
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: «Με εκπτώσεις
δεν εξαγοράζεται η ειρήνη»

l «ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ»
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΙΔΕΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
«Μαζί με το όνομα 
να αλλάξουν και 
τη λογική τους»

l «ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ, 
ΤΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ»

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΕΡΕΥΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Hakney - Haringey οι πρώτες 
σε κλοπές περιοχές στο Λονδίνο

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1121    ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΤΙΜΗ: £1,00

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S G R E E N
R D ,  N W 2  7 H D ,  L o n d o n

= e m a i l :
m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  
w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Πήρε 148 μαχαιριές
αλλά συνεχίζει… αλώβητος!!!
n «ΤΡΑΒΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΠΤΟΗΤΟΣ

ΣΑΝ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΕΒΗ ΤΙΠΟΤΑ

n W.  HAGUE: «ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΕΝΑΣ

ΣΤΟΝ Μ1 ΜΕ ΣΚΑΜΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ...»

n ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΕΛΙΔA 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

    
   
      

      
     

      
        

      

      
        
     

 
 

   

         
   

    
  

     
   

    
    

    
    

    
   

    

    
 

      
     

     
   

   
 

    
    

      
    

      
      

  
   
     

       
     

   

    
    
    

      

           

  

Ποιοι είναι κομπλεξικοί και
με σύνδρομο κατωτερότητος,

κύριε Τσαβούσογλου;
ΣΕΛΙΔΑ 4

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«Τα βρήκαν» ΔΗΚΟ 
- Ν. Χριστοδουλίδης

n Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

n ΝΙΚΟΛΑΣ: «Η ΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 5

n ΤΟ ΑΚΕΛ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

«Να αποσύρει τα κατοχικά 

στρατεύματα από την Κύπρο»
n ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΙΓΑΙΟ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ
n «Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΤΗΝ

ΕΝTAΞΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ – ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ»
ΣΕΛΙΔΑ 3



Κέρδισε την εσωκομματική ψηφοφ-

ορία στην Επιτροπή 1992, αλλά

διάχυτη είναι η εντύπωση ότι το αποτέ-

λεσμα της ψηφοφορίας προδιαγράφει

την αρχή του τέλους του πρωθυπουρ-

γού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον.

Αυτό υπογράμμισε και ο βουλευτής John

Penrose (Weston-Super-Mare), ο οποίος

παραιτήθηκε από τη θέση του ως επι-

κεφαλής εναντίον της διαφθοράς, επι-

καλούμενος τα σκανδαλώδη κορωνο-

πάρτι στην Ντάουνιγκ Στρητ.

Στην πρόταση μομφής που ηγέρθη εναν-

τίον του στο αρμόδιο κομματικά όργανο

(Επιτροπή 1992) μετά από κατάθεση περ-

ισσοτέρων από τις προβλεπόμενες 54 επι-

στολές, ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε 211 ενώ

148 βουλευτές, δηλαδή το 41% της κοι-

νοβουλευτικής του ομάδας, ψήφισαν

εναντίον του.

Όμως, αν υπολογίσει ένας ότι ανάμεσα

στους 211 βουλευτές οι 160 κατέχουν διά-

φορα κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά

πόστα, στα οποία τους διόρισε ο Μπόρις,

φαίνεται ότι το 75% των απλών Συντηρη-

τικών βουλευτών (γνωστών ως backbenchers)

δεν τον εμπιστεύονται.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε το βράδυ

της Δευτέρας ότι η νίκη του στην ψηφοφο-

ρία για την πρόταση μομφής εναντίον του

ήταν «πειστική» και «αποφασιστική» και

θα επιτρέψει στη χώρα να προχωρήσει

προς τα εμπρός.

Ο Τζόνσον είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει η

προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

«Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέ-

λεσμα, ένα πειστικό, αποφασιστικό αποτέ-

λεσμα και αυτό που σημαίνει είναι ότι, ως

κυβέρνηση, μπορούμε να προχωρήσουμε

και να επικεντρωθούμε σε πράγματα που

ενδιαφέρουν πραγματικά τους ανθρώ-

πους», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Τζόνσον εξέφρασε την ευγνωμοσύνη

του στους βουλευτές των Συντηρητικών

που τον στήριξαν και είπε ότι τώρα το κόμμα

θα πρέπει να ενωθεί, ώστε «να αφήσουμε

πίσω μας αυτά στα οποία επικεντρώνονταν

τα μέσα ενημέρωσης».

«Μας δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσουμε

να ενισχύουμε την οικονομία», δήλωσε ο

πρωθυπουργός της Βρετανίας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΑ
ΑΚΑΚΟΥΦΙΣΗΣ

Ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να πήρε μια

ανάσα ανακούφισης μετά την ψήφο εμπι-

στοσύνης από τους Συντηρητικούς βου-

λευτές του, αλλά η νίκη του αυτή είναι επι-

σφαλής.

Σημείωσε μια πύρρειο νίκη αλλά, όπως

είπε κυβερνητικός αξιωματούχος, «έχει 148

μαχαιριές πάνω του. Λίγες έντιμες μαχαι-

ριές στο μπροστινό μέρος και πάρα πολ-

λές άλλες στο πίσω μέρος. Θα έχει ενδια-

φέρον να παρακολουθήσουμε το πώς

θα εξελιχθούν τα PMQs (οι ερωτήσεις

στον πρωθυπουργό στο κοινοβούλιο)

όταν θα πρέπει να σταθεί μπροστά σε

όλους γνωρίζοντας πως το 41% των

συναδέλφων του τον θεωρούν πολιτικά

“νεκρό”».

Οι σύμμαχοι του Τζόνσον επιμένουν πως

η θρυλική του ικανότητα να αψηφά τις συνή-

θεις δυνάμεις της πολιτικής βαρύτητας μπο-

ρεί να τον κρατήσει μέχρι τις επόμενες γενι-

κές εκλογές τον Μάιο του 2024. «Ας δούμε

πού θα βρισκόμαστε σε έναν χρόνο», δήλω-

σε  υποστηρικτής-υπουργός του. «Δεν είναι

η πρώτη φορά που ο κόσμος ξεγράφει τον

πρωθυπουργό».

Πάντως, οι υπάρχοντες κανόνες του

Συντηρητικού Κόμματος λένε ότι ένας ηγέ-

της δεν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με

δύο προτάσεις μομφής μέσα σε οποιαδή-

ποτε περίοδο 12 μηνών, πράγμα που σημαίνει

ότι ο Τζόνσον θα είναι ασφαλής στη θέση

του μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Αλλά οι αξιωματούχοι του κόμματος έχουν

καταστήσει σαφές πως οι κανόνες αυτοί

μπορεί να ξαναγραφούν με αρκετή πίεση

από τους βουλευτές των Τόρις – η απλή

απειλή της οποίας ήταν αρκετή για να ανα-

γκάσει την Τερέζα Μέι να παραιτηθεί σε

λιγότερο από έξι μήνες μετά τη δική της

πρόταση μομφής το 2018, κατά την οποία,

μάλιστα, είχε λάβει το 63% των βουλευτών.

WILLIAM HAGUE: 
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ

Ο πρώην αρχηγός του Συντηρητικού Κόμ-

ματος και πρώην ΥΠΕΞ Γουίλιαμ Χέιγκ,

με άρθρο του στους «Times» και διά δηλώ-

σεων στο BBC κάλεσε τον Μπόρις Τζόν-

σον να παραιτηθεί.

Μπορεί να επέζησε της ψηφοφορίας,

έγραψε, αλλά η ζημιά στην πρωθυπουργία

του είναι βαριά. «Λέχθηκαν λόγια που δεν

μπορούν να αποσυρθούν, γράφτηκαν

εκθέσεις που δεν είναι δυνατόν να σβη-

στούν, έχουν καταμετρηθεί ψήφοι που

δεν γίνεται να αγνοηθούν, η απόρριψη

είναι πολύ μεγάλη».

Ο κ. Χέϊγκ παρομοίασε τον κ. Τζόνσον

ως ένα οδηγό στον αυτοκινητόδρομο Μ1

που οδηγεί με δύο σκαμμένα λάστιχα. «Δεν

είναι δυνατόν να φθάσει μέχρι το τέλος του

δρόμου», τόνισε.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ

Η πρόταση μομφής δεν είναι το μόνο

πρόβλημα του Μπόρις Τζόνσον. Κι άλλα

σημαντικά εμπόδια διαφαίνονται στον ορίζον-

τα. 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει

δύο δύσκολες επαναληπτικές εκλογές αργό-

τερα αυτόν τον μήνα, καθώς και μια πε-

ραιτέρω έρευνα για το Partygate από δια-

κομματικούς βουλευτές, καθώς και τον

ευρύτερο αντίκτυπο του κόστους ζωής. Η

ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη η δε τιμή της

βενζίνης, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει σύντο-

μα τις δύο λίρες.

Οι σύμμαχοι εντός της κυβέρνησης

προέτρεψαν τους βουλευτές των Τόρις να

λάβουν υπόψη τους και να στηρίξουν τον

πρωθυπουργό. 

«Είναι ένας νικητής, οπότε τώρα που

κέρδισε αυτή την ψηφοφορία, οι βου-

λευτές θα πρέπει να συσπειρωθούν γύρω

του και να επικεντρωθούν στο έργο που

έχει αναλάβει – να δώσουν τη μάχη ενάν-

τια στους Εργατικούς», δήλωσε  αξιωμα-

τούχος της κυβέρνησης.

Όμως, στις 23 Ιουνίου οι δύο αναπλη-

ρωματικές εκλογές, με εξαναγκασθέντες σε

παραίτηση Συντηρητικούς βουλευτές, ίσως

καθορίσουν την μελλοντική πορεία.

Στην εκλογική περιφέρεια Wakefied ο

Συντηρητικός βουλευτής Ahmad Khan

οδηγήθηκε σε παραίτηση έπειτα από κατη-

γορία εναντίον του για σεξουαλική παρ-

ενόχληση ανηλίκου πριν από 10 περίπου

χρόνια. Η περιφέρεια αυτή ήταν καθαρά

«Εργατική», αλλά κερδήθηκε για πρώτη

φορά από το Συντηρητικό Κόμμα το 2019.

Τώρα φαίνεται ότι το Εργατικό Κόμμα θα

την επανακτήσει με άνεση.

Στην εκλογική περιφέρεια Tiverton and

Honiton (Devon) ο Συντηρητικός βουλευ-

τής Neil Parish οδηγήθηκε σε παραίτηση

μετά την παραδοχή του ότι έβλεπε πορνο-

γραφικό βίντεο μέσα στη Βουλή των Κοι-

νοτήτων. Η περιοχή αυτή θεωρείτο καθα-

ρά «μπλε», δηλαδή Συντηρητική. Σ’ αυτή

την αναμέτρηση όμως είναι πολύ πιθανόν

να καταλήξει στο Κόμμα των Φιλελευθέ-

ρων.

Το αποτέλεσμα των δύο αυτών εκλογών

και η έκταση της αναμενόμενης  ήττας για

τους Συντηρητικούς πιθανόν να βάλει σε

νέες περιπέτειες τον Μπόρις Τζόνσον.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανα-

φέρουν ότι επίκειται ανασχηματισμός, με

την δικαιολογία ότι πρέπει να “φρεσκάρει”

την κυβερνητική εικόνα.
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ΕΡΕΥΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Hakney - Haringey 
οι πρώτες σε κλοπές
περιοχές στο Λονδίνο

Οι δημοτικές περιφέρειες Χάκνεϊ και Χάριγκεϊ του βορείου Λον-

δίνου και το Kensington στο κεντρικό Λονδίνο έχουν την πρω-

τιά στις διαρρήξεις και κλοπές στην πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, έρευνα που πραγματοποίησε η Ασφαλιστική

Εταιρεία “Confused.com”, βασιζόμενη σε στοιχεία και αριθ-

μούς της Αστυνομίας για το επίπεδο των διαρρήξεων στην Αγγλία

στην περίοδο 2017-2021, ανέδειξε την περιφέρεια Hackney ως

την πιο επικίνδυνη για διαρρήξεις και κλοπές στο Λονδίνο. Στη
δεύτερη θέση έρχεται το Kensington and Chelsea, στην τρίτη
θέση το Haringey και στην τέταρτη το Hammersmith and
Fulham στο δυτικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πιο ασφαλής δημοτική περιφέρ-

εια του Λονδίνου είναι το Bexley.
Με βάση τα πενταετή στοιχεία της Αστυνομίας που αναλύθη-

καν από την εταιρεία, οι διαρρήξεις και οι κλοπές στις πιο πάνω

περιοχές βαίνουν μειούμενες τον τελευταίο χρόνο (2021). Στο
Χάκνεϊ η μείωση είναι 6%, στο Κένσινγκτον 25%, στο Χάρ-
ιγκεϊ 9% και στο Χάμερσμιθ 20%.

Η έρευνα δείχνει ότι τις τρεις πρώτες θέσεις σε κλοπές σε
ολόκληρη την Αγγλία κατέχουν κατά σειρά οι δημοτικές περ-
ιοχές Middlesbrough, Manchester και Doncaster. (Το Χάκ-
νεϊ είναι τέταρτο).

Εκπρόσωπος της “Confused.com” δήλωσε ότι αν και μειώνον-

ται οι κλοπές, είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες σπιτιών να λαμβά-

νουν μέτρα προστασίας από τους διαρρήκτες. Έφερε ως παρά-

δειγμα τέτοιου μέτρου τις κάμερες ασφαλείας. Τόνισε, βέβαια,

ότι δεν είναι το μοναδικό μέτρο προστασίας από τους κλέφτες,

υπέδειξε, όμως, ότι όποιος έχει κάμερες μπορεί να λάβει μειω-

μένη τιμή ασφάλισης του σπιτιού και της περιουσίας του.

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Πήρε 148 μαχαιριές αλλά συνεχίζει… αλώβητος!!!



Eκθεση – καταπέλτη για την Τουρκία ενέκρινε με
μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

για την ενταξιακή πορεία της χώρας. Όπως ήταν ανα-
μενόμενο, η Τουρκία αντέδρασε έντονα στην έκθεση
κατηγορώντας την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Άγκυρα μιλά για «ρηχή και χωρίς διορατικότητα προ-

σέγγιση» και κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνον-

τας λόγο για «μεροληπτικές και μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις».

«Η πρωταρχική μας προσδοκία από το Ευρωκοινο-

βούλιο είναι να μην καταστεί εργαλείο στην ατζέντα στενόμ-

υαλων κύκλων και να επιδείξει μια ενθαρρυντική στάση

έναντι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προκειμένου να

αναβιώσει τη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Δυστυχώς, το Ευρωκοινοβούλιο έχει λάβει μέχρι στιγμής

αντίθετη στάση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρ-

κικό υπουργείο Εξωτερικών.

Κατηγορεί δε την Ευρωβουλή ότι «ανέχεται ακόμη και

μέλη "τρομοκρατικών οργανώσεων" να φωλιάζουν στο ΕΚ

και να κάνουν τρομοκρατική προπαγάνδα», λέγοντας ότι

«έχει χάσει την αξιοπιστία του».

«Επομένως, οι αβάσιμες απόψεις στην έκθεση περί

δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων σχετικά με τη χώρα μας και οι στενόμυαλες

προσπάθειες ενός ή δύο μελών της ΕΕ για το Αιγαίο,

την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, μάς είναι

άχρηστες» σημειώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Στην έκθεση υπάρχουν σκληρές επικρίσεις τόσο όσον

αφορά στις επιδόσεις της Άγκυρας στα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα και το κράτος δικαίου, αλλά και για την τουρκική προκ-

λητικότητα έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους

για τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων που

αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία σε ορισμένα νησιά

και καλούν την Τουρκία να αποσύρει τον κατοχικό στρατό

της από την Κύπρο.

Μέσα από 54 επιμέρους σημεία κριτικής και επιση-

μάνσεων, στην έκθεση επισημαίνεται ότι η ενταξιακή πορ-

εία της Άγκυρας συνεχίζει να διολισθαίνει, με τη δημοκρ-

ατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα να

οπισθοχωρούν.

Επιδείνωση στην προστασία των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Ευρωκοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι χωρίς σαφή και

σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να

εξετάσει το ενδεχόμενο επανέναρξης των ενταξιακών δια-

πραγματεύσεων. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι

παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις της Τουρκίας σχετικά

με τον στόχο της προσχώρησης στην ΕΕ, τα τελευταία
δύο χρόνια παρατηρείται συνεχής οπισθοδρόμηση
όσον αφορά τις σχετικές δεσμεύσεις της.

Το Κοινοβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσ-

φατη ελαφρά βελτίωση των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας, ιδίως

όσον αφορά τους διαλόγους υψηλού επιπέδου. Δυστυχώς,

αυτή η ενισχυμένη συνεργασία συνυπάρχει μαζί με τις

τακτικές συγκρούσεις, καθώς οι σχέσεις με τα γειτονικά

κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να αποτελούν πρό-

κληση, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τη συνεχιζόμενη επι-

δείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

στην Τουρκία. Το ΕΚ εκφράζει τη λύπη για τη διαρκή νομι-

κή και διοικητική πίεση που ασκεί η τουρκική κυβέρνηση

στην κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δικηγόρους και τους δημο-

σιογράφους, καλώντας την Επιτροπή να παράσχει επα-

ρκή στήριξη προς τις προσπάθειες υπέρ της δημοκρατίας

στην Τουρκία.

Καταδικάζει την τουρκική 
προκλητικότητα σε Αιγαίο, 
Βαρώσι και κυπριακή ΑΟΖ

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι, παρά ορισμένες

ενδείξεις αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο στο

μεσοδιάστημα από την τελευταία έκθεση του ΕΚ για την

Τουρκία, πρόσφατα παρατηρήθηκε νέα έξαρση και εκ-

φράζουν τη λύπη τους για τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρ-

κων αξιωματούχων που αμφισβητούν την κυριαρχία της

Ελλάδας σε ορισμένα από τα νησιά της οι οποίες είναι

αντιπαραγωγικές και υπονομεύουν το περιβάλλον ασφα-

λείας στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο επαναλαμβάνουν την έκκληση για

ειλικρινή συλλογική προσπάθεια διαπραγμάτευσης για τα

όρια των ΑΟΖ και των υφαλοκρηπίδων στην περιοχή στη

βάση της καλής πίστης και των διεθνών κανόνων, κατα-

δικάζουν την παρενόχληση ερευνητικών σκαφών εντός

της Κυπριακής ΑΟΖ, καθώς και τις παραβιάσεις του ελληνι-

κού εθνικού εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των

υπερπτήσεων.

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την συνεισφορά της

Τουρκίας στην διασφάλιση επάρκειας εφοδιασμού φυσι-

κού αερίου μέσω της διασύνδεσης των αγωγών «Trans-

Anatolian Pipeline (TANAP)» και «Trans Adriatic Pipeline

(TAP)» και επαναλαμβάνουν τη στήριξή τους για την πρό-

ταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια πολυμερή διά-

σκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι η Πρά-

σινη Συμφωνία παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για την επίτε-

υξη συνεργατικών, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς

ενεργειακών λύσεων.

«Απόσυρση κατοχικού στρατού 
- όχι στη λύση δύο κρατών»

Επιπροσθέτως, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη

τους για το γεγονός ότι το κυπριακό πρόβλημα παραμέ-

νει ανεπίλυτο και επαναλαμβάνουν σθεναρά ότι μια λύση

σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφα-

λείας των Ηνωμένων Εθνών και εντός του διεθνούς νομι-

κού πλαισίου είναι η μόνη βιώσιμη λύση. Καλούν την

Άγκυρα, να εγκαταλείψει την απαράδεκτη πρόταση
της για μια «λύση δύο κρατών», να αποσύρει τα στρ-
ατεύματά της από την Κύπρο και να απόσχει από
τυχόν μονομερείς ενέργειες που θα παγιώσουν τη
μόνιμη διαίρεση της νήσου, όπως και από ενέργειες
που αλλοιώνουν τη δημογραφική της ισορροπία.

Καταδικάζουν ακόμη την υπογραφή του λεγόμε-
νου οικονομικού και χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου
μεταξύ της Τουρκίας και των μη ελεγχόμενων από την
κυβέρνηση περιοχών της Κύπρου. αλλά και τη στάση
της όσον αφορά τη συνέχιση της παραβίασης των
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για
τη μεταβίβαση των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοί-
κους τους. Καλούν την Τουρκία να δώσει στην Τουρκοκ-

υπριακή κοινότητα τον απαραίτητο χώρο για να δράσει

σύμφωνα με τον ρόλο της ως νόμιμη κοινότητα στη νήσο

και επίσης την Επιτροπή να αυξήσει τις προσπάθειές της

για την επαφή με την κοινότητα αυτή, υπενθυμίζοντας ότι

η θέση της είναι στην ΕΕ.

Να άρει τις αντιρρήσεις για ένταξη 
στο ΝΑΤΟ Σουηδίας-Φινλανδίας

Οι ευρωβουλευτές καλούν την τουρκική κυβέρνηση να

αντιμετωπίσει τις αιτήσεις της Φινλανδίας και της Σου-

ηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ με καλή πίστη, να συμμετάσχει

εποικοδομητικά στις προσπάθειες για την επίλυση των

εκκρεμών ζητημάτων σύμφωνα με τις αξίες και τις νομι-

κές απαιτήσεις της ΕΕ και να απόσχει από την άσκηση

αδικαιολόγητης πίεσης κατά τη διαδικασία αυτή. Υπό τις

παρούσες σοβαρές συνθήκες, είναι σημαντικό όλοι οι

σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να ενεργούν με προορατικότητα και

να επικυρώσουν ταχέως τα πρωτόκολλα προσχώρησης

των δύο χωρών.

Πάντως, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την προθυμία

της Τουρκίας να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής στον ρωσικό

πόλεμο κατά της Ουκρανίας, και τονίζουν τη ζωτική σημασία

της καλής συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας στον τομέα της εξω-

τερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας στην τρέχου-

σα δύσκολη συγκυρία και ευχαριστούν την Άγκυρα για τη

σταθερή ευθυγράμμισή της με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Επικαιροποίηση τελωνειακής ένωσης
υπό αυστηρούς όρους

Η έκθεση επαινεί τις προσπάθειες της Τουρκίας να

συνεχίσει να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυ-

σμό στον κόσμο και σημειώνει τη συνεχή παροχή ενω-

σιακής χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτό, την οποία

οι ευρωβουλευτές δεσμεύονται να διατηρήσουν στο μέλ-

λον. 

Υποστηρίζουν επίσης την πρόταση της Επιτρο-

πής να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την επικαιρ-

οποίηση μιας αμοιβαία επωφελούς τελωνειακής ένω-

σης, αλλά προειδοποιούν ότι το Κοινοβούλιο θα υπο-

στηρίξει μια τελική συμφωνία μόνον εφόσον πληρ-

ούνται οι απαραίτητες δημοκρατικές προϋποθέσεις

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελε-

υθερίες, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τις σχέ-

σεις καλής γειτονίας.

Φταίει η Τουρκία για το αδιέξοδο 
στις ενταξιακές

Συνοψίζοντας, το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι δεν μπορ-

εί, στο παρόν στάδιο, να δικαιολογήσει την τροποποίηση

της θέσης του σχετικά με την επίσημη αναστολή των εντα-

ξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, οι οποίες ουσια-

στικά βρίσκονται σε αδιέξοδο από το 2018. 

«Αψηφώντας ανοιχτά τις δεσμευτικές αποφάσεις

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων σε σχέση με την υπόθεση του Osman Kavala

και άλλων, η σημερινή τουρκική κυβέρνηση έχει

σκοπίμως καταστρέψει οποιεσδήποτε προσδοκίες

για επανέναρξη της διαδικασίας προσχώρησης στην

ΕΕ υπό τις παρούσες συνθήκες», τονίζεται στην Έκ-

θεση.

Αυταρχικός φαύλος κύκλος 
στην Τουρκία

«Στους σημερινούς δύσκολους καιρούς, είναι πιο

σημαντικό από ποτέ να υπενθυμιστεί ότι οι αξίες και

οι αρχές, που βρίσκονται στο επίκεντρο οποιασδή-

ποτε διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ, δεν μπο-

ρούν παραμεριστούν λόγω κάποιας έκτακτης γεω-

πολιτικής κατάστασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον

οποίο το Κοινοβούλιο, και ελπίζω ότι το ίδιο θα πρά-

ξουν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δεν θα παρα-

μείνει σιωπηλό μπροστά στον σημερινό αυταρχικό

φαύλο κύκλο της χώρας. Αντί να ανακτηθεί η χαμένη

εμπιστοσύνη, η οποία είναι απαραίτητο κεφάλαιο στις

σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας, χάνουμε περισσότερη τώρα:

Το ανεύθυνο βέτο στο ΝΑΤΟ και οι αυξανόμενες εντά-

σεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν ανησυχητι-

κές ενδείξεις για το προσεχές μέλλον, τις οποίες σημα-

δεύει μια προεκλογική κατάσταση στη χώρα. Εάν δεν

υπάρξει αλλαγή, θεωρώ ότι δύσκολα θα επιβιώσει η

διαδικασία προσχώρησης ακόμη πέντε χρόνια», δήλω-
σε ο εισηγητής Nacho Sánchez Amor (Σοσιαλιστές,
Ισπανία).

ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

«Να αποσύρει τα κατοχικά 
στρατεύματα από την Κύπρο»
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Ποιοι είναι κομπλεξικοί και με σύνδρομο
κατωτερότητος, κύριε Τσαβούσογλου;
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Άποψη - Σχόλια

Τα ακραία φαινόμενα
Όρμπαν και Λεπέν

Τα ακραία πολιτικά φαινόμενα Βίκτωρ Όρμπαν και Μαρίν Λεπέν, κολλητοί και

υποστηρικτές του εισβολέα Πούτιν, και οι εδώ «πλανεμένοι» θαυμαστές τους, είναι

ανάγκη να αναλυθούν με τη γλώσσα της αλήθειας και των πραγματικών γεγονό-

των.

Η ημικατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία, υπέβαλε αίτηση ένταξης στην Ευρω-

παϊκή Ένωση τον Ιούλιο 1990, κατόπιν έντονης πίεσης στον τότε πρόεδρο Βασι-

λείου όλων των φιλο-ευρωπαϊκών Κυπριακών πολιτικών κομμάτων, πλην βεβαίως

του κομμουνιστικού ΑΚΕΛ που τον στήριζε. Ο Βασιλείου με πολύ δισταγμό και

μετά από έντονη πολιτική πίεση αναγκάστηκε τελικά και την υπέβαλε.

Οι περισσότεροι ηγέτες και πολιτικοί εντός Ευρώπης έλεγαν τότε ότι η ημικα-

τεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία ήταν αδύνατο να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ, λόγω

ακριβώς της παράνομης μεν υπαρκτής δε, Τουρκικής κατοχής του Αττίλα. Τελικά

όλοι ξέρουμε ότι καταφέραμε να ενταχθούμε την 1η Μαΐου 2004, με την νομική υπό-

σταση ολόκληρης της Κύπρου ως νόμιμη και κυρίαρχη Κυπριακή Δημοκρατία,

και εδώ και 18 χρόνια είμαστε ένα πλήρες κράτος μέλος της Ένωσης.

Θυμίζω ότι από το 1960 μέχρι και το 2004, ήμασταν μέλη του λεγόμενου Κινή-

ματος των Αδεσμεύτων, ένα συνονθύλευμα αδύνατων, πεινασμένων και Σοβιε-

τολάγνων τριτοκοσμικών κρατών, που στην ουσία το μόνο που έκαναν ήταν να

οργανώνουν μια σύνοδο κορυφής κάθε 3-4 χρόνια και εκεί ο κάθε ηγέτης εκφω-

νούσε μια ομιλία των 20 λεπτών, τα μάζευε και επέστρεφε στη χώρα του. 

Ο τελικός πολιτικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πλήρης Ομο-

σπονδοποίηση των κρατών μελών της. Ήδη, το 80% της νομοθεσίας των κρατών

μελών προέρχεται από την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σκοπός της Ένωσης είναι να αποκτήσει, πέραν του οικονομικού, ανάλογο πολι-

τικό και στρατιωτικό διεθνές βάρος και αντίστοιχο εκτόπισμα στις διεθνείς πολι-

τικές εξελίξεις. Αυτό αρχίζει να διαφαίνεται με την παράνομη εισβολή Πούτιν στην

Ουκρανία, με τις σοβαρές πολιτικές και οικονομικές Ευρωπαϊκές κυρώσεις εναν-

τίον του.

Η πρόσφατη παράνομη εισβολή Πούτιν στην κυρίαρχη Ουκρανία, έδωσε επι-

τέλους την ευκαιρία σε ΗΠΑ+ΕΕ και ευρύτερα στη Δυτική Συμμαχία, στην οποία

ευρίσκεται βεβαίως και η Κυπριακή Δημοκρατία, να ξεκαθαρίσουν ότι δεν απο-

δέχονται την Ρωσική εισβολή και κατοχή και παραβίαση των συνόρων.

Και επειδή στο Διεθνές Δίκαιο δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθ-

μά, το ίδιο ακριβώς θα πρέπει και εμείς να απαιτήσουμε από τους Ευρωπαίους

εταίρους και Δυτικούς συμμάχους μας: Kαταδίκη της 48χρονης βάρβαρης Τουρ-

κικής εισβολής, κατοχής, εθνοκάθαρσης και μαζικού εποικισμού, και άμεση αποχώρη-

ση των Αττίλων από το 37% της κατεχόμενης Κύπρου.

Πρόεδρος Αναστασιάδης στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος: «Έχου-

με κτίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στα γερά θεμέλια της δημοκρατίας, του

απαραβίαστου των συνόρων και του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και

κυριαρχίας. Αυτές είναι οι αρχές μας και θα πρέπει να τις εφαρμόζουμε χωρίς δια-

κρίσεις. Όσο αφορά το Κυπριακό, υπάρχουν ξεκάθαροι παραλληλισμοί μεταξύ

της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της εισβολής της Τουρκίας στην

Κύπρο το 1974. Οι δικαιολογίες της Μόσχας για δήθεν «προσπάθεια προστασίας

των ρωσοφώνων πολιτών της Ουκρανίας», έχουν χρησιμοποιηθεί με τα ίδια λόγια,

ως πρόσχημα από την Τουρκία για να εισβάλει στην Κύπρο».

