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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Συνάντηση Εθνικής Ομοσπονδίας
με σκιώδη υπουργό Εξωτερικών
David Lammy

Η.Β. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Δεν συμφέρει τον
Ερντογάν η προσάρτηση
ΣΕΛΙΔΑ 4

Εθνικό Μνημόσυνο πεσόντων 1974

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ
ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΔΙΚΟΥΣ» ΤΟΥ

n ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΑΤΟ
ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΚΟΥΡΗ
n ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ: «ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΝΗΣΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΔΙΚΑΙΟ»
n ΧΡ. ΚΑΡΑΟΛΗΣ: «Η ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣΗ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
ΣΕΛΙΔA 7

Μήνυμα Ευθύνης από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη
n Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΩΣ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ
ΣΕΛΙΔA 11

Αποχαιρετιστήριο δείπνο Εθνικής
Ομοσπονδίας
προς τον Γενικό
Πρόξενο
Θεόδωρο
Γκότση

Στις 5 Σεπτεμβρίου το όνομα
του νέου πρωθυπουργού…

n ΕΜΕΙΝΑΝ ΤΕΛΙΚΑ 8 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 20
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
n ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ Η ΠΕΝΥ ΜΟΡΝΤΟΝΤ (φωτό)
n ΑΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ 358 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
«ΔΙΠΡΟΣΩΠΟ»

ΣΕΛΙΔA 2

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Η τελική γιορτή του
ελληνικού σχολείου
Μάνορ Χιλλ

ΣΕΛΙΔA 10

ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13

n ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ: ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ASHMOLE Σελ. 11, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σελ. 14

Κύμα καύσωνα στη Βρετανία… μέχρι
και 41 Ο C Σαββατοκύριακο και Δευτέρα!!!

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

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

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΔΙΚΟΥΣ» ΤΟΥ

Στις 5 Σεπτεμβρίου το όνομα του
νέου Βρετανού πρωθυπουργού…

Σ

τις 5 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί
ποιος τελικά θα είναι ο νέος ηγέτης
του Συντηρητικού Κόμματος, ο οποίος
θα αναλάβει την πρωθυπουργία του
Ηνωμένου Βασιλείου για περίοδο δύο
ετών, μέχρι τις νέες γενικές εκλογές
(Μάιος 2024).
Την αρχηγία διεκδικούν 8 Συντηρητικοί
πολιτικοί, οι οποίοι κατέθεσαν την Τρίτη την
υποψηφιότητά τους αφού εξασφάλισαν τον
απαιτούμενο αριθμό υποστήριξης από 20
τουλάχιστον βουλευτές της κοινοβουλευτικής τους ομάδας.
Από τους υποψηφίους, οι μισοί σχεδόν
προέρχονται από μειονότητες (είναι απόγονοι δεύτερης γενιάς Ινδών, Πακιστανών,
Αφρικανών).
Σύμφωνα με έγκυρες μετρήσεις, επικρατέστερος ανάμεσα στους 358 Συντηρητικούς βουλευτές είναι ο τέως υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ (φανερή υποστήριξη 44 βουλευτών). Δεύτερη έρχεται η υπουργός Διεθνούς Εμπορίου και τέως υπουργός
Αμύνης (επί Τερέζα Μέι) Πένυ Μέρντοντ
(φανερή υποστήριξη από 24 βουλευτές).
Τρίτη είναι η υπουργός Εξωτερικών Λιζ
Τρας (φανερή υποστήριξη 21 βουλευτών).
Ανάμεσα, όμως, στα μέλη του Κόμματος, τα οποία θα κληθούν να ψηφίσουν ένα
από τα δύο ονόματα που θα τεθούν ενώπιόν τους, φαίνεται, από τη δημοσκόπηση
του Conservative Home, ότι η Πένυ Μέρντοντ κερδίζει με διαφορά. Εάν, μάλιστα,
αντίπαλός της θα είναι ο Ρ. Σούνακ, το αποτέλεσμα θα είναι 58% με 31%.

Από αριστερά προς τα δεξιά - πάνω σειρά: Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Nadhim
Zahawi, Liz Truss. Κάτω σειρά: Tom Tugendhat, Jeremy Hunt, Suella Braverman
και Kemi Badenoch

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η εκλογική διαδικασία είναι χωρισμένη
σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, οι 358 βουλευτές του κόμματος με διαδοχικές μυστικές ψηφοφορίες θα καταλήξουν στους δύο
επικρατέστερους. Το στάδιο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι
τις 21 Ιουλίου.
Στην δεύτερη φάση, θα κληθούν τα περίπου
200.000 μέλη του Συντηρητικού κόμματος
με επιστολική ψήφο να ψηφίσουν μέχρι το
τέλος Αυγούστου για την εκλογή του νέου
αρχηγού τους.
Στις 5 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί ο
νέος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος
και νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου
Βασιλείου.

ΑΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τον τελικό αριθμό των υποψηφίων για
την διεκδίκηση της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος και της πρωθυπουργίας της
Βρετανίας ανακοίνωσε την Τρίτη η «Επιτροπή 1922».
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για τη διαδοχή
του Μπόρις Τζόνσον θα είναι οκτώ.
Πρόκειται για τους: Κέμι Μπέιντενοχ,
Σουέλα Μπράβερμαν, Τζέρεμι Χαντ, Πένυ
Μόρντοντ, Ρίσι Σουνάκ, Τομ Τούγκεντχατ, Λιζ Τρας και Ναντίμ Ζαχάουι.
Ο Σάτζιντ Τζάβιντ, ο Ρίμαν Τσίστι και
ο Γκραντ Σιαπς αποσύρθηκαν τελικά από
την κούρσα προτού ανακοινωθεί η τελική
λίστα των υποψηφίων διότι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν υποστήριξη από
20 βουλευτές.
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Χθες Τετάρτη, μεταξύ 1:30μμ έως 3:30μμ
ξεκίνησε ο πρώτος γύρος των διαδοχικών
μυστικών ψηφοφοριών εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας των Συντηρητικών.
Στις 5μμ είχαν ανακοινωθεί τα ονόματα των
υποψηφίων που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Η «Ε» εκείνη την ώρα όδευε
προς το τυπογραφείο.
Όποιος υποψήφιος πήρε λιγότερες από
30 ψήφους αποκλείστηκε. Σήμερα Πέμπτη,
η διαδικασία θα επαναληφθεί μεταξύ 11:00πμ
– 1:30μμ. Ο υποψήφιος με τις λιγότερες
ψήφους θα φύγει από την κούρσα διαδοχής.
Το ίδιο θα επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να επικρατήσουν οι δύο τελικοί
υποψήφιοι μέχρι τις 21 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου του καλοκαιριού, οι δύο τελικοί υποψήφιοι θα συμμετέχουν σε μια σειρά προεκλογικών αναμετρήσεων στις περιφερειακές βάσεις του
Συντηρητικού Κόμματος, όπου τα μέλη του
κόμματος θα μπορούν να θέτουν τα ερωτήματά τους.

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ
CONSERVATIVE HOME
Δημοσκόπηση που έγινε χθες από την
έγκριτη ιστοσελίδα Conservative House
μεταξύ 842 μελών του Συντηρητικού κόμματος για όλους τους υποψηφίους δείχνει:
1η την Πένυ Μόρντοντ, πρώην Υπουργό Άμυνας και νυν Υφυπουργό Εμπορικής
Πολιτικής, με 19,6%

2η την Κέμι Μπέιντενοκ, Υφυπουργό
Τοπικής Διακυβέρνησης, Πίστεως και Κοινοτήτων, με 18,7%
3ο τον Ρίσι Σούνακ, πρώην Υπουργό
Οικονομικών, με 12,1%
4η την Σουέλα Μπράβερμαν, Γενική
Εισαγγελέα, με 11,1%
5η την Λιζ Τραςς, Υπουργό Εξωτερικών,
με 10,9%
6ο τον Τομ Τούγκεντχαντ, επικεφαλής
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
της Βουλής των Κοινοτήτων, με 7,2%
7ο τον Τζέρεμι Χαντ, πρώην Υπουργό
Εξωτερικών, με 4%
και 8ο τον Ναζίμ Ζαχάουι,Υπουργό Οικονομικών, με 3,8%
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ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΣΚΟΙ…

Ανώτατο ημερήσιο
όριο επιβατών
στο Χήθροου!!!
Η Διεύθυνση του αεροδρομίου Χήθροου δήλωσε ότι θα θέσει
ανώτατο όριο στον αριθμό των επιβατών που αναχωρούν από
αυτό στους 100.000 ημερησίως, στην προσπάθεια να μειώσει
την αναστάτωση στα αεροπορικά ταξίδια που προκαλεί η ανάκαμψη της ζήτησης.
Οι αεροπορικές εταιρίες στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο
της Βρετανίας έχουν ήδη ανταποκριθεί σε έκκληση της κυβέρνησης να μειώσουν τη χωρητικότητα, όμως η Διεύθυνση του
Χήθροου είπε πως πρέπει να προχωρήσουν περαιτέρω.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, οι αεροπορικές εταιρίες, οι υπάλληλοι φορτοεκφόρτωσης αποσκευών και το αεροδρόμιο μπορούν να εξυπηρετήσουν συλλογικά 100.000 επιβάτες που αναχωρούν από το Χήθροου, ένας αριθμός που ξεπεράστηκε πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες με αποτέλεσμα
μη αποδεκτά επίπεδα εξυπηρέτησης.

«Μερικές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναλάβει σημαντική
δράση, άλλες όμως όχι, και πιστεύουμε πως χρειάζεται περαιτέρω δράση τώρα προκειμένου να διασφαλίσουμε πως οι
επιβάτες θα έχουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο ταξίδι», ανέφερε
ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χήθροου, Τζον Χόλαντ-Κέι, σε
ανοικτή επιστολή που απηύθυνε την Τρίτη προς τους επιβάτες
όλων των αερογραμμών που εξυπηρετούνται από το μεγαλύτερο βρετανικό αεροδρόμιο.

Η ΠΕΝΥ ΜΟΡΝΤΟΝΤ
Η πρώτη γυναίκα Υπουργός Άμυνας στη
Βρετανία. Πολιτικό πρόσωπο που διαθέτει
ισχυρά ερείσματα στο κόμμα των Συντηρητικών αλλά και φύση ηγετική. Ήταν υποστηρίκτρια του Brexit. Σπούδασε Φιλοσοφία, ωστόσο, ξεχωρίζει και μέσα από έναν
ιδιαίτερο ρόλο που είχε στα νιάτα της, αυτόν
της… βοηθού μάγου!

ΡΙΣΙ ΣΟΥΝΑΚ
Ο μέχρι πρότινος υπουργός Οικονομικών,
πολυεκατομμυριούχος 42χρονος Ρίσι Σούνακ
είναι γόνος Ινδών μεταναστών, με πατέρα
που μεγάλωσε στην Κένυα, μητέρα που
μεγάλωσε στην Ταγκανίκα. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Σαουθάμπτον και σπούδασε
στην Οξφόρδη.
Σε βάρος του επιβλήθηκε πρόστιμο για
τα σκανδαλώδη κορωνοπάρτι στη Ντάουντιγκ Στριτ, ενώ η πλούσια Ινδή σύζυγός
του έχει γίνει πέτρα σκανδάλου φοροαποφυγής, ενόσω ο ίδιος ήταν στο υπουργείο
Οικονομικών.

«Ως εκ τούτου λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να εισαγάγουμε
ένα ανώτατο όριο με ισχύ από τις 12 Ιουλίου έως τις 11
Σεπτεμβρίου.
Αναγνωρίζουμε πως αυτό θα σημαίνει πως ορισμένα καλοκαιρινά ταξίδια είτε θα μετακινηθούν σε μια άλλη μέρα, σε ένα
άλλο αεροδρόμιο είτε θα ακυρωθούν και ζητάμε συγγνώμη
από όσους επηρεάζονται τα ταξιδιωτικά σχέδιά τους», πρόσθεσε.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ

Συνάντηση Εθνικής Ομοσπονδίας
με σκιώδη υπουργό Εξωτερικών
David Lammy
Τ

ις απειλές της τουρκικής κυβέρνησης κατά
της Κύπρου και της Ελλάδας, τον παράνομο
εποικισμό του Βαρωσιού, την παραβίαση της
κυπριακής ΑΟΖ και το μεθοδευμένο σχέδιο της
Άγκυρας για «κατακλυσμό» των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου από παράτυπους μετανάστες μετάφεραν στελέχη της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας στον σκιώδη υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας David Lammy, βουλευτή της
περιοχής Haringey του Λονδίνου. Παρών και ο
συμπατριώτης μας, βουλευτής του Εργατικού
Κόμματος στην περιφέρεια Enfielf-Southgate,
σκιώδης υφυπουργός Εξωτερικών, Πάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος διευθέτησε και τη συνάντηση.
Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο δείπνου εργασίας
που παρατέθηκε στο οίκημα της Αδελφότητας την
περασμένη Πέμπτη. Από πλευράς ΕΚΟ παρόντες
στη συνάντηση ήταν ο πρόεδρος Χρήστος Καραολής, οι αντιπρόεδροι Μιχάλης Έλληνας και Πάμπος Χαραλάμπους, η Σούζη Κωνσταντινίδη μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΟ, ο πρόεδρος της νεολαίας (ΝΕΠΟΜΑΚ) Ανδρέας Πάτσαλος και ο Γραμματέας Ανδρέας Καραολής.

Στον κ. Lammy αναφέρθηκε ότι η στασιμότητα που
παρατηρείται στο Κυπριακό οφείλεται αποκλειστικά
στην Τουρκία και στην Τουρκοκυπριακή ηγεσία, που
παρανοϊκά απαιτούν προ-αποδοχή της ύπαρξης του
ψευδοκράτους ως «ισότιμου κυρίαρχου κράτους»
προκειμένου να αρχίσουν νέες συνομιλίες στη βάση
λύσης «δύο κρατών».
Καταγγέλθηκαν οι τουρκικές ενέργειες στο Βαρώσι
που παραβιάζουν κατάφωρα τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ,
ειδικότερα το 550, καθώς και τις Συμφωνίες Κορυφής Κυπριανού-Ντενκτάς.
Τονίστηκε ότι η τουρκική παρανομία στην Κύπρο
επεκτείνεται και με εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ, με
τον Τούρκο πρόεδρο να εξαγγέλλει νέες παράνομες
έρευνες εντός θαλασσίων περιοχών της Ανατολικής
Μεσογείου, όπου ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα η
Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
Υπογραμμίστηκε η προσπάθεια της Τουρκίας για
αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης του πληθυσμού
της Κύπρου με «εισαγωγή» εποίκων στα κατεχόμενα, όπου οι Τουρκοκύπριοι είναι πλέον μειοψηφία.
Παράλληλα επισημάνθηκε με έκδηλη ανησυχία η με-

θοδευμένη τουρκική ενέργεια «κατακλυσμού» των

σε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον σκιώδη υ-

ελεύθερων περιοχών της Δημοκρατίας με παράτυ-

πουργό να εκφράζει θετικές απόψεις και πρόθεση

πους μετανάστες που διοχετεύονται από το ψευδο-

να ασχοληθεί πιο ενεργά με το πρόβλημα τόσο εντός

κράτος, ώστε να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του πληθυ-

της Βουλής όσο και εκτός. Επανέλαβε τη θέση για

σμού, δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή και να

αποστρατιωτικοποίηση της Κύπρου και σεβασμό των

πληγεί η συνοχή του νόμιμου κράτους.

ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε μια επα-

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και για τις απαρά-

Εκτεταμένη συζήτηση έγινε για την συνεισφορά

ελληνικών νησιών κατά παράβαση των υφιστάμε-

της κυπριακής Παροικίας στη βρετανική κοινωνία

νων Διεθνών Συνθηκών και του Διεθνούς Δικαίου,

καθώς και για τις παρούσες πολιτικές εξελίξεις στη

καθώς και για τον υβριδικό πόλεμο που κήρυξε η

χώρα μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπό-

Τουρκία με προώθηση παράνομων μεταναστών στην

ρις Τζόνσον.

Ελλάδα και την Ευρώπη μέσω του Έβρου και του
Αιγαίου Πελάγους.
Ο κ. Lammy άκουσε με προσοχή τα όσα του μετέφεραν τα μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας και ακολούθη-

Μεγάλο σκάνδαλο φοροδιαφυγής
ποδοσφαιριστών στην Αγγλία
Σκάνδαλο φοροδιαφυγής έχει ξεσπάσει

ματοποίησε μόνο 93 έρευνες.

στην Αγγλία, με πολλούς παίκτες της Premier

Η αγγλική εφημερίδα, προσθέτει ότι σε αυτό

League να είναι στο στόχαστρο των Αρχών.

το σκάνδαλο εμπλέκονται παράλληλα, 31

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της

σύλλογοι αλλά και 91 μάνατζερ ποδοσφαιρι-

αγγλικής εφημερίδας «The Sun», 329 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Αγγλία, εκ
των οποίων αρκετοί στην Premier League,
αποτελούν αντικείμενο φερόμενης φοροδιαφυγής, που σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις θα είναι ρεκόρ σε όλη την Μάγχη.

στών.
Αυτή η σημαντική πράξη αφορά ειδικότερα
τα μπόνους που χορηγούνται στους παίκτες
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν την εικόνα τους σε διαφημίσεις, ενώ σύμφωνα με το

Είναι χαρακτηριστικό για την σύγκριση, ότι

HMRC, από το 2015, έχουν εισπραχθεί 560

την περασμένη σεζόν, το αρμόδιο τμήμα HMRC

εκατομμύρια λίρες σε πρόσθετους φόρους,

(Her Majesty’s Revenue and Customs) πραγ-

που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.

νενωμένη Κύπρο.

δεκτες τουρκικές απειλές εναντίον της κυριαρχίας

Τονίστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,
όπως όλοι, και οι συμπατριώτες μας εξ αιτίας της
ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού, καθώς και
των επώδυνων συνεπειών του Brexit.

Άποψη - Σχόλια
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Η

Δεν συμφέρει τον Ερντογάν η προσάρτηση
Π

άγια πολιτική των κυβερνώντων στην
Άγκυρα είναι να διαρρέουν προς φίλια
ΜΜΕ διάφορα σενάρια είτε για να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη και να «ψήνουν» αυτό που πρόκειται να υιοθετήσουν, είτε για να
ασκήσουν πιέσεις προς τα έξω σχετικά με
υποτιθέμενες προθέσεις τους, ώστε να αποκομίσουν οφέλη ως αντάλλαγμα και να φανεί ότι έκαναν… πίσω!

Τ

ο τελευταίο το είδαμε στη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη σχετικά με
την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας
στη Συμμαχία. Ο Ερντογάν διαλαλούσε ότι
ενόσω αυτός βρίσκεται στην εξουσία, οι δύο
αυτές χώρες δεν θα μπουν στο ΝΑΤΟ διότι
υποστηρίζουν, δήθεν, τρομοκρατικές οργανώσεις. Την ίδια στιγμή διοχέτευε στα φιλικά του έντυπα ότι θα έθετε στη Σύνοδο θέμα κυριαρχίας ελληνικών νησιών. Δημιούργησε ένα κλίμα ρήγματος στο ΝΑΤΟ επ’ ωφελεία του φίλου και συνεργάτη του Ρώσου προέδρου Πούτιν.

Σ

ε σχέση με την Ελλάδα δεν τόλμησε να
πει οτιδήποτε, διότι ήξερε ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα τον «ισοπέδωνε» με την αδιάσειστη επιχειρηματολογία του. Έτσι, έδωσε
ο Ερντογάν την απατηλή εικόνα του ηγέτη
που δεν… επιδιώκει ένταση! Μόνος του τα
έλεγε, μόνος του τα καλλιεργούσε, μόνος του
τα «κατάπιε».

Σ

ε σχέση με την ένταξη της Σουηδίας και
™
της Φινλανδίας, εκείνο που «πέτυχε» ήταν
μια συνάντηση με τον Μπάιντεν για να την
χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό της χώρας
του διότι η δημοτικότητά του καταρρέει. Η απόσπαση «δέσμευσης» από τον Αμερικανό πρόεδρο για πώληση F16 είναι άνευ αντικρίσματος.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προ μηνών τη θέση ότι πρέπει να επιτραπεί η πώληση F16
στην Τουρκία, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ναι,
δίνεται το «βάρος» της προεδρικής στήριξης
αλλά ταυτόχρονα και της αναγνώρισης από
τον ίδιο τον Μπάιντεν της αναγκαιότητας να
συμφωνήσει το Κογκρέσο, η στάση του οποίου
είναι γνωστή, ιδίως του Ρόμπερτ Μενέντεζ
αλλά και ένεκα της μεγάλης απήχησης που
είχε η επική ομιλία Μητσοτάκη στο σώμα. Κατά τα άλλα, απλώς επαναλήφθηκε η ευρωπαϊκή ορολογία μόνο για το ΡΚΚ καθώς και
γενικότητες για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, που
κανείς δεν διαφωνεί. Στα υπόλοιπα που ζήτησε ο Ερντογάν (απελάσεις, πωλήσεις όπλων
από τις δύο χώρες κλπ) απλώς το κείμενο
της Συμφωνίας πιο πολύ κατοχυρώνει τις δύο
χώρες παρά την Τουρκία. (Αναλύσεις τύπου
Γιαννάκη Ομήρου περί… θριάμβου του Ερντογάν και ήττας του Ελληνισμού είναι τουλάχιστον αφελείς και φαιδρές). Να σημειώσουμε ακόμα ότι ο Μπάιντεν έβαλε φραγή στη
σχεδιασθείσα τουρκική εισβολή στη βόρειο

ΜΟΕ Τατάρ για διευκόλυνση των... λαθρομεταναστών
Πραγματικά είναι να απορεί ένας – ακόμα και ανίδεος – πώς ξοδεύουμε φαιά ουσία, ενέργεια,
πολιτικό χρόνο και επιμένουμε στα λεγόμενα «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης»! Τι θα πετύχουμε; Τη … λύπηση της Τουρκίας ή το έπαινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Υποβάλαμε προτάσεις,
απορρίφθηκαν μετά βαρβαρότητος, προχωρούμε τώρα με την ουσία του Κυπριακού. Όσο επιμένουμε, «παρακινούμε» και τον κατοχικό ηγέτη να υποβάλλει και αυτός δικές του προτάσεις και
να μετατρέπεται το Κυπριακό από θέμα εισβολής και κατοχής σε πρόβλημα έλλειψης εμπιστοσύνης
μεταξύ των δύο κοινοτήτων!
Κι όχι μόνο αυτό. Είναι και η κοροϊδία στη μέση, η υποτίμηση της νοημοσύνης μας, το πλήγμα
στην αξιοπρέπεια του Ελληνισμού της Κύπρου.
Ποιες προτάσεις, λοιπόν, υπέβαλε ο Τατάρ; Να γίνει αποναρκοθέτηση της νεκρής ζώνης και
να καταπολεμηθεί, τάχα, η παράτυπη μετανάστευση.
Να γίνει, λέει, μια επιτροπή στη βάση της αριθμητικής ισότητας, ώστε να καθαρίσει το νησί από
τις νάρκες, τρεις που βρίσκονται υπό το έλεγχο της Ε/κ πλευράς και μία υπό Τ/κ έλεγχο. Και στη
συνέχεια εισηγείται… συνεργασία για το μεταναστευτικό μέσω ενός μηχανισμού υπό τον ΟΗΕ,
ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο που προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις.
Δηλαδή, με απλά κατανοητά λόγια ο λόγος που ο Τατάρ επιδιώκει αποναρκοθέτηση είναι για
να… διευκολύνονται οι λαθρομετανάστες να εισέρχονται στα ελεύθερα εδάφη χωρίς κινδύνους.
Όμως, θέλει να διασφαλίσει κιόλας ότι οι μετανάστες που θα εισέρχονται παράνομα δεν θα διώχνονται αλλά θα προστατεύονται όλοι, διότι όλοι αιτούνται άσυλο. Το ψευδοκράτος δεν έχει αναγνωρισμένη Υπηρεσία Ασύλου. Συνεπώς, αν υπάρχουν και στο ψευδοκράτος κάποιοι μετανάστες,
να τους στείλει και αυτούς στο νόμιμο κράτος για να εξεταστεί η αίτησή τους.
Αυτές είναι οι προτάσεις Τατάρ. Βεβαίως η κυπριακή κυβέρνηση οφείλει να μην απαντήσει καν.
Να ρίξει στα σκουπίδια αυτές τις εισηγήσεις.
Παράλληλα, ο Τατάρ απαιτεί με θράσος όπως δοθεί στο ψευδοκράτος το 30% της οικονομικής
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο (έτσι λέει) διότι το δικαιούται!!! Από πού κι
ως πού; Μήπως πληρώνουν και αυτοί ετήσια εισφορά στην ΕΕ;. Είναι κράτος για να το επιχορηγεί η ΕΕ; Μόνο να τρώει θέλει ο Τατάρ και οι όμοιοί του.
Έφερε, ο άσχετος, ως παράδειγμα τη γερμανική ενοποίηση, όπου μέχρι να εξισωθεί η Ανατολική Γερμανία με τη Δυτική, όλη η βοήθεια πήγαινε στην Ανατολική Γερμανία. Συμφωνούμε. Να
ενσωματωθεί πλήρως η κατεχόμενη Κύπρος στην Κυπριακή Δημοκρατία, να αποχωρήσουν τα
τουρκικά στρατεύματα όπως έγινε με τα σοβιετικά από την Αν. Γερμανία και τότε να πάρουν όλη
τη βοήθεια οι Τ/κ. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά να τα πούμε δημόσια.

