ασία. Κατά τη
διάρκεια περιοδείας του στην Ήπειρο εκφώνησε λόγο
όπου δήλωσε ότι «είχε οραματιστεί μια ισχυρή Ελλάδα
η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα σκλαβωμένα εδάφη
όπως την Ήπειρο και την Κύπρο».
Στις 20 Σεπτεμβρίου 1959 κατηγόρησε την ελληνική
ηγεσία ότι σχεδίαζε να τον εξολοθρεύσει επειδή τον υποπτευόταν για συνωμοσία για να ανατρέψει την κυβέρνηση. Οι άνθρωποι στην κυβέρνηση οι οποίοι μερικούς
μήνες πριν του απένειμαν τιμές εθνικού ήρωα, τώρα τον
κατηγορούσαν ότι σκόπιμα ψεύδεται και ότι υποφέρει
από σύμπλεγμα «καταδίωξης»!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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KOPA League 3
– Maccabi GB 2
The KOPA league representative team played
its 3rd and final game of the season vs Maccabi
GB Southern football league, a very well established & run league with 28 teams which was formed
in 1962.
The game was played in a fantastic spirit and
the teams and there was very little to separate the
teams!
KOPA conceded a penalty in the first 2 minutes
of the game (handball) which was expertly saved
by KOPA's keeper Emanuel from Apoel.
KOPA took the game to Maccabi & Donaldo
from Omonia Youth finished a good move with a
smart finish making it 1-0 to KOPA.
Antonio from Omonia London FC with another

of his mazy runs was then brought down in the
box & he stepped up to take the penalty which was
well saved by the Maccabi keeper.
Antonio made amends 5 mins later with a very
well taken individual effort making it 2-0 to KOPA.
Maccabi were awarded a 2nd penalty which
was again well saved by Emanuel but he was adjudged to have moved off his line & Maccabi scored
the 2nd attempt to make it 2-1.
Maccabi with a well taken goal made it 2-2 to
end a very entertaining 1st half with 3 penalties!!!
The second half was scrappy & Maccabi pressed
forward taking advantage of their 5 substitutes vs
KOPA's 2 and the fresh legs really made a differ-

µ∞ƒø™I

ence especially as cramp was begin being experienced by both sides!!!
With 2 mins to play, KOPA worked the ball forward in a slick passing move and through ball into Andrew Y from PAO FC just inside the left of the
penalty area. Andrew beat the Maccabi defender,
moved the ball onto his right foot and curled a perfect shot into the top far corner of the goal to make
it 3-2 to KOPA!
The final whistle blew shortly after.
Overall a great game to watch with total respect
shown by both teams which was a great advert for
both leagues and communities.
Until next game!

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

S P I T I K O PA G O T O M E VA N I L I A

HOME MADE ICE CREAM WITH VANILLA

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Τα Σημάδια Της Νύχτας
Ελληνική Ταινία:
Λάθος Στον Έρωτα

21.35

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

23.00

flavours.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 IOYNIOY

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

SPITIKO PAGOTO
ME VANILIA

7. It can last in the freezer for
up to 3 months. When you
take it out let it come to
room temperature for 1015 minutes before accompanying with sauces of
your choice or biscuits.
8. You may make the ice
cream in an ice cream machine by following the instructions given. Take out
the vanilla pod from the
custard mixture, pour into
the machine and let it
churn for 20-40 minutes
until it thickens. Scoop the
mixture out and put it in a
container, cover with clingfilm and place into freezer
for at least 3 hours.

The vanilla essence brings a
special and intense flavour with
a rich aroma. This recipe makes
a tasty ice cream. You may add
different fruits, such as strawberries, blueberries, raspberries
or cherries, pistachios or other
nuts, chocolate or caramel sauce
or broken biscuits which will add
to the texture and flavours.
INGREDIENTS
Around 10 portions

METHOD
DOING IT BY HAND
1. Pour the milk into a medium-sized casserole with a
heavy base and add half of
the sugar and a pinch of
salt. Cut the vanilla pod
with a small sharp knife
length-ways and scrape
the seeds into the casserole. Cut the pod into two
pieces and add them to the
milk. Pour the vanilla
essence in the casserole, if
using, instead of the vanilla
pod.
2. Heat the milk, sugar and
vanilla over a low heat, stirring occasionally, until it