Υπάρχει όμως και ένας ακραίος τύπος εντός ΕΕ, που λέγεται Βίκτωρ Όρμπαν,

που αρέσκεται να το παίζει αντισυστημικός και να βάζει βέτο σε οτιδήποτε προέρχε-

ται από τις Βρυξέλες. Είναι γνωστό ότι ο εισβολέας Πούτιν είναι κολλητός του και,

βεβαίως, μυστικός χρηματοδότης των πολιτικών του εκστρατειών στην Ουγγα-

ρία εναντίον της φιλο-ευρωπαϊκής αντιπολίτευσης.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την ακραία Μαρίν Λεπέν, γνωστή αντι-Ευρω-

παία, που δηλώνει εναντίον της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει

την ξεκάθαρη έξοδο της Γαλλίας από την Ένωση. Τα ίδια που έλεγε και ο Τραμπ

και τώρα ο εισβολέας Πούτιν.

Πολλοί "πλανεμένοι" θαυμαστές του εισβολέα Πούτιν δεν αντιλαμβάνονται ότι

αυτός ο τύπος ελέγχει τα πάντα εντός Ρωσίας. Ουσιαστικά έχει επιβάλει ένα αστυνο-

μικό κράτος, μέσω και της τεχνικής που είχε αναπτύξει ως πράκτορας της KGB

επί Σοβιετικής Ένωσης. Ρίχνει στη φυλακή όσους δημοσιογράφους γράφουν

εναντίον του, δολοφονεί όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους και απαγορεύει

ειρηνικές διαδηλώσεις Ρώσων πολιτών που είναι ενάντια στην παράλογη και

παράνομη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ο ίδιος μεθόδευσε και εκτέλεσε.

Όρμπαν και Λεπέν είναι κολλητοί αυτού του τύπου και τους καλύπτει οικονομι-

κά όλες τις εκλογικές τους εκστρατείες. Και αυτοί με την σειρά τους τον υπο-

στηρίζουν απροκάλυπτα, δρώντας βεβαίως ως “Δούρειοι Ίπποι” εντός Ευρω-

παϊκής Ένωσης!

ΓΡΑΙΚΟΣ

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε ΣΑ Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ Η

ΗΤουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα τις

προκλήσεις της, κυρίως κατά  της

Ελλάδας, αλλά και γενικά εναντίον του

δυτικού δημοκρατικού κόσμου.  (Οι προ-

κλήσεις με λόγια και με πράξεις εναντίον

της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μόνι-

μες).

Eβαλε με ένταση στο στόχαστρο πυκνο-

κατοικημένα ελληνικά νησιά (πέραν

των δεκάδων βραχονησίδων) με μια πο-

λεμική ρητορική άνευ προηγουμένου. Η

άκρως επιτυχημένη επίσκεψη Μητσο-

τάκη στις ΗΠΑ, η υποδοχή στο Λευκό Οίκο

και κυρίως στο Κογκρέσο,  η στήριξη που

έλαβε, οι στρατιωτικές συμφωνίες με την

υπερδύναμη και τη Γαλλία, οδήγησαν 

τους Τούρκους στην παράνοια. Η Άγκυρα,

μετά την αποτυχία της για τα F-35 και την

απόκρουση της λαθραίας εισβολής με-

ταναστών  στη χώρα, απειλεί την κυ-

ριαρχία ελληνικών νησιών. Θεωρεί, με

βάση το πώς η ίδια ερμηνεύει το Διεθνές

Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες, ότι τα

νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποι-

ημένα, δηλαδή ανοχύρωτα. Απειλεί πως

αν η Ελλάδα εξακολουθήσει να έχει στρα-

τό στα νησιά και να τα επισκέπτονται ο

Υπουργός Άμυνας και Στρατηγοί, θα…

αμφισβητήσει την κυριαρχία τους. Δηλα-

δή, θα αξιώσει ότι τα νησιά αυτά δεν ανή-

κουν στην ελληνική επικράτεια. Προφα-

νώς, τα θεωρεί τουρκικά!

ΗΑθήνα (όλες οι κυβερνήσεις) έχουν

διαμηνύσει ότι μπροστά στην απει-

λή της «τουρκικής στρατιάς του Αιγαίου»

είναι εθνικό ιερό καθήκον η οχύρωση των

νήσων. Μάλιστα, η νυν κυβέρνηση Μητσο-

τάκη και οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνά-

μεων τόνισαν πως «ό,τι απειλείται δεν

αποστρατικοποιείται».

Επί του εδάφους, ο πρωθυπουργός

κατέστησε σαφές ότι τυχόν απόπει-

ρα (ακόμη και υπόνοια) να πληγεί η κυ-

ριαρχία της χώρας οπουδήποτε, η τι-

μωρία για τον επιτιθέμενο θα είναι βα-

ριά. Και φρόντισε γι’ αυτό με την ενίσχυση

των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο διπλωματικό-πολιτικό πεδίο, η

Ελλάδα, πέραν των ισχυρών συμμα-

χιών, με επιστολές που κατέθεσε στον

ΟΗΕ κατεδαφίζει εκ θεμελίων τα σαθρά

επιχειρήματα της Άγκυρας για το νομικό

καθεστώς των νήσων. Μάλιστα, ο εις την

αντιπολίτευση ευρισκόμενος καθηγητής

Πανεπιστημίου, βουλευτής και πρώην

υπουργός χαρακτήρισε τις επιστολές αυ-

τές άριστες από πλευράς νομικού πε-

ριεχομένου.

Μετά την αποθεωτική υποδοχή  Μητσο-

τάκη από τους Αμερικανούς, ο Τούρ-

κος ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου επισκέφθηκε

τις ΗΠΑ και … ικέτευσε τον Αμερικανό

ΥΠΕΞ να κρατούν στάση… ισορροπίας.

Ο δε Ερντογάν φαίνεται ότι κτυπήθηκε…

κατάκαρδα από την υποδοχή, αλλά και

τα αποτελέσματα της επίσκεψης του πρω-

θυπουργού της Ελλάδας και αναφώνησε

το «Μητσοτάκης γιοκ». Παράλληλα, έδω-

σε εντολή για αύξηση των παραβιάσεων

στο Αιγαίο και για εκτόξευση απροκάλυ-

πτων απειλών από τους επιτελείς του και

από Τούρκους δημοσιογράφους.

Μπροστά στις πολεμικές απειλές της

Τουρκίας, η Ελλάδα κρατά ψύχραιμη

στάση και απαντά με σοβαρότητα. Πολι-

τισμένα μεν, αποφασιστικά δε. Ο πρω-

θυπουργός επισκέπτεται κανονικά και

επί σκοπού τα απειλούμενα νησιά, το ίδιο

και Έλληνες υπουργοί και Στρατηγοί. 

Τους δείχνουν εύγλωττα να αντιληφθούν

ότι δεν διαπραγματεύονται το παράνο-

μο και το παράλογο. Ότι η χώρα δεν ορ-

ρωδεί μπροστά στις τουρκικές απειλές.

Έχει αυτοπεποίθηση (με ό,τι αυτό σημαίνει

στην πολιτική).

Στην Κύπρο η Τουρκία θεωρεί ότι έχει

παγιώσει την κατοχή και καραδοκεί

να εισβάλει ξανά στην κυπριακή ΑΟΖ,

ώστε να εκβιάσει συμμετοχή της στην

αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού

αερίου της ευρύτερης περιοχής. Δεν γίνε-

ται, όμως, αποδεκτή. Όσο η Κυπριακή

Δημοκρατία είναι ζωντανή και δεν υποκύ-

πτει στα τουρκικά σχέδια (είτε στο Κραν

Μοντάνα είτε αλλού), πάντα παράνομη

θα είναι η Τουρκία.

Ητελευταία Έκθεση του Ευρωκοινο-

βουλίου έχει κυριολεκτικά ταράξει 

τους Τούρκους και το αντηχείο τους στο

ψευδοκράτος. Κατηγορούν την Ελλάδα

και την Κύπρο ότι… ποδηγετούν το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, οι δίκαιες ελλη-

νικές θέσεις και τα επιχειρήματα βρίσκουν

απήχηση.

Στο πεδίο του ΝΑΤΟ η Τουρκία είναι

απομονωμένη. Θέτουν βέτο στην έν-

ταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας 

προβάλλοντας αστείους και γραφικούς

ισχυρισμούς. Δεν μπορούν να χωνέψουν

ότι στις δυτικές χώρες, στο ΝΑΤΟ, τα κράτη

λειτουργούν δημοκρατικά και η ελευθε-

ρία στα πολιτεύματά τους είναι βασικό

στοιχείο της δημοκρατίας. Οπτασιάζο-

νται τρομοκράτες, επειδή Κούρδοι ζουν

ελεύθερα σ’ αυτές τις χώρες, όπως και

στις υπόλοιπες, και νόμιμα δραστηριο-

ποιούνται για υπεράσπιση του σφαγια-

ζόμενου κουρδικού λαού. Η Τουρκία απαι-

τεί (άκουσον-άκουσον) παραίτηση του

Σουηδού υπουργού Αμύνης επειδή 

πριν… 10 χρόνια μίλησε υπέρ των δι-

καιωμάτων των Κούρδων και του Οτσα-

λάν. Θέλουν να «εξαγάγουν» τη δική 

τους αντίληψη περί δημοκρατίας και αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων και σε άλλες χώ-

ρες. Ποιοι; Αυτοί που εκκολάπτουν τρο-

μοκράτες στη χώρα τους και φιλοξενούν

την Χαμάς και τους Αδελφούς Μουσουλ-

μάνους της Αιγύπτου.

Μπροστά στην σταθερότητα της Ελλά-

δας και της διεθνούς στήριξης που

τυγχάνει, ιδίως μετά τις επωφελέστατες

για τα ελληνικά συμφέροντα συμφωνίες

με Γαλλία και ΗΠΑ, οι Τούρκοι έχουν αφη-

νιάσει. Ο Τσαβούσογλου αποδίδει στην

Ελλάδα (στους Έλληνες γενικά) «αίσθη-

μα κατωτερότητος» και… κόμπλεξ. Στην

πραγματικότητα, αυτοί, με τον ανατολίτικο

οθωμανικό νου τους, αισθάνονται μειο-

νεκτικά έναντι των Ελλήνων και των Ευρω-

παίων. Το αποδεικνύουν με τη νοοτροπία

τους και την κουτοπονηριά τους.

«Ε»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.Η υπουργός Ζέτα Αιμιλιανίδου που

μακαρίστηκε αυτές τις μέρες, απέσπα-

σε επαίνους διθυραμβικούς για το έργο

της στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, το

ήθος και την εντιμότητά της. Ιδίως επαι-

νετικά ήταν τα σχόλια για την αείμνηστη

από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα και

ένα σωρό οργανωμένους φορείς. Τα

όσα λέχθηκαν δεν ήταν προσχηματικά.

Αντίθετα, αποτυπώνουν με γνησιότητα

το έργο της γυναικός στα 9 χρόνια που

υπηρέτησε τον τόπο.

Στις επερχόμενες προεδρικές 

εκλογές οι τρεις βασικοί διεκδικητές ήταν

μέχρι χθες στενότατοι και πολύτιμοι συνε-

ργάτες του προέδρου Αναστασιάδη.

Αυτό δεν ξανάγινε.

Κατά τα άλλα, είχαμε τη χειρότερη

κυβέρνηση του τόπου…

2. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων της

Βρετανίας Sir Ed Davey δήλωσε,

μετά την εσωκομματική ψηφοφορία 

στους Συντηρητικούς, την πρόθεσή του

να καταθέσει πρόταση μομφής στο Κοι-

νοβούλιο κατά της κυβέρνησης. Δηλα-

δή, να … συσπειρώσει τους Συντηρη-

τικούς γύρω από τον αρχηγό τους, διό-

τι μομφή στην κυβέρνηση σημαίνει εκ-

λογές. Σωσίβιο, με άλλα λόγια στον Μπό-

ρις. Αυτός ο κύριος Davey (που είναι και

σερ) καλά θσ κάνει να φοιτήσει σε Δημο-

τικό σχολείο της Πολιτικής, μάλιστα από

την Α’ τάξη.

3. Άρχισαν, βλέπουμε, να γράφουν

πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα για απο-

μάκρυνση του Στυλιανίδη. Το γράψαμε

και παλιά, ο άνθρωπος είναι μόνο λό-

για και σοβαροφάνεια. Κενός. Πρέπει,

κύριε Μητσοτάκη να καεί η Ομόνοια για

να τον διώξεις;

4. Ο Πάπας Φραγκίσκος, που εκλέ-

γεται οικουμενικά από τους Καθο-

λικούς Καρδινάλιους από όλο τον κό-

σμο και όχι μια  ομάδα «εξαρτημένων»

του Βατικανού σκέφτεται τώρα στα 85

του να παραιτηθεί, όπως έκανε και ο 

προκάτοχός του Βενέδικτος, και να αφο-

σιωθεί στην προσευχή. Ο Πατριάρχης

Βαρθολομαίος,  που έχει την ίδια ηλικία,

πότε σκέφτεται να πράξει το ίδιο;

«Ε»



Τη στήριξη του Δημοκρατικού κόμμα-
τος στις προεδρικές εκλογές προ-

σεχούς Φεβρουαρίου εξασφάλισε κατ’
αρχάς ο ανεξάρτητος υποψήφιος πρόε-
δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος
Χριστοδουλίδης. Στη δίωρη συνάντηση
που έγινε τη Δευτέρα στα γραφεία του
ΔΗΚΟ με τη Γραμματεία του κόμματος με
επικεφαλής τον Νικόλα Παπαδόπουλο,
ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε σε γενι-
κές γραμμές το αρχικό πλαίσιο του προ-
εκλογικού του προγράμματος, το οποίο,
σε συνδυασμό με τις διευκρινίσεις και
απαντήσεις που έδωσε σε πληθώρα ερω-
τήσεων, ικανοποίησε τα μέλη της Γραμ-
ματείς (ακόμα και τους ένα-δύο… δύσπι-
στους).

Ο υποψήφιος πρόεδρος, που είχε συναν-

τήσει ενωρίτερα την ίδια μέρα τους Οικολό-
γους (στους οποίους συμμετείχε και η βου-

λευτής τους Αλεξάνδρα Ατταλίδου…) και

προγραμματίστηκε να συναντήσει σήμερα

Πέμπτη την ΕΔΕΚ, δήλωσε ικανοποιημένος

από το αποτέλεσμα της συνάντησης. Γίνε-
ται αντιληπτό ότι υπήρξε «συνεννόηση»
ώστε το προεκλογικό του πρόγραμμα να
εμπλουτιστεί και με θέσεις που προβάλ-
λει το ΔΗΚΟ και είναι εφικτό να υιοθετ-
ηθούν.

Η στήριξη του ΔΗΚΟ διά στελεχών του θα

είναι ουσιαστική χωρίς, όμως, να αλλοιώνε-

ται ο χαρακτήρας της ανεξάρτητης υποψη-

φιότητας. Η επίσημη εξαγγελία της τελικής

απόφασης του ΔΗΚΟ θα γίνει έπειτα από τη

συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 26
Ιουνίου. Θα προηγηθεί συνεδρία του Εκτε-

λεστικού Γραφείου στις 23 Ιουνίου, το οποίο

θα κάνει και τη σχετική εισήγηση.

ΝΙΚΟΛΑΣ: «ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ»

Στις δηλώσεις του ο Νικόλας Παπαδό-
πουλος ανέφερε ότι είχαν την ευκαιρία να

ανταλλάξουν απόψεις σε πολλά ζητήματα

που απασχολούν σήμερα τον λαό και την

κοινωνία, όπως είναι φυσικά η διαχείριση

της οικονομίας για αντιμετώπιση της ακρίβει-

ας, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, η

αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς και φυσι-

κά η διαχείριση του Κυπριακού. 

Σημείωσε πως η υποψηφιότητα του Νίκου
Χριστοδουλίδη είναι όντως μια υποψηφι-

ότητα που συζητείται εσωκομματικά. «Δεν

θα τοποθετηθώ, αντιλαμβάνεστε, ποια είναι

η τάση εντός του Δημοκρατικού Κόμματος.

Αυτό θα το κάνει η Κεντρική Επιτροπή όταν

θα κληθεί να πάρει τις δικές της αποφάσεις»,

δήλωσε, προσθέτοντας πως η πολιτική προϊ-

στορία του καθενός φυσικά και είναι γνω-

στή. «Εμείς έχουμε πει επανειλημμένως πως

αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αλλαγή και

πιστεύουμε ότι η αλλαγή μπορεί να προέλ-

θει μέσα από τις προγραμματικές θέσεις σε

περίπτωση που θα υποστηρίξουμε κάποιον

ανεξάρτητο υποψήφιο», επεσήμανε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Παπαδό-

πουλος είπε: «Το έχουμε πει πάρα πολλές

φορές, η κοινωνία θα κληθεί να απαντήσει

στο ερώτημα ποιο πρόσωπο θέλουμε να είναι

ο Πρόεδρος της χώρας μας τα επόμενα πέντε

χρόνια. Θεωρώ ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης

έχει τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει μία

πιθανή απάντηση σε αυτό το ερώτημα», είπε

ο κ. Παπαδόπουλος.

Πρόσθεσε, όμως, ότι για το ΔΗΚΟ, «δεν

είναι μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που

έχουν σημασία, αλλά οι θέσεις και οι πολιτι-

κές προτάσεις».

Είπε ότι έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν

αυτόν τον διάλογο «για να δούμε κατά πόσον

μπορεί να υπάρξει πρόοδος και σε αυτό το

κεφάλαιο, δηλαδή των προγραμματικών

θέσεων».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με φωνές

μέσα στο ΔΗΚΟ για τις σχέσεις του κ. Χρι-

στοδουλίδη με τον ΔΗΣΥ, ο κ. Παπαδόπου-

λος, είπε ότι, όπως έχουν ήδη πει, η υποψ-

ηφιότητα του κ. Χριστοδουλίδη είναι όντως

μια υποψηφιότητα που συζητείται εσωκομ-

ματικά αλλά δεν επιθυμούσε να τοποθετηθεί

για το ποια είναι η τάση εντός του ΔΗΚΟ. 

«Αυτό θα το κάνει η Κεντρική Επιτροπή

όταν θα κληθεί να πάρει τις δικές της αποφ-

άσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η πολιτική

προϊστορία του καθενός, είναι γνωστή.

Αυτό που ενδιαφέρει το κόμμα, είπε, είναι

η αλλαγή, «και πιστεύουμε ότι μπορεί να

προέλθει μέσα από τις προγραμματικές θέσεις

σε περίπτωση που θα υποστηρίξουμε κά-

ποιον ανεξάρτητο υποψήφιο». Γι’ αυτό, είπε,

συναντήθηκαν και με τον κ. Χριστοδουλίδη.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «ΚΟΙΝΟ 
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»

Από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδου-

λίδης δήλωσε πως δεν θα προκαταλάβει τις

αποφάσεις του ΔΗΚΟ. 

«Εκείνο που θέλω να πω από δικής μου

πλευράς είναι ότι στην ομάδα μας, στο επι-

τελείο μας υπάρχουν συνεργάτες από όλους

τους πολιτικούς χώρους και ναι, ενδεχομέ-

νως να έχουμε διαφορετικές αφετηρίες, αλλά

εκείνο που μας ενώνει, εκείνο που είναι το

ζητούμενο, είναι το κοινό όραμα για το μέλ-

λον της πατρίδας μας», τόνισε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, μέσα

στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαλόγου του με

την κοινωνία των πολιτών, με προσωπικότ-

ητες, και με κόμματα τα οποία δεν έχουν

λάβει αποφάσεις σε σχέση με τις προεδρι-

κές εκλογές, είχε την ευκαιρία να συζητήσει

με την Γραμματεία του ΔΗΚΟ, και να ανα-

πτύξει το ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο με το

οποίο πορεύθηκε στην κοινωνία των πολιτών,

τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσα

από αυτό τον διάλογο, τις βασικές αρχές,

τους πυλώνες, και τις προτεραιότητες του

υπό διαμόρφωση προγράμματός του.

Είπε ότι είχε την ευκαιρία να απαντήσει

σε αρκετά ερωτήματα που τέθηκαν, για θέ-

ματα, που από την μια επηρεάζουν την καθη-

μερινότητα των πολιτών και από την άλλη,

θέματα ιδιαίτερης σημασίας, όπως το Κυ-

πριακό, θέματα άμυνας, το μεταναστευτικό,

και την οικονομία.

Ευχαρίστησε τον Προέδρο του ΔΗΚΟ και

τα στελέχη της Γραμματείας γι’ αυτή την

ευκαιρία.

«Ο διάλογος θα συνεχιστεί, έτσι ώστε, το

συντομότερο δυνατό, να παρουσιαστεί ενώπιον

του Κυπριακού λαού ένα πολύ συγκεκριμέ-

νο πρόγραμμα, στην βάση των βασικών

αρχών, των πυλώνων, και των προτεραιο-

τήτων που προκύπτουν μέσα από αυτό τον

διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του

Αρχιεπισκόπου, σε συνέντευξη που δημο-

σιεύτηκε την Κυριακή, και τη σύγκριση που

έκανε μεταξύ αυτού και του Αρχιεπισκόπου

Μακάριου, όσον αφορά στο λαϊκό έρεισμα,

ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι το πρω-

τοσέλιδο «δεν ανταποκρίνεται στο τι ανέφε-

ρε ο Μακαριότατος».

Από κει και πέρα, είπε, «ο Μακαριότατος

εξέφρασε τις δικές του απόψεις». Πρόσθε-

σε ότι υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός ανά-

μεσα στη θρησκευτική και την εκτελεστική

εξουσία, και ότι δεν είχε κάτι άλλο να προ-

σθέσει.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΟΔΕΥΑΝ ΤΟΝ
ΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Κατά τις επαφές της Δευτέρας ήταν και η

πρώτη ουσιαστικά επίσημη εμφάνιση μέ-

ρους της ομάδας Χριστοδουλίδη, η οποία

τον συνόδευσε. Η ομάδα αυτή αποτελείτο

από τους: Μαρίνα Χατζημανώλη, δημοτι-

κή Σύμβουλος Λεμεσού που έχει ρόλο

συντονίστριας, Τζόζη Χριστοδούλου η οποία

ήταν σύμβουλος στο ΥΠΕΞ για θέματα φύλου

και τον Χαράλαμπο Κωνσταντίνου, ο οποίος

είναι ο συντονιστής του προγράμματος του

υποψηφίου. Μαζί τους ήταν και η δημοσιο-

γράφος Μαριλένα Ευαγγέλου.
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Απεβίωσε στην Αθήνα η 
υπουργός Ζέτα Αιμιλιανίδου
Βαρύ πένθος σε όλη την Κύπρο από την είδηση του θανάτου

στην Αθήνα της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτας Αιμιλιανίδου σε ηλικία 67 ετών, μετά από ρήξη ανευρύσματος
σε αρτηρία του εγκεφάλου, που είχε υποστεί στις 15 Μαΐου. 

Από τις 16 Μαΐου η Ζέτα Αιμιλιανίδου νοσηλευόταν σε κρίσιμη
κατάσταση και βρισκόταν σε καταστολή στη ΜΕΘ της ιδιωτικής κλι-
νικής «Υγεία» στην Αθήνα, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες των γιατρών υπέκυψε στο μοιραίο. 

Αμέσως μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα, υποβλήθηκε σε χει-
ρουργική επέμβαση όπου διενεργήθηκε εμβολισμός και αποκλει-
σμός του ανευρύσματος και παρέμεινε σε καταστολή. Προηγουμέ-
νως είχε διαγνωσθεί με υπαραχνοειδή αιμορραγία στον εγκέφαλο
λόγω ρήξης ανευρύσματος σε αρτηρία του εγκεφάλου.

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου, αποτέλεσε το πιο βασικό στέλεχος της Κυβέρ-
νησης του Νίκου Αναστασιάδη, αφού μαζί με τον Κώστα Καδή
υπήρξε το μακροβιότερο μέλος τής κυβέρνησης από την πρώτη της
θητεία.

Στις 4 Απριλίου 2013 διορίστηκε Υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη από
τον Απρίλιο του 2013. Παρέμεινε στη θέση αυτή και στην Κυβέρ-
νηση του 2018. Προηγουμένως η Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπηρέτησε ως
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού, ενώ είχε να επιδείξει μια πλούσια σταδιοδρομία που ξεκίνησε
το 1979 στο Τμήμα Τελωνείων στο οποίο υπηρέτησε από διάφο-
ρες θέσεις. Επιπλέον, διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1954 στη Λευ-
κωσία. Αδελφός της ήταν ο Ουράνιος Ιωαννίδης, ο οποίος υπηρέ-
τησε την Κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη από τη θέση του υπουρ-
γού Παιδείας. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια απέκτησε δίπλωμα Μάρκετινγκ από
το Cyprus Institute of Marketing

Η αείμνηστη υπουργός ήταν παντρεμένη με τον δικηγόρο Κων-
σταντίνο Αιμιλιανίδη, ο οποίος απεβίωσε στις 24 Νοεμβρίου του
2017, με τον οποίο απέκτησαν ένα παιδί τον γνωστό δικηγόρο Αχιλ-
λέα Αιμιλιανίδη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με ανάρτηση στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Twitter αναφέρει: «Είμαι βαθύτατα θλιμμένος. Η

απώλεια της αγαπημένης μου Ζέτας με συγκλονίζει. Η Ζέτα θα λείψει

σε όλους μας. Κυρίως όμως από την πατρίδα μας που χάνει μία

έντιμη, ευφυή και αποτελεσματική υπουργό».

Θλίψη και συλλυπητήρια εκφράζουν με ανακοινώσεις τους όλα
τα πολιτικά κόμματα, προσωπικότητες και δεκάδες κοινωνικοί φο-
ρείς.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

«Τα βρήκαν» ΔΗΚΟ - Ν. Χριστοδουλίδης



Με συντριπτική πλειοψηφία, έδωσε και

επίσημα το χρίσμα του υποψηφίου της

Αριστεράς για τις Προεδρικές Εκλογές στον

Αντρέα Μαυρογιάννη, η Κεντρική Επιτροπή

του ΑΚΕΛ στην παγκύπρια συνδιάσκεψη του

κόμματος, αφού ποσοστό 90% των συνέ-

δρων τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας.

Συνολικά ψήφισαν 999 σύνεδροι, 990 ήταν οι

έγκυρες ψήφοι, από τις οποίες 891 ήταν υπέρ,

εναντίον ψήφισαν 99 συμμετέχοντες που αντι-

στοιχεί σε ποσοστό 10% και 9 ήταν τα λευκά.

Οι εργασίες ξεκίνησαν σε πανηγυρικό κλίμα,

με την εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα

Στέφανου Στεφάνου, ο οποίος εξέφρασε την πε-

ποίθηση ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αποτε-

λεί νικηφόρα επιλογή, ενώ παράλληλα άσκησε

κριτική στην κυβέρνηση. Στην εισηγητική ομιλία

του ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, αφού

ανέλυσε τις θέσεις του ΑΚΕΛ σε όλους τους το-

μείς, που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία,

παρέθεσε τα κριτήρια που έθεσε το κόμμα για επι-

λογή υποψηφίου για τις Προεδρικές του 2023,

εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ανδρέας Μαυ-

ρογιάννης ταιριάζει στις προδιαγραφές.

Στην παγκύπρια συνδιάσκεψη συμμετείχαν όλα

τα μέλη που μετέχουν σε όλα τα σώματα του κόμ-

ματος, και τα οποία αριθμούν συνολικά σε πε-

ρίπου 1000. Κλήθηκαν επίσης και μέλη των Νέων

Δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης

είχαν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο τα μέλη του

κόμματος. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είχε ρωτή-

σει, πριν τη Συνδιάσκεψη, αν θα μπορούσε να

λάβει τον λόγο και της αρνήθηκαν, με τη δικαιο-

λογία ότι μόνο τα μέλη του κόμματος είχαν τέτοιο

δικαίωμα…

Ακολούθησε η ψηφοφορία και η συνδιάσκεψη

έκλεισε με την ανακοίνωση του αποτελέσματος

και την καταληκτική τοποθέτηση του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ. 

Στην ομιλία του, μετά την ανακοίνωση των απο-

τελεσμάτων, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ,

Στέφανος Στεφάνου, αφού συνεχάρη τους συνέ-

δρους, υπογράμμισε πως «τους τελευταίους μή-

νες, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, συζητή-

σαμε πολύ και συζητήσαμε για πολλά πράγματα.

Από σήμερα τελειώνουν οι συζητήσεις και ξεκι-

νούν οι πράξεις. Από σήμερα συντασσόμαστε με

την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυ-

ρογιάννη». 

(Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η… ανε-

ξάρτητη υποψηφιότητα δεν έχει ακόμα εξαγ-

γελθεί, αφού ο μελλοντικός ανεξάρτητος υπο-

ψήφιος εξαρτούσε την αναγγελία τής υποψη-

φιότητάς του από την απόφαση του κόμμα-

τος…)

Η απόφαση για στήριξη του Ανδρέα Μαυρο-

γιάννη, υποστήριξε ο κ. Στεφάνου, είναι μια απόφα-

ση που «σηματοδοτεί τη θέληση του κόμματος μας

να προτάξει το καλό του τόπου, πέρα από ιδεο-

λογικές διαφορές. Η Κύπρος έχει ανάγκη από πο-

λιτικές υπερβάσεις. Ως ΑΚΕΛ, εκτιμούμε ότι ο

Ανδρέας Μαυρογιάννης διαθέτει τα εχέγγυα για

να εκφράσει τα αιτήματα και τις προσδοκίες αυ-

τής της νέας εποχής. Γιατί είναι έντιμος, χωρίς την

παραμικρή σκιά διαπλοκής. Γιατί είναι έμπειρος,

με μακρά διαδρομή στον δημόσιο βίο. Γιατί είναι

αποφασισμένος ν’ ανεβάσει την Κύπρο ψηλότε-

ρα».

(Ο κ. Στεφάνου απέφυγε να ασκήσει τη γνω-

στή σκληρή κριτική στην πολιτική Αναστα-

σιάδη στο Κυπριακό και επικεντρώθηκε σε

επικρίσεις στον ΔΗΣΥ για άλλα εσωτερικά θέ-

ματα… Ως γνωστόν, ο Ανδρέας Μαυρογιάν-

νης ήταν το δεξί χέρι του προέδρου στον χει-

ρισμό του εθνικού θέματος, επί του οποίου το

ΑΚΕΛ στήριξε όλες τις κατηγορίες του). 

Στην κριτική κατά του ΔΗΣΥ, σημείωσε ότι «έπει-

τα από δέκα χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη

- Δημοκρατικού Συναγερμού δεν υπάρχουν πλέον

άλλα περιθώρια ανοχής. Το κράτος μετατράπηκε

σε κομματικό τσιφλίκι. Η διαφθορά άγγιξε τα ανώτα-

τα δώματα της εξουσίας. Η διεθνής αξιοπιστία της

χώρας μας κατακρημνίστηκε. Το Κυπριακό βρίσκε-

ται σε παρατεταμένη στασιμότητα».

