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Στόχος των Τούρκων
το τεμάχιο 6
της κυπριακής ΑΟΖ

Φυσικό αέριο, ξεπούλημα
στην Τουρκία και «τάφος»
της Κυπριακής Δημοκρατίας

n ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ AQA ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Διαρροή θεμάτων των εξετάσεων
A.Level στη Χημεία!!!
n ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΣΤΟ TWITTER ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ
ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ

ΣΕΛΙΔA 3

ΑΠΟ TH ΛΕΜΕΣΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου
- Ελλάδας μετά από 21 χρόνια

n Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ»
ΣΕΛΙΔA 7

Η μουσική εκδήλωση για τα 100 χρόνια της
Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων
(1922-2022)

«ΠΑΡΑΛΥΕΙ» Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

Σε 7ήμερο απεργιακό
κλοιό η Βρετανία…

n ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ «ΜΑΥΡΟ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ
«ΔΥΣΚΟΛΟ» ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
n ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΟΙ,
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΙ
n ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ «ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ» ΒΑΛΙΤΣΕΣ

ΣΕΛΙΔA 2

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Κοινή γραμμή Αθηνών-Λευκωσίας
στο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ

ΣΕΛΙΔΑ 10

Προεδρικές ’23: Σε ιστορικό υψηλό
η εκλογική μεταβλητότητα

n Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ»

l Γράφει ο Νίκος Γ. Σύκας,
Σύμβουλος Στρατηγικής
& Καινοτομίας

n ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ: «ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟ ΣΗΜΕΙΟ»

ΣΕΛΙΔΑ 11
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AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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Σε 7ήμερο απεργιακό
κλοιό η Βρετανία…

Η

Βρετανία θυμίζει τη δεκαετία του 1970, τότε
που η χώρα «γονάτισε» με τα Συνδικάτα να
οδηγούν την κούρσα της… παράλυσης. Η τότε
Εργατική κυβέρνηση, από το Νοέμβριο του 1978
και το χειμώνα του 1979, δεν μπόρεσε να τιθασεύσει την κατάσταση με αποτέλεσμα να ανέλθει στην εξουσία η Μάργκαρετ Θάτσερ και να ακολουθήσει μια 18ετής διακυβέρνηση από τους
Συντηρητικούς. Στη δεκαετία του 1980 η Θάτσερ
περιόρισε την ασύδοτη δράση των Συνδικάτων
(περίπτωση ανθρακωρύχων με τον Άρθουρ Σκάρκολ) και αργότερα ο Τόνυ Μπλέαρ επέβαλε έλεγχο
στην ανεξέλεγκτη συνδικαλιστική δράση και περιορισμό στην επίδραση που είχαν τα Συνδικάτα
στο Εργατικό Κόμμα.
Σήμερα η Βρετανία βρίσκεται σε ένα παρόμοιο
σκηνικό. Οι κλιμακωτές απεργίες των σιδηροδρομικών στις 21, 23 και 25 Ιουνίου έχουν εκτροχιάσει
τη χώρα από την πορεία ανάκαμψης μετά την πανδημία. Στην πραγματικότητα ολόκληρη η βδομάδα
«θυσιάζεται», καθώς και χθες Τετάρτη, που δεν είχε
απεργία, μόνο το 60% των τρένων ήταν σε λειτουργία,
διότι οι νυχτερινοί υπεύθυνοι χειρισμού των σηματοδοτών και της σήμανσης δεν εργάζονταν. Παρατηρήθηκαν επίσης μεγάλες καθυστερήσεις.
Στην απεργία, που θεωρείται η μεγαλύτερη των
τελευταίων 30 ετών, συμμετείχαν πάνω από 40 χιλιάδες σιδηροδρομικοί καθώς και 10 χιλιάδες εργαζόμενοι στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου.
Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις απολαβών στο
7%, να ακυρωθούν κάποιες απολύσεις προσωπικού
(2.500) και βελτίωση μέτρων για την ασφάλειά τους,
ενώ το μεγαλύτερο συνδικάτο που τους εκπροσωπεί, το RMT υποστηρίζει ότι οι απεργίες θα μπορούσαν να επαναλαμβάνονται τακτικά έως και τα Χριστούγεννα. Οι απεργοί ζητούν επίσης να μην γίνει η
παραμικρή αλλαγή στις εργασιακές πρακτικές, με
αύξηση του ωραρίου ή των εργάσιμων ημερών.
Συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν δηλώσει ότι οι απε-

ργίες στους σιδηροδρόμους θα σηματοδοτήσουν την
αρχή ενός "καλοκαιριού δυσαρέσκειας" με δασκάλους, υγειονομικούς, εργαζομένους στην καθαριότητα ακόμα και δικηγόρους να οδεύουν προς κινητοποιήσεις καθώς η αύξηση των τιμών τροφίμων και
καυσίμων οδηγεί τον πληθωρισμό στο 9%, που υπολογίζεται να ακουμπήσει το 11% το φθινόπωρο.
«Η εκστρατεία μας θα κρατήσει μας για όσο χρειαστεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Μικ Λιντς,
Γενικός Γραμματέας του μεγαλύτερου συνδικάτου
εργαζομένων στους σιδηροδρόμους, τη ναυτιλία και
τις μεταφορές RMT.
Η μεγαλύτερη από τις 13 εταιρείες τρένων, η Network
Rail, δήλωσε ότι δεν θα γίνει καμία υποχρεωτική απόλυση, προτείνοντας στους υπαλλήλους αύξηση 3%.
Ο Άντριου Χέινς, Γενικός Διευθυντής της Network
Rail, κάλεσε τους Βρετανούς να προετοιμαστούν για
μια «ανώφελη απεργία με ενοχλητικές επιπτώσεις».
Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε απαράδεκτη την απεργία και προειδοποίησε το
επιβατικό κοινό πως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο να υποστεί τις απεργιακές κινητοποιήσεις, επιμένοντας πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης όσον
αφορά τους σιδηροδρόμους είναι προς το συμφέρον των επιβατών.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι συνδικαλιστικές
ενώσεις πλήττουν τους ανθρώπους που υποτίθεται
ότι βοηθούν.
«Προχωρώντας σε αυτές τις απεργίες στους σιδηροδρόμους, απομακρύνουν τους επιβάτες που τελικά στηρίζουν τις δουλειές των εργαζομένων στα τρένα
ενώ επηρεάζουν επιχειρήσεις και κοινότητες σε όλη
τη χώρα», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον στο υπουργικό
του συμβούλιο.
Η κυβέρνησή του έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κριτική από βουλευτές της αντιπολίτευσης διότι αρνήθηκε να εμπλακεί στις διαβουλεύσεις για τερματισμό της
διαμάχης.
Υπουργοί υποστηρίζουν ότι είναι ένα ζήτη-μα που

θα πρέπει να επιλύσουν τα συνδικάτα απευθείας με
τις εταιρείες..
Ο κ. Τζόνσον επανέλαβε ότι οι αυξήσεις μισθών
που προσφέρονται στους εργαζόμενους δεν πρέπει
να συνάδουν με το ύψος του πληθωρισμού. Υπενθύμισε ότι το κράτος ενίσχυσε με 16 δις λίρες τους
σιδηροδρόμους εν καιρώ πανδημίας και τόνισε ότι η
κυβέρνησή ξόδεψε άλλα 96 δις για έργα υποδομής.
Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς δήλωσε
ότι η κυβέρνηση θα αλλάξει τον νόμο για να αναγκάσει τους μηχανοδηγούς να προσφέρουν κατ’ ελάχιστον τις υπηρεσίες τους σε ημέρες απεργιών (προσωπικό ασφαλείας) και να επιτρέψει σε άλλους εργαζόμενους να αντικαθιστούν προσωρινά όσους απεργούν. «Θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι
αυτό το πράγμα θα είναι λιγότερο επιζήμιο στο μέλλον», δήλωσε. Ωστόσο, το μέτρο αυτό φαίνεται ότι
εγκαταλείπεται.
Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πολ Σκάλι δήλωσε ότι
η απεργία αυτή κινδυνεύει να βλάψει «τις επιχειρήσεις, το ψωμί των εργαζομένων», τη στιγμή που τα
οικονομικά τους «έχουν πληγεί» από την κρίση του
κόστους ζωής και τον πληθωρισμό στη Βρετανία.

ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις στα συνδικάτα δημοσίων υπαλλήλων,

Διαμαρτυρία στο Βρετανικό Μουσείο για
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Δεκάδες διαδηλωτές, Έλληνες και Βρετανοί, συγκεντρώθηκαν στο
Βρετανικό Μουσείο, στην αίθουσα που φιλοξενεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, ζητώντας την επιστροφή τους στην Αθήνα.
Ήταν μια πρωτοβουλία της Βρετανικής Επιτροπής Επανένωσης των Γλυπτών
του Παρθενώνα (BCRPM) με αφορμή τη 13η επέτειο από τα εγκαίνια του Μουσείου της Ακρόπολης.
Οι συγκεντρωθέντες ανήρτησαν πανό με το αίτημα της επανένωσης των
Γλυπτών του Παρθενώνα και ελληνικές σημαίες. Ανάμεσά τους και η βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέας και μέλος του BCRPM, Βικτόρια Χίσλοπ, που
έχει λάβει τιμητικά την ελληνική υπηκοότητα, η οποία δήλωσε: «Πιστεύω ότι

είναι απλώς θέμα χρόνου προτού γίνουν σκόνη όλα τα επιχειρήματα που παρουσίασαν η βρετανική κυβέρνηση – που βρίσκεται κι η ίδια στο χείλος της
κατάρρευσης – και το Βρετανικό Μουσείο και το ελληνικό φως λάμψει και πάλι
στα Γλυπτά του Παρθενώνα».
Από την πλευρά της η Μαρλέν Γκούντμαν, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών τόνισε:
«Όσο συντομότερα γίνει η επανένωση τόσο το καλύτερο και για τα Γλυπτά
και για την ανθρωπότητα, ώστε να γίνει σαφής και κατανοητή η ιστορία πίσω
από τα Γλυπτά και για να αντιληφθούν οι άνθρωποι ότι υπάρχει ο σεβασμός
στον παράλογο κόσμο μας».

εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση (τομέας καθαριότητας), εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών
στο εθνικό σύστημα υγείας NHS, υπαλλήλων στα
Βασιλικά Ταχυδρομεία, εργαζομένων της British
Telecom και τροχονόμων.
Επίσης, οι δικηγόροι του ποινικού δικαίου αποφάσισαν κινητοποιήσεις ζητώντας αύξηση της χορηγίας
νομικής αρωγής σε φυσικά πρόσωπα (Legal Aid).
Φημολογείται και απεργία των οδηγών λεωφορείων.
Πάντως, το Συνδικάτο CWC των Tαχυδρομικών,
που απαριθμοί 115,000 μέλη, σε ένδειξη αλληλεγγύης προγραμματίζει απεργία στις αρχές Αυγούστου,
ώστε να συμπέσει μα το δεύτερο κύμα απεργίας των
σιδηροδρομικών. Προς τον σκοπό τούτο αρχίζει ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του στις 28 Ιουνίου, η οποία
θα περατωθεί στις 19 Ιουλίου.
Οι εκπαιδευτικοί ζητούν επίσης αυξήσεις στους
μισθούς τους περίπου στο ύψος του πληθωρισμού
και δηλώνουν ότι θα αρχίσουν κινητοποιήσεις το φθινόπωρο με απεργία ίσως το Σεπτέμβριο. Για τον σκοπό
αυτό θα διεξάγουν ψηφοφορία ανάμεσα στις εκατοντάδες χιλιάδες μέλη τους.

ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Παράλληλα, τριτοκοσμικές σκηνές παρουσιάζονται στα αεροδρόμια της Βρετανίας με ευθύνη των διοικήσεων των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών. Τα προβλήματα οφείλονται στην ελλιπή στελέχωση τόσο των αεροδρομίων όσο και των αεροπορικών εταιρειών μετά τις απολύσεις λόγω της πανδημίας.
Οι ταξιδιώτες στα βρετανικά αεροδρόμια βρίσκονται αντιμέτωποι με χαώδεις καθυστερήσεις και ακυρώσεις
της τελευταίας στιγμής λόγω υποστελέχωσης, ενώ
πολλοί Βρετανοί αναγκάζονται να περιμένουν για
μήνες το νέο τους διαβατήριο λόγω καθυστερήσεων
στη διεκπεραίωσή τους. Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχουν
υπάλληλοι να παραδώσουν τις αποσκευές ταξιδιωτών,
με αποτέλεσμα να στοιβάζονται όπως-όπως σε χώρους των αεροδρομίων. Για να αντιμετωπίσει την
κατάσταση, το αεροδρόμιο Χήθροου αναγκάστηκε
να ακυρώσει μία στις δέκα πτήσεις την περασμένη
Δευτέρα.
Η EasyJet, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει
να ακυρώσει γύρω στις 10 χιλιάδες πτήσεις κατά την
καλοκαιρινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) με αποτέλεσμα να επηρεάζονται γύρω στο 1,5 εκατομμύρια
ταξιδιώτες.
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Πρώτο το κόμμα Μακρόν αλλά
χωρίς απόλυτη πλειοψηφία
Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου των
βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, η κοινοβουλευτική σταθερότητα δοκιμάζεται, αφού η παράταξη του νεοεκλεγέντα προέδρου, Μακρόν, δεν
κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία
στην Εθνοσυνέλευση. Η Αριστερά με επικεφαλής
του Ζαν-Λικ Μελνασόν αναδεικνύεται σε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά δεν κατάφερε να εκπληρώσει τον πρώτιστο στόχο της που ήταν να
κερδίσει πλειοψηφία, ώστε να γίνει πρωθυπουργός ο Μελανσόν. Η Ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν
είδε τις δυνάμεις του κόμματός της να εκτινάσσονται σε μεγάλο ποσοστό.
Το να σχηματιστεί κάποιου είδους κοινοβουλευτική πλειοψηφία μοιάζει δύσκολο, ακόμα κι αν η παραδοσιακή Δεξιά, συμφωνήσει με τους όρους της να
συμμαχήσει με τον Μακρόν, που έρχεται αντιμέτωπος με τη δυσάρεστη κατάσταση να μην μπορέσει να
προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που είχε εξαγγείλει.

Τα αποτελέσματα των εκλογών
Η κεντρώα-φιλελεύθερη παράταξη Ensemble («Μαζί»)
του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξασφάλισε 245 από τις 577 έδρες της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, απέχοντας κατά πολύ από την πλειοψηφία των εδρών στο σώμα, σύμφωνα με τα τελικά
επίσημα αποτελέσματα των επαναληπτικών βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυριακής.
Η συμμαχία NUPES υπό τον επικεφαλής της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν εξασφάλισε 131 έδρες και είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν
Λεπέν θα καταλάβει 89 έδρες, σχεδόν δεκαπενταπλάσιες απ' ό,τι στην απερχόμενη κάτω Βουλή, ενώ
η παραδοσιακή Δεξιά –οι Ρεπουμπλικάνοι– κέρδισαν
61. Η αποχή έφθασε το 53,77%.

Στο... ξανά βάθος εκλογές
Ο γαλλικός Τύπος σχολιάζει τα αποτελέσματα των
εκλογών και έχει αρχίσει ήδη να βλέπει το σενάριο
νέων εκλογών ως τη μοναδική ίσως λύση, απέναντι
στο ενδεχόμενο μη σχηματισμού κυβέρνησης.
«Κανείς δεν κερδίζει. Αλλά χάσαμε», ανέφερε
ένα στέλεχος της πλειοψηφίας όταν ανακοινώθηκαν
τα αποτελέσματα.
«Είναι πολύ μακριά από αυτό που ελπίζαμε», παραδέχθηκε ο υπουργός Γκαμπριέλ Αττάλ στο TF1.
«Απογοητεύσαμε έναν ορισμένο αριθμό Γάλλων,
το μήνυμα είναι σαφές», συμφώνησε η Κυβερνητική
Εκπρόσωπος, Olivia Gregoire, στο France 2.
Στην κακή εικόνα έρχεται να προστεθεί και η απο-
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τυχία υπουργών της κυβέρνησης και στελεχών της
κεντρώας παράταξης που δεν κατάφεραν να εκλεγούν
στις περιφέρειές τους.
Ο πρόεδρος της απερχόμενης Εθνοσυνέλευσης
Ρισάρ Φεράν, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής
ομάδας Κριστόφ Καστανέρ μένει εκτός κοινοβουλίου. Τρεις υπουργοί, η Αμελί ντε Μονσαλέν (Οικολογικής Μετάβασης), η Μπριζίτ Μπουργκινιόν (Υγείας)
και η Ζιστίν Μπενέν (Θαλασσών και Ναυτιλίας) είχαν
την ίδια τύχη κι αναμένεται να αποχωρήσουν ως αποδοκιμασθείσες από τις τάξεις της κυβέρνησης, κατά
την άγραφη πολιτική παράδοση στη Γαλλία.
«Δεδομένης της κατάστασης της χώρας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε αδιέξοδο», δήλωσε σύμβουλος της κυβέρνησης. Πριν επιμείνει: «Πρέπει να βρούμε
μια πλειοψηφία εκλεγμένων αντιπροσώπων που θέλουν
να προχωρήσουν μπροστά».
Από την πλευρά του, το Elysée ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αποφασισμένος να συνεχίσει
να ενεργεί προς το συμφέρον των Γάλλων». Αυτός
είναι ένας διακριτικός τρόπος να μετακυλήσει την
ευθύνη στην αντιπολίτευση, υπονοώντας ότι η αντιπολίτευση – και όχι η πλειοψηφία – θα είναι υπεύθυνη για ένα πιθανό αδιέξοδο στην πενταετία, σχολιάζει η «Le Monde».
Σίγουρα θα γίνουν οι συζητήσεις με τους Ρεπουμπλικάνους προκειμένου η παράταξη του Μακρόν να
βρει στήριγμα στην Εθνοσυνέλευση. Αυτή είναι μια
επιλογή που αν και δεν είναι δεδομένη θα προσφέρει για ένα διάστημα μία διέξοδο. Ωστόσο ακόμα κι αν
επιτευχθεί η συμφωνία – με τους Ρεπουμπλικάνους
να ζητούν σημαντικά ανταλλάγματα – θα είναι εύθραυστη. Δεδομένης της κατάστασης, τα γαλλικά ΜΜΕ
βλέπουν εκλογές σε έναν χρόνο ως τη μόνη λύση που
θα έχει ο Μακρόν.

Προς πρόωρες εκλογές το Ισραήλ μετά από
αποσκιρτήσεις στην οκτακομματική κυβέρνηση
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,
Ναφτάλι Μπένετ, και ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας
Γιαΐρ Λαπίντ, οι δύο ηγέτες του
κυβερνητικού συνασπισμού, θα
υποβάλουν ένα νομοσχέδιο για
τη διάλυση της βουλής (Κνεσέτ),
ώστε να προκαλέσουν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
«Αφού εξάντλησαν όλες τις προσπάθειες σταθεροποίησης του
συνασπισμού, ο πρωθυπουργός
Ναφτάλι Μπένετ και (…) ο Γιαΐρ
Λαπίντ αποφάσισαν να θέσουν σε
ψηφοφορία τον νόμο (διάλυσης
του κοινοβουλίου) στην Κνεσέτ την
επόμενη εβδομάδα», ανέφεραν
στην ανακοίνωσή τους.

Ένας αξιωματούχος επιβεβαίωσε
ότι ο Λαπίντ θα αναλάβει την πρωθυπουργία μετά τη διάλυση του
κοινοβουλίου.
Τον Ιούνιο του 2021 οι δύο πολιτικοί συμφώνησαν να σχηματίσουν
κυβέρνηση συνασπισμού, έπειτα
από δύο χρόνια πολιτικού αδιεξόδου στη χώρα, τερματίζοντας με
αυτόν τον τρόπο την πολυετή διακυβέρνηση του Ισραήλ από τον
Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η οκτακομματική κυβέρνηση, στην οποία
μετείχαν δεξιά, φιλελεύθερα και,
για πρώτη φορά, ένα αραβικό
κόμμα, βασιζόταν σε μια οριακή
πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Λόγω
των πολλών διαφωνιών για πολι-

τικά, θρησκευτικά και άλλα κορυφαία ζητήματα, όπως το Παλαιστινιακό, άρχισε να διαλύεται όταν
ορισμένοι βουλευτές την εγκατέλειψαν. Σύντομα, έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Η συμφωνία του Μπένετ με τον
Λαπίντ προέβλεπε ότι οι δυο τους
θα εναλλάσσονταν κάθε δύο χρόνια στην πρωθυπουργία και ότι ο
Λαπίντ θα αναλάμβανε πρωθυπουργός στην περίπτωση που
διαλυόταν νωρίτερα η Κνεσέτ.
Εφόσον εγκριθεί από το κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη διάλυσή του, ο Λαπίντ θα αναλάβει την
πρωθυπουργία μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ AQA ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Διαρροή θεμάτων των εξετάσεων
A Level στη Χημεία!!!
Α

ναστάτωση προκάλεσε σε χιλιάδες
μαθητές που έδιναν εξετάσεις A Level
Χημείας στις 13 Ιουνίου η διαρροή θεμάτων μια βδομάδα πριν τις εξετάσεις.
Συγκεκριμένα, δείγμα (δύο σελίδες) του
γραπτού τού εξεταστικού οργανισμού AQA
στη Χημεία εμφανίστηκε σε φωτογραφία
(screenshot) στο κοινωνικό δίκτυο Twitter,
στο οποίο αναγγελλόταν πώληση ολόκληρου του γραπτού μόλις γινόταν η ανάλογη πληρωμή.
Δινόταν μάλιστα η εφαρμογή (app) ενός
άγνωστου λογαριασμού στο snapchat για
όσους ενδιαφέρονταν να αγοράσουν το
γραπτό, χωρίς να προσδιορίζεται δημόσια η τιμή αγοράς!
Η διαρροή καταγγέλθηκε στον εξεταστικό
οργανισμό, αλλά οι εξετάσεις δεν ακυρώθηκαν.
Εκπρόσωπος του AQA, επιβεβαιώνοντας την απάτη, εξέφρασε απογοήτευση και
πληροφόρησε ότι η ομάδα εξεταστών του
οργανισμού, που διακρίνεται για την ακεραιότητά της, ερευνά το θέμα και θα λάβει
όσα μέτρα θεωρεί αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης και συνεργασίας με την Αστυνο-

μία. Διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν πολλά που
μπορούν να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί
ότι κανένας μαθητής δεν θα βαθμολογηθεί άδικα και τόνισε ότι θα γίνει προσεκτική παρακολούθηση οποιασδήποτε ύποπτης επίδοσης σε αυτό το συγκεκριμένο
γραπτό.
Το AQA αρνήθηκε να αποκαλύψει σε
ποιες περιοχές της χώρας έγινε η διαρροή, απορρίπτοντας παράλληλα τον ισχυρισμό ότι είχε χρόνο να αλλάξει τα θέματα
εξέτασης.
Μαθητές εκφράζουν απογοήτευση για
το συμβάν, λέγοντας ότι σε περίπτωση
ακύρωσης των εξετάσεων επί του συγκεκριμένου αντικειμένου, αδικούνται όσοι
έγραψαν καλά αν και δεν ήταν γνώστες
των θεμάτων από τη διαρροή.
Ανακοίνωση του AQA τονίζει ότι τυχόν
«ασυνήθιστα υψηλή επίδοση συγκεκριμένων μαθητών σε αυτή τη γραπτή εξέταση θα θεωρηθεί ύποπτη. Σε τέτοια περίπτωση η μόνη δίκαιη λύση θα είναι η επάνοδος στο σύστημα αξιολόγησης και βαθμολόγησης από τους εκπαιδευτικούς στο
μάθημα A.Level στη Χημεία».
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Φυσικό αέριο, ξεπούλημα
στην Τουρκία και «τάφος»
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο βάρβαρος Αττίλας βάζει βέτο σε Φινλανδία και Σουηδία

™

Ο

υποψήφιος του ΑΚΕΛ για την προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυρογιάννης, μέχρι πρόσφατα «δεξί χέρι» του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κυπριακό από το 2013, έκανε μια απίστευτα περίεργη τοποθέτηση την περασμένη βδομάδα. Σε τηλεοπτική συνέντευξή του
πρότεινε να διοχετευτεί ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΥΣΗ το φυσικό
αέριο της Κύπρου στην Τουρκία ώστε «να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της». Τόνισε:
«Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με αυτό… κίνδυνος
θα μπορούσε να προκύψει μόνον εάν οι συγκεκριμένες ποσότητες φυσικού αερίου συνεισέφεραν θετικά ή αρνητικά (;;;) στην ενεργειακή ασφάλεια της
Ευρώπης ή επηρέαζαν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ακαταλαβίστικα, σε κάποιο
βαθμό, νοήματα, αλλά το προσπερνούμε…

Π

αρόμοια πρόταση έκανε και το ΑΚΕΛ στον Πρόεδρο τον περασμένο Δεκέμβριο, να συμφωνήσουμε από τώρα ότι μετά τη λύση θα μεταφερθεί το κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη με
αγωγό μέσω Τουρκίας (αντί για τον EastMed, που
είναι κόκκινο πανί για τους Τούρκους).

