
Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Η.Β. 

ΜΕ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τη Βρετανία να απο-
ρρίψει συγκεκαλυμμένη λύση δύο κρατών

n «ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΑΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ»

n ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΝΙΣΑΝ ΟΤΙ Η ΛΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1079            ΠΕΜΠΤΗ 22  IOYΛIOY 2021 ΤΙΜΗ: £1,00

    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

          
  

     

   
  

    
 

     

2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

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

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

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

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

ΣΤΡΟΦΗ 180ο ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μόνο με «διαβατήριο 
εμβολιασμού» η είσοδος

σε κέντρα διασκέδασης 
l ΝΤ. ΚΑΜΙΝΓΚΣ: «Ο ΜΠΟΡΙΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ
LOCKDOWN ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΕΡΟΙ…»
ΣΕΛΙΔΑ 2

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΜΗΣΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ 

ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΠΤΑΚΗ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΡΕΤΑΝΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Alberto Costa: «Η Ελλάδα είναι
η δεύτερη μου πατρίδα»

ΣΕΛΙΔΑ 8

Η νέα στρατηγική του

Ελληνισμού στην Κύπρο
l Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Πολιτικός Μηχανικός 
& Σύμβουλος Στρατηγικής

ΣΕΛΙΔΑ 19

Ποιος θα ανακόψει
τον αποθρασυνθέντα

Ερντογάν
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 1974

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Οι εξαγγελίες Ερντογάν στα
κατεχόμενα δεν παύουν να είναι παράνομες»
n ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 13

Ο ΝΕΟ-ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ 37% ΤΗΣ

ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ… ΚΛΕΨΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ!!!

Ο Ερντογάν εδραιώνει τα τετελεσμένα
αναζητώντας Ε/κ συνεργάτες!

n ΚΤΙΖΕΙ «ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ» ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟ ΤΑΤΑΡ, ΚΤΗΡΙΟ
«ΒΟΥΛΗΣ» ΚΑΙ ΚΟΥΡΣΕΥΕΙ ΤΟ 3,5%
ΤΟΥ ΒΑΡΩΣΙΟΥ

n Η ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗς ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΕΦΕΡΕ
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΕΘΝΗ  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ

n ΜΕΝΕΝΤΕΖ: «Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΚΛΕΒΕΙ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ – ΘΑ

ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ»

n ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,
ΑΠΟΣΤΟΜΩΝΕΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

¶ ¤ Ì  Ù Ë  1 2  ™ Â  Ù Â Ì ‚ Ú › Ô ˘  2 0 1 9

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÏËÚÔÊfiÚËÛË:
∏ ∞˘ÙÔ‡ ™Â‚·ÛÌÈfiÙË˜ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ.

µÚÂÙ·Ó›·˜ Î.Î. ¡ÈÎ‹Ù·˜ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ
ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯ˆÙ¿ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ

ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi,
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙË˜ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜.

√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓfi
ÙÔ  ̆∂˘Á¤ÓÈÔ ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¡ÔÌÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ™¿ÎË ∫Â¯·ÁÈfiÁÏÔ˘
Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ.

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

∞¡∞∫§∏™∏ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 50
∫∞π ∞∫Àƒø™∏ ∆√À BREXIT»

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ Î·È º›ÓÛÏÂ¸
ªÂ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÂ  ̃ÚÔÔÙÈÎ¤  ̃¿ÓÔÈ-

Í·Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù·
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ÚÔÈÎÈ·Î¿ ∂ÏÏËÓÈ-
Î¿ ™¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ (Úˆ› ™·‚-
‚¿ÙÔ˘) Î·È º›ÓÛÏÂ¸ (™¿‚‚·ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì·). ¶·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·-
Ú¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔ› ÙÔ˘˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, fiÔ˘
ÚÔÌËıÂ‡ÙËÎ·Ó ‚È‚Ï›· Î·È ÙÂÙÚ¿-
‰È· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ Ì·ı‹-
Ì·Ù·.

√ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹  ̃ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÂ›̂ Ó
ªÈ¯¿ÏË˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ̄ ÚÔÓÈ¿, Â›-
Â fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂ-
Ù¿ÛÂˆÓ GCSE Î·È A’ Level ÛÙËÓ
∂ÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-
Î¿, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Î¿ıÂ ÚÔÛ‰Ô-
Î›·. 

∂È‰ÈÎ¿ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ, ÛÙÈ˜
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ GCSE ÙÔ 94,4% ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ¤Ï·‚·Ó – ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡-
ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ – ‚·ıÌfi 5
¤ˆ˜ 9. ™ÙÔ ∞’ Level ¤Ú·Û·Ó fiÏÔÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙÔ 50% ·˘ÙÒÓ Ó·

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ıÌfi ∞.
∆Ô ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ∆Â-

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

.Ì. - 1.00 Ì.Ì. Î·È ÙÔ º›ÓÛÏÂ¸ ÙËÓ
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ (6-8 Ì.Ì.) Î·È ÙÔ ™¿‚-
‚·ÙÔ (2-5 Ì.Ì.). 

™Â ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· ™¯ÔÏÂ›· ÊÔÈ-
ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¡ËÈ·Áˆ-
ÁÂ›Ô ¤ˆ˜ ÙÔ A’ Level.

∂•∞πƒ∂∆π∫∏ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ™∆π™ ∂•∂∆∞™∂π™ GCSE & A’ LEVEL

O ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ª. ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses



2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021Eπικαιρότητα

Παρά την προηγούμενη κατηγορημα-

τική θέση του ότι δεν πρόκειται να επι-

βάλει «διαβατήριο εμβολιασμού για είσο-

δο σε κέντρα διασκέδασης και άλλους χώρ-

ους συνάθροισης, τώρα ο πρωθυπουργός

Μπόρις Τζόνσον έκανε στροφή 180 μοι-

ρών, ανακοινώνοντας ότι τα κλαμπ και

άλλοι χώροι στην Αγγλία, όπου συγκεν-

τρώνονται μεγάλα πλήθη, θα ζητούν από

τους πελάτες να παρουσιάζουν αποδει-

κτικό πλήρους εμβολιασμού από τα τέλη

Σεπτεμβρίου

Η απόφαση είναι απότοκο της κατακό-

ρυφης αύξησης των κρουσμάτων λόγω της

ινδικής μετάλλαξης. 

Ο κ. Τζόνσον δήλωσε: «Μπορώ να ανα-

κοινώσω τώρα ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου,

όταν όλοι οι άνω των 18 ετών θα έχουν την

ευκαιρία να εμβολιαστούν και με τις δύο δόσεις,

σχεδιάζουμε να καταστήσουμε τον πλήρη εμβο-

λιασμό ως την προϋπόθεση εισόδου στα κλαμπ

και σε άλλους χώρους, όπου συγκεντρώνον-

ται μεγάλη πλήθη», είπε ο Τζόνσον κατά τη

διάρκεια συνέντευξης τύπου. «Η απόδειξη

ενός αρνητικού τεστ δεν θα επαρκεί πλέον».

Ο επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος

Πάτρικ Βάλανς δήλωσε πως τα κλαμπ και

άλλοι κλειστοί χώροι θα μπορούσαν να απο-

τελέσουν «πιθανές εκδηλώσεις υπερμετά-

δοσης», λόγω του κόσμου που βρίσκεται σε

στενή επαφή. 

«Θα περίμενα πως με το άνοιγμα των κλαμπ,

θα συνεχίσουμε να βλέπουμε μια αύξηση στα

κρούσματα και θα δούμε επίσης εξάρσεις που

σχετίζονται με συγκεκριμένα κλαμπ», επισή-

μανε.

Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΕΥΘΥΝΗ

Η κατάργηση όλων των περιοριστικών μέ-

τρων επήλθε στην Αγγλία την περασμένη Δευ-

τέρα. Ο Πρωθυπουργός Τζόνσον επικαλέ-

στηκε την επιτυχία της εκστρατείας ανοσο-

ποίησης – έχουν εμβολιαστεί πάνω από τα

δύο τρίτα των ενηλίκων στο ΗΒ – που «εξα-

σθένισε πολύ» τη σύνδεση ανάμεσα στα

κρούσματα, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία

και τους θανάτους, και επέτρεψε στο δημό-

σιο Σύστημα Υγείας πλέον να χειρίζεται την

κατάσταση με μεγαλύτερη ευχέρεια.

Έτσι, από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας χώροι

θεάματος και στάδια μπορούν να λειτουργούν

και πάλι με χωρητικότητα 100%, οι δισκοθή-

κες μπορούν να υποδέχονται και πάλι το κοινό,

μπαρ και παμπ προσφέρουν τις υπηρεσίες

τους σε όποιον βρίσκει θέση και δεν ισχύουν

περιορισμοί στις δημόσιες συναθροίσεις.

Η μάσκα, κατά την κυβέρνηση, δεν είναι

πλέον υποχρεωτική, αλλά η χρήση της παρ-

αμένει συνιστώμενη στα μέσα μεταφοράς και

στα καταστήματα.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε επίσης

την «προσωπική ευθύνη» που πρέπει να επι-

δεικνύουν στο εξής όλοι, υπερασπίστηκε τη

διατήρηση της υποχρέωσης απομόνωσης για

επαφές κρουσμάτων, είπε ότι θα διατηρη-

θούν τα μέτρα στα σύνορα για εισερχόμε-

νους από το εξωτερικό και σημείωσε πως η

εκ νέου επιβολή περιορισμών θα αποφεύγε-

ται «αν είναι δυνατό», υποβαθμίζοντας τη

μέχρι πρότινος ρητορική περί «μη αναστρέ-

ψιμης» εξόδου από το lockdown.

Για το Εργατικό Κόμμα, η κυβέρνηση χει-

ρίζεται με «άφρονα» τρόπο την επιδημιολο-

γική κατάσταση, εν μέσω έξαρσης των κρου-

σμάτων εξ αιτίας της ιδιαίτερα μολυσματικής

παραλλαγής Δέλτα. 

Ο αριθμός των μολύνσεων ενδέχεται να

φθάσει ακόμα και τις 100.000 σε ημερήσια

βάση μέσα στο καλοκαίρι, προειδοποίησε ο

ίδιος ο υπουργός Υγείας του κ. Τζόνσον.

ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ LOCKDOWN –

«ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΕΡΟΙ»...

Σε θρίλερ εξελίσσεται η συνέντευξη στο

BBC του αρχιτέκτονα του Brexit και τέως κορυ-

φαίου Συμβούλου του Μπόρις Τζόνσον, Ντο-

μινικ Καμινγκς, ο οποίος φαίνεται να «εκδι-

κείται» το πρώην αφεντικό του για την απο-

μάκρυνση από τη θέση του, λόγω παρέμβα-

σης της νέας συζύγου τού Μπόρις, όπως γρά-

φτηκε.

Ο Ντόμινικ Κάμινγκς ισχυρίστηκε πως ο

Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον

αντιστεκόταν στην επιβολή δεύτερου lockdown

το περσινό φθινόπωρο διότι πίστευε πως όσοι

πέθαιναν από κορωνοϊό ήταν «στην ουσία

όλοι άνω των 80».

Ο κ. Κάμινγκς, αποκάλυψε πως ο Πρωθυ-

πουργός του είχε στείλει την ίδια περίοδο μήν-

υμα λέγοντας: «Δεν τα τρώω πλέον όλα

αυτά τα πράγματα περί καταβεβλημένου

(συστήματος υγείας) NHS».

Κατά τον πρώην σύμβουλό του, ο Μπόρ-

ις Τζόνσον δεν ήθελε να «σκοτώσει» την οικο-

νομία από τη στιγμή που, όπως θεωρούσε,

οι θάνατοι από Covid αφορούσαν πολίτες που

είχαν ξεπεράσει το προσδόκιμο ζωής. Στο ίδιο

μήνυμά του μάλιστα στις 15 Οκτωβρίου ο κ.

Τζόνσον είχε αστειευτεί γράφοντας «κολλή-

στε Covid και ζήστε περισσότερο!»

Είχε προσθέσει ότι ελάχιστοι κάτω των 60

έμπαιναν στο νοσοκομείο και αυτοί επιζούσαν.

«Υπάρχουν μάξιμουμ 3 εκ. ηλικίας άνω

των 80 σε αυτή τη χώρα. Δείχνει ότι δεν

πάμε σε εθνικό lockdown», είχε γράψει στο

μήνυμα. Τελικά ο κ. Τζόνσον διέταξε lockdown

στις 31 Οκτωβρίου.

Παρά τις προειδοποιήσεις του επιστημο-

νικού του συμβούλου και του Ντόμινικ Κά-

μινγκς για αύξηση των κρουσμάτων ήδη από

τον περσινό Σεπτέμβριο και για την ανάγκη

νέου lockdown, ο Βρετανός Πρωθυπουργός

φέρεται να έλεγε «όχι, όχι,όχι, δεν το κάνω».

Επικαλείτο πάντα τη συντηρητική εφημερίδα

«Daily Telegraph», που ήταν κατά των περ-

ιοριστικών μέτρων, ως «το πραγματικό αφεν-

τικό» του, υποστήριξε ο κ. Κάμινγκς.

ΘΑ ΚΟΛΛΟΥΣΕ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ…

Ο Κάμινγκς ισχυρίστηκε ότι στην αρχή της

πανδημίας ο Τζόνσον ήθελε να συνεχίσει τις

εβδομαδιαίες συναντήσεις του με την 95χρονη

βασίλισσα Ελισάβετ, παρά το γεγονός ότι

υπήρχαν ενδείξεις πως ο κορωνοϊός εξα-

πλωνόταν στο γραφείο του και ότι οι Αρχές

προειδοποιούσαν τους πολίτες να απο-

φεύγουν τις μη απαραίτητες επαφές, κυρίως

με τους ηλικιωμένους.

Μάλιστα ο πρώην σύμβουλος του Βρετα-

νού πρωθυπουργού σημείωσε ότι χρειάστηκε

να πείσει τον Τζόνσον να μην δει την Ελισά-

βετ. 

«Είπα: “τι κάνεις;” και μου απάντησε: “πάω

να συναντήσω τη βασίλισσα” και του είπα: “Tι

στα κομμάτια λες; Φυσικά δεν μπορείς να πας

και να συναντήσεις τη βασίλισσα”», είπε χαρ-

ακτηριστικά στη συνέντευξή του. «Και μου

είπε ότι ουσιαστικά δεν το είχε σκεφτεί καλά».

ΣΤΡΟΦΗ 180Ο ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μόνο με «διαβατήριο εμβολιασμού»

η είσοδος σε κέντρα διασκέδασης

Μόνο με SafePass
η κυκλοφορία

πλέον στην Κύπρο
Σε ισχύ τίθενται από ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ οι νέες αποφάσεις του

Υπουργικού Συμβουλίου για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Έτσι, στην Κύπρο ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα:

1. Αναστολή λειτουργίας κατασκηνώσεων. Οι κατασκηνώσεις

που είναι σε εξέλιξη πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους

μόλις τερματιστεί η τρέχουσα φιλοξενία ατόμων, το αργότερο

μέχρι 23 Ιουλίου.

2. Επιτρέπεται η εξυπηρέτηση θαμώνων σε χώρους εστία-

σης, νυχτερινά κέντρα, χώρους δεξιώσεων, δισκοθήκες και

άλλους χώρους διασκέδασης αποκλειστικά σε τραπεζο-

καθίσματα με μέγιστο αριθμό τα 10 άτομα ανά τραπέζι. Όλοι

οι θαμώνες πρέπει να είναι καθήμενοι και σε όλες τις περι-

πτώσεις απαγορεύεται ο χορός. Από την απαγόρευση για

χορό, εξαιρούνται τα υποστατικά/επιχειρήσεις που θα φιλο-

ξενούν μόνο πλήρως εμβολιασμένα άτομα ή άτομα που

έχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από την COVID-19 τους

τελευταίους έξι μήνες. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του υποστα-

τικού οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το Υπουργείο Υγείας ότι

στο υποστατικό του θα δέχεται μόνο πλήρως εμβολιασμένα άτομα

ή άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19 τους τελευταίους 6

μήνες.

3. Εισαγωγή SafePass σε όλους τους εσωτερικούς και

εξωτερικούς χώρους όπου ανά πάσα στιγμή συναθροίζον-

ται πέραν των 20 ατόμων, περιλαμβανομένων και των εργα-

ζομένων της επιχείρησης, μέχρι τις 31 Ιουλίου.

4. Προσκόμιση SafePass για εξυπηρέτηση πολιτών σε

υπηρεσίες του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτι-

κού τομέα, σε τράπεζες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μέσα Μαζι-

κής Μεταφοράς, ακτοπλοϊκά επιβατικά σκάφη, κοκ.

5. Απαγόρευση των επισκέψεων σε οίκους ευγηρίας ή/και

άλλες δομές φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων, με εξαί-

ρεση τα άτομα που έχουν SafePass. Δεν συστήνεται η έξοδος

στους ενοίκους. Με την επιστροφή τους στον χώρο διαμονής

τους, θα πρέπει να προσκομίζεται αρνητικό αποτέλεσμα από

rapid test.

6. Αύξηση του μέγιστου αριθμού ατόμων σε κλειστούς

χώρους από 350 σε 450 πρόσωπα, νοουμένου ότι όλα τα

άτομα είναι πλήρως εμβολιασμένα ή έχουν νοσήσει με COVID-

19 τους τελευταίους 6 μήνες. Ο ιδιοκτή-της/διαχειριστής του υπο-

στατικού οφείλει να ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας ότι στο υπο-

στατικό του θα δέχεται μόνο πλήρως εμβολιασμένα άτομα ή

άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες,

για να του δίδεται σχετική έγκριση.





Είναι γνωστό ότι την πολιτική του ΑΚΕΛ στο Κυπριακό τη χαράσ-

σει, εν πολλοίς, ο Τουμάζος Τσελεπής. Γνωρίζουν όλοι ότι υπήρ-

ξε ο κύριος Σύμβουλος του Χριστόφια στις διαπραγματεύσεις, αλλά

είναι και ο υπεύθυνος του κόμματος για το Κυπριακό. Αναμφισβή-

τητα κατέχει το Κυπριακό, είναι διαβασμένος και, ανεξάρτητα αν

συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του, εκπέμπει σοβαρό λόγο. Αυτό

δεν τον είχε εμποδίσει και το 2004 να βγει δημόσια και να επιχει-

ρηματολογήσει υπέρ του σχεδίου Ανάν, παρόλο που το ΑΚΕΛ είχε

ταχθεί δημόσια υπέρ του ΟΧΙ. 

Τώρα, λοιπόν, ο Τουμάζος Τσελεπής φαίνεται ότι είναι ο συντά-

κτης τηε νέας πρότασης του ΑΚΕΛ, που υπεβλήθη στον πρόε-

δρο Αναστασιάδη με στόχο είτε να δοθεί κίνητρο για την Τουρκία να

δεχτεί να συζητήσει για λύση Διζωνικής είτε να εκτεθεί διεθνώς. Ποιο

είναι αυτό το κίνητρο, κατά τον Τσελεπή; Το φυσικό αέριο. Με λίγα

λόγια, η πρόταση λέει να τεθεί ο φυσικός πλούτος της  ΑΟΖ της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας στις διαπραγματεύσεις και να δεχτούμε να

περάσει ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω

Τουρκίας! Με αυτόν τον τρόπο πιστεύει ο κ. Τσελεπής ότι θα καμ-

φθεί η Τουρκία!

Βεβαίως, πέραν της οφθαλμοφανούς «ελαφρότητας» τής εν λόγω

πρότασης, πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι η Τουρκία, επειδή

θα περάσει ο αγωγός από το έδαφός της, θα δεχτεί να αποσύρει τα

κατοχικά της στρατεύματα, να εγκαταλείψει τις εγγυήσεις και να

δεχτεί μια λύση στο Κυπριακό που να είναι εναρμονισμένη με το

Ευρωπαϊκό Δίκαιο; Εκτός κι αν επιδίωξή μας είναι μια διζωνική, ας

πούμε, λύση ραμμένη στα μέτρα της Τουρκίας. Αφήνουμε κατά μέρος

τη στάση της Ε.Ε. και των ΗΠΑ, που τάχθηκαν υπέρ του αγωγού

EastMed. Το κυπριακό φυσικό αέριο από μόνο του, λόγω ποσό-

τητας, δεν είναι εμπορεύσιμο. Μόνο σε συνεργασία και συνεκμε-

τάλλευση με τα αποθέματα του Ισραήλ και της Αιγύπτου είναι εμπο-

ρεύσιμο. Άρα, πρέπει να συμφωνήσουν το Ισραήλ και η Αίγυπτος

πρωτίστως. Είναι αυτό εφικτό; Ασφαλώς όχι. 

Ας έλθουμε τώρα στην  «προέλευση» αυτής της άποψης. Το Βρε-

τανικό Foreign Office, με σωρεία επισήμων ανακοινώσεών του,

τάσσεται «υπέρ του κυριαρχικού δικαιώματας της Κυπριακής Δημο-

κρατίας να διεξάγει έρευνες στη διεθνής συμφωνηθείσα ΑΟΖ της».

Πιο κάτω, όμως, «καλέι όλα τα μέρη όπως εξετάσουν τρόπους ώστε

η ανάπτυξη φυσικών πόρων να στηρίζει τη διαδικασία αναζήτησης

λύσης προς όφελος όλων των Κυπρίων». 

Από πέρυσι είχαμε αναλύσει με άρθρα μας ότι αυτή η διατύπω-

ση / θέση του Foreign Office παραπέμπει, προτρέπει, να κατα-

στεί το φυσικό αέριο μέρος των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού,

κάτι που όλες ανεξαρτήτως οι κυπριακές κυβερνήσεις απέρριπτας.

Διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε σαφώς ότι η νόμιμη Κυπριακή Δημο-

κρατία δέχεται να υποβιβαστεί σε μια κοινότητα που συζητά τις δια-

φορές της με την άλλη κοινότητα. 

Ονέος Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με δήλωσή του την

περασμένη εβδομάδα υποστήριξε ξανά την πρόταση την οποία

το κόμμα του κατέθεσε στον Πρόεδρο με τη δικαιολογία ότι αυτή η

πρόταση περιέχεται στην τελευταία έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ για ανα-

νέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία αναφέρει ότι «η αξιο-

ποίηση του παράγοντα φυσικού αερίου θα ειτουργήσει ως καταλύτης

για τη δημιουργία προοπτικών επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

λύσης του Κυπριακού».  

Με άλλα λόγια, η θέση του F.O. «πέρασε» στον Γ.Γ. του ΟΗΕ (αφού

οι Άγγλοι γράφουν τα Ψηφίσματα και τις Εκθέσεις) και από εκεί

την πήρε ο κ. Τσελεπής για να της προσδώσει... κύρος, ότι τάχα

προέρχεται από τα Ηνωμένα Έθνη!

Οκ. Στεφάνου, ως νέος ηγέτης του ΑΚΕΛ πρέπει να «απεγκλω-

βιστεί» από τέτοιες θέσεις. Για το καλό της Κύπρου πρωτίστως,

αλλά και του ιδίου.

“Ε”
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Άποψη - Σχόλια

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Πώς η θέση του Foreign
Office για την κυπριακή ΑΟΖ

«πέρασε» μέσω ΟΗΕ στον
Τουμάζο Τσελεπή

Ποιος θα ανακόψει τον 
αποθρασυνθέντα Ερντογάν

Ηκάθοδος του «σύγχρονου τύπου» δι-

κτάτορα Ερντογάν στην κατεχόμενη

Κύπρο δικαίως χαρακτηρίστηκε ως τρίτος

Αττίλας. Στόχος του αυτή τη φορά ήταν

να εδραιώσει τα τετελεσμένα της εισβο-

λής – κατοχής και βάλει τον θεμέλιο λίθο

της διχοτόμησης, προδοκώντας αποδοχή

των παράνομων ενεργειών του από μερίδα

των Ελληνοκυπρίων, αλλά αναμένοντας

και την ανοχή, την αδράνεια της διεθνούς

κοινότητας και των φυσικών και συμβα-

τικών συμμάχων της Κυπριακής Δημο-

κρατίας.

Παρά τις βαρύγδουπες εξαγγελίες προ

της επίσκεψης, τη σκόπιμη διοχέ-

τευση στον Τύπο πληροφοριών για να

«μετρήσει» τις αντιδράσεις για τα όσα

σχεδίαζε να κάνει, «άπλωσε το χέρι του»

μέχρι εκεί που φτάνει: Την εδραίωση του

κατοχικού καθεστώτος και την εσαεί διαί-

ρεση της Κύπρου. 

Το λεγόμενο «προεδρικό παλάτι» που

σκοπεύει να ανεγείρει και το κτήριο

της «Βουλής» δεν είναι τίποτε άλλο παρά

εμβάθυνση της διχοτόμησης. Η δήθεν

μεταρρύθμιση στα κατεχόμενα με τη μετα-

τροπή τής έως τώρα επίσημης – για τους

ίδιους μόνο – ονομασίας του κατοχικού

καθεστώτος σε «τουρκοκυπριακό κρά-

τος», σκοπεύει στο να δώσει εντυπώσεις

στο εξωτερικό ότι ολόκληρη η Κύπρος

είναι μια Τουρκία, που δεν μπορεί να...

αγνοηθεί από όλους τους εμπλεκόμενο-

υς στην περιοχή, ιδίως από το Ισραήλ,

αλλά και την Ε.Ε. 

Το άνοιγμα μέρους της περίκλειστης

πόλης του Βαρωσιού σηματοδοτεί

σταδιακή και μεθοδευμένη τουρκοπίηση

ολόκληρης  της πόλης, ελπίζοντας ότι το

«πείραμα» του 3,5% του εδάφους θα

«πετύχει» αν βρεθούν Ελληνοκύπριοι

«συνεργάτες», που με διάφορες πατρ-

ιωτικές κορώνες και επίκληση ατομικών

δικαιωμάτων, θα πέσουν στην παγίδα

του νεο-σουλτάνου. Αν βρεθούν τέτοιοι

«Ελληνο»-κύπριοι, ο Ερντογάν θα προχω-

ρήσει στο άνοιγμα και άλλου εδάφους της

πόλης, ελπίζοντας ότι το παράδειγμα των

ανταποκριθέντων στο 3,5% θα ακολου-

θήσουν και άλλοι...

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η συντρι-

πτική πλειοψηφία των Βαρωσιωτών

είναι πατριώτες και δεν θα ταχθούν στην

εξυπηρέτηση των τουρκικών σχεδίων.

Και αν μια χούφτα συμφεροντολόγων

απάτριδων θελήσει να γίνει όργανο του

οθωμανικού επεκτατισμού, θα περιφρο-

νηθεί και θα απομονωθεί ως «μολυσμα-

τικό είδος». 

Στο χέρι μας είναι, λοιπόν, ν’ ανατρέ-

ψουμε και να αποτρέψουμε τα τουρ-

κικά σχέδια. Τον μεγαλύτερο ρόλο στην

ανάσχεση της επιθετικότητας της Τουρκίας

τον έχουμε εμείς. Από εμάς εξαρτώνται

πολλά. Και στο εσωτερικό πεδίο με την

άρνησή μας να γίνουμε ογλάνια του Ερ-

ντογάν, αλλά, κυρίως, να συνεχίσουμε

τον αγώνα μας στο εξωτερικό, ώστε με

πολιτικά μέσα, συμμαχίες και ενέργειες

να προκαλέσουμε κόστος στην Άγκυρα,

που δεν μπορεί να αγνοήσει. 

Αυτό σε μεγάλο βαθμό αποδείχθηκε

ως τώρα. Ο Ερντογάν σχεδίαζε να

εισέλθει, πομπή και παρατάξει, ως πορ-

θητής στο Βαρώσι. Ήταν όλα έτοιμα και

τα χαλιά στρωμένα... Αρκέστηκε σε... δια-

δικτυακή επίσκεψη. Προγραμμάτιζε να

ανακοινώσει το Λευκόνοικο ως βάση μη

επανδρωμένων αεροπλάνων (drones)

και τη δημιουργία πολεμικού ναύσταθ-

μου στην Καρπασία. Η πίεση που δέχτηκε

από το εξωτερικό ήταν τέτοια που, προς

το παρόν τουλάχιστον, «πάγωσε» τα σχέ-

διά του. Η βάση drones και ο ναύσταθμος

ασφαλώς δεν θα λειτουργούσαν για...

προάσπιτη του ψευδοκράτους (άλλωστε,

από πού απειλείται στρατιωτικά;) ούτε

ως επιθετικά όπλα εναντίον της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας. Δεν τα έχει ανάγκη.

Διαθέτει στα κατεχόμενα 40 χιλιάδες πλή-

ρως εξοπλισμένο στρατό. Θα τα χρησι-

μοποιούσε ως απειλή εναντίον του Ισρ-

αήλ. 

ΟΕρντογάν τα έβαλε με τα «λόμπι» στις

ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση,

διότι... παρασύρονται από τον Μητσο-

τάκη! Ναι, ο Έλληνας πρωθυπουργός και

ο Νίκος Δένδιας έδρασαν όπως άρμοζε.

Δραστηριοποιήθηκαν. Αλλά και η στάση

Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Λοβέρδου (ΚΙΝΑΛ)

ήταν ξεκάθαρη. Πρωτευόντως, όμως, κιν-

ητοποιήθηκε η κυπριακή κυβέρνηση, ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο ΥΠΕΞ Νίκος

Χριστοδουλίδης. Δεν ήταν τυχαία η απο-

φασιστική παρέμβαση, πριν την επίσκεψη

Ερντογάν, του Γερουσιαστή Μενέντεζ,

που τώρα είναι ο πανίσχυρος πρόεδρος

της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

της Γερουσίας. Δεν ήταν τυχαία η συνο-

μιλία του Συμβούλου Ασφαλείας του Λευ-

κού Οίκου με τους άμεσους συνεργάτες

του Ερντογάν. Η τηλεφωνική επαφή της

ανώτατης ηγεσίας της Ε.Ε. με τον Τούρ-

κο πρόεδρο έδωσε σαφέστατα επίσης

μηνύματα. 

Ολα αυτά δεν έγιναν από... μόνα τους.

Βεβαίως, ο  Ερντογάν κατηγορεί τον

Κυριάκο Μητσοτάκη διότι δεν θέλει να

παραδεχθεί δημοσίως ότι υπάρχει Κυ-

πριακή Δημοκρατία και νόμιμη κυβέρ-

νηση που λαμβάνεται υπόψη. Και μετά

τις εξαγγελίες Ερντογάν για το Βαρώσι,

που έβαλε να τις κάνει ο αχυράνθρωπός

του Τατά, ως απόφαση – δήθεν – του «υ-

πουργικού συμβουλίου» του ψευδοκρά-

τους, κανένας δεν τον πίστεψε. Οι διεθ-

νείς αντιδράσεις που υπήρξαν στις ΗΠΑ

και στην Ε.Ε. καθιστούν αποκλειστικό

υπεύθυνο την Τουρκία. Ακόμα και το

Foreign Office την Άγκυρα υπέδειξε...

Είναι φανερό ότι οι ενέργειες του Νίκου

Χριστοδουλίδη έπιασαν τόπο. Και

πσιτεύουμε ότι αν τηρήσουμε αταλάν-

τευτα αυτή τη γραμμή, όχι μόνον ως κυβέρν-

ηση, αλλά όλα τα κόμματα εν συγχορδία

στο ίδιο μοτίβο, η Τουρκία θα εκτεθεί και

θα έχει κόστος. Πολιτική ηγεσία και πολίτες

μαζί, σε πλήρη συνεργασία με την Αθήνα,

τα τουρκικά σχέδια θα καταστούν ανέφ-

ικτα. 