Επανέλαβε πως στις επικείμενες εκλογές το

δίλημμα για τους πολίτες είναι είτε με το ΑΚΕΛ,

είτε με τους δύο κυβερνητικούς υποψηφίους. «Δύο

δρόμους έχουμε μπροστά μας που οδηγούν στις

Προεδρικές Εκλογές του 2023: Από τη μια, είναι

ο δρόμος των δύο κυβερνητικών υποψηφίων και

της μίας πολιτικής. Είναι ο δρόμος των συνεχι-

στών της διακυβέρνησης Αναστασιάδη με ό,τι αυ-

τό εξυπακούεται: θεσμική διαφθορά, διαπλοκή,

κοινωνία πολλαπλών ταχυτήτων. Από την άλλη,

είναι ο δρόμος που οδηγεί σε μια άλλη φιλοσοφία

για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είναι ο δρόμος

ενός δίκαιου κράτους με κοινωνικό πρόσημο, το

οποίο θα έχει στο επίκεντρο των πολιτικών του

τον απλό πολίτη. Αυτός είναι ο δρόμος του Ανδρέα

Μαυρογιάννη και εκεί ως ΑΚΕΛ συναντιόμαστε

μαζί του. Στηρίζοντας το ΓεΣΥ, όχι στα λόγια, αλ-

λά στην πράξη. Στηρίζοντας τη δημόσια Παιδεία,

χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Διευρύνοντας

και ενισχύοντας το κοινωνικό κράτος. Στηρίζον-

τας ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομίας, που δεν κα-

ταργεί τα εργασιακά κεκτημένα και που υπηρετεί

την πράσινη ανάπτυξη. Προστατεύοντας το περ-

ιβάλλον και τους φυσικούς πόρους του τόπου

μας».

Χαρακτήρισε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, βαθύ

γνώστη του Κυπριακού και πιστό στο μοντέλο της

Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, τονίζοντας

ότι «είναι ο πιο κατάλληλος για να επιχειρήσει την

επανεκκίνηση των συνομιλίων από εκεί που διακόπ-

ηκαν με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης και

δίκαιης λύσης. Η προσήλωσή του στη λύση του

Κυπριακού τον καθιστά αξιόπιστο για να ηγηθεί

μιας ενωμένης Κύπρου, κοινής πατρίδας Ελληνο-

κυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων

και Λατίνων».
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Το ΑΚΕΛ αποφάσισε να στηρίξει την ανεξάρτητη
υποψηφιότητα Μαυρογιάννη (που θα… ανακοινωθεί!)

Επικαιρότητα

ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟ

ΓΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μετεγκατάσταση μεταναστών
από το νησί ζήτησε ο 

Υπ. Εσωτερικών Νίκος Νουρής
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΘΕΙ

ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ

Τη θέση πως η Κύπρος, ως το κράτος μέλος που αντιμετωπίζει για
πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος, χρει-
άζεται την αλληλεγγύη των ευρωπαίων εταίρων της, διατύπωσε σε
δηλώσεις του το Σάββατο μετά το πέρας της Συνόδου των Υπουργών
Εσωτερικών των MED5 στη Βενετία ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος
Νουρής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Νουρής επεσήμανε
ότι τα τελευταία χρόνια οι χώρες της ομάδας των MED5 που αποτελούν
τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής που αντιμετωπίζουν αριθμό προβ-
λημάτων από την παράτυπη μετανάστευση, εργάζονται μαζί και ενώνουν
τις δυνάμεις τους, προσθέτοντας ότι πάρθηκε σειρά πρωτοβουλιών,
όπως στην περίπτωση της μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Ασύλου, «προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύμφ-
ωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Προς αυτή την κατεύθυνση θα
συνεχίσουμε να είμαστε εποικοδομητικοί».

«Όλες οι προσπάθειές μας είναι βασισμένες στην αναγκαιότητα για
αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη που δεν θα είναι ένα απλό σύνθημα, ούτε άνευ
ουσίας, αλλά είναι απαραίτητη εάν θέλουμε να έχουμε μια αποτελεσμα-
τική και στιβαρή κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα αντιμετωπίζει απο-
τελεσματικά όλα τα προβλήματα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα.
Είναι γι’ αυτό ακριβώς που η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι εθελοντι-
κή», τόνισε ο υπουργός.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Νουρής εξέφρασε την πλήρη στήριξη της
Κυβέρνησης στην πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας, «μια ισχυρή
βάση διαπραγμάτευσης για μια διαδικασία βήμα προς βήμα, σε μια προ-
σπάθεια να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να προχωρήσουμε με το σύμφ-
ωνο», ενώ ευχαρίστησε τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών Gerard Darmanin
για την αφοσίωσή του και την πρωτοβουλία του, καθώς επίσης και την
επερχόμενη τσεχική προεδρία, η οποία διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει
να εργάζεται στην ίδια κατεύθυνση.

«Η Κύπρος, ως το κράτος μέλος που αντιμετωπίζει για πέμπτη συνεχό-
μενη χρονιά το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος, χρειάζεται την αλληλεγ-
γύη των ευρωπαίων εταίρων της. Κανένα κράτος δεν μπορεί να διαχει-
ριστεί την κατάσταση από μόνο του, απαιτείται η αποφασιστική υπο-
στήριξη της Ευρώπης», υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών,
συμπληρώνοντας πως «η αλληλεγγύη αυτή πρέπει να μετουσιωθεί σε
πράξη με την άμεση μετεγκατάσταση μεταναστών από το νησί μας εάν
δεν θέλουμε σύντομα να δούμε δραματικές δημογραφικές αλλαγές. Την
ίδια ώρα χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε διμερ-
είς συμφωνίες επιστροφών με αριθμό τρίτων χωρών. Εάν αυτά τα απλά
αλλά ζωτικής σημασίας στοιχεία δεν αποτελούν μέρος του νέου κοινού
ευρωπαϊκού συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση, δυστυχώς
καμία συμφωνία δεν θα σταθεί ικανή να επιλύσει το πρόβλημα, ιδιαίτε-
ρα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 150.000 νέους
μετανάστες στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής, μόνο για την τρέχουσα
χρονιά».

Κλείνοντας, ο κ. Νουρής ανέφερε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να συμμε-
τέχει στην εποικοδομητική συζήτηση με την προοπτική δημιουργίας ενός
νέου, ισχυρού και δίκαιου συστήματος ασύλου και μετανάστευσης, βασι-
σμένου στη δίκαιη κατανομή της ευθύνης. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος
για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων»,
κατέληξε.

Υπό κράτηση τέθηκε 22χρονη για διερευνώμενη υπόθεση
μέθης, πρόκλησης ανησυχίας στο Τμήμα Ατυχημάτων και
Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου, δημόσια εξύβριση,
επίθεση εναντίον αστυνομικού, επίθεση και πρόκληση πραγ-
ματικής σωματικής βλάβης σε νοσηλεύτρια, καθώς και από-
δραση από νόμιμη κράτηση, ενώ για την υπόθεση αναζητούνται
άλλες δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυ-
νσης Πάφου και Υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολά-
ου, στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, μεταφέρθηκαν με ασθε-
νοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
του ΓΝ Πάφου τρεις γυναίκες από τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες
φέρονται να βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης.

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολάου, ενώ οι τρεις βρίσκονταν στον
Θάλαμο των Πρώτων Βοηθειών φέρονται να προκάλεσαν
ανησυχία και να φώναζαν, ύβριζαν, προκαλώντας ανησυχία,
ενώ ακολούθως φέρονται να επιτέθηκαν σε νοσηλεύτρια και να
της προκάλεσαν κάκωση στο κεφάλι.

«Άμεσα επενέβη ο επί καθήκοντι αστυνομικός και τις πληρο-

φόρησε ότι είναι υπό σύλληψη», δήλωσε ο κ. Νικολάου, προ-
σθέτοντας ότι διέφυγαν από το Νοσοκομείο. 

Εναντίον τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης βάσει του
οποίου συνελήφθηκε η μία εκ των τριών, ηλικίας 22 ετών. Οι

άλλες δύο γυναίκες καταζητούνται.
Αναφορικά με το περιστατικό ξυλοδαρμού νοσηλεύτριας στο

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού
Νοσοκομείου Πάφου από άτομα σε κατάσταση μέθης που
σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουνίου, ο Υπουργός
Υγείας κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα επικοινώνησε άμεσα με τον
Αρχηγό Αστυνομίας για διερεύνηση του περιστατικού.

Ο κ. Χατζηπαντέλα μίλησε επίσης με τον Πρόεδρο του Κλά-
δου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. κ. Πρό-
δρομο Αργυρίδη, ενώ έχει ήδη επικοινωνήσει με την νοσηλεύτρ-
ια που έπεσε θύμα βίας και της ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση,
υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο Υγείας θα βρίσκεται στο 
πλευρό της.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως τέτοιες ενέργειες και οποι-
εσδήποτε πράξεις βίας εναντίον επαγγελματιών υγείας εν ώρα
καθήκοντος καταδικάζονται απερίφραστα. Τα θέματα ασφά-
λειας και προστασίας της σωματικής ακεραιότητας του προ-
σωπικού των νοσηλευτηρίων θα συζητηθούν σε σύσκεψη με
τον ΟΚΥπΥ και τις συντεχνίες των νοσηλευτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ «Ε»: Ελπίζουμε να μη βγουν κάποιες Κύ-
πριες ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών και
κάποιες… βουλεύτριες (κατά το εργάτριες) και να υπερα-
σπιστούν τις μεθυσμένες ότι… προκλήθηκαν κ.λπ. κ.λπ.

 
 
 

 
 
  
 

LAND FOR SALE 

IN CYPRUS

RESIDENTIAL PLOT OF LAND (521 SQ METRES) 
IN DASOUPOLIS NICOSIA

A PLANNING PERMISSION OF A THREE STOREY
BUILDING (6 LUXURIOUS 2 BED FLATS) IS INCLUDED

PRICE: 395,000 STG POUNDS

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE
CALL VICTOR 

ON 07979942565

Μεθυσμένες νεαρές Αγγλίδες έδειραν
νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Πάφου
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ANNOUCEMENT BY 

THE NATIONAL FEDERATION OF CYPRIOTS UK

#HANDSOFFCYPRUS
CAMPAIGN

20 July 2022 marks 48 years since Turkey

illegally invaded and occupied the northern

third of Cyprus. The invasion caused 200,000

people to become refugees, many of whom

have had to build new lives here in the UK,

and missing persons whose fates are still

unknown. Sadly, instead of working towards

the reunification of Cyprus, Turkey is now

pushing for the permanent partition of the

island and is tak-ing steps to unilaterally

‘open’ Varosi. This completely violates UN

Security Council resolutions and is unacceptable to all Cypriots.

Therefore, at this critical time, Cyprus needs the full support of the UK Government

and Members of Parliament, who hold the Government to account. You can make a

difference by ensuring that your local MP is speaking up for Cyprus and opposing

Turkey’s illegal actions and partition plans. Click the button below to email your MP, it

takes less than 30 seconds. It’s time that Turkey finally takes its #HandsOffCyprus.

As one of Cyprus’ guarantor powers and a Permanent Member of the UN Security

Council, the UK Government and MPs have a unique, and historic, duty to stand up for

Cyprus and oppose actions that seek to undermine its sovereignty and territorial in-

tegrity. The #HandsOffCyprus campaign is an im-portant reminder to our own MPs that

they have constituents who care passionately about Cyprus and want to see the end

of the occupation and its reunification in line with UN resolutions.

Last year thousands of people, in hundreds of constituencies, contacted their MP to

ask them to stand up for Cyprus. With the troubling recent developments in Varosi, it is

vital that our community makes its voice heard loudly again this year to urge the UK to

stand-up for international law and implement meaningful consequences for Turkey’s

ongoing occupation and illegal actions.

«Ημέρα Κύπρου» στην κοινότητα Αποστόλου
Βαρνάβα στο Wood Green
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΗ 

ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΚΟΥΡΗ
Ἡ Ἑλληνορθόδοξος κοινότητα Ἀποστόλου Βαρνάβα, Βορείου Λονδίνου, σέ συνεργασία μετά
τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἑλληνορθοδόξων κοινοτήτων, ἀπό τό 1978 καί ἑξῆς, ἑορτάζει σέ συνδυα-

σμό μέ τή μνήμη τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου, τήν ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, 

τήν Κυριακή, 12η Ἰουνίου 2022. 
Ἐπίσης τό Σάββατο, 11η Ἰουνίου, ἡμέρα μνήμης θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

στό φερώνυμο ναό, ὥρα 9.00–12.00 μεσημέρι.
Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν στό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα, προεξάρχοντος τοῦ

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κλαυδιουπόλεως κ. Ἰακώβου. Ὁμιλητής τῆς ἡμέρας θά εἶναι ὁ
Ἐξοχώτατος Ὕπατος Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀνδρέας Κακουρῆς. 

"Cyprus Day" at St. Barnabas church

We are delighted to invite you to participate in the annual festivities of Cyprus Day as well as
the Feast of Saints Barnabas and Vartholomeos.

The commemoration of Saints Barnabas and Vartholomeos will take place on Saturday, 11th
June 2022, at 9.00 - 12.00 noon. 

The celebration for Cyprus Day will be on 
Sunday the 12th June 2022, at 9.00 – 12.00 noon. 

Both events will take place in the church of St Barnabas, Finsbury Road, London N22 8PA. 
His Grace, Iakovos, Bishop of Claudiopolis, will preside at the Divine Liturgy and the special
prayers for Cyprus. His Excellency the High Commissioner of Cyprus Mr Andreas Kakouris

will deliver the speech of the day. The celebrations are organised by the Greek Orthodox
Community of St Barnabas in cooperation with the Association of the Greek Orthodox

Communities in Gr. Britain. 
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Ηομογένεια της Αμερικής την περασμένη Κυ-
ριακή, βγήκε ξανά στους δρόμους του Μανχά-

ταν για την 25η Μαρτίου, με περισσότερους από
80 Συλλόγους, Σωματεία και Κοινότητες να παρ-
ελαύνουν στην – γαλανόλευκα ντυμένη – Νέα
Υόρκη.

Στις ΗΠΑ ταξίδεψαν και Εύζωνες της Προεδρικής

Φρουράς οι οποίοι το πρωί της Κυριακής βρέθηκαν

στον Καθεδρικό Ιερό Ναό, όπου και πραγματοποι-

ήθηκε η Δοξολογία χοροστατούντος του Αρχιεπισκό-

που Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Στους μεγάλους τελετάρχες, περιλαμβάνονταν ο

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, το Ελληνικό

Συμβούλιο (Hellenic Caucus) του Κογκρέσου, με εκ-

προσώπηση από την συμπροέδρο του, Κάρολιν
Μαλόνι (Carolyn Maloney), η ομογενής Βουλευτής

της Νέας Υόρκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole
Malliotakis) και η χρυσή ολυμπιονίκης, Φανή Χαλ-
κιά.

Παρόντες είναι μεταξύ άλλων, ο ΥΦΥΠΕΞ Ανδρέας
Κατσανιώτης, ο Επίτροπος Αποδήμων της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας Φώτης Φωτίου, η Πρέσβης

της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα Παπα-
δοπούλου, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα

Υόρκη, Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας, ο πρόξενος

Δημήτριος Παπαγεωργίου, η αντιπροσωπεία από

το ελληνικό κοινοβούλιο, αποτελούμενη από τον Σάββα
Αναστασιάδη (ΝΔ), Θεοδώρα Τζάκρη (ΣΥΡΙΖΑ) και

Ευαγγελία Λιακούλη, και άλλοι επίσημοι.

Στους επίτιμους τελετάρχες, περιλαμβάνονται η

ΑΧΕΠΑ και ο Ύπατος Πρόεδρος, Δημήτριος Κόκο-
τας, οι Κυπριακές Οργανώσεις (Κ.Ο.Α., ΠΣΕΚΑ και

Παγκύπριος) με εκπροσώπους τους προέδρους Κυ-
ριάκο Παπαστυλιανού και Φίλιπ Κρίστοφερ, οι

Χιακές Οργανώσεις (Χιακή Ομοσπονδία, Παγχιακός

Σύνδεσμος “Κοραής”, Ηνωμένα Χιακά Σωματεία) με

εκπροσώπους τους προέδρους τους, Ιωάννη Κον-

τολιό, Παναγιώτη Γεραζούνη και Δημήτρη Κον-
τολιό, αλλά και ο χρυσός ολυμπιανίκης της Ατλάντα,

Ιωάννης Μελισσανίδης.

ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: «Ιστορική μέρα»

«Μια ιστορική μέρα στην αρχή του 3ου αιώνα από

την εθνική παλιγγενεσία, η παρέλαση στη Νέα Υόρκη,

στην 5η Λεωφόρο, ξαναγίνεται μετά την πανδημία.

Μια παρέλαση που την οφείλουμε στην μνήμη, την

οφείλουμε στους πρώτους Έλληνες που την καθιέρ-

ωσαν, μια παρέλαση που όλοι μαζί ενωμένοι πρέπει

να την κάνουμε κάθε χρόνο», δήλωσε ο ΥΦΥΠΕΞ

Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος έδωσε το “παρών”

για πρώτη φορά σε παρέλαση στο εξωτερικό.

«Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε παρέλα-

ση στο εξωτερικό, η συγκίνηση για εμένα προσωπι-

κά είναι μεγάλη, αλλά νομίζω και για όλους, μετά την

περιπέτεια του κορωνοϊού, να βρισκόμαστε εδώ και

να περιμένουμε με αγωνία να δούμε τους Έλληνες της

Αμερικής, τους Έλληνες της Διασποράς να καταλαμ-

βάνουν την 5η Λεωφόρο πανηγυρίζοντας για αυτό

που πριν 201 χρόνια φαινόταν αδύνατο και ήταν δυνατό,

η μεγάλη μάχη για την ανεξαρτησία, την δημοκρατία

και την ισότητα», είπε ο κ. Κατσανιώτης.

Καταχειροκροτήθηκε ο Μενέντεζ

Από την πλευρά του, ο Γερουσιαστής Ρόμπερτ
Μενέντεζ, ο οποίος απέσπασε το καθολικό χειρο-

κρότημα κατά την ομιλία του στο Δείπνο των Τελεταρ-

χών, τόνισε ότι, μεταξύ άλλων, αναδεικνύεται και η

συνεισφορά της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

«Είναι μια σπουδαία ημέρα πριν από την μεγάλη

παρέλαση, όπου αναδεικνύεται με λαμπρότητα την

συνεισφορά της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, όχι

μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης, αλλά σε ολόκληρη

την ευρύτερη περιοχή και της χώρας. 

Είναι μια ημέρα γιορτής και υπερηφάνειας και, ασφα-

λώς, με την ιδιαίτερη σημασία της 201ης επετείου της

ελληνικής ανεξαρτησίας. Είναι η πρώτη φορά μετά τον

COVID που είμαστε έξω ξανά σε μια τέτοια γιορτή και

αυτό προσδίδει ιδιαίτερη σημασία. Είναι μια μεγάλη

μέρα για να αναγνωρίσουμε αυτήν την συνεισφορά,

η οποία επεκτείνεται σε όλη την αμερικανική κοινωνία,

την θρησκεία, την πολιτική, τον κόσμο των επιχειρή-

σεων, τους επιστήμονες και ασφαλώς την σπουδαία

σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα», είπε ο κ.

Μενέντεζ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Εντυπωσιακή παρέλαση
ευζώνων στη Νέα Υόρκη
για την 25η Μαρτίου 1821

ΜΕΝΕΝΤΕΖ: «ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ»

Oμογένεια

  

 

 

   

   

 

 



Ούτε διάλογο ούτε οποιαδήποτε συζήτ-

ηση είναι διατεθειμένη να κάνει η

ελληνική κυβέρνηση για θέματα που αφο-

ρούν την κυριαρχία ελληνικών νήσων και

τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας,

επανέλαβε εμφαντικά ο Έλληνας πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν ανοίγουμε διάλογο με το ανι-

στόρητο, το παράνομο και το παράλογο»,

τόνισε μιλώντας στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

(Νεολαία Νέας Δημοκρατίας), στέλνοντας

ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας σημείω-

σε πως η Άγκυρα «τα βάζει με την ιστορία

και το διεθνές δίκαιο... Κάθε ρητορικό επίθε-

τό τους και επιθετικό τους βήμα, μετατρέπε-

ται σε ένα ακόμα βήμα της δικής τους υποχώρη-

σης προς το περιθώριο και τη διεθνή απομό-

νωση. Ευχόμαστε μαζί με το όνομά τους, να

αλλάξουν και τη λογική τους», τόνισε χαρ-

ακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, υπονοώντας

την πρόσφατη αλλαγή στον ΟΗΕ του αγγλι-

κού ονόματος της Τουρκίας για να μη γίνε-

ται σύγχυση με τη... γαλοπούλα!

Και προσέθεσε: «Ο αληθινός πατριωτι-

σμός δεν ζυγίζεται σε πομπώδη συνθήματα

και δεν μετριέται σε στολές και φιέστες. Αυτές

ήταν οι «καμένες» λογικές που απέτυχαν.

Σήμερα, απαιτούνται ιστορικές συμμαχίες

που τις έχουμε και ισχυρή άμυνα που την

χτίζουμε».

«Κρατάμε τις πόρτες μας κλειστές σε προκ-

λήσεις, αλλά πάντα ανοιχτές σε συζητήσεις»,

υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός της Ελλά-

δας.

ΔΕΝΔΙΑΣ: «Θα υπερασπιστούμε 
αποφασιστικά τα συμφέροντά μας»

Παράλληλα, μήνυμα στην Άγκυρα έστει-

λε και ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δέν-

διας, μετά το πέρας της συνάντησής του με

τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, Nikola

Selaković.

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, ενημέρωσε τον

ομόλογό του «για την πρωτοφανή κλιμάκω-

ση της αναθεωρητική ρητορικής και των

απειλών που αντιμετωπίζουμε από τη γείτο-

νά μας, την Τουρκία. Και υπογράμμισα την

ποιοτική διαφορά, αφού η Τουρκία έχει δηλώσει

δημόσια και επανειλημμένα ότι επιθυμεί να

κόψει κάθε δεσμό με την Ελλάδα. Και αμφι-

σβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία στα

νησιά του Αιγαίου, προβάλλοντας αβάσιμο-

υς ισχυρισμούς».

«Οφείλω να πω ανοιχτά», υπογράμμισε

ο Έλληνας ΥΠΕΞ, «ότι απορρίπτουμε πλήρ-

ως αυτούς τους ισχυρισμούς. Παραμένουμε

σταθεροί στην προστασία των συμφερόντων

μας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, του Διε-

θνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Κατα-

στατικού Χάρτη του ΟΗΕ».

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΙΔΕΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Μαζί με το όνομά τους
ν’ αλλάξουν και τη λογική τους»

Ζητάμε πίσω τα Γλυπτά του Παρθενώνα από

το βρετανικό κράτος, που τα αγόρασε

Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης,

γράφει για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Το 60% των Βρετανών πιστεύουν

ότι τα Γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σέβομαι βαθύτατα

τους Βρετανούς και τους καλώ σε μία κίνηση να γίνουν μπροστάρηδες

της ηθικής. Ήδη από το 1816, όταν το Βρετανικό Κοινοβούλιο αποφασίζει

να αγοράσει τα Γλυπτά αντί 35.000 στερλινών, υπήρξαν βουλευτές που

δεν συμφώνησαν. Εμείς σήμερα δεν ζητάμε πίσω τα γλυπτά από έναν

απόγονο του Έλγιν, τα ζητάμε από το βρετανικό κράτος που τα αγόρασε.

Με την πράξη που ψηφίστηκε το 1963 από το Βρετανικό Κοινοβούλιο,

ορίζεται ότι οι Επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου δεν μπορούν να επι-

στρέψουν οτιδήποτε από τις συλλογές του. Το Βρετανικό Μουσείο δεν

είναι πάνω από την βρετανική κυβέρνηση. Και θα έλεγα ότι αυτό το “πινγκ-

πονγκ” που παίζεται μεταξύ τους δεν τους τιμά. Το 60% του βρετανικού

λαού έχει την αρχοντιά και τη θέληση να επιβάλει στην κυβέρνησή του το

δίκαιο και το ηθικό και οι έξυπνες κυβερνήσεις λαμβάνουν τα μηνύματα».

«Για ποιον δανεισμό μιλάμε; Γίνεται να δανείσει κανείς κάτι που δεν του

ανήκει; Προσέξτε, δεν πρόκειται για ζήτημα μόνο μεταξύ Βρετανίας και

Ελλάδας. Είναι παγκόσμια απαίτηση ο Παρθενώνας».

Σε 557,78 δις ευρώ ανέρχεται 

η περιουσία των Ελλήνων! 

Κεραμίδι δικό του θέλει να έχει ο Έλληνας πάνω από το κεφάλι του.

Είναι το όνειρό του… Και η αριθμοί είναι η ατράνταχτη απόδειξη. Το 55,5%

των Ελλήνων έχει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 50.000

ευρώ. Το σύνολο της περιουσίας των Ελλήνων ανέρχεται σε 577,78 δις

ευρώ, με την πλειονότητα να είναι μικροϊδιοκτήτες, που διαθέτουν ένα

σπίτι ή ένα οικόπεδο. Από την άλλη πλευρά, 54 ιδιοκτήτες έχουν ακίνητη

περιουσία άνω των 10 εκατ. ευρώ, με τη συνολική αξία της να ανέρχεται

σε 1,07 δις ευρώ, ενώ ο ΕΝΦΙΑ φτάνει στα 163.296 ευρώ κατά μέσο όρο

για τον καθένα. Ακόμη, το 1/3 των ιδιοκτητών έχει ακίνητα αξίας 400.00-

700.000 ευρώ. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, 71.452 έχουν ακίνητη περ-

ιουσία που ανέρχεται σε 183,531 δις ευρώ, ενώ τη μεγαλύτερη περιου-

σία κατέχουν 1.751 επιχειρήσεις, που κρατούν στα χέρια τους το 70,79%

της συνολικής ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων. Συνολικά, η ακίνητη

περιουσία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων ανέρχεται σε 761,3 δις

ευρώ, ενώ έναν χρόνο πριν ανερχόταν σε 643 δις ευρώ. Οι ιδιοκτήτες ακι-

νήτων στην Αττική είναι 2.557.631 και έχουν στα χέρια τους περιουσία

που ανέρχεται σε 403 δις ευρώ ή το 53% του συνόλου. Από πλευράς

επιχειρήσεων, διαθέτουν κυρίως μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Συγκεκριμένα: 19.469 επιχειρήσεις έχουν περιουσία μέχρι 100.000 ευρώ,

21.150 από 100.001 έως 400.000 ευρώ και περίπου 30.000 από 400.001

μέχρι και 10.000.000 ευρώ. Οι μεγαλύτερες περιουσίες ιδιοκτητών εντοπίζον-

ται στο Κέντρο της Αθήνας, στη Μύκονο, στο Ψυχικό, στην Κηφισιά, στη

Γλυφάδα, στον Χολαργό-Παπάγου και στη Σαντορίνη. Και οι επτά περ-

ιοχές με την μικρότερη περιουσία (αξία) κατά μέσο όρο είναι: Γρεβενά,

Ορεστιάδα, Σέρρες, Άρτα, Κομοτηνή, Κιλκίς και Καρδίτσα. 

Μαγική βραδιά 

Η μοναδική συναυλία «Οι Τέσσερις Αβέβαιες Εποχές», όπως αποδόθη-

κε από την EUYO (European Union Youth Orchestra), σε ζωντανή ανα-

μετάδοση από τη Δήλο, σε συνδυασμό με τα μοναδικά τηλεοπτικά πλάνα

του ιερού νησιού. «ταξίδεψε» σε εκατομμύρια ανθρώπους. Εκεί βρέθη-

καν η Μαριάννα Λάτση, η βουλευτής Κατερίνα Μονογυιού, ο αντιπεριφε-

ρειάρχης Νοτίου Αιγαίου Στέλιος Μπρίγγος, ο δήμαρχος Μυκόνου Κων-

σταντίνος Κουκάς κ.ά. Το «Alpha Mission - Delos», που διοργανώθηκε

από το World Human Forum και την Πρόεδρό του Αλεξάνδρα Μητσοτάκη,

έστειλε ισχυρά μηνύματα σε όλους όσοι θέλουν να αφήσουν έναν καλύτε-

ρο κόσμο στις επόμενες γενιές. Δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός όλων

και ιδιαίτερα του δημάρχου Κωνσταντίνου Κουκά, που ανέφερε: «Το ταξίδι

πολιτισμού ξεκίνησε από τη Δήλο. Ένα ταξίδι με στόχο την προστασία του

περιβάλλοντος και τον σεβασμό της ταυτότητας κάθε τοπικής κοινωνίας,

που τοποθετεί τη Μύκονο στο επίκεντρο διεθνών πρωτοβουλιών για την

αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…

Respect

Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής «παρέδωσε» η πρώην Υπουργός

Εξωτερικών και έμπειρη πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπα-

κογιάννη, όχι σε στελέχη της παράταξής της, αλλά σε βουλευτές του

ΣΥΡΙΖΑ. Σε πηγαδάκι στο Εντευκτήριο της Βουλής εντοπίσαμε τους νέους,

αλλά πρωτοκλασάτους βουλευτές, να κρέμονται από κάθε της λέξη. Η

Ντόρα Μπακογιάννη εξηγούσε στην «αντίπαλη» παρέα σε τι ορίζοντα

διαβλέπει να συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και εάν το καλοκαίρι

αναμένεται θερμό επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι βουλευτές

του ΣΥΡΙΖΑ άκουγαν προσεκτικά όσα έλεγε, δείχνοντας αμέριστο σεβα-

σμό και εκτίμηση στο πρόσωπό της. 

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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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΚΑΣ (1921-2022)

Ο τελευταίος μιας εποχής που δεν πρόκειται να σβήσει
Γράφει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Στρατηγός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Την Κυριακή 29 Μαΐου 2022, ο υπερεκατοντούτης Ιερολοχίτης και Κατα-

δρομέας Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας, ο σοφός «Νέστορας» των

Ειδικών Δυνάμεων, στάθηκε στην πρώτη γραμμή των επισήμων, κατέθεσε

στεφάνι, άκουσε τα θερμά λόγια των ομιλητών, θυμήθηκε για μία ακόμα φορά

τις δόξες της ηρωικής εποχής του, ευτύχησε και φέτος να χαρεί την τιμητική

εκδήλωση Μνήμης προς τιμήν των πεσόντων συμπολεμιστών του.