«Ε»
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Συρία για να πλήξει τους Κούρδους.

Ε

κείνο που απέμεινε στον Ερντογάν είναι
να κάνει επίθεση στην Κύπρο. Αρχικά
ανακοινώθηκε η αποστολή του τέταρτου
τουρκικού γεωτρύπανου στην Ανατολική
Μεσόγειο (δηλαδή στην κυπριακή ΑΟΖ) για
δράση στις 15 Ιουλίου. Τώρα, όπως έγινε γνωστό, αυτό το σχέδιο αναβάλλεται για μετά τον
Δεκαπενταύγουστο!!! Ίσως η μάχη στο Κογκρέσο να κορυφώνεται αυτό το διάστημα υπογείως…

Ε

ίχε, επίσης, δηλωθεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα βρισκόταν στην κατεχόμενη
Κύπρο στις 20 Ιουλίου για να… γιορτάσει τη
βάρβαρη εισβολή. Τώρα μάλλον δεν πραγματοποιείται αυτή η μετάβαση διότι ο Ερντογάν θα πάει στο Ιράν, όπου θα συναντήσει
τον φίλο του τον Πούτιν… Είχε, όμως, γραφτεί στο Τύπο, προφανώς από σκόπιμες διαρροές, ότι κάτι… μεγάλο θα εξήγγελλε από τα
κατεχόμενα. Αυτό ερμηνεύθηκε ως απόφαση του Ερντογάν να ανακοινώσει προσάρτηση των κατεχομένων και αυτή η ερμηνεία
αναπαρήχθη κυρίως στην Ελλάδα. Κάποιοι
– και σοβαροί κατά τα άλλα αναλυτές – έσπευσαν να πιστέψουν αυτό το ενδεχόμενο, βασιζόμενοι και στον απρόβλεπτο και αδίστακτο χαρακτήρα του νέο-σουλτάνου.

Ε

χουμε την ισχυρή άποψη ότι ένα τέτοιο
ενδεχόμενο είναι εντελώς αδύνατο να
γίνει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν συμφέρει στην Τουρκία για χίλιους λόγους. Αν
προβεί σε μια τέτοια ενέργεια είναι σαν να κατεδαφίζεται ολόκληρη η πολιτική της Τουρκίας
στο Κυπριακό. Η Τουρκία δεν είναι παράφρων όταν πρόκειται για τα συμφέροντά της.
Το να «εξαφανίσει» δημοσίως τους Τουρκοκυπρίους σημαίνει ότι η ίδια καθίσταται
πλέον ως η «άλλη πλευρά» στο Κυπριακό και
ως κατοχική δύναμη θα είναι ο συνομιλητής
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά, δηλαδή,
που έλεγαν οι Τούρκοι για τόσα χρόνια περί
«δικαιωμάτων των Τ/κ» κλπ, καταρρέουν ως
χάρτινος πύργος. Πώς θα προσαρτήσει επίσημα
έδαφος χώρας-μέλους της ΕΕ; Το ψευδοκράτος είναι τώρα προτεκτοράτο της Τουρκίας,
το ελέγχει στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά, αλλά το παρουσιάζουν ως «ανεξάρτητο
κράτος». Θα το καταργήσουν μόνοι τους;

Η

μόνη πιθανότητα που ίσως εξετάσουν οι
τούρκοι είναι να δημιουργήσουν μια «συνομοσπονδία δύο κρατών», δηλαδή μεταξύ
Τουρκίας και ψευδοκράτους. Αλλά και πάλι,
θα είναι δύσκολο να παρουσιάζονται διεθνώς
ως … τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος, που έχει
τη βούληση να βοηθήσει για.. λύση του Κυπριακού, την οποία απέρριψαν οι… αδιάλλακτοι Ε/κ καταψηφίζοντας το σχέδιο … Ανάν!

Ο

πως και να ‘χουν τα πράγματα, μία είναι
η δική μας υποχρέωση: Επανατοποθέτηση του Κυπριακού ως θέματος εισβολής
και κατοχής και προβολή αυτής της θέσης
παντού. Ούτε ΜΟΕ ούτε δικοινοτικές επιτροπές ούτε λογική συνομιλιών για σιωπηρή
αποδοχή της κατοχής.

«Ε»

★
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m

Όλοι οι υποψήφιοι αρχηγοί του Συντηρητικού Κόμματος υπόσχονται άμεση μείωση της φορολογίας, του VAT κλπ. Ένας σημειώνει
ότι αυτή η μείωση μπορεί να γίνει λίγο αργότερα… Δηλαδή, όλοι είναι
υπέρ του εξωτερικού δανεισμού, αφού τα οικονομικά κράτους είναι
στο κόκκινο. Να ζούμε με δανεικά τα οποία θα πληρώσουμε αργότερα με αύξηση των φόρων ή θα επιβαρύνουμε τις επόμενες γενιές
διότι κάποιοι θέλουν την καρέκλα του πρωθυπουργού και επιδίδονται σε λαϊκισμό. Είναι αυτή υπεύθυνη στάση;

m

Φαβορί για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος είναι
η Πένυ Μόρντοντ. Εάν την «αφήσουν» οι συνάδελφοί της
βουλευτές να κριθεί από τα απλά μέλη των Συντηρητικών, θα
κάνει… περίπατο. Ο λόγος;, Είναι «καθαρή» από σκάνδαλα,
έντιμη, Αγγλίδα και χριστιανή. Δεν μπορούν να φανταστούν οι
Συντηρητικοί ότι θα έχουν για πρωθυπουργό της χώρας τους
ένα μουσουλμάνο, ή έναν Ινδό στην καταγωγή, που θα στέκεται δίπλα στη Βασίλισσα στον καθεδρικό Ναό του Αποστόλου
Παύλου και θα τους εύχεται Καλά Χριστούγεννα!!!

m

Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου
Ελπιδοφόρου φαίνεται ότι τα έχει ισοπεδώσει όλα. Διάβασα
ότι μετά την Κληρικολαϊκή Συνέλευση προσκάλεσαν από την Ελλάδα την τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή για να τους διασκεδάσει. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ¨», η δημοφιλής τραγουδίστρια έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους συμμετέχοντες στην
46η Κληρι-κολαϊκή, μετά το τέλος της οποίας όλοι συγκεντρώθηκαν
γύρω από την πίστα για να τραγουδήσουν και να διασκεδάσουν μαζί
της. Μεταξύ αυτών και αρκετοί νεαροί κυρίως κληρικοί.
Κάποιοι σοβαροί ιερωμένοι αποχώρησαν. Πάντως, σύμφωνα με
τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ιγνατίου, δεν επιβεβαιώθηκαν οι «κακοήθεις» φήμες ότι και ο Αρχιεπίσκοπος τραγουδούσε Βανδή… Όμως,
ύστερα από λίγες μέρες ο κ. Ελπιδοφόρος ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου
βάφτισε δύο παιδιά ενός ζευγαριού διάσημων Ελλήνων ομοφυλοφίλων. Ο ένας εξ αυτών, ο Ευάγγελος Μπούσης, ευχαρίστησε τον
Φαναριώτη Αρχιεπίσκοπο για «την πρώτη ανοικτά gay βάφτιση στην
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ως επίσης και για την αλλαγή που ωθεί
στην Ορθόδοξη Εκκλησία».
Και αυτός ο ιεράρχης, σου λέει, έχει φιλοδοξίες και προορίζεται για
Οικουμενικός Πατριάρχης!!! Αν είναι δυνατόν!

m

«Οι πολίτες στην Ελλάδα δεν βγάζουν τον μήνα και ευθύνεται η Νέα Δημοκρατίας. Τάδε έφη η Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Εργασίας.
Μάλιστα! Ευθύνεται ο Μητσοτάκης για τον βάρβαρο πόλεμο
Πούτιν στην Ουκρανία, που επέφερε αύξηση στην τιμή της ενέργειας. Επί υπουργίας της μερίδα πολιτών όχι απλώς δεν έβγαζαν τον μήνα, αλλά κατέφευγαν σε κοινωνικά παντοπωλεία και
τα λαϊκά συσσίτια για να ζήσουν και να μην πεθάνουν της πείνας.
Επί εποχής της επικρατούσε δικτατορία μειοψηφιών στα πανεπιστήμια, η ελευθερία ακαδημαϊκής δράσης ήταν υπό την…
έγκριση των τραμπούκων και χασισεμπόρων, τα πανεπιστήμια
είχαν μετατραπεί σε γιάφκες τρομοκρατών, οι λαθρέμποροι
ψυχών έκαναν θραύση με την προώθηση μεταναστών και ένα
σωρό άλλα. Να μην τα ξεχνούμε αυτά.

m

Ο Σιζόπουλος της ΕΔΕΚ ζήτησε σε συνεδρία του Εθνικού
Συμβουλίου έκτακτη χορηγία στα κόμματα για τις… προεδρικές εκλογές!!! (μερικά εκατομμύρια). Καλά, η ΕΔΕΚ έχει κομματικό
υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας; Αφού όλα τα κόμματα υποστηρίζουν
ανεξάρτητους. Τα χρήματα των φορολογουμένων τι τα θέλουν; Για να
καλύπτουν λειτουργικά τους κομματικά έξοδα; Βέβαια, τους έκραξε
όλους άγρια ο κόσμος και τα υπόλοιπα κόμματα διαχώρισαν τη θέση
τους. Τους το «έκοψε» και ο υπουργός Οικονομικών. Τέτοια ξενδιαντροπιά πια;;;
ΗΡΑ
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «LE POINT» ΓΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ:

«Είναι σκουλήκι στον καρπό,
εχθρός μας εκ των έσω»
E

να άρθρο της εφημερίδας «Le Point»,

(κείμενο Franz–Olivier Giesbert)

ασκεί δριμεία κριτική στον πρόεδρο της
Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, και σε όσα
επιδιώκει με φόντο τις εκλογές του 2023.
«Εάν σας άρεσε η παράσταση που δίνει
εδώ και μήνες ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ένας
εγκληματίας πολέμου και κατ’ επάγγελμα
παραβατικός, που ονειρεύεται την ανασύσταση της ΕΣΣΔ, θα λατρέψετε την επερχόμενη
συνέχεια με τον Ταγίπ Ερντογάν που, όπως
και ο Ρώσος ομόλογός του, σκοπεύει να
ακολουθήσει μέχρι τέλους τις φαντασιώσεις
του προσπαθώντας να αναδημιουργήσει
την Οθωμανική Αυτοκρατορία», σημειώνει
ο δημοσιογράφος.
Απέναντι στο φιάσκο της οικονομικής
κατάστασης στη χώρα του «ονειρεύεται
φυσικά να κάνει πόλεμο», χωρίς να ξέρει
ακόμη το πού. Πριν από τις εκλογές του
2023 που δεν προμηνύονται ευνοϊκές για
τον ίδιο, εάν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, εξετάζει πολλά σενάρια.
«Πρώτον, να τελειώσει το έργο των προκατόχων του που τον 20ό αιώνα έκαναν
Γενοκτονία κατά της Αρμενικής και Ελληνικής μειονότητας: καίγεται να αναζητήσει
αυτούς τους λαούς μέχρι την Αρμενία και
την Ελλάδα, τους οποίους θα ήθελε να διαμελίσει ή να φάει. Στη συνέχεια να συνθλίψει

τους Κούρδους που αποτελούν το 24% του
τουρκικού πληθυσμού, των οποίων το εμβρυϊκό κράτος σκοπεύει να εξαλείψει στη Συρία».
«Ο Erdogan δεν έχει όρια. Μαζί του, πάντα
πρέπει να φοβόμαστε τα χειρότερα, ειδικά
αφού αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πιο
μακιαβελικός από τον Putin», σχολιάζει ο
αρθρογράφος και συνεχίζει:
«Πόσο μάλλον που εμείς οι δυτικοί τον
ενθαρρύνουμε στις αυταπάτες του ξαπλώνοντας μπροστά του κάθε φορά που
συνοφρυώνεται. Είναι το σκουλήκι στον
καρπό, ο εχθρός μας εκ των έσω. Κινεί
τα νήματα στο ΝΑΤΟ, του οποίου η χώρα

είναι μέλος, και έχει πλέξει τον ιστό του
στην Ευρώπη, ειδικά μεταξύ των μουσουλμάνων στη Γαλλία, οι οποίοι πολύ συχνά
βρίσκονται υπό τουρκική επιρροή».
«Ο Erdogan κυριεύεται από μια άλλη
ψύχωση: τους Αρμένιους (…) Σε αυτόν τον
κόσμο της βαρβαρότητας, αν υπάρχουν
ακόμα κανόνες, είναι ο σουλτάνος που τους
ορίζει. Ενισχύοντας τις αεροπορικές ή θαλάσσιες παραβιάσεις κατά της Ελλάδας, διεκδικεί και τα ελληνικά νησιά των Δωδεκανήσων. Περιμένοντας να διεκδικήσει άλλα
εδάφη, καθώς είναι αχόρταγος», καταλήγει
μεταξύ άλλων το άρθρο.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΔΑΔ) ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΒΑΛΑ

Πιθανή αποπομπή της Τουρκίας
από το Συμβούλιο της Ευρώπης
To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί με
μια απόφαση που ζητεί την απελευθέρωση του ακτιβιστή και
μαικήνα των τεχνών Οσμάν Καβάλα, κάνοντας ένα ακόμη βήμα
που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποπομπή της Άγκυρας
από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Η Επιτροπή των Υπουργών, που αποφασίζει την πολιτική του
Συμβουλίου της Ευρώπης και επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, έστειλε πίσω την υπόθεση στο δικαστήριο τον Φεβρουάριο.
Ο Καβάλα, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή εδώ και σχεδόν πέντε
χρόνια, έχει έκτοτε καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης και τον Απρίλιο του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς
αναστολή. Άλλοι επτά άνθρωποι καταδικάστηκαν σε 18 χρόνια κάθειρξη για συνέργεια σε μια, κατά τους επικριτές των αρχών, πολιτική δίκη με στόχο την ποινικοποίηση των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα το 2013 και έμειναν στην ιστορία ως
«κίνημα του Γκεζί» — η μεγαλύτερη λαϊκή πρόκληση προς τον τότε
πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν.

Η απόφαση-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
Το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του ΕΔΔΑ έκρινε ότι η Τουρκία
παραβίασε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με το να μην απελευθερώνει τον Καβάλα σύμφωνα με την
προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Σύμφωνα με το δικαστήριο, το νέο κατηγορητήριο εις βάρος του
Καβάλα μετά την απόφαση του ΕΔΔΑ τον Δεκέμβριο του 2020 δεν
περιλαμβάνει κάποια ουσιώδη γεγονότα και «οι ερευνητικές Aρχές
για άλλη μια φορά αναφέρθηκαν σε πολυάριθμες ενέργειες, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν με απολύτως νόμιμο τρόπο».
Το δικαστήριο πρόσθεσε ότι ο Καβάλα παραμένει υπό κράτηση
παρά τις τρεις αποφάσεις για την απελευθέρωσή του και την μια
αθωωτική απόφαση που καλούσε την Τουρκία να του καταβάλει
αποζημίωση 7.500 ευρώ.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η απόφαση
είναι απογοητευτική και αναμένει την Επιτροπή των Υπουργών να
ενεργήσει αμερόληπτα και με βάση την κοινή λογική στη διάρκεια
των επόμενων διαδικασιών.
Πριν από πάνω από δύο χρόνια το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι ο Καβάλα θα πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα και σχολίασε ότι η κράτησή
του αποσκοπεί στην φίμωσή του, αλλά τα τουρκικά δικαστήρια αποφάσισαν την συνέχιση της κράτησής του.
Η τελευταία απόφαση είναι το τελευταίο βήμα στην αποκαλούμενη
«διαδικασία επί παραβάσει» κατά της Τουρκίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποπομπή της χώρας από το Συμβούλιο
της Ευρώπης, του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος.
Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι να αποφασίσει η Επιτροπή των Υπουργών για τα μέτρα που θα λάβει έπειτα από την αποτυχία της Τουρκίας να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΕΔΔΑ.
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ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΕΝΕΝΤΕΣ…

Μπλόκο από τη Γερουσία
για τα F-16 στην Τουρκία
Μια από τις δύο τροπολογίες για την απαγόρευση αναβάθμισης των F-16 ή πώλησης νέων μαχητικών στην Τουρκία
«πέρασε» από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των ΗΠΑ.
Το επόμενο κοινοβουλευτικό στάδιο είναι η υπερψήφισή της
από την ολομέλεια της Βουλής, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει έως
το τέλος Ιουλίου.
Βάσει της τροπολογίας απαγορεύεται η πώληση νέων F16, κιτ
εκσυγχρονισμού και αναβαθμισμένης τεχνολογίας στην Τουρκία
και σε κάθε οντότητα που σχετίζεται με την Τουρκία.
Ωστόσο, η τροπολογία αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό που επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεπεράσει τους περιορισμούς που διατυπώνονται εάν πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι κάτι τέτοιο είναι προς
το ζωτικό συμφέρον εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και αν έδινε αναλυτική περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι τα F-16 δεν χρησιμοποιούνται για υπερπτήσεις πάνω από
την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η τροπολογία, που θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, αναφέρει τα
εξής:
«Ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ) δεν μπορεί να πωλήσει ή να εγκρίνει
άδεια για την εξαγωγή νέων αεροσκαφών F-16 ή τεχνολογίας αναβάθμισης F-16 ή κιτ εκσυγχρονισμού σύμφωνα με οποιαδήποτε
αρχή που προβλέπεται από τον νόμο περί ελέγχου εξαγωγών
όπλων (22 U.S.C. 2751 κ.ε.) στην κυβέρνηση της Τουρκίας ή σε
οποιαδήποτε υπηρεσία ή όργανο της Τουρκίας, εκτός εάν ο Πρόεδρος (των ΗΠΑ) παράσχει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της
Γερουσίας, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής
των Αντιπροσώπων και στις επιτροπές Άμυνας του Κογκρέσου
πιστοποίηση ότι:
Αυτή η μεταφορά είναι προς το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και λεπτομερή περιγραφή των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τέτοια F-16 δεν
χρησιμοποιούνται από την Τουρκία για επαναλαμβανόμενες μη
εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα».
Οι δύο τροπολογίες κατατέθηκαν από τους βουλευτές Κρις
Πάππας και Φρανκ Παλόν

Εμμένει στο «ΟΧΙ» ο Μενέντεζ
Εμμένει στην αρνητική του θέση κατά της πώλησης F-16 από
τις ΗΠΑ στην Τουρκία ο Μπομπ Μενέντεζ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε δημοσιογράφος του «Politico».
Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Άντριου Ντεζιντέριο, ο οποίος
καλύπτει θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής των
ΗΠΑ, ανέφερε πως, σε συζήτηση που είχε με τον Μενέντεζ, ο
πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας ξεκαθάρισε πως «δεν σκοπεύει να υποχωρήσει από την αντίθεσή του
για την πώληση F-16 στην Τουρκία».
«Ο Μπάιντεν είπε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ πως υποστηρίζει
την πώληση F-16 στην Τουρκία, όμως δεν μπορεί να κάνει
τίποτα χωρίς την έγκριση των Μενέντεζ και Ρις», σχολίασε στη
συνέχεια ο Ντεζιντέριο.

Κυπριακή Επικαιρότητα
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΧΕΙ ΦΘΑΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ

Το τουρκικό σχέδιο αλώσεως της Κύπρου με
μετανάστες ισοδύναμο με την εισβολή του ‘74
Η

κατάσταση δεν πάει άλλο. Η
Κύπρος πλημμύρισε από παράνομους μετανάστες, οι οποίοι
διοχετεύονται κυρίως από τη γραμμή αντιπαράταξης, βάσει ενός
σατανικού σχεδίου της Τουρκίας
για υπόσκαψη της Κυπριακής
Δημοκρατίας, διάρρυξης του κοινωνικού ιστού και δημιουργία
αναταραχής στα ελεύθερα εδάφη
του νόμιμου κράτους.
Αυτή τη στιγμή η παράνομη μετανάστευση στην Κύπρο είναι το υπ’
αριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα. Θα
λέγαμε ισοδύναμο με την τουρκική
εισβολή του 1974. Αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τώρα, η
εκρηκτική κατάσταση θα ξεφύγει κάθε ελέγχου.
Δυστυχώς, πλην του υπουργού
Εσωτερικών Νίκου Νουρή, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, οι προεδρικοί υποψήφιοι, δεν φαίνεται να
έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος
του προβλήματος και το πώς θα εξελιχθεί. Απαιτούνται πρακτικές λύσεις,
όχι θεωρητικές φιλοσοφίες, πρακτικοί τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης του υπαρκτού κινδύνου.
Σχετικό πρόσφατο άρθρο του
δημοσιογράφου Σάββα Ιακωβίδη
στη «Σημερινή» περιγράφει το πρόβλημα με πολύ παραστατικό τρόπο υπογραμμίζοντας βασικά αληθή
γεγονότα και προβαίνει σε πρακτικές εισηγήσεις. Θα προσθέταμε,
πέραν της φύλαξης της διαχωριστικής γραμμής από τον στρατό, την
Αστυνομία, τους Εφέδρους, τους
Πολιτοφύλακες, και τη δημιουργία
εθελοντών από τα κόμματα, ώστε
συντεταγμένα και υπό την εποπτεία
των Αρχών να διαφυλάττουν τις εισόδους απ’ άκρη σ’ άκρη της Κύπρου
και να απωθούνται όσοι αποπειρώνται να εισέλθουν παράνομα στα
ελεύθερα εδάφη.
«Ε»
Ακολουθεί το άρθρο του Σάββα Ιακωβίδη με τον πιο κάτω χαρακτηριστικό τίτλο:
«Η Τουρκία μαυρίζει την
Κύπρο με μετανάστες –
το κράτος πότε θ’ αντιδράσει
δυναμικά-αποφασιστικά;
Η Κύπρος έχει κυριολεκτικά μαυρίσει. Η ασφάλεια και η επιβίωσή
της υπονομεύονται ευθέως από τον
Αττίλα της κατοχής, του εποικισμού
και τους παράνομους μετανάστες.
Αυτός ο εφιάλτης δεν θα σταματήσει με παρακάλια, αλλά με σκληρά
μέτρα. Να παραμεριστούν προεκλογικές σκοπιμότητες, γραφειοκρατικές διαδικασίες, ψηφοθηρίες. Αν το
κράτος επιμείνει στην ατολμία του,
να μην εκπλαγεί κανείς αν απελπισμένοι πολίτες αναλάβουν τον ρόλο του κράτους
Κράτος σημαίνει δύναμη! Η εκάστοτε κυβέρνηση έχει σημαντικές
δύο αποστολές: Πρώτον, να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα ζουν σε ασφάλεια από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους. Δεύτερον, να υπερασπίζεται και να διεκδικεί τα συμφέροντα του κράτους και του λαού με

«Η Τουρκία μαυρίζει την Κύπρο με μετανάστες – το
κράτος πότε θ’ αντιδράσει δυναμικά-αποφασιστικά;»

όλα τα μέσα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, από το 1974, αντιμετωπίζει
δύο Αττίλες: Την τουρκική εισβολή,
που οδήγησε στην κατάκτηση του
37% του εδάφους της και τον εποικισμό, ο οποίος συμβάλλει σταδιακά και εφιαλτικά στη δημογραφική
αλλοίωση της νήσου.
Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα
την τελευταία τριετία, η Κύπρος υφίσταται έναν άλλο, τρισχειρότερο Αττίλα,
που έχει τον ίδιο υποκινητή, την Τουρκία. Είναι οι οργανωμένες, μεθοδευμένες και σταθερά αυξανόμενες
μεταναστευτικές ροές, κυρίως από
χώρες της Αφρικής. Χιλιάδες Αφρικανοί, αφού μεταφερθούν στην Τουρκία και μετά στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, εισβάλλουν στις
ελεύθερες περιοχές χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Είναι παράνομοι! Λογικά θα έπρεπε να φυλακιστούν αμέσως και τάχιστα να απελαθούν. Αλλ’
όχι! Δηλώνουν ότι είναι δήθεν πολιτικά διωκώμενοι και αιτούνται πολιτικού ασύλου.
Επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
υπόκειται σε κανονισμούς και, άρα,
μεταφέρει όλες αυτές τις ορδές των
παρανόμων στο κέντρο Πουρνάρα
μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους. Κάθε μέρα πάνω από 100 παράνομοι
εισβάλλουν στις ελεύθερες περιοχές.
Είναι ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος, τον οποίο η κατοχική Τουρκία επέλεξε για να κατακτήσει ολόκληρη την Κύπρο. Δεν
θα κάνει τρίτη εισβολή. Δεν θα ρίξει
ούτε σφαίρα. Οι δεκάδες χιλιάδες
των παράνομων μεταναστών, που
διοχετεύει στις ελεύθερες περιοχές,
είναι οι οβίδες με τις οποίες θα ισοπεδώσει τη δημογραφική σύνθεση
και θα καταντήσει τους Έλληνες ως
τραγική μειοψηφία.
Θα περίμενε κανείς ότι η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία
θα είχαν ως πρώτη προτεραιότητά
τους την αντιμετώπιση και εξουδετέρωση αυτού του τρίτου Αττίλα. Ο
Υπουργός Εσωτερικών, Ν. Νουρής,
που είναι ο μόνος υπουργός που κατανόησε την κρισιμότητα του μεταναστευτικού, αφέθηκε ουσιαστικά
μόνος. Οι άλλοι Υπουργοί -Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Άμυνας και Εργασίας- παρεμβάλλουν εμπόδια,
αδιαφορούν ή δεν συνεργάζονται.
Δεν είναι δουλειά του Ν. Νουρή να
μεριμνά για διακρατικές συμφωνίες