Τ

ονίζουμε ξανά ότι ο κ. Μαυρογιάννης μιλά για
ικανοποίηση των αναγκών της Τουρκίας ΠΡΙΝ
ΤΗ ΛΥΣΗ, ώστε να επιτευχθεί «οργανική ειρήνη»,
όπως λέει.

Θ

εωρούμε την πρόταση Μαυρογιάννη όχι μόνο
άστοχη, αλλά και εθνικά επικίνδυνη. Η Τουρκία
θα αξιοποιήσει αυτή την «ιδέα» και θα επιμένει ώστε
να πετύχει αυτά που πάντα επιζητούσε, δηλαδή
συνδιαχείριση του κυπριακού φυσικού αερίου. Και
όταν οι κυβερνώντες στην Άγκυρα μιλούν για συνδιαχείριση φυσικά εννοούν (το δήλωσαν πολλές
φορές δημόσια) με το ψευδοκράτος. Με απλά λόγια, η Κυπριακή Δημοκρατία να τεθεί στο περιθώρια
ως … «εκλιπούσα» και να αναλάβουν οι δύο κοινότητες τη διαχείριση ή τα «υφιστάμενα δύο κυρίαρχα κράτη», κατά τους Τούρκους.

Ο

Μελβούτ Τσαβούσογλου είχε δηλώσει ότι αν
«τα βρούμε» στο φυσικό αέριο, τότε το 50% του
Κυπριακού θα έχει λυθεί». Δεν μας είπε σε αυτή του
τη δήλωση ποιο είναι το άλλο 50%, αλλά κατά καιρούς στεντορίως το περιέγραψαν. Ζητούν αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας.

Ε

άν, λοιπόν, τεθεί εκ μέρους μας τέτοια πρόταση, είναι αναμενόμενο ότι η Τουρκία, εφόσον
δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, να
απαιτήσει «διαβουλεύσεις» με το ψευδοκράτος για
υλοποίηση της πρότασης. Αν εμείς διαφωνήσουμε
(λέμε αν) ποια περιθώρια πειστικής αντίστασης θα
έχουμε;

Σ

χεδόν μηδαμινά, διότι το όλο θέμα θα καταντήσει… διαδικαστικό και εύλογα οι πιέσεις προς
την πλευρά μας θα είναι αφόρητες. Κάποιοι μάλιστα (έσωθεν και έξωθεν) θα μας … συμβουλέψουν
να δούμε το δάσος και όχι το δένδρο.

Μ

ε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να υλοποιείται, η
Τουρκία – μέσω του ψευδοκράτους – θα αποκτήσει «ισότιμο» λόγο στο φυσικό αέριο της Κύπρου και θα προσπαθήσει να μπει στην εξίσωση
διαχείρισης των φυσικών πόρων της Ανατολικής
Μεσογείου. Αναπόφευκτα, οι τριμερείς συμφωνίες
της νόμιμης Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισρα-
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ήλ, την Αίγυπτο και την Ελλάδα είτε αναθεωρούνται
είτε καταργούνται. Πιθανόν το ίδιο να συμβεί και με
τις πετρελαϊκές εταιρείες, στιγμή κατά την οποία
υπάρχει συμφωνία για μεταφορά του κυπριακού
φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και από εκεί προς
την Ευρώπη σε υγροποιημένη μορφή.

Ε

τσι, ο πραγματικός κίνδυνος από αυτή την
πρόταση είναι η απομόνωση και η υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Και στο βάθος η επιβολής λύσης στη βάση των «πραγματικοτήτων»,
ώστε να επιτευχθεί «οργανική ειρήνη», όπως την
αποκαλεί ο κ. Μαυρογιάννης. Καταληκτικά, η Κυπριακή Δημοκρατία θα παραμείνει σαν «την καλαμιά στον κάμπο» που ούτε κηδεμόνα θα μπορέσει
να αναζητήσει για επικήδειο λόγο.

Μ

πορεί στη δίνη του προεκλογικού αγώνα να
εκστομίζονται υπερβολές και ο λαϊκισμός να
ξεφεύγει… αλλά κάποια ζητήματα πρέπει να τα διαφυλάττουμε ως κόρην οφθαλμού.

Η Τουρκία, ένας διεθνής αιμοσταγής τρομοκράτης,
βάζει βέτο σε δύο μεγάλες δημοκρατικές Σκανδιναβικές χώρες στην ένταξη τους στο ΝΑΤΟ, εκεί που
αυτές θέλουν να διασφαλίσουν τα σύνορα και την
κυ-ριαρχία τους έναντι πιθανής εισβολής από τον
επιθετικό και απρόβλεπτο Πούτιν.
Η Ισλαμική Τουρκία, η οποία εδώ και 48 χρόνια
κατέχει παράνομα το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζει βέτο στην ένταξη της Φινλανδίας και της
Σουη-δίας, δύο χώρες μέλη της ΕΕ που εδώ και
δεκαετίες είναι φιλειρηνικές και ουδέτερες, δεν έχουν
προβεί σε καμιά επιθετική πολεμική σύρραξη και
έχουν πλήρη εσωτερική δημοκρατία στους θεσμούς
τους.
Στην Κύπρο, σε πλήρη περιφρόνηση και κάθετη
αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο, η Τουρκία εισέβαλε
παράνομα σε κυρίαρχο κράτος μέλος του ΟΗΕ, κατέλαβε και εξακολουθεί να κατέχει το 37% της επικράτειας του νησιού με 43,000 πάνοπλους Αττίλες,
προχώρησε σε πλήρη εθνοκάθαρση του Ελληνικού στοιχείου στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα του
νόμιμου κράτους, ίδρυσε ένα παράνομο Ψευδοκράτος και έφερε εκατοντάδες χιλιάδες κουβαλητούς Τούρκους έποικους από την Ανατολία, στους
οποίους μοίρασε τις κλεμμένες Ελληνικές περιουσίες με προφανή σκοπό την δημογραφική αλλοίωση του νησιού.
Στο Αιγαίο, διεκδικεί δεκάδες Ελληνικά νησιά ως
δικά της, τουρκικά, απειλεί συνεχώς την Ελλάδα

Κάποιοι έχουν αναποδογυρίσει πλήρως και την λογική
και το Διεθνές Δίκαιο

Ε

ιλικρινά, πιστεύει ο κ. Μαυρογιάννης ότι αν
δώσουμε το φυσικό αέριο στην Τουρκία, ακόμα και δωρεάν, θα δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες για λύση του Κυπριακού; Αν το πιστεύει αυτό, τότε λυπούμεθα που ήταν τόσα χρόνια διαπραγματευτής και δεν αντελήφθη ποια είναι η βασική
επιδίωξη της Τουρκίας στην Κύπρο.

«Ε»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου αναφέρθηκε με «χρυσά» λόγια για την παρουσία του Manfred Vember
στο συνέδριο του ΔΗΣΥ, τονίζοντας ότι είναι στενός
του φίλος και φίλος της Κύπρου. Τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στηρίζει τα δίκαια της Κύπρου. Πολύ σωστή διαπίστωση. Ο κ.Βέμπερ είναι
φίλος της Ελλάδας και της Κύπρου. Προχθές σε
δηλώσεις του ο κ. Βέμπερ κάλεσε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο θα θέσει εμπάρκο στην πώληση όπλων
στην Τουρκία διότι, είπε, «είναι απαράδεκτο και
προκλητικό η Άγκυρα να απειλεί την Ελλάδα και
να θέτει ζήτημα κυριαρχίας ελληνικών νησιών».
Πολύ ορθή η πρόταση και μακάρι να ληφθεί υπόψη
από τους ηγέτες των «27». Όμως, για τις απειλές
της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου δεν είπε τίποτα ο κ. Βέμπερ! Και μόλις είχε επιστρέψει από την
Κύπρο, που κανονικά θα είχε ζωντανές στο μυαλό
του τις εικόνες της τουρκικής κατοχής. Άραγε οι
συνομιλητές του στο νησί δεν του εξήγησαν ότι και
η Κύπρος απειλείται από την Τουρκία και καταπατεί την κυριαρχία της; Ο φίλος του, ο κ. Αβέρωφ,
δεν τον κατατόπισε σχετικά; Δηλαδή, τι άκουσε από
όσους συνάντησε; Μόνο για τις προεδρικές; Πώς
τον ενημέρωσαν;
Όταν ένας φίλος της Κύπρου όπως ο κ. Βέμπερ
δεν «θυμάται» σε μια κρίσιμη στιγμή τις τουρκικές
απειλές εναντίον της Κύπρου, τι να αναμένουμε
από τους… αδιάφορους και τους ουδέτερους;

κράτος μέλος της ΕΕ+ΝΑΤΟ με εισβολή και πόλεμο, θέλει να σκίσει την συνθήκη της Λωζάνης την
οποία υπέγραψε με την Ελλάδα το 1923, και δεν
αναγνωρίζει την διεθνή συνθήκη παραχώρησης
των Ελληνικών Δωδεκανήσων από την Ιταλία στην
Ελλάδα το 1947.
Στο εσωτερικό της, πολεμά συνεχώς τα 20 εκατομμύρια Κούρδους στην Νοτιοανατολική Τουρκία
και ρίχνει στα τουρκικά μπουντρούμια τους Κούρδους ηγέτες, οι οποίοι μάχονται για τα δημοκρατικά δικαιώματα της καταπιεσμένης Κουρδικής κοινότητας, με την δικαιολογία ότι είναι δήθεν τρομοκράτες.
Θα πρέπει επιτέλους η Δύση, ΗΠΑ+ΕΕ, να εκδιώξει
τον επιθετικό Ανατολίτη και Ισλαμιστή Τούρκο από
την Δυτική Συμμαχία και να τον αφήσει να πάει με
τον εισβολέα Πούτιν, την κομμουνιστική Κίνα και
τους Αγιατολλάδες του Ιράν, εκεί όπου πραγματικά ανήκει.
Κάποιοι δικοί μας αιώνιοι αντι-Δυτικοί και αντιΑμερικανοί, οι οποίοι προφανώς δεν θέλουν την
Ελλάδα εντός ΝΑΤΟ, δεν μας λένε όμως ταυτόχρονα με ποιόν να συμμαχήσει η Ελλάδα όταν βλακωδώς φύγει από το ΝΑΤΟ και την Δυτική Συμμαχία,
όπως εισηγούνται. Και αν εξέλθει του ΝΑΤΟ και
μείνει μόνη της όπως την καλαμιά στον κάμπο, τι
θα γίνει όταν αφήσει την Τουρκία μόνη της, παντοδύναμη εντός ΝΑΤΟ και δίπλα από το Ελληνικό
Αιγαίο; Όλα αυτά δεν μας τα αναλύουν διότι βεβαίως
δεν έχουν καμία απάντηση!

Βλέπω σε ορισμένες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις σε ΜΜΕ+ΜΚΔ κάποιους να κατηγορούν τον
Ζε-λένσκι ότι δήθεν έχει καταστρέψει την χώρα του
διότι δεν τα «βρίσκει» με τον εισβολέα Πούτιν.
Δηλαδή, κάποιοι θρασείς και προφανώς αχάπαροι του Διεθνούς Δικαίου όπως ρητώς αναφέρεται στην Χάρτα του ΟΗΕ, έχουν φτάσει στο σημείο
να κατηγορούν τον πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας
που αμύνεται σθεναρά έναντι ενός πιο δυνατού εχθρού, γιατί δεν ενδίδει και δεν αποδέχεται τα τετελεσμένα.
Δηλαδή, με απλά λόγια, να συνθηκολογήσει άνευ
όρων και να αποδεχτεί ότι η χώρα του δεν είναι πια
κυρίαρχη, δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης και θα πρέπει πλέον να υπαχθεί προσαρτημένη κάτω από την
ανώτερη γειτονική χώρα!!!

Με την ίδια ανωτέρω «λογική» τους, οι Γεώργιος
Μαύρος και Γλαύκος Κληρίδης στη διάσκεψη της
Γενεύης στις 13 Αυγούστου 1974, έπρεπε να είχαν
αποδεχτεί το τελεσίγραφο του Ετσεβίτ που τους
έλεγε, είτε αποδέχεστε δημιουργία αυτόνομου Τουρκοκυπριακού κράτους με έδαφος 40% είτε προχωρώ αύριο το πρωί να το καταλάβω με τον Αττίλα
2.
Και πολύ σωστά τότε οι Μαύρος και Κληρίδης
είπαν όχι, δεν έχουμε τέτοια εξουσιοδότηση από
τον Κυπριακό Ελληνισμό! Αν έλεγαν ναι τότε, σήμερα δεν θα είχαμε δικαίωμα να διεκδικούμε τα σκλαβωμένα εδάφη μας, ούτε να αναζητούμε λύση στο
Κυπριακό διότι απλούστατα θα είχαμε συνθηκολογήσει.

Γερμανικά τανκς Λέοπαρντ-2 έναντι Ρωσικών Τ-80
Άμεση αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων Ρωσικών αρμάτων Τ-80 της Εθνικής Φρουράς με υπερσύγχρονα Γερμανικά άρματα Leopard-2.
Έχω υπηρετήσει για 26 μήνες στην Εθνική Φρουρά ως Ουλαμαγός ΔΕΑ και Ανθυπίλαρχος των παλαιών Ρωσικών τανκς Τ-34, και ακολούθως για δεκαετίες στην Εφεδρεία ως έφεδρος Υπίλαρχος.
Γνωρίζω από πρώτο χέρι τι σημαίνει να διοικείς
αριθμό πεπαλαιωμένων αρμάτων μάχης χωρίς ανταλλακτικά και επαρκή συντήρηση. Το ηθικό των
πληρωμάτων σου αντί να είναι ακμαιότατον είναι
βεβαίως... στο πάτωμα.
Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να ακολουθήσει τάχιστα το πρόσφατο σωστό παράδειγμα της
Ελλάδος με την Γερμανία, όπου αντάλλαξε παλιά
Ρωσικά Τεθωρακισμένα για να σταλούν στην Ουκρανία εναντίον του εισβολέα Πούτιν, και στην θέση
τους θα παραλάβει αντίστοιχα υπερσύγχρονα Γερμανικά.

Αντίστοιχα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει
να απαλλαγεί τάχιστα από τον πεπαλαιωμένο Ρωσικό
οπλισμό, τόσο για στρατιωτικούς όσο και κυρίως
για πολιτικούς λόγους.
Εδώ και σχεδόν τέσσερις μήνες με την παράνομη
εισβολή στην Ουκρανία, λόγω των Ευρωπαϊκών
πολιτικών και οικονομικών κυρώσεων, το αστυνομικό καθεστώς Πούτιν έχει κατατάξει τον Ελληνισμό,
την Ελλάδα και την Κύπρο, ως εχθρικές χώρες και
αρνείται βεβαίως να συντηρήσει τον Ρωσικό οπλισμό που είναι εδώ και που έχει αγοραστεί παλιά σε
προηγούμενες εποχές.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της
ΕΕ εδώ και 18 χρόνια, δηλαδή ως μέλος πλέον της
Δυτικής Συμμαχίας, θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα και να αντικαταστήσει τον Ρωσικό οπλισμό της
Εθνικής Φρουράς με οπλισμό από τους Ευρωπαίους
εταίρους μας, όπως οι μεγάλες και ανεπτυγμένες
βιομηχανικά χώρες Γερμανία και Γαλλία.
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Κοινή γραμμή Αθηνών-Λευκωσίας
στο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ
Μ

ε κοινή γραμμή εμφανίστηκαν στο
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων
της ΕΕ, Αθήνα και Λευκωσία, στο ζήτημα
των παραβατικών συμπεριφορών της
Τουρκίας στο Αιγαίο, στον Έβρο και στην
Κύπρο, που έχουν κλιμακωθεί τόσο σε
ρητορικό επίπεδο όσο και επί του πεδίου.
Στήριξη στη θέση Ελλάδας και Κύπρου
εξέφρασαν ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ
Μπορέλ και σημαντικός αριθμός κρατών
μελών.
Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Υπουργούς Εξωτερικών «σε σχέση
με τη συνεχιζόμενη προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, κάνοντας, μεταξύ άλλων,
αναφορά στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις
του εναέριου χώρου της Ελλάδας, τις στρατιωτικές ασκήσεις στα παράλια της Τουρκίας,
τις διεκδικήσεις ελληνικών νησιών, την εργαλειοποίηση μεταναστών και γενικότερα τις
εμπρηστικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων».
Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «η τουρκική
προκλητική και παραβατική συμπεριφορά
έχει κλιμακωθεί σε ρητορικό επίπεδο και επί
του πεδίου», ενώ υπογράμμισε «τον συνεχιζόμενο αναθεωρητισμό της Τουρκίας, ο
οποίος εκφράζεται τόσο με συνεχείς απειλές, όσο και με ευθεία αμφισβήτηση της
κυριαρχίας ελληνικών νησιών».
Ευχαριστώντας όσους ήδη έχουν καταδικάσει τις εν λόγω ενέργειες, ο κ. Δένδιας
επισήμανε ότι «είναι σκόπιμο όλα τα κράτημέλη να τονίζουν την προσήλωση στην διατήρηση του απαραβίαστου των συνόρων και
τον σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία», αναφέρουν οι
διπλωματικές πηγές.
Παράλληλα, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε διεξοδικά «στις πρόσφατες τουρκικές προκλητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων
των υπερπτήσεων και των παραβιάσεων
πλησίον στρατηγικών σημείων, όπως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καθώς και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ιδιαίτερα
στον Έβρο, όπου παρατηρείται αύξηση των
προσπαθειών παράνομης εισόδου στην
Ελλάδα», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου
Ιωάννης Κασουλίδης εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στα όσα ανέφερε ενώπιον
των ΥΠΕΞ ο Έλληνας ομόλογός του για τη
συμπεριφορά της Τουρκίας, και αναφέρθηκε στο πώς επηρεάζεται η Κύπρος από τη
συμπεριφορά της Άγκυρας. Υπογράμμισε
τη μεγάλη ανησυχία για τα τεκταινόμενα στο
Αιγαίο γιατί, όπως επεσήμανε, «αυτά μεταφέρονται και στην Κύπρο με την παράνομη
επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στα κατεχόμενα, τις παράνομες ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων και γενικότερα το τοξικό περιβάλλον
που συντηρείται από την τουρκοκυπριακή
ηγεσία».
Αυτή η ανησυχία, υπογράμμισε ο κ. Κασουλίδης, «έγκειται στο γεγονός ότι η Κύπρος είναι το πιο ευάλωτο σημείο σε ό,τι
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ:
«Παράδειγμα προς
αποφυγήν η Τουρκία για
την ένταξη των δυτικών
Βαλκανίων»
Για την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
απάντησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
ερωτηθείσα σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ομάδα μέσων
ενημέρωσης μεταξύ των οποίων η βελγική εφημερίδα «Libre».

αφορά το σύνολο των απειλών της Τουρκίας».

Η επισιτιστική κρίση
Ο Κύπριος ΥΠΕΞ κ. Κασουλίδης αναφέρθηκε στις «σοβαρές δευτερογενείς επιπτώσεις» της Ρωσικής εισβολής, και τόνισε
πως «η επισιτιστική κρίση αποτελεί μία
τεράστια πρόκληση για την ΕΕ, η οποία
μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση
οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες,
αρχίζοντας βεβαίως πρώτα από τη γειτονιά μας».
Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε ειδικά
στην Αίγυπτο, την οποία χαρακτήρισε χώρα
κλειδί για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
«Δεδομένου ότι το 90% των εισαγωγών
σιτηρών της Αιγύπτου προέρχεται από τη
Ρωσία και την Ουκρανία, οι επιπτώσεις του
πολέμου στην Αίγυπτο είναι αδιαμφισβήτητα
τεράστιες», ανέφερε ο κ. Κασουλίδης, επισημαίνοντας ότι για μία χώρα όπως η Αίγυπτος
με πληθυσμό 100 εκατομμυρίων ανθρώπων,
το ζήτημα της διασφάλισης της επάρκειας
των τροφίμων είναι απαραίτητο στοιχείο για
την κοινωνική σταθερότητα στη χώρα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ.
Δένδιας εξέφρασε ανησυχία για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, λόγω και
του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και για
την διείσδυση αναθεωρητικών δυνάμεων
στην περιοχή.

Υπέρ της ένταξης
της Ουκρανίας στην ΕΕ
Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις εξελίξεις
στα Δυτικά Βαλκάνια, υπό το φως της πρόσφατης περιοδείας του στην περιοχή, καθώς
και της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας
για την Συνεργασία στην Νοτιο-Ανατολική
Ευρώπη.
Ο κ. Δένδιας επανέλαβε την ανάγκη να
δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα στην περιοχή όσον
αφορά την Ευρωπαϊκή τους προοπτική και
υπό το φως της ευρωπαϊκής προοπτικής
της Ουκρανίας και υπογράμμισε «την ανάγκη για την άμεση έναρξη των ενταξιακών

διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και την
Βόρεια Μακεδονία», ενώ επανέλαβε και «ότι
η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνεισφέρει μέσω
παροχής τεχνικής βοήθειας».
Ο Κύπριος ΥΠΕΞ, αναφερόμενος στην
προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ,
σημείωσε πως η Κύπρος είναι έτοιμη να
στηρίξει τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία «νοουμένου ότι
ακολουθηθεί μια αξιοκρατική προσέγγιση
χωρίς να δίδονται υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε».

Ενίσχυση σχέσεων ΕΕ
με Αίγυπτο
και Ισραήλ
Για την Αίγυπτο, ο κ. Κασουλίδης τόνισε
πως η Κύπρος, καθώς αποτελεί «κράτοςμέλος αναπόσπαστα ενσωματωμένο στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», στηρίζει
τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεων της
ΕΕ με την Αίγυπτο, κάνοντας «ειδική μνεία
και στον ρόλο της Αιγύπτου στο μεταναστευτικό αλλά και στο ζήτημα αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής».
Επίσης, ο ΥΠΕΞ ανέδειξε «τον ρόλο της
Αιγύπτου στις πτυχές της ενεργειακής διαφοροποίησης και διασυνδεσιμότητας, καλωσορίζοντας την υπογραφή του Μνημονίου
Συναντίληψης ΕΕ-Αιγύπτου-Ισραήλ», ως
ενός σημαντικού βήματος «προς την υλοποίηση του στόχου για δημιουργία ενός αξιόπιστου εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».
Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε, εντάσσονται οι πρωτοβουλίες της Κύπρου
μέσω των τριμερών και του East
Mediterranean Gas Forum.
Ο κ. Κασουλίδης επανέλαβε τη θέση της
Κύπρου για τη σημασία σύγκλησης του
Συμβουλίου Σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ
στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Σημειωτέον ότι υπέρ αυτών των απόψεων
είναι και η Ελλάδα.
Ο κ. Δένδιας, πριν από τη Σύνοδο των
ΥΠΕΞ της ΕΕ, είχε συνάντηση στην Αθήνα
με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Α. Σούκρι, με
τον οποίο μάλιστα συνταξίδεψαν μαζί στις
Βρυξέλλες.

«Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν προχωρήσει περισσότερο από τις τρεις χώρες για τις οποίες συνιστά η Επιτροπή
να δοθεί μια ευρωπαϊκή προοπτική. Έχουν ήδη προχωρήσει
στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Μαυροβούνιο και Σερβία. Πρόκειται να ξεκινήσουν με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία και
ελπίζω να βρούμε μια λύση με τη Βουλγαρία (σχετικά με τη Β.
Μακεδονία)», ανέφερε η κ. Φον ντερ Λάιεν.
«Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έλαβε την ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά
πρέπει να εφαρμόσει 14 προτεραιότητες. Εάν το κάνει, θα μπορέσει να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Και αυτό αποδεικνύει ότι η διαδικασία ένταξης είναι ευέλικτη και εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στις υποψήφιες χώρες», προσέθεσε, ενώ – όπως σημειώνει η εφημερίδα – έφερε το παράδειγμα της Σλοβακίας και της Τουρκίας.
Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Επιτροπής επισήμανε ότι «το
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύγκριση μεταξύ
Τουρκίας και Σλοβακίας. Και οι δύο έλαβαν καθεστώς υποψήφιας χώρας το 1999. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2004, η
Σλοβακία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας
κάνει τα πάντα για να πετύχει, ενώ η Τουρκία βρίσκεται
σήμερα πιο μακριά από την ΕΕ από ό,τι στο παρελθόν. Εξαρτάται από τη βούληση, την ενότητα και τις επιδόσεις των
υποψηφίων χωρών».
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ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Η Ουκρανία
βιώνει ό,τι και η Κύπρος το 1974»

Η

Ευρώπη συνταράσσεται

υφιστάμενων συνόρων».