Κατόπιν περιτριγυρισμένος καθώς ήταν από τα προσφιλή σε αυτόν πρό-

σωπα της οικογένειας των Ειδικών Δυνάμεων, της δεύτερης οικογένειάς του,

αισθάνθηκε μια ξαφνική αδιαθεσία. Λίγα λεπτά αργότερα άφηνε την τελευ-

ταία πνοή του και η Ψυχή του, η γενναία και υπέροχη Ελληνική Ψυχή του,

πετούσε προς την αθανασία. 

Η απώλειά του, εν μέσω της επιμνημόσυνης τελετής για τους πεσόντες

Ιερολοχίτες και Καταδρομείς και αφού είχε μόλις πράξει για τελευταία φορά

το καθήκον του, μας έθλιψε όλους βαθύτατα, ήρθε όμως ως τιμητική κατάλ-

ηξη της περιπετειώδους, αξιοζήλευτης και μακράς σε διάρκεια ζωής του. 

Το βάπτισμα του πυρός έλαβε ως πρωτοετής Εύελπις μέσα στην πύρινη

κόλαση της Μάχης της Κρήτης. Στα 22 του χρόνια πολεμούσε ως Ιερολοχίτης

στην έρημο της Βορείου Αφρικής, ενώ έναν χρόνο αργότερα θα τον συναν-

τήσουμε στη Σάμο, τη Νάξο και τη Σύμη, να εκτελεί καταδρομικές επιχειρή-

σεις για την απελευθέρωση των Νησιών του αγαπημένου του Αρχιπελά-

γους. Τα χρόνια 1946-1949 θα διαπρέψει ως Διοικητής Λόχου Ορεινών Κατα-

δρομών, ενώ μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις θα έχει μία λαμπρή σταδιοδρ-

ομία, φτάνοντας ως τον βαθμό του Αντιστρατήγου. 

Όσοι μαθητεύσαμε κοντά του, είχαμε το προνόμιο να διδαχθούμε από

πρώτο χέρι πολύτιμα μαθήματα ζωντανής Ελληνικής Ιστορίας. Διότι πράγ-

ματι ο εκλιπών υπήρξε μια κινητή εγκυκλοπαίδεια στρατιωτικών ιστορικών

γνώσεων. Διαθέτοντας πλήρη διαύγεια πνεύματος και μοναδική παρατηρη-

τικότητα στις διηγήσεις, κατάφερνε να ζωντανεύει τις μάχες και τα μεγάλα

γεγονότα, όπως τα έζησε ο ίδιος, με το όπλο ανά χείρας, στις ερήμους της

Βορείου Αφρικής, στους βράχους του Αιγαίου και στα όρη της Μακεδονίας.

Ο αείμνηστος Στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας υπήρξε ο τελευταίος της

Γενιάς των Ιερολοχιτών, μιας Γενιάς παράτολμης, ακούραστης και ατσάλι-

νης, που το «μέταλλό» της δοκιμάστηκε στο καμίνι του πολέμου και της Ιστο-

ρίας και μάλιστα πολλάκις. Όσοι επέλεξαν και αξιώθηκαν να ανήκουν σε

αυτήν, εμφορούνταν από μία ιδιαίτερη

κοσμοθεωρία που αναπτύσσεται πέρα

και πάνω απ’ τις προσωπικές πολιτικές

πεποιθήσεις. 

Πρόκειται για την κοσμοθεωρία που

προτάσσει τις αρχές της αυταπάρ-νησης

και της ανιδιοτελούς προσφοράς, της

αυτοσυντήρησης μπροστά στο ένστικτο

της εθνικής επιβίωσης και που ταυτίζει

απόλυτα την προσωπική με την εθνική αξιοπρέπεια. Μ’ αυτές τις αρχές πορ-

εύτηκαν στη ζωή του ο Κόρκας και οι συμπολεμιστές του και χάρη σ’ αυτές

βάδισαν την οδό του Χρέους και της Τιμής σε ένα ταξίδι που ως μοναδικό

προορισμό είχε την επίτευξη της Νίκης, άνευ όρων και αστερίσκων!

Με την απώλεια του Ιερολοχίτη Στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα, κλείνει

ο κύκλος μιας δοξασμένης εποχής. Μιας εποχής που παρήλθε μεν, αλλά δεν

πρόκειται να σβήσει, γιατί το σκληροτράχηλο, παράτολμο κι αγέρωχο πνεύμα

του Ιερού Λόχου συνεχίζει να εμπνέει και να συγκινεί μέχρι σήμερα το στρα-

τιωτικό προσωπικό και ειδικά τα νέα στελέχη και τους στρατευμένους νέους

μας, ως πνεύμα ηρωισμού και στρατιωτικής αριστείας. 

Όπως τόνιζε χαρακτηριστικά ο αείμνηστος Στρατηγός και τότε στην εποχή

του, αλλά και σήμερα, «υπάρχουν τέτοια νέα παιδιά», «υγιή στο σώμα, αλλά

και στην ψυχή», που υπηρετούν «με φανατισμό μεγάλο» στις Ένοπλες Δυνά-

μεις και μάλιστα στις Ειδικές Δυνάμεις. Υπάρχουν και σήμερα νέα παιδιά που

μέσα στα μάτια τους λάμπει η Ελλάδα, και τα Ελληνόπουλα αυτά είναι ικανά

να τολμήσουν εκεί που η λογική θα λέει «όχι». Το πίστευε ο Στρατηγός «με

φανατισμό μεγάλο», ότι αυτά τα «της Ελλάδος παιδιά» είναι ικανά, εάν και

εφόσον απαιτηθεί, για μία ακόμα φορά στην υπερχιλιετή Ιστορία μας, να τιμή-

σουν «τα Όπλα τα Ιερά» και να φέρουν στην Πατρίδα τη Νίκη.

Στρατηγέ μου, Μέντορά μου, Αδελφέ, Πατέρα και Φίλε μου, κλίνω με σέβας

το γόνυ μπροστά σου και σου απευθύνω το Ύστατο Χαίρε.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα ψυχωμένα λόγια σου, το σπινθηροβόλο βλέμμα

σου, την αγέρωχη φωνή σου! Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, ούτε εσένα, ούτε τους

ηρωικούς συμπολεμιστές σου! Θα το δεις από εκεί ψηλά, ότι την παρακα-

ταθήκη που μας άφησες θα την τιμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις! Οι απει-

λές και τώρα, όπως και τότε, είναι πολλές, εσύ όμως μπορείς να αναπαυ-

θείς εν ειρήνη!

«Άμμες δε γ’ εσσόμεθα πολλώ κάρρονες»! 



Σε εισήγηση για αποπομπή της Τουρκίας από το

ΝΑΤΟ διότι δεν είναι αξιόπιστος εταίρος ούτε

συμμερίζεται τις δημοκρατικές αξίες, προβαίνει Αμε-

ρικανίδα πρώην διπλωμάτις.

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ – που αναμένεται

στα τέλη του μήνα (28-30 Ιουνίου) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-

ντογάν θα κληθεί να πάρει σαφή θέση όσον αφορά την

ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Βορειοα-

τλαντική Συμμαχία.

Άλλοι εκτιμούν (ή θέλουν να πιστεύουν) πως η Τουρκία

θα κάνει τελικώς πίσω, ανοίγοντας τον δρόμο για την

ένταξη των δύο χωρών, ωστόσο μερίδα αναλυτών έχει

αρχίσει να εξετάζει τι θα μπορούσε να συμβεί εάν η Τουρ-

κία τελικώς δεν αποσύρει το βέτο της.

Ενδεχόμενη τέτοια εξέλιξη θα έρθει σε μια εξαιρετικά

κρίσιμη συγκυρία για το ΝΑΤΟ και τις σχέσεις της Τουρκίας

με τη Ρωσία, με φόντο έναν πόλεμο όπως είναι εκείνος

στην Ουκρανία που δεν αποκλείεται άλλωστε να δια-

ρκέσει πολλούς μήνες.

Σημειώνεται πως η Άγκυρα ζητά από Σουηδία – Φιν-

λανδία ανταλλάγματα προκειμένου να δώσει το πράσι-

νο φως για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, με τον Γενικό

Γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, να

αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή. 

Πρόταση για «διαζύγιο» 
Τουρκίας – ΝΑΤΟ

Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, και με

φόντο τους εκβιασμούς της κυβέρνησης Ερντογάν, δεν

λείπουν οι φωνές που προτείνουν «διαζύγιο» ΝΑΤΟ -

Τουρκίας, καθώς οι διαφορές μεταξύ τους κρίνονται αγε-

φύρωτες.

«Είναι η Τουρκία σήμερα πραγματικά η Τουρκία

που το ΝΑΤΟ προσέλκυσε ως εταίρο πριν από 70

χρόνια;» διερωτάται η Elizabeth Shackelford, πρώην

διπλωμάτης των ΗΠΑ.

Το να προσπεράσει κανείς τις ελλείψεις της Τουρκίας

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η συμμαχία ιδρύθη-

κε για να σταματήσει την επέκταση της Σοβιετικής Ένω-

σης, ήταν εύκολο να το κάνει, λέει η Elizabeth Shackelford.

«(Η Τουρκία) φαινόταν να κινείται σταθερά προς μια δυτι-

κή κατεύθυνση και να αγκαλιάζει φιλελεύθερες, δημο-

κρατικές αξίες».

Ωστόσο, τις επόμενες δεκαετίας κυριάρχησαν ανα-

ταραχές. Με την εκλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και

του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) το 2002,

η Δύση πίστεψε ότι αυτό θα άλλαζε. «Αλλά η δέσμευ-

ση για Δημοκρατία δεν ήταν ακόμα πραγματική και

η Τουρκία πήρε μια σκληρή στροφή προς την αυτα-

ρχική διακυβέρνηση».

Σύμφωνα με την πρώην διπλωμάτη, ο «αντιδημοκρ-

ατικός χαρακτήρας» της Τουρκίας έχει άμεσο αντίκτυπο

στην εικόνα του ΝΑΤΟ και υπονομεύει την ασφάλεια

της συμμαχίας. 

Ο Τούρκος πρόεδρος πατά σε δύο «βάρκες», στις

σχέσεις του με τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ, και η αγορά από

την Τουρκία των ρωσικών συστημάτων πυραυλικής

άμυνας S-400 θα μπορούσε να «θέσει σε κίνδυνο δια-

βαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με οπλικά συστή-

ματα του ΝΑΤΟ».

Η Φινλανδία και η Σουηδία, των οποίων τα αιτήματα

για ένταξη στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην

Ουκρανία βρίσκουν εμπόδιο – επί του παρόντος – στην

Τουρκία, «έχουν ικανούς, επαγγελματικούς στρατούς,

αλλά μοιράζονται επίσης τις αξίες (του ΝΑΤΟ), όπως η

Δημοκρατία», επισημαίνει, υποδηλώνοντας ότι η συμμαχία

δεν χρειάζεται την Τουρκία.

Η αποπομπή της Τουρκίας τέθηκε μετά τη σκληρή

καταστολή των αντιπάλων της τουρκικής κυβέρνησης

μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του

2016 και δεύτερη φορά μετά την εισβολή της Τουρκίας

το 2019 στη βόρεια Συρία. «Αλλά δεδομένου ότι το

ΝΑΤΟ δεν διαθέτει μηχανισμό για την αναστολή ή

την αποπομπή ενός συμμάχου, η πορεία προς την

έξοδο δεν είναι σαφής».

Σύμφωνα με την ίδια, τα υπόλοιπα 29 μέλη του ΝΑΤΟ

θα μπορούσαν να αποσύρουν τη δέσμευση του άρ-

θρου 5 της συλλογικής άμυνας από την Τουρκία, «ανα-

στέλλοντας ουσιαστικά τη συμμετοχή της και οποιαδή-

ποτε βοήθεια λαμβάνει από το ΝΑΤΟ», ωστόσο αυτό θα

απαιτούσε μια πιο ξεκάθαρη αξιολόγηση αναφορικά με

τα αιτήματα της Τουρκίας και τους κινδύνους που εγκυμο-

νούν.

Η Shackelford ζήτησε αμοιβαίο συμβιβασμό και δήλω-

σε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποφασίσει αν η Τουρκία

«αξίζει την επίσημη αμυντική δέσμευση». Εάν το ΝΑΤΟ

δεν μπορεί να εμπιστευτεί την Τουρκία, θα πρέπει να

«εξετάσει τις επιλογές του». «(Το ΝΑΤΟ) μπορεί να είναι

καλύτερα (χωρίς την Τουρκία) μακροπρόθεσμα».

«ΗΕλλάδα μάχεται μισό αιώνα για

να ανατρέψει μια εισβολή της

Τουρκίας στην Κύπρο», είπε ο Έλληνας

υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας,

τονίζοντας ότι θα ήταν ανακόλουθη η

χώρα του αν έμενε αδιάφορη στη ρωσι-

κή εισβολή στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοπον-

νήσου και Δυτικής Ελλάδας, την Κυριακή 5

Ιουνίου, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στο σύνο-

λο των στοχεύσεων και των αξόνων στους

οποίους εδράζεται η ελληνική εξωτερική

πολιτική.

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Ρωσίας

στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι παρά τους

ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν τη Ρωσία

με την Ελλάδα, η εισβολή στην Ουκρανία

«ανέτρεψε τελείως το οικοδόμημα των ελληνο-

ρωσικών σχέσεων».

«Η Ελλάδα μάχεται μισό αιώνα για να

ανατρέψει μια εισβολή της Τουρκίας στην

Κύπρο. Δεν μπορεί, λοιπόν, με κανέναν

τρόπο να μην καταδικάσει απερίφραστα

εισβολή σε μία ανεξάρτητη χώρα», τόνισε

ο κ. Δένδιας.

«Δεν μπορεί να μην επιχειρήσει, με

όποια μέσα έχει, να υπερασπίσει την

ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότη-

τα μιας χώρας-μέλους του Οργανισμού

Ηνωμένων Εθνών. Έτσι στην πραγμα-

τικότητα υπερασπίζει τον εαυτό της και

τα δικά της σύνορα. Το ιδεολόγημα επί

τη βάση του οποίου υπάρχει, ανα-

πτύσσεται, ζει», υπογράμμισε ο ίδιος.

Ειδικότερα, όσον αφορά το πεδίο των

ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Έλληνας 

Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι στην

αρχή της θητείας του διαπνεόταν από την

αισιοδοξία ότι «θα μπορέσουμε να βρούμε

κώδικες επικοινωνίας με την Τουρκία και να

επιλύσουμε τη μοναδική διαφορά που έχου-

με με την Τουρκία, που είναι η Υφαλοκρη-

πίδα και η ΑΟΖ στις θάλασσες που μας περι-

βάλλουν, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου

και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασ-

σας».

«Δυστυχώς, αυτή υπήρξε μια απολύτως

λανθασμένη πρόγνωση. Βρεθήκαμε απέ-

ναντι σε μια διαρκή διεύρυνση επιχειρημά-

των, διεκδικήσεων απέναντι στην πατρίδα

μας πέραν του Διεθνούς Δικαίου, πέραν

οποιασδήποτε λογικής», τόνισε, υπενθυ-

μίζοντας και το ζήτημα του «τουρκολιβυκού

μνημονίου».

«Και επίσης το ιδεολόγημα της γαλάζιας

πατρίδας, η αντίληψη δηλαδή ότι τα ελληνι-

κά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκον-

ται επί τουρκικής υφαλοκρηπίδας και δεν

έχουν κανένα άλλο δικαίωμα. Δηλαδή πρέ-

πει να αποκοπούν από τον κορμό της Ελλά-

δας στην οποία ανήκουν με τη συνθήκη της

Λωζάνης», επισήμανε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κλιμάκω-

ση της τουρκικής ρητορικής, με «το νέο

επιχείρημα ότι η ελληνική κυριαρχία επί των

νησιών του Ανατολικού Αιγαίου βασίζεται

στη συμφωνία περί αποστρατικοποίησης,

άλλως η ελληνική κυριαρχία δεν είναι από-

λυτη αλλά είναι σχετική».

Όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας, σε όλα αυτά

τα ζητήματα η Ελλάδα έχει απαντήσει με

σειρά επιστολών, με την τελευταία να απο-

στέλλεται πριν από λίγες ημέρες.

Τονίζοντας ότι η ελληνική επιχειρηματο-

λογία είναι απολύτως επαρκής και πειστι-

κή, επισήμανε ότι η Ελλάδα «έχει στο οπλο-

στάσιό της τα πιο σύγχρονα επιχειρήματα

του Διεθνούς Δικαίου».

«Αντιθέτως οι τουρκικές θέσεις δεν αντέ-

χουν σε καμία κριτική. Αποτελούν εκδηλώσεις

ενός νέο-οθωμανικού αναθεωρητισμού, τμή-

ματα ενός ιδεολογήματος μιας δήθεν περι-

φερειακής υπερδύναμης, η οποία επιχει-

ρεί να επιβάλει τη θέλησή της διά της απει-

λής της ισχύος απέναντι στους γείτονές της»,

τόνισε.

Εκφράζοντας την ευχή για μια αλλαγή

της στάσης της Τουρκίας, η οποία θα την

κάνει να συμβαδίσει με τις αρχές του 21ου

αιώνα και τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες

αξίες, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι

δεν διατηρεί μεγάλη αισιοδοξία. 

Σε αυτό το τοπίο, κατέληξε ο ίδιος, η Ελλά-

δα διατηρεί την εθνική ομόνοια και ομο-

ψυχία, καθώς και τη δυνατότητά της να προ-

βάλλει τις θέσεις της, βασισμένη στις δικές

της Ένοπλες Δυνάμεις, στις δυνάμεις της

κοινωνίας και της οικονομίας της.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: «Η Ελλάδα
μάχεται μισό αιώνα 

να ανατρέψει την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο»
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«ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΧΩΡΑ!»

«Η ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΑΤΑ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΡΚΕΣ
– ΔΕΝ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ»

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΠΡΩΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

«Το ΝΑΤΟ θα είναι καλύτερα χωρίς την Τουρκία»

ΒΕΜΠΕΡ: Αμφισβητείται η συμμετοχή της Τουρκίας 
στο ΝΑΤΟ αν εμποδίσει Φινλανδία – Σουηδία

Σκληρή στάση έναντι του επαπειλούμενου βέτο της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας
στο ΝΑΤΟ και των προκλήσεων της Άγκυρας σε Αθήνα και Λευκωσία, κρατά ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο Βέμπερ, μιλώντας στην ΕΡΤ, δηλώνει ανοιχτά, πως αν η συμμετοχή των δύο σκανδιναβικών χωρών στη
Βορειοατλαντική Συμμαχία εμποδιστεί, τότε τίθεται το ερώτημα ποιος ανήκει πραγματικά στο ΝΑΤΟ και
αν η Τουρκία εξακολουθεί να μοιράζεται τις αξίες του ΝΑΤΟ.

Τόνισε παράλληλα ότι η Τουρκία απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες τα τελευταία χρόνια και τώρα οι
νέες προκλήσεις και έναντι της Ελλάδος δείχνουν ότι η Τουρκία βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Με αυτόν τον τρόπο
εγείρονται, όπως είπε θεμελιώδη ερωτήματα ακόμη για την συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και είναι και-
ρός η ΕΕ να μιλήσει σοβαρά με τον Ερντογάν, εάν θέλει να συνεχίσει σε αυτή τη συνεργασία ή εάν αναζητά
περαιτέρω κλιμάκωση.

Είπε συγκεκριμένα: “Η Τουρκία απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες τα τελευταία χρόνια και

τώρα οι νέες προκλήσεις έδειξαν ότι η Τουρκία βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Εάν η τρέχουσα κατάστα-

ση είναι εάν η Φινλανδία και η Σουηδία θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, και η Τουρκία το εμποδίζει εξ ολο-

κλήρου, τίθεται το ερώτημα ποιος ανήκει πραγματικά στο ΝΑΤΟ και αν η Τουρκία εξακολουθεί να μοι-

ράζεται τις αξίες του ΝΑΤΟ. Από αυτή την άποψη, εγείρονται θεμελιώδη ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή

πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τα ελληνικά και τα κυπριακά συμφέροντα είναι συμφέροντα της Ευρώπης.

Είμαστε μια κοινότητα, εκπροσωπούμε τους στόχους που έχουμε μαζί και γι’ αυτό είναι καιρός να

μιλήσουμε σοβαρά με τον Ερντογάν, εάν θέλει να συνεχίσει σε αυτή τη συνεργασία ή εάν αναζητά

περαιτέρω κλιμάκωση”.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: «Με εκπτώσεις δεν εξαγοράζεται η ειρήνη»
Σ

ε μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του,

ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής

πραγματοποίησε ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής με θέ-

μα «Ελλάδα και Ευρώπη στη δίνη μεγάλων αλλαγών».

Η ομιλία του κ. Καραμανλή αποτελεί μια αποτύπω-

ση της πραγματικότητας σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις

της Τουρκίας, του «ταραξία» της περιοχής, όπως τη

χαρακτήρισε, που θέλει να υποτάξει τους γείτονές της

στις τουρκικές προτεραιότητες.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέκρινε έντονα την ρω-

σική εισβολή στην Ουκρανία, υποδεικνύοντας ότι η

Ελλάδα είχε ακόμα ένα λόγο να εναντιωθεί σ’ αυτή

την εισβολή, διότι η Κύπρος είναι θύμα της ίδιας επε-

κτατικής αναθεωρητικής πολιτικής. Επέκρινε τη στά-

ση των συμμάχων διότι δεν τηρούν την ίδια αποφα-

σιστική στάση κατά της Τουρκίας για την κατοχή της

Κύπρου εδώ και μισό αιώνα. Χαρακτήρισε τα σχέδια

που σερβίρονται για “λύση” στο Κυπριακό ως μετα-

τρέποντα την Κύπρο σε δορυφόρο της Τουρκίας και

είναι εναντίον του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έκρυψε την ανησυχία

του για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Αν

δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τότε οι εξελίξεις

θα είναι ανεξέλεγκτες και οι επιπτώσεις θα είναι πολύ

μεγάλες, επεσήμανε.

Ιδιαίτερα ο κ. Καραμανλής επεσήμανε ότι, αν δεν

ανασχεθεί, το μεταναστευτικό θα καταστεί σύντομα

το μείζον εθνικό πρόβλημα.

Η ομιλία του 

Κώστα Καραμανλή
Διανύουμε μέρες που μας γυρίζουν πίσω σε ένα σκο-

τεινό παρελθόν. Ένα παρελθόν που ήταν κοινή πεποίθηση

πως είχαμε αφήσει πίσω μας. Ένα παρελθόν που η δική

μας γενιά δεν έζησε και που ελπίζαμε ότι δεν θα ζήσουν

τα παιδιά μας.

Προφανώς και δεν ήταν ένας κόσμος αγγελικά πλα-

σμένος. Οξείες διαφορές, γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί, 

σφαίρες επιρροής ήταν γνώριμα φαινόμενα. Ακόμα και

συγκρούσεις. Οι ανώφελοι και αδιέξοδοι πόλεμοι στο Αφ-

γανιστάν και στο Ιράκ, η δήθεν Αραβική Άνοιξη και λίγο

νωρίτερα οι εμφύλιοι πόλεμοι στην πρώην Γιουγκοσλαβία

το αποδεικνύουν.

Όμως πόλεμος ευρείας κλίμακας σε ευρωπαϊκό έδα-

φος, δίπλα στην καρδιά της Ευρώπης, θα έπρεπε να είναι

αδιανόητος στον 21ο αιώνα. Ειδικά στην Ευρώπη που

έχει μακρά και πολύ οδυνηρή εμπειρία πολέμων. Και όμως

το αδιανόητο συμβαίνει.

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΒΑΝΑΥΣΑ

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι πράξη πα-

ράνομη, απαράδεκτη και καταδικαστέα. Όχι μόνο διότι 

προσβάλλει βάναυσα κάθε κανόνα Διεθνούς Δικαίου. Αλλά

και διότι καμμιά επιχειρηματολογία, βάσιμη ή όχι, δεν δι-

καιολογεί την προσφυγή στην βία, τις καταστροφές και

την αιματοχυσία, ιδίως μάλιστα εις βάρος αμάχων και

αθώων.

Πέρα όμως από την απερίφραστη καταδίκη της εισ-

βολής και την ηθικά και ανθρωπιστικά επιβεβλημένη συμπα-

ράσταση στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό, είναι ανάγ-

κη να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες και τους κιν-

δύνους που εγκυμονεί ο πόλεμος και προπαντός η πα-

ράτασή του.

Πρώτον, είναι ενδεχόμενο να επεκταθεί ο πόλεμος και

πέραν του ουκρανικού εδάφους. Είτε στην ευρύτερη γει-

τνιάζουσα περιοχή ή και αλλού. Ηθελημένα ή εκ λάθους,

από εσφαλμένο υπολογισμό ή προβοκάτσια. Δεν λείπουν

ανά τον κόσμο εκείνοι, είτε κρατικές είτε μη κρατικές ον-

τότητες που δρουν αυτόνομα από Κυβερνήσεις, όπως αν-

τάρτες, τρομοκράτες, μισθοφόροι, εκμεταλλευόμενοι την

ένταση και την αναταραχή, να επιδιώξουν να καρπωθούν

οφέλη, εδαφικά, πολιτικά ή άλλα. Κάτι τέτοιο όμως θα σή-

μαινε την γενίκευση του πολέμου με ανεξέλεγκτες πια δια-

στάσεις, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν χρει-

άζεται καν αναφορά στο τι θα σήμαινε η πιθανότητα χρή-

σης πυρηνικών όπλων.

Δεύτερον, ο νέος Ψυχρός Πόλεμος δεν θα είναι αναβίω-

ση του παλαιού. Θα είναι πολύ χειρότερος και πολύ πιο

απρόβλεπτος. Από την μία γιατί στον προηγούμενο Ψυχρό

Πόλεμο υπήρχε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή με

την σιωπηρή έστω παραδοχή ότι καμμιά πλευρά δεν πα-

ραβίαζε τα εσκαμμένα της άλλης. Και από την άλλη διότι

ο διπολικός κόσμος που προέκυψε μετά τον 2ο Παγκό-

σμιο Πόλεμο, παρά τις τριβές και τις κορυφώσεις του,

ενείχε το στοιχείο της σταθερότητας που ελλείπει παν-

τελώς από τον σημερινό πολυπαραγοντικό κόσμο. Με άλ-

λα λόγια οι εντάσεις και οι συγκρούσεις σήμερα θα εξελίσσον-

ται σε ένα πολύ πιο αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον.

Τρίτον, μια παρατεταμένη σύγκρουση ενέχει το ρίσκο

η αντιπαράθεση Δύσης – Ρωσίας να πάρει παγκόσμιες

διαστάσεις εξελισσόμενη σε αντιπαράθεση μεταξύ Δύσης

και ενός ευρέος αντιδυτικού μετώπου. Χώρες δηλαδή που

για τους δικούς τους λόγους θεωρούν ότι το μεταψυχρο-

πολεμικό διεθνές σύστημα, πολιτικό, οικονομικό, νομι-

σματικό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προτεραιότητες

της Δύσης και εν πολλοίς ελέγχεται από αυτήν, σε βάρος

των δικών τους συμφερόντων, να επιλέξουν την σύμπηξη

ενός μετώπου που αμφισβητεί, αντιστρατεύεται ή και υπο-

νομεύει την λειτουργία του συστήματος αυτού. Μια τέτοια

σύγκλιση μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Ινδίας αλλά και άλλων

μεσαίων ή ανερχόμενων στο διεθνές στερέωμα παρ-

αγόντων θα συνιστούσε τεράστια πρόκληση για την Δύση

και θα προμήνυε τεκτονικές αλλαγές στους σήμερα ισχύον-

τες κανόνες του παιχνιδιού με απροσδιόριστες τις συνέ-

πειες και την τελική έκβαση μιας τέτοιας αντιπαράθεσης.

Τέταρτον, η παράταση του πολέμου καθιστά σχεδόν

αδύνατη την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημά-

των που χρήζουν επείγουσας συνεννόησης και συνερ-

γασίας. Πρωτίστως της κλιματικής αλλαγής. Οι ειδικοί

έχουν σημάνει συναγερμό, τα σημάδια είναι εδώ και επι-

δεινώνονται, έχει χαθεί πολύς και πολύτιμος χρόνος. Ένα

ούτως ή αλλιώς δύσκολο αλλά υπεραναγκαίο στοίχημα

για την ανθρωπότητα κινδυνεύει να χαθεί οριστικά με ανυ-

πολόγιστες συνέπειες, αφού η επιβεβλημένη συμφωνία

και τήρηση των συμφωνηθέντων προϋποθέτει κυρίως την

ουσιαστική συμβολή των μεγάλων πρωταγωνιστών που

είναι όμως και οι βασικοί υπεύθυνοι για την ρύπανση του

πλανήτη.

Τέλος, οι επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα είναι ζο-

φερές και οι προβλέψεις σε περίπτωση μακράς διάρκει-

ας του πολέμου χειρότερες. Παρέλκει η λεπτομερής τους

απαρίθμηση. Το σοκ όμως στον ενεργειακό τομέα, στην

εφοδιαστική αλυσίδα, στις τιμές, στην παραγωγή και το

εμπόριο προμηνύουν δύσκολες μέρες. Στην χειρότερη εκ-

δοχή, επισιτιστική κρίση σε περιοχές του πλανήτη, πολι-

τική αστάθεια και αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Και

πάντως για την Ευρώπη στασιμότητα, πληθωρισμό, πιθα-

νώς ανεπάρκεια αγαθών, συνεπώς και διογκούμενη δυσα-

ρέσκεια και αντίδραση.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ

Στο ενεργειακό αρκεί η υπόμνηση ότι η προσπάθεια

απεξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες της Ρωσίας θα

είναι μακροπρόθεσμη και πολύ πιο ακριβή, με ότι αυτό

μπορεί να σημαίνει για τις κοινωνίες που πλήττονται, πρ-

οφανώς κυρίως τις Ευρωπαϊκές. Και στο επισιτιστικό τι

μπορεί να συμβεί σε μια χώρα, όπως για παράδειγμα η

Αίγυπτος, που εισάγει το 90% περίπου του σίτου που χρ-

ειάζεται από την Ουκρανία, σε κοινωνικοοικονομικό και

κατά συνέπεια σε πολιτικό επίπεδο; Και, κατ’ επέκταση,

τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μεταναστευτικό αλλά και

τις ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις για την χώρα μας;

Η προοπτική αυτή, δηλαδή μιας ογκούμενης οικονομι-

κής κρίσης, με απτή αντανάκλαση στην κοινωνική ηρεμία

και την ποιότητα της δημοκρατίας, ευρύτερα αλλά και στην

Ευρώπη, μπορεί να εξελιχθεί στο δυσμενέστερο αν λη-

φθούν υπ’ όψιν δύο πρόσθετες παράμετροι. Αφ’ ενός η

ήδη ορατή διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων σε όλο

τον πλανήτη. Ο Joel Kotkin, διάσημος οικονομολόγος

και κοινωνιολόγος σε άρθρο του στο συντηρητικό περιο-

δικό “Spectator” τόνιζε στις 7 Ιανουαρίου 2022: «Η νέα

απολυταρχία αναδύεται από μια αδυσώπητη συγκέντρω-

ση πλούτου που έχει δημιουργήσει μια νέα πάμπλουτη

ελίτ. Η οικονομική κληρονομιά της τελευταίας δεκαετίας

είναι η υπερβολική εταιρική ενοποίηση, μια μαζική μεταφ-

ορά πλούτου στο ανώτερο 1% από την μεσαία τάξη».