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
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spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also

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

400ml full fat milk
400ml cold double cream
120g brown sugar
A pinch of salt
1 vanilla pod or 2 tsp vanilla
essence
3 large free-range egg yolks

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ

comes to the boil and bubbles just appear on the surface. Take off the heat and
set aside for at least 30
minutes for the vanilla to
infuse. Pour in the cold
cream and beat the mixture with a whisk until it becomes light and fluffy but
not stiff.
3. Place the egg yolks and the
rest of the sugar in a bowl
and beat with a whisk for 23 minutes until the mixture
is pale and thick. Pour the
yolk mixture to the cream
custard and stir well until
well incorporated. Heat the
custard over a low heat to
just below boiling point and
take off the heat just before
it boils.

4. Return the casserole to the
stove on a low heat, stirring
continuously with a wooden spoon for 6-8 minutes
until the custard sets and
coats the back of the
spoon. Do not let it boil because the mixture will curdle.
5. Place the custard in the
fridge for 2-3 hours to cool
completely, stirring every
hour. This is the moment
that you can add the fruits,
nuts, broken biscuits or
chocolate or caramel
sauce.
6. Pour into a plastic container, cover with cling-film and
place in the freezer for at
least 6-8 hours, preferably
overnight.

The Key to the House of David
Yea, the Golden Key opens

“These things saith He that is Holy,

The Eternal Book of Life,

He that is true, He that hath

The beloved Psalmist*

The Key of David, He that openeth

Who didst love his Lord

And no man shutteth;

Proclaimed

And shutteth and no man openeth”. ***
Our Lord that sitteth at the right

and the LIFE…

Hand of the Holy Father

Our Lord

Awaits His own and He shall

Didst declare for us

Reign forever;

To this very day

Thy kingdom come, Thy will

The profound, the all embracing

Be done on earth and it is in

Love of the Holy Father . . .

Heaven.

“The Key of the House of David

Jo-Anne Colombo Marinakis

Will I lay upon His shoulders;

*Acts 2:25

So He shall open, and none shall shut;

**Isa 22:22

And He shall shut, and none shall open”. **

***Rev 3:7
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Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Σατιρική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Ο Καπιταλίστας Και
Η Τραγουδίστρια
Ελληνική Ταινία:
Ένας Τίμιος Άνθρωπος

KYΡIAKH 5 ΙΟΥΝΙΟΥ
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© George Psarias

20.55
21.30

Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική Ταινία:
Το Ραντεβού Της Κυριακής
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ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Ταινία:
Ένα Αγόρι Αλλιώτικο
Απ’ Τ’ Άλλα

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Είναι Μεγάλος Ο Καημός
Ελληνική Ταινία:
Τι 30, Τι 40, Τι 50

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Αγνή Κι Ατιμασμένη
Ελληνική Ταινία:
Φως, Νερό, Τηλέφωνο

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

Tuesday

6.00- 7.00

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

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

/*5¶VJukebox

/*5¶V-XNHER[

7.00- 8.00

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8.00- 9.00

Wednesday

Thursday

Sports Update

Friday

Saturday

Sunday

NEWS

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- LGR

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8am- LGR
9am- RIK

Sports Update

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

9am- RIK
10am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

10.00- 11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

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

11.00- 12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00- 10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00- 13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00- 14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK

14.00- 15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
3pm- LGR

15.00- 16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

3pm- LGR
4pm- ERT

16.00- 17.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00- 18.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00- 19.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

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

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00- 21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00- 22.00

Live At The Greek

Scandalous

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00- 23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

The Wednesday
Late Show

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

Through trial and error
The WAY, the TRUTH

20.05
21.25

Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
Ελληνική Ταινία:
Ως Την Τελευταία Στιγμή
Ελληνική Ταινία:
Η Εφοπλιστίνα
Ελληνική Ταινία:
Ροζάτο

20.25

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

19.00- 20.00

#TuesdayTunes

6pm- RIK

23.00- 0.00

#MondayMoods

0.00- 1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00- 7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

6pm- RIK

8pm- ERT

7am- ERT

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

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