και προσομοίωσε τα όσα συμ-

σήμερα από την επιστρο-

Στο Συνέδριο ο κ. Μητσοτά-

βαίνουν στην Ουκρανία με την πε-

φή του πολέμου στην ήπειρό

κης εξέφρασε την υποστήριξή του

ριοχή μας και ειδικότερα με την

μας, τόνισε στον χαιρετισμό του

για τις προεδρικές εκλογές στον

Κύπρο και την τουρκική εισβολή

στο συνέδριο του Δημοκρατι-

πρόεδρο του αδελφού κόμματος

και κατοχή του βόρειου τμήματος

κού Συναγερμού στην Κύπρο

Αβέρωφ Νεοφύτου.

του νησιού λέγοντας ότι η ρωσι-

ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι η εισβολή της
Ρωσίας είναι απειλή για όλους

Ηγέτες με
αυτοκρατορικά οράματα

κή εισβολή στην Ουκρανία «απειλεί να καθιερώσει ένα μοντέλο αυταρχικής συμπεριφοράς», προ-

τους λαούς και μια «ανοιχτή

Ο Έλληνας πρωθυπουργός

σθέτοντας ότι πρόκειται για «μον-

επίθεση με καταπάτηση των

έκανε λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη

τέλο που μπορεί να μιμηθούν και

άλλοι ηγέτες με αυτοκρατορικά
οράματα».
Αυτό αφορά την Ελλάδα αλλά
και την ακρωτηριασμένη Κύπρο
υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι στην Κύπρο
αποτυπώνεται η ανάγκη της άρσης των στρατιωτικών τετελεσμένων και της αποκατάστασης
της ενότητας και της κυριαρχίας
ενός κράτους.

Απορρίπτεται ασυζητητί
η “λύση δύο κρατών”
«Η Ουκρανία βιώνει ότι η Κύπρος το 1974 και δεν πρέπει να
αφή-σουμε το Ντονέτσκ και τη Μαριούπολη να γίνουν Κερύνεια»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για λύση
του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η λύση που προωθεί η Τουρκία για δύο κράτη «απορρίπτεται ασυζητητί».
Η «γραμμή ντροπής» στη Λευκωσία πρέπει να σβήσει, συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Δεν ανοίγουμε διάλογο
με το παράλογο»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το Κυπριακό αποτελεί
προτεραιότητα στο νέο ενεργειακό τοπίο όπως αυτό διαμορφώνεται
διεθνώς και έστειλε τα σχετικά
μηνύματα προς την Τουρκία.
«Αν κάποιοι επιλέγουν την
προκλητικότητα απαντάμε με
ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, με όπλο το διεθνές δίκαιο,
την ισχυρή μας άμυνα και τη
βελτιωμένη εικόνα μας στον κόσμο. Δεν ανοίγουμε διάλογο με
το παράλογο. Είμαστε έτοιμοι
να συζητήσουμε για το νέο περιβάλλον ασφάλειας, αλλά με
σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και
με σεβασμό στους κανόνες της
καλής γειτονίας», επανέλαβε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Ο υφυπουργός Προεδρίας
Κ. Κούσιος στη θέση της Ζέτας
Τον υφυπουργό Προεδρίας Κυριάκο Κούσιο διόρισε ο
Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης στη θέση της αποβιώσασας υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωση της η Προεδρία, ο Νίκος
Αναστασιάδης, ασκώντας τις
εξουσίες που του παρέχει το
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάσισε να προβεί
στους πιο κάτω διορισμούς:
1. Στη θέση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε διαδοχή της εκλιπούσας
Ζέτας Αιμιλιανίδου, τον κ. Κυριάκο Ι. Κούσιο, σήμερα Υφυπουργό παρά τω Προέδρω.
2. Στην θέση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω τον κ. Πέτρο
Δημητρίου, σήμερα Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της
Δημοκρατίας.
Καθήκοντα Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο κ. Παντελής Παντελίδης, σήμερα επικεφαλής της Γραμματείας της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Οι πιο πάνω διορισμοί θα ισχύσουν από την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09.00πμ η
τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης των καθηκόντων των νέων
αξιωματούχων.

Με τον Κόμη Εδουάρδο της
Βρετανίας συναντήθηκε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και η
σύζυγος του, Άντρη Αναστασιάδη υποδέχθηκαν την Τρίτη, στο
Προεδρικό Μέγαρο, τον Κόμη του Wessex Εδουάρδο και τη
σύζυγο του Κόμισσα Σόφι του Wessex.
Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, κατά την οποία στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές, και την ανάκρουση των Εθνικών
Ύμνων Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κόμης Εδουάρδος
κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, η σύζυγος του και ο Κόμης και η
Κόμισσα του Wessex είχαν συνάντηση στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλωσορίζοντας τον Κόμη και τη Κόμισσα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι οι σχέσεις ανάμεσα
στις δύο χώρες συνεχώς ενισχύονται και αναπτύσσονται,
σημειώνοντας ότι η συνάντησή τους θα δώσει την ευκαιρία για
ανασκόπηση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόσθεσε ότι η διμερής σχέση βασίζεται σε ισχυρούς
δεσμούς, υπογραμμίζοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες Κύπριοι
διαβιούν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ χιλιάδες Βρετανοί
μετά τη συνταξιοδότηση τους επιλέγουν να κατοικήσουν στην
Κύπρο, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Κύπρος αποτελεί κύριο
τουριστικό προορισμό των Βρετανών. Είπε επίσης ότι υπάρχει
η βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο
χωρών σε όλους τους τομείς.
Τέλος, συνεχάρη το βασιλικό ζεύγος για την 23η επέτειο των
γάμων τους που ήταν στις 19 Ιουνίου.
(Σημειωτέον, ο κατοχικός ηγέτης Τατάρ είχε ζητήσει επίμονα να συναντηθεί με τον κόμη, ακόμα και σε… καφενείο,
αφού το «προεδρικό» του δεν αναγνωρίζεται, αλλά υπήρξε συνεπής άρνηση από βρετανικής πλευράς_.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Στόχος των Τούρκων το
τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ
Σ

τόχος των τουρκικών προκλητικών ενεργειών
το επόμενο διάστημα θα είναι το οικόπεδο 6 της
κυπριακής ΑΟΖ, εκτιμά ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αυτό ανέφερε
σε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου απαντώντας
σε ερώτηση εάν έγινε αξιολόγηση της πρόσφατης
συμφωνίας Αιγύπτου και Ισραήλ με την ΕΕ. Ο ΠτΔ
στην απάντησή του ανέφερε πως το φυσικό αέριο
από το «Αφροδίτη» θα διοχετεύεται προς το Ιτκού
της Αιγύπτου.
Σημείωσε πως οι ενέργειες της Τουρκίας γίνονται κατά τρόπον ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα με τις
χώρες των οποίων εταιρείες δραστηριοποιούνται στην
κυπριακή ΑΟΖ. Όπως παρατήρησε ο κ. Αναστασιάδης, οι Τούρκοι «δεν παρενόχλησαν την ExxonMobil»
και αυτό δεν θεωρείται τυχαίο.

κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Ο Ν. Αναστασιάδης ανέφερε στην αρχή της παρέμβασής του πως «καταβλήθηκαν
προσπάθειες για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία
αλλά αυτές δεν πέτυχαν». Όπως εξήγησε, ο λόγος είναι
γιατί «οι ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν τα συμφέροντα που έχουν στην τουρκική οικονομία, την εξάρτηση των βιομηχανιών τους και τα συμφέροντα τραπεζών στην Τουρκία.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε πως στη συνάντηση που είχε με τον Ζοζέπ Μπορέλ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ του ξεκαθάρισε πως η Κύπρος δεν έχει
να περιμένει κάτι στο θέμα των κυρώσεων. Και γι’
αυτό ο ΠτΔ προχώρησε προτάσσοντας θετική ατζέντα
και προτείνοντας δέσμη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Ο Ν. Αναστασιάδης σημείωσε ότι παρά το γεγονός

Το Κυπριακό, οι τουρκικές προκλήσεις και τα ενεργειακά, ήταν οι τρεις πυλώνες συζήτησης κατά το πρώτο
μέρος της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου.
Η εικόνα που παρουσίασε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο Εθνικό Συμβούλιο δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας
σ’ ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα η Τουρκία να ανεβάσει
ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ετοιμάζεται να στείλει
νέες επιστολές ευθύς μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του πρωτόκολλου Τουρκίας και κατοχικού καθεστώτος.

ότι είχε ξεκινήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ο
ίδιος προχώρησε σε κατοπινό στάδιο και έστειλε την επιστολή του προς τον Ερσίν Τατάρ, στην οποία του υπογράμμιζε πως έφτασε η ώρα να βρουν λύση στο Κυπριακό. Δύο μέρες μετά την αποστολή της επιστολής
«προχώρησαν σε περαιτέρω επεμβάσεις στην παραλία
της Αμμοχώστου», υπογράμμισε ο Ν. Αναστασιάδης.
Ενημερώνοντας το Εθνικό Συμβούλιο ο ΠτΔ ανέφερε πως στην επιστολή του πρότεινε «να διοριστεί ειδικός
απεσταλμένος από τον ΓΓ του ΟΗΕ για να βοηθηθεί η
διαδικασία και να ξεκινήσει ξανά ο διάλογος από εκεί που
μείναμε στο Κραν Μοντανά το 2017». Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως εμμένει «στη θέση να διοριστεί
προσωπικός απεσταλμένος με την προϋπόθεση οι όροι εντολής του να μην ξεφεύγουν από τους όρους εντολής του ΓΓ». Σημείωσε την αποστολή του Βοηθού ΓΓ με
στόχο τον διορισμό απεσταλμένου.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τουρκικά Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης, το 4ο γεωτρύπανο της Τουρκίας,
το «Αλπαρσλάν» θα αρχίσει έρευνες στην ανατολική
Μεσόγειο στις 15 Ιουλίου.
Από τον περασμένο Μάιο ο Γενικός Διευθυντής της
κρατικής Εταιρείας Πετρελαίων της Τουρκίας (ΤΡΑΟ) είχε
ανακοινώσει την έναρξη των γεωτρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο.
Ο ίδιος είχε αναφέρει, τότε, ότι το εν λόγω πλοίο για
περίπου δύο μήνες θα πραγματοποιήσει στο λιμάνι Τάσουτζου τις απαραίτητες προετοιμασίες για τις γεωτρήσεις και «θα είναι έτοιμο για την αποστολή στη Μεσόγειο
ήδη από τον Ιούλιο».

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΟΕ
Αναλύοντας στην πολιτική ηγεσία την παρούσα κατάσταση πραγμάτων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης άφησε να φανεί ότι τα πάντα επηρεάζονται από τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό της Τουρκίας, κυρίως στον τομέα
της οικονομίας. Μέχρι τις επόμενες εκλογές στην Τουρκία
στα μέσα του 2023 η εκτίμηση της Λευκωσίας είναι πως
«δεν υπάρχει διάθεση από τον Ερντογάν» για να προχωρήσουν θέματα όπως το Κυπριακό. Η κατάσταση στην
οικονομία της Τουρκίας οδηγεί τον Ερντογάν στην καλλιέργεια εθνικισμού.
Σε σχέση με την Ελλάδα και τις τουρκικές προκλήσεις, από την ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου προκύπτει ότι καταβάλλονται προσπάθειες τόσο από το
ΝΑΤΟ όσο και από την ΕΕ για να πέσουν οι τόνοι. Ο ΠτΔ
υπογράμμισε περαιτέρω πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποφύγει την όποια πρόκληση.
Από την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας
προκύπτει επίσης πως, παρ’ όλες τις προσπάθειες που
κατέβαλε η Κύπρος προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται πως είναι αδύνατη η επιβολή

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7

ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας
μετά από 21 χρόνια
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου- Ελλάδας
είναι πλέον γεγονός. Το επιβατικό οχηματαγωγό έχει σηκώσει άγκυρα από το λιμάνι Λεμεσού και έφθασε στον Πειραιά.
Μετά από 21 χρόνια αποχής, η επανέναρξη της
θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας καταγράφεται ως ιστορικό γεγονός.
Πριν από την αναχώρηση του «M/V Daleela»
προηγήθηκε τελετή στην παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας, της Προέδρου της Βουλής, της
Υπουργού Ενέργειας, των Υφυπουργών Ναυτιλίας
και Τουρισμού, του Δημάρχου Λεμεσού και διαφόρων βουλευτών και αξιωματούχων.
Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στη
σπουδαιότητα της επανέναρξης της θαλάσσιας
σύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου. Ευχαρίστησε θερμά
τον Υφυπουργό Ναυτιλίας αλλά και όλους αξιωματούχους και λειτουργούς που συνέβαλαν για να γίνει
πραγματικότητα ξανά η ακτοπλοϊκή σύνδεση.
«Με δεδομένο ότι ύστερα από μια 20ετία αποσύνδεσης, επιτέλους, ο ομφάλιος λώρος δια της ναυτιλίας
που ένωνε την Κύπρο με την Ελλάδα, επανασύσταται
κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό, με πιο σύγχρονα
πλοία, αλλά και με το σημαντικότερο: δίδεται η ευκαιρία, επιτέλους, σε πολλούς πολίτες που τόσο το ήθελαν, είτε λόγω φοβίας προς την αεροπλοΐα είτε γιατί
ήθελαν τη μεταφορά μηχανοκινήτων και αδυνατούσαν να το πράξουν, να έχουν ακόμα πιο ευχάριστες διακοπές», σημείωσε.

κε όπως το πλοίο «να είναι καλοτάξιδο να είναι και
η επανασύνδεση μας να είναι και για ιστορικούς και
για εθνικούς και για τουριστικούς λόγους».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στα
πέντε Υφυπουργεία που, όπως είπε, έχουν δημιουργήσει άλλες προοπτικές στην παραγωγή πολιτικής, στην αποτελεσματικότερη απόδοση, στο
όραμα, στην ώθηση προόδου και ανάπτυξης σε
τομείς, όπως ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, η Έρευνα
και Καινοτομία, η Πρόνοια, ο Πολιτισμός. Μεταρρυθμίσεις που σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να
αποδώσουν τα μέγιστα.
«Θέλω, απλώς, να υπομνήσω ότι ως αποτέλεσμα των προσπαθειών, από τη δημιουργία του Υφυπουργείου, πέραν του ότι διατηρήσαμε την 3η θέση
όσον αφορά τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο της
Ευρώπης, είμαστε 11οι παγκόσμια, αλλά το πιο
σημαντικό, είμαστε η 1η χώρα σε πλοιοδιαχείριση,
η μεγαλύτερη χώρα που φιλοξενεί τις πλείστες τόσες
των πλοιοδιαχειριστριών», είπε.
«Τούτο οφείλεται στη σημαντική δουλειά, στα
κίνητρα, στη σημαντική συμβολή και βοήθεια από
πλευράς Κυβέρνησης, έτσι ώστε να γίνει κατορθωτό», υπογράμμισε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε επίσης
στα όσα έγιναν στα της ναυτιλίας ευρύτερα. Όπως
είπε, οι ναυτιλιακές εταιρείες που εντάσσονται στο
Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία δεκαετία και από
97 εγγεγραμμένες το 2012, σήμερα ανέρχονται στις

Όπως είπε, μετά από 20 χρόνια, έγινε κατορθωτό να επανασυνδεθεί η Κύπρος με την Ελλάδα
λόγω των επίμονων προσπαθειών της Κυβέρνησης ύστερα από εισηγήσεις και Βουλευτών, της
συστηματικής δουλειάς που έγινε από πλευράς του
Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, τόσο της προηγούμενης Υφυπουργού όσο και του διαδόχου της,
της Νατάσας Πηλείδου και του Βασίλη Δημητριάδη, του Υφυπουργείου Τουρισμού και γενικότερα των κυβερνητικών Τμημάτων.
Ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι είναι εις γνώση
της Κυβέρνησης ότι «δεν πρόκειται για κερδοφόρα
ναυτιλιακή επιχείρηση», γι’ αυτό και το κράτος θα
έπρεπε να συνδράμει. Και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν
προς την ΕΕ, έτσι ώστε να επιτρέψει μέσα στα
πλαίσια και των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους, να επιτευχθεί η αναγκαία επιδότηση και να
γίνει πραγματικότητα αυτό που σήμερα ζούμε.
«Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι τις σημαντικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν από την ίδρυση
του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, μια μεταρρύθμιση
που έδωσε μια άλλη πνοή στις κυβερνητικές δράσεις», σημείωσε.
Ευχαρίστησε την ανάδοχο εταιρεία και ευχήθη-

275. «Μιλάμε για σημαντικούς τομείς της οικονομίας
που εργοδοτούν 11 χιλιάδες υπαλλήλους στην ξηρά
και 55 χιλιάδες στη θάλασσα. Διανοίγονται νέες προοπτικές όσον αφορά νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις, βεβαίως, πάντα συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας», πρόσθεσε.
Ως σημαντική και ευλογημένη μέρα για τη ναυσιπλοΐα και την Κυπριακή ναυτιλία ευρύτερα, χαρακτήρισε την εγκαινίαση του δρομολογίου ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης.
Στον δικό του χαιρετισμό, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία ώστε
«ο κόσμος να γνωρίσει το πλοίο, να έρθει πιο κοντά
στη θάλασσα, είμαστε νησί, να αναπτύξουμε αυτό
που λέμε ναυτοσύνη».
Στο πρώτο ταξίδι του M/V Daleela επιβιβάστηκαν
173 άτομα, μεταξύ αυτών οι Υφυπουργοί Ναυτιλίας
και Τουρισμού, Βασίλης Δημητριάδης και Σάββας
Περδίος, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαΐδης, βουλευτές, δημοσιογράφοι και μέλη της ομάδας που εργάστηκε για το όλο εγχείρημα.
Το πλοίο θα πραγματοποιήσει τη φετινή σεζόν
συνολικά 22 ταξίδια, τέσσερα τον Ιούνιο, οκτώ τον
Ιούλιο, επτά τον Αύγουστο και τρία τον Σεπτέμβριο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικεντρωθεί στο θέμα της Ουκρανίας και τη λήψη απόφασης
για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η Κύπρος
είναι θετική στο να δοθεί καθεστώς υποψήφιας χώρας
στην Ουκρανία. Σημείωσε ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να βάλουν προαπαιτούμενα στο να παραχωρηθεί
στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας χώρας.
Κατά την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπέδειξε με έμφαση πως «δεν μπορούμε να είμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης» και
πρόσθεσε πως η Κύπρος θεωρείται η τρίτη πιο φιλορωσική χώρα. Ξεκαθάρισε πως η Κύπρος δεν διαφωνεί με την επιβολή κυρώσεων, αλλά με τον τρόπο εφαρμογής τους.
Σε σχέση με το ουκρανικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως η Κύπρος διαφώνησε όταν εγέρθηκε θέμα για τα πλοία που μεταφέρουν προϊόντα από τη
Ρωσία.
Επίσης, η κυπριακή πλευρά ήγειρε «θέμα για τους
Ρώσους που θέλουν να ξεφύγουν του Πούτιν», θέτοντας το ερώτημα γιατί να εμποδίζονται να ξεφύγουν.
Σε κάποιο σημείο της συζήτησης στο Εθνικό Συμβούλιο
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι «θα την πουλήσουν όταν
έρθει η ώρα».
Είπε ακόμα ότι «με τις κυρώσεις η χώρα που έβγαλε κέρδος είναι η Ρωσία», ενώ «οι υπόλοιποι
πληρώνουν για τον πόλεμο».

Ελλάδα

8 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022
“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΡΟΥΟΝΤΑΙ

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Η μίνι περιοδεία του Έλληνα πρωθυπουργού
Διπλός στόχος επετεύχθη. Αυτό το κλίμα ήταν διάχυτο, με την λήξη της περιοδείας
του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε την πόλη, τόσο για να πραγματοποιήσει μία μίνι περιοδεία σε αθλητικές και αυτοδιοικητικές δομές της περιοχής, όσο και για να αναπτύξει τις διπλωματικές θέσεις της
Ελλάδας, συμμετέχοντας στη Σύνοδο για τη Διαδικασία Συνεργασίας των χωρών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το πρωί της Παρασκευής (10/6), ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε την ανάπλαση σε 8 γηπεδάκια στο Ποσειδώνιο, που χρηματοδοτήθηκε
από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ είχε
την ευκαιρία να συνομιλήσει και με βετεράνους του μπάσκετ, αλλά και με πολίτες, που
εκείνη τη στιγμή έκαναν χρήση του κολυμβητηρίου. Μάλιστα, είχε ενδιαφέρον και ο
διάλογος που είχε με μια κυρία, η οποία κολυμπούσε στην πισίνα: «Σας ζηλεύω»,
ακούστηκε να λέει ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τον Δήμο Θέρμης,
δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι γι’ αυτόν σημασία έχει το έργο και όχι τα κομματικά
χρώματα. Βλέπετε, ο Δήμαρχος της περιοχής Θεόδωρος Παπαδόπουλος, είναι ένας
απόλυτα πετυχημένος αυτοδιοικητικός, που εκλέγεται εδώ και 24 χρόνια και προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ! «Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρωθυπουργός
επισκέπτεται το Δήμο μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Θ. Παπαδόπουλος, με τον
πρωθυπουργό να του ανταποδίδει τα εύσημα. Στη συνέχεια πέρασε από ένα κεντρικό καφέ της Θέρμης, όπου συνομίλησε με δεκάδες πολίτες, αλλά και πολλούς Νεοδημοκράτες που είχαν πάει για να τον χαιρετίσουν, ενώ δεν σταμάτησε να βγάζει selfies.
Το απόγευμα και αφού το μεσημέρι φρόντισε να διατηρήσει τη φόρμα του, επισκεπτόμενος το γυμναστήριο του ξενοδοχείου όπου διεξαγόταν η συνάντηση με τους Βαλκάνιους ηγέτες, προήδρευσε στις εργασίες της συνόδου, στέλνοντας διπλό μήνυμα:
Πρώτον, ότι η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να επιταχυνθεί και
δεύτερον, ότι η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πρωταγωνίστρια στα γεγονότα της περιοχής. Μάλιστα, το ότι στο δείπνο της Συνόδου παρακάθισε και ο Γερμανός Καγκελάριος Σολτς, ήταν ιδιαίτερα ενισχυτικό της προσπάθειας που κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός για την εμπέδωση της συνεργασίας στην περιοχή. Ένα μήνυμα που ελήφθη και από τους εσχάτως επιθετικούς γείτονες εξ Ανατολών.

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: «Καθημερινά 1000 μετανάστες
προσπαθούν να παραβιάσουν τα ελληνικά σύνορα»
Ο

κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός

σήμανε ότι οι αστυνομικοί που θα την στε-

Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας

λεχώνουν είναι έτοιμοι.

σε τηλεοπτικό κανάλι σημείωσε πως

«Έχουν εκπαιδευτεί, είναι έτοιμοι να

υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός

συνδράμουν. Όταν θα λειτουργούν μέσα

για αποτροπή ενεργειών που θα πλή-

στο πανεπιστήμιο, δεν θα φέρουν οπλισμό».
Ωστόσο, όπως τόνισε, η Αστυνομία μπο-

ξουν τη χώρα.
«Υπάρχει σχεδιασμός, δράση και πρά-

ρεί να παρέμβει εντός των πανεπιστημίων

ξεις. Η πραγματικότητα είναι ότι τις τελευ-

όταν παρατηρούνται παραβατικές συμπε-

ταίες εβδομάδες στον Έβρο, ένας πολύ

ριφορές.

σημαντικός αριθμός, περίπου 1.000 παρά-

«Όποτε χρειάζεται, παρεμβαίνει στα πανε-

νομων μεταναστών, επιχειρούν καθημερι-

πιστήμια η Αστυνομία και θα παρεμβαίνει

νά να μπουν παράνομα στην Ελλάδα και

προκειμένου φοιτητές και καθηγητές να αι-

αποτρέπονται. Η Ελλάδα δεν επιτρέπει την

σθάνονται ασφαλείς».

παραβίαση των συνόρων της, που είναι
σύνορα και της ΕΕ. Είμαστε εκεί και θα είμαστε εκεί σεβόμενοι τους κανόνες δίκαιου».
Όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, «η απειλή είναι πραγματική και
όχι θεωρητική. Δεν είναι μικρό πράγμα
1.000 παράνομοι μετανάστες να επιχειρούν να μπουν στη χώρα. Το πρόβλημα
υπάρχει αλλά είμαστε αποφασισμένοι

Η οικονομία της Ελλάδας έχει ανακάμψει!