Είναι αλήθεια ότι η κατανομή του πλούτου περιορίζε-

ται διαρκώς σε λιγότερα χέρια και εξωθούνται στο περ-

ιθώριο ολοένα και περισσότερες κοινωνικές ομάδες που

ανήκουν στα αστικά-μικροαστικά στρώματα. Υγιής όμως

δημοκρατία χωρίς κοινωνική συνοχή δεν είναι εφικτή. Προ-

οπτική ηρεμίας και ομαλότητας με αποκλεισμούς και στέρη-

ση της ελπίδας από τους πολλούς για ένα καλύτερο αύρ-

ιο, είναι όνειρο θερινής νυκτός.

Αφ’ ετέρου τα όσα διαδραματίζονται στον χώρο της

ενημέρωσης. Δεν ήταν ασύνηθες σε καιρό πολέμου

η πληροφόρηση σε ένα βαθμό να είναι ελεγχόμενη,

το φαινόμενο όμως απροσχημάτιστης προπαγάνδας

και διασποράς fake news είναι ανησυχητικό. Αν σ’ αυ-

τό προστεθούν τα ήδη εξαπλούμενα φαινόμενα του

ανεξέλεγκτου λαϊκισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύ-

ωσης, ο αυθαίρετος αποκλεισμός της αντίθετης άπο-

ψης, η υπερσυσσώρευση ισχύος στην ενημέρωση

σε λίγα ιδιωτικά χέρια, η κατάσταση επιδεινώνεται

κατά πολύ. Μπορεί όλα αυτά να μην επηρεάζουν άμε-

σα την έκβαση του πολέμου, πρέπει όμως να προ-

βληματίζουν σοβαρά για το είδος και την ποιότητα

της δημόσιας ζωής που εκκολάπτεται στο όχι τόσο

μακρινό μέλλον.

ΣΟΒΑΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Εφ’ όσον λοιπόν ο πόλεμος είναι τόσο καταστροφικός

και η παράτασή του εγκυμονεί πολλαπλάσιους κινδύ-

νους, επείγει ο τερματισμός του. Άλλωστε και όλοι οι εμ-

πλεκόμενοι μόνο να χάσουν έχουν από την συνέχισή του.

Πρωτίστως το θύμα, η Ουκρανία, με τεράστιες απώλειες

σε ανθρώπινες ζωές και υλικές καταστροφές. Όμως και ο

θύτης, η Ρωσία που ανεξάρτητα από την αμφιλεγόμενη

στρατιωτική έκβαση, έχει σημαντικές απώλειες, σοβαρό-

τατο κόστος από τις κυρώσεις και τεράστια φθορά κύρο-

υς. Αλλά και η Ευρώπη που ήδη βιώνει τις αρνητικές συνέ-

πειες της σύγκρουσης και θα πληρώσει βαρύτατο τίμημα

από την διαιώνιση της.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους πράγματι είχαν αποφα-

σιστική συμβολή και στην ενιαία στάση της Δύσης στην

κρίση αυτή και στην ουσιαστική στήριξη της Ουκρανίας.

Δεν είναι όμως ξεκάθαρο εάν έχουν εξ ίσου ισχυρά κίνητρα

για την ταχεία περάτωση του πολέμου, αφού εκ των 

πραγμάτων δεν υφίστανται τις οδυνηρές του συνέπειες.

Σε κάθε περίπτωση επ’ ουδενί στον ίδιο βαθμό.

Είναι η Ευρώπη που πρέπει να αναλάβει πρωταγωνι-

στικό ρόλο στην κατάπαυση του πυρός, την λήξη του πο-

λέμου και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγμα-

τεύσεων. Έργο δύσκολο, με πολλές παγίδες και αντινομίες

αλλά αναπόφευκτο. Η Ευρώπη με τις γνωστές αδυναμίες

της, την ανολοκλήρωτη ολοκλήρωσή της, τον αυτοπεριο-

ρισμό της σε ρόλο παθητικού θεατή στις παγκόσμιες

εξελίξεις καλείται να υπερβεί εαυτόν και να βρει την δύναμη

να πρωταγωνιστήσει.

Να αναλάβει πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, στην

αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου, στην σταθεροποίηση

της κατάστασης τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην

εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, στην ανα-

κούφιση του Ουκρανικού λαού. Οι προκλήσεις όμως αυ-

τές προϋποθέτουν ουσιαστικά βήματα προς την Ευρω-

παϊκή ενοποίηση, κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική,

υπέρβαση των αδυναμιών που κληροδότησε η άκαιρη και

βεβιασμένη διεύρυνση του 2004. Προϋποθέτει κυρίως

ισχυρή πολιτική βούληση. Σε τελική ανάλυση αυτή την

Ευρώπη θέλουμε, αυτήν οραματιζόμαστε. Για μια τέτοια

Ευρώπη μας ενέπνευσε και μας συνεπήρε ο Κωνσταν-

τίνος Καραμανλής και οι άλλοι μεγάλοι ηγέτες της Ευρω-

παϊκής ιδέας.

Οι τοποθετήσεις και οι χειρισμοί του επανεκλεγέν-

τος Γάλλου Προέδρου είναι ενθαρρυντικές. Το ίδιο και

του Ιταλού πρωθυπουργού. Η απόφαση της Γερμανίας

να επενδύσει σοβαρά στον αμυντικό τομέα επίσης,

αρκεί βέβαια να το βλέπει μέσα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι συμφωνίες του Minsk ίσως ήταν ένα σημείο εκ-

κίνησης. Αν όμως και πάλι η Ευρώπη αφήσει τα πράγ-

ματα στην τύχη τους, αν δεν ακουστεί η δική της φω-

νή στα της ηπείρου μας, τότε το μέλλον προοιωνίζε-

ται δυσάρεστο για όλους μας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙ

ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ

Ιδιαίτερη προσοχή για την Ελλάδα αλλά και την

Ευρώπη χρειάζονται τα Βαλκάνια. Τα χαρακτηριστι-

κά της περιοχής γνωστά. Βεβαρυμένο παρελθόν αι-

ματηρών συγκρούσεων, υφέρποντες και μη εθνικοί

ανταγωνισμοί, οικονομική και κοινωνική αστάθεια,

δυσανάλογη παρουσία ομάδων του οργανωμένου

εγκλήματος. Αν σε αυτά προστεθούν οι ανοιχτές πληγές

του γιουγκοσλαβικού εμφυλίου και η ατυχώς μονο-

μερής επέμβαση τότε της Δύσης και ο διαγκωνισμός

μεγάλων δυνάμεων για σφαίρες επιρροής στην πε-

ριοχή γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση μπορεί εύκο-

λα να ξεφύγει. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη με το περίπλο-

κο και δυσλειτουργικό καθεστώς που την διέπει, αλ-

λά και το Κόσοβο όπου βρίσκονται σε μόνιμη τριβή

οι επιδιώξεις Αλβανών και Σέρβων είναι οι κυριότερ-

ες εστίες ανησυχίας. Η διαιώνιση του Ουκρανικού

μπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία για την εκδήλωση

αποσχιστικών τάσεων, συγκρούσεων ακόμα και αλ-

λαγής συνόρων.

Όλα αυτά πρέπει η ΕΕ να τα προλάβει, στέλνοντας τα

κατάλληλα μηνύματα, καθιστώντας απαγορευτικό το κό-

στος του οποιουδήποτε τυχοδιωκτισμού και εξασφαλίζοντας

την προοπτική ένταξης στα κράτη της περιοχής, υπό τον

όρο βεβαίως του απόλυτου σεβασμού των συνθηκών και

του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ο ρόλος της Ελλάδας πρέ-

πει πάντα να είναι πρωταγωνιστικός σε όλες αυτές τις κα-

τευθύνσεις, πρωτοπόρος της Ευρώπης στην περιοχή.

Με σαφές μήνυμα: στήριξη στις προσπάθειες για

συνεργασία, ανάπτυξη, εξομάλυνση των όποιων δια-

φορών και βέβαια στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Κομμένα όμως με το μαχαίρι οι αλυτρωτισμοί και οι

βαλκανικής κοπής κουτοπονηριές!

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ

Όπως ήδη ελέχθη η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρ-

ανία είναι παράνομη, απαράδεκτη και καταδικαστέα. Για

όλους τους λόγους που παρετέθησαν και πολλούς ακό-

μα. Απερίφραστα και καθαρά. Για την χώρα μας και για

έναν ακόμα θεμελιώδη λόγο. Διότι η Ελλάδα αντιτίθεται εξ

ορισμού σε οποιαδήποτε εκδοχή αναθεωρητισμού και

ανατροπής του status quo. Και για λόγους αρχής αφού η

ανοχή σε τέτοιες τάσεις θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα την

Ευρώπη στα δεινά που εβίωσε το πρώτο μισό του εικο-

στού αιώνα. Πάνω απ’ όλα όμως επειδή η Ελλάδα γειτ-

νιάζει με χώρα που και αναθεωρητικές επιδιώξεις έχει και

με προσφυγή στην βία απειλεί, αλλά και με παράνομη ει-

σβολή και κατοχή σε βάρος της Κύπρου βαρύνεται.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την Κύπρο, δεν μπορεί να μην

σημειωθεί η καταφανής αναντιστοιχία στην στάση

των περισσοτέρων συμμάχων και εταίρων. Ενώ δηλα-

δή, και ορθώς, καταδικάζεται η Ρωσική εισβολή στην

Ουκρανία, επιβάλλονται κυρώσεις και ενισχύεται παν-

τοιοτρόπως ο αμυνόμενος, το επί μισό σχεδόν αιώνα

συνεχιζόμενο δράμα της Κύπρου αποσιωπάται

απολύτως. Ακόμα χειρότερα, καταβάλλονται διαχρονικά

προσπάθειες να γίνουν αποδεκτές λύσεις που θέτουν σε

ίση μοίρα θύτη και θύμα, αναιρούν ακόμα και την υφι-

στάμενη κρατική οντότητα της Κύπρου, αποδέχονται αδια-

μαρτύρητα τα τετελεσμένα της παράνομης κατοχής και

εποίκισης και θα έθεταν σε τροχιά δορυφοροποίησης την

Κύπρο προς την Τουρκία και μάλιστα σε πλήρη αναντι-

στοιχία με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Είναι χαρακτηριστι-

κά επ’ αυτού τα εκ των υστέρων σχόλια του Λόρδου David

Hannay, βετεράνου Βρετανού διπλωμάτη και εν πολλοίς

παρασκηνιακού εμπνευστή του Σχεδίου Annan, όπως

δημοσιεύτηκαν στην “Cyprus Mail”, στις 14 Σεπτεμβρίου

2014, όταν περιέγραφε την τελική μορφή του ως «ασύνε-

τα γενναιόδωρη» για τους Τούρκους.

Αυτή η κατάφωρα υποκριτική αναντιστοιχία εκθέ-

τει σοβαρά όσους ομνύουν ότι μάχονται υπέρ αξιών

και αρχών, και εγείρει την υποψία ότι η επιλεκτικότ-

ητα στις ευαισθησίες υπαγορεύεται όχι από αρχές αλ-

λά από γεωπολιτικές επιδιώξεις. Εκ των πραγμάτων

έτσι αποδυναμώνεται η πολιτική, δικαϊική και ηθική

υπεροχή του αφηγήματος της Δύσης.

ΟΙ ΗΓΕΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Αντίθετα με την Ελλάδα, η Τουρκία είναι χώρα ανα-

θεωρητική. Επιδιώκει δηλαδή να μεταβάλλει την υφι-

στάμενη κατάσταση όπως προβλέπεται από το Διεθνές

Δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες προς όφελος της. Από-

δειξη αυτού είναι η άμεση ή έμμεση στρατιωτική της εμ-

πλοκή στο Ιράκ, στην Συρία, στον Καύκασο και στην Λιβύη.

Η ενεργή ανάμειξη της στα εσωτερικά των βαλκανικών

χωρών με μουσουλμανικούς πληθυσμούς, με στόχο την

διεύρυνση της επιρροής της. Η αμφισβήτηση της Συν-

θήκης της Λωζάννης, της Συνθήκης των Παρισίων περί

εκχώρησης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα του 1947, η

μη αποδοχή της σύμβασης του Montego Bay για το Δίκαιο

της θάλασσας, και η επιλεκτική μόνο επίκλησή του. Και

βέβαια η ρητορική της και η διαρκής και πολυεπίπεδη κλι-

μάκωση των προκλήσεων έναντι της Ελλάδας.

Είναι κομβικής σημασίας να αντιληφθούμε με τρόπο

σφαιρικό και ολοκληρωμένο την στόχευση και την στρα-

τηγική της Τουρκίας. Με απλά λόγια να την διαβάσουμε

σωστά. Είναι δραματικά διαφορετικό εάν επρόκειτο για

μια χώρα που όπως σε πολλές περιπτώσεις ανά τον κό-

σμο έχει κάποιες διαφωνίες με ένα γειτονικό κράτος που

επιθυμεί να τις λύσει με τους παραδεκτούς τρόπους επίλυσης

διαφορών, ή αντίθετα επιδιώκει να ανατρέψει συνολικά

το status quo με απώτερο στόχο την ηγεμονία στην ευρύτε-

ρη περιοχή. Δυστυχώς συμβαίνει το δεύτερο. Όλα δείχνουν

ότι η Τουρκία θεωρεί ότι ιστορικά, γεωπολιτικά, με βάση

το μέγεθος και τον πληθυσμό της δικαιούται ηγετικού ρό-

λου στην Ανατολική Μεσόγειο και επέκεινα. Ρόλου που

θα την αναβιβάζει σε πρωταγωνιστή και κυρίαρχη δύναμη

στην περιοχή, με συνακόλουθη την σχετική υποβάθμιση

της σημασίας και του ρόλου των υπολοίπων και την στα-

διακή καθυπόταξη τους στις προτεραιότητες της ίδιας.

Οι παραδοχές αυτές δεν επιτρέπουν αυταπάτες και

ψευδαισθήσεις. Η άποψη ότι για την ένταση στις

Ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχει αμοιβαία ευθύνη,

ότι η ελληνική στάση ρέπει στον μαξιμαλισμό, ότι πρέ-

πει να επιδείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία και συμβιβα-

στική διάθεση, ότι δεν μπορούμε να αρνούμαστε την

διεύρυνση της ατζέντας των προς επίλυση θεμάτων

που κατά το δοκούν φορτώνει ολοένα η Τουρκία, είναι

εσφαλμένη. Εσφαλμένη διότι διαβάζει λάθος την 

Τουρκία. Γιατί στηρίζεται σε λάθος δεδομένα και οδ-

ηγεί σε ψευδαισθήσεις. Κυρίως στην ψευδαίσθηση

ότι αρκεί να δείξουμε κάποια υποχωρητικότητα και

όλα θα διευθετηθούν προς όφελος όλων.

ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΣΕ ΜΟΙΡAIΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ

ΒΛΑΒΕΣ

Δεν αμφισβητώ την ειλικρίνεια προθέσεων και τον πα-

τριωτισμό κανενός. Σέβομαι τις αντιλήψεις όλων. Θέλω

όμως να υπογραμμίσω ότι η υιοθέτηση μιας τέτοιας συμπε-

ριφοράς θα οδηγούσε σε σοβαρές, ίσως και μοιραίες βλά-

βες στα εθνικά συμφέροντα και θα αποθράσυνε ακόμα

περισσότερο την άλλη πλευρά.

Βεβαίως και η Ελλάδα πρέπει να εμμένει στην εφαρ-

μογή του Διεθνούς Δικαίου και τον σεβασμό των διεθνών

συνθηκών. Βεβαίως και πρέπει να κρατά ανοιχτούς τους

διαύλους επικοινωνίας, όπως άλλωστε έπραξαν όλες οι

ελληνικές κυβερνήσεις. Και βεβαίως είμαστε πρόθυμοι να

προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο για την μόνη πρ-

αγματική διαφορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο,

την οριοθέτηση δηλαδή της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.

Γιατί εξ ίσου βεβαίως είναι αδιανόητη διαπραγμά-

τευση ή παραπομπή περί γκρίζων ζωνών, κυριαρχίας

επί νήσων, νησίδων και βραχονησίδων, αποστρα-

τιωτικοποίησης νησιών που απειλούνται και του ανα-

φαίρετου μονομερούς δικαιώματος της Ελλάδας να

επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα.

Η στάση αυτή, της σταθερής γραμμής υπεράσπι-

σης και προβολής των εθνικών θέσεων χαρακτηρίζεται

ενίοτε επικριτικά ως λογική της ακινησίας. Αν όμως

η δήθεν κινητικότητα, δηλαδή η μετακίνηση από πά-

γιες εθνικές θέσεις οδηγεί σε αντιλήψεις συμβιβασμού

με τις μονομερείς και διαχρονικά αυξανόμενες τουρ-

κικές αξιώσεις, το επιχείρημα είναι και έωλο και

επικίνδυνο.

Με εκπτώσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας δεν

εξαγοράζεται η ειρήνη. Το αντίθετο. Οι εκπτώσεις τέ-

τοιου είδους απλώς μεγαλώνουν την βουλιμία και εν-

τείνουν τις ηγεμονικές επιδιώξεις και τον επεκτατι-

σμό των γειτόνων.

ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ STATUS QUO

Κατά καιρούς, έτσι και πρόσφατα, εγείρεται συζήτηση

περί συνεκμετάλλευσης. Σύμφωνα με το αφήγημα, ο από

κοινού προσπορισμός οφέλους από τα κοιτάσματα ορυ-

κτού πλούτου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θα

ήταν ισχυρό κίνητρο να ξεπεραστούν οι διαφωνίες και να

οδηγηθούμε σε μια επ’ αμοιβαία ωφελεία διευθέτηση. Πα-

ραβλέπει όμως το αφήγημα αυτό, δύο ουσιωδέστατους

παράγοντες. Πρώτον, ότι συνεκμετάλλευση δεν είναι

νοητή, εάν προηγουμένως δεν έχει επακριβώς ορι-

οθετηθεί το τι ανήκει στην κάθε πλευρά σύμφωνα με

το Διεθνές Δίκαιο. Και δεύτερον, διότι στηρίζεται στην

παραδοχή ότι η αξιοποίηση του τυχόν υφιστάμενου

ορυκτού πλούτου είναι το βασικό κίνητρο της συμπε-

ριφοράς της Τουρκίας. Ενώ αντιθέτως, η συνολική της

συμπεριφορά, η ρητορική της και η συνεχής κλιμάκωση

των προκλήσεων, η αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου

και των διεθνών συνθηκών, το ίδιο το ιδεολόγημα περί

«Γαλάζιας Πατρίδας» καταδεικνύει ότι η πραγματική της

στόχευση είναι η ανατροπή προς όφελος της του status

quo στην περιοχή και η επιβολή καθεστώτος ηγεμονίας

της.

Δεν είναι καινοφανείς οι σκέψεις αυτές και ο επί αυτών

διεξαγόμενος εδώ και χρόνια διάλογος. Αποκτούν όμως

ξεχωριστό ενδιαφέρον στις μέρες μας υπό το φως του πο-

λέμου στην Ουκρανία. Και τούτο διότι κάθε πλευρά απο-

σκοπεί να αξιοποιήσει τις νέες συνθήκες που διαμορ-

φώνονται. Αφ’ ενός η Τουρκία επιδιώκει να αναβαθμίσει

το γεωπολιτικό της εκτόπισμα, διατηρώντας διαύλους επι-

κοινωνίας και με τους δύο εμπολέμους, προσφέροντας

υπηρεσίες διαμεσολαβητή και αξιοποιώντας την γεωγρ-

αφική της θέση για να επηρεάσει προς όφελός της την

στάση της Δύσης.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΛΗΘΩΡΙΖΕΙ ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΑ

Αφ’ ετέρου η Δύση ενώπιον της ανάγκης σύμπηξης

ενιαίου αντιρωσικού μετώπου να υπερεκτιμήσει την

σπουδαιότητα του ρόλου της Τουρκίας, παραβλέ-

ποντας και υποτιμώντας τις κατά καιρούς αποκλίσεις

της από την δυτική γραμμή και τον αλληθωρισμό της

προς την Ρωσία, αλλά και την αναθεωρητική της

συμπεριφορά. Η ανάγκη δηλαδή διατήρησης της ηρ-

εμίας και της ενότητας εντός της Συμμαχίας, η διακα-

ής επιθυμία να προσελκυσθεί η Τουρκία στις συμμαχι-

κές προτεραιότητες, να οδηγούσε σε διάθεση κατευ-

νασμού και καλοπιάσματος της Τουρκίας και συνακό-

λουθα σε πιέσεις προς τους γείτονές της να υποκύψουν

έστω και μερικώς σε αξιώσεις της.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ανακύπτει ο προ-

βληματισμός αυτός. Συχνά στο παρελθόν, ακόμα και το

πρόσφατο, η συμπεριφορά της Δύσης και πρωτίστως των

ΗΠΑ αντανακλούσε την αντίληψη ότι βασική προτεραιότ-

ητα στην περιοχή ήταν να κρατηθεί η Τουρκία πάση θυ-

σία στο δυτικό στρατόπεδο. 

Συνέπεια της αντίληψης αυτής ήταν η υιοθέτηση

πολιτικής ίσων αποστάσεων έναντι της Τουρκίας και

της Ελλάδας, η αποφυγή απερίφραστης καταδίκης

των κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων, οι συστά-

σεις για διάλογο και αμοιβαίους συμβιβασμούς, πα-

ραβλέποντας ότι η μεν Ελλάδα ζητά τον σεβασμό και

την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, ενώ η Τουρκία

προβάλλει διεκδικήσεις διαμετρικά σε αντίθεση με

αυτό, απειλεί με πόλεμο και προσφεύγει στην διπ-

λωματία των κανονιοφόρων. 

Οι πρόσφατες ενέργειες και τοποθετήσεις της ηγεσίας

της αποδεικνύουν ότι έχει υιοθετήσει συμπεριφορά ταρα-

ξία στην περιοχή. Ίσες αποστάσεις όμως και ουδετερό-

τητα μεταξύ δικαίου και αδίκου, μεταξύ νομιμότητας και

παρανομίας, συνιστά εύνοια προς τον παρανομούντα,

συνιστά έμμεση και υποκριτική στήριξη προς τον ταραξία.

ΟΡΘΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι διαπιστώσεις αυτές προφανώς και δεν αναιρ-

ούν την ορθότητα των επιλογών της Ελλάδας, να ανή-

κει στην Δύση, να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Συνιστούν όμως το κεντρικό πρόβλημα της Ελληνι-

κής εξωτερικής πολιτικής. Και το πρόβλημα αυτό

αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα και φόρτιση από τον

πόλεμο της Ουκρανίας και τη γενικευμένη κρίση που

ο πόλεμος αυτός προκάλεσε και προκαλεί.

Σημαίνουν ακόμα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει

και να εντείνει τις προσπάθειες της για διεύρυνση των

διπλωματικών της ερεισμάτων, για ενίσχυση των αμ-

υντικών συνεργασιών της, για διαρκή προβολή των

επιχειρημάτων της ιδίως προς συμμάχους και εταί-

ρους, όπως ήδη και σωστά πράττει, αναδεικνύοντας

την ορθότητα των θέσεών της αλλά και το επιβλαβές

της επαμφοτερίζουσας στάσης τους. Και βέβαια για

ισχυροποίηση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανό-

τητας της χώρας και στήριξη, ηθική και υλική, των στε-

λεχών των ενόπλων δυνάμεων.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΕΘΝΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

Είναι επίσης επείγουσα ανάγκη να αναστραφούν οι

δυσμενείς τα τελευταία χρόνια, δημογραφικές τάσεις. Σε

μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα το δημογραφικό, αν δεν

ανασχεθεί θα καταστεί με μαθηματική ακρίβεια το μείζον

εθνικό πρόβλημα.

Είναι βέβαιο ότι ο αγώνας αυτός απαιτεί εθνική ενότη-

τα και ομοψυχία, επιβάλλει συνεχή και συνεπή υπερά-

σπιση της εθνικής στρατηγικής απ’ όλους μας. Δεν είναι

ούτε εύκολος ούτε βραχύβιος ο αγώνας αυτός και είναι

ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Τα δύσκο-

λα είναι μπροστά μας. Είναι όμως αγώνας που οφείλου-

με στο έθνος και την συνείδησή μας. Σε τελική ανάλυση,

ασχέτως επί μέρους απόψεων, όλες και όλοι την ίδια γα-

λανόλευκη φανέλλα φοράμε!

Έλεγε ο Charles de Gaulle, ο κορυφαίος Γάλλος και

ίσως Ευρωπαίος ηγέτης του 20ου αιώνα: “Πατριωτισμός

είναι όταν η αγάπη για τον λαό σου έρχεται πρώτη.

Εθνικισμός όταν το μίσος για άλλους έρχεται πρώτο”.

Εμείς δεν μισούμε κανέναν. Αγαπάμε όμως την πατρίδα

και τους ανθρώπους της. Πολύ και βαθειά. Και υπογράμ-

μιζε ακόμα ο De Gaulle: ”‘Ολη μου την ζωή είχα μια συγκε-

κριμένη ιδέα για την Γαλλία “. Και εμείς στρατηγέ μου, κατ’

αναλογία, μια συγκεκριμένη ιδέα για την Ελλάδα έχουμε…
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ΗΕλληνική Ναυτιλία, ως παγκόσμιος ηγέ-

της του κλάδου, θα βρίσκεται στην πρώτη

γραμμή πρωτοβουλιών, ώστε να υιοθετη-

θούν βιώσιμες πολιτικές, προς όφελος της

αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του

πλανήτη και της εύ-ρυθμης λειτουργίας του

παγκόσμιου οικοσυστήματος. Τη δέσμευση

αυτή αναλαμβάνει η Ένωση Ελλήνων Εφο-

πλιστών, όπως αναφέρει στο μήνυμά της

προς την Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα η 

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-

στών (ΕΕΕ), Κα Μελίνα Τραυλού, με αφορ-

μή τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «ΠΟΣΕΙ-

ΔΩΝΙΑ 2022», που πραγματοποιείται στο

Metropolitan Expo, στην Αθήνα, το διάστημα

από 6 έως 10 Ιουνίου. 

Η δήλωση της Προέδρου της ΕΕΕ, Κας

Μελίνας Τραυλού έχει ως εξής:

«Η καθιερωμένη παγκοσμίως, εδώ και δεκα-

ετίες Ναυτιλιακή Έκθεση των Ποσειδωνίων, επι-

στρέφει φέτος, μετά από 4 έτη απουσίας λόγω

της πανδημίας, με ισχυρές βάσεις, ώστε όχι μό-

νο να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες της

Διεθνούς Ναυτιλιακής Κοινότητας, αλλά και να

τις υπερβεί. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε

στην Ελλάδα, στην έδρα της μεγαλύτερης ναυ-

τιλίας του κόσμου, διεθνείς εκθέτες και επισκέ-

πτες, για να συμμετέχουν σε αυτόν τον παγκό-

σμιο ναυτιλιακό θεσμό κύρους.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία μας διατηρεί τον ηγε-

τικό της ρόλο στον κλάδο, αντιπροσωπεύοντας

σήμερα το 21% του παγκόσμιου στόλου και το

59% του ευρω-παϊκού στόλου. Ειδικότερα, ελέγχει

το 32% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοι-

ων, το 25% των πλοίων μεταφοράς χύδην ξη-

ρού φορτίου και το 22% του στόλου πλοίων με-

ταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η Ελληνική και συνακόλουθα η Ευρωπαϊκή Ναυ-

τιλία παρέχει στρατηγική πλεονέκτημα στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθειά της να εξα-

σφαλίσει την εφοδιαστική επάρκεια και ανεξα-

ρτησία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της

περιόδου των τεσσάρων χρόνων που μεσολά-

βησε από τα Ποσειδώνια 2018, ο ναυτιλιακός

κλάδος συνέχισε να εξυπηρετεί αδιαλείπτως το

90% του παγκόσμιου εμπορίου. 

Στο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η Ναυ-

τιλία λειτούργησε και λειτουργεί ως φάρος σταθ-

ερότητας, ανταποκρινόμενη στις πρωτόγνωρες

συνθήκες που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρ-

όνια, με την διεθνή υγειονομική κρίση, αλλά και

τους τελευταίους μήνες με την κρίση στην Ουκρα-

νία. Για άλλη μια φορά, ο κλάδος της Ναυτιλίας

ανέδειξε τη στρατηγική του διάσταση και την κα-

θοριστική του συμβολή στη διαβίωση των πο-

λιτών της παγκόσμιας κοινότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής ναυτιλιακή διορ-

γάνωση της Ποσειδωνίων 2022, θα αποτελέσει

το ιδανικό περιβάλλον για να προβληθεί ο νευ-

ραλγικός, πολυεπίπεδος και αναντικατάστατος

ρόλος του ναυτιλιακού κλάδου στην παγκόσμια

οικονομία.

Με έντονο το διεθνές ενδιαφέρον για την αν-

τιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τα Ποσει-

δώνια 2022 θα αποτελέσουν, επίσης, εξαιρετικό

βήμα προβολής του περιβαλλοντικού απο-

τυπώματος της Παγκόσμιας Ναυτιλίας, αλλά και

της περιβαλλοντικής απόδοσης του ελληνό-

κτητου στόλου. Παράλληλα, θα προσφέρουν μια

μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας των πιο και-

νοτόμων και τεχνολογικά προηγμένων δυνατο-

τήτων σύγχρονης λειτουργίας του κλάδου, με

ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που οδηγούν

στην σταδιακή απεξάρτηση της ναυτιλίας από

τον άνθρακα. 

Θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω τη διαχρονική

προσήλωση της Ελληνικής Ναυτιλίας στην 

προώθηση της “Πράσινης Ναυτιλίας”. Η Ελληνι-

κή Ναυτιλία, αξιοποιώντας την συσσωρευμένη

τεχνογνωσία και εμπειρία της, χαράσσει τις

εξελίξεις, πάντα με προτάσεις ρεαλιστικές και

στόχους ουσιαστικούς, όπως η έρευνα και η ανά-

πτυξη εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, φι-

λικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον, ενισχύ-

ουμε κάθε τεκμηριωμένη προσπάθεια που απο-

σκοπεί σε μια ναυτιλία ακόμη πιο φιλική προς

το περιβάλλον, αλλά και διεθνώς ανταγωνιστι-

κή.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δεσμεύεται

ότι η Ελληνική Ναυτιλία, ως παγκόσμιος ηγέτης

του κλάδου, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή

πρωτοβουλιών, ώστε να υιοθετούν βιώσιμες πο-

λιτικές προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης,

της προστασίας του πλανήτη και της εύρυθμης

λειτουργίας του παγκόσμιου οικοσυστήματος». 

ΜΕΛΙΝΑ ΤΡΑΥΛΟΥ: Στην πρώτη
γραμμή των πρωτοβουλιών 
για την «Πράσινη Ναυτιλία»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πάνω από 50 χρόνια
«Ποσειδώνια»

ΗΔιεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια

ξεκίνησε με ελληνική πρωτοβουλία το 1965,

όταν ο Θεόδωρος Βώκος, δημοσιογράφος και

ιδρυτής της «Ναυτιλιακής-Ναυτεργατικής», μαζί

με τον φίλο του Richard (Dick) Stubbs, στέ-

λεχος δημοσίων σχέσεων, αναγνώρισαν την

ανάγκη να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια Έκ-

θεση για τη Ναυτιλία, η οποία θα προωθούσε

τη δύναμη της Ελληνικής Ναυτιλίας και τη

σημασία του ελληνικού στόλου για τη βιομη-

χανία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά

το 1969 στο Ζάππειο Μέγαρο, με τη συμμετοχή

80 ναυπηγείων και ναυτιλιακών εταιρειών από 15

χώρες, ενώ από το 1970 διοργανώνεται κάθε δύο

χρόνια, τον Ιούνιο.

Η Έκθεση αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε με γρή-

γορους ρυθμούς στην πιο δυναμική ναυτιλιακή

εκδήλωση και το 1976, φιλοξενώντας ήδη 250 εται-

ρείες από 30 χώρες, μεταφέρθηκε στον Πειραιά,

στον επιβατικό Σταθμό του ΟΛΠ, συμβάλλοντας

καθοριστικά στη διεθνή προβολή της πόλης ως

παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου.

Μεγαλώνοντας κάθε χρόνο όλο και πιο πολύ,

τα «Ποσειδώνια» έφθασαν στα μέσα της δεκαετίας

του ’80 τους 800 εκθέτες από 50 διαφορετικές

χώρες, ενώ το 1990 οι εκθέτες έφτασαν τους 1.200.

Από το 2006 στεγάστηκε στο Εκθεσιακό Κέν-

τρο Ελληνικού, στον χώρο του πρώην Ανατολικού

Αερολιμένα Αθηνών και το 2010 τα «Ποσειδώνια»

επισκέφθηκαν 17.856 συμμετέχοντες για να δουν

1.858 εκθέτες από 87 χώρες.

Από το 2012 η Έκθεση πραγματοποιείται στο

Athens Metropolitan Expo, που βρίσκεται στην

περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευ-

θέριος Βενιζέλος».

Τα «Ποσειδώνια» διατηρούν επάξια τον τίτλο

της σημαντικότερης διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθε-

σης χάρη στη μοναδική κληρονομιά και στη μακρ-

όχρονη παράδοσή τους στη δημιουργία νέων επιχει-

ρηματικών ευκαιριών.

Το 2018 η μεγαλύτερη Ναυτιλιακή Έκθεση στον

κόσμο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φιλο-

ξενώντας 2.011 εκθέτριες εταιρείες και 22.000 επι-

σκέπτες από 92 χώρες.

Η Έκθεση αποτελεί πλατφόρμα ενημέρωσης

και συζητήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις

στον χώρο της Ναυτιλίας διεθνώς, καθώς στην

ατζέντα της έχει προστεθεί ένα πλούσιο πρόγρ-

αμμα συνεδρίων και σεμιναρίων που καλύπτει τις

περισσότερες πτυχές θεμάτων που απασχολούν

τον ναυτιλιακό κλάδο. 

Το συνεδριακό πρόγραμμα ξεκινάει με το Trade

Winds Shipowners Forum τα τελευταία χρόνια, ενώ

πολλοί φορείς, εταιρείες και οργανισμοί διορ-

γανώνουν καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια της

Έκθεσης, ενδιαφέροντα συνέδρια και workshops

ανοιχτά στους συμμετέχοντες των «Ποσειδωνίων».

Το πρόγραμμα των «Ποσειδωνίων» έχει επε-

κταθεί και πλέον διαρκεί 10 ημέρες, αφού τα τελευ-

ταία χρόνια έχουν προστεθεί σε αυτό και οι Ποσει-

δωνιακοί Αγώνες, μια σειρά από αθλητικούς αγώνες

για στελέχη της ναυτιλίας, που παρέχουν επιπλέον

ευκαιρίες δικτύωσης για τους χιλιάδες συμμετέχοντες

της Έκθεσης. 

Τα Posidonia Games περιλαμβάνουν αγώνες

ιστιοπλοΐας, ποδοσφαίρου, γκολφ και τρεξίματος,

ενώ το 2022 για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί

και τουρνουά μπάσκετ. Τα έσοδα ενισχύουν τον

Δήμο Πειραιά, την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρη-

ση Πειραιά και χρηματοδοτούν τις εκπαιδευτικές

δραστηριότητες του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιο-

πλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) καθώς και

τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

Τα «Ποσειδώνια» ανέκαθεν αποτελούσαν μια

σημαντική πηγή εσόδων για την τουριστική βιομ-

ηχανία και άλλους συναφείς κλάδους της ελληνι-

κής οικονομίας, αφού υπολογίζεται ότι πάνω από

10.000 άτομα ταξιδεύουν στην Ελλάδα για την Έκ-

θεση κάθε δύο χρόνια. 

Εκτιμάται ότι τα «Ποσειδώνια» δημιουργούν

έσοδα περίπου 60 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, από

δαπάνες για διαμονή, μεταφορές, εστίαση, διο-

ργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, κατασκευή περ-

ιπτέρων κ.ά., αναδεικνύοντας τη σημασία του εκθ-

εσιακού τουρισμού.

Επιπλέον, η διοργάνωση μιας Έκθεσης τόσο

μεγάλου βεληνεκούς στην Αθήνα, συμβάλλει στη

δημιουργία θετικής εικόνας της Ελλάδας στο εξω-

τερικό και προωθεί την πόλη της Αθήνας, αλλά και

τη χώρα συνολικά, ως πιθανό προορισμό για σημαν-

τικές διεθνείς εκδηλώσεις.

Του ανταποκριτή μας

Φώτη Χαραλαμπίδη

Δήλωση τησ ΠροΕΔρου 

τησ ΕνωσΕωσ Ελληνων 

ΕφοΠλιστων, μΕ αφορμη 

τη ΔιΕθνη ναυτιλιακη 

ΕκθΕση «ΠοσΕιΔωνια 2022»

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο 

www.eleftheria.co.uk



ΜΕΡΟΣ 23ον

Το Εκκλησιαστικό Πρόβλημα 

της Κύπρου και ο Γερμανός

(συνέχεια)

Ήταν δε με όλους αυτούς, με τους οποίους όφειλε

πια να διαπραγματεύεται ως Αποκρισάριος του Οικο-

υμενικού Πατριαρχείου ο κατά πάντα εξαίρετος Μητρ-

οπολίτης Θυατείρων Γερμανός Στρηνόπουλος, στη

μνήμη του οποίου και αφιερώνουμε το κείμενό μας

αυτό επί τη ευκαιρία συμπλήρωσης εφέτος 100 δημιο-

υργικών χρόνων από την ίδρυση της Μητροπόλεως

Θυατείρων το 1922. Και τούτο, μάλιστα, επειδή ο αοίδι-

μος Μητροπολίτης Γερμανός υπήρξε όχι μόνο ο

πρώτος πηδαλιούχος της, αλλά και την έθεσε σε αδιά-

σειστα θεμέλια, πάνω στα οποία, αρχής γενομένου

του ίδιου και των εξ ίσου αοιδίμων Αρχιεπισκόπων

Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Αθηναγόρα Β΄ Κοκκι-

νάκη (1964-1979) και Γρηγορίου Θεοχάρους (1988-

2019) η Αρχιεπισκοπή αυτή λαμπρύνει με την παρ-

ουσία και το ανεκτίμητης αξίας θρησκευτικό, κοινω-

νικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο της την Ελληνι-

κή Ορθόδοξη Εκκλησία μας στον Απόδημο Ελληνι-

σμό και όχι μόνο. Είθε δε να ακολουθήσουν και άλλες

τέτοιες εκατονταετηρίδες επ’ αγαθώ του αιώνιου και

τρισένδοξου Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μας.                  

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Ένα σπάνιο κείμενο για τον 

Μητροπολίτη Γερμανό Στρηνόπουλο

Ο αοίδιμος Γερμανός Στρηνόπουλος απεβίωσε

στις 3 Ιανουαρίου 1951, αφού είχε διακονήσει ως

πρώτος Μητροπολίτης Θυατείρων στη νεοσύστατη

αυτή Επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταν-

τινουπόλεως για τριάντα σχεδόν χρόνια (7 Μαΐου

1922–3 Ιανουαρίου !951), είχε δε θέσει τα ατράνταχτα

θεμέλια για τη μελλοντική ανοδική πορεία της Μητρ-

οπόλεως και, στη συνέχεια, Αρχιεπισκοπής Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Ο δε Αγγλικός Τύπος

της εποχής ασχολήθηκε πολύ κολακευτικά για το

πολύπλευρο και πολυτιμότατο έργο του στον τομέα

κυρίως των διεκκλησιαστικών σχέσεων, μεγάλοι δε

θεολόγοι με παγκόσμια φήμη, όπως για παράδειγμα

ο Γ. Φλωρόσφκυ και ο Dvornik, συχνότατα τον συμβου-

λεύονταν σε θέματα θεολογικά και δογματικά, ενώ το

Οικουμενικό Πατριαρχείο στηριζότανε στη σοφία και

την πείρα του οσάκις ήταν υποχρεωμένο να εκπρο-

σωπηθεί διεθνώς ή να υποστηριχθούν τα διαχρονι-

κά και από τους Ιερούς Κανόνες κατοχυρωμένα δίκαιά

του απέναντι στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά

και στις συνεχώς καταβαλλόμενες προσπάθειες συνε-

ργασίας με την Ρωμαιοκαθολική και την Προτεσταν-

τική Εκκλησία.

Πολλά και λίαν επαινετικά για τον μέγαν αυτόν

Ιεράρχην έχουν κατά καιρούς γραφτεί. Δυστυχώς ο

ίδιος αρνήθηκε πρόταση του Οικουμενικού Πατρια-

ρχείου για έκδοση Τιμητικού Τόμου όταν ακόμα βρισ-

κόταν εν ζωή, πράγμα που, αν το έπραττε, θα διευ-

κολύνονταν οι ιστορικοί σήμερα να αντλήσουν άνετα

τις πληροφορίες για την πολυσχιδή του δράση στη

μακρά αυτή διάρκεια της Αρχιερατείας του. 

Από δε τα αναρίθμητα ξενόγλωσσα δημοσιεύμα-

τα, τα οποία είναι άλλωστε πολύ δύσκολο να ανεύρ-

ουμε σήμερα, ένα μας είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση,

το οποίο δημοσιεύτηκε στις 31 Μαΐου 1941 στο Αγγλικό

περιοδικό PICTURE POST, εκδιδόμενο από την HUL-

TOM PRESS, 43/44 SHOE LANE, LONDON EC4,

αντίγραφο του οποίου βρίσκεται στην κατοχή μας.

Πρόκειται, συγκεκριμένα για ένα δισέλιδο δημοσίε-

υμα με τρεις εξαίρετες φωτογραφίες του Μητροπολίτη

Γερμανού, ενώ οι υπόλοιπες σελίδες καλύπτονται

από φωτογραφίες και σχετικά καυστικά σχόλια για

την ανώτατη ηγεσία των ΝΑΖΙ, οι φωτοραφίες των

οποίων ολοκληρώνουν το περιεχόμενο του εν λόγω

περιοδικού. Και όλα αυτά, με αφορμή την επίσκεψη

στη Σκωτία του Rudolf Hess στις 11 Μαΐου 1941. Έχει

δε το κείμενο για τον Μητροπολίτη Γερμανό ως εξής:

“GREECE WILL RISE AGAIN”:  SAYS HER ARCH-

BISHOP

Archbishop Germanos, head of the Greek Orthodox

Church in Western and Central Europe, had eighty

thousand parishioners before the war. The Nazis have

enslaved most of them. In London he waits confidently

for their liberation

“THIS is not the first time Greece has fallen,” said

His Grace the Most Reverend Strenopoulos Germanos,

Archbishop of the Greek Diaspora in Western and

Central Europe. His neatly trimmed grey beard jut-

ted confidently over his stiff white collar, and his dark

eyes held a glint of battle. “We have had many dis-

asters, in our history and this is not the worst of them.

It is not as bad as the Fall of Constantinople in 1453,

when the Byzantine Greek Empire collapsed, and

many thought the end of the Greek nation had come.

For four centuries we lived under the Turkish yoke.

And then we rose again. In the nineteenth century

Greece grew strong and won back her old provinces

of Thrace, Macedonia and Epirus. now the vultures

of Central Europe have gathered once more to feast

on her body. The Nazis have planted the swastika

flag on the Acropolis. But the Acropolis still stands as

a symbol of the Greek spirit. It is a bad nightmare from

which Greece will awake, stronger than ever.”

Archbishop Germanos lives in a small neat house

in Bayswater just round the corner from the Greek

Cathedral of St. Sophia, which is his See in London.

His rooms are furnished with simple, late Victorian

homeliness. On the walls are reproductions of holy

pictures, photographs of the Patriarch of Constantinople

in full clerical regalia, of the Archbishops of Canterbury

and York, and., a signed photograph of the Duke and

Duchess of Kent. When the Duke of Kent married

Princess Marina, the Chapel of Buckingham Palace

was turned into .a Greek chapel for a second wed-

ding ceremony conducted by Archbishop Germanos

according to the rites of the Orthodox Church.

Europe Was His Diocese

The Archbishop is the head, not only of the Greek

Orthodox Church in this country, but of a diocese that

stretches across Europe. In 1922 he was appointed

by the Patriarch of Constantinople to supervise the

spiritual welfare of about 80,000 Greek men and

women scattered all over Europe. His full title is

Metropolitan of Thyateria and xarch of Western and

Central Europe. Until his appointment, the scattered

Greek communities had no official spiritual head near

at hand. His appointment was made so that all Greeks

living away from their own country might be united

under- the same spiritual jurisdiction; and the choice

of London as his See was made in order to strength-

en the good relations existing between the Eastern

Orthodox Church and the Church of England. His

work, expressed in lay terms, is to act as a spiritual

liaison officer between the Greek Orthodox Church

and the Western Churches. 

His parishes are scattered all over Europe, in France,

Belgium, Switzerland, Italy and, Germany. There is a

large community in Paris, and three of  the oldest are

in Marseilles, Venice, and Naples. 

Every year, until the outbreak of the war, he visit-

ed them in turn, until his freedom of movement was

narrowed down to the English parishes of London,

Manchester, Liverpool, Cardiff, and some scattered

Greeks in the north of  England and Scotland. His

parishioners  in this country number something like

ten thousand. 

There are 150 million members of the Greek Orthodox

Church, which is the oldest established Christian

Church in the world. Until the tenth century, the Church

of the Greek Byzantine Empire was the only existing

Christian Church in the East. St. Paul preached his

Gospel in the Greek provinces of Macedonia, Salonica,

Philippi in Athens, Corinth and Nicopolis. Greece was

one of the first countries to be convened to the gospel

of Christianity, and from Constantinople the orthodox

faith was propagated among the Slavs, Serbs, Bulgars

and other races. In recent times, more Orthodox

Churches have been formed, starting with the Russian,

followed by the Churches of Greece, Yugoslavia,

Rumania and quite recently by the  Orthodox  Churches

of Poland, Albania and Bulgaria, although orthodox,

is separated by schism from the Church of Constantinople. 

The Church in Poland Mutilated

How are these Churches faring under Nazi domi-

nation? In all the countries overrun Germany, except

Poland and Czecho-Slovakia, they have so far remained

intact. In these two countries, however, one of the first

acts of the Nazis was to appoint the German Archbishop

Seraphim as official head of the Orthodox Churches.

Poland has suffered the greatest religious mutilation,

for her Orthodox Church been cut into three parts.

One has come under the jurisdiction of what remains

of the Russian Church; the second, in German-occu-

pied territory, is under the immediate authority of

Archbishop Seraphim; and the third part which exists

under the General Government of Poland, has become

a separate Church consisting of three bishops super-

vised by the German archbishop 

As a young man, Archbishop Germanos spent four

years studying in Germany. He has travelled there a

great deal visiting his German parishes. He knows

the German character with all its violence and weak-

nesses. “I believe that German power will finally be

destroyed by its own violence,” he says. “The Germans

are hated by the people they have subjugated, as

they were hated by the natives of their colonies. What

makes the Orthodox peoples strong in. their hope of

liberation is their faith in the ideals implanted in their

hearts by their own holy mother, the Orthodox Church.

The German peoples have no such faith. When

Britain wins this war, the tragedy of Greece to-day will

go down in history as one more glorious episode in a

struggle for the preservation of these ideals taught by

our Greek ancestors and sanctified by the founder of

the Christian religion – right, truth, liberty.”

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Εκλεκτές Συνεργασίες



Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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Σήμερα θα σας πάω πίσω στο χρόνο

γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε τη διαχρ-

ονική προσφορά ορισμένων Ελληνίδων

αδελφών μας, οι οποίες άφησαν παρ-

ακαταθήκη αγωνιστικότητας για

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της κατεχόμενης μας

πατρίδας.

15 Ιουλίου 1998, ημέρα Τετάρτη, έλαβε

χώρα στο Λονδίνο ένα σεμινάριο διορ-

γανωθέν από την αντι-διζωνική οργά-

νωση στο Λονδίνο «Λόμπυ για την

Κύπρο». Θέμα οι παραβιάσεις των ανθ-

ρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Κύριες ομιλήτριες η Κερυνειώτισσα Έλλη

Σταύρου και η Καρπασίτισσα Ελένη

Φωκά. Η αίθουσα κατάμεστη από κόσμο.

Με την κραυγαλέα όμως απουσία των

«ηγετών» της Ομογένειας και της

Εκκλησίας. Επειδή οι οργανωτές ήταν

εναντίον της ΔΔΟ. Ενώ όλοι είχαν προσ-

κληθεί...

Σήμερα γράφω για την αγαπημένη

μου Έλλη Σταύρου και στο επόμενο για

την αγαπημένη μου Ελένη Φωκά. 

Η Έλλη αντιπροσώπευσε το προ-

σφυγικό σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια»

και το «Αντικατοχικό Κίνημα», στο οποίο

πρωτοποριακά από το 1996 συμμετείχε

μέχρι την καταπολέμηση και κλείσιμό

του (2003). Κάθε Σαββατοκύριακο στο

οδόφραγμα του «Λήδρα Πάλας». Δια-

φωτίζοντας ακούραστα και αποτελε-

σματικά ξένους τουρίστες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιδίου του

κατοχικού καθεστώτος, η επιτυχία των

γυναικών του οδοφράγματος αντικατο-

πτρίζεται στο ότι συνέτειναν (μεταξύ1996-

98) να στερήσουν στους Αττίλες εισόδ-

ημα £2 εκατομμυρίων λιρών από τον

τουρισμό…

Στην ομιλία της τότε, η Έλλη Σταύρ-

ου είπε τα εξής:

«...Προσκυνώ τις πληγές σου, Κερύνεια

μου.

Προσκυνώ μα δεν γονατίζω!

Γιγαντώνω την πεθυμιά μου

να’ρθω κοντά σου!

Θά’ρθω… θά’ρθω κοντά σου.

Κερύνεια αγαπημένη”!

Απόδημοι αδελφοί μας, 

φίλοι της Κύπρου,

Διάφορες οι συνθήκες της ζωής σας,

σας οδήγησαν μακριά απ’ την ιδιαίτερη

σας πατρίδα, την αγαπημένη μας Κύπρο.

Μέσα στις ψυχές σας όμως κρατείτε

άσβεστη τη φλόγα της αγάπης σας γι’

αυτήν. Ούτε οι μακρινές αποστάσεις,

ούτε οι οποιεσδήποτε συνθήκες της

ζωής κατόρθωσαν να σβήσουν μέσα

σας αυτή την αγάπη. Απόδειξη αυτής

της αγάπης σας αποτελούν οι συνεχείς

σας αγώνες και οι αντικατοχικές σας

εκδηλώσεις ενάντια στην τουρκική εισβο-

λή. Για 24 χρόνια η αγαπημένη μας

πατρίδα συνεχίζει να βρίσκεται κάτω

από την τουρκική κατοχή και τα στρα-

τεύματα του Αττίλα και οι έποικοι μολύνουν

και βεβηλώνουν τα ιερά χώματα και τα

προσκυνήματά μας, λεηλατούν τα σπίτια

και τις περιουσίες μας και καταστρέφ-

ουν τις αρχαιότητες μας και την πολιτι-

στική μας κληρονομιά.

Οι διακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες εξα-

κολουθούν να βρίσκονται μακριά από

τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Οι

εγκλωβισμένοι αδελφοί μας καθημερι-

νά υφίστανται το μαρτύριο του εξευτε-

λισμού και η ανθρώπινη τους αξιοπρέ-

πεια συνεχώς καταρρακώνεται από το

βάρβαρο καθεστώς του Αττίλα. Το ανα-

φαίρετο δικαίωμα του Ανθρώπου να

ζήσει Λεύτερος στη δική του κατοικία με

σεβασμό στα δικαιώματα του γείτονα

του... Υπήρξε το λάβαρο όλων των επα-

ναστάσεων των λαών και γι΄ αυτά τα

δικαιώματα όλων των ανθρώπων του

κόσμου χωρίς καμιά διάκριση χύθηκαν

ποταμοί αίματος. Όλοι μας καταδικάζο-

υμε έντονα κάθε χώρα που καταπατά

αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο

Συμβούλιο της Ευρώπης και σ’ όλα τα

δικαστήρια ανθρώπινων δικαιωμάτων,

πρωταγωνιστικό ρόλο κατηγορουμένου

που αρνείται να πειθαρχήσει στις απο-

φάσεις και στα ψηφίσματα των Διεθνών

Οργανισμών ήταν και παραμένει η

Τουρκία.

Ειδικότερα γι’ αυτήν την Προστασία

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απε-

υθυνόμαστε σε σας και σας ζητούμε

συμπαράσταση. 

Εγκλωβισμένη και εγώ στο “Dome”

(ξενοδοχείο) στην Κερύνεια έζησα προ-

σωπικά τη θηριωδία του κατακτητή.

Υπήρξα μάρτυρας εκατοντάδων βασα-

νιστηρίων και κακοποιήσεων. Βιάστηκαν

βάναυσα γυναίκες, όχι μόνο νεαρές,

αλλά και δεν θα ξεχάσω μια Bρετανίδα

που κατοικούσε στο ιδιόκτητό της σπίτι

στα Φτέρυχα, σύζυγος ανώτερου αξιω-

ματικού και ηλικίας πέραν των 80 χρό-

νων που την έφεραν στο ξενοδοχείο με

ακατάσχετη αιμορραγία, αποτέλεσμα

των τουρκικών… περιποιήσεων και που

σε λίγες μέρες πέθανε. Δεν χρειάζονται

περισσότερα λόγια καθότι όπως γνωρίζε-

τε υπάρχουν ήδη αρκετές καταδικαστι-

κές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικα-

στήριο...

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα το

“Εxpress του Mεσονυκτίου” συνεχίζει

το νοσηρό του ταξίδι σκορπίζοντας στο

διάβα του τον όλεθρο και τη καταστρο-

φή. Οι γυναίκες του Σαββάτου στη Κων-

σταντινούπολη, οι Κούρδοι στο Βόρειο

Ιράκ, οι Αλεβίτες της Μικράς Ασίας, ο

Ελληνισμός της Κύπρου μας είναι οι

οδοδείκτες της τουρκικής πορείας προς

τον 21ον αιώνα, προς την Ευρώπη χωρίς

σύνορα.

Πιστεύω απόλυτα ότι με την εμπει-

ρία σας και τα δικά σας ανεπτυγμένα

ανθρωπιστικά αισθήματα θα μεταφέρ-

ετε το μήνυμα μου σ’ όλα τα πλάτη και

μήκη των δραστηριοτήτων σας και θα

συμβάλετε τα μέγιστα για να αποδοθεί

δικαιοσύνη στις χιλιάδες των εκτοπι-

σμένων, των εγκλωβισμένων και ιδιαίτε-

ρα των αγνοουμένων.

Το δράμα των αγνοουμένων μας είναι

η πιο δραματική πτυχή του προβλήμα-

τος μας. Συνεχίζεται για 24 χρόνια χωρίς

να διαφαίνεται η λύση του. Και μπρο-

στά σ’ όλο το δράμα του λαού μας οι

ισχυροί της γης – αυτοί που υποκριτι-

κά αυτοαποκαλούνται προστάτες των

μικρών λαών και των ανθρωπίνων δικαι-

ωμάτων – παραμένουν απαθείς και

νίπτουν τα χέρια τους ως Πόντιοι Πιλά-

τοι.

Είναι για τους πιο πάνω λόγους που

η έμπρακτη αγάπη και αδελφική σας

συμπαράσταση δίνουν δύναμη στον

Ελληνισμό της Κύπρου και ενισχύουν

τον Αγώνα για Ελευθερία και Δικαίωση.

Ο αγώνας πρέπει να συνεχίζεται ως

ότου όλοι μας επιστρέψουμε στα δικά

μας τα σπίτια που μας έκλεψαν οι έποι-

κοι που κουβάλησε η Τουρκία για να

αλλάξει τον δημογραφικό χαρακτήρα

της περιοχής.

Πολύ εύστοχα ο Σεφέρης κάνει τον

πόνο μας τραγούδι με τους πιο κάτω

στίχους.

“Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν

Έτυχε νάναι τα χρόνια δίσεκτα πόλεμοι

χαλασμοί, ξενιτεμοί.

Κι όσο μακριά και να κοιτάζω

βλέπω γονατιστούς ανθρώπους

λες να κάνουνε την προσευχή τους”.

Αυτά τα λόγια του Σεφέρη δείχνουν

την πορεία του Ελληνισμού, δείχνουν

τα δικά μας συναισθήματα που θέλου-

με να ψηλώσουμε το κεφάλι. Τίποτα

όμως δεν μπορεί να γίνει αν οι Μεγά-

λες Δυνάμεις δεν πιέσουν την Τουρκία

να σεβαστεί επιτέλους τα ανθρώπινα

δικαιώματα...

‘Εξι χιλιάδες νεκροί, 1619 αγνοούμενοι.

Γι’ αυτούς οι μαυροφορεμένες μανάδες,

αδελφές, σύζυγοι κλαίνε κάθε Σαββα-

τοκύριακο και κάνουν τον πόνο τους

τραγούδι και το μοιρολόγι τους ξεσχίζει

τις καρδιές για την μεγάλη αδικία. 112

γυναίκες, 68 παιδιά από 3 χρονών τ’

άρπαξαν οι εισβολείς και δεν ξέρουμε

πού τά’χουν... Η λύση της δικοινοτικής

και διζωνικής ομοσπονδίας είναι πολύ

άδικη από την δική μας πλευρά είναι

απαράδεκτη... Γι’ αυτόν τον λόγο επι-

μένουμε στην αρχή της πλειοψηφίας

και αν εργασθούμε σωστά με εθνικό

προσανατολισμό δεν έχει παρά να το

επιτύχουμε.

Αδέλφια, φίλοι της Κύπρου, ενώσε-

τε τα χέρια με τα δικά μας για να σηκώσο-

υμε τον ήλιο της λευτεριάς πάνω από

την σκλαβωμένη νήσο μας. Αυτό είναι

το χρέος μας προς τους προγόνους μας

προς όλους εκείνους που μέσα από

αιώνες αγωνίστηκαν για την λευτεριά

και την δημοκρατία των λαών.

Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά

πολλή,

θέλει νεκρούς χιλιάδες νάναι εις τους

τροχούς,

θέλει και ζωντανοί να δίνουν το αίμα

τους.

Το αίμα της ψυχής μας θα δώσουμε

για να πάψουμε να είμαστε πρόσφυγες

στην ίδια μας την πατρίδα.

Τι κι αν τ΄ άστρα δεν μπορώ να τα μετρή-

σω

τι κι αν έφθασε στο κόκκαλο η βροχή,

την καρδιά μου δεν μπορώ να ξεπου-

λήσω

κι ας την βάλουνε σε κάποια φυλακή!...»

«Προσκυνώ τις πληγές σου, Κερύνεια μου...»
(ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 

- ΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ)

Η ‘Ελλη Σταύρου στη μέση, πλαισιωμένη από την Μαρούλα Κοζάκου από αριστερά και την Ελένη Φωκά από δεξιά 

– επί του «καθήκοντος» στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας. (Φώτο «Αδούλωτη Κερύνεια»).
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Καμιά αμφιβολία δεν υπάρχει

ότι η στρατιωτική επιχείρηση της

Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι

από κάθε άποψη καταδικαστέα.

Οι Ρωσικές ενέργειες χαρα-

κτηρίζονται ξεκάθαρα ως επίθε-

ση κατά ενός ανεξάρτητου κρά-

τους, άσχετα με τις όποιες ευθύνες

των Ουκρανών. Πρώτος υπεύθυ-

νος για τον πόλεμο (μια λανθα-

σμένη στρατηγική επιλογή, η

οποία προωθήθηκε με κακές

τακτικές) που συνεχίζεται χωρίς

προς το παρόν ελπίδα τερματι-

σμού του είναι ο Ρώσος Πρόε-

δρος και οι πολύ στενοί συνε-

ργάτες του.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Η όλη τοξική ατμόσφαιρα την

οποία δημιουργεί η Ρωσική εισβο-

λή με εκατόμβες νεκρών, μαχίμων

και αμάχων, και με μία ανθρω-

πιστική κρίση η οποία διαρκώς

εντείνεται, έχει αρχίσει να επη-

ρεάζει σοβαρά και την Ευρώπη,

της οποίας Ελλάδα και Κύπρος

αποτελούν ισότιμα μέλη της.