για την απέλαση παράνομων εισβολέων. Είναι ευθύνη του Υπουργού Εξωτερικών. Ο Ν. Χριστοδουλίδης, παλαιότερα, και τώρα ο Γ.
Κασουλίδης αδιαφόρησαν κατά
τρόπον ασύγγνωστο. Όσον αφορά
την Υπουργό Δικαιοσύνης… Μα,
υπάρχει Υπουργός Δικαιοσύνης;
Σε δηλώσεις του, την περ. Κυριακή (και την Τρίτη στο ΡΙΚ), ο Ν.
Νουρής εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη βραδύτητα με την
οποία τοποθετείται νέο συρματόπλεγμα και για τη συγκρότηση ομάδας 300 που θα επιτηρούν τη γραμμή Αττίλα. Παράλληλα αναφέρθηκε
στην Πολωνία και στην Ελλάδα και
πώς αυτές οι χώρες πέτυχαν ανακοπή της μεταναστευτικής εισβολής.
Η Πολωνία, σε έξι μήνες έκτισε ατσάλινο φράχτη ύψους έξι μέτρων και
μήκους 165 χλμ. Προφανώς εκεί δεν
σκέφτηκαν ούτε τις μονόπλευρες
ευαισθησίες της Ευρωπαίας Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα
Γιόχανσον, η οποία επέκρινε την
Ελλάδα επειδή, κατ’ ισχυρισμόν της,
απωθεί παράνομους μετανάστες να
εισβάλουν στη χώρα, μήτε κανονισμούς και γραφειοκρατίες.
Την περ. Τρίτη (5/7/2022), ο διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών
χαρακτήρισε την εκρηκτική κατάσταση στο μεταναστευτικό ως «δεξαμενή» με περιορισμένη χωρητικότητα, που αυτήν τη στιγμή έχει
αρχίσει να ξεχειλίζει και να πλημμυρίζει όλη τη χώρα. Σημείωσε ότι πέρυσι στην Κύπρο υπήρξαν 10.700 γεννήσεις όταν την ίδια περίοδο υπήρξαν 13.000 και πλέον αιτήσεις ασύλου.
Παράλληλα, το α’ εξάμηνο 2022 υπήρξαν 4.250 γεννήσεις, όταν τη ίδια περίοδο υπήρξαν 12.000 αφίξεις. «Αυτό
το πράγμα δεν συμβαίνει σε καμιάν
άλλη χώρα», είπε.
Η Ασία και η Αφρική εισέβαλαν
στα σπίτια μας. Τι πρέπει να γίνει;
Πρώτα απ’ όλα η Κυβέρνηση και ειδικά ο Ν. Νουρής να παύσουν να
είναι ευγενικοί με την Ευρωπαία
Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Υπουργός παραδέχτηκε
ότι «στο μεταναστευτικό είμαστε μόνοι». Αφού, λοιπόν, από την ΕΕ εισπράττουμε μόνο ευρώ, να σταλεί
δυνατό μήνυμα ότι θα ενεργήσουμε
όπως η Λιθουανία, η Δανία, η Πολωνία, η Ιταλία παλαιότερα και η
Ελλάδα. Η Ουγγαρία διά του Πρωθυπουργού της διαμήνυσε ότι δεν

θα δεχτεί παράνομους και ειδικά μουσουλμάνους, επειδή είναι χριστιανική η χώρα του και προέχει η ασφάλειά της.
Η Δανία μίσθωσε στρατόπεδα σε
αφρικανικές χώρες και εξαποστέλλει εκεί όσους τολμούν να εισβάλουν
στη χώρα. Η Αυστραλία στέλνει σε
ένα απομακρυσμένο νησί στον ωκεανό όσους αποτολμήσουν να εισβάλουν. Η Λιθουανία καταβάλλει
1000 ευρώ σε κάθε παράνομο για
να επιστρέψει στη χώρα του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων δικαίωσε την Ισπανία
όταν εκδίωξε παράνομους μετανάστες. Η Ελλάδα έκτισε ατσάλινο τείχος
στον Έβρο και από 78.000 παράνομες ροές το 2020, τις περιόρισε
στις 4.000 το 2021. Στην Κύπρο,
έβαλαν ένα πρόχειρο συρματόπλεγμα και για μήνες προσπαθούν
ακόμα να το ενισχύσουν.
Ο Ν. Νουρής λέγει ότι πρέπει να
περιορίσουμε τις ροές από την Πράσινη Γραμμή, να μεγιστοποιήσουμε
τις επιστροφές και τις απελάσεις
όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν
στη Δημοκρατία. Εισηγούμαστε: Πρώτον, να σταλεί το ξεκάθαρο μήνυμα
ότι εδώ δεν υπάρχουν πια επιδόματα. Οι πραγματικοί πρόσφυγες
είναι ελάχιστοι, η πλειοψηφία είναι
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ οικονομικοί μετανάστες. Γιατί ανταμείβονται; Γιατί να
πληρώνουμε για να συντηρούνται
αυτοί που μας βρίζουν κιόλας ως ρατσιστές και φασίστες; Δεύτερον, η
Αστυνομία, ο στρατός και έφεδροι,
εθνοφύλακες, έφεδροι καταδρομείς
και οι 300 που ΘΑ συγκροτηθούν,
να κτίσουν τοίχο αποτροπής-απώθησης απέναντι στους εισβολείς. Να
μην περνά πλέον κανείς!
Τρίτον, ταχύτερες, πολυαριθμότερες απελάσεις-επιστροφές ακόμα
και με το δέλεαρ χρημάτων. Τέταρτον, η Κύπρος έχει κυριολεκτικά μαυρίσει. Η ασφάλεια και η επιβίωσή
της υπονομεύονται ευθέως από τον
Αττίλα της κατοχής, του εποικισμού
και τους παράνομους μετανάστες.
Αυτός ο εφιάλτης δεν θα σταματήσει με παρακάλια, αλλά με σκληρά
μέτρα. Να παραμεριστούν προεκλογικές σκοπιμότητες, γραφειοκρατικές διαδικασίες, ψηφοθηρίες.
Αν το κράτος επιμείνει στην ατολμία
του, να μη εκπλαγεί κανείς αν απελπισμένοι πολίτες αναλάβουν τον ρόλο του κράτους»
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Τιμήθηκε η μνήμη των 13
μαρτύρων της τραγωδίας
στο Μαρί Λεμεσού
Ένδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν τη Δευτέρα από την 11η Ιουλίου
2011. Ήταν τότε, που 13 συμπατριώτες μας θυσιάστηκαν στην υπηρεσία της πατρίδας και της ανθρωπότητας. Προηγήθηκαν εγκληματικές
και θανατηφόρες αποφάσεις της τότε κυβέρνησης Χριστόφια και των
αρμοδίων που παραμένουν μέχρι σήμερα ατιμώρητες.
Η σημερινή μέρα υπενθυμίζει το καθήκον της Πολιτείας απέναντι
στους πολίτες, στα Σώματα Ασφαλείας και στην Εθνική Φρουρά, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης σε δηλώσεις
του μετά την επιμνημόσυνο δέηση για τους 13 ήρωες του Μαρί, στη
Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης».
Κληθείς από τους δημοσιογράφους να αναφερθεί στην επέτειο, ο
ΠτΔ, είπε ότι «είναι μια τραγική σίγουρα μέρα που υπενθυμίζει το καθήκον της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες της, στα Σώματα Ασφαλείας,
στην Εθνική Φρουρά. Γενικότερα, το καθήκον της Πολιτείας να μεριμνά, έτσι ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου όσοι
είναι εντεταλμένοι με το ιερό καθήκον υπεράσπισης της πατρίδας είτε
της εσωτερικής δημόσιας τάξης, να ενεργούν κάτω από συνθήκες που
υπαγορεύουν οι κανόνες σωστής λειτουργίας του όποιου συστήματος».

«Έντεκα χρόνια μετά και κανείς δεν ξέχασε. Κανένας δεν ξέχασε την
ολιγωρία και τις ευθύνες του κράτους», δήλωσε.
Το Μαρί και η τραγωδία στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης»
θα επισκιάζουν πάντα την Kυπριακή Πολιτεία και μια κοινωνία που έκανε
το δάκρυ οργή και απαίτησε δικαιοσύνη για τους 13 ήρωες: Τον πλοίαρχο Ανδρέα Ιωαννίδη, τον αντιπλοίαρχο Λάμπρο Λάμπρου, τον Αρχικελευστή Κλεάνθη Κλεάνθους, τον ΕΠΥ Κελευστή Μιχάλη Ηρακλέους, τους δίδυμους ναύτες Χρίστο και Μίλτο Χριστοφόρου, τον
Ανδρέα Χαραλάμπους και τους Πυροσβέστες της ΕΜΑΚ Ανδρέα
Παπαδόπουλο, Βασίλη Κρόκο, Γιώργο Γιακουμή, Σπύρο Τταντή,
Παναγιώτη Θεοφίλου και Αδάμο Αδάμου.
Της έκρηξης ακολούθησε μια εκκωφαντική κοινωνική αναταραχή,
που οδήγησε τους πολίτες έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και τον τότε
Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια στο στόχαστρο. Και τούτο, καθώς διαφαινόταν ότι οι αποφάσεις για φύλαξη των εμπορευματοκιβωτίων με τα
εκρηκτικά, ήταν απόφαση της ίδιας της κυβέρνησης, λόγω… φιλίας με
τον πρόεδρο της Συρίας Άσαντ. Ακολούθησαν λοιδορίες επί των 13
ηρώων, ένα πόρισμα που αγνοήθηκε και τα συντρίμμια μιας καταρρακωμένης Πολιτείας…Ένδεκα χρόνια μετά, το αίτημα των συγγενών των
13 ηρώων και της κοινωνίας για δικαίωση δεν φαίνεται να εκπληρώθηκε. Όπως σημειώνεται ετήσια, η πληγή στο Μαρί είναι ακόμα ανοικτή

ΙΔΟΥ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ:

Κοινοτικός Σύμβουλος (αζάς)
συνελήφθη για κλοπή
μισού εκ. ευρώ!
Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ο 31χρονος που συνελήφθη την Κυριακή για υπόθεση κλοπής
χρηματικού ποσού πέραν των 490 χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού
Οδού, το οποίο έχει υψηλόβαθμη θέση στην εταιρεία παραγωγών της
κοινότητας, «Βασιλική Γη».
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 31χρονος φέρεται να εξέδωσε τα τελευταία χρόνια δεκάδες τραπεζικές επιταγές της εταιρείας, στο όνομά
του τις οποίες και εξαργύρωνε σε μετρητά. Οι επιταγές φέρεται να ήταν
ήδη υπογεγραμμένες από τον πρόεδρο και τη λογίστρια της εταιρείας,
χωρίς ωστόσο να φέρουν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, όπως χρηματικό
ποσό και στοιχεία δικαιούχου.
Οι λευκές επιταγές ήταν στην κατοχή του υπόπτου για τους σκοπούς
διαφόρων πληρωμών που αφορούσαν στις εργασίες της εταιρείας και
συμπληρώνοντας τα στοιχεία του ως δικαιούχος και διάφορα χρηματικά ποσά, ο ύποπτος φέρεται να απέσπασε 498 χιλιάδες ευρώ. Η κλοπή των χρημάτων διαπιστώθηκε μετά από λογιστικό έλεγχο και αφορούσε στην περίοδο από το έτος 2020 μέχρι και σήμερα. Σχετική καταγγελία στην Αστυνομία υπέβαλε μέτοχος της εταιρείας, το απόγευμα
του Σαββάτου.

Ο μογένεια
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β.
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

Εθνικό Μνημόσυνο πεσόντων 1974
Τ

ελέσθηκε την περασμένη Κυριακή, 10 Ιουλίου, το επίσημο Εθνικό
Μνημόσυνο στην Αγγλία για τους πεσόντες υπέρ της ελευθερίας της Κύπρου
το 1974. Το Μνημόσυνο στην εκκλησία
του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού στο βόρειο Λονδίνο, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Νικήτα, διοργάνωσε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ σε
συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων.
Τον επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο
Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέας Κακουρής. Παρέστησαν,
ο εκπρόσωπος της Ελλάδας Γραμματέας
στην Ελληνική Πρεσβεία Γεώργιος Δρακόπουλος, ο αναπληρωτής Ύπατος Αρμοστής Νικόλας Μανώλης, ο Γενικός

Σχετικά με το Κυπριακό, υπογράμμισε
πως «τόσο ο Πρόεδρος Ερντογάν όσο
και ο εγκάθετός του στην Κύπρο, ηγέτης
της ΤΚ κοινότητας Ερσίν Τατάρ, διατυμπανίζουν καθημερινά τις επιδιώξεις
τους για εγκαθίδρυση δύο κρατών για δύο
κυρίαρχους λαούς, παραβλέποντας και
παραγράφοντας την ιστορία του τόπου
μας…
Η δέσμευση του Προέδρου Αναστασιάδη σε μια συνολική διευθέτηση που
θα επανενώνει το νησί μας στη βάση των
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, σε μια διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα ως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα, και θα εξασφαλίζει τη μια κυριαρχία,
ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, παραμένει αναλλοίωτη.. Αντίθετα, η Τουρκία

ζωντανή την παρουσία της ελληνοκυπριακής κοινότητας στις κατεχόμενες περιοχές. Όπως ακριβώς όμως βλέπουμε την
κινητοποίηση του διεθνούς παράγοντα
στη βάση αρχών, που απορρίπτει και αντιτίθεται στις επεκτατικές ενέργειες της
Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτό αναμένουμε και για την Κύπρο. Την τήρηση ακριβώς των ίδιων αρχών όσον αφορά στην
Τουρκία από τη διεθνή κοινότητα».
Κλείνοντας, τόνισε ότι «μπορούμε και
θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά, σε μια σύγχρονη, λειτουργική, ανεξάρτητη, ευρωπαϊκή χώρα.. Σε ένα επανενωμένο κράτος, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια
διεθνή προσωπικότητα. Μια Κύπρος
επανενωμένη και ελεύθερη είναι αυτό που
οφείλουμε να εκπληρώσουμε, ως φόρο

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Χρ. Καραολής ομιλών στο Εθνικό
Μνημόσυνο. Δεξιά του ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ.κ. Νικήτας

όλες τις Ελληνορθόδοξες εκκλησίες της
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων να τελέσουν
εθνικά μνημόσυνα.
Τόνισε ότι «ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, εργάζεται συστηματικά για την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του
πλαισίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αντιθέτως, οι τουρκικές
προκλήσεις συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Ο αλαζονικός και απρόβλεπτος Ερντογάν και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τατάρ, δημιουργούν νέα τετελεσμένα στο
Βαρώσι, παραβιάζοντας ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της

εθνικά μνημόσυνα, αλλά παίρνει ουσιαστική αντικατοχική δράση με πολιτική
συγκέντρωση στη Βουλή των Κοινοτήτων
με ομιλητή τον Κύπριο ΥΠΕΞ και Βρετανούς κοινοβουλευτικούς καθώς και με την
ηλεκτρονική εκστρατεία Hands Off Cyprus.
«Επικοινωνήσουμε με 390 βουλευτές
(60% των Βρετανών βουλευτών), οι οποίοι
έλαβαν επιστολές από τους ψηφοφόρους τους για την Κύπρο. Αυτές οι εκστρατείες αποδεικνύουν πως όλοι μαζί
ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα», τόνισε.
Ευχαρίστησε προς τούτο την Ομογέ-

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα. Επιζητούν τη διχοτόμηση της Κύπρου και τη
δημιουργία δύο κρατών. Εμποδίζουν
συστηματικά τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για επανέναρξη των συνομιλιών, εκμεταλλεύονται τη μεταναστευτική κρίση και ταυτόχρονα επιδιώκουν να
δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα μέσα από
πρωτόκολλα που έχουν τελικό στόχο, τον
πλήρη έλεγχο των κατεχομένων μας εδαφών».
Ο κ. Καραολής τόνισε ότι η δράση της
Εθνικής Ομοσπονδίας με αφορμή την
επέτειο της εισβολής δεν περιορίζεται σε

νεια και τις κοινότητες της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων.
Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας σε σύντομη
παρέμβασή του είπε ότι πρέπει να θυμόμαστε και να μνημονεύουμε αυτούς που
θυσιάστηκαν κατά την εισβολή του 1974
και τόνισε ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε για
την επανένωση του νησιού ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ
ΔΙΚΑΙΟ. Μια αποτελεσματική μορφή αγώνα,
υπέδειξε, είναι οι εγγραφή όλων στους εκλογικούς καταλόγους της Βρετανίας, ώστε
η φωνή μας να ακούγεται και να υπολογίζεται διά της ψήφου μας.

ΠΑΝΩ: Ο Ύπατος Αρμοστής ήταν ο κύριος ομιλητής στο Εθνικό Μνημόσυνο.
Αριστερά του διακρίνονται ορισμένοι από τους αξιωματούχους των Πρεσβειών και
της Ομοσπονδίας και άλλοι επίσημοι.

Πρόξενος της Κύπρου Θεόδωρος Γκότσης, ο Στρατιωτικός Ακόλουθος της Κύπρου Αντισμήναρχος Θεοχάρης Ονουφρίου, αξιωματούχοι της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και της ΝΕΠΟΜΑΚ, ο
πρόεδρος Μάριος Μηναΐδης και στελέχη
του Συνδέσμου Ελληνορθοδόξων Βρετανίας και άλλοι.
Στην ομιλία του, ο Ύπατος Αρμοστής
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Η.Β,
Ανδρέας Κακουρής, τόνισε ότι «η διχοτόμηση δεν αποτελεί επιλογή για την Κύπρο,
η λύση πρέπει να βρεθεί στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ, και δεν μπορεί παρά να είναι ευθυγραμμισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο».
Ο κ. Κακουρής αναφερόμενος στη μαύρη
επέτειο του 1974 είπε πως «μνημονεύουμε αυτούς που ηρωικά έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα 48 χρόνια πριν,
κατά το πραξικόπημα και την εισβολή της
Τουρκίας το 1974. Θυμόμαστε αδιάλειπτα
όσους ακόμα δεν γνωρίζουμε την τύχη
τους και στεκόμαστε συμπαραστάτες στις
οικογένειές τους. Μαζί, όλοι εμείς εδώ σήμερα, είμαστε συνοδοιπόροι στον αγώνα
για δικαίωση και ελευθερία της Κύπρου
μας». Ιδιαίτερα όμως αναφέρθηκε στη μεγάλη στήριξη και βοήθεια που βρίσκει από
την ΕΚΟ ΗΒ, στην κυπριακή παροικία,
την ευρύτερη ομογένεια, τους φίλους της
Κύπρου και σε όλα τα στρώματα της πολιτείας και κοινωνίας στο ΗΒ.

και το κατοχικό καθεστώς, επιδιώκουν να
εδραιώσουν περαιτέρω τη διχοτόμηση της
Κύπρου και να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα προς διευκόλυνση του στόχου
τους, με το συνεχές παράνομο «άνοιγμα»
τμήματος της περιφραγμένης περιοχής
των Βαρωσίων με τη μέθοδο της «σαλαμοποίησης», κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ και αγνοώντας επιδεικτικά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για τερματισμό αυτών των μονομερών ενεργειών και την άμεση αναστροφή
τους. Παράλληλα, έχουν υπογράψει
πρόσφατα το λεγόμενο πρωτόκολλο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής συνεργασίας. Ένα άνευ προηγουμένου έγγραφο που ουσιαστικά όχι μόνο διαχωρίζει,
αλλά οδηγεί προς την προσάρτηση των
κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου στην
Τουρκία».
Μιλώντας για την παράνομη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία, είπε πως «έφερε μια τεράστια κρίση στην Ευρώπη και
ενδεχόμενες συνέπειες παγκόσμιας εμβέλειας. Επανάφερε μαζί της και τραυματικές μνήμες στον λαό της Κύπρου. Για τις
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και για
όσους ακόμη περιμένουν να μάθουν την
τύχη των αγνοουμένων τους. Για όσους
έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή βίωσαν προσωπικά βιαιότητες. Αυτούς που
παραμένουν εγκλωβισμένοι και κρατούν

τιμής σε αυτούς που σήμερα μνημονεύουμε με κατάνυξη και πόνο ψυχής. Αλλά
και πείσμα και αφοσίωση στο καθήκον μας
στο όνομα της δικής τους θυσίας.
Αιωνία ας είναι η μνήμη των ηρώων
μας, Κυπρίων και Ελλαδιτών, που έπεσαν για την ελευθερία της Κύπρου και ο
Θεός να δίνει δύναμη στις οικογένειες των
αγνοουμένων μας».
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής σε σύντομο χαιρετισμό
του ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα και τον Ύπατο Αρμοστή Ανδρέα Κακουρή. Επίσης, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο, γιατί κάλεσε με εγκύκλιο του

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Μήνυμα Ευθύνης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Τ

Πάνω από 50.000 τα ημερήσια κρούσματα!
Προς το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται η κορύφωση του έκτου κύματος, σύμφωνα με τους ειδικούς, που αναλύουν την πορεία της πανδημίας με τα μαθηματικά μοντέλα. Μια κορύφωση που θα είναι παρατεταμένη και θα διαρκέσει όλο τον Ιούλιο, με
περισσότερα από 30.000 κρούσματα ημερησίως, όπως επισημαίνει ο Καθηγητής
Πνευμονολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Νίκος Τζανάκης,
ο οποίος εκτιμά ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ περισσότερα από αυτά που
δηλώνονται και ίσως ξεπερνούν τα 50.000. Τη Δευτέρα (4/7) είχαμε 9.360 κρούσματα, με 1.841 επαναλοιμώξεις, 23 θανάτους, 257 νέες νοσηλείες και 102 διασωληνωμένους, την Τρίτη (5/7) τα κρούσματα εκτοξεύθηκαν στα 27.556, με 5.022 επαναλοιμώξεις, ενώ είχαμε 19 θανάτους, 292 εισαγωγές και 98 διασωληνωμένους ασθενείς. Αντίστοιχα, την Τετάρτη (6/7) τα κρούσματα ήταν 19.303, με 4.061 επαναλοιμώξεις,
22 θανάτους, 282 εισαγωγές και 96 διασωληνωμένους. Οι περιοχές που «βράζουν»
είναι: Η Μύκονος με δείκτη θετικότητας 64,21%, η Μήλος με 47,47%, η Πάρος με
46.44% και η Σαντορίνη με 41,39%. Την προηγούμενη εβδομάδα νόσησαν 18.113
παιδιά ηλικίας 4-18 ετών, αποτελώντας το 15% του συνόλου των κρουσμάτων.

Υπάρχει φαβορί...
Τον προσεχή Φεβρουάριο θα διεξαχθούν στην Κύπρο προεδρικές εκλογές, για την
ανάδειξη του διαδόχου του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος αποσύρεται. Οι πρώτες
δημοσκοπήσεις δίνουν ένα μεγάλο προβάδισμα στον ανεξάρτητο Ν. Χριστοδουλίδη,
ο οποίος κινείται σταθερά πάνω από το 30%. Αρκετά πίσω, σχεδόν 20 μονάδες,
βρίσκονται (λίγο πάνω από το 10%) οι Ανδρ. Μαυρογιάννης (ΑΚΕΛ) και Αβ. Νεοφύτου
(ΔΗΣΥ). Μέχρι τις εκλογές μεσολαβούν πάνω από έξι μήνες, οπότε πολλά μπορεί να
συμβούν, αλλά οι αναλυτές στο νησί θεωρούν βέβαιη την επικράτηση του Ν. Χριστοδουλίδη στον πρώτο γύρο.

Άξιζε πολλά ο Ανδρέας Παπανδρέου
Στο Στρασβούργο, στο κεντρικό κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, δόθηκε σε Αμφιθέατρο το όνομα «Ανδρέας Παπανδρέου». Ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη. Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους και τις θερμές ομιλίες τους, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα
Μέτσολα και η επικεφαλής των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Το
ασταμάτητο χειροκρότημα έλεγε πάρα πολλά.

Έκανε πραγματικότητα το όνειρό του ο Κούρος
Ο 19χρονος Κούρος Νουρμοχαμαντί Μπαϊγκί από το Ιράν, κατάφερε να κάνει το
όνειρό του πραγματικότητα: «Είχα μια χαζή ιδέα όταν ζούσα στο ΚΥΤ της Μόριας, ότι
θα μάθω τα ελληνικά σε ένα μήνα και θα πάω στο σχολείο. Έκανα περισσότερο από
ένα χρόνο για να τα μάθω, αλλά μόλις έφθασα στην κορυφή των νοημάτων της, κατάλαβα πώς μπορώ να φτιάξω λέξεις και πώς να τις γράφω σωστά». Ο καθηγητής του
στα Μαθηματικά Παναγιώτης Κουτσκουδής, τον καμάρωνε: «Ο Κούρος σεβόταν το
σχολείο όσο κανένας. Σηκωνόταν όρθιος όταν έμπαινε ο καθηγητής στην τάξη. Είναι
ιδιαίτερα ευφυής, με υπομονή, επιμονή, ήθος και σεβασμό σε όλους. Για σκεφθείτε,
είναι ένα παιδί που μπήκε σε βάρκα και μετά στο ΚΥΤ και έμαθε να μιλάει άπταιστα
ελληνικά. Δεν έχασε μάθημα, παρόλο που από το φροντιστήριο επέμεναν, προς το
τέλος, να μην έρχεται στο σχολείο. Συμμετείχε ακόμα και στα θρησκευτικά».

Νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Καίριες οι δύο αλλαγές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, που στέλνουν μήνυμα ανανέωσης. Νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι τώρα Αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ισίδωρος Ντογιάκος, στη δε θέση της Προέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας επελέγη η Αντιπρόεδρος Ευαγγελία Νίκα –η τρίτη
γυναίκα δικαστής που ανέρχεται στην κορυφή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η
Δικαιοσύνη είναι σε καλά χέρια, σε έμπειρους και αξιόλογους δικαστές.

Την Ελλάδα θα βρεις...
Όπου κι αν κοιτάξεις, Έλληνα θα βρεις. Και μάλιστα να κατέχει τη θέση του «τσάρου»! Την ελληνικής καταγωγής Σιλβίνα Μπατάκις επέλεξε ο Πρόεδρος της Αργεντινής
Αλμπέρτο Φερνάντες για τη θέση της Υπουργού Οικονομίας! Η 53χρονη Μπατάκις,
που είναι γνωστή ως «Η Ελληνίδα» («La Griega»), γεννήθηκε στο Ρίο Γκράντε και έχει
διατελέσει Υπουργός Οικονομικών της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Πεντακόσιοι κροίσοι...
...έχασαν το αστρονομικό ποσό των 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά παρά
τις απώλειες, εξακολουθούν να... μην ξέρουν τι έχουν! Η προσωπική περιουσία των
δέκα πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο είναι (σε δισεκατομμύρια δολάρια): Έλον
Μάσκ 210, Τζεφ Μπέζος 133, Μπερνάρ Αρνό 128, Μπιλ Γκέιτς 115, Λάρι Πέιτζ 99,2,
Γκαουτάμ Αντάνι 98,8, Γουόρεν Μπάφετ 96,4, Σεργκέι Μπριν 95,1, Στιβ Μπάλμερ 91,9
και Λάρι Έλισον 87,2.

Φ. Χαρ.

ίτλους τέλους στα σενάρια περί
πρόωρων εκλογών το προσεχές
φθινόπωρο και μάλιστα με πιο εμφατικό
τρόπο από ποτέ, επιχείρησε να βάλει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο από το
βήμα της Βουλής, όσο και μέσω της
συνέντευξης που παραχώρησε στο Ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Με το διπλό «όχι», ο
Έλληνας πρωθυπουργός επέλεξε στην
παρούσα συγκυρία να στείλει πολλαπλά μηνύματα σχετικά με τον σταθερό
θεσμικό προσανατολισμό του και την
επιμονή στο σχέδιό του για την Ελλάδα, όχι μόνο σε πολιτικούς φίλους και
αντιπάλους, αλλά κυρίως στην ίδια την
κοινωνία.
Η διαφορά των συγκεκριμένων αναφορών του Έλληνα πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας, σε σχέση με τις προηγούμενες των τελευταίων μηνών ήταν, δίχως
αμφιβολία, οι υψηλοί τόνοι που χρησιμοποίησε, προκειμένου να απορρίψει την εκλογολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι προχώρησε
στην επιλογή αυτή εν μέσω της έντονης
φημολογίας που καλλιεργήθηκε σε ό,τι
αφορά την αμφισβήτηση των ακριβών
προθέσεων του για τον χρόνο της κάλπης,
μετά τις διαπιστώσεις του για τις συνέπειες της τοξικότητας που φέρνει η αντιπολίτευση
– και δη ο ΣΥΡΙΖΑ – στην πολιτική ζωή σε
μια τόσο κρίσιμο περίοδο διεθνώς.
«Ανησυχείτε πολύ για τις εκλογές και το
πότε θα γίνουν. Σας ξαναλέω, οι εκλογές θα
γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η ίδια η
ζωή θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου»,
ήταν η χαρακτηριστική φράση προς τον
Αλέξη Τσίπρα στην κοινοβουλευτική διαδικασία της περασμένης Τετάρτης (6/7), με
την οποία, εκτός των άλλων, «επένδυσε»
στην ανάδειξη της δικής του πολιτικής συνέπειας έναντι του παρελθόντος και του παρόντος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Την επομένη κιόλας, προχωρώντας ένα
βήμα παραπάνω, θέλησε να δώσει ακόμα
πιο ισχυρό πολιτικό υπόβαθρο στις τοποθετήσεις του περί εκλογών, διαμηνύοντας
στους Παύλο Τσίμα και Βασίλη Χιώτη:
«Παίρνω το ρίσκο της σταθερότητας. Και
αν αυτό έχει πολιτικό κόστος, ας έχει.
Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή, το να οδηγήσουμε την Ελλάδα σε πρόωρες εκλογές με
τη "βόμβα" – το τονίζω – της απλής αναλογικής, με μια απρόβλεπτη Τουρκία απέναντί

μας, δεν πιστεύω ότι είναι πράξη εθνικά
υπεύθυνη και, αν αυτό με οδηγήσει στο να
έχω ένα πολιτικό κόστος, γιατί θα πρέπει
να διαχειριστώ έναν δύσκολο χειμώνα, ας
είναι έτσι».
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι
στενοί συνεργάτες του Έλληνα πρωθυπουργού αιφνιδιάστηκαν (περιέργως), ως
έναν βαθμό, με την οξύτητα των λόγων του
τις τελευταίες ημέρες, αφού τα επιχειρήματα για πρόωρη προσφυγή στη λαϊκή
ετυμηγορία ενισχύονταν όλο και πιο πολύ
το τελευταίο διάστημα, με φόντο τις αναλύσεις
για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, καθώς
και το γεγονός ότι το σύνολο του πολιτικού
κόσμου, προεξαρχόντων των ιδίων των
κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της
Νέας Δημοκρατίας, είχε μπει σε κλίμα προεκλογικής εκστρατείας. Όμως, η κοινοβουλευτική πλειονότητα και μια σημαντική μερίδα
επιτελών του Μεγάρου Μαξίμου, ήταν ακριβώς και οι πρώτοι στους οποίους απευθύνθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την
ρητορική που επιστράτευσε τα προηγούμενα
εικοσιτετράωρα. Βασικός του στόχος δεν
ήταν άλλος από την ολική επαναφορά των
προαναφερθέντων στη... δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και
στις προκλήσεις των επόμενων μηνών.
Στο επίκεντρο του σκεπτικού, με το οποίο
λειτούργησε ο Έλληνας πρωθυπουργός,
ήταν πριν και πέρα απ' όλα, η ίδια η επερχόμενη δίνη του χειμώνα, που συνιστούσε
και το σημαντικότερο επιχείρημα για την
επιτάχυνση των εθνικών εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι στο περιβάλλον μιας διαρκώς κλιμακούμενης έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς
και εν μέσω μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης και γεωστρατηγικής ρευστό-

τητας σε ολόκληρο τον πλανήτη, δεν είναι
δυνατόν να έβαζε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια πολιτικής αστάθειας, δεδομένου του
παράγοντα της απλής αναλογικής, που
μέχρι και τη διεξαγωγή μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε καθεστώς ακυβερνησίας.
Στο μίγμα των σκέψεων του Κυριάκου
Μητσοτάκη, μαζί βεβαίως με τους παραπάνω άξονες, προστέθηκε και η δημοσκοπική εικόνα της παρούσας συγκυρίας, η
οποία από την εμφάνισή του στο Κογκρέσο και μετά αποδεικνύει πως, παρά το
δυσχερές περιβάλλον της τελευταίας διετίας,
διαθέτει, αν μη τι άλλο, ισχυρή ανθεκτικότητα. Πέραν των δεικτών της πρόθεσης ψήφου
ή της παράστασης νίκης, η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας υποδεικνύεται ως η
καταλληλότερη για τη διαχείριση των μεγάλων προβλημάτων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να αδυνατεί να συγκροτήσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και τη δυναμική του
Νίκου Ανδρουλάκη να περιορίζεται εμφανώς. Παράλληλα, εξακολουθεί να είναι
χαώδης η διαφορά μεταξύ Μητσοτάκη και
Τσίπρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποιοτικά
στοιχεία των δύο πολιτικών αρχηγών.
Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται σε πιθανές κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για
τη βελτίωση κεντρικών κυβερνητικών παραμέτρων. Ως εκ τούτου, ένας πιθανός κυβερνητικός ανασχηματισμός σε αυτή τη
βάση, αλλά και με έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά (καθώς θα πρόκειται για τη
σύνθεση με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα οδηγηθεί τελικώς στις κάλπες),
φαντάζει πια ως ιδιαίτερα πιθανό ενδεχόμενο, για την περίοδο πέριξ της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΗΠΑ

Ρεκόρ τουριστών στην Ελλάδα
Προς ρεκόρ οδεύει ο τουρισμός
στην Ελλάδα για τη φετινή περίοδο. Ο Πρόεδρος Ξενοδόχων Ελλάδος, Γρηγόριος Τάσιος, ανέφερε ότι μετά από δύο χρόνια πανδημίας, υπήρχε προβληματισμός
για το πώς θα κινηθεί ο τουρισμός,
ενώ προέκυψε και ο πόλεμος στην
Ουκρανία.
«Μετά τον Μάιο βλέπουμε υψηλή
πληρότητα παντού, περίπου 80%
σχεδόν σε όλους τους προορισμούς», είπε και συμπλήρωσε ότι
υπάρχουν κρατήσεις μέχρι τον
Οκτώβριο.
Όσον αφορά τις εθνικότητες
ανέφερε ότι η Αγγλία αποτελεί την
πρώτη χώρα σε αφίξεις μετά τη
Γερμανία. «Ακολουθεί η Γαλλία
και οι τουρίστες από τα Βαλκάνια
και ειδικά από τη Ρουμανία», είπε.

ΠΡΩΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΑΦΙΞΕΙΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ

Σημείωσε για πρώτη φόρα μετά
από 40-50 χρόνια καταγράφονται τόσες πολλές αφίξεις από την
Αμερική. «Έχουμε επτά πτήσεις
την βδομάδα προς την Αθήνα.
Έχει δώσει μεγάλη ώθηση στην

Αττική, τις Κυκλάδες, την Κρήτη
και τη Θεσσαλονίκη». Πρόσθεσε
ότι έρχονται περίπου 2000 άνθρωποι την βδομάδα από τις ΗΠΑ.
Επεσήμανε ότι καταγράφεται
ένα καλό εισόδημα πελατών, ενώ

η παρουσία δημοφιλών προσώπων
βοηθά στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος. «Βοηθά η παρουσία και η διαφήμιση που κάνει
ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αλλά
και τα γυρίσματα κινηματογραφικών ταινιών σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας».
Ο κ. Τάσιος διευκρίνισε ότι ο
τουρισμός κυμαίνεται κοντά στο
2019. «Εκείνη τη χρονιά καταγράφηκαν 18 δισεκατομμύρια
έσοδα. Μπορεί να ξεπεράσουμε
αυτό το ποσό».
Συμπλήρωσε ότι το 2019 καταγράφηκαν 30 εκατομμύρια αφίξεις,
ενώ υπάρχει και 30% αύξηση στα
λειτουργικά κόστη. Ακόμη, μίλησε
για τις τιμές, τονίζοντας ότι υπάρχει
μία αύξηση 5%-10%.
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Το 1ο Παγκόσμιο
Πανομογενειακό Ιατρικό
Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη
Το Τμήμα
Ιατρικής του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία
με τη Γενική
Γραμματεία
Απόδημου
Ελληνισμού
& Δημόσιας
Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών διοργανώνουν στο πλαίσιο
του ετήσιου
Aristotle
Medical
F o r u m
(AMF) - το 1ο
Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο. To Συνέδριο, το
οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας
Μακεδονίας - Θράκης) και του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιείται
από 15 έως και 114 Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη (Μέγαρο Μουσικής
Μ2).
Το AMF αποτελεί ένα κοινό πεδίο συνάντησης της Ιατρικής Επιστήμης με την Τεχνολογία, Βιομηχανία και την Κοινωνία. Το φετινό
AMF, με τίτλο «Ο Ιπποκράτης συναντά τον Αριστοτέλη» έχει ως
σκοπό τη συγκέντρωση στο Πανεπιστήμιο, που φέρει το όνομα του
Αριστοτέλη, των απανταχού Ελλήνων ιατρών που έχουν δώσει τον
όρκο του Ιπποκράτη, προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για
την πρόοδο της Επιστήμης και τη διάδοση του Ελληνισμού σε όλο
τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό, το 1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό
Ιατρικό Συνέδριο θα έχει τη σφραγίδα των Hellenic Medical Societies.
Η διοργάνωση απευθύνεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και
στοχεύει στην ανάδειξη των καινοτόμων επιτευγμάτων της Ιατρικής
και της Βιοιατρικής Τεχνολογίας, στον σχεδιασμό δράσεων από την
Πολιτεία και τη Βιομηχανία, προς την κατεύθυνση της προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας.
Το Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους επιφανείς ερευνητές και διακεκριμένοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
Η πραγματοποίηση παράλληλων συνεδρίων, διευκολύνει τη σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων και μία άνευ προηγουμένου διάδραση που θα οδηγήσει σε καινοτόμες συνέργειες των
ελληνικής καταγωγής επιστημόνων μεταξύ τους, αλλά και με το μητροπολιτικό κέντρο. Επιπλέον, θα αναδείξει το ιατρικό δυναμικό των
Ελλήνων ιατρών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στρατηγικός στόχος της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας - κεντρικού πυλώνα προώθησης της
Ελλάδας στο εξωτερικό και σημείου αναφοράς για τον Απόδημο
Ελληνισμό - είναι να τεθούν ισχυρά, θεσμικά θεμέλια για την πολυεπίπεδη διασύνδεση των Ομογενών, με τη Θεσσαλονίκη να ανάγεται σε παγκόσμιο κέντρο της Ομογένειας.
Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν, ενώ υπάρχει εναλλακτικά δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης
(https://www.livemedia.com/amf22).
Όλες οι σχετικές με το Συνέδριο πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην
ακόλουθη ιστοσελίδα: https://diaspora.med.auth.gr/amf2022/
Επισημαίνεται ότι το Συνέδριο θα πλαισιώνεται από αξιόλογες
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Κυριάκος Αναστασιάδης Ιωάννης Χρυσουλάκης
Πρόεδρος Τμήματος Γεν. Γραμματέας Απόδημου
Ιατρικής ΑΠΘ
Ελληνισμού & Δημόσιας
Καθηγητής
Διπλωματίας
Καρδιοχειρουργικής
Υπουργείο Εξωτερικών

ΕλληνικήΕπικαιρότητα
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ Ευαγόρα
Παλληκαρίδη στον Δήμο Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα
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έσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Εθνομάρτυρα Ευαγόρα
Παλληκαρίδη στην ομώνυμη πλατεία του
Δήμου Αγίας Παρασκευής Αθηνών την Παρασκευή 8 Ιουλίου.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που έγινε ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής Βασίλης
Ζορμπάς, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής
Πρωτοβουλίας Μανώλης Μηλιαράκης, που
διάβασε και τον χαιρετισμό του Ιωάννη Σιεκέρσαββα, προέδρου του προσφυγικού κυπριακού Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια», ο
πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος Κενεβέζος, ο πρόεδρος της ΟΚΟΕ Γιώργος Συλλούρης και η εγγονή της αδελφής του
Ήρωα, Μαγδαληνή Σταυρινίδη.
Ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος επισήμανε για τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη ότι «ο
Ευαγόρας Παλληκαρίδης δεν ήταν μια συνηθισμένη προσωπικότητα, που ξεχώρισε κάπως
από τον μέσο όρο συμπεριφοράς των ανθρώπων. Συνιστά κορυφή πανύψηλη στην πρόσφατη Ιστορία μας. Είναι πρώτος ανάμεσα
στους λίγους και τους εκλεκτούς, «εν τοις αρίστοις
έχων αυτός το πρωτείον» και τόνισε ότι «όταν
διακήρυττε ότι θά’παιρνε το μονοπάτι που πάει στη λευτεριά, ήξερε χωρίς καμιά αμφιβολία,
ότι η λευτεριά κερδίζεται μόνο με αίμα και πως

είναι πάντα “απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη”, μα δεν
δείλιασε. Και είναι αυτή η συνειδητή αντιμετώπιση
του θανάτου, στα χρόνια της εφηβείας και των
ονείρων, που τον κατέστησαν όχι μόνο πανελλήνιο, αλλά παγκόσμιο σημείο αναφοράς».
Στην εκδήλωση τραγούδησε ο γνωστός καλλιτέχνης Χρήστος Κάλλοου, με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του, σκορπώντας ρίγη
συγκίνησης σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο
πρόεδρος της Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. Ευάγγελος Κου-

ρής, ο πρόεδρος ΣΑΚ Γιώργος Κουρούκλης,
η δήμαρχος του κατεχόμενου Δήμου Λευκονοίκου Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, ο στρατηγός Δημήτρης Αλευρομάγειρος , ο γενικός
γραμματέας Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος Αλέξης Κωνσταντίνου, ο πρέσβης επί τιμή Περικλής Νεάρχου, ο πρόεδρος του Σωματείου
«Επιτροπή Ελληνισμού» Ιωάννης Αμπατζόγλου, εκπρόσωπος του Α/ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Δημήτριος Βλαχογιάννης και οι
δημοσιογράφοι Κωνσταντίνος Μπλάθρας
και Νίκος Ιγγλέσης.

Φιλοξενία στην βόρειο Ελλάδα 40 νέων Ομογενών της Αυστραλίας

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική
Κοινότητα Μελβούρνης και την Χ.Α.Ν.Θ., με τη στήριξη του Υπουργείου
Πολιτισμού, διοργανώνουν πρόγραμμα φιλοξενίας νεολαίας Απόδημου
Ελληνισμού από τη Μελβούρνη, στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα,
από τις 9 έως τις 20 Ιουλίου 2022.
Το πρόγραμμα φιλοξενίας περίπου 40 νέων από την Αυστραλία πραγματοποιείται ξανά μετά από 20 χρόνια και στοχεύει στην επανασύνδεση των
νέων ομογενών με τις ρίζες τους, τη σύσφιγξη των δεσμών με τη χώρα καταγωγής τους και την ενίσχυση της εθνικής τους ταυτότητας. Παράλληλα θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τόσο τη σύγχρονη όσο και την
αρχαία Ελλάδα, τα μνημεία της και τον πολιτισμό της, να αποκτήσουν νέες
γνώσεις για τη γενέτειρα των προγόνων τους και να βελτιώσουν τα ελληνικά τους μέσα από την καθημερινή χρήση της γλώσσας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη με επισκέψεις στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, τον Άγιο Δημήτριο και τη Βεργίνα, και συνεχίζεται με επισκέψεις σε
ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους καθώς και σε μουσεία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας (Λευκό Πύργο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Δίον, Φίλιπποι,
Δισπηλιό), επισκέψεις σε πόλεις, αξιοθέατα και περιηγήσεις (Καβάλα, Καστοριά, Όλυμπο, Νυμφαίο- καταφύγιο Αρκτούρου), επισκέψεις σε χώρους ειδικότερου ενδιαφέροντος (Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου
Καλαμαριάς, Μουσείο Μπάσκετ Χ.Α.Ν.Θ., Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου).
Θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολιτιστικά και άλλα
δρώμενα (τραγωδία του Ευριπίδη «Μήδεια» στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών
"Μάνος Κατράκης», επίδειξη και εκμάθηση ελληνικών χορών στο Λαογραφικό όμιλο Χ.Α.Ν.Θ.) και να χαρούν τις ομορφιές της ελληνικής φύσης και
του ελληνικού καλοκαιριού μέσα από στιγμές χαλάρωσης.

Ο μογένεια
Αποχαιρετιστήριο δείπνο Εθνικής
Ομοσπονδίας προς τον Γενικό
Πρόξενο Θεόδωρο Γκότση
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ην Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 ο Πρόεδρος και τα μέλη
της Γραμματείας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΚΟ ΗΒ), οργάνωσαν αποχαιρετιστήριο Δείπνο προς τιμή του
Γενικού Προξένου της Κυπριακής Δημοκρατίας
στο Λονδίνου Θεόδωρο Γκότση, ο οποίος μετά από
4 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στην Κυπριακή
Ύπατη Αρμοστεία, επιστρέφει στη Λευκωσία.
Μέσα σε μια πολύ φιλική και εγκάρδια ατμόσφαιρα,
αντάλλαξαν γνώμες και απόψεις πάνω στο εθνικό μας
θέμα, το ρόλο της βρετανικής κυβέρνησης και των βου-

πολιτιστικές και εθνικές εκδηλώσεις. Γνωρίζουμε όλοι,
ότι φεύγει με ανάμεικτα αισθήματα λόγω των πολλών
φίλων και των δεσμών του με την ομογένεια. Η Παροικία τον ευχαριστεί θερμά, για την μεγάλη προθυμία
με την οποία εξυπηρέτησε τους συμπατριώτες μας, με
την πολύ αυξημένη ζήτηση υπηκοοτήτων και διαβατηρίων την περίοδο του Brexit, και την αντιμετώπιση
των μεγάλων προκλήσεων της πανδημίας του κορωνοϊού». Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η εργατικότητα, οι
πολλές γνώσεις και εμπειρίες του, θα βοηθούν και θα
ενισχύουν το διπλωματικό του έργο. Κλείνοντας, του

Στιγμιότυπο από το δείπνο

λευτών, όπως και τρόπους συνέχισης των δραστηριοτήτων των παροικιακών οργανώσεων και ειδικά των
σχολικών επιτροπών μετά την πανδημία, την οικονομική κρίση και τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει
η ομογένεια της Βρετανίας.
Μιλώντας ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής, ανέφερε ότι «ο Θεόδωρος Γκότσης, με την εργατικότητα, και τη πρόθυμη
εξυπηρέτηση της παροικίας μας, κέρδισε την αγάπη
και την εκτίμηση όλων. Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του στο Λονδίνο, άρχισε τη
στενή συνεργασία του με την Εθνική Ομοσπονδία και
έδειξε μεγάλο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την κινητοποίηση και συμμετοχή των συμπατριωτών μας στις

ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντα και τις
ευθύνες που αναλαμβάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μιλώντας ο απερχόμενος Γενικός Πρόξενος ευχαρίστησε την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία για τη στενή
και καρποφόρα συνεργασία που είχε μαζί του, όπως
και με τον Ύπατο Αρμοστή και όλα τα στελέχη της Υπάτης Αρμοστείας και τη συνεχάρη για το πλούσιο διαφωτιστικό της έργο, για να βρίσκεται το Κυπριακό συνεχώς
στην επικαιρότητα. Συγχάρηκε όλες τις οργανώσεις
της παροικίας για τις προσπάθειες τους να βοηθήσουν
τις νέες γενεές των αποδήμων να διατηρήσουν την
ταυτότητα, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της
φυλής μας. Ανάφερε ότι η στενή συνεργασία, βοήθη-
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Ο κ. Γκότσης κατά την ομιλία του στο δείπνο

Ο πρόεδρος της ΕΚΟ Χρήστος Καραολής ευχαριστεί τον κ. Γκότση
για τη συνεργασία με την οργανωμένη Ομογένεια.

σε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτόγνωρες δυσκολίες
που δημιούργησε ο κορωνοϊός. Ευχαρίστησε τους εθελοντές της ΕΚΟ, τους Κύπριους ιατρούς, τους νέους
για την ετοιμότητα να βοηθήσουν ηλικιωμένους συμπατριώτες μας, και όλους, όσοι συνέβαλαν σε αυτή την
σημαντική, ομαδική προσπάθεια να ανταπεξέλθουμε
στις προκλήσεις των τελευταίων χρόνων. Πρόσθεσε
ότι σαν διπλωμάτης μιας μικρής ημικατεχόμενης
πατρίδας, υπηρετώντας στη Βρετανία, που διαδραματίζει πολύ σοβαρό ρόλο στο Κυπριακό και σε μια
τόσο δυναμική παροικία, προσπάθησε να εξυπηρετήσει όσο το δυνατό καλύτερα τους συμπατριώτες μας
στο Γενικό Προξενείο, να βοηθήσει στην ενημέρωση
των κέντρων αποφάσεων της Βρετανίας και να συμβά-

λει στην πρόοδο και ευημερία της ομογένειας.
Με αφορμή τα γενέθλια του Γενικού Πρόξενου, τα
μέλη της Γραμματείας της ΕΚΟ ΗΒ ευχήθηκαν και τραγούδησαν στον κ. Γκότση, φέρνοντας του τούρτα γενεθλίων.
Στο δείπνο προς τιμήν του κ. Γκότση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής, οι Αντιπρόεδροι Ανδρέας Παπαευριπίδης (Πρόεδρος ΠΟΜΑΚ) και
Πάμπος Χαραλάμπους, ο Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Κασιής, o Εκτελεστικός Γραμματέας Ανδρέας Καραολής, ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ Ανδρέας Πάτσαλος και Αντιπρόεδρος Χριστίνα Τσαγγάρη, όπως και
άλλα μέλη της Γραμματείας της ΕΚΟ ΗΒ.