να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θα επιτρέ-

Το επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ, σε συνέντευξή του: «Η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών είναι προς ίδιον συμφέρον της
Ελλάδας. Η μείωση του δημοσίου χρέους χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε τέτοιες προκλήσεις». Και υπογραμμίζει: «Η οικονομία της Ελλάδας έχει ανακάμψει ικανοποιητικά μετά την πανδημία
του κορωνοϊού, καλύτερα απ’ ό,τι σε πολλά κράτη».

συνόρων μας».

ψουμε την παραμικρή παραβίαση των

Σκαλί-σκαλί ανεβαίνει η ανεργία!
Στο 13,8% έφτασε η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2022, από 13,2% που ήταν το
τέταρτο τρίμηνο του 2021. Μάλιστα, παρότι μπήκαμε στο καλοκαίρι και οι δουλειές
έχουν ανοίξει, καθώς οι τουρίστες έρχονται στις όμορφες ακρογιαλιές μας και γεμίζουν
οι παραλίες, η ανεργία δεν φαίνεται να μειώνεται. Και το ερώτημα είναι, ποιος ο λόγος
που η ανεργία, αντί να μειώνεται, αυξάνεται; Οι άνεργοι, το πρώτο φετινό τρίμηνο ανήλθαν σε 647.196, αυξημένοι κατά 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Μάλιστα, οι μακροχρόνια άνεργοι, που αναζητούν δουλειά πάνω από έναν χρόνο, ανέρχονται σε 380.000. Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται σε 18% έναντι 10,5%
στους άνδρες.

Τα μηνύματα και οι δύο δρόμοι του Σαμαρά
Σε αντίθεση με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα σχετικά με τις ακριβείς προθέσεις του
Κώστα Καραμανλή, ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς διαμηνύει
στους πολιτικούς του φίλους, ότι ο ίδιος ουδέποτε σκέφθηκε το σενάριο να μη συμπεριληφθεί εκ νέου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία. Μάλιστα,
εντέχνως έχει φροντίσει να στείλει το μήνυμα και στο Μαξίμου, σε μια προσπάθεια να
κόψει κάθε σχετική συζήτηση. Βλέπετε, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του στην ηγεσία
της Νέας Δημοκρατίας, εκείνος έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί να είναι πολιτικά
ενεργός και να παρεμβαίνει κάθε φορά που κρίνει ότι έχει κάτι να πει. Η πρόθεσή του
αυτή καθίσταται ακόμη πιο ισχυρή, από τη στιγμή που, με φόντο τα Ελληνοτουρκικά,
τα εθνικά θέματα, στα οποία θεωρεί ότι οι απόψεις του είναι κάτι σαν το αλάθητο του
Πάπα, βρίσκονται δυναμικά στην επικαιρότητα και είναι, αν μη τι άλλο, ξεκάθαρο ότι
θα αποτελέσουν κεντρικό διακύβευμα στην προεκλογική εκστρατεία που έρχεται. Το
ερώτημα είναι αν, ενόψει εκλογών, ο Αντώνης Σαμαράς θα επιλέξει να συνεχίζει να
αμφισβητεί την κεντρική κυβερνητική γραμμή και να ανησυχεί για το δεξιό προφίλ του
κυβερνώντος κόμματος μπροστά σε μια μάχη που θα κριθεί δίχως αμφιβολία στο χώρο
του Κέντρου. Ο Κ. Καραμανλής, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς με αυτά που είπε
στις κυρίες της Παναθηναϊκής και στο λοιπό ακροατήριο πριν από λίγο καιρό, επέλεξε να μιλήσει εθνικά και ενωτικά, παραπέμποντας μάλλον σε… Πρόεδρο Δημοκρατίας.
Αν, τώρα, ο Μεσσήνιος εξακολουθήσει να επιλέγει λογική και ρητορική παραπονούμενου
πολιτευτή Μεσσηνίας, ακόμα και όταν οι κάλπες θα πλησιάζουν, είναι άλλο καπέλο…

10.000 λιγότεροι στις Μονάδες Υγείας…
Στην καθημερινή μάχη για να σωθούν ζωές, στην πρώτη γραμμή είναι οι γιατροί και
οι νοσηλευτές των νοσοκομείων, που είναι κυριολεκτικά γεμάτα non Covid περιστατικά. Το προσωπικό των Μονάδων Υγείας είναι μειωμένο κατά 10.000 σε σχέση με πέρυσι. Ακόμη, 7.000 ανεμβολίαστοι είτε είναι εκτός ΕΣΥ, είτε εργάζονται με πιστοποιητικό
νόσησης. Στη Θεσσαλονίκη, τα νοσοκομεία δίνουν 5 με 10 ημέρες άδεια στο προσωπικό, με το ζόρι.

Φ. Χαρ.

Ο ίδιος τόνισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επεκτείνει τον φράκτη στον
Έβρο, «όσα περισσότερα χιλιόμετρα
μπορεί».

Εκλογές στο τέλος
της τετραετίας

Αυξημένη η εγκληματικότητα –
Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Αναφερόμενος στην εγκληματικότητα, ο
κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε:
«Διανύουμε περίοδο με ακραίες και επιθετικές συμπεριφορές σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό. Η καραντίνα έχει συμβάλει στο να
εκτροχιαστούν τα πράγματα. Η δουλειά της
αστυνομίας γίνεται πιο δύσκολη και απαιτητική, αλλά κάνουμε τα πάντα για να ανταπεξέλθουμε. Ενισχύουμε τις δυνάμεις που
είναι στον δρόμο, ψηφιοποιώντας υπηρεσίες».
Σχετικά με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία,
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επι-

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε:
«Διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να κρατήσει όρθια τη χώρα. Από το φθινόπωρο
ξεκινά μια νέα εποχή, φτάνει να συνεχίσουμε να έχουμε σταθερό χέρι στο τιμόνι. Το
πότε θα γίνουν εκλογές το έχει πει ο πρωθυπουργός, στο τέλος της τετραετίας. Όταν
γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία έχει
τη δυνατότητα να νικήσει και να κερδίσει την
εμπιστοσύνη του λαού».

Έφυγε μια σπουδαία κυρία της Τέχνης
Στα 83 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η ακούραστη φρουρός της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα,
που για τριάντα ολόκληρα χρόνια υπήρξε διευθύντρια και
σπουδαία εμπνεύστρια του μεγαλύτερου θησαυροφυλακίου
της Ελληνικής Τέχνης του 19ου και του 20ου αιώνα.
Αυτό που ίσως οι περισσότεροι δεν γνώριζαν για την Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα, είναι ότι αποτελούσε μεγάλη γνώστρια της
αγοράς της Τέχνης. Ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα έργα
που εμφανίζονταν προς πώληση στους εγχώριους και τους διεθνείς οίκους δημοπρασιών, για τα επίπεδα των τιμών και για
τα λάθη μιας μικρής και ρηχής αγοράς, όπως συχνά χαρακτήριζε την ελληνική Art Market. Είχε πάντα τεκμηριωμένη άποψη
για τις τιμές των εκτιμήσεων στα γλυπτά και στους πίνακες της
ελληνικής ζωγραφικής, αλλά και «μάτι». Μπορούσε ανά πάσα
ώρα και στιγμή να διακρίνει αν ένα έργο έχει αξία μεταπώλησης,
αν είναι εμπορικό, αν αξίζει να το βάλει στη συλλογή του κάποιος, ακόμα κι αν είναι αυθεντικό.
Τα τηλεφωνήματα για ένα ραντεβού μαζί της στα γραφεία της
Εθνικής Πινακοθήκης, ήταν πάντα αμέτρητα. Τα αιτήματα για
μια συμβουλή, επίσης. Η ίδια ήταν πάντα αντικειμενική και έλεγε
τα πράγματα έξω από τα δόντια. Αν ένα δυνατό έργο εμφανιζόταν σε δημοπρασία, θα το θεωρούσε θησαυρό να ενταχθεί στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης. Όπως την δεκαετία
του 1990, τότε που μόλις είχαν ξεκινήσει οι δημοπρασίες Greek
Sale στην Αθήνα και μέσω του Οίκου Christie’s ο πίνακας «Το
Σπίτι του Ψαρά» (με την κόκκινη τέντα) του Μιχάλη Οικονόμου, είχε αγοραστεί έναντι 15 εκατομμυρίων δραχμών. Αγοραστής ήταν η Εθνική Πινακοθήκη, με bidders τον Πρόεδρό της
Απόστολο Μπότσο και την διευθύντριά της Μαρίνα ΛαμπράκηΠλάκα. Γεγονός που επηρέασε ανοδικά τη ζήτηση για τους πίνακες του Οικονόμου.

Μουσείο
Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα υπήρξε μια μεγάλη κυρία της
Τέχνης, μια εμβληματική προσωπικότητα, που υπέγραψε στην

Ελλάδα μεγάλες εκθέσεις και
κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα, όπως την ιστορική πλέον
έκθεση έργων του El Greco,
αλλά και εκθέσεις που πρόβαλαν τον ελληνικό πολιτισμό
διεθνώς, όπως η συμβολική
και σπουδαία έκθεση «Παρίσι–
Αθήνα: Η Γέννηση της Σύγχρονης Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε το 2021 στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι.
Λόγω της μεγάλης προσήλωσης που είχε στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά και της πολυδιάστατης προσωπικής δουλειάς που αφιέρωσε σε αυτήν, κατάφερε να εξυψώσει το έργο της, καθιστώντας την μία εξωστρεφή Πινακοθήκη, κέντρο της Ελληνικής Τέχνης, με διεθνείς συνεργασίες και ανοιχτής ε όλο τον κόσμο. Το γεγονός ότι έκανε προσιτό στον κόσμο τον Γύζη, τον Βρυζάκη, τον Λύτρα, τον
Ιακωβίδη, τον Μόραλη, τον Γκίκα και τον Τέτση, τοποθετώντας
τα έργα τους με τρόπο που να συνομιλούν άμεσα με το κοινό,
αλλά και το ότι δημιούργησε τις εντυπωσιακές αίθουσες με τα
έργα του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα και του Φώτη Κόντογλου, φανερώνουν το πάθος και την στοχοπροσήλωσή της,
ώστε οι συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης να αποτελέσουν
δίαυλο πολιτιστικού διαλόγου και πολύτιμη παρακαταθήκη της
ιστορικής συνέχειας του Έθνους μας.
Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, εκτός του ότι ίδρυσε νέα παραρτήματα της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα και στο Ναύπλιο,
το Μουσείο Καπράλου στην Αίγινα και τη Γλυπτοθήκη στο Άλσος
Στρατού, ευτύχησε να δει ολοκληρωμένο το νέο κτίριο της νέας
Εθνικής Πινακοθήκης, που εγκαινίασε το 2021 ο Έλληνας
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έπειτα από 12 χρόνια ανακατασκευής. Άφησε, λοιπόν, πίσω της το πιο σπουδαίο
έργο.
Φώτης Χαραλαμπίδης

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

E πικαιρότητα

Ενισχύεται η θέση της Ελλάδας
στο ενεργειακό τοπίο
Δ

εν είναι μόνο ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας, ο άρτι ολοκληρωθείς ελληνοβουλγαρικός αγωγός ή η μονάδα FSRU στην Αλεξανδρούπολη
που θα λειτουργήσει το 2023, που αναβαθμίζουν την
ενεργειακή θέση της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΟ Γ.Γ. ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ: «Είσαι υπάλληλος
του ΝΑΤΟ, δεν διαμορφώνεις πολιτική»
«ΟΙ ΙΣΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ»

Του Κωστή Ν. Σταμπολή
Συμβούλου Στρατηγικής στην Ενέργεια
και Προέδρου του Ινστιτούτου Ενέργειας
ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)
Δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει τα
Δυτικά Βαλκάνια, τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τουρκία και το Ισραήλ, που αποτελούν αντικείμενο
μελέτης για το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ).
Υπάρχει πληθώρα άλλων έργων και παραγόντων στην
αξιοποίηση συμβατικών και μη ενεργειακών πηγών που
τα τελευταία χρόνια δίνουν ένα σχετικό προβάδισμα στη
χώρα μας και την τοποθετούν στο επίκεντρο του ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Παρά το γεγονός ότι η γεωγραφική θέση μας, στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου του Αίμου, δεν ευνοεί ως
προς τη δομή του ενεργειακού μας συστήματος, αφού
είναι τελικός αποδέκτης ενέργειας που μέχρι πρόσφατα
είχε κατεύθυνση Βορρά–Νότου, εντούτοις χάριν μιας σειράς σημαντικών έργων υποδομής, που κατασκευάστηκαν
τα τελευταία χρόνια, και της εν τω μεταξύ αλλαγής του
ευρύτερου γεωπολιτικού σκηνικού, σήμερα η Ελλάδα διεκδικεί με αξιώσεις έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ενεργειακό γίγνεσθαι της ΝΑ Ευρώπης.
Με τα σημαντικότερα έργα ενεργειακών υποδομών να
περιλαμβάνουν τον αγωγό φυσικού αερίου ΤΑΡ, που αποτελεί συνέχεια του τουρκικού TANAP και διερχόμενος μέσω
των εδαφών μας μεταφέρει αέριο σε Ιταλία, Ελλάδα και
τώρα στη Βουλγαρία, τον ελληνοτουρκικό αγωγό αερίου
που λειτουργεί ανελλιπώς από το 2007, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Ιταλία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την
Κρήτη και τις Κυκλάδες, αλλά και νέα υπό εξέλιξη έργα
που προβλέπουν ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Κύπρο/
Ισραήλ και Αίγυπτο.
Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφερθούμε στον
αγωγό αερίου EastMed, ένα έργο που φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τα σημαντικά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου (Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα) προς όφελος της Ευρώπης
και εδώ και χρόνια αποτελεί Project of Common Interest,
η μελέτη του οποίου έχει χρηματοδοτηθεί με σχεδόν 70
εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολεμική εναντίον του έργου, που έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα,
από πλευράς ΗΠΑ και Τουρκίας, που επιθυμούν διακαώς
την ακύρωση του EastMed, ώστε η διέλευση των προς
εξαγωγή όγκων αερίου να γίνεται αποκλειστικά μέσω
Τουρκίας, αποδεικνύει την ορθότητα της επιλογής της
ελληνικής κυβέρνησης να στηρίζει με κάθε τρόπο το έργο.
Λόγω του τεράστιου μεγέθους των εν λόγω κοιτασμάτων και των μεγάλων διαφορών στις τιμές αερίου που επικρατούν μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου και Ευρώπης (4
με 5 δολ./MMBtu στο Ισραήλ έναντι 25-30 δολ./MMBtu
στην Ιταλία), οι όποιες αμφιβολίες ως προς την οικονομική βιωσιμότητα του EastMed, που ως επιχείρημα χρησιμοποιείται κατά κόρον εναντίον του, δεν ισχύουν πλέον.
Εναπόκειται στις εταιρείες που προωθούν το έργο (ΔΕΠΑ
– Edison) αφενός μεν να διευρύνουν και να ισχυροποιήσουν τη μετοχική τους βάση, και αφετέρου να συνάψουν
συμβάσεις αγοράς-πώλησης για να καλύψουν ποσότητες
8-10 bcma, με την Energean να έχει ήδη υπογράψει
προσύμφωνο για την εξαγωγή 2 bcma μέσω του EastMed.
Η προοπτική υλοποίησης του έργου ενισχύεται επίσης
από τη θετική πλέον στροφή της ιταλικής κυβέρνησης και
το ενδιαφέρον από τις Βρυξέλλες που προσβλέπουν στον
EastMed, που θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 8-12
bcma, ως ακόμη έναν χρήσιμο αγωγό στην προσπάθεια
διαφοροποίησης των πηγών και διαδρομών προμήθειας
αερίου προς την Ευρώπη.
Στην ευρύτερη θεώρησή μας για την ισχυροποίηση του
στρατηγικού ρόλου της Ελλάδας στο ενεργειακό στερέωμα της ΝΑ Ευρώπης, όχι ήσσονος σημασίας είναι το γεγονός
της ανάδειξης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας
(ΕΧΕ) μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (τέθηκε
σε λειτουργία την 1η/11/2020) σε βασικό ενεργειακό κόμβο
της ευρύτερης περιοχής λόγω του αυξανόμενου όγκου
συμβολαίων, κυρίως ηλεκτρισμού, που διεκπεραιώνονται σε καθημερινή βάση. Επιπλέον, στις 21/3/2022 ξεκίνησε
να λειτουργεί το βάθρο συναλλαγών φυσικού αερίου, που
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στην πράξη αποτελεί το πλέον πρόσφατο gas trading hub
της Ευρώπης. Και σε αυτή την περίπτωση λόγω της πληρότητας των προδιαγραφών του (αφού ακολουθεί κατά
γράμμα τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό), της αυξημένης ρευστότητας σε αέριο που έχει εν τω μεταξύ αποκτήσει η
εγχώρια αγορά και της διαφάνειας που διέπει τον τρόπο
λειτουργίας του, ο EFET (European Federation of Energy
Traders) το κατατάσσει πολύ πιο μπροστά από τα αντίστοιχα
gas hubs που λειτουργούν σήμερα στην περιοχή, μηδέ
της Κωνσταντινούπολης εξαιρουμένης.
Σύμφωνα με τη βαθμολόγηση του EFET, το gas hub
της Ελλάδας προηγείται των hubs της Κεντρικής και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εικόνα της ενεργειακής αγοράς και του κυρίαρχου ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή
δεν θα είναι πλήρης εάν δεν αναφερθούμε στον κομβικό
ρόλο που παίζουν οι δύο μεγάλοι διυλιστηριακοί όμιλοι,
ΕΛΠΕ και Motor Oil. Μεταξύ τους είχαν διυλιστική παραγωγή 27 εκατ. τόνων το 2021, ενώ πραγματοποίησαν εξαγωγές 23 εκατ. τόνων πετρελαϊκών προϊόντων το ίδιο έτος.
Στη δε παραγωγή διυλισμένων προϊόντων ανά κάτοικο, η
Ελλάδα κατέχει τα σκήπτρα σε όλη τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη και
σε ένα μεγάλο βαθμό η Ανατολική Μεσόγειος και η Βόρεια Αφρική στηρίζονται για την πετρελαϊκή τους προμήθεια στην Ελλάδα. Η τεράστια αυτή επιτυχία της πετρελαϊκής μας βιομηχανίας οφείλεται σε έγκαιρες και στοχευμένες επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των
δύο ομίλων την περίοδο 2006-2012, κάτι που επέτρεψε
την αλματώδη αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών
σε ανταγωνιστικές τιμές.
Παράλληλα, με την ανάπτυξη των συμβατικών πηγών
ενέργειας, η Ελλάδα τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια
έχει σημειώσει εντυπωσιακά βήματα στην προώθηση των
ΑΠΕ, όπου κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα μεγέθη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος σχεδόν στα 11 GW, συμπεριλαμβανομένων και των υδροηλεκτρικών. Ουσιαστικά
κατέχει τη δεύτερη θέση στην περιοχή μετά την Τουρκία,
η οποία λόγω μεγέθους, κρατικών ενισχύσεων και δραστηριοποίησης της εγχώριας βιομηχανίας έχει αναπτύξει
ποικιλότροπα τον τομέα των ΑΠΕ με συνολική ισχύ που
φθάνει τα 47 GW. Όμως, η Ελλάδα διατηρεί πρωτεύουσα θέση στην παραγωγή και τις εξαγωγές ηλιακών θερμικών συστημάτων (ηλιακοί θερμοσίφωνες), καθώς και
σε αναθέσεις κατασκευής έργων ΑΠΕ εκτός Ελλάδος ως
EPC contractor.
Εκτιμάται ότι μετά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (Κλιματικός Νόμος, κ.λπ.) θα επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης
τόσο των εφαρμογών ΑΠΕ όσο και της ενεργειακής αποδοτικότητας, ιδιαίτερα στα κτίρια, συμβάλλοντας έτσι στη
μεγέθυνση των επενδύσεων. Τέλος, σε καθόλου ευκαταφρόνητα επίπεδα κινούνται οι ενεργειακές επενδύσεις της
Ελλάδας μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.
Συμπερασματικά, το μεγάλο διακύβευμα για τη χώρα
μας σε ό,τι αφορά την ενεργειακή θέση της στη ΝΑ Ευρώπη
δεν είναι τόσο να καταστεί αυτό που πολλοί αποκαλούν
«ενεργειακό κόμβο» και υπονοούν τη συγκέντρωση φυσικών
διαδρομών ενέργειας – καθότι ο κυρίαρχος ενεργειακός
κόμβος στην περιοχή είναι αδιαμφισβήτητα η Τουρκία –
αλλά η με κάθε τρόπο και μέσο ενίσχυση της γεωπολιτικής και οικονομικής θέσης της. Προς αυτή την κατεύθυνση ασφαλώς και βοηθούν οι υποδομές, αλλά δεν μπορεί
να αποτελούν τον μοναδικό στόχο. Η κυριαρχία σε επίπεδο οικονομίας και αγορών και, συνεπακόλουθα, η στρατηγική αυτονομία πρέπει να είναι το ζητούμενο.

Την περασμένη Κυριακή, στις 19 Ιουνίου, ο Πέτρος Μολυβιάτης απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς
το Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Γενς Στόλτενμπεργκ, με αφορμή τις δηλώσεις του Νορβηγού αξιωματούχου αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Η εν λόγω επιστολή, που είναι
ένα ράπισμα κατά του φιλότουρκου Στόλτνμπερκ,
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή».
Έχει ως εξής:
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα του ΝΑΤΟ,
Τον τελευταίο καιρό προβαίνετε σε δηλώσεις σχετικά με την κρίση που επικρατεί στις σχέσεις Ελλάδος
- Τουρκίας. Οι δηλώσεις αυτές φαινομενικά τηρούν ίση
απόσταση μεταξύ των δύο χωρών.
Στην πραγματικότητα όμως είναι τυπικά απαράδεκτες, ουσιαστικά ευνοούν τον επιτιθέμενο εις βάρος
του θύματός του και τελικά είναι επιβλαβείς για τη
Συμμαχία.
Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ είναι υπάλληλος των κυβερνήσεων
που τον διορίζουν και καταβάλλουν τον μισθό του από
τα χρήματα των φορολογουμένων τους. Δεν διαμορφώνει πολιτική – αυτό είναι έργο των κυβερνήσεων –
και δεν εκφράζει θέσεις χωρίς την έγκρισή τους. Και
προφανώς δεν έχει εγκρίνει τις δηλώσεις αυτές η ελληνική κυβέρνηση.
Ο λόγος υπάρξεως κάθε συμμαχίας είναι προφανώς η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της. Εδώ όμως
έχουμε ένα μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία:
– Να διεκδικεί επισήμως και δημόσια τα εδάφη ενός
άλλου μέλους, της Ελλάδος. Και συγκεκριμένα, 152
νήσους, νησίδες και βραχονησίδες του Ανατολικού

Αιγαίου.
– Να πραγματοποιεί καθημερινά υπερπτήσεις πολεμικών αεροσκαφών πάνω από τα εδάφη αυτά.
– Να έχει αναπτύξει απέναντι των νησιών αυτών
τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο της Μεσογείου και
ταυτοχρόνως να απαιτεί και τον αφοπλισμό τους.
Όταν καλείτε την Ελλάδα σε διάλογο με την Τουρκία
για να λύσουν τις διαφορές τους, αυτό δεν είναι στάση
ίσων αποστάσεων. Είναι ενθάρρυνση του επιτιθέμενου εις βάρος του θύματός του.
Όταν εσείς, κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλείτε την
Ελλάδα σε διάλογο με την Τουρκία για να λύσουν τις
διαφορές τους, στην ουσία ζητάτε από την Ελλάδα να
καταστήσει την εδαφική της ακεραιότητα αντικείμενο
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Και το ζητάτε αυτό
ενώ εκπροσωπείτε μια Συμμαχία που συνεστήθη και
εξακολουθεί να υπάρχει για αυτόν ακριβώς τον λόγο,
δηλαδή την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας των
μελών της.
Αυτό δεν είναι στάση ίσων αποστάσεων. Είναι ενθάρρυνση του επιτιθέμενου εις βάρος του θύματός του.
Και αυτό, τελικά, δεν οδηγεί σε ενίσχυση της συνοχής
της Συμμαχίας, αλλά μάλλον στη διάλυσή της.
Εάν, κύριε Γενικέ Γραµµατέα, δεν έχετε την εξουσιοδότηση να παρέμβετε για να διορθωθεί αυτή η πρωτοφανής και απαράδεκτη κατάσταση στους κόλπους
της Συμμαχίας, νομίζω ότι το καλύτερο που έχετε να
κάνετε είναι να σιωπήσετε έως ότου λήξει η θητεία σας.
Ειλικρινά,
Πέτρος Γ. Μολυβιάτης
Έλλην πολίτης

Position Announcement
FOR THE HIGH COMMISSION OF THE REPUBLIC OF CYPRUS IN LONDON
The High Commission of the Republic of Cyprus in London, is currently accepting applications for the
position of (1) Driver/ Messenger for full time employment as a member of its local staff. The gross monthly salary is GBP £1909.00 (Grade 1, Step1)
The responsibilities of the position include, amongst other things, transporting the Head of Mission and
Diplomatic staff to their meetings, receptions, and any official duties, messenger duties inside as well as outside of the Mission, reception and telephonist duties, preparing the itinerary and road map for daily journeys,
flexible hours including overtime and weekends (a special additional overtime subsidy is available), as well
as anything else you may be assigned by the Head of Mission.
Required Qualifications:
• Senior School or Secondary School Graduate
• Excellent knowledge of English Language, knowledge of the Greek language will be considered an
additional qualification
• Driving Licence of at least 5 years (clear of any penalty points)
• Age of 25 years and over
• Excellent knowledge of London and surrounding areas
• UK Non-Criminal Certificate
• Previous experience in a similar position will be considered as an additional qualification
Applications must be accompanied by a Curriculum Vitae and Cover Letter (the Cover Letter must
include the position title), all required qualifications listed above as well two letters of recommendation/ reference and should be delivered by post for the attention of:
Diamando Kyriakou
High Commission for the Republic of Cyprus
13, St James’s Square, London SW1Y 4LB
The last day for the submission of application is the 29/07/2022.
Late applications shall not be accepted.

