
ΣΧΕΔΟΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

Ένθερμη υποστήριξη ΔΗΚΟ στην
υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη

n Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «ΛΑΒΑΜΕ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΤΙΜΙΟΣ, ΚΑΘΑΡΟΣ»

ΣΕΛΙΔA 6

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

TΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΕ-ΗΒ

Ψηφίστηκε κατ’ αρχήν η αλλαγή του
Πρωτοκόλλου για τη Βόρ. Ιρλανδία
n ΕΝΑΝΤΙΩΘΗΚΑΝ 72 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

(ΚΑΙ Η ΤΕΡΕΖΑ ΜΕΪ)
ΣΕΛΙΔA 2

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΡΗ

Βοήθεια της Ελλάδας για τη μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο

ΣΕΛΙΔA 7

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ BREXIT ΚΑΙ

Η ΑΠΕΙΛΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ν. ΣΤΕΡΤΖΙΟΝ: «Νέο δημοψήφισμα για 
ανεξάρτητη Σκωτία στις 19 Οκτωβρίου 2023»
nΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΕΛΙΔA 2
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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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

    
   
      

      
     

      
        

      

      
        
     

 
 

   

         
   

    
  

     
   

    
    

    
    

    
   

    

    
 

      
     

     
   

   
 

    
    

      
    

      
      

  
   
     

       
     

   

    
    
    

      

           

  

ΡΙΠΕΣ: Το χοντρό ανατολίτικο παζάρι του
θρασύτατου Τούρκου εν όψει της επικείμενης

Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ!
ΠΑΡΑΣΙΤΑ: Τουρκικό βέτο και Κύπρος

ΣΕΛΙΔΑ 4

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ «A WORLD IN TRANSITION» ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Καμία ανοχή σε
απόπειρες αναθεωρητισμού»
n «ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΤΡΑΓΩΔΙΑ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ»

n Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ
ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ»

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥΤΙΝ

Οι Ρώσοι βομβάρδισαν αμάχους
σε εμπορικό κέντρο

n ZΕΛΕΝΣΚΙ: «ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΘΩΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

n «ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ» ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΛΗΝ… ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΥΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΡΕ 

TΟ ΒΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Θεατρινισμοί Ερντογάν για μια…
«σύντομη» συνάντηση με Μπάιντεν
n ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΜΠΗΚΑΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

ΟΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

n ΗΠΑ: «ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»

n ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ
ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ»

ΣΕΛΙΔA 11



Με 295 ψήφους υπέρ και 221 κατά

ψηφίστηκε κατ’ αρχήν, τη Δευτέρα

το βράδυ, από το Βρετανικό Κοινοβούλιο

το κυβερνητικό Νομοσχέδιο για τη δυνατό-

τητα μονομερούς αλλαγής του Πρω-

τοκόλλου για τη Βόρειο Ιρλανδία, μια διε-

θνής σύμβαση που υπέγραψε το Ηνω-

μένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ώστε να καταστεί δυνατή η συμφωνία για

το Brexit.

Στην ψήφιση του Νομοσχεδίου απήχαν

72 Συντηρητικοί βουλευτές, μεταξύ αυτών

και η τέως πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Η κυρία Μέι χαρακτήρισε το Νομοσχέδιο

ως «παραβίαση του Διεθνούς Νόμου που
πλήττει και μειώνει τη θέση του ΗΒ στα
μάτια του κόσμου».

Ο πρώην υπουργός Andrew Mitchell είπε

ότι το Νομοσχέδιο παραβιάζει μια επίσημη

διεθνή συμφωνία.

Ο βουλευτής Simon Hoare, πρόεδρος

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Βόρ-

ειο Ιρλανδία, χαρακτήρισε το Νομοσχέδιο ως

«αποτυχία της κρατικής μηχανής που
θέτει σε κίνδυνο την υπόληψη και τη φήμη
του ΗΒ. Τα επιχειρήματα υπέρ είναι αδύνα-
τα στην καλύτερη περίπτωση και τα χει-
ρότερα διεθνώς».

Το Νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων,

την κατάργηση ελέγχων στα προϊόντα από

τη Μεγάλη Βρετανία που προορίζονται να

μείνουν στη Βόρεια Ιρλανδία και όχι να περά-

σουν στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, δηλα-

δή σε έδαφος της ΕΕ.

Αυτοί οι έλεγχοι στη Θάλασσα της Ιρλαν-

δίας επιβλήθηκαν με το υπό συζήτηση Πρωτό-

κολλο Βόρειας Ιρλανδίας και σύμφωνα με

πολλούς Συντηρητικούς στο Λονδίνο και τους

Ενωτικούς στο Μπέλφαστ υπονομεύουν την

ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Νομοσχέδιο επιτρέπει επίσης σε εται-

ρείες στη Βόρεια Ιρλανδία να παράγουν και

να πωλούν προϊόντα που δεν συνάδουν με

τους τρέχοντες ή μελλοντικούς κανονισμούς

της ΕΕ.

Προβλέπεται δε περιορισμός του ρόλου

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε εμπορικές

διαφωνίες που άπτονται του Πρωτοκόλλου

και δυνατότητα αλλαγής του ΦΠΑ στη Βό-

ρεια Ιρλανδία ώστε να εναρμονιστεί με αυτόν

που επιβάλλεται στο υπόλοιπο Ηνωμένο

Βασίλειο.

Η Υπουργός Εξωτερικών, Λιζ Τρας, είπε

ότι το Νομοσχέδιο θα επιλύσει τα προβλή-

ματα που έχει δημιουργήσει το Πρωτόκολ-

λο στο εμπόριο μεταξύ Μ. Βρετανίας και Β.

Ιρλανδίας, προστατεύοντας παράλληλα την

ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρα-

σκευής.

Υπερασπίστηκε τον μονομερή χαρακτήρα

της βρετανικής κίνησης υποστηρίζοντας ότι

η ΕΕ έχει αποκλείσει λογικές αλλαγές στο

Πρωτόκολλο. Τόνισε δε πως το νομοσχέδιο

είναι «και νόμιμο και αναγκαίο».

Τη νομιμότητα των μονομερών τροπο-

ποιήσεων στο Πρωτόκολλο έχουν αμφι-

σβητήσει οι Ευρωπαίοι. Η ΕΕ έχει εκκινήσει

νομικές διαδικασίες σε βάρος του Λονδίνου.

Ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Ιρλαν-

δίας, Μίχαλ Μάρτιν, είχε εκφράσει ανησυχία

για την τάση προς μονομερείς ενέργειες από

το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Οποιαδήποτε μονομερής απόφαση

παραβίασης του διεθνούς δικαίου είναι

μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη», προειδο-

ποίησε ο κ. Μάρτιν.
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ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΕ-ΗΒ

Ψηφίστηκε κατ’ αρχήν η αλλαγή του
Πρωτοκόλλου για τη Βόρειο Ιρλανδία

Τη διενέργεια δημοψ-

ηφίσματος για την ανεξαρτ-

ητοποίηση της Σκωτίας από

το Ηνωμένο Βασίλειο στις 19

Οκτωβρίου 2023 ανήγγειλε η

Πρωθυπουργός της τοπικής

κυβέρνησης Νίκολα Στέρτζιον.

Δεδομένης της αντίθεσης της

βρετανικής κυβέρνησης στο δημο-

ψήφισμα, η κυρία Στέρτζιον είπε

ότι, προκειμένου να παρακαμφ-

θεί αυτή η αντίθεση, θα απευθυ-

νθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του

Ηνωμένου Βασιλείου προκειμέ-

νου να γνωμοδοτήσει εάν το δημο-

ψήφισμα θα είναι νόμιμο.

Σε περίπτωση που το Δικα-

στήριο αποφανθεί αρνητικά, τότε

ΔΕΝ θα προχωρήσει στο δημο-

ψήφισμα αλλά  στις επόμενες

γενικές εκλογές στο ΗΒ (το 2024)

θα καταστήσει την ανεξαρτησία

της Σκωτίας ως το θέμα της προ-

εκλογικής της εκστρατείας.

Αν η προσπάθεια της κυβέρ-

νησής της ευοδωθεί, θα πρόκει-

ται για το δεύτερο δημοψήφισμα

μετά από εκείνο του Σεπτεμβρίου

του 2014, όταν οι Σκωτσέζοι είχαν

επιλέξει την παραμονή στο Ηνω-

μένο Βασίλειο σε ποσοστό 55%.

Η Πρωθυπουργός της Σκωτίας

και αρχηγός του Εθνικού Κόμ-

ματος Σκωτίας (SNP)  προα-

νήγγειλε την κατάθεση νομοσχε-

δίου αναφορικά με το δημοψή-

φισμα, με το ερώτημα να είναι το

ίδιο με εκείνο του 2014: «Θα έπρ-

επε η Σκωτία να είναι ανεξάρτητη

χώρα;». 

Η κα Στέρτζιον προχώρησε

στην ανακοίνωση αυτή παρά το

γεγονός ότι η κεντρική κυβέρ-

νηση του Λονδίνου δεν έχει συναι-

νέσει στη διενέργεια νέου δημοψη-

φίσματος, όπως ορίζει ο νόμος.

Αποκάλυψε ότι θα απευθύνει

επιστολή στον Βρετανό Πρωθυ-

πουργό Μπόρις Τζόνσον δη-

λώνοντας «έτοιμη και πρόθυμη»

να διαπραγματευτεί τους όρους

του νέου δημοψηφίσματος και

ζητώντας τη συναίνεση του Λον-

δίνου.

Αλλά, πρόσθεσε, «αυτό που

δεν θα κάνω ποτέ είναι να επι-

τρέψω να γίνει η σκωτσέζικη δημο-

κρατία αιχμάλωτη του Μπόρις

Τζόνσον ή οποιουδήποτε Βρε-

τανού Πρωθυπουργού».

Η Νίκολα Στέρτζιον αιτιολό-

γησε την απόφασή της να διεκ-

δικήσει και δεύτερο δημοψήφι-

σμα μόλις εννέα χρόνια μετά από

το πρώτο λέγοντας πως η Σκωτία

«έχει πληρώσει τίμημα» που δεν

είναι ανεξάρτητη και «έχει υπο-

φέρει από τις πολιτικές του Λον-

δίνου».

Κατηγόρησε μεταξύ άλλων την

κυβέρνηση στο Γουέστμινστερ

ότι έβγαλε τη Σκωτία από την ΕΕ

παρά τη βούληση των πολιτών

της και ότι έχει προκαλέσει τη χει-

ρότερη κρίση ακρίβειας στους

G7.

Αντιδρώντας στην αναγγελία,

ο ηγέτης των Συντηρητικών στη

Σκωτία Ντάγκλας Ρος κατ-

ηγόρησε την Πρωθυπουργό ότι

παραμερίζει ξανά τις προτεραι-

ότητες των πολιτών της Σκωτίας

για να ικανοποιή-σει μία «εγωι-

στική εμμονή» του SNP.

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ BREXIT ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ν. ΣΤΕΡΤΖΙΟΝ: «Νέο δημοψήφισμα για 
ανεξάρτητη Σκωτία στις 19 Οκτωβρίου 2023»

Δημοσίεμα των
“Sunday Times” 

αφήνει έκθετο τον
Πρίγκιπα Κάρολο
ΚΑΡΟΛΟΣ: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΙΑ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Οι φιλανθρωπικές δωρεές που δέχτηκε ο πρίγκιπας Κάρο-

λος της Βρετανίας καταβλήθηκαν με σωστό τρόπο, ανακοίνω-

σε το γραφείο του μετά το δημοσίευμα εφημερίδας που ανέφε-

ρε ότι ο Κάρολος έλαβε τρία εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά από

έναν πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ, μέρος των οποίων ήταν

τοποθετημένα σε σακούλες και βαλίτσες.

Δημοσίευμα της εφημερίδας «Sunday Times» ανέφερε ότι ο

Κάρολος έλαβε τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά από τον

ίδιο τον Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ αλ Θάνι, κατά το

διάστημα 2011 και 2015.

«Οι φιλανθρωπικές δωρεές που δέχτηκε από τον Χαμάντ μπιν

Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ διοχετεύθηκαν άμεσα σε μια από τις φιλα-

νθρωπικές οργανώσεις του πρίγκιπα, η οποία πραγματοποίησε

την δέουσα διαχείριση και μας διαβεβαίωσε ότι ακολουθήθηκαν

όλες οι απαραίτητες διαδικασίες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του

το γραφείο του Καρόλου.

Αν και η «Sunday Times» ανέφερε ότι δεν υπήρξε υπαινιγ-

μός πως οι δωρεές ήταν παράνομες, εν τούτοις, η Αστυνομία

και η βρετανική Επιτροπή Φιλανθρωπίας άρχισαν έρευνα για

τους ισχυρισμούς.

Το δημοσίευμα

Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι τα χρήματα έφτασαν

στα χέρια του διαδόχου του Θρόνου σε βαλίτσα αλλά και σε

σακούλα από ψώνια.

Ο πρίγκιπας παρέδωσε το ποσό σε βοηθούς του που φρόν-

τισαν να περάσουν όλα τα χρήματα σε φιλανθρωπική οργάνω-

ση, αφού τα μέτρησαν με το χέρι.

Η βρετανική εφημερίδα σημειώνει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη

ότι ο Κάρολος ενήργησε παράνομα προσφέροντας κάτι σε αντάλ-

λαγμα για τις δωρεές.

Οι παραλαβές, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, έγιναν

μεταξύ του 2011 και 2015 μετά από μπαράζ συναντήσεων των

δύο αντρών.



Με τη συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Εξω-

τερικών Νίκου Δένδια, του τέως υπουργού

Εξωτερικών της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη,

καθηγητών πανεπιστημίου και άλλων διακεκρι-

μένων ομιλητών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα

το «Ελληνο-Ισραηλινό Φόρουμ» με θέμα «ένας

μεταβαλλόμενος κόσμος», που διοργανώθηκε σε

συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του

Παντείου Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα του Υπο-

υργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

Στην ομιλία του ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας επεσήμα-

νε ότι η γειτονιά μας, η Ανατολική Μεσόγειος, αντιμε-

τωπίζει συνεχώς προκλήσεις επί προκλήσεων, τις

κρίσεις στη Συρία, τη Λιβύη, το Κυπριακό, την προ-

κλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην

Ανατολική Μεσόγειο.

Παράνομη η τουρκική 

εισβολή - κατοχή της Κύπρου

Περιγράφοντας «το σημερινό περίπλοκο περιβάλ-

λον, το εντελώς ασταθές περιβάλλον», ο κ. Δένδιας

πρόσθεσε ότι το Κυπριακό Ζήτημα, είναι ένα διεθνές

ζήτημα παράνομης εισβολής και παράνομης κατοχής,

ενώ διευρύνοντας το πεδίο και προχωρώντας στη Μέση

Ανατολή, «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη συνεχιζό-

μενη αστάθεια στη Συρία, τον Λίβανο και το Ιράκ. Όλα

αυτά είναι πιθανές εστίες ισλαμικού εξτρεμισμού και

τρομοκρατίας».

Στη Λιβύη, επεσήμανε ο Έλληνας υπουργός Εξω-

τερικών, «το συνολικό πολιτικό τοπίο εξακολουθεί να

είναι εντελώς εύθραυστο και ασταθές».

Τουρκο-λιβυκό σύμφωνο, διεθνές δίκαιο

και κοινή λογική

«Το ίδιο ισχύει και για παράνομες συμφωνίες, για

χάρτες που συντάσσονται κατά παράβαση του διεθ-

νούς δικαίου, για συμφωνίες και χάρτες κατά παράβα-

ση της κοινής λογικής», σημείωσε ο κ. Δένδιας και

συμπλήρωσε: «Η Τουρκία μαζί με τη Διοίκηση Σάρατζ
στη Λιβύη συμφώνησαν για Αποκλειστικές Οικονομι-

κές Ζώνες που παρακάμπτουν την Κρήτη. Είναι σαν η

Ελλάδα και η Ισπανία αύριο να αποφάσιζαν να συντά-

ξουν χάρτη ΑΟΖ προσποιούμενες ότι η Ιταλία δεν

υπάρχει στη μέση και να προσποιούνται ότι αυτό είναι

κοινή λογική».

Τραγωδία η παράνομη ρωσική εισβολή

στην Ουκρανία

«Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια

έντονη υπενθύμιση ότι η Ευρώπη δεν είναι μια ζώνη

χωρίς πόλεμο, όπως ελπίζαμε ότι ήταν», σημείωσε ο

υπουργός Εξωτερικών και χαρακτήρισε τη ρωσική

εισβολή στην Ουκρανία «μια τραγωδία της εποχής μας,

κάτι που νομίζαμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ στην

ήπειρό μας: τον πόλεμο».

Όπως τόνισε, «οι αρνητικές παρενέργειες θα γίνουν

πιο έντονες τους επόμενους μήνες», καθώς «οι διατα-

ραχές των αλυσίδων εφοδιασμού και των εμπορικών

ροών ασκούν τεράστια πίεση στις αγορές, στους πα-

ραγωγούς, στους καταναλωτές, στις κοινωνίες».

«Οι θεμελιώδεις Αρχές του διεθνούς δικαίου δια-

βρώνονται. Δεν μπορούμε να είμαστε ανεκτικοί σε από-

πειρες αναθεωρητισμού στον 21ο αιώνα», υπογράμ-

μισε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι «η Ρωσία

σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο,

απειλώντας άμεσα την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Έτσι, η σημασία της Ανατολικής Μεσογείου γίνεται

ακόμη πιο σημαντική σε αυτό το πλαίσιο».

Σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο 

της Θάλασσας

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανά-

γκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για εποι-

κοδομητική συνεργασία, προώθηση της ευημερίας και

της σταθερότητας και κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβα-

στούν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του

Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, τις σχέσεις καλής γει-

τονίας και να έχουν μια συνεργασία βασισμένη σε κανό-

νες. «Όλα αυτά αποτελούν προϋποθέσεις για μια ειρη-

νική συνύπαρξη», τόνισε.

Σε αυτό το περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον, ήταν

στρατηγική επιλογή της Ελλάδας να εμβαθύνει και να

επεκτείνει τα σχήματα συνεργασίας, όπως η τριμερής

συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ που

όπως υπογράμμισε ανθεί σε διάφορους τομείς. Το ίδιο

ισχύει, πρόσθεσε, και για τα σχήματα συνεργασίας με

το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τις χώρες του

Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η

Σαουδική Αραβία, αλλά και με το Μπαχρέιν και με το

Κουβέιτ.

Επεσήμανε πως οι συμφωνίες του Αβραάμ επιβε-

βαίωσαν την ανάγκη για ενίσχυση των συνεργειών,

ενώ η πρόσφατη σύνοδος κορυφής στη Νεγκέβ ήταν

«ένα πολύ φωτεινό σημείο, ένα παράδειγμα περιφερ-

ειακής συνεργασίας σε αυτούς τους ταραγμένους και-

ρούς» και σημείωσε την ανάγκη το σχήμα να συμπε-

ριλάβει και άλλους περιφερειακούς παράγοντες, μεταξύ

των οποίων και την Ελλάδα. «Σε αυτούς τους ταραγ-

μένους καιρούς, η συνεργασία των ομοϊδεατών χωρών

είναι το μόνο φωτεινό παράδειγμα που μπορούμε να

προσφέρουμε», τόνισε.

«Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα στη συνεργασία

μεταξύ όλων των χωρών της περιοχής, αλλά φυσικά

σε μια συγκεκριμένη βάση: τις σχέσεις καλής γειτονίας

και το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβα-

νομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με γνώμο-

να αυτές τις αρχές, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ένας

αξιόπιστος και φερέγγυος εταίρος στην περιοχή. Ο δρό-

μος μπροστά μας είναι πολύ μακρύς και γεμάτος εμπό-

δια. Σε αυτό το τρομακτικό περιβάλλον, η θέση της

Ελλάδας δεν μπορεί παρά να είναι πάντα η ίδια: συνερ-

γασία με τους γείτονές μας βάσει κανόνων, διαφάνεια,

εμπιστοσύνη, δέσμευση για τη διαφύλαξη της ειρήνης,

δέσμευση για τη διαφύλαξη της σταθερότητας, σεβα-

σμός του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμός του Δικαίου της

Θάλασσας, σεβασμός στους συνανθρώπους μας στην

περιοχή μας και πέρα από αυτήν. Η ελληνική εξωτερι-

κή πολιτική πιστεύει ότι αυτό είναι το μοναδικό εισιτήριο

για μια καλύτερη κοινωνία, για έναν καλύτερο κόσμο»,

κατέληξε.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Στη δική του ομιλία ο τέως υπουργός Εξωτερ-

ικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχάρη

τους διοργανωτές για το Συνέδριο και τόνισε ότι

αυτό διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη εποχή.

Τόνισε την ακράδαντη πίστη του στα πολλαπλά

οφέλη της ενδυνάμωσης της τριμερούς συνεργασίας

Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδας τόσο για τις τρεις αυτές χώρες

όσο και ευρύτερα για την περιοχή.

Καταδίκασε με έντονο τρόπο την «απρόκλητη»,

όπως τη χαρακτήρισε, εισβολή της Ρωσίας κατά της

ενιαίας εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, υπο-

γραμμίζοντας τις παγκόσμιες και μακροχρόνιες συνέ-

πειες αυτού του πολέμου. 

Κάλεσε δε για άμεσο τερματισμό του πολέμου.

Αναφέρθηκε στην ανακάλυψη ενεργειακών κοιτα-

σμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία οδήγησε

τις εμπλεκόμενες χώρες σε συνέργειες και σε οριο-

θέτηση θαλασσίων ζωνών με βάση τη Διεθνές Δίκαιο

και τις αρχές καλής γειτονίας. Η αξιοποίηση αυτών των

κοιτασμάτων θα συνδράμει στην ενεργειακή ασφάλεια

της περιοχής με βάσιμη προσδοκία να συνεισφέρει και

στην απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συγκε-

κριμένες αγορές.

«Γνωρίζοντας τις δυνατότητες και τις επιπτώσεις

αυτών των ανακαλύψεων, οι χώρες της περιοχής αναγ-

νώρισαν ότι η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων θα

μπορούσε να γίνει εργαλείο για την ανάπτυξη συνερ-

γασίας και συνεργειών, δημιουργώντας οικονομίες

κλίμακας, ένα εργαλείο που θα βοηθούσε την περιοχή

να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σε ενεργειακή ασφ-

άλεια, συμβάλλοντας ίσως ταυτόχρονα στο σπάσιμο

της εξάρτησης της αγοράς της ΕΕ από ορισμένους

παράγοντες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προώθη-

ση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ειρήνης».

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε την σταθερή πεποίθη-

σή του ότι «οι υδρογονάνθρακες μπορούν να έχουν

στο πλαίσιο της περιοχής μας, τον ίδιο αντίκτυπο και

αποτέλεσμα που είχαν ο άνθρακας και ο χάλυβας για

την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι

σπόροι για μια τέτοια εξέλιξη σπάρθηκαν μέσα από

τους τριμερείς και “μικρομερείς”, όπως θέλω να τους

αποκαλώ, μηχανισμούς συνεργασίας και δίκτυα που

δημιουργήσαμε τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνοντας

εκ νέου τον πολιτικό χάρτη της περιοχής».

«Η Κύπρος, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ιορ-

δανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ακόμα και ο Λίβα-

νος, παρά το πλήθος των προβλημάτων που αντιμε-

τωπίζει) έχουν ενωθεί και διαμορφώνουν τέτοιους μηχα-

νισμούς συνεργασίας, βασισμένους σε μια θετική και

περιεκτική ατζέντα. Αυτοί οι μηχανισμοί συνεργασίας

επεκτάθηκαν με την πάροδο του χρόνου θεματικά, σε

τομείς που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ασφά-

λεια, την κλιματική αλλαγή, την υγεία και την καινοτομία.

Σημείωσε ότι τα επιτεύγματα της περιφερειακής συνε-

ργασίας είναι απτά, όπως η θέσπιση του Καταστατικού

του Ενεργειακού Φόρουμ στο Κάιρο, οι ιστορικές συμ-

φωνίες Αβραάμ για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ

του Ισραήλ και ορισμένων αραβικών χωρών της περ-

ιοχής, η πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων και

ασκήσεων έρευνας και διάσωσης με ευρεία συμμετοχή

χωρών της περιοχής, και η Συνάντηση της Πάφου τον

Απρίλιο του 2021 με την συμμετοχή των Υπουργό Εξω-

τερικών Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Αρα-

βικών Εμιράτων.

Η προστιθέμενη αξία τους έχει αναγνωριστεί από

άλλες χώρες της περιοχής και ακόμη και πέραν αυτής,

και οι μορφές έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν

χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η

Ιταλία, ενώ πάντα υπήρχε ενδιαφέρον από πολλές περ-

ισσότερες πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ».

Μεταξύ άλλων είπε πως απομένει ακόμη πολλή δου-

λειά να γίνει και σημαντικό έδαφος να καλυφθεί «για

να μπορούμε να πούμε με κάθε είδους πεποίθηση ότι

τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα μεγαλώσουν για να

ζήσουν σε μια περιοχή πιο ειρηνική και ευημερούσα

από αυτήν που μεγάλωσε η γενιά. Αλλά οι σπόροι έχουν

σπαρεί για ένα καλύτερο μέλλον και ένας αέρα αλλα-

γής, συνεργασίας και συνεργιών άρχισε σιγά-σιγά να

φυσά τα τελευταία χρόνια».

Επισιτιστική ανασφάλεια 

- Μεταναστευτικές ροές

Επιπλέον, ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε πως

δεδομένων των δημογραφικών στοιχείων στην πε-

ριοχή μας, δεν είναι τραβηγμένο σενάριο, να υπο-

στηρίξει κάποιος ότι η διατήρηση των υψηλών τιμών

και της επισιτιστικής ανασφάλειας για μεγαλύτερο χρο-

νικό διάστημα, μπορεί να δημιουργήσει πολιτική αστά-

θεια πυροδοτώντας έναν νέο κύκλο αναταραχών και

αναταραχών, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή

θα ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. 

«Ταυτόχρονα, οι ελλείψεις τροφίμων και ο λιμός στην

Υποσαχάρια Αφρική και σε μέρη της Ασίας που γει-

τνιάζουν με την περιοχή μας, ενδέχεται να οδηγήσουν

σε νέες μεταναστευτικές ροές, πολύ μεγαλύτερες από

ποτέ», είπε.

Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε πως με κάθε κρίση

έρχονται ευκαιρίες. «Η κρίση στην Ευρώπη λόγω της

υπερβολικής εξάρτησης των περισσότερων χωρών

της ηπείρου στο ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο,

στρέφει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

όχι μόνο, στα αποθέματα υδρογονανθράκων που ανα-

καλύφθηκαν στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και,

γενικά, στα τις αναξιοποίητες δυνατότητες της περιοχής

μας να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που

αντιμετωπίζουν οι χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η Συμφωνία που υπογράφηκε στο Κάιρο μόλις πριν

από λίγες ημέρες, στις 15 Ιουνίου, μεταξύ της Αιγύπτου,

του Ισραήλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξα-

γωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη παρέχει μια καλή

ένδειξη για τα μελλοντικά πράγματα. Ελπίζω ειλικρινά

ότι η Κύπρος και η Ελλάδα, ως τα δύο κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, θα έχουν πιο ενε-

ργό ρόλο στις προσπάθειες να έρθουν προς αυτή την

κατεύθυνση». 