Εθνικό μνημόσυνο
από ΕΔΕΚ ΗΒ

Εορτή Προφήτη Ηλία από
Στυλλιώτες του Λονδίνου

Η ΕΔΕΚ ΗΝ. Βασιλείου σε συνεργασία με την Επιτροπή
Συγγενών Πεσόντων Aντιστασιακών, όπως κάθε χρόνο, θα
οργανώσουν και φέτος μνημόσυνο προς τιμή και δόξα των 2850
νέων που έπεσαν μαχόμενοι ενάντια στους πραξικοπηματίες και
τους Τούρκους εισβολείς,
την Κυριακή 114 Ιουλίου 2022
στον ιερό Ναό Παναγίας στο Wood Green.
Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας όπως με την παρουσία
τους δείξουν την ευγνωμοσύνη τους προς αυτούς που έδωσαν τη
ζωή τους για την Κύπρο.
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.
Από την ΕΔΕΚ ΗΒ

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 48 χρόνων από τις μαύρες επετείους του 74 και
την εορτή του Προφήτη Ηλία, του πολιούχου Αγίου του χωριού Στύλλοι, οι ξενιτεμένοι Στυλλιώτες του Λονδίνου θα συγκεντρωθούν την Κυριακή 114 Ιουλίου στην
Εκκλησία του Αγιού Ιωάννη του Βαπτιστή του Λονδίνου (Wightman Road) για να
γιορτάσουν την μνήμη του Αγίου και να διατρανώσουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στους Στύλλους, σε μια ελεύθερη πατρίδα.
Εδώ και 48 χρόνια το χωριό Στύλλοι – όπως και τα άλλα σκλαβωμένα μέρη του
νησιού μας – βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή.
Ο πληθυσμός του χωριού, το 1974, ήταν περίπου 800 κάτοικοι. Η εκκλησία του
χωριού ήταν αφιερωμένη στον Προφήτη Ηλία. Επίσης υπήρχαν ξωκλήσια αφιερωμένα στον Άγιο Αναστάσιο, τον Άγιο Ιάκωβο ή Άκουφο και στην Αγία Μαρίνα. Οι
κάτοικοι των Στύλλων ήταν γνωστοί για την καλοσύνη, την φιλοξενία και την
εγκαρδιότητα τους. Ο ιερέας του χωριού ήταν ο π. Γεώργιος Νικολάου.

Ο μογένεια
Η τελική γιορτή του ελληνικού
σχολείου Ashmole
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Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Με αθρόα προσέλευση γονέων και κηδεμόνων πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, 9 Ιουλίου, η τελική γιορτή του Ελληνικού Σχολείου Ashmole, ως σύμβολο της επιτυχημένης σχολικής χρονιάς που διανύθηκε.
Σε σύντομη εισήγησή της, η Διευθύντρια του Σχολείου κα
Νίκη Ανδρέου έκανε ένα απολογισμό της σχολικής χρονιάς
ευχαριστώντας τους εκπαιδευτικούς και τη Σχολική Επιτροπή για τη συμβολή τους στην πρόοδο του Σχολείου, το οποίο
έχει συνεχώς αυξανόμενη δυναμική.
Οι μαθητές μας ταξίδεψαν στην κατεχόμενη Κύπρο μας με
το παραμύθι της Ήβης Σάββα- Πιερέττη «Ο Ρήγας, το μικρό
πράσινο λεμόνι». Το παραμύθι μας ταξίδεψε στην Λάπηθο
και στο λεμονοβασίλειο του βασιλιά Πράξανδρου και της

βασίλισσας Λαπήθιας, όπου όλα κυλούσαν ήρεμα, ειρηνικά
και οι κάτοικοι ήταν χαρούμενοι και αγαπημένοι, μέχρι που
ένα πρωινό του Ιούλη όλα άλλαξαν. Το λεμονάκι με θλίψη
αλλά και ελπίδα στην καρδιά, ακόμα περιμένει να επιστρέψει
πίσω.
Οι μαθητές του σχολείου καταχειροκροτήθηκαν από όλους,
που με περίσσια συγκίνηση παρακολούθησαν τα παιδιά τους.
Μετά το πέρας της γιορτής, παραδοσιακά εδέσματα τα
οποία ετοίμασαν μέλη της Σχολικής Επιτροπής περίμεναν
μικρούς και μεγάλους στο εστιατόριο του σχολείου, για να
κλείσει με όρεξη και ευθυμία το σχολικό έτος 2021- 2022.
Το Ελληνικό Σχολείο Ashmole εύχεται σε όλους «Καλό
καλοκαίρι και ξεκούραστες διακοπές» και ανανεώνει το ραντεβού του για τον προσεχή Σεπτέμβριο.
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Η τελική γιορτή του ελληνικού σχολείου Μάνορ Χιλλ
Τα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας στη Βρετανία έκλεισαν για τις καλοκαιρινές διακοπές το περασμένο Σάββατο, 9 Ιουλίου και θα επανανοίξουν το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022. Στα περισσότερα η λήξη της σχολικής
χρονιάς σημαδεύτηκε με διοργάνωση τελικής γιορτής.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Στο σχολείο Μάνορ Χιλλ η γιορτή έλαβε χώραν στην
αίθουσα τελετών του αγγλικού σχολείου Totteridge Academy,
όπου στεγάζεται και το ελληνικό σχολείο. Ο χώρος της
γιορτής αποδείχθηκε μικρός για να χωρέσει τις πολλές
δεκάδες γονιών και συγγενών των παιδιών, που προσήλθαν για να καμαρώσουν τα παιδιά τους επί σκηνής.
Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιελάμβανε θεατρικά
που έγραψαν δάσκαλοι του Μάνορ Χιλλ, απαγγελίες και
τραγούδια. Έλαβαν μέρος μαθητές από το Νηπιαγωγείο
έως την Ε’ τάξη, αποδίδοντας θαυμάσια τους ρόλους που
τους ανατέθηκαν από τους δασκάλους τους.
Ο διευθυντής του Μάνορ Χιλλ Μιχάλης Έλληνας στην
εισαγωγική ομιλία του προέβη σε ανασκόπηση της σχολικής χρονιάς απευθύνοντας έπαινο στους δασκάλους
για το επιτελεσθέν έργο μέσα σε δύσκολες συνθήκες.
Συνεχάρη τους γονείς για την στήριξη του σχολείου, το
οποίο βρίσκεται και σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, στην πρωτοπορία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Βρετανία με
σχεδόν 400 μαθητές και 53 εκπαιδευτικούς και βοηθούς
δασκάλου.
Στο τέλος του καλλιτεχνικού προγράμματος ο διευθυντής βράβευσε δεκάδες παιδιά για ανελλιπή φοίτηση στο
σχολείο. Μετά η Σχολική Επιτροπή παρέθεσε δεξίωση σε
όλους τους γονείς.
Ακολούθως όλοι οι μαθητές οδηγήθηκαν στις τάξεις
όπου παρέμειναν για το τελευταίο αποχαιρετιστήριο μάθημα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Προτού σχολάσουν,
όλα τα παιδιά έλαβα το Δελτίο Προόδου του έτους.
Το Μάνορ Χιλλ θα ανοίξει και πάλι το Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου 2022.

Τη γιορτή έκλεισε η Ε’ τάξη με το τραγούδι «Η συννεφούλα»

Θεατρικό από την Γ’ τάξη «Στου Ολύμπου τα μπουζούκια». Δεξιά η … Κύπρια θεά Αφροδίτη παραγγέλλει
«οφτόν κλέφτικον και σιεφταλιά»…

Μετά τα… μπουζούκια στον Όλυμπο, τα παιδιά της Τρίτης τραγούδησαν «Ο πιο καλός ο μαθητής»

Τα τμήματα της Δ τάξης στα τραγούδια «Τζαμάικα» (σόλο) και «Το θαλασσάκι»

Τα τμήματα της Β’ τάξης σε ποιήματα και στο τραγούδι «Τράβα μπρος»

Τα τμήματα της Α’ τάξης σε ποιηματάκια και τραγούδι «Το ναυτάκι»

Οι τάξεις του ανώτερου Νηπιαγωγείου στο τραγούδι «Το ελεφαντάκι»

Οι τάξεις της Προδημοτικής σε ποιήματα και στο τραγούδι «Ο μάγειρας»

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: «Ταξίδι στο παρελθόν» από την Δ’1 τάξη. Οι παλιοί καλοί καιροί στην Αθήνα με λατέρνα,
στη Θεσσαλονίκη με τον Λευκό Πύργο και στην Κρήτη με τα ιδιαίτερα έθιμά της.

Παιδάκια του κατώτερου Νηπιαγωγείου τραγουδούν : «Ήταν ένα μικρό καράβι»

Η αίθουσα της γιορτής ήταν
κατάμεστη από γονείς.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ελληνικού σχολείου Μάνορ Χιλλ κατά την τελευταία ημέρα του σχολικού έτους. Όλοι χαρούμενοι για την επιτυχία της
Τελικής Γιορτής αλλά και για την καρποφόρα χρονιά. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου.

Αναμνηστική φωτογραφία των παιδιών που βραβεύτηκαν για ανελλιπή φοίτηση στο ελληνικό σχολείο με τον Διευθυντή Μιχάλη Έλληνα και την
Συντονίστρια του Μάνορ Χιλλ Άννα Σχοινά

Ο μογένεια
Η καλοκαιρινή γιορτή του ελληνικού
σχολείου Αγίου Νικολάου Acton
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Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η καλοκαιρινή γιορτή του ελληνικού παροικιακού
σχολείου του Αγίου Νικολάου, που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του ομώνυμου
ναού το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022, ήταν αφιερωμένη
στο παλιό ελληνικό σινεμά και προσέφερε σε όλους
τους παρευρισκομένους στιγμές άφθονου γέλιου.
Η γιορτή ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Διευθύντριας
του σχολείου κας Ελευθερίας Ξενοφώντος και στη
συνέχεια οι μικρότεροι μαθητές του Νηπιαγωγείου και
της Πρώτης Δημοτικού έδωσαν τον καλύτερο τους
εαυτό απαγγέλλοντας ποιήματα και τραγουδώντας
γνωστά ελληνικά παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια,
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όπως «Ξεκινάει μια ψαροπούλα», «Ένα καράβι
από τη Χιό» και «Απόψε στις ακρογιαλιές». Επίσης,
τα παιδιά της Προδημοτικής και της Β τάξης μας ταξίδεψαν στο χρόνο με τις αριστουργηματικές χορογραφίες
τους όπως «Κάτω στον Πειραιά» , «Τράβα μπρος»
και το γνωστό «Νιάου βρε γατούλα».
Οι μαθητές των μεγαλυτέρων τάξεων αναβίωσαν
και μετέφεραν επί σκηνής πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης, απίστευτες διαχρονικές ατάκες, χορούς
και γνωστά τραγούδια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Τα παιδιά απέδωσαν εξαιρετικά τους ρόλους τους, προσέφεραν στιγμές γέλιου σε όλους και
καταχειροκροτήθηκαν παρουσιάζοντας αποσπάσμα-

τα από αξέχαστες ταινίες του ελληνικού σινεμά όπως,
«Τα κίτρινα γάντια», «Χτυποκάρδια στο θρανίο»,
«Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Δεσποινίς
Διευθυντής», «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», «Η δε
γυνή να φοβήται τον άνδρα» κ .ά.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους γονείς
και φίλοι του σχολείου αλλά και ο Αιδεσιμώτατος πατήρ
Σταύρος και η Συντονίστρια της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κα Βασιλική Κούμα, η οποία
εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια για την άψογη

οργάνωση της γιορτής και εξήρε στοn λόγο της τη
σκληρή δουλειά των εκπαιδευτικών του ΕΠΣ του Αγίου
Νικολάου αλλά και τους μαθητές για τις εξαιρετικές τους
ερμηνείες και γενικά για τις άριστες επιδόσεις τους.
Υπεύθυνοι για την οργάνωση και το συντονισμό της
σχολικής γιορτής ήταν οι εκπαιδευτικοί κα Ελένη Ιακομπούτση και κα Ηλέκτρα Μιχαλά.
Η Διεύθυνση και το Εκπαιδευτικό προσωπικό
του ΕΠΣ του Αγίου Νικολάου εύχονται σε όλους
Καλό & Ξέγνοιαστο Καλοκαίρι!

Recognition to Mike Michael for his
services to St. Andrews School

Mike Michael, Head of School
- Curriculum and Data, at St Andrew
the Apostle Greek Orthodox School
was presented with a silver icon
of The Virgin Mary and Jesus, provided by the Archdiocese of
Thyateira and Great Britain, in
recognition of his years of service,
hard work, valuable contribution

and dedication to the school as
one of the founding teachers of
the school in 2013 when it opened.
The icon was presented by
Daniel Lynch, Director of the Russell
Education Trust and both he and
Anthony Easton, The Executive
Head teacher, wished Mike every
success in his new school Oaks

Park High School in Redbridge,
where he will be starting in
September.
The Governing Body of St
Andrew's had expressed their
thanks and appreciation of Mr
Michael's valuable contribution to
the school at the Governing Body
meeting earlier in the week.
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Η επιστολή του Μητροπολίτη
Γερμανού προς τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Μάξιμο Ε΄ αναφορικά
με την ίδρυση του Ναού των
Αγίων Πάντων Λονδίνου
«Εν πλω προς Πειραιάν, τη 21η Μαρτίου 1948
Παναγιώτατε Δέσποτα, Από 20 και πλέον ετών η
τέως αραιά πατριά των εν Μ. Βρετανία εγκατεστημένων Κυπρίων ηύξησε σφόδρα. Από τινων εκατοντάδων όσοι ηριθμούντο τότε εν ταις Βρετανικαίς Νήσοις,
ανήλθον εις 15 περίπου χιλιάδας άνδρας και γυναίκας.
Οι λόγοι οίτινες συντέλεσαν εις την αύξησιν ταύτην
είναι πρώτον ότι ούτοι ως Βρετανοί υπήκοοι δύνανται απεριορίστως να εισέλθωσιν και αποκατασταθώσιν
οπουδήποτε της Μ. Βρετανίας επιθυμούσι, και έπειτα διότι εν Αγγλία και δη εν τω απεράντω Λονδίνω
ευχερώς ηδύναντο να εύρωσι πόρον ζωής.

Ε κλεκτές Σ υνεργασίες
ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Γράφει
ο εκπαιδευτικός
Χάρης
Μεττής
Αρξάμενοι από μικρών ως υπηρέται ιδία εν Εστιατορίοις και Ξενοδοχείοις κατώρθωσαν κατά την διάρκειαν του παρελθόντος πολέμου πολλοί εξ αυτών να
ιδρύσωσιν ίδια εστιατόρια και επωφελούμενοι των
περιστάσεων να κερδίσωσι πολλά. Τους άνδρας εις
την μετανάστευσιν εμιμήθησαν αι γυναίκες αίτινες
επεδόθησαν ιδία εις την ραπτικήν είτε ως ημερομίσθιαι εργάτριαι είτε συν τω χρόνω και ιδιοκτήτριαι ιδίων
ραφείων. Λόγω της ελλείψεως χειρών κατά τον πόλεμον οι μισθοί ανήλθον εις ο πολλαπλάσιον και η ευπορία διεχύθη και εις τας απορωτέρας τάξεις. Μισθός
υπηρέτου εστιατορίου ανέρχεται εβδομαδιαίως εις 12
λίρας μετά τροφής, των δε ειδικών μαγείρων και ζαχαροπλαστών εις 15 λίρας και άνω. Τούτο συνέβη και
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εν άλλαις της Αγγλίας πόλεσιν αλλ΄ ιδία εν Λονδίνω,
όπου ο αριθμός ανέρχεται σήμερον εις 10,000.
»Εν Λονδίνω συνεπήχθη προ 15ετίας Αδελφότης
"Ο Άγιος Βαρνάβας" αποσκοπούσα εις την θρησκευτικήν και πνευματικήν ανάπτυξιν των Κυπρίων υπό
την επίτιμον Προεδρείαν του Μητροπολίτου Θυατείρων και την Προεδρείαν του εκάστοτε προϊσταμένου
του Καθεδρικού Ναού. Μικρόν σχολείον υπό την αιγίδα
της Αδελφότητος υπηρετεί εις την κατά το δυνατόν
Ελληνοπρεπή μόρφωσιν των Κυπρίων, πράγμα λίαν
δυσχερές λόγω του περιβάλλοντος και των συνθηκών
υφ΄ ας το Σχολείον λειτουργεί. Η ύπαρξις Σχολείου
Εξωτερικού κρίνεται απαραίτητος αν θέλωμεν να περ-

ισωθεί η Εθνική υπόστασις των τε Κυπρίων και των
άλλων Ελλήνων.
»Από τινων μηνών κίνησις εγένετο και προς ίδρυσιν δευτέρου Ναού παρά τον Μητροπολιτικόν, η δε
Μητρόπολις ηυνόησε την Κίνησιν ταύτην το μεν ίνα
απαλλάξει τούτον της συμφορήσεως, το δε ίαν ενισχύσει
την θρησκευτικήν αυτών εκπαίδευσιν και ανάπτυξιν.
Αδυνάτου αποβαινούσης της αμέσου ιδρύσεως Ναού
επί τούτω, κατόπιν ενέργειάς μου παρά τω Επισκόπω Λονδίνου εχορηγήθη εις αυτούς Ναό δωρεάν όστις
και διασκευάζεται καταλλήλως ίνα χρησιμεύση προσωρινώς διά τας ανάγκας αυτών. Προ της εκ Λονδίνου αναχωρήσεώς μου η Επιτροπή του ιδρυομένου Ναού εζήτησεν ως πρώτον ιερέα αυτής τον τέως
καθηγητήν του Γυμνασίου εν Λευκωσία και εν διαφόροις αξιώμασιν εν τη Αρχιεπισκοπή Κύπρου διακονήσαντα Παρθένιον Κυρμίτσην, από διετίας δε εν
Λονδίνω μετεκπαιδευόμενον εν τω Kings College.
Καγώ ενέκρινα μεν κατ΄ αρχήν τον διορισμόν αυτού.
Αλλ΄ επειδή ούτος εύρηται εν τω βαθμώ του Διακόνου, συνέστησα όπως ούτος αποταθεί προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου ίνα λάβει παρ΄ αυτού
την άδειαν χειροτινίας, παρακαλώ δε και την Υμετέραν Θεοτάτην Παναγιότητα όπως γράψει περί τούτου
τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω προς ταχείαν αποστολήν της αδείας ίνα δυνηθώ επιστρέφων να χειροτονήσω αυτόν εν Λονδίνω την Κυριακήν των Βαΐων
»Ο Παρθένιος Κιρμίτσης, τεσσαράκοντα και πέντε
περίπου ετών, απεφοίτησε της Θεολογικής Σχολής
του Εθνικού Πανεπιστημίου, είναι συγγραφεύς διδα-

κτικών εν τω Γυμνασίω Σχολείων (SIC) και πολλών
φυλλαδίων θρησκευτικού και εθνικού περιεχομένου,
δι΄ ων καταπολεμεί πλάνας θρησκευτικάς και τον επάρατον Κομμουνισμόν Γινώσκων εκ του σύνεγγυς τον
Κυπριακόν λαόν ελπίζω ότι θ΄ αναδειχθεί αληθής πατήρ
και προστάτης αυτού. Υπολογίζων ότι θα ευρίσκωμαι
και αύθις εν Λονδίνω την 20ήν Απριλίου παρακαλώ
θερμώς όπως εν τω μεταξύ διενεργηθεί το δέον προς
λήψιν της αδείας της Εκκλησίας αυτού διά την χειροτονίαν.
Υποβάλλων ταύτα κατά καθήκον διατελώ μετά βαθυτάτου σεβασμού.
Εν πλω προς Πειραιάν ("Κυρηνεία")
Ο Θυατείρων Γερμανός».
Εκτός από αυτά που αναγράφονται στο "Ημερολόγιο", διασώθηκε και μια δακτυλογραφημένη επιστολή του Γερμανού προς τον Πατριάρχη με ορισμένες αλλαγές ως προς το περιεχόμενο. Αποφεύγει, για
παράδειγμα, αναφοράν στον Κομμουνισμό, κ.τ.λ.
Η πιο πάνω επιστολή του Μητροπολίτη Γερμανού
είναι καταγραμμένη στο προσωπικό του Ημερολόγιο
με αύξοντα αριθμό 4541 στον γνωστό δυσανάγνωστο γραφικό του χαρακτήρα. Αντίθετα η επιστολή του
Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ναού
των Αγίων Πάντων, Χριστάκη Χαραλάμπους, είναι
δαχτυλογραφημένη και, το περίεργο, φέρει ημερομηνία 26 Μαρτίου 1948, παρ΄ όλο που μ΄ αυτή, όπως
θα δούμε, αναγγέλλεται στον Γερμανό η απόφαση
της Επιτροπής για την εκλογή του Κιρμίτση ως προϊστάμενου του Ναού.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

16 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1. Οι επέτειοι του πραξικοπήματος
και της εισβολής στην Κύπρο
Κάθε χρόνο αυτές οι μέρες του Ιούλη και του Αυγούστου
αναξέουν τις χαίνουσες πληγές μας και αναβιώνουν μέσα
μας τις πικρές θύμησες από τη θυσία τόσων και τόσων
παλικαριών της Κύπρου και της Ελλάδας στο βωμό της
υπεράσπισης της δημοκρατίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ελευθερίας της μικρής μας πατρίδας. Ο
πόνος μας είναι αβάστακτος από τη συνεχιζόμενη κατοχή
των πατρογονικών εδαφών και εστιών μας, των ιερών
και οσίων μας από τους Τούρκους εισβολείς, εδώ και 48
ολόκληρα χρόνια τώρα, χωρίς να διαφαίνεται, δυστυχώς,
η παραμικρή, έστω, ελπίδα ότι υπάρχει, τουλάχιστον,
κάποιο αμυδρό «φως στην άκρη της σήραγγας», που
δυνατό να οδηγήσει σε κάποια υποφερτή και αμοιβαία
αποδεκτή λύση του κυπριακού προβλήματος.
Οι επονείδιστες, επώδυνες και θλιβερές επέτειοι του
προδοτικού χουντικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο μάς υπενθυμίζουν βασανιστικά το δυσάρεστο γεγονός, ότι ο λαός
μας πλήρωσε και εξακολουθεί να πληρώνει ακριβά το
τίμημα της αδελφοκτόνας διαμάχης και τον όλεθρο, που
προκάλεσε η χούντα και κορύφωσαν το πραξικόπημα,
καθώς και η επαίσχυντη προδοσία, που το ακολούθησε.
Θλιβερό αποτέλεσμα υπήρξε το γεγονός ότι η γη των
πατέρων μας, τα σπίτια και οι περιουσίες μας στο βόρειο μέρος του νησιού μας υποφέρουν ακόμα κάτω από
την μπότα του Τούρκου Αττίλα.
Με τη δύναμη των τουρκικών όπλων και την ωμή βία
των κατακτητών η τουρκοκρατούμενη γη μας συνεχίζει
να παραμένει αλύτρωτη για πέντε σχεδόν δεκαετίες. Η
Κύπρος μάλιστα αποτελεί ένα από τα πιο θλιβερά παραδείγματα χώρας, που είναι μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία τόσο άδικα – για λόγους
συμφερόντων των ισχυρών χωρών του πλανήτη μας –
δεν εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο. Αποδεικνύεται καθημερινά, σχεδόν, ότι για την Τουρκία η εφαρμογή των
αρχών και αποφάσεων των διεθνών οργανισμών είναι
επιλεκτική. Διαπιστώνεται δηλαδή, η απαράδεκτη εξαίρεση της Τουρκίας από την υποχρέωση, που έχουν όλα τα
κράτη-μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόζουν το διεθνές δίκαιο
και να πολιτεύονται με νομιμότητα και με σεβασμό της
ανεξαρτησίας και κυριαρχίας των άλλων χωρών στη βάση
των αρχών και κανόνων της καθιερωμένης παγκόσμια
πολιτικής και ηθικής τάξης πραγμάτων.

2. Η σημασία και τα αίτια
των οδυνηρών επετείων του 1974 στην
Κύπρο
Τούτες τις σημαδιακές μέρες του καλοκαιριού βιώνουμε στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στον απόδημο Ελληνισμό την 48η επέτειο της χειρότερης, ίσως, σύγχρονης
εθνικής τραγωδίας, μετά από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Μάς συνθλίβει κυριολεκτικά το άδικο κατάντημα της Κύπρου μας, που προκάλεσε κυρίως η πολιτική ανικανότητα των χουντικών συνταγματαρχών της Αθήνας, η αφροσύνη των οποίων υπήρξε το κύριο αρνητικό
χαρακτηριστικό της πολιτικής τους δεινότητας! Ο διχασμός και ο αλόγιστος φανατισμός, που για χρόνια πριν
από το πραξικόπημα οι χουντικοί αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς ενέσπειραν μεθοδικά και καλλιέργησαν
συστηματικά ανάμεσα στα νεαρά στρατευμένα παιδιά
μας και στον κυπριακό λαό έφεραν τελικά την καταστροφή... Μάς λυπεί δε ιδιαίτερα το ασύλληπτο γεγονός ότι η
τελική προσφορά προς την πατρίδα των χουντικών στρατηγών, που είχαν ανατρέψει πραξικοπηματικά το 1967
την εκλελεγμένη κυβέρνηση της Ελλάδας και είχαν αναλάβει οι ίδιοι τη διακυβέρνησή της, διακηρύττοντας πομπωδώς ότι θα υπερασπίζονταν μέχρις εσχάτων τα εθνικά μας δίκαια, είχε ως επιστέγασμα την εθνική μειοδοσία
και τελικά την προδοσία!
Μια προδοσία, που εκδηλώθηκε ως ύπουλος συνοδοιπόρος της τυφλής αποδοχής από τους αφελείς κυβερνώντες χουντικούς στρατιωτικούς των κενών περιεχομένου εγγυήσεων και των παραπλανητικών διαβεβαιώσεων
ξένων δυνάμεων για την εκ μέρους τους κατοχύρωση,
τάχατες, της εθνικής μας ασφάλειας και τη διαφύλαξη της
εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Η ασύλληπτη
επιπολαιότητα, που επέδειξαν οι τότε αυτόκλητοι εθνοσωτήρες, είχαν ως αποτέλεσμα – όπως έχει ήδη αναφερθεί – την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, την κατοχή
της μισής μας πατρίδας, την προσφυγιά, την φτώχεια,
τους βιασμούς, τις κακουχίες των εγκλωβισμένων, τη
βεβήλωση των ιερών και των οσίων μας, την καταστροφή της πολύτιμης θρησκευτικής και πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, την αιχμαλωσία και κακοποίηση αθώων
ανθρώπων, τις δολοφονίες, το δράμα των αγνοουμένων,
τον διαμελισμό της πατρίδας μας, τον εποικισμό, την
αλλαγή του δημογραφικού χάρτη της Κύπρου και τον
πραγματοποιούμενο με πολύ γοργούς ρυθμούς εκτουρκισμό και εξισλαμισμό των κατεχομένων.