O μογένεια
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Η μουσική εκδήλωση για τα
100 χρόνια της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Το βράδυ της Τετάρτης 15ης Ιουνίου 2022,
απολαύσαμε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση
με θέμα: «Από τα Θυάτειρα της Μικράς Ασίας
στα “Θυάτειρα” της Μεγάλης Βρεταννίας»
στην κατάμεστη αίθουσα του Ashmole Academy.
Η συναυλία έγινε προς τιμή των 100 ετών από
της Ιδρύσεως της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και
για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης!!!
Την εκδήλωση ευλόγησε με την παρουσία του
ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συνοδευόμενος από τον
Μητροπολίτη Κολωνίας κ. Αθανάσιο και τον
Επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβο, ως και
κληρικούς της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, ενώ
ήταν παρών και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
κ. Χρήστος Καραολής.
Μαζί μας επίσης ήταν οι Γενικοί Πρόξενοι στο
Λονδίνο, Ελλάδας κ. Χρήστος Γούλας, Κύπρου κ. Θεόδωρος Γκότσης, καθώς και οι
συντονίστριες εκπαίδευσης στο Λονδίνο, ΕΕΑ
κ. Ειρήνη Βερώνη και ΚΕΑ κ. Βασιλική Κούμα.
Εκπρόσωποι του Παροικιακού Τύπου, από την

Εφημερίδα «Ελευθερία» ο κ. Μιχάλης Έλληνας,
την «Παροικιακή» ο Μιχάλης Γιακουμή, από
το Hellenic TV ο Γιώργος Λίγγος και το LGR
εκπροσώπησε ο Βασίλης Παναγή.
Παρέστησαν επίσης πρόεδροι Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων και άλλοι παροικιακοί εκπρόσωποι.
Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στο έργο της Ιεράς
μας Αρχιεπισκοπής.
Ακούσαμε Τραγούδια και σκοπούς από τη
Μικρασία, το Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή
της νησιωτικής Ελλάδας από την Κατερίνα Παπαδοπούλου και εξαμελή ορχήστρα.
Έπαιξαν οι μουσικοί: Στέφανος Δορμπαράκης – κανονάκι, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης – λαούτο, Γιώργος Κοντογιάννης – λύρα,
Θεόδωρος Κουέλης – κοντραμπάσο, Νίκος
Παραουλάκης – πνευστά, Στρατής Σκουρκέας
– κρουστά.
Φιλική συμμετοχή στο τραγούδι - π. Ιωσήφ
Παλιούρας.
Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής,
Λούης Λοΐζου
π. Ιωσήφ Παλιούρας

NATIONAL FEDERATION OF CYPRIOTS IN THE UK:

VACANCY: ASSISTANT EXECUTIVE OFFICER
The National Federation of Cypriots in the UK is seeking to employ 1 full-time individual to support the Federation to deliver its goals.
The Federation’s goals include:
• Spearheading the British Cypriot community's efforts to promote the cause of a
reunited Cyprus, free from Turkish occupation troops, for the benefit of all
Cypriots
• Coordinating the work of UK Cypriots in political, social, cultural and educational
spheres
• Engaging with the British Government, Parliamentarians and media stakeholders
to lobby for and articulate the interests and concerns of the Cypriot community in the United Kingdom
Key skills required:
• Strong professional with proven planning and organisational skills
• Fluent in English and very strong Greek with excellent verbal and written communication skills
• High level of proficiency with social media and Microsoft Office; familiarity with
graphic design
• Knowledge of, and interest in, British politics and Cyprus issue
Package consists of up to £27,600 p.a. (pro-rated) + expenses
Application is via email. Closing date for applications is Friday 29 July
2022 at 17.00
Please submit your CV and Cover letter to the President, Christos
Karaolis,
at Christos.Karaolis@cypriotfederation.org.uk

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022
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ε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η εκλογική μεταβλητότητα – η
τάση για μετακινήσεις των ψηφοφόρων – και η διακύμανση των ποσοστών
δημοτικότητας κλιμακώθηκαν τη δεκαετία που ακολούθησε την οικονομική
κρίση του 2007–2008. Σε αρκετές περιπτώσεις οι πολιτικές καμπάνιες των
νικητών έσκισαν όλα τα δοκιμασμένα
εγχειρίδια επικοινωνίας. Χρειάζονται
νέα δυναμικά εργαλεία πολιτικού μάρκετινγκ για εντοπισμό και αξιοποίηση
των εκθετικών ευκαιριών και αποφυγή των ασυνήθιστα υψηλών ρίσκων
που χαρακτηρίζουν τη νέα εκλογική
κανονικότητα. Η εκλογική μεταβλητότητα
είναι γενικότερο φαινόμενο το οποίο
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε
εκλογική αναμέτρηση: προεδρικές
εκλογές, βουλευτικές εκλογές, ευρωεκλογές, δημοτικές εκλογές και αρχιερατικές εκλογές.

Γράφει
ο Ν. Σύκας
Σύμβουλος
Στρατηγικής
& Καινοτομίας
Διεθνείς μελέτες καταγράφουν καθαρή αποδυνάμωση των δημοκρατικών
θεσμών σε ολόκληρο τον πλανήτη για
πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Κομβικοί δείκτες της τυπικής συμμετοχής –από
την ψήφο και την εγγραφή σε κόμματα
μέχρι την εμπιστοσύνη στους θεσμούς–
βρίσκονται σε πτωτική πορεία. Παρατηρείται μια αποευθυγράμμιση και μεταβλητότητα των ψηφοφόρων – ο αριθμός
των κομματικά ευθυγραμμισμένων ψηφοφόρων είναι πλέον μικρότερος από τον
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Προεδρικές ’23:
Σε ιστορικό υψηλό
η εκλογική μεταβλητότητα
αριθμό των αναποφάσιστων, με τις εκλογικές μετατοπίσεις από εκλογή σε εκλογή να είναι μεγαλύτερες και τους δημοσκόπους να δυσκολεύονται να κάνουν
ακριβείς προβλέψεις. Αρκετές χώρες στην
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν απρόσμενα εκλογικά αποτελέσματα. Τα ποσοστά δημοτικότητας μπορούν να κατρακυλήσουν μέσα σε μερικούς μήνες ή ακόμη και λίγες βδομάδες.
Η επιλογή πολλών πολιτών να μην
συμμετέχουν στην τυπική μορφή της πολιτικής είναι ορθολογική. Δεν είναι ότι δεν
ενδιαφέρονται για την πολιτική, αλλά ότι
έχουν χάσει την πίστη τους στο πολιτικό
σύστημα, απώλεια η οποία φτάνει μέχρι
το σημείο να θεωρούν ότι η άσκηση του
δικαιώματος της ψήφου δεν έχει νόημα.
Στη πραγματικότητα, υπάρχουν διάφορες έρευνες που τεκμηριώνουν ότι οι πολίτες
σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και αυτών
που αποστρέφονται τα κόμματα, έχουν
μεγάλο ενδιαφέρον για τις πολιτικές υποθέσεις και εμπλέκονται σε άλλες δράσεις. Τα
δεδομένα 15 ετών της Hansard Society
καταγράφουν μια στα-θερή αύξηση του
επιπέδου πολιτικής ειδη-μοσύνης και του
πολιτικού ενδιαφέροντος, παρά το γεγονός
ότι η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα
κόμματα μειώνεται.

Η υγιής συμμετοχή δεν περιορίζεται
στην περιοδική επιλογή των αντιπροσώπων
των πολιτών ή στην πολιτική μέσω των
κομμάτων. Σε όλες τις δημοκρατίες, η
συμμετοχή στην κοινωνία πολιτών αναπτύχθηκε με πολλούς τρόπους: συμμετοχή σε οργανωμένες ομάδες και κοινωνικά κινήματα, δωρεές σε φιλανθρωπίες
και ΜΚΟ, συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις και πορείες διαμαρτυρίας,
συλλογή υπογραφών, σύνταξη επιστολών
σε πολιτικούς και εφημερίδες, παραγωγή tweets ή κειμένων σε blogs κ.ά. Οι ενεργοί πολίτες είναι εξ ορισμού και καλά πληροφορημένοι πολίτες.
Παρόλο που σε πολλές χώρες καταγράφεται μείωση των ποσοστών εκλογικής συμμετοχής εδώ και αρκετές δεκαετίες, τα επίπεδα συμμετοχής στην κοινωνία πολιτών παραμένουν τα ίδια ή έχουν
αυξηθεί στον χρόνο. Τα τελευταία 15 χρόνια, τα ποσοστά συμμετοχής στην κοινωνία
πολιτών ξεπέρασαν τα αντίστοιχα της εκλογικής συμμετοχής. Οι εναλλακτικές μορφές συμμετοχής επεκτάθηκαν σημαντικά
με την εδραίωση των ψηφιακών μέσων.
Οι δεσμοί και συνδέσεις των κομμάτων
και των υποψηφίων με την κοινωνία πολιτών
μπορούν να μειώσουν την εκλογική μεταβλητότητα, να ενισχύσουν τη συσπείρω-
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ση και να διανοίξουν νέους διαδρόμους
προς την τεράστια δεξαμενή της αδιευκρίνιστης ψήφου, των αναποφάσιστων και
των ανέντακτων – διαδρόμους που φέρνουν τον υποψήφιο δίπλα σε κάθε πολίτη.
Την τελευταία δεκαετία σημειώνεται μια
αμφισβήτηση της παραδοσιακής διάκρισης “Aριστερά – Δεξιά” από άλλες ταυτότητες: ζητήματα φυλής, έθνους, φύλου,
σεξουαλικότητας, μετανάστευσης και περιβάλλοντος τέμνουν κάθετα τις εδραιωμένες ταξικές διαιρέσεις και τις διάφορες οικονομικές πολιτικές. Η ιδεολογία των κομμάτων αποκτά μικρότερη αξία, καθώς η
διαμόρφωση δημοφιλών πολιτικών προτάσεων και οι εκλογές γίνονται ο κεντρικός στόχος προκειμένου τα κόμματα και
οι υποψήφιοι να κερδίσουν τον μεσαίο
χώρο και τους μετακινούμενους ψηφοφόρους.
Το Economist Intelligence Unit συνοψίζει
το νέο σχίσμα ως εξής: «Η πολιτική διαίρεση μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς δεν
σημαίνει πολλά σήμερα, αντιθέτως οι
γραμμές μάχης ορίζονται βάσει αντιπαραθέσεων όπως παγκοσμιοποίηση
έναντι εθνικής κυριαρχίας, κοσμοπολιτισμός έναντι εθνικής ταυτότητας,
ανοιχτά σύνορα έναντι περιορισμών
στη μετανάστευση».

Οι επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις τόσο στην Κύπρο (προεδρικές) όσο
και στην Ελλάδα (βουλευτικές) θα κριθούν κυρίως σε επίπεδο στρατηγικής και
τακτικής. Οι έξυπνες κινήσεις στην προεκλογική σκακιέρα μπορούν να μετατρέψουν την υψηλή εκλογική μεταβλητότητα
σε πλεονέκτημα, να καθορίσουν την
κατεύθυνση των αλλαγών και να αποφέρουν πολλαπλά εκλογικά οφέλη. Αντίθετα, μια λάθος κίνηση μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Λόγω των ασυμμετριών που χαρακτηρίζουν το πολιτικό –
εκλογικό περιβάλλον, ο αντίκτυπος (θετικός
ή αρνητικός) των προεκλογικών κινήσεων
πολλαπλασιάζεται.
Τα βασικά κριτήρια της ψήφου είναι το
στίγμα, οι πολιτικές προτάσεις και η προσωπικότητα του υποψήφιου (ηγετικές
ικανότητες, γνώσεις, εμπειρίες, αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα, προνοητικότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια, αυθεντικότητα, αξιοπιστία, πειστικότητα). Η
μεγαλύτερη πρόκληση για τους υποψήφιους είναι η αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας των ψηφοφόρων και των αναγκών τους και η επίτευξη του διττού στόχου
διαφοροποίηση – πολυσυλλεκτικότητα.
Εν ολίγοις, δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της προεκλογικής περιόδου στην Κύπρο και την Ελλάδα:
1. Η αβεβαιότητα, η ρευστότητα, ο
κατακερματισμός, η πολυπλοκότητα
και οι ασυμμετρίες που χαρακτηρίζουν
το πολιτικό – εκλογικό τοπίο μπορούν
να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το
δείκτη εκλογικής μεταβλητότητας.
2. Η κρισιμότητα των εκλογών – διεξάγονται εν μέσω πολύμορφων προκλήσεων – μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση του ποσοστού συμμετοχής.

Estates
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ΜΕΡΟΣ 25ον
Ο επικήδειος λόγος υπό του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Αθηναγόρα Α΄ Καββάδα εις τον νεκρόν του
Μητροπολίτου Γερμανού τη 23 Ιανουαρίου 1951.
«Πολυσέβαστε νεκρέ, μεγαλόπνοε Ιεράρχα. Η Α.Θ.Π. ο
Οικουμ. Πατριάρχης και Πατήρ ημών συν τη σεβασμία περί
τον Θρόνον Αυτού Ιεραρχία, με τραυματισμένην από τον
θάνατόν σου την αδελφικήν του καρδίαν, μου ανέθε-σαν να
εκφράσω κατά τας θλιβεράς αυτάς στιγμάς τον βαθύν πόνον
των επί τη απωλεία τοιούτου ανεκτιμήτου αδελφού και δώσω
εις το σεπτόν σκήνος σου τον τελευταίον αυτόν αδελφικόν
αποχαιρετισμόν, συνάμα δε να καταθέσω προ της τιμίας
σορού σου τον φόρον της μεγά-λης προς σε ευαρεσκείας
της όλης Ορθ. Εκκλησίας μας δια το κλέος το οποίον προσεπόρισεν εις Αυτήν η επί 30ετίαν εν τη ξένη διατρύτων
κόπων σου χαραχθείσα σταδιοδρομία σου.

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
»Αλλ’ όσον βαρυαλγής είναι δια την υιικήν καρδίαν μου
η εκτέλεσις της υψηλής αυτής εντολής, άλλο τόσον είναι
μεγάλαι αι ευχαριστίαι μου προς τον Ύψιστον διά το ότι με
ηξίωσε τουλάχιστον να ευρίσκωμαι σήμερον εδώ και η ψυχή
μου να ασπασθή ευλαβώς το πατρικόν δι’ εμέ χέρι σου και
την ευλογίαν σου να επικαλεσθή. Αλλ’ όχι ολιγώτερον ικανοποιητικόν δι’εμέ είναι το ότι μου δίνεται η ευκαιρία να ψελλίσω ολίγας λέξεις εμπρός εις την φτερουγίζουσαν εδώ
ψυχήν σου μέρος ελάχιστον του θαυμασμού μου προς την
μεγάλην προσωπικότητά σου, θαυμασμού τον οποίον πολλάκις εν ταις προς σε αναστροφαίς μου επεχείρησεν η καρδία
μου να σου εκφράση, αλλά με την μετριοφροσύνην η οποία
σε διέκρινε, δεν ηθέλησες ποτέ να ακούσης.
»Το βλέμμα μου αντίκρυσε διά πρώτην φοράν την μεγάλην εκκλησιαστικήν μορφήν σου το 1925 εις την χώραν
αυτήν.Η δειλή τότε νεανικήν καρδία μου ελούσθη εις φωτονεφέλην ιερού θάρρους, το οποίον ήτο αποτέλεσμα φυλετικής δικαίας υπερηφανείας διά σε. Σύντομος ήτο τότε η
πρώτη αυτή συνάντησίς μας, αλλά μεγάλη, βαθεία, διαρκής,
που μέχρι του τάφου θα με ακολουθήση, ήτο η εντύπωσις
αυτήν την οποίαν αφήκεν εις το είναι μου και από την εντύπωσιν αυτήν ορμώμενος, παρηκολούθουν έκτοτε μετά προσοχής την θαυμασίαν δράσιν σου και με θαυμασμόν την
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Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)
παραδειγματικήν ανύψωσίν σου.
»Η οξεία σκαπάνη του εύρωστου νού σου ήνοιγε νέους
δρόμους, δρόμους ευρυτέρας αντιλήψεως και σκέψεως,
αγνώστους μέχρι τοιούτου βαθμού έως τότε εις την ζωήν
της Εκκλησίας μας και τας σχέσεις αυτής προς εκτός της
αγίας αυτής μάνδρας σεβαστάς χριστιανικάς εκκλησιαστικάς ομάδας.
»Ήνοιξες δι’αυτήν και δι’αυτάς ολοχρύσους θύρας χριστιανικάς αλληλογνωριμίας και αλληλοεκτιμήσεως. Με την
επιδεξίαν δε αυτήν τακτικήν σου ωδήγησας δυνατούς ταγούς
των μεγάλων εκκλησιαστικών ομάδων και ισχυρούς πολιτικούς αρχηγούς λαών εις τας πρώτας γραμμάς των ξένων
θαυμαστών του ύψους της Ορθοδόξου ημών εκκλησιαστικής ζωής. Με την δυναμικότητά σου αυτήν έγινες εντός
ολίγων ετών γνωστός, πολύ γνωστός εις τον χριστιανικώς
θρησκεύοντα κόσμον των δύο της γης ημισφαιρίων. Δια
τούτο και εις τον θάνατον σου πανταχόθεν διαβιβάζεται η
έκφρασις λύπης ειλικρινούς τόσον δια την απώλεια σου
όσον και δια το δυσαναπλήρωτον κενόν, το οποίον αφήνει
η από του κόσμου τούτου μετοικεσία σου εις την μακαρίαν
αιωνιότητα.
»Σχεδόν εις πάντας τους τε εγγύς σου και τους μακρόθεν παρακολουθήσαντες το ανηφορικόν, το πάντοτε προς
τα υψηλά, πέρασμα της προσωπικότητος σου από το κόσμο
τούτο, σου ήτο μία συνεχής επιμελεστάτη καλλιέργεια των
ψυχικών και διανοητικών ικανοτήτων με τας οποίας , η Θεία
Πρόνοια σε επροίκισε δι’ ένα εξαιρετικώς ωραίον πεπρωμένον σου, κατά την αγίαν αυτής βουλήν. Η βαθέως θρησκεύουσα ψυχή σου ήτο πάντοτε εστραμμένη, σαν το ηλιοτρόπιον προς τον ήλιον της δικαιοσύνης Χριστόν. Η πίστις
σου, φωτοβόλος πίστις, εις την παντοδυναμία του Θεού,
την άπειρον πατρικήν αγάπην του προς τον κόσμον και εις
την δια του Υιού Αυτού, του Θεανθρώπου Χριστού, σωτηρίαν εν τω κόσμω τούτω, καθώς και εις την Θείαν ίδρυ-

σιν και αποστολήν της στρατευομένης Εκκλησίας, εφωτόλουζε πάντοτε την ψυχήν σου. Αλλά συνάμα επίστευες ακραδάντως και η πίστις σου ήτο καταφανής, ότι είναι φοβερά
λυπηρόν οι Χριστιανοί να χωρίζωνται εις ομάδας, αν όχι
εχθρικάς μεταξύ των, αλλ’ έστω αντικρουομένας προς αλλήλας.Δια τούτο, παρ’ όλην την εύλογον εμμονήν σου εις αγώνα
υπέρ των δικαίων απόψεων της Ορθ. Εκκλησίας, ειργάσθης καθ’ όλον το εδώ τριακονταετές διάστημα της υπηρεσίας σου, ανενδότως και δια σχηματισμόν ατμοσφαίρας
διαφανούς, εις την οποίαν να φαίνεται ωραία η ψυχική επαφή
όλων των εις Χριστόν πιστευόντων τέκνων του Θεού μεταξύ
των.
»Παραλλήλως προς την εκτίμησιν, την οποίαν απήλαυεν η ευγενής αυτή προσπάθεια σου, εζυγίσθη καλά και εξετιμήθη πολύ η στιβαρότης του νου σου εις την κατάκτησιν
των μεγάλων αρχών της Θεολογικής Επιστήμης. Με δύναμιν αναλυτικήν των βαθειών η υψηλών εννοιών ο νούς σου,
ρέπων προς την εξερεύνησιν, κατ’ άνθρωπον, των μυστηρίων
της Υπερτάτης Θεότητος, σε ανέδειξε θεολόγον επιστήμονα. Με την εκλεκτήν δε διανοητικήν τροφήν την οποίαν ελάμβανε επί 7ετίαν η σκέψις σου εις την περίφημον της Χάλκης Σχολήν και με την κατόπιν μετεκπαίδευσίν σου εν Γερμανία,ηνδρώθη επιστημονικώς καταπληκτικά.
»Διά τούτο λίαν ενωρίς προσείλκυσες την προσοχήν των
αρμοδίων της ιδίας πνευματικής τροφού σου και ενεπιστεύθησαν εις σε, νέον ακόμη τότε, την διεύθυνσιν της Θεολογικής Σχολής.
»Οι κόποι σου ημείβοντο πλουσίως, διότι κατά το 18ετές
τούτο διάστημα εξέθρεψες διανοητικώς και πνευματικώς
τους μετά ταύτα σπουδαίους της ημετέρας ορθοδοξίας
ιεράρχας, οι οποίοι εκόσμησαν και κοσμούν και την σύγχρονον Ιεραρχίαν μας, μεταξύ των οποίων ο νυν Προκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου Αθηναγόρας Α΄.
»Θα έκαμνα φοβεράν κατάχρησιν του προνομίου το

οποίον μου εδόθη σήμερον, εάν επεδίωκον να απαριθμήσω όλα όσα με την σοφήν διάνοιάν σου εχειρίσθης κατά την
φωτεινήν σταδιοδρομίαν σου και δια τον επιδέξιον χειρισμόν των οποίων ετιμήθης επανειλημμένως με διάφορα διάσημα.Απλώς μόνον θα αναφέρω ότι αι σοφαί θεολογικαί
γνώμαι σου εις τα πολλά εκκλησιαστικά ή παγχριστιανικά
συνέδρια των δύο κόσμων, ανατολικού και δυτικού, σου
προσεπόρισαν τον τίτλον του σοφού από εκκλησιαστικάς
και πολιτικάς προσωπικότητας πρώτου μεγέθους και ετιμήθης δια τιμητικών διπλωμάτων σπουδαιοτάτων Πανεπιστημίων, συνάμα δε και παρασήμων ιδίως της σεβαστής
Εκκλησίας και του Άνακτος του λαμπρού Αγγλικού λαού.
Διά τούτο και εις όλας αυτών τας σοβαράς αναστροφάς
εθεωρείσο ο απαραίτητος και κατά την ώραν αυτήν παρά
το φέρετρόν σου συνηθροίσθησαν τον ειλικρινή αυτών πόνον
να διαδηλώσουν.
»Ήδη , Μεγάλε νεκρέ, κληθείς υπό του ουράνιου Πατρός, απέρχεσαι από του κόσμου τούτου,αφήνοντας φωτοβόλον γραμμήν εις την πορείαν σου, βαρείαν κληρονομίαν και
δυσχείριστον εις τους διαδόχους σου, είναι δε αναμφισβήτητον ότι ο άπειρος των ορθοδόξων σεβασμός προς το
μεγάλο όνομά σου, θ’αποτελή παράδοσιν ιεράν δια τας επερχομένας γενεάς...»
»Του σεβασμού τούτου έμπλεος η ψυχή μου, ζητεί από
την ιεράν σου σκιάν την χάριν να μη εγκαταλείπη ημάς τους
ταπεινούς συστρατώτας σου εις τας δυσκόλους στιγμάς των
ιερών ημών καθηκόντων προς δόξαν της Ορθοδόξου
Εκκλησίας μας, η δε ευχή σου να μας είναι πάντοτε οδηγός
και χειραγωγός δια να μη παραστρατήσωμεν ποτά από τον
φωτεινόν δρόμον που μας εχάραξες .
»Το χώμα της φιλικής ξενητειάς που θ’ αγκαλιάζη μέχρι
της κοινής αναστάσεως το σκήνος σου, είθε να είναι πάντοτε ελαφρόν, πολυσέβαστε νεκρέ».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΧΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΤΟ 1967

Η πραγματική ιστορία πίσω από μια
ξεχασμένη θηριωδία…
Κ

υκλοφόρησε και η 3 έκδοση του βιβλίου του
βρετανού ερευνητή Simon Hepworth με τις
έρευνές του για την ανατίναξη του αεροπλάνου
των Βρετανικών Ευρωπαϊκών Αερογραμμών
στις 12 Οκτωβρίου 1967 ως πτήση των Κυπριακών Αερογραμμών CY 284, από Αθήνα προς
Λευκωσία κοντά στο Καστελλόριζο. Λόγω της
πανδημίας καθυστερήσαμε να προβάλουμε την
3η έκδοση, (2021) παρόλο που αυτή διαφημιζόταν
από την www.amazon.co.uk και άλλες ιστοσελίδες, από τις οποίες είναι διαθέσιμα τα βιβλία του συγγραφέα.
Εμπλουτισμένη με νεότερες πληροφορίες και
στοιχεία, αναλύσεις βρετανικών εκθέσεων και ρίχνοντας περισσότερο φώς για το ποίοι ευθύνονται για
τον άδικο εκείνο χαμό 66 ανθρώπων, το τρίτο βιβλίο φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο « Πτήση CY 284
–Bealine Charlie Oscar – Η πραγματική ιστορία
πίσω από μια ξεχασμένη θυριωδία», σε αντίθεση
με τις δύο πρώτες εκδόσεις που φέρουν τον τίτλο
«Bealine Charile Oscar – Το μυστήριο της πτήσης
284».