Καταλήγοντας ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι πρέπει

όλοι «να αναγνωρίσουμε πως αυτό που συμβαίνει

σήμερα στην Ουκρανία είναι μια ωμή παραβίαση του

Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς τάξης πραγμάτων.

Είναι μια μονομερής προσπάθεια αλλαγής ή αλλοίω-

σης των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων ενός

κυρίαρχου κράτους με στρατιωτική επίθεση». 

Σημείωσε ότι τα επιτεύγματα της περιφερειακής

συνεργασίας είναι απτά, όπως η θέσπιση του Κατα-

στατικού του Ενεργειακού Φόρουμ στο Κάιρο, οι ιστο-

ρικές συμφωνίες για την εξομάλυνση των σχέσεων

μεταξύ του Ισραήλ και ορισμένων αραβικών χωρών

της περιοχής, η πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκή-

σεων και ασκήσεων έρευνας και διάσωσης με ευρεία

συμμετοχή χωρών της περιοχής, και η Συνάντηση της

Πάφου τον Απρίλιο του 2021 με την συμμετοχή των

Υπουργό Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ «A WORLD 

IN TRANSITION» ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Καμία ανοχή σε
απόπειρες αναθεωρητισμού»
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m
Σήμερα υπάρχουν τριών ειδών βασικοί πόλε-

μοι στον κόσμο: Η ένοπλη σύγκρουση, ο

οικονομικός πόλεμος και η διπλωματική μάχη. Ο

πρώτος είναι η «μητέρα» όλων των πολέμων. Με

ανθρώπινε απώλειες και τεράστιες υλικές κατα-

στροφές. Ο δεύτερος «γονατίζει» κράτη και κοι-

νωνίες, επιφέρει ανθρώπινη προσωπική κατα-

στροφή. Ο διπλωματικός/πολιτικός πόλεμος παρέχει

διεθνή υπεροχή, στήριξη στα κράτη που επικρα-

τούν και διεθνή υπεροχή. Συναρτάται άμεσα με την

στρατιωτική ισχύ ή/και την οικονομική ευρωστία

και την ικανότητα και επιδεξιότητα των πολιτικών

μιας χώρας.

Η Κύπρος κρατήθηκε «ζωντανή» ως κράτος μετά

το 1974 διότι «φρόντισε» να έχει οικονομική ευρ-

ωστία. Η Κυπριακή Δημοκρατία παρέμεινε, παρά

τα καίρια πλήγματα, διεθνώς ανεγνωρισμένη πολι-

τικά και νομικά διότι κατάφερε στα διεθνή φόρα να

έχει πολιτική και διπλωματική στήριξη. Τα Ψηφίσμα-

τα σε ΟΗΕ, ΕΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρω-

παϊκό Δικαστήριο, δημιούργησαν μια ασπίδα προά-

σπισης της νομιμότητας του κράτους. Μπορεί

κάποιοι να θεωρούν ως «φραστικές διακηρύξεις

άνευ αντικρίσματος» Ψηφίσματα, Συμπεράσματα,

Ανακοινωθέντα, όμως, αυτά είναι που ΔΕΝ κατέ-

ταξαν την Κυπριακή Δημοκρατία ως… «εκλιπούσα».

Επιπλέον, η στήριξη και η δράση των απανταχού

της γης Ελλήνων, κυρίως στις ΗΠΑ και στη Βρε-

τανία, απέτρεψαν προσπάθειες υποβάθμισης της

Κυπριακής Δημοκρατίας. Χωρίς αυτή τη διεθνή

στήριξη και τη συστράτευση των Ελλήνων και της

Ελλάδας, ο αγώνας της Κύπρου θα ήταν χαμένος

προ πολλού.

Η Ελλάδα – ιδίως επί Μητσοτάκη – φαίνεται ότι

στο διεθνή πολιτικό και διπλωματικό στίβο τυγχά-

νει ευρείας στήριξης και σεβασμού. Μιας στήρι-

ξης που αν δεν υπάρχει, φέρνει καταστροφές. Στον

στρατιωτικό τομέα η Ελλάδα – μετά και τους τελευ-

ταίους εξοπλισμούς και αμυντικές συμφωνίες –

μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς οποιαδήποτε

απειλή και … όπου κι αν φθάσει. Γι’ αυτό, πρέπει

να μετρούν τα λόγια τους όσοι επιβουλεύονται

ελληνικά νησιά και θαλάσσιες προσβολές. Ιδίως

ο αντιπρόεδρος του Ερντογάν, ο Οκτάι, που μίλησε

για τουρκική επίθεση και .. όπου κι αν φθάσει.

m
Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ο Ερντογάν

έθεσε βέτο στη διεύρυνσή του για καθαρά ωφε-

λιμιστικούς και καιροσκοπικούς λόγους. Φαντάζεται

ένας τι θα γίνει αν η Τουρκία καταστεί μέλος της ΕΕ; Τα

βέτο θα πέφτουν βροχηδόν δι’ ασήμαντον αφορμήν.

Θα παραλύσει την κοινότητα αν η Τουρκία δεν παίρνει

ή δεν επιβάλλει κάτι. Βεβαίως, τρέμω στην σκέψη ότι

είναι δυνατόν να λυθεί (τρόπος του λέγειν) το Κυπρ-

ιακό με κατοχύρωση τουρκικού βέτο. Το κράτος εντός

ολίγου θα διαλυθεί εξ ων συνετέθη ή θα τουρκοποιηθεί

ολόκληρο. Γι’ αυτό, όσοι μιλούν για λύση (και ξέρουν

μάλιστα και τον τρόπο να φθάσουμε σ’ αυτήν) καλόν

είναι να εξηγούν κιόλας το περιεχόμενό της. Να δημι-

ουργήσουμε, λένε, τις προϋποθέσεις για λύση!!! Να

μιλήσουν πρέπει ξεκάθαρα. Το να πετάνε λόγια στον

αέρα, συνθήματα, ή ανέφικτα πράγματα, απλώς

ενισχύουν τις τουρκικές θέσεις και απομακρύνουν τη

λύση.

m
Είπε ο Γιαννάκης Κασουλίδης σε Επιτροπή

της Κυπριακής Βουλής ότι «αν προχωρή-

σουν οι προσπάθειες για λύση του Κυπριακού, θα

προχωρήσουν και οι προσπάθειες για το φυσικό

αέριο». Δηλαδή, συνδέει τα δύο. Μπορεί κάποιος

– ο οποιοσδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο – να

μας εξηγήσει πώς θα προχωρήσουν οι συνομιλίες

στο Κυπριακό; Μπορεί να μας πει κανένα τρόπο

για να … πείσουμε την Τουρκία να αλλάξει θέση

και να δεχθεί να συνομιλήσει μαζί μας, χωρίς προη-

γουμένως να αναγνωρίσουμε το ψευδοκράτος;

Και μέχρι να βρεθεί αυτός ο… έξυπνος άνθρωπος

στον πλανήτη γη, το φυσικό αέριο της Κύπρου

πρέπει να παραμείνει θαμμένο στα έγκατα της γης

και να μην κάνουμε τίποτα; Να εξαποστείλουμε και

τις εταιρείες που έκαναν εξορύξεις και πλήρωσαν

την Κυπριακή Δημοκρατία εκατομμύρια; Μα, χάσα-

με πλέον, μαζί με τη σοβαρότητα και τον νου μας;

m
Ο Λευτέρης Χριστοφόρου είναι ευρωβουλευτής

του ΔΗΣΥ, διανύοντας μάλιστα δεύτερη θητεία,

από το 2014. Είναι γνωστός για τους… «φιλιππικούς»

που βγάζει και για το πομπώδες ύφος του, που παρ-

ασύρει αφελείς και αγράμματους. Πρόσφατα είπε ότι

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πάνε

μαζί… στο πρόσωπο του Αβέρωφ αντανακλάται ο κα-

θένας από εμάς… δίνουμε κι εμείς τη δική μας προ-

σωπική μάχη για τις προεδρικές και για μια ισχυρή και

δυνατή Κύπρο στην ΕΕ…. Η ιστορική παράταξη του

Γλαύκου Κληρίδη χτίστηκε πάνω στους αγώνες, τους

κόπους και τις θυσίες χιλιάδων αφανών στελεχών του

ΔΗΣΥ… πορευόμαστε στις ίδιες αρχές και αξίες και

νικήσαμε. 

Ας δούμε, λοιπόν, τις αρχές και αξίες του κυρίου Λευ-

τέρη. Ως ευρωβουλευτής λαμβάνει από το 2014 έναν

παχυλό μισθό και πολλά ωφελήματα για να αγωνίζε-

ται, υποτίθεται, στο Ευρωκοινοβούλιο για την Κύπρο.

Μια θέση μάχης κατ’ εξοχήν πολιτική. Φαίνεται, όμως,

ότι δεν αρκεί στον κύριο Λευτέρη αυτή η θέση, που τερ-

ματίζεται το 2024. Έτσι, «φρόντισε» να φύγει από το

Ευρωκοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2022 και να διο-

ριστεί με εξαετή θητεία στην Ελεγκτική Υπηρεσία της

ΕΕ με ακόμα μεγαλύτερο μισθό και εξασφαλισμένη –

και εδώ – αστρονομική σύνταξη. Πάει και το Λαϊκό

Κόμμα και ο περήφανος, ανώνυμος Συναγερμικός

κόσμος! Ε, πώς να μην σκίζεται για τον Αβέρωφ!

m
Ο Σιζόπουλος είπε ότι η ΕΔΕΚ ως δημοκρα-

τικό κόμμα έχει συναντήσεις με όλα τα κόμ-

ματα και όλους του υποψηφίους επίσημα, ανοικ-

τά, και καμία συνάντηση δεν έγινε στο παρασκή-

νιο. Τότε γιατί πήγε ολομόναχος και συνάντησε

τον Νίκο Χριστοδουλίδη, πριν συναντηθεί μαζί του

συνοδευόμενος και από άλλους συναγωνιστές

του;

m
Η Άννα Θεολόγου, πρώην βουλευτής της

Συμμαχίας Πολιτών του αντιδιζωνικού Γ. Λιλλή-

κα, δήλωσε υποστήριξη στον Ανδρέα Μαυρογιάννη,

υποψήφιο του κατ’ εξοχήν διζωνικού κόμματος. Τα κρι-

τήρια που μέτρησαν γι’ αυτήν είπε, μετά από πολύω-

ρες συζητήσεις, ήταν η καθαρότητα, η εντιμότητα, η

ικανότητα, η αξιοπρέπεια και η παιδεία του. Κατέληξε

στο συμπέρασμα ότι έχει ταυτόσημες θέσεις και από-

ψεις για το εθνικό θέμα και τα κοινωνικο-οικονομικά

προβλήματα. Μήπως διαπίστωσε ταυτότητα μαζί του

και στην αξιοπρέπεια και σταθερότητα;

ΗΡΑ
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Άποψη - Σχόλια

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τούρκος το παίζει σε δύο

κύρια ταμπλό:

1. Το ένα αφορά την διεύρυνση του ΝΑΤΟ στον

βορρά με τις αιτήσεις της Φινλανδίας και της

Σουηδίας, τις οποίες ο Τούρκος μπλόκαρε με την

γελοία δικαιολογία ότι οι δύο Σκανδιναβικές

χώρες βοηθούν την Κουρδική οργάνωση ΡΚΚ

εναντίον του Τουρκικού κράτους.

2. Το δεύτερο αφορά το Ελληνικά νησιά του

Αιγαίου, για τα οποία ο Τούρκος εδώ και αρκετό

διάστημα ισχυρίζεται ότι δήθεν παράνομα έχουν

στρατιωτικοποιηθεί από την Ελλάδα, αλλά και

πιο έντονα τελευταίως, ότι αυτά στην ουσία ανή-

κουν στην Τουρκία λόγω της γειτνίασης.

Πρόσφατο πρωτοσέλιδο της φιλοκυβερνητι-

κής Τουρκικής εφημερίδας «Sabah» αναφέρει:

«Ο Ερντογάν θα καταγγείλει την Ελλάδα στην

επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ για την παράνομη

στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου».

«Ο Τούρκος πρόεδρος θα θέσει επιτακτικά την

κλιμάκωση της έντασης της Ελλάδας στο Αιγαίο

λόγω της κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς

δικαίου. Ο οπλισμός των νησιών με αποστρα-

τικοποιημένο καθεστώς, που αποτελεί ουσια-

στική παραβίαση των συμφωνιών του Παρισιού

του 1947 και της Λωζάνης του 1923, καθώς και

προκλητικές επισκέψεις σε επίπεδο Έλληνα

υπουργού Άμυνας καταγράφηκαν επίσης από

την Τουρκία και θα αποδείξει στους συμμάχους

με έγγραφα τα γεγονότα που αρνείται η Αθήνα».

Η νεο-Οθωμανική Ισλαμική Τουρκία υπό τον

επιθετικό και αλαζόνα σουλτάνο αρνείται την

ύπαρξη και αμυντική υπεράσπιση της Ελλάδος

ως κυρίαρχης χώρας και θέλει να την εξαφανίσει,

όπως ακριβώς συμπεριφέρεται και ο επιθετικός

εισβολέας Αδόλφος Πούτιν στην περίπτωση της

κυρίαρχης Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Τουρκόφιλος Στό-

λτενμπεργκ δηλώνει δημοσίως «Βρείτε τα» σε

Ελλάδα και Τουρκία, βάζοντας στην ίδια μοίρα

τον αμυνόμενο με τον επιτιθέμενο.

Αυτός ο χαζοβιόλης σίγουρα αγνόησε τις πρό-

σφατες επίσημες δημόσιες ανακοινώσεις τόσο

του Αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσο και του

Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατα-

δικάζουν την επιθετική Τουρκία και υποστηρίζουν

το σαφές και νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδος να

αμύνεται της εδαφικής της κυριαρχίας.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πρώην Έλληνας ΥΠΕΞ

Πέτρος Μολυβιάτης, με ανοικτή μακροσκελή επι-

στολή προς αυτόν τον ανθέλληνα ανίδεο, τού

τα “χώνει” δεόντως.

Είναι εμφανές ότι ο Τούρκος πιέζει και για τα

δύο ανωτέρω θέματα για να κερδίσει στο τέλος

πρωτίστως στο ένα, και αυτό βεβαίως είναι στο

Αιγαίο.

Ξέρει πολύ καλά, ότι θα υποστεί τεράστια πολι-

τική πίεση από τις ΗΠΑ και τις μεγάλες χώρες

τις Ευρώπης για να ξεμπλοκάρει το βέτο για την

αίτηση της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και έτσι

να ενισχυθεί σημαντικά το ΝΑΤΟ έναντι του επι-

θετικού εισβολέα Αδόλφου Πούτιν.

Και είναι προφανές ότι στο παζάρι που θα

κάνει ο θρασύτατος Τούρκος θα πει, εντάξει θα

ξεμπλοκάρω τις αιτήσεις των δύο Σκανδιναβικών

χωρών αλλά θέλω συγκυριαρχία στο Αιγαίο

όπως πέτυχε στην Κύπρο με την παράνομη

εισβολή και ημικατοχή εδώ και 48 χρόνια.

Συνεπώς θα αναμένουμε να δούμε πλέον στην

πράξη την όποια συμπαράσταση των Δυτικών

μας συμμάχων στην δίκαιη υπόθεση της Ελλά-

δας για την επιβεβαίωση και έμπρακτη δια-

σφάλιση της κυριαρχίας της στα Ελληνικά νησιά

του Αιγαίου!

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε ΣΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα
Το χοντρό ανατολίτικο παζάρι του θρασύτατου Τούρκου
εν όψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ!

Γιαΐρ Λαπίντ, Υπουργός Εξωτερικών και σύντο-

μα υπηρεσιακός Πρωθυπουργός του Ισραήλ:

«Αδιατάρακτη η σχέση Ισραήλ-Ελλάδος. Απο-

τελεσματικό το πλαίσιο 3+1, Ισραήλ, Ελλάδος,

Κύπρου με ΗΠΑ!»

Πρόσφατη συνέντευξη του Γιαϊρ Λαπίντ στην

«Καθημερινή» των Αθηνών. Είναι ο ηγέτης της

ισραηλινής αντιπολίτευσης που εξασφάλισε την

υποστήριξη του ακροδεξιού Ναφτάλι Μπένετ για

τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας,

από τον Ιούνιο του 2021.

Ο πρωθυπουργός Μπένετ και ο ΥΠΕΞ Λαπίντ

διαλύουν τώρα το κοινοβούλιο και πάνε σε πρόωρ-

ες εκλογές. Την επόμενη εβδομάδα θα διεξαχ-

θεί ψηφοφορία στο Ισραηλινό κοινοβούλιο και

στη συνέχεια ο Λαπίντ θα αναλάβει την πρωθυ-

πουργία του Ισραήλ.

Συνέντευξη Γιαΐρ Λαπίντ: «Το πλαίσιο 3+1,

δηλαδή το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Κύπρος και οι

ΗΠΑ, είναι ένα αποτελεσματικό φόρουμ για την

αντιμετώπιση περιφερειακών, ακόμη και πα-

γκόσμιων προκλήσεων…»

»Η σχέση Ελλάδας και Ισραήλ θα συνεχίσει

να ευδοκιμεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από οποι-

εσδήποτε άλλες εξελίξεις στην περιοχή. Η Ελληνοϊ-

σραηλινή σχέση είναι μια στρατηγική συμμαχία

βασισμένη σε αξίες μεταξύ δύο χωρών που μοι-

ράζονται κοινές αξίες και ένα όραμα για σταθερ-

ότητα, καινοτομία, δημοκρατία και ευημερία.

»Οι Συμφωνίες του Αβραάμ έχουν δημιουργήσει

νέες δυνατότητες και νέες πραγματικότητες για

τη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, παρά τη στρατηγική

στροφή τους προς τον Ειρηνικό, θα παραμείνουν

στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή τους στο

σχήμα 3+1 με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την

Κυπριακή Δημοκρατία. Η σχέση ΗΠΑ–Ισραήλ

παραμένει ακρογωνιαίος λίθος για τη σταθε-

ρότητα στη Μέση Ανατολή».

Δικό μου σχόλιο: Για την Κυπριακή Δημοκρ-

ατία, το Ισραήλ είναι ο στενότερος και πολυτι-

μότερος σύμμαχος στην περιοχή, μετά βεβαίως

από την Ελλάδα, που είναι ο φυσικός και εθνικός

προστάτης του Κυπριακού Ελληνισμού.

Το Ισραήλ διαθέτει από τις πιο σύγχρονες

Ένοπλες Δυνάμεις στον κόσμο, και μέσω του

πανίσχυρου Αμερικανο-Εβραϊκού Λόμπι, ελέγχει

παρασκηνιακά το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, δηλα-

δή το Στέιτ Ντιπάρντμεντ και το Πεντάγωνο.

Ο Ελληνισμός – Ελλάδα και Κύπρος – έχουν

μεγάλο πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό κέρ-

δος από την στενή τους συμμαχία με το κράτος

του Ισραήλ. Η συμμαχία αυτή θα πρέπει συνεχώς

να εμβαθύνεται και να διευρύνεται!

ΓΡΑΙΚΟΣ

Η Συμμαχία 3+1, δηλαδή το Ισραήλ, 
η Ελλάδα, η Κύπρος και οι ΗΠΑ



Η
άνανδρη μανία του Ρώσου προέ-

δρου Πούτιν εκδηλώθηκε αυτή τη

φορά με βομβαρδισμό ενός πολυσύ-

χναστου εμπορικού κέντρου στην πόλη

Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας, συνεπεία

του οποίου σκοτώθηκαν 16 άμαχοι πολίτες

και τραυματίστηκαν 59.

Την φρικιαστική αυτή πυραυλική επίθεση

καταδίκασαν όλες οι ελεύθερες δημοκρατι-

κές χώρες του κόσμου, την οποία χαρα-

κτήρισαν «έγκλημα πολέμου», πλην της …

Τουρκίας.

Κτύπησαν αδιακρίτως 

με πυραύλους

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν

59 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα σε πλήγμα

με ρωσικούς πυραύλους εναντίον "πολυ-

σύχναστου" εμπορικού κέντρου στο Κρε-

μεντσούκ της κεντρικής Ουκρανίας. Σύμφω-

να με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία,

το εμπορικό κέντρο χτυπήθηκε από αντιπ-

λοϊκούς πυραύλους Kh-22 που εκτοξεύτηκαν

από βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς

Tu-22 από τη ρωσική περιοχή Κουρσκ.

Χίλιοι άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτε-

ρικό του κτιρίου αλλά "πολλοί κατάφεραν να

βγουν έξω". Φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση

10.000 τετραγωνικών μέτρων μετά την έκρη-

ξη.

Η πόλη Κρεμετσουκ βρίσκεται στο κέν-

τρο της Ουκρανίας. Είχε περίπου 220.000

κατοίκους πριν από τον πόλεμο και μέχρι

τώρα είχε γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς.

ΖΕΛΕΝΣΚΙ: 

«Μόνον παράφρονες… 

δεν έχουν θέση στη γη»

«Το σημερινό ρωσικό πλήγμα σε ένα εμπο-

ρικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ είναι μια από

τις πιο αναίσχυντες τρομοκρατικές ενέργει-

ες στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μια ήσυχη πόλη,

ένα συνηθισμένο εμπορικό κέντρο, μέσα στο

οποίο υπήρχαν γυναίκες, παιδιά, απλοί άν-

θρωποι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Μόνο εντελώς παράφρονες τρομοκρά-

τες θα μπορούσαν να χτυπήσουν μια τέτοια

εγκατάσταση με πυραύλους και αυτοί δεν θα

έπρεπε να έχουν θέση στη Γη», υπογράμ-

μισε ο Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για ένα «υπο-

λογισμένο χτύπημα».

ΟΗΕ: «Αξιοκατάκριτη 

επίθεση»

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν την ανησυχία

τους για τις εντεινόμενες μάχες στην Ουκρα-

νία και για την «αξιοκατάκριτη» επίθεση σε

εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ,

δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμ-

ματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, Στε-

φάν Ντουζαρίτς.

«Είναι αξιοθρήνητο, το λιγότερο που μπο-

ρούμε να πούμε. Οποιοδήποτε είδος μη στρα-

τιωτικής υποδομής, κάτι που περιλαμβάνει

προφανώς εμπορικά κέντρα και αμάχους,

δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί στόχο», είπε ο

Ντουζαρίτς σε δημοσιογράφους.

G7: «Έγκλημα πολέμου»

«Εγκλημα πολέμου» χαρακτήρισαν οι

ηγέτες της G7 την επίθεση σε εμπορικό κέν-

τρο της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι «ο Ρώσος

πρόεδρος Πούτιν και οι άλλοι υπεύθυνοι θα

λογοδοτήσουν».

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε την

«απόλυτη φρίκη» και κάλεσε τον λαό της

Ρωσίας να «δει την αλήθεια» καταπρόσω-

πο. «Μοιραζόμαστε την οδύνη των οικογε-

νειών των θυμάτων. Και την οργή μπροστά

σε αυτό το αίσχος», πρόσθεσε ο πρόεδρος

της Γαλλίας.

O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντο-

νι Μπλίνκεν δήλωσε ότι ο κόσμος «νοιώ-

θει αποτροπιασμό» για το χτύπημα ρωσι-

κού πυραύλου σε εμπορικό κέντρο.

Περιγράφοντας την πυραυλική επίθεση

ως «την τελευταία χρονικά μιας σειράς ωμο-

τήτων», ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «οι

Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υπο-

στηρίζουν τους Ουκρανούς εταίρους τους

και θα ζητήσουν η Ρωσία να λογοδοτήσει,

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ευθύνον-

ται για τις θηριωδίες».

Ο Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε τη ρωσι-

κή επίθεση που, όπως είπε ο Βρετανός

πρωθυπουργός, καταδεικνύει τη «σκλη-

ρότητα και τη βαρβαρότητα» του Βλαντίμιρ

Πούτιν και το μόνο που κάνει είναι να «ενισχύει

την αποφασιστικότητα» της Δύσης να στηρίξει

το Κίεβο.

«Αυτή η φρικτή επίθεση έδειξε για άλλη

μια φορά τα βάθη της σκληρότητας και της

βαρβαρότητας στα οποία είναι έτοιμος να

βυθιστεί ο Ρώσος ηγέτης», ανέφερε σε ανα-

κοίνωσή του ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Ο Πούτιν πρέπει να καταλάβει ότι η συμπε-

ριφορά του θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα

του Ηνωμένου Βασιλείου και όλων των άλλων

χωρών της G7 να στηρίξουν την Ουκρανία

για όσο διάστημα χρειαστεί», πρόσθεσε.

ΜΠΑΪΝΤΕΝ: «Ενισχύουμε
τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ 

στην Ευρώπη»
Σε μία κρίσιμη περίοδο για το μέλλον και την ασφάλεια της

Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπά-

ιντεν ανακοίνωσε από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη την

ενίσχυση στις χερσαίες, αεροπορικές και θαλάσσιες δυνάμεις

του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την ενίσχυση του ΝΑΤΟ με αμερι-

κανικές δυνάμεις, λέγοντας ότι η συμμαχία το χρειάζεται περ-

ισσότερο σήμερα «από ποτέ» ως απάντηση στον πόλεμο της

Ρωσίας στην Ουκρανία που διανύει πλέον τον τέταρτο μήνα

του.

Το ΝΑΤΟ θα «ενισχυθεί προς όλες τις κατευθύνσεις σε κάθε

τομέα γη, αέρα και θάλασσα», είπε στη Σύνοδο κορυφής της

Συμμαχίας στην ισπανική πρωτεύουσα.

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Επικαιρότητα

Ο Πούτιν καταστρέφει 
την παραγωγή τροφίμων

στην Ουκρανία
ΕΠΕΜΒΑΣΗ G7 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Μετά το αυστηρό μήνυμα της Ομάδας των Επτά (G7) πιο ανε-

πτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου στον Ρώσο πρόεδρο

από τον οποίο και ζήτησαν να επιτρέψει τις εξαγωγές σιτηρών από

την Ουκρανία αφήνοντας στην άκρη την εκβιαστική τακτική, σειρά

πήραν οι δεσμεύσεις για την αποφυγή της επισιτιστικής κρίσης.

«Οι ενέργειές τού Πούτιν στραγγάλισαν την παραγωγή τροφίμων

και γεωργικών προϊόντων και χρησιμοποίησε τα τρόφιμα ως πολε-

μικό όπλο μέσω της καταστροφής αγροτικών αποθεμάτων, εγκατα-

στάσεων επεξεργασίας (…) και τον αποκλεισμό των λιμανιών της

Μαύρης Θάλασσας», σημείωσε αξιωματούχος των Επτά.

Ειδικότερα οι G7 θα δεσμευτεί για τη χορήγηση έως και 5 δισε-

κατομμυρίων δολαρίων για τη βελτίωση της παγκόσμιας επισιτι-

στικής ασφάλειας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματού-

χος, ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες των αναπτυσσόμενων χωρών

για την απειλή λιμού που πυροδότησε ο πόλεμος στην Ουκρα-

νία.