3. Τα αδιέξοδα στην επίλυση του Κυπριακού –
Αίτια και συνέπειες
Η παντελής απροθυμία και αρνητική στάση της Τουρκίας
να συνεργασθεί για την εξεύρεση κάποιας δίκαιης, κατά

Eπιστολές - Γνώμες
Μνημόσυνο πεσόντων
κατά την τουρκική εισβολή
στην εκκλησία Τιμίου Σταυρού
και Αρχαγγέλου Μιχαήλ
το δυνατό, και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού συνιστά τη γενεσιουργό αιτία του τέλματος, στο οποίο σήμερα βρισκόμαστε. Η τροχιά αναζήτησης λύσης σκοντάφτει, δυστυχώς, στη μόνιμη, ξεδιάντροπη, προκλητική
και κατάφορη παραβίαση από την κατοχική Τουρκία όλων
των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο
και κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, επισήμων αποφάσεων και από χρόνια θεσμοθετημένων αρχών, αξιών και
κανόνων σε σχέση με την αρμονική συνύπαρξη και
συμβίωση των εθνών και την ειρηνική επίλυση τυχόν διακρατικών διαφορών.
Η πλήρης απογοήτευσή μας για το αδιέξοδο, που σκόπιμα, συστηματικά και μεθοδευμένα συντηρεί η Τουρκία,
καθώς και ο αβάστακτος πόνος μας για την αδικία, που
βιώνουμε, δεν μπορεί παρά να μετατρέπεται σε οργή και
να ενισχύει την απόφασή μας για συνέχιση της ανυποχώρητης διεκδίκησης των εθνικών δικαίων και δικαιωμάτων
μας. Ιδιαίτερα, μετά την καθημερινή εκστόμιση και εκτόξευση ιταμών απειλών εναντίον μας από την επίσημη
τουρκική ηγεσία, θα πρέπει η αντίδρασή μας στις άνομες και απαράδεκτες επιδιώξεις της να κορυφώνεται και
η απόφασή μας για συνέχιση του δίκαιου ειρηνικού αγώνα
μας για δικαίωση να σφυρηλατείται. Δεν μπορούμε ούτε
να αγνοούμε τις αβάσιμες και ψεύτικες κατηγορίες της
Τουρκίας εναντίον της Κύπρου και της Ελλάδας ούτε να
υποτιμούμε τις απαράδεκτες αμφισβητήσεις της διεθνώς
κατοχυρωμένης εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας
μας και της θαλάσσιας και εναέριας κυριαρχίας των χωρών
μας μέσα στα σύνορά τους.

4. Πάνδημα εθνικά μνημόσυνα και απόδοση
τιμών στους πεσόντες
Σήμερα, μετά από την αξιέπαινη απόφαση της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, τελούμε
σε όλους τους ναούς μας πάνδημα μνημόσυνα των
ηρωικώς πεσόντων αδελφών μας στην Κύπρο το 1974,
οι οποίοι υπερασπίσθηκαν τη δημοκρατία, την εδαφική
ακεραιότητα και την ελευθερία της πατρίδας μας. Συγχρόνως αναπέμπουμε δεήσεις και προσευχόμαστε για την
όσο το δυνατό ταχύτερη και πλήρη διαλεύκανση της τύχης
των υπολοίπων αδελφών μας, που το όνομα τους παραμένει ακόμα στον μακρύ κατάλογο των αγνοουμένων.
Φυσικά ο δικός μας Καθεδρικός Ναός του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Αντίθετα σύσσωμο το Κοινοτικό μας Συμβούλιο
και η Εκκλησιαστική μας Επιτροπή έσπευσαν με προθυμία να υλοποιήσουν το εθνικό αυτό καθήκον. Ευχαριστώ
δε για την τιμή, που μού έγινε, με την ανάθεση της εκφώνησης αυτού του επιμνημόσυνου λόγου.
Σήμερα, λοιπόν, εκπληρώνουμε το πρώτιστο και ακατάλυτο ηθικό χρέος μας έναντι των ηρώων μας. Τιμούμε
αυτούς, οι οποίοι κατόρθωσαν να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων και, μέσα σε πολύ τεταμένο κλίμα αδελφοκτόνου μίσους, που επικράτησε μετά το χουντικό πραξικόπημα στην Κύπρο, κατάφεραν – όσο δύσκολο κι αν
ήταν αυτό – να παραμερίσουν τον εθνικό διχασμό και να
ανταποκριθούν πρόθυμα και συνειδητά στο κάλεσμα της
πατρίδας. Αποδίδουμε την οφειλόμενη τιμή στους γνήσιους αυτούς αγωνιστές της ελευθερίας, που αποδείχτηκαν
συνεπείς με την ιστορική επιταγή και άξιοι συνεχιστές
της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας.
Μνημονεύουμε με δέος όλους τους πεσόντες ηρωικά
στα πεδία των μαχών συμπατριώτες μας, που πρόθυμα
θυσίασαν και την ίδια τη ζωή τους στο βωμό του εθνικού
καθήκοντος. Γονατίζουμε ευλαβικά μπροστά στη θυσία
των παλικαριών, που βρήκαν το θάρρος, παρά τον ισχνό
και απαρχαιωμένο τους οπλισμό, να πολεμήσουν γενναία εναντίον των εισβολέων σε όλα τα μέτωπα, που
έτυχε να τους αντιμετωπίσουν. Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της εθνικής προσφοράς και της θυσίας τους. Περηφανευόμαστε για τους μέχρις εσχάτων αγώνες τους στις
ακτές του Πέντε Μίλι, της Κερύνειας, της Αμμοχώστου
και της Μόρφου μέχρι τις απόκρημνες κορυφές και παρυφές του Πενταδάκτυλου και τους απέραντους κάμπους
της Μεσαορίας.

5. Αιώνια ευγνωμοσύνη στους αγωνιστές για
τα επιτεύγματά τους
Γι’ αυτά ακριβώς τα επιτεύγματά τους και την αφοσίωσή τους στο εθνικό καθήκον τιμούμε επάξια όλους ανεξαίρετα τους ανδρείους υπερασπιστές της πατρίδας μας.
Θυμόμαστε τους γενναίους της ΕΛΔΥΚ, που προήλα-

σαν νικηφόρα προς τον καλά οχυρωμένο θύλακα του
Κιόνελι και υπερασπίστηκαν μέχρις εσχάτως τον δυτικό
τομέα της Λευκωσίας. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στους
τάφους των ηρώων, που όρθωσαν περήφανοι το ανάστημά τους και τόλμησαν να αντιμετωπίσουν τα εχθρικά
άρματα με ένα πιστόλι στο χέρι, παραμένοντας στα
ορύγματα τους για να καλύψουν την οπισθοχώρηση των
συναδέλφων τους. Ανακαλούμε στην μνήμη μας την ανδρεία των κληρωτών και εφέδρων Καταδρομέων, που
με το θάρρος και την αυτόβουλη αυταπάρνησή τους πάτησαν νικηφόρα σε όλες σχεδόν τις κορυφές του Πενταδακτύλου, μέχρι και το απόρθητο κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα, που κατείχαν από χρόνια οι Τούρκοι, κατατροπώνοντας τον εχθρό, όπου τον έβρισκαν...
Τα απροσδόκητα αυτά επιτεύγματά τους επιβεβαιώθηκαν
αργότερα από τους ίδιους τους Τούρκους επιτελείς, οι
οποίοι ομολόγησαν ότι, στο επιχειρησιακό επίπεδο, ο
αναμενόμενος απλός περίπατος των δυνάμεών τους
στην Κύπρο εξελίχθηκε αρχικά σε πραγματική κόλαση
και ότι, τις πρώτες κρίσιμες ώρες, ο απολογισμός της
επιχείρησης υπήρξε παταγώδης αποτυχία για τους ίδιους. Οι απώλειές τους ήσαν τεράστιες!
Γι’ αυτό είμαστε παντοτινά ευγνώμονες στους αγωνιστές συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα στους πεσόντες, γιατί
συνέδεσαν το παρόν με το ιστορικό μας παρελθόν. Γιατί
μας υπενθύμισαν επίσης, ότι το καλοκαίρι του ‘74 στην
Κύπρο, δεν αναβίωσε μόνο η προδοσία του Εφιάλτη,
αλλά και το μεγαλείο του Λεωνίδα με τους τριακοσίους
γενναίους του! Παρά την συντριπτική αριθμητική και
τεχνολογική υπεροχή των Τούρκων και παρά το γεγονός
ότι το πραξικόπημα είχε αποδυναμώσει τις δυνατότητες
αντίστασης, στο μικροεπίπεδο των μαχών γράφτηκαν
σελίδες αξιομνημόνευτης ελληνικής αρετής. Στο θέατρο
των συγκρούσεων στην Κύπρο το 1974, το βροντερό
«Μολών Λαβέ» του Λεωνίδα είχε επαναληφθεί πολλές
φορές. Παρά την προδοσία, όσοι αξιωματικοί δεν ήσαν
μυημένοι στη μειοδοτική δράση και ύπουλη συμπεριφορά των χουντικών συναδέλφων τους, επέμειναν πεισματικά να φανούν συνεπείς με το ιστορικό συναπάντημα. Αυτοί οι τίμιοι στρατιωτικοί, μαζί με τους γενναίους στρατιώτες τους, ανάγκασαν σε πολλές περιπτώσεις τους εισβολείς να υποχωρήσουν ηττημένοι και
ταπεινωμένοι από τα πεδία των συγκρούσεων.

6. Εθνική περηφάνια και εύφημη αναφορά
στους συμπολεμιστές μου
Προσωπικά έζησα στα πεδία των μαχών αρκετές τέτοιες στιγμές κατακόρυφης συναισθηματικής ανάτασης
και υπέρτατης εθνικής περηφάνιας. Εκφράζω δε την
εκτίμησή μου, το θαυμασμό και την αιώνια ευγνωμοσύνη
μου στους ηρωικούς έφεδρους καταδρομείς, που στελέχωσαν την ενισχυμένη διμοιρία μου, η οποία δεν κατέστη δυνατό να υπαχθεί στην 33η Μ.Κ. και τέθηκε τελικά
υπό τη διοίκηση του ένδοξου 256ου Τάγματος Πεζικού.
Οι γνήσιοι εκείνοι πατριώτες συμπολεμιστές μου, ενισχυμένοι από μικρό αριθμό ανδρών του τάγματός τους, αντιμετώπισαν τους Τούρκους εισβολείς με απαράμιλλο θάρρος και πέτυχαν απίστευτους άθλους στις μάχες εναντίον
τους, καταγράφοντας μοναδικές σελίδες ηρωισμού, που
είναι ακόμη άγνωστες στους πολλούς. Αντιμετώπισαν με
αυτοθυσία τον Τούρκο Αττίλα σε όλα τα πολεμικά μέτωπα, που η πατρίδα μάς κάλεσε να την υπερασπιστούμε,
τόσο στο Έξι Μίλι της Κερύνειας όσο και στις παρυφές
και τις άγριες ψηλές κορυφές του Κυπαρισσόβουνου στον
Πενταδάκτυλο, κοντά στα χωριά Σύσκληπο, Αγριδάκι και
Λάρνακα της Λαπήθου. Εκεί, μεταξύ άλλων, οι σαράντα
περίπου άνδρες της διμοιρίας μου, είχαν εμπλακεί σε
δύο ολοήμερες διαδοχικές άνισες μάχες μεγάλης έντασης εναντίον πεντακοσίων περίπου ανδρών ενός άριστα οργανωμένου τουρκικού τάγματος με εξασφαλισμένη
στήριξη πυροβολικού και αρμάτων μάχης. Η πρώτη μάχη
διεξήχθη την 31η Ιουλίου 1974 και η δεύτερη την 1η
Αυγούστου 1974. Οι ηρωικοί έφεδροι καταδρομείς της
διμοιρίας μου, με τη βοήθεια μικρών ενισχύσεων, κατάφεραν να αντιμετωπίσουν νικηφόρα τους επιτιθέμενους
Τούρκους και να τους αναγκάσουν σε άτακτη υποχώρηση πίσω στις αρχικές θέσεις τους στα υψώματα νότια
του Συσκλήπου.
Έκτοτε, χωρίς καθόλου να υποβαθμίζω τη θυσία όλων
ανεξαίρετα των πεσόντων συμπατριωτών μας, μνημονεύω κάθε χρόνο ξεχωριστά, αδιάλειπτα και με πολύ
μεγάλη συγκίνηση τα ονόματα των ηρωικών συμπολε-
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μιστών μου για την αγέρωχη εκείνη πεισματική αντίστασή τους στους Τούρκους εισβολείς, όπως και για την
ηρωική τους στάση σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις,
που έλαβαν μέρος. Μνημονεύω ιδιαίτερα τους συμπολεμιστές μου, που θυσίασαν την ίδια τη ζωή τους στο
βωμό του εθνικού χρέους τόσο στα πεδία των μαχών
στα υψώματα Αγριδακίου όσο και αλλού. Σ’ όλους αυτούς,
που θυσιάστηκαν πρόθυμα στο βωμό της τιμής, του καθήκοντος και της εθνικής αξιοπρέπειας, ταιριάζει ιδιαίτερος έπαινος και - σύμφωνα με τον ποιητή - «περισσότερη τιμή τους πρέπει», γιατί γνώριζαν ότι ο Εφιάλτης είχε
ήδη φανεί μπροστά τους και είχαν επίγνωση ότι «οι Μήδοι,
επιτέλους, θα διαβούνε...» (Εκτενέστερες αναφορές για
τους πιο πάνω περιλαμβάνονται στο βιβλίο μου «Σαράντα εννιά μέρες στην κόλαση» - Κύπρος 1974)

7. Σημασία εθνικών μνημοσύνων και
εξαγωγή χρήσιμων διδαγμάτων
Τελειώνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι πεσόντες εθνικοί ήρωες δεν έχουν οι ίδιοι την ανάγκη επιμνημόσυνων λόγων και απόδοση τιμών. Εκείνοι εκπλήρωσαν πλήρως τις υποχρεώσεις τους προς την πατρίδα,
όπως ακριβώς και οι άγιοι και μάρτυρες προς τη θρησκεία. Εμείς είμαστε εκείνοι, που θα πρέπει να αναβαπτιζόμαστε διαρκώς στα νάματα της θυσίας τους και να
τους μιμούμαστε ακολουθώντας το παράδειγμά τους. Γι
αυτό, τα μνημόσυνα που οργανώνουμε για να τους τιμήσουμε, αποκτούν αξία μόνο, αν μεταφράζονται ως δική
μας ηθική ανάγκη και υποχρέωση να ανατρέχουμε στην
ανασκόπηση της δικής τους ιστορίας και προσφοράς
στην πατρίδα με σκοπό να αντλούμε χρήσιμα διδάγματα για αποφυγή λαθών του παρελθόντος και για ορθό
φρονηματισμό, που θα μάς καθοδηγεί σε ουσιαστική
προσωπική προσφορά στο καλώς νοούμενο εθνικό συμφέρον.
Με άλλα λόγια για να αποκτούν ουσιαστικό νόημα τα
μνημόσυνα και οι συναφείς θρησκευτικές τελετές και εθνικές εκδηλώσεις θα πρέπει να καλλιεργούν σε αυξημένο
βαθμό σημαντικές εθνικές και ηθοπλαστικές αξίες και,
μέσω τους, να φθάνουν και να ακούονται καθαρά στα
αφτιά μας οι φωνές και παραινέσεις των τιμωμένων, ώστε
να μεταλαμπαδεύονται αβίαστα στις ψυχές μας τα ορθά
διδάγματα, που μάς αφήνουν ως ιερή παρακαταθήκη οι
πεσόντες εθνικοί ήρωές μας με την ένδοξη και υπέρτατη
θυσία τους.
Αυτό είναι το ουσιώδες δίδαγμα, το οποίο αντλούμε
σήμερα μέσα από την τέλεση των πάνδημων αυτών
μνημοσύνων, ύστερα από σοβαρή περισυλλογή, που
επιβάλλουν οι αποφράδες επέτειοι του 1974. Με οδηγό
μας το πνεύμα της θυσίας των ηρώων μας και την αξιοποίηση μιας καλοπροαίρετης επισήμανσης και παραδοχής λαθών του παρελθόντος, δικών μας και άλλων,
αλλά και με επιθυμία προσωπικής γνήσιας εθνικής προσφοράς, χαλυβδώνουμε τη θέληση και την αποφασιστικότητα μας για απελευθέρωση και επανένωση της
πατρίδας μας.
Αυτό είναι και το εθνικό χρέος της δικής μας γενιάς
προς τα παιδιά και εγγόνια μας. Να εξασφαλίσουμε την
απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας και να
επανενώσουμε την πατρίδα μας. Έχουμε βαριά ιστορική ευθύνη έναντι των προγόνων μας και, κυρίως, έναντι των μελλοντικών γενεών των Ελλήνων της Κύπρου.
Οφείλουμε να τους κληροδοτήσουμε ελεύθερη πατρίδα,
ασφαλή επιβίωση και άνετη διαβίωση στον τόπο των
γονιών και παππούδων τους.
Τότε μόνο θα μπορούμε να λέμε ότι τιμούμε επάξια
τους πεσόντες ήρωες αδελφούς μας...
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Ο στρουθοκαμηλισμός των «Συντηρητικών
Φίλων της Κύπρου» στην περίπτωση Pincher
Στις 29 Ιουνίου 2022 η κομματική
βρετανική οργάνωση «Συντηρητικοί
Φίλοι της Κύπρου» («Conservative
Friends of Cyprus») γιόρτασαν τα 30
χρόνια από την ίδρυσή τους στο elite
club του Συντηρητικού Κόμματος, το
Carlton Club, στο St. James’s στο Λονδίνο. Η δεξίωση διαφημίστηκε. Με ανακοίνωση και σχετική ανάρτηση στην
ιστοσελίδα τους. Σ΄αυτήν ονόμασαν
και τους υψηλούς των καλεσμένους
ως εξής:
«Εν τη παρουσία του Εξ. Υπάτου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέα
Κακουρή
Και ειδικούς καλεσμένους τους:
Πρόεδρο του Συντηρητικού Κόμματος
Rt. Hon. Oliver Dowden, βουλευτή
Υπουργό Επιχειρήσεων και Ενέργειας
Rt. Hon. Kwasi Kwarteng, βουλευτή
Υπουργό Βορείου Ιρλανδίας Rt. Hon.
Brandon Lewis, βουλευτή
Υφυπουργό (Τμήμα αναβάθμιση, για
Οικισμό και Κοινότητες) Rt. Hon Λόρδο
Greenhalgh
Υφυπουργό για το Λονδίνο Paul Scully,
βουλευτή
Αναπληρωτή Chief Whip και Treasurer
of the Household Rt. Hon Christopher
Pincher, βουλευτή
Πρόεδρο της Επιτροπής 1922 , Sir
Graham Brady, Βουλευτή
Πρόεδρο (President) των Συντηρητικών
Φίλων της Κύπρου Rt. Hon Theresa Villiers,
Βουλευτή
Κοινοβουλευτικό Πρόεδρο (Chairman)
των Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου Dr
Matthew Offord βουλευτή»
29 Ιουνίου Carlton Club
Το βράδυ της 29ης Ιουνίου 2022 συνέβησαν τα γνωστά πλέον αποτρόπαια
γεγονότα με τον μέθυσο και όχι μόνο βουλευτή Christopher Pincher στο Carlton
Club. (Γράψαμε σχετικά στην «Ελευθερία» της περασμένης εβδομάδας). Τα
οποία συνέτειναν πλέον στο να ξεχειλίσει
το ποτήρι της ανοχής και αγανάκτησης,
για τους υπουργούς και βουλευτές της
κυβέρνησης Boris Johnson. Ο οποίος
γνώριζε προ καιρού για τον Christopher
Pincher και τις κατηγορίες εναντίον του
για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον συναδέλφων του και όχι μόνον αλλά τον κάλυπτε και τον διόριζε σε θέσεις...
Η εφημερίδα “Mirror” στις 4 Ιουλίου
2022 δημοσίευσε διαχρονικά το ιστορικό
των καταγγελιών εναντίον του και παραπτωμάτων του.
Ξεκίνησαν διαδοχικά οι παραιτήσεις
που έφθασαν τις 60 και τελικά ανάγκασαν τον Πρωθυπουργό Johnson να ανακοινώσει την παραίτησή του από αρχηγός
των Συντηρητικών (και άρα την πρωθυπουργία, αλλά… αφού εκλεγεί ο νέος)!
Στα πλαίσια της κάλυψης της κατάντιας
του βουλευτή (πρώην Συντηρητικού εφόσον τον έδιωξαν από το Κόμμα αμέσως
μετά τις δημοσιεύσεις και αποκαλύψεις
των σεξουαλικών του επιθέσεων εναντίον
δύο ανδρών στο elite club 29 Ιουνίου 2022)
τα βρετανικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν και στην

νυν και πρώην αξιωματούχων και κομματικών στελεχών των Συντηρητικών. Η
ανάρτησή είχε ως εξής.
«Conservative Friends of Cyprus celebrate 30th anniversary
Thursday, 30 June, 2022
Leading members of the British Cypriot
community last night joined MPs at a gala
reception hosted by Conservative Friends
of Cyprus (CFC) to celebrate the 30th
anniversary of the founding of the organisation by Ian Twinn and others in 1992.
The event took place at the Carlton
Club, and was organised by CFC chair,
Jason Charalambous, and CFC executive member, Andre Chris.
Speaking after the packed gathering,
the President of CFC, Theresa Villiers
said “It was great to be able to celebrate
30 years of Conservative support for
Cyprus. CFC has been a highly influential organisation, for example helping to
persuade the UK Government that Cyprus
could be admitted to the EU even if a settlement had not yet been reached. This
was a crucial change in policy.”
“I feel honoured to have been a mem-

Της Φανούλα
ς

Αργυρού

Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφ
ου
πάνω σύνδεσμο, η απάντηση είναι πλέον
“Page Not Found”. (Η σελίδα δεν
ΑΝΕΥΡΈΘΗ).
Το ίδιο συνέβη και με την ιστοσελίδα
των Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου.
Διαφημίζοντας την εκδήλωση, όπως
έγραψα ξεκινώντας το άρθρο μου, αναφερόντουσαν με δύο τίτλους για τον «special guest» Christopher Pincher.
Δείτε την αρχική τους διαφήμιση στη
φωτό παραδίπλα.
Τώρα δείτε στο πλάι της, αφαιρεμένη
κάθε αναφορά στον Christopher Pincher.
Και ενόσω έχουν ανεβάσει σωρεία φωτογραφιών για την εκδήλωση, καμία δεν
περιλαμβάνει τον Christopher Pincher!
Φάντασμα έγινε ο Pincher…
Και αυτό καθώς οι εφημερίδες από την
1 Ιουλίου 2022 έγραψαν για την παρουσία του στην εκδήλωση, με φωτογραφίες.
Σημ.: Τις κατέβασαν, αλλά το Google τις
είχε… αποθηκεύσει!

Ο στρουθοκαμηλισμός
Αυτή η απαράδεκτη ενέργεια των
«Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου», ισοδυναμεί με στρουθοκαμηλισμό και όχι μόνο.