Αναμνηστική Πλάκα
στο αεροδρόμιο Heathrow
Οι Βρετανικές Αερογραμμές (BA), χάρη στην αξιέπαινη πρωτοβουλία της Christine Marlborough που
ζει στην Αυστραλία, θυγατέρα της Lily Marlborough,
μίας εκ των 66 δολοφονηθέντων θυμάτων της πτήσης CY 284, συμφώνησαν με την εισήγησή της για
την κάποιο τρόπο διατήρηση της μνήμης όλων των
θυμάτων, έχουν ήδη εντός του 2021 διευθετήσει και

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΒΟΜΒΙΣΤΩΝ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ
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Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφ
ου

πλάνου στην Ευρώπη στην πρόσφατη ιστορία –
Πτήση BEA/CY 284 προς Λευκωσία 12 Οκτωβρίου
1967 66 νεκροί... Μετά από 44 χρόνια ολόκληρα
χρόνια κοντεύουμε την αλήθεια στο άλυτο αυτό
θέμα». Η δεύτερη στις 7 Ιουλίου 2011. www.eleftheria.co.uk (Αρχείο προσβάσιμο).

Η γνωριμία μας με τον Βρετανό
συγγραφέα Simon Hepworth

Μεγέθυνση από την Αναμνηστική Πλάκα τοποθετημένη στο Κήπο Αναμνήσεων στο Εκκλησάκι Αγίου
Γεωργίου στο αεροδρόμιο Heathrow. Με τα ονόματα όλων των θυμάτων επιβατών και πληρώματος στο
κάτω μέρος της οποίας αναγράφεται ότι η πλάκα είναι δωρεά των ΒΑ εκ μέρους των συγγενών και
φίλων των θυμάτων.

τοποθετήσει Αναμνηστική Πλάκα με όλα τα ονόματα των θυμάτων, στο Garden of Remembrance at
St George’s Chapel στο αεροδρόμιο Heathrow.

“Πλανήτης Δικαστήριο”
Δύο δυνάμεις κατοικούν μέσα στον εαυτόν μας,
η μία είναι του κακού – η άλλη είναι του κακού,
γράφουν ιστορικό μας!
Συνέχεια παλεύουνε πώς θα μας κατακτήσουν,
γι’ αυτό και μας παιδεύουνε – νίκη με πάθος θέλουνε,
για να μας κυβερνήσουν!
Κόλπα και μέσα σκέφτονται, έξυπνες απαντήσεις,
σε όλα τα αδιέξοδα – στα ομαλά κι ανάποδα,
προτείνουν πάντα λύσεις!
Σ’ αυτά που μας υπόσχονται, κρύβονται απαντήσεις,
όταν διαλέγεις απ’ τα δυό – αρνητικό ή θετικό,
πρέπει να μελετήσεις!
Τον δρόμο και πορεία σου εσύ θα τον χαράξεις,
ανάλογα της εκλογές – είν’ ο βαθμός της πληρωμής,
και της δικής σου πράξης!
Τον λόγο δεν κατάλαβα, ποιος θα μου εξηγήσει
του κόσμου τα μυστήρια – παρ’ όλα τα τεκμήρια,
δεν έχω εννοήσει!
Γιατί αυτός ο πόλεμος μέσα μας να υπάρχει
κι από αγιάτρευτη πληγή – που συνεχώς αιμορραγεί,
το κάθε πλάσμα πάσχει!
Πλανήτης δικαστήριο – εμείς ακροατήριο
παίρνονται αποφάσεις,
Νόμοι, Σωφρονιστήριο – πράξεων το κριτήριο,
κερδίζοντας, θα χάσεις!
Ένα ερώτημα βαρύ, κανένας δεν γνωρίζει,
χιλιάδες χρόνια τυρρανά – παμπάλαια και τωρινά,
όλους μας βασανίζει!
Παρ’ όλες τις προσπάθειες, άλυτο παραμένει,
έστω κι αν λέχτηκαν πολλά – θρησκευτικά και φυσικά,
ακόμα περιμένει,
αυτόν τον Υπεράνθρωπο που σ’ όλα θ’ απαντήσει,
να μας λυτρώσει τελικά – απ’ τα δεινά – προσωπικά,
να ζούμε όλοι Αρμονικά – προβλήματα να λύσει!

Τα εγκαίνια της Αναμνηστικής Πλάκας, θα
γίνουν εν τη παρουσία συγγενών των θυμάτων,
του συγγραφέα και άλλων άμεσα ενδιαφερόμενων στις 12 Οκτωβρίου 2022 , στις 12.00 μεσημέρι
(θα παραστεί και η γράφουσα).
«Πάντα σκεπτόμουν ότι δεν υπήρχε τίποτα που
να τιμά το χαμό εκείνων των ανθρώπων... Οι συγγενείς και φίλοι όσων ήσαν πάνω στο αεροπλάνο ευχαριστούν με ειλικρίνεια τις Βρετανικές Αερογραμμές
για την γενναιόδωρη προσφορά τους, ειδικά αυτούς
τους δύσκολους καιρούς. Μετά από 53 χρόνια είναι
καλό να γνωρίζουμε ότι εκείνοι οι 66 αθώοι άνθρωποι τιμούνται», δήλωσε πέρσι η Christine.
(Το αεροπλάνο ανήκε τότε στις Βρετανικές Ευρωπαϊκές Αερογραμμές που μετονομάστηκαν σε Βρετανικές Αερογραμμές).

Σύντομο ιστορικό
Το αεροπλάνο ήταν Κομήτης αρ. Εγγραφής
G-ARCO των Βρετανικών Ευρωπαϊκών Αερογραμμών. Ξεκίνησε από το Λονδίνο ως πτήση
της ΒΕΑ 284 για Αθήνα όπου άλλαξε και έγινε
πτήση Κυπριακών Αερογραμμών CY 284 προς
Λευκωσία. Κόπηκε στα δύο πλησίον του Καστελλορίζου από βομβιστική ενέργεια δολοφονώντας
66 επιβάτες και πλήρωμα.
Διεξήχθησαν ενδελεχείς έρευνες από βρετανικής
πλευράς και επιβεβαιώθηκε ότι το αεροπλάνο ανατινάχτηκε από βόμβα μεγάλης ισχύος στρατιωτικού
είδους. Πληθώρα τα σχετικά έγγραφα στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο.

Πρώτη δημοσίευση
«Ελευθερία» Λονδίνου 30 Ιουνίου 2011
– δεύτερη 7 Ιουλίου 2011

Ειρήναρχος Στεφάνου
12 Ιουνίου 2022

Η πρώτη έρευνα και δημοσίευση βάσει των βρετανικών εγγράφων και άλλων σχετικών, για την
ανατίναξη του Κομήτη της πτήσης CY 284 έγινε με
δύο ολοσέλιδες δημοσιεύσεις μας υπογραμμένες
από την γράφουσα και τον Μιχάλη Θωμαΐδη, ο πατέρας του οποίου ήταν ένα από τα θύματα της τραγωδίας, στην ομογενειακή «Ελευθερία» Λονδίνου.
Ο Μ. Θωμαΐδης ήταν ο άνθρωπος που επικοινώνησε
μαζί μου ζητώντας μου να ερευνήσω στα Βρετανικά Αρχεία για το δυστύχημα.
Η πρώτη δημοσίευση μας ήταν στις 30 Ιουνίου
2011 με τίτλο «Η πρώτη ανατίναξη πολιτικού αερο-

Μετά από διάφορες αναδημοσιεύσεις των κειμένων μας, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτυχε
να ενημερωθεί γι΄ αυτά ο Βρετανός ερευνητής και
συγγραφέας Simon Hepworth, με τον οποίο
γνωρίστηκα μέσω του Μιχάλη Θωμαΐδη, εφόσον το
θέμα τον ενδιέφερε πάρα πολύ λόγω του ότι γνωρίζονταν οικογενειακώς με τους δολοφονηθέντες πιλότους του “Κομήτη” και ήσαν και γείτονες στο σπίτι
του γονέων του.
Βρεθήκαμε στο Εθνικό Αρχείο και του υπέδειξα
όλους τους σχετικούς φακέλους και ξεκίνησε και ο
ίδιος την δική του έρευνα για την αλήθεια.
Με αποτέλεσμα στις 11 Οκτωβρίου 2018 να πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, παρουσίαση της πρώτης
του έκδοσης με τίτλο «“Bealine Charlie Oscar – The
Mystery of Flight 284” (Bealine Charlie Oscar – Το
μυστήριο της πτήσης 284» με παρουσιαστές τον
αγαπητό Διευθυντή του ΚΥΚΕΜ κ. Χρήστο Ιακώβου
και την γράφουσα στην παρουσία του συγγραφέα
Simon Hepworth.

H πείρα και γνώση του
Η μεγάλη πείρα του Simon Hepworth στην Αστυνομία
και Αεροπορία ήταν Θεού δώρο για μας και τους
συγγενείς των θυμάτων αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Οι προσπάθειες μας ενδυναμώθηκαν
για εντοπισμό της αλήθειας ως προς το ποιος/ποιοι
και πώς ήταν υπεύθυνοι για τη βόμβα στο Bealine
Charlie Oscar. Η σημαντική γνώση του για έρευνες αεροπορικών δυστυχημάτων και η μεθοδολογία
του, οι διασυνδέσεις του με την αστυνομία, και η
γνώση του ειδικά για τις διαδικασίες σε τέτοιες έρευνες, αποδείχτηκαν αναμφίβολα ένα σημαντικό βοήθημα στην εξήγηση μεθόδων που δεν γνωρίζαμε
και αρχείων από άλλες πηγές.
Με ένα ευαίσθητο και σοβαρό τρόπο τα βιβλία
του Simon Hepworth επιλαμβάνονται των κρίσιμων
ερωτημάτων και προβληματισμών, χρησιμοποιώντας
πάντοτε τεκμηριωμένες αναφορές τιμώντας την
αλήθεια και τη σοβαρή έρευνα. Το δύο πρώτα του
βιβλία έκλειναν με ένα αριθμό δίκαιων συμπερασμάτων βασισμένα στις πληροφορίες που βρίσκονταν δημόσιες κατά την ώρα της συγγραφής του βιβλίου. Το τρίτο του βιβλίο εμβαθύνει κατά πολύ με
νεότερες πληροφορίες και εξηγήσεις και αναφορές
για τις θέσεις τόσο του Φόρεϊν Όφις (Υπ. Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου), των βρετανικών
αστυνομικών Αρχών, της Μητροπολιτικής Αστυνομίας,
όσο και των τότε κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου και τις τότε πολιτικές αναμείξεις εξ ού και ο
χαρακτηριστικός του τίτλος.

Στόχος ο Στρατηγός
Γρίβας Διγενής
Απαρχή της τραγωδίας η εκδοχή ήταν πως η
ανατίναξη στόχο είχε την δολοφονία του Στρατηγού
Γρίβα Διγενή, ο οποίος θα ήταν ανάμεσα στους επιβάτες. Παραμένει η πιο ισχυρή εκδοχή που διατηρήθηκε στο χρόνο. Και συμπληρώνει το τρίτο βιβλίο του συγγραφέα, με διάφορες αναφορές και
μαρτυρίες για τους ηθικούς αυτουργούς και ότι όντως
ο Στρατηγός θα ταξίδευε με εκείνη τη πτήση, αλλά
την τελευταία ώρα έμπιστοί του που ενημερώθηκαν
σχετικά, του άλλαξαν την πτήση.
Σημείωση: H γράφουσα τότε εργαζόταν για τις
Κυπριακές Αερογραμμές στο παλαιό αεροδρόμιο Λευκωσίας.
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Σχολή χαφιέδων
Υπάρχουν σχολές πάλης, αγγλικών, οδηγών και εμποροπλοιάρχων. Εδώ και λίγα χρόνια έχει προστεθεί και η σχολή καταδοτών και δοσιλόγων, υπό την επωνυμία «ο πιο αδύναμος κρίκος».
Παλιότερα την διηύθυνε η παρουσιάστρια Έλενα Ακρίτα, σήμερα με την ίδια προκλητική αυστηρότητα ο κ. Τάσος Τρύφωνος.
Σκοπός της εκπομπής είναι να εξετάσει τις γνώσεις των διαγωνιζομένων και στην ικανότητά τους να διακρίνουν και να καταγγείλουν εκείνους με τις λιγότερες γνώσεις.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Οι υπεύθυνοι της εκπομπής έχουν μετρήσει ήδη αμέσως εκείνους με τα περισσότερα λάθη, αλλά θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στους παίκτες να «καρφώσουν» τους συμπαίκτες τους και να
εθισθούν στο χαφιεδολόϊ. Ζητάνε από τους διαγωνιζόμενους να
μην διστάζουν να καταγγείλουν τους αδύναμους και να μην ντρέπονται όταν γίνονται πραγματικοί χαφιέδες για την αξιοπιστία
τάχαμ’ του παιχνιδιού. Έτσι, αύριο, μεθαύριο όταν με το καλό
ξαναέρθουν τα SS να υπάρχουν ήδη οι πρόθυμοι καταδότες.
Ο κ. Τρύφωνος παίρνει το ιταμό του ύφος, αφού ο ίδιος εκ των
προτέρων ξέρει ποιος από τους διαγωνιζόμενους έχει κάνει τα
πιο πολλά λάθη και παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της τρίτης
Βέρμαχτ αλλά με ύφος νόμιμου δικαστή. Οι αποχωρούντες αναφέρονται με τα καλύτερα λόγια για τον Τασούλη, που αύριο και
σε δεδομένη στιγμή θα δίνει το τελικό πρόσταγμα «Feuer».
Όλοι μας νομίζουμε πως το παιχνίδι είναι παιχνίδι γνώσεων
ενώ είναι παιχνίδι καταδόσεων με όρους δήθεν αγνής εξέτασης.
Θα επαναλάβω για να γίνει περισσότερο κατανοητό, πως ο κ.
Τρύφωνος γνωρίζει εκ των προτέρων τους πλέον αδύναμους,
αλλά περιμένει στην ανάδειξη του πιο αδίστακτου καταδότη που
στο τέλος θα πάρει και χρηματικό έπαθλο κατάδοσης και υπονόμευσης των συμπαικτών και συμπολιτών του.
Τά’λεγε ο καημένος ο Γκαίμπελς, αλλά εμείς δεν τον ακούγαμε. Από τούδε δεν θα χρειάζεται να περάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα για να καρφώσεις αυτόν που διαβάζει τον «Ριζοσπάστη»,
αλλά στην ανωτέρα διοίκηση θα είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένοι οι υποψήφιοι χαφιέδες, οι οποίοι μάλιστα θα είναι πάντα
πρόθυμοι να πληροφορήσουν «τας Αρχάς» για τους απείθαρχους
και υπονομευτές της πληροφοριακής Δημοκρατίας, έτσι που να
έχουμε καλυμμένα τα νώτα μας αλλά και τα βορεινά μας.
Εσείς νομίσατε πως θα πάτε εκεί για να αναγνωρίσετε τις
γνώσεις σας, ενώ στην ουσία της ουσίας θα αναγνωρίσουν άλλοι
τις γνώσεις σας και την δυνατότητά σας στην χρήση σφυριού και
ταβανόπροκας. Το ύφος του κυρίου Τρύφωνος σας προετοιμάζει από την αρχή για το αίσθημα της υποταγής και του χαφιέ. Άντε,
πηγαίνετε για να δοκιμάσουμε τις αντοχές σας σαν πληροφοριοδότης του γείτονά σας και του φίλου σας, και προσοχή τα θέλουμε όλα χαρτί και καλαμάρι, γιατί εσείς παρακολουθείτε τους άλλους και εσάς σας παρακολουθούνε οι διπλανοί σας. Τόσα λεφτά
ξοδεύουμε, δεν είναι για τις γνώσεις σας, αλλά για τις καταδόσεις
σας.

Κύριε Διευθυντά,
Τελευταία το γνωστό «Ανήκουμε στη Δύση»
έγινε της μόδας στις χώρες μας. Ακούγεται από
το στόμα των ηγετών σε Ελλάδα και Κύπρο,
που το λένε και δακρύζουν από συγκίνηση.
Η ιστορία αυτή, όπως είπε ο καθηγητής Ιωάννης Κορνιλάκης, άρχισε μετά τη δολοφονία του
πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη
Καποδίστρια. Από τότε η «μεγάλη πατριωτική»
και «εθνικόφρων» παράταξη της Δεξιάς ανέλαβε την εξουσία και με ελάχιστες εξαιρέσεις
έκανε την Ελλάδα αμπελοχώραφο, τσιφλίκι της
Δυτικής Ευρώπης και δη αποικία των ΑγγλοΑμερικανών. Καθοδηγούμενοι από την «μεγάλη
πατριωτική παράταξη» γίναμε κορόιδα των
ωραίων «φίλων» και «συμμάχων» μας, όπως
και ολόκληρης της Ευρώπης. Χωρίς κέρδος, ή
μάλλον με τεράστιες ζημιές, μπήκαμε σε αιματηρότατες περιπέτειες χάριν της Δύσης και χάσαμε τα καλύτερα μέρη μας σε Ελλάδα και Κύπρο,
που εκτός της πολιτιστικής τους αξίας είχαν και
ζωτική οικονομική σημασία.
Όταν εμείς ήμασταν απασχολημένοι στους
πολέμους για τους Δυτικούς συμμάχους, οι
Τούρκοι εύρισκαν ήσυχοι την ευκαιρία να εκκαθαρίζουν και να εξολοθρεύουν τους εναπομείναντες

Έλληνες στην Ανατολική Θράκη και Μικρά Ασία.
Με ελαφρά την καρδία, οι ηγέτες μας παράδωσαν τα σημαντικότερα μέρη της Ελλάδας
στους Τούρκους – την Κωνσταντινούπολη, τον
Πόντο, την Ιωνία – οι οποίοι δεν χάνουν την
ευκαιρία να μας κοροϊδεύουν και να απαιτούν
και άλλα. Είναι φανερό – ότι δεν έπρεπε η
Τουρκία να ζητά περισσότερα, αλλά η Ελλάδα
έπρεπε να μην πάψει ποτέ της να απαιτεί να
της επιστραφούν κλεμμένα εδάφη που έχουν
πανάρχαιο πολιτισμό. Δεν το κάναμε αυτό, αλλά
αφήσαμε τους Τούρκους να γίνονται περισσότερον επιθετικοί και απαιτητικοί και έχουμε
συνεχώς προβλήματα.
Τι κερδίζουμε ανήκοντας στη Δύση; Όχι μόνον
ουδέν κέρδος, αλλά και τεράστιες ζημιές και
καταστροφές. Έχυσε η Ελλάδα ποταμούς αίματος για τους Άγγλους. Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι δημιουργοί της μοντέρνας Τουρκίας.
Την εποχή των Οθωμανών, οι Άγγλοι επιδίδονταν στην ευρεία αρχαιοκαπηλία της Ελλάδας.
Έκλεψαν τότε τις καλύτερες αρχαιότητες, ακόμα
και τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Οι Γάλλοι
επίσης έκαναν όπως και οι Άγγλοι. Η Γερμανία
δεν έδωσε ούτε μια δραχμή αποζημίωση στην

Ελλάδα για τα εγκλήματα των Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έχει δώσει αποζημιώσεις
σε όλους τους άλλους. Όπως είπε και ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, πριν πολλά χρόνια, μόνον κακά και
διαφθορά πήραμε από τη Δύση και κανένα
καλό.
Δεν έπρεπε η Ελλάδα ν’ ανήκει στη Δύση,
αλλά η Δύση στην Ελλάδα, επειδή ύστερα από
την μακριά περίοδο σκοταδισμού και βαρβαρότητας του Μεσαίωνα, όταν η Καθολική Εκκλησία
καταπολεμούσε κάθε πρόοδο και οι δήθεν χριστιανοί της Ιεράς Εξετάσεως βασάνιζαν, δολοφονούσαν και έκαιγαν ζωντανούς στην πυρά
χιλιάδες ανθρώπους, δήθεν ως αιρετικούς, η
Δύση έτρεξε στα φώτα του αρχαίου Ελληνικού
Πολιτισμού για να βρει τη σωτηρία. Η Αναγέννηση της Δυτικής Ευρώπης οφείλεται στην Ελλάδα, όταν αυτή βρήκε την πνευματική και επιστημονική πρόοδο και έγινε ό,τι είναι τώρα.
Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσφέρει τίποτα
στους Δυτικούς, χωρίς να παίρνει ανάλογα
ανταλλάγματα. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε
τα κορόιδα των συμμάχων μας.
Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Λευκές Στιγμές
«Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο
εγκέφαλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις
χαρές, τις απολαύσεις, το γέλιο και τη διασκέδαση, τη θλίψη, την απόγνωση και τον θρήνο.
Και χάρη στον εγκέφαλο, ειδικά, έχουμε αποκτήσει τη σοφία και τη γνώση και βλέπουμε,
ακούμε και γνωρίζουμε τι είναι αηδιαστικό και τι
είναι όμορφο, τι είναι κακό και τι είναι καλό, τι
είναι γλυκό και τι άγευστο… Και χάρη σε αυτό
το όργανο τρελαινόμαστε και παραληρούμε και
οι φόβοι και οι τρόμοι μας επιτίθενται… Πρέπει
να ανεχόμαστε όλα αυτά, όταν ο εγκέφαλος δεν
είναι υγιής … Και υπό αυτή την έννοια είμαι της
γνώμης ότι η εσωτερική άσκηση του ανθρώπου
είναι η μεγαλύτερη δύναμη»
Ιπποκράτης (s.IV aC) Περί ιερής νόσου.