Το σχέδιο με τις αναδυόμενες οικονομίες

Στις δηλώσεις που έκανε την τελευταία ημέρα της συνόδου κορ-

υφής της G7 στη Γερμανία, Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι

οι ΗΠΑ θα παρέχουν πάνω από το μισό από αυτό το ποσό, το ο-

ποίο θα δοθεί στις προσπάθειες καταπολέμησης της πείνας σε 47

χώρες και στην χρηματοδότηση περιφερειακών οργανώσεων.

Η G7 προσπαθεί να συσπειρώσει τις αναδυόμενες οικονομίες,

πολλές από τις οποίες έχουν στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, για να

αντιταχθούν στην εισβολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν

στην Ουκρανία και είχε προσκαλέσει στην σύνοδό της στη Γερμανία

πέντε μεγάλες μικρομεσαίου εισοδήματος δημοκρατίες με αυτόν

τον στόχο.

Περίπου 2 δισεκατομμύρια από το ποσό που θα χορηγηθεί θα

δοθεί απευθείας σε ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, ενώ 760 εκατομ-

μύρια θα δοθούν σε «επισιτιστική βοήθεια» ώστε να «ενισχυθεί η

ανθεκτικότητα και η παραγωγικότητα των συστημάτων τροφίμων

στον κόσμο».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥΤΙΝ

Οι Ρώσοι βομβάρδισαν αμάχους
σε εμπορικό κέντρο!

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ: «Θα στέλνουμε
όπλα στο Κίεβο για όσο καιρό χρειαστεί»

Μετά την ομάδα των G7 που χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου τις ρωσικές επιθέ-

σεις στην Ουκρανία και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στέλνουν το δικό τους μήνυμα στους

εισβολείς.

Οι σύμμαχοι του NATO θα συνεχίσουν να προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα

για να μπορεί να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία για όσο καιρό χρειαστεί, δήλωσε από

τη Μαδρίτη ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, στέλνοντας έτσι μία ακόμη

σαφή προειδοποίηση στoν Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι καλό που οι χώρες που συγκεντρώνονται εδώ, όπως και πολλοί άλλοι,

συμβάλλουν ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αμυνθεί – παρέχοντας οικονομικά μέσα,

ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και παρέχοντας τα όπλα που χρειάζεται επειγόντως η

Ουκρανία», δήλωσε ο Σολτς προσερχόμενος χθες στις συνομιλίες κατά την δεύτερη

ημέρα της συνόδου κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στην ισπανική πρωτεύου-

σα.

«Το μήνυμα είναι: θα συνεχίσουμε να το κάνουμε – και να το κάνουμε εντατικά –

για όσο καιρό χρειαστεί, για να μπορεί η Ουκρανία να αμυνθεί», πρόσθεσε.



Ξεσπάθωσε κατά του Προέδρου Αναστα-

σιάδη και της Ε/κ πλευράς ο  αντιπρόε-

δρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι,

χαρακτηρίζοντας τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-

στοσύνης που υπέβαλε η κυπριακή κυβέρ-

νηση ως «Μορφή Τυραννίας» για τους Τουρ-

κοκύπριους.

«Ποιος είσαι εσύ που θα πεις στη “βόρεια Κύπρο”

δώσε μου τα Βαρώσια και θα σε αφήσω να χρη-

σιμοποιήσεις το αεροδρόμιο», είπε ο Τούρκος αν-

τιπρόεδρος. «Μα, σε ποιον ανήκουν τα Βαρώσια;

Στη “βόρεια Κύπρο”. Σε ποιον ανήκει το αερ-

οδρόμιο Ερτζάν; Στη “βόρεια Κύπρο”. Ποιος

είσαι εσύ που θα πεις στη “βόρεια Κύπρο”

δώσε μου τα Βαρώσια και θα σε αφήσω να

χρησιμοποιήσεις το αεροδρόμιο; Αυτό είναι

αλαζονεία. Είναι αυθάδεια», δήλωσε ο Φουάτ

Οκτάι.

Στη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Φουάτ Οκτάι

απείλησε και την Ελλάδα, λέγοντας ότι «είτε θα

αφοπλιστούν τα νησιά, είτε θα αμφισβητηθεί

η κυριαρχία τους και «όπου πάει».

«ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ 

Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ»

Νωρίτερα, κατά την παράνομη επίσκεψη του

Τούρκου αντιπροέδρου στα κατεχόμενα, Φουάτ

Οκτάι και Ερσίν Τατάρ  απέρριψαν τα Μέτρα Οι-

κοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) της ελληνο-

κυπριακής πλευράς με τον Τούρκο αντιπρόεδρο

να τα χαρακτηρίζει μονόπλευρα και «μορφή τυρ-

αννίας» και τον δε Τουρκοκύπριο ηγέτη να αναφέ-

ρει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει συγκε-

κριμένες προτάσεις για συνεργασία σε τομείς όπως

το φυσικό αέριο και η ενέργεια στην ανατολική

Μεσόγειο.

Ο Φουάτ Οκτάι είπε επίσης ότι εκλέγοντας ο

«λαός» τον Ερσίν Τατάρ στήριξε ανοικτά και την

πρόταση για λύση δύο κρατών. 

«Η μόνη επιλογή που μπορεί ν’ ανοίξει τον

δρόμο για τη λύση είναι η εκπροσώπηση της

κυριαρχικής ισότητας του τουρκοκυπριακού

λαού, της κυριαρχικής ισότητας του κράτους

(τους) και του ίσου διεθνούς καθεστώτος. Μια

τέτοια λύση θα συμβάλλει στο κλίμα συνερ-

γασίας στην ανατολική Μεσόγειο».

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι οι ει-

λικρινείς προσπάθειες της τουρκοκυπριακής πλε-

υράς για λύση του Κυπριακού προς όφελος ολό-

κληρου του κυπριακού λαού έχουν υπονομευτεί

από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της ελληνικής

πλευράς η οποία συνεχίζει να το πράττει σήμερα.

«Απλώς, με διαφορετικά παιχνίδια», σημείωσε.

Υποστήριξε, επίσης, ότι οι Ελληνοκύπριοι θεω-

ρούν τους εαυτούς τους ως τους μόνους ιδιοκτή-

τες του νησιού, δεν υπολογίζουν καθόλου τους 

Τουρκοκύπριους και προσπαθούν να καλύψουν

τα γεγονότα με ένα αναχρονιστικό πέπλο αδιαλ-

λαξίας. «Αυτό είναι ένα όνειρο και δεν θα απο-

φέρει κανένα αποτέλεσμα», ανέφερε.

«Μονομερείς κραυγές τυραννίας

τα Ε/κ ΜΟΕ»

Ο κ. Οκτάι είπε ότι «οι δε μονομερείς κραυ-
γές που υποβάλλονται από την ελληνοκυ-
πριακή πλευρά ως ΜΟΕ δεν πάνε πιο πέρα,
δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα από το να είναι
σχέδια αύξησης της καταδίωξης – τυραννίας»

Κατά τον Τούρκο αντιπρόεδρο, η διεθνής κοινότη-

τα δεν έχει ειλικρινή στάση στο Κυπριακό και

συνεχίζει να το βλέπει από την πλευρά των Ελληνοκ-

υπρίων. «Και τί κρίμα, αυτό το κάνει και η ΕΕ».

«Το γεγονός της κυριαρχικής ισότητας δεν θα

αλλάξει, ακόμα κι αν η ελληνοκυπριακή πλευρά

έσπευσε στο ΣΑ των ΗΕ όταν είδε την ακτή των

Βαρωσίων να ζωντανεύει, ακόμα κι αν η Ελλάδα

ήλπιζε σε βοήθεια από τη σκιά της ΕΕ, Σημαίνει ότι

αυτός που βρίσκεται στη σκιά, δεν έχει σκιά», επι-

σήμανε.

ΤΑΤΑΡ: «Συνεργασία 

δύο κρατών»

«Απορρίψαμε, δεν τίθεται ούτε καν θέμα
συζήτησης για τις λεγόμενες προτάσεις του ελ-
ληνοκύπριου ηγέτη που περιλαμβάνουν να
επιστρέψουμε το Βαρώσι και να ανοίξει το δικό
μας αεροδρόμιο και το δικό μας λιμάνι για απε-
υθείας πτήσεις κι απευθείας εμπόριο, υπό τον
έλεγχο των ΗΕ και της ΕΕ», ανέφερε ο Ερσίν Τα-

τάρ.

Εξάλλου, συνέχισε, υπάρχει μια νέα πολιτική

που βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα κι επανέ-

λαβε ότι θα υποβάλει μια σειρά από μέτρα για συνε-

ργασία μεταξύ «δύο κρατών», που θα είναι προς

όφελος «του τουρκοκυπριακού λαού, του ελ-
ληνοκυπριακού λαού».

Θα περιλαμβάνουν, πρόσθεσε, «τις πηγές υδρ-
ογονανθράκων, το θέμα της ενέργειας, αλλά
ταυτόχρονα θα είναι πολύ σημαντικά για τη
διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.
Θα ανακοινώσω τις επόμενες ημέρες τις συγκε-
κριμένες προτάσεις μας».

Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό βήμα το άνοιγ-

μα του Βαρωσιού, υποστηρίζοντας και πάλι ότι έγι-

νε με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν είναι ενάντια

στα ψηφίσματα των ΗΕ.

Οι παλιοί κάτοικοι, συνέχισε, μπορούν μέσω της

«επιτροπής ακίνητης περιουσίας» που την απο-

δέχεται το ΕΔΑΔ, να προσφύγουν για την πε-

ριουσία τους.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν

επισκεφθεί την περιφραγμένη πόλη, σύμφωνα με

τον Ερσίν Τατάρ, ισχυριζόμενος ότι «το Βαρώσι

είναι έδαφος της “ΤΔΒΚ”», όπως αποκάλεσε το

ψευδοκράτος. Τις επόμενες ημέρες, συνέχισε, στο

Βαρώσι θα γίνουν έργα υποδομών στις παραλίες,

τους δημόσιους χώρους, στα εθνικά πάρκα.

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Δεν τους

ακολουθώ στο κατήφορο»

Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τον κατήφο-

ρο μιας απρεπούς συμπεριφοράς, που ακολουθ-

ούν όσοι έχουν αναθεωρητικές συμπεριφορές, δή-

λωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Νίκος Αναστασιάδης.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τούρκου αν-

τιπροέδρου που βρίζει και απορρίπτει τα ΜΟΕ και

δεν θέλει να κάνει οποιαδήποτε παραχώρηση,

ζητώντας και την Αμμόχωστο, ο πρόεδρος της

Δημοκρατίας είπε ότι «παραμένουμε προσηλω-

μένοι στον στόχο και για επανάληψη των συνομι-

λιών και για εξεύρεση λύσης στη βάση των ψηφι-

σμάτων των ΗΕ, του Χάρτη των ΗΕ, των ευρω-

παϊκών αξιών και αρχών.

»Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τον κα-

τήφορο μιας απρεπούς συμπεριφοράς που

ακολουθούν όσοι έχουν αναθεωρητικές πολι-

τικές».
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«Μορφή τυραννίας τα ΜΟΕ
των Ε/κ», λέει ο Οκτάι

Κυπριακή Επικαιρότητα
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Στον Γενικό Διευθυντή της ΚΕΔΕ, Ιωάννη Κα-

ράγιαννη, ανατέθηκε με απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών Ελλάδας και Κύπρου Μάκη Βορίδη

και Νίκου Νουρή αντίστοιχα, ο ρόλος του υπεύθυ-

νου για τον συντονισμό και τη μεταφορά τεχνο-

γνωσίας από την Ελλάδα προς την Κύπρο, στη

μεταρρυθμιστική προσπάθεια που καταβάλλει η

Κυπριακή Δημοκρατία στο πεδίο της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε. μετά την

σύσκεψη με τους δυο Υπουργούς Εσωτερικών και

τα υπηρεσιακά στελέχη των ΥΠΕΣ Ελλάδας και

Κύπρου, έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Η ανάθεση στο πρόσωπο μου του ρόλου του

συντονιστή, με τιμά ιδιαίτερα. Το σημαντικό όμως

είναι ότι ταυτόχρονα αναγνωρίζεται κι αναδεικνύε-

ται η σημαντική συνεισφορά της Κ.Ε.Δ.Ε και του

αιρετού πολιτικού προσωπικού του θεσμού μας,

στην προσπάθεια που καταβάλλουμε όλα αυτά τα

χρόνια να πάμε την Ελλάδα μπροστά, με την αυ-

τοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Υπουργούς

Εσωτερικών Ελλάδας και Κύπρου Μάκης Βορίδη

και Νίκο Νουρή για την μεγάλη εμπιστοσύνη τους

προς το πρόσωπο μου και την προσπάθεια που

καταβάλλουμε τα τελευταία χρόνια, υπό την κα-

θοδήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Πα-

παστεργίου, μαζί με τα άλλα μέλη του Δ.Σ., με

στόχο την θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση της

Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού, προς όφελος των πο-

λιτών των τοπικών μας κοινωνιών».

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα που απασχό-

λησε  την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δημο-

γραφικό και τα όσα ακούστηκαν για την ύπαρξη

μεταδιδόμενων ασθενειών μεταξύ των μετανα-

στών στο Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ)

«Πουρνάρα», εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Όπως διευκρινίζει, η Υπηρεσία Ασύλου με την

είσοδο τους στο Κέντρο προβαίνει, για όλους ανε-

ξαίρετα τους μετανάστες, στις αναγκαίες και επι-

βαλλόμενες βάσει των πρωτοκόλλων διαγνωστι-

κές εξετάσεις, αλλά και θεραπείες εκεί και όπου

κριθεί αναγκαίο, πριν τους επιτραπεί η έξοδος από

το Κέντρο.

Μάλιστα, προσθέτει η ανακοίνωση, «μόλις πρ-

όσφατα η Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία με τις

Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, πρ-

οχώρησε στην αναβάθμιση του ιατρικού κέντρου

στο ΚΕΠΥ Πουρνάρα και στη στελέχωση του με 3

ιατρούς και 6 νοσηλευτές καθώς επίσης και με τον

αναγκαίο εξοπλισμό προκειμένου να υπάρξει βε-

λτιστοποίηση της διαχείρισης των διαφόρων πε-

ριστατικών».

Πρόσθετα για να περιοριστεί το φαινόμενο της

παράνομης και ανεξέλεγκτης εξόδου από το Κέν-

τρο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί στην

τοποθέτηση διπλής εξωτερικής περίφραξης, ενώ

έχει ενισχυθεί και η φρούρηση τόσο με αστυνομι-

κή παρουσία όσο και με ιδιωτική εταιρεία φύλαξ-

ης, αναφέρει η ανακοίνωση. 

«Δεν θέλουμε και ούτε μπορούμε να ωραιοποι-

ήσουμε την κατάσταση. Αντίθετα επαναλαμβάνο-

υμε ότι εάν δεν γίνει κατορθωτός ο άμεσος και δρ-

αστικός περιορισμός των ροών από την πράσινη

γραμμή τα προβλήματα θα αυξηθούν. Ούτε η δημιο-

υργία νέων χώρων αποτελεί λύση ούτε πολύ πε-

ρισσότερο η παθητική ανοχή. Επιβάλλεται να

μειώσουμε τις ροές ιδιαίτερα από την υποσαχάρ-

ια Αφρική αλλά και να αυξηθούν στον μέγιστο δυνατό

βαθμό οι επιστροφές. Και προς αυτή την κατεύθυνση

κινούνται όλα τα μέτρα που λαμβάνονται». 

Το Υπουργείο σημειώνει πως στην προσπά-

θεια αυτή ζητά τη στήριξη των πολιτών. 

«Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η συνεχιζόμενη

υβριδική απειλή της Τουρκίας με την καθημερινή

προώθηση εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών

από την πράσινη γραμμή είναι εθνική υπόθεση και

απαιτεί συλλογικότητα για την αντιμετώπιση της»,

καταλήγει η ανακοίνωση.
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Βοήθεια της Ελλάδας για τη μεταρρύθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Η ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ «ΕΙΣΒΟΛΗ» ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Διπλή περίφραξη στο μεταναστευτικό κέντρο «Πουρνάρα»
για να μην δραπετεύουν και μολυσματικοί ασθενείς

Μπροστά στη δύσκολη και ζοφερή διεθνή συγκυρία

παραμένουμε προσηλωμένοι σε αρχές και επανα-

βεβαιώνουμε τον πολιτικό αγώνα μας για την απε-

λευθέρωση και τη δημιουργία μιας ενωμένης, ελεύθε-

ρης και δημοκρατικής ευρωπαϊκής χώρας, δήλωσε ο

Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεο-

λαίας και Αθλητισμού Πρόδρομος Προδρόμου.

Στον επιμνημόσυνο λόγο του την Κυριακή προς

τιμήν των Πεσόντων και των Αγνοουμένων Αγλαν-

τζιωτών κατά την τουρκική εισβολή του 1974 είπε ότι

«θα επιμένουμε, όσος χρόνος και αν χρειαστεί και

όσο μεγάλες προσπάθειες ή και θυσίες ακόμα και

αν φανούν αναγκαίες. Διότι δεν απεμπολούμε τα

κατεχόμενα ούτε ξεχνούμε τη θυσία των αγωνι-

στών του 1974».

Διότι, σημείωσε ο κ. Προδρόμου, «δεν παραι-

τούμαστε από το δικαίωμα να δούμε μια πατρίδα αντά-

ξια των αγώνων και της ιστορίας μας, μια ενωμένη

πατρίδα που θα εξασφαλίζει πλήρως τα ανθρώπινα

δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, σε συνθήκες

ασφάλειας και ειρήνης, για όλους τους νόμιμους κα-

τοίκους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους».

Μνημονεύοντας τους πεσόντες και αγνοούμενους

της Αγλαντζιάς, είπε, «φέρνουμε στον νου είκοσι δύο

συμπατριώτες μας που έπεσαν νεκροί ή που χάθη-

καν τα ίχνη τους μέσα στον συρφετό του πολέμου, στα

πεδία των μαχών».

«Στον νου μας έρχονται εικόνες αγωνιστών και

μαρτύρων για την τιμή της πατρίδας και για τα πα-

νανθρώπινα ιδεώδη της ελευθερίας και της αξιοπρέ-

πειας του ανθρώπου. Πέντε από αυτούς, τρεις γυναίκες,

ένα τετράχρονο κοριτσάκι και ένας πολίτης, χάθηκαν

εκείνες τις μέρες και έκτοτε δεν υπήρξε είδηση για την

τύχη τους», συνέχισε.

Ο κ. Προδρόμου είπε ότι κάθε εκδήλωση μνήμης

για τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και τα άλλα

όλα τα θύματα της τουρκικής εισβολής, πέραν από

την απόδοση της οφειλόμενης τιμής και την έκφρα-

ση της ευγνωμοσύνης μας για την προσφορά τους,

έχει και αυτό το νόημα: της δέσμευσης ότι θα συνεχίσου-

με αμείωτες τις προσπάθειες και τον πολιτικό αγώνα

για να αντισταθούμε στον επικίνδυνο επεκτατισμό

που συνεχίζει να προβάλλει η Τουρκία και θα διεκδι-

κήσουμε επίμονα μια ειρηνική επίλυση του Κυπρια-

κού στη βάση του διεθνούς δικαίου μέσα από μια λει-

τουργική λύση, σύμφωνη πάντα και με τις προδια-

γραφές ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης.

Κυπριακή Επικαιρότητα

Από αριστερά: Ι. Καραγιάννης, Μ. Βορίδης και Ν. Νουρής

ΠΡ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: «Απελευθέρωση 
και λύση για μια ελεύθερη, δημοκρατική

ευρωπαϊκή χώρα»



Με την υπογραφή Μνημονίου συναντίληψης

και συνεργασίας στον τομέα της Διασποράς

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριμερούς

συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου, Αρμενίας που

πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το πρωί της

Παρασκευής, 24 Ιουνίου 2022.

Η πρωτοβουλία της τριμερούς ανήκει στον

Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέμα-

τα Απόδημου Ελληνισμού Ανδρέα Κατσα-

νιώτη ενώ η Κύπρος Εκπροσωπήθηκε από

τον Επίτροπο Προεδρίας για Ανθρωπιστικά

Θέματα και Θέματα Αποδήμων, Φώτη Φωτίου,

και η Αρμενική από τον Ύπατο Αρμοστή για

Θέματα Αποδήμων, Zareh Sinanyan.

Το προοίμιο του μνημονίου που υπέγρα-

ψαν οι τρεις Υφυπουργοί υπογραμμίζει τις

ιστορικές σχέσεις φιλίας Ελλάδας, Κύπρου

και Αρμενίας καθώς και τους ισχυρούς πολι-

τιστικούς και θρησκευτικούς τους δεσμούς.

Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης

των συνεργασιών στον τομέα της Διασποράς

καθώς τόσο η Ελλάδα και η Κύπρος όσο και

Αρμενία διαθέτουν δυναμικές κοινότητες ομο-

γενών παντού στον κόσμο. Το μνημόνιο εξει-

δικεύεται σε εννιά επιμέρους άρθρα τα οποία

περιγράφουν τις από κοινού δράσεις που θα

αναλάβουν οι τρείς χώρες για την ανταλλαγή

πληροφοριών και τεχνογνωσίας στον τομέα

της Διασποράς αλλά και για την προώθηση

των εθνικών τους θέσεων. Επίσης, Ελλάδα,

Κύπρος και Αρμενία αναλαμβάνουν την δέσμευ-

ση για την από κοινού προσπάθεια διεθνούς

αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων,

της Γενοκτονίας των Αρμενίων και για την διε-

θνή καταδίκη της τουρκικής κατοχής του βο-

ρείου τμήματος της Κύπρου.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσα-

νιώτης ανέφερε κατά τις δηλώσεις Tύπου πως

«Οι χώρες μας έχουν πλούσια ιστορία και

ισχυρούς πνευματικούς και πολιτιστικούς

δεσμούς, οι οποίοι ισχυροποιούνται περαι-

τέρω από την ορθόδοξη πίστη μας. Επιπλέον,

δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι και οι τρεις

χώρες διαθέτουν μια εξαιρετικά ενεργή Δια-

σπορά, η οποία ασκεί μια διακριτή μορφή πολι-

τικής, ήπιας ισχύος που μπορεί να κινητοποι-

ηθεί προς αμοιβαίο όφελος», ενώ σε άλλο

σημείο τόνισε «Αναγνωρίζοντας τη σπουδαι-

ότητα της συνεργασίας, αλλά και τον αξιο-

σημείωτο ρόλο της Διασποράς, κάνουμε σήμε-

ρα ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση

της τριμερούς συνεργασίας σε ζητήματα Δια-

σποράς με την υπογραφή Μνημονίου Κατανόη-

σης. Οι ιστορικές σχέσεις φιλίας βελτιώνονται

και διευρύνονται. Εργαζόμαστε από κοινού για

τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των

Αρμενίων και της Γενοκτονίας των Ποντίων,

καθώς και για τη διεθνή καταδίκη της κατοχής

του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Αναφορι-

κά με το Κυπριακό ζήτημα, δράττομαι της ευκαι-

ρίας για να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για ένα

πρωτίστως διεθνές ζήτημα παράνομης εισβο-

λής και κατοχής. Για τον λόγο αυτό, επιθυμούμε

την έκφραση ισχυρότερης διεθνούς αλληλεγ-

γύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία». Τέλος,

υπογράμμισε: «Ελλάδα-Κύπρος-Αρμενία έχου-

με κοινές αξίες, κοινή πορεία. Αλλά έχουμε και

κοινές εμπειρίες, κοινά τραύματα. Έχουμε έναν

γείτονα που ασκεί πολιτική μέσω της βίας.

Έναν γείτονα που φαντασιώνεται ξεπεσμένες

αυτοκρατορίες του παρελθόντος. Έναν γείτο-

να που δεν συνομιλεί – απειλεί. Που δεν συν-

υπάρχει – θέλει μόνο αυτός να υπάρχει».

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αρμενίας στην Πάτρα
Εξομολόγηση της Γιάννας Αγγελοπούλου

Είναι γεγονός ότι η Γιάννα Αγγελοπούλου έχει προσφέρει σε τούτη τη γη, την Ελλά-
δα μας, πάρα πολλά. Έφερε σε πέρας κάθε αποστολή που ανέλαβε. Και δεν δίστασε
μπροστά σε οποιοδήποτε εμπόριο. Όραμά της, η πατρίδα. «Εμείς δεν διαλέξαμε “θέλω”.
Δεν ήρθαμε με την “αλήθεια”. Δεν επιβάλαμε “ανάγνωση”. Δεν απορρίψαμε την “ανα-
φορά μειοψηφίας”, το “άλλο”, το “διαφορετικό”. Ξύσαμε ξανά την επιφάνεια. Ανοίξαμε
ξανά βιβλία. Ακούσαμε. Είδαμε. Συναντηθήκαμε. Συνομιλήσαμε. Σκεφτήκαμε. Αυτό
δεν μπορεί να είναι χαμένη ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση, απαντήσαμε στην κριτική
με πράξεις. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στους συνεργάτες μου, που δούλε-
ψαν εντατικά και αφιλοκερδώς για να ολοκληρώσουμε το έργο μας», τονίζει η Γιάννα
Αγγελοπούλου.

«Ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του τρίτου
αιώνα της ύπαρξης του Νέου Ελληνικού Κράτους. Αυτός είναι ο καλύτερος φόρος τιμής
σε εκείνους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία το 1821 και 201 χρόνια πλέον από
την Ελληνική Επανάσταση. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της Επιτροπής, οι στόχοι
μας ήταν ξεκάθαροι: να τιμήσουμε τον Αγώνα για την ελευθερία, τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες που άφησαν το αποτύπωμά τους, να αναστοχαστούμε για την πορεία των
200 ετών και να ανοίξουμε παράθυρο στο μέλλον».

«Είμαι περήφανη. Είναι δύναμη η παραδοσιακή τέχνη σε όλες της τις εκφάνσεις.
Δεν είναι κιτς. Απορώ με ορισμένους… Μάλλον κάποιοι προτιμούν τα εύκολα σχόλια.
Προσωπικά, δεν είχα καμία αμφιβολία. Κανέναν δισταγμό. Η παράδοση, οι λαϊκές
τέχνες, η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν είναι μόνο ένα σταθερό σημείο του χθες.
Αποτελούν ζωντανό κομμάτι του σήμερα. Και συγκριτικό πλεονέκτημα για το αύριο».

«Υπήρξα πολιτικός. Δημοτικός σύμβουλος και βουλευτής. Την επιλογή μου την έχω
κάνει. Την υπηρέτησα και την υπηρετώ. Επέλεξα την οικογένεια, αλλά δεν γύρισα
πλάτη. Μεγάλωσα τα παιδιά μου εδώ και εδώ βρίσκομαι. Είμαι ενεργός πολίτης. Η
απάντηση στο ερώτημα αν με ενδιαφέρει η πολιτική, είναι ότι με ενδιαφέρει η Ελλάδα.
Αν κάποιοι το παρεξηγούν αυτό, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτούς και να τους
ρωτήσετε “γιατί;”».