Η θέση των Δυτικών χωρών

γι’ αυτό το θέμα ήταν από την

πρώτη στιγμή με μια φωνή

απολύτως καταδικαστική (δεν

έκαναν το ίδιο με την Κύπρο

δυστυχώς). Ελάχιστες χώρες

υποστηρίζουν την Ρωσία (π.χ.

Συρία) οι οποίες είναι είτε απο-

μονωμένες, είτε εξαρτώνται από

αυτήν. 

Χαρακτηριστικά γεγονότα της

διπλωματικής απομόνωσης της

Μόσχας είναι η αποχώρησή της

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

και η καταδίκη της ρωσικής εισβο-

λής στην Ουκρανία από την Γενι-

κή Συνέλευση του Ο.Η.Ε., ενώ

η στάση της Κίνας είναι ιδιαι-

τέρως προσεκτική.

Η Ευρώπη είναι σίγουρα ο

μεγάλος χαμένος αυτής της ατε-

λέσφορης πολεμικής σύγκρου-

σης. Διότι: Οι πολύ επώδυνες

για την Ρωσία κυρώσεις που

επιβλήθηκαν τόσο από την ίδια,

όσο και από τις Ηνωμένες Πολι-

τείας Αμερικής (Η.Π.Α.) δεν

έπληξαν μόνο την Μόσχα.

Έπληξαν και την Ευρώπη, η

οποία καλείται να πληρώσει

υψηλό τίμημα. Κι αυτό φαίνεται

καθαρά κυρίως στο κόστος της

ενέργειας και των τροφίμων.

Από την άλλη, προς το παρόν

τουλάχιστον, όλα λειτουργούν

επ' ωφελεία των Η.Π.Α. οι οποίες

φαίνεται να αποκομίζουν τερά-

στια οφέλη από τη συνέχιση

αυτού του πολέμου. Η μεγάλη

αύξηση των προϋπολογισμών

των ευρωπαϊκών χωρών για 

στρατιωτικές δαπάνες (π.χ. Γερ-

μανία, Σουηδία, Φιλανδία) και η

εισαγωγή ενέργειας ενισχύουν

αφάνταστα την αμερικανική οικο-

νομία. 

Σε ό,τι μας αφορά: Η εισβολή

των Ρώσων στην Ουκρανία

δείχνει ξεκάθαρα ποια πρέπει

να είναι τα επόμενα βήματα μας.

Ένα κράτος σήμερα για απο-

λαμβάνει πραγματική ανεξαρ-

τησία οφείλει να εξασφαλίσει

πλήρη επάρκεια τροφίμων και

ενέργειας. Κάτι που στη πορεία

του χρόνου θα δημιουργήσει τις

απαραίτητες προϋποθέσεις για

αύξηση του Ακαθάριστου Εθνι-

κού Προϊόντος (Α.Ε.Π.), το οποίο

με τη σειρά του θα συμβάλει στη

σταδιακή εξάλειψη του εξωτερι-

κού χρέους. Τότε και μόνο τότε

θα μπορούμε να μιλάμε για πραγ-

ματική εθνική ανεξαρτησία.

Η πατρίδα μας (Ελλάδα και

Κύπρος) έχουν σίγουρα τα εχέγ-

γυα για να εξασφαλίσουν και τα

δύο. 

Διότι, πρώτον, διαθέτουν κατάλ-

ληλες και επαρκείς εκτάσεις γης

που με κατάλληλο προγραμμα-

τισμό και διάρθρωση των καλ-

λιεργειών μπορούν να δημι-

ουργήσουν επάρκεια τροφίμων

(ακόμη και πλεόνασμα).Και δεύτε-

ρον, υπάρχουν αποδεδειγμένα,

κυρίως στη θάλασσα, τεράστια

ενεργειακά αποθέματα. Προς

αυτήν την κατεύθυνση οφείλο-

υμε να στρέψουμε την προσοχή

μας αν θέλουμε να καταστήσου-

με τις χώρες μας πραγματικά

ανεξάρτητες. Κάποιοι θα πουν

ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο κάτω

από τις απειλές της Τουρκίας, εξ

ου και η μεγάλη σιωπή της Αθή-

νας σε ό,τι αφορά την ανακηρύξη

της δικής της Αποκλειστικής Οικο-

νομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.), κάτι που

θα δημιουργήσει τις κατάλληλες

συνθήκες για την εξόρυξη φυσι-

κού αερίου που αποδεδειγμένα

λιμνάζει σε τεράστιες ποσότητες

κάτω από τον βυθό της θάλασ-

σας του Αιγαίου και αλλού.

Άλλος δρόμος δυστυχώς δεν

υπάρχει! Η ελληνική πολιτική

ηγεσία οφείλει να δείξει τη δύναμη

της και να προχωρήσει με γνώμο-

να το διεθνές δίκαιο και τις διε-

θνείς συμφωνίες, χωρίς να λαμ-

βάνει υπόψη της τις τουρκικές

απειλές. Αδήριτη ακόμη προ-

βάλει η ανάγκη για ισχυρές ένο-

πλες δυνάμεις (που μακάρι να

μην χρειαστούν) έτοιμες για όλα

ανά πάσα στιγμή. Η εισβολή των

Ρώσων στην Ουκρανία μάς διδά-

σκει πως όλα τα ενδεχόμενα είναι

πιθανά.

Οι συνέπειες της ρωσικής εισβολήςΤo «διαβολικό ντουέτο»:
Πούτιν – Ερντογάν 

Κύριε Διευθυντά,

Προ πολλού καιρού (14.3.2022) είχα γράψει άρθρο με τίτλο:

«Οι ομοιότητες των δικτατόρων Πούτιν και Ερντογάν». Τώρα το

γαλλικό περιοδικό «Le Point» τους ονόμασε «διαβολικούς» και

πως μιλούν την ίδια γλώσσα.O Ρώσος δικτάτορας καλωσορίζει

τον Τούρκο δικτάτορα και οι δυο ηγεμονεύουν και ευελπιστούν να

συνεχίσουν τη βασιλεία τους για πολλά ακόμη χρόνια. Είχα γρά-

ψει τότε: «Δεν είμαι ψυχίατρος και επομένως δεν μπορώ να γνωρίζω

εάν οι δικτάτορες είναι παρανοϊκοί ή όχι, πάντως οι ομοιότητες

των 2 δικτατόρων είναι ταυτόσημες.

1. Αμφότεροι κυβερνούν επί 20 χρόνια με κατ’ επίφαση εκλο-

γές. Αμφότεροι μισούν και φυλακίζουν τους δημοσιογράφους και

ουδέποτε δίνουν συνέντευξη γιατί δεν θέλουν κανέναν έλεγχο.

2. Οι διαδηλώσεις στη Ρωσία καταπνίγονται με 14.800 συλλή-

ψεις που μεταφέρονται σηκωτοί στις κλούβες. Ο Ναβάλνι είναι

στη φυλακή και πολλοί δημοσιογράφοι στο χώμα…

Ο Ερντογάν φυλακίζει τον ακτιβιστή δημοσιογράφο Καβαλά

παρά τις αντιδράσεις πρεσβειών. Και οι δύο αψηφούν την διπλω-

ματία, τον συμβιβασμό, τα σύνορα, την ειρήνη, τη διεθνή νομιμό-

τητα.

3. Εξοπλισμοί. Προτιμούν και οι 2 να λιμοκτονεί ο λαός ώστε

να έχουν πυρηνικά εργοστάσια. Ο μεν πρώτος με 5.977 πυρηνι-

κές κεφαλές, ο δε δεύτερος κατασκευάζει στο Ακουγιού πυρηνι-

κή περιβαλλοντολογική βόμβα στην πόρτα μας.

4. Διατυπώνουν απειλές στην κυριαρχία άλλων χωρών. Με

δηλώσεις αναθεωρητισμού του παρελθόντος αιώνος. Ο πρώτος

απειλεί Σουηδία και Φινλανδία σε περίπτωση που ενταχθούν στο

ΝΑΤΟ. Ο δεύτερος απειλεί ότι θα μας ρίξει στη θάλασσα. Για τα

νησιά μας αμφισβητεί την κυριαρχία σε περίπτωση μη αποστρα-

τικοποίησης. Σχιζοφρενείς και παρανοϊκοί ηγέτες με εισβολές και

προσαρτήσεις ανατρέπουν το εδαφικό status quo εις βάρος των

Δ.Σ. και του Διεθνούς Δικαίου.

5. Υπερπτήσεις. Οι Τούρκοι παραβιάζουν κατάφωρα την Συνθ-

ήκη της Λωζάννης, η οποία απαγορεύει τις υπερπτήσεις των αερ-

οπλάνων πάνω από τα νησιά και θα πρέπει να τους υπενθυμίσουμε

πως η Τουρκία κατέρριψε το 2015 το ρωσικό αεροσκάφος Sukhoi,

μόλις για 1΄παραβίασης του εναερίου χώρου της. Ας φανταστούμε

τι θα γινόταν εάν εφαρμόζαμε την ίδια τακτική των καταρρίψεων

μετά από τις τουρκικές παραβιάσεις.

6. Αναθεωρητικές δηλώσεις. Ο πρώτος νοσταλγεί την Τσαρική

αυτοκρατορία, επιστρατεύοντας ως πρόσχημα - φαντασίωση «το

λάθος του Λένιν». Μετά την βίαιη προσάρτηση της Κριμαίας το

2014, εισβάλλει στην Ουκρανία πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει ουκρ-

ανικό έθνος. Το πελώριο ερώτημα είναι μήπως η Ουκρανία είναι

μόνο η αρχή. Οι εισβολές είναι κάτι σαν εθνικό άθλημα/ σπορ. Εάν

η κοινή γνώμη της Ρωσίας επαναστατήσει, θα σταματήσει ο πόλε-

μος και θα ανατραπεί ο Πούτιν. Ο δεύτερος με κυνικό αναθεω-

ρητισμό προσκολλάται στον Οθωμανικό αναθεωρητισμό της

«Γαλάζιας Πατρίδας» και έχει επιθετική ρητορική κάθε δεύτερη

μέρα, προετοιμάζοντας το έδαφος για επίθεση, ζητώντας με θρά-

σος την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.

7. Παλάτια και ολιγάρχες: Και οι δύο έχουν παλάτια. Επτά ζάπ-

λουτοι Ρώσοι ολιγάρχες / μεγιστάνες έχουν αστρονομικό πλούτο.

Αντίστοιχα στην Τουρκία έχουμε τους «γαμπρούς» του Ερντογάν

με παλάτια στο Βόσπορο αμύθητης αξίας. Το δίδαγμα από την

παράνοια της εισβολής στην Ουκρανία είναι πως όποιος προ-

βαίνει σε αναθεωρητικές δηλώσεις θα πατάσσεται αμείλικτα από

την πρώτη μέρα με σκληρές κυρώσεις. Είναι αυτονόητο πως λόγω

των αναθεωρητικών βλέψεων αμφότεροι έχουν διαπράξει εγκλή-

ματα πολέμου και γενοκτονίες και συνεπώς επιβάλλεται να σχημα-

τιστεί δικογραφία για παραπομπή τους στο Δικαστήριο της Χάγης.

Το νόημα της ζωής είναι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. Οι

Έλληνες ήσαν πάντα κατά του κατακτητή Οθωμανού κλπ και υπέρ

του αμυνομένου. Άλλωστε, ο εθνικός ύμνος μας είναι για την Ελευ-

θερία! «Θέλει αρετή και τόλμη η Ελευθερία» (Αν. Κάλβος)».

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος
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Ο πασίγνωστος 
El Arabi – μεταγραφές

και όχι συγγραφές
Η μαθητιώσα νεολαία και η φίλαθλη τοιαύτη ξέρει καλά να ξεχωρίζει

τις αξίες από τις απαξίες. Δεν έχει την ίδια γεύση το αρνάκι φρικασέ

με τα ρεβύθια φούρνου. Στη ζωή μας πρέπει να αναγνωρίζουμε με

μια ματιά τους ανθρώπους που προσέφεραν από αυτούς που δεν

εισέφεραν στο ταμείο ούτε μία δραχμή. Ανθ’ ημών ο Γουλιμής, είχε

πει ο Χαρίλαος Τρικούπης και θεωρήθηκε ρήση μοναδική και πνευ-

ματώδης. Τι λες βρε Χαρίλαε, που αν ζούσες σήμερα θα τραβούσες

το στήθος σου να το κάνεις ματζούνι προς τέρψιν του φάρυγγά σου.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Διάβαζα τις προάλλες το αριστούργημα του Εμίλ Ζολά «Η ταβέρ-

να». Αυτό ατυχώς συνέβαινε σε υπαίθριο χώρο καφενείου. Έχω αυτή

την λόξα και πότε-πότε διαβάζω από κανένα μυθιστόρημα κάποιου

γνωστού συγγραφέα, και εφόσον φυσικά έχω ολοκληρώσει την ενημέ-

ρωσή μου για τις τελευταίες τάσεις της μόδας και τις προτελευταίες

αναφορές στις μετακινήσεις των άσων-μάγων του επίσκυρου από

ομάδα σε ομάδα. Ο επίσκυρος είναι η πρώτη ονομασία που έδωσαν

οι Αρχαίοι Έλληνες σ αυτό που οι Εγγλέζοι ονομάζουν Foot ball -

ποδόσφαιρο. Οι μεγαλύτερες αναφορές, βέβαια, γίνονται στους

καλύτερους και τους ταχύτερους, σ αυτούς που έχουν θέσει προτε-

ραιότητά τους στην ζωή να διαγράψουν και να εξευτελίσουν γρα-

φιάδες του τύπου Αισχύλος, Σοφοκλής, Ντοστογιέφσκι, Ζολά και

Όσκαρ Ουάιλντ. 

Την ώρα που διάβαζα την «Ταβέρνα» του Ζολά ρωτήθηκα δίς, από

διαφορετικούς ανθρώπους, τι διάβαζα. Απάντησα πως διάβαζα ένα

αριστούργημα του Ζολά, και σε ερώτημα δικό μου αν γνώριζαν τον

συγκεκριμένο συγγραφέα απάντησαν ευθαρσώς πως όχι, δεν τους

ήταν γνωστός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι αυτός ο… καρ-

αγκιόζης ο Ζολά που πρέπει να γνωρίζουμε, την ώρα που στην πιά-

τσα κυκλοφορούν διάττοντες αστέρες όπως ο Μαροκινός Youssef

El-Arabi,, αναγνωρισμένος για τα φαλτσαριστά φάουλ και τα άψογα

κόρνερς. Ουδεμία σύγκριση με τον Ζολά, ούτε σκέψη, αφού μάλιστα

με εκατό ευρώ ο φιλόστοργος πατέρας βγάζει ένα εισιτήριο προπόν-

ησης για το πολύτιμο φιλομαθές βλαστάρι του, ενώ για να αγοράσει

την «Υπόθεση Ντρέϋφους» του Ζολά, θα σπαταλήσει άσκοπα ακόμη

και επτά ευρώ για να το διαβάσει μέσα σε έναν μήνα! Τελείως άσκο-

πα, διότι ποιος νοιάζεται σήμερα για τον Συνταγματάρχη Εστερχάζυ

ως προδότη του Γαλλικού, Στρατού όταν ο αιώνιος εχθρός μας Παναθη-

ναϊκός είναι έτοιμος να αποκτήσει έναν ακόμη παικταρά όπως τον

Σαρλίγια και τον Γκατσίνοβιτς. Ω μη γένοιτο! Προσοχή, οι καιροί ου

μενετοί.

Επιτέλους, σταματήστε να ασχολείστε με τους τυχάρπαστους

Καζαντζάκηδες, Τολστόϊ, Γκόγκολ και Αριστοφάνηδες, το μέλλον μας

είναι πλέον χτισμένο απάνω στις μεταγραφές και όχι στις συγγρα-

φές. Αν θέλεις να νοιώσεις ανάταση ψυχής αγόρασε και εσύ ένα διαρ-

κείας υπέρ της αγαπημένης σου ομάδας και μη σπαταλάς τα χρή-

ματά σου σε βιβλία και ανθολόγια, πεταμένα λεφτά. Κοντά στην ομάδα

σου θα νοιώσεις υπερηφάνεια και ελάφρυνση του βάρους της παρε-

γκεφαλίδας σου. Όχι πιά σκοτούρες και αγωνίες για το αποτέλεσμα

της Κυριακής, σημασία έχει η καθημερινή μας ξεγνοιασιά και τα θαλάσ-

σια μπάνια, ο κάθε Ζολά μόνον εγκεφαλικά μπορεί να προσφέρει, ο

El Arabi αποτελεσματική θεραπεία και απέραντη υπνηλία!!! Κοιμη-

θείτε βαθιά και ροχαλείστε όσο θέλετε, δεν ενοχλείτε κανέναν.

Χ ρ ο ν ο Γ ρ α φ η μ α

0 αρχαίος Λόγος, ζων έως την σήμερον

Ακούομεν την αγωνία

Και τον τριγμό των οδόντων.

Θρηνούν οι απολεσθείσες ψυχές

Περιπλανώνται εις οδούς,

Ενδεδυμένες αδηφάγο απελπισία,

Περιβεβλημένες το σκότος

Του παραμένοντος ζέοντος θανάτου.

Ψυχές πεινούσες δια Φως Αληθινό

Χωρίς Ελπίδα, επικαλούνται

Το Πνεύμα του Κυρίου,

Τον Λόγο, ως γυμνό ξίφος…

Την υπόσχεση της προφητείας,

Της Ζώσης, υπό του Ιωήλ,*

Του προφήτου.

Ιδού Ω Βαιθήλ*

Ο λαμπρός Αστήρ Σου έλαμψε

Επί της Βηθλελεμ, ως έχει προλεχθεί,

Φώτισε το όραμα της υπόσχεσης

Με Άγια φλόγα,

Το όνειρο έχει εκτυλιχθεί,

Ο χρόνος προσέθεσε μανδύας λευκούς

Χρυσοκέντητες Αγγελικές Οντότητες,

Ενώπιον της Παρουσίας

Του Παντοδύναμου Θεού…

«Ω Μοριά,

Το Άγιό Σου Όρος υποκλίνεται,

Θέτον το Χρυσό του Στέμμα,

Επί της Κεφαλής Σου Κύριε,

Οι ιδικοί Σου, οι ευλογημένοι,

Από τον Άγιο Πατέρα

Σε λατρεύουν υπό την σκέπη,

Της Χάρης και της Δόξης του Θεού,

Ως προελέχθη εις την έρημο του Σινά***

Εν φωτεινό όραμα ακόμη,

Έχει εκπληρωθεί.»

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη

*Ιωήλ σημαίνει: «Ο Κύριος είναι ο Θεός»

**Οίκος Θεού

***Έξοδος 19:2

Κύριε Διευθυντά,

Οι αρχαίοι Έλληνες μάς συμβούλευαν:

«Μη προτρεχέτω η γλώττα της διανοίας».

Δηλαδή, πρώτα να σκεφτόμαστε προσεκτι-

κά και μετά να μιλούμε. Οι ηγέτες μας, κατά

κανόνα, κάνουν το αντίθετο. Μιλούν χωρίς

να σκεφτούν τι θα γίνει μετά. Το ίδιο κάνουν

και με τις πράξεις τους. Βιάζονται να κάνουν

ό,τι τους αρέσει, χωρίς να σκέφτονται ποιες

συνέπειες θα έχουν οι πράξεις τους. 

Μιλούν με έξαρση για την ενθουσιώδη

υποδοχή που είχε ο πρωθυπουργός Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες

της Αμερικής από τον Αμερικανό πρόεδρο

και το Κογκρέσο. Ενθουσιάστηκαν από τα

χειροκροτήματα των Αμερικανών επισήμων.

Αυτό ήταν φυσικό, αφού γέμισε την Ελλάδα

με αμερικανικές βάσεις και εκτελεί τις προ-

σταγές τους χωρίς να ζητεί ανταλλάγματα.

Ακούει τους Αμερικανούς να μιλούν με ωραία

λόγια για την Τουρκία και να λένε ότι είναι

ένας πολύτιμος σύμμαχος και δεν κάνει κανέ-

να σχόλιο. 

Λογικά, θα έπρεπε να ζητούσαν από τους

Αμερικανούς και τους «συμμάχους» τους

στο ΝΑΤΟ – αφού η Τουρκία έχει διαλέξει να

είναι εχθρός μας – να διαλέξουν επιτέλους

ποιον θέλουν σύμμαχο – την Τουρκία ή την

Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε θυσίες

χωρίς κανένα κέρδος παρά μάλλον με μεγάλη

ζημιά. Η Τουρκία «κτυπά και της πρόκκας

και του παλλουτζιού», δηλαδή είναι την ίδια

στιγμή σύμμαχος και του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.

Οι καλοί μας «σύμμαχοι» του ΝΑΤΟ, όποτε

έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, αντί να

παίρνουν θέση, συμπεριφέρονται όπως ο

Πόντιος Πιλάτος, και μας καλούν «να τα

βρούμε μόνοι μας» με την Τουρκία, τη στιγ-

μή που όλοι γνωρίζουν το ποιόν της…

Ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός

Θαλής ο Μιλήσιος κάποτε έλεγε στους φίλο-

υς του: «Δεν νοιώθω καθόλου καλά αυτόν

τον καιρό, επειδή φαύλοι με επαινούν». Εννο-

ούσε, πολύ σωστά, πως όταν κακοί σε επαι-

νούν, δεν πρέπει αυτό να σε ευχαριστεί, επει-

δή είτε κάνεις κάτι κακό ή τους μοιάζεις, δηλ.

έγινες κακός σαν κι αυτούς. Όταν επαινούν

και χειροκροτούν τους ηγέτες μας οι αναξι-

όπιστοι και αποικιοκρατικά σκεπτόμενοι ή

μάλλον τέως αποικιοκράτες «σύμμαχοι» και

«εταίροι» μας, δεν πρέπει να ενθουσιαζό-

μαστε, αλλά να κοιτάζουμε μήπως κάνουμε

κανένα λάθος ή κάτι κακό. 

Ο μεγάλος συγγραφέας Εμμανουήλ Ροΐδ-

ης έλεγε πριν 150 χρόνια: «Οι Έλληνες είχαν

συνηθίσει προ πολλού να καταπατώνται υπό

των ξένων ως αι σταφυλαί» (στο πατητήρι).

Φυσικά αυτό άρχισε όταν ύστερα από τη

δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια επι-

κράτησε η μεγάλη «πατριωτική» παράταξη,

η οποία – με ελάχιστες εξαιρέσεις – κυβέρ-

νησε την Ελλάδα σαν αμπελοχώραφο, σαν

αποικία, των Αγγλο-Αμερικανών, με αποτέ-

λεσμα να υποστούμε πάμπολλες τραγωδίες

και καταστροφής δίχως κανένα κέρδος.

Ακούμε τακτικά τους ηγέτες μας να λένε

ότι η εισβολή στην Ουκρανία είναι ίδια με την

εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Αυτοί

δεν είναι καθόλου σωστό. Στην Κύπρο τα

χωριά και οι πόλεις είχαν πλειοψηφία Ελληνο-

κυπρίων, αλλά ήταν μικτά. Στην Ουκρανία

οι κάτοικοι του δυτικού μέρους ήταν σχεδόν

εξ ολοκλήρου Πολωνοί με γερμανικές τάσεις

– αφού τον περισσότερο καιρό ανήκαν στη

Γερμανία. Το ανατολικό μέρος ήταν κατοικη-

μένο από Ρώσους. Όλα τα εργοστάσια στο

ανατολικό μέρος ήταν κατασκευασμένα από

τους Ρώσους, επειδή οι περιοχές ήταν ρωσι-

κές. Δεν είναι «Ρωσόφωνοι», αλλά Ρώσοι.

Αυτός είναι ο λόγος που τα δύο μέρη δεν

ήταν ποτέ τους σε καλές σχέσεις, αλλά είχαν

πάντα διαφορές. Έτσι, το 2014, τα δύο μέρη

έκαναν τη συμφωνία του Μινσκ, με την οποία

το ανατολικό τμήμα θα έπαιρνε αυτονομία

και στην πραγματικότητα το κάθε μέρος θα

ήταν ξεχωριστό. Παρενέβησαν οι Αμερικα-

νοί και εξόπλισαν το δυτικό τμήμα και έτσι

έφτασαν στην σημερινή κατάσταση. 

Πριν λίγες μέρες στρατιωτικοί αναλυτές

στο BBC παραδέχτηκαν ότι οι χιλιάδες καλά

εξοπλισμένοι Ουκρανοί που πολεμούν τους

Ρώσους στο ανατολικό τμήμα, πήγαν εκεί

από το 2014, πριν οκτώ χρόνια. Υπάρχουν

βίντεο όπου ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάι-

ντεν παρουσιάζεται να προωθούσε – ως αντι-

πρόεδρος των ΗΠΑ – δάνεια στους Ουκρα-

νούς φιλοΝΑΤΟϊκούς για αγορά αμερικα-

νικών όπλων για να πολεμήσουν στο φιλο-

ρωσικό ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. 

Φαίνεται ότι αυτό εξόργισε τον πρόεδρο

Πούτιν και τον εξώθησε να εισβάλει, επειδή

τον εξαπάτησαν όταν αυτός τήρησε τη συμ-

φωνία του Μινσκ.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Εξαπάτησαν τον Πούτιν με τη συμφωνία
του Μινσκ, γι’ αυτό έκανε την εισβολή»

Πεντηκοστή
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΙΩΗΛ 2:28-32

Παντοτινά
Φυλής μου

Όταν τελειώνει το κεράκι μου και σβήσει,

δεν θέλω, άνθρωποι, να κλάψετε για

μένα. 

Θέλω να πάω δίχως έγνοια προς τη

δύση…

και νά’χω μείνει μια πτυχή στα περασμέ-

να.

Δεν θέλω, άνθρωποι, να κλάψετε για

μένα. 

Να μην λασπώσετε τον δρόμο της φυγής

μου.

Ν’ ακούω τα αηδόνια της ζωής να κελα-

ηδούν,

θρύλους γενναιότητας παντοτινά, Φυλής

μου…

Έτσι θα μένω ένας κόκκος της ψυχής

σας, 

μέσα στο πνεύμα των προγόνων μας κι

εγώ.

Σαν τελειώσει το κεράκι της ζωής μου, 

ευχή, σας θέλω, να’ναι το πλοίο μου

γοργό.

Μερσίνη ΜacFarland
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Το Ουσιώδες

Γεννιόμαστε μόνοι, πεθαίνουμε μόνοι,

Όμως όσο ζούμε, συζούμε.

Η σχέση με τον εαυτό μας,

Καθορίζει και αυτήν με τους άλλους.

Πώς η παρουσία μας στον κόσμο,

Μετατρέπεται σε συλλογική υπόθεση;

Πως η πηγαία αλήθεια του καθενός,

Προστίθεται εις τον όλον άνθρωπο;

Λειτουργεί καθείς ως το όλον;

Το αντίστροφο ισχύει;

Η σοφία είναι καθημερινή ανάγκη.

Δεν μαθαίνεται τόσο, κυρίως παθαίνεται!

Την απαντάμε στις κορυφές

Και στις αβύσσους μας!

Βρίσκεται πάντα εις την ιερότητα,

Που φιλοξενεί το παρόν!

Εις κάθε κήπο χωρίς μάντρα,

Εις κάθε μποστάνι χωρίς φύλακα…

Εμείς είμαστε η μάντρα κι ο φύλακας,

Της συνολικής μας ύπαρξης!

Η πιο μεγάλη, θαυμαστή ανθοφορία,

Συμβαίνει την Άνοιξη, εν μέσω καταχείμωνου...

Είναι η ανθοφορία της μοναχικότητας!

Η Σοφία παίρνει στο κατόπι την ομορφιά,

Που υπάρχει ακόμη και στα αδιέξοδα!

Όσοι λατρεύουν το Φως,

Χορεύουν στον Ήλιο της διάκρισης,

Μακριά από την σκιερή κατάκριση…

Κατανοούν και συγχωρούν την σκιά,

Γιατί γνωρίζουν ‘ότι κι αυτή δεσμεύεται

Από τον υπέρτατο σκοπό που καταξιώνει,

Το πέρασμά της από τον κόσμο τούτο.

Οι σοφοί μιλούν ελάχιστα για τον Θεό,

Γιατί τον κουβαλούν διαρκώς μέσα τους,

Κάθε που αγκαλιάζουν τον διπλανό τους,

Με τρυφερότητα, με πράξεις

Και με τον λόγο τους!

Γι’ αυτούς δεν υπάρχουν τάξεις ανθρώπων …

Είμαστε όλοι βασιλιάδες και οι κυβερνόντες

Δεν είναι παρά η αντανάκλαση της δύναμης,

Της αδυναμίας της ηθικής ή της διαφθοράς μας!

Όμως οι σοφοί δεν ανέχονται την τυραννία,

Αφού μέσα τους καίει η φλόγα της ελευθερίας.

Δεν διαπραγματεύονται την ακεραιότητά τους ,

Και δεν κοστολογούν την δικαιοσύνη.

Το μεγάλο βήμα προς την πνευματική υπέρβαση,

Είναι η απαλλαγή από κάθε τι περιττό,

Για να κατακτήσουμε το ουσιώδες.

Αλέξανδρος Μαρινάκης

ΜΕΡΟΣ 44ον

«Φάλαγξ Κυπρίων 

Αγωνιστών στην εκστρατεία

για την απελευθέρωση του

Ναυπλίου»

(συνέχεια)

13) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΙΟΣ. Λοχαγός της

Φάλαγγος. Υπηρέτησε στην ξηρά και στη

θάλασσα και πήρε μέρος στον αποκλει-

σμό του Ναυπλίου. Πολέμησε ως πυρο-

βολητής στα καράβια (ΑΜ 1061 ΑΧΕΒ).