Τ

ο μυαλό είναι το πιο πολύπλοκο εργαλείο που κουβαλάμε πάνω μας. Λένε πως
χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας, αν και αυτός είναι ένας μύθος που
καταρρίπτεται. Εκατομμύρια νευρώνες βρίσκονται μέσα σε αυτό, τα οποία με την σειρά
τους συνδέονται με αλλά νεύρα τους σώματος μας και ενεργοποιούν τις αισθήσεις μας.
Λαμβάνουμε χιλιάδες ερεθίσματα από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες τα οποία
επεξεργάζονται και έτσι κάπως αντιδρούμε.
Oι ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου μας
είναι η λογική, η μνήμη και η προσοχή. Τι είναι
όμως οι «λευκές στιγμές» και πώς αυτές συνδέονται με την μνήμη μας;
Σταματάω κάπου εδώ τις επιστημονικές αναλύσεις και καταλήγω στον λόγο που ξεκίνησα
αυτό το άρθρο . Είναι οι «λευκές στιγμές». Είναι
στιγμές πολύ δυνατές που κάτι περίεργο συμβαίνει
στο σώμα μας .
Είναι οι στιγμές εκείνες που για κάποιο λόγο
παγώνει η εικόνα γύρω μας σαν ταινία .. Παγώνει
το βλέμμα μας, το σώμα μας οι αισθήσεις μας...
και μένουμε εκεί για κάποια δευτερόλεπτα. Είναι
από αυτές που λες και παγώνουμε για να δώσουμε χρόνο στον εγκέφαλο μας να καταγράψει μια
για πάντα την στιγμή! Είναι από εκείνες, που αν
το καλοσκεφτείς αποτυπώνονται τόσο έντονα
τα χρώματα, οι μυρωδιές, οι ήχοι και οι γεύσεις
στην μνήμη μας, που κάθε φορά που θυμάσαι

Γράφει:
Χριστίνα Τσαρτσαράκη
αυτήν την στιγμή είναι σαν να την ξαναζείς.
Τόσο ζωντανό! Θυμάσαι τα πάντα. Ονομάζω λοιπόν αυτές τις στιγμές… λευκές!
Αναρωτιόμουν πόσες τέτοιες στιγμές μετράμε… Και γιατί…; Τι να συμβαίνει και γιατί επιλέγουμε να τις καταγράψουμε τόσο έντονα; Είναι
επιλογή μας ή απλά συμβαίνει;;;
Λένε πως το σώμα μας σε 10 χρόνια έχει
αλλάξει τα πάντα! Κανένα κύτταρο δεν είναι ίδιο
πάνω στο σώμα μας. Το μόνο που μένει λοιπόν
είναι οι αναμνήσεις. Συνδέοντας λοιπόν τις αναμνήσεις με τις «λευκές στιγμές» καταλήγω στο
συμπέρασμα πως αυτές οι αναμνήσεις είναι
τόσο μεγάλες για τον εγκέφαλο, οι οποίες τον
κάνουν να παγώνει, γιατί χρειάζεται χρόνο…
να μεγαλώσει και να σχηματίσει μια ακόμα
πτύχωση μέσα του.
Όπως όταν το καβούρι αλλάζει τον σκελετό
του, το φίδι που αλλάζει το δέρμα του, το κουκούλι που γίνεται πεταλούδα, έτσι και εμείς οι
άνθρωποι έχουμε αυτές τις στιγμές... που σε
κάποιες φάσεις τις ζωής μας μεγαλώνουμε.
Είναι αυτές που παγώνουμε και περνάμε στο
άλλο στάδιο. Συμβαίνει κάποιες φορές φυσικά
και άλλες, τα βιώματα μας το προκαλούν. Μια
σημαντική και έντονη κατάσταση, μια μεγάλη
εμπειρία, μια μεγάλη χαρά η συγκίνηση. Οι εμπειρίες μας, τα βιώματα μας είναι αυτά που μας
σημαδεύουν το μυαλό. Χρειάζεται χρόνο αυτή
η διαδικασία, θέλει πόνο, δάκρυ ή ένα πολύ
μεγάλο χαμόγελο, αναλόγως την περίσταση.
Από προσωπική μου εμπειρία ζούσα κάποιες από τις «λευκές στιγμές» γιατί απλά αισθα-

νόμουν όμορφα και κάποιες γιατί μου δίνανε
ένα μάθημα. Ήταν και κάποιες που ακόμα δεν
ξέρω το γιατί. Τις χωρίζω σε κατηγορίες: παιδικές, εφηβικές και ενήλικες… και έπειτα σε διαφορά στάδια της ζωής μου.
Έχω πολλές τέτοιες παιδικές αναμνήσεις.
Θυμάμαι τι με έκανε να μεγαλώσω. Να αφήσω
το σώμα μου και να πάω παρακάτω στο επόμενο στάδιο και να είμαι ευγνώμων για αυτό.
Ευχαριστώ από καρδιάς την γιαγιά και τον παππού μου, που μου γέμισαν το μυαλό μου με
τόσες υπέροχες αναμνήσεις! Εύχομαι να γεμίζω
με την σειρά μου το παιδί μου με τέτοιες αναμνήσεις. Να του δίνω όλα τα εφόδια να μεγαλώνει
και να το αντιλαμβάνεται! Να νιώθει πως περνάει από το ένα στάδιο στο άλλο και όλο και καινούργιες δυνατότητες να ανοίγονται μπροστά
του.
Όλοι έχουμε αναμνήσεις… παιδικές, εφηβικές και έπειτα στην ενήλικη ζωή μας.
Αφιέρωσε λίγο χρόνο και εσύ και ταξίδεψε
στις αναμνήσεις σου. Ζήσε τις στιγμές σου ξανά
και αξιολόγησε τες με αυτό που είσαι σήμερα!
Εύχομαι όλα τα παιδάκια του κόσμου να
γεμίζουν με όμορφες λευκές στιγμές και να είναι
ευχάριστες, πορτοκαλί με όμορφα αρώματα!
Εύχομαι και όλοι οι γονείς να γνωρίζουν ποσό
σημαντικός είναι ο ρόλος μας και εύχομαι επίσης
να ζήσουμε και άλλες τόσες λευκές στιγμές...
μόνοι, με συντροφιά, ή και με τα παιδιά μας
παράλληλα.
Και αν δεν αναλύσουμε πρώτα εμάς τους
ίδιους πώς περιμένουμε να καταλάβουμε τα
παιδιά μας ή και τους γύρω μας;
Και τώρα που ξέρεις τι περίπου είναι οι «λευκές στιγμές», αναλογίσου με τι σχετίζονται. Τι
ήταν αυτό που σε έκανε να πας παρακάτω; Τι
σε ταρακούνησε τόσο και σε πέρασε στο επόμενο σου σώμα; Τι σε έκανε να πας στο επόμενο στάδιο της ζωής σου; Κάπως έτσι θα φτάσεις πιο κοντά σε αυτό που είσαι, σε αυτό που
έγινες ανάλογα με τα δικά σου προσωπικά
βιώματα και έτσι θα έχεις την δυνατότητα να
επεξεργαστείς αυτό που πραγματικά θέλεις να
γίνεις…

Eπιστολές - Γνώμες
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Η επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην Κύπρο

Ο Στιχοπλόκος
Σηκώνομαι από το γραφείο,
κοιτάζω τα δέντρα,
της ρεματιάς …
Είμαι ξαναμμένος.
Βλέπω το είδωλό μου,
στο τζάμι, με φτερούγες…
Για που το ‘βαλες; Διερωτώμαι!
Μοιράζω στιχάκια ,
σ’ ανθρώπους και αγγέλους!
Είπα από μέσα μου:
Είμαι ο Ταχυδρόμος τ΄ Ουρανού.
Μοιράζω λέξεις και νοήματα,
στους γαλαξίες, τους
πέραν του στερεώματος!
Βάζω λέξεις στην έμπνευση
που μου χαρίζουν
και τους την επιστρέφω …
Φοβάμαι, μόνο, μη την πετσοκόψω
και σκορπίσει
στην αλμύρα της βροχής!
Βλέπεις, κλαίνε οι άνθρωποι…
Κλαίνε και φοβούνται,
εμάς τους στιχοπλόκους,
με την κάποια παράνοια.
Τους πιάνει ίλιγγος
επειδή δεν χωράμε
στα συρτάρια τους,
Όμως εμείς παλεύουμε
με τους γρίφους της ζωής
Χωρίς τους γρίφους
Τι να την κάνεις την ποίηση;
Τι να την κάνεις την τέχνη,
την φαντασία και το όνειρο;

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.) και Δημοκρατικός
Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ.) της Κύπρου έχουν κοινό
ιδεολογικό προφίλ και μια αγαστή συνεργασία
και πορεία. Κάτι ασφαλώς απολύτως θεμιτό και
κατανοητό. Ίδιες σχέσεις, ως γνωστόν, διατηρούν και το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου
Λαού (Α.Κ.Ε.Λ.) της Κύπρου με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Θα περίμενε κανείς ότι το Α.Κ.Ε.Λ., ως ένα
κομουνιστικό κόμμα (έτσι αυτοχαρακτηρίζεται),
να συνδέεται ιδεολογικά, περισσότερο με το
Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.), κάτι
τέτοιο όμως, κατά ένα περίεργο τρόπο, δεν
συμβαίνει. Κι αυτό διότι το Κ.Κ.Ε. θεωρεί ότι το
Α.Κ.Ε.Λ., στην πράξη, έχει σε πολύ μεγάλο
βαθμό αλλοτριωθεί ιδεολογικά από αυτό που
ορίζει το κομουνιστικό μανιφέστο, το οποίο αποτελεί το θεμελιακό κείμενο της κομουνιστικής
ιδεολογίας.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι που βρέθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί
και να μιλήσει στο συνέδριο του ΔΗ.ΣΥ. στη Λευκωσία. Στο συνέδριο παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στο

Στων
μερικών
ανθρώπων…
Ευτυχία, σε αναζήτησα σε απάτητες κορφές.
Αγνόησα την άχαση κακία,
εμίσησα τη δολιοφθορά,
μα δεν κατάφερα να σε εύρω, ευτυχία.
Πολλά ξεπέρασμα με στωϊσμό,
για να μην δεις τον ψυχικό μου
πόνο.
Χαμογελώντας, τα λάθη άλλων
εσυγχώρεσα
κι από τα πάθη, την καρδιά μου
αναστυλώνω.
Σε ξένους τόπους επερπάτησα,
με το τσαντάκι μου γεμάτο ελπίδες,
Συχνότατα στοργή δεν εύρισκα,
Θεό και Μοίρα ικέτευα, να
διώχνουν καταιγίδες.
…Την ατυχία ευτυχίας εφιλοσόφησα,
με ξένους άλλους – μόνους… σαν
εμένα
(Πιο έμπειρους μόνους…)
Και ειλικρινώς, αυτοί μου ετόνισα
πως
«είμαι θέλημα ζωής:
ΣΤΟΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΑ!»

Μερσίνη MacFarland

οποίο ανήκουν τα αδελφά κόμματα της Ν.Δ. και
του ΔΗ.ΣΥ.
Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα όσα ο πρωθυπουργός δήλωσε από την Λευκωσία κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης του στην Μεγαλόνησο.
Αυτονόητα πράγματα, θα πει κάποιος, ωστόσο, καλό είναι να επαναλαμβάνονται και να επισημαίνονται.
Σημειώνω τα πιο σημαντικά: «Η Ουκρανία
βιώνει την τραγική εμπειρία της Κύπρου το
1974… Δεν πρέπει να αφήσουμε το Ντονέτσκ
και τη Μαριούπολη να γίνουν Κερύνεια και Αμμόχωστος… οι τουρκικές θέσεις περί δύο κρατών
στην Κύπρο απορρίπτονται ασυζητητί. Η διχοτόμηση δεν χωράει ούτε στην πραγματικότητα,
ούτε στον πολιτισμό του 21ου αιώνα. Η “πράσινη γραμμή” που κόβει τη Λευκωσία στα δύο
είναι μια γραμμή ντροπής που πρέπει επιτέλους να σβήσει…. το Διεθνές Δίκαιο παραμένει
η μόνη πυξίδα μας στο εθνικό ζήτημα, με σαφή
τον κοινό μας στόχο: δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Χωρίς ξένους εγγυητές, χωρίς κατοχικούς στρατούς. Λύση σύμφωνη με τα ψηφίσματα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης...».
Όλα αυτά αποτελούν επισημάνσεις με τις
οποίες ασφαλώς ουδείς μπορεί να διαφωνήσει.
Κάποιος ωστόσο (ουδέτερος και αμερόληπτος)
πρέπει να μας εξηγήσει πώς όλα τα παραπάνω συνάδουν με λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (Δ.Δ.Ο.) στην οποία Λευκωσία και Αθήνα εναπόθεσαν όλες τις δυνάμεις

τους. Μια λύση την οποία όλοι οι έγκυροι και
έγκριτοι νομικοί και συνταγματολόγοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύση ξεκάθαρα διχοτομική!
Αναφέρθηκε και στις εκλογές που θα γίνουν
σε Ελλάδα και Κύπρο το 2023 ο πρωθυπουργός: «Το στοίχημα των εκλογών είναι να μην
πάμε πίσω, αλλά να προχωρήσουμε μπροστά.
Πρέπει να κτίσουμε πάνω στα γερά θεμέλια, να
αποτρέψουμε την κατεδάφιση όσων έγιναν.
Φίλε Αβέρωφ, με το καλό Πρόεδρος στις εκλογές που έρχονται. Η Νέα Δημοκρατία ήταν και
είναι στο πλευρό σου». Σίγουρα, η Ν.Δ., ως αδελφό κόμμα με τον ΔΗ.ΣΥ. δικαιούται να προσδοκά σε νίκη του πρόεδρου του στις προσεχείς
προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. Διερωτώμαι,
ωστόσο, εντελώς καλοπροαίρετα, κατά πόσο
είναι σωστό ο πρωθυπουργός της Ελλάδας να
παίρνει θέση σε αυτό το εξαιρετικά λεπτό ζήτημα… Διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτα
πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και μετά
αρχηγός κόμματος.
Υστερόγραφο: «Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει
και ισχυρός Ελληνισμός, σημαίνει και ισχυρή
Κύπρος», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός,
τονίζοντας πως «κάθε επιτυχία της Αθήνας
γίνεται δύναμη στη Λευκωσία». Μεγάλη κουβέντα! Προσυπογράφω και συντάσσομαι.

Eπιστολές - Γνώμες
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία
(1821-1829)
ΜΕΡΟΣ 45ον

«Ναύπλιο, το πρώτο σπίτι
της Κύπρου» (1824-1826)
Η ύπαρξη στο Ναύπλιο, έδρα της Διοίκησης της
επαναστατημένης Ελλάδας μιας μικρής δραστήριας «κυπριακής Παροικίας»… Το πρώτο «Σπίτι
της Κύπρου» στη νεότερη Ελλάδα.

Η «Κυπριακή Παροικία»
του Ναυπλίου!
Από τις πιο ενδιαφέρουσες και παντελώς άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές που αναδεικνύονται από
τα έγγραφα του «Αρχείου Ροδίωνος Γεωργιάδου»
είναι η ύπαρξη στο Ναύπλιο, την έδρα της Διοίκησης
της επαναστατημένης Ελλάδας μιας μικρής δραστήριας «Κυπριακής Παροικίας». Τον Σεπτέμβριο
του 1824 ο Χαράλαμπος Μάλης, από τους πιο γνωστούς Κυπρίους αγωνιστές, ζητά από το υπουργείο Ε-σωτερικών όπως η «Εθνική Οικία» που είχε
επιδιορθώσει και εγκατασταθεί ο συμπατριώτης
του Νι-κόλαος Θησεύς – και στην οποία διέμενε και
ο ίδιος – να παρέμενε στην κατοχή των «ενταύθα
διά τις υποθέσεις της Κύπρου διατριβούντων
Κυπρίων» και να μην βγει σε δημοπρασία. Ήταν

δηλαδή το πρώτο «Σπίτι της Κύπρου» στη νεότερη Ελλάδα…
Από αυτή την επιστολή του Χαρ. Μάλη παραθέτουμε ένα απόσπασμα:
«…Σας είναι γνωστόν πως η υπόθεσις της Πατρίδος
μας απαιτεί το να ευρίσκεται πάντοτε ενταύθα εις
Ναύπλιον ένας ή δύο πατριώτες μου Κύπριοι διά
να αναφέρουν τας υποθέσεις των εις την Διοίκησιν,
μάλιστα αν βοηθήση ο Θεός και ενεργηθή το σχέδιον το οποίον έχω προβάλει… (σ.σ. εδώ υπαινίσσεται το γνωστό απελευθερωτικό του σχέδιο για την
Κύπρο), αλλά και τούτου μη γενομένου, όπερ δεν
ελπίζεται, πάλιν είναι αναγκαίον ένας άνθρωπος να
καιροφυλαχθεί, έως ου δοθείσης ευκαιρίας να ενεργήση και διά την Κύπρον. Αλλ’ ούτοι οι άνθρωποι
έπρεπε να έχουν, στοχάζομαι και το Έθνος, διά το
Έθνος διά το οποίον και ημείς το κατά δύναμιν και
υπέρ δύναμιν ηγωνίσθημεν, δεν ήθελε να τους το
αρνηθή. Χάρις μικρού προς το Έθνος, εις ημάς δε
μεγάλη τιμή και υποχρέωσις και η τελευταία παρηγορία αντί της Πατρίδος μας, την οποία εστερήθημεν ένεκα του Ελληνικού Έθνους. Εγώ δι’ όσα
έχω να λαμβάνω από το Έθνος ποτέ δεν έδωσα
αναφοράν, αλλ’ υπέφερα δυστυχίαν. Βλέπω την
ανάγκην του Έθνους, αλλά τώρα οποίυ βλέπω ότι
οι αληθώς θυσιάσαντες υπέρ Πατρίδος παραθεωρούνται και μόνον όσοι έχουν χρήματα και όσοι

ήλθον προχθές εκπηδώσιν. Διά τούτο τη αληθεία
είναι μωρία αν και εγώ ησυχάζω, ώστε να μην έχω
μίαν τρύπαν να σκεπάσω το κεφάλι μου.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, να ενεργήσετε οπού
αυτό το σπίτι να μείνη εις τους Κυπρίους δια να
ενερ-γούν τας υποθέσεις της Κύπρου ή να ενοικιασθή εις ημάς με το πρέπον ενοίκιον ή, τέλος, αν
πωληθή να μας δοθεί με διορία έξι – επτά μηνών».

πολλοί γύρισαν στην Κύπρο, όχι πια σαν ραγιά-

«Προσπάθειες για
απελευθέρωση της Κύπρου
έγιναν στο Ναύπλιο – Πελοπόννησο»

και η δίψα τους για ελευθερία ήταν πολύ πιο δυνα-

Κατά την περίοδο 1825-1826, όταν είχε ήδη σταθεροποιηθεί στην Πελοπόννησο η κυβέρνηση του
νέου ελληνικού κράτους (αν και ο Αγώνας συνεχίζεται), ομάδα Κυπρίων που δρούσε στο Ναύπλιο,
πίεζε φορτικά την ελληνική Διοίκηση να οργανώσει
εκστρατεία στην Κύπρο για απελευθέρωσή της
από τον τουρκικό ζυγό. Τα διάφορα γραπτά διαβήματα των Κυπρίων προς τη Διοίκηση σώζονται.
Για διαφόρους λόγους, το επίσημο Ελληνικό Κράτος δεν ήταν σε θέση να αναλάβει μια τέτοια αποστολή, η οποία εκρίθη υπό τις περιστάσεις ως
επικίνδυνη.
Η ομάδα των Κυπρίων του Ναυπλίου διεσπάσθη, γιατί οι περισσότεροι δεν ήθελαν να προχωρήσουν χωρίς την επίσημη έγκριση των ενεργειών
τους από την ελληνική κυβέρνηση. Μερικοί άλλοι
όμως συνέχισαν τις προσπάθειες και τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 1826 εκστρατευτικό σώμα από
2000 άνδρες και 14 ελληνικά πολεμικά πλοία έδρασαν στην Κύπρο υπό την αρχηγία του οπλαρχηγού
Βάσου Μαυροβουνιώτη. Όμως η όλη προσπάθεια κατέληξε να εξελιχθεί σε ληστρική επιδρομή
που έληξε άδοξα.
«Αύχει μεν Ελλάς φρουρόν κεκτημένη,
Αλλά και Κύπρος Ελλάδος αύχει πλέον.
Εις ποιμενάρχης στυλογραφεί τον Θεόν,
ίνα φυλάττη τόνδε και ποίμνην Κύπρου».
Ο Κυπριανός Βικέντιος, Κύπριος, γνωστός κυρίως
από τις προσπάθειές του στο Ναύπλιο για την οργάνωση μυστικής εκστρατείας προς απελευθέρωση
της Κύπρου (παράρτημα της Γενικής Εφημερίδας
της Ελλάδος, φ. 18, 7 Μαρτίου 1881, σελίδα 92).
Απεβίωσε στο Ναύπλιο στις 18 Νοεμβρίου του
1830.

Κύπριοι αγωνιστές

«Κύπριοι Έλληνες υπήκοοι»
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης
τουλάχιστον 25.000 Κύπριοι έφυγαν στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι από αυτούς πήγαν στην Ελλάδα και έλαβαν μέρος στον Αγώνα για αποτίναξη
του τουρκικού ζυγού. Μετά την απελευθέρωση,

δες, αλλά ως ελεύθεροι πολίτες του Ελληνικού Κράτους, απαλλαγμένοι από τη βαριά φορολογία. Άρχισε τότε μια μαζική έξοδος, όταν η «Πύλη» κυκλοφόρησε διαταγή που δήλωνε πως δεν αναγνωρίζεται
η ελληνική υπηκοότητα στους Κύπριους. Οι Κύπριοι, όμως, παρά τα φιρμάνια της Πύλης, συνέχισαν να φεύγουν μυστικά στην Ελλάδα. Η αγάπη
τή από τον φόβο και τους κινδύνους μιας τέτοιας
απόπειρας.