Και τονίζει: «Τα όσα έγιναν δεν είναι διαφημιστικό τρικ. Είναι ουσιαστική επικοινωνία.
Με περιεχόμενο, στρατηγική προετοιμασία, εναλλακτικά σενάρια και στόχευση. Όχι
δική μας στόχευση. Την κοινωνία ακούσαμε. Τα δικά της “θέλω”. Η δική μας δουλειά
ήταν να συντονίσουμε. Αν καταφέραμε να εμπνεύσουμε κιόλας, ακόμα καλύτερα! Προ-
σωπικά, το είπα ξεκάθαρα: Αγαπώ και αγαπώ να με αγαπούν. Αυτό είναι το νόημα της
ζωής. Αυτό μένει. Οι σχέσεις των ανθρώπων. Οι αναμνήσεις που δημιουργούν. Και τα
έργα τους. Το παράδειγμά τους. Έτσι πηγαίνει ο κόσμος μπροστά».

«Η Γιάννα ολοκλήρωσε το έργο της σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, αλλά η Γιάννα είναι
Ελληνίδα, αγαπά την πατρίδα της, θέλει και ξέρει να προσφέρει. Και ό,τι αναλαμβάνει
το φέρνει εις πέρας. Χωρίς ρόλους και ανταλλάγματα. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Να
προσφέρω τον χρόνο μου, την ενέργειά μου, το μυαλό μου, την ψυχή μου. Γιατί αυτό
νιώθω. Αυτή είναι η Γιάννα. Μια Ελληνίδα που αγαπά τον τόπο της. Δεν έχω άλλη
ατζέντα. Αυτό πρέπει πια να έχει γίνει σαφές». 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει εδαφική απειλή 
από την Τουρκία, από το 1974

Ο Πρέσβης ε.τ. και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Γιώρ-
γος Σαββαΐδης, δήλωσε: «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει πραγματική εδαφική απειλή από
μία αναθεωρητική/διεκδικητική Τουρκία από το 1974 και εντεύθεν. Έχει το αναφαίρε-
το δικαίωμα εθνικής αμύνης (Χάρτης ΟΗΕ) και είναι αποφασισμένη να προστατεύσει
αποτελεσματικά όλα τα δικαιώματά της, καθόσον αφορά τα σύνορά της στο έδαφος,
στη θάλασσα και στον εναέριο χώρο. Είναι πιστή στην τήρηση των διεθνών της υποχρ-
εώσεων, μετέχουσα σε όλους τους ευρωατλαντικούς θεσμούς και καλλιεργούσα σχέ-
σεις καλής γειτονίας, συναντίληψης και συμμαχίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του ΝΑΤΟ, αλλά και διμερώς, με σκοπό πάντοτε την ειρήνη, την σταθερότητα,
τη συνεργασία με όλους, χωρίς απειλές πολέμου και χρήση βίας στην επίλυση των
διαφορών. Το νομικό καθεστώς των ελληνικών νήσων του Ανατολικού Αιγαίου και της
Δωδεκανήσου βασίζεται στις ισχύουσες Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης (1923) και
των Παρισίων (1947). Η ελληνική κυριαρχία στις νήσους αυτές ουδέποτε αναγνωρίσθηκε
υπό όρους αντιστροφής. Είναι οριστική και αναγνωρισμένη από τους πάντες και μέχρι
πολύ πρόσφατα και από την Τουρκία».

Χτυπάει την καμπάνα στην Ελλάδα ο Ρέγκλινγκ!

«Η Ελλάδα έχει πράγματι το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρ-
ωζώνη, αλλά το ποσό που πρέπει να πληρώνει από τον προϋπολογισμό της για να
εξυπηρετήσει αυτό το υψηλό χρέος, είναι σχετικά μικρό, μικρότερο από κάποιων χωρών
της Ευρωζώνης, με χαμηλότερο ποσοστό χρέους. Δεν ανησυχώ ότι τα επιτόκια που
αυξάνονται παγκοσμίως θα οδηγήσουν σε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ελλάδα».
Η Ελλάδα διαθέτει ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας, περίπου 37 δις ευρώ, που θα μπορού-
σε να την κρατήσει εκτός αγορών, αν το επέλεγε, για τουλάχιστον δύο χρόνια. Κάτι
που δεν είναι ευκταίο, γιατί η χώρα θα φαινόταν ως ο αδύναμος κρίκος.

H σημασία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Πειραιά – Λεμεσού

Ήταν 8 Οκτωβρίου του 2002, όταν το πλοίο «Silver Paloma» ολοκλήρωσε το τελευ-
ταίο του δρομολόγιο από τη Λεμεσό στον Πειραιά. Από τότε η γραμμή… έσβησε, χάθη-
κε. Χιλιάδες ήταν τα αιτήματα Ελλήνων και Κυπρίων προς τις κυβερνήσεις τους όλο
αυτό το διάστημα, για τη δρομολόγηση ενός πλοίου. Όμως καμία εταιρία δεν έπαιρνε
το ρίσκο. Η περιοχή ήταν πάντα δύσκολη, το μεταφορικό έργο αμφισβητούμενο και τα
σκαμπανεβάσματα των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων καθιστούσαν τα ναύλα απα-
γορευτικά. Δεν υπήρχε πλοιοκτήτης που θα έμπαινε στη διαδικασία. Ακόμα και το Πατρ-
ιαρχείο Ιεροσολύμων είχε ψαχτεί το 2002, για να αγοράσει βαπόρι και να το βάλει στη
γραμμή Πειραιάς – Κύπρος – Χάιφα, αλλά με τα γεγονότα που είχαν συμβεί, με την
αλλαγή του Πατριάρχη, δεν είχε καταφέρει τίποτα. Και ήρθαμε στις 20 Ιουνίου της φετι-
νής χρονιάς, για να δούμε να καταπλέει και πάλι στον Πειραιά επιβατηγό-οχηματα-
γωγό πλοίο προερχόμενο από τη Λεμεσό, στα πλαίσια της επαναλειτουργίας της γραμ-
μής, ύστερα από 21 χρόνια. Προσωρινά βέβαια, γιατί η γραμμή είναι επιδοτούμενη
από την κυπριακή κυβέρνηση και τον Σεπτέμβριο θα διακοπεί και πάλι, αλλά η πρό-
βλεψη είναι να επαναληφθεί του χρόνου και να μείνει μόνιμα, αφού θα επεκταθεί και
προς τη Χάιφα, που βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ, διεκδικώντας και κομμάτι του
θρησκευτικού τουρισμού.

Η γεφυροποιός

Με πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού, η Ντόρα Μπακογιάννη φαίνεται να
έχει αναλάβει τον ρόλο της γέφυρας μεταξύ της κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Τούτο δοθέντος, το τελευταίο διάστημα η Ντόρα Μπα-
κογιάννη αντιλαμβάνεται ότι πολλοί συνομιλητές της προσπαθούν να… ψαρέψουν την
άποψή της για το αν πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο ή αν πρέπει
ο πρωθυπουργός να εξαντλήσει την τετραετία. Η ίδια, βεβαίως, ως διατελέσασα και
επικεφαλής της Ελληνικής Διπλωματίας, ξέρει να προστατεύεται και να προστατεύει.

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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«Σε Ποιον Ανήκει η ιστορία»
Με βάση το πάγιο ελληνικό αίτημα

για την επιστροφή των Γλυπτών

του Παρθενώνα και αφορμή την

πρόσφατη δημοσιοποίηση της

τεχνολογικής «επαναστατικής πρό-

τασης για τα Γλυπτά» που προω-

θούν ο Έλληνας επιχειρηματίας

Γιάννης Λέφας, ο ηθοποιός Στίβεν

Φράι και ο νομικός Τζέφρεϊ Ρόμ-

περτσον, με το βιβλίο του «Σε
Ποιον Ανήκει η Ιστορία», θα ήθελα

να παραπέμψω και σε ένα ελληνικό

βιβλίο, το οποίο με τρόπο εναλ-

λακτικό, εστιάζει στην Ένωση του

Όλου.

Πρόκειται για το βιβλίο της Δρος

Βιβής Βασιλοπούλου, Επίτιμης

Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με

τίτλο: «Επιστρέφοντας στην
Μετόπη – Κένταυρος ο Οικο-
υμενικός», Εκδόσεις Andy’s, 2020,

με πρόλογο του Γενικού Διευθυντή

του Μουσείου Ακρόπολης, Καθη-

γητή Νίκου Σταμπολίδη.

Εδώ, η επανένωση τίθεται ως

θέμα «υπαρκτού ανθρωπισμού».

Εκτός από νομικό, γίνεται ζήτημα

«ανθρωπιστικό», βαθύτατα πολι-

τικό και θέμα αισθητικής. Δηλαδή

Ηθικής, κατά τον Αριστοτέλη. Είναι

η μόνη επιλογή, για να ζήσουμε

ένα αδιάσπαστο Όλον, με την ευχή

κάποτε να ενωθούν τα θραύσμα-

τα του κόσμου.

Ο Παρθενώνας είναι ένα έργο

τέχνης καθολικό, μοναδικό και πλήρ-

ες –Gesamtkunstwerk. Είναι μια

σύνθεση τεχνών, που υπηρετούν

το Όλον σε απόλυτη αρμονία. Επι-

τομή του μέτρου, αλλά και δείγμα

ακμής, χρυσής και ωραίας. Ώριμ-

ης δηλαδή.

Η πολιτιστική κληρονομιά απε-

υθύνεται στους πολίτες και απαι-

τεί μία πολιτική, παγκόσμια οικο-

υμενική.

Everything is politics.

Είναι ανάγκη να συνειδητοποι-

ήσουμε την έννοια της ολότητας,

σε όλους τους τομείς. Ο κατακερ-

ματισμός εμποδίζει την ανάγνω-

ση του συνόλου: Τη γνώση της

αλήθειας. Γιατί η Ενωμένη Εικόνα

δεν είναι απλώς το άθροισμα. Είναι

αυτή η Ουσία και η Υπέρβασή της.

Αν σχηματίσουμε νοερά την

σύνθεση όλων των τεχνών, στον

Πίνακα του Όλου, τότε μόνον μπο-

ρούμε να αξιολογήσουμε καλύτε-

ρα και τη σημασία του κάθε μέλο-

υς που διεκδικεί την μυσταγωγική

του θέση στην οικουμενική φωτο-

γραφία.

Δείτε στο Μουσείο την ενωμένη

εικόνα τους και φαντασθείτε την

παντού.

Θα είναι πιο ωραία, την μέρα

που τα αγάλματα δεν θα ζουν πια

χωριστά. Ας φανταστούμε την επα-

νένωσή τους στο καινούργιο Μου-

σείο, στο πλαίσιο συνένωσης μελών

της ίδιας οικογένειας, όπως γίνε-

ται και με τους πρόσφυγες.

Η μεταφορά είναι απολύτως ακρ-

ιβής, γιατί οι μετόπες του Βρετανι-

κού και εκείνες του Μουσείου της

Ακρόπολης έχουν το ίδιο DNA.

Είναι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Οι αρχαίοι Έλληνες κατηύθυ-

ναν την πρωταρχική και την ποιη-

τική τους σκέψη, προς την ολότ-

ητα των πάντων, αλλά οι άνθρω-

ποι μοιάζουν ανίκανοι να λειτο-

υργήσουν με εμβέλεια οικουμενι-

κή. Ακόμα και τώρα που όλοι επι-

καλούνται το παγκόσμιο.

Τι ειρωνεία! Στην εποχή με τις

μεγαλύτερες τεχνικές δυνατότητες,

να έχουμε τη λιγότερη ουσιαστική

επικοινωνία μεταξύ μας!

Αυτή την επικοινωνία θέλει να

αποκαταστήσει η Ελληνική Πολι-

τεία με τον διάλογο των δύο πλε-

υρών, όπως άλλωστε προτείνει και

η UNESCO, ένα διάλογο που ευχό-

μαστε να αρχίσει και κυρίως να

ευοδωθεί.

Ας σημειωθεί ότι για τον ιερό

αυτό σκοπό, ο Desmond Child

πραγματοποίησε συναυλία στο

Ηρώδειο, την Δευτέρα, 27 Ιουνίου.

Μεταφέρουμε από το βιβλίο:

«Ο Κένταυρος, παρεξηγημένο

και αξιαγάπητο πλάσμα του Μύθου

και της Φαντασίας, όλα αυτά τα

χρόνια που ήταν άφαντος, δεν

άφησε τον χρόνο να πάει χαμένος.

Ταξίδεψε πολύ στη Γη και έκανε

σπουδαίες γνωριμίες. Incognito.

Σε ένα ταξίδι του στην Βρετανι-

κή πρωτεύουσα, φρόντισε να συναν-

τήσει και τους ξενιτεμένους συγγε-

νείς του. Ήθελε πολύ να τους

γνωρίσει. Είχε ακούσει πολλά για

τους δεσμούς «αίματος» και θεω-

ρούσε σπουδαίο να συνδέεσαι με

το ίδιο γενετικό υλικό, ας είναι και

από μάρμαρο.

Συγκινήθηκε όταν τους είδε και

στενοχωρήθηκε που δεν μπορούσε

να τους αγκαλιάσει. Έτσι, τους

υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί

για να επιστρέψουν όλοι στο και-

νούριο τους σπίτι, έστω με ένα πρό-

γραμμα συνένωσης μελών της ίδιας

οικογένειας, όπως γίνεται με τους

πρόσφυγες.

Εκείνος, είχε πληροφορηθεί τον

αγώνα της UNESCO για την επι-

στροφή των γλυπτών του Παρθ-

ενώνα και ήθελε να βοηθήσει όσο

μπορούσε δραστικά, αλλά διακρι-

τικά, χωρίς διαφημίσεις και τεχνά-

σματα. Θα χρησιμοποιούσε και το

ακαταμάχητο επιχείρημα, που είδα-

με παραπάνω: Την επανένωση

μελών της ίδιας οικογένειας. Τρα-

γικά επίκαιρο και πολυσήμαντο μήν-

υμα.

Ήταν σε επαφή με όλες τις Επι-

τροπές, για την επιστροφή των πολι-

τιστικών αγαθών στον τόπο προέ-

λευσης και δεν αγνοούσε τα αντε-

πιχειρήματα των μεγάλων πολ-

υσυλλεκτικών Μουσείων.

Ωστόσο, η περίπτωση των

Γλυπτών του Παρθενών, είναι ιδιαίτε-

ρη. Γι’ αυτό ήταν κατηγορηματικός.

Οι μετόπες δεν είναι κινητά ευρή-

ματα. Είναι ζωτικά μέλη ενός ζώντος

οργανισμού. Επομένως, η επι-

στροφή στη θέση τους, αποκαθι-

στά την τάξη του συνόλου, την τέχνη

και τον λόγο. Τα μαθηματικά και η

φιλοσοφία που «κρύπτεσθαι φιλεί»,

ανάμεσα στις γλυφές και τις

πτυχώσεις, ενοποιούν την κερμα-

τισμένη εικόνα, σε έναν κώδικα, ο

οποίος υπερβαίνει το ορατό.

Ο Κένταυρος γνώριζε πως, η

επανένωση των γλυπτών του Παρ-

θενώνα, αποτελεί οργανικό αίτημα,

ηθικό, αισθητικό και θα το υπηρε-

τούσε σαν «οργανικός διανοούμε-

νος» με όλες του τις δυνάμεις. Γιατί

η ανθρωπότητα και ένας παγκό-

σμιος Ναός, δεν γίνεται να ζουν δια-

σπασμένοι».

Φ. Χαραλαμπίδης

Α. Κατσανιώτης: «Εργαζόμαστε από κοινού για τη διεθνή αναγνώριση της

Γενοκτονίας των Ποντίων, της Γενοκτονίας των Αρμενίων, και για τη διεθνή

καταδίκη της τουρκικής κατοχής της Κύπρου»



Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου από την Ελληνι-
κή πρεσβεία Λονδίνου:

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Ελληνι-

κή κατοικία στο Λονδίνο εκδήλωση κοινωνικής δικτύωσης

στο πλαίσιο του Ελληνοβρετανικού Συμποσίου (Greek

British Symposium), το οποίο θα πραγματοποιηθεί το

Φθινόπωρο στο Ναύπλιο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη της Εκτελεστικής

Επιτροπής του Συμποσίου, βουλευτές καθώς και εκπρό-

σωποι του ακαδημαϊκού και τραπεζικού τομέα.

Ο Έλληνας Πρέσβης, κ. Ιωάννης Ραπτάκης, υπο-

δεχόμενος του καλεσμένους σημείωσε ότι για πρώτη φορά

η Ελληνική Πρεσβεία εμπλέκεται ευθέως στη διοργάνω-

ση του Συμποσίου, κάτι που καταδεικνύει το νέο κεφάλαιο

στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις των δυο χωρών

με αλλεπάλληλες επισκέψεις του Έλληνα ΠΘ και αξιω-

ματούχων στο ΗΒ και την υπογραφή Διμερούς Συμφώνου

Στρατηγικής Συνεργασίας, ενώ αναφέρθηκε στον τουρι-

σμό, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό ως σημαντικά

στοιχεία των διμερών σχέσεων των δυο χωρών.

Κατά την παρέμβασή του ο Λόρδος Francis Maude,

τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ελλη-νική Πρε-

σβεία, ενώ επεσήμανε ότι τα θέματα του Συμποσίου απο-

τελούν από τους σημαντικότερους δεσμούς Ελλάδας –

ΗΒ. Τέλος, σημείωσε ότι μια από τις σημαντικότερες συνέ-

πειες του Brexit είναι το γεγονός ότι αναδείχτηκε η σημασία

της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, κάτι το οποίο βρίσκε-

ται στο επίκεντρο του Συμποσίου.

Το Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο, το οποίο διοργανώνε-

ται ετησίως από το 2017 με πρωτοβουλία της Βρετανικής

Πρεσβείας στην Αθήνα, έχει ως σκοπό να αποτελέσει φό-

ρουμ διαλόγου για τομείς της οικονομίας, της πολιτικής,

του πολιτισμού, καθώς και τα ΜΜΕ, το περιβάλλον και τις

διεθνείς προκλήσεις που απασχολούν τις δυο χώρες.

Φέτος, ως θέματα του Συμποσίου έχουν οριστεί ο Τουρι-

σμός, η Εκπαίδευση και ο Πολιτισμός.

https://greekbritishsymposium.com/
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ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Εκδήλωση για το «Ελληνο-βρετανικό Συμπόσιο
στην κατοικία του πρέσβυ της Ελλάδος

Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου από τον Γιώρ-
γο Λεκάκη:

Μετά από τρία χρόνια λόγω της γνωστής κατάστα-

σης που προκάλεσε η πανδημία ολοκληρώθηκε το

πολυαναμενόμενο τραγούδι και video clip που εξιστορεί

την ιστορία της δασκάλας Μαρίας Τσιαλέρα και του

μοναδικού μαθητή Χρήστου Καμπόσου στο μικρό

νησάκι των Δωδεκανήσων, τους Αρκιούς. 

Η πρωτοβουλία και η ιδέα ανήκει στον στιχουργό -

δημοσιογράφο και ερευνητή Γιώργο Λεκάκη. Ο ίδιος

χαρακτηριστικά αναφέρει: “Πείσμωσα να το δημοσιο-

ποιήσω, να το κοινοποιήσω, να το κάμω γνωστό όσο

πιο μακριά στα τρισπέρατα μπορώ. Ο καλός μου φίλος

και συνεργάτης Γιώργος Χατζής, χωρίς δεύτερη σκέψη,

αγκάλιασε την ευαισθησία μου και μελοποίησε το στίχο.

H τρίτη φάση ξεκινούσε: Να βρούμε εξ ίσου ευαίσθη-

τους μουσικούς να πλαισιώσουν την όλη προσπάθεια,

με μόνη ανταμοιβή την χαρά που παίρνεις όταν γίνε-

σαι μέρος μιας προσφοράς… Και, ναι! Κι αυτό έγινε

εύκολα… Και έμενε η τέταρτη φάση: Να βρεθούν ερ-

μηνευτές να ανοίξουν κι αυτοί την αγκαλιά τους και να

κλείσουν μέσα της, τους Αρκιούς, την Μαρία, τον Χρη-

στάκη… Κι αυτό δεν άργησε καθόλου… Μάλιστα και

στους τρεις πρώτους που απευθυνθήκαμε λάβαμε πίσω

– ως αντήχηση – ένα «Φυσικά ναι!»… Και έτσι ήρθαν

στην παρέα η Κατερίνα, η Κωνσταντίνα, ο Κώστας…

Το δε προσκλητήριο ολοκληρώθηκε με φίλους - ηθο-

ποιούς, που ήθελαν κι αυτοί να σαλπίσουν το μήνυμα:

ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΚΙΟΥΣ…"

Όλοι μαζί, λοιπόν, σας παραδίδουμε μια αρχή… μια

έναρξη, ένα νέο εσω-ξεκίνημα… Αφού μπορεί ο Χρη-

στάκης και η Μαρία, γιατί να μη μπορούμε κι εμείς;”

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στίχοι: Γιώργος Λεκάκης

Μουσική: Γιώργος Χατζής

Ερμηνεία: Κωνσταντίνα, Κατερίνα Κόρου, Κώστας

Μπίγαλης, Γιώργος Χατζής

Ακούστε το "Αρκεί Να Πας Στους Αρκιούς" στις

ψηφιακές πλατφόρμες:

Spotify: https://spoti.fi/3GJqSyn

Apple Music: https://apple.co/396gGDE

Deezer: https://bit.ly/ArkeiNaPasStousArkious...

Amazon Music: https://amzn.to/3NPDpSZ

Δείτε το video clip του τραγουδιού εδώ :

https://youtu.be/3nNEOnlX1_o

Ομογένεια
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Αριστερά ο Γιώργος Λεκάκης και δεξιά οι 
τραγουδιστές Κωνσταντίνα και Κώστας Μπίγαλης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ

«Αρκεί να πας στους Αρκιούς»



Με 132 ψήφους υπέρ και μια αποχή, η Κεντρι-

κή Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος

(ΔΗΚΟ), η οποία συνεδρίασε την Κυριακή 26 Ιου-

νίου με αποκλειστικό θέμα τις Προεδρικές Εκλο-

γές του 2023, ενέκρινε την εισήγηση του Εκτελε-

στικού Γραφείου του κόμματος, για την στήριξη της

ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Νίκου Χριστο-

δουλίδη.

Έτσι, το ΔΗΚΟ γίνεται το πρώτο κόμμα που συστρα-

τεύεται με την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του τέως

ΥΠΕΞ, στην ουσία συστρατευόμενο με την κοινωνία

που στη μεγάλη της πλειοψηφία, ανεξαρτήτως κομ-

ματικής ή ιδεολογικής προέλευσης, θεωρεί τον κ. Χρι-

στοδουλίδη ως τον καταλληλότερο για την προεδρία

του κράτους.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έδωσε το στίγμα πά-

νω στο οποίο η ηγεσία του κόμματος κινήθηκε προς

την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη, χαρα-

κτηρίζοντάς τον ως τίμιο και καθαρό αλλά ταυτόχρονα

και τον άνθρωπο ο οποίος μαζί με το Νίκο Κοτζιά προ-

στάτευσαν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στις κρίσιμες

διαπραγματεύσεις του Κραν Μοντάνα, όταν ο τελευ-

ταίος δεχόταν πιέσεις άλλων πολιτικών.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του ευχα-

ρίστησε το ΔΗΚΟ, παρουσιάζοντας την απόφαση στήρι-

ξής του ως ενίσχυση της συλλογικής προσπάθειας που

έχει ξεκινήσει μέσα από τον διάλογο με την ίδια την κοι-

νωνία και τους πολίτες.

Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ,

η αποχή που καταγράφηκε είναι αυτή του βουλευτή

Λάρνακας, Χρήστου Ορφανίδη. Η ψηφοφορία ήταν

φανερή και δεν τέθηκε θέμα από κανένα μέλος για

μυστική ψηφοφορία.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η συνεδρία ξεκίνησε με ομιλία του Προέδρου του

ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλου ο οποίος επισήμανε

μεταξύ άλλων ότι το ΔΗΚΟ «έχει λάβει τα μηνύματα της

κοινωνίας και έχει το θάρρος και την τόλμη να ενεργεί

ανταποκρινόμενο σε αυτά τα μηνύματα» και πρόσθε-

σε ότι «η κοινωνία βλέπει στο πρόσωπο του Νίκου Χρι-

στοδουλίδη μια διαφορετική, ανεξάρτητη, υποψηφιότη-

τα που ενώνει και δεν διχάζει, που υπηρετεί τις δικές

της προτεραιότητες και όχι τις κομματικές ατζέντες. Βλέ-

πει, στο πρόσωπο του, την ελπίδα».

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε επίσης ότι «ενόψει της

αποδοχής των πολιτικών προτάσεων του ΔΗΚΟ, ανοίγει

ο δρόμος για μια έντιμη και παραγωγική συνεργασία

με τον Νίκο Χριστοδουλίδη».

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ επισήμανε επίσης ότι, «αυ-

τές οι προτάσεις, μαζί με τις προτάσεις του Νίκου Χρι-

στοδουλίδη, μπορούν να αποτελέσουν ένα προοδευ-

τικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που θα φέρει την αλ-

λαγή».

Πρόσθεσε ότι «αυτό το πρόγραμμα ως επίσης και

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μας επιτρέπουν να

δώσουμε αυτή την εκλογική μάχη με όλη μας τη δύναμη».

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Κεν-

τρικής Επιτροπής και η συνεδρία ολοκληρώθηκε με τη

φανερή ψηφοφορία.

«Μόνο ο Κοτζιάς και ο Χριστοδουλίδης 

στήριξαν Αναστασιάδη στο Κραν Μοντάνα

για μηδέν στρατό και μηδέν εγγυήσεις»

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως ένας από τους πιο

σημαντικούς λόγους που σε προσωπικό επίπεδο θέ-

λει να υποστηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι γιατί

«όταν στο Κραν Μοντάνα κάποιοι πίεζαν τον Νίκο Ανα-

στασιάδη να δεχτεί και άλλες απαράδεκτες υποχωρή-

σεις, όταν κάποιοι έκαναν τους ”Πόντιους Πιλάτους”

ενώ άλλοι προσπαθούσαν μετά μανίας να τραβήξουν

το χαλί κάτω από τα πόδια του Προέδρου της Δημο-

κρατίας, μόνο δυο πολιτικοί της διαπραγματευτικής

ομάδας της ελληνικής πλευράς, παρέμειναν στο πλε-

υρό του και στήριξαν έμπρακτα τον Πρόεδρο Αναστα-

σιάδη». «Δυο πολιτικοί επέμεναν, μέχρι τέλους, να μην

αποδεχτεί οτιδήποτε άλλο παρά “μηδέν στρατό και

μηδέν εγγυήσεις”. Ο ένας ήταν ο Νίκος Κοτζιάς. Ο άλ-

λος ήταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης», πρόσθεσε.

«Τα βάζει με το κατεστημένο»

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ είπε πως «ο στόχος μας πα-

ραμένει: να φέρουμε την αλλαγή το 2023» για να προ-

σθέσει πως για αυτό τον λόγο και έπειτα από τις δια-

βουλεύσεις, την ανταλλαγή απόψεων και τον έντονο

προβληματισμό, το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρα-

τικού Κόμματος αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Κεν-

τρική Επιτροπή, την υποστήριξη για την Προεδρία της

Δημοκρατίας του ανεξάρτητου υποψήφιου Νίκου Χρι-

στοδουλίδη.