Πρέπει, όμως, να σημειώσουμε και κάτι

άλλο. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να

μένουμε απαθείς και να γενικολογούμε

όταν ο Ερντογάν και ο αχυράνθρωπός

του εκστομίζουν τόσα ψεύδη και διαστρε-

βλώνουν γεγονότα και ιστορία. Ορθότα-

τα – και μπράβο – ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης απάντησε εύστοχα στα ψεύδη Ερ-

ντογάν, και για το Κραν Μοντάνα και για

το ότι δεν εποφθαλμιούν ξένη περιουσία

κ.λπ. (οι απαντήσεις του Προέδρου δημο-

σιεύονται στις σελίδες 6-7). Αναμένουμε

όμως ότι και τα υπόλοιπα κόμματα και οι

αρχηγοί τους θα δώσουν αποστομωτικές

απαντήσεις και για τα «ματωμένα Χρι-

στούγεννα του 1963» και για τον Εθνικο-

απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, την

οποία αποκαλεί ο Τατάρ «τρομοκρατική

οργάνωση’, όπως την χαρακτήριζαν τότε

οι Εγγλέζοι. 

Αν η Τουρκία συνεχίσει την ίδια πολι-

τική για τη λύση του Κυπριακού, δηλα-

δή την εκ των προτέρων απαίτηση να

αποδεχθούμε την ύπαρξη του ψευδο-

κράτους ως όρο για τις διαπραγματεύσεις,

τότε κι εμείς ν’ αλλάξουμε ρότα και να ζητή-

σουμε ως προϋπόθεση για να πάμε σε

συνομιλίες, την εφαρμογή του Διεθνούς

Δικαίου, απόσυρση των κατοχικών στρα-

τευμάτων, κατάργηση των εγγυήσεων και

αποδοχή από τους Τούρκους του Ευρω-

παϊκού Κεκτημένου, ως αναλλοίωτο δικαιίκό

χαρακτήρα του νέου κράτους. Θα βρεθεί

μήπως κανείς να μας επικρίνει, επειδή

ζητούμε σεβασμό του Διεθνούς και του

Ευρωπαϊκού Δικαίου πριν αρχίσουμε δια-

πραγματεύσεις;

“Ε”



Προφασιζόμενοι ότι διαμαρτύρον-

ται για τα κυβερνητικά μέτρα κατά

του θανατηφόρου κορωνοϊού, φασι-

στικά στοιχεία, μασκοφόροι τραμπούκοι

επιτέθηκαν την Κυριακή στις εγκατα-

στάσεις του ειδησεογραφικού συγκρ-

οτήματος «ΔΙΑΣ» και στην τηλεόραση

του «Σίγμα» στη Λευκωσία, όπου προέ-

βησαν σε πρωτοφανείς σε αγριότητα

λεηλασίες και απείλησαν να κάψουν

ζωντανούς δημοσιογράφους και εργαζό-

μενους. Οι τραμπούκοι τραυμάτισαν

12 αστυνομικούς και ο εξαγριωμένος

όχλος τα έκανε όλα γης μαδιάμ. Η

Αστυνομία συνέλαβε ως τώρα 11 τραμ-

πούκους ενώ συνεχίζει τις έρευνες.

Μαινόμενοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν
αρχικά στον προαύλιο χώρο του συγκρο-
τήματος, έβαλαν φωτιά στην πύλη και έκα-
ψαν οχήματα των εργαζόμενων. Πέταξαν
πέτρες και τσιμεντόλιθους. Εν συνεχεία
εισέβαλαν στο κτίριο και τα έσπασαν όλα.

Την ώρα που ο παρουσιαστής του κεν-
τρικού δελτίου του «Σίγμα», Νέστορας

Βασιλείου, μετέδιδε τα όσα ντροπιαστι-
κά λάμβαναν χώρα στο Συγκρότημα, εργαζό-
μενοι διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο και έβλε-
παν τις περιουσίες τους να καταστρέφον-
ται.

Σημειώνεται ότι χιλιάδες διαδηλωτές

είχαν, αρχικά, συγκεντρωθεί από το

απόγευμα έξω από το Προεδρικό προ-

κειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα

μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ κατά της

πανδημίας. 

Απαιτούσαν ο Πρόεδρος να απο-

λογηθεί και δηλώσει δημόσια ότι τα

μέτρα της κυβέρνησης του είναι «αντι-

συνταγματικά και παράνομα»!!!

Ακολούθως, σύμφωνα με μαρτυρία
δημοσιογράφου, «στις 8:30 το βράδυ ομάδα

ατόμων περικύκλωσε το συγκρότημα και

αφού έσπασαν την πύλη και εισήλθαν στο

χώρο στάθμευσης του συγκροτήματος.

Κλείδωσαν τον κύριο Δημήτρη, φρουρό

του συγκροτήματος, έναν άνθρωπο που

πολέμησε στην εισβολή και δέχθηκε σφαίρα

στο στήθος». 

Η ομάδα ατόμων, ήταν περίπου 25 τραμ-
πούκοι, εισήλθαν μέσα στο συγκρότημα,
σπάζοντας κομπιούτερ, τζαμαρίες και
πετούσαν φωτοβολίδες στους εργαζόμε-
νους. Υπάρχουν υλικές ζημιές σε τρία
υπηρεσιακά οχήματα του συγκροτήματος
ΔΙΑΣ και σε τουλάχιστον δέκα οχήματα
εργαζομένων.

Σύμφωνα με μαρτυρία του φύλακα του
κτηρίου Δημήτρη Σκούρου, ανέμεναν την
επίθεση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είχα-

με πληροφορίες ότι θα έρθουν εδώ, πήρ-

αμε τα μέτρα μας, είχαμε έρθει από τις 15:00

και κλειδώσαμε το Συγκρότημα παντού.

Γύρω στις 20:00 ήρθαν δύο αστυνομικοί

με μοτοσικλέτες και με ρώτησαν εάν είναι

ασφαλισμένο το συγκρότημα. Τους είπα

ναι και έφυγαν. Εν τω μεταξύ ο όχλος ήταν

πάνω στο round about και ερχόταν προς

εμάς. Τελικά μπήκανε, σπρώξανε τις πόρ-

τες που ήταν ασφαλισμένες με αλυσίδες,

έσπασαν τα μπετόν και μπήκαν μέσα».

Συνέχισε εξηγώντας ότι «Το πρώτο που

κτύπησαν ήταν την πύλη εδώ. Έριξαν την

πρώτη φωτοβολίδα μέσα, πήρε φωτιά η

Πύλη. Έκλεισα τον γενικό διακόπτη για να

μην προχωρήσει το κακό. Μου έκλεισαν

την πόρτα από πίσω και δεν με άφηναν να

βγω έξω. Τους λέω “ρε παιδιά, θα πεθά-

νω” και μου απάντησαν “ρε π@@@φασίστα

τσουρουλόπαιδο”. Αυτά ήταν τα λόγια τους.

“Να πεθάνετε όλοι, και εσύ και ο Τσουρ-

ούλης. Είσαστε φασίστες”…».

Πρόσθεσε ότι πήρε τον πυροσβεστήρα,
έσπασε ο ίδιος το τζάμι, βγήκε έξω και
έφυγε από την πίσω πύλη.

(Το ερώτημα που τίθεται καλόπιστα

είναι ότι, εφόσον περίμεναν την επίθ-

εση, γιατί διαβεβαίωσαν την Aστυνομία

που έσπευσε επιτόπου ότι λήφθηκαν

όλα τα μέτρα; Και γιατί το “Sigma”, που

και στο παρελθόν δέχθηκε επιθέσεις,

δεν φρόντισε να έχει δική του ομάδα

ασφαλείας παρά μόνο αρκέστηκε σε

έναν ηλικιωμένο φύλακα;)

Οι φασίστες, μετά την επίθεση στο συγκρ-
ότημα «ΔΙΑΣ», μετέβηκαν ξανά έξω από
το Προεδρικό όπου προκλήθηκαν νέα
επεισόδια. Έριξαν πέτρες, έκαψαν καλά-

θους ενώ έγιναν και συμπλοκές με μέλη

της αστυνομικής δύναμης. Τρα-

υματίστηκαν 12 αστυνομικοί, δύο από

τους οποίους σοβαρά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:

«ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ

ΚΑΤΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ

ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΞΑΝΑ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ»

Τα ντροπιαστικά επεισόδια καταδίκασε

με γραπτή δήλωση του ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, ο πολιτικός και δημοσιο-
γραφικός κόσμος. 

Άπαντες διαμηνύουν ότι τέτοιου είδους
φαινόμενα δεν πρόκειται να γίνουν ανε-
κτά.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μετέβη
στο κτήριο του «ΔΙΑ» όπου δήλωσε: 

«Αι-σθάνομαι συγκλονισμό για ό,τι έγινα

μάρτυρας από ψες, αλλά και σήμερα με

την εδώ παρουσία μου. Την ώρα που η

Τουρκία εισβάλλει για δεύτερη φορά στην

Κύπρο με την εδώ επίσκεψη τού Τούρκου

Προέδρου, κάποιοι ανεγκέφαλοι προ-

σπάθησαν ψες να καταλύσουν το κράτος.

Θέλω να είμαι απόλυτος, σέβομαι την όποια

ειρηνική διαμαρτυρία. Δεν θα υπάρξει ανοχή

από το Κράτος για τον οποιονδήποτε έχει

την εντύπωση ότι θα μας επαναφέρει στην

προ του '74 κατάσταση. 

Είμαι απόλυτος και το τονίζω. Ανάλογες

θα είναι και οι οδηγίες μου προς την Αστυ-

νομία και προς όλους τους αρμόδιους φο-

ρείς με τους οποίους έχω σύσκεψη».

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

«ΩΣ ΔΑΜΕ» ΞΕΠΛΕΝΕΙ 

ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ…

Την ώρα που οι εργαζόμενοι στο Συγκρ-
ότημα Δίας προσπαθούν να μαζέψουν
κυριολεκτικά τα σπασμένα από την άναν-
δρη επίθεση των κουκουλοφόρων και τον
τραυματισμό αστυνομικών, το γνωστό στέ-
λεχος της περιθωριακής φασιστικής ομά-
δας «Ως Δαμέ», που επιδιώκει την κατά-
λυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος

Τριμικλινιώτης, με ανάρτησή του στο
Facebook ξεπλένει έμμεσα τους τρα-
μπούκους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι για
τους βανδαλισμούς... φταίει και η στάση
του Συγκροτήματος στα εθνικά, κοινωνι-
κά, και θρησκευτικά ζητήματα!

Συγκεκριμένα ο Τριμικλινιώτης ανα-

φέρει:
«...Δεν είναι όμως το “Σίγμα” που

έχει εκθρέψει τον σκοταδισμό, με το

μίσος που τόσα χρόνια με αυτα που

προαγάγει; Δεν είναι το “Σίγμα”, το

“Ράδιο Πρώτο” και η “Σημερινή” που

ρίχνουν καθημερινό δηλητήριο κατά

των μεταναστών και Τ/κ και προβάλ-

λουν τη μισαλλοδοξία και τον ορθόδο-

ξο φανατισμό; Πόσα βιβλιάρια του Παΐ-

σιου και άλλων “προφητών” του μί-

σους έχουν δώσει δωρεάν ή με χα-

μηλή τιμή για να αυξήσουν τις πωλή-

σεις τους;..».

Σημειώνεται ότι ο κ. Τριμικλινιώτης είναι

και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανε-

πιστήμιο Λευκωσίας, και πρώην μέλος της

Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, αφού στο

τελευταίο Συνέδριο του κόμματος τού έδει-

ξαν με «τρόπο» την πόρτα…

«ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΚΑΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ,
ΠΡΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Φασίστες τραμπούκοι έκαψαν το Sigma και
προσπάθησαν να πυρπολήσουν το Προεδρικό!

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Επικαιρότητα

Από την επίθεση στους εξωτερικούς χώρους του Προεδρικού

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΑΝ 12 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ,
ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΗΚΑΝ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ...

Από την επίθεση στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος “ΔΙΑΣ”.



Οδικτάτορας πρόεδρος της Τουρκίας Ρεζέπ Ταγίπ

Ερντογάν μετέβη παράνομα στα κατεχόμενα με

πολυπληθές ασκέρι στοχεύοντας να εδραιώσει  τα

τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής. Κατά τη διή-

μερη παραμονή του κατέστησε σαφές ότι ούτε λύση

του Κυπριακού «συνειδησιακά» θέλει ούτε τον ενδια-

φέρει η καταπάτηση αποφάσεων του ΟΗΕ και η περ-

ιφρόνηση Συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξαγγελίες του καταγγέλθηκαν αμέσως από την

κυπριακή κυβέρνηση με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη

διεθνής καταδίκη από ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και

Ρωσία. Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η κυβέρνηση και ο

πολιτικός κόσμος της  Ελλάδας, με τον ΥΠΕΞ Δένδια

να δραστηριοποιείται προς κάθε κατεύθυνση και να

μεταβαίνει αμέσως (χθες) σε Κύπρο και Ισραήλ. 

Κατά την πρώτη μέρα της παραμονής του στα κατεχό-
μενα και από το βήμα της ψευδοβουλής, ο Τούρκος Πρόε-
δρος Ταγίπ Ερντογάν,  έστειλε μήνυμα «σε ολόκληρο τον
κόσμο», κατά την έκφραση του,για την «αιώνια αδελφό-

τητα» μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, που «αντλεί τη

δύναμή της από το ευλογημένο αίμα των μαρτύρων μας»,

όπως ανέφερε. Ρίχνοντας βέλη προς τις Ηνωμένες Πολι-
τείες, ανακοίνωσε την ανέγερση νέου ψευδοπροεδρικού
στον κατεχόμενο Άγιο Δομέτιο και ψευδοβουλής, τα σχέ-
δια των οποίων επέβλεψε ο ίδιος προσωπικά για να δια-
σφαλίσει ότι αρμόζουν στο ψευδοκράτος. 

Στη συνεδρία συμμετείχε και αντιπροσωπεία της

Βουλής του Αζερμπαϊτζάν, η οποία παρέστη και στα

πανηγύρια της ντροπής για την μαύρη επέτειο της

Τουρκικής Εισβολής.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο Τούρκος Πρόεδρος είπε
«το ποιος έχει την νοοτροπία του εισβολέα στην Κύπρο

είναι γνωστό», αναφέροντας ότι οι Ε/κ, που «δεν δίστασαν

να επιτεθούν στην τιμή, τη ζωή και την περιουσία των γειτό-

νων τους Τ/κ με τη βοήθεια της τρομοκρατικής οργάνωσης

ΕΟΚΑ, δεν έχουν δει ποτέ τους Τουρκοκύπριους ως ισό-

τιμους εταίρους τους». Μπροστά σε αυτή την «καταπίεση

των Ε/κ», είπε, η μητέρα πατρίδα Τουρκία δεν άφησε μό-
νους τους  Τ/κ και ως Τουρκική Δημοκρατία από το 1974,
σε συνεργασία με το ψευδοκράτος εφαρμόζουν μια πολι-
τική επικεντρωμένη στη λύση.

«Ωστόσο, απέναντί μας σκέφτονται κάτι τέτοιο ή κάνουν

ένα τέτοιο βήμα», διερωτήθηκε για να πει ότι εδώ και 50
χρόνια «οι Ε/κ δεν θέλουν να μοιραστούν με τους ίσους

εταίρους Τ/κ την ευμάρεια και την εξουσία και γι’ αυτό δεν

μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα».

«Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν έμεινε κάτι που να

μην έχει συζητηθεί. Η ε/κ πλευρά συνεχίζει να βλέπει τον

εαυτό της ως τον μόνο ιδιοκτήτη του νησιού και τους Τ/κ

ως  μειονότητα και αυτά τα κενά όνειρα φέρνουν τη μη λύση.

Η νοοτροπία που κατέρρευσε την Κυπριακή Δημοκρατία

το 1963, απέρριψε το σχέδιο Ανάν το 2004, σηκώθηκε κι

έφυγε από το τραπέζι στο Κραν Μοντάνα το 2017, δεν έχει

αλλάξει καθόλου, είναι ίδια», υποστήριξε.
Η πικρή εμπειρία και η ιστορία, είπε, τους έχει δείξει

ξεκάθαρα και τους δίδαξε ότι η ε/κ πλευρά δεν έχει καμία
πρόθεση να συνιδρύσει με τους Τ/κ κοινό κράτος. Είδε ο
ίδιος, πρόσθεσε, τι έγινε στο Μπούργκενστον και ο Φερχόϊ-

γκεν ήταν εκεί. Παρ’ αυτά, συνέχισε, η ΕΕ δεν συμπερι-
φέρθηκε με ειλικρίνεια και παρά τις υποσχέσεις που έδωσε
προς τους Τ/κ δεν τις τήρησε.

Η ίδια νοοτροπία, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, κρύβε-
ται τώρα πίσω από τα ψηφίσματα των ΗΕ και υπερασπίζεται

την ομοσπονδία που απέρριπτε για χρόνια, αλλά συνεχίζει
την ανειλικρινή στάση της. «Πλέον εμείς δεν είναι εφι-

κτό να τους πιστέψουμε και να χάσουμε άλλα 50 χρό-

νια. Μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση μπορεί να

βρεθεί μόνο με βάση τις πραγματικότητες στο νησί.

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο χωριστά κράτη, δύο χω-

ριστοί λαοί. Και η διεθνής κοινότητα αυτή την πραγ-

ματικότητα θα την δει αργά ή γρήγορα», ισχυρίστηκε.
Ο κ. Ερντογάν εξέφρασε πλήρη στήριξη στην πρότα-

ση που κατέθεσε στη Γενεύη ο Τ/κ ηγέτης για λύση δύο
κρατών και ίση εκπροσώπηση των Τ/κ διεθνώς με κυριαρ-
χική ισότητα. «Αυτός είναι ο αγώνας των Τ/κ για επιβίωση,

ανεξαρτησία και μέλλον», είπε.

ΚΟΥΡΣΕΥΟΥΝ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ

Στις 20 Ιουλίου, Ερντογάν-Τατάρ ανακοίνωσαν  τον Τρίτο
«Αττίλα» στο Βαρώσι.

«Η ζωή επιστρέφει ξανά στο Βαρώσι.Υπό το φως

αυτών των μελετών, που σέβονται τα δικαιώματα ιδιοκ-

τησίας, οι πόρτες μιας νέας εποχής θα ανοίξουν τώρα

στο Βαρώσι που θα ωφελήσουν όλους», δήλωσε ο
Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Με την απόφαση που έλαβε το "υπουργικό

συμβούλιο", το στρατιωτικό καθεστώς μίας περιοχής

που ανταποκρίνεται στο 3,5% της συνολικής έκτασης

των Βαρωσίων, θα αρθεί και θα ξεκινήσει η δεύτερη

φάση ανοίγματος των Βαρωσίων», ανέφερε ο Τ/κ ηγέ-
της Ερσίν Τατάρ.

Ο Ερντογάν, έσπευσε πάντως να υποστηρίξει προ-
κλητικά πως το μερικό και όχι ολικό άνοιγμα της περίκλει-

στης πόλης είναι ένδειξη… σεβασμού!!!

«Το γεγονός ότι το άνοιγμα γίνεται σε μια πιλοτική πε-

ριοχή των Βαρωσίων, που αντιστοιχεί στο 3,5%, αποδει-

κνύει το πόσο ευαίσθητες είναι σε αυτό το θέμα οι "Τ/κ

Αρχές". " Με αυτό το βήμα δεν δημιουργούνται νέα προ-

βλήματα στη Βαρώσι, αντίθετα τα υφιστάμενα επιλύονται.

Δεν εποφθαλμιούμε την περιουσία κανενός», είπε ο
Τούρκος Πρόεδρος.

Επίσημα πλέον, καλούν τους ιδιοκτήτες περιουσιών
εντός της... πιλοτικής ζώνης, να διεκδικήσουν τις περι-

ουσίες τους μέσω της Επιτροπής Ακίνητης Περιου-

σίας της Τουρκίας. Το αίτημα εξυπακούει επιστροφή

υπό Τ/κ διοίκηση, στην οποία ο τουρκικός στρατός θα

παραδώσει τη δικαιοδοσία και έλεγχο της περιοχής.

Ο Ερντογάν, άλωσε ξανά το Βαρώσι χωρίς να πατήσει
το πόδι του στην περίκλειστη πόλη. Εγκαινίασε όμως μέσω
τηλεδιάσκεψης από ξενοδοχείο στο Κιόνελι τον Κήπο για
Τσάι, όπως πλέον ονομάζει τον δημοτικό κήπο Αμμοχώστου,
ο οποίος σημαιοστολίστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Από το ίδιο ξενοδοχείο, εγκαινίασε και το μνημείο της
απόβασης στο Πέντε Μίλι, στο οποίο έχει πλέον προστε-
θεί και το αποβατικό C1974 όπως έχει μετονομαστεί, το
οποίο έφερε τους πρώτους Τούρκους κομάντος το μαύρο
πρωινό του Ιούλη. Την κορδέλα έκοψε περιχαρής   ο υπο-
υργός άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Εγκαίνια τέλεσε και για αυτοκινητόδρομο από την κατεχό-
μενη Λευκωσία προς Κερύνεια, αλλά και του συστήματος
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Πάντως φέτος η παρέλαση δεν περιελάμβανε τα ταμ-
πούρλα και τους... ντυμένους με οθωμανικές περιβολές
χορευτές, αλλά έγινε καθαρή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.
Άρματα, πεζοπόρα τμήματα, ελικόπτερα, και φυσικά τουρ-
κικά F16 ΝΑ σκίζουν τον ουρανό προς τέρψιν οφθαλμών.

ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μετά τις τουρκικές εξαγγελίες, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε μια άμεση αντίδραση,
έδωσε οδηγίες όπως:

– Ο Υπουργός Εξωτερικών – ενημερώσει τον Ύπατο
Εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ για τις εξελίξεις,
κάτι που έχει ήδη γίνει.

– Αποστείλει ενημερωτική επιστολή προς τον Πρόεδρο
και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ προς ενημέ-
ρωση για τις εξαγγελίες, ενόψει και της συζήτησης που θα
πραγματοποιηθεί αύριο σε σχέση με τις πρόσφατες εκθ-
έσεις του ΓΓ των ΗΕ.  

– Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώσει  τους Πρέσβεις
των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και
τους Πρέσβεις των 26 κρατών μελών της ΕΕ.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον υπο-
υργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και τον
υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιστολή προς τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Ιβ Λε 

Ντριάν, απέστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δέν-

διας, σχετικά με τις τουρκικές παράνομες ενέργειες στην
περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων. Η Γαλλία έχει την
προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον τρέχοντα μήνα.

Ανακοινώσεις καταδίκης με σκληρή φρασεολογία για
τις εξαγγελίες Ερντογάν εξέδωσαν ο πρωθυπουργός
Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Α. Τσίπρ-

ας, ο πρώην πρωθυπουργός Σαμαράς και άλλοι.
Στην επιστολή του προς τον Γάλλο ΥΠΕΞ, ο κ Δένδιας

υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η εξαγγελία των τουρ-
κικών Αρχών  αποτελεί ακόμα μία τρανή απόδειξη ότι η
Τουρκία περιφρονεί την απόφαση του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ 2561 (2021), η οποία επαναλαμβάνει το
καθεστώς των Βαρωσίων, όπως αυτό αναφέρεται σε άλλες
σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επισημαίνει ότι η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμι-
μους κατοίκους του, υπό διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών,
αποτελεί προτεραιότητα, η οποία θα πρέπει να εφαρμο-
στεί χωρίς να αναμένεται το αποτέλεσμα των συζητήσεων
για άλλες πτυχές του Κυπριακού.

Υπενθυμίζει ότι -- τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία
--η Τουρκία κινείται ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση και προσπαθεί να εμπεδώσει την παράνομη κατοχή
του εδάφους. Η τελευταία εξέλιξη αποτελεί μία ιδιαίτερα
σημαντική οπισθοδρόμηση, απέναντι στην οποία απαι-
τείται μία στιβαρή απάντηση της διεθνούς κοινότητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αυτή η παρά-
νομη ενέργεια υπονομεύει περαιτέρω τις προσπάθειες
που καταβάλλονται από τον γγ του ΟΗΕ για την επίλυση
του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας.

Ο κ. Δένδιας καταλήγει ότι οι τουρκικές ενέργειες είναι
αποσταθεροποιητικές και αποτελούν μία ευθεία απειλή για
την περιφερειακή ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί το
Συμβούλιο Ασφαλείας να εξετάσει άμεσα αυτήν την ιδιαίτε-
ρα ανησυχητική εξέλιξη.

ΜΕΝΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ: 

ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΣ

Η τουρκική πρόταση για τη δημιουργία δύο κρατών στη
Κύπρο αλλά και οι σχεδιασμοί για την αξιοποίηση της
περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων συνιστούν απειλή
όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για την
ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής, όπως εκτιμά ο Αμερι-
κανός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της
Γερουσίας τονίζει πως είναι καθήκον των ΗΠΑ να διασφα-
λίσουν ότι τα μάτια του κόσμου θα παραμείνουν στραμ-
μένα στην Κύπρο και ότι η Άγκυρα θα καταστεί υπόλογη
για τις πράξεις της. 

«Με απλά λόγια, ο Ερντογάν δεν είναι φίλος των

Ηνωμένων Πολιτειών. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με

τον υπουργό Μπλίνκεν για να διερευνήσουμε νέα μέτρα

που μπορεί να λάβει η κυβέρνηση Μπάιντεν για να δια-

σφαλίσει ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν θα αντιμετωπίσει πρό-

σθετες συνέπειες για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου

και για την απροκάλυπτη αποφασιστικότητά του να κλέψει

τους από τους Κύπριους τον έλεγχο της μοίρας τους. Ως

ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν σταθερές στη δέσμευσή μας

να βοηθήσουμε στον τερματισμό της τραγικής διαίρεσης

αυτού του νησιωτικού έθνους», επεσήμανε ο κ. Μενέντεζ.
Κάνοντας λόγο για μία ζοφερή επέτειο, ο επικεφαλής

της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας είπε
πως η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα γεγονότα της παρά-
νομης εισβολής χρησίμευσαν μόνο για να διαφυλάξουν
την ολοένα πιο επιθετική και επικίνδυνη στάση της Τουρκίας,

Ο ΝΕΟ-ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ 37% ΤΗΣ       ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ… ΚΛΕΨΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ!!!

Ο Ερντογάν εδραιώνει τα τετελεσ       μένα αναζητώντας Ε/κ συνεργάτες!
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η οποία αντιτίθεται στα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας
των ΗΠΑ και των στενότερων συμμάχων και συνεργατών
τους.

ΥΠΕΞ ΗΠΑ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ –

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν,

έκανε λόγο για μία απαράδεκτη απόφαση, εκφράζοντας
την απερίφραστη καταδίκη των ΗΠΑ και προτρέποντας
την Άγκυρα και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να αλλάξουν
ριζικά την πολιτική που ακολουθούν στο ζήτημα των Βαρ-
ωσίων.

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι οι
τουρκικές κινήσεις είναι σαφώς ασυμβίβαστες με τα ψηφίσμα-
τα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, τα οποία απαιτούν ρητά τη διαχείριση των Βαρ-
ωσίων από τα Ηνωμένα Έθνη. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε
τη σημασία της αποφυγής προκλητικών μονομερών δρά-
σεων που αυξάνουν τις εντάσεις στο νησί.

«Προτρέπουμε τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία

να αντιστρέψουν την απόφασή τους και όλα τα μέτρα που

έχουν ληφθεί από τον Οκτώβριο του 2020», αναφέρει ο
επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ξεκαθαρίζον-
τας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με ομοειδείς
εταίρους «για να παραπέμψουν αυτήν την κατάσταση

στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και

θα προτρέψουν μια ισχυρή αντίδραση».

ΜΠΟΡΕΛ: Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Για «απαράδεκτη μονομερή απόφαση για αλλαγή

του καθεστώτος των Βαρωσίων» κάνει λόγο ο Ύπατος
Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ με γραπτή ανα-
κοίνωσή του, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία».

«Η ΕΕ εξακολουθεί να καθοδηγείται από τα σχετικά

ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων

Εθνών σχετικά με τα Βαρώσια, τα οποία πρέπει να τηρ-

ούνται πλήρως – συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων

550 (1984) και 789 (1992). Δεν πρέπει να πραγματοποι-

ηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι

σύμφωνες με αυτά τα ψηφίσματα. Η ΕΕ εξακολουθεί να

θεωρεί την κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη για την κατά-

σταση στα Βαρώσια».  

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η ΕΕ υπογραμμίζει για

άλλη μια φορά την ανάγκη να αποφεύγονται μονομερείς

ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και επα-

ναλαμβανόμενες προκλήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να

αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και να θέσουν σε κίνδυνο

την επιστροφή στις συνομιλίες για μια συνολική διευθέτ-

ηση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, απαντώντας
στον κ. Μπορέλ και στην Κομισιόν, λέει ότι «είναι μια νέα

απόδειξη πόσο η ΕΕ είναι μακριά από την πραγμα-

τικότητα στο ζήτημα της Κύπρου. Αυτή η δήλωση η οποία

έγινε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για εμάς

είναι ανύπαρκτη, και δεν είναι τίποτε άλλο από το να λαμ-

βάνει ρόλο δικηγόρου και εκπροσώπου των Ελληνοκ-

υπρίων και της Ελλάδας που χρησιμοποιούν κακόβουλα

το δικαίωμα του βέτο εντός της ΕΕ». Τονίζει δε ότι δεν ανα-
γνωρίζει κανένα ρόλο στην ΕΕ για τη λύση του Κυπρια-
κού» (ωσάν έως τώρα να αναγνώριζαν!).

FOREIGN OFFICE: ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρε-
τανίας εκφράζει ανησυχία για τις ανακοινώσεις για το Βαρώσι
κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ερντογάν στην Κύπρο.
(Δεν αναφέρεται σε αποφάσεις του «υπουργικού συμβου-
λίου» του ψευδοκράτους).

Διαπιστώνει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις έρχονται σε
αντίθεση με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και
τη δήλωση του προέδρου του της 8ης Οκτωβρίου 2020.
Καλεί όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις
του Σ.Α για το Βαρώσι και τονίζει ότι η Βρετανία θα συζή-
σει το θέμα ως κατ’ επείγον στη συνεδρία του Σ.Α. (χθες).

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ: «ΚΑΤΑΦΩΡΗ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ»

Ως «κατάφωρη παραβίαση» των ψηφισμάτων των Ηνω-
μένων Εθνών απορρίπτει τις ανακοινώσεις για τα Βαρώσια
ο σκιώδης Υφυπουργός Ειρήνης και Αφοπλισμού του βρε-
τανικού Εργατικού Κόμματος Φάμπιαν Χάμιλτον.

Όπως σημειώνει σε δήλωσή του, το να γίνεται μια τέτοια
ανακοίνωση στην επέτειο της τουρκικής εισβολής είναι
«αχρείαστα προκλητικό» και θα καταφέρει μόνο να αυξή-
σει τη διαίρεση στην Κύπρο.

Τονίζει επίσης την «ιστορική δέσμευση» που έχει έναν-

τι του κυπριακού λαού το Ηνωμένο Βασίλειο ως εγγυή-
τρια δύναμη και ότι είναι ζωτικής σημασίας το Λονδίνο να
αξιοποιήσει τη θέση επιρροής που έχει ώστε να προτρέ-
ψει την Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις
και να αποσύρει όλη τη στρατιωτική της παρουσία από την
Κύπρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναρχίσουν δια-
πραγματεύσεις προς μία διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-
δία.

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΟΣ 

Ο Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Αν η πραγματική έγνοια, όπως ισχυρίζεται, του

Τούρκου προέδρου ή της τουρκοκυπριακής ηγεσίας

ήταν να επιστρέψει τις περιουσίες στους νόμιμους

ιδιοκτήτες, τους Αμμοχωστιανούς, θα έπρεπε να εφαρ-

μόσει τα Ψηφίσματα 550 και 789, με την παράδοση της

πόλης στα Ηνωμένα Έθνη, που κατά αυτό τον τρόπο

θα επιτρεπόταν στους δικαιούχους να επιστρέψουν

στις περιουσίες τους κάτω από συνθήκες ασφάλειας,

ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Νίκος Αναστασιάδης.