Ο Pincher ομιλεί στους Συντηρητικούς «Φίλους της Κύπρου» στο Carlton Club –
29.6.2022

δεξίωση των Συντηρητικών Φίλων της
Κύπρου στο ίδιο elite club και ότι σ’ αυτήν
παρευρέθηκε και ο ρεζιλεμένος Pincher.
Π.χ. «Daily Mail» 1.7.2022:
«...There was no champagne flowing,
so Chris Pincher had to make do with a
large flute of chilled prosecco when he
arrived at the Carlton Club in London at
around eight o'clock on Wednesday evening.
The event, a 30th anniversary reception
for the Conservative Friends of Cyprus,
felt a touch pale, male, and stale.
But in return for listening to a speech
by Tory MP Theresa Villiers, guests were
promised as many free refills of red and

white wine as they could stomach. All of
which placed Pincher, a famously thirsty
52-year-old bachelor, in his natural
element...»
Την επομένη, Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
η βουλευτής και Πρόεδρος των Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου, Theresa Villiers,
με ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της, για
τον εορτασμό των 30 χρόνων της οργάνωσης, επιβεβαίωσε την παρουσία του
Christopher Pincher στην εκδήλωση το
προηγούμενο βράδυ, στην παρουσία του
Υπάτου Αρμοστού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και άλλων ομογενών και Βρετανών

ber of CFC for over 22 years, as part of
my commitment to Cyprus. This evening
I spoke out strongly of my anger that Cyprus
remains divided 48 years after the invasion by Turkey. It is a disgrace that nearly half a century after that invasion, Cyprus
is still occupied by foreign troops. I once
again pledged my support for the campaign for freedom, justice and unity for
Cyprus, so that all Cypriots can live together once again.”
Speeches were given at the event by
Jason Charalambous; Theresa Villiers;
Andre Chris; Dr Ian Twinn; His Excellency
the Cyprus High Commissioner; Andreas
Kakouris; former MP, David Burrowes;
and His Eminence the Archbishop Nikitas
of Thyateira and Great Britain. Other
Parliamentarians present included Deputy
Chief Whip, Chris Pincher; Minister for
Small Business, Paul Scully; Mark Menzies;
and Lord (Byron) Davies.»

ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ!
«Page Not Found»
24ωρα μετά, η εν λόγω ανάρτηση
αποσύρθηκε! Αν κάνει ένας κλίκ στον πιο

Και δεν τιμά κανένα. Αφενός τους εκθέτει
για το «περήφανο» τους κάλεσμα ως «special guest» του εν λόγω προβληματικού
πρώην Συντηρητικού βουλευτή. Γιατί είναι
αδιανόητο να μη γνώριζαν για τα παραπτώματα και τις καταγγελίες εναντίον του.
Για την έρευνα που έγινε στο Φόρεϊν Όφις
με καταγγελίες συναδέλφων του για σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατά την περίοδο της υπηρεσίας του ως Υφυπουργού
εκεί, για τις οποίες βρέθηκε ένοχος, απολογήθηκε αλλά δεν αθωώθηκε, όπως αποκάλυψε ο λόρδος Simon McDonald.
Αφετέρου, τους εκθέτει για περιφρόνηση του κόσμου και τους δημιουργεί προηγούμενο ασυνέπειας και συγκάλυψης,
όταν ο κόσμος το έχει... τούμπανο ότι ο
Pincher ήταν καλεσμένος τους. Μάλιστα
ότι τον ... έπεισαν να μείνει να ακούσει την
Theresa Villiers με δόλωμα να του γέμισαν το ποτήρι του με κρασί άσπρο και
μαύρο όσο ήθελε!
Θα ήταν πιο πρέπον υπό τις περιστάσεις να άφηναν τις αναφορές σ’ αυτόν,
αλλά να πρόσθεταν μια αξιοπρεπή δήλωση απολογίας, ότι ήταν λάθος η επιλογή
τους να τον καλέσουν.
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Οδός Σήφη Μιγάδη
Η πτήση 411 της Ολυμπιακής αεροπορίας στις 9 Αυγούστου του
1978 έφτασε στην αρχή του αεροδρομίου του Ελληνικού, σταμάτησε
για λίγο και ο έμπειρος «αετός των αιθέρων» Σήφης Μηγάδης ανέβασε τις στροφές των κινητήρων του γιγάντιου Boing 747, έλυσε την πέδη
του αεροπλάνου κι εκείνο άρχισε να διανύει τα πρώτα μέτρα της διαδρομής του για την Νέα Υόρκη.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ
Όταν πια είχε πάρει την ανάλογη ταχύτητα ο Μηγάδης τράβηξε το
πηδάλιο προς τα πίσω και η μπροστινή ρόδα ξεκόλλησε από το έδαφος. Ακριβώς εκείνο το δευτερόλεπτο ακούστηκε από την δεξιά πλευρά ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Επιστροφή στο έδαφος ήταν πλέον
αδύνατη. Ένας εκ των τεσσάρων κινητήρων ήταν νεκρός. Ο Μιγάδης
δεν ήταν το πρώτο τυχόν τσουτσέκι, ήταν η πιλοτάρα των πιλοτάρων.
Σήκωσε όσο μπορούσε το αεροσκάφος και το έφερε στα 55 μέτρα πάνω
από την επιφάνεια της γης. Άρχισε να περνάει πάνω από την Νέα
Σμύρνη, την Καλλιθέα και τη Συγγρού. Η ταχύτητα είχε κατέβει στα 164
μίλια και το αεροπλάνο δεν μπορούσε να σηκωθεί ή να τρέξει περισσότερο. Την μόνη λύση που έβλεπε ο πιλοτάρας Μιγάδης ήταν να ρίξει
το αεροσκάφος επάνω στο όρος Αιγάλεω να σκοτωθούν μόνο το πλήρωμα και οι επιβάτες, γιατί αλλιώς δεκάδες χιλιάδες Αθηναίοι θα γίνονταν
παρανάλωμα του πυρός στο έδαφος και στα σπίτια. Ο έμπειρος Κρητίκαρος με την θηριώδη μουστάκα προσπάθησε να μην γέρνει το αεροπλάνο, γιατί κάθε κλίση θα έδινε την ευκαιρία απώλειας ύψους. Έβαλε
τα χέρια του στιβαρά στο πηδάλιο και περνούσε μία-μία τις οικοδομές
κάτω από την κοιλιά της ατράκτου. Οι επιβάτες, κυρίως Αμερικανοί,
νόμιζαν ότι πετούσαν τόσο χαμηλά για να απολαμβάνουν οι επιβάτες
από πιο κοντά τους δρόμους και τα σπίτια της Αθήνας.
Στο πιλοτήριο επικρατούσε μόνον σιγή και ο συγκυβερνήτης Κ. Φικάρδος διηγήθηκε πως είχε σφιχτεί τόσο πολύ που σε μια στιγμή, βλέποντας τον θάνατο να πλησιάζει είπε μέσα του, «τι φοβάσαι ρε, επιτέλους, πέθανε σαν Έλληνας»! Όμως, ο Κυβερνηταράς Κρητίκαρος δεν
το επέτρεψε. Προσέξτε, δεν απέτρεψε την συντριβή, απλώς δεν επέτρεψε το ατύχημα, σεβάστηκε το μουστάκι του. Χίλιοι Άγιοι μαζί που
δημιούργησαν τους φυσικούς νόμους μαζί με την κατασκευάστρια
αμερικανική εταιρεία πήγαν κόντρα
στον Σήφη, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Η ίδια η Boing αναφέρει πως το είδος
αυτό του αεροπλάνου δεν είναι δυνατόν
να σταθεί στον αέρα με ταχύτητα 164
μίλια την ώρα, εκτός μιας και μοναδικής περιπτώσεως, να οδηγεί το
γιγάντιο κατασκεύασμα ο Σήφης Μιγάδης. Στην ιστορία και τον κατάλογο των αεροσκαφών της εταιρείας το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν
θεωρείται πως έχει καταπέσει, θεωρείται ‘’Lost’’.
Η όλη περιπέτεια διήρκεσε 93 δευτερόλεπτα. Μετά το όρος Αιγάλεω
και με επίπονες προσπάθειες του μηχανικού της πτήσης, το αεροπλάνο ανέβασε ταχύτητα στα 200 μίλια την ώρα, έγειρε αριστερά του Αιγάλεω έφτασε πάνω από τον Σαρωνικό, άδειασε ο Μιγάδης τα μισά καύσιμα (τα άλλα μισά, διηγείται ο ίδιος, «τα λυπήθηκα για την εταιρεία») και
σε λίγο ακούμπησε απαλά τις ρόδες του Jumbo στον διάδρομο του
Ελληνικού και σταμάτησε μπροστά στην αίθουσα αναμονής των επιβατών.
Το σπουδαίο είναι πως την ίδια μέρα το απόγευμα κατά τις 6, το Κρητικό Γεράκι οδηγούσε ένα ίδιο αεροπλάνο και σε 10 ώρες προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Μήπως γι’ αυτόν τον γίγαντα πιλότο υπάρχει κανά μικρό δρομάκι σε κάποια Ελληνική πόλη να
δοθεί το όνομά του. Λέω μήπως και περισσέψει από κανά Υπουργό ή
από κανα Δεσπότη να χωρέσει κάπου και το όνομα του ήρωα-σωτήρα
χιλιάδων ανθρώπινων ψυχών, λέω μήπως, πού ξέρεις καμιά φορά, και
τα πιο παράξενα γίνονται!!

Κύριε Διευθυντά,
Κάποιος σοφός Έλληνας είχε πει πριν
αρκετά χρόνια ότι η σωτηρία του Ελληνισμού – και θα έλεγα και όλης της ανθρωπότητας – είναι η αλήθεια και η ειλικρίνεια. Όσο δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας με ειλικρίνεια, τόσο γίνονται μεγαλύτερα και η λύση τους δυσκολότερη και φτάνουμε στο σημείο να μην ξέρουμε πώς θα τα λύσουμε.
Μια αγγλική παροιμία λέει ότι αυτός δεν
θέλει να δει, είναι χειρότερος από τον
τυφλό κι αυτός που δεν θέλει ν’ ακούσει
είναι χειρότερος από τον κωφό. Φτάνουμε σε ένα σημείο, από τα πολλά προβλήματα που συσσωρεύονται, που δεν
ξέρουμε από πού ν’ αρχίσουμε. Παθαίνουμε όπως ο γάιδαρος που έμεινε νηστικός
όχι από την έλλειψη τροφής, αλλά επειδή είχε τόσα πολλά να φάει και δεν ήξερε
από πού ν’ αρχίσει…
Έπρεπε πρώτα να καθαρίσουμε τους
«στάβλους του Αυγείου» μας, δηλαδή τα
προβλήματα που συσσωρεύθηκαν από
λανθασμένες πολιτικές, επειδή για πολλά
χρόνια επιλέξαμε και ακολουθήσαμε τους
λανθασμένους ηγέτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Είχαν απεριόριστες φιλοδοξίες,
αλλά πολύ περιορισμένες γνώσεις. Έτσι,
οι πολίτες σε Ελλάδα και Κύπρο πρέπει
πρώτα να τοποθετήσουν τους κατάλληλους ηγέτες, που με ειλικρίνεια θα οδηγήσουν τον λαό.
Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνδρες,
που μπορούν να μας καθοδηγήσουν
σωστά και να δούμε καλύτερες μέρες,
αλλά δυστυχώς λίγοι ψηφοφόροι υπάρχουν
με μυαλό, που να εκλέγουν τους κατάλληλους.
Έρχονται οι σημερινοί ηγέτες μας με
μεγάλα λόγια και υπόσχονται «φούρνους παξιμάδια» για τα μεγάλα έργα που

προτίθενται να πραγματοποιήσουν, με
τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ωσάν αυτή να είναι μια φιλανθρωπική
οργάνωση που ξαφνικά άλλαξε, έγινε ανθρωπιστική και προσπαθεί να βοηθήσει
τους τέως υποτακτικούς, δούλους της,
λαούς.
«Ο νούρος του σιύλλου δεν ισιώνει»,
έλεγαν οι παλιοί. Οι πρώην αποικιοκράτες και δουλέμποροι της γηραιάς ηπείρου και τα αδέλφια τους στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής δεν άλλαξαν. Έχουν
μέσα τους τις παλιές συνήθειες, τα γονίδια
της αποικιοκρατίας, αλλά ήρθαν τα καταραμένα, τα γέριμα γηρατειά. Πρώτα χρησιμοποιούσαν την πολιτική των κανονιοφόρων και εξανάγκαζαν τους λαούς σε
υποταγή.
Τώρα γέρασαν, ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί και προσπαθούν να διατηρήσουν την παλιά τάξη με νέες μεθόδους. Όπως το γέρικο λιοντάρι του Αισώπειου μύθου, δεν μπορούν να κυνηγήσουν
και να φάνε τους αδύνατους λαούς, οπότε
τους καλούν με έξυπνα κόλπα κοντά τους
και όσοι είναι ανόητοι βρίσκουν τον μπελά
τους…
Αυτό γίνεται διότι άλλαξαν οι καιροί και
βλέπουμε να γίνονται κυρίαρχες χώρες
στον κόσμο, η Κίνα και οι Ινδίες. Μετά
από πολλά λόγια, βλέπουμε ότι καλοί μας
«σύμμαχοι» και «φίλοι» της Δύσης καταλήγουν ότι ο μεγάλος κίνδυνος αυτού του
ωραίου κόσμου σήμερα είναι η Κίνα!
Ας έρθουμε στα δικά μας. Πώς θα κάνουμε «πράσινη ανάπτυξη» και καινοτομίες,
όταν τα καλύτερα μέρη της Κύπρου είναι
κάτω από την κατοχή της Τουρκίας; Πρώτα
πρώτα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα που ξεχάσαμε. Ότι δηλαδή υπάρχει
το πρόβλημα της εισβολής και κατοχής
και η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο
– όπως με τους λαθρομετανάστες που

μας στέλνει καθημερινά – να «φάει» και
την υπόλοιπη Κύπρο, όπως και τα νησιά
του Αιγαίου.
Ελλάδα και Κύπρος έχουμε όλα τα προβλήματα με τους λαθρομετανάστες, επειδή ακολουθούμε την πολιτική της Δύσης
και κυρίως των Αμερικανών. Από τις εισβολές τους στη Λιβύη, τη Συρία, το Αφγανιστάν, στην Αραβική Χερσόνησο, την Αφρική και σε πολλά άλλα μέρη, δημιούργησαν όλους αυτούς τους πρόσφυγες.
Ελλάδα και Κύπρος έπρεπε να ζητούν
από την Ευρώπη να βοηθήσει αυτές τις
χώρες οικονομικά και να δεχτούν τους
πρόσφυγες που αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν και όχι να τους διανέμουν εδώ κι
εκεί.
Οι χώρες της Δύσης και οι Αμερικανοί
να βοηθήσουν οικονομικά τις χώρες που
καταλήστεψαν για αιώνες και έκαναν τους
λαούς τους πρόσφυγες.
Αυτά έπρεπε να φωνάζουν καθημερινά οι ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Δύση,
για να ευχαριστήσει τον Ερντογάν, έκανε
όλους τους αντιπάλους του τρομοκράτες.
Τρομοκράτες δεν είναι οι Κούρδοι και οι
Τούρκοι δημοκράτες, αλλά ο Ερντογάν
και η παρέα του!
Οι ηγέτες Ελλάδας και Κύπρου έπρεπε να απαιτούν από την Τουρκία να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να της
επιβάλλονται κυρώσεις. Με τις λεκτικές
συμβουλές τίποτα δεν γίνεται.
Εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας εφαρμόστηκαν κυρώσεις. Γιατί δεν γίνεται
αυτό εναντίον της Τουρκίας; Δεν είναι δική
μας δουλειά να σώσουμε το ΝΑΤΟ και τη
Δύση, αλλά τους εαυτούς μας.

Διατελώ

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Κύπρος – Νησί - Πατρίδα μου
Γι’ αυτό το χώμα που φωτιά το μαύρισε τριγύρω,

Και στις μικρές σου εκκλησιές… σαν είχαν πανηγύρι.

που οι στάχτες γίνανε λασπιά από χυμένο μύρο,

Νησί… σκληρά τα χέρι ατων εχθρών και είμαι στα ξένα…

γι’ αυτό τραγουδώ. Και θα πιω. Κι αν μού’ρθει, θα χορέψω!

μόνος.

Τ’ αγκάθια που ξεφύτρωσαν που ρίζα θα κλαδέψω.

Είμαι πουλί δίχως φτερά, μου τά’σπασε ο πόνος.

Γι’ αυτό δεν πρέπουν κλάματα.

Γύρω μου πνίγει η θύμιση καρδιές χαροκαμένες.

Όρκους κεντά η ψυχή μου τιμής

Πίνουν κρασί για λησμονιά, στα μαύρα είν’ ντυμένες.

στο αίμα που έχασες για λευτεριά Φυλή μου.

Θυμοί, καημοί και συλλογή. ΔΕΝ ΚΛΑΙΩ. Θ’ αντρειέψω!

Σαν λίβας πέρασε θεριό, που νύχια έχει και σχίζει.
Αττίλα τον εφώναζαν, τον θάνατο σκορπίζει.
Μαράθηκαν τα λούλουδα. Εφιάλτης η ζωή σου.
Βουβάθηκε η λευτεριά, βράχνιασε η κραυγή σου.
Μα όσο ζω, θα τραγουδώ, για σένα ΔΕΝ θα κλαίω.
Λεβεντογέννα Κύπρο μου, χωρίς ντροπή στο λέω.
Εσύ της πίκρας μου πνοή και της ψυχής το θάρρος.
Και με ελπίδες… άσβυστος – μέσα μας – μένεις… φάρος.

Και του εχθρού σου την οργή, στον τόπο της θα παίξω.
Θα πούμε ΟΧΙ στα θεριά, ΟΧΙ απ’ τα σωθικά μας.
ΟΧΙ στου λίβα την ορμή, που πίνει τα νερά μας.
Χορός με ΝΙΚΗ θα γενεί. Και θα’ναι στα χωριά μας.
Κι η ΝΙΚΗ πρώτη θα τραβά τους γέρους, τα παιδιά μας.
Ναι, ΕΧΘΡΟΙ ανοίξαν τις πληγές, οι ΞΕΝΟΙ αδιαφορούνε.
Στον Ζάλογγο τη χόρευαν… Στην ΚΥΠΡΟ ΘΑ ΤΗ

Στο χώμα εμψυχήθηκε, πατρίδα, η Φυλή μου,

ΒΡΟΥΝΕ…

θαφτήκαν πρόγονοί μου.

ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ!

Σ’ αυτό το χώμα η σκέψη μου σαν μέλισσα στη γύρη,

Μερσίνη MacFarland
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Τις γραφικότητες Ντεβλέτ Μπαχτσελί
η Τουρκία τις κάνει δόγμα!

Νέο Άσμα

Ημέρες του Ιούλη. Ημέρες μνήμης και απόδοσης ελάχιστου φόρου τιμής στους ηρωικούς
νεκρούς που αντιστάθηκαν απέναντι στις ορδές
του Αττίλα στις προδομένες Κυπριακές Θερμοπύλες! Αλλά και ημέρες στοχασμού, μελέτης
και σχεδιασμού για το μέλλον (έτσι πρέπει, τουλάχιστον). Η τελευταία Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις δραστηριότητες (operations) του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο,
«μια από τα ίδια»!. Θύμα και θύτης εξισώνονται!
Ούτε βλέπει, ούτε ακούει τελικά ο Αντόνιο Γκουτέρες, παρά τις προκλήσεις και την εμπρηστική
ρητορική της Άγκυρας.

Ω Φωνή πολλών υδάτων
Οι χρυσές άρπες ανά χείρας,
Ο γλυκασμός των ψυχών ημών,
Η Θεία μελωδία, Έμπνευση
Δια του Πνεύματος της Χάρης Σου,
Επιτρέπει σε προφητικά σχήματα
Να φωτίζουν την συνείδηση,
Του νου και της καρδίας του ανθρώπου,
Με απαραβίαστους λογισμούς.
Αιώνια σχήματα, επί του Σταυρού
Εις τους Αιώνας των Αιώνων…
Φως εκ Φωτός μαρτυρούμε
Προφητεία Άρχοντος Προφήτου,
Ως ήχο ισχυρών ανέμων,
Βόρειο – Ανατολικών.
Τα φυλλώματα εις κίνηση,
Φωταγωγούν τα δέντρα,
Που υποκλίνονται ενδεδυμένα
Με διαφανή λευκά…
Νέο Άσμα υμνείται, καθαγιασμένο,
Από την ζώσα Πηγή,
Της Αιωνίου Ζωής.

Δρ Αυγουστίνος
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής
Παν/μιο Θεσσαλίας
Από το Μονάγρι
Λεμεσού
a.avgoustis@hotmail.com
Ωστόσο, όσο παράξενο κι αν ακούγεται,
υπάρχουν και εγχώριοι πολιτικοί που προσπαθούν
να φορτώσουν τις μεροληπτικές-απαράδεκτες
εκθέσεις Γκουτέρες και την ευθύνη μη λύσης του
Κυπριακού στη δική μας πλευρά! «Οι εκθέσεις
του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
αποτελούν έκφραση της αποτυχίας, ανικανότητας και έλλειψης πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να διαχειριστεί το Κυπριακό», τόνισε στον
τηλεοπτικό σταθμό «ΑΣΤΡΑ» της Κύπρου ο Γ.Γ.
του ΑΚΕΛ!!!
Κάποιοι, έστω άθελα τους, επιμένουν να

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη

1974
Το Εβδομήντα Τέσσερα, στο θερμό μας καλοκαίρι,
μοιράσανε την Κύπρο μας – τη Μικρο-Μεγαλόνησό μας,
με βάρβαρο μαχαίρι!
Στα μέσα του Ιουλίου, Μεγάλοι κι Ισχυροί,
όλοι μαζί συμφώνησαν – στα δυο μας εχώρισαν,
με δίκοπο, σπαθοσφυρί!
Κι αν μας μοιράσανε στα δυο, βαριά κι αν μας πληγώσαν,
τη Λεύτερή μας την ψυχή – που ‘χει αιώνια αντοχή,
ποτέ δεν την σκλαβώσαν!
Κι αν μας βαστούνε με στρατούς, κι αν μας αλυσοδέσαν
Ηρώων Μεγαλοκαρδιά – Λεβεντονιών παλληκαριά,
ποτέ δεν την λυγίσαν!
Όπως τον Φοίνικα ξανά, πάλι θα γεννηθούμε,
κι από τη στάχτη, τη φωτιά, θα χτίσουμε ξανά φωλιά
και με φτερούγες Λευτεριάς – Ασκλάβωτοι θα ζούμε!
Αυτό είναι το Μήνυμα, Όλοι τους να το ξέρουν.
Μέσ’ την ψυχή μας τη σκλαβιά – στις ρίζες μας και στη γενιά
ποτέ τους δεν θα φέρουν!!!
Ειρήναρχος Στεφάνου
Ιούλιος 1992

(«Περίεργες» φήμες περί προσάρτησης των κατεχομένων
από την Τουρκία κι άλλα πολλά)
«αθωώνουν» την Τουρκία η οποία ουδέποτε
έκρυψε ότι η Κύπρος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο
στους σχεδιασμούς της για να καταστεί περιφερειακή υπερδύναμη με παγκόσμια εμβέλεια. Και
σίγουρα κανένας Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (Μακάριος, Κυπριανού, Βασιλείου,
Κληρίδης, Παπαδόπουλος, Χριστόφιας και Αναστασιάδης), δεν ευθύνεται για τη μη λύση του
Κυπριακού. Διότι, όλες οι προτάσεις και τα σχέδια λύσης του Κυπριακού είχαν στόχο την αποδοχή των τετελεσμένων της εισβολής και της
κατοχής. Αρκεί να Θυμηθούμε τον εκβιασμό που
ασκήθηκε στην Ελληνική Κυπριακή κοινότητα
με το σχέδιο Ανάν. Καθαρές κουβέντες!
Σε όλα αυτά προσθέστε την ακραία πολιτική
της Άγκυρας με το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας».
Όταν οι Τούρκοι αναφέρονται στο δόγμα της
«Γαλάζιας Πατρίδας», δεν μιλούν πλέον για μια
«δίκαιη» επίλυση του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Θεωρούν ότι
ο διαμοιρασμός της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να γίνει μόνον μεταξύ
των χωρών που έχουν ηπειρωτικές ακτές. Και
τα ελληνικά νησιά (στα οποία συμπεριλαμβάνουν και την Κύπρο, Κρήτη, Γαύδο, Κάρπαθο,
Ρόδο, Καστελόριζο, κ.ά) θα πρέπει --όπως υποστηρίζουν -- να περιορισθούν μόνον στα χωρικά ύδατά τους. Αυτά μέχρι προχθές!
Διότι σήμερα, με τον χάρτη που κυκλοφόρησαν οι «γκρίζοι λύκοι» του συνεταίρου στην
κυβέρνηση Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί,
διεκδικούν το μισό Αιγαίο με ό,τι περιλαμβάνε-

ται μέσα σ΄ αυτό και περικύκλωσαν από παντού
την Κύπρο! Γραφικότητες υποστηρίζουν πολλοί!
Μέγα λάθος. Τις γραφικότητες Ντεβλέτ Μπαχτσελί
η Τουρκία τις κάνει δόγμα! Ενώ οι υπερπτήσεις
τουρκικών F-16 πάνω από ελληνικά νησιά
συνεχίζονται αμείωτες! Δεν πρέπει να τρέφουμε
αυταπάτες έναντι της Τουρκίας, καθώς «πραγματική της στόχευση είναι η ανατροπή προς
όφελός της του status quo στην περιοχή και η
επιβολή καθεστώτος ηγεμονίας της»,
Είναι κι αυτή η φημολογία - σεναριολογία ότι
ο Τούρκος πρόεδρος (σε συνεννόηση με το Λονδίνο), παρά τις γνωστές αντιδράσεις που υπάρχουν
από αρκετούς Τουρκοκύπριους, θα ανακοινώσει
στις 20 Ιουλίου – την ημέρα της μαύρης επετείου
της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο – την προσάρτηση των Κατεχομένων. Πρόκειται για ένα
εξαιρετικά επικίνδυνο σενάριο, το οποίο μέχρι
στιγμής ούτε διαψεύδεται, ούτε επιβεβαιώνεται.
Το σίγουρο είναι πως ο Ερντογάν θα παραβρεθεί στο ψευδοκράτος σε μία ακόμη φιέστα που
θα πραγματοποιηθεί για την τουρκική εισβολή
το 1974.
Υστερόγραφο 1: Αναρωτιέμαι, τι άλλο περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιδράσει!
Όχι λεκτικά, αλλά με συγκεκριμένα δραστικά
μέτρα! Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής!
Υστερόγραφο 2: Η 20η Ιουλίου είναι ημέρα
πένθους, δεν είναι γιορτή! Επ’ αυτού θα επανέλθω…
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Επιστροφή
στη Βαβέλ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία
(1821-1829)
ΜΕΡΟΣ 48ον
Με την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης
στην ηπειρωτική Ελλάδα το 1821, οι Κύπριοι
ναύτες είχαν γνωριστεί με αρκετούς άλλους
Έλληνες νησιώτες πατριώτες εκεί στα νησιά των
Σποράδων, την Αίγινα, τις Σπέτσες, την Ύδρα
και τον Πόρο. Πολλοί Κύπριοι βρίσκονταν στα
νησιά για εμπορικούς λόγους. Εκεί συναντιόνταν με ναυάρχους και οπλαρχηγούς Αγωνιστές
που εξαίρουν την παλληκαριά των Κυπρίων.
Ιστορικές έρευνες – μελέτες αναφέρονται
στους Κυπρίους, που αγωνίστηκαν στις εκστρατείες, διακρίθηκαν στον Αγώνα και πολέμησαν
στις ναυμαχίες.
Κύπριοι διοικούν επαναστατικά σώματα, εκποιούν τις περιουσίες τους και ουδέν άλλον ζητούν
παρά την ΕΝΩΣΗ της ιδιαιτέρας πατρίδος τους
Κύπρου με τα απελευθερωμένα τμήματα του
Έθνους μας.