«Η κοινωνία ζητά μια διαφορετική, ανεξάρτητη,
υποψηφιότητα. Που ενώνει και δεν διχάζει. Που
υπηρετεί τις δικές της προτεραιότητες και όχι τις
κομματικές ατζέντες. Στο πρόσωπο του Νίκου Χρ-
ιστοδουλίδη η κοινωνία των πολιτών βρίσκει αυ-
τή την υποψηφιότητα. Βρίσκει την ελπίδα», είπε ο

Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

«Γιατί είναι ανεξάρτητος. Γιατί τα βάζει με το κατε-

στημένο. Γιατί τα βάζει με τα πρόσωπα που ευθύνον-

ται για αποφάσεις που έχουν βλάψει τη χώρα και έχουν

πληγώσει τους πολίτες. Γιατί μπορεί και θέλει να υπε-

ρβεί τον διχασμό των κομματικών αντιπαραθέσεων»,

επεσήμανε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως ο Νίκος Χριστοδου-

λίδης «είναι ευσυνείδητος και εργασιομανής. Έχει σημαν-

τική εμπειρία στη διαχείριση δύσκολων ζητημάτων, λό-

γω της θητείας του στο Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο

ως διπλωμάτης, όσο και ως υπουργός. Είναι χαμηλών

τόνων. Δεν εκφέρει διχαστικό λόγο».

«Δεν έχει τη φήμη: όποια πέτρα 

κι αν σηκώσεις είναι από κάτω»

Και ναι, σημείωσε, «θέλουμε Πρόεδρο που να μην
έχει τη φήμη ότι, “όποια πέτρα κι αν σηκώσεις αυ-
τός είναι από κάτω”… (σαφές υπονοούμενο για τον

Αβέρωφ Νεοφύτου). Θέλουμε πρόεδρο τίμιο για
να καθαρίσει τον “Στάβλο του Αυγεία”. Για να απο-
καταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους
θεσμούς».

Αναφέρθηκε στην ευκαιρία που είχαν να συναν-

τηθούν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και επεσήμανε πως

«έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε σημαντικές συγκλίσεις

σε ό,τι αφορά την καταγραφή των προβλημάτων που

σήμερα ταλανίζουν τον λαό και την κοινωνία».

«Ιδιαίτερα όμως, πιστεύουμε πως έχουμε ταύτιση

απόψεων σε ό,τι αφορά το μέλλον, για το που θέλουμε

να οδηγήσουμε τη χώρα μας τα επόμενα κρίσιμα χρό-

νια», ανέφερε.

«Συμφωνούμε στα σημαντικά ζητήματα»

Επεσήμανε πως η Γραμματεία του Δημοκρατικού

Κόμματος ετοίμασε και παρουσίασε στον κ. Χριστο-

δουλίδη, ένα ολοκληρωμένο Περίγραμμα Θέσεων που

αφορά όλα τα σημαντικά ζητήματα που θεωρούν ότι

απασχολούν την κυπριακή κοινωνία.

Απαρίθμησε 18 τέτοια ζητήματα, μεταξύ των οποίων

το Κυπριακό, η άμυνα, η οικονομία, το μεταναστευτικό

και η υγεία.

Είπε πως πριν λίγες μέρες έλαβαν επιστολή του κ.

Χριστοδουλίδη ημερ. 22/6/22 με την οποία αποδέχε-

ται αυτές οι προτάσεις, να ενσωματωθούν στο πρό-

γραμμα διακυβέρνησής του.

Παρέθεσε απόσπασμα της επιστολής σημειώνον-

τας πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει αποδεχθεί σημαν-

τικές θέσεις και πολιτικές προτάσεις του Δημοκρατικού

Κόμματος που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς.

«Επομένως, ο στόχος που εμείς είχαμε θέσει, να

πετύχουμε την αλλαγή που επιζητεί η κοινωνία, επιτ-

υγχάνεται μέσα από τις προγραμματικές μας θέσεις, οι

οποίες, μαζί με τις θέσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη, θα

αποτελούν το προεκλογικό του πρόγραμμα», είπε.

«Συγκλίσεις στο Κυπριακό, Άμυνα, 

μεταναστευτικό, διαφθορά»

Αναφέρθηκε σε κάποιες από τις συγκλίσεις που

έχουν διαπιστώσει, όπως η ανάγκη αναθεώρησης της

τακτικής και της στρατηγικής μας στο Κυπριακό ενό-

ψει της τουρκικής αδιαλλαξίας (αλλά όχι αναθεώρηση

της βάσης επίλυσης), η σημαντική αύξηση των αμ-

υντικών δαπανών για να φτάσουν στο 2% του ΑΕΠ και

την αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς, η δημιουργία

Υφυπουργείου Μετανάστευσης για την άμεση αντι-

μετώπιση του Μεταναστευτικού, η υιοθέτηση αυστηρών

και αποτελεσματικών μέτρων πάταξης της διαπλοκής

και διαφθοράς και λήψης μέτρων, μεταξύ άλλων, για

καθιέρωση ενός εθνικού κατώτατου μισθού, κατάργ-

ηση των διπλών φορολογιών στα καύσιμα και στο

ρεύμα, φορολογική μεταρρύθμιση για τη μείωση του

φορολογικού βάρους των εταιρειών.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε πως το ΔΗΚΟ

διατηρεί τη δική του αυτονομία και ανεξαρτησία, το δι-

καίωμα της διαφοροποίησης σε συγκεκριμένα ζητή-

ματα και προεκλογικά και μετεκλογικά.

«Δεν πρέπει κανείς να αναμένει πως θα δει μια πα-

ραδοσιακή συμφωνία κομματικής συνεργασίας και νο-

μής της εξουσίας όπως είχαμε ενδεχομένως και σε άλ-

λες περιπτώσεις στο παρελθόν. Εμείς αναγνωρίζουμε

και θέλουμε να διαφυλάξουμε την πραγματική ανεξα-

ρτησία του Νίκου Χριστοδουλίδη», ανέφερε.

Όμως, συνέχισε, «πιστεύουμε πως μέσα από αυτές

τις προτάσεις, υπάρχει ένα διευρυμένο κοινό πολιτικό

πλαίσιο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια παραγω-

γική συνεργασία μαζί του».

«Διαφωνίες αλλά και συμφωνίες 

στο παρελθόν»

Αναγνώρισε, παράλληλα, πως στο παρελθόν είχαν

επιμέρους διαφωνίες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. «Δια-

φωνήσαμε μαζί του σε σημαντικά ζητήματα, τόσο όταν

ήταν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, όσο και όταν ήταν

Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης Αναστασιάδη»,

ανέφερε. Σημείωσε, ωστόσο, «το Δημοκρατικό Κόμ-
μα θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση για να υπο-
στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Γιατί είμαστε έτοι-
μοι να παραμερίσουμε διαφωνίες του παρελθόν-
τος και να επικεντρωθούμε στο μέλλον».

Είπε πως με τον Νίκο Χριστοδουλίδη είχαν στο πα-

ρελθόν, σε ανύποπτο χρόνο, και συμφωνίες και συγκλίσεις

μαζί του σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα.

Σημείωσε πως υπήρχαν στιγμές κατά τις οποίες το

Δημοκρατικό Κόμμα υπερασπίστηκε τον Νίκο Χρι-

στοδουλίδη, απέναντι σε επιθέσεις που δεχόταν, ακόμη

και από το ίδιο του το κόμμα και ιδιαίτερα από τον Αβέρ-

ωφ Νεοφύτου.

Τέτοια παραδείγματα, ανέφερε, αφορούν την πρ-

οώθηση της πολιτικής των κυρώσεων κατά της Το-

υρκίας στην ΕΕ, την κατοχύρωση των συντεταγμένων

της ΑΟΖ μας στον ΟΗΕ και την απόρριψη της αφελούς

πρότασης για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου

προς την Τουρκία, πριν από τη λύση του Κυπριακού.

«Σύγχρονο ομοσπονδιακό δημοκρατικό

κράτος»

Αναφέρθηκε στις θέσεις του ΔΗΚΟ για συνολική

λύση του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων και

συμφωνίας η οποία θα αποκαθιστά την ενότητα και

ακεραιότητα του εδάφους της Κύπρου και του λαού της

σε ένα σύγχρονο, ομοσπονδιακό, δημοκρατικό, δικοι-

νοτικό και διζωνικό κράτος και θα προνοεί και θα δια-

σφαλίζει την πλήρη αποχώρηση του τουρκικού στρα-

τού από την Κύπρο πριν την έναρξη εφαρμογής της

συμφωνίας, και την κατάργηση κάθε είδους εγγυήσεων

και επεμβατικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου

κράτους.

Σημείωσε πως στηρίζουν Νίκο Χριστοδουλίδη «για

την επαναφορά του Κυπριακού στις ορθές του παρα-

μέτρους. Για να επανέλθει στα πλαίσια των ομόφωνων

αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου και τα σχετικά

ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Για να συνεχίσο-

υμε τη διεκδίκηση. Για να υπερασπιστούμε την Κυ-

πριακή Δημοκρατία. Για να προστατεύσουμε τον Κυ-

πριακό Ελληνισμό».

«Θα δεχθούμε λάσπη»

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε βεβαιότητα

πως θα δεχτούν «κριτική και επιθέσεις για τη σημερι-

νή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής».

«Το τελευταίο πράγμα που θέλει το κατεστημένο είναι

να εκλεγεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην Προεδρία της

Δημοκρατίας. Αυτό θα τους χαλάσει τα σχέδια. Και για

αυτό, θα δεχτούμε λάσπη, επιθέσεις και χλευασμό»,

είπε.

Ανέφερε πως πρέπει να δείξουν σοβαρότητα και

υπευθυνότητα, να κάνουν την υπέρβαση, να βάλουν

την πατρίδα πάνω από το κόμμα.

«Ενόψει της αποδοχής των πολιτικών μας προτά-

σεων, ανοίγει ο δρόμος για μία έντιμη και παραγωγική

συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η αποδοχή

των προτάσεων μας ως επίσης τα ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά του, μας επιτρέπουν να δώσουμε αυτή την εκλο-

γική μάχη με όλη μας τη δύναμη», ανέφερε.

Εκτίμησε πως «η δική μας στήριξη θα γείρει την πλά-

στιγγα και θα ακολουθήσουν και άλλοι». 

Το Δημοκρατικό Κόμμα μπορεί να είναι ρυθμιστής.

Μπορούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή τη πρ-

οσπάθεια, ανέφερε.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»

«Η σημερινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του

Δημοκρατικού Κόμματος να στηρίξει την ανεξάρτητη

υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Δημοκρατίας,

ενισχύει τη συλλογική μας προσπάθεια, όπως προκύπτει

και μέσα από τον διάλογο με την κοινωνία, για την ανά-

γκη να εργαστούμε προς την κατεύθυνση ανανέωσης

διαδικασιών και νοοτροπιών, μακριά από παραδοσια-

κές πρακτικές και προσεγγίσεις του παρελθόντος»,

ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ανεξάρτητος Υποψή-

φιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χρι-

στοδουλίδης.

«Ευχαριστώ θερμά το Δημοκρατικό Κόμμα για την

εμπιστοσύνη, η οποία είμαι σίγουρος ότι υπηρετεί την

ανάγκη για υπερβάσεις, πέραν από κομματικές διαχωρ-

ιστικές γραμμές, ιδεολογικές και άλλες διαφωνίες, όπως

επίσης την ανάγκη για σύνθεση ιδεών και απόψεων

για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις προκλήσεις που

έχουμε ενώπιον μας.

Σε μια δύσκολη εποχή και συγκυρία, τώρα, περισ-

σότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να υπάρξει μια συλλο-

γική προσπάθεια.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια με ανοικτή πρόσκληση

προς όλους τους πολίτες, προς κάθε οργανωμένο σύνο-

λο, προς κάθε κοινωνική και πολιτική ομάδα, προς κά-

θε ανέντακτο πολίτη, προς κάθε νέο ψηφοφόρο, προς

όλους όσοι ασπάζονται την έντονή μας πεποίθηση, ότι

μαζί, ενωμένοι, παρά τις τυχόν διαφορετικές μας αφ-

ετηρίες, θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού, αντα-

ποκρινόμενοι στο κάλεσμα της κοινωνίας.

Η προσπάθεια που ξεκίνησε μέσα από την κοινωνία,

από τους ίδιους τους συμπολίτες μας και έχει ως επίκεν-

τρο τον άνθρωπο, συνεχίζεται με ιδιαίτερα αισιόδοξη

δυναμική. Η δύναμή μας είναι οι συμπολίτες μας και ο

κοινός μας στόχος σε σχέση με το μέλλον της πατρίδας

μας», καταλήγει η ανακοίνωση του υποψηφίου Προ-

έδρου.
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Ένθερμη υποστήριξη ΔΗΚΟ
στην υποψηφιότητα 

Νίκου Χριστοδουλίδη

Κυπριακή Επικαιρότητα
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Υπό το βάρος των πιέσεων και

της απομόνωσης, ο Τούρκος

πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προέβη

σε μια θεαματική «κωλοτούμπα» στην

Ισπανία εγκαταλείποντας το βέτο

που είχε εξαγγείλει «για όσο είναι

πρόεδρος» στην ένταξη της Σου-

ηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Μετά από πολύωρες συνομιλίες μεταξύ

Τουρκίας-Σουηδίας-Φινλανδίας, πα-

ρουσία του ΓΓ του ΝΑΤΟ και με τον ίδιο

τον Τούρκο πρόεδρο συμμετέχοντα,

κατέληξαν στην υπογραφή ενός Τριμε-

ρούς Μνημονίου, το οποίο υπέγραψαν

οι ΥΠΕΞ των τριών χωρών.

Σύμφωνα  με  δηλώσεις του ΓΓ του

ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ  η Άγκυρα,

το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη υπέγραψαν

ένα μνημόνιο που καλύπτει τις ανησυχίες

που εξέφραζε η Τουρκία, συμπεριλαμ-

βανομένων των εξαγωγών όπλων και

του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Διαβάζοντας ένας πολύ προσεκτικά

το Μνημόνιο, θα διαπιστώσει ότι διατυ-

πώθηκαν στα περί τρομοκρατίας όσα

υποστήριζαν εδώ και καιρό η Σουηδία

και η Φινλανδία σχετικά με τη φερόμενη

δράση τρομοκρατικών οργανώσεων

στο έδαφός τους. Μια εμβριθής ανάλυ-

ση του κειμένου της Συμφωνίας δείχνει

ότι οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν απλώς

και εγγράφως να τηρούν όσα ισχύουν

στο ΝΑΤΟ για την τρομοκρατία. Μόνο

το ΡΚΚ περιγράφεται ως τρομοκρατι-

κή οργάνωση, όπως ακριβώς περι-

γράφεται και στο ΝΑΤΟ. Σχετικά με την

προμήθεια όπλων στην Τουρκία και

εθνική ασφάλεια ισχύουν όσα και στη

Συμμαχία.

Το νέο στοιχείο που μπήκε είναι η

δημιουργία κοινής Επιτροπής/μηχανι-

σμού παρακολούθησης και ανταλλα-

γής πληροφοριών για τρομοκράτες και

το οργανωμένο έγκλημα.

Σχετικά με τις απελάσεις υπόπτων

για την τρομοκρατία, αυτό θα γίνεται με

βάση την σχετική Ευρωπαϊκή Συνθήκη

και με αποδείξεις από το ΝΑΤΟ. Τουρ-

κικά έγγραφα/αποδείξεις θα λαμβά-

νονται απλώς υπόψη.

Νέο, ίσως στοιχείο είναι η πλήρης

στήριξη της Τουρκίας στη Σουηδία και

Φινλανδία σε περίπτωση που απειλείται

η εθνική τους ασφάλεια (εννοείται από

τον Πούτιν…)

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: 

«Καιροσκοπική 

συμπεριφορά»

Σχολιάζοντας την επίτευξη συμφω-

νίας για την ένταξη Φινλανδίας και Σου-

ηδίας στη Συμμαχία, ο Έλληνας πρωθυ-

πουργός τόνισε ότι «τελικά πρυτάνευ-

σε η κοινή λογική για το καλό της Συμ-

μαχίας και ξεπεράστηκαν οι όποιες και-

ροσκοπικές και ωφελιμιστικές συμπερ-

ιφορές».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι

η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το

1952 και αποτελεί σημαντικό πυλώνα

σταθερότητας στη ΝΑ Μεσόγειο.

«Επενδύουμε άνω του 2% στις αμυντι-

κές δαπάνες, θωρακίζοντας την απο-

τρεπτική μας δυνατότητα και τις δομές

της Συμμαχίας. Ως πυλώνας σταθερό-

τητας έχουμε κάθε λόγο να πιστεύου-

με ότι η προσήλωση της Συμμαχίας πρέ-

πει να είναι αυτή τη στιγμή η κατάστα-

ση στην Ουκρανία, δεν χρειάζεται άλλη

αστάθεια εντός της Συμμαχίας και αυτό

το αντιλαμβάνονται όλοι οι εταίροι μας»,

κατέληξε.

«Η απόφαση για ένταξη της Σουηδίας

και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί

ξεκάθαρα μία νίκη για τη Βορειοατλαν-

τική Συμμαχία, που επανέρχεται ακόμα

πιο ισχυρή και με νέα δυναμική, δημι-

ουργώντας ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας

με την Ευρώπη», υπογράμμισε ο ανα-

πληρωτής υπουργός Εξωτερικών,

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ειδικότερα,  ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ

σημείωσε ότι η Τουρκία καθυστέρησε

πάρα πολύ να πάρει μία απόφαση που

φαινόταν ότι θα έπαιρνε από την αρχή

και δεν θα μπορούσε να αντισταθεί κάτω

από το καθεστώς πίεσης. Δηλαδή στο

να συναινέσει για τη διεύρυνση του

ΝΑΤΟ, καθυστερώντας έτσι και την απαι-

τούμενη ΝΑΤΟϊκή ομπρέλα προστασίας

προς αυτές τις δύο χώρες, σε μία περίο-

δο που μπορεί να αποτελέσουν αντι-

κείμενο απειλής από τη Ρωσία.

Θεατρικά κόλπα για τα

μάτια του Μπάϊντεν…

«Η Τουρκία έβαλε νερό στο κρασί της

και με διάφορα θεατρικά κόλπα ο κ. Ερν-

τογάν επιχειρεί να προβάλει ως προ-

σωπικό θρίαμβο την έξοδο από το αδι-

έξοδο που ο ίδιος δημιούργησε», τόνι-

σε ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολό-

γος, Τάσος Χατζηβασιλείου. 

Ερμηνεύοντας τις κινήσεις Ερντογάν

υπογράμμισε ότι αυτές έγιναν για να

συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επισήμανε ότι

«ο κοινός μας στόχος πέτυχε και το

ΝΑΤΟ θα έχει πλέον δύο πολύτιμους

νέα μέλη, τη Σουηδία και την Φινλαν-

δία».

Σε ό,τι αφορά τις κινήσεις Ερντογάν

στην διπλωματική σκακιέρα ο Έλληνας

διεθνολόγος, ερμήνευσε ότι αυτές έγι-

ναν για να συναντηθεί με τον Τζο Μπά-

ιντεν: 

«Η Τουρκία έκανε τη φασαρία για να

μπει στο οπτικό πεδίο του Αμερικανού

προέδρου. Ο δεύτερος στόχος είναι η

υπόσχεση ότι θα εισηγηθεί στο Κογ-

κρέσο την έγκριση τoυ ζητήματος των

F-16, από το οποίο ακόμα βρίσκεται

μακριά».

ΗΠΑ: «Δεν κάναμε 

παραχωρήσεις»

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού

Οίκου έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι η

Τουρκία δεν έκανε «κάποιο ιδιαίτερο

αίτημα για παραχωρήσεις στους Αμερ-

ικανούς» προκειμένου να άρει την αντίθ-

εσή της στην ένταξη της Φινλανδίας και

της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο ίδιος αξιω-

ματούχος υποστήριξε ακόμα ότι συμφ-

ωνία που επιτεύχθηκε στη Μαδρίτη

μεταξύ της Τουρκίας, της Φινλανδίας και

της Σουηδίας για τη διεύρυνση της στρ-

ατιωτικής συμμαχίας θα δώσει «ισχυρή

ώθηση» στην ενότητα της Δύσης.

Νέα Στρατηγική για την

επόμενη 10ετία

Η σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα

ολοκληρωθεί σήμερα, με την προ-

συπογραφή της Νέας Στρατηγικής, όπου

σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβά-

νεται η προστασία της εδαφικής ακερ-

αιότητας και των συνόρων των χωρών,

σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις

υπάρχουσες Συνθήκες που ισχύουν

στην πλειονότητα της διεθνούς κοινότ-

ητας. Κάτι πολύ θετικό για την Ελλάδα.

Επίσης, στη χθεσινή τοποθέτησή του

ο Ερντογάν δεν είπε λέξη για τα ελληνο-

τουρκικά ούτε έκανε μία νύξη περί των

όσων ο ίδιος και άλλοι Τούρκοι αξιω-

ματούχοι “κραυγάζουν” τόσες εβδομά-

δες, ιδιαίτερα για τα ελληνικά νησιά. 

ΥΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΡΕ ΤΟ ΒΕΤΟ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Θεατρινισμοί Ερντογάν για μια…
«σύντομη» συνάντηση με Μπάιντεν

Επικαιρότητα

Η πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερ-

σον δήλωσε ότι οποιαδήποτε αύξηση στις εκδόσεις

συνεπεία του αποτελέσματος της συμφωνίας με την

Τουρκία ώστε να άρει την αντίρρησή της για την ένταξη

της χώρας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από τις πληροφο-

ρίες που θα ληφθούν από τις τουρκικές Aρχές.

«Εξαρτάται από την πληροφόρηση που θα λάβουμε

από την Τουρκία στον τομέα αυτόν», δήλωσε η Σουηδή

πρωθυπουργός στο Reuters. «Σε όλες τις εκδόσεις εφα-

ρμόζουμε το σουηδικό και το διεθνές δίκαιο και, φυσικά,

εφαρμόζουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με τις

εκδόσεις».

Διευκρινίσεις για τη συμφωνία

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, Σουηδία και Φινλανδία

συμφώνησαν να μην υποστηρίζουν ένοπλες κουρδικές

οργανώσεις στην βορειοανατολική Συρία, τις οποίες η

Τουρκία συνδέει με το PKK, το οποίο βρίσκεται στις λίστες

των τρομοκρατικών οργανώσεων τόσο των ΗΠΑ όσο

και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Αυτό που υπάρχει στην ανακοίνωση είναι κάτι που

η Σουηδία κάνει πάντα», δήλωσε η Σουηδή πρωθυ-

πουργός στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ

στην Μαδρίτη.

«Πρόκειται για το ότι δεν θα τους υποστηρίξουμε κατά

τρόπον που θα συνιστά απειλή για την εσωτερική ασφά-

λεια της Τουρκίας – όπως με την παροχή όπλων και οικο-

νομικής στήριξης – και αυτό δεν είναι κάτι που η Σουηδία

κάνει σήμερα».

Την έκδοση 33 προσώπων 

ζητά η Άγκυρα

Νωρίτερα η Τουρκία έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει από

την Σουηδία και την Φινλανδία την έκδοση 33 προσώπων

που ανήκουν στο PKK και το Fetö του Φετουλάχ Γκιου-

λέν, οργανώσεις τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί «τρομο-

κρατικές».

Το αίτημα διατυπώθηκε την επομένη της υπογραφής

μνημονίου ανάμεσα στις τρεις χώρες που ανοίγει τον

δρόμο για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας

στο ΝΑΤΟ.

«Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, θα ζητήσουμε από

την Φινλανδία την έκδοση έξι μελών του PKK και έξι

μελών του Fetö. Και από την Σουηδία την έκδοση δέκα

μελών του Fetö και ένδεκα μελών του PKK», δήλωσε

Τούρκος υπουργός, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα

ενημέρωσης.

ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ: 
«Εφαρμόζουμε το Σουηδικό 

και το Διεθνές Δίκαιο»



ΜΕΡΟΣ 26ον

«Έκθεσις» για τον Μητροπολίτη 

Γερμανό, ημερομηνίας 

12 Φεβρουαρίου 1951

Ανάμεσα στα σχετικώς ελάχιστα διασωζόμενα

έγγραφα της περιόδου μετά το θάνατο του Γερμα-

νού βρίσκεται μια δακτυλογραφημένη “Έκθεσις”, με

ημερομηνία, γραμμένη με μολύβι, “12 Φεβρουαρίου

1951”. Το δε έγγραφο αυτό μας δίνει μια πολύ ενδια-

φέρουσα εικόνα του αειμνήστου Γερμανού:

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

«Η πλέον του διμήνου διαρκέσασα ποιμαντορική περ-

ιοδεία του αειμνήστου Μητροπολίτου Θυατείρων Γερ-
μανού ανά την Ευρώπην είχε κουράσει τον γεροντικόν

του οργανισμόν. Επέστρεψεν εις την εν Λονδίνω έδραν

του Αρχάς Δεκεμβρίου διά ν’ αναπαυθή επ’ ολίγον από

τας ταλαιπωρίας του κουραστικού ταξιδιού εν μέσω χειμώνι.

Αλλ’ ο Κύριος ηθέλησε να τον αναπαύση διά παντός.

Ούτω την 23 Ιανουαρίου εκλήθη εις την μακαρίαν και

αιωνίαν ανάπαυσιν. Ευθύς μετά τον θάνατον αυτού ο

παγκόσμιος Τύπος πολιτικός και εκκλησιαστικός ησχο-

λήθη περί αυτού, επί μακρόν δε θα εξακολουθή να γράφη.

Διότι ο αείμνηστος δεν ανήκε μόνον εις την Μεγάλην του

Χριστού Εκκλησίαν. Ανήκε εις τον ευρύτερον κύκλον του

Χριστιανικού κόσμου μετά του οποίου συνέζησε επί τρια-

κονταετίαν και πλέον. Ένα δε στόχον πάντοτε επεδίωκε.

Είτε ομιλών είτε γράφων αλλά προ παντός ζων το περ-

ιεχόμενον της Ορθοδόξου Πίστεως ηγωνίζετο να  γνωρίση

το κάλλος και την αξίαν αυτής εις τον πολύν κόσμον. 

Διά τούτο και επί του θανάτου του ο μεν Αρχιεπίσκο-

πος της Καντουαρίας με λιτάς αλλά υπερόχους γραμμάς

εις ειδικόν επί τούτω διάγγελμα διεκήρυξε συγκεκινημέ-

νος. “Ο αείμνηστος εξεπλήρωσε την αποστολήν του ως

Αποκρισαρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρά τω

Αρχιεπισκόπω Καντουαρίας με την μεγαλυτέραν επιμέ-

λειαν, αφοσίωσιν, και σοφίαν. Ανεδείχθη στενός προ-

σωπικός φίλος, και πάντοτε εβασιζόμην επ’ αυτού διά

καταλλήλους και σοφάς συμβουλάς. Η συμβολή του προς

καλλιέργειαν σχέσεων μεταξύ των δύο Εκκλησιών μας

είναι ανεκτίμητος και το έργον του προς αμοιβαίαν κατανόη-

σιν θα γραφή εσαεί εις τους Ουρανούς”. 