Στην ομιλία του κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, για την επέτειο της τουρκικής εισβολής, ο
κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι «οι σημερινές εξαγγελίες του

Τούρκου Προέδρου δεν είναι παρά ένα έμπρακτο βήμα,

για πολλοστή φορά, παραβίασης των Ψηφισμάτων των

Ηνωμένων Εθνών».

»Μια απόπειρα που θέλει να εργαλειοποιήσει τον ανθ-

ρώπινο πόνο και να προκαλέσει – έτσι ελπίζει – ένα διχα-

σμό μεταξύ των Ελληνοκυπρίων, κάτι που δεν έχω αμφι-

βολία ότι δεν θα το επιτύχει, γιατί είμαι βέβαιος πως κανέ-

νας Βαρωσιώτης δεν θα ήθελε να γίνει συνεργός στους

σχεδιασμούς και τους στόχους της Τουρκίας».

»Η Αμμόχωστος, ανήκε και θα ανήκει στους νόμιμους

ιδιοκτήτες και κατοίκους της. Για αυτό και θέλω με τον πιο

έντονο τρόπο να στείλω το μήνυμα προς τον κ. Ερντογάν

και τους εδώ εκπροσώπους του: Δεν πρόκειται να γίνουν

αποδεκτές οι απαράδεκτες ενέργειες και αξιώσεις της

Τουρκίας». 

Δεν απειλείται μόνο η τύχη των Ελληνοκυπρίων

αλλά και των Τουρκοκυπρίων

«Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω στους άλλους αστήρ-

ικτους ισχυρισμούς του Τούρκου Προέδρου. Δεν θα ήθελα

να σχολιάσω ιδέες που δεν οδηγούν στην επίτευξη μιας

βιώσιμης και λειτουργικής διευθέτησης ή λύσης του Κυπρ-

ιακού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την ιδιότητά της

Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της ΕΕ»,  πρό-
σθεσε ο κ. Αναστασιάδης.

«Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι πως επιδίωξη μας

παραμένει η εξεύρεση μιας λύσης που θα οδηγεί σε ένα

λειτουργικό και βιώσιμο κράτος, ένα ευρωπαϊκό κράτος

που θα σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώμα-

τα του συνόλου των πολιτών, Ελληνοκυπρίων και Τουρ-

κοκυπρίων».

»Για αυτό και καλώ τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες

μας να αντιληφθούν πως δεν είναι μόνο η τύχη των Ελληνοκ-

υπρίων που απειλείται, ή τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων

που απειλούνται, αλλά και το δικό τους μέλλον», δήλωσε
ο Κύπριος Πρόεδρος. 

«Εκείνο που δεν μου επιτρέπεται να αγνοήσω

είναι η κατοχή…»

«Εκείνο που δεν μου επιτρέπεται να αγνοήσω», τόνισε
ο Νίκος Αναστασιάδης «είναι η συνέχιση παραβίασης του

διεθνούς δικαίου, των Ψηφισμάτων των ΗΕ, των Αποφά-

σεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, των πολυάριθμων συμπε-

ρασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του συνό-

λου των κρατών, που καταδίκασαν και καταδικάζουν τη στρ-

ατιωτική εισβολή της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη κατοχή

του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

»Εκείνο που δεν μπορώ να παραγνωρίσω είναι την προ-

σπάθεια ολοκλήρωσης των μακροχρόνιων στόχων της

Τουρκίας, μέσα από την αυξανόμενη αποθράσυνση και

αδιαλλαξία, που καθ’ ημέραν, τόσο εμείς όσο και η διεθνής

κοινότητα, γινόμαστε μάρτυρες».

» Εδώ και 47 χρόνια και παρά τις συνεχείς προσπάθει-

ες της ελληνοκυπριακής πλευράς, μέσα από ιστορικούς

συμβιβασμούς και οδυνηρές παραχωρήσεις, αντί της θετι-

κής ανταπόκρισης, το μόνο που καταγράφεται είναι η προ-

βολή και νέων απαράδεκτων αξιώσεων από πλευράς

Τουρκίας, με επίκληση τάχα του δικαίου όπως βεβαίως η

ίδια το ερμηνεύει».

»Μετά το ναυάγιο των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά,

μια αποτυχία που ήταν αποτέλεσμα της εμμονής της Τουρκίας

σε απαράδεκτες αξιώσεις, μεταξύ των οποίων, η συνέχιση

του αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων και η

μόνιμη παρουσίας κατοχικών στρατευμάτων, άρχισε να

προβάλλεται το αφήγημα πως είναι αδύνατη η εξεύρεση

λύσης στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

» Ένα αφήγημα που με σωρεία ψευδών ισχυρισμών

οδήγησε στην αποκάλυψη των τελικών στόχων της Τουρκίας,

με την αξίωση πως η νέα, εφικτή βάση λύσης είναι η αναγ-

νώριση δύο ανεξαρτήτων κρατών».

»Αξίωση, την οποία υπέβαλαν και γραπτώς κατά την

άτυπη πενταμερή Σύνοδο της Γενεύης. Αξίωση την οποία

προέβαλε και κατά την εδώ παρουσία του ο Τούρκος Πρόε-

δρος». 

Ο Ερντογάν αποκάλυψε τις πραγματικές 

προθέσεις της Τουρκίας

«Μια παρουσία», συνέχισε ο  Πρόεδρος, «που μέσα

από τις ομιλίες του αποκάλυψε τις πραγματικές και διαχρ-

ονικές προθέσεις της Τουρκίας».

» Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Κατά την ομιλία του στην

παράνομη Βουλή δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Η υπόθεση της

Κύπρου είναι μεγάλη. Αυτή η υπόθεση είναι το επιστέγα-

σμα ενός ιστορικά, συνειδησιακά και αγωνιστικά μεγάλου

Έθνους, το οποίο γράφηκε με το ηρωικό έπος του 1974».

«Συνειδησιακά». Και το θεωρεί ιστορικό».

» Δεν χρειάζεται να προβώ στα όποια άλλα σχόλια για

τους λόγους που οδήγησαν στην εισβολή το 1974 και τη

συνεχιζόμενη κατοχή τους ενός τρίτου του εδάφους της

Κυπριακής Δημοκρατίας».

» Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι τα όσα ανέφερε

περί άρνησης της ελληνοκυπριακής πλευράς στον διαμοι-

ρασμό της εξουσίας ή του φυσικού πλούτου της χώρας».

» Όσον αφορά τον διαμοιρασμό της εξουσίας, απλά να

υπενθυμίσω πως μέσα από τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν

κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είχε συμφωνηθεί

πλήρως η σύνθεση και λειτουργία του Νομοθετικού Σώμα-

τος, η Δικαστική Εξουσία, αλλά και η σύνθεση του Υπουρ-

γικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης».

» Αρκούμαι να επισημάνω όσα ο Γενικός Γραμματέας

του ΟΗΕ καταγράφει στην έκθεσή του της 28ης Σεπτεμ-

βρίου του 2017, μετά τη Διάσκεψη του Κραν Μοντανά, όπου

στην παράγραφο 27 είχε καταγράψει αυτολεξεί: » [...] μέχρι

τη λήξη» και όχι τη φυγή του Αναστασιάδη «της Διάσκε-

ψης, οι πλευρές είχαν ουσιαστικά λύσει το βασικό ζήτημα

της αποτελεσματικής συμμετοχής...»

»Πέραν τούτου, να υπενθυμίσω πως συμφωνία επε-

τεύχθη και όσον αφορά τη διαχείριση και τον διαμοιρασμό

των υδρογονανθράκων από το 2010, συμφωνία που επα-

ναλήφθηκε το 2015».

»Ισχυρότερη απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός πως

το θέμα των υδρογονανθράκων δεν αποτέλεσε ένα από τα

6 σημεία του πλαισίου που ο Γενικός Γραμματέας παρου-

σίασε στο Κραν Μοντανά.

»Ο κ. Ερντογάν δήλωσε ακόμη ότι τάχα «[ ] δεν εποφ-

θαλμιά τα εδάφη, ή τα δικαιώματος κανενός «. Η ίδια η τουρ-

κική εισβολή και κατοχή του 37% του εδάφους της Κύ-

πρου, τη στιγμή που η ιδιοκτησία γης των Τουρκοκυπρίων

δεν υπερέβαινε το 14%, δεν είναι σφετερισμός και κατα-

πάτηση του ατομικού δικαιώματος στην περιουσία;»

»Ποια χώρα έχει επανειλημμένα καταδικαστεί από

πληθώρα Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, Αποφά-

σεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και του Ευρω-

παϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την

παράνομη εισβολή και παράνομη κατοχή και τις συνακό-

λουθες επιπτώσεις της;»

»Για πόσο ο κ. Ερντογάν θα θεωρεί πως τάχα η ΕΕ ή η

Αμερική στρέφονται εναντίον του όταν είναι το σύνολο των

κρατών που τον καταδικάζει, όταν διεθνή Σώματα τον κατα-

δικάζουν». 

Το χρέος μας: Η άρνηση στην αδικία

Και κατέληξε: «Η πατρίδα μας βίωσε πολλές φορές και

επί μακρόν την ξένη κατοχή. Αν κάτι κράτησε ζωντανό τον

Ελληνισμό, αν κράτησε ψηλά τον πατριωτισμό μας και δια-

τήρησε στο πέρασμα των αιώνων αναλλοίωτη την ταυτό-

τητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας, ήταν

η ενότητα και η ομοψυχία που επιδείξαμε ως λαός.

»Με επιδίωξη μια και μόνη: Να παραδώσουμε μία πατρίδα

με πλήρη κυριαρχία, πλήρη ανεξαρτησία και πλήρη εδα-

φική ακεραιότητα. Μια πατρίδα πρότυπο ειρηνικής συνύπαρ-

ξης και συνδημιουργίας μεταξύ των νόμιμων κατοίκων της,

ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκευτικών πεποιθήσεων

και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη

περιοχή».

»Θέλω να κρατηθούμε ψηλά, θέλω να κρατήσουμε το

πνεύμα αντίστασης και άρνησης στην αδικία, ζωντανό. Και

θα το κρατήσουμε. Διότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας.

Πολλές φορές βρεθήκαμε εν αδίκω. Πολλές φορές βρεθή-

καμε να αδικούμεθα από δυνάμεις. Το δίκαιο αργά ή γρή-

γορα απονέμονται. Τα άδικα ουκ ευλογούνται».

»Αυτό που θέλω να σας βεβαιώσω είναι ότι διαθέτουμε

την αποφασιστικότητα, διαθέτουμε τη βούληση, γνωρίζου-

με τι είναι αυτό που επιδιώκουμε και ξέρουμε τι είναι αυτό

που θέλουμε. Θέλουμε μια πατρίδα ανεξάρτητη, κυρίαρχη,

μέλος της ΕΕ που θα σέβεται όλους ανεξαίρετα, αλλά ιδιαίτε-

ρα, δεν θα εξαρτάται από κανένα».

»Αναχρονιστικές εγγυήσεις, παρουσία ξένων στρατευ-

μάτων ήταν, δυστυχώς, και η πηγή των δεινών που η πατρίδα

μας υποφέρει. Καλό κουράγιο. Καλή ελευθερία».

ΒΡΗΚΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟ

ΒΑΡΩΣΙΩΤΗ ΓΙΑ …ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Ο ΑΤΤΙΛΑΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Τον πρώτο του συνεργάτη φαίνεται ότι βρήκε ο δικτά-

τορας Ερντογαν στην επίτευξη των στόχων του. Δεν είναι

άλλος από την Αντιπρόεδρο της Πρωτοβουλίας «Αμμόχω-

στος για την Κύπρο», Άννα Μαραγκού.  

Είπε ότι είναι πρόθυμη να γυρίσει υπό τουρκοκυπριακό

καθεστώς και δεν έχει κανένα πρόβλημα να ζει εγκλωβι-

σμένη όπως οι Ε/κ που είναι στο Ριζοκάρπασο. Αρκεί το

τουρκικό καθεστώς να τιης φτιάξει το σπίτι, να φτιάξει σχο-

λείο, αν βάλει ρεύμα και νερό και θα είναι μια χαρά…

Κληθείσα η Μαραγκού να σχολιάσει κατά πόσον υπάρχει

το ενδεχόμενο η επιστροφή αρκετών Ελληνοκύπριων να

μεταφραστεί σε αναγνώριση του ψευδοκράτους,  ξεκαθά-

ρισε ότι «Δεν μπορούμε εμείς οι απλοί πολίτες να ανα-

γνωρίσουμε κανέναν κράτος. Μόνο κράτη αναγνωρίζουν

κράτη»…

Καταλήγοντας με έντονο ύφος επέκρινε τους χειρισμούς

της Κυβέρνησης, λέγοντας ότι έχουν αποδείξει ότι είναι

ανίκανοι και προδότες καθώς γνώριζαν τις βλέψεις της

Τουρκίας εδώ και δυόμιση χρόνια. Και είπε τα εξής αμίμητα:

«Ο Πρόεδρος μετέβη σε τηλεοπτικό κανάλι όταν αυτό δέχθη-

κε επίθεση, αλλά δεν τόλμησε να κάνει διάγγελμα για τους

Βαρωσιώτες που χάνουν την πόλη τους. Έκανε τέσσερα

διαγγέλματα για τον κορωνοϊό αλλά δεν τόλμησε να κοιτά-

ξει στα μάτια τους Βαρωσιώτες και να τους πει ποια είναι η

πραγματική κατάσταση». 

Αποκάλεσε δε «νεκροθάφτη του Βαρωσιού τον Πρόε-

δρο Αναστασιάδη», όχι τον Ερντογάν!

Ο ΝΕΟ-ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ 37% ΤΗΣ       ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ… ΚΛΕΨΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ!!!

Ο Ερντογάν εδραιώνει τα τετελεσ       μένα αναζητώντας Ε/κ συνεργάτες!

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7ΚυπριακήΕπικαιρότητα
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΜΗΣΕ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

ΙΩΑΝΝΗ ΡΑΠΤΑΚΗ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΕΤΑΝΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Alberto Costa: «Η Ελλάδα είναι
η δεύτερη μου πατρίδα»

Λάβαμε από το Γραφείο Τύπου της

Ελληνικής Πρεσβείας την ακόλουθη ανα-

κοίνωση:

Τη Δευτέρα 12 Ιουλίου απονεμήθηκε στον

βουλευτή Alberto Costa, πρόεδρο της Δια-

κομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για

την Ελλάδα, ο Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγ-

ματος του Φοίνικος, για τη συμβολή του στην

ενίσχυση των ελληνοβρετανικών σχέσεων.

Ο κ Alberto Costa είναι Βουλευτής του

Συντηρητικού Κόμματος από το 2015 και

σταθερός υπερασπιστής των ελληνικών

θέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι

ιδιαίτερα θερμός υποστηρικτής της δια-

φύλαξης των δικαιωμάτων των Ελλήνων και

Ευρωπαίων πολιτών μετά το Brexit. Βρίσκε-

ται ανάμεσα στους 25 διακεκριμένους πολι-

τικούς, καθηγητές και συγγραφείς που με

επιστολή τους προς την εφημερίδα “The

Times” πήραν τον Αύγουστο του 2020 θέση

υπέρ της Ελλάδας και κάλεσαν τη διεθνή

κοινότητα να στηρίξει την Ελλάδα και την

Κύπρο, καταδικάζοντας τις τουρκικές ενέρ-

γειες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ σε συνέν-

τευξή του στην εφημερίδα “Express” υπε-

ρασπίστηκε των ελληνικών θέσεων.

Την τιμητική διάκριση απένειμε, εξ ονό-

ματος της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατε-

ρίνας Σακελλαροπούλου, ο Πρέσβης της

Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιωάννης

Ραπτάκης. Η απονομή πραγματοποιήθη-

κε στην Πρεσβευτική Κατοικία, παρόντων

λίγων ατόμων, προσκεκλημένων τού κου

Costa, σύμφωνα με τις ισχύουσες κυβερ-

νητικές οδηγίες λόγω της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Alberto Costa είναι

ένας από τους έξι διακεκριμένους φιλέλ-

ληνες του Ηνωμένου Βασιλείου που η ελληνι-

κή πολιτεία αποφάσισε να τιμήσει με Τάγ-

ματα Αριστείας στο πλαίσιο του επετειακού

έτους 2021. Η απονομή των τιμητικών δια-

κρίσεων στους υπόλοιπους πέντε (Paul

Cartledge, Robin Lane-Fox, John Kittmer,

Kevin Featherstone και Stephen John

Fry) πραγματοποιήθηκε στις 19, 20 και 21

Απριλίου.

Κατά την απονομή της τιμητικής διάκρι-

σης στον κ. Costa, ο Έλληνας πρέσβης κ.

Ιωάννης Ραπτάκης αναφέρθηκε σε όλα όσα

έχει κάνει για την ελληνική κοινότητα, τονίζον-

τας ότι είναι και ο ίδιος μέλος της αφού η

σύζυγος του είναι Ελληνίδα, ενώ έκανε λόγο

για τη συμβολή του στην προβολή των

ελληνικών θέσεων στον βρετανικό τύπο τόσο

μέσω συνεντεύξεων του Βρετανού βουλευτή,

όσο και με την υπογραφή της υποστηρικτι-

κής προς την Ελλάδα και την Κύπρο επι-

στολής στην εφημερίδα «Times».

Ο Alberto Costa, συγκινημένος ευχα-

ρίστησε την πρόεδρο της Δημοκρατίας για

την τιμή που του δόθηκε και τόνισε τη σημασία

που έχει αυτό το βραβείο για τον ίδιο και την

οικογένειά του λόγω της ελληνικής κατα-

γωγής της συζύγου του. «Η Ελλάδα είναι η

δεύτερη πατρίδα μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ

για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ του

Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας», είπε.

«Δέχομαι αυτό το βραβείο εκ μέρους της

συζύγου μου, διότι αυτή μου έδειξε την Ελλά-

δα. Σας ευχαριστώ για αυτό το πολύ ξεχωρ-

ιστό βραβείο και ανυπομονώ να συνεχίσω

να υπερασπίζομαι την Ελλάδα στο βρετα-

νικό Κοινοβούλιο και να συνομιλώ με τους

συναδέλφους μου στη βρετανική κυβέρν-

ηση για τη σημασία που έχουν οι δυο αυτές

χώρες. Καθώς η Βρετανία αποχώρησε από

την ΕΕ, χτίζουμε μια νέα σχέση με την Ελληνι-

κή Δημοκρατία και αυτή η σχέση θα είναι πιο

δυνατή από ποτέ», κατέληξε ο Alberto Costa.

Εορτασμοί στον
Άγιο Παντελεήμονα

(Harrow)
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνω-

ση:

Οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα μέλη της

Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού

Ναού Αγίου Παντελεήμονος του Ιαμα-

τικού και Αγίας Παρασκευής της Αθλη-

φόρου στο Harrow, σας προσκαλούν

να συμμετάσχεται στις εορταστικές

εκδηλώσεις της Κοινότητος προς τιμήν

των προστατών Αγίων της, κατά το ακό-

λουθο πρόγραμμα:

– Κυριακή 25η Ιουλίου 2021. Όρ-

θρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισ-

κόπου Ιλίου κ. Ραφαήλ. Έναρξη εορ-

ταστικών εκδηλώσεων με σουβλάκια

και παραδοσιακά γλυκά.

– Δευτέρα 26η Ιουλίου 2021. Όρ-

θρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισ-

κόπου Κλαυδιουπόλεως κ. Ιακώβου.

– Τρίτη 27η Ιουλίου 2021. Όρθρος

και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προε-

ξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιε-

πισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

τανίας κ. Νικήτα.

(Η διεύθυνση της εκκλησίας είναι: 660

KENTON ROAD, HARROW, MIDDX,

HA3 9QN).

Ετήσια Γενική 
Συνέλευση

Αλκυονίδων Η.Β.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

2021

ΩΡΑ: 2.00μ.μ

ΤΟΠΟΣ: 15, Westdene

Crescent, READINGRG4

7HD

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση Πρακτικών

προηγούμενης 

Γεν. Συνέλευσης

2. Έκθεση Δράσης από

την Πρόεδρο Μ. Παρισινού-

Nicholsby

3. Παρουσίαση

Ισολογισμού

4. Εκλογή Διοικητικού

Συμβουλίου

5. Άλλα θέματα

Πληροφορίες: 

Tel. 01189 472405 /

079 139 68639

E mail:

enquiries@alkionides.org 
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Η Ελλάδα παρέλαβε το πρώτο
γαλλικό υπερ-όπλο Rafale…

Στη Γαλλία μετέβη χθες Τετάρτη, 21 Ιουλίου,
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-

γιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρχηγό
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον αρχηγό
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντι-
πτέραρχο Γεώργιο Μπλιούμη, για την τελετή
παραλαβής του πρώτου από τα 18 μαχητικά αε-
ροσκάφη Rafale που θα ενισχύσουν την Ελληνι-
κή Πολεμική Αεροπορία.

Συνολικά, η Ελλάδα θα προμηθευτεί 18 αερο-
σκάφη, εκ των οποίων 12 μεταχειρισμένα και 6
καινούργια.

Τα πρώτα έξι αεροσκάφη 4ης γενιάς Rafale
θα είναι μεταχειρισμένα και θα παραδοθούν στην
Ελλάδα εντός του 2021. Τα έξι καινούργια μαχητι-
κά θα παραληφθούν την Άνοιξη του 2022, ενώ
τα τελευταία έξι μεταχειρισμένα αναμένεται να
παραδοθούν αρχές του 2023.

Στη συμφωνία ύψους 2,32 δισ. ευρώ προβ-
λέπεται ότι τα 1,92 δισ. ευρώ αφορούν στην αξία
των αεροσκαφών και τα υπόλοιπα 400 εκατ.
ευρώ αφορούν στα οπλικά συστήματα (τηλεκα-

τευθυνόμενα βλήματα Meteor και αναγκαίες ανα-

βαθμίσεις των υπαρχόντων βλημάτων τύπου

Mica, Scalp και Ecoxet).

Το όνομα Rafale σημαίνει «ριπή ανέμου» ενώ

τα αεροσκάφη, ήδη υπηρετούν την Γαλλική Πολε-

μική Αεροπορία και το Γαλλικό Πολεμικό Ναυ-

τικό. Πρόκειται για μαχητικά πολλαπλών ρόλων,

με δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης ποικιλίας

αποστολών (αναγνώρισης, κρούσης κα).

Η ελληνική μοίρα Rafale θα εγκατασταθεί στην

114 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση της

Τανάγρας. Ήδη, Έλληνες πιλότοι αλλά και προ-

σωπικό εδάφους (τεχνικοί) εκπαιδεύονται στην

Γαλλία, προκειμένου να είναι έτοιμοι για να υπο-

στηρίξουν τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπο-

ρίας όταν τα αεροσκάφη έρθουν στην Ελλάδα. 

Η Χούντα της Αθήνας παρέδωσε την Κύπρο

στους Τούρκους

Στα αυτιά μας ας μείνει το διάγγελμα του Μακάριου, μετά την ανα-

κοίνωση του «θανάτου» από τα ανδρείκελα της Χούντας: «Ελληνικέ Κυπρ-

ιακέ λαέ! Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου ομιλεί.

Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος, τον οποίο συ εξέλεξες διά να είναι ο ηγέτ-

ης σου. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός. Και είμαι μαζί σου, συναγωνι-

στής και σημαιοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας

απέτυχε. Εγώ ήμουν ο στόχος της και εγώ, εφόσον ζω, η Χούντα εις την

Κύπρον δεν θα περάση. Η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψη την Κύπρο.

Να την διχοτομήση. Αλλά δεν θα το κατορθώση. Πρόβαλε παντοιοτρό-

πως αντίστασιν εις την Χούντα. Μη φοβηθής. Ενταχθήτε όλοι εις τας

νομίμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάση και δεν

θα περάση. Νυν υπέρ πάντων ο αγών!» 

Το Κυπριακό, 47 χρόνια μετά, βρίσκεται στη δυσκολότερη στιγμή του,

με ευθύνη όλου σχεδόν του πολιτικού προσωπικού του νησιού. 

Και τώρα, πώς θα ζήσουμε χωρίς τουρίστες;

Είχαμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να έχουμε τους ξένους μας, τους

τουρίστες μας από τας Ευρώπας και τώρα θα μείνουμε μόνοι κι έρημοι…

Α, ρε κορωνοϊέ, τι ζημιά μας κάνεις… Σε δέκα μέρες μας αφήνει γεια κι ο

Ιούλιος. Και μετά τι μένει; Ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης, που ανοίγει την

πόρτα στο φθινόπωρο. Η Βρετανία και η Γερμανία πλησιάζουν στο να μας

κουνήσουν το μαντίλι… Να θυμίσουμε ότι οι δύο αυτές χώρες είναι οι πιο

σημαντικές για τον ελληνικό τουρισμό. Πέρυσι, η ταξιδιωτική κίνηση από

τη Βρετανία ανήλθε σε 1.000.000 τουρίστες, από τους οποίους οι εισπρά-

ξεις ήταν στα επίπεδα των 750 εκατ. ευρώ. Το 2019, οι αφίξεις από τη

Βρετανία ήταν πάνω από 4.000.000 ταξιδιώτες και οι δαπάνες τους στην

Ελλάδα είχαν ξεπεράσει τα 2,5 δις ευρώ. 

«Η Ευρώπη δεν συμπεριφέρθηκε 

ως Ευρώπη στην Ελλάδα»!

Έχει φίλους πολλούς η Ελλάδα, σε Δύση και Ανατολή, όπου κι αν κοι-

τάξεις. Φίλους υψηλά ιστάμενους, που τίμησαν το αξίωμα που υπηρέτ-

ησαν και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα. Ένας από αυτούς είναι και ο Ρομά-

νο Πρόντι, πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος παρευρέθηκε στην

τελετή για τα 77 χρόνια από τη μαζική δολοφονία του Cibeno, στο πρώην

στρατόπεδο συγκέντρωσης του Fossoli Carpi (Modena).

Ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Κρίστιαν Μαυρής, ρώτησε τον Ρομάνο Πρόν-

τι για την πορεία της Ευρώπης τα τελευταία 15 χρόνια και την πολιτική της

κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Και η απάντησή του ήταν: «Επει-

δή είστε Έλληνας, η ευχή μου είναι να μην επαναληφθεί η πολιτική που

ακολουθήθηκε έναντι της Ελλάδας. Αυτή είναι η πρώτη μου επιθυμία, γιατί

αποτέλεσε ένα από τα μεγάλα ιστορικά λάθη της Ευρώπης. Μέσα σε 15

χρόνια, κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ευρώπη δεν συμπεριφέρθηκε ως

Ευρώπη». 

4 στις 10 επιχειρήσεις πάνε για λουκέτο!

Έναν χρόνο τώρα, δεν έχουν δοθεί κάποιες λύσεις, με μία και μοναδι-

κή επιδίωξη: το πώς θα μείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις, πώς θα αποφ-

ευχθεί το λουκέτο. Μήνες τώρα χτυπάει την καμπάνα ο πρόεδρος της

ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, φαίνεται όμως ότι οι κυβερνώντες έχουν

κλειστά τα αυτιά τους. Την ώρα που 4 στις 10 επιχειρήσεις βρίσκονται ένα

βήμα από το λουκέτο, ενώ μέχρι και σήμερα, το 22% των επιχειρήσεων

του κλάδου της εστίασης είναι κλειστό με κρατική εντολή. 

Τι «μαγειρεύει» ο Σαμαράς;

Πληροφορούμαι ότι, ακόμη και εν μέσω θέρους, ο Αντώνης Σαμαράς

συνεχίζει τις παρασκηνιακές επαφές, βλέπει βουλευτές της Νέας Δημο-

κρατίας, ενημερώνεται λεπτομερώς για την κατάσταση που επικρατεί στο

εσωτερικό της κυβέρνησης. Τώρα, τι ακριβώς σκέφτεται και σχεδιάζει ένας

πρώην πρωθυπουργός που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξοδό του

από τον πολιτικό στίβο, ο … Θεός και η ψυχή του. Πάντως ό,τι και να είναι,

δεν θα πρόκειται για οτιδήποτε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ούτως ή

άλλως, δεν έχει και την καλύτερη άποψη για την ως τώρα θητεία της κυβέρν-

ησης. 

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9ΕλλάδαΤου ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Η πανδημία και η αγορά εργασίας
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στην

Ελλάδα, τους τρεις πρώτους μήνες του 2021 σύμφωνα με μελέτη,

προκύπτουν τα εξής:

• Το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2021 ανήλθε σε 16,3% έναντι 16,1%
τον Μάρτιο του 2020.

• Οι απασχολούμενοι διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. άτομα σημειώνοντας
μείωση κατά 217,4 χιλ. άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (-5,6%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 714,8 χιλ. άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 32
χιλ. άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (-4,3%).

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, δηλαδή τα
άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3,5 εκατ.
περίπου, σημειώνοντας αύξηση κατά 219,4 χιλ. άτομα σε σχέση με τον Μάρ-
τιο του 2020 (+ 6,7%).

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλότερο
στις γυναίκες και διαμορφώθηκε σε 21,2% τον Μάρτιο του 2021, από 19,2%
τον Μάρτιο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε σε
12,3% τον τρίτο μήνα του 2021 (Μάρτιος 2020:13,6%).

Μείωση της απασχόλησης

Την ίδια ώρα συνεχίστηκε η μείωση της απασχόλησης τους πρώτους τρεις
μήνες του 2021, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που δεν περιλαμβά-
νονται στο εργατικό δυναμικό.

«Η αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας

επλήγη σε μεγάλο βαθμό και η ανεργία εκτινάχθηκε σε υψηλά επίπεδα», επι-
σημαίνει η Director της διεύθυνσης Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της
ICAP, Σταματίνα Παντελαίου. Όμως, από το 2014 μέχρι και το 2019 σημειώθη-

κε αύξηση της απασχόλησης.

Η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας της Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο

και η εξάπλωσή της στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020 άλλαξε πάλι τα

δεδομένα και ανέτρεψε τη θετική εικόνα των προηγουμένων ετών. Οι επι-

πτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και έχουν επιφέρει βαρύ

πλήγμα στην ελληνική οικονομία.

Η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή ειδικών κανόνων λει-

τουργίας στις επιχειρήσεις καθώς και από την εφαρμογή έκτακτων μέτρων

για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς

της νόσου (Covid-19) στο σύνολο της Ελλάδας.

Εργασία και αναστολές

Με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat)

για την έρευνα εργατικού δυναμικού στα κράτη-μέλη λόγω της πανδημίας της

νόσου Covid-19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθ-

ούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι

μικρότερη από τρεις μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των

αποδοχών τους.

«Το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει μείωση από το 2014 και μετά», ανα-

φέρει και η Senior Manager Οικονομικών Μελετών της ICAP, Ελένη Δεμερ-

τζή. Η πτωτική αυτή τάση, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε η οικο-

νομική δραστηριότητα της Ελλάδας, συνεχίστηκε και το 2020. Επισημαίνε-

ται, ωστόσο, ότι παράλληλα «παρατηρείται αύξηση του οικονομικά μη ενερ-

γού πληθυσμού το 2020. Η αύξηση αυτή προέρχεται ως έναν βαθμό, από τη

ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη ενεργούς».

Πέθανε ο Τόλης Βοσκόπουλος
Ο “πρίγκιπας” του ελληνικού τραγουδιού Τόλης Βοσκόπουλος άφησε

στις 19 Ιουλίου, την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τους
αμέτρητους φίλους και θαυμαστές του.

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών από ανακοπή καρδιάς, ενώ ετοιμάζονταν να
πάρει εξιτήριο από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου είχε
νοσηλευτεί λίγες μέρες λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που είχε παρ-
ουσιάσει.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του Τόλη Βοσκόπουλου τους τελευταίους μήνες
ήταν σπάνιες, καθώς ο ίδιος αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας, ενώ
στη μέση ήταν και η πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι για πάνω από
50 χρόνια. ΄Ηταν ένας από του κορυφαίους ερμηνευτές και ο εμπορικό-
τερος ίσως Έλληνας τραγουδιστής. Μεσουράνησε τις δεκαετίες 1970 –
90 και από πολλούς θεωρείτο ίνδαλμα.

Ο τραγουδιστής αφήνει πίσω του την τέταρτη σύζυγό του, την ηθοποιό
και πολιτικό Άντζελα Γκερέκου και την κόρη τους Μαρία.

Είχε συνδέσει το όνομά του με τη Ζωή Λάσκαρη και τη Μαρινέλα, ενώ
ασχολήθηκε και με το θέατρο και το σινεμά, ιδιαίτερα στα περίφημα μιούζι-
καλ της Φίνος Φίλμ και του Κ. Καραγιάννη, όπου ερμήνευσε πολλές από
τις επιτυχίες του.
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Τ
ελέσθηκε την περασμένη Κυριακή, 18 Ιουλίου,

Εθνικό Μνημόσυνο για τους πεσόντες υπέρ της

ελευθερίας της Κύπρου κατά τη βάρβαρη εισβολή

της Τουρκίας το 1974. Το Μνημόσυνο, που οργάνω-

σε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β. σε συνερ-

γασία με την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, τελέσθηκε

στον Ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού στο βόρειο

Λονδίνο, προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Νικήτα.

Σ’ αυτό παρέστησαν, ο Πρέσβης της Ελλάδος Ιωάν-

νης Ραπτάκης, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής

Δημοκρατίας Ανδρέας Κακουρής, στελέχη της Εθνι-

κής Ομοσπονδίας, της κυπριακής Αρμοστείας, της

ελληνικής Πρεσβείας, των Ελληνορθοδόξων Κοινο-

τήτων και δεκάδες συμπατριώτες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, με εντολή του Σεβασμιω-

τάτου Αρχιεπισκόπου, τελέσθηκαν ταυτόχρονα εθνικά

μνημόσυνα για την Κύπρο σε όλες τις εκκλησίες της Αρχιε-

πισκοπής Θυατείρων.

Μετά την τέλεση του Εθνικού Μνημοσύνου και του

πέρατος της Θείας Λειτουργίας στον Άγιο Ιωάννη, επι-

μνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Κύπριος Αρμοστής Ανδρέας

Κακουρής. Εισαγωγική ομιλία έκανε ο πρόεδρος της

Εθνικής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής.

Ο κ. Κακουρής στο λόγο του είπε ότι «υποκλινόμαστε

στη θυσία των ηρωικών πεσόντων κατά την εισβολή της

Τουρκίας το 1974, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της

Κύπρου… και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαι-

ωθεί η θυσία τους».

Εξήρε την πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Νικήτα

για κήρυξη εθνικού μνημοσύνου για την τραγική επέτειο

της 20ης Ιουλίου του 1974, το οποίο τελέσθηκε σε όλες

τις εκκλησίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης ευχα-

ρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο για την απόφασή του

γίνει έρανος σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του Ηνω-

μένου Βασιλείου υπέρ των πληγέντων από τις πρόσφ-

ατες πυρκαγιές στην Κύπρο.

Επαίνεσε το έργο της Εθνικής Ομοσπονδίας και ειδι-

κά την εκστρατεία #handsoffcyprus, που έχει φτάσει στο

73% των Βρετανών βουλευτών και μάλιστα με απτά απο-

τελέσματα. Αυτό αποδεικνύει τη δύναμη που έχει η Παρ-

οικία εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα 47 χρόνια τουρκικής

κατοχής λέγοντας ότι «Ο ξεριζωμός παραμένει μια βίαιη

καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας αλλά

περισσότερο από όλα μια βίαιη υφαρπαγή της ζωής που

δεν ζήσαμε στη γη που μας γέννησε. Αλλά η γη είναι εκεί

και μας καρτερεί υπομονετικά: περιμένει εκείνη τη μέρα

που οι πρόσφυγες θα επιστρέψουν, που τα κατοχικά στρ-

ατεύματα θα αποχωρήσουν, που η πατρίδα μας θα επα-

νενωθεί.

Ακολούθως αναφέρθηκε στις απειλές που εκτοξεύει

ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με την παράνομη επίσκε-

ψή του στην Κύπρο και στις εξαγγελίες του, τονίζοντας

ότι αυτές οι προκλήσεις «δεν παύουν κατάφωρες παρ-

αβιάσεις των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου

Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

«Τόσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου, όσο και ο Υπουργός

Εξωτερικών, κ. Χριστοδουλίδης, στο Συμβούλιο Εξω-

τερικών Υποθέσεων την περασμένη Δευτέρα, ενημέρω-

σαν και πάλι τους Ευρωπαίους εταίρους για τις εν λόγω

πληροφορίες, αλλά και άλλους Αρχηγούς Κρατών ή Κυβε-

ρνήσεων και Υπουργούς Εξωτερικών, τονίζοντας ότι

ενδεχόμενη αλλαγή του καθεστώτος των Βαρωσίων έχει

τη δυνατότητα να δυναμιτίσει κάθε προσπάθεια για επα-

νάληψη των συνομιλιών, αφού θα επιφέρει ανεπανόρ-

θωτες συνέπειες στις προσπάθειες εξεύρεσης συνολικής

διευθέτησης στο Κυπριακό. Οι προσπάθειες της κυ-

πριακής Κυβέρνησης χαίρουν της αμέριστης στήριξης

της Ελλάδας και τις παράλληλες προσπάθειες της ελληνι-

κής Κυβέρνησης να ευαισθητοποιήσει το διεθνή παρά-

γοντα».

Ο κ. Κακουρής αναφέρθηκε στις προαναγγελίες για

«νέες γεωτρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου»

καθώς και «στη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας τόσο

στη θάλασσα, όσο και στον αέρα, με καθημερινές στρα-

τιωτικές ασκήσεις και παραβιάσεις κανόνων ασφαλούς

αεροπλοΐας και ναυσιπλοΐας, υπενθυμίζουν στον καθέ-

να τις βλέψεις επιβολής και δίψας για ισχύ της γειτονικής

χώρας. Η λειτουργία βάσης μη επανδρωμένων αερο-

σκαφών της στο κατεχόμενο Λευκόνοικο και χρήση αυτών

σε γειτονικές συγκρούσεις, επαληθεύει τις υποψίες. Τέτοι-

ες κινήσεις της Τουρκίας δεν αποτελούν μόνο απειλή για

την Κύπρο, αλλά σίγουρα προκαλούν επιπρόσθετες εντά-

σεις σε μια περιοχή όπου επηρεάζονται τα συμφέροντα

πολλών, περιλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασι-

λείου».

Ο Κύπριος πρέσβης υπογράμμισε ότι «η Τουρκία απο-

τελεί κυρίαρχο παράγοντα περιφερειακής αποσταθερο-

ποίησης, όχι πηγή σταθερότητας. Και είναι προφανές

πλέον σε όλους ότι η Τουρκία, προσπαθεί να εδραιώσει

την ισχύ της στην περιοχή. Αρκεί να δει κάποιος ένα χάρτη

στον οποίο να αποτυπώνονται με βάση το διεθνές δίκαιο

τα όρια της Κυπριακής επικράτειας σε αέρα και θάλασ-

σα. Οι δράσεις και παραβιάσεις της Τουρκίας στο έδα-

φος, στον αέρα και στη θάλασσα της Κύπρου αποβλέ-

πουν στην εδραίωσή της με την επιβολή τετελεσμένων.

Αυτό είναι που πρέπει να αντιληφθούν εταίροι μας με δικά

τους συμφέροντα εκεί, περιλαμβανομένου και του Ηνω-

μένου Βασιλείου».

Ο κ. Κακουρής τόνισε ότι «πάντοτε ο δρόμος της δια-

πραγμάτευσης, της ειρήνης και της σταθερότητας είναι η

πρώτη μας επιλογή. Η μόνη μας επιλογή. Με αταλάντευ-

τη προσήλωση στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών

συνομιλιών, ώστε να επανενώσουμε την πατρίδα μας και

να εξευρεθεί λύση στις συμφωνημένες παραμέτρους των

ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας στη βάση της

διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα

όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου

Ασφαλείας…. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Πρόεδρος

Αναστασιάδης, αξιοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη

διάθεσή μας, πολιτικά, νομικά και διπλωματικά, για να

επιτύχουμε μια βιώσιμη λύση που θα διασφαλίζει την

ειρήνη, την ασφάλεια, την πρόοδο και την ευημερία όλων

των Κυπρίων, καθώς και των μελλοντικών γενιών. Μια

λύση που θα διασφαλίζει ότι θα παραμείνει η Κύπρος

σύγχρονο και λειτουργικό Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, χωρίς εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα

και ξένα στρατεύματα, χωρίς δηλαδή αναχρονιστικά κατά-

λοιπα από άλλες εποχές που δεν έχουν θέση στον 21ο

αιώνα. «Λύσεις» όπως τις επιδιώκει η Τουρκία για αναγ-

νώριση δήθεν κυριαρχικής ισότητας για το ψευδοκράτος

της, ή δημιουργία δύο κρατών, όπως είδαμε και πρόσ-

φατα στην ανεπίσημη συνάντηση της Γενεύης που συγκά-

λεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μόνο στόχο έχουν

τη μόνιμη διχοτόμηση του νησιού και τη διασφάλιση της

δικής της μόνιμης παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το γεγονός ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε πρόοδος στη

Γενεύη ευθύνεται αποκλειστικά η τουρκική πλευρά».

Καταλήγοντας ο Ύπατος Αρμοστής είπε: 

«Μόνος τρόπος να τιμήσουμε πραγματικά και να μνημο-

νεύσουμε τις ψυχές των συμπατριωτών μας και των Ελλα-

διτών που πολέμησαν και έπεσαν για την ελευθερία της

Κύπρου είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα τους. Με όσα

μέσα διαθέτουμε και με όλες μας τις δυνάμεις.

»Αιωνία ας είναι η μνήμη των ηρώων μας και ο Θεός

να δίνει δύναμη στις οικογένειες των αγνοουμένων μας».

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ

Στην εισαγωγική ομιλία του ο πρόεδρος της Εθνικής

Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής, αφού

ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων για την εντο-

λή να τελεσθούν μνημόσυνα για τους πεσόντες στην

Κύπρο σε όλους τους ιερούς ναούς, είπε ότι αυτές τις

μέρες τιμούμε τους ηρωικούς μας νεκρούς, και τους

μαχητές της ελευθερίας, που πρόταξαν τα στήθη τους,

στις ορδές του Αττίλα και στον Τούρκο κατακτητή. Η τουρ-

κική εισβολή έστειλε στην προσφυγιά 160 χιλιάδες συμπα-

τριώτες μας, σκόρπισε τον πόνο, τη δυστυχία, την κατα-

στροφή και τον θάνατο. Οι ηρωικοί εθνοφρουροί μας

έγρα-ψαν σελίδες, αυτοθυσίας και ηρωισμού στο Πέντε

Μίλι, στις ακτές της Κερύνειας, στην οροσειρά του Πεν-

ταδακτύλου και αλλού. Μνημονεύουμε και ευγνωμονούμε

όλους όσοι πολέμησαν και υπερασπίστηκαν την κυρια-

ρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της

Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Βρετανίας στο κυπρ-

ιακό είπε ότι «μετά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή

Ένωση, επιζητεί νέες εμπορικές σχέσεις και συνεργασίες.

Παρά τις νομικές υποχρεώσεις της προς την Κύπρο και

τις βρετανικές βάσεις, δυστυχώς τηρεί πολιτική ίσων απο-

στάσεων. Γι΄ αυτό, η Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά

τις εξελίξεις, και είναι πάντα έτοιμη να δράσει».

Αναφέρθηκε στη φετινή διαδικτυακή διαφωτιστική

εκστρατεία της Εθνικής Ομοσπονδίας για το Κυπριακό,

που φέρει τον τίτλο “Hands off Cyprus”, τονίζοντας ότι

472 (73%) Βρετανοί βουλευτές έλαβαν επιστολή από

ψηφοφόρους τους για το Κυπριακό.

Ο κ. Καραολής ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Θυα-

τείρων και τους Πρέσβεις Κύπρου και Ελλάδας για τη

στενή συνεργασία.

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας κάλεσε όλους τους

παρισταμένους «να μην χάσουμε την ελπίδα για μια ελεύθ-

ερη και επανενωμένη Κύπρο. Ο έξω κόσμος να ακούσει

δυνατά το μήνυμά μας, να το μεταφέρουμε στους Βρετα-

νούς βουλευτές. Η Βρετανία έχει νομικές υποχρεώσεις

για την Κύπρο και πρέπει να τις τηρήσει».

Μετά τις ομιλίες, ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα

τελετών της κοινότητας, την οποία παρέθεσε το οικείο

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
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Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τη Βρετανία να απορρίψει

συγκεκαλυμμένη λύση δύο κρατών
Μ

ε τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών

της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χρι-

στοδουλίδη και της Βρετανίδας υπουργού

Ευρώπης Wendy Morton, πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Δευτέρα το βράδυ διαδικτυακή

αντικατοχική εκδήλωση, που οργάνωσε η Εθνι-

κή Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β. σε συνεργασία

με τη Βρετανική Διακοινοβουλευτική Επιτροπή

για την Κύπρο, της οποίας προεδρεύει ο Συντηρη-

τικός βουλευτής Σερ Roger Gale, σθεναρός και

μακροχρόνιος υποστηρικτής των δικαίων της

Κύπρου.

Της εκδήλωσης προήδρευσε ο πρόεδρος της Εθνι-

κής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής, ο οποίος

στην εισαγωγική του ομιλία τόνισε ότι τα 47 χρόνια

τουρκικής κατοχής προκαλούν και στην Παροικία

μας πόνο και θλίψη. Επιδίωξή μας, είπε, είναι η επα-

νένωση του νησιού μέσω μιας βιώσιμης και διαρ-

κούς λύσεως. Ο κ. Καραολής κάλεσε για ουσιαστι-

κές συνέπειες προς την Τουρκία αν παραβιάσει τα

Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Βαρώσι.

Ο κύριος ομιλητής Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού

προέβη σε ενημέρωση για την κατάρρευση των

συνομιλιών στην Γενεύη εξ αιτίας της τουρκικής εμμο-

νής να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις για το Κυ-

πριακό έξω από τη συμφωνημένη βάση της διζωνι-

κής ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται από όλα τα

Ψηφίσματα του ΟΗΕ, κάλεσε τη βρετανική κυβέρν-

ηση να στείλει σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην

Τουρκία ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτ-

ηση πάνω στην παράλογη τουρκική θέση για δύο

κράτη. Επιπρόσθετα, ζήτησε από τη Βρετανία να

ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει εκ μέρους του Λονδίνου

διάθεση και χώρος για εποικοδομητική ασάφεια, η

οποία να στοχεύει σε συγκεκαλυμμένη λύση δύο

κρατών ή συνομοσπονδία ως περιεχόμενο, αλλά θα

εμφανίζεται προς τα έξω ως διζωνική ομοσπονδία.

Επίσης, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι ως μόνιμο

μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας οφείλει να εμμέ-

νει στην τήρηση όλων των Ψηφισμάτων για το Κυπρ-

ιακό και το Βαρώσι.

Η υπουργός Ευρώπης Wendy Morton στη δική

της παρέμβαση αναφέρθηκε στην άτυπη Πενταμε-

ρή της Γενεύης όπου κλήθηκαν όλα τα μέρη να επι-

δείξουν ευελιξία και διάθεση συμβιβασμού για τη

λύση. Τόνισε, όμως, ότι η βρετανική κυβέρνηση υπο-

στηρίζει τη λύση διζωνικής ομοσπονδίας εντός των

υφισταμένων παραμέτρων. «Πιστεύουμε», είπε, «ότι

οι παράμετροι αυτοί είναι αρκούντως διευρυμένες

και ευέλικτες ώστε να ικανοποιούνται τα συμφέρον-

τα και των δύο κοινοτήτων για ειρήνη και ασφάλεια

σε μια ενωμένη Κύπρο».

Σχετικά με το Βαρώσι η κα Μόρτον τόνισε ότι

συμμερίζεται την ανησυχία για την επίσκεψη Ερ-

ντογάν και είπε ότι σε συνομιλίες που είχε με την

Άγκυρα διεμήνυσε ότι θα πρέπει να αποφευχθούν

ενέργειες που θα υπονομεύουν τη λύση. Το Λον-

δίνο, είπε, υποστηρίζει ενεργά τις αποφάσεις του

Συμβουλίου Ασφαλείας για το Βαρώσι. Υπενθύμι-

σε, μάλιστα, ότι το Σ. Α., διά του προέδρου του, ζή-

τησε από τον περασμένο Οκτώβριο την ανάκληση

της απόφασης για άνοιγμα του παραλιακού μετώπου

της πόλης.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης οι ακόλουθοι βου-

λευτές: Roger Gale, Fabian Hamilton (σκιώδης

υπουργός των Εργατικών), Alyn Smith (εκπρό-

σωπος Εξωτερικών Υποθέσεων του Σκωτικού Κόμ-

ματος), Christine Jardine (Φιλελεύθερη), Theresa

Villiers (Συντηρητική), και ο Πάμπος Χαραλάμ-

πους (βουλευτής των Εργατικών).

Όλοι οι ομιλητές απέρριψαν την τουρκική πρότα-

ση για λύση δύο κρατών ως «εντελώς απαράδεκ-

τη». Εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις παράνο-

μες τουρκικές ενέργειες στο Βαρώσι, υπογραμ-

μίζοντας ότι αυτές έρχονται σε ευθεία αντίθεση με

τα Ψηφίσματα του Σ.Α.. Η κυρία Villiers καταδίκασε

και την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην κυ-

πριακή ΑΟΖ, ο δε Σκωτσέζος Alyn Smith ζήτησε να

μάθει ποιες είναι οι αρμόζουσες συνέπειες που θέ-

λουμε να έχει η Τουρκία για τις παραβιάσεις των

Ψηφισμάτων του ΟΗΕ (δεν δόθηκε απάντηση…)

Ο Προεδρικός Επίτροπος Φώτης Φωτίου σε δική

του παρέμβαση μίλησε για το θέμα των αγνοουμέ-

νων λέγοντας ότι η Τουρκία δείχνει απροθυμία να

συνεργαστεί για λύση του ανθρωπιστικού αυτού

θέματος.

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο Ύπατος Αρμο-

στής της Κύπρου Ανδρέας Κακουρής και άλλοι

επτά Βρετανοί βουλευτές. Την παρακολούθησαν

επίσης δεκάδες συμπατριώτες μας μέσω Youtube.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 1974

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Οι εξαγγελίες Ερντογάν στα

κατεχόμενα δεν παύουν να είναι παράνομες»

Η Άσπρη Μούττη έπεσε... Προδοσία, εισβολή, κατοχή. 

Ποιητικές περιγραφές, μνήμες και μαρτυρίες, 

εικόνες τόσο τραγικές... Αφρόνων αμαρτίες!

Στον Πενταδάχτυλο ψηλά όταν παρατηρήσεις 

την είσοδο κάποιας σπηλιάς, εκεί θε ν’ αντικρύσεις

δύο πανύψηλες κορφές σαν αδελφούλες σμίγουν. 

Σε μια μεγάλη λαγκαδιά κι ένα φαράγγι ανοίγουν. 

Σε τούτες τις βουνοκορφές σαν φώτιζαν τ’ αστέρια, 

περνούσαν οι αγωνιστές, ν’ ανέβουν στα λημέρια. 

Στην τούρκικη την εισβολή οι νέοι αντισταθήκαν

κι όμως, τα πυρομαχικά κάποια στιγμή σωθήκαν. 

Και τα παιδιά μας, συνεχώς... Στο κέντρο ασυρματούσαν, 

και γρήγορο εφοδιασμό επίμονα ζητούσαν. 

Πυρομαχικά δεν έχουμε, αυτοί τους απαντούσαν!

Ήταν η άτιμη στιγμή που την Πατρώα Μάνα γη...

στην τούρκικη επιβολή σαν σκλάβα την πουλούσαν!!!

Τότε τα παλληκάρια μας, Αετοί ανδριωμένοι, 

όλοι βροντοφωνάξανε, είμαστε προδομένοι...

Από τα τούρκικα πυρά, 

απ’ τη μεγάλη πυρκαγιά λίγα παιδιά γλυτώσαν. 

Οι πιο πολλοί μέσ’ το βουνό για πάντα εριζώσαν. 

Θεέ μου! Εις τες ψηλές βουνοκορφές, 

πόσες αθάνατες ψυχές ήρθαν και προδοθήκαν... 

Κι άνοιξ’ ο Πενταδάχτυλος την αγκαλιά και μπήκαν!

Εγνώρισα την εισβολή, την έζησα, την είδα. 

Είδα πώς σε προδώσανε, Μάνα, γλυκιά Πατρίδα. 

Παντού σεισμός και χαλασμός και τα βουνά βροντούσαν. 

Ω, Μεγαλόχαρη Κυρά, τι να’χουν γίνει τα παιδιά; 

μονάχη μου ρωτούσα.

Καμία πληροφόρηση, καμία οδηγία. 

Το μόνο φως και στήριγμα, Χριστός και Παναγία. 

Κι εγώ.. Σιωπηλά προσευχόμουν απόφαση να πάρω, 

γιατ’ είδαμε να περπατά, πολύ κοντά, τον Χάρο...

Σιγά σιγά ετόλμησα στον δρόμο και εβγήκα, 

κι όμως παντού ήταν ερημιά, ψυχούλα δεν εβρήκα. 

Κι εν τούτοις, ξανατόλμησα να βγω, να ερευνήσω. 

Και πάλι να ξανασκεφτώ ποιον δρόμο να τραβήσω. 

Και βλέπω μέσ’ το σούρουπο μια σκιά να κατεβαίνει...

Πού νά’ξερα τι έκπληξη και πόνος με προσμένει... 

Ένας νέος τρικλίζοντας στον δρόμο περπατούσε 

και με τα δυό τα χέρια του το στήθος του χτυπούσε. 

Λέω, μήπως θέλεις βοήθεια; Είσαστε πληγωμένος;

Όχι! Χίλιες φορές καλύτερα να ήμουν πληγωμένος... 

Είμαι απ’ αυτούς που σώθηκαν, τους διπλο-προδομένους...

Η Άσπρη Μούττη έπεσεν, πλέον έχει σιγήσει. 

και δεν μπορεί στο Δίκωμο να το υπερασπίσει!

Γρήγορα, κάντ’ έξοδον, δεν έχει σωτηρίαν. 

Τα παιδιά μας σφαγιάστηκαν, μεγάλη προδοσία. 

Είναι ιστορία αληθινή ετούτη της εξόδου...

Είναι σελίδες προσφυγιάς, ξεριζωμού και πόνου. 

Στους αναγνώστες με αγάπη. 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας

Ξεριζωμένη Λεμονιά 

Υ.Γ.: Είναι αποσπάσματα από μια εκτενέστερη περιγραφή, στην

πρώτη μου ανθολογία.

Δίκωμο, 21 Ιουλίου 1974
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, όμως, σε συνεννόηση

με τους Γρηγόριο Ζαλύκη και Δημήτριο Κομνηνό,

έφυγε από το Παρίσι, το 1814 και, αφού πέρασε από

τη Βιέννη, όπου συναντήθηκε με τον Ιωάννη Καποδί-

στρια (πριν αυτός συστήσει εκεί την «Φιλόμουσο Εται-

ρεία») και από το Βουκουρέστι, κατέληξε στη Μόσχα

και στην Οδησσό, όπου και μετέφερε, διαδοχικά, την

έδρα του «Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου». 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Εκεί δε, στη Μόσχα αρχικά και στην Οδησσό αργό-

τερα, όπου και πραγματώθηκε η σχετική απόφαση, ο

Τσακάλωφ συνεννοήθηκε με τον Σκουφά, τον Ξάνθο

και τον Αναγνωστόπουλο να ιδρύσουν, έχοντας ως

βάση και πρότυπο το «Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο»,

την «Φιλική Εταιρεία», η οποία και προετοίμασε την

Επανάσταση του 1821. Μερικά, μάλιστα, από τα σύμβο-

λα και τους τύπους μύησης του «Ελληνόγλωσσου

Ξενοδοχείου», τα οποία σε κάθε περίπτωση θυμίζουν

ή έχουν αντληθεί από τον τεκτονισμό, διατηρήθηκαν.

Το κύριο, όμως, στοιχείο, το οποίο διαφοροποιεί τις

δύο μυστικές αυτές οργανώσεις, είναι η εμπέδωση, με

την ίδρυση της «Φιλικής Εταιρείας», της πεποίθησης

ότι οι Έλληνες θα πρέπει, για την απελευθέρωσή τους,

να στηριχθούν κατά βάση στις δικές τους δυνάμεις και

όχι στη βοήθεια των ξένων κρατών. Εξάλλου, σύμ-

φωνα με το Καταστατικό της «Φιλικής Εταιρείας»

απαγορευόταν η μύηση σε αυτήν οποιουδήποτε δεν

ήταν Έλληνας.

Στο μεταξύ, ο Γρηγόριος Ζαλύκης διορίστηκε το

1816 πρώτος γραμματέας της τουρκικής πρεσβείας

στο Παρίσι, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1820,

οπότε, καθώς πλησίαζε πλέον η Επανάσταση, πήγε

στο Βουκουρέστι και αργότερα, μετά την καταστρο-

φή του στρατού του Υψηλάντη στη Μολδαβία, επέ-

στρεψε στο Παρίσι, όπου και απεβίωσε στις 4 Οκτω-

βρίου 1827, προτού δηλαδή ευτυχήσει να δει ολο-

κληρωμένη την Ελληνική Επανάσταση και την απε-

λευθέρωση της Ελλάδας. 

2. Η «ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ», 1812

Η «Φιλόμουσος Εταιρεία» των Αθηνών ιδρύθη-

κε στην Αθήνα το 1813 από τους τότε προκρίτους της

πόλης Ιωάννη Μαρμαροτούρη, Πέτρο Ρεβελάκη

και Αλέξανδρο Χωματιανό. Στη συνέχεια, προστέθηκαν

δύο ακόμη μέλη, οι Ιωάννης Τοτλίκαρος και Γεώρ-

γιος Σοφιανός. 

Χρονολογικά, μάλιστα, υπήρξε η πρώτη από τις δύο

Εταιρείες, οι οποίες είναι γνωστές ως «Εταιρείες Φίλων

των Μουσών» ή «Φιλομούσων» και οι οποίες ιδρύθη-

καν πριν τη «Φιλική Εταιρεία». Και των δύο, όμως,

προηγήθηκε όπως είδαμε, το «Ελληνόγλωσσον Ξενο-

δοχείον», το οποίο ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1809. 

Κύριος σκοπός για την ίδρυση της «Φιλομούσου

Εταιρείας των Αθηνών», σύμφωνα με τους ιδρυτές της

ήταν «να ίδωσι τας επιστήμας να επιστρέψωσι πάλιν

εις το Λύκειον και την αρχαίαν Ακαδημίαν των». Και

πράγματι, την εποχή εκείνη πολλοί λόγιοι εμπνέον-

ταν από την ιδέα να υψώσουν το πνευματικό επίπεδο

των συμπατριωτών τους με την ίδρυση σχολείων, τη

διαφύλαξη και μελέτη των αρχαίων μνημείων, τα οποία

με πόνο έβλεπαν να καταστρέφονται αφενός λόγω της

αμάθειας των ίδιων των Ελλήνων και, αφετέρου να

λεηλατούνται από τους διάφορους Ευρωπαίους επι-

σκέπτες και οπωσδήποτε θαυμαστές των πολύτιμων

αρχαιοτήτων.

Ιδιαίτερο, πάντως, ρόλο αναφορικά με την ανα-

μενόμενη επιτυχία του ευγενούς αυτού στόχου, δια-

δραμάτισε η οικογένεια του Αλέξανδρου Χωματια-

νού, αρκετά μέλη της οποίας διετέλεσαν Πρόξενοι της

Αγγλίας στην Αθήνα. Οπότε, λοιπόν, και η Εταιρεία

είχε τεθεί κάτω από την άμεση υποστήριξη των Άγγλων,

οι οποίοι ενδιαφέρονταν, άλλωστε, για την εδραίωση

και την αύξηση της επιρροής τους στη Μεσόγειο.

Αποφασίσθηκε, όμως, από τους ιδρυτές της «Εται-

ρείας» και η εκλογή ως μέλους της του Άνθιμου Γαζή

(1758-1828), ο οποίος διέμενε τότε στη Βιέννη. Και

αυτό, επειδή ήθελαν να συνδεθεί η «Εταιρεία» με τη

«Σχολή», την οποία είχαν δημιουργήσει στις Μηλιές

Πηλίου οι καταγόμενοι από εκεί Άνθιμος Γαζής, Γρη-

γόριος Κωνσταντάς (1758-1844) και Δανιήλ Φιλιπ-

πίδης (π.1750-1832). Την εκλογή του αυτή αποδέχθηκε

ο Άνθιμος με ενθουσιασμό, οπότε και άρχισε να εγγρά-

φει μέλη της Εταιρείας πολλούς από τους εκεί επισή-

μους της Βιέννης. Εκεί, επίσης, ενημέρωσε σχετικά

και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και εκπρό-

σωπου του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄, τον Ιωάννη

Καποδίστρια, ο οποίος βρισκόταν τότε στη Βιέννη

για να λάβει μέρος στις εργασίες του «Συνεδρίου της

Βιέννης» (18/9/1814-9/6/1815), όπως επίσης και τον

Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο [(1765-1828)·

καταγόταν από τη Μυτιλήνη και απεβίωσε στην Πίζα

Ιταλίας· Μητροπολίτης δε, με κέντρο το Βουκουρέ-

στι, από το 1810)].

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, όμως, λαμβάνοντας υπόψη

ότι η «Φιλόμουσος Εταιρεία των Αθηνών» βρισκόταν

κάτω από την Αγγλική προστασία, αποφάσισε να δημι-

ουργήσει μια άλλη ομώνυμη «Φιλόμουσο Εταιρεία στη

Βιέννη» και να την θέσει, μάλιστα, υπό την προστασία

του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄, ο οποίος το δέχθηκε,

αντισταθμίζοντας έτσι την Αγγλική επιρροή στον Ελλα-

δικό χώρο. Οι ιδρυτές, όμως, της «Φιλομούσου Εται-

ρείας Αθηνών» αρνήθηκαν συγχώνευση των δύο

«ΕΤΑΙΡΕΙών» κι έδρασαν, με μια πολύ μικρή διακο-

πή το 1821, καθ’ όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επα-

νάστασης μέχρι το 1825.

Από οικονομική άποψη, η «Φιλόμουσος Εταιρεία

των Αθηνών» είχε εκλέξει τέσσερις «εφόρους», καθή-

κον των οποίων ήταν αφ’ ενός να συγκεντρώνουν τις

συνδρομές των μελών, οι οποίες είχαν καθοριστεί σε

τρία ισπανικά τάληρα για κάθε μέλος και, αφ’ετέρου,

να ελέγχουν την κανονική είσπραξη των συνδρομών.

Από δε τον κατάλογο των συνδρομητών, ο οποίος

δημοσιεύτηκε το 1814, αναφέρονταν ως μέλη πλή-

θος λογίων, αγωνιστών, εμπόρων και κληρικών, όπως

επίσης και επιφανών ξένων φιλελλήνων. Εξάλλου, η

εν λόγω «Εταιρεία» άκμασε κυρίως την περίοδο 1824-

1825, όταν όλες οι ως άνω οικονομικές εισφορές δόθη-

καν όχι μόνο για ενίσχυση των ενεργειών της, αλλά

και για τον τρέχοντα επαναστατικό αγώνα των Ελλή-

νων. 

3. Η «ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ», 1814 

H χρονολογικά δεύτερη στη σειρά «Φιλόμουσος

Εταιρεία», εκείνη της Βιέννης, ιδρύθηκε το 1814, δύο

περίπου χρόνια μετά την ομώνυμή της στην Αθήνα,

με πρωτεργάτη στην ίδρυσή της τον τότε Υπουργό

Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια, την

οποία κι έθεσε, άλλωστε, κάτω από την προστασία του

Τσάρου Αλέξανδρου Α΄. Συνέπεσε δε, μάλιστα, ή μάλ-

λον υπήρξε αποτέλεσμα των εργασιών του διαβόητου

«Συνεδρίου των Ιμπερίων» ή, όπως καταχρηστικά απο-

καλείται, «Συνέδριο της Βιέννης» [18 Σεπτεμβρίου

1814 - 9 Ιουνίου 1815], στο οποία μετείχαν η Αυστρία,

η Πρωσία, η Ρωσία, η Αγγλία και η ηττημένη Γαλλία

μετά τους Ναπολεοντείους πολέμους [18/5/1803-

20/11/1815]. Και λέμε «καταχρηστικά», επειδή ο πραγ-

ματικός στόχος του Συνεδρίου δεν ήταν η ειρήνευση

στην Ευρώπη, αλλά η ικανοποίηση των γεωπολιτικών

συμφερόντων των εν λόγω Αυτοκρατοριών και κυρίως

των τεσσάρων πρώτων, οι οποίες υπήρξαν και οι νικήτρ-

ιες δυνάμεις στους Ναπολεόντειους πολέμους, όπως

βλέπουμε και από τις επόμενες αποφάσεις:

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠροοΙμΙΑ τηΣ ΕλληνΙκηΣ ΕΠΑνΑΣτΑΣηΣ του 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές 
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση

από την οθωμανική δουλεία

Ο Άνθιμος 

Γαζής
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ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΙΤΣΙΩΤΗΣ

ο Ζαχαριάς Παντελεάκης γεννήθηκε τον οκτώβρ-

ιο του 1759 στη μπάρμπιτσα της λακωνίας (εξ ου και

το επίθετο «Μπαρμπιτσιώτης»). καταγόταν από

γνωστή κλέφτικη οικογένεια της Πελοποννήσου. τα

πρώτα του χρόνια τα πέρασε, απλό βοσκόπουλο σε

γειτονικά κοπάδια μέσα στη φτώχεια. 

Γράφει
ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

το 1774, σε ηλικία 15 ετών, μικρό αντράκι ακόμα,

έζησε ζωντανά τον χαμό του αδερφού του από τούρ-

κους ιππείς. Διψασμένος για εκδίκηση, δύο χρόνια

αργότερα κατατάσσεται στην κλέφτικη ομάδα του μάτ-

ζαρη, ενώ λίγους μήνες μετά, αληθινός παλληκαράς

και αγωνιστής, δημιουργεί δική του πολεμική ομάδα,

υψώνει δική του μαύρο-κόκκινη σημαία και διακηρύττει

σε όλους το σύνθημά του: «Ή αίμα ή ελευθερία ή

θάνατος»! Συμμετέχει στη μάχη της ρεκίτσας και για

λίγο εγκαταλείπει την κλέφτικη ζωή. Επιστρέφει όμως

στη δράση, στρατολογεί κι άλλους Έλληνες και τρέ-

πει σε άτακτη φυγή τους οθωμανούς στη μάχη στο

χωριό Σάλεσι, το 1781. Έκτοτε η φήμη του εξαπλώθηκε

σε τέτοιο βαθμό, που κάθε ένοπλη ομάδα τον επι-

θυμούσε διακαώς αρχηγό της! 

ο Ζαχαριάς δεν ήταν άγιος. Ήταν άγριος. Διέθετε

ασύγκριτα σωματικά προσόντα και ήταν ιδιαίτερα

σκληρός ως προς την επιλογή των παλληκαριών που

θα τον συντρόφευαν. Έλεγαν μάλιστα πως με μια

σπαθιά του, μπορούσε να κόψει κεφάλι ταύρου! 

Είχε όμως ενοποιητικές τάσεις κι έδωσε στη δρά-

ση των κλεφτών εθνικό προσανατολισμό. Σκοπός του

ήταν η ένωση των ανταρτών του μοριά, την κατάλ-

ληλη στιγμή και με την κατάλληλη οργάνωση, έτσι

ώστε να δώσει το θανατηφόρο κτύπημα στην τουρ-

κιά! «Ne geldi, ne gelecek», έλεγαν οι τούρκοι για τον

Ζαχαριά, που σημαίνει δεν υπήρχε, ούτε θα υπάρξει

ξανά τέτοιος άνδρας. τόσο πολύ τον φοβόντουσαν,

τόσο πολύ τον θαύμαζαν! 

μετά τον θάνατο του Κωνσταντή Κολοκοτρώνη

και του Παναγιώταρου, ο Ζαχαριάς, θα εντάξει στην

ομάδα του τον νεαρό Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη,

παιδί των παραπάνω αδικοχαμένων ηρώων. Θα τον

εμπνεύσει, θα τον συμβουλεύσει και γρήγορα θα τον

διορίσει υπαρχηγό του! με τον καιρό μπήκαν στην

ομάδα του οι μετέπειτα προσωπικότητες του ξε-

σηκωμού, Αναγνωσταράς, Πετμεζάς, Νικηταράς

κ.ά. ο «καπετάν Ζαχαριάς», όπως τον αποκαλούσαν,

συνεργάστηκε και με ρουμελιώτες οπλαρχηγούς, με-

ταξύ των οποίων ο Ανδρέας Βερούσης, πατέρας του

Οδυσσέα Ανδρούτσου. 

το 1785, ο μπαρμπιτσιώτης, επιχειρεί τη δημιουρ-

γία της «Αρματολικής ομοσπονδίας», με σκοπό τον

περιορισμό των εξουσιών των τούρκων διοικητών,

την απομάκρυνση των Αλβανών μπουλουμπασίδων,

μισθοφόρων της Πύλης, τον τερματισμό της ασυδοσίας

των δημογερόντων και τη δημιουργία μιας μορφής

αυτοδιοίκησης από ελεύθερους Πελοποννησίους! οι

προεστοί της μάνης και οι τούρκοι πασάδες, ενοχλούνται

από αυτή τη κίνηση και στέλνουν ισχυρό στρατό εναν-

τίον του. Δεν προλαβαίνουν όμως καν να τον αγγίξουν,

καθώς ο καπετάνιος πρόλαβε να τσακίσει τα λημέρ-

ια των εχθρών και να κάψει τους πύργους τους, δίνον-

τάς τους να καταλάβουν πως δεν νικιέται εύκολα! Ακό-

μα και το ισχυρό τουρκικό ιππικό, τσακίζεται ταπει-

νωμένο από τους Έλληνες του Ζαχαριά! 

Όλα αυτά λαμβάνουν μέρος το έτος 1787, όταν ο

Σουλτάνος βρίσκεται σε πόλεμο με τη ρωσία. μη μπο-

ρώντας να πράξει κάτι άλλο, διορίζει τον Ζαχαριά, Γε-

νικό Δερβέναγα της μάνης, μήπως και ηρεμήσουν

λίγο τα πράγματα. τότε ο ανυπόταχτος λακεδαιμό-

νιος παίρνει αυτό που θέλει. Έρχεται σε επαφή με

όλους τους μοραΐτες. η θρυλική επιστολή που τους

αποστέλλει, καταλήγει ως εξής: «Μου γράφετε ότι

θα χαθούν τα χωριά σας. Στάχτη να γίνουν. Ντο-

υφέκι και σπαθί, ή να ελευθερωθούμε, ή να χαθ-

ούμε»! Βοηθάει τον φίλο του Ανδρέα Βερούση να

γλυτώσει από τους αγάδες που τον καταδίωκαν κι

έρχεται σε επαφή με τον Ναπολέοντα! Συνεργάζεται

μαζί του και ο τελευταίος στέλνει καράβια στη μάνη

με πολεμοφόδια. 

ο κόμπος έφτασε στο χτένι. με σουλτανικό φιρμά-

νι βγαίνει καταζητούμενος και όποιος τον σκοτώσει,

θα γίνει Πασάς στη μάνη. Δυστυχώς, ο προδότης

βρέθηκε. και προερχόταν μάλιστα από το οικογενει-

ακό του περιβάλλον. Στις 20 Ιουλίου 1805, ο κουμπάρος

του Κουκέας, τον κάλεσε στον Πύργο του και τον δο-

λοφόνησε, μεταφέροντας το κεφάλι τού ήρωα στη

τρίπολη. Έτσι χάθηκε ένας πρωτοκλέφτης, που τό-

νωσε όσο λίγοι το φρόνημα των υπόδουλων ραγιά-

δων στα κατάμαυρα εκείνα χρόνια της σκλαβιάς. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

ο Αντώνης Μακρυγιάννης γεννήθηκε στο μάρα-

θο της Ευρυτανίας, κάπου στα 1775. Πατέρας του ο

Σαρακατσάνος κλέφτης Γιάννης Μακρυγιάννης και

μητέρα του η Αρετή, κόρη του μεγάλου πρωτοκαπε-

τάνιου των Αγράφων, Βασιλείου Δίπλα. τα πρώτα του

χρόνια ασχολήθηκε με τη κτηνοτροφία, όντας βοσκός

στο κοπάδι του πατέρα του. νεαρός, νυμφεύθηκε τη

τσελιγκοπούλα Αγγελική Δράκου, αποκτώντας έναν

γιό, τον Αλέξανδρο. η φαινομενικά ήσυχη ζωή του, θα

αλλάξει οριστικά το 1802. κατηγορήθηκε άδικα από

έναν μπουλούκμπαση (εξισλαμισμένο Γενίτσαρο αξιω-

ματικό) πως έκλεψε μια γίδα! ο τελευταίος αφού τον

συνέλαβε, τον ξυλοκόπησε με αγριότητα, ζήτησε υψηλό

χρηματικό ποσό, ως λύτρα, από τον πατέρα του για

να τον ελευθερώσει και έκτοτε διαδόθηκε η βρωμιά

πως η οικογένεια των μακρυγιάννηδων είναι ζωο-

κλέφτες!  ο Γιάννης μακρυγιάννης κυριολεκτικά ξε-

πουλήθηκε για να ελευθερώσει τον γιό του. Έδωσε ό,

τι είχε και δεν είχε. Όρκος τιμής κι εκδίκησης να πάρ-

ει πίσω το αίμα του ιδίου και της οικογένειάς του βάρ-

αινε από τότε τον Αντώνη. μόλις ελευθερώθηκε, πήρε

τα όπλα, σκότωσε τον μπουλούκμπαση που ατίμω-

σε τη φαμελιά του και έτρεξε στα βουνά να γίνει κλέφτ-

ης πλάι στον θείο του.

Έκτοτε απέκτησε και το παρατσούκλι «κατσαν-

τώνης», για το οποίο αναφέρονται δύο εκδοχές. η

πρώτη είναι πως για να αποφύγει τη δίκη, ύστερα από

το φόνο του μπουλούκμπαση, του κόλλησαν τη τουρ-

κική λέξη Kacan (ελλ. κατσάν), που σημαίνει φυγό-

δικος. η δεύτερη εκδοχή θέλει την μάνα του που τον

υπεραγαπούσε να τον ικετεύει να μην πάρει τα όπλα,

φοβούμενη μη σκοτωθεί. με σπαραγμό ψυχής του’λε-

γε «Κάτσ' Αντώνη». Όμως η φλογερή ιδιοσυγκρασία

και το σαρακατσάνικο αίμα δεν κάμφθηκαν από τις

παρεκκλίσεις της μητέρας! 

ο δρόμος του Αντώνη ήταν ένας αέναος πόλεμος

με τον μισητό κατακτητή. μικρόσωμος με ψιλή φω-

νή, αλλά ευκίνητος και με καρδιά λιονταριού, δεν άρ-

γησε να διακριθεί στη κλέφτικη ζωή και να αναλάβει

την αρχηγία του άτακτου σώματος του θείου του! ο

Αλή Πασάς προκειμένου να τον εκφοβίσει για δεύτε-

ρη φορά, φυλάκισε και θανατωσε τους γονείς του και

πυρπόλησε την οικογενειακή του περιουσία. η ντρο-

πή αυτή ξεπλένεται μόνο με αίμα, σκέφθηκε ο κα-

τσαντώνης κι από τότε αποτέλεσε υπολογίσιμο αν-

τίπαλο για τους οθωμανούς. Στη μάχη στη τριφύλλα

του κλειτσού, κάπου στα 1803, ο κατσαντώνης τρέ-

πει σε φυγή 200 τουρκαλβανούς και σκοτώνει τον δε-

ρβέναγα Ιλιάσμπεη. Από τότε το κύριο χόμπι του ήταν

το ξεκοίλιασμα σημαντικών προσωπικοτήτων των

τούρκων. Αλού Μπεράτης, Κουτζου Μουσταφάμ-

πεης, Χασάν Μπελούσης και Μπεκήρ Τζουγα-

δούρος πέφτουν νεκροί από το φονικό χέρι του κα-

τσαντώνη! κι όλα αυτά μέσα σε λίγες εβδομάδες! Όμως

δεν έφτανε αυτό. το 1808, σε μάχη σώμα με σώμα,

σκοτώνει τον πιο σκληρό Αλβανό δερβέναγα που είχε

περάσει ποτέ, τον ξακουστό Βεληγκέκα. 

τα κατορθώματα της «ψυχής της κλεφτουριάς»,

όπως ονομάτιζαν οι Έλληνες τον κατσαντώνη, διαδίδον-

ταν με ενθουσιασμό στα χείλη των υπόδουλων Ελλή-

νων. Στην ομάδα του, μαθήτευσε και ο καραϊσκάκης,

μαθαίνοντας τον άτακτο πόλεμο πλάι σε έναν από το-

υς τρανότερους άνδρες της εποχής! μια από τις σημαν-

τικότερες στιγμές του, ήρθε το καλοκαίρι του 1807,

όταν μέσα σε οκτώ ημέρες κατάφερε να επικρατήσει

των δυνάμεων του Αλή Πασά, που αποσκοπούσε στη

καταστροφή των ελληνικών δυνάμεων στη λευκάδα.

Πυρ και μανία ο Αλής προσπαθεί με κάθε τρόπο να

τον σταματήσει. μέχρι και λουφέδες (=μισθούς), τά-

ζει για εκείνον και τα παλληκάρια του. ο κατσαντώνης

δεν συμβιβαζόταν για κανένα λόγο και δεν πρόδιδε

τις ιδέες του. 

Παρ' όλα αυτά το τέλος του ήρωα είναι κοντά. το

1808, επιστρέφοντας στα παλαιά του λημέρια, στα

Άγραφα, η ευλογιά – ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε

από μικρό – φούντωσε πάλι και αυτή τη φορά η κα-

τάσταση ήταν μη αναστρέψιμη. Έτσι αναγκάστηκε να

πάει μαζί με τα αδέρφια του σε μια δυσπρόσιτη βου-

νοπλαγιά, στο χωριό «μοναστηράκι». Ένας καλόγε-

ρος πρόδωσε όμως στον Αλή την κρυψώνα του ήρ-

ωα κι έτσι 800 τουρκαλβανοί όρμησαν για να τον

συλλάβουν. Ύστερα από σκληρή μάχη, ο ίδιος και τα

αδέλφια του συλλαμβάνονται και οδηγούνται στα Γιάν-

νενα, στον Αλή. μόλις τον αντίκρισε ο αιμοσταγής

βάρβαρος απέβαλε γρήγορα το θεατρινίστικο, τάχα

συμβιβαστικό ύφος του. Διέταξε τους τουρκόγυφτο-

υς και του έσπασαν αργά και βασανιστικά τα κόκκα-

λα, μέχρι που ο ήρωας ξεψύχησε. ο θρύλος του κα-

τσαντώνη πέρασε στη λαϊκή παράδοση και έγινε δημο-

τικό τραγούδι! Πάνω στο αίμα του, στον βωμό της θυ-

σίας του, έδωσε τον όρκο η επόμενη γενιά των επα-

ναστατών, εκείνοι που απελευθέρωσαν το γένος. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΑνΔρΕΑΣ ΒΕρουΣηΣ

ο Ανδρέας Βερούσης γεννήθηκε κάπου στα 1747

με 1750. Αρβανίτικης καταγωγής, γιός του Αθανασίου

Βερούση από τις λιβανάτες λοκρίδας. μπαρουτο-

καπνισμένος από μικρός, αφοσιώθηκε στον πόλεμο

εναντίον του κατακτητή. Στα εφηβικά του χρόνια διε-

τέλεσε περιβόητος αρχικλέφτης, διαρκής πονοκέφα-

λος για τους τοπικούς πασάδες. Απέκτησε, μάλιστα,

από τους συμπολεμιστές του τον τιμητικό τίτλο «το

λιοντάρι της ρούμελης». Από το 1770, συμμετέχει ενε-

ργά στο επαναστατικό κίνημα του Λάμπρου Κατσώνη,

εναντίον του Σουλτάνου. Γίνεται πειρατής, συνεργά-

ζεται με ρώσους ναύτες και εξελίσσεται σε έναν από

τους πιο πολύτιμους συνεργάτες των εξεγερμένων.

Δεν έλειπε σχεδόν ποτέ από τις ναυμαχίες εναντίον

του τουρκικού στόλου. 

Σύντομα, εξαιτίας της ανδρείας του, απέκτησε το

προσωνύμιο «Ανδρούτσος», και συχνά αποκαλούνταν

«καπετάν Ανδρούτσος»! Ακούραστος πολεμιστής της

ελευθερίας δεν δίσταζε να ριψοκινδυνεύει σε κάθε ευ-

καιρία, με αποτέλεσμα σε μια από τις μάχες να τρα-

υματιστεί σοβαρά στη κνήμη. Όντας από τους πρώτο-

υς καταζητούμενους κλεφταρματολους στην κατεχό-

μενη Ελλάδα, ο Ανδρούτσος καταφεύγει για μεγαλύτερη

ασφάλεια στη Βενετοκρατούμενη Πρέβεζα το 1786,

για να τύχει ιατρικής περίθαλψης από εξειδικευμένο-

υς γιατρούς, κι αφού επανέλθει να συνεχίσει να κόβει

κοιλιές βαρβάρων! Εκεί, ο Ανδρέας θα γνωριστεί με

ένα υψηλά ιστάμενο πρόσωπο των ρώσων πρακ-

τόρων, με τεράστια περιουσία και διεθνές κύρος, τον

Δημήτρη τσαρλαμπά. η σχέση που θα αναπτυχθεί

μεταξύ τους είναι τόσο φιλική, που ο Βερούσης θα

νυμφευθεί τη μονάκριβη κόρη του, Ακριβή, την άνοιξη

του 1786, με κουμπάρο τον λάμπρο κατσώνη. 

τέσσερα χρόνια αργότερα θα γεννηθεί ο υιός του,

οδυσσέας, ο μετέπειτα ήρωας του ξεσηκωμού, όμως

ο ίδιος την ώρα της γέννας βρίσκεται στο καθήκον,

υπηρετώντας την πατρίδα. Θα αντικρίσει για πρώτη

φορά το παιδί του δύο χρόνια μετά, το 1792, όμως

δεν θα τον χαρεί καθόλου, αφού οι τούρκοι εξακολο-

υθούν να τον κυνηγάνε με μανία. Αναγκαστικά φεύγει

και πάλι. λίγους μήνες μετά, ύστερα από προδοσία,

καταδίδεται στις Βενετικές Αρχές και συλλαμβάνεται.

Στην ανάκριση που ακολούθησε, ο Βερούσης απο-

δέχθηκε πως πολέμησε μαζί με τους ρώσους εναν-

τίον της τουρκιάς και πως αν χρειαζόταν, θα το έκα-

νε ξανά! Ήθος και τιμή, από έναν αγωνιστή που τίμησε

το επίθετο που του έδωσαν τα παλικάρια του! οι Βε-

νετοί, τον παρέδωσαν στις οθωμανικές Αρχές που

τον ζητούσαν επίμονα και μεταφέρθηκε στις φυλακές

της κωνσταντινούπολης. με τη γνωστή ζωώδη τακ-

τική τους, οι μογγόλοι βασάνισαν με απερίγραπτο τρ-

όπο τον ήρωα για πολύ καιρό.

Ύστερα από φρικιαστικά βασανιστήρια, ο Ανδρ-

ούτσος αφήνει τη τελευταία του πνοή το 1797 και το

αποκεφαλισμένο πτώμα του πετάχτηκε στα παγω-

μένα νερά του Βοσπόρου. η παρακαταθήκη, το «πεσ-

κέσι», που άφησε σε αυτά τα τομάρια ο Βερούσης,

ήταν ο γιός του, που λίγα χρόνια μετά «τακτοποίησε»

τα τουρκαλβανικά στίφη στη Στερεά Ελλάδα. το σπίτι

που διέμενε ο Ανδρούτσος με τη γυναίκα του Ακριβή

στην Πρέβεζα, ήταν διατηρητέο έως το 2011, οπότε

και κατεδαφίστηκε... 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕλληνΩν ηρΩΩν μνημη

Οι πρωτοκαπετάνιοι -- Οι 
προπομποί της Επανάστασης!



Διάβασα το άρθρο της Σκεύης Σταύρου,

αρχισυντάκτριας της «Σημερινής», με

τίτλο «Πριν από τον Ερντογάν “ανακοίνω-

σε” τετελεσμένα ο Κασουλίδης» (18/7/2021),

για τις νέες δηλώσεις Ιωάννη Κασουλίδη, ότι

μας κάλεσε από το ΡΙΚ να αναγνωρίσουμε

το κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου ως

διεθνές, με στόχο να σωθεί τάχατες η Αμμόχω-

στος! 

λοιπόν, αυτά που θα πώ δεν είναι άποψη μου,

αλλά αποσπάσματα από τεκμηριωμένη τουρκι-

κή θέση από τα αποδεσμευμένα βρετανικά έγ-

γραφα για το 1980 τα οποία δημοσίευσα προ

πολλού αλλά και πρόσφατα σε άρθρα μου.

ο κ. κασουλίδης κατ' αρχάς εξέφρασε, για

δεύτερη φορά μάλιστα, μια καθαρώς τουρκική

θέση. η προηγούμενη ήταν τον μάιο του 2015

όταν δήλωσε στη τουρκική «μιλλιέτ»: «με τις

πτήσεις μου στις Βρυξέλλες έχω πρόβλημα. Γιατί

να μην πετώ μέσω του Ερτζάν, έπειτα που θα

διασφαλιστεί η νομΙμοΠοΙηΣη των πτήσεων.

Απ' ό,τι κατάλαβα, από εκεί είναι πιο γρήγορη η

μετακίνηση». Εξού και το σκίτσο τότε του σκι-

τσογράφου του «Φιλελευθέρου», «ΠΙν».

και δεύτερον γιατί μόνον έτσι θα βοηθηθεί και

το λονδίνο να ικανοποιήσει τους τούρκους με

αναγνώριση του «κράτους», το οποίο θα εξα-

σφαλιστεί αυτόματα με τυχόν αναγνώριση του

κατεχόμενου αεροδρομίου της τύμπου («Ερ-

τζάν»). το οποίο (λονδίνο) δεν μπορεί, όσο και

να θέλει, να το αναγνωρίσει. και εξηγούμαι.

καθ΄όλη τη διάρκεια του 1980 οι τούρκοι απαι-

τούσαν αναγνώριση. Στις 15 νοεμβρίου 1980,

ο τότε λεγόμενος «υπουργός Εξωτερικών» του

κατοχικού καθεστώτος, κενάλ Ατακόλ, εξήγησε

στον D. J. Plumbly του Φόρεϊν Όφις τι ακριβώς

εννοούσε η τουρκοκυπριακή πλευρά με «επι-

στροφή των Βαρωσίων». Επιβεβαίωσε ότι μό-

νο η θαλάσσια ακτογραμμή με τα ξενοδοχεία

προσφερόταν, και αυτό, με την προϋπόθεση ότι

θα διδόταν αναγνώριση στο παράνομο αερο-

δρόμιο της τύμπου («Ερτζάν»).

Ακολούθησε ο Αργεντινός Γιούγκο κόμπι, ο

τότε μόνιμος Αντιπρόσωπος του ΓΓ του οηΕ

στην κύπρο. Είπε στους Bρετανούς αξιωμα-

τούχους στο Φόρεϊν Όφις ότι στην ακρίβεια τα

«Βαρώσια» θα έμεναν στα χέρια των τουρκο-

κυπρίων και του τουρκικού Στρατού. Όπως και

έγινε μέχρι σήμερα...

Στις 30 Δεκεμβρίου 1980 ο τούρκος αξιωμα-

τούχος για το κυπριακό στην Άγκυρα επιβε-

βαίωσε στο Φόρεϊν Όφις εμφαντικά ότι μόνο τα

«Βαρώσια» ήσαν υπό θεώρηση και ότι η πα-

λαιά πόλη της Αμμοχώστου καθόλου δεν περι-

λαμβανόταν. η τουρκική πλευρά θεωρούσε ως

πρώτο βήμα για μια συμφωνία τον καθορισμό

του εδάφους για την κάθε ζώνη. υποτίθεται θα

διδόταν τουρκικός χάρτης, ο οποίος δεν δόθη-

κε.

Έκτοτε οι τούρκοι, και πρόσφατα ο Ερσίν τα-

τάρ, απαιτούν αναγνώριση όπως και ο μ. ρα-

ούφ ντενκτάς, εξού και η μονομερής του ανα-

κήρυξη το 1983. με την εκλογή του ο τατάρ,

ήλθε στο λονδίνο και έκανε έντονες προσπά-

θειες μαζί με τον Βρετανό βουλευτή Iain Duncan

Smith, ο οποίος χρωστεί την εκλογή του στις το-

υρκικές και μουσουλμανικές ψήφους, με διά-

φορες ψευτιές και διαστρεβλώσεις για να εξα-

σφάλιζαν αναγνώριση του εν λόγω αεροδρομίου,

γνωρίζοντας ότι έτσι θα εξασφαλίσουν και την

μεγάλη αναγνώριση του κατοχικού εκτρώματός

τους. Αλλά μάταια. Eφόσον καταγράφτηκε επα-

νειλημμένα σε αμφότερες τις βουλές, κοινοτή-

των και λόρδων, ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν

μπορεί να το αναγνωρίζει, της το απαγορεύουν

δύο δικαστικές αποφάσεις του Ανωτάτου δικα-

στηρίου στο λονδίνο και του Αγγλικού Εφετείου

για την Αγγλία και ουαλία. η Σύμβαση του Σι-

κάγου 1944 (ο ICAO), ο Διεθνής οργανισμός

Πολιτικής Αεροπορίας και η Συνθήκη Εγγυή-

σεως.

Αναλυτικότερα:

Στις 12 οκτωβρίου 2010 το Αγγλικό Εφετείο

(Court of Appeal) στο λονδίνο με δικαστές τους

Lord Justice Ward, Lord Justice Richards και Sir

David Keene, απέρριψε την έφεση που έκαναν

η ψευτο-αερογραμμή των κατεχομένων «Kibris

Turk Hava Yollari» και η εταιρεία «CTA Holidays

Ltd» εναντίον του Βρετανού υπουργού μετα-

φορών, ο οποίος αρνήθηκε να παραχωρήσει

άδεια για πτήσεις από το ηνωμένο Βασίλειο πρ-

ος τα κατεχόμενα. η δίκη έγινε το 2009 και ο δι-

καστής Justice Wyn Williams απέρριψε το το-

υρκικό αίτημα. Στην συνέχεια οι τούρκοι έκαναν

έφεση εξού και η απόφαση του Αγγλικού Εφε-

τείου 12 οκτωβρίου 2010.

Απορρίπτοντας την έφεση των τούρκων, ο

δικαστής Lord Justice Richards είπε ότι πρώτι-

στος λόγος για την άρνηση του υπουργού με-

ταφορών ήταν ότι τέτοια άδεια θα παραβίαζε τα

δικαιώματα της κυπριακής Δημοκρατίας βάσει

της Σύμβασης του Σικάγου 7 Δεκεμβρίου 1944,

την οποία υπέγραψε το ηνωμένο Βασίλειο και

ως εκ τούτου θα αποτελεί παραβίαση των υπο-

χρεώσεων που έχει το ηνωμένο Βασίλειο να σέ-

βεται τα δικαιώματα της κυπριακής Δημοκρατίας

και θα ήταν παράνομο.

η απόφαση εκείνη αποτελεί μία από αποφά-

σεις-κλειδιά των αγγλικών δικαστηρίων, αντί-

θετα με Βρετανούς πολιτικούς, στις οποίες οι

ανεξάρτητοι Βρετανοί δικαστές ανοικτά αναγ-

νώρισαν ότι η τουρκία έκανε εισβολή στην κυπρ-

ιακή Δημοκρατία και χρησιμοποιούν τη λέξη

ΕΙΣΒολη. 

Έγραψε ο Δικαστής Lord Justice Richards με-

ταξύ άλλων στην απόφασή του:

«...η κΔ έγινε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος

στις 16 Αυγούστου 1960. το έδαφος της αποτε-

λείται από ολόκληρη τη νήσο κύπρο εξαιρου-

μένων των δύο κυρίαρχων περιοχών των βά-

σεων του ηνωμένου Βασιλείου... μετά την εισ-

βολή της νήσου από τα τουρκικά στρατεύματα

το 1974, η νήσος χωρίστηκε με μια «πράσινη

γραμμή» που περιπολεί ειρηνευτική δύναμη, η

οποία χωρίζει τη κοινότητα στα βόρεια από εκείνη

στον νότο...

ολοκληρώνοντας, συμφωνώ με τον δικαστή

(του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αγγλίας και ουαλίας)

ότι παραχώρηση αδειών που ζητούν οι εφε-

σείοντες θα αποτελεί παραβίαση της υποχρέω-

σης του ηνωμένου Βασιλείου να σέβεται τα δι-

καιώματα της κΔ σύμφωνα με την Σύμβαση του

Σικάγου (1944) και ως αποτέλεσμα θα είναι πα-

ράνομο..».

ο Δικαστής Mr Justice Wyn Williams στην

πρώτη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο το 2009

είχε τονίσει και εκείνος στην απόφασή του με-

ταξύ άλλων, ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι δικαι-

ούται να νομιμοποιήσει τους νόμους της «τΔΒκ»...

και ανακεφαλαιώνοντας τόνισε ότι η κυβέρνηση

του ηνωμένου Βασιλείου είναι υποχρεωμένη να

μην αναγνωρίσει την «τΔΒκ» ή την κυβέρνησή

της. Ακόμα είπε- «η κυβέρνηση του ηΒ επα-

νειλημμένα αρνήθηκε να την αναγνωρίσει. Αυτό

το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να αρνηθεί να

δώσει νομιμότητα σε ενέργειες που έγιναν σε

έδαφος που δεν αναγνωρίζεται... και θα ήταν

παραβίαση των καθηκόντων της κυβέρνησης

του ηΒ να μην αναγνωρίσει την τΔΒκ..».

την απόφαση του Αγγλικού Εφετείου το 2010

δημοσίευσε η εφημερίδα «τάιμς» του λονδίνου

στις 9 νοεμβρίου 2010 με το χαρακτηριστικό

τίτλο «Flight refusal justified» («Δικαιολογημένη

η άρνηση πτήσεων»).

να προσθέσω επίσης ότι στην υπόθεση της

Εφέσεως ως ενδιαφερόμενο μέρος έλαβε μέρ-

ος και η κυπριακή Δημοκρατία με τους δικηγόρους

Professor Vaughan Lowe QC and Akhil Shah

QC (instructed by DLA Piper UK LLP) for the In-

terested Party.

Έχει διαβάσει καθόλου τις δικαστικές απο-

φάσεις ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης, και την

Σύμβαση του Σικάγου του 1944; Αν τις διά-

βασε, τότε γιατί ξεστόμισε όσα απαράδεκτα

και ασυνάρτητα δήλωσε; Αν δεν τις διάβα-

σε, ακόμα χειρότερα για τα αξιώματα που

υπηρέτησε τόσα χρόνια.

«Χρήσιμοι ηλίθιοι»

Όπως έγραψα και σε πρόσφατα άρθρα μου,

ο μόνος τρόπος αναγνώρισης είναι από εμάς

τους ίδιους. Από την κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως ακριβώς προωθεί ο Ιωάννης κασουλί-

δης. μήπως έγινε και αυτός φερέφωνο του Βρε-

τανού υπάτου Αρμοστού στη λευκωσία; O κ.

Στίβεν λίλλυ βέβαια, γνωρίζει ότι μόνο έτσι μπο-

ρεί να νομιμοποιηθεί το κατεχόμενο αεροδρό-

μιο και κατά συνέπεια το «κράτος» των κατα-

κτητών. 

και αυτό είχαν γράψει οι αξιωματούχοι του

Φόρεϊν Όφις. ́ Ότι οι ίδιοι δεν πρόκειται να ανα-

γνωρίσουν το ψευδοκράτος, αυτό θα γίνει – έγρ-

αψαν από την δεκαετία του 1980 – με τη «λύση».

Σήμερα, στα πλαίσια της φανερής προσπάθει-

ας του Αρμοστή να συγχωνέψει τα δύο κράτη

σε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, δηλα-

δή συνομοσπονδία, και να υποσκελίζει, αν δώσου-

με εμείς την συγκατάθεσή μας, και το ψήφισμα

550 του 1984 που οι ίδιοι έγραψαν, περιλαμ-

βάνεται και η... αναγνώριση του κατεχόμενου

αεροδρομίου της τύμπου.

Ας σταματήσουν, επιτέλους, δικοί μας άν-

θρωποι να μετατρέπονται σε «χρήσιμους ηλί-

θιους» για τους τούρκους και Βρετανούς εις βά-

ρος των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας

μας, της ΑΠΕλΕυΘΕρΩΣηΣ της, του σεβασμού

σε κράτος δικαίου, δημοκρατίας και ελευθερίας.

Ιωάννη Κασουλίδη –
Μη γίνετε «χρήσιμος

ηλίθιος»
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Μια επίθεση κατά
ελεύθερης έκφρασης

και δημοκρατία...
η επίθεση των όχλων στον τηλεοπτικό σταθμό

ΔΙΑΣ χθες το βράδυ αποτελεί δείγμα για το είδος

ανθρώπων παράγει σήμερα η κοινωνία! Γιατί η επίθ-

εση; Επειδή ο ΔΙΑΣ ενθάρρυνε τους πολίτες να εμ-

βολιαστούν έναντι του Covid-19! 

Αυτοί οι ανόητοι ηλίθιοι πρέπει να συλληφθούν

και να κλειδωθούν στη φυλακή. ντροπή στην κυβέρν-

ηση για την αποτυχία του κράτους και ντροπή για

την Αστυνομία που δεν ανταποκρίθηκε αρκετά νωρίς

για να σταματήσει και να συλλάβει αυτούς τους

χούλιγκαν. 

ντροπή για την υπουργό Δικαιοσύνης που δεν

έκανε δημόσιο σχόλιο να καταδικάσει την πράξη,

αλλά ήθελε πρώτα να «μάθει όλα τα γεγονότα»!

Πράγματι, ντροπιαστικό! 

Δεν υπάρχει ελπίδα για την κύπρο με τέτοια μυα-

λά! 

Ανδρέας Χ. Χρυσάφης
Συγγραφέας / Καλλιτέχνης

Ο Πύργος της Βαβέλ
Ιδού, η δύναμις την οποία 

ο πύργος της Βαβέλ αποπνέει,

ζώσα, από μίαν άποψη,

λόγω των θαυμάτων Σου, 

κύριε!

Σκιά σύγχυσης, από καιρού,

δια σημείων πονηρών,

διέσπειρε ο μέγας πύργος,

επί της γης Σενναάρ,

έτι παραμένουσα,

υπερχειλίζουσα απογοήτευση! 

Γενηθήτω το θέλημά Σου

κύριε,

ίνα το Πνεύμα Σου 

κυβερνά δια παντός,

άλλως τα πάντα μάταια,

χωρίς την ευλογία Σου!

η οικοδόμηση πύργων

πνευματικής ισχύος,

πλέον πολυτίμου του χρυσίου

είναι η ιδική μας ευλογία,*

το Αμήν της Δόξης Σου.

*Παρ. 18:10

Jo-Anne Colombo-Marinakis

Χρόνια Χορτασμένα 

τώρα π’ αλλάζει ο τζιαιρός τζιαι σάζουν καταστάσεις, 

ετοίμαζε την πούγκα σου – ππαράες τζιαι την βούρκα σου, 

τους φίλους να τζιεράσεις!

κουβαλητοί ερκούμαστε, ούλλοι μας πεινασμένοι, 

σάζε τραπέζια με φαγιά – συμπόσια με τα κρασιά, 

λιμός σε περιμένει!

Όπως παθθέννουν τα δεντρά – λαχανικά τζιαι τα φθαρτά, 

σαν ππέφτουν οι ακρίδες. 

Έτσι θα μείνεις τελικώς – φτωχός, μπατήρης, νηστικός, 

με τις μικρές μερίδες!

Γι’ αυτό, σοφά, προσεκτικά, αυτούς πυο θα τζιεράσεις, 

νά’χουν την όρεξη λιτή – να μεν σου φάσιν το πουντζί, 

την σουρμαγιά μη χάσεις!

Ίσως να είναι γεννικόν, η συναναστροφή μας, 

ορίζουν μέλλον τζιαι παρόν – σαν έργα, λόγια των σοφών, 

ποιότητα – ζωή μας!

Αυτά λοιπόν, προς το παρόν, εχω να πω σε σένα,

σου εύχομαι παντοντινά – υγεία, χρήματα, χαρά, 

τζιαι χρόνια χορτασμένα!!!

Αφιερωμένο στον κολοσσό των Γραμμάτων 

και Δάσκαλό μας, Αντώνη Ηλιάκη, 

με φιλική εκτίμηση και σεβασμό!

Ειρήναρχος Στεφάνου
29η Μαΐου 2021
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Η έναρξη της τουρκικής 

εισβολής – οι πρώτες 

δοκιμασίες

καθώς άρχισε vα ρoδίζει η αυγή της

20ης Ιουλίου 1974, άκoυσα παράξεvoυς

παρατεταμένους ήχους στον ουρανό,

που έμοιαζαν με μακρόσυρτες έντονες

βροντές. Γρήγoρα συvειδητoπoίησα πως

επρόκειτo για πολεμικά αερoπλάvα! Πε-

τάχτηκα σαv ελατήριo από τo στρώμα

και βγήκα στη βεράvτα τoυ σπιτιoύ μoυ.

η τουρκική εισβολή ήταν πια γεγονός!

και έβρισκε την κύπρο διχασμένη!

τo θέαμα ήταv φoβερό. ́ Ενα σμήνος

τoυρκικώv αερoπλάvωv βoμβάρδιζε τov

κόρvo, τη δυτικότερη κoρυφή τoυ Πεvτα-

δάκτυλoυ, πoυ oρθωvόταv περήφαvoς

ακριβώς πάvω από τo χωριό μoυ, τov

λάρvακα της λαπήθoυ. Πoλλές κιόλας

πυρκαγιές είχαv πρoκληθεί από τoυς

βoμβαρδισμoύς σε ολόκληρο σχεδόν το

μήκος της οροσειράς.

τηv ίδια ώρα έvα άλλo σμήvoς τoυρ-

κικώv αερoπλάvωv χυμoύσε εvαvτίov

μιας δικής μας στρατιωτικής φάλαγγας

λίγo αvατoλικότερα τoυ κovτεμέvoυ, νό-

τια του χωριού μου. οι εκρήξεις ήταν εκ-

κωφαvτικές. τα αερoπλάvα ξερvoύσαv

λυσσασμέvα φωτιά και σίδερo κατά μήκoς

τoυ δρόμoυ Σκυλλoύρας προς μύρτoυ.

Είχαμε σημαντικές απώλειες δικών μας

στρατιωτών και πάρα πολλούς τραυμα-

τισμούς.

Χωρίς vα διστάσω καθόλoυ μπήκα

στo δωμάτιo μoυ και άρχισα vα vτύvoμαι

βιαστικά.

[Είπα στη γυvαίκα μoυ vα ξυπvήσει τo

μωρό μας και vα μετακιvηθούν πιo πάvω

στo πατρικό μoυ σπίτι, όπoυ θα είχαv

συμπαραστάτες τoυς γονείς μου. της

έδωσα στα γρήγoρα τη συμβoυλή vα

πρoτιμήσoυvvα μείvoυv στo υπόγειo για

vα έχoυv κάπoια πρoφύλαξη από τηv αε-

ρoπoρία...]

κατευθύvθηκα στo Σωματείo τoυ χω-

ριoύ, την «Εθνική Ένωση “μαυρομμάτ-

ης” λάρνακος λαπήθου», που είχε γίνει

από τις 15 του Ιούλη 1974 η κύρια έδρα

των πραξικοπηματιών της περιοχής μας!

[μόλις έφθασα εκεί συvάvτησα τον

"υπεύθυvo" πραξικοπηματία. τoυ είπα

στα γρήγoρα ότι κάτι έπρεπε vα κάvoυμε

άμεσα, γιατί η τoυρκική εισβoλή ήταv ήδη

γεγovός... Εκείνος μού απάντησε κυνι-

κά ότι ο ίδιος ήταν πολύ κουρασμένος

από τα πολλά τρεχάματά του τις τελευ-

ταίες μέρες και δεν μπορούσε να κάνει

ο,τιδήποτε άλλο!]

Αvoίξαμε τo ραδιόφωvo...

Ενώ είχαν ήδη πέσει ανενόχλητοι τούρ-

κοι αλεξιπτωτιστές στον τουρκικό τομέα

της λευκωσίας, ενώ ο Πενταδάκτυλος

και όταν απ’ άκρου σ’ άκρο και η τουρκι-

κή αεροπορία βομβάρδιζε ανενόχλητη,

το μόνο, που είχε να ανακοινώσει το ρΙκ,

ο κρατικός μας ραδιοφωνικός σταθμός,

που είχε καταληφθεί από τους πραξι-

κοπηματίες και βρέθηκε να διοικείται από

εκπροσώπους τους, ήταν η υπό ομαλές

συνθήκες στερεότυπη καθημερινότητα:

"... Σήμερα είvαι Σάββατo, 20 Ιουλίου

1974. η Εκκλησία μας εoρτάζει..."

Έτυχε να είμαι ο αρχαιότερος και ο μό-

νος Έφεδρος Αξιωματικός, που βρέθη-

κε στο Σωματείο του χωριού μου πριν

από την κήρυξη γενικής επιστράτευσης.

Γνώριζα ότι ήμασταν πολλοί οι έφεδροι

συγχωριανοί, οι περισσότεροι καταδρο-

μείς, που θα πηγαίναμε για κατάταξη.

[μίλησα σε μια oμάδα απ΄αυτούς, πoυ

βρίσκονταv στo Σωματείo λόγω της συμμε-

τοχής τους στο πραξικόπημα. Παραμε-

ρίζοντας κάθε πικρό συναίσθημα για τη

δράση τους, που με έπνιγε ασφυκτικά,

τoύς είπα ότι θα έπρεπε vα παραμε-

ρίσουμε όλα όσα μάς χώριζαν μέχρι τώρα

και να ετoιμαστoύμε αμέσως για κατά-

ταξη... «τώρα πια έχoυμε vα κάνoυμε με

τoυς τoύρκoυς», πρόσθεσα... «΄Εχουμε

υπέρτατο καθήκov vα παρoυσιαστoύμε

στη μοίρα μας και να τους αντιμε-

τωπίσουμε», συνέχισα...]

Ύστερα από αρκετή ώρα, εδέησε vα

αvαφέρει και τo ρIκ ότι η εισβoλή ήταv

πια γεγovός! καλούσε δε όλους τoυς έφ-

εδρoυς σε επιστράτευση...

μόλις ετoιμάστηκε η oμάδα τωv εφ-

έδρωv καταδρoμέωv, κατεθυvθήκαμε

πρoς τo λεωφορείο αποφασισμένοι vα

πάμε στη βάση της 33ης μοίρας κατα-

δρομών στo Πέλλα Παΐς.

Φτάσαμε σε λίγο στη διακλάδωση τoυ

δασικού δρόμoυ προς κόρνο ή Βασίλεια.

μάς σταμάτησε εκεί έvας γvωστός

μoυ, έφεδρoς αvθυπoλoχαγός και ο ίδιος.

καταγόταν από τηv κερύvεια. κατευθυ-

νόταν πρoς τo χωριό μας προερχόμενος

από την αντίθετη κατεύθυνση... 

μόλις με είδε ο Χριστοδουλίδης, με

τον οποίο συνυπήρξαμε παλαιότερα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-

σμου Εφέδρων Αξιωματικών κερύνειας,

μoυ είπε ψιθυριστά:

–μα τρελάθηκες, Σάββα μου; Πoύ 

τραβάς – με τόσo κόσμo μαζί σου; Ξέ-

ρεις τι κόλαση επικρατεί εκεί κάτω; Πρoσω-

πικά για vα ξεφύγω είδα κι έπαθα. τo 3o

τακτικό Συγκρότημα στηv κερύvεια έχει

γίvει κιόλας στάχτη από τoυς βoμβαρδι-

σμoύς. οι στρατιώτες σκόρπισαv... κα-

μιά μovάδα και καvέvας διoικητής δεv θα

βρεθεί vα σας παραλάβει και vα σας

εξoπλίσει. τo καλύτερo, πoυ έχετε vα

κάvετε, είvαι vα γυρίσετε πίσω μέχρι vα

δoύμε τι θα γίvει!

και λέγovτας αυτά ξαvαμπήκε στo αυ-

τoκίvητό τoυ και απομακρύνθηκε...

κατάλαβα ότι o κίvδυvoς ήταv θαvά-

σιμoς. οι πληροφορίες που είχα πάρει,

ήταν πολύ ανησυχητικές... Βρέθηκα ξα-

φνικά μπροστά σε φοβερά διλήμματα...

Έπρεπε όμως να πάρω γρήγορα τε-

λεσίδικες, έστω και παράτολμες, αποφ-

άσεις... ΄Εvιωθα όμως πoλύ βαριά τηv

ευθύvη στoυς ώμoυς μoυ vα κoυβαλάω

τόσoυς πoλλoύς αvθρώπoυς στo άγvω-

στo με κίvδυvo vα χάσoυv τηv ζωή τoυς...

Εξέθεσα χωρίς περιστροφές τους πιθα-

νούς κινδύνους που πιθανώς θα αντι-

μετωπίζαμε, αν συνεχίζαμε την πορεία

μας προς την κερύνεια. Ζήτησα από τον

κάθε έφεδρο να αποφασίσει μόνος του,

ελεύθερα και αβίαστα, κατά πόσον ήθε-

λε να πάει μαζί μου στο Πέλλα Παΐς ή όχι.

τέλειωσα λέγovτας πως θα περίμενα να

μάθω από τoν καθέvα τους ξεχωριστά

ποια θα ήταν η οριστική του απόφαση...

τελικά κανένας τους δεν αρνήθηκε να

πάει...

[Ωστόσο είχαμε όλοι έvτovο το αίσθ-

ημα, πως πήραμε μια μεγάλη απόφαση!

ορθή μεν, κατά την κρίση μας, αλλά πολύ

επικίνδυνη! Όμως, δεν το βάλαμε κάτω!]

Συνεχίσαμε να πρoχωρoύμε προς το

χωριό Βασίλεια!

η αερoπoρία συνέχιζε να βoμβαρδίζει

αvελέητα... [Ακoύαμε καθαρά τoυς κτύπoυς

της καρδιάς μας, πoυ κόvτευε vα σπά-

σει, καθώς συvαισθαvόμασταv πως από

στιγμή σε στιγμή ήταv δυvατό vα πέσoυμε

σε παγίδα].

οι φόβoι μας πoλλαπλασιάστηκαv,

καθώς αvτικρίσαμεσε λίγο τη θάλασσα.

Βλέπαμε πια καθαρά πολλά πoλεμικά

πλoία, αρκετά κovτά στα παράλια της

βόρειας ακτής της κύπρου και άλλα τό-

σα vα χάvovται στo βάθoς...Παγώσαμε!

Πρoχωρώvτας ριψοκίνδυνα με μεγά-

λες πρoφυλάξεις φτάσαμε πρώτα στη

λάπηθo και σε λίγο στον καραβά. ο κό-

σμoς παvικόβλητoς έβγαιvε από τα σπίτια

του και έτρεχε στoυς γύρω δρόμoυς...

Βλέπαμε τα σπίτια vα εκκενώνovται και

τις μάvες vα τρέχoυv με τα παιδιά τoυς

κάτω από τις λεμovιές. Βλέπαμε ανθ-

ρώπους όλων των ηλικιών να ψάχvoυν

με αγωνία για κάπoιo μεταφoρικό μέσo

για να φύγουν, όσο το δυνατό πιο σύντο-

μα, μακριά από τις εστίες τους, που βάλ-

λονταν συνεχώς από στεριά, θάλασσα

και αέρα!

τo σκηνικό γύρω μας ήταv απoκαρ-

διωτικό...

με κoμμέvη τηv αvάσα πρoχωρούσαμε

πρoς τηv κερύvεια.

[Στα δεξιά μας o Πεvταδάκτυλoς πα-

ραδιvόταv απ΄άκρου σ΄άκρο στις φλό-

γες... Σμήνη της τoυρκικής πολεμικής αε-

ρoπoρίας μυδραλιoβoλούσαν ασταμάτ-

ητα και χυμoύσαv κατά πάνω μας μoυ-

γκρίζovτας. Σκόρπιζαv παvτoύ τov τρό-

μo και την ερήμωση... Στα αριστερά μας

τα τουρκικά πολεμικά πλοίαπλημμύρι-

σαν τη θάλασσα. Έρριχvαv συνέχεια

εναντίον στρατιωτικών στόχων αμέτρη-

τες εκκωφαντικές κανονιές...

υπήρξαν πάρα πολλοί τραυματισμοί

και πολλοί θάνατοι...]

Στην πορεία μας συvαvτoύσαμε ατέ-

λειωτες ουρές από πoλιτικά αλλά και από

στρατιωτικά αυτoκίvητα.κατευθύvovταν

όλα πρoς τηv αvτίθετη κατεύθυvση. Πα-

ραξεvευτήκαμε! Πώς ήταv δυvατό vα

πρoχωρoύμε εμείς πρoς τηv κερύvεια,

εvώ τόσα πολλά μικρά και μεγαλύτερα

στρατιωτικά oχήματα vα φεύγουν προς

την αντίθετη κατεύθυvση; τι ακριβώς

συνέβαινε και το έβαζαν όλοι στα πόδια;

Γιατί, ακόμη και ανώτεροι στρατιωτικοί

επέβαιναν μαζί με τους στρατιώτες τους

στα στρατιωτικά αυτά αυτοκίνητα; Δεν

έπρεπε όλοι αυτοί να παραμείνουν στην

κερύνεια για να την υπερασπιστούν;

Θελήσαμε vα ζητήσoυμε εξηγήσεις...

Όμως, οι στρατιώτες που βρίσκονταν

στα αυτoκίνητα, μάς έγvεφαν vα πρ-

οχωρήσουμε, χωρίς να σταματούν... Έκα-

ναν μάλιστα με τα δάκτυλά τους και το

σήμα της vίκης.... κι εμείς πρoχωρoύσα-

με... νοιώθαμε όμως έντονα μέσα μας

ότι η κύπρος είχεν ήδη προδοθεί!

Αεροπορική επίθεση 

καθηλώνει το λεωφορείο μας 

κάποτε πλησιάσαμε ένα μικρό γεφύρι

κοντά στο «Πικρό νερό», πριν από το

χωριό Άγιος Γεώργιος, πολύ κοντά στην

κερύνεια. Άκουσα τότε έvα έντονο κτύπημα

του Γιώργου Δικωμίτη από την καμπίνα

του λεωφορείου, όπου βρισκόταν ξα-

πλωμένος. Συγχρόvως έφθασε στα αυ-

τιά μου ένας τρoμακτικός θόρυβoς από

κάπoιo πολεμικό αερoπλάvo! Άνοιξα την

πόρτα και το είδα να μάς ακoλoυθεί,

καθώς προχωρούσαμε στον ευθύ δρό-

μο προς την κερύνεια.΄Εκανε ταχύτατη

βύθιση προς το μέρος μας και έχαvε

oλoέvα ύψoς... μας πλησίαζε απειλητι-

κά όλο και περισσότερo! τρόμαξα! ο

κίvδυvoς ήταν θαvάσιμoς! Πάγωσα κυρ-

ιολεκτικά!

Φώvαξα τότε στov oδηγό:

–Πάμπo, φύγε τώρα αμέσως από τον

δρόμο! κάvε κάτι, κιvδυvεύoυμε!

κι o Θεός μάς έστειλε τη σωτηρία!

Σε εκείνο ακριβώς το σημείο βρέθηκε

στα αριστερά μας μια αδιέξοδη πάρoδoς.

ο oδηγός έστριψε αστραπιαία τo τιμόvι

στα αριστερά και τo λεωφορείo βρέθηκε

ξαφvικά μέσα στηv πάρoδo...Πριν προ-

λάβει όμως να φρενάρει, εκείνο σφινώθηκε

με τα μούτρα στην είσοδο ενός κέντρου,

που είχε εγκαταλειφθεί εκεί στην τύχη

του από χρόνια, και ακινητοποιήθηκε...

Πρoτoύ συvειδητoπoιήσoυμε τι συνέ-

βαινε, ξεκoυφαθήκαμε από τoν τρομερό

θόρυβo τoυ αερoπλάvoυ, πoυ μας πλά-

κωσε κυριoλεκτικά. Ακoύοντας μάλιστα

το τρoμακτικό "κελάιδημα" τωv μυδρα-

λιοβόλων και τις απαvωτές εκρήξεις τωv

βoμβώv, που έριξε δίπλα μας, παρ-

αλύσαμε!

Όταν συvήλθαμε, συνειδητοποιήσα-

με ότι μείναμε χωρίς μεταφορικό μέσο!

Δεν είχαμε δυνατότητα ούτε vα

πρoχωρήσoυμε (αλήθεια πρoς τα πoύ;)

oύτε vα επιστρέψoυμε παρά μόνο με τα

πόδια!

Πήραμε πεζοί τον δρόμο του γυρι-

σμού...

με πολλούς κινδύνους και δοκιμασίες

τα καταφέραμε τελικά... καταλήξαμε

πρώτα στους μύλους του καραβά και

στη συνέχεια στο ύψωμα «Πάπας» δυτικό-

τερα του «κόρνου»!

[Όσo περvoύσαν οι ώρες, τόσo πε-

ρισσότερο η δράση της τoυρκικής αε-

ρoπoρίας πύκvωvε... κι όλο και περισ-

σότεροι πολίτες από την κερύνεια και τα

γύρω χωριά έφευγαν παvικόβλητoι πρoς

τo βoυvό. Απαρηγόρητοι όλοι, γύρευαν

κάλυψη και σωτηρία μέσα σε σπηλιές και

κάτω από τους βράχους τoυ Πεvταδά-

κτυλoυ. 

Άλλοι πάλι έφευγαν προς τον νότο...

τo δράμα τoυ ξεσπιτωμoύ είχε κιόλας

αρχίσει...]

[Από την πρώτη στιγμή, που φθάσα-

με στον «Πάπα», κατέβαλλα συνεχείς

προσπάθειες να εξασφαλίσω οπλισμό

για τη διμοιρία μου].

[Αυτό έγινε κατορθωτό, ευτυχώς, μό-

λις την τελευταία στιγμή, ακριβώς πριν

από την ανάθεση στη διμοιρία μου μιας

επικίνδυνης αποστολής στο σημείο της

απόβασης των τούρκων!]

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αφήγηση Σάββα Παυλίδη για 
τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο

Ο Σάββας Παυλίδης
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VALIUM (αργοτάξια

και όχι εργοτάξια)
η διαζεπάμη, η οποία προωθήθηκε αρχικά στην αγορά σαν Valium,

είναι φάρμακο της οικογένειας της βενζοδιαζεπίνης που τυπικά παρά-

γει ηρεμιστική δράση. Είναι στην δράση το νο 2 και πιο ισχυρό το νο

5. Παίρνεις το δεύτερο και πέφτεις τάβλα, σηκώνεσαι μετά από τρείς

μέρες και είσαι τρισευτυχισμένος. Στα φαρμακεία δίνεται μόνον με συντα-

γή γιατρού, μπορείτε όμως να το προμηθευτείτε με κατ' ευθείαν χορή-

γηση από τον μισθό ή την σύνταξή σας κάθε πρώτη του μηνός.

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Πάρτε το και θα με θυμηθείτε, αν με θυμηθείτε, διότι τα μπουζούκια

που θα πάτε και τα χοιρινά που θα καταναλώσετε, δεν θα ενισχύσουν

την μνήμη σας, αλλά την ψήφο σας στον χορηγό Πρωθυπουργό. μην

νομίζετε πως οι μεγάλοι μισθοί και ανάλογες συντάξεις του Δημοσίου

δόθηκαν από τον Andreas για την παραγωγικότητά σας. Αντιθέτως,

δόθηκαν για την ευμάρειά σας χωρίς την προσπάθειά σας. και δόθη-

καν στον δημόσιο τομέα προκειμένου οι Έλληνες να στραφούν στα

αργοτάξια και όχι στα εργοτάξια. Χρήμα χωρίς εργασία φέρνει την δια-

φθορά και η διαφθορά την κατάρρευση του κράτους, τουτέστιν της

Πατρίδας. 

Είχαμε πετύχει εκείνοι την χρυσή εποχή σπουδαία πράγματα, είχα-

με σταματήσει την λειτουργία του εγκεφάλου και είχαμε ενδυναμώσει

την λειτουργία της κάτω μασητικής σιαγώνος. κάθε μέρα ήμασταν στον

οδοντίατρό μας για να μας τροχίζει τους κοπτήρες και τους φρονιμίτες...

Όσο μαλακό κι αν είναι το κρέας, χρειάζεται το ακόνισμα για την καλ-

λίτερη πολτοποίηση των βοείων κρεάτων. τουταυτόν και επετεύχθη.

Χόρτασε ο κόσμος ξεκούραστο χρήμα. Έβαζες τα λεπτά στην τρά-

πεζα και έπαιρνες 27% τόκο. Γιατί να δουλέψεις, όχι, ερωτώ, γιατί να

δουλέψεις; Α ρε, χαρές και πανηγύρια με τον μεγάλο οικονομολόγο

σοσιαλιστή, ούτε στον χρυσό αιώνα του Περικλέους. η μόνη διαφορά

ήταν πως τότε στήθηκε ο Παρθενώνας και τώρα στήνονταν τα παρα-

λιακά μπουζουκζίδικα. Βίοι παράλληλοι και γι' αυτό μηδέποτε συναν-

τώμενοι. οι επιχειρήσεις βέβαια δανείζονταν με 50% και σε λίγο οι καταχρ-

αστές Βιομήχανοι τραγούδαγαν «Πάρ' ό,τι θέλεις, παλιατζή»... και αφού

βγήκε ο παλαιοπώλης τα πήρε όλα σε τιμές κόστους. οι Έλληνες επιχει-

ρηματίες δανείζονταν με ασύλληπτα επιτόκια και οι Γερμανοί συνάδελ-

φοί τους μόλις με 1,5%. Πώς ήταν δυνατόν να τους συναγωνιστούν; 

Έπιασε το κόλπο και σε λίγο άρχισαν να κλείνουν ο Πίτσος, η Ιζόλα,

ο Πετζετάκης, ο Βόμβυξ, η Ακμή, Nissan, η Πειραϊκή-Πατραϊκή, η Σωλη-

νουργία τσαούσογλου και πολλές άλλες ακμάζουσες επιχειρήσεις. Άρχι-

σαν οι απολύσεις, αλλά ο Andreas με τις τεράστιες οικονομολογικές

γνώσεις, τους διόριζε όλους στον οΣΕ και αλλαχού. Πήγαινε ο συρμός

στην Αθήνα με σαράντα ακριβοπληρωμένους μηχανοδηγούς. Ήρθε και

βρώμισε το πράγμα. 

τι, νομίσατε πως ο «οικονομολόγος» δεν θα έβρισκε την λύση; Γελα-

στήκατε, άρχισε και φόρτωνε Γιατρούς και μηχανικούς για Γερμανία και

Σουηδία. Ωπ, χτυπήθηκε η ανεργία και βγάζαν και περισσότερα στην

Στοκχόλμη. οι οικονομολογικές γνώσεις φαίνονται στον αριθμό των

Πολιτικών μηχανικών που διαβιούν στο Qatar. Doha και πάλι Doha.

Σήμερα που το συζητάμε, οι μισθοί και οι συντάξεις του Δημοσίου

είναι υπερδιπλάσιες από αυτές των εμποράκων των ψευτοχτιστάδων

και των μικρομεταφορέων. ο αναισθησιολόγος ζεί, και βρυκολακιάζει...

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά, 

Πριν λίγες μέρες στις ειδήσεις μεγάλων διε-

θνών καναλιών ήταν και μια μακρά τηλεφωνι-

κή συνομιλία που είχε ο τούρκος πρόεδρος

Ερντογάν με τον κινέζο πρόεδρο για εμπορι-

κές σχέσεις. Δεν έχασεν, όμως, ευκαιρία ο Ερν-

τογάν να ζητήσει από τον κινέζο ομόλογό του

να μη φέρεται άσχημα στους μουσουλμάνους

«αδελφούς» του στην Ξιγιάγκ, τη βορειοδυτι-

κή επαρχία της κίνα που συνορεύει με το 

τουρκμενιστάν. τους θεωρεί αδελφούς τους

και την επαρχία αυτή ως την αρχική πατρίδα

των τούρκων...

Ενώ οι αδελφοί μας στην Ελλάδα δεν εν-

διαφέρονται (ούτε ενδιαφέρθηκαν) για μας και

τον υπόλοιπο Ελληνισμό. Πάντα ήταν πιστοί

στις συμμαχίες τους με τη Δυτική Ευρώπη και

τους Αμερικανούς συγγενείς της και για τον

Ελληνισμό δεν τους καιγόταν καρφί. Πώς οι

κύπριοι ηγέτες χειρίζονταν πάντα τα «εθνικά»

ζητήματα είναι τρόπος περίεργος και συνάμα

θαυμαστός. Θα θυμάστε ότι την εποχή του

1950 και ακόμα νωρίτερα, η Εθναρχία (η

Εκκλησία) και οι «εθνικόφρονες» μάς γα-

λουχούσαν όλους με τα νάματα του Ελληνοχρ-

ιστιανικού Πολιτισμούς, ο οποίος δεν υπήρχε

τότε στην Ελλάδα. Φυσικά, μας έλεγαν για πρ-

οφανείς λόγους να προσβλέπουμε ψηλά στον

Παρθενώνα, επειδή αν βλέπαμε χαμηλότερα,

θα βλέπαμε τι έκαναν στη νεώτερη Ελλάδα,

που δεν ήταν και τόσο ευχάριστα και πατριω-

τικά. Επειδή μετά τον εμφύλιο (αλλά και πολύ

πριν), η Ελλάδα ήταν το «αμπελοχώραφο», το

τσιφλίκι των Αγγλο-Αμερικανών και οι κυβε-

ρνήσεις της μόνο μέλημα είχαν την εξυπηρέτη-

ση των συμφερόντων των Αγγλο-Αμερικανών

και να εμποδίσουν αυτούς που ήθελαν μια

ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα. μόλις υπήρ-

ξε ο κίνδυνος να γίνει η Ελλάδα πραγματικά

ελεύθερη και να ανεξαρτητοποιηθεί από τους

Αγγλο-Αμερικανούς, οι «πατριώτες» κατέφυ-

γαν στο πρξαικόπημα και τη Χούντα των Συνταγ-

ματαρχών, που οδήγησε στην τραγωδία της

κύπρου. Αυτός που τα εξήγησε πολύ καλά και

λογικά είναι ο καθηγητής Ιωάννης κορνελά-

κης, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες. 

Έτσι, οι εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσόντες

διαχρονικώς κύπριοι ηγέτες (με ελάχιστες εξαι-

ρέσεις), εκμεταλλευόμενοι τον κυπριακό Ελληνι-

σμό, παρουσίαζαν την Ελλάδα ωσάν να βρίσκε-

ται στο αρχαίο κάλλος και τους νεοέλληνες σαν

τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Στην 

πραγματικότητα, οι δουλοπάροικοι ηγέτες της,

όπως τους αποκαλούσε ο μεγάλος Έλληνας

συγγραφέας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, είχαν

κάνει την Ελλάδα τσιφλίκι των Αγγλο-Αμερι-

κανών και τους πολίτες της δούλους των ξέ-

νων. οι ηγέτες μας έπρεπε να γνώριζαν τι γινό-

ταν στην Ελλάδα και να προσπαθούσαν να

δημιουργηθεί εκεί το κατάλληλο εθνικό και πα-

τριωτικό κλίμα και όχι να οδηγούν την κύπρο

σε καταστροφικές περιπέτειες. η Αγγλία και η

τουρκία (με διάφορα ονόματα) ήταν γνωστές

εχθρικές δυνάμεις για αιώνες. η δε Ελλάδα

ήταν γνωστή ως εντολοδόχος και υπηρέτρια

των αγγλοαμερικανικών συμφερόντων. 

κάποτε πρέπει να αντιμετωπίσουμε την 

πραγματικότητα με ειλικρίνεια και να πούμε

τουλάχιστον στους εαυτούς μας την αλήθεια.

το κλειδί βρίσκεται σε μια Ελλάδα που θα εν-

διαφέρεται για τα συμφέροντα του Ελληνισμού

και σε μια κύπρο – όση έμεινε από απάτριδες

που ονομάζονται «εθνικόφρονες» – με ηγέτες

με πατριωτισμό και σοφία και όχι συμφερον-

τολόγουςκαι παραδόπιστους. 

Έτσι ο Ερντογάν βαφτίζει όσον μπορεί το-

υς άλλους τούρκους και εμείς βαφτίζουμε για

ζημιά μας. Αντί να διαμαρτυρηθούμε για τους

έποικους, τους βαφτίζουμε τουρκοκύπριους!

το 1878, όταν άρχισε η Αγγλοκρατία, έπρεπε

τους μουσουλμάνους κύπριους να τους βα-

φτίσουμε Ελληνοκύπριους, αλλά πάλι φανή-

καμε βλάκες. τους αφήσαμε να τους βαφτίσουν

τουρκοκύπριους και πάσχουμεν από τότε. 

Πάντως, με την επέτειο της τουρκικής ει-

σβολής του 1974 έλαμψαν και οι αρετές της

φυλής, δηλαδή η παραδοπιστία και η πατρι-

δοκαπηλεία, μαζί με τη θεσιθηρία. Είδαμε σε-

σημασμένους οπαδούς της ΕοκΑ Β’ να κατα-

δικάζουν ανεπιφύλακτα το πραξικόπημα... 

Ακόμα και οι εναπομείναντες πραξικοπ-

ηματίες να καταδικάζουν τον εαυτό τους!!!

Δεν είναι τυχαίο το ότι βρισκόμαστε στα σημε-

ρινά κακά χάλια. 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Η Ελλάδα να γίνει πραγματικά ανεξάρτητη χώρα
και να ξεφύγει από τους Αγγλο-Αμερικανούς»

Κύριε Διευθυντά, 

Αντί να έχουμε στην Ελλάδα ένα μνημείο για τη Γενοκτονία όλων

των Ελλήνων (όχι μόνον των Ποντίων) της μικράς Ασίας και όταν

έρχονται ξένοι ηγέτες να τους πηγαίνουν εκεί να βλέπουν και να τι-

μούν το ενάμισι εκατομμύριο Έλληνες – θύματα του τουρκικού να-

ζισμού, έτσι όπως κάνουν οι Εβραίοι για τα θύματα του Γερμανικού

ναζισμού (οι δύο ναζισμοί δεν έχουν διαφορά), έχουμε το σπίτι του

κεμάλ Αττατούρκ του γενοκτόνου των Ελλήνων. Έτσι, ένας λογικά

σκεπτόμενος άνθρωπος θα αναρωτιέται τι λαός είμαστε εμείς οι

Έλληνες και προπαντός, τι ηγέτες βγάζουμε; Θα έβαζαν ποτέ οι 

Εβραίοι το σπίτι του Χίτλερ ή οι Αρμένιοι θα έβαζαν ποτέ σπίτια των

νεοτούρκων ή του Αττατούρκ μέσα στη χώρα τους;

το 1978 ο νίκος κούνδουρος (1926-2017) έκαμε ένα φιλμ για τη

γενοκτονία των Ελλήνων, για το ολοκαύτωμα της Σμύρνης το 1922

που έπιασε από το βιβλίο του ηλία Βενέζη «νούμερο 313287», που

είναι πραγματική ιστορία για τις κακουχίες και τα τρομερά βασανι-

στήρια που υπέστησαν οι Έλληνες σκλάβοι από τους εγκληματίες

του Αττατούρκ, αφού ένα από τα πολλά θύματα ήταν και ο ίδιος ο

ηλίας Βενέζης, που έζησε όλη την τραγωδία από πρώτο χέρι. τον

πήραν κι αυτόν σκλάβο οι κεμαλιστές στα λεγόμενα «τάγματα Ερ-

γασίας», όπου έπαιρναν τότε τους Έλληνες από 16 χρονών και πά-

νω... Στο δικό του τάγμα, από τρεις χιλιάδες μόνον είκοσι τρεις έμει-

ναν ζωντανοί! τους περισσότερους τους δολοφόνησαν στον δρόμο

και άλλοι πέθαναν από την αδιάκοπη δουλειά, την πείνα και τις

αρρώστειες. το ίδιο φυσικά και στα δεκάδες τέτοια «τάγματα». Έτσι

δολοφονήθηκαν τΕτρΑκοΣΙΕΣ χιλιάδες Έλληνες.

το 1978, αυτό το έργο του νίκου κούνδουρου απαγορεύτηκε να

παιχτεί στους ελληνικούς κινηματογράφους από την κυβέρνηση του

κωνσταντίνου καραμανλή, για να... χαλάσουν οι καλές σχέσεις με

την τουρκία!!!

το 1982, το έργο επρόκειτο να παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ της

Βουδαπέστης, αλλά μισή ώρα πριν την προβολή του το σταμάτησε

ο υπουργός Εξωτερικών της ουγγαρίας, ύστερα από απαίτηση του

Έλληνα πρέσβη της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου!!!

μάλιστα, αυτές τις κυβερνήσεις βγάζουμε!!! Ελλαδίτες και κύ-

πριοι πολιτικοί, όταν πάνε στο Ισραήλ, επισκέπτονται το μνημείο για

τη γενοκτονία των Εβραίων από τους ναζί. οι ηγέτες μας δεν θα 

έπρεπε να απαιτήσουν την αναγνώριση της γενοκτονίας από τους

τούρκους ναζί; Φυσικά και έπρεπε. 

τώρα διαμαρτύρονται γιατί οι τούρκοι ανοίγουν τα Βαρώσια και θέ-

λουν δύο κράτη στην κύπρο, ενώ ζητούν από την Ελλάδα νησιά και

πάνε στη Δυτική Θράκη και ονομάζουν τους εκεί μουσουλμά-

νους ως τούρκους. Εδώ όμως φταίνε οι ελληνικές και κυπριακές κυ-

βερνήσεις που δεν στοχοποιούν τη ρίζα του κακού, που είναι – δεν

θα πάψω να το λέγω – η ατιμωρησία της οποίας έτυχαν οι τούρκοι

για τις γενοκτονίες που έκαναν και κάνουν ακόμα. Διαδοχικές ελληνι-

κές κυβερνήσεις το κρύβουν κάτω από το χαλί, τάχα να έχουν καλές

σχέσεις με τους γείτονες. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε άρρωστη καρ-

διά, αλλά βάζουμε κρέμα στα χέρια μας για να φύγει ο πόνος.

Πάνε ο Ερντογάν και ο τσαβούσογλου στη Δυτική Θράκη και αντί

να τους λένε «κοπιάστε», θα έπρεπε να τους λένε για τη γενοκτονία

των Ελλήνων την οποία διέπραξαν στην Ανατολική Θράκη, την οποία

«κατέχετε παράνομα και έπρεπε να την επιστρέψετε στους νόμι-

μους Έλληνες κατοίκους της». Αυτά έπρεπε να λένε στους τούρκο-

υς ρατσιστές και δεν θα τολμούσαν να ξαναπάνε στη Θράκη.

Αυτούς τους βάρβαρους έφιππους νομάδες, με τα μογγολικά χα-

ρακτηριστικά, που εισέβαλαν στην μικρά Ασία και έκαναν τόσα και

τόσα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας, που δεν έχτισαν ούτε

μια πόλη ούτε ένα χωριό, αλλά μόνον καταστροφές έκαναν, θέλουμε

να τους βάλουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση!!! και να έχουμε, τάχα,

καλές σχέσεις και να κρύβουμε τις γενοκτονίες τους εναντίον των

Ελλήνων και των άλλων λαών της μικράς Ασίας. τι να πω; 

«λαμπρόν» να μας κάψει και ό,τι σπείραμε, θερίζουμε τώρα. 

τα θέλαμε και τα πάθαμε. 

Διατελώ, 

Γιάννης Τσαγγάρης

«Να απαιτήσουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας
των Ελλήνων από τους Τούρκους ναζί»
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Hπολιτική του κατευνασμού του Τουρκι-

κού θηρίου έχει λήξει. Ο Ελληνισμός θα

πρέπει πλέον να εφαρμόσει μια νέα ριζική,

δυναμική και πολυεπίπεδη στρατηγική στο

Κυπριακό για δημιουργία πραγματικού πολι-

τικού, οικονομικού και στρατιωτικού κό-

στους στην επιθετική Ισλαμική Τουρκία για

να φύγει επιτέλους τους Αττίλες από την

Κύπρο.

Γράφει ο 

Γρηγόρης 

Κ. Γρηγοριάδης,
Πολιτικός Μηχανικός 

& Σύμβουλος

Στρατηγικής

η κατάσταση στο κυπριακό έχει πλέον ξεκα-

θαρίσει. ο Ερντογάν μιλώντας χθες (τρίτη)

ενώπιον της "Βουλής" του Ψευδοκράτους δήλω-

σε ξεκάθαρα ότι ο σκοπός της τουρκίας είναι

τα δύο κράτη στην κύπρο και η αναγνώριση

της «τΔΒκ» ως κυρίαρχο κράτος πριν ξεκινή-

σουν οποιεσδήποτε νέες συνομιλίες.

Συνεπώς, είναι εμφανές ότι το κυπριακό δεν

μπορεί να λυθεί πλέον με την διαδικασία που

ακολουθήθηκε από το 1977 μέχρι την τελευ-

ταία Πενταμερή, διότι απλά δεν υπάρχει πια

κοινή βάση συνομιλιών. Στις διαπραγματεύσεις

αυτό λέγεται non-starter.

Θα πρέπει πλέον ο Ελληνισμός, Ελλάδα και

κυπριακή Δημοκρατία μαζί, ως κυρίαρχα κράτη

μέλη των ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, να χρησιμοποιήσουν όλα τα νόμι-

μα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους για

να αναγκαστεί η τουρκία να φύγει τους Αττίλες

και τους εποίκους από την κύπρο και να διαλύσει

την παράνομη «τΔΒκ».

λόγω του φοβικού συνδρόμου του Ελληνι-

σμού από το 1974 και εντεύθεν, η κυπριακή

Δημοκρατία δεν έχει παρά μια ελάχιστη αμυντι-

κή δυνατότητα στη ξηρά με πλήρη ανυπαρξία

σοβαρής αεροναυτικής δύναμης. Στο νησί

υπάρχει ένα τραγικό ανισοζύγιο στρατιωτικών

δυνάμεων μεταξύ τουρκίας και κΔ.

η κύπρος βρίσκεται στο μαλακό υπογά-

στριο της τουρκίας και η πάγια πολιτική της εκά-

στοτε τουρκικής κυβέρνησης είναι να αποτρέ-

ψει μόνιμη σοβαρή στρατιωτική παρουσία της

Ελλάδος στην ελεύθερη κυπριακή Δημοκρατία.

Συνεπώς, μόνο με δυναμική ισχυρή Ελληνι-

κή στρατιωτική παρουσία στο νησί θα μπορέ-

σει επιτέλους ο Ελληνισμός να ανατρέψει την

εδώ και δεκαετίες επεκτατική πολιτική της τουρκία

στην κύπρο. H τουρκία δεν καταλαβαίνει τίπο-

τε άλλο εκτός από το αντίπαλο δέος και την

ισχύ. η πολιτική της θωπείας και της υποχώρη-

σης κατέρρευσε παταγωδώς.

Η νέα στρατηγική του Ελληνισμού για την

Κύπρο:

1.Προώθηση της θέσης ότι το κυπριακό

αποτελεί πρόβλημα παράνομης τουρκι-

κής εισβολής, κατοχής, εθνοκάθαρσης και μαζι-

κού εποικισμού.

2.καταδικαστικό ψήφισμα εναντίον της

τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

3.Στα Συμβούλια κορυφής της ΕΕ, συνεχή

βέτο σε οτιδήποτε έρχεται για έγκριση σε

σχέση με ΕΕ-τουρκία.

4.ριζική επανεξέταση του κανονισμού της

Πράσινης Γραμμής και της λειτουργίας

των οδοφραγμάτων.

5.ριζική αλλαγή στο σημερινό τραγικό ανι-

σοζύγιο δυνάμεων: 

οι πάνοπλοι Αττίλες βρίσκονται σε επιθετι-

κή διάταξη σε άνδρες και άρματα μάχης σε ανα-

λογία 3 προς 1 έναντι της Εθνικής Φρουράς,

με πλήρη κάλυψη από τουρκικά μαχητικά και

πολεμικό ναυτικό. με στρατιωτικούς όρους, η

τουρκία αλωνίζει στην κύπρο. 

Άμεση επανασύσταση του Δόγματος του

Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος-κύπρου,

σοβαρή ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς, άμεση

κάθοδος στην κύπρο Ελληνικής τεθωρακι-

σμένης μεραρχίας, 20 Ελληνικά μαχητικά μόνι-

μα στην Πάφο, Ελληνικός πολεμικός στόλος

μόνιμα στο μαρί και επιστροφή των S-300 από

την κρήτη στην κύπρο.

6.μόνιμη τριμερής αεροναυτική στρατιωτι-

κή συμμαχία Ελλάδος-κύπρου-Ισραήλ με

βάση την κύπρο με έγκριση των ηΠΑ μέσω

πίεσης των ισχυρών Αμερικανοεβραϊκών και

Ελληνοαμερικανικών λόμπις.

7.Στρατιωτικές συμμαχίες Ελλάδος και κύπρ-

ου με άλλες όμορες χώρες που έχουν συμφ-

έροντα στη Ανατολική μεσόγειο όπως Γαλλία,

Αίγυπτος, Ιορδανία και ηΑΕ.

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες για το κλείσιμο

του μοναδικού υποκαταστήματος της τράπεζας

Πειραιώς στην Αλίαρτο που λειτουργεί στον Δήμο

Αλιάρτου-Θεσπιέων και εξυπηρετεί εκατοντάδες

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής τη στιγμή που

από την τοπική αυτοδιοίκηση καταβάλλονται επίμο-

νες προσπάθειες για την αναβάθμιση της περιο-

χής και μάλιστα σε εποχές οικονομικής στενότητας

και περιορισμένων δυνατοτήτων. κάτι παρόμοιο

ασφαλώς συνέβηκε και σε άλλες περιοχές της

Ελλάδας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το υπο-

κατάστημα στο γειτονικό μας μουζάκι. Όλα αυτά

σε μια περίοδο όπου η κεντρική εξουσία (στην

Ελλάδα και την κύπρο) κάνει αναφορά στην ανά-

γκη στήριξης της επαρχίας-υπαίθρου! μπούρδες!

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Ζούμε δυστυχώς σε καιρούς πλήρους ανελευ-

θερίας, την οποία ο καθημερινός άνθρωπος δεν

μπορεί να αντιληφθεί ή κάνει πως δεν αντιλαμβά-

νεται: τη δικτατορία των τραπεζών, τη δικτατορία

των μέσων μαζικής Ενημερώσεως (κατ’ άλλους

μέσων μαζικής Προπαγάνδας και Αποβλακώσεως),

τη δικτατορία της εργοδοσίας, τη δικτατορία της

επιβολής της μίας άποψης και πάει λέγοντας... Σε

μια μεθοδευμένη αλλαγή πορείας προς έναν κόσμο

όπου ο απλός πολίτης θα καταντήσει ένας απλός

αριθμός (νούμερο αν θέλετε). κι αυτό εξελίσσεται

με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς δυστυχώς καμιά σχεδόν

αντίσταση από τους απλούς πολίτες. Ελάχιστες

εξαιρέσεις υπάρχουν, όμως, δεν είναι αρκετές,

προς το παρόν τουλάχιστον, για να αλλάξουν την

κατάσταση,

καταστήματα τραπεζών κλείνουν το ένα μετά

το άλλο (χωρίς κανένα κοινωνικό ή εθνικό κριτή-

ριο) και οι μισοί σχεδόν τραπεζικοί υπάλληλοι

απολύθηκαν! και το βάρος των τραπεζικών εργα-

σιών καλούνται να το καλύψουν οι ίδιοι οι πελάτες

των τραπεζών! Όλα μέσω ενός ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή, μια τρέλα δίχως τέλος. Διότι δεν έχουν

όλοι οι πολίτες το χρόνο, τη διάθεση ή ακόμη και

τη δυνατότητα να περνούν το λίγο πολύτιμο ελεύ-

θερο χρόνο τους μπροστά στην οθόνη ενός ηλε-

κτρονικού υπολογιστή!

τα πάντα, αναγκαστικά πλέον, πληρώνονται με

ηλεκτρονικό χρήμα. Πάλιν κερδισμένες οι τράπε-

ζες δηλαδή. οι τράπεζες, που για όσους γνωρίζουν

έστω και ελάχιστα περί οικονομίας και χρήματος,

αποτελούν τη βασική αιτία για τα κάθε λογής οικο-

νομικά πισωγυρίσματα και τα οικονομικά σκάν-

δαλα και μέτρα που καταδυναστεύουν τους απλούς

καθημερινούς πολίτες που παλεύουν για το μερ-

οκάματο. οι τράπεζες αποδόμησαν την παγκό-

σμια οικονομία, όπως τη ξέραμε, και το λογαρια-

σμό τον πληρώνουν τα θύματα αυτής της θλιβε-

ρής ιστορίας! Προσφάτως η τράπεζα Πειραιώς

(φαντάζομαι θα ακολουθήσουν κι άλλες τράπεζες)

αποφάσισε την κατάργηση των βιβλιαρίων κατα-

θέσεων! Αυτό το ταπεινό αποταμιευτικό βιβλιά-

ριο με το οποίο μεγαλώσαμε προσπαθώντας να

βάλουμε στην άκρη δραχμούλα-δραχμούλα ή

σελήνη-σελήνη πέντε δεκάρες για ώρα ανάγκης. 

Θυμάμαι ακόμη με νοσταλγία, όντας μαθητής

δημοτικού, τον αείμνηστο πατέρα μου να μου δίνει

από το υστέρημα του, κάθε πρωινό Δευτέρας, δυο

σελίνια για τα δώσω στον δάσκαλο μας (όλοι οι

μαθητές έκαναν το ίδιο) κι εκείνος με τη σειρά του

τα κατέθεσε στο βιβλιάριο αποταμιεύσεως της

Συνεργατικής τράπεζας του χωριού μας, της δικής

μας τράπεζας που υπήρχε σε κάθε χωριό της κύπρ-

ου (αυτή η αποταμίευση μας στήριζε στα πρώτα

βήματα μας στο γυμνάσιο). μέσω αυτής της Συνερ-

γατικής τράπεζας γινόταν η διάθεση όλων των

αγροτικών προϊόντων. οι κάτοικοι του χωριού

γνώριζαν μόνο αυτήν την τράπεζα και μέσω αυτής

γίνονταν όλες οι δοσοληψίες τους. Αυτή, μάλιστα,

ήταν τράπεζα, ήταν η τράπεζα που κράτησε σε

καιρούς χαλεπούς όρθια την κυπριακή οικονομία!

κι όλο αυτό το οικοδόμημα που κρατούσε όρθια

την κυπριακή ύπαιθρο, κατασχέθηκε (μέχρι και τα

ακίνητα της που ήταν μόνο δικά μας και κτίστηκαν

αποκλειστικά από τους πατεράδες και τους παπ-

πούδες μας) από τον παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα

(την παγκόσμια μαφία δηλαδή), με συνοπτικές δια-

δικασίες, μέσα σε ένα βράδυ! Σήμερα σχεδόν καμία

τράπεζα στο νησί δεν ανήκει στην κυπριακή Δημο-

κρατία!

υστερόγραφο: και το ευρώ; Από την μια μέρα

στην άλλη, ένα κιλό από τα καλύτερα μήλα στη

λαϊκή που κόστιζε εκατόν δραχμές, στοίχιζε ένα

ευρώ, δηλαδή αύξηση 240%! Έτσι ωρίμασαν οι

συνθήκες για να έρθουν τα μνημόνια, όχι πως η

ελληνική οικονομία ήταν καμιά εύρωστη οικονομία,

αλλά κουτσά στραβά παίζαμε με τη δραχμούλα

μας και τα ψιλο-καταφέρναμε!

Η δικτατορία των τραπεζώνΗ νέα στρατηγική του Ελληνισμού
στην Κύπρο

ΚΥΠΡΟΣ
Αχ, κόρη των θρύλων, πολυλατρεμένη, σκλάβα ζηλοφθόνων. 

των αθανάτων ερωμένη, κύπρος αδάμαστη, μήλο των έριδων. 

Αιώνων λίκνο Ελληνισμού, θεϊκός παράδεισος γήινων. 

οι στεναγμοί μας σ’ ακούνε, από βάραθρα υποκρισίας και αίσχους,

βουβής αδιαφορίας, ύπουλης κατανόησης. 

και φέτος ξανά, τα παιδιά σου θα τιμήσουν

την επέτειο του 1974 με πίκρα στην ψυχή τους.

Άλλοι θα κρυφοκλαίνε, οι άλλοι θα βουβάσουν. 

ο πόνος άλλων είν’ αγιάτρευτος. μόνη ελπίδα μια έντιμη λύση. 

Άντεξες τόσα... μη σκιάζεσαι. κι αυτό θα περάσει. 

με τον καιρό οι λύκοι θα φύγουν για καλά. 

Θα ξημερώσεις ελεύθερη, θα τραγουδήσεις: 

ο Έλληνας ποτέ δεν πεθαίνει... δεν τον σκιάζει φοβέρα καμιά...

μόνον λίγο καιρό ξαποσταίνει... και ξανά με τη νίκη γυρνά.

Μερσίνη MacFarland
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ΜΕΡΟΣ 11ον

«Μυστική εκστρατεία 

στην Κύπρο»

ο Γάλλος πρόξενος στη λάρνακα Merhain, σε

έγγραφό του ημερομηνίας 8/3/1822 αναφέρει ότι η

άφιξη ελληνικών πολεμικών πλοίων στην κύπρο

επαύξησε τον φανατισμό και την ανησυχία των τούρ-

κων οι οποίοι – όπως φοβόταν – θα έπαιρναν μέτρα

κατά των φτωχών κυπρίων. ο ίδιος πρόξενος σε άλλο

έγγραφό του της 9/10/1822 αναφέρει ότι ο τούρκος

κυβερνήτης της κύπρου έχει την υποψία ότι τα ελληνι-

κά πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στα κυπριακά

νερά, είχαν φορτώσει πολλές προμήθειες από την

κύπρο. 

οι επιχειρήσεις αυτές, για τις οποίες καμία πληρ-

οφορία δεν υπάρχρι στα έγγραφα των Ψαρρών, αλλά

ούτε και της Ύδρας ή των Σπετσών, οφείλονται πι-

θανότητα σε ριψοκίνδυνους αγωνιστές που επιτηρ-

ούσαν τις θάλασσες του νοτιοανατολικού Αιγαίου και

έδρασαν χωρίς την έγκριση της ηγεσίας του ναυτικού

αγώνα στην κύπρο. 

Στις αρχές του 1823 η Ελληνική Επανάσταση αντι-

μετώπιζε πολλά σοβαρά προβλήματα. τα οικονομι-

κά μέσα είχαν εξαντληθεί και οι πληροφορίες ότι ισχυ-

ρός οθωμανικός στόλος με σαράντα πλοία επρόκει-

το να αποπλεύσει από τον ναύσταθμο της κων-

σταντινούπολης, να ενισχυθεί από τη Σμύρνη με 

στρατό και να ανεφοδιάσει τα φρούρια της μεθώνης

και της κορώνης στην Πελοπόννησο, που βρίσκον-

ταν ακόμα στα χέρια τους, δεν επέτρεπαν τον κατα-

κερματισμό των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων και

τη δημιουργία νέου μετώπου επιχειρήσεων (κατά τον

Σπυρίδωνα Τρικούπη, «Ιστορία της Ελληνικής

Επαναστάσεως», τ. Γ’, Αθήνα 1888, σ. 64: «Τα ελληνι-

κά πλοία διέμεναν καθ’ όλον το έαρ και το θέρος του

παρόντος έτους (1823) δι’ έλλειψιν χρημάτων. Απέ-

καμαν οι πρόκριτοι των ναυτικών νήσων συνεισφέρ-

οντες εξ ιδίων, το δε Εθνικόν Ταμείον ήτο κενόν»). 

«4η Φεβρουαρίου 1823 – Περί την Α (ώραν) της

ημέρας έξωθεν της Λεμεσού ηπαντήσαμεν εν πλοίον

με σημαίαν αγγλικήν, προς το οποίον εστάλη η ημε-

τέρα βάρκα προς επίσκεψιν αυτού. Μετ’ ολίγον δε,

παρατηρούντες καλώς διά του κανοκιαλίου, είδομεν

όλα τα σημεία ενός οθωμανικού πολεμικού της 3ης

τάξεως. Παραχρήμα λοιπόν κραχθείσα η αυτή βάρκα

παρ’ ημών επέστρεψεν, ο δε εχθρός κατέβασε την της

Αγγλίας σημαίαν, υψώνων εκείνην του γένους του,

τραβώντας και μιαν κανονάταν με σφαίραν. Όθεν και

ήρχισε αμοιβαίον και αδιάκοπον πυρ, το οποίον διήρ-

κεσεν τρία τέταρτα της ώρας, αλλά η άκρα γαλήνη μάς

έβλαψεν ουκ ολίγον. Ήγουν μας είχεν εις αταξίαν και

το της συνοδείας μας πλοίον, μη ημπορών να έμβη

εις λιμέναν..».

«Η λαϊκή εξέγερση της Λεμεσού»

«Τα ένοπλα ελληνικά πλοία σταθερώς εμφανίζον-

ται εις τας θάλασσας αυτάς. Τα θαρραλέα τολμήματά

των όσα επεχείρησαν, επροξένησαν κάποιαν λαϊκήν

εξέγερσιν εις την Λεμεσόν..».

τα ελληνικά πολεμικά καράβια που πλησίαζαν στην

κύπρο, οι οθωμανοί τα χαρακτήριζαν «κουρσάρικα».

Αλλά οι Έλληνες της κύπρου τα έβλεπαν ως παρή-

γορους αγγέλους που τους έφερναν τις ειδήσεις για

την πορεία του Αγώνα στη μητέρα Ελλάδα. 

Πολλές φορές έξω από τα παράλια της κύπρου

έγιναν συγκρούσεις και ναυμαχίες μεταξύ ελληνικών

και οθωμανικών καραβιών. και οι κύπριοι έβγαιναν

στην παραλία να καμαρώσουν τους αδεοφούς Έλληνες

ναυμάχους και να παρακολουθήσουν την έκβαση των

θαλασσίων αυτών επιχειρήσεων. 

Στις 16 Φεβρουαρίου 1823 έξω από τη λεμεσό

συναντήθηκαν δύο ελληνικά πολεμικά πλοία βρέθη-

καν με ένα μεγάλο τουρκικό καράβι και άρχισε σφο-

δρός κανονιοβολισμός. οι Έλληνες της λεμεσού

έσπευσαν να παρακολουθήσουν τη μάχη και να δουν

τι θα απογίνει, ενθουσιαζόμενοι και ζητωκραυγάζον-

τες όταν έβλεπαν νικηφόρες επιθέσεις των ελληνικών

πολεμικών καραβιών. 

Αποτέλεσμα της ναυμαχίας αυτής ήταν η υποχώρη-

ση του τουρκικού καραβιού, που μπήκε μισοχαλα-

σμένο στο λιμάνι της λεμεσού ενώ τα ελληνικά «βρίκια»

απομακρύνθηκαν. 

οι οθωμανοί είχαν πλήθος από τραματίες και πέντε

σκοτωμένους, όπως μαθεύτηκε όταν άραξαν. και οι

τούρκοι της λεμεσού, που αγανακτισμένοι παρακο-

λουθούσαν τον ενθουσιασμό των Ελλήνων κατά την

ώρα της ναυμαχίας, ξέσπασαν σε τρομοκρατικές εναν-

τίον τους εκδηλώσεις και σκότωσαν τρεις κυπρίους

από εκείνους που παρατηρούσαν ότι εξεδήλωναν

ζωηρότερα την ευχαρίστησή τους για τις ελληνικές

νίκες, «διά να συγκροτήση και αυτό πόλεμον ως και

ημείς, διό εματαιώθη ο σκοπός μας, τραβούμενος

αυτός προς την στεράν, ήτις ήθελε του χρησιμεύση

διά καταφύγιον εις μίαν συμφοράν, ημείς δε εις την

πλατείαν θάλασσαν..».

Σημειωτέον ότι «εις την ρηθείσαν ναυμαχίαν μας

εφονεύθη ένας νέος καλούμενος Πάνος Λυκουριώτης,

το δε πλοίον μας αισθαντικότατες ζημίες υπέφερεν». 

Στις 18 Φεβρουαρίου του 1823, ο Γάλλος Πρόξε-

νος στη λεμεσό Merhain σε αναφορά του γράφει:

«Τα ένοπλα ελληνικά πλοία σταθερώς διαδέχονται

άλληλα τις θαλάσσας μας, όπου εξεμηδένισαν την

τουρκικήν ναυσιπλοΐαν, συλλαμβάνοντα πλοία και εις

αυτόν τον λιμένα υπό τα πυροβόλα του Φρουρίου..».

(ν.Γ. κυριαζή, «η δράσις του Ελληνικού ναυτικού»,

κυπριακά Χρονικά, τ. 7, 1920, σελίδα 19). 

Φαίνεται λοιπόν ότι πολλές φορές προσορμίστη-

καν ελληνικά πολεμικά πλοία στην κύπρο και κυρίως

στα λιμάνια μεταξύ λάρνακας και μεταξύ Σαλαμίνος

και Αγίου Σεργίου, στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας

νάπας μεταξύ αλλά και στην ακτή της κυρηνείας

μεταξύ λαπήθου και καραβά, απ’ όπου προμη-

θεύονταν τρόφιμα και νερό. και αναφέρονται ειδικό-

τερα σε μια περιπολία 12 ελληνικών πολεμικών κα-

ραβιών στα ανοιχτά της κύπρου στις 8 Ιουλίου 1823,

που εξαγρίωσε και πάλι τους τούρκους του νησιού.

Αναφέρονται επίσης και επιδρομές μέσα στα ίδια τα

λιμάνια της λάρνακας, της Πάφου και της λεμεσού

κατά το έτος 1824. 

κατά τις προσορμήσεις των ελληνικών πολεμικών

καραβιών στην κύπρο, κατέφευγαν σ’ αυτά αρκετά

παλληκάρια που δεν μπορούσαν να υποφέρουν τον

τουρκικό ζυγό. 

Σε αναφορά του Προξένου Marco Antonio Santi

της 17ης οκτωβρίου του 1824, διαβάζουμε: 

«Ένα ισπανικό πλοίο που μετέφερε σώμα Αιγυπτίων

στρατιωτικών και αποτελούσε τμήμα της αποστολής

εναντίον των Ελλήνων, συνελήφθη από Έλληνα

κουρσάρο (στις 19 Σεπτεμβρίου 1824)..».

το γεγονός αναγράφεται και στο ημερολόγιο του

Γάλλου Προξένου. Στην ίδια αναφορά, μπρίκι με ρωσι-

κή σημαία υποχρεώθηκε από τον Έλληνα κουρσάρο,

καπετάνιο της γολέρας «Πολυξένη», Γιάννη Κων-

σταντίνη, να διακόψει το ταξίδι του και να παραδώσει

τα χρήματα που μετέφερε. (κρατικά Αρχεία Χάγης,

Φάκ. 107, αρ. 2). 

Στις 14 Δεκεμβρίου του 1825 αιχμαλωτίστηκε κοντά

στη λάρνακα αυστριακό πλοίο προερχόμενο από την

Βηρυττό.κατά τη νηοψία, διαπιστώθηκε ότι εξήντα

κιβώτια με τουρκικές επιγραφές προορίζονταν για τις

οθωμανικές δυνάμεις και κατασχέθηκαν μαζί με κιβώτια

αυστριακής ιδιοκτησίας (κρατικά Αρχεία Χάγης, Φάκ.

106, αρ. 2). 
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νάστασης – το 1821 στην κύπρο», λευκωσία 1993. 

6) M. Merhain, Έκθεση Γάλλου Προξένου εις λάρ-

νακαν, 1821-1827, κρατικά Αρχεία Χάγης.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣτορΙκη μνημη

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Η κορβέττα του Σπετσιώτη Ν.Μπόταση
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Μάνος Κράλης (1914 – 1989)

ο Μάνος Κράλης (το πραγματικό του όνομα ήταν

Γιώργος Μίνωος), γεννήθηκε στη λευκωσία το 1914.

Σπούδασε στο Παγκύπριο Διδασκαλείο και στο Διδα-

σκαλικό κολλέγιο μόρφου και εργάστηκε ως δάσκα-

λος σε διάφορα Δημοτικά σχολεία. την ίδια εποχή

έστελνε συνεργασίες σε διάφορες εφημερίδες και πε-

ριοδικά.

ο κράλης ήταν επηρεασμένος από τους Έλληνες

ποιητές της δεκαετίας του 1920 και ιδιαίτερα από την

ποίηση του Τέλλου Άγρα (1899-1944) και στην ηλικία

των 22 ετών, το 1936, εξέδωσε την πρώτη του ποιη-

τική συλλογή, «Ταξίδι στη γυμνή χρονιά». Στη συνέχεια

ο κράλης είχε ανανεωτικές διαθέσεις και εγκατέλειψε

το μέτρο και την ομοιοκαταληξία και υιοθέτησε τον

ελεύθερο στίχο.

το 1938 εξέδωσε τη δεύτερη ποιητική του εργασία

«Φθινόπωρο στην κόλαση», ενώ λίγο αργότερα εξέ-

δωσε την τρίτη και πιο ώριμη συλλογή του «Επιτά-

φιος του πληρώματος», γιατί είχε επηρεαστεί από

την ποίηση το Άγγλου Τ. Σ. Έλιοτ και του Γιώργου

Σεφέρη.

το χουντικό πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή

το 1974 καθώς και ο τραγικός θάνατος της κόρης του

τον επηρέασαν όταν έγραφε τις ποιητικές του συλλο-

γές «Γεύση θανάτου» και «Εντάφιον έαρ». 

τον μεγάλο του πόνο για την τραγωδία της κύ-

πρου από την τουρκική εισβολή τον βλέπουμε στους

πιο κάτω στίχους του (από το ποίημα «Γεύση θανά-

του»):

Η πλατεία ήταν έρημη εκείνη τη νύχτα

Με τα κλειστά περίπτερα, τις ξεσκισμένες

αφίσες.

Μύριζε καμένο ρούχο, στάχτη, πυρκαγιά.

Πηγαίναμε μαζί μα οι λέξεις στέγνωσαν στα

χείλη.

Μόνο κοινό σημείο επαφής ήταν ο φόβος

Εκείνος ο πρωτόπλαστος, απροσδιόριστος

φόβος

Που γνώρισε ο άνθρωπος σ’ ένα χωράφι τριβό-

λων.

Μετρούσαμε τους οβολούς της πίκρας μας

σκαλίζαμε την τέφρα* της ψυχής.

Κι άξαφνα πέρασαν με ορμή, μουγκρίζοντας

Τα στρατιωτικά αυτοκίνητα, κατάφορτα 

κλαδιά των ευκαλύπτων κι ακακίες,

Κι εχάθηκαν γοργά σ’ ένα πυκνό σκοτάδι.

Όμως σ’ αυτό το ελάχιστο διάστημα, 

για λίγα δευτερόλεπτα μονάχα

Το μάτι πρόφτασε να ιδεί 

στο δυνατό το φως των προβολέων

Ένα κεφάλι εφηβικό, 

που με ανάστροφη ματιά εκοίταζε το χάος

Τα στιβαγμένα σώματα κομμάτια.

– Τι γρήγορα που χάθηκαν τούτα τα νέα παιδιά

Απροετοίμαστα για θάνατο, 

γι’ αυτό το είδος του θανάτου...

ο μάνος κράλης πέθανε το 1989.

Νίκη Λαδάκη – Φιλίππου (1937 – 2003)

η Νίκη Λαδάκη-Φιλίππου γεννήθηκε στη λευ-

κωσία το 1937. μετά τις Γυμνασιακές της σπουδές

πήγε στο λονδίνο όπου σπούδασε Εμπορικά και στη

συνέχεια σπούδασε ελληνική και αγγλική φιλολογία

στην Αθήνα. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως μορφ-

ωτική λειτουργός στις Πολιτιστικές υπηρεσίες του υπο-

υργείου Παιδείας απ’ όπου και αφυπηρέτησε το 1995.

Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία,

ιδιαίτερα με την ποίηση και δημοσίευσε δεκάδες συνε-

ργασίες σε εφημερίδες και περιοδικά της κύπρου και

της Ελλάδας. Συμμετείχε σε πολλά λογοτεχνικά συνέδρ-

ια και σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και τιμήθηκε με

διάφορα βραβεία. Για ένα χρονικό διάστημα ήταν αντι-

πρόεδρος της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων λογοτεχνών

κύπρου, Γενικός Γραμματέας του κυπριακού ΠΕν

και μέλος σε πολλούς λογοτεχνικούς οργανισμούς. 

Ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις και πολλά ποι-

ήματα της δημοσιεύτηκαν σε διάφορες ανθολογίες.

Εξέδωσε πάνω από 14 βιβλία ποίησης και 4 δοκίμια.

μερικές από τις ποιητικές της συλλογές ήταν: «Ωδές»,

«Δρόμοι αγάπης», «Άτονα», «Επεισόδια», «Σφαγ-

μένη άνοιξη», «Το όνειρο» και «Το τραγούδι του

Πενταδάκτυλου».

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα της «Απόψε

που γεννήθηκε ο Χριστός» από τη συλλογή «Δρό-

μοι αγάπης»: 

Απόψε που στη Βηθλεέμ γεννήθηκε ξανά ο

Λυτρωτής,

Απόψε που η κακία και το ψέμα

Χαθήκαν εις του δρόμου την καμπή,

Απόψε γίνου άνθρωπος με δύναμη,

Με θέληση περίσσια,

Κι ορκίσου για μια αύριο καλύτερη απ’ αυτή.

Κι όταν το άστρο της Βηθλεέμ

Στη φάτνη θα σταλάξει

Το δάκρυ από τα μάτια σου,

Του λυτρωμού το δάκρυ,

Μην το αφήσεις, άνθρωπε, να πέσει, να χαθεί,

Γιατί αν πέσει πα’ στης γης

Θενά το πιεί το χόρτο, Κι αν πέσει στο λιθό-

στρωτο

Θα το χαρεί ο διαβάτης. 

Μ’ αν στης καρδιάς σου τις πτυχές

Το δάκρυ θα σταλάξει, θα νιώσεις 

πως γεννήθηκε μαζί με το Χριστό

ο νέος εαυτός σου, 

και δύναμη και θέληση και περηφάνια περισσή

Θενά σου τάξει.

η νίκη λαδάκη-Φιλίππου πέθανε τον οκτώβριο

του 2003 και η κυπριακή κυβέρνηση αναγνωρίζοντας

τη μεγάλη προσφορά της στα κυπριακά και Ελληνι-

κά Γράμματα, ανέλαβε την κάλυψη των δαπανών της

κηδείας της.

Πάνος Ταλιαδώρος (1909 – 1990)

ο Πάνος Ταλιαδώρος γεννήθηκε στο καϊμακλί.

Εργάστηκε ως δάσκαλος και δημοσίευσε ποιήματα,

διηγήματα και κριτικές μελέτες στις εφημερίδες και σε

περιοδικά. Ήταν επίσης Πρόεδρος του κυπρο-Σοβιε-

τικού Συνδέσμου. Έργα του «Βραδιές καλοκαιριά-

τικες», «Στα παρασκήνια της αγάπης», «Η μπα-

λάντα της νέας ζωής» κ.ά. 

Στην «μπαλάντα της νέας ζωής» οραματίζεται ένα

καλύτερο κόσμο όπου θα επικρατεί η ισότητα και η

δικαιοσύνη. Δίνουμε μερικούς στίχους:

Θα ‘ρθει μια όμορφη αυγή

Όπου και να ‘ναι θα φανεί

Πέρα απ’ την ανατολή

Να φέρει του ήλιου το φως που όλα θα τα ντύσει

- κάμπους, πελάγη και βουνά -

Στα άσπρα και στα γιορτινά

Να λάμπουνε παντοτινά

Μες της ατέρμονης χαράς το πιο γλυκό μεθύσι.

Χρόνια και χρόνια περπατώ

Να σταματήσω δεν μπορώ

Και ολοένα προχωρώ

Μες στους ανθρώπους τους απλούς πιασμένος

χέρι χέρι.

Τέρμα μας είναι η χαρά, Ισότητα και λευτεριά,

Ειρήνη, πρόοδος, δουλειά,

Σε μαύρους, κίτρινους, λευκούς, σ’ όλα της γης

τα μέρη

Γιάννης Σταυρινός Οικονομίδης 

(1894 – 1987)

ο Γιάννης Σταυρινός Οικονομίδης γεννήθηκε

στο ριζοκάρπασο το 1894 και μετά τις Γυμνασιακές

του σπουδές πήγε στην Αθήνα όπου σπούδασε νομι-

κά (1914-1917). Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρ-

ου στην Αμμόχωστο για 53 χρόνια (1919 -1972). η

τουρκική εισβολή του 1974 τον βρήκε στο χωριό του

το ριζοκάρπασο. Αρνήθηκε να το εγκαταλείψει και

παρέμεινε εκεί εγκλωβισμένος μέχρι που η υγεία του

επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε στη λευκωσία όπου

και πέθανε το 1987.

ο οικονομίδης θεωρείται ένας από τους πρώτους

κύπριους πεζογράφους. Είχε πολύ προοδευτικές ιδέες

και αυτό το βλέπουμε στα πεζογραφήματα του. Όταν

ήταν ακόμα φοιτητής στη νομική Σχολή στην Αθήνα

το 1915 εξέδωσε το πρώτο του έργο με τίτλο «τα

πρώτα διηγήματα».

Είχε επηρεαστεί από τη Γαλλική λογοτεχνία και το

1918 μετάφρασε διηγήματα του Γάλλου συγγραφέα

Γκι ντε μοπασάν. λίγο μετά την επιστροφή του στην

κύπρο εξέδωσε στην Αμμόχωστο το περιοδικό «Νέα

Εποχή» το 1921. Έγραψε τις ποιητικές συλλογές

«Κομμάτια της ψυχής μου» 1920, «Από τη μονα-

ξιά μου» 1923 και «Καημοί» 1930.

τον τραβούσε επίσης η πεζογραφία και το 1937

έγραψε στην κυπριακή διάλεκτο τη συλλογή «Κυ-

πραίικα» με θέματα από την καθημερινή ζωή της

κυπριακής υπαίθρου όπου μαστιγώνει την κοινωνι-

κο-οικονομική αδικία που επικρατεί. την περίοδο του

μεσοπολέμου, έγραψε ακόμη δύο νουβέλες με έντο-

νο το ερωτικό στοιχείο «Μέσα στα πεύκα» και «Η

περιουσία του θείου», οι οποίες δημοσιεύτηκαν πολύ

αργότερα, τη δεκαετία του 1980, μαζί με τη δεύτερη

σειρά των «Κυπραίικων» (1983). 

Σ’ ένα από τα διηγήματα του «Μέσα ο χάρος κι

έξω ο δανειστής», που έγραψε το 1934 περιγράφει

την κατάσταση που επικρατούσε στα χωριά της μεσα-

ορίας και επικρίνει το άδικο κοινωνικο-οικονομικό κα-

θεστώς που επικρατούσε επί Αγγλοκρατίας. 

η πεδιάδα της μεσαορίας ήταν ξερή και ακαλλι-

έργητη από την ανομβρία και αυτό έκανε τους χωρι-

κούς να υποφέρουν από τη φτώχια. οι φτωχοαγρό-

τες που είχαν στραμμένα τα βλέμματα στους ουρα-

νούς αλλά δεν έβλεπαν καμιά σωτηρία, δεν είχαν άλλη

επιλογή και αναγκάζονταν να δανείζονται λεφτά από

τους εμπόρους και τους τοκογλύφους για να επι-

βιώσουν οι ίδιοι και τα ζώα τους ή για να πάρουν σιτάρι

και κριθάρι για να σπείρουν. Για να δανειστούν όμως

λεφτά έπρεπε να βάλουν υποθήκη κάποιο χωράφι ή

και το σπίτι τους και πολλές φορές το έχαναν γιατί δεν

μπορούσαν να ξοφλήσουν το δάνειο τους.κεντρικός

«ήρωας» του διηγήματος είναι ο Γεωρκής που εκτός

από τα πιο πάνω προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει

και την αρρώστια του γιου του. ο γιατρός που επι-

σκέπτεται τον άρρωστο γιο δεν σκέφτεται το οικονο-

μικό χάλι του Γεωρκή, αλλά εκμεταλλεύεται την κατά-

σταση και παίρνει τα χρυσαφικά της κόρης του σε εξευ-

τελιστική τιμή. την ώρα που το παιδί του κινδυνεύει

να πεθάνει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το γλιτώσει,

έρχεται και η αγωγή του εμπόρου που του έδωσε

δανεικά...

Σ’ ένα άλλο διήγημα του «Η ψυσιή έν’ αέρας»,

από την ίδια σειρά των κυπριακών διηγημάτων του

(Κυπραίικα, Β΄, 1983) δεσπόζει η μορφή της καλ-

λίνας, μιας ώριμης χήρας καρπασίτισας, η οποία ανα-

δεικνύεται φορέας ενός ήθους αρχέγονου και μιας

στάσης ζωής διαφορετικής από αυτή που επιτάσσει

το συντηρητικό πλαίσιο του τόπου και της εποχής.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
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Community football club Omonia Youth FC,

sponsored by Spector, Constant & Williams,

Vas Barbers and V Jewellers, las weekend host-

ed another successful Summer 6-a-side Tourna-

ment. The tournament this year was sponsored

by 'Greek Deli 2 U' (www.gd2u.co.uk) 

By Mike Pieri

Over the weekend, the Radiomarathon Centre in

Enfield was transformed into an arena where young

footballers from near and far competed for Cup and

Plate competitions in the club's 6-a-side summer

youth football tournament. 

After the disrupted season all grassroots youth

football clubs have had to endure, last Saturday and

Sunday was truly a celebration of football. Coming

off the back of the wonderful Euro 2020 champi-

onships, it was fantastic to see so many smiling and

happy faces playing football in beautiful weather.  

Even though there is the growing frustration of high

ticket prices, ludicrous transfer fees and salaries in

the professional game, at grassroots level at least,

this little corner of the footballing world again showed

what can be done with a few pitches, goals, footballs

and volunteers to offer children the chance to play

the game they love in a tournament setting. Indeed

grassroots youth football is thriving and last week-

end again proved that football can indeed, still be the

beautiful game. 

Split over two days to accommodate the popular-

ity of the event, clubs from four counties arrived at

the Radiomarathon Centre in Enfield, North London

for what was unanimously described as a well-run,

well-organised and fantastic tournament.  

There were 11 categories in all from Under 7 all

the way through to Under 14 including three all-girl

categories to cater for the explosion in girls' football

over the last few years. In total over 115 teams took

part encompassing over 1000 young footballers in

what was a genuine festival of football. 

The number of spectators over the two days ex-

ceeded 3000 people, which included scouts from pro-

fessional clubs Tottenham Hotspur, Crystal Palace,

Chelsea and Arsenal who were very complimentary

of the whole set-up as well as the quality of the foot-

ball they witnessed. What spectators, coaches, ref-

erees and players experienced over the two days

was a tournament that was superbly organised and

credit goes to the Omonia Youth FC Management

Committee and the volunteer helpers who spent

months ensuring that logistically the two days ran

seamlessly. 

The weather certainly helped as did the opportu-

nity to savour the various food on offer as Omonia

Youth FC managers, coaches, parents and friends

made sure visitors were well fed with traditional Cyprus

souvlakia as well as a variety of burgers all washed

down with a wide range of drinks. Thanks to the tour-

nament sponsors 'Greek Deli 2 U' for their donation

and hard work over the weekend. 

As an England Football Accredited Club, Omonia

Youth FC takes pride in a status granted clubs who

are rigorously judged to be well-run and sustainable,

and who prioritise the wellbeing and safeguarding of

their young patrons, quality coaching and the imple-

mentation of the FA's 'For All' initiative. This was clear-

ly in evidence during the tournament with the club or-

ganising the pitches to ensure that only coaches,

managers and players could enter the 'designated

coaches zone' with a cordoned off area behind a re-

spect barrier on the outside for parents and specta-

tors to enjoy the action. Every team was given a

'Coaches ID Badge' to identify the only adults per-

mitted in the coaching area. This was appreciated by

visiting coaches and was regularly commented on

as an example of good practice that ensured the

coaches were given the time and space to coach and

be with their teams without the distraction of sup-

porters. This provided the opportunity for players and

teams to show their best and the 1000+ young foot-

ballers who descended on the Radiomarathon Cen-

tre certainly enjoyed the excellent playing surface

and revelled in a positive, competitive atmosphere.  

Club Chairman Michael Pieri had this to say: 

"After the year we have had, ending the season

with a successful tournament like this makes all the

hard work worth it. Very few know what it takes to put

on a successful tournament; it takes months of plan-

ning, preparation and hard work. For all the appre-

hension in the lead up to the event, it is worth it when

you see so many happy young footballers, happy

coaches, parents, carers and supporters. 

I am very proud of what the club have put on over

the weekend, and it is always nice to hear positive

things about the club and this year's event was no

exception as visitors praised the event - from an or-

ganisation point of view, from the delicious food that

was available to the quality of the playing surface.

The good weather helped, even if Sunday was prob-

ably too hot for some. 

It is events like this that give our club the opportu-

nity to display what we are about and celebrate our

values and philosophy by serving not only the needs

of our own young footballers but the young footballers

and teams of our community and grassroots football

too. A titanic effort is required to plan and execute the

event and again I am proud to say that the club pulled

together to ensure that the young footballers of our

club and their parents / carers and supporters went

home delighted that their club's tournament was again

a huge success. A few special mentions: thank you

to the committee whose unstinting support made the

event possible. Thank you to Club Treasurer Demi

Shiamishis who along with Marina Shiamishis coor-

dinated the catering team which included parents and

supporters of the club too. Their operation was a mod-

el of efficiency. Thank you to Alex Christofi and Chris

Koumourou from our event sponsor 'Greek Deli 2 U'.  

There are so many others to thank that I don't want

to risk forgetting anyone. They know who they are

and it is their unselfishness in giving up their time that

epitomises the strength of the club. There were those

who set up on Friday evening, those who came in at

7am on Saturday and Sunday and didn't leave until

after 5pm. The most thankless task is the clean-up

at the end of the day on Sunday and there were a

few us still packing up and cleaning at 7pm! 

A big thank you also to our referee team whose

conduct was exemplary. They acquitted themselves

magnificently over the two days; thank you Alex,

Jaleel, Nicolas, Fintan, Girish and Harry. Very pro-

fessional performances from all.  

Finally, a very heartfelt and special thank you to

the mums, dads, current and former players and

friends of the club who stepped up and helped over

the two days without whom the food stall would not

have been able to run! It is this collective effort as a

club that when we pull together, everything and any-

thing is possible. Community spirit is at the heart of

the club's ethos and philosophy and it is events like

this which typify and represent what the club is about.

Those of us in the current committee are very con-

scious of continuing and building on what has gone

before by leaving a lasting and sustainable legacy.

We should all be proud of what we are part of and

the bigger picture is sometimes not easy for all to see

but there are enough us who have that vision and

when the baton of responsibility is handed over, the

club is in a good place for a seamless transition." 

Omonia Youth FC was founded in 1994, and with

32 teams in all age groups set to compete next sea-

son, the club has never been in a stronger position.

The heritage bestowed on the current committee is

an important one, and last weekend showed again

that Omonia Youth FC continues to flourish and lead

the way as a community football club with a fine tra-

ditional for providing a positive environment for young

footballers to develop their football education within

a setting where they can also mature as individuals

and as friendship groups. Last weekend was a foot-

ball fiesta, which promoted community spirit and pos-

itive feelings. What a way to prepare for the summer

and laying the foundations for another successful

season next year. Well done all. Have a wonderful

summer 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 con-

tact page on the club's website www.omoniayouth-

fc.com as well as following the club on twitter @Omo-

niaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994. 

Should you feel enthused and want to know

more about Omonia Youth FC, you can

contact the club at omoniayouthfootball-

club@hotmail.com, via the contact page

on the club's website www.omoniayouth-

fc.com as well as following the club on

twitter @OmoniaYouthFC and Instagram

@omoniayouthfc1994.

Under 13 Cup winners Omonia Youth Gold

Successful Festival of Football at the Omonia
Youth FC 2021 Summer Τournament 

Catering team Kebab FC

Catering team Kebab FC



MIDIA ME ASPRO XIRO

KRASI

MUSSELS WITH DRY

WHITE WINE

INGREDIENTS Serves 4

1 kg mussels in shells

175ml dry white wine

1 shallot, finely chopped

2 bay leaves 

2 cloves garlic, minced 

a small bunch fresh parsley, fine-

ly chopped

3 sprigs of fresh thyme, finely

chopped

sea salt and freshly ground pep-

per

TO GARNISH

A small handful of fresh flat-leaf

parsley, finely chopped 

METHOD 

1. Scrub the shells of the mus-

sels under cold running wa-

ter. Pull out the protruding

beards using a small sharp

knife. Tap any opened mus-

sels as this makes them close

the shells immediately if they

are alive. Discard any which

do not open when you tap

them as they are maybe dead

and not edible. Rinse the

mussels again in fresh cold

water to remove any residue

of any shells and beards and

drain in a colander. 

2. Place the mussels into a large

heavy- based pan, then add

the dry white wine, chopped

shallot, bay leaves, garlic,

fresh parsley and fresh thyme. 

3. Cover the pan tightly with a

lid and bring to a boil and re-

duce the heat to low. Cook

until the shells are open, and

the mussels are just cooked,

3-4 minutes, shaking the pan

from time to time to cook them

evenly. Add the salt and pep-

per to taste. 

4. Transfer the mussels with a

slotted spoon into warmed

bowls. Discard any whose

shells are remained shut.

Pour over the pan juices,

sprinkle parsley on top and

serve hot with plenty of crusty

bread.

© Copyright  George Psarias
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MIDIA ME ASPRO XIRO KRASI
Mussels with dry white wine 

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις (ρΙκ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 ντοκΙμΑντΕρ της Βρετανικής

τηλεόρασης 
23.05 ΣυνΑυλΙΑ: “Τραγούδια της

Φωτιάς”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ρΙκ
15:25 καμώματα τζι’ Αρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 CYPRUS WINE FESTIVAL
21.00 Ελληνική ταινία: 

“Ο Τελευταίος Πειρασμός”

22.40 Ελληνική ταινία: 
“Ταξίδι Με τον Έρωτα”

00.20 Ελληνική ταινία: 
“Μια Υπέροχη Μέρα”

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
14:00 κύπριοι του κόσμου - ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19.30 Αύριο είναι κυριακή με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.05 με τον Φακό του Hellenic TV
20.30 κωμική Σειρά: Ακάλυπτος

21.00 Ελληνική ταινία: 
“Ντάμα Σπαθί”

22.20 Ελληνική ταινία: 
“Πλούσιοι Χωρίς Λεφτά”

KYΡIAKH 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

11.00 μετάδοση Θείας λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:00 Αθλητική κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙκ
21.30 Διαλέγω καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.35 Ελληνική ταινία: 

“Ο Κανονιέρης”

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

09.30 Από μέρα σε μέρα
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Greekstories: 
Αυγουστίνος Γαλιάσσος 

20:30 "Ανάδειξέ το" με την 
Άννα νικολαΐδη και την ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
“Τέσσερις Νύφες κι Ένας 

Γαμπρός”

22.40 το ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.30 Ελληνική ταινία: 
“Έρωτας στους Αμμόλοφους”

22.40 Ελληνική ταινία: 
“Ροκάκιας τη μέρα... Το βράδυ

καμαριέρα”

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα 
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

19.50 με τον Φακό του Hellenic TV
20.20 Ελληνική ταινία: 

“Εσένα Μόνο Αγαπώ”

22.35 Ελληνική ταινία: 
“Το Παιδί της Πιάτσας”

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από μέρα σε μέρα
17:25 καμώματα τζι Άρώματα-ρΙκ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙκ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις (ρΙκ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική ταινία: 

“Καημοί στη Φτωχογειτονιά”

23.05 Ελληνική ταινία: 
“Η Καφετζού”

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

On 20 July 1974, in purported response to an illegal coup in

Nicosia, Turkey invaded the Republic of Cyprus. On 14 August

1974, three weeks after the downfall of the short-lived coupist

regime in Nicosia and its sponsor in Athens, Turkey re-invaded

the Republic of Cyprus. 

As a combined result, Turkey implemented a pre-existing strat-

egy by occupying and ethnically cleansing more than 36 per cent

of the territory and 57 per cent of the coastline of the Republic of

Cyprus. In the process, while other sovereign states looked the

other way, Turkey systematically violated the UN Charter of 1945,

the Geneva Conventions of 1949, the European Convention on

Human Rights of 1950 and a host of other international treaties

designed to prevent a repeat of the invasions, occupations and

acts of ethnic cleansing that had scarred Europe in the years be-

fore 1945.   

By contrast with what was to occur after Iraq had invaded

Kuwait in 1990, the UN Security Council adopted a string of fee-

ble Resolutions, while failing to authorise any enforcement ac-

tion under Chapter VII of the UN Charter. Consequently, the Re-

public of Cyprus has endured 47 years of:  

– Illegal occupation by the armed forces of Turkey; 

– The forced displacement of citizens of the Republic of Cyprus

who have been arbitrarily denied their right to return to their homes

and other properties by virtue of their ethnicity and religion; 

– Ethno-religious cleansing, crimes against humanity, other

international crimes and human rights violations committed by

Turkey with impunity;

– Colonisation by Turkey through ongoing population trans-

fers from Turkey into the area of the Republic of Cyprus occupied

by it, in violation of Articles 49.6 and 147 of the Fourth Geneva

Convention of 1949;

– Human trafficking and people trafficking from or via Turkey

into the Turkish-occupied area;

– Racist, discriminatory and inhumane practices arbitrarily ap-

plied by Turkey;

– Apartheid and segregation on ethno-religious lines arbitrar-

ily applied by Turkey;

– The persecution and inhumane treatment of 'enclaved' citi-

zens of the Republic of Cyprus living in Turkish-occupied areas;

– Enforced disappearances with no effective investigations in-

to the cause of each disappearance and with no justice delivered

to the families;

– Cultural destruction and despoliation including via thefts from

– and acts of vandalism within – churches, graveyards and his-

toric sites;

– The destruction and defacement of the environment, as sym-

bolised by the dropping by the Turkish Air Force of incendiary Na-

palm bombs in tinder-dry forest areas in 1974 and by the post-

1974 spraying of nationalistic graffiti onto a vast area of the south-

ern slopes of the Turkish-occupied Kyrenia Mountains; 

– The pillage and plunder of the fisheries, minerals and other

natural resources of the Republic of Cyprus by Turkey;

– Hypocrisy by Turkey and the sovereign states that have cho-

sen to appease it;

– Intransigence by Turkey;

– The violation of United Nations resolutions by Turkey;

– The disregard of Court judgments by Turkey;

– Violations of human rights and fundamental freedoms by

Turkey;

– Violations of international humanitarian law by Turkey;

– Other violations of international law by Turkey;

Silence and inaction by the democracies of the world that must

belatedly wake up to the terrible mistakes they have made by ap-

peasing Turkey, by turning a blind eye to its re-descent into au-

thoritarianism and by failing to take any effective action as Turkey

has become a covert sponsor of terrorism, a source of state-spon-

sored extremism and an emerging nuclear power that endangers

Europe, the Middle East and the wider world. 

The Cyprus issue can only be resolved by fair, transparent

and lawful means that seek to:

– to end the segregation of citizens on the basis of their back-

ground;

– to liberate the Republic of Cyprus from Turkish occupation,

colonisation and exploitation;

– to apply the principles underpinning the rule of law, justice

and democracy – for the benefit of the people of the Republic of

Cyprus and for the benefit of each of its citizens and lawful resi-

dents irrespective of ethnic or religious background;

– to achieve the 3Rs that Lobby for Cyprus has been cam-

paigning for since its foundation in 1992:

– The Removal of Turkish troops;

– The humane Repatriation of the colonists brought into the

Turkish-occupied areas from Turkey and elsewhere, subject to

due process;

– The enforcement of the legal right of all forcibly displaced

persons, irrespective of ethnic or religious background, to Return

to their homes without restrictions or pre-conditions. 

#FreedomForCyprus                    #Δενξεχνώ

47 years of Turkish occupation in Cyprus
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