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ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Δεν θα ανεχθούμε
νταηλίκια στο Αιγαίο»

ΣΕΛΙΔA 3

Στις 5 και 12 Φεβρουαρίου οι προ-
εδρικές εκλογές στην Κύπρο

n ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΕΛΙΔA 6

Τα ΜΟΕ Τατάρ είναι η… 
αναγνώριση του ψευδοκράτους
n ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ

ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΝ»
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Εντείνει τις προκλήσεις 
ο Ερντογάν και στοχεύει 

την κυπριακή ΑΟΖ
ΣΕΛΙΔΑ 4

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ

Εκδήλωση για το Κυπριακό στη
Βουλή των Κοινοτήτων

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ, 7μμ, GRAND COMMITTEE ROOM
ΣΕΛΙΔΑ 21

n ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ ΚΑΙ ΦΙΝΣΛΕΫ

Αφιέρωμα στον Νομπελίστα

ποιητή Γ. Σεφέρη στην οικία 

του Πρέσβυ της Ελλάδος
n ΣΕΦΕΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

n «ΕΣ ΓΗΝ ΕΝΑΛΙΑΝ ΚΥΠΡΟΝ ΟΥ Μ’ ΕΘΕΣΠΙΣΕΝ…»

ΣΕΛΙΔΑ 10

Α Π Ο Ψ Η

ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ (ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 22 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ)

Ταπεινωμένος και «ξεδοντιασμένος»
αλλά… δεν ξεκολλά από την καρέκλα του!!!

n ROGER GALE: «ΑΝ ΔΕΝ ΦΥΓΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ,

ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ»

n ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΝΤΣΕΡ ΠΟΥ ΕΙΧΕ… ΣΥΝΗΘΕΙΑ

ΝΑ «ΧΟΥΦΤΩΝΕΙ» ΑΝΔΡΕΣ –  ΤΟΥ ΓΕΜΙΖΑΝ 

ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΕ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ “ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ”
ΣΕΛΙΔA 2



Τ
απεινωμένος από τους ίδιους τους

στενούς συνεργάτες του, από δύο

κορυφαίους υπουργούς του, οι οποίοι

τα βρόντηξαν και έφυγαν με βαριές κατ-

ηγορίες κατά του Μπόρις Τζόνσον, αντι-

μέτωπος με σωρεία παραιτήσεων, σκαν-

δάλων, ψεμάτων, αλλά επιμένει να κρα-

τείται στην καρέκλα της πρωθυπο-

υργίας, αγνοώντας την καθολική κατα-

κραυγή εναντίον του.

Αφορμή για τη νέα κυβερνητική και κομ-

ματική κρίση η σεξουαλική συμπεριφορά

του Συντηρητικού βουλευτή Κρις Πίντσερ,

πρώην υπουργού Ευρώπης και αναπλη-

ρωτή υπεύθυνου κομματικής πειθαρχίας

στο Κοινοβούλιο. Είχε τη… συνήθεια να

«χουφτώνει» άνδρες δημόσια, κατά προτί-

μηση νεαρούς. Ο πρωθυπουργός Μπό-

ρις Τζόνσον αρχικά αρνήθηκε ότι γνώρι-

ζε, μετά είπε ότι ήλθαν εις γνώσιν του φήμες

αλλά ήταν ατεκμηρίωτες κατηγορίες και

στο τέλος παραδέχθηκε ότι είχε ενημερω-

θεί αλλά το… ξέχασε!

Στο Συντηρητικό Κόμμα επικρατεί ανα-

βρασμός. Η ηγεσία του Τζόνσον αμαυρώ-

θηκε από σκάνδαλα και παρατυπίες κατά

τους τελευταίους μήνες, με την αστυνομία

να επιβάλλει πρόστιμο στον Βρετανό

πρωθυπουργό για την παραβίαση των

περιορισμών που είχαν υιοθετηθεί για την

ανάσχεση της COVID-19, αλλά και μία

επιβαρυντική αναφορά που εκδόθηκε σχε-

τικά με τη συμπεριφορά αξιωματούχων

στο πρωθυπουργό γραφείο για τον ίδιο

λόγο.

Παράλληλα, υπήρξαν παλινωδίες και

φτωχή υπεράσπιση ενός βουλευτή τους

κανόνες περί λόμπινγκ αλλά και επικρίσεις

ότι ο Τζόνσον δεν έκανε αρκετά για να αντι-

μετωπίσει το αυξανόμενο κόστος ζωής,

καθώς πολλοί Βρετανοί αγωνίζονται για

να τα βγάλουν πέρα με τις αυξανόμενες

τιμές των καυσίμων αλλά των τροφίμων.

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Με διαφορά λίγων λεπτών, υπέβαλαν

την παραίτησή τους το βράδυ της Τρίτης

οι Υπουργοί Υγείας και Οικονομικών, κατα-

λογίζοντας στον Πρωθυπουργό Μπόρις

Τζόνσον έλλειμα σοβαρότητας, σεμνό-

τητας και αρχών.

Αρχικά, ο Υπουργός Υγείας Σάτζιντ

Τζάβιντ δημοσιοποίησε την επιστολή παρ-

αίτησης προς τον κ. Τζόνσον, στην οποία

αναφέρει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να

υπηρετεί την κυβέρνηση «με ήσυχη συνεί-

δηση».

Αναφέρει πως οι πολίτες έχουν κατα-

λήξει στο συμπέρασμα πως υπό την ηγεσία

του Μπόρις Τζόνσον οι Συντηρητικοί δεν

ενεργούν «ούτε με ικανότητα ούτε προς

το εθνικό συμφέρον».

Προσθέτει πως ο Πρωθυπουργός δεν

έχει επιδείξει, μετά από την εσωκομματι-

κή διαδικασία δυσπιστίας εναντίον του,

ούτε ταπεινότητα ούτε έλεγχο και τονίζει

πως η χώρα χρειάζεται έναν Συντηρητικό

ηγέτη ακόμα «δυνατό και με αρχές».

Στη δική του επιστολή προς τον Πρωθυ-

πουργό, ο Υπουργός Οικονομικών Ρίσι

Σούνακ σημειώνει πως οι πολίτες δικαίως

αναμένουν η διακυβέρνηση να ασκείται

«με χρηστό τρόπο, με ικανότητα και με

σοβαρότητα».

Προσθέτει δε ότι οι προσεγγίσεις τους

ως προς την οικονομική πολιτική διαφέ-

ρουν σημαντικά.

ΚΟΥΡΔΟΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ 

Ο ΝΑΝΤΙΜ ΖΑΧΑΟΥΙ

Στη θέση του Ρίσι Σούνακ στο Υπουρ-

γείο Οικονομικών τοποθετήθηκε ο μέχρι

τώρα Υπουργός Παιδείας Ναντίμ Ζαχά-

ουι και το Υπουργείο Υγείας που άφησε

ο Σάτζιντ Τζάβιντ, αναλαμβάνει ο μέχρι

τώρα προϊστάμενος προσωπικού της Ντά-

ουνινγκ Στριτ και πρώην Υπουργός Brexit,

Στιβ Μπάρκλεϊ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ζαχάουι είναι

Κούρδος γεννημένος στο Ιράκ. Έφθασε

στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την οικο-

γένειά του χωρίς να ξέρει λέξη αγγλικά και,

στη συνέχεια ακολούθησε μια προσοδο-

φόρα καριέρα στις επιχειρήσεις. Ικανότα-

τος, ο Μπόρις Τζόνσον τον διόρισε υπουρ-

γό Υγείας και μετά υπουργό Παιδείας.

Σημειώνεται ότι πέραν από τους δύο

υπουργούς, τις παραιτήσεις τους υπέβα-

λαν  μέχρι τώρα, ο αναπληρωτής Γενικός

Εισαγγελέας, έξι υπουργοί και υφυπουρ-

γοί, δεκατέσσερις (!) κοινοβουλευτικοί

ιδιαίτεροι γραμματείς, δηλαδή στενοί συνερ-

γάτες υπουργών, ένας αντιπρόεδρος του

Συντηρητικού Κόμματος και δύο εμπορι-

κοί απεσταλμένοι, δηλαδή συνολικά ακόμα

είκοσι δύο βουλευτές με κυβερνητικά και

κομματικά πόστα μέχρι χθες το μεσημέρι.

Υπολογίζεται ότι θα ακολουθήσουν και

πολλές άλλες αποχωρήσεις εντός της βδο-

μάδας.

ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΟΥΜΕ…

Ένας αυξανόμενος αριθμός μελών του

κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος

δήλωσαν ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει για

τον Τζόνσον. Το επίπεδο της εχθρότητας

με το οποίο είναι αντιμέτωπος το Τζόνσον

εντός του κόμματος είναι τεράστιο.

«Υποπτεύομαι ότι θα πρέπει να τον βγά-

λουμε από την Ντάουνινγκ Στριτ κλοτσώντας

και φωνάζοντας», δήλωσε ένας συντηρη-

τικός βουλευτής στο Reuters που θέλησε

να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Αν πρό-

κειται να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο,

τότε θα το πράξουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο δε γνωστός βετεράνος βουλευτής

Ρότζερ Γκέιλ, πρόεδρος της Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής για την Κύπρο, σε

συνέντευξή του στο Sky News, δήλωσε

ότι «αν ο Μπόρις δεν φύγει εθελοντικά,

τότε εμείς, η κοινοβουλευτική ομάδα,

θα τον αναγκάσουμε να φύγει».

Ο ΠΙΝΤΣΕΡ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΩΝ «CONSERVATIVE

FRIENDS OF CYPRUS»

Σχετικά με τον παραιτηθέντα βουλευ-

τή Κρις Πίντσερ, γράφει η Φανούλα Αργυ-

ρού:

Το βράδυ που καταγγέλθηκε ότι χού-

φτωσε δύο άνδρες στο Carlton Club, ο

βουλευτής Κρις Πίντσερ είχε πάει προη-

γουμένως στην εκδήλωση των «Συντηρη-

τικών Φίλων της Κύπρου», στο ίδιο κτή-

ριο, αλλά σε διαφορετικό όροφο,  για να

γιορταστούν τα 30χρονα από την ίδρυση

της οργάνωσης. Παρόντες πολλά άτομα,

μεταξύ τους και πολλοί επώνυμοι από την

Ομογένεια. Ο Πίντσερ ήταν ένας από τους

ομιλητές στην εκδήλωση (φωτό).

Σύμφωνα με την “Daily Mail”, για να

παραμείνει στην εκδήλωση, ώστε να ακούσει

την ομιλία της βουλευτού Τερέζας Βίλ-

λιερς, οι διοργανωτές υποσχέθηκαν στον

Πίνστερ ότι «το ποτήρι του θα ήταν συνεχώς

γεμάτο λευκό και κόκκινο κρασί». Και έμει-

νε. Πληθώρα φωτογραφιών από διάφο-

ρες πηγές δείχνουν τον Πίντσερ να συνο-

μιλεί με άτομα που ήταν εκεί κρατώντας

το ποτήρι του. Οι φωτογραφίες αυτές πε-

ριέργως διαγράφηκαν από τις ιστοσελίδες,

αλλά υπάρχουν.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες

και μετά από έρευνα που έγινε, ο Pincher

δεν… χούφτωσε κανέναν από τους παρι-

σταμένους Φίλους της Κύπρου,  είτε βου-

λευτές είτε Ελληνοκύπριους…

Με βάση την ίδια εφημερίδα αλλά και

από δημοσιεύματα της “Sun”, ο Πίντσερ

μετά την εκδήλωση των «Συντηρητικών

Φίλων της Κύπρου» και αφού είχε ήδη

καταναλώσει άφθονο κρασί, πριν τις 10μμ

κατέβηκε στον κάτω όροφο για να συνεχίσει

το ποτό του στο μπαρ.

Μέχρι τις 10.30μμ, αναφέρουν τα δημο-

σιεύματα, ο Πίντσερ ήταν τύφλα στο μεθύσι

(«στρακόττο», στα κυπριακά). Τρέκλιζε,

παραπατούσε, έπεφτε κάτω, σηκωνόταν

και πλησίαζε ανάρμοστα νεαρούς εργαζό-

μενους στη Βουλή… Ήταν ένα θέαμα αξιο-

θρήνητο. Η εφημερίδα «Sun» που πρό-

βαλε το θέμα, έγραψε ότι επιτέθηκε σεξου-

αλικά σε δύο άνδρες εκεί στο μπαρ. Έφυγε

από το χώρο μόνο όταν έκλεισε το κλαμπ,

μετά τη 1πμ.

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΧΟΥΦΤΩΜΑ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΕΣ

Μετά τις καταγγελίες,  ο Συντηρητικός

βουλευτής Chris Pincher  παραιτήθηκε

από τη θέση  του ως Deputy Chief Whip

στη Βουλή των Κοινοτήτων (υπεύθυνος

κομματικής πειθαρχίας), αλλά παραμένει

στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής.  Ο

εν λόγω βουλευτής μάς ενδιαφέρει άμεσα,

καθώς ήταν υπεύθυνος να διαχειρίζεται

την τύχη της Κύπρου, από τις 25 Ιουλίου

2019  μέχρι τις 13 February 2020 ως Υφυ-

πουργός Ευρώπης  στο Υπουργείο Εξω-

τερικών - Κοινοπολιτείας ( και Ανάπτυξης).

Είχε αντικαταστήσει τον άλλο παραιτηθέ-

ντα τότε,  γνωστότατο για τις θέσεις του

έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχε-

τικά με την ΑΟΖ, και τις διαπραγματεύσεις

στο Κράν Μοντανά, Sir Alan Duncan

(Μεταξύ Ιουλίου 2016 και 2019).

Ο Chris Pincher  (βουλευτής για την πε-

ριοχή Tamworth του Staffordshire από το

2010) έδωσε την παραίτησή του στον

Πρωθυπουργό Boris Johnson  λέγοντας

ότι «ντρόπιασε τον εαυτό του». Σύμφωνα

με την επιστολή παραίτησής του η οποία

δημοσιεύθηκε στον Τύπο, έγραψε ότι: «ήπιε

πολύ και πρόσβαλε τον εαυτό του και άλ-

λους γι΄αυτό το καλύτερο πράγμα είναι να

παραιτηθεί της θέσεώς του…».

Η Κυριακάτικη «Telegraph» έγραψε

ότι «ο Πρωθυπουργός έκλεισε τα μάτια

του» σε προειδοποιήσεις για σεξουαλικές

παρενοχλήσεις του εν λόγω βουλευτή. Η

Κυριακάτικη «Mirror» έγραψε ότι προει-

δοποιήθηκε δύο φορές και η «Independent»

ανέφερε ότι ένας Συντηρητικός βουλευ-

τής ισχυρίζεται ότι ο Chris Pincher τον

«χούφτωσε»  δύο φορές (“groped” twice”).

Η δε Κυριακάτικη «Mail», προχώρησε

πιο πέρα και έγραψε ότι ο πρώτος που

ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την

συμπεριφορά του Chris Pincher πριν δύο

χρόνια, ήταν ο πρώην αρχι-σύμβουλός

του Dominic Cummings ( ο οποίος πα-

ραιτήθηκε και εκείνος προ καιρού).

Ο Johnson «αντέδρασε» λέγοντας στους

βοηθούς του πως ο βουλευτής είναι...

«He ’s handsy. That’s a problem. Pincher

by name, pincher by nature»- «Αρέσ-

κεται να χουφτώνει. Είναι πρόβλημα.

Χουφτωτής το όνομα, χουφτωτής στη

πράξη». Με άλλα λόγια, όνομα και πράμα

ο άνθρωπος!!!

Κι άλλες αποκαλύψεις 

από το Foreign Office

Ο πρώην πλέον υψηλόβαθμος Αξιω-

ματούχος στο Φόρεϊν Όφις (μεταξύ 2015-

2020) λόρδος  McDonald,  έγραψε στις

5.7.2022, στην Επικεφαλής της  Επιτρο-

πής Προτύπων του Κοινοβουλίου Kathryn

Stone βάζοντας τα πράγματα στη θέση

τους και εκθέτοντας ως αναληθή τα όσα

επικαλείται η Downing Street, προσπα-

θώντας να ελαφρύνει τη θέση τον Pincher. 

O λόρδος  McDonald of Salford  φανέ-

ρωσε ότι όταν το 2019  ο Pincher  ανέλα-

βε στο Φόρεϊν Όφις Υφυπουργός, ομάδα

αξιωματούχων τού παραπονέθηκε  ΕΠΙ-

ΣΗΜΑ για την συμπεριφορά του. Διε-

τάχθη έρευνα και το παράπονο έγινε

δεκτό. Απολογήθηκε και υποσχέθηκε

να μην επαναλάβει τέτοιες πράξεις.

«Ο Johnson ενημερώθηκε προσω-

πικά. Ο Pincher δεν αθωώθηκε.  Ο  Pin-

cher με εξαπάτησε το 2019 όπως και

άλλους.  Σας γράφω σήμερα  από καθή-

κον, προς τον στόχο της έρευνας αλλά

και προς τα θύματα...», τόνισε ο λόρδος

McDonald, Μόνιμος Υπουργός στο Υπ.

Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας.

Αυτό είναι δυστυχώς  το... επίπεδο πλέον

των ηθικών αξιών της βρετανικής κυβέρ-

νησης της Αυτού Μεγαλειότητας...

Φανούλα Αργυρού

Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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Ταπεινωμένος και «ξεδοντιασμένος»
αλλά… δεν ξεκολλά από την καρέκλα!!!



Σ
την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου απηύθυνε ομιλία ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης. «Η Ελλάδα του 2022 δεν έχει καμία σχέση

με το 2015», τόνισε ο πρωθυπουργός, ανάμε-

σα σε άλλα, ενώ έστειλε αυστηρό μήνυμα στην

Τουρκία.

Επίσης, υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της ενω-

μένης Ευρώπης σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με

τον πόλεμο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-

νία, να έχει επιστρέψει στα ευρωπαϊκά εδάφη και

να έχει προκαλέσει ενεργειακή κρίση την οποία η

ΕΕ πρέπει να την αντιμετωπίσει.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του

ευχαριστώντας για την πρόσκληση σε αυτή τη

δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα

γεγονότα του 2015 και στο δημοψήφισμα που είχε

διεξαχθεί.

Το τίμημα ήταν βαρύ είπε ο κ. Μητσοτάκης, θύμι-

σε τα capital controls, ενώ τόνισε ότι το τρίτο Μνημό-

νιο ήταν αχρείαστο. Η Ελλάδα του 2022 δεν έχει

σχέση με την Ελλάδα του 2015, είπε ο πρωθυ-

πουργός.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός είπε «ευχαρι-

στώ» στην Ευρώπη που στήριξε τη χώρα για να

μείνει στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Τώρα η Ελλάδα, τόνισε, ότι είναι τρίτη σε ανά-

πτυξη στην Ευρωζώνη, ενώ αναφέρθηκε στις άλλες

αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

«Η Ελλάδα άλλαξε σελίδα», είπε χαρακτηριστι-

κά ο πρωθυπουργός. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη στάση

της Ελλάδας απέναντι στον κορωνοϊό και στην κοινή

αντιμετώπισή του από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε υπερήφανος που η

Ελλάδα υπεράσπισε τα σύνορα της Ευρώπης, ενώ

υπενθύμισε τι είχε γίνει στον Έβρο.

«Οι εθνικές προκλήσεις είναι

συχνά και κοινοτικές»

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον

τομέα της οικονομίας. Οι εθνικές προκλήσεις είναι

συχνά και κοινοτικές, είπε ο πρωθυπουργός.

Δεν νοείται ενωσιακή αλληλεγγύη, χωρίς τη συνέ-

πεια του κράτους στην οποία απευθύνεται αυτή,

τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την ανάπτυξη, για

τη μείωση της ανεργίας, για την αποπληρωμή του

χρέους δύο χρόνια νωρίτερα από τον προγραμμα-

τισμό, για την ανόρθωση του τραπεζικού συστή-

ματος.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός στη συνέχεια ανα-

φέρθηκε στην «υβριδική απειλή» στα σύνορα, στις

εθνικές απειλές από την Τουρκία, υπήρξαν φυσι-

κές καταστροφές και στη συνέχεια ήρθε η πανδημία,

περιγράφοντας το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο

είχε να κινηθεί η κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πλέον υπάρχει

συνεργασία στον αμυντικό τομέα με τη Γαλλία και

τις ΗΠΑ.

Έπειτα, ο πρωθυπουργός μίλησε για τις αλλα-

γές στο Νέο ΕΣΥ. Αυτό δείχνει «τον κοινωνικό προ-

σανατολισμό της δράσης μας», είπε ο Κυριάκος

Μητσοτάκης, αν και οι προκλήσεις είναι συνεχείς

μετά την κρίση.

«Κάναμε διαδοχικές ελαφρύνσεις», σημείωσε ο

πρωθυπουργός. «Λιγότεροι φόροι, περισσότερες

δουλειές, καλύτερη ζωή», είναι οι λέξεις που συνοψίζουν

την προσπάθεια της κυβέρνησης, είπε ο κ. Μητσο-

τάκης. Στη συνέχεια επισήμανε ότι υπήρξε αύξηση

του κατώτατου μισθού και η καθιέρωση της Ψηφ-

ιακής Κάρτας Εργασίας.

«Η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να συμβαδίζει

με την πρόοδο της κοινωνίας», υπογράμμισε ο

Έλληνας  πρωθυπουργός.

Καταδίκασε την «ουδετερότητα»

για την Ουκρανία

Ο πόλεμος επέστρεψε στην ήπειρό μας με την

αναιτιολόγητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είπε

ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ ανέδειξε τα προβλήματα στην

ενέργεια και τις πληθωριστικές τάσεις που υπάρχουν.

Στη συνέχεια καταδίκασε όσους δεν παίρνουν

θέση απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας.

Κρατάμε κλειστές τις πόρτες μας στις απειλές,

ανοιχτά τα παράθυρα στις ειρηνικές επαφές, είπε

ο πρωθυπουργός.

«Όχι στα νταηλίκια»

Οι διαφορές μεταξύ των κρατών λύνονται με

γνώμονα το διεθνές δίκαιο και όχι με νταηλίκια, τόνι-

σε.

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις απέναντι στα προ-

βλήματα που φέρνει ο πόλεμος. Η ΕΕ πρέπει να

προχωρήσει στην απεξάρτηση από τις ρωσικές

πηγές ενέργειας, σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει η ΕΕ να βρε-

θεί απέναντι στη δημαγωγία και να μιλήσει με απλό

και κατανοητό τρόπο σε κάθε Ευρωπαίο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε στη συνέχεια

ότι χρειάζεται ενιαίο ενεργειακό σχέδιο και ενημέρ-

ωσε για τις ενέργειες που έχει κάνει η Ελλάδα.

«Διασώσαμε 6.000 ναυαγούς», ανέφερε ο

πρωθυπουργός, σε σχέση με το τι συμβαίνει στο

Αιγαίο, «όλους από την Τουρκία».

«Είναι η ώρα να σχεδιάσουμε την ΕΕ των

επόμενων δεκαετιών» 

Ο πρωθυπουργός δήλωσε αισιόδοξος για την

Ευρώπη και τον ρόλο της στο αμέσως επόμενο διά-

στημα παρά τη δύσκολη συγκυρία σε όλα τα επίπε-

δα.

Μάλιστα, χαρακτήρισε δύσκολο τον χειμώνα που

έρχεται λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος, επισήμανε – τους

άξονες στους οποίους η ΕΕ πρέπει να κινηθεί απο-

τελεσματικά το επόμενο διάστημα:

– Ευρωπαϊκή άμυνα (συμπεριλαμβάνεται το μετα-

ναστευτικό)

– Τραπεζική ενοποίηση και προστασία καταθέ-

σεων

– Ενιαίο ενεργειακό σχέδιο

– Εμβάθυνση της δημοκρατίας

– Διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια

ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Δεν θα ανεχθούμε
τούρκικα νταηλίκια στο Αιγαίο»
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Πανεπιστήμιο της Τουρκίας άλλαξε τον
Όρκο του Ιπποκράτη αλλά οι φοιτητές της

Ιατρικής δεν υπάκουσαν!
Στην τελετή αποφοίτησης της Ιατρικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Σελτσούκ της Tουρκίας,

οι καθηγητές ήθελαν να διαβαστεί μια τρο-

ποποιημένη εκδοχή του Όρκου της Ιατρι-

κής του Ιπποκράτη μετά την τελετή προ-

καλώντας αντιδράσεις. 

Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Σελτσούκ διάβασαν τελικά το πρωτό-

τυπο του Όρκου της Ιατρικής του Ιπποκράτη

σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Γενεύης, παρά

τις απειλές της Διοίκησης του πανεπιστημίου.

Αποτέλεσμα ήταν να κλείσουν τα φώτα και τις

κουρτίνες για να τους εμποδίσουν, κάτι που

δεν κατέστη δυνατό.

Στη δήλωση που έγινε στον λογαριασμό κοι-

νωνικής δικτύωσης, ο Τουρκικός Ιατρικός Σύλλο-

γος αναφέρει: «Δηλώνουμε περήφανοι για τους

νέους συναδέλφους μας, οι οποίοι επιμένουν

να υπερασπίζονται τον Όρκο της Ιατρικής και

τις καθολικές αξίες της ιατρικής παρά τις πιέ-

σεις».

Επίσης, στην τελετή αποφοίτησης της Ια-

τρικής Σχολής Capa του Πανεπιστημίου της

Κωνσταντινούπολης στις 20 Ιουνίου, ο Όρκος

του Ιπποκράτη άλλαξε και το τμήμα «σεξο-

υαλικός προσανατολισμός του ασθενούς»

λογοκρίθηκε. Μερικοί μαθητές που διάβασαν

τον όρκο συνέχισαν να τραγουδούν το λογο-

κριμένο μέρος.
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Άποψη - Σχόλια

Φταίει το κυπριακό κρασί 
για τον Pincher;

Δεν είναι απολύτως βέβαιο αλλά πιθανόν το κυπριακό κρασί να ήταν η αιτία

που ο βουλευτής Κρις Πίντσερ ήλθε σε ευθυμία και αργότερα… ξεσάλωσε στο

μπαρ του Carlton Club.

Στην εκδήλωση των «Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου» οι διοργανωτές έκα-

ναν τεράστια προσπάθεια να υπάρξει επιτυχία. Και όντως, υπήρξε. Πολλοί

προσκεκλημένοι, κυβερνητικοί, βουλευτές νυν και πρώην, από την Ομογένεια

ευδιάκριτες παρουσίες, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων, ο Κύπριος Ύπατος Αρμο-

στής, άτομα της ηγεσία της Παροικίας, πολύ καλή εκδήλωση. Γενικά, η οργά-

νωση αυτή κάνει εξαιρετική δουλειά από τότε που ιδρύθηκε.

Πού να ξέρουν, όμως, οι άνθρωποι ότι ένας βουλευτής, διορισμένος σε κοι-

νοβουλευτική θέση, θα είχε τέτοιο… χούι;;; Αν το γνώριζαν, εικάζω μετ’ επιτά-

σεως ότι δεν θα τον καλούσαν. Ούτε οι επίσημοι προσκεκλημένοι θα παρίσταν-

το. Θα σκέφτονταν «απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτον».

Το μόνο «λάθος» είναι ότι τον κράτησαν εκεί με… δέλεαρ το κρασί. Υποθέτω,

θα ήταν κυπριακός οίνος διότι δεν γίνεται σε τέτοιας κυπριακής υφής μάζωξη

να μην προωθούνται τα κυπριακά κρασιά! Ο κύριος Πίντσερ «έδωκέν του τζι’

άψεν», ή, επί το ελληνικότερον, «του άλλαξε τα φώτα». Προσποιείτο ότι άκουε

τις ομιλίες αλλά έγνοια του ήταν το ποτήρι να είναι γεμάτο… Ειδικός προς τούτο

οινοχόος φρόντιζε την διαρκή οινοποσία. Βέβαια, το «μετά» δεν μπορούσε

κανείς να το προβλέψει…

Ένας ξεφτιλισμένος Μπόρις
Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο

της βρετανικής πολιτικής ζωής. Και όλα έχουν ως επίκεντρο έναν άνθρωπο,

τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Ποτέ στο παρελθόν ένας πολιτικός δεν έχει κάνει τόση ζημιά στη χώρα του,

τη Βρετανία. Βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στο πυρήνα σκανδάλων εξ υπαιτι-

ότητός του. Χαρακτηρίζεται από αντιπάλους, από στελέχη του ίδιου του κόμ-

ματός του και από μεγάλη μερίδα των πολιτών ως «επαγγελματίας ψεύτης»,

«αναξιόπιστος», «ανίκανος», «μη σοβαρός», κι όμως, επιμένει να κοροϊδεύει

τους πάντες μιλώντας για… «υλοποίηση της πρόσφατης  εντολής που έλαβε

για συνέχιση του έργου του», εννοώντας την «Επιτροπή 22» στην οποία 148

βουλευτές του γύρισαν την πλάτη, αλλά το θεωρεί νίκη!

Έρχονται δύο κορυφαίοι υπουργοί και, εμμέσως πλην σαφώς, τον χαρακ-

τηρίζουν χωρίς αρχές κι αυτός τον… χαβά του!!! Χάνει συνεχώς αναπληρωμα-

τικές εκλογές, «Συντηρητικά κάστρα» πέφτουν στις δημοτικές εκλογές και ίδιος

το θεωρεί φυσιολογικό διότι, άκουσον άκουσον, διεξάγονται στο μέσο της κυβε-

ρνητικής θητείας. Παραιτούνται δεκάδες κυβερνητικά στελέχη, στενοί συνε-

ργάτες του τον εγκαταλείπουν είτε σιωπηρά είτε θορυβωδώς, αλλά δεν ιδρώνει

το αφτί του.

Η χώρα απειλείται στο εσωτερικό με διάσπαση (η Σκωτία επιμένει και τροχιο-

δρομεί ανεξαρτησία) και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στα πρόθυρα διεθνούς

σπίλωσης και ανυποληψίας εξ αιτίας της αθέτησης της υπογραφής της στη Διε-

θνή Συμφωνία για τη Βόρειο Ιρλανδία.

Το Brexit, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Μπόρις με ψευδείς παραστάσεις,

απατηλές υποσχέσεις και τερατώδη ψέματα άρχισε να φέρνει τα αρνητικά απο-

τελέσματα που όλοι οι νουνεχείς και ταπεινοί πολίτες προέβλεπαν. Όλα εις

βάρος των μικρομεσαίων και κατώτερων στρωμάτων του λαού. Όλα εναντίον

της βρετανικής οικονομίας.

Στα αεροδρόμια επικρατεί χάος, η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών απερίγραπτη,

οι απεργίες άρχισαν και προγραμματίζονται εντονότερες το φθινόπωρο, η

ακρίβεια στα ύψη, η τιμή της βενζίνης σε λίγο θα ξεπεράσει τις δύο λίρες το

λίτρο, η Μητροπολιτική Αστυνομία σε «καθεστώς ειδικών μέτρων» λόγω μη ικα-

νοποιητικής λειτουργίας, κι όμως, αυτός ο πρωθυπουργός επιμένει ότι έχει

πρόσφατη εντολή να συνεχίσει.

Αργά ή γρήγορα, σήμερα, αύριο, θα εξαναγκαστεί σε παραίτηση. Δεν κάνει

ζημιά μόνο στη χώρα του αλλά και στο ίδιο το κόμμα του.

Μόνο η λύση των γενικών εκλογών είναι η ενδεδειγμένη οδός. Ο Κίαρ Στάρ-

μερ εμφανίζεται ως η σωστή επιλογή. Το Εργατικό Κόμμα έχει, υπό την ηγεσία

του, «καθαρίσει» από τους λαϊκιστές και τους «δικαιωματιστές», φαινόμενα δια-

φθοράς τύπου «Ένφιλντ» περιθωριοποιούνται… Ίσως ο κ. Στάρμερ να αντι-

ληφθεί ότι η απομάκρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ωφελεί τη χώρα.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη και τα προβλήματα διαχέονται στους φορολο-

γούμενους πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν την «Μπόρικη» συμπεριφορά, που

έγινε μπόρα. Αν δεν παραιτηθεί σύντομα, σε λίγο δεν θα βρίσκει βουλευτές

πρόθυμους για υπουργοποίηση. Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο.

«Ε»
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Ησυμπεριφορά του Τούρκου προ-

έδρου – όπως γράψαμε πολλές

φορές – έχει φθάσει στα όρια της πα-

ράκρουσης. Αισθάνεται ο Ερντογάν

ότι οι εκβιασμοί του στο ΝΑΤΟ και στην

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τον οδηγούν

εκεί που θα ήθελε. Το βέτο για την έν-

ταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας

στη Συμμαχία το εγκατέλειψε χωρίς

στην ουσία να λάβει χειροπιαστά αν-

ταλλάγματα. Γενικόλογες διακηρύξεις

για καταδίκη της τρομοκρατίας και του

οργανωμένου εγκλήματος, που κα-

νένας δεν μπορεί να αρνηθεί. Το 

κουρδικό ΡΚΚ θεωρείται εδώ και και-

ρό ως «τρομοκρατική οργάνωση»

από τις δυτικές χώρες (ΝΑΤΟ-ΕΕ) και

από τη Ρωσία. Οι δυτικοί θεωρούν και

την Χαμάς ως τρομοκρατική οργά-

νωση, η Τουρκία όχι. Επομένως, του

μένει η υπόσχεση για τα F-16, που

όμως είναι γνωστό πως το Στέιτ Ντι-

πάρτμεντ είναι θετικά διακείμενο σ’

αυτό το τουρκικό αίτημα. Υπάρχει,

όμως, και το Κογκρέσο, που συνδέει

άμεσα την αναβάθμιση και προμή-

θεια F-16 με τις απειλές της Τουρκίας

κατά της Ελλάδας.

Σε σχέση με τους τουρκικούς λεον-

ταρισμούς στο Αιγαίο, ο Ερντογάν

γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει πράξη

τα λόγια. Η Ελλάδα – το έχει διαλαλή-

σει παντού – είναι αποφασισμένη να

υπερασπίσει τα δικαιώματά της σε

κάθε σπιθαμή εδάφους και πελάγο-

υς. Και έχει αυτή τη δυνατότητα, τη

στρατιωτική ισχύ να αποκρούσει κά-

θε απόπειρα (ακόμα και υποψία επί-

θεσης, είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης, δεν

θα είναι ανεκτή). 

Εκεί που ήλπιζε ο Ερντογάν ότι θα

«κέρδιζε» και θα ήταν αποτελε-

σματικός στους εκβιασμούς του, ήταν

η παράνομη μετανάστευση. Η εισβο-

λή που σχεδίαζε στην Ελλάδα απε-

κρούσθη επιτυχώς. “Αχίλλειος πτέρνα”

η θαλάσσια επικράτεια της Ελλάδας.

Αλλά εκεί που θεωρείτο πολύ δύσκο-

λο να ελεγχθεί η παράνομη είσοδος

μέσω θαλάσσης, η παρούσα ελληνι-

κή κυβέρνηση – με αποφασιστική δρά-

ση – προστάτευσε τα σύνορα και κα-

τέστησε το έργο των δουλεμπόρων

και των Τούρκων διακινητών με τη 

βοήθεια του τουρκικού κράτους, ανέ-

φικτο. Οι λεγόμενες «απωθήσεις» είναι

απλώς κλείσιμο των οδών παράνομ-

ης εισόδου στη χώρα. Τα «κόλπα»

των δουλεμπόρων για πέσιμο των με-

ταναστών στη θάλασσα εντός ελ-

ληνικών χωρικών υδάτων, ώστε να

είναι αναγκασμένες οι ελληνικές Αρχές

να τους διασώζουν και να τους οδ-

ηγούν σε ελληνικό έδαφος, δεν ισχύει

πλέον διότι απλά εμποδίζονται να πα-

ραβιάσουν παράνομα τα σύνορα. Απο-

κρούονται, δεν απωθούνται….

Στην παράνοιά του μέσα ο Ερντο-

γάν προσπάθησε να στρέψει και

τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγ-

κι εναντίον της Ελλάδας, με το γελοίο

επιχείρημα ότι οι μετανάστες αυτοί –

αφού δεν μπορούν να εισέλθουν στην

Ελλάδα – κατευθύνονται στην Ιταλία!

Άρα, κατά τον Ερντογάν, «η Ελλάδα

είναι κίνδυνος για την Ιταλία»…!!! Φυσι-

κά, η απάντηση Ντράγκι δεν ήταν ξε-

κάθαρη για να την καταλάβει ο Ερ-

ντογάν, αλλά ο Ιταλός πρωθυπουργός

υπογράμμισε πως η Ιταλία έχει κά-

ποια όρια στην υποδοχή μεταναστών

που δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Σίγου-

ρα είναι γνώστης ότι οι μετανάστες

αυτοί, οι πιο πολλοί από την Αφρική,

διευκολύνονται να φτάσουν στην 

Τουρκία και από εκεί να προωθηθούν

στην Ευρώπη. 

Όμως, κύριο θύμα του «πολέμου»

με τους μετανάστες που διεξάγει

η Τουρκία, είναι η Κύπρος. Το μετα-

ναστευτικό αποτελεί σήμερα το υπ’

αριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα στην

Κύπρο. Όλα τα άλλα έπονται. Η κα-

τάσταση έχει γίνει αφόρητη. Απειλεί

την κοινωνική συνοχή, τα οικονομικά

του κράτους, τη δημογραφική σύν-

θεση του πληθυσμού. Δυστυχώς, αν-

τί να είναι το πρώτο  θέμα των επι-

κείμενων προεδρικών εκλογών και

των κομματικών δράσεων, αφήνεται

μόνος ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος

Νουρής. Οι άλλοι, αν ασχοληθούν, κά-

νουν προτάσεις θεωρητικές, ανε-

φάρμοστες και αναποτελεσματικές.

Μπροστά, λοιπόν, σ’ αυτή την κα-

τάσταση, έρχεται τώρα η Τουρκία

και προαναγγέλλει αποστολή του νέου

γεωτρύπανού της, του «Αμπντούλ

Χαμίτ Χαν», στην Ανατολική Μεσόγειο

για «εργασίες»… Το είχαμε επισημά-

νει εδώ και εβδομάδες, η Τουρκία μπο-

ρεί να παίξει τον νταή μόνο στην κυ-

πριακή ΑΟΖ και σε οικόπεδα που δεν

έχουν δοθεί σε αμερικανική ή γαλλι-

κή εταιρεία για γεωτρήσεις.

Θα το κάνει αυτό για να εκβιάσει

συμμετοχή της στον ενεργειακό

σχεδιασμό της περιοχής, στοχεύον-

τας πάντα στο να πλήξει νόμιμα δι-

καιώματα της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας με επίκληση «δικαιωμάτων» του

ψευδοκράτους. 

Σ’ αυτή τη σχεδιασμένη περιπέτεια

– την εισβολή – έχει ως «σύμμαχο»

τον γηραιό Τατάρ, που ετοιμάζεται να

εισηγηθεί «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-

στοσύνης», ώστε ο όλος ενεργειακός

σχεδιασμός της Κύπρου και των γύρω

χωρών να υπαχθεί στα συμφέροντα

της Τουρκίας. Γι’ αυτό προτείνει ο Τα-

τάρ το υπόγειο καλώδιο για μεταφο-

ρά ηλεκτρικής ενέργειας από τις χώ-

ρες της Ανατολικής Μεσογείου να με-

ταφερθεί στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας.

Πρώτα ήταν ο αγωγός φυσικού αε-

ρίου, τώρα είναι το ηλεκτρικό καλώδιο,

που αρχίζει σύντομα να υλοποιείται

με τη συνέργεια Ισραήλ, Αιγύπτου,

Κύπρου, Ελλάδας και Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Συνεπώς, για να εκβιάσει τις εξελίξεις

ο Ερντογάν, αφού πουθενά αλλού

δεν μπορεί να κάνει κάτι, στρέφει την

προσοχή του σ’ αυτόν που θεωρεί

«αδύνατο», την Κύπρο. 

Εχουμε την πεποίθηση ότι τα σχέ-

δια Ερντογάν μπορούν να απο-

κρουστούν. Δύσκολα μεν, αλλά όχι

απέλπιδα. Απαιτείται, κατ’ αρχάς,

πλήρης συντονισμός των πάντων

στην Κύπρο. Ομοψυχία. Μπορεί να

έρχονται εκλογές, αλλά η Κύπρος είναι

πάνω απ’ όλους. Δεύτερον, αρραγής

ενότητα δράσης με την Ελλάδα και

αξιοποίηση του απόδημου Ελληνι-

σμού. Τρίτον, αξιοποίηση στο έπα-

κρον κάθε διεθνούς δυνατότητας που

έχουμε (Ευρωπαϊκή Ένωση), καθώς

και των διμερών συμμαχιών που έχου-

με συνομολογήσει. 

Με συντονισμένη δράση, αποφα-

σιστικότητα και τόλμη, οι τουρ-

κικοί σχεδιασμοί μπορούν να απο-

κρουστούν. 

«Ε»

Εντείνει τις προκλήσεις ο Ερντογάν 
και στοχεύει την κυπριακή ΑΟΖ



Τ
ην δική του συνολική πρόταση που

θα αφορά συγκεκριμένους τομείς

συνεργασίας ετοιμάζεται να παρουσιά-

σει στην ελληνοκυπριακή πλευρά ο Τουρ-

κοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ τις επό-

μενες μέρες.

Η πρόταση του ήρθε σε απάντηση των

προτάσεων της Λευκωσίας για τα Μέτρα

Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, του Προέ-

δρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου

Αναστασιάδη, τα οποία ο Τατάρ χαρα-

κτήρισε «ανύπαρκτα» και «ξεπερασμένα».

Σύμφωνα με τον Τατάρ, οι προτάσεις Ανα-

στασιάδη αποτελούν μέρος της εξαντλημένης

βάσης της ομοσπονδίας που εξυπηρετεί τη

συνέχιση του στάτους κβο.

Όπως υποστήριξε ο Τουρκοκύπριος ηγέ-

της, τα ΜΟΕ ετίθεντο συνεχώς και στο πα-

ρελθόν και ο μόνος λόγος αποτυχίας τους

ήταν ο στόχος της ελληνοκυπριακής πλευ-

ράς να επεκτείνει την εξουσία της στο ψευ-

δοκράτος, παραβιάζοντας την κυριαρχία

του.

Ο κ. Τατάρ, αναφέρεται, έγραψε στον

Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι εάν είναι ειλικρι-

νής όσον αφορά την οικοδόμηση εμπι-

στοσύνης, θα έπρεπε να απαιτήσει την

άρση «της πολιτικής απομόνωσης που

εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στον λαό

μας», λέγοντας ότι αυτή η πολιτική είναι ο

κύριος λόγος για την έλλειψη εμπιστοσύνης

μεταξύ των δύο πλευρών.

Όσον αφορά τη διαπραγματευτική δια-

δικασία, ο κ. Τατάρ δήλωσε ανοιχτά ότι οι

διαπραγματεύσεις επί του εδάφους της ομο-

σπονδίας έχουν τελειώσει, η βάση της ομο-

σπονδίας έχει εξαντληθεί και για να ξεκι-

νήσει μια επίσημη διαπραγματευτική δια-

δικασία, πρέπει να επιβεβαιωθεί η κυρι-

αρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές

καθεστώς των Τ/κ.

Ο λόγος, συνέχισε, που το Κυπριακό

παραμένει άλυτο εδώ και 59 χρόνια είναι η

άρνηση να αποδοθούν τα κατοχυρωμένα

δικαιώματα των Τ/κ και η σημερινή πραγ-

ματικότητα, όπως ανέφερε, απαιτεί όπως

οι Τ/κ χρησιμοποιούν αυτά τα νόμιμα δικαιώ-

ματα όπως και οι Ε/κ.

Για μια δίκαιη και διαρκή συμφιλίωση θα

πρέπει να εξαλειφθεί η υφιστάμενη ανισό-

τητα μεταξύ των δύο πλευρών και για αυτό

θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η κυρίαρχη ισό-

τητα και το ισότιμο διεθνές μας καθεστώς,

επανέλαβε ο Ερσίν Τατάρ.

«Να μην τα υποβάλει καν»…

Εάν οι προτάσεις της τουρκοκυπριακής

πλευράς συμβαδίζουν με τα ψηφίσματα των

ΗΕ είναι καλοδεχούμενες, εάν όμως συνε-

χίζουν την απαράδεκτη θέση που τηρεί η

τουρκική πλευρά, τότε καλύτερα να μην

υποβληθούν, είπε την Τρίτη ο Νίκος Ανα-

στασιάδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφο-

υς, προσερχόμενος στα εγκαίνια της μαρίνας

Αγίας Νάπας, και κληθείς να σχολιάσει

δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Ερσίν

Τατάρ, διεμήνυσε είπε ότι «εάν οι προτά-

σεις του θα συμβαδίζουν με τα ψηφίσμα-

τα των Ηνωμένων Εθνών είναι καλο-

δεχούμενες. Εάν θα συνεχίσουν να τηρ-

ούν την αδιάλλακτη και απαράδεκτη

θέση που τηρούν, αντιλαμβάνεστε ότι

είναι καλύτερα να μην τις υποβάλει καν».
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Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: 
«Σε ετοιμότητα για 

αντιμετώπιση 
θερμού επεισοδίου»

Ετοιμότητα από Ελλάδα και Κύπρο, για το ενδεχόμενο θερ-

μού επεισοδίου που μπορεί να προκαλέσει η Τουρκία, συνέ-

στησε ο τέως υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και υποψήφιος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης,

από την Καλαμαριά όπου παραβρέθηκε σε εκδήλωση για τα

48 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως το 2023 είναι μία προ-

εκλογική χρονιά για την Τουρκία, ενώ το ίδιο έτος συμπληρώνον-

ται 100 χρόνια από την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκίας του

Κεμάλ Ατατούρκ και «γνωρίζουμε πολύ καλά ποιον ρόλο θα

ήθελε να διαδραματίσει στην ιστορία της Τουρκίας ο κ. Ερν-

τογάν».

Από εκεί και πέρα, όπως είπε, η Τουρκία είναι ενισχυμένη

μέσα από την κρίση στην Ουκρανία και θα πρέπει Ελλάδα

και Κύπρος, μέσα ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

να δημιουργήσουν τις συνθήκες έτσι ώστε να αποτραπεί το

όποιο θερμό επεισόδιο ή η όποια προσπάθεια υλοποίησης

των αναθεωρητικών δηλώσεων σε αυτή την φάση, από πλε-

υράς Τουρκίας.

Καταλήγοντας, δήλωσε πώς ο τρόπος που η διεθνής κοινότ-

ητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασαν στην παράνομη

ρωσική εισβολή στην Ουκρανία «θα πρέπει να υπάρξει και

συνέχεια σε σχέση με οποιεσδήποτε ενδεχόμενες κινήσεις,

από πλευράς Τουρκίας ή άλλων χωρών στην περιοχή, πού

επιθυμούν να αμφισβητήσουν την εδαφική κυριαρχία, την

ακεραιότητα άλλων κρατών».

Τα ΜΟΕ Τατάρ είναι η… 
αναγνώριση του ψευδοκράτους

ΧΑΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΕ «TURKIYE»

Προτείνουν να αλλάξει όνομα η... γαλοπούλα
και η Τουρκία να παραμείνει «Turkey»...

Σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Η Τουρκία δεν θέλει πλέον

να ονομάζεται γαλοπούλα», η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro»

αναφέρεται στην αλλαγή της επίσημης διεθνούς ονομασίας της

Τουρκίας από «Turkey» (η γαλοπούλα στην αγγλική) σε «Turkiye»,

που εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ στις 2 Ιουνίου.

«Το ζήτημα δεν είναι γλωσσικό, αλλά πολιτικό», δηλώνει στην

εφημερίδα ο Μπαϊράμ Μπαλτσί, διευθυντής του Γαλλικού Ινστι-

τούτου Ανατολικών Σπουδών, ενώ ο γλωσσολόγος Σονέλ Μποσ-

ναλί, καθηγητής τουρκικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Καζακ-

στάν, αποδίδει το γλωσσικό «λίφτινγκ» στην επιθυμία του Τούρ-

κου προέδρου να κάνει αίσθηση στη διεθνή σκηνή, αλλά και στις

εθνικιστικές του τάσεις. 

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι «ενώ ο Ερντογάν δραστηριοποι-

είται σε όλα τα μέτωπα (επικείμενη στρατιωτική επέμβαση στη

Συρία, προσπάθεια διαμεσολάβησης στον πόλεμο στην Ου-

κρανία, νέα ένταση με την Ελλάδα), η αλλαγή συμπίπτει με τις

προετοιμασίες για την εκατονταετηρίδα της Τουρκικής Δημο-

κρατίας, η οποία θα εορταστεί τον Ιούνιο του 2023».

Καθώς απομένει ένας χρόνος μέχρι τις προεδρικές εκλογές,

είναι επίσης, κατά την γαλλική εφημερίδα, «μια ιδανική ευκαιρία

για να ενισχυθεί το τουρκικό εθνικό αίσθημα σε μια εποχή που η

χώρα διέρχεται μια οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου».

Η κατάληξη «iye» είναι αραβική...

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Τουρκία,

τις προηγούμενες εβδομάδες οι τουρκικές Αρχές «ξεκίνησαν μια

τεράστια επικοινωνιακή εκστρατεία με την ονομασία «Hello

Türkiye», ενώ εργάζονται ήδη για να αντικαταστήσουν τις λέξεις

“made in Turkey” με τις λέξεις “made in Türkiye” στα εξαγώγι-

μα προϊόντα. Η νέα ονομασία εμφανίζεται επίσης στον ιστότοπο

του Υπουργείου Εξωτερικών. Όσον αφορά τις Τουρκικές Αερο-

γραμμές, πυλώνα της τουρκικής “ήπιας ισχύος”, ο Ερντογάν ανα-

κοίνωσε ότι θέλει να τις μετονομάσει με το τουρκικό της όνομα,

Türkiye Hava Yollari». Αλλά παίζοντας με τις λέξεις, ο Ερντογάν

κινδυνεύει να χάσει τον τουρκισμό του, σχολιάζει στη συνέχεια

η ανταπόκριση. 

«Το παράδοξο είναι ότι από ετυμολογική άποψη, η λέξη Türkiye

δεν είναι τουρκική», αναφέρει ο Μποσναλί, θυμίζοντας ότι η κατάλ-

ηξη «iye» προέρχεται από τα αραβικά. Στο δημοσίευμα αναφέ-

ρεται επίσης ότι το κωμικό παράδοξο είναι ότι η αγγλική λέξη

«Turkey», προέρχεται από την Τουρκία και όχι το αντίστροφο. 

Γεγονός που, σύμφωνα με την ανταπόκριση ενέπνευσε πολ-

λούς χρήστες του Διαδικτύου να κατηγορήσουν τον Τούρκο πρόε-

δρο για «περιττή κακοφωνία», ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ήδη ξεκι-

νήσει εκστρατεία με αίτημα να μην αλλάξει όνομα η Τουρκία, αλλά

να μετονομαστεί η γαλοπούλα σε «Türkiye»!



«Α
ς μην κλείνουμε τα μά-

τια στα υπαρκτά προ-

βλήματα», ανέφερε ο Υπουρ-

γός Εσωτερικών, Νίκος Νου-

ρής, εξηγώντας τους λόγους

που εξέφρασε μη ικανοποίηση

από τους ρυθμούς τοποθέτη-

σης φυσικών εμποδίων και

συγκρότησης της ομάδας που

θα επιτηρεί την Πράσινη 

Γραμμή έναντι των παρά-

τυπων μεταναστών.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκ-

πομπή, είπε ότι «έχουμε απαν-

τήσει σε όλες τις θέσεις κάποι-

ων που αναφέρουν ότι τους δημιο-

υργεί πρόβλημα η τοποθέτηση

του φράκτη, για κανέναν δεν είναι

ευχάριστο αλλά είναι δυστυχώς

το μοναδικό μέτρο που μπορεί

να αποβεί αποτελεσματικό όσον

αφορά το μεταναστευτικό».

Εξήγησε ότι «δεν μπορείς να

έχεις το 5% του πληθυσμού σου

σε αιτητές ασύλου και να μιλάς

για προγράμματα εναρμόνισης

στην κοινωνία. Μπορείς να το

πράξεις όμως όταν οι αριθμοί

αυτοί πέσουν κάτω από τη μο-

νάδα».

«Ας μην κλείνουμε τα μάτια

στα υπαρκτά προβλήματα», ανέ-

φερε ο Υπουργός Εσωτερικών,

Νίκος Νουρής, εξηγώντας 

τους λόγους που εξέφρασε μη

ικανοποίηση από τους ρυθμούς

τοποθέτησης φυσικών εμποδίων

και συγκρότησης της ομάδας

που θα επιτηρεί την Πράσινη

Γραμμή έναντι των παράτυπων

μεταναστών.

Μιλώντας στο “Πρωτοσέλι-

δο”, είπε ότι «έχουμε απαντή-

σει σε όλες τις θέσεις κάποιων

που αναφέρουν ότι τους δημι-

ουργεί πρόβλημα η τοποθέτηση

του φράκτη, για κανέναν δεν είναι

ευχάριστο, αλλά είναι δυστυχώς

το μοναδικό μέτρο που μπορεί

να αποβεί αποτελεσματικό όσον

αφορά το μεταναστευτικό».

Πρόσθεσε ότι «είναι μονόδρο-

μος» και «δεν χαρίζουμε τη νε-

κρή ζώνη, είναι έδαφος της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας. Δεν

υπάρχει δυσκολία στη διακίνηση.

Δυσκολία θα αντιμετωπίσουν κά-

ποιοι μεταξύ των αντιδρούντων

και αναφέρομαι στους λαθρέ-

μπορους. Η Aστυνομία γνωρίζει.

Υπάρχουν άνθρωποι, συμπα-

τριώτες μας που δυστυχώς

επιδίδονται στο λαθρεμπόριο

ψυχών».

«Τώρα είμαστε στο στάδιο που

μας λείπει από τον κρίκο της αλυ-

σίδας της μεταναστευτικής πο-

λιτικής είναι ένα μεγάλο προ-

αναχωρησιακό κέντρο που ξε-

κινούμε να οικοδομούμε με τη

βοήθεια της ΕΕ για να συναθρ-

οίζονται εκείνοι που θα προω-

θηθούν για τις επιστροφές. Επι-

δώσαμε 14.400 απορρίψεις μέ-

σα στην περσινή χρονιά, θεω-

ρητικά αυτοί οι άνθρωποι έπρε-

πε να είχαν επιστραφεί είτε στις

χώρες τους είτε στις χώρες πρ-

οέλευσης. Επιστράφηκαν όλοι

και όλοι 2.500, που δεν είναι μι-

κρός αριθμός για τα δεδομένα

της Κύπρου, αλλά είναι μικρός

αριθμός, γι’ αυτό και δηλώνω μη

ικανοποιημένος γιατί οι αφίξεις

ήταν 13.500. Πρέπει να υπάρ-

ξει αποτελεσματική αποτροπή

των ροών από την Πράσινη 

Γραμμή, επειδή θέλουμε να επι-

κρατήσει και η ασφάλεια, βλέ-

πουμε τα προβλήματα στις γειτ-

νιάζουσες περιοχές. Επίσης, η

ΚΔ κάνει μεν σημαντικές κινή-

σεις στα θέματα επιστροφών,

ήδη έχουμε ξεπεράσεις τις 3.000

γι αυτή τη χρονιά αλλά οι δυνατό-

τητές μας είναι περιορισμένες»,

ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε ότι «όταν υπάρ-

χουν τρίτες χώρες, οι οποίες

δεν αποδέχονται τους δικούς

τους υπηκόους να επιστρέ-

ψουν, τότε καταλαβαίνετε το

μέγεθος του προβλήματος.

Είναι αυτοί όλου που βλέπε-

τε στους κυπριακούς δρό-

μους να κυκλοφορούν ενώ

είναι απορριφθέντες, ενώ έχουν

προσφύγει στο δικαστήριο,

εντούτοις η αδυναμία επιστρο-

φής τούς επιτρέπει να παρα-

μένουν στο νησί».
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Ν. ΝΟΥΡΗΣ: «Χώρες δεν αποδέχονται
επιστροφή υπηκόων τους»

Κυπριακή Επικαιρότητα

Στις 5 και 12 Φεβρουαρίου
οι προεδρικές εκλογές

στην Κύπρο
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των

εκλογών για την ανάδειξη του επόμενου Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, ενώ την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 θα διεξαχθεί η επα-
ναληπτική εκλογή, εάν δεν υπάρξει εκλογή από τον πρώτο γύρο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου ανακοίνωσε πως, κατόπιν
διαβούλευσης και με τα πολιτικά κόμματα, ελήφθησαν σχετικές αποφά-
σεις αναφορικά με τον καθορισμό της διεξαγωγής των επικείμενων Προ-
εδρικών Εκλογών του 2023, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να
γνωρίζουν από τώρα τις σημαντικές ημερομηνίες, που αφορούν τη διε-
ξαγωγή των εκλογών.

Οι ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες αυτές βασίζονται στις σχετικές πρόνοιες του Συντάγ-
ματος και της οικείας νομοθεσίας και έχουν ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου θα εκδοθεί το Διάταγμα του υπουρ-
γού Εσωτερικών για προκήρυξη των εκλογών.

Η Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 θα αποτελεί την τελευταία ημερομηνία

εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, καθώς και υποβολής δήλωσης για
ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα εξωτερικού. Για το θέμα αυτό θα υπο-
βληθεί σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 θα γίνει η υποβολή των υποψηφιο-
τήτων για τις εκλογές.

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 θα διεξαχθεί η ψηφοφορία (Πρώτος
γύρος εκλογών).

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 θα διεξαχθεί η Επαναληπτική
εκλογή, εάν δεν υπάρξει εκλογή από τον Πρώτο γύρο.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18
χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και
είναι εγγεγραμμένοι/νες στον εκλογικό κατάλογο. Για σκοπούς των Προ-
εδρικών Εκλογών, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν
και οι νέοι/ες, που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι
και τις 5 Φεβρουαρίου 2023, που θα καθοριστεί ως ημερομηνία διεξα-
γωγής των εκλογών.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους
Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη (Κ.Ε.Π), τα Κέντρα Πολίτη στα Κυπριακά Ταχυδρομεία (ΚΕ.ΠΟ),
καθώς και από το υπουργείο Εσωτερικών και την ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου, στη διεύθυνση www.moi.gov.cy. Με την ευκαιρία αυτή καλούνται
όσοι Κύπριοι πολίτες, δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλο-
γο, και επιθυμούν να εγγραφούν, να υποβάλουν έγκαιρα τις σχετικές
δηλώσεις τους.

Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Όσον αφορά τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, θα δοθεί η δυνατότ-
ητα υποβολής δήλωσης από τις 3 Οκτωβρίου 2022 μέχρι και τις 27
Δεκεμβρίου 2022, για όσους διαμένουν σε χώρες στις οποίες η Κυ-
πριακή Δημοκρατία διατηρεί διπλωματική αποστολή. Σύμφωνα με τις
πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, εκλογικά κέντρα δύναται να λειτο-
υργήσουν μόνο σε όσες πόλεις του εξωτερικού, ο αριθμός των ψηφο-
φόρων που θα υποβάλουν δήλωση υπερβαίνει τους πενήντα (50).

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση

κάθε Πέμπτη στο

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

τηλέφωνο

020 7195 1787 - 8



Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Βρετανίας, σε

συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατεί-

ρων & Μεγάλης Βρετανίας, τελεί την προσεχή

Κυριακή, 10 Ιουλίου και ώραν 11πμ, Εθνικό Μνημό-

συνο για όσους θυσίασαν τη ζωή τους υπερα-

σπιζόμενοι την εδαφική ακεραιότητα της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας το 1974, αγωνιζόμενοι εναν-

τίον της παράνομης τουρκικής εισβολής. 

Θα ψαλεί επίσης Δέηση για τους αγνοουμέ-

νους της Κυπριακής Τραγωδίας.

Του Μνημοσύνου, το οποίο θα τελεστεί στον Ιε-

ρό Ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού (Wightman

Road), θα προστεί ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων

Νικήτας. 

Επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Ύπατος

Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνω-

μένο Βασίλειο Ανδρέας Κακουρής (φωτό δεξιά).
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Εθνικό Μνημόσυνο για τα 
θύματα της τουρκικής εισβολής

Εθνικό μνημόσυνο 

από ΕΔΕΚ ΗΒ

Η ΕΔΕΚ ΗΝ. Βασιλείου σε συνεργασία

με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων

Aντιστασιακών, όπως κάθε χρόνο, θα

οργανώσουν και φέτος μνημόσυνο προς

τιμή και δόξα των 2850 νέων που έπεσαν

μαχόμενοι ενάντια στους πραξικοπ-

ηματίες και τους Τούρκους εισβολείς, 

την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 

στον ιερό Ναό Παναγίας στο Wood Green.

Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας

όπως με την παρουσία τους δείξουν την

ευγνωμοσύνη τους προς αυτούς που έδω-

σαν τη ζωή τους για την Κύπρο. 

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.

Από την ΕΔΕΚ ΗΒ

Ομογένεια
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Πληθαίνουν οι θετικές προβλέψεις για

την καλοκαιρινή σεζόν, με τις πληρότητες

να φτάνουν ήδη το 90% με 100% στους

δημοφιλείς προορισμούς, όπως είναι η

Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Κρήτη

(Ηράκλειο), η Πάρος, η Νάξος και η Ρόδος,

ενώ κοντά στο 70% κυμαίνονται περιοχές

όπως η Εύβοια, η Μάνη, τα Καλάβρυτα, η

Θάσος, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, αλλά

και η Αττική Ριβιέρα.

Η θετική εικόνα είχε αρχίσει να διαμορ-

φώνεται λίγο πριν από την εορταστική περίο-

δο του Πάσχα, επιβεβαιώνοντας το έγκαι-

ρο άνοιγμα της φετινής σεζόν. Σύμφωνα,

μάλιστα, με τα τελευταία στοιχεία της Τρά-

πεζας της Ελλάδας, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο

παρουσίασε πλεόνασμα 432,1 εκατομμύρια

Ευρώ τον Απρίλιο του 2022 και 663 εκα-

τομμύρια Ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-

Απριλίου 2022.

Ανοδικά κινήθηκε και ο Μάιος, οπότε,

σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Υπηρ-

εσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι αφίξεις επι-

βατών από το εξωτερικό ξεπέρασαν τα

επίπεδα του 2019, καταγράφοντας άνοδο

530%, που αναλογεί σε 2.433.492 επιβά-

τες, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του

2021, οπότε οι αφίξεις εξωτερικού ήταν

386.243 επιβάτες. 

Θετικά μηνύματα καταφθάνουν και από

τους μεγάλους διεθνείς Tour Operators και

αερομεταφορείς, που σύμφωνα με το Υπο-

υργείο Τουρισμού, εκτιμούν πως η φετινή

τουριστική σεζόν για την Ελλάδα θα κλείσει

με χαμόγελα. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι

τουρίστες αναμένονται από την TUI, με 40%

αύξηση από την Air France και την Transavia,

καθώς η Ελλάδα παραμένει Νο 1 προορι-

σμός για τη Γαλλία. Η γερμανική Condor

κάνει δυναμικό comeback, έπειτα από 25

χρόνια, ανακοινώνοντας πτήσεις στην Αθήνα,

ενώ 15% έως 45% αύξηση καταγράφεται

στις κρατήσεις από Easy Jet, Jet2, British

Airways και Ryanair.

Εκπληκτικές επιδόσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού

Βασίλη Κικίλια, πρόκειται για εκπληκτικές

επιδόσεις, που προμηνύουν ένα επιτυχές

καλοκαίρι. Βάσει των στοιχείων που συγκεν-

τρώνει το Υπουργείο, μέχρι το τέλος του

2022 θα έχουν σημειωθεί κατακόρυφες

αυξήσεις, καθώς ήδη υπάρχει άνοδος 50%

σε Γερμανούς τουρίστες από την TUI, όπως

και σε Γάλλους τουρίστες.

Επιπλέον, οι διαθέσιμες αεροπορικές

θέσεις από τη Γαλλία προς την Ελλάδα

ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια, στοιχεία που

όχι μόνο αποτυπώνει έναν δυναμικό ρυθμό

κρατήσεων από Γάλλους ταξιδιώτες προς

την Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2022, αλλά

ξεπερνά και τα επίπεδα του 2019 σε συγκε-

κριμένες τοποθεσίες. Θυμίζουμε πως το

2019 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 1,54 εκα-

τομμύρια τουρίστες από τη Γαλλία, οι οποίοι

δαπάνησαν 1,09 δις Ευρώ.

Αυξημένες ροές αναμένονται από τη

Ρουμανία, τη Σερβία, το Ηνωμένο Βασίλειο

και το Ισραήλ. Για τους Ισραηλινούς, η Ελλά-

δα παρουσιάζεται ως χρυσή ευκαιρία αυτή

την εποχή, διαθέτοντας οικονομικά πακέ-

τα και υψηλή ποιότητα, που από φέτος δεν

θα περιορίζονται στο παραδοσιακό της

προϊόν «Sea-Sand-Sun», αλλά θα εκτείνον-

ται στο city break, τον χειμερινό τουρισμό,

τη χειμερινή κρουαζιέρα, τον αθλητικό τουρι-

σμό, τη γαστρονομία και το wellness.

Καταλυτικό ρόλο θα παίξουν φέτος και

οι ΗΠΑ, από όπου οι απευθείας πτήσεις

ξεκίνησαν νωρίτερα, στις 7 Μαρτίου και

αναμένονται γύρω στο μισό εκατομμύριο

ταξιδιώτες μέχρι τον Οκτώβριο. Ειδικότε-

ρα, πραγματοποιούνται εννέα πτήσεις την

ημέρα, που σημαίνει ότι υπολογίζονται 63

απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από τις

ΗΠΑ, κάτι που θα φέρει τεράστια τόνωση

στην ελληνική οικονομία.

Φώτης Χαραλαμπίδης

Δυναμικό Καλοκαίρι για τον ελληνικό τουρισμό
Η Ελλάδα αποκτά 20 μαχητικά F-35A

Το πρώτο βήμα μιας μακράς διαδικασίας για την απόκτηση 20 μαχητικών 5ης γενιάς,
τεχνολογίας «Stealth», F-35A, με δυνατότητα «ασκήσεως προαιρέσεως» (option) για
επιπλέον 20 αεροσκάφη, πραγματοποιήθηκε με την αποστολή επίσημης Επιστολής
Αιτήματος (Letter of Request / LOR) στις ΗΠΑ. Οι σημαντικές «λεπτομέρειες» του προ-
γράμματος, που είχε αναγγελθεί από τον ίδιο τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη, θα συζητηθούν στο επίσημο ταξίδι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου
Παναγιωτόπουλου στις ΗΠΑ (18-20 Ιουλίου), όσο και σε αυτό του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, που θα προηγηθεί κατά μία εβδομάδα (11 Ιου-
λίου), επίσης στην Ουάσινγκτον. Στην προαναφερθείσα LOR, ζητούνται ακριβείς πληρ-
οφορίες και η δέσμευση 20 μαχητικών F-35A, δηλαδή της έκδοσης που χρησιμοποι-
είται από τις αεροπορικές δυνάμεις, από συμβατικά αεροδρόμια ξηράς, ενώ όπως
προαναφέρθηκε, υπάρχει και η πρόνοια για μελλοντική άσκηση του δικαιώματος προ-
αιρέσεως (option) για άλλα είκοσι. Η LOR προς τις ΗΠΑ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθ-
εση ώστε οι τελευταίες να παράσχουν, εντός έτους, στην Ελλάδα επισήμως όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε η (όποια) ελληνική κυβέρ-
νηση να αποφασίσει και να προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας. Σύμφωνα με
αμερικανικές πηγές, η τιμή κτήσης ενός F-35 «Fly Away», δηλαδή αεροσκάφους ικα-
νού να πετά μόνο με κινητήρα, ραντάρ και βασικά αεροβοηθήματα, χωρίς όπλα, ανέρχε-
ται στα 82 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι για μία μοίρα (20 μαχητικών),
το κόστος μόνο για τα αεροσκάφη ανέρχεται στα 1.640.000.000 δολάρια. 

Τηλεφωνήματα και ημερομηνίες εκλογών

Το… παιχνίδι της κολοκυθιάς, όσον αφορά τις ημερομηνίες των πρόωρων εκλογών,
συνεχίζει να παίζεται, με μεγαλύτερη ένταση η αλήθεια είναι (και) στον Θεσσαλικό
κάμπο. Για να σας δώσω και το παρασκήνιο, πάντως, τις προηγούμενες ημέρες
χτύπησαν ορισμένα ηχηρά τηλέφωνα, ειδικά στη Λάρισα, τα οποία έκαναν λόγο για
εκλογές την εβδομάδα 18-25 Σεπτεμβρίου. Ενώ, όπως φαντάζομαι, έχετε προσέξει,
δεν έχω μπει ποτέ στο συγκεκριμένο «γαϊτανάκι», αποφάσισα να ας το αποκαλύψω,
γιατί εκτιμώ πως τα τηλεφωνήματα είχαν όντως βαρύτητα. Φυσικά, για να είμαι ειλι-
κρινής, αποκλείω να υπάρχει κάποιος, ακόμα και αυτοκόλλητος να είναι δίπλα στον
Έλληνα πρωθυπουργό, που να μπορεί να βάλει στοίχημα για την ακριβή ημερομηνία
των εκλογών. Κι αυτό γιατί υπάρχουν πολλές μεταβλητές και άφθονος χρόνος μέχρι
τις 22 Αυγούστου όταν, σύμφωνα πάντα με τα τηλεφωνήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα κληθεί να λάβει τις οριστικές του αποφάσεις. Ανεξαρτήτως πάντως των τελικών
αποφάσεων, όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος, φέτος το καλοκαίρι δεν υπάρχουν
διακοπές για τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα πολιτικά γρα-
φεία ήδη καταρτίζουν προγράμματα επισκέψεων, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υπο-
ψήφιοι ψάχνουν να στήσουν τα δικά τους γραφεία. Γενικά, υπάρχει ένας έντονος πολι-
τικός αναβρασμός και όλοι προεξοφλούν πως η ώρα της μεγάλης μάχης πλησιάζει.
Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που, αν ο Πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προβεί σε
ανακοινώσεις, θα έχουμε… απογοητεύσεις. 

«Όσο έχουμε λεφτά και αντοχές, 
θα συνεχίσουμε τα προγράμματα στην Ελλάδα»

Στους πολιτικούς αναγκάζεται να τα ψάλλει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» Ανδρέας Δρακόπουλος: «Όσο έχουμε λεφτά και αντοχές, θα συνεχίσουμε
τα προγράμματα στην Ελλάδα», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι μέχρι τώρα, τα 2/3 των
δωρεών του Ιδρύματος τα τελευταία 25 χρόνια έγιναν στην Ελλάδα. Και επισημαίνει
πως «οι πολιτικοί πολύ συχνά ξεχνούν ότι καθήκον τους είναι να υπηρετούν τον λαό»,
τονίζοντας: «Το Κέντρο είναι το μεγαλύτερο έργο μας στην Ελλάδα και το όραμά μου
είναι να πάει καλά. Ωστόσο, σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν και οι κυβερνήσεις». Και
ρίχνει την… μπηχτή: «Θα ήταν καλό η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Λυρική να μπορούν να
πληρώνουν το ενοίκιό τους προς το υπουργείο Πολιτισμού». Δεν κρύβει, τέλος, την
πικρία του για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι το θετικό πρόσημο
των έργων δεν προβάλλεται επαρκώς. 

Ρίχνουν άγκυρα στην Ελλάδα

Στην Ελλαδίτσα μας ρίχνουν άγκυρα: 75 επενδυτές έχουν μετακομίσει φορολογικά
στην Ελλάδα, 335 αλλοδαποί συνταξιούχοι ζουν πλέον στην Ελλάδα και 1.232 φυσι-
κά πρόσωπα άφησαν το εξωτερικό για να εργαστούν στην πατρίδα τους. Πολύ αργά
την ανακάλυψαν… Μαγνήτης, το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για ξένους επενδυτές
και συνταξιούχους. 

Για ρεκόρ εσόδων πάει ο ελληνικός τουρισμός!

Ευτυχώς που υπάρχει και ο τουρισμός, που πάει για μεγάλο ρεκόρ φέτος. Σύμφω-
να με τον επίτιμο Πρόεδρο του ΣΕΤΕ Ανδρέα Ανδρεάδη, τα τουριστικά έσοδα όχι απλώς
θα προσεγγίσουν, αλλά θα ξεπεράσουν τα 20 δις ευρώ, με την Ελλάδα να πηγαίνει
για νέο ιστορικό ρεκόρ, παρά τις ακυρώσεις 3.000 πτήσεων μέσα στο καλοκαίρι, λόγω
της έλλειψης προσωπικού, των απεργιών και του κορωνοϊού. Στο μεταξύ, καλά είναι
τα νέα από τη Βρετανία. Ο υφυπουργός Τουρισμού Νάιτζελ Χάντλστον μίλησε για
«ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό», τονίζοντας ότι εκατομμύρια Βρετανοί
τουρίστες θα επισκεφθούν φέτος την Ελλάδα. 

Ο Μεϊμαράκης, το ΕΛΚ και ο Βαρθολομαίος

Με μια φωνή, το προεδρείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) υποστήριξε
και υιοθέτησε την πρόταση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη για επίσκεψη στο Φανάρι και
συνάντηση με τον κ.κ. Βαρθολομαίο. Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Πατριάρχη, με
τον οποίον ο Β. Μεϊμαράκης διατηρεί μακρά σχέση και επικοινωνία. Ο Πατριάρχης,
λοιπόν, δεν υποδέχθηκε μόνο την αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, αλλά γευμάτισε μαζί της
σε στενό κύκλο στο Φανάρι, κάτι που δεν συνηθίζει και το οποίο μαρτυρά την ιδιαίτε-
ρη σχέση που έχει με τον Β. Μεϊμαράκη. Στην κατ’ ιδίαν συνομιλία που είχαν, ο κ.κ.
Βαρθολομαίος φάνηκε ιδιαίτερα ενημερωμένος για τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις
που έχει λάβει ο Β. Μεϊμαράκης από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΕΛΚ, αλλά και του
μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Επίσης, παρά το βαρύ πρόγραμμα
της αποστολής, ο Β. Μεϊμαράκης δεν μπορούσε να μην επισκεφθεί και να μη δει ιδίοις
όμμασι τη βεβήλωση και τους βανδαλισμούς που έχουν επιτρέψει οι τουρκικές Αρχές
στην Αγιά-Σοφιά, αυτό το σύμβολο και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
κάτι το οποίο έχει άλλωστε επισημάνει επανειλημμένα με ερωτήσει τους προς την Επι-
τροπή, αλλά και με παρεμβάσεις του στις Ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Αδελφοποίηση Δήμου Πειραιά 
με τον Δήμο Αμμοχώστου

Την Αδελφοποίηση μεταξύ
Δήμου Πειραιά και Δήμου Αμμο-
χώστου υπέγραψαν οι Δήμαρχοι
Γιάννης Μώραλης και Σίμος

Ιωάννου στο Δημαρχείο Πειραιά,
με στόχο την ενίσχυση της ήδη
εποικοδομητικής συνεργασίας
τους. 

Αντιπροσωπεία του Δήμου
Αμμοχώστου, η οποία αποτε-
λούνταν από τον Δήμαρχο κ. Σίμο
Ιωάννου, τους Δημοτικούς Συμβού-
λους κ.κ. Ανδρέα Φλουρέντζου,

Μιχάλη Βασιλείου, Γιώργο Τσίσιο

και την Δημοτική Γραμματέα κα
Μαριλένα Μανώλη, πραγματο-
ποίησε επίσημη επίσκεψη στον

Πειραιά γι΄ αυτόν τον σκοπό. 
Στην υπογραφή του Πρωτο-

κόλλου Αδελφοποίησης παρευ-
ρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Εξω-
στρέφειας, Τουρισμού και Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων κα Ανδρ-

ιάνα Ζαρακέλη, η Αντιδήμαρχος
Οικονομικών κα Αθηνά Γλύκα-

Χαρβαλάκου, ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
κ. Παναγιώτης Ρέππας, η Εντε-
ταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού και Κατάρτισης και Βρεφο-
νηπιακών Σταθμών κα Ζηλάκου

Χαραλαμπία και ο Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής

Αστυνομίας κ. Χαρουτιούν Μαρ-

καριάν.

Συνοπτικά, η αδελφοποίηση
των δύο Δήμων αποσκοπεί στην
περαιτέρω ανάπτυξη των αδελφι-
κών δεσμών φιλίας μεταξύ των
δύο πόλεων, με την ανταλλαγή
εμπειριών σε διάφορους τομείς
διοίκησης, αθλητισμού, τέχνης,
πολιτισμού, καθώς και στην διεύρυν-
ση των ιστορικών δεσμών Πει-
ραιά και Αμμοχώστου. 

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο
κ. Μώραλης στο πλαίσιο των ενε-
ργειών της Δημοτικής Αρχής για
την ενίσχυση της εξωστρέφειας
του Πειραιά, επισκέφθηκε την

Κύπρο, όπου υπέγραψε με τον κ.
Ιωάννου Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου
Αμμοχώστου κατά τη διάρκεια της
παραμονής της στην πόλη μας
ξεναγήθηκε στη Δημοτική Πινα-
κοθήκη, στο Δημοτικό Θέατρο και
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειρ-
αιά, από την Διευθύντρια Πολιτι-
σμού του Δήμου κα Ευαγγελία

Μπαφούνη.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι
ο Δήμος Πειραιά είναι αδελφο-
ποιημένη πόλη και με τον Δήμο
Λάρνακας από το 1995, με την
Δημοτική Αρχή να έχει ήδη ανα-
πτύξει μια καλή συνεργασία.





Μ
ια ξεχωριστή πνευματική εκδήλωση/αφιέ-

ρωμα στον μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον

Νομπελίστα Γιώργο Σεφέρη, πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Κυριακή το μεσημέρι, 3 Ιουλίου,

στην επίσημη κατοικία του Πρέσβυ της Ελλά-

δος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μαθητές και καθη-

γητές των ελληνικών ομογενειακών σχολείων

Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ του Λονδίνου τίμησαν

τον Έλληνα ποιητή στο χώρο όπου έδρασε

υπηρετώντας την πατρίδα από τη θέση του Πρέ-

σβυ μεταξύ 1957-1962.

Η έμπνευση γι’ αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση

ανήκε στον Πρέσβυ της Ελλάδας κ. Ιωάννη Ραπτάκη

και αγκαλιάστηκε ασμένως από τη Διεύθυνση και

τους καθηγητές των δύο Σχολείων.

Ο κ. Ραπτάκης, καλωσορίζοντας τους εκπαιδευ-

τικούς, τους μαθητές και τους γονείς (συνολικά 45

άτομα) εξέφρασε χαρά για την παρουσία τους στο

«Σπίτι της Ελλάδας» καθώς και για την προετοι-

μασία του ειδικού αφιερώματος στον Γιώργο Σεφέ-

ρη σ’ ένα χώρο όπου έζησε, περπάτησε και δημιούρ-

γησε ο μεγάλος αυτός Έλληνας, ο οποίος υπηρέτη-

σε την Πατρίδα ως πρέσβυς στο Λονδίνο από το

1957 έως το 1962. 

Η Ελλάδα, είπε ο κ. Ραπτάκης, μπορεί να είναι

πληθυσμιακά μικρή χώρα, όμως, πολιτιστικά είναι

μια παγκόσμια δύναμη με μια Γλώσσα που έχει

παρελθόν, παρόν και μέλλον. 

Η Ελλάδα, υπογράμμισε, παρόλο που η Ελληνι-

κή ομιλείται από μόλις 15 περίπου εκατομμύρια ανθ-

ρώπους, έχει αναδείξει δύο Νομπελίστες στη Λογο-

τεχνία, γεγονός που θεωρείται μεγάλο κατόρθωμα

συγκριτικά με άλλες κυρίαρχες Γλώσσες, όπως η

Αγγλική. Ο κ. Ραπτάκης εξέφρασε την ελπίδα να

ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις

στο μέλλον.

Ο διευθυντής των Σχολείων Μιχάλης Έλληνας

ευχαρίστησε τον κύριο Πρέσβυ και τους συνεργά-

τες του για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία και τόνι-

σε ότι το αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη, έναν κολοσ-

σό του πνεύματος, είναι τιμή και χρέος για όλους

μας, ιδίως στις σημερινές δύσκολες συγκυρίες. Ανα-

φέρθηκε στη διπλωματική δράση του Νομπελίστα

ποιητή, ο οποίος από το 1945 αγωνιζόταν για την

Κύπρο προωθώντας το δικαίωμά της για αυτοδιά-

θεση.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Φιλόλογος καθη-

γήτρια του Α.Level, Σοφία Μπονοβόλια τονίζον-

τας ότι η παρουσίαση θα επικεντρωνόταν σε δύο

κεντρικά θέματα της Σεφερικής ποιητικής μέσα από

την σχέση τους με τον αρχαιοελληνικό μύθο. Το

πρώτο ήταν αυτό της χαμένης πατρίδας του Σε-

φέρη, της Σμύρνης, λόγω της συγκυρίας φέτος της

επετείου μνήμης των 100 χρόνων από την Μικρα-

σιατική Καταστροφή και, το δεύτερο, ο ρόλος της

Κύπρου στο ποιητικό αλλά και διπλωματικό έργο

του ποιητή, έτσι όπως αυτό ξεδιπλώθηκε στον

θεσμικό χώρο της κατοικίας του Έλληνα πρέσβη

στο Λονδίνο.

Η κα Μπονοβόλια έδωσε έμφαση στην διττή ιδιό-

τητα του Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος αντιλαμβανό-

ταν την ποίηση ως βασικό προορισμό της ζωής του

αλλά ταυτόχρονα υποστήριζε με μία υψηλή έκ-

φραση καθήκοντος και επαγγελματικής ευσυνειδ-

ησίας τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους από

την πρώτη στιγμή της υπηρεσιακής του ένταξης στο

διπλωματικό σώμα.

Οι μαθητές του Α Level μετέφεραν στο κοινό τους

λεπτούς προβληματισμούς της Σεφερικής ποίησης

γύρω από τον τραγικό αντίκτυπο που είχε η Μικρα-

σιατική Καταστροφή τόσο στον ίδιο τον ποιητή, όσο

και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό μέσα από την

απαγγελία ποιημάτων της συλλογής “Μυθιστό-

ρημα”.

Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στον ρόλο της Κύ-

πρου στο Σεφερικό έργο, καθώς η Κύπρος έδωσε

στον ποιητή την αίσθηση της επιστροφής στον

μαγικό κόσμο των παιδικών του χρόνων, που είχε

χάσει ανεπιστρεπτί λόγω της Μικρασιατικής Κατα-

στροφής.

Στην ομιλία τονίστηκε πως αυτό το αίσθημα του

Σεφέρη αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη πίσω τις

διπλωματικές του ενέργειες από το 1956-59. Από

τον Νοέμβριο του 1956, ο Σεφέρης συμμετείχε ενερ-

γά στην αντιπροσωπεία της Ελλάδος που προ-

σπάθησε να προωθήσει την αυτοδιάθεση της Κύ-

πρου μέσω του Ο.Η.Ε. Επιπλέον, κατόπιν αιτή-

ματός του, έφτασε στη Βρετανική πρωτεύουσα στις

15 Ιουνίου του 1957 για να αναλάβει τα καθήκοντά

του ως πρέσβης της Ελλάδος με ξεκάθαρη βούληση

να υποστηρίξει με πάθος το αίτημα για την ένωση

της Κύπρου με την Ελλάδα.

Η παρουσίαση έκλεισε με την απαγγελία ποι-

ημάτων για την Κύπρο από την συλλογή, «Ημερο-

λόγιο Καταστρώματος Γ’», που ανέδειξαν την ενε-

ργή πολιτική στάση και διεισδυτική και ευαίσθητη

ματιά του ποιητή Σεφέρη, που συνδιαλέγεται με

τους πιο κρίσιμους ιστορικούς σταθμούς του 20ου

αιώνα και ταυτόχρονα συνθέτει ένα έργο εξαιρετι-

κά πολυεπίπεδο, ανθρώπινο και διαχρονικό.

Στην προετοιμασία του αφιερώματος η Σοφία

Μπονοβόλια συνεργάστηκε με τις Φιλολόγους Ρα-

φαηλία Λουκίδου και Θεοφανώ Χαραλάμπους.

Ακολούθως ο κ. Πρέσβυς παρέθεσε δεξίωση

προς όλους τους παρευρεθέντες, οι οποίοι είχαν

την ευκαιρία να επισκεφθούν το δωμάτιο όπου

υπάρχει ακόμα το γραφείο του Γιώργου Σεφέρη, ως

επίσης και να συνομιλήσουν προσωπικά με τον κ.

Ραπτάκη.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, η Επιτετραμμένη

της Πρεσβείας της Ελλάδος κα Ιφιγένεια Καναρά,

η Προϊσταμένη του Γραφείου Τύπου κα Ελένη Σου-

πιανά και η Προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαι-

δευτικής Αποστολής κα Βασιλική Κούμα.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ  ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ ΚΑΙ ΦΙΝΣΛΕΫ

Αφιέρωμα στον Νομπελίστα
ποιητή Γ. Σεφέρη στην οικία 

του Πρέσβυ της Ελλάδος

Ομογένεια

Η Φιλόλογος Σοφία Μπονοβόλια, περιτριγυρισμένη από μαθητές, μιλά για το έργο του Γιώργου Σεφέρη.

Ο Πρέσβυς κ. Ραπτάκης με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ, που έλαβαν μέρος στο αφιέρωμα.

Μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς σε αναμνηστική φωτογραφία με τον Πρέσβυ της Ελλάδος.
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Η Αθλητική Ημερίδα του 
Ελληνικού Σχολείου Φίνσλεϋ

Ομογένεια

Πλούσιο φαγητό, φρούτα, παραδοσιακά γλυκά.

Οι ψήστες ήταν πολλοί αλλά… κρύφτηκαν

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου που συνέδραμαν στη διοργάνωση αθλητικών αγώνων

Οι πλαστικές τσουλήθρες ήταν πόλος έλξεως για τα μικρά ιδίως παιδιά.

Μετά από δύο χρόνια «αποχής» λόγω της πανδημίας,

πραγματοποιήθηκε φέτος η Αθλητική Ημερίδα του

ελληνικού σχολείου Φίνσλεϋ με αθρόα συμμετοχή μαθη-

τών, γονιών και εκπαιδευτικών.

Η εκδήλωση έλαβε χώραν το Σάββατο, 25 Ιουνίου,

από τις 4-6.30μμ στους υπαίθριους χώρους του αγγλι-

κού σχολείου Compton, όπου στεγάζεται και το ελληνικό

σχολείο.

Οι γονείς έψησαν σουβλάκια, ετοίμασαν παραδο-

σιακά γλυκιστικά εδέσματα και πρόσφεραν φρούτα και

ποτά. 

Οι δάσκαλοι διοργάνωσαν αθλητικούς αγώνες μεταξύ

των παιδιών, ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια. 

Την… τιμητική τους είχαν, φυσικά, οι πλαστικές τσου-

λήθρες και η βαφή προσώπου, με μεγάλη απήχηση

ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες.

Όλοι, μικροί και ενήλικες, απόλαυσαν ένα ευχάριστο απόγευμα
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Δεκάδες γονείς και στενοί συγγενείς των 

μαθητών του ελληνικού σχολείου Φίνσλεϋ 

παρακολούθησαν το περασμένο Σάββατο το

απόγευμα, 2 Ιουλίου, την Τελική Γιορτή του

ελληνικού σχολείου Φίνσλεϋ, η οποία έλαβε

χώραν στην αίθουσα τελετών του αγγλικού 

σχολείου Compton, όπου στεγάζεται και το

ελληνικό σχολείο.

Τα παιδιά, από το Νηπιαγωγείο έως την Στ’

τάξη, παρουσίασαν επί σκηνής, υπό τη 

διδασκαλία και καθοδήγηση των δασκάλων

τους, ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό 

πρόγραμμα με σκετσάκια, τραγούδια και 

ποιήματα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα

των παρισταμένων.

Ο διευθυντής του Σχολείου Μιχάλης Έλληνας

προέβη σε μια σύντομη ανασκόπηση του 

διδακτικού έργου της χρονιάς και ευχαρίστησε

θερμά τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία

και την αφοσίωση στο λειτούργημά τους.

Επίσης, ευχαρίστησε τις Επιτροπής Γονέων 

για τη βοήθεια που προσφέρουν στο Σχολείο.

Το Φίνσλεϋ θα κλείσει για τις καλοκαιρινές

διακοπές στις 9 Ιουλίου και θα ανοίξει για το

νέο ακαδημαϊκό έτος το Σάββατο, 

10 Σεπτεμβρίου 2022.

12 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τελική γιορτή ελληνικού σχολείου Φίνσλεϋ

Βαδίζοντας προς το τέλος του σχολικού έτους, ο Σύνδεσμος

Γονέων του Μάνορ Χιλλ και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου (που

επέλεξαν την ομαδική ονομασία “Mamorhillians” για επικοινωνία

στα κοινωνικά δίκτυα), είχαν τις δικές τους ξεχωριστές «συνά-

ξεις», για να αξιολογήσουν και να «γιορτάσουν» μια ακόμα καρ-

ποφόρα εκπαιδευτική χρονιά.

Η Σχολική Επιτροπή είχε τον Ιούνιο δείπνο εργασίας στο οίκημα

της Αδελφότητας όπου συμμετείχαν επίσης μέλη του Συνδέσμου

Μητέρων και άλλα στελέχη. 

Έγινε ανασκόπηση της χρονιάς που λήγει και εγκρίθηκε ο προ-

γραμματισμός για το επόμενο έτος, τον οποίο κατέθεσε ο διε-

υθυντής του Μάνορ Χιλλ, Μιχάλης Έλληνας.

Οι εκπαιδευτικοί διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο το βράδυ

(2 Ιουλίου) δείπνο σε εστιατόριο στο βόρειο Λονδίνο για να «γιορ-

τάσουν» τη λήξη του σχολικού έτους και να περάσουν ευχάριστα

μακριά από την έδρα και τον πίνακα. Ο διευθυντής ευχαρίστησε

τους παρευρεθέντες (και όσους έλειπαν) για τη συνεργασία καθώς

και για την ευσυνειδησία που επέδειξαν στην επιτέλεση του διδα-

κτικού τους έργου, ιδίως κατά την εποχή της πανδημίας.

Το Μάνορ Χιλλ κλείνει στις 9 Ιουλίου και θα ανοίξει για τους

μαθητές στις 10 Σεπτεμβρίου 2022.

Επιτροπή Γονέων Μάνορ Χιλλ και… Manorhillians 
για τη λήξη του σχολικού έτους

ΠΑΝΩ: Η Σχολική Επιτροπή του Μάνορ Χιλλ είχε δείπνο εργασίας 

όπου ανασκοπήθηκε η σχολική χρονιά και εγκρίθηκε 

ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Αριθμός εκπαιδευτικών του Μάνορ Χιλλ «γιόρτασε» σε

εστιατόριο στο βόρειο Λονδίνο ακόμα μια πετυχημένη σχολική χρονιά

Η αίθουσα της γιορτής ήταν γεμάτη από γονείς και παππούδες των παιδιών

Σκετσάκι και τραγούδι «Αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο». 

Στο κέντρο η «Αλίκη Βουγιουκλάκη» και ο «Δημήτρης Παπαμιχαήλ»... Από την Ε' τάξη, ποιήματα «Ταξίδι στην Αθήνα» και τραγούδι «Συννεφούλα».

Τα δύο τμήματα της Α' τάξης στο τραγούδι «Τράβα μπρος». Η Στ΄τάξη στο τραγούδι «Αχ Τζιερύνεια μάνα μου»

Ποιήματα - τραγούδι «Η κυρά Γραμματική» από την Β' τάξη.

ΠΑΝΩ: Ποιήματα

- τραγούδι από τις

τάξεις της Προδημοτι-

κής

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Θεατρικό

«Στου Ολύμπου τα

μπουζούκια» από τις

τάξεις Γ' και Δ'.



ΜΕΡΟΣ 27ον

Ο διαχρονικός ρόλος της Αρχιεπισκοπής

Θυατείρων και Μ. Βρετανίας

(συνέχεια)

Ίσως πολλοί από μας αγνοούν την ιστορική εξέ-

λιξη, την οποία είχε πάρει η Ελληνική Ορθόδοξη

Εκκλησία, ιδίως μετά την υποδούλωση των Ελληνικών

Χωρών στους Οθωμανούς Τούρκους γι’ αυτό και δεν

κατανοούμε πλήρως τους λόγους για τους οποίους

το Οικουμενικό, τουλάχιστον, Πατριαρχείο ήταν εκ

των πραγμάτων αδύνατο ν’ ασκήσει την ίδια εκείνη

συγκεντρωτική δύναμη που  απέκτησε για παράδειγμα

η Παπική Εκκλησία. Τα προνόμια που είχαν δοθεί

στον Οικουμενικό Πατριάρχη από τους Τούρκους είχαν

βέβαια τεραστία δύναμη και συνέβαλαν όσο κανένας

παράγοντας στη συντήρηση του Γένους κατά τους

μακρούς χρόνους της δουλείας. Όμως ο Πατριάρχης

και γενικά η Ορθόδοξη Εκκλησία με κέντρο την Κων-

σταντινούπολη έκρινε σκόπιμο να βασίζει την ύπα-

ρξη αλλά και την ομαλή της λειτουργία πάνω στο

θεσμό των Κοινοτήτων – με τον ιερέα και τους τοπι-

κούς δημογέροντες σαν τον  πυρήνα του όλου διοικ-

ητικού μηχανισμού της Εκκλησίας. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Την ιδέα αυτή της Κοινοτικής διάρθρωσης μετέ-

φεραν οι ξενιτευόμενοι από τη Γενέτειρα Έλληνες

Ορθόδοξοι και τις χρησιμοποιούσαν στις νέες τους

Πατρίδες και γιατί έκριναν πως ο θεσμός είχε δοκι-

μαστεί κι επιτύχει, αλλά και γιατί οι ίδιοι εγκαθί-

σταντο σε ομάδες σε διάφορα εμπορικά ως επί το

πλείστον κέντρα κι έτσι ήταν εκ των πραγμάτων υποχρ-

εωμένοι να δημιουργήσουν τις μικρές ή μεγάλες τους

αυτόνομες ή και τελείως ανεξάρτητες Εκκλησιαστικές

Κοινότητες, χωρίς καμμιά απολύτως κεντρική εκκλη-

σιαστική εξουσία να τους κατευθύνει ή να τους καθ-

οδηγεί και συμβουλεύει. Οι προσπάθειές τους οφείλον-

ταν αποκλειστικά στη δική τους πρωτοβουλία και εθε-

λοντική εργασία, και στις δικές τους οικονομικές εισ-

φορές. 

Απέκτησαν συνεπώς το πνεύμα της πλήρους ανε-

ξαρτησίας από μια κεντρική εκκλησιαστική Αρχή –

πνεύμα που εξακολουθεί να επικρατεί ακόμα και σήμε-

ρα ιδίως μεταξύ των παλαιοτέρων Ομογενών και Κοι-

νοτήτων, των οποίων τα καταστατικά είχαν υπαγορ-

ευθεί από τις καθαρά τοπικές ανάγκες και με μια πολύ

χαλαρή αναφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στη

δικαιοδοσία του  οποίου και υπάγονται – τουλάχιστον

κατ’ όνομα. 

Η κατάσταση αυτή άρχισε ν’ αλλάζει με την ίδρυ-

ση της Μητρόπολης Θυατείρων και τον διορισμό του

πρώτου Μητροπολίτη της. Όμως μέχρι σήμερα διε-

ρωτώνται οι πολλοί γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο

να διορίζει ή να παύει τον Μητροπολίτη ή Αρχιεπίσκο-

πο και να μην τον εκλέγουν οι ίδιοι οι πιστοί, όπως

γίνεται, για παράδειγμα, στην Κύπρο; 

Ή γιατί οι Έλληνες Ορθόδοξοι που ζουν στη Μ.

Βρετανία και των οποίων η μέγιστη πλειοψηφία είναι

Κύπριοι, να μην υπάγονται στην Εκκλησία της Κύ-

πρου (ή, παλαιότερα, όταν οι εδώ απόδημοι κατά-

γονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από την κυρίως Ελλά-

δα και τα Ελληνικά νησιά, από την Εκκλησία της

Ελλάδoς);

Και από μεν την Εκκλησία της Ελλάδος εξαρτιώνταν

οι Κοινότητες της Αγγλίας, της υπόλοιπης Ευρώπης,

της Αμερικής και της Αυστραλίας, όταν το 1908 ο Πα-

τριάρχης Ιωακείμ ο Γ’, με ειδικό Πατριαρχικό Τόμο

παραχώρησε τα δικαιώματά του σ’ αυτήν. Όμως ο

τρομερός Διχασμός που επεκράτησε στον πολιτικό

κόσμο της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγ-

κοσμίου Πολέμου και  ο οποίος οδήγησε τελικά στη

Μικρασιατική Καταστροφή, ένας διχασμός που είχε

μεταφερθεί δυστυχώς και στις Ελληνορθόδοξες Κοινό-

τητες του Εξωτερικού, έπεισαν τον Μελέτιο να καταρ-

γήσει τον Τόμο του Ιωακείμ Γ΄του 1908 και να δημι-

ουργήσει τη Μητρόπολη Θυατείρων και την Αρχιε-

πισκοπή Αμερικής και να βάλει έτσι τις βάσεις μιας

οργανωμένης διοικητικής υπηρεσίας στη Διασπορά.

Ο δε Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, όταν τον πλησία-

σαν μερικοί εδώ Ελληνοκύπριοι για εξάρτησή τους

από την Εκκλησία της Κύπρου, τους έδειξε ότι κάτι

τέτοιο δεν γίνεται γιατί το απαγόρευαν οι Ιεροί Κανό-

νες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Ο Γερμανός Στρηνόπουλος, ο πρώτος Μητρο-

πολίτης Θυατείρων, υπήρξεν ο ιεράρχης που θεμελίω-

σε αυτό που βλέπουμε σήμερα ως Ελληνικές Ορθό-

δοξες Εκκλησίες στην Ευρώπη και την Αμερική. Ένα

έργο τεράστιο, για το οποίο έπρεπε ο ίδιος να ταξι-

δεύει συνεχώς, και το οποίο όμως ανακόπηκε με την

έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αποτέλεσμα του

οποίου υπήρξε και η απώλεια για την Ελληνική Ορ-

θοδοξία όλων των Κοινοτήτων που βρίσκονταν στις

χώρες της Ανατολής και του μεγαλύτερου μέρους της

Κεντρικής Ευρώπης και της Ιταλίας. με το τέλος του

από κάθε άποψη καταστρεπτικού αυτού πολέμου,

στο Λονδίνο τουλάχιστον παρατηρήθηκε μια άνευ

προηγουμένου εξέλιξη με την ίδρυση του Ελληνορ-

θόδοξου Ναού των Αγίων Πάντων στην περιοχή του

Camden Town κεντρικού Λονδίνου, η οποία περιοχή,

κατά την έκφραση του Winston Churchill, αποτε-

λούσε «Μικρή Κύπρο», επειδή εκεί ακριβώς ζούσαν

οι πλείστοι Ελληνοκύπριοι απόδημοι. Οι οποίοι και

αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν δικό τους Ναό αφ’

ενός για να αποφεύγουν τομάλλον μεγάλο ταξίδι στην

Αγία Σοφία, αλλά αφετέρου και τα πικρόχολα σχόλια

των πολύ πιο καλλιεργημένων και πλούσιων Ελλα-

διτών, οι οποίοι ήταν και η ιδιοκτήτες των στασιδίων

τα οποία, εν αγνοία τους, οι Ελληνοκύπριοι επέμεναν

να χρησιμοποιούν, λόγω του ότι πήγαιναν στην εκκλησία

πολύ πιο νωρίς από τους άλλους πιστούς...

Για να πραγματοποιήσουν, όμως, τον μεγαλεπή-

βολο αυτόν στόχο τους έπρεπε προηγουμένως να

έχουν την έγκριση του Μητροπολίτη Γερμανού και

αυτός του Οικουμενικου Πατριαρχείου. 

Δημοσιεύουμε, λοιπόν, στη συνέχεια την σχετική

αλληλογραφία μεταξύ του Γερμανού και της οργα-

νωτικής Επιτροπής των Ελληνοκυπρίων. Και αυτό

κυρίως για να τονίσουμε το γεγονός ότι ο Γερμανός

συνέβαλε αποφασιστικά στη θρησκευτική και εθνική

προστασία του Ελληνοκυπριακού Ποιμνίου του, το

οποίο αυξανόταν σχεδόν καθημερινά όχι μόνο στο

Λονδίνο αλλά και στις άλλες μεγαλοπόλεις της Μ. Βρε-

τανίας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΗΣ, ΕΜΒΡΙΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκατονταετηρίς της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων (1922-2022)

Εκλεκτές Συνεργασίες



Αναφέρομαι στο άρθρο του αγαπητού

Μιχάλη Σταυρή στη «Σημερινή» στις 26

Ιουνίου 2022, με τίτλο «Ένα “προφητικό”

σημείωμα στις παραμονές της Γ’ Βιέν-

νης».

Ο συνάδελφος δημοσίευσε και σχολία-

σε ένα εξαιρετικής σημασίας, σημείωμα,

του κ. Θεόφιλου Θεοφίλου, πρώην της

διπλωματικής υπηρεσίας της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 25 Ιου-

λίου 1975 προς τον τότε Υπ. Εξωτερ-

ικών της ΚΔ, Ιωάννη Χριστοφίδη. Προ-

ειδοποιώντας με τρανταχτά τεκμήρια να

μην δεχόντουσαν το τουρκικό αίτημα για

μετακίνηση Τ/κ από τα ελεύθερα στα

κατεχόμενα, πιο καθαρά ανταλλαγή

πληθυσμών.

Επισημαίνοντας τα κυριότερα σημεία

του σημειώματος Θεοφίλου έγραψε ο Μ.

Σταυρή: 

«Μια περίπου εβδομάδα πριν από τη

συνέχιση των διαπραγματεύσεων στη

Βιέννη, ο Θ. Θεοφίλου διορατικά προει-

δοποιούσε την πολιτική ηγεσία για τις

συνέπειες της αποδοχής της τουρκικής

αξίωσης περί μετακίνησης πληθυσμών.

Αναλύοντας τις τουρκικές κινήσεις, κατέγρ-

αφε την άποψή του για τους επιδιωκό-

μενους στόχους της Τουρκίας σε επικοι-

νωνιακό και πρακτικό επίπεδo…

Το πρώτο σημείο που έθιγε ήταν ότι

μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε έμμε-

ση αποδοχή της αρχής της διζωνικής

ομοσπονδίας και θα δημιουργούσε τις

προϋποθέσεις για επίτευξη της επι-

διωκόμενης από την Τουρκία (σύμφω-

να με την άποψή του) χαλαρής συνο-

μοσπονδίας. «Και όταν η ιδία η Κυπρ-

ιακή Κυβέρνησις πράττει και ενεργεί κατά

τρόπον προάγοντα την λύσιν της διζω-

νικής ομοσπονδίας ή της χαλαράς συνο-

μοσπονδίας, πώς θα δυνηθή μετά εις

την τράπεζαν των διαπραγματεύσεων

να απόρριψη την τοιαύτην λύσιν, να προ-

τείνη και να υποστηρίξη λύσιν πολυπε-

ριφερειακής ομοσπονδίας;..».

Η 3η Βιέννης 2 Αυγούστου

1975 – «Operation Mayflower»

Μια από τις βασικότερες πτυχές των

συνομιλιών που διεξήχθησαν στη Βιέν-

νη στον τρίτο γύρο των συνομιλιών το

1975, και θεωρείται απαράδεκτη και υπο-

ταγμένη στις ξένες προτροπές, με το

ξεκίνημα των πρώτων συνομιλιών, ήταν

όντως η αποδοχή του τουρκικού αιτή-

ματος, της μετακίνησης τουρκικού πληθυ-

σμού από τα ελεύθερα στα κατεχόμενα

με την συγκατάθεση της κυπριακής

κυβέρνησης. Εξ ου και το ανακοινωθέν

και όχι «Συμφωνία» και το οποίο επίτευ-

γμα (!) οι Βρετανοί ονόμασαν «Operation

Mayflower». Το ανακοινωθέν εκδόθηκε

από τον ΟΗΕ μετά την συνεννόηση μεταξύ

Κληρίδη και Ντενκτάς. Αλλά όχι μόνο. Ο

Γλαύκος Κληρίδης είχε ταυτόχρονα δεχθ-

εί και την Διζωνική κατ’ εντολήν των

ΒΡΕΤΑΝΩΝ!

Το σημείωμα του κ. Θ. Θεοφίλου είχε

προηγηθεί λίγες μέρες πριν. Δυστυχώς

δεν λήφθηκε υπόψη ο αξιόλογος κ. Θεο-

φίλου. Ο Γλαύκος Κληρίδης εισάκουσε

(και όχι για πρώτη φορά!), τους κηδεμό-

νες Βρετανούς, τους οποίους προτίμησε

να ικανοποιήσει στην προσπάθειά τους

να δεχθεί η δική μας πλευρά την ΤΟΥΡΚΟ-

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.

Διγλωσσία

Καταρχήν η αποδοχή της ανταλλαγής

πληθυσμών στη Γ’ Βιέννης, ήταν και μια

ειρωνική διγλωσσία γιατί μόλις τον Ιανο-

υάριο του 1975 η ίδια κυβέρνηση Μακα-

ρίου με την Βουλή της, είχαν σχίσει τα

ιμάτιά τους για την μονομερή απόφαση

του Βρετανού Υπ. Εξωτερικών και Κοι-

νοπολιτείας Τζέιμς Κάλλαχαν, να δεχθ-

εί το τουρκικό αίτημα και να στείλει όλους

τους 8,500 Τουρκοκύπριους στη βάση

Ακρωτηρίου στα ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ μέσω

ΤΟΥΡΚΙΑΣ με τουρκικά αεροπλάνα.

Βλέπε δύο πρόσφατα άρθρα μου στην

«Σημερινή»: «Ο James Callaghan, οι

8.500 Τ/κ στη Βάση Ακρωτηρίου, ο Πανίκος

Δημητρίου και τα ‘‘ηττημένα μυαλά’’»

8.5.2022, «Ο James Callaghan και τα

παραλειπόμενα για τους 8.500 Τ/κ στο

Ακρωτήρι» 15.5.2022.

Βιέννη

Και τώρα ας δούμε πως ενέργησε ο

Γλ. Κληρίδης στη Βιέννη περιφρονώντας

το σημείωμα του αξιόλογου Θ. Θεοφίλου.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ

ΚΛΗΡΙΔΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 3η

ΒΙΕΝΝΗΣ ΝΑ ΑΓΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Αξιωματούχος του Φόρειν ́ Οφις εβδο-

μάδες πριν το σημείωμα Θεοφίλου, στις

24 Απριλίου 1975 έγραφε προς τον Βρετ.

΄Υπ. Αρμοστή στη Λευκωσία. «Με ενδια-

φέρει πολύ περισσότερο η πιθανότητα

να πεισθεί ο Κληρίδης να πάρει το θάρρ-

ος με τα δύο του χέρια και να διαπραγ-

ματευθεί στην Βιέννη πέραν των οδηγιών

που έχει (εννοείται από την κυπριακή

κυβέρνηση). Ο Κληρίδης σίγουρα θα την

πάθει αν υπάρξει ακόμα ένα φιάσκο στην

Βιέννη, επομένως θα μπορέσει να πει-

σθεί να δοκιμάσει» Πρόσθεσε ότι οι ίδιοι

(βρετανοί) δεν έπρεπε να αναμειχθούν,

η παρουσία τους θα βρωμούσε από ένα

μίλι μακριά (stick out a mile). Εντούτοις

βρετανοί αξιωματούχοι (και ο ίδιος) πα-

ρευρέθηκαν στην 3η Βιέννης και επέ-

βλεψαν τις συνομιλίες...

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής

πιέζει για αποδοχή 

της διζωνικής

O δε Stephen Olver (Ύπ. Αρμοστής

στη Λευκωσία) στις 17 Ιουνίου 1975 (8

μέρες πριν το σημείωμα Θ.Θ) έγραψε :

«Εδώ και αρκετό καιρό, σε συνομιλίες

με τους Ντενκτάς, Κληρίδη και πρόσφ-

ατα με τον Αρχιεπίσκοπο, πιέζω με τρόπο

την ιδέα ότι οι Έλληνες πρέπει να σκε-

φθούν για μια προκαταρτική αποδοχή

της διζωνικής ομοσπονδίας και να είναι

διατεθειμένοι να προχωρήσουν να συμφ-

ωνήσουν με την τουρκική πλευρά για μια

αδύνατη κεντρική κυβέρνηση – αυτή τους

η παραχώρηση να είναι από την αρχή,

ανεξάρτητα αν συμφωνούν με την τουρ-

κική πλευρά στο εδαφικό και το προ-

σφυγικό... »

Ο Κληρίδης υπάκουσε και ζήτ-

ησε προστασία!

Ο Γλαύκος Κληρίδης εισάκουσε στις

βρετανικές υποδείξεις και προχώρησε

στην Βιέννη πέραν των οδηγιών που

είχε. Αποδέχθηκε την δι-κοινοτική δι-ζωνι-

κή ομοσπονδία δίχως να έχει επίσημα

τέτοιο όρο εντολής από την κυβέρνησή

του, παρόλο που ο Μακάριος φάνηκε ότι

παρασκηνιακά είχε αποδεχθεί και ο ίδιος

την βρετανο-τουρκική ΔΔΟ. Η 3η Βιέν-

νης έλαβε χώρα στον τρίτο γύρο των

συνομιλιών 31 Ιουλίου -2 Αυγούστου

1975. Σχετιζόταν με την ανταλλαγή πληθυ-

σμών προς όφελος του Ντενκτάς. Ο

Κληρίδης αμέσως φοβούμενος για τη

ζωή του ζήτησε «άσυλο» από την αξιω-

ματούχο του Φόρεϊν ́ Οφις , δίδα Maeve

Fort η οποία βρισκόταν στην Βιέννη. Η

Fort μεταβίβασε την έκκληση στο Λον-

δίνο το οποίο αμέσως παραχώρησε

άσυλο τόσο για τον ίδιο όσο και για την

οικογένειά του. Αλλά τελικά δεν το χρει-

άστηκαν...

Ο Denktash επιβεβαιώνει

Στις 4 Δεκεμβρίου 1975 ο R. Denktash

έγραψε στο Φόρεϊν Όφις σε επιστολόχαρτο

του «Προέδρου του τουρκικού ομό-

σπονδου κράτους στην Κύπρο» και το

ενημέρωσε πως στη Βιέννη είχαν συμφ-

ωνήσει για μια διζωνική ομοσπονδία, με

χαλαρή κεντρική κυβέρνηση και τη συμμε-

τοχή των δύο κοινοτήτων στην κεντρική

κυβέρνηση στη βάση της ισότητας. Η

επιστολή κατέληγε «αν ο Μακάριος ήθελε

ουσιαστικές διαπραγματεύσεις θα έπρ-

επε να βγει με μια δημόσια δήλωση …»

Ο «διζωνικός» χάρτης 

με Τύμπου

Την 1η Απριλίου 1977 ο βρετανός αξιω-

ματούχος - ο ίδιος που είχε εισηγηθεί

όπως ο Κληρίδης στη Γ  ́Βιέννης προχωρή-

σει πέραν των όρων εντολής του, έγρα-

ψε πως την προηγούμενη ο Τάσσος

Παπαδόπουλος κατάθεσε τον χάρτη των

ελληνοκυπρίων... αφήνοντας στους Τ/κ

και το αεροδρόμιο «Ερτζιάν» (σ.σ. κατεχό-

μενο στη Τύμπου)... (Από το βιβλίο της

γράφουσας «Διζωνική vs Δημοκρατία»

2019).

Είναι ιστορικό τεκμήριο, λοιπόν, η

σημείωση του κ. Θ. Θεοφίλου. Αποδεικ-

νύει και επιβεβαιώνει πόσο επικίνδυνα

«διαπραγματεύθηκε» η δική μας πλε-

υρά όλα τα χρόνια εις βάρος της εθνικής

μας υπόθεσης και των δικαίων της

πατρίδας μας και του λαού μας. Του-

λάχιστον ξεκινώντας από τις αρχές του

1975. Όμως εκείνο το ξεκίνημα, προς

ενημέρωση του αγαπητού Θ. Θεοφίλου,

είχε αρχίσει δυστυχώς ακόμα πριν τις

δύο τουρκικές εισβολές από Μακάριο

και Κληρίδη, από τις 19 Ιουλίου 1974...

Λένε πως, ακόμα και στις πιο διεφθ-

αρμένες δυνάμεις, πάντοτε υπάρχει ένας

που αντιστέκεται και κάνει τη διαφορά.

Αυτό θα πρέπει να ισχύει για τον αγα-

πητό κ. Θεόφιλο Θεοφίλου. Έστω και με

καθυστέρηση 47 χρόνων να αποκαλυ-

φθεί και να αξιολογηθεί…

Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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Το Φόρεϊν Όφις, ο Θ. Θεοφίλου, οι 
υποταγμένοι και η «Επιχείρηση Mayflower»

Για σένα
Σαν νυχτερίδα, ερημιές θα προσπεράσω.

Στης κόλασης τα βάθη ας βρεθώ... 

αρκεί να σε βρω, δεν αξίζω αν σε χάσω. 

Μερόνυχτα στο χάος θα γυρνώ...

Κι αν κάποτε σε βρω, θα σε κρατήσω,

στο ασημόφως αστεριών για μαξιλάρι

κι ενώ η αύρα θα χρυσώνει τα όνειρά μου,

δεν θα υπάρχει άλλη αγάπη πιο μεγάλη.

Όρκο το κάνω, πως θα πιάσω μια νυχτιά,

με Ύπνου τα φτερά στον Νου σου να’ρθω.

Και αν ζητήσει εξηγήσεις ο Θεός,

θα του απαντήσω πως για σένα μόνο υπάρχω.

Μερσίνη MacFarland

Το σημείωμα Θ. Θεοφίλου (από δημ. Μ. Σταυρή, «Σημερινή»)

«Στόχος της εισβολής ήταν η δημιουργία μιας 

ομοσπονδίας στην Κύπρο. Η επιχείρηση ήταν 

επιτυχής, όμως η δημιουργία της ομοσπονδίας

στο τραπέζι ακόμα δεν έγινε κατορθωτή. Ο στόχος

αυτός παραμένει απραγματοποίητος» 
– (Δήλωση του Στρατηγού Kenan Evren και πρώην 

πρωθυπουργού της Τουρκίας σε τουρκική καθημερινή εφημερίδα, 
«Σημερινή» 12 Φεβρουαρίου 1990).



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Η Παροικία γιορτάζει τα 60χρονα της Κυπριακής
Δημοκρατίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2022

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνω-

μένου Βασιλείου (ΕΚΟ ΗΒ), μαζί με την

παροικία μας θα γιορτάσει με κάθε λαμ-

πρότητα την 60η επέτειο της Ανεξαρτη-

σίας της Κυπριακής Δημοκρατίας το

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στις 6.30μμ,

στο ξενοδοχείο Royal National στο κεν-

τρικό Λονδίνο. Η ομογένεια θα γιορτά-

σει με το επίσημο δείπνο την 60η επέ-

τειο της Κυπριακής Δημοκρατίας (που

αναβλήθηκε το 2020 λόγω του κορω-

νοϊού) καθώς και τη συνεχή σημαντική

προσφορά της Κυπριακής Διασποράς

του Ηνωμένου Βασίλειου στην ιδιαίτε-

ρη πατρίδα μας.

Επίσημος προσκεκλημένος θα είναι

ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής

Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Το Δείπνο θα τιμήσουν με την πα-

ρουσία τους Βρετανοί υπουργοί και βου-

λευτές, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι

πρόεδροι σωματείων και οργανώσεων,

πολλοί φίλοι και υποστηρικτές της Κύ-

πρου και εξέχοντα μέλη της Κυπριακής

Διασποράς.

Ο εορτασμός θα αποτελέσει μια μο-

ναδική και ξεχωριστή βραδιά για όλους

μας, και θα μας δώσει την ευκαιρία να

θυμηθούμε τους σκληρούς και άνισους

αγώνες, τις ατομικές και κοινές προ-

σπάθειες όλων μας, για επιβίωση και

επιτυχία σε μια ξένη χώρα που έγινε

δεύτερη μας πατρίδα.

Η ζωντανή μουσική και το πλούσιο

καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμ-

μα θα επανασυνδέσει παλιά και νέα στε-

λέχη της ομογένειας, αυτούς που ίδρυ-

σαν τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα κατα-

στήματα, τις επιχειρήσεις και τα εργο-

στάσια και έθεσαν τα θεμέλια για μια

δυναμική και δημιουργική παροικία με

τη δεύτερη και τρίτη γενεά που κρατεί

με επιτυχία τα ηνία της οικονομικής, κοι-

νωνικής και πολιτιστικής ζωής των απο-

δήμων συμπατριωτών μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ, Χρήστος

Καραολής δήλωσε πως: «Με μεγάλη

χαρά γιορτάζουμε την 60η επέτειο από

την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο Ανα-

στασιάδη που θα είναι μαζί μας σε αυ-

τή την εορτή. Καλούμε τους συμπα-

τριώτες μας να δηλώσουν συμμετοχή

για να γιορτάσουμε μαζί την Ανεξαρ-

τησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και

τη μεγάλη και σημαντική προσφορά  των

συμπατριωτών στην Κύπρο και τον λαό

της και στην ομογένειατο Σάββατο 17

Σεπτεμβρίου».

Τα εισιτήρια κοστίζουν £70 ανά άτο-

μο, και περιλαμβάνουν δείπνο 3 πιά-

των και ηδύποτο κυπριακό κρασί. 

Για να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

https://cypriotfederation.org.uk/ 

cypruscelebration/ 

ή τηλεφωνήστε στο 02084459999.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Η.Β

A Celebration of Cyprus: 

Gala Dinner with President

Anastasiades on 

17 September 2022
The National Federation of Cypriots in the UK proudly pre-

sents a "Celebration of Cyprus", a Gala evening on Saturday

17 September at the Royal National Hotel. The Gala will, belat-

edly, celebrate the 60th anniversary of the Republic of Cyprus

(postponed from 2020 due to COVID) as well as the immense

contribution of the Cypriot diaspora in the UK. His Excellency,

the President of the Republic of Cyprus, Mr Nicos Anastasiades

will be the Guest of Honour.

In addition to the President of the Republic of Cyprus, other

guests at the Gala will include UK Government Ministers,

Parliamentary supporters of Cyprus and prominent members

of the Cypriot diaspora in the UK.

The Gala will be an evening to remember with live enter-

tainment, an opportunity to re-connect with friends and to cel-

ebrate both Cyprus and our 300,000-strong diaspora.

The President of the National Federation of Cypriots in the

UK, Christos Karaolis said: “We are delighted to be launching

this Galaand are grateful to President Anastasiades for join-

ing us for this celebration. We hope that you will also be able

to join us to celebrate Cyprus, its people and its diaspora in

September”.

Tickets are £70 per person, which will include a 3-course

dinner, wine with meal. 

To purchase your ticket,visit the dedicated page on our web-

site:https://cypriotfederation.org.uk/cyprus celebration/

or call 02084459999.
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Περί Συνθηκών Λωζάννης και Μοντρέ ο λόγοςΗ Τουρκία έμαθε καλά 
το μάθημά της. 

Εμείς τι κάνουμε;
Το Κυπριακό, κατά κοινή ομολογία, βρίσκεται σε στασιμότητα εδώ

και πολύ καιρό, γιατί η τουρκική πλευρά προβάλλει επίμονα απα-

ράδεκτες αξιώσεις για αναγνώριση δύο ανεξάρτητων κρατών και

παραβιάζει καθημερινά την εδαφική ακεραιότητα, τον εναέριο χώρο

και τις θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας και της Κύπρου. Με δεδομένη

την άρνηση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων να προσέλθουν

στο τραπέζι των συνομιλιών, αν δεν γίνουν αποδεκτές εκ των προ-

τέρων οι απαιτήσεις τους, που αντιβαίνουν όλες τις πρόνοιες των

ψηφισμάτων του ΟΗΕ για την Κύπρο, το αδιέξοδο διαιωνίζεται. Η

κατάσταση φαίνεται πολύ δύσκολη μέχρι και απελπιστική. Δυστυχώς

δε, ο χρόνος που περνά εδραιώνει την κατοχή και απομακρύνει την

ελπίδα για σύντομη λύση.

Σάββας Παυλίδης

πρώην Σύμβουλος Εκπαίδευσης 

της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας 

στο Λονδίνο,

Επιθεωρητής-Προϊστάμενος

της Κυπριακής Εκπαιδευτικής

Αποστολής Μ. Βρετανίας

Επιβάλλεται επομένως να ενταθούν πολύ περισσότερο οι προ-

σπάθειες όλων των εμπλεκομένων στην ελληνική και κυπριακή πολι-

τική σκηνή προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών

με στόχο την προώθηση προς ορθή λύση του Κυπριακού. Ενόψει

των προεδρικών εκλογών τον προσεχή Φεβρουάριο, ο Κύπριος

πολίτης αναμένει από κάθε υποψήφιο να θέσει ενώπιόν του το δικό

του σαφές πρόγραμμα, που σκοπεύει να εφαρμόσει εφόσον εκλε-

γεί, προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο, ώστε να οδηγηθούμε ξανά

σε τροχιά αναζήτησης δίκαιης και λειτουργικής λύσης του προβλή-

ματος. Χωρίς την άμεση ανάληψη αποτελεσματικών πρωτοβου-

λιών και τη λήψη πολύ πιο ουσιαστικών μέτρων σε σύγκριση με το

παρελθόν από μέρους των δικών μας ηγετών, με στήριξη φυσικά

του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δρομολόγηση λύσης στο

Κυπριακό δεν μπορεί να διαφανεί στον ορίζοντα, όσο κι αν αυτό

αποτελεί σήμερα μια επείγουσα όντως αναγκαιότητα... 

Το μέγα αίνιγμα, που τίθεται ενώπιόν μας, είναι ποιος από τους

υποψηφίους Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να

βρει τη μαγική συνταγή και να προχωρήσει σε νέες καινοτόμες προ-

σεγγίσεις, ώστε θα λύσει τον γόρδιο δεσμό του κυπριακού προ-

βλήματος, αν εκλεγεί. Η Τουρκία πάντως δεν επείγεται ούτε και επι-

ζητεί λύση, γιατί δεν πιέζεται από πουθενά. Γνωρίζει ότι ο χρόνος,

που παρέρχεται ανεκμετάλλευτος, ευνοεί τις δικές της άνομες και

άδικες επιδιώξεις. Έχει μάθει καλά το μάθημά της: Να προβάλλει

συνεχώς μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, να συνεχίζει τη στείρα άρνηση

και να κωλυσιεργεί καθυστερώντας εσαεί τη διαδικασία των συνο-

μιλιών... Τι κι αν εμείς βιαζόμαστε; Με την αρνητική εμπλοκή της

στο κυπριακό η Τουρκία ελέγχει πλήρως τα πάντα στα κατεχόμενα

και σαμποτάρει τη θέληση των ορθώς σκεπτομένων συμπατριωτών

μας Τουρκοκυπρίων για συνεργασία. Δυστυχώς, η νέα τους ηγεσία

έχει ταυτίσει τις διεκδικήσεις της με εκείνες της κατοχικής Τουρκίας,

η οποία παραμένει εντελώς αδιάλλακτη στις αξιώσεις της. Ξέρουμε

όλοι ότι για να γίνει ένας γάμος πρέπει να υπάρχουν δύο άτομα,

που να θέλουν να συνάψουν ειλικρινή σχέση μεταξύ τους. Δεν είναι

αρκετό να επιζητούμε εμείς μόνο μια δίκαιη και λειτουργική λύση.

Πρέπει να θέλει κι άλλη πλευρά...

Τα ερωτήματα επομένως παραμένουν αμείλικτα: Πώς θα μπο-

ρέσουμε εμείς να επαναφέρουμε το κυπριακό σε πορεία λύσης έχον-

τας απέναντί μας την πλήρη άρνηση της Τουρκίας και των Τουρ-

κοκυπρίων για συνεργασία; Για πόσο ακόμα θα βαδίζουμε «με βάρκα

την ελπίδα»; Θα μπορέσουμε ποτέ να σπάσουμε το αδιέξοδο ή θα

συνεχίσουμε να αναλωνόμαστε σε διαξιφισμούς αφήνοντας ανα-

ξιοποίητες έστω και τις ελάχιστες ευκαιρίες, που παρουσιάζονται

κατά καιρούς στο διεθνές πολιτικό σκηνικό, οι οποίες θα μπορούσαν,

ίσως, να συμβάλουν κάπως στην προώθηση του Κυπριακού προς

κάποια αποδεκτή λύση; Θα υπάρξει άραγε κάποιος από τους υπο-

ψηφίους Προέδρους, που θα ανοίξει νέους δρόμους και θα δημι-

ουργήσει τις αναγκαίες ευκαιρίες, ώστε να βρεθεί το μαγικό κλειδί,

το οποίο θα ανοίξει την πόρτα της στασιμότητας στο Κυπριακό;

Τελευταία ώρα
Το παρελθόν μου προσπαθώ, θέλω, ν’ αφήσω πίσω,

τα περασμένα, τα παλιά – που μου βαραίνουν την καρδιά,

όλα να λησμονήσω!

Παρ’ όλες τις προσπάθειες, δεν μπόρω να γλυτώσω,

όσο κι αν θέλω και ποθώ – βραχνά μου να ξεφορτωθώ,

μπλέκομαι άλλο τόσο!

Εϊναι όπως τη μέγγενη, που όσο πάει σφίγγει, 

αβδέλα αίμα που ρουφά – εάν δεν πάρει τι ποθά,

ήσυχο δεν σ’ αφήνει!

Σκέψη και σώμα τυρρανά – σαν καταιγίδα τα βουνά

και τα σπαρτά το χιόνι,

σαν αλυσίδες της σκλαβιάς – Πνεύμα Ελεύθερο καρδιάς

μαυρίζει και πλακώνει!

Θέλω να σπάσω το αυγό, έξω να περπατήσω,

από το κέλυφος να βγω – απ’ τα δεσμά ν’ απαλλαγώ,

Ελεύθερος να ζήσω!

Όμως μου είναι αδύνατον ό,τι σκεφτώ κι αν κάνω, 

όσο κι αν επροσπάθησα – τον πόλεμο τον έχασα,

ψήλωσα χέρια πάνω!

Γι’ αυτό το αποφάσισα, θα ζω με το μαράζι,

θα το’χω πάντα συντροφιά – δρόμους μ’ αγκάθια και καρφιά,

βροντές με το χαλάζι!

Είναι κι αυτή στρατηγική για ν’ αντιμετωπίσω

ό,τι μου στέλνει η ζωή – τα κάνω μείγμα συνταγή

Άμυνα για να χτίσω!

Απλά για επιβίωση, τίποτα παραπάνω, 

να ζήσω λίγο ειρηνικά – Χαράς στιγμές, Αρμονικά, 

Ευχή πριν αποθάνω!

Γιατί μετρούν υστερινά, η τελευταία ώρα, 

που γίνεται διαμονή – και της ζωής μας πληρωμή,

μοιράζοντα τα δώρα!

Ίσως κι εγώ αξιωθώ συγχώρευση απ’ τον ΘΕΟ

να δω γαλήνια μέρα. 

Ένα γαλάζιο ουρανό – ψυχή, καρδια να μην πονώ,

την Άσπρη Περιστέρα!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

26 Ιουlίου 2022

Μία αρχαία κλήσις
Ελλάς Ω Ελλάς

Ευλογημένα και βαριά,

Αισθάνθηκε τα βήματά του,

Ο αγαπημένος Παύλος,

Το Άγιο βιβλίο καταγράφει

Των αρχαίων πόλεων ονόματα,

τα αρχαία τείχη που χρησιμοποιoούμε,

ως επισκέπτες έως την σήμερον…

Ω Κύριε, προσεύχομαι,

Ελευθέρωσε τα συναισθήματα,

Που φτερουγίζουν φυλακισμένα,

Εις την καρδίαν μου…

Άρε πύλη, επέτρεψε εις την ελευθερία

Να πετάξει υπό την σκέπην

Των πτερύγων Σου.

Ελλάς Ω Ελλάς,

Ο φύλαξ Άγγελος*

Αυτής της αρχαίας σου Γης

Ας σταθεί με το ξίφος

Της προστασίας και διεκδίκησης.

«Ανυψώσατε την κεφαλήν υμών

Ω πύλες του παρελθόντος,

Ελλάς, αρχαία κιβωτός,

Ευλογημένη επί αιώνας,

Οι υιοί σου,

Προσεύχονται εις την αιωνιότητα…

Δια τόπον ανάπαυσης, εν μέσω αγίων,

Εστεμμένοι υπό την σκέπην

Ουράνιων οντοτήτων,

Αγγελικών Πριγκίπων εν αναμονή,

Ενώπιον του θρόνου της Δόξης,

Του Παντοδύναμου Θεού»

Jo-Anne Colombo Μαρινάκη

*Δανιήλ 10:20

Ο Τούρκος πρόεδρος παίζει σκληρό πόκερ

με το ΝΑΤΟ. Το αν θα κερδίσει ή θα χάσει,

είναι κάτι που θα διαφανεί πολύ σύντομα. Το

παρελθόν πάντως δείχνει ότι η Τουρκία ήταν

και παραμένει το παραχαϊδεμένο παιδί των

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ

ή του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών

Αμερικής. Διότι, ΝΑΤΟ και Η.Π.Α. είναι το ίδιο

πράγμα. Όσο για τον πρόεδρο Μπάιντεν, τελι-

κά απογοητεύει κάθε μέρα, όλο και περισσό-

τερο, όσους τον πίστεψαν…

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Ο Τούρκος πρόεδρος διεκδικεί θαλάσσιο

και χερσαίο χώρο αμφισβητώντας διεθνείς

Συμφωνίες, κάποιες από τις οποίες συνομο-

λογήθηκαν πριν από ένα αιώνα! Αμφισβητεί

τη Συνθήκη της Λωζάννης ο Ερντογάν, υπο-

στηρίζοντας ότι η Λωζάννη προβλέπει απο-

στρατικοποίηση των Ελληνικών Νησιών. Κάτι

ασφαλώς που δεν έχει καμιά σχέση με την

πραγματικότητα. Το άρθρο 13 της Συμφωνίας

της Λωζάννης δεν απαγορεύει τοποθέτηση

οποιουδήποτε οπλικού συστήματος και λει-

τουργία στρατοπέδων στα νησιά μας! Επι-

πλέον, το άρθρο 51 του Ο.Η.Ε. επιτρέπει την

παρουσία στρατευμάτων παντού για αυτοά-

μυνα. Όταν λοιπόν απέναντι σου βρίσκεται

μια ολόκληρη σιδερόφρακτη τουρκική στρα-

τιά, η σιδερόφρακτη τουρκική στρατιά του

Αιγαίου (η οποία, να σημειωθεί, δεν υπάγε-

ται στην ΝΑΤΟϊκή δύναμη! Γιατί άραγε;) έχεις

την υποχρέωση στην άμυνα!

Για την ιστορία, θυμίζουμε ότι τα Δωδεκάν-

ησα καταλήφθηκαν το 1912 από την Ιταλία.

Με τη Συνθήκη των Παρισίων που ακολούθησε

τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Συνδιά-

σκεψη Ειρήνης του Παρισιού, Ιανουάριος του

1919), τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην

Ιταλία. Στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923,

όπως και στη συνθήκη των Σεβρών, το τουρ-

κικό κράτος παραιτήθηκε κάθε δικαιώματος

στα κατεχόμενα από την Ιταλία νησιά. Οι Τούρ-

κοι ποτέ δεν ενοχλήθηκαν από την παρουσία

στρατευμάτων στα Δωδεκάνησα από την φασι-

στική Ιταλία και ενοχλούνται σήμερα από την

παρουσία συμμαχικών στρατευμάτων! Διότι

τα ελληνικά στρατεύματα είναι και συμμαχικά

στρατεύματα.

Με τη Συνθήκη του Μοντρέ η οποία εξα-

κολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, με ορισμέ-

νες τροποποιήσεις (υπογράφηκε στις 20 Ιου-

λίου στην ελβετική πόλη Μοντρέ, τέθηκε σε

ισχύ στις 9 Νοεμβρίου και καταχωρήθηκε στην

Κοινωνία των Εθνών στις 11 Δεκεμβρίου 1936),

παραχωρήθηκε ο έλεγχος των Στενών του

Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία.

Η Συνθήκη ρυθμίζει την στρατιωτική δρα-

στηριότητα των Στενών του Βοσπόρου που

περιήλθαν στην εποπτεία της Τουρκίας, η

οποία στη συνέχεια στρατικοποίησε πλήρως

την περιοχή, αφήνοντας εκτεθειμένα τα δικά

μας νησιά! Οπότε, η στρατιωτική τους οχύρ-

ωση με βάση το άρθρο 51 του Ο.Η.Ε. είναι

απολύτως νόμιμη και αναγκαία.

Υστερόγραφο: Οι Άγγλοι συμμάχησαν με

τους Έλληνες στις μάχες κατά των Γερμανών,

αλλά οι προθέσεις τους για το μέλλον των

νησιών κάθε άλλο παρά αγαθές μπορούν να

χαρακτηριστούν. Τελικά, στις 27 Ιουνίου 1946

οι Υπουργοί Εξωτερικών των Μεγάλων Δυνά-

μεων αποφάσισαν την παραχώρηση των

Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή

εγκρίθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1947 με τη

Συνθήκη του Παρισιού. Στις 31 Μαρτίου 1947,

έγινε η τελετή παράδοσης από τους Βρετα-

νούς. Με νόμο της 9ης Ιανουαρίου του 1948

ορίστηκε ότι τα νησιά προσαρτήθηκαν στο

Ελληνικό κράτος από την 28η Οκτωβρίου

1947. «Στρατιωτικός Διοικητής Δωδεκανή-

σου» ορίστηκε ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαν-

νίδης. Ο επίσημος εορτασμός έγινε την 7η

Μαρτίου 1948. με την έναρξη της περιοδείας

του βασιλιά Παύλου. Από τότε η ενσωμάτω-

ση της Δωδεκανήσου γιορτάζεται κάθε χρόνο

στις 7 Μαρτίου.

«Όταν δεν έχεις γνώση… Δεν δικαιούσαι να έχεις γνώμη…»
(Πλάτων)
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Royal ASCOT
Και ποιός είσαι εσύ, βρε βλαχαδερούλι, που θέλεις να πας στις ιππο-

δρομίες του Ascot στο Berkshire της Αγγλίας σε ημέρα εργασίας; Χρειά-

ζονται κάποιες σοβαρές προϋποθέσεις, δεν είναι τα πράγματα καθό-

λου απλά, είναι σύνθετα και δύσκολα. Πρώτα απ΄όλα πρέπει τα ρούχα

σου να είναι από συγκεκριμένο ράφτη και να μην φοράει τα ίδια κανέ-

νας άλλος, αλλιώς κόβεσαι και ξαναέρχεσαι του χρόνου στην ίδια εξε-

ταστική επιτροπή. 

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Οι άνδρες φοράνε από φράκο μέχρι ημίψηλο καπέλο. Ό,τι καιρό και

εάν έχει, θα κρατάς ζεστά γάντια, μην αρχίσεις κανά βηχαλάκι και ξευ-

τιλιστούμε ενώπιον των εστεμμένων, δεν είναι σωστό! Οι κυρίες φορά-

νε καπέλα της όποιας φαντασίας και οπωσδήποτε παλαιών εποχών.

Τα ρούχα πρέπει να είναι αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων λιρών και

απαραίτητη προϋπόθεση να μην τα έχει φορέσει άλλη τα τελευταία

εκατό χρόνια. Πρέπει να επιδείξεις την μεγάλη σου φορολογική δήλω-

ση που το εισόδημά σου να προέρχεται αυτούσιο από εισφορές των

φορολογουμένων και όχι από εμπορικές, βιομηχανικές ή εφοπλιστικές

επιχειρήσεις, αυτές οι δουλειές είναι για τους κοινούς θνητούς. Εσύ θα

έχεις να επιδείξεις εισοδήματα από βασιλικούς μισθούς, αφορολόγ-

ητους και ανέλεγκτους. Αλλιώς κόβεσαι και δεν σε δεχόμαστε ούτε με

τον κηδεμόνα σου άλλη φορά. Τέτοια εισοδήματα έχουν οι υψηλού κύρ-

ους εστεμμένοι και οι διάδοχοι των κόπων τους.

Το Ascot είναι χώρος εστεμμένων, ανθρώπων παντοτινής άδειας

εργασίας και ύφους ανάλογου υπεράνω επαγγέλματος και οποιασδή-

ποτε απασχόλησης. Μακριά η όχληση και η απασχόληση, δεν είναι δα

και κοινοί θνητοί, απάνθρωποι και παλιάνθρωποι. Στα σίγουρα θα πρέ-

πει να μην έχεις δημοσιεύσει οποιοδήποτε άρθρο ή άλλο πόνημα που

να εκθέτεις τις απόψεις σου, όποιες κι αν είναι κράτησέ τες για τον εαυτό

σου, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Τα άρθρα που έχει δημοσιεύσει κατά

καιρούς η Άννα Μαρία τοποθετούνται δίπλα σε εκείνα του Larry King

και του Emile Zola. Άσε τον Γιανναρά, τον Ψαθά και τον Πλωρίτη να

γράφουν, τόσο ξέρουν, τόσο κάνουν! 

Τους βασιλιάδες δεν τους απασχόλησαν ποτέ ούτε οι βόμβες Ναπά-

λμ στο Βιετνάμ ούτε οι S400 στο Αφγανιστάν, πολύ δε περισσότερο οι

σφαγές στην Μαριούπολη και το Ντόνετσκ. Η άποψη της Βασίλισσας

της Αγγλίας για την ατομική βόμβα στο Nagasaki το 1945 ακόμη δεν

έχει φθάσει στα Studio ραδιοφώνου του BBC. Κομμένα χέρια, ξεκοι-

λιασμένα κουφάρια παλληκαριών, δεν άπτονται των ενδιαφερόντων

του διαδόχου Καρόλου και του δικού μας επίσης διαδόχου (εις το διη-

νεκές) Παύλου.

Άνθρωποι με λεπτά αισθήματα και αντιστρόφως ανάλογες καταθέ-

σεις πάχους άνω των δέκα ιντσών, παρακολουθούν εμβριθώς και εκ

του σύνεγγυς τις βαπτίσεις και τους γάμους, δεν τους ξεφεύγει η παρ-

αμικρή λεπτομέρεια της θρησκευτικής τελετής. Κανένας τους ποτέ δεν

έχει διακριθεί σε μία οποιαδήποτε επιστήμη ή φιλοσοφική αναζήτηση.

Ούτε καν ένας Βασιλόπαις δεν διακρίθηκε στο λαϊκό άθλημα του ποδο-

σφαίρου. Εκείνο που έχει σημασία είναι να στέκονται ψηλά στην συνείδηση

των ανθρώπων και αυτό το πετυχαίνουν μέσα από το τρίπτυχο, ενδυμασία

με ριγέ παντελόνι, σκοτάδι και σιωπή. Τσιούτα, αναπνοή να μην ακούγε-

ται!!! Είναι πάντα υπέρ της ελεύθερης οικονομίας αρκεί όλοι τους να

μισθοδοτούνται από το δημόσιο ταμείο. Κομμουνιστές πάντως δεν είναι,

ξεκάθαρα πράγματα.

Ο καλύτερος καπιταλισμός είναι ο κομμουνιστικός, κανένας άλλος.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Πριν πολλά χρόνια, πριν από την ίδρυ-

ση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Νικη-

φόρος Βρεττάκος παρομοίασε την Ελλά-

δα ως «μπακάλικο» ή κατάστημα. Στη

βιτρίνα του, την κυβέρνηση, παρουσιά-

ζονται όποια χειρότερα προϊόντα έχει η

χώρα και οι ξένοι σχηματίζουν την εντύπω-

ση ότι ο τόπος αυτός δεν έχει να παρου-

σιάσει τίποτα αξιόλογο, τίποτα της προ-

κοπής, επειδή είχε πει πριν πολλά χρό-

νια ένας σοφός άντρας από την Ιταλία ότι

από τους ηγέτες ενός λαού θα καταλά-

βουμε με το ποιόν του λαού και το ηθικό

και το πνευματικό του επίπεδο, επειδή ο

λαός είναι που τους διαλέγει, τους εκλέ-

γει και δείχνει τι κριτήρια έχει. 

Το ίδιο και κάτι περισσότερο ισχύει για

την Κύπρο, που εξ αιτίας των ηγετών της

μπήκε σε τόσες φοβερές περιπέτειες και

ένας Θεός μόνον ξέρει τι θα απογίνει.

Έπρεπε ο λαός να έχει βρει πού πήρε

λάθος τη ζωή του και ν’ αλλάξει ζωή…

Βλέπουμε και το χειρότερο – οι πρόσφυ-

γες, που έχασαν τα σπίτια τους στα καλύτε-

ρα μέρη της Κύπρου και το σημαντικότε-

ρο τους συγγενείς τους – να ψηφίζουν

κορδόνι τα κόμματα που τους οδήγησαν

στην καταστροφή. Είναι ένα φαινόμενο

που παρατηρείται στους Έλληνες της

Κύπρου και της Ελλάδας, να εκλέγουν

αυτούς που τους κακοποίησαν, τους οδή-

γησαν σε καταστροφές και τώρα τους

οδηγούν στον όλεθρο. 

Τα μεγαλύτερα κόμματα – που αντι-

προσωπεύουν την πλειοψηφία του λαού

– έχουν ό,τι χειρότερο και ό,τι πιο ακα-

τάλληλο για τον λαό. Όμως, τους ψηφίζει

ο λαός τη στιγμή που στα μικρότερα κόμ-

ματα Ελλάδας και Κύπρου και ανάμεσα

σε ανεξάρτητους, υπάρχουν και πολλοί

επιστήμονες, καθηγητές, άνδρες ανα-

γνωρισμένης διεθνούς αξίας, με ήθος και

γνώση που οπωσδήποτε θα βοηθούσε

τις χώρες μας να δουν καλύτερες μέρες. 

Ν’ ακούς τους υποψηφίους Προέ-

δρους των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων

της Κύπρου να λένε ανοησίες και να τους

θαυμάζει η πλειοψηφία του λαού!!! 

Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ εισηγείται να

στείλουν το φυσικό αέριο της Κύπρου

μέσω της Τουρκίας ή να το πουλήσουν

στην Τουρκία. Να βλέπετε τον Αβέρωφ

Νεοφύτου να τρέχει παντού, να γίνεται

γελοίος και ο λαός (οι οπαδοί του οι πολ-

υπληθείς) να τον καμαρώνουν. Έτσι ο

Αβέρωφ Νεοφύτου, ο νέος «ήρωας» της

Κύπρου όπως παρουσιαζόταν, βρέθηκε

τελευταία στην περιφραγμένη περιοχή

της Αμμοχώστου με πολυπληθή συνο-

δεία και… περιόδευσε την περιοχή. Μας

είπε ότι, αν χαθεί η περιφραγμένη πε-

ριοχή της Αμμοχώστου, θα χαθεί και όλη

η Κύπρος. Προφανώς ξέχασε την Κερύνεια,

τη Μεσαορία, που «αν γιορκίσει η Μεσο-

ρκά, τρώνε μάνες τζιαι παιδκιά», όπως

έλεγαν οι παλιοί. Δηλαδή