1. Χαράλαμπος Γεωργίου Φράγκος, Κύ-πριος.
Αριθμ. 123, Καλαβασός Λάναρκος.
Διαμένει εις Καλαβασόν. Μυλωνάς. Διαβατήριον 24, ημερ. 28/1/1861. Ετών 57. Ανάστημα μέτριον, οφθαλμοί καστανοί, κόμη υπόλευκος. Έφυγε
ενταύθα το 1827 διά την Ελλάδα, όπου και επολέμησεν. Έμεινεν ως στρατιώτης 6 έτη. Επέστρεψε το 1862. Κτήματα έχει.
1. Χαράλαμπος Γεωργίου Φράγκος, Κύπριος. Αριθμ. 32, Καλαβασός Λάρνακος.
Επολιτογραφήθη εις Ναύπλιον. Διαβατήριον
Ναυπλίου αριθμ. 24, ημερ. 28/1/1860. Ετών 56.
Ανά-στημα μέτριον, οφθαλμοί καστανοί, κόμη υπόλευκος. Η σύζυγός του Ελληνίς Οθωμανικής υπηκοότητος, Ελένη, ετών 45. Τέκνα: Γεώργιος 20, Ιωάννης 16, Δανιήλ 14, Θεμιστοκλής 7, Ροδού 6. Μετέβη στην Ελλάδα 1827-1839, υπηρετήσας ως στρατιωτικός. Επέστρεψε το 1833, έκτοτε παραμένει
εδώ.
3. Κυπριακός Γεωργιάδης, Κύπριος. Αριθμ.
29, Λευκωσία.
Επολιτογραφήθη εις Ναύπλιον. Διαβατήριον 819,
ημερ. 25/8/1839. Ετών 56. Μέτριος. Οφθαλμοί καστανοί – κόμη ανάμικτος. Τέκνα: Γεώργιος 19, Πασικράτης 20, Ιωάννης 16, Μαρίτσα 13, Ευτυχία 10,
Ουρανία 6, Αντώνιος 4. Επήγεν εις την Ελλάδα
1827-1829 εις διάφορα μέρη ως στρατιωτικός. Επανήλθεν ενταύθα 1839. Καφεπώλης. Κτήματα δεν
έχει.
4. Μιχαήλ Μάρκου, Κύπριος. Πήρε μέρος στην
Πολιορκάι του Ναυπλίου.
5. Κυριάκος Χρήστου, Κύπριος. Γεννήθηκε
στην Βαβαστινιά Λάρνακος. Στρατιωτικός. Έλληνας
υπήκοος στο Ναύπλιο.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής
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Η∏διάλυση
της συμμαχίας
ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂
«ΑΚΕΛ – Δημοκρατικής
™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
Ένωσης»

Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂÚÂ Ù·
·ÎﬁÏÔ˘ı·:
Η νίκη
του Μακαρίου και η ήττα του Γιάννη
«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
Κληρίδη οδήγησε στη διάλυση της «ανίερης
Â›ÙÂ˘ÍË, ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·, ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
συμμαχίαςÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜
ΑΚΕΛ – Δημοκρατικής
Ένωσης».
Σε
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ
ÌÂ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ, Ù· ÔÔ›·
ÛÂÈ˜ ˘ÂÚ„ËÊ›μια μετεκλογική
συνάντηση
που είχαν
η ηγεσία
Û·ÙÂ
ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ.
™·˜ Î·ÏÒ Ó·Φάντης
ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
Ï¤του Î·È
ΑΚΕΛ
(Παπαϊωάννου,
και ΖιαÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
ρτίδης)
με Ì¤ÏÔ˘˜
την ηγεσία
Δεξιάς (Δέρβη,
Κληρίδη
ÂÓﬁ˜
ÌÈÎÚÔ‡
ÙˆÓ της
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù›
·ÓÔ¯‹
καιÂÈ‰ÚÔÌ‹˜
άλλους),ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ›
το ΑΚΕΛÌÂ
φοβόταν
στιςÙË˜...
ΒουλευτιÙË˜
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹
∆Ôεκλογές
∫˘ÚÈ·Îﬁγιατί
Úﬁ‚ÏËÌ·
‰ÂÓ Â›Ó·È
ÛÙËÓ Ô˘Û›·
ÙÔ˘σαρ‰È·κές
υπήρχε
ο κίνδυνος
της
ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ωτικής εκλογικής πανωλεθρίας, και αντιτασσόÚ›ˆÓ. ∂›Ó·È Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
ταν στην πρόταση
αναμέτρηση
κατά
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜για
Î·È μια
ı¤Ì·νέα
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡
ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·ÈΜετώπου
ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È
„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
του Πατριωτικού
που
στήριζε ÙˆÓ
τον
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿ÚΜακάριο, αφού το εκλογικό σύστημα θα ήταν
ÍÂÈ ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·το πλειοψηφικό.
ÓÂÓˆıÂ›
Ô Ï·ﬁ˜ ÙË˜...
∆·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
∫‡ÚÔ˘τις
Î·Èεπαφές
ÙÔ˘ Ï·Ô‡και
ÙË˜τις
‰È·Î˘Έτσι
το ΑΚΕΛÙË˜άρχισε
δια‚Â‡ÔÓÙ·È.
∞ÏÏ¿
‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È
Â›ÛË˜
Î·È
ÙÔ
Î‡ÚÔ˜
ÙˆÓ
βουλεύσεις του με τον Μακάριο.
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜ Ï·ﬁ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
∞˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».
∑‹ÙËÛÂ
Â›ÛË˜Βουλευτικές
Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ›
˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹
ÂÔÙÂ›·,
Οι πρώτες
εκλογές
έγιναν
στις
·ﬁ Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ31 Ιουλίου 1960. Η Βουλή των Αντιπροσώπων
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜, Ì¤Û· ÛÙ·
σύμφωνα
τις Συμφωνίες
ΖυρίχηςÛÙ·
– Λονδίνου
Ï·›ÛÈ·
ÌÈ·˜με
‰›Î·ÈË˜
Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜
„ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
αποτελείτο
από∂ıÓÒÓ.
50 μέλη: 35 Ελληνοκυπρίους
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
και™ÙÈ˜
156Τουρκοκυπρίους.
Το μόνο ÌÂ
οργανωμένο
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â ﬁÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

Οι πρώτες Βουλευτικές
εκλογές 31 Ιουλίου 1960

πολιτικό κόμμα που υπήρχε τότε, ήταν το ΑΚΕΛ,
το κόμμαÙÔ˘
της
Αριστεράς.
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜
3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
·ﬁΛίγο
ÙÔÓ √∏∂.
πριν από τις εκλογές οι υποστηρικτές
™ÙÈ˜
9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
της
Δεξιάς
που συνεργάζονταν
στενάÙÔ˘
με√∏∂
την
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 33/15 ﬁÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
Εκκλησία ίδρυσαν το Πατριωτικό Μέτωπο.
·Ô¯ÒÚËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓﬁÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Η ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜
Κυβέρνηση ·ÚÔ˘Û›·˜
του Μακαρίου,
δεν είχε
Í¤ÓË˜
·ﬁ ÙË αφού
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
ÙË˜
∫‡ÚÔ˘.
∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜
ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û·
Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ακόμη θεσπιστεί
το Σύνταγμα,
εφάρμοσε
το
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Î·È
πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα και όχι το σύστημα
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ, ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔτης απλής
αναλογικής.
Το ÛÙÔ
σύστημα
αυτό
ευνοÏÔ‡ıËÛÂ
ÚÔÛÊ˘Á‹
Î·È Û˘˙‹ÙËÛË
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘
√∏∂
·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ
¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ούσε
τοÌÂΠατριωτικό
Μέτωπο
το οποίο υποÁÈ·
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.
στήριζε
τον Μακάριο.

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ

Ο Μακάριος
αποφασίζει
ªÂÙ¿
ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜
ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
για την κατανομή
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜,και
ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿
των εδρών
για Î·È ÙË˜
µÚÂÙ·Ó›·˜.
τηÏ·›ÛÈÔ
σύνθεση
της
Βουλής!
™ÙÔ
– Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡
·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
Στα
δημοκρατικά
πολιτεύματα τα πολιτικά
‹Ù·Ó
Úﬁı˘ÌÔ˜
Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
°.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§
¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘όσες
·Ó¤κόμματα
είναι Ôελεύθερα
να∂˙.
διεκδικήσουν
ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
έδρες επιθυμούν. Στα πρώτα χρόνια της νεο(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
σύστατης
τα πράγμαÙÈ˜
∫˘ÚÈ·Î¤˜Κυπριακής
ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Δημοκρατίας
ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË,
Â›ÙÂ Ù‹ÚËÛ·Ó
¤ÓÔ¯Ë
ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜
Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
¢ÈÂτα δεν
συνέβαιναν
έτσι.·ﬁ
Ο Μακάριος
ήτανÙÔ˘
ο ρυθıÓÔ‡˜
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡,
Î·È ÔÈμέλλοντος
ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó
Ó· ˘Ôμιστής
του πολιτικού
του τόπου
έτσι
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó ﬁ,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
η πολιτική εξουσία θα μοιραζόταν μεταξύ των
™˘Óﬁ‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».
ελληνοκυπρίων
σύμφωνα
τις¢∏™À,
δικές‰‹ÏˆÛÂ
του επιθυ√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜,
ËÁ¤ÙË˜με
ÙÔ˘
ﬁÙÈ:
«∏
ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÏÂ˘Ú¿
Ú¤ÂÈ
Ó·
·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ
ÛÂ Û˘ÓÔÌÈμίες!
Ï›Â˜ ÂÊﬁÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, ﬁˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Πριν από τις βουλευτικές εκλογές, το ΑΚΕΛ
Ï·›ÛÈÔ, ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
πρότεινεÛÙËÓ
στον
Μακάριο
κόμμα να διεκδική·ÎÚÈ‚Ò˜
ÙÚ¿Â˙·
ÙˆÓ το
‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
Ô˘
Ú¤ÂÈ
Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ›
ÛÔ‚·Ú‹
ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÒÛÙÂκαι
Ù· ·Úσει οκτώ
από τις 35
βουλευτικές
έδρες
το
ÓËÙÈÎ¿
ÛËÌÂ›·
ÙÔ˘
Ï·ÈÛ›Ô˘
Ó·
ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó
ÛÂ
ıÂÙÈÎ¿».
Πατριωτικό Μέτωπο τις υπόλοιπες. Ο Μακά√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, ·ÂÎ¿-

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞
¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ﬁÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, ﬁÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.
∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE í 17.50 or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)
2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).
5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

ριος πρότεινε στο ΑΚΕΛ να διεκδικήσει μόνον
τέσσερις
έδρες. Έγιναν
συζητήσεις
σπίτι
ÏÂÛÂ
ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ
™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ»
Î·Èστο
ﬁÙÈ «·ÓÙÈÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È
ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜
‚·ÛÈÎ¤˜
‰ÈÂıÓÒ˜
του Γλαύκου
Κληρίδη, Î·È
μεταξύ
του·Ú¯¤˜
Κληρίδη
και
·Ô‰ÂÎÙ¤˜
·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ·
„ËÊ›ÛÌ·Ù·
του ΕζεκίαÎ·ÈΠαπαϊωάννου
(ΓενικούÙ·Γραμματέα
ÙÔ˘ √∏∂».
του ΑΚΕΛ) με την παρουσία του Λεύκιου Ζήνω∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
να (Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου
–19 ª·˝Ô˘ 1979
Λευκωσίας) και επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός:
™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
το ΑΚΕΛ
θα διεκδικούσε
μόνον
πέντε έδρες
και
ÙÔ˘
√∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ
ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
ÁÈ· ÙËÓ
το
Πατριωτικό
Μέτωπο
τις
υπόλοιπες
30.
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂÚ‹ÛÈ·
¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Î·È έχει
ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Η επιμονή
του Μακαρίου
για να
το ΑΚΕΛ
ÌÂ Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË:
λιγότερες
έδρες
στη
Βουλή
εστιαζόταν
στο
1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ.
γεγονός
ότι αν ένα
κόμμα
κατείχε έξι
έδρες θα
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ·
ÛËÌÂ›·
ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
ª·Î·Ú›Ô˘
–
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
κατοχυρωνόταν σαν πολιτική ομάδα και θα
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·.
είχε το δικαίωμα να έχει κοινοβουλευτικό
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ı¤Ì·.
εκπρόσωπο,
ενώÁÈ·
ανÙËÓ
λάμβανε
λιγότερες
από
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ
ÙÔ˘
µ·ÚˆÛÈÔ‡.
έξι έδρες, οι βουλευτές του θα βρίσκονταν
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎﬁÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜
στη Βουλή σαν άτομα.
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Ο Κληρίδης
αργότερα
αμφισβήτησε
ότι ήταν
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó
ÌÂÓ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
·ÏÏ¿
ÌÂ
ﬁÚÔ˘˜.
·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
αυτοί
οι ™’·˘Ùﬁ
πραγματικοί
λόγοι
για τους ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
οποίους ο
ﬁÙÈ
«‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ
ÙËÓ ˘ﬁÏÔÈË
∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓαπό
ÙË˜
Μακάριος
είχε αντιρρήσεις
στη διεκδίκηση
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
το™ÙÈ˜
ΑΚΕΛ
βουλευτικών
Παρά
γεγονός
19 έξι
ª·˚Ô˘
1979 ÛÙËÓεδρών.
·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘το
µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Î·ÈΑΚΕΛ
Î·Ù¤ότι ο Μακάριος
είχε συμφωνήσει
για το
ÏËÍ·Ó
ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›·
·ﬁ ‰¤Î·
ÛËÌÂ›·. πολλοί
να διεκδικήσει
πέντε έδρες,
υπήρχαν
∆· ¢¤Î·
™ËÌÂ›·Μέτωπο
ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
άλλοι στο
Πατριωτικό
που ήταν αντί∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
–
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
θετοι με αυτή την παραχώρηση.
Δεν ήθελαν να
1.
¡·
Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ
‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
δουν κανένα μέλος του ΑΚΕΛ να καταλαμβάνει
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.
βουλευτική
έδρα στη νέα Βουλή, χρησιμο2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ποιώντας
επιχείρημα
ότι το ΑΚΕΛ
δενºÂ‚ÚÔ˘συμμεÁÚ·ÌÌ¤˜το
ª·Î·Ú›Ô˘
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÙË˜ 12Ë˜
·Ú›Ô˘
1977.
τείχε
στον
εθνικό αγώνα!
3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘Το αποτέλεσμα των εκλογών είχε προβλε-

ıÂÚ›Â˜ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜.
5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏ›ˆÓ.
7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘.
8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·ÚÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ ‹ ·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.
10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ¯ÚﬁÓˆÓ
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿Ï·˜ ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙﬁÙÂ
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
∆¿ÛÛÔ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Î·È ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.

∏ £¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜

6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)
7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂﬁÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞ﬁ ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
√È ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ﬁÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ ﬁÓÔÌ· :
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°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
φθεί από την αρχή! Το Πατριωτικό Μέτωπο το
οποίο υποστήριζε τον Μακάριο εξασφάλισε τις
30 έδρες και το ΑΚΕΛ τις υπόλοιπες 5 έδρες
ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜ Τις 15 έδρες των
όπως είχε προ-συμφωνηθεί!
∫À¶ƒ√À
∆√º∞§§∏
Τουρκοκυπρίων τις κέρδισε
το Κόμμα Εθνικού
Μετώπου του Δρα Κουτσιούκ. Τον ΣεπτέμβρÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏﬁÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ιο ÛÙÂÓ¤˜
του 1960
Κύπρος
έγινε
δεκτή
ΗνωμέÙÈ˜
ÙÔ˘˜ηÛ¯¤ÛÂÈ˜
ÌÂ ÙËÓ
∆Ô˘ÚÎ›·
Ô˘στα
Û˘ÓﬁÚÂ˘Â
ÌÂ
ÙËÓ
™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ·
ÂÚÈÔ¯‹
Âνα Έθνη
ωςŒÓˆÛË
το 99οÎ·Èμέλος.
Το 1961
έγινεÙˆÓ
μέλος
ÙÚÂÏ·›ˆÓ.
ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ
·Ï¿
της Κοινοπολιτείας
και το Μάϊο του
ίδιου έτους
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
έγινε κράτος - μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
™ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈﬁÚÈÛÂ ÙÔÓ
§ﬁÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.

Το Κίνημα των Αδεσμεύτων
– Οι επισκέψεις Μακαρίου
√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô

ΤοÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
1961 και 1962
ο Μακάριος
√È
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ô˘ Â›¯·ÓπραγματοÚÔÁÚ·ÌÌ·ποίησε
αριθμό
διεθνών
επισκέψεων.
ÙÈÛÙÂ›
ÁÈ· ÙÈ˜
15 πÔ˘Ó›Ô˘
1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙËΕπι§Â˘ÎˆÛ›·
ÌÂ
ÙË
ÌﬁÓË
‰È·ÊÔÚ¿
ﬁÙÈ
ÔÏ‡
Û‡ÓÙÔÌ·
Ô‰ËÁ‹ıËσκέφτηκε την Αίγυπτο όπου είχε συνομιλίες με
Î·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
τον Πρόεδρο Νάσερ. Το 1961 συμμετείχε στη
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜
Διάσκεψη ÙÒÚ·
των Αδεσμεύτων
που έγινε
στο Βελι·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ
¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ
Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÙË
ÁÚ·ÌÌ‹
∞ÙÙ›Ï·
Û·Ó
Ù·
Û‡ÓÔÚ·
ÙˆÓ
‰‡Ô
«ÎÚ·ÙÒÓ».
γράδι. Τον Ιανουάριο 1962 πραγματοποίησε
∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ όπου έγινε δεκτός
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ﬁÔ˘ ‰ÈÂÎαπό τον
Πρόεδρο
Κέννεντυ.
ΤονÁË˜ίδιο
‰ÈÎÔ‡ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÂ˜
ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜
Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜
ÛÙÔχρόνο
µ·ÚÒÛÈ,
ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜
ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜
·Ó‹Î·Ó
·ﬁ
πραγματοποίησε
επίσημη
επίσκεψηÙÔ˘
στην
Τουρκία
ÙÔ 1571 ﬁÙ·Ó Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο Γκιουρσέλ
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ﬁÊ·ÛË
και τον
Πρωθυπουργό
Ινονού.
Ô˘
˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
ÙÔ ∂µ∫∞º.
°È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
·ﬁÊ·ÛË ·ÎﬁÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·„Â ﬁÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙﬁÙÂ «Ë ∞ı‹Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™ﬁÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ﬁÏÂÌÔ» ﬁˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ Â¤‚·ÏÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË».
∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌﬁÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó ﬁÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·ﬁ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÛÙË
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹ Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·ÚÙ›Ô˘ 1977 ﬁÙÈ ·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ˆ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ Ó·
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ¯¿ÚÙË ﬁÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
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C

ommunity football club Omonia Youth FC, sponsored by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers, celebrated the formal end of
the 2021/22 youth football season with their traditional annual Presentation Day. The event took place
at the Radiomarathon Centre in Enfield on Sunday
12 June.

Thursday 23rd June 2022

Omonia Youth FC celebrate the end of the
season with traditional Presentation Day

By Mike Pieri
Over the course of the day, every young footballer at
the club was rewarded for their efforts during the season, as team managers and coaches were given the opportunity to review the season with their players and their
families. The weather was very kind to the club and in
bright sunshine, over 300 young footballers celebrated
their season's achievements with their team. In addition,
there were individual awards for Top Goalscorer, Most
Improved Player, a Sportsmanship award, Players Player of the Year and Managers Player of the Year.
The annual event is also an opportunity for the club
to come together as one and there are also specific, historical club awards that were awarded.
The Andreas Kyprianou Top Goalscorer Award was
awarded to Louis Petrou who scored 35 goals in a successful season for the Under 18 White-Plus. The award
is named after former Omonia Youth FC player and son
of former chairman Kypros Kyprianou. The award was
named after Andreas as he had completely dominated
the award during his 10 years at the club.
The club also rewards the goalkeeper who over the
course of the season keeps the most clean sheets and
this season the winner was Pani Yianni from the Under
13 Green. It was a particularly successful for Pani and
his team they finished the season winning a cup and
league double.
The club also award the Steven Toumbas Achievement Award and this is a very special award named in
memory of one of the club's former players, Steven Toumbas, who in December 2008 died suddenly at the tragically young age of 20 years old. Since this unfortunate
and very sad time, the club decided to dedicate an annual award in memory of his name. The Steven Toumbas Achievement Award can go to any player or person
associated with the club whereby nominations by managers and subsequent review by the committee will be
assessed. The award winner receives an engraved silver salver to keep. Steven was a high achiever in sport,
academically and also in his work life and his contribution to the club will always be remembered. This year,
the Steven Toumbas award was presented to former
Chairman Michael Pieri.
Current Chairman Myri Demetriou said this:

U13 Green

Under 11 Girls
"This year's award goes to our former chairman Mike
Pieri, who played a very big part in helping to raise the
profile of our great club and ultimately assisted in landing us the award of Middlesex and National Grassroots
Club of the Year 2021. An amazing achievement that will
surely not be repeated.
Mike has given his time (blood, sweat and tears) and
gone above and beyond to help this club get to where it

is now during his 6 years as chairman and he been with
the club for 10 years. So thank you Mike for all you have
done, we are forever thankful and grateful."
Τhere was also a new award handed out; the Chairman's Special Recognition Award. There were two recipients this year. Myri said:
"The first winner of this winner is Antoni Szyczak, who
attends our inclusive sessions, and has been present
every week since we started pre-covid. Antoni is always

Toumbas Award to Mike Pieri
coaches, Kerem, Mary, Xenia, Kyri and I, are very proud
of him, so he definitely deserves this recognition. Well
done, Antoni."
The second recipient was Alfie Elvis, and this is what
Myri said about why he was giving him the award:
"Alfie has had a very difficult upbringing. After seeing
his parents separating, he was left to fend for himself
from the age of 15, where he had to self-manage. Alfie
suffered a lot and was excluded from school. He took on
an apprenticeship, but again Alfie struggled with no support from his parents and was kicked out of the house.
Despite all this going on in his personal life, Alfie never
missed a training session or match and always made
his own way to the venues, never asking for help. Alfie
has faced the most challenging of lives and still does,
whilst the rest of us have absolutely no real idea what
he has to do to survive. Omonia Youth became his only constant. The only family he could rely on. He never
once reached out or asked for help but was willing to talk
about his life to his coach Michael Petrou. Omonia was
like another family to him and made him feel like he had
a reason to keep going. We meant something to him and
we all want to give something back to him. Well done Alfie!
Finally, Myri acknowledged the end of their youth journey for two teams, the Mike Petrou's Under 18 WhitePlus and Jimmy and Chris Mousicos' Under 18 Gold.
They were all thanked for their contribution to the club
over many years.

Lecture by Kypriaki Estia Londinou
You are invited to a lecture organised by “Kypriaki Estia Londinou”

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

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

Under 14 White

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

happy and comes with a smile on his face every week
and is fully committed to enjoying the sessions and trying his best and never complains about anything. Always
full of energy. Antoni is a true inspiration to us all; a young
man who never gives up no matter what life throws at
him. His parents and all of us at Omonia, especially his

As the day drew to a close, young footballers from different age groups enjoyed meeting each other and playing football with each other. Parents and friends of the
club mingled with managers and committee members
to enjoy another successful Omonia Youth FC Presentation Day.

Should you feel enthused and want to know more about Omonia Youth FC, you can
contact the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via the contact page
on the club's website www.omoniayouthfc.com as well as following the club on
twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

GHARIDES TIGANITES ME CHILO

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
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19:05
20.05
21.05

09.30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.00

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also

21.35

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

23.00

flavours.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 IOYNIOY

(FRIED PRAWNS IN BATTER)
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16:00
17.20
18:00
19:05

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others.
Here he would like to give you a taste of his recipes.
GHARIDES TIGANITES
ME CHILO
(FRIED PRAWNS IN BATTER)

20.05
21.25
22.55
00.35

This recipe is made with simple ingredients which create a
crunchy crust. You will enjoy them
as a starter or with a variety of
meze dishes. You may serve them
with mayonnaise, tartar sauce or
skordalia (Greek garlic sauce).

11.00
18:00
19.00
20.30
20.55
21.30

© George Psarias

The Potter’s Wheel (Isaiah 64:8)
But now, O Lord,
Thou art our Father;
We are the clay
And Thou our Potter;
And we all are the work
Of Thy hands.”
………….
The living book has been
Opened by Grace
Within the warm core
Of our soft clay heart
With bowed head we pray
While on our knees
The soul gives start.

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
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20.05
20.35
21.55

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:
Οι Μπουκαδόροι

09:30
17.20
18:00
19:05
20.05

Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Σατιρική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Κυπριακή ταινία:
Παντρεμένος Τζιαι Παρθένος
Ελληνική Ταινία:
Ο Γίγας Της Κυψέλης

KYΡIAKH 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

frying them for 2-3 minutes, until crispy and golden. Fry the prawns in
batches so that the temperature of the oil will not
drop.
7. Remove the prawns with a
slotted spoon and drain
them on kitchen towel to
remove the excess oil.
8. Sprinkle with parsley and
serve at once with lemon
wedges, mayonnaise or
skordalia (Greek garlic
sauce).
N.B. Add some crushed garlic,
pickled gherkins and capers in the mayonnaise for
extra flavour.

22.40

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

22.30

water and whisk until well
combined. Add the olive
oil, paprika and seasoning
and whisk a little bit more
to form a smooth batter.
4. Beat the egg whites until
they form soft peaks and
fold them into the batter.
Leave to stand for at least
30 minutes in a cold place.
5. Heat the olive oil or sunflower oil in a deep heavy
based pan until it is very
hot but not smoking, about
190⁰C. Drop in a breadcrumb and if it sizzles and
comes to the top of the oil,
the temperature is just
right.
6. Hold each prawn by its tail
and lightly coat with batter
before carefully dropping
them into the hot oil and

21.00

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

21.00

500g king prawns
70g self-raising flour
70g cornflour
2 medium free-range eggs,
separated
175ml cold beer or soda water
1 tbsp olive oil
1 tsp sweet paprika
sea salt and freshly ground
pepper
FOR FRYING
olive oil or sunflower oil
GARNISH
lemon wedges and a handful
of fresh flat-leaf parsley,
chopped
METHOD
1. Defrost the prawns if
frozen.
2. Remove the shells except
the tails. Wash the prawns
in cold water and devein
them lengthways from the
top with a small sharp
knife. Rinse them a few
times in cold water to remove any sand.
3. Sift the flour and cornflour
into a medium bowl. Add
the egg yolks, beer or soda

Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
Ελληνική Ταινία:
Η Φόνισσα
Ελληνική Ταινία:
Βίος Και Πολιτεία
Ελληνική Ταινία:
6 με Έξι

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:
Η Δικαίωση
Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

19:35
20.15

INGREDIENTS
Serves 4

Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Ένας Χίππι Με Φιλότιμο
Ελληνική Ταινία:
Διαρρήκτης Με Το Ζόρι

Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική Ταινία:
Πρώτη Φορά Νονός

20.55
22.15

Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Κάθε Εμπόδιο Για Καλό
Ελληνική Ταινία:
Ξύπνα Κορόιδο

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

Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Όταν Η Πόλις Πεθαίνει
Ελληνική Ταινία:
Ο Ανακατωσούρας

LGR - London Greek Radio
- Weekly programme
LGR - 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

Though the page is pale
My mind quickens

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

O Bard of mine

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

6pm- RIK

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

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

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00- 21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00- 22.00

Live At The Greek

Scandalous

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00- 23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

The Wednesday
Late Show

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

19.00- 20.00

With a fiery wick
Lit for detail.

NEWS

/*5¶V-XNHER[

O Light guide my hand
My friend and gentle muse

Sunday

/*5¶V-XNHER[

6pm- RIK

8pm- ERT

And dear patient reader
Poetry is never complete,

23.00- 0.00

#MondayMoods

A poet spins while he waits

0.00- 1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

The final Word, the uttering

1.00- 7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Winds of the Holy Paraclete.

Jo-Anne Colombo Marinakis

#TuesdayTunes

Schedule is subject to change.

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.