Η Εκκλησιαστική Σύνοδος CHURCH ASSEMBLY, στη

συνεδρία της 31 Ιανουαρίου 1851 ανέγραψε το εξής ψήφι-

σμα. “Ευχαριστούμεν τον Πανάγαθον Θεόν διά την μακράν

υπηρεσίαν και αφοσιωμένην μαρτυρίαν εις τον Κύριον

και το Ευαγγέλιον του Αειμνήστου Γερμανού, όστις κατά

τα 28 έτη της μεταξύ ημών διαμονής ανεδείχθη τόσον

αγαπητός. Η Θεία Χάρις τον εχρησιμοποίησε ως όργα-

νον προς αύξησιν των στενών και αδελφικών σχέσεων

άτινα σήμερον διέπουν τα αισθήματα και τας πράξεις των

δύο Εκκλησιών”. Οι δε CHURCH TIMES κατέληγαν εις

την νεκρολογίαν των ότι, διά του θανάτου του Μητρο-

πολίτη Γερμανού, ο κόσμος “έχασεν ένα μέγαν Χριστιανόν,

ένα σοφόν και άγιον Ιεράρχην”.

»Η κηδεία του αειμνήστου ετελέσθη δημοσία δαπάνη,

κατ’ απόφασιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως, την 3 Φε-

βρουαρίου διά να δοθή καιρός και εις πολλούς αρχηγούς

άλλων Εκκλησιών να παραστούν. Εν τω μεταξύ το σκή-

νος ετέθη εις κοινόν προσκύνημα, ιερείς δε Ιρθόδοξοι εκ

διαφόρων εθνικοτήτων ανέπεμπον ειδικάς δεήσεις. Της

νεκρωσίμου Ακολουθίας προέστησαν ο Μητροπολίτης

Φιλαδελφείας, όστις και τον επικήδειον εξεφώνησε, ο

Μητροπολιτης Εδέσσης, ο Πολωνός Αρχιεπίσκοπος Σάβ-
βας μετά του βοηθού Επισκόπου του, και ο επίσκοπος

Κατάνης, Διευθυντής του εν Παρισίοις Ρωσσικού Ινστι-

τούτου. Παρήσαν περί τους 24 Ορθόδοξοι Ιερείς. Ο Βρε-

ττανικός Ραδιοσταθμός BBC εις δύο συνεχείς εκπομπάς

αναμετάδωσε την όλην Ακολουθίαν. Ο Πρέσβυς της Ελλά-

δος εξ ονόματος του  Ελληνικού Έθνους κατέθεσε προ

του φερέτρου βαρύτιμον στέφανον, ως επίσης και εκπρό-

σωπος της Κυπριακής Κυβερνήσεως. Προετιμήθη αντί

άλλων στεφάνων να γίνωνται δεκταί εισφοραί υπέρ του

Εράνου των Συμμοριοπλήκτων της Ελλάδος, αι οποίαι

ανήλθον εις λίρας Τ.3600. Ο Αρχιεπίσκοπος της Καντο-

υαρίας ανέγνω από του Θρόνου το Β’. Ευαγγέλιον της

Κηδείας, ο δε Επίσκοπος Chichester ανέγνω τον Από-

στολον. Παρήσαν ο Επίσκοπος Όσλο Dr Bezzarow εκ

των προέδρων του WORLD COUNCIL OF CHURCHES,

ο Πάστωρ Mark Bugher και πλείστοι άλλοι».

Ο διαχρονικός ρόλος της Αρχιεπισκοπής

Θυατείρων και Μ. Βρετανίας

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να παράσχουμε

μια πολύ σύντομη σκιαγράφηση τόσο της ιστορικής παρ-

ουσίας, όσο κυρίως του πολύ μεγάλου εθνικο-θρησκευ-

τικού ρόλου, τον οποίο διαδραματίζει η Μητρόπολη Θυα-

τείρων αναφορικά με την οργάνωση και την όσο γίνεται

καλύτερη διατήρηση της Ελληνικής ταυτότητας των Ελλή-

νων Ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι αποτελούν το

Ποίμνιό της.   

Στη Μ. Βρετανία, συγκεκριμένα, υπάρχει Ελληνική

Ορθόδοξη Εκκλησία από τη στιγμή που οργανώθηκε η

πρώτη Ελληνική Παροικία --τον 17ο αιώνα.  Με την απο-

ρρόφηση όμως των αριθμητικά ελάχιστων εκείνων πρώτων

Ελλήνων μεταναστών ή τη μετάβαση τους στην Αμερι-

κή και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η πρώτη εκείνη

Εκκλησία ακολούθησε την τύχη της Κοινότητας και εξα-

φανίστηκε. Ξαναεμφανίζεται όμως το 1837 με την ύπα-

ρξη στο Λονδίνο ικανού αριθμού Αποδήμων, οι οποίοι

οργανώθηκαν σ’ ένα είδος Κοινότητας – την ονόμασαν

Αδελφάτο – κι έφεραν δικό τους ιερέα, ο οποίος ικανο-

ποιούσε αποκλειστικά και μόνο τις θρησκευτικές ανάγ-

κες των πιστών (τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των

μυστηρίων της Βάπτισης και του Γάμου, όπως επίσης

και για τις κηδείες) αλλά αποκλειόταν ρητά από οποιαν-

δήποτε άλλη δραστηριότητα, εκτός αν είχε εξασφαλίσει

προηγουμένως τη γραπτή άδεια των Επιτρόπων του

ναού. 

Η κατάσταση αυτή της ουσιαστικής υποτέλειας του

ιερέα στις Επιτροπές των ναών (ιδρύθηκαν αργότερα

ναοί και στο Liverpool και στο Manchester και αργότερα

στο Cardiff) συνεχίστηκε μέχρι την έλευση στο Λονδίνο

ως πρώτου Μητροπολίτη της νεοϊδρυθείσας από το Οικο-

υμενικό Πατριαρχείο Μητρόπολης Θυατείρων Γερμανού

Στρηνόπουλου το 1922, οπότε δημιουργήθηκε, για πρώτη

φορά, οργανωμένη Εκκλησιαστική Αρχή, στην οποία

υπάγονταν οι ιερείς, οι οποίοι λειτουργούσαν στους κατά

τόπους ναούς. Όμως και πάλιν οι ιερείς αυτοί εξακολο-

υθούσαν να διορίζονται από τις τοπικές Εκκλησιαστικές

Επιτροπές, αλλά τώρα πια έπρεπε ο διορισμός τους να

τύχει και της τυπικής έστω έγκρισης του Μητροπολίτη.

Και τούτο επειδή η Μητρόπολη δεν διέθετε ακόμη τα κον-

δύλια εκείνα, τα οποία θα τους εξασφάλιζαν οικονομική

άνεση και συνεπώς πλήρη ανεξαρτητοποίηση από τους

Επιτρόπους. Έτσι έχουμε συνεχή παραδείγματα πλήρ-

ους αδυναμίας του Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανού

όχι μόνο να διορίσει κληρικούς, οι οποίοι θα είχαν την

πλήρη έγκρισή του, αλλά και να επιβάλλει κάποια τάξη

πάνω στην υπάρχουσα κατάσταση της διοικητικής δομής

της επαρχίας του, όπως την είχαν ήδη επιβάλει οι συνθ-

ήκες  δημιουργίας και συντήρησης των κατά τόπους Κοι-

νοτήτων, οι οποίες είχαν, άλλωστε, και την απόλυτη

ευθύνη οικονομικής τουλάχιστον υποστήριξης των ναών

και των ιερέων τους.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Εκλεκτές Συνεργασίες



Είναι με μεγάλη λύπη που άκουσα

τον θάνατο του αγαπητού συμπα-

τριώτη μας Αιμίλιου Κωστόπουλου

και ακόμα πιο πολύ λυπήθηκα που

μένοντας κατά 3,000 μίλια μακριά δεν

μπόρεσα να παρευρεθώ στη κηδεία

του.

Τον γνώρισα και εγώ πριν χρόνια

κατά τις έντονες μας τότε διαμαρτυρίες

την δεκαετία του 1990 και μετά, σε διά-

φορες περιόδους διαμαρτυριών κατά

της κατοχής των Τούρκων Αττίλων,

στα οδοφράγματα της κατοχής που

μας χωρίσουν από τη καταπατημένη

μας γη.

Ο Αιμίλιος εργαζόταν στον σταθμό

«Λόγος» μετέπειτα «ΟMEGA», και τον

συναντούσα κάθε φορά που επισκε-

πτόμουν την ημέτερη μου πατρίδα,

όταν σε κάθε μου ταξίδι σχεδόν ο αγα-

πητός Χρήστος Ιακώβου με καλούσε

για ραδιοφωνικές συζητήσεις για το

Κυπριακό κτλ. Επί τω πλείστον πάν-

τοτε έφθανα ενωρίτερα και ανταλλάσ-

σαμε κουβέντες με τον αγαπητό Αιμίλιο

και την αγαπητή του σύζυγο Σοφία

για τα παλαιά και νέα... Δυστυχώς ο

κορωνοϊός μας κράτησε για δύο χρό-

νια μακριά.

Όσα λέχθηκαν γι’ αυτόν (από τις

αγαπητές Χαρίτα Μάντολες, Ελένη

Φωκά και αγαπητό Άρη Χατζηπανα-

γιώτου) είναι λίγα να χαρακτηρίσουν

ικανοποιητικά την καλοσύνη του, την

αγάπη του για την μικρή μας πατρίδα

Κύπρο και τον αγώνα για απελευθ-

έρωση και όχι νέο διζωνικό ή άλλου

τέτοιου είδους ξεπούλημα. Ειδικά τους

καιρούς που φθάσαμε να γινόμαστε

μάρτυρες μυθοποίησης της πραγμα-

τικής μας ιστορίας μαζί με τους αγώνες,

τα βιώματα και τις κακουχίες, που υπέ-

στη ο τόπος μας από τους Τούρκους

κατακτητές...

Ως μικρό φόρο τιμής στον συνα-

γωνιστή πρόσφυγα Αιμίλιο, παραθέ-

τω ένα γεμάτο νόημα, πόνο και αγάπη

για το κατεχόμενο χωριό του, ποίημα

που έγραψε ο μ. Αιμίλιος το 2005,

(ευχαριστώ τον ξάδελφο του Μίλτο

που μου τα έστειλε) και τον Επικήδειο

Λόγο από τον Πρόεδρο του Παγκύ-

πριου Αντικατοχικού Κινήματος κ. Άρη

Χατζηπαναγιώτου κατά την εξόδιο

ακολουθία του μακαριστού Αιμίλιου

Κωστόπουλου στις 22 Ιουνίου 2022.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε

σκέπασε Αιμίλιε.

Φ.Α.

Επικήδειος 

Άρη 

Χατζηπαναγιώτου

«Οι Αρχαίοι Έλληνες, ύμνησαν την

πατρίδα και την ανέδειξαν ως κυρίαρχη

ιδεολογία και υπέρτατη αξία, με την παρ-

αινετική φράση του Ομήρου: «εις οιωνός

άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης».

Στην κλασσική και Ελληνιστική εποχή,

οι Έλληνες ανέδειξαν την έννοια της

πατρίδας ως υπέρτατη ιδεολογία και ως

«τιμιότερον, σεμνότερον και αγιότερον

όλων». Ο φιλόσοφος Σωκράτης, μας

διδάσκει «… μητρός τε και πατρός τε και

των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτε-

ρον εστίν η πατρις και σεμνότερον και

αγιότερον εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς

και παρ’ ανθρώποις, τοις τον νουν έχου-

σιν».

Ακριβώς με αυτά τα νάματα και με

αυτές τις ιδεολογίες και αρετές γαλουχήθη-

κε ο αείμνηστος Αιμίλιος Κωστόπουλος,

από την οικογένειά του και κάτω από

αυτές τις αρετές αγωνιζόταν μέχρι και την

τελευταία του πνοή…

…Το 1990, μαζί με δεκάδες άλλους

συναγωνιστές και συναγωνίστριες και

ηρωικές Μάνες των αγνοουμένων, ιδρύσα-

με το Παγκύπριο Αντικατοχικό Κίνημα

ΠΑΚ, με την καθοδήγηση και συμπαρά-

σταση του φλογερού μαχητή της Ελευθ-

ερίας και της Δημοκρατίας, του Αείμνηστου

Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Α’.

Εσύ ως Γενικός Οργανωτικός του Κινή-

ματος, υπήρξες πάντα μεταξύ των πρώτων

και στην πρώτη γραμμή, με όραμά σου

την Απελευθέρωση της σκλαβωμένης

μαρτυρικής μας Κύπρου και πάντα ψηλά

στη σκέψη σου είχες την αγαπημένη γενέ-

τειρά σου, το χωριό σου Διόριος και αγω-

νιζόσουν προσμένοντας την άγια εκείνη

μέρα της απελευθέρωσης και της επι-

στροφής.

Όταν οι βάρβαροι Αττίλες το 1996 δολο-

φόνησαν άνανδρα τους Ισαάκ και Σολω-

μού ξεκινήσαμε μαζί και όλοι οι συνα-

γωνιστές και οι συναγωνίστριες Ηρωϊ-

κές Μάνες των αγνοουμένων και μετα-

φέραμε τον αγώνα στο προμαχώνα της

αντίστασης και απελευθέρωσης, στο

Οδόφραγμα του Λήδρα Πάλλας, και από

εκεί διαφωτίζαμε αδιάκοπα και άοκνα

τους ξένους επισκέπτες, αλλά και δικούς

μας για το δίκαιο του απελευθερωτικού

μας αγώνα και καταστήσουμε τον χώρο

τούτο, σημείο αναφοράς ως προμαχώνα

της Αντίστασης στην Τούρκικη Κατοχή.

Εσύ, Αιμίλιε, δεν έλειψες ποτέ από την

πρώτη γραμμή και συνεχίσαμε μαζί μέχρι

και το 2006, επί καθημερινής σχεδόν

βάσεως, χωρίς να υπολογίζουμεν την

προσωπική και οικογενειακή μας ζωή και

απόλαυση. Δυστυχώς όμως κάποιοι πίστε-

ψαν ότι με το άνοιγμα των οδοφραγμά-

των θα έφερναν πιο κοντά τη λύση του

Κυπριακού, πράγμα βέβαια που,

δυστυχώς, αποδείχθηκε φοβερό σφά-

λμα και βλαπτικό για τους σκοπούς του

αγώνα μας.

Συναγωνιστή Αιμίλιε, έφυγες από κοντά

μας και η απουσία σου μας γέμισε ασή-

κωτο πόνο και θλίψη. Όμως σου υποσχό-

μαστε, εμείς οι συναγωνιστές και συνα-

γωνίστριές σου, ότι θα συνεχίσουμε τον

κοινό απελευθερωτικό αγώνα μέχρι την

Άγια μέρα που θα κτυπήσουν οι καμπά-

νες των κατεχομένων εκκλησιών χαρμό-

συνες και θα ξαναϋψώσουμε τη γαλανό-

λευκη σημαία που τόσο αγαπούσες, απ’

άκρη σε άκρη σ’ ολόκληρη την Κύπρο,

από την Πάφο μέχρι και τον Απόστολο

Ανδρέα.

Οι πρόγονοι μας, φίλε Αιμίλιε, από

αρχαιοτάτων χρόνων πίστευαν ότι οι αρε-

τές της τιμιότητας, της φιλοπατρίας και

της προσφοράς, πρέπει να βραβεύον-

ται, γιατί όπου βραβεύονται οι αρετές,

ξεφυτρώνουν άριστοι άνθρωποι. Ο Πε-

ρικλής στον επιτάφιο αναφέρει, «οίς γαρ

αρετής άθλα μέγιστα κείνται τήδε και άρι-

στοι άνδρες αναφύονται».

Υλοποιώντας και εμείς τους διαχρονι-

κούς τούτους λόγους του Περικλή, βρε-

θήκαμε σήμερα εδώ, κάτω από τους θόλο-

υς του πάνσεπτου τούτου Ναού της Αγίας

του Θεού Σοφίας, μπροστά στο τιμημέ-

νο άψυχο σώμα σου, συγγενείς, φίλοι,

συναγωνίστριες και συναγωνιστές, για

να σε τιμήσουμε και να σε κατευοδώσο-

υμε για την αιώνια κατοικία σου.

Εσείς, η αγαπημένη οικογένειά του, η

χαροκαμένη σύζυγός του Σοφία, τα άξια

τέκνα του, Μιχάλης και Δημήτρης και τα

εγγόνια του, αλλά και οι συγγενείς του,

θα πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για

τον σύζυγο, πατέρα και παππού -

Αείμνηστο Αιμίλιο, γιατί έφυγε από τούτη

την προσωρινή εγκόσμια ζωή και σας

άφησε πίσω του ένα τιμημένο όνομα και

ιερή παρακαταθήκη.

Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί στον

Πανάγαθο Θεό να τον κατατάξει μεταξύ

των δικαίων και να αναπαύσει την ψυχή

του».

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 13Eπιστολές - Γνώμες

Αιμίλιος Κωστόπουλος από το 
κατεχόμενο Δκιόριος, αιωνία η Μνήμη

ΔΚΙΟΡΙΟΣ
Με σαλεμένα λογικά

Με μάτια δακρυσμένα

Και θολωμένα τα μυαλά

Έχουμε φύγει μακριά

χωριό μου Δκιόριος από σένα

Μες την πλημμύρα σαν πουλιά

Χάσαμε την πατρίδα

Πρόσφυγες μες τα μέρη μας

Τσιγγάνοι δίχως μοίρα

Αγαπημένο μου χωριό

Θα σ’ εχω στην καρδιά μου

Ολόδροσο μου Δκιόριος

Μέσα στα σωθικά μου

Γλυκιά Μαρίνα μας Κυρά

Κορώνα στο χωριό μας

Κάνε να γίνει Λευτεριά

Φανέρωστο όνειρό μας

Κι όταν θα γίνει Λευτεριά

Μαρίνα παινεμένη

Θάναι η εκκλησιά σου

Μερσίνια στολισμένη

Αιμίλιος Κωστόπουλος 

– Νοέμβριος 2005

Ο Αιμίλιος στο πόστο του στην είσοδο του σταθμού.

Ο Αιμίλιος σε μια διαμαρτυρία με εσταυρωμένη την Κύπρο τον σταυρό στο χέρι.
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Η αιτία των τσιπουράδικων
του Βόλου

Ουδέν αιτιατόν άνευ αιτίας. Δημιουργείς μεγάλο Νοσοκομείο γιατί

έχεις πολλούς ασθενείς. Υπάρ-χουν πολλοί τζογαδόροι, ανοίγεις ένα

μεγάλο καζίνο. Χρειάζεται η πελατεία και η συνήθεια. Είχα πάει στον

Βόλο να συναντήσω τους συνεργάτες μου στην «Θεσσαλία». Τότε

θυμήθηκα πως ο Βόλος φημίζεται για τα περίφημα τσιπουράδικα που

διαθέτει. Μου είπαν πως έπρεπε να επισκεφθώ της συνοικία της Νέας

Ιωνίας και μου ανέφεραν κάποια ονόματα. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Το δίχως άλλο ξεκινήσαμε και καταλήξαμε σε ένα από αυτά που μας

είχαν υποδείξει. Έχω ξαναπάει σε τσιπουράδικο σε άλλη πόλη, αλλά

σε τέτοιο αριστούργημα ομολογώ πως ήταν η πρώτη μου φορά που

πήγαινα. Και το σπουδαίο είναι πως ορκίστηκα να ξαναπάω το συντομό-

τερο. Ήδη αισθάνομαι πως επιβιβάζομαι στο αυτοκίνητό μου και ξεκι-

νάω αμέσως για την νέα Ιωνία του Βόλου, εκείνο που δεν ξέρω είναι

αν θα προλάβω να πάω καθ' ότι οι σιελογόνοι αδένες μου έχουν στρ-

αγγίσει ήδη όλο το σάλιο από το στόμα μου.

Όταν φθάσαμε, λοιπόν, στο τσιπουράδικο, ίσα που βρήκαμε ένα

τραπεζάκι και ζητήσαμε τον κατά-λογο του μαγαζιού. Στο πιτς φυτίλι

κατέφθασαν τα πρώτα τσίπουρα και κάτι λίγα ψαρικούλια. Στο δεύτε-

ρο πίτς φυτίλι κατέφθασαν παγωμένες μπύρες της αρεσκείας μας με

νέα διαφορετικά εδέσμα-τα. Για να είμαι ειλικρινής ο νούς μου πήγε μην

πάθω κανένα έμφραγμα, γι' αυτό ανέκρουσα πρύ-μναν στο φαγητό και

το’ριξα πιο πολύ στο πιοτό. Εν τω μεταξύ, ο σερβιτόρος, σαν να διέγ-

νωσε τους φόβους μου κι άρχισε να πηγαινοφέρνει βραστά ψαράκια

μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους που κάθε αντίσταση ήταν πλέον

περιτή. Παραδόθηκα άνευ όρων και τους είπα να ζητήσουν από την οι-

κογένειά μου όσα λύτρα θέλανε μετά το φαγητό. Αισθανόμουνα αιχμά-

λωτος του καταστηματάρχη αν και μου φαινόταν καλός άνθρωπος. Δεν

μπορεί, σκέφτηκα, ή λύτρα θα ζητήσει ή μίζα από το νο-σοκομείο που

θα με πάνε.

Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια ποικιλία μεζέδων αν και έχω γυρίσει

όλον τον κόσμο. Από καθαριό-τητα και ευγένεια καλλίτερα να μην το

συζητήσουμε, όχι ένα, αλλά πολλά επίπεδα πάνω από τα φα-γάδικα

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αναρωτήθηκα την αιτία αυτού του

γαστρονομικού πολιτι-σμού και μόνος μου έδωσα την απάντηση. Μα

το μέρος το λένε Νέα Ιωνία, ηλίου φαεινότερον ότι έχουν έρθει από την

Μικρασιατική Ιωνία, την Σμύρνη το 1922. Η Σμύρνη εκείνη την εποχή

δεχόταν στο λιμάνι της 2.000 πλοία ετησίως, ενώ ο Πειραιάς μόνον 50.

Στη Σμύρνη υπήρχε Όπερα και σειρά θεάτρων με θιάσους ακόμη και

από το Παρίσι, άσε τα ωδεία και τα πολυτελή εστιατόρια. Ας θυμη-θούμε

πως από εκεί ήρθε ο Μποδοσάκης, ο Ωνάσης, ο Σεφέρης και ο Βενέζ-

ης 

Ο Βόλος μέχρι πριν σαρώσει τα πάντα ο Andreas, είχε μεγάλες

ορειχαλκουργίες όπως ο Παπαρήγας και κατασκευαστές μεγάλων αρό-

τρων όπως ο Γκλαβάνης, άσε τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως ο Φο-

ρούλης και ο Βιδάλης. Οι άνθρωποι που ήρθαν από την Σμύρνη ήταν

πραγματικοί αστοί με γαλλικά, πιάνα και καπελίνα. Είχαν περισσότερ-

ες και πιο εκλεπτυσμένες απαιτήσεις από εκείνες των ανθρώ-πων της

υπαίθρου. Νάτην λοιπόν η απάντηση για την ποιότητα των τσιπουρά-

δικων στον Βόλο. Στα πάντα υπάρχουν εξηγήσεις. Κοντά στους αρι-

στοκράτες της Μίκράς Ασίας ποτίζεται και ο δικός μας βασιλικός.

Θα ξαναπάω το συντομότερο. Δικαιούμαι κι εγώ τις απολαύσεις των

αστών του Βόλου. Αν θέλετε κι εσείς να νοιώσετε άρχοντες, απολαύστε

μια μέρα στα περιώνυμα πλέον τσιπουράδικα της Νέας Ιω-νίας. Κάθε

φαγάδικο είναι κι ένα κοσμηματοπωλείο γαστρονομίας!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Οι παλιοί έλεγαν «Όποιος ανοίγει τον λούκκο

του άλλου, ππέφτει ο ίδιος μέσα». Αυτό, το

οποίο βλέπουμε καθαρά σήμερα είναι πως η

Οικονομία των συμμάχων, φίλων και εταίρων

μας της δυτικής Ευρώπης βασιζόταν και εξα-

ρτάται από τη Ρωσία, που τους προμήθευε

φτηνό φυσικό αέριο, φτηνό πετρέλαιο, λιπά-

σματα, φαγώσιμα, λάδι, σιτάρι και μέταλλα. 

Αυτοί φέρθηκαν εντελώς αχάριστοι στον ευε-

ργέτη και χορηγό τους και προσπάθησαν με

κάθε τρόπο να τον καταστρέψουν, αλλά το μόνο

που πέτυχαν ήταν να καταστρέψουν τη δική

τους Οικονομία. Στην προσπάθειά τους να απο-

μονώσουν και να καταστρέψουν τον μεγαλύτε-

ρο ευεργέτη τους, τη Ρωσία, καταφεύγουν στα

πιο γελοία πράγματα. Να βάλουν, λέει, ψευδο-

δημοκρατίες όπως το Κόσοβο, τη Μολδαβία

και τη «δημοκρατία» της «Βόρειας Μακεδονίας»

στην Ευρωπαϊκή Ένωση – χώρες ασήμαντες.

Προσπαθούν να παρουσιάσουν με ψευδή

προπαγάνδα την Ουκρανία ως το κέντρο της

Γης και το σημαντικότερο κράτος, την ώρα που

ήταν απλά μια επαρχία της Ρωσίας, ασήμαν-

τη πριν από τον σημερινό «Ψυχρό Πόλεμο»

Ανατολής και Δύσης. 

Η Ουκρανία είναι ένα φτωχό κράτος που

δημιουργήθηκε από λάθη του μεθύστακα και

διεφθαρμένου προέδρου της Ρωσίας Μπόρις

Γιέλτσιν, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία στους

Αμερικανούς και τους δυτικούς συμμάχους τους

να βλάψουν τη Ρωσία. Η χώρα αυτή ούτε ενε-

ργειακούς πόρους έχει, ούτε βιομηχανία και το

σιτάρι που παράγει είναι απλούστατα επειδή

ήταν επέκταση της πάντοτε, διά μέσου των

αιώνων, μεγαλύτερης παραγωγού σιταριού

στον κόσμο – της αχανούς Ρωσίας. Δεν παρά-

γει περισσότερο από τη Γερμανία, Γαλλία ή

Αγγλία. Η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός σιτ-

ηρών είναι οι Ινδίες και μετά οι Ηνωμένες Πολι-

τείες Αμερικής. Η Κίνα προτιμά το ρύζι. 

Οι χώρες της Αφρικής δεν κινδυνεύουν από

πείνα εξαιτίας της έλλειψης του ουκρανικού

σιταριού, επειδή παραδοσιακά οι Αφρικανοί

χρησιμοποιούν καλαμπόκι. Η αιτία της πείνας

στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και μέρη της

Ασίας είναι η πολιτική και οι πράξεις των Αμε-

ρικανών και των τέως αποικιοκρατικών κρατών

της δυτικής Ευρώπης, που συνέχισαν την αποι-

κιοκρατική τους πολιτική με πολέμους και εκμε-

τάλλευση των πρώην αποικιών τους, τις οποίες

δεν άφησαν ποτέ ήσυχες να προοδεύσουν,

αλλά τις υπονομεύουν με κάθε τρόπο. Δημιο-

υργούν πολέμους, πραξικοπήματα και αναρχία

στις πρώην αποικίες τους. 