το παρόν, ισχύον διά μήνας δύο (2).
Εν Αιγίνη, 26 Οκτωβρίου 1827\
Ο Προσωρινός επί των Ναυτικών
Γραμματεύς της Επικρατείας
Γ. Γλαράκης»
«Δίδεται Δίπλωμα τω Ιωάννη Κυπρίω, κυβερνήτην του «Μύστικων» διά την πολιορκίαν του
Μεσσηνιακού Κόλπου, υπό την οδηγίαν του
κυρίου Νικολάου Σιότου, ισχύον όπου διαμένει
και τον αυτόν αποκλεισμόν».
6. Σολομών Μάρκου. Κύπριος. Υπηρέτησε
στον Ελληνικό Αγώνα ως ναυτικός και επέστρεψε στην Κύπρο.
7. Μάρκος Ιερώνυμος. Κύπριος. Στην Ελλάδα πήγε το 1824 και υπηρέτησε στο Ναυτικό
μέχρι τέλους του Αγώνα.
8. Ιωάννης Δ. Φραγκούδης, Κυπριος από

Σπέτσες - Ύδρα – Αίγινα –
Πόρος – Κύπριοι Ναύτες (18211829)

τη Λεμεσό. Γιος του εμπόρου και Προξένου

1. Χρήστος Παπανικολάου (ο Λιβαδίτης).
Κύπριος από το Κοιλάνιο της Λεμεσού. Υπηρέτησε ως ναυτικός. Σύζυγος Αναστασία, εκ Πόρου.
Μετέβη στην Ύδρα.
2. Γεώργιος Δ. Οικονομίδης. Κύπριος από
τη Λεμεσό. Νομάρχης επί Κυβερνήτου Καποδίστρια, Γραμματεύς της Προσωρινής Διευθυντικής
Επιτροπής του Ναυστάθμου στον Πόρο.
3. Ιωάννης Σολομωνίδης. Κύπριος. Είχε
υπηρετήσει στον Ελληνικό Στρατό και νυμφεύθηκε στον Πόρο.
4. Φίλιππος Βάρδας. Κύπριος. Κάτοικος
Αιγίνης («Γενική Εφημερίς της Ελλάδος», 13
Φεβρουαρίου 1829).
5. Ιωάννης Κύπριος (ή Κυπριώτης ή Κυπραίος). Αξιωματικός Ε’. Υπηρέτησε στο Ναυτικό ως πυροβολητής, κάτοχος σχετικών πιστοποιητικών (ΑΜ 761, ΑΧΕΒ). Υπηρετούσε σε
τουρκο-αιγυπτιακό πλοίο που βρισκόταν στην
Ύδρα την ημέρα που υψώθηκε η σημαία της
Επανάστασης. Σε επίσημα έγγραφα ονομάζεται Καπετάν Γιάννης. Πολέμησε σε πολλές
ναυμαχίες. Έγγραφο υπηρεσιών υπογράφει ο
πλοίαρχος του «Ηρακλή».

κε το πολεμικό ημερολόγιο του Σπετσιώτικου

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Η επί των Ναυτικών Γραμματεία της Επικρατείας
(17313)
Δηλοποιείται
Ότι η πολεμική γαλέτα ονομαζόμενη «Αθηνά»,
ωπλισμένον με τα αναγκαία κανόνια φίλα όπλων
και εφόδια πολεμικά και κυβερνώμενον παρά
του Ιωάννη Κυπρίου πέμπεται παρά της Κυβερνήσεως δια να πλεύση όλα τα παράλια της
Σπάρτης έως εις τον Μεθοκόρωνα και να εμποδίση
τας καταχρήσεις και να βοηθή τα κινήματα των
ημετέρων.
Ειδοποιούνται λοιπόν άπαντες οι Ναύαρχοι
κ.λπ.
Εδόθη εκ της Επί των Ναυτικών Γραμματείας

Δημητρίου Φραγκούδη. Υπηρέτησε από το 1821
ως ναυτικός σε πολεμικά πλοία και πήρε μέρος
σε πολλές συγκρούσεις και ναυμαχίες. Σώθηπλοίου «Ηρακλής», το οποίο κρατούσε ο Φραγκούδης και τώρα βρίσκεται στο Εθνολογικό Μουσείο στην Αθήνα.
«Δηλοποιείται διά του παρόντος ότι κατά το
έτος 1826, ότε η Διοικησις της Ελλάδος με είχε
διορίσει να μεταβώ μετά του κυρίου Α. Μαυροκορδάτου απέναντι της Ύδρας προς αντάμωσιν του πρέσβεως της Αγγλίας Λόρδου Κάνιγκον, διά να συνταχθώμεν μετ’ αυτού περί των
ελληνικών υποθέσεων, ο Ιωάννης Κυπριώτης
ήτο διευθυντής του πλοίου επί του οποίου επιβιβάσθην μετά του κυρίου Μαυροκορδάτου και
ότι επειδή εκ της κακοκαιρίας εβιάσθη το πλοίον
να προσαρμοσθή εις Πόρον, ο ρηθείς πλοίαρχος ήλθεν εις συμπλοκήν με κακούργους τινες
θέλοντες να μας κακοποιήσουν και αντισταθείς
γενναίως επληγώθη κατά την χείρα δις.
Εν Αθήναις, την 14η Απριλίου 1839
Κ. Ζωγράφος
Βεβαιώ το αληθές των ανωτέρω
Αλ. Μαυροκορδάτος»

Η Συνδιάσκεψη
του Πόρου 1828
Ο διπλωματικός αγών του Καποδίστρια επί
του ζητήματος των ορίων της νέας Ελλάδος διαγράφεται σαφέστατα εις όλας τας διπλωματικάς του ενεργείας, ιδία δε κατά την Διάσκεψιν
των Πρεσβευτών των Προστατιδών Δυνάμεων
εν Πόρω, λήγουσας στις 19 Αυγούστου 1828.
Εις τας 13-25 Αυγούστου οι Πρέσβεις έφθασαν εις Αίγινα και εγκατεστάθησαν εις Πόρον (ο
Καποδίστριας είχε προτείνει τις Σπέτσες ως
διαθέτουσα περισσότερες ανέσεις).
Ωστόσο στη Συνδιάσκεψη του Πόρου για τον

Την «Κανονικότητα», που μας έλειψε,
αυθαίρετα, με ελαφρότητα
καθορίζει η ανθρώπινη φύση.

«Η κυπριακή πρεσβεία και
ο Καποδίστριας – Αίγινα και
Πόρος 1828-1829»
«Της Υμετέρας Εξοχότητος ευπειθέστατοι και
ταπεινότατοι δούλοι.
(ΓΑΚ, Γεν. Γραμματεία, Φακ. 156)
Εξοχώτατε,
Η φιλανθρωπία της Υμετέρας Εξοχώτητος και
η μεγάλη ανάγκη κάμνει τολμηρούς τους υποσημειομένους να σας παρακαλέσουν να συγκατανεύσετε διορίζοντάς τους επ’ ευκαιρίαν να παρουσιασθώσιν διά να Σας εγχειρίσουν κατ’ ιδίαν
τα όσα τους ενεπιστεύθησαν έγγραφα προς την
Υμετέραν Εξοχότητα, καθώς και διά ζώσης φωνής
είχε προαναφέρει εις εξ ημών, ο κ. Δ. Φραγκούλης.
Με το πλέον βαθύτατον σέβας υποσημειούνται
Εν Πόρω, την 17η Νοεμβρίου 1828
Οι Κύπριοι Φιλικοί
Χαράλαμπος Μάλης (Διδάσκαλος)
Παύλος Βαλσαμάκης (Ιατρός)
Δημήτριος Φραγκούδης (Πρόξενος)»

Η νήσος Αίγινα πιθανός τόπος
συνάντησης της Κυπριακής
Πρεσβείας μετά
του Κυβερνήτου
Εις ποίον μέρος της ελευθέρας Ελλάδος η
Κυπριακή Πρεσβεία συνήντησε τον Καποδίστριαν. Η πόλις της Αιγίνης παρήκματε μετά την εις
Ναύπλιον μεταφοράν της πρωτευούσης το 1829.
Είναι ασφαλές δε το συμπέρασμα ότι οι Κύπριοι κομιστές των ιστορικών εκείνων επιστολών,
αίτινες έφερον ημερομηνίαν 19 Αυγούστου 1828
επεσκέφθησαν την έδρα του Κυβερνήτου, ο
οποίος κατά το έτος εκείνο ευρίσκετο εις την
Αίγιναν. Η μικρή γραφική νήσος του Σαρωνικού, με πρωτεύουσα την ομώνυμον πόλις, συνάμα δε και πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους έχει μακράν και ένδοξον ιστορίαν.

Ενότητα και Διχασμός…
Αγάπη και Μίσος,
Ειρήνη και Πόλεμος.
Αυτό όμως που κυρίως διχάζει,
είναι η κοινή μας γλώσσα,
η γλώσσα του νου,
Ο λόγος, όταν στερείται λογικής,
Ο Μάρτος - Στόχος και η Αμαρτία Αστοχία,
ξεχωρίζουν άνθρωπο από άνθρωπο,
Οι πράξεις , δυστυχώς, όχι…
Αυτές, συντονισμένα, δίδουν τα ινία,
στην ασέβεια και στην καταστροφή
κάθε «ευσταθούς ισορροπίας»,
το ζητούμενο απασών,
έμψυχων και άψυχων υπάρξεων
που συγκατοικούν στην Γη.
Κραυγές μίσους, αγριότητες,
ανύπαρκτη δικαιοσύνη,
φυσικές καταστροφές
και κάθε μορφή βίας, τροφοδοτούν
την Βαβέλ του σημερινού κόσμου…
Τις πταίει;
Mα… ο Νεβρώδ που ενυπάρχει
εις έκαστον εξ ημών.
Αυτό το "Πρώτα Εγώ»…
Θα επιβάλω την θέλησή μου,
εις κάθε αδύναμο Ον…
Κραδαίνω το τόξο μου,
Σκοπεύω και εξακοντίζω στον Ουρανό.
τα θλιβερά μου βέλη, τα εμποτισμένα
στην απληστία και του εγωισμό
σκεπτόμενος: «Δεν έχω την ανάγκη
Σου»!
Με την τεχνολογία, μου, κυριαρχώ
στο σύμπαν.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
24/6/1821: Ιδρύεται με απόφαση των προκρίτων της Ύδρας η πρώτη Αστυνομία στην
Ελλάδα.
11/4/1827: Η Γ’ Εθνοσυνέλευσις της Τροιζήνας ορίζει τον Ιωάννη Καποδίστρια ως Πρώτο
Κυβερνήτη του νέου Ελληνικού Κράτους.
11/11/1827: Η κυβέρνηση Ζαΐμη μεταφέρει
την έδρα της στην Αίγινα.
25/1/1828: Εγκαθίσταται επίσημα στην Αίγινα ο Ιωάννης Καποδίστριας και δίνει επίσημα
τον όρκον ως Κυβερνήτης.
1828: Ευέλπιδες – οι μαθητές της Ελληνικής
Στρατιωτικής Σχολής (Ευελπίδων) που ιδρύθηκε το 1828 στο Ναύπλιο από τον στρατηγό Παναγιώτη Ρόδιο και κατόπιν μεταφέρθηκε στην Αίγινα (1834-1837).

καθορισμό των ορίων του νέου Ελληνικού Κρά-

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

τους απουσίαζε από τις ελληνικές διεκδικήσεις

Καλοψιδιώτης

η Κύπρος.

Εκεί συνυπάρχει Θεός και Διάβολος.

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Πόσο σε οικτίρω καημένε άνθρωπε!
Με την άγνοια, την αμετροέπεια
και τον εγωισμό σου,
θεωρείς ότι με την Βαβέλ που έχτισες,
επέστρεψες στην «κανονικότητα»,
που πάντοτε επιθυμούσες…
Έχεις σύγχυση εν κρανίω,
εκλαμβάνεις τον λύκο με την προβιά,
ως τον Αμνό του Θεού …
Εκείνον όμως, τον σταύρωσες
άπαξ,
Και Αυτός, σε έσωσε
άπαξ …
Δεύτερη δεν έχει,.
Σύνελθε! Τώρα!

Αλέξανδρος Μαρινάκης

22 ● ELEFTHERIA
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KLN Winners - KOPA VETS 7 A SIDE
KOPA's first veterans 7 a side competition was held at Trent Park on
Sunday 10th July was a great success with many old friends and legends
from over the years making up teams from Omonia London, Komi Kebir,
KLN and Pantel.
KLN led by Mario Michael (Verve) won all their games with excellent
performances from 'Kiko' and Panos Papa-Michael in goal.
The competition was played in great spirit and despite the soaring temperatures the standard of football was very good. Everyone enjoyed seeing teammates and opponents from the past.
Cos Fernandez and George Yerosimou refereed the games, them-

selves KOPA legends.
Well done to the four clubs and players on Sunday.
Player of the Tournament was voted as Panos Papamichael.
A donation from entry fees during the season will be made to a charity
chosen by the teams.
KOPA are looking to extend this competition to a regular feature. Any
teams or ex KOPA players interested in joining us, please email secretary@kopaleague.com or contact Kypros Kyprianou, Jack Markou or Mario
Michael (Komi) in good time for September's fixture. Will confirm full details soon.

Thursday 14th July 2022

Omonia Youth FC 2022
AGM: Myri Demetriou
re-elected as Chairman
On Thursday 7 July, community football club Omonia Youth FC, sponsored by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jewellers, held
their Annual General Meeting. Those in attendance heard from 2020/21
Chairman, Myri Demetriou, give a review of the year and celebrating the
many successes of the season. In his speech, Mr Demetriou underlined notable highlights, both on and off the pitch. Mr Demetriou thanked the Management Committee for their efforts during the season and said:
"We have had many football achievements this year. Pan-disability football sessions resumed after a break during Covid-19; thank you to Kerem
(Denizer) for leading on this as well as help from MaryTryphona and others;
development sessions were at Enfield Grammar sports hall, which has led
us having a team ready to start in Under 8 next year and for the first time, an
Under 7 team too. With just over 450 players at the club, we also had an influx of female footballers ranging from 8 to 14 years old and the men's team
completed another full season and going from strength to strength.
Several notable team achievements this season were: Under 13 Green
Spring Trophy winners as well their league. Under 14 Gold were League
Runners Up.
Under 15 White were Spring Plate runners-up and won their league. Under 16 Silver were Spring and League Cup runners-up. Under 18 Gold were
Challenge and Spring Cup runners-up and Under 18 White were League
Cup runners-up."

Myri went on to say:
"I am pleased to say that we had a successful Presentation Day where
for the first time we played the annual coaches Kevin Nottage memorial match
at the end of the season and which raised £800 for Cancer Research. We
also had another successful tournament and I thank all that stepped up to
help with the tournament over those two days and the preparation for it.
Lead Treasurer Kyri Eleftheriou, gave a financial synopsis that showed
the club in a very healthy financial position before Demi Shiamishis, representing the club Trustees, gave a speech explaining the role of the Trustees
and the role they play.
As per the constitution, the 2021/22 committee was then asked to stand
down in order for the process of the new Management Committee to be elected. Unopposed, and unanimously elected, Myri Demetriou was re-elected
as club Chairman again. Samuel Arthur was voted in as Club Secretary and
Kyri Eleftheriou voted in as lead Treasurer. The make-up of the rest Management Committee will be communicated on due course.
During his acceptance speech, Mr. Demetriou said:
"I am honoured and privileged to be re-elected as chairman of Omonia
Youth FC. Thank you for all those that have put their faith in me and I promise
to continue to ensure that the club goes from strength to strength. This season, which was my first as Chairman, has been a difficult season on and off
the pitch but we have achieved many things together. The future looks healthy
(and green!)
I would like to give a special thanks to our sponsors for the last two years
who supported us, even though times were hard financially for all: Spector
Constant and Williams Limited, Vas Barbers and V Jewellers. We appreciate their ongoing support.
I have done and what I will continue to do is always for the best of the players and club.I would like to welcome our new main sponsor Diamond Corp.
who will be sponsoring all of our youth teams and CMB Partners who will be
sponsoring our Men's team. We welcome both our new sponsors and are
glad to have them supporting Omonia Youth FC. Finally we are all looking
forward to getting the 2022/23 season underway after a well-deserved break."
Should you feel enthused and want to know more about Omonia Youth
FC, you can contact the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com, via
the contact page on the club's website www.omoniayouthfc.com as well as
following the club on twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994.

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

REVITHOKEFTEDES

(CHICKPEA RISSOLES)

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He
developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

23.00

flavours.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2
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REVITHOKEFTEDES
(CHICKPEA RISSOLES)
There are a variety of keftedes,
the generic name of meatballs or
rissoles in Greek cuisine. The most
common are made with pork or
lamb mince, grated onion, grated
potato and herbs. Other varieties
are; patatokeftedes, which are
made with potatoes and herbs and
kolokythokeftedes, made with courgettes. The most unusual are revithokeftedes, which are made
with chickpeas and are truly tasty
and delightful. The island that specialises in making this dish is Sifnos.
This is an easy recipe but when
executed correctly will result in delicious fluffy chickpea rissoles,
which you and the whole family
will enjoy as an appetiser or as
part of a meze.

TO GARNISH
a small bunch of fresh flat-leaf
parsley, chopped
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Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Ο Σπαγγοραμμένος
Ελληνική Ταινία:
Ο Αδελφός Μου ο Τρελάρας

21.35

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

500g dried chickpeas
2 large potatoes, peeled and
grated
2 medium onions, peeled and
grated
2-3 spring onions with the
leaves left on, finely
chopped
3 cloves of garlic, minced
a small handful of fresh flatleaf parsley, finely chopped
a small handful of fresh dill,
finely chopped
a small handful of fresh mint,
finely chopped
1 medium free-range egg,
lightly beaten
1 tsp paprika
3-4 tbsp of flour
olive oil for frying
sea salt and freshly ground
black pepper

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
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spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also

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

INGREDIENTS
Serves 4-6

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
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Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αύριο είναι Κυριακή,
με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Σατιρική Σειρά:
Ο Ακάλυπτος
Ελληνική ταινία:
Λιγουράκο Αγάπη Μου
Ελληνική Ταινία:
Ο Πιο Καλός Ο Μαθητής

KYΡIAKH 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
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METHOD
1. Place the chickpeas on a
tray. Carefully sift through
the chickpeas and remove
any stones. Put the chickpeas in a large bowl, cover
them with cold water and
soak for at least 6 hours or
overnight. Drain and rinse.
2. Place the chickpeas in a
large saucepan, cover with
fresh water and bring to the
boil. Skim off any froth with
a spoon. Cover the
saucepan with a lid and
simmer for 40-60 minutes
or until the chickpeas are
soft. Drain well.
3. Add the potatoes, onions,
spring onions and garlic.
Mash the mixture. Add the
parsley, dill, mint, beaten
egg, paprika and flour and
season.
4. Mix well, using either a fork
or your hands. Shape into
walnut-sized balls and

press them slightly to make
small, round, flat shapes of
about 5 cm in diameter.
Roll the revithokeftedes in
flour and shake them carefully to remove any excess
flour.
5. Heat the oil over a medium
heat in a large heavybased frying pan until hot
but not smoking. Fry the
revithokeftedes in the hot
oil on both sides until golden brown. Place them on a
platter with kitchen paper
to absorb any excess oil.
6. Sprinkle with parsley and
serve hot with lemon quarters and yoghurt.
7. You may bake the revithokeftedes instead in a
pre-heated oven at 200⁰C /
180⁰C fan / gas 6 for 25-30
minutes. Brush them lightly
with olive oil and turn them
over once so that both
sides are golden.

© George Psarias

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο:

020 7195 1787 - 8

Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
Διαλέγω Καριέρα με
την Ελευθερία Σωφρονίου
Πρόσωπα με
τον Βασίλη Παναγή
Ελληνική Ταινία:
Η Γυναικάρα Απ’ Το Κιλκίς

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30
16.20
17.20
18:00
19:05
20.05
20.35
22.30

Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV
Ελληνική Ταινία:
Καυτά, Ψυχρά Κι Ανάποδα

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

20.55
22.20

Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Ταινίες της εβδομάδας
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
Ελληνική Ταινία:
Τα Χρυσά Μήλα Των
Εσπερίδων
Ελληνική Ταινία:
Αν Όλες Οι Γυναίκες

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30
17.20
18:00
19:05
20.05
21.05
21.35
23.00

Από Μέρα σε Μέρα
Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
Εκείνη & Εκείνοι
ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ
με τη Βασούλα Χριστοδούλου
Ελληνική Ταινία:
Το Δράμα Μιας Αμαρτωλής
Ελληνική Ταινία:
Έκλεψα Τη Γυναίκα Μου

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

Tuesday

6.00- 7.00

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

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

#CommunityChest
® Repeat Show or

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

/*5¶VJukebox

/*5¶V-XNHER[

7.00- 8.00

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8.00- 9.00

Wednesday

Thursday

Sports Update

Friday

Saturday

Sunday

NEWS

/*5¶V-XNHER[

/*5¶V-XNHER[

7am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

7am- ERT
8am- LGR

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

Agiologio Tis Imeras

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

8am- LGR
9am- RIK

Sports Update

ǹʌȩȉȘȞȊȝȞȠȜȠȖȓĮȉȘȢ
ǼțțȜȘıȓĮȢȂĮȢ

9am- RIK
10am- ERT

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

The Big Greek
Breakfast

10.00- 11.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

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

11.00- 12.00

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Ligo Prin To
Mesimeri

Mid- Morning
Madness

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

9.00- 10.00

10am- ERT

Recipe of the Week

12.00- 13.00

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Ligo Meta To
Mesimeri

Laiko Apogevma

Church Broadcast
From St J / 12 A / AA

12pm- RIK

13.00- 14.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Laiko Apogevma

The Cypriot Hour /
Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK

14.00- 15.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

2pm- RIK
3pm- LGR

15.00- 16.00

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Apogevmatini
Apólafsi

Sporty Saturday

Sunday Afternoon
Show

3pm- LGR
4pm- ERT

16.00- 17.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

4pm- ERT

17.00- 18.00

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

18.00- 19.00

Home- Run

6pm- RIK

Home- Run

Home- Run

Home- Run

Home- Run

#SaturdayShoutOut

#WeekendWindDown

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

Scandalous

Alternate
#CommunityChest or
#WednesdayWisdom

Alternate
#CommunityChest or
#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

20.00- 21.00

Live At The Greek

Scandalous

#WednesdayWisdom

#ThrowbackThursday

#NewMusicFriday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

8pm- ERT
9pm- RIK

21.00- 22.00

Live At The Greek

Scandalous

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayStyle

#SoothingSunday

9pm- RIK
10pm- ERT

22.00- 23.00

Live At The Greek

#TuesdayTunes

The Wednesday
Late Show

#ThrivingThursday

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

10pm- ERT
11pm- RIK

The Wednesday
Late Show

#ThursdayThoughts

#FridayFunday

#SaturdayShowdown

#SundayFunday

11pm- RIK

19.00- 20.00

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

21.00

Από Μέρα σε Μέρα
Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
Καμώματα Τζι’ Αρώματα
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά:
Χάλκινα Χρόνια
20.05 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
21.25 Ελληνική Ταινία:
Το Κλάμα Βγήκε Απ’ Τον
Παράδεισο
23.00 Ελληνική Ταινία:
Θανάση Πάρε Το Όπλο Σου
090.30 Ελληνική Ταινία:
Σώσε Με
12:00
14:00
18:00
19:05

1 lemon, quartered

20.25

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

23.00- 0.00

#MondayMoods

#TuesdayTunes

0.00- 1.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

1.00- 7.00

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

LGR Nightshift

Schedule is subject to change.

6pm- RIK

8pm- ERT

7am- ERT

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

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