«Εν Κρανιδίω την 10η Μαΐου 1865,

Προς την επί των εκδουλεύσεων και

θυσιών του Ιερού Αγώνος Σ. Επιτροπήν

Ο υποφαινόμενος κάτοικος  Κρανιδίου

της επαρχίας Ερμιονίδος, άμα ήχησεν η

σάλπιγξ του υπέρ πατρίδος ιερού αγώνος,

λαβών τα όπλα και τεθείς υπό τας διατα-

γάς διαφόρων οπλαρχηγών, υπηρέτησα

την Πατρίδα κατά ξηράν και θάλασσαν με

γενναιότητα και ευπείθειαν εις τους ανω-

τέρους μου και προς βεβαίωσιν τούτων

φέρω τα εξής έγγραφα: 

1) Πιστοποιητικόν του Αναργύρου Α. Χατ-

ζηαναργύρου,

2) Πιστοποιητικόν του Νικολάου Μέξη, 

3) Πιστοποιητικόν του Νικολάου Λάμ-

πρου, 

4) Πιστοποιητικόν του Μακρυγιάννη, 

5) Πιστοποιητικόν διαφόρων οπλαρχηγών,

ήτοι Νικήτα Σταματελοπούλου, Π. Ζαφειρ-

οπούλου, Χρήστου Αγαλοπούλου και Κώστα

Γκιώνη. 

Ταύτα υποβάλλων υπ’ όψιν της σεβ. Επι-

τροπής ευελπιστώ ότι θέλει με κατατάξη εις

την χορείαν των συναγωνιστών μου καθ’

όσον μάλιστα προβεβηκώς την ηλικίαν στε-

ρούμαι και αυτών των προς το ζην αναγ-

καιοτέρων. 

Υποσημειούμαι με το ανήκον σέβας 

Ευπειθέστατος 

Ιωάννης Κύπριος»

(Ελήφθη την 22α Ιουνίου 1865).

«Πιστοποιητικόν

Δι’ ου γίνεται δήλον ότι εκ Κρανιδίου κύρ-

ιος Ιωάννης Κύπριος υπηρέτησε την Πατρίδα

πολεμικώς από αρχάς μέχρι τέλους του

υπέρ αυτονομίας της Ελλάδος Αγώνος,

δείξας πάντοτε την μεγαλυτέραν γενναιότ-

ηταν και ευπείθειαν εις τας διαταγάς των

ανωτέρων του, παρευρέθη δε ως τοιούτος

εις πολλάς κατά εχθρών μάχας ως εις την

του Ναυπλίου και άλλα τοιαύτας και προς

ένδειξιν 

Νικηταράς Σταματελόπουλος

Κώστας Γκιώνης

Νικόλαος Ιωάννου – Λάμπρου, ταγμα-

τάρχης

Χ. Αγαλόπουλος

Μακρυγιάννης

Ιωάννης Γουγονάσης

Π. Ζαφειρόπουλος

Παπαδημητρίου»

«Δηλοποιούμεν υπέρ του Καπετάν Ιωάν-

νη Κυπρίου, ότι κατά το πρώτον έτος της

ιεράς μας επαναστάσεως, το έτος 1821

υπηρέτησεν ο πλησθείς του εθνικού στρ-

ατού. 

Είτα δε κατά το 1822 επαρευρέθη εις την

1ην πολιορκίαν Ναυπλίου υπό του αυτα-

δέλφου μου Νικολάου Σταματελοπούλου,

πεσόντος τότε υπέρ της πατρίδος.

Ο ειρημένος καπετάν Ιωάννης Κύπριος

εις τας πολιορκίας ταύτας και καθ’ όλας τας

γενομένας μάχας και συγκρούσεις έδειξεν

ευτολμίαν και γενναιότηταν άκραν κατά του

εχθρού, ευρισκόμενος δε με αρκετούς υπό

την οδηγίαν του στρατιώτας.

Προς ένδειξιν λοιπόν του ανδρός τούτου,

τού δίδομεν το παρόν μας προς απόδει-

ξιν.

Εν Αθήναις την 1η Ιανουαρίου 1834

Ο Συνταγματάρχης 

Νικήτας Σταματελόπουλος

Ως γνωστά μου τα άνωθι επιβεβαιώ

Ιωάννης Κολοκοτρώνης»

«Καθ’ ην ημέραν υψώθη η υπέρ της ε-

λευθερίας εθνική σημαία παρακολουθή-

σας με τον στόλον τον αποκλεισμόν του

Ναυπλίου…

Λοχαγός Ιωάννης Κύπριος

Εν Αθήναις την 8η Δεκεμβρίου 1865».

14) ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ, Κύπριος. Πήρε

μέρος στην Πολιορκία του Ναυπλίου. Έλαβε

μέρος σε πολλές μάχες. Στρατιώτης (ΑΜ

354 ΑΧΕΒ).

15) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ, Κύ-

πριος. Αγωνιστής στην Ελληνική Επανά-

σταση του 1821. Σύμφωνα με έγγραφά

του που σώθηκαν στα Αρχεία του Ελληνι-

κού Κράτους, ήταν γιος κάποιου Σάββα

και της Μαρίας, γεννημένος στην Κύπρο

το 1801. Δεν αναφέρεται ο ακριβής τόπος

γέννησής του. 

Σύμφωνα προς την στρατιωτική άφεσή

του (στρατιωτικό απολυτήριο), που του

είχε δοθεί στις 24 Φεβρουαρίου 1834 στο

Ναύπλιο, ο Νικόλαος Χατζησάββας είχε

υπηρετήσει στον Τακτικό Στρατό με τον

βαθμό του δεκανέα. Αναφέρεται δε ότι

εδούλευσε πέντε χρόνους περισσότερον

της τριετίας του δι’ αναταγήν της πατρίδος

του και κατά διαταγήν της κυβερνήσεως. 

Προκύπτει, συνεπώς, ότι συνολικά υπηρέ-

τησε στον Τακτικό Στρατο για 8 χρόνια,

από το 1826 έως το 1834, οπότε και απο-

λύθηκε. Αργότερα επέστρεψε στην Κύπρο.

Σώζεται επιστολή του ημερομηνίας 4/6/1865.

Σ’ αυτήν ο Χατζησάββας μνημονεύει την

8ετή υπηρεσία του προς την Ελλάδα και

ζητά να του παραχωρηθεί κάποια σύνταξη,

γιατί τότε (το 1865) βρισκόταν σε δεινή

θέση και είχε πολυμελή οικογένεια (10 παι-

διά), εκ των οποίων τα περισσότερα ανή-

λικα, προσθέτοντας ότι αναγκαζόταν να

κάμει τον επαίτη όπως ζήσει αυτά. 

16) ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΥΛΗ, Κύπριος. 

«Προς τον κύριον Νομάρχην Αργολι-

δοκορινθίας

Εν Ναυπλίω την 3η Ιουνίου 1865.

Α’ Τμήμα Θ. 1η 

Αριθ. 13316 (απόσπασμα): 

Πολλάκις ο υποφαινόμενος αντέχθην

ενώπιον των κατά καιρούς κυβερνήσεων

του κράτους και των επί των παραπόνων

συσταθεισών επιτροπών υποβαλών διά-

φορα πιστοποιητικά των διαφόρων οπλα-

ρχηγών της Ελληνικής Επαναστάσεως εν

οις απεδεικνύετο αριδήλως αι εκδουλεύσεις

μου εις τε τον τακτικόν στρατόν και τον άτακ-

τον με τον βαθμόν του λοχίου, αλλά ουδεμία

μέχρι σήμερον μοι εδόθη επί των αγώνων

μου ανακούφισις και ικανοποίησις εις τα

έσχατα του γήρατός μου.

Ευπειθής

Αντώνιος Παυλής Κύπριος (Λοχίας)». 

Ο Αντώνης Παυλής υπηρέτησε με τον

Σωνιέρο ως στρατιώτης (ΑΜ 11802 ΑΧΕΒ).

Μέσα όμως από τον σπαραγμόν αυτόν

υπάρχει ζώσα και συνεχής η ανάμνησις

της κυπριακής αξιοσύνης και παλικαριάς.

Τραγουδούσε ο λαός: 

«Η Κύπρος εν’ εξακουστή,

που βκάλλει παλληκάρια,

βκάλλει στρατιώτες μ’ άππαρους,

στρατιώτες με κοντάρκα.

Μήτε στες σέλλες φαίνουνται

μήτε στα χαλινάρκα»…

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)



ΜΕΡΟΣ 15ον

Ακόμη το μελάνι των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λον-

δίνου δεν είχε στεγνώσει και η δυσπιστία και η αντι-

παράθεση ανάμεσα στις δύο εθνικές ηγεσίες άρχι-

σε να φουντώνει. 

Είναι φυσικά γνωστό ότι η ηγεσία των δύο εθνικών

κοινοτήτων στο νησί αγωνίζονταν για δύο διαμετρι-

κά αντίθετους στόχους. Οι Ελληνοκύπριοι για την

Ένωση με την Ελλάδα και οι Τουρκοκύπριοι για τη

Διχοτόμηση. Οι δύο ηγεσίες έτρεφαν αυτά τα ιδεώδη

και καμιά πλευρά δεν ήταν ειλικρινής όταν έβαζε την

υπογραφή της στις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. 

Οι πρώτες αντιδράσεις των 

Τουρκοκυπρίων: «Καλύτερα με τα φίδια

παρά με τους Έλληνες!»

Στις 20 Φεβρουαρίου 1959, όταν έγινε γνωστό

ότι υπογράφτηκαν οι Συμφωνίες της Ζυρίχης, η

Τ.Μ.Τ. και οι φανατικοί οπαδοί της Διχοτόμησης

οργάνωσαν ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην πλα-

τεία Σεραγίου στη Λευκωσία, και εκεί φώναζαν συνθή-

ματα υπέρ της Διχοτόμησης και κατά της ελληνο-

κυπριακής ηγεσίας: «Ταξίμ» (Διχοτόμηση), «η

Κύπρος είναι τουρκική», «Άτιμε Μακάριε, φονιά

Γρίβα», «Μεντερές, πουλήθηκες για τα δολ-

λάρια», «Καλύτερα να ζει κανείς με τα φίδια παρά

με τους Έλληνες». Την επομένη ο Κουτσούκ καθη-

σύχαζε τους έξαλλους οπαδούς της Διχοτόμησης

λέγοντας τους ότι «χαιρετίζει το γεγονός της επι-

στροφής των Τουρκικών στρατευμάτων στην

Κύπρο, ύστερα από πάροδο 80 χρόνων από

τότε που την εγκατέλειψαν».

Γρίβας – Δέρβης – Κυπριανός 

κατά του Μακαρίου

Η ελληνοκυπριακή ηγεσία ήταν εξίσου διαιρε-

μένη. Παρότι ο Γρίβας αρχικά δέχτηκε τις Συμ-

φωνίες της Ζυρίχης, λίγες βδομάδες αργότερα κατη-

γορούσε τον Μακάριο ότι δεν τον ενημέρωνε για

το πλήρες περιεχόμενο των Συμφωνιών. Ο για-

τρός Δέρβης παρόλο που και αυτός αρχικά δέχτηκε

τις Συμφωνίες, λίγο πιο ύστερα άρχισε να κατηγο-

ρεί τον Μακάριο για την υπογραφή τους, γιατί οι

Συμφωνίες, ανάμεσα σ’ άλλα πρότειναν και τη δημι-

ουργία ξεχωριστών δήμων. Ο «αιώνιος» αντίπαλος

του Μακαρίου, ο Μητροπολίτης της Κερύνειας Κυ-

πριανός, μαζί με τη δική του ενωτική ομάδα, άρχι-

σε την έκδοση της εφημερίδας «Έπαλξις», όπου

υποστήριζε τη συνέχιση του αγώνα για την Ένωση.

Η Προσωρινή Κυβέρνηση του Μακαρίου

– Κουτσούκ

Στις 5 Απριλίου 1959, προτού ακόμα ο ίδιος ο

Μακάριος και ο ίδιος Κουτσούκ εκλεγούν στις θέσεις

του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και προτού

ακόμα ολοκληρωθεί και θεσπιστεί το Σύνταγμα της

Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοίνωσαν τα Μέλη του

Υπουργικού Συμβουλίου! Σ’ αυτό το Υπουργικό

Συμβούλιο, που στην ουσία και στην πράξη δεν είχε

καμιά νομική υπόσταση, ο Μακάριος διόρισε εφτά

εκλεκτούς του και ο Κουτσούκ διόρισε τρεις δικούς

του εκλεκτούς. 

Οι περισσότεροι ήταν νεαροί και άσχετοι με τα

υπουργεία που τους είχαν προσφερθεί. Για παρά-

δειγμα ο Αντώνης Γεωργιάδης είχε σπουδάσει

Θεολογία και ανέλαβε το Υπουργείο Συγκοινωνιών

και Έργων! Ο νεαρός τότε Τάσσος Παπαδόπου-

λος (24 χρόνων) ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερι-

κών! Ο επίσης νεαρός Πολύκαρπος Γιωρκάτζης

άσχετος σε εργατικά θέματα, ανέλαβε το Υπουρ-

γείο Εργασίας! Ο Γλαύκος Κληρίδης το Υπουρ-

γείο Δικαιοσύνης, ο Ρηγίνος Θεοχάρους (Οικονο-

μικών), ο Πασχάλης Πασχαλίδης (Εμπορίου και

Βιομηχανίας), ο Οσμάν Ορέκ (Άμυνας), ο Φαζίλ

Πλουμέρ (Γεωργίας) και ο Νιαζί Μανιέρα (Υγείας). 

Ο Μακάριος αρχικά κράτησε και το Υπουργείο

Εξωτερικών για τον εαυτό του και αργότερα το είχε

δώσει στον Σπύρο Κυπριανού. Λίγους μήνες αργό-

τερα ο Αντώνης Γεωργιάδης διαφώνησε με τον

Μακάριο και παραιτήθηκε.

Το τουρκικό σκάφος «Ντενίζ» 

Λίγες μόνο μέρες μετά τη συνάντηση του Μακα-

ρίου με τον Γρίβα στη Ρόδο, στις 18 Οκτωβρίου

1959 ένα τουρκικό σκάφος, το «Ντενίζ» που μετέ-

φερε οπλισμό στους Τουρκοκυπρίους πιάστηκε στα

ανοικτά της Κύπρου. Απώτερος στόχος της Τ.Μ.Τ.

και του Ντενκτάς ήταν ακριβώς αυτός που επεδίω-

καν τόσο ο Μακάριος όσο και ο Γρίβας, δηλαδή ο

τορπιλισμός των Συμφωνιών Ζυρίχης. Οι υπο-

στηριχτές του ενωτικού αγώνα βρήκαν την ευκαι-

ρία να καταγγείλουν την τουρκική πλευρά και ζήτ-

ησαν να ακυρωθούν αμέσως οι Συμφωνίες. Ο Γρίβας

ζήτησε τον πλήρη αφοπλισμό των Τουρκοκυπρίων.

Ο Μακάριος διαμαρτυρήθηκε στον Κουτσούκ και

διέκοψε προσωρινά τις εργασίες της επιτροπής που

επεξεργαζόταν το Σύνταγμα.

Η μονογράφηση του Συντάγματος και το

Διάγγελμα του Μακαρίου

Στις 10 Νοεμβρίου 1959, ο Πρόεδρος της Συντα-

κτικής Επιτροπής Δρ Μπριντέλ, παρέδινε στον

Μακάριο και στον Κουτσούκ το Σύνταγμα που θέσπι-

ζε το ανεξάρτητο Κυπριακό κράτος για μονογρά-

φηση. Ο Δρ. Μπριντέλ απεκάλεσε το «νέο Σύνταγ-

μα» σαν την «Ενάτη Συμφωνία του Μπετόβεν!». Μια

βδομάδα αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου, ο Μακά-

ριος, παρά το γεγονός ότι μόλις είχε μονογραφήσει

το Σύνταγμα, σε διάγγελμα του προς τον ελληνικό

κυπριακό λαό, έλεγε τ’ ακόλουθα:

«....Το οικοδόμημα όμως δεν ετελείωσε. Το

πνεύμα της επαναστάσεως δεν ολοκληρώθη.

Το συμβόλαιον το οποίον μετά του κυπριακού

λαού συνωμολόγησα κατά την διάρκεια του

αγώνος και ενωρίτερον, δεν εξέπνευσε και δεν

ετερματίσθη.....»

Με το διάγγελμα του αυτό ο Μακάριος είχε εξορ-

γίσει τους Τουρκοκυπρίους όπως και η σύλληψη

του σκάφους «Ντενίζ» είχε εξοργίσει τους Ελληνο-

κυπρίους. Τι εννοούσε ο Μακάριος λέγοντας ότι «το

οικοδόμημα δεν ετελείωσε» και «το πνεύμα της επα-

ναστάσεως δεν ολοκληρώθη;» Η ελληνοκυπριακή

ηγεσία όσο και η τουρκοκυπριακή, με τις ομιλίες και

με τις πράξεις τους τορπίλλιζαν και στραγγάλιζαν

την «Ανεξαρτησία» που οι ίδιοι δέχτηκαν και οι ίδιοι

υπέγραψαν προτού ακόμα γεννηθεί!

Με την εκλογική νίκη του Μακαρίου στο Προε-

δρικό αξίωμα, ο Γρίβας του απέστειλε συγχαρη-

τήριο τηλεγράφημα και του φανέρωνε την υπο-

στήριξη του. Η υποστήριξη του Γρίβα για άλλη μια

φορά δεν κράτησε για πολύ. Στην Κύπρο από το

Δεκέμβριο 1959 μέχρι την ανακήρυξη της Κυπια-

κής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου 1960 επε-

κράτησε μια πολιτική αναρχία. Οι αγωνιστές της

ΕΟΚΑ είχαν χωριστεί σε φανατικούς οπαδούς του

Μακαρίου και του Γρίβα.

Το παζάρεμα για τις 

Βρετανικές Βάσεις

Οι Βρετανοί αρχικά ζητούσαν να έχουν 170 τετρ-

αγωνικά μίλια για τις στρατιωτικές τους βάσεις. Ο

Μακάριος και ο Κουτσούκ αντιδρούσαν στο μέγε-

θος της περιοχής και ύστερα από σκληρό παζάρι οι

Βρετανοί μείωσαν τις απαιτήσεις τους πρώτα στα

120 και αργότερα στα 99 τετραγωνικά μίλια. Οι

βάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί ήταν στο Ακρω-

τήρι και στη Δεκέλεια με διευκολύνσεις στο ραντάρ

Τροόδους, χρήση του αεροδρομίου της Λευκωσίας,

του Ακάμα για ασκήσεις και του λιμανιού της

Αμμοχώστου. Επειδή στην περιοχή του Αγίου Νικο-

λάου (λίγο έξω από την Αμμόχωστο) υπήρχε μια

άκρως απόρρητη Βρετανική εγκατάσταση και ο δρό-

μος Λευκωσίας – Αμμοχώστου περνούσε απ’ αυτή

την περιοχή, οι Βρετανοί δέχτηκαν να επωμισθούν

τα έξοδα των 700,000 λιρών για τη δημιουργία του

νέου δρόμου που ακολουθούσε παλαιότερα η σιδη-

ροδρομική γραμμή.

Οι εθνικιστικές εξάρσεις του 

Πατριωτικού Μετώπου και Μακαρίου

Παρόλο που οι ηγεσίες του τόπου αποδέχτηκαν

την Ανεξαρτησία σαν λύση, παρέμεναν «δέσμιες και

αιχμάλωτες» στα εθνικιστικά τους ιδεώδη και με τις

εθνικιστικές τους εξάρσεις προκαλούσαν η μια κοινό-

τητα την άλλη. 

Έτσι στις 25 Μαρτίου 1960 το Πατριωτικό Μέτω-

πο στη διακήρυξη του προς τον ελληνικό κυπριακό

λαό έλεγε τα ακόλουθα: «Η Κύπρος, ελληνική την

καταγωγήν και την συνείδησιν, ανταξίως και των

προγόνων και των πατέρων ηγωνίσθη προσ-

φάτως υπέρ ελευθερίας, αποδείξασα εμπράκ-

τως την πίστιν προς το αυτό ιδεώδες, διά το

οποίον το 1821 εμάχετο ο Ελληνισμός. Υπό του

ιδεώδους τούτου εμπνεόμενοι οι μαχηταί της

επαναστάσεως και οι αγωνισταί του κυπριακού

αγώνος ενίκησαν και εγένοντο πρωτεργάται

νέας ζωής και εθνικού μεγαλείου. Προ της θυσίας

των υποκλινόμενοι, υποσχόμεθα να συνεχίσω-

μεν παραμένοντες σταθεροί και πιστοί εις την

ελευθερίαν και την Ελλάδα».

Ο Μακάριος, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ανε-

ξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, «όμηρος» και

αυτός στα εθνικιστικά του ιδεώδη, με την ομιλία του

την 1η Απριλίου 1960, από τη μια «γαργαλούσε»

και «τόνωνε» τα πατριωτικά αισθήματα εκείνων των

Ελληνοκυπρίων που αισιοδοξούσαν ακόμα για την

Ένωση αλλά την ίδια ώρα προκαλούσε το σύνοικο

στοιχείο και έδινε «τροφή» σε εκείνους τους υπο-

στηριχτές της Διχοτόμησης που δεν συμμερίζονταν

τα δικά του ιδεώδη. Να τι έλεγε τότε: «Το πνεύμα

της θυσίας των ηρώων δεν θα παύση ποτέ να

οδηγή τας επερχομένας γενεάς εις τον δρόμον

του καθήκοντος και να αποτελή τίτλον αναφαί-

ρετον της Κυπριακής Ελευθερίας. Την Ελευθε-

ρίαν ταύτην έχομεν ημείς υποχρέωσιν ιεράν

έναντι της μνήμης εκείνων, να διασφαλίσωμεν

και να ολοκληρώσωμεν. Οι εθνικοί αγώνες ουδέ-

ποτε εξαντλούνται και ουδέποτε τερματίζονται.

Η δικαίωσις των ελπίδων και των πόθων μας,

δεν υπήρξε πλήρης δια των Συμφωνιών της

Ζυρίχης και του Λονδίνου».

Ένα χρόνο πιο μπροστά, την 1η Μαρτίου 1959,

στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο που γνώρισε ποτέ η

Κύπρος ο Μακάριος είχε πει εκείνο το περίφημο

«Νενικήκαμεν» και αποκαλούσε τις Συμφωνίες

Ζυρίχης-Λονδίνου και την ανεξαρτησία της Κύπρ-

ου σαν μια «νέα αυγή χαράς και ελευθερίας».

Ένα χρόνο αργότερα ο ίδιος μιλούσε για εθνικούς

αγώνες που δεν εξαντλούνται και ουδέποτε τερ-

ματίζονται! 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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¶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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Οι πρώτες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις
στις Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου
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ALMIRI KOLOTHOPITA
(HORIS FILO)

This is a traditional pie which

originated in Thessalia and is

popular throughout Greece. It is

soft inside with a crusty top, light

and flavoursome. It is also made

sweet but either way it is simple

to make with few ingredients and

is ideal to devour especially in

the summer months.

The intense flavours of cour-

gettes, fresh spring onions, fe-

ta and other cheeses, extra vir-

gin olive oil and herbs combine

to make an irresistible pie.

INGREDIENTS

Around 10 -12 pieces

1kg courgettes

175g all purpose flour

4 large free-range eggs, lightly

beaten

3tbsp Greek yoghurt

3 spring onions, finely

chopped

zest of 1 lemon

250g feta cheese, crumbled

250g graviera cheese or ke-

falotyri cheese, coarsely

grated

60ml extra virgin olive oil, with

extra for greasing

2tsp baking powder

a small handful of fresh flat-

parsley, leaves only, finely

chopped

1/3 of a bunch of fresh mint,

leaves only, finely chopped

30g semolina

60g sesame seeds

30g Nigella seeds

Sea salt and freshly ground

black pepper

TO GARNISH

a small handful of fresh mint

METHOD

1. Wash the courgettes well,

coarsely grate them and

place in a colander. Add a

pinch of salt, mix well and

set aside for at least 30

minutes. Then squeeze the

mixture well using the

palms of your hands to re-

move excess liquid.

2. Pre heat the oven to

180'C/160'C fan/gas4

3. In a large baking dish place

the courgettes and add the

flour, eggs, yoghurt, spring

onions, lemon zest, feta

and other cheeses, olive

oil, baking powder and the

herbs. Add enough freshly

ground pepper to taste but

no salt because the feta

cheese may be very salty.

4. Mix all the ingredients well

with a wooden spoon and

set aside. Grease a round

oven proof dish 30cm di-

ameter or a rectangular

oven proof dish 30x40cm

with olive oil. Sprinkle the

base of the oiled dish with

semolina and half of the

sesame seeds, pour the

mixture into the dish and

level it with a spatula.

Sprinkle the top with the

rest of the sesame seeds

and Nigella seeds.

5. Bake in the pre heated oven

for 45-50 minutes, until the

top is crusty and golden.

6. Remove from the oven and

let it rest for 5-10 minutes.

Divide into 10-12 pieces

and garnish with fresh

mint. Serve with Greek sal-

ad and tzatziki.

© George Psarias

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο 

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε στην “Ε”  με ένα τηλέφωνο:

020 7195 1787 - 8

 -  London Greek Radio -  Weekly Broadcasting Schedule 
 Monday Tuesday  Wednesday  Thursday Friday Saturday Sunday NEWS 
 

6.00- 7.00 

#CommunityChest 
 

[W.eekly I.nformation 
& S.upport H.our] 
® Repeat Show 

#CommunityChest 
® Repeat Show or 

 

#CommunityChest 
® Repeat Show or 

 

#CommunityChest 
® Repeat Show or 

Jukebox 

#CommunityChest 
® Repeat Show or 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
7am-  ERT 
 
 

 
7.00- 8.00 

 
The Big Greek 
Breakfast 
Agiologio Tis Imeras  

 

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras 

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
The Big Greek 
Breakfast  
Agiologio Tis Imeras  

 
7am-  ERT 
8am-  LGR 
 
 

 
8.00- 9.00 

 
The Big Greek 
Breakfast  
Sports Update 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast   
Sports Update 

 
The Big Greek 
Breakfast  

  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
8am-  LGR 
9am-  RIK  

 
9.00- 10.00 

 

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast   

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  
 

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
The Big Greek 
Breakfast  

 
9am-  RIK 
10am-  ERT 

 

 
10.00- 11.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 
 
 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Mid- Morning 
Madness  

Programme  
Followed by  
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 

 
10am-  ERT 
 

 
11.00- 12.00 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  
 
Recipe of the Week 

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri  

 
Ligo Prin To 
Mesimeri 

 
Mid- Morning 
Madness   
 

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 

 

 
12pm-  RIK 

 
12.00- 13.00 

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  
 
 

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  

 
Ligo Meta To 
Mesimeri  
 
 

 
Laiko Apogevma   

 
Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 

 
12pm-  RIK  

 
13.00- 14.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Laiko Apogevma   
 
 

 
The Cypriot Hour / 
Sunday Afternoon 
Show 
 

 
2pm-  RIK 

 
14.00- 15.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 
 
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Sporty Saturday 

 
Sunday Afternoon 
Show  

 
2pm-  RIK 
3pm-  LGR  
 

 
15.00- 16.00 

 
Apogevmatini 
Apólafsi 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  
 

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi  

 
Apogevmatini 
Apólafsi   

 
Sporty Saturday 
 
 

 
Sunday Afternoon 
Show  
  

 
3pm-  LGR  
4pm-  ERT 

 
16.00- 17.00 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 
 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 
 

 
#WeekendWindDown 
 
 

 
4pm-  ERT 

 
17.00- 18.00 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 

 
Home- Run  
 
 

 
#SaturdayShoutOut   
 

 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
 
6pm-  RIK 

 

 
18.00- 19.00 

 
Home- Run  

 
Home- Run  

 
Home- Run  

 
Home- Run  

 
Home- Run  
 

 
#SaturdayShoutOut  

 
#WeekendWindDown  

 
6pm-  RIK 

 

 
19.00- 20.00 

 
#CommunityChest 

 
[W.eekly I.nformation 
& S.upport H.our] 

 
Scandalous  
                                                            
  

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#WednesdayWisdom 

 
Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 

 
#NewMusicFriday 

 
#SaturdayStyle 
 
 

 
#SoothingSunday  

 
 
8pm-  ERT  

 
20.00- 21.00 

 
Live At The Greek 

  

 
Scandalous  

 
#WednesdayWisdom  

 
#ThrowbackThursday 

 
#NewMusicFriday  

 
#SaturdayStyle 
 

 
#SoothingSunday 

 
8pm-  ERT  
9pm-  RIK 

 
 

21.00- 22.00 

 
Live At The Greek 
 
 

 
Scandalous  

 
The Wednesday  
Late Show 

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday  

 

#SaturdayStyle 
 

 
#SoothingSunday 

 
9pm-  RIK 
10pm-  ERT 

 
22.00- 23.00 

 

 
Live At The Greek 
 
 
 

 
#TuesdayTunes 

 
The Wednesday  
Late Show    

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday   

 
#SaturdayShowdown    

 
#SundayFunday 
 

 
10pm-  ERT  

11pm-  RIK 

 
23.00- 0.00 

 

 
#MondayMoods  
 
 

 
 #TuesdayTunes  

 
The Wednesday  
Late Show 

 
#ThursdayThoughts 

 
#FridayFunday    

 
#SaturdayShowdown    

 
#SundayFunday 

 
11pm-  RIK 

 

 
0.00- 1.00 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  
 

 
 

 
1.00- 7.00 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
7am-  ERT 

 
 

Schedule is subject to change.  Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk  
On 103.3 FM in London, on DAB+ Plus Digital Radio in Birmingham, London & Manchester, online at lgr.co.uk, on your mobile via the LGR App,  

and on your Smart Speaker   -  Bringing You Closer To Your Culture. 
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ΠΕΜΠΤΗ 9 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: 

Αγνή Κι Ατιμασμένη
22.50 Ελληνική Ταινία: 

Φως, Νερό, Τηλέφωνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 IOYNIOY

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: 

Μάρα η Τσιγγάνα
22.45 Ελληνική Ταινία: 

Ένας Ώριμος Παιχνιδιάρης
00.15 Ελληνική Ταινία: 

Η Αγάπη Είναι Ελέφαντας

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

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
20.30 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος
21.15 Ελληνική ταινία:

Νύχτα Γάμου
22.45 Ελληνική Ταινία: 

Έλα Τώρα, Που Λείπει 
Ο Άντρας Μου

KYΡIAKH 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

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: 

Γεύση Από... Ελλάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

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: 
Στάσις Λεωφορείου

22.35 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

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
22.20 Ελληνική Ταινία:  

Για Την Καρδιά Της Ωραίας
Ελένης

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 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 Ταινίες της εβδομάδας 

με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
20.55 Ελληνική Ταινία: 

Ο Διαβολάκος Και 
Το Κέρατό Του.

22.15 Ελληνική Ταινία: 
Ούτε Μιλάει Ούτε Λαλάει

ΠΕΜΠΤΗ 16 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: 

Δύο Τρελοί Και ο Ατσίδας
23.00 Ελληνική Ταινία: 

Το Αγρίμι

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.

A l m i r i  Ko l o t h o p i tA  ( h o r i s  F i l o )
savoury Courgette pie without Filo
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