Όταν ερευνήσουμε προσεκτικά λίγη ιστορία,

θα βρούμε ότι σχεδόν όλες οι αναστατώσεις,

όλες οι καταστροφές σε αρχαίους πολιτισμούς

σε Ασία, Αμερική και Αφρική προήλθαν από τη

βαρβαρότητα των Ευρωπαίων – Άγγλων, Γάλ-

λων, Ισπανών, Πορτογάλων, Βέλγων, Ολλαν-

δών, Γερμανών και Ιταλών. Δεν άφησαν μέρος

της γης ήσυχο. Έβγαζαν τεράστια κέρδη από

το δουλεμπόριο των μαύρων της Αφρικής. Οι

Μαύροι δεν ήθελαν να γίνουν «τουρίστες», αλλά

τους κουβάλησαν σκλάβους με τα χειρότερα

μέσα στην Αμερική οι «ωραίοι χριστιανοί» της

Δύσης, και από τότε υποφέρουν τα πάνδεινα

εκεί. 

Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ήταν και αυτό

δουλειά των «χριστιανών» της Δύσης, που τα

χρησιμοποιούσαν από τη μια για να «κοιμίζουν»

τους λαούς τους και από την άλλη να βγάζουν

τεράστια κέρδη. Ο γνωστός «Πόλεμος του

Οπίου» τον 18ο αιώνα τον διεξήγαγαν οι Ευρ-

ωπαίοι εναντίον της Κίνας, όπου απαγόρευσε

τη χρήση του οπίου, που κουβαλούσαν στην

Κίνα από τις Ινδίες οι Άγγλοι και οι άλλοι Δυτι-

κοί. Νίκησαν την Κίνα και έκαναν τους Κινέζο-

υς οπιομανείς και καθυστερημένους, μέχρις

ότου ο Μάο Τσε Τουγκ δημιούργησε τη νέα

ισχυρή Κίνα. 

Πρέπει πρώτα-πρώτα να μελετούμε την ιστο-

ρία και μετά, ύστερα από προσεκτική μελέτη,

να βγάζουμε συμπεράσματα. Ο πόλεμος στην

Ουκρανία άρχισε στην πραγματικότητα το 2014,

μετά την ανατροπή με πραξικόπημα της φιλο-

ρωσικής κυβέρνησης και εξελίχθηκε σε πόλε-

μο μεταξύ του δυτικού και ανατολικού μέρους

της Ουκρανίας. Με τη συνθήκη του Μινσκ έπρ-

επε το ανατολικό μέρος να πάρει αυτονομία.

Οι Αμερικανοί εξόπλισαν ακροδεξιές συμμο-

ρίες που εισέβαλαν στο ανατολικό μέρος και

πολεμούν σήμερα με δυτικά όπλα. 

Πρέπει να δίνεται η λογική εξήγηση στα πράγ-

ματα. Πώς γίνεται να υπάρχει πόλεμος στην

ανατολική Ουκρανία, όταν συμφωνήθηκε να

είναι αυτόνομη, χωρίς στρατό; 

Όπου πατήσουν το πόδι τους οι Αμερικανοί

γίνεται πόλεμος, επειδή η βία είναι στη φύση

τους και τα όπλα είναι μέρος της καθημερινής

τους ζωής και πάντοτε έτσι ήταν. Αυτό το βλέ-

πουμε καθημερινά. Όσοι τους ακολουθούν, δεν

πρέπει να περιμένουν ότι θα βρουν την ησυχία

τους.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος
ευεργέτης των δυτικών χωρών»

«How beautifully Plato put it. Whenever you

want to talk about people, it’s best to take a

bird’s-eye view and see everything all at

once—of gatherings, armies, farms, weddings

and divorces, births and deaths, noisy court-

rooms or silent spaces, every foreign people,

holidays, memorials, markets—all blended

together and arranged in a pairing of oppo-

sites.»

(MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 7.48)

H όραση των πουλιών είναι διαφορετική από

τη δική μας. Σαφώς ! Όλα φαίνονται τόσο μικρά

για αυτά όταν πετούν στον ουρανό.

Κι όμως! Ίσως ο όγκος σου να το τρόμαξε όταν

σε πλησίασε… Προφανώς και είσαι πολύ μεγαλύτε-

ρος από ένα πτηνό ! Όμως όταν το πτηνό αυτό

πέταξε μακριά σου, κάτι άρχισε να αλλάζει! Από

ψηλά, με την δίκη του όραση, πλέον φαίνεσαι

μικρότερος!

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς φαίνονται τα προβ-

λήματα σου από ψηλά; Τι σημασία έχει η άποψη

σου, το χρώμα σου, η εθνικότητα σου, οι κοσμοθ-

εωρίες σου; Πόσο χώρο πιστεύεις ότι πιάνουν

στον ουρανό;

Ο τεράστιος χρωματικός πλούτος της όρασης

των πουλιών και ιδιαίτερα η ικανότητά τους να

βλέπουν το εγγύς υπεριώδες, έχει επίδραση στην

ικανότητά τους να ξεχωρίζουν το αντίθετο φύλο

(πουλιά που σε μας φαίνονται πανομοιότυπα

είναι πολύ διαφορετικά όταν τα «δει» κανείς στο

υπεριώδες) και στην ικανότητά τους να διακρίνουν

ένα υγιές και εύρωστο ταίρι από ένα λιγότερο

υγιές ή εύρωστο (τα πούπουλα των δυνατότερ-

ων πουλιών ανακλούν περισσότερη υπεριώδη

ακτινοβολία). Η ύπαρξη στα μάτια υποδοχέα για

τις υπεριώδεις ακτίνες, προσφέρει πλεονέκτημα

και στην αναζήτηση τροφής. Οι κηρώδεις επιφ-

άνειες πολλών φρούτων και μούρων ανακλούν

έντονα τις ακτίνες υπεριώδους φωτός. Στα αρπακ-

τικά ο υποδοχέας υπεριωδών προσφέρει σχεδόν

μαγικές ικανότητες. Τα γεράκια μπορούν να δουν

από ψηλά το ίχνος που αφήνουν οι διάφορες

εκκρίσεις των τρωκτικών, επειδή αυτές ανακλούν

πιο έντονα το υπεριώδες φως. [πηγή: Scientific

American (Σταύρος Ξενικουδάκης)].

Η ερώτηση μου είναι .. Αν τα πουλιά μπορ-

ούν να δουν κάτι παραπάνω από εμάς… πώς

πιστεύεις πως θα έβλεπαν την αντίληψη σου; Τι

χρώμα θα είχε άραγε;

Με την βοήθεια του αγαπημένου μου βιβλίου

«Τhe Daily Stoic» και με την περίεργη φαντασία

μου, μου γεννήθηκαν κάποια ερωτήματα! Στον

κόσμο μου λοιπόν σχημάτισα μια άποψη, την

χρωμάτισα και την αφήνω εδώ με λέξεις σε αυτό

το άρθρο γιατί πραγματικά πιστεύω πως έχουμε

την δυνατότητα να εκπέμψουμε περισσότερα

χρώματα στον ουράνιο κόσμο!

Γιατί αν όχι εμείς… τότε πες μου ποιος;;;

Τα πουλιά έχουν τη δυνατότητα να δουν από

ψηλά να δουν το καλό και το κακό! Την ίδια στιγ-

μή! Έχουν επίσης την δυνατότητα να πετάξουν

ακόμα πιο ψηλά και να διαγράψουν από το οπτικό

τους πεδίο οτιδήποτε άσχημο!

Με την λογική πως μας δίνεται η δυνατότητα

να δούμε σφαιρικά το καλό και το καλό την ίδια

στιγμή και με την βοήθεια της αντίληψης που σαν

ανθρώπινα όντα κατέχουμε, τότε μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε την οπτική του τρίτου μας

ματιού.

Ένας συνδυασμός από ερεθίσματα!

Η αντίληψη και η θέληση μας να δούμε κάτι

παραπάνω, να δούμε κάτι παραπέρα!

Αν το σκεφτείς λίγο παραπάνω, είναι η ισο-

ρροπία του καλού και του κακού σε συνεργασία

με την βαθύτερη αντίληψη!

Για τους τολμηρούς που άνοιξαν τα μάτια τους

και βλέπουν την αλήθεια, για εκείνους που ισο-

ρρόπησαν και κατάφεραν να ανοίξουν το τρίτο

μάτι, αυτό που έχουμε βαθιά μέσα μας, αυτό που

επιλέξαμε να οραματιστούμε και στο τέλος να το

αφήσουμε να δει αυτό που η αντίληψη μας επέ-

λεξε.

Ελευθερωνόμαστε από την κοινή οπτική-λογι-

κή και βλέπουμε με την ουσιαστική.

Γιατί όταν ανοίγεις τα μάτια σου είσαι ανοιχτός

σε ερεθίσματα και αν αφιερώσεις λίγο χρόνο να

δεις βαθύτερα τότε μαθαίνεις να ισορροπείς.

Και όταν φτάσεις εκεί… Όταν ισορροπήσεις,

όταν ζυγίσεις το καλό και το κακό σου, τότε βλέ-

πεις με το τρίτο σου μάτι.

Αυτό της ισορροπίας, με το μάτι της βαθύτε-

ρης ολικής, αυτού που είναι μαζί σου, συνδεδε-

μένο με την ψυχή σου.

Μόνο τότε ίσως και να μπορέσεις να εκπέμ-

ψεις το κάτι παραπάνω..

(Αφιερωμένο στη μικρή μαθήτριά μου που

με τις ιστορίες και τη φαντασία της μου χρω-

ματίζει όλο και περισσότερο τον κόσμο που

επέλεξα να φτιάξω…)

Με τα μάτια των πουλιών…

Γράφει: 
Χριστίνα Τσαρτσαράκη
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Η πάγια επεκτατική πολιτική της Άγκυρας έγινε σήμερα
προσωπική σκοπιμότητα του Τούρκου προέδρου

«Άνθρακες ο θησαυρός»;
Σε πρόσφατο άρθρο του Κύπριου ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη πα-

ρατίθενται τεκμηριωμένες κάποιες θέσεις του, που εστιάζονται στην ουσία

της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία αναφορικά

με τις απειλές της εναντίον χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασι-

κά εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Το ψήφισμα αυτό κρίθηκε ικα-

νοποιητικό από τις ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου. Ωστόσο θεωρώ προ-

σωπικά ορθή την επισήμανση του κ. Μαυρίδη κατά πόσο πρόκειται για

«πολιτική νίκη ή ένα από τα ίδια»...

Σάββας Παυλίδης

πρώην Σύμβουλος Εκπαίδευσης 

της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας 

στο Λονδίνο,

Επιθεωρητής-Προϊστάμενος

της Κυπριακής Εκπαιδευτικής

Αποστολής Μ. Βρετανίας

Προσυπογράφω την ανησυχία του και προσθέτω κι εγώ τον προβλη-

ματισμό και την έγνοια μου μήπως ισχύει και σ' αυτή την περίπτωση το

ρητό «άνθρακες ο θησαυρός»! Η αλήθεια είναι ότι μπουχτίσαμε πια από

ωραία λόγια, που ηχούν παρήγορα μόνο στα αφτιά μας αλλά απέχουν

πολύ από την πρακτική εφαρμογή ειλημμένων αποφάσεων και ψηφι-

σμάτων είτε από την Ε.Ε. είτε από τον ΟΗΕ... Γιατί και η νέα απόφαση

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμασά τα ίδια κούφια λόγια και αποφεύ-

γει να προχωρήσει στην επιβολή των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που

είχε αποφασίσει.

Εμείς όμως δεν πρέπει για κανένα λόγο να αγνοούμε τις συνεχώς επα-

ναλαμβανόμενες ξεδιάντροπες, έκνομες και παράλογες απαιτήσεις της

Τουρκίας, που επίμονα διαλαλεί με κάθε ευκαιρία καθημερινά, αμφι-

σβητώντας ολοφάνερα το διεθνές δίκαιο. Ούτε και πρέπει να μάς καθη-

συχάζει το γεγονός ότι οι απαιτήσεις και αμφισβητήσεις της βρίσκονται

έξω από κάθε νόμιμο και αναγνωρισμένο πλαίσιο διεθνούς δικαίου, που

επιβάλλει σε όλα τα μέλη του ΟΗΕ να αναζητούν πάντοτε ειρηνική επίλυση

των διαφορών τους. Αντίθετα, επειδή ακριβώς δεν ιδρώνει το αφτί της

Τουρκίας από κούφια λόγια και ανεφάρμοστες αποφάσεις σε βάρος της

από τους διεθνείς οργανισμούς, επιβάλλεται να είμαστε πάντοτε έτοιμοι

για τα χειρότερα και να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και μάλιστα με κάθε

δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο... 

Έχει ήδη αποδειχθεί πολλές φορές ότι η Τουρκία έμαθε πολύ καλά το

μάθημα της περιφρόνησης και καταπάτησης κάθε αρχής δικαίου και κανό-

νων ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ

αυτές τις προσφιλείς έκνομες αλλά επιτυχείς (!) μεθόδους της για ικανο-

ποίηση των όποιων παράνομων και απαράδεκτων διεκδικήσεών της «διά

πυρός και σιδήρου»... Όσο δεν αισθάνεται ουσιαστική πίεση και σοβαρό-

τατο κόστος για την εκ μέρους της κατάφωρη παραβίαση κάθε έννοιας

διεθνούς δικαίου, θα συνεχίσει να περιφρονεί αδιάφορη και με έπαρση

κάθε είδους συστάσεις περί σεβασμού δικαιωμάτων κυριαρχίας και εδα-

φικής ακεραιότητας, ψηφίσματα και μη εφαρμοζόμενες αποφάσεις από

τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς... 

Έχουμε χρέος να υποδεικνύουμε συνεχώς και να απαιτούμε από τους

εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την άμεση εφαρμογή των αποφά-

σεών της από το 2019 για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας σε περίπτω-

ση που θα συνεχίσει να αμφισβητεί την ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά

δικαιώματα των μελών της. Δεν υπάρχει καμμιά απολύτως δικαιολογία για

οιανδήποτε αναστολή της εφαρμογής τους, εφόσον σήμερα η αμφισβήτη-

ση αυτών των δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου από την Τουρκία

έχουν κορυφωθεί και συνοδεύονται μάλιστα καθημερινά σχεδόν από απα-

ράδεκτες απειλές.

Διαφορετικά θα αποδειχθεί ότι όντως ισχύει το ρητό «άνθρακες ο θησαυ-

ρός»!

Ιούλιος…
Και νά’τος πάλι…

Έφτασε ο μήνας που ξυπνά την τραγική επέτειο,

που ξεσηκώνει απογόνους να καταριούνται τον αίτιο.

Ανέχτηκε με στωϊσμό να προσκυνά για λύση,

στα χρόνια της απάθειας, σ’ Ανατολή και Δύση.

Ήρωες πέσαν για τιμή, ζώντας ταπεινωθήκαν.

Φωτιά έμεινε στη θύμηση, στάχτες στα κουρσεμένα,

οι αλεπούδες τριγυρνούν χωριά παραδεισένια.

Πίνουν το αίμα Κύπριων… σαν μαύρες νυχτερίδες.

Καίμε πουλιά της λησμονιάς, ξεφεύγουν οι ελπίδες.

Το δάκρυ πικρολαίμιασε… στον τόπο τον δικό μας. 

Φέγγει το μισοφέγγαρο…. Ο πόνος… σύντροφός μας.

Προδόθη ο λίκνος της Φυλής. Πληγώθη η Ρωμιοσύνη.

Το 2022, σήμερα, εφιάλτης έχει γίνει.

Κι οι προδομένοι καρτερούν τ’ όραμα της φυλής τους.

ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ – ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ τους.

Μερσίνη MacFarland

Αόρατος θησαυρός
Τα πλούτη τα αόρατα, αυτά πού’ναι κρυμμένα, 

στα μάτια μας δεν φαίνονται – κάποιοι απλοί τα χαίρονται,

περνούν ευτυχισμένα!

Αυτοί που ξέρουνε να ζουν με την ταπεινοσύνη,

με λίγα πού’ναι αρκετά – με ήθη, τίμια λεφτά

και με την καλοσύνη!

Τι να το κάνεις το χρυσό το πιάτο σαν είναι αδειανό,

θα είσαι πεινασμένος!

Αγγίζεις, βλέπεις θησαυρό – τραπέζι πλούσιο, φτωχό,

θα ζεις δυστυχισμένος!

Κάθε ζωή που έρχεται, το πρώτο που χρειάζεται 

είναι φαΐ να ζήσει,

Μάνας αγάπη, ζεστασιά – όχι χρυσάφια και φλουριά

την κούνια να γεμίσει!

Γνώσιος, πλούσιος αυτός, με Πίστη και Ελπίδα,

που αντελήφθη σαν Σοφός – πως υλισμός, εγωισμός,

είναι ψυχής παγίδα!

Τα αγαθά χρειάζονται, ανθρώπινες ανέσεις,

στο πώς τα διαχειρίζονται – τι μέσα μετατρέπονται,

του νου μας εφευρέσεις!

Γράφουνε την πορεία μας και τη διαγωγή μας,

όταν γενούν τ’ αφεντικά – αυτά μετρούνε τελικά

τη σκέψη και ζωή μας!

Μας κυβερνούν αισθήματα – ύλη και λαιμαργία,

χρυσόσκονη μας ρίχνουνε – να δούμε μάς τυφλώνουνε,

Σοφή Δημιουργία!

Γι’ αυτό και υποφέρουμε – ποτέ μας δεν χορταίνουμε,

συνέχεια πεινάμε!

Πως είμαστε προσωρινοί – σημερινοί κι αυριανοί,

όλοι μας το ξεχνάμε!

Ν’ απολαύσουμε ζωή, τον κόσμο να χαρούμε!

Έχει για όλους ο ΘΕΟΣ – σαν γίνει ίσος μοιρασμός,

μέρες καλύτερες θα δούμε κι ειρηνικά θα ζούμε!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

23 Ιουνίου 2022

Κατάρριψη των 
κατασκοπευτικών

drones
Κύριε Διευθυντά,

Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε η νήσος Ψέριμος αφού με τηλε-

φακούς και κατασκοπευτικά drones στοχοποιούν όποιο νησί μπο-

ρούν. Το κρατικό πρακτορείο «Ανατολή» βάλλει κατά της στρατι-

κοποίησης των νησιών. Ας φανταστεί κανείς τι θα γινόταν αν το

κρατικό κανάλι ΕΡΤ στόχευε τουρκικό νησί. Θα πρέπει να προ-

βληματιστούμε και να κάνουμε συνδυασμό με το 1996 στα Ίμια,

όπου έδειχναν με τηλεφακούς π.χ. βοσκό κ.λ.π. Οι τρεις βεζίρηδες

(Σοΐλου, Τσαβούσγλου, Ακάρ) εξαπέλυσαν τον παρανοϊκό ισχυρι-

σμό πως η Ψέριμος και άλλα νησιά είναι εντός των τουρκικών χωρι-

κών υδάτων!

Κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθήσουν όλοι τους φροντιστή-

ριο (δωρεάν) για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας με καθηγητή τον

κ. Συρίγο, ώστε να εμπεδώσουν τι σημαίνει: media line (μέση γραμ-

μή). Όταν οι βεζίρηδες δηλώνουν επίσημα ότι αν δεν φύγουν οι

στρατιώτες μας από τα νησιά θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία τους,

αυτό σημαίνει ότι ζητούν αλλαγή συνόρων. Το άκρον άωτον της

θρασύτητας ήταν η κατάθεση επιστολής στον ΟΗΕ, με αίτημα την

αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. 

Προτείνω στον Πρωθυπουργό να επιδείξει τις φωτογραφίες (από

τους τηλεφακούς και τα drones) των τουρκικών εφημερίδων στους

εταίρους μας, εν όψει της Συνόδου κορυφής, με το αίτημα να επι-

βληθούν κατεπειγόντως κυρώσεις όμοιες με αυτές στη Ρωσία. 

Έτσι, οι Τούρκοι θα αντιληφθούν ότι οι λεονταρισμοί αυτοί απο-

βαίνουν μπούμερανγκ γι’ αυτούς. Η πιο πάνω κατασκοπευτική

προπαγάνδα είναι άκρως επικίνδυνη.

Απαιτείται τεράστια προσοχή για να μην έχουμε Ίμια για δεύτε-

ρη φορά.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος

Το θέμα των ημερών είναι σίγουρα η έντα-

ση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκον-

ται σε οριακό σημείο εξαιτίας της ακραίας τουρ-

κικής στάσης και προκλητικότητας. Τι θα συμβεί

άραγε, διερωτούνται πολλοί, στην απευκταία

περίπτωση μιας πολεμικής σύγκρουσης Ελλά-

δας - Τουρκίας; Θα είναι αυτή μιας μικρής έκτα-

σης σύγκρουση ή θα επεκταθεί ανεξέλεγκτα;

Στις καθημερινές συζητήσεις επικρατεί η άποψη

ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επέμβουν

ξανά οι Αμερικανοί. Δεν θα αφήσουν, πιστεύε-

ται, οι Η.Π.Α. να υπάρξει μια γενική σύρραξη

γιατί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο κινδυνεύει άμεσα

η συνοχή του ΝΑΤΟ.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο κόσμος

πιστεύει ότι ο μεγάλος χαμένος θα είναι ξανά

η Ελλάδα και κατ΄ επέκταση και η Κύπρος.

Μια άποψη καθόλου αυθαίρετη ασφαλώς. Το

πρόσφατο παρελθόν διδάσκει ότι, όσες φορές

επενέβησαν οι Αμερικανοί, ο Ελληνισμός ήταν

ο απόλυτος χαμένος! Κι αλλοίμονο στα παι-

διά που πραγματικά έχασαν άδικα τη ζωή τους.

Κύπρος 1974, Ίμια 1996, μη επέκταση, με

«παραινέσεις» των Αμερικανών, των χωρι-

κών μας υδάτων υποκύπτοντας στον τουρ-

κικό εκβιασμό, αποδοχή συζήτησης ως βάσης

λύσης στο Κυπριακό ενός σχεδίου τουρκικών

προδιαγραφών και άλλα πολλά. Η Ελλάδα

(το ίδιο και η Κύπρος) δεν είναι το αγαπημέ-

νο παιδί της Δύσης (Άγγλων, Γερμανών και

Αμερικανών), το είδαμε πρόσφατα και με τα

καταστροφικά μνημόνια, όπου κυριολεκτικά

μας τσάκισαν. Οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί

γνωρίζουν πολύ καλά όλα τα ζητήματα αλλά

μονίμως πάσχουν από μια ηθελημένη και βολι-

κή αμνησία. 

Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνει η Ελληνική Εξω-

τερική πολιτική προκειμένου να φέρει επιτέ-

λους ουσιαστικά αποτελέσματα; Πρώτα απ΄

όλα εγκατάλειψη πάραυτα της πολιτικής του

καλού παιδιού και εφαρμογή μαχητής διεκ-

δίκησης και όχι απλώς ενημέρωσης. Όπως

έκανε κάποτε ο Γιάννος Κρανιδιώτης. Και φυσι-

κά όχι εφησυχασμός. Μόνο με αυτόν τον τρόπο

θα μας καταλάβουν και θα μας λάβουν σοβα-

ρά υπόψη τους οι «σύμμαχοι». Η Ελλάδα

οφείλει να έχει άποψη και θέση και για τα

ευρύτερα ζητήματα. Και να αναλάβει πρωτο-

βουλίες θέτοντας στο περιθώριο τις «ειρη-

νευτικές» πρωτοβουλίες Ερντογάν. Έτσι

κερδίζεις αξιοπιστία και σε εμπιστεύονται. 

Αλλά, για να επανέλθουμε σε αυτό με το

οποίο ξεκινήσαμε. Σίγουρα το ενδεχόμενο

ενός τουρκικού τυχοδιωκτισμού δεν πρέπει

να αποκλειστεί. Όπως φαίνεται τελικά, το

βραχύχρονο διακύβευμα είναι αν η έντονη

πτώση της δημοφιλίας του προέδρου Ερντο-

γάν στη χώρα του και η διαφαινόμενη απώλεια

της εξουσίας, θα τον οδηγήσουν σε επικίνδυνες

κινήσεις για εσωτερική κατανάλωση. Σοβαρά

πράγματα στην οικονομία δεν μπορεί να κάνει,

άρα μπορεί να επιχειρήσει ένα επεισόδιο για

να ενισχύσει τη θέση του. Η Τουρκία δεν θέλει

γενικευμένο πόλεμο, μπορεί όμως να επιχει-

ρήσει μικρά τετελεσμένα που να θέτουν το

δίλημμα στην Αθήνα αν πρέπει να δράσει

δυναμικά. Η Τουρκία είναι μαέστρος σε κάτι

τέτοια. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν σενάρ-

ια αντίδρασης της δικής μας πλευράς. Για να

μη βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Υστερόγραφο: Σε κάθε περίπτωση καλά

κάνουμε να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη

μας ότι οι Η.Π.Α. δεν ωχριούν μπροστά σε

τίποτε προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά

τους συμφέροντα. Μόλις πρόσφατα πούλησαν

με συνοπτικές διαδικασίες Κούρδους και Αφγα-

νούς.

Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί ακόμα

η φιλοτουρκική στάση του Γενικού Γραμματέα

του ΝΑΤΟ, ο οποίος αδιάκοπα στηρίζει όλες

τις επιλογές της Άγκυρας στα ελληνοτουρκι-

κά. «Κανένας άλλος σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεν

έχει υποστεί περισσότερες τρομοκρατικές επι-

θέσεις από την Τουρκία», δήλωσε χαρακτηρι-

στικά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του

Νταβός, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, αναγνωρίζοντας

τις ανησυχίες της Άγκυρας και σε σχέση με

την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Και όλοι ξέρουμε ότι, Γενικός Γραμματέας του

ΝΑΤΟ = Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής!

Ερώτηση: Στην απευκταία, ίσως και ακρ-
αία περίπτωση ενός γενικευμένου πολέ-
μου, ο άμαχος πληθυσμός σε ποια κατα-
φύγια θα συγκεντρωθεί;
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ΜΕΡΟΣ 46ον

Η «Κυπριακή Παροικία» 

του Ναυπλίου! 

(συνέχεια)

6. Παντελής Ιωάννου, Κύπριος. Στρατιώτης. Του

χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του 1831.

7. Χριστοφής Ιωάννου, Κύπριος. Του χορηγήθη-

κε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον διοικητή Ναυ-

πλίου τον Ιούλιο του 1831.

8. Γερόλυμος Κύπριος. Δεκανέας. Του χορηγήθηκε

διαβατήριο προς την Κύπρο από τον διοικητή Ναυ-

πλίου τον Δεκέμβριο του 1831.

9. Λουκάς Κυπριανού, Κύπριος. Στρατιώτης. Του

χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του 1831.

10. Σταύρος Κυπριανού, Κύπριος. Στρατιώτης.

Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Σεπτέμβριο του 1831.

11. Αντώνιος Λουκά, Κύπριος. Στρατιώτης. Του

χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Δεκέμβριο του 1831.

12. Μάρκος Μανώλη,Κύπριος. Στρατιώτης. Του

χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Σεπτέμβριο του 1831.

13. Χρήστος Νικολάου, Κύπριος. Στρατιώτης. Του

χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Δεκέμβριο του 1831.

14. Αντώνης Παυλή, Κύπριος. Λοχίας. Κάτοικος

Ναυπλίου.

15. Πέτρος Τζένιου, Κύπριος. Του χορηγήθηκε δια-

βατήριο προς την Κύπρο από τον διοικητή Ναυπλίου

τον Ιούλιο του 1831.

16. Χατζημιχαήλ Κυπριώτης. 

Στρατιώτης. Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την

Κύπρο από τον διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του

1831.

17. Χρήστος Μιχαήλου, Κύπριος. Κάτοικος Ναυ-

πλίου.

18. Πόλυς Αλμπερτίνος, Κύπριος. Στρατιώτης.

Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του 1831.

19. Λοΐζος Αντωνίου, Κύπριος. Του χορηγήθηκε

διαβατήριο προς την Κύπρο από τον διοικητή Ναυ-

πλίου τον Σεπτέμβριο του 1831.

20. Μιχαήλ Αντωνίου, Κύπριος. Στρατιώτης Τακ-

τικού. Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο

από τον διοικητή Ναυπλίου τον Μάρτιο του 1831.

21. Ζήσιμος Γαλούφας, Κύπριος. Του χορηγήθη-

κε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον διοικητή Ναυ-

πλίου τον Δεκέμβριο του 1831.

22. Ηλίας Γεωργίου, Κύπριος. Υπολοχαγός. Του

χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του 1831.

23. Φραντζέσκος Δανιήλ, Κύπριος. Στρατιώτης.

Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του 1831.

24. Αντώνιος Δημητρίου, Κύπριος. Του χορη-

γήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον διοικητή

Ναυπλίου τον Δεκέμβριο του 1831.

25. Τουμαζής Ευστρατίου, Κύπριος. Στρατιώτης.

Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του 1831.

26. Αγγελής Θεοδώρου, Κύπριος. Στρατιώτης.

Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του 1831.

27. Κωνσταντίνος Ιακώβου, Κύπριος. Στρατιώτης.

Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Σεπτέμβριο του 1831.

28. Χατζημιχαήλ Χριστοφής, Κύπριος. Στρατιώτης.

Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του 1831.

29. Φίλιππος Χατζηπαππά, Κύπριος. Στρατιώτης.

Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Σεπτέμβριο του 1831.

30. Σταύρος Χριστοδούλου, Κύπριος. Στρατιώτης.

Του χορηγήθηκε διαβατήριο προς την Κύπρο από τον

διοικητή Ναυπλίου τον Ιούλιο του 1831.

Ο κυπριακός πληθυσμός στην πόλη του Ναυπλίου

κατεγράφη αναλυτικά τον Αύγουστο του 1825 με ενδια-

φέροντα αποτελέσματα ως προς τα επαγγέλματα και

την οικογενειακή κατάσταση (διατηρείται η ορθογρα-

φία του εγγράφου): 

31. Χατζησάββας Ζωγράφου, υπογραμματεύς

εις το Υπουργείον Πολέμου. Έχει την σύζυγό του, τον

πατέρα του και τον αδελφόν του.

32. Καπετάν Γεώργιος, οπλαρχηγός. Έχει την

σύζυγό του και το παιδί του.

33. Δαβίδ, γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας.

34. Νικόλαος Χαμολέων. Φυλακισμένος.

35. Γεώργιος Οικονομίδης. Γραμματεύς του Υπουρ-

γείου Αστυνομίας – 25 ετών.

36. Δημήτριος Οικονομίδης. Γραμματεύς του 

υπουργείου Πολέμου. 

37. Χριστόδουλος Χατζηλοΐζου. Μπακάλης.

38. Μιχαήλ Παπαδόπουλος. Ρακοπώλης. Έχει

σύντροφον.

39. Χριστόδουλος Σάββα. Ρακοπώλης. Έχει

σύζυγον και ένα παιδί. 

40. Χριστόδουλος Στεφάνου. Μάγειρας.

41. Χαραλάμπους Δημήτριος. Μαχαιροποιός, με

τον αδελφόν του και κάλφα (βοηθό).

42. Χατζηγιάννης Χριστοδούλου. Χρυσικός, έναν

κάλφα και 1 ψυχοπαίδι. 

43. Δέσποινα Κυπριώτισσα, 25 ετών, άνευ φαμίλιας.

44. Χρήστος Βασιλείου. Πυροβολιστής, 27 ετών,

με φαμίλια.

45. Χατζηγιώργης Δημητρίου. Ράπτης, με 3 κάλφ-

ες του.
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Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)
Στους φόβους

μας απαντάμε…
Στους φόβους μας 

απαντάμε «παρών».

Η χώρα μας, μικρή,

ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο,

με μόνο αγαθό,

τον αγώνα του λαού του,

τη θάλασσα, και το φως του Ήλιου….

Αλλά και με βαθιές ρίζες

στην αγάπη, την ανθρωπιά

και το περί δικαίου αίσθημα.

Ο πολιτισμός, 

η πνευματική παράδοση,

η Ιστορία και 

το μέτρο του Αριστοτέλη,

είναι η ύψιστη κληρονομιά μας,

που εκτινάσσει την αγάπη 

άνευ όρων!

«Θέλεις αγαπήσει τον πλησίον σου

ως εαυτόν»,

«Η τελεία αγάπη έξω 

βάλλει τον φόβο».

Αγαπά κανείς τον άλλο

όχι για ό,τι ήταν, ούτε για ό,τι είναι,

αλλά γι αυτό που μπορεί να γίνει!

Ο χειρότερος άνθρωπος

δεν είναι παρά 

ένα ακατέργαστο διαμάντι.

που με την κατάλληλη φροντίδα

αναδεικνύει την αξία του!

Δεν μας φοβίζουν η αβεβαιότητα

και οι αντίξοες συνθήκες.

κάθε δύσκολος αγώνας κερδίζεται

με Πίστη στην θεία δικαιοσύνη,

και στον συνάνθρωπο,..

. Στο ερώτημα λοιπόν φόβος ή

αγάπη,

απαντάμε: «παρών»..

Παρ’ όλη την ηθική κρίση αξιών.

ας ξεκινήσει κάθε ένας 

από τον εαυτό του.

και ας επεκταθεί με σωστές θέσεις,

στην οικογένεια, στην εργασία και

στην κοινωνία,

Τότε όλη η εικόνα θα αλλάξει.

Εν κατακλείδι 

το μυστικό της επιτυχίας

είναι η πίστη στην δημιουργία

σχέσεων εμπιστοσύνης

και η γνώση για μια υγιή, αειφόρο

κοινωνική ανάπτυξη,

όπως ακριβώς συμβαίνει

με την φροντίδα που χρειάζεται

κάθε δέντρο για να παράγει καρπούς,

εις το διηνεκές…

Αλέξανδρος Μαρινάκης



ΜΕΡΟΣ 18ον

Οι πρώτες εχθροπραξίες 

- 21 Δεκεμβρίου 1963

Τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου

1963, ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας που περιπο-

λούσε κατά μήκος της οδού Ερμού στην παλαιά

Λευκωσία, σταμάτησαν ένα όχημα για έλεγχο ρου-

τίνας αλλά ρίχτηκαν πυροβολισμοί και ένας από

τους αστυνομικούς τραυματίστηκε. 

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν τα πυρά. Ένας νεα-

ρός Τούρκος σκοτώθηκε και μια Τουρκάλα τραυ-

ματίστηκε και πέθανε καθ’όδόν στο νοσοκομείο.

Σύντομα η βία εξαπλώθηκε στην περιοχή της Ομο-

ρφίτας, στο δρόμο Λευκωσίας- Κερύνειας και ένας

Τούρκος πυροβολήθηκε καθώς περνούσε από το

χωριό Δευτερά. 

Ο Μακάριος και ο Κουτσούκ έκαναν έκκληση

στο κοινό για ηρεμία. Τόσο η ελληνική όσο και η

τουρκική κυβέρνηση παρότρυναν τον Μακάριο και

τον Κουτσούκ αντίστοιχα να ασκήσουν την επιρ-

ροή τους για να σταματήσουν τη βία. 

Στις 23 Δεκεμβρίου Τούρκοι εξτρεμιστές ανάγ-

κασαν τους κατοίκους της αρμενικής συνοικίας στη

Λευκωσία να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 

Οι Ελληνοκύπριοι εξτρεμιστές καθοδηγούμενοι

από τον Νίκο Σαμψών προέβησαν σε αντίποινα

κατά των Τουρκοκυπρίων στην Ομορφίτα. 

Η χάραξη της Πράσινης Γραμμής

Στις 27 Δεκεμβρίου 1963 ο Άγγλος ταγματάρχης

Πήτερ Γιανγκ και οι διοικητές των ελληνικών και

τουρκικών αποσπασμάτων που ήταν εγκατεστημένα

στην Κύπρο, συμφώνησαν να ιδρύσουν μια κοινή

ειρηνευτική δύναμη. Στις 28 Δεκεμβρίου ο Άγγλος

Υπουργός Αποικιών Ντάνκαν Σάντς, έφτασε στην

Κύπρο και πρότεινε να συγκληθεί μια Διάσκεψη στο

Λονδίνο στις 15 Ιανουαρίου 1964 για να συζητηθεί

η μελλοντική διακυβέρνηση της Κύπρου. 

Στις 30 Δεκεμβρίου 1963 ο ταγματάρχης Πήτερ

Γιανκ χάραξε με πράσινο μολύβι μια γραμμή

στο χάρτη της Λευκωσίας όπου χώριζε την ελληνι-

κή συνοικία από την τουρκική. Αυτή η διαχωρι-

στική γραμμή που χαράχτηκε με πράσινο μολύβι

έμεινε από τότε γνωστή σαν η Πράσινη Γραμμή η

οποία φυλασσόταν από βρετανικά στρατεύματα.

Είχε χαραχτεί σε ευθεία κατά μήκος των προαστίων

της Ομορφίτας και της Νεάπολης. Οι ελληνικές πε-

ριοχές Κέρμια, Άγιος Κασιανός και Άγιος Ιάκωβος

έμειναν πίσω από τις τουρκικές γραμμές. Τη χάρα-

ξη της Πράσινης Γραμμής την ενέκριναν ο Μακά-

ριος, ο Κουτσιούκ και οι διοικητές της ΕΛΔΥΚ και

της ΤΟΥΡΔΥΚ. 

Το Τουρκικό Μυστικό Σχέδιο

Κατά τη διάρκεια της διακοινοτικής σύγκρουσης

που ξέσπασε το Δεκέμβριο 1963, οι αστυνομικές

δυνάμεις εισέβαλαν στο γραφείο του Αντιπροέ-

δρου Δρα Φαζίλ Κουτσούκ και στο χρηματοκιβώτιο

του βρήκαν ένα σημαντικό έγγραφο – αξιολόγηση

των πρώτων τριών χρόνων της Κυπριακής Δημο-

κρατίας. Δίνουμε μερικά αποσπάσματα:

«Δυστυχώς από τις πρώτες μέρες οι Έλληνες

άρχισαν να επιτίθενται από τον τύπο και τα άλλα

μέσα στις συμφωνίες Ζυρίχης. Ακόμα και ο

Μακάριος που υπέγραψε τις συμφωνίες Ζυρίχης,

δεν απέφυγε να ομολογήσει επ’ ευκαιρία της

επετείου της ΕΟΚΑ το 1960 ότι οι συμφωνίες

ήσαν εφαλτήριο για μελλοντικές νίκες… Οι Έλ-

ληνες ίσως καταγγείλουν ή προσπαθήσουν να

καταργήσουν τις συμφωνίες του Λονδίνου και

της Ζυρίχης και το σύνταγμα. Ίσως προχωρή-

σουν με την «αναπροσαρμογή τακτικής» – μια

πολιτική που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια

ώστε να μην μπορεί να εφαρμοσθεί το σύνταγ-

μα και οι Τούρκοι στην πράξη να βρεθούν σε μει-

ονεκτική θέση.

Σε περίπτωση που οι Έλληνες καταγγείλουν

επίσημα το σύνταγμα ή – προσπαθήσουν να το

αναθεωρήσουν, πράγμα που για μας είναι το

ίδιο, η τουρκική κοινότητα θα πάρει τη μοίρα της

στα χέρια της και θα εγκαθιδρύσει μια Κυπρια-

κή Δημοκρατία εκτός των συμφωνιών της Ζυρί-

χης... Χωρίς αμφιβολία, ο σημαντικότερος από

τους εξωτερικούς παράγοντες θα είναι η υλική

και η ηθική βοήθεια της μητέρας πατρίδας... Η

Τουρκική κοινότητα πρέπει να προχωρήσει στην

εγκαθίδρυση μιας Τουρκικής Δημοκρατίας... Ο

Τούρκος αντιπρόεδρος θα γίνει αποδεκτός ως

πρόεδρος της Δημοκρατίας… Η μητέρα πατρίδα

θα αναγνωρίσει αμέσως την κυβέρνηση που θα

σχηματισθεί…

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κίνηση της τουρ-

κικής κοινότητας θα συναντήσει την αντίδραση

των Ελλήνων, οι οποίοι θα αντιδράσουν έμπρ-

ακτα εναντίον των Τούρκων... Όταν αρχίσει η

σύγκρουση, η διασκορπισμένη σ’ όλο το νησί

τουρκική κοινότητα πρέπει να συγκεντρωθεί δια

της βίας σε μια περιοχή και να υποχρεωθεί να

την υπερασπίσει. Η επιλογή της περιοχής εξα-

ρτάται από το στρατηγικό σχέδιο που θα ετοι-

μάσουν ειδικοί...»

Το έγγραφο αυτό είχε συνταχθεί από μια οργά-

νωση Tουρκοκυπρίων και ανέφερε ότι οι συμφωνίες

της Ζυρίχης – Λονδίνου έγιναν αποδεκτές σαν προ-

σωρινό μέτρο με σκοπό να γίνουν γνωστά τα δικαιώμα-

τα της Τουρκίας στην Κύπρο, και να κερδίσουν διε-

θνή αναγνώριση. 

Ανέφερε επίσης ότι οι συμφωνίες θα εξασφάλι-

ζαν χρόνο για τους τουρκοκυπρίους για να προε-

τοιμαστούν καλύτερα και να επωφεληθούν από τις

γκάφες των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι θα αποφά-

σιζαν να καταργήσουν τις συμφωνίες. Το Τουρκικό

Σχέδιο, είχε ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 1963, και

έφερε την υπογραφή του Δρα Κουτσούκ ως Αντι-

προέδρου και του Ραούφ Ντενκτάς ως Προέδρου

του Τουρκικού Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Η Διάσκεψη του Λονδίνου 

- 15 Ιανουαρίου 1964 

Η Διάσκεψη του Λονδίνου συνήλθε στο Marlborough

House στις 15 Ιανουαρίου 1964 και οι συνομιλίες

συνεχίστηκαν ως τις πρώτες μέρες του Φεβρου-

αρίου. Σε αυτή συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερ-

ικών Ελλάδας και Τουρκίας (Παλαμάς και Ερκίν),

οι Κληρίδης και Ντενκτάς και πρόεδρος ήταν ο Ντάν-

καν Σάντς, ο Βρετανός Υπουργός Αποικιών. 

Η Διάσκεψη δεν μπορούσε να προτείνει λύση. Ο

Ντάνκαν Σάντς δήλωσε ότι οι εγγυήτριες δυνάμεις

δεν μπορούσαν να παίζουν πάντα τον αστυνομικό

ρόλο και πρότεινε το Σύνταγμα να παραμείνει ως

έχει με τους υφιστάμενους όρους αναφοράς σχετι-

κά με τις εγγυήσεις, να διατηρηθεί η Πράσινη Γραμ-

μή και να φέρουν στο νησί, για προσωρινή περίο-

δο, μια ειρηνευτική δύναμη από το ΝΑΤΟ (την Ατλαν-

τική Συμμαχία). Αυτή η ιδέα απορρίφθηκε από τον

Μακάριο και τον Χρουτσόφ. 

Αμερικάνικες και 

NATOϊκές προτάσεις

Μερικές μέρες αργότερα, στις 31 Ιανουαρίου 1964

οι βρετανικές προτάσεις για μια ειρηνευτική δύναμη

στην Κύπρο παρουσιάστηκαν ως κοινές προτάσεις

από τη βρετανική και αμερικανική κυβέρνη. Τα κύρια

σημεία ήταν τα εξής:

1. Εγκατάσταση στην Κύπρο ειρηνευτικής δύναμ-

ης προερχόμενες από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. 

2. Οι κυβερνήσεις Ελλάδας, Τουρκίας, Βρετανίας

και ΗΠΑ θα στηρίξουν τη δημιουργία αυτής της ειρη-

νευτικής δύναμης.

3. Οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας θα ανα-

λάβουν τη δέσμευση να μην ασκήσουν το δικαίω-

μα μονομερούς επέμβασης (σύμφωνα με το άρθρο

4 των Συμφωνιών) για μια περίοδο τριών μηνών.

4. Οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας ανα-

λαμβάνουν να εμποδίσουν τις ελληνοκυπριακές και

τουρκοκυπριακές κοινότητες από οιαδήποτε εμπλο-

κή σε εχθροπραξίες.

5. Οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις μαζί με τις ΗΠΑ

θα ζητήσουν από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και

τον Δρα Κουτσιούκ (α) να δεχθούν ειρηνευτική

δύναμη και (β) να παράσχουν εγγυήσεις ότι θα

εμποδίσουν τις αντίστοιχες κοινότητες τους από

εμπλοκή σε οιεσδήποτε εχθροπραξίες.

Η Αμερικανική κυβερνηση φοβούμενη σοβιετική

επιρροή στην περιοχή, απέστειλε τον εκτελούντα

χρέη υπουργού Εξωτερικών Τζορτζ Μπολ στην

Αθήνα, Άγκυρα και Λευκωσία τον Φεβρουάριο 1964

για να πείσει τις κυβερνήσεις αυτές. Παρά το γεγονός

ότι η ελληνική κυβέρνηση τις αποδέχθηκε οι προ-

τάσεις απορρίφθηκαν από την κυπριακή κυβέρ-

νηση. 

Ο Σοβιετικός ηγέτης, απέστειλε επιστολή διαμαρ-

τυρίας στις 7 Φεβρουαρίου 1964, στις κυβερνήσεις

της Βρετανίας, ΗΠΑ, Γαλλίας και Τουρκίας, αντιτιθέ-

μενος σε αποστολή ΝΑΤΟϊκής δύναμης στο νησί

επειδή την περιέγραφε σαν «μια ωμή καταπάτηση

της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και ελευθερίας

της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο Τζορτζ Μπολ ποτέ δεν συγχώρεσε στον Μακά-

ριο αυτή την άρνησή του να συμμορφωθεί και να

δεχθί το σχέδιο. Πέντε χρόνια αργότερα (1969) σε

Συνέδριο στο Ίδρυμα Μπρούκλιν περιέγραφε τον

Μακάριο ως «παιδί της σκύλας που πρέπει να

εξοντωθεί για να γίνει κάτι στην Κύπρο». Αρκε-

τά χρόνια αργότερα σε συνέντευξη του σε Κύπριο

δημοσιογράφο ο Μπολ αρνιόταν ότι είχε κάνει τέτοια

δήλωση.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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∂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¿).

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· : 

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 

Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó

ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk 

www.greekinstitute.co.uk

    
   

    

 

    

ktofallis@gmail.com
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πώς ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες του 1963 – 
Η «Πράσινη Γραμμή» και η Διάσκεψη του Λονδίνου



Students from St Andrew the Apostle Greek Or-

thodox School in Barnet returned to the athletics track

on Wednesday 22 June 2022 for the school’s Sports

Day, one of the highlights of the school’s extra-cur-

ricular activities. 

Following a two-year hiatus due to the pandemic,

the event returned to the Lee Valley Athletics Centre

where a range of track and field activities took place

in the glorious sunshine that graced North London.

To celebrate the Queen’s Platinum Jubilee a mixed

relay event was introduced with Platinum medals

added to the traditional Gold, Silver and Bronze. 

As an inclusive school, plans ensured that all stu-

dents were able to take part and have an oppor-tu-

nity to experience taking part in an athletics event on

first class facilities. 

The event was organised by the PE department,

led by Head of Department, Mr Rob Browell, who

commented, “We are exceptionally proud of all our

students who competed in the 2022 Sports Day, the

determination and resilience shown by students was

brilliant throughout all events. The results were ex-

ceptional. Students have been working hard this term

to ensure they were ready for the events and there

were some amazing performances on the day, with

several school records broken.” 

Head of School Mr Mike Michael said, “It was amaz-

ing day for our students who demonstrated a fan-

tastic attitude in terms of supporting each other, but

also highlights the amazing sporting abilities of our

students in track and field events. Being able to pro-

vide students with opportuni-ties like this brings the

school community together”.

Ever to Excel! 

On Wednesday 22 June, St Andrew the Apos-

tle School attended and presented at the Barnet

SACRE Schools’ Religious Education Celebration

at Hendon Town Hall. This is an annual event which

unfortunately did not take place last year due to

COVID; however, it was a real pleasure to see the

event reinstated and to have been invited to at-

tend with a small delegation of our students from

Year 9 and Year 10.

The event was a fantastic opportunity to mark

the Religious Education achievements of schools

in Barnet, which is one of the most culturally di-

verse boroughs within the country. Students and

teachers had the opportunity to talk about their

work in promoting Religious Education in schools

across the borough. 

Our representatives from Year 9 and 10 spoke

beautifully about what their religion – The Greek

Orthodox faith – means to them as individuals.

They also presented on our own efforts as a school

to promote understanding of all faiths and tradi-

tions through religious education teaching at St

Andrew the Apostle School. 

After the presentations delivered by our stu-

dents, one of the Barnet SACRE organisers and

governor of St Andrew the Apostle, Mr Kevin Mc-

Sharry, congratulated them stating, “Well done!

You have done yourselves and your school proud.”

As part of the event, members of the SACRE

and representatives of the diverse Barnet faith, re-

ligion and worldview groups within our local com-

munity were invited to exhibit in the Town Hall.

Each religion and worldview group were invited to

bring along artefacts, photographs or a text or item

linked to their faith. We were most ably assisted

in this by Father Kristian Akselberg, parish priest

from St Andrew the Apostle Church in Kentish

Town. Father Kristian accompanied us and brought

along a number of beautiful icons as well as a gold

leaf Bible and censer which made for an excellent

display of our faith at this event. Father Kristian al-

so assisted students in preparing for their pre-

sentations. 

The event was attended by over one hundred

guests and representatives from Barnet schools

as well as the Director of Education in Barnet, Mr

Neil Marlow. 

We as a school were delighted to have been in-

vited and above all it was a wonderful opportuni-

ty to celebrate our achievements as a school so

eloquently expressed by our student representa-

tives.
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St Andrew the Apostle Greek
Orthodox School Sports Day

St Andrew the Apostle School Present at the Barnet SACRE
Schools Religious Education Celebration at Hendon Town Hall

From L to R: Mr M Vassiliou (Spiritual Director at St Andrew the Apostle), Mr Kevin McSharry (Barnet SACRE and school governor), 
Ms Jan McGuire (local authority, RE Consultant), Back row, Mr Neil Marlow (Head of Barnet Education Learning Services), Father Kristian 

and students from Year 9 and Year 10. Ms H. Valavanis, Teacher of RP is also pictured in the front row.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 
  
 
 



SOFRITO
(STEWED VEAL)

This is a specialty of the Island of

Corfu and along with Pastitsada

(pot roast with spaghetti) it offers

a distinct variety of dishes which

differ from the rest of Greece. The

Italianate influence on the cuisine

of Corfu is very strong as Corfu

was an Italian colony for decades.

INGREDIENTS

Serves 4

1000g fillet or rump of veal

50g plain flour

60ml olive oil

4-5 garlic cloves, crushed

100ml white wine vinegar

125ml dry white wine

300ml water or chicken stock 

A small handful fresh flat-

leafed parsley, finely

chopped and extra for gar-

nish

Sea salt and freshly ground

black pepper

Method 

1. Pat dry the veal with kitchen

paper.

2.  Cut the veal fillet or rump

into thick slices, about 2cm

thick. Wrap the slices one

by one in cling film and flat-

ten slightly to 1cm thick-

ness, using a pallet. 

3.  Place the flour, salt and

pepper on a large platter

and coat the veal slices

with flour on both sides.

Shake off excess flour.

4.  Heat the oil in a heavy-

based frying pan, on a

medium-high heat and fry

the slices in batches for 2-3

minutes until well-browned

on both sides.

5.  Add the garlic and sauté for

one minute. Add the white

vinegar, wine, water or

chicken stock and parsley.

Season with salt and pep-

per. Cover the pan with a

lid and simmer gently over

a low heat for 30-35 min-

utes until the meat is ten-

der and the liquid is re-

duced to a thick sauce.

6. Garnish with the parsley

and serve hot with mashed

potatoes or boiled rice.

© George Psarias
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK ANd RESTAURANT OwNER GEORGE PSARIAS . . .  COOKS FOR ELEFTHERIA

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Όταν Η Πόλις Πεθαίνει
23.00 Ελληνική Ταινία: 

Ο Ανακατωσούρας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
17.20 Καμώματα Τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: 

Χάλκινα Χρόνια
20.05 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
21.25 Ελληνική Ταινία: 

Το Πέρασμα
22.55 Ελληνική Ταινία: 

Μια Τρελή Τρελή Οικογένεια
00.35 Ελληνική Ταινία: 

Η Διπλή Ζωή Μιας Γυναίκας

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Αύριο είναι Κυριακή, 

με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:35 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.15 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος
21.00 Ελληνική ταινία:

Ένα Γελαστό Απόγευμα
22.40 Ελληνική Ταινία: 

Διακοπές στην Αίγινα

KYΡIAKH 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
20.30 Διαλέγω Καριέρα με 

την Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με 

τον Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία: 

Οικόπεδο 12

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

09.30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.00 GreekStories με 

τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο
20.25 “Ανάδειξέ το” 

με την Άννα Νικολαΐδη 
και τη Ρούλα Σκουρογιάννη

21.00 Το Θέατρο της Δευτέρας: 
Ένοχοι Δίχως Ενοχή

23.10 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Με τον Φακό του Hellenic TV
22.10 Ελληνική Ταινία:  

Ο Παπατρέχας

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Ταινίες της εβδομάδας 

με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
20.55 Ελληνική Ταινία: 

Η Άγνωστος
22.40 Ελληνική Ταινία: 

Το Γέλιο Βγήκε Απ’ 
Τον Παράδεισο

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Ο Αστραπόγιαννος
23.25 Ελληνική Ταινία: 

Ο Θύμιος Τά’Κανε Θάλασσα

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

S O F R I TO
(STEwEd VEAL)

O Lord, long ago, ages past

Thy Spirit rained down

Tongues of Holy Fire

Akin the flames and zeal

Within the heart;

Fervently, we savour and soar

On wing in laudable flight

Unto Thee

O Creator of the foundation

Of the firmament

Forever Thy stars alight

The depth of longing,

The fiery forge of desire;

“For I know that my redeemer liveth

And that He shall stand at the Latter day

Upon the earth:

And though after my skin has been

Destroyed, then from my flesh

I shall see God,” *

Blessed are the rewards

The Lord revealed

To the faithful

As Job held true

As we thus graced with prayerful

Incense opening the heavens;

Fruits of His Spirit . . .

Bounty wrapped in the fragrance

Of Holy Living Fire.

Jo-Anne Colombo Marinakis

*  (Job 19: 25-26)

Ode to the Spirit of the Lord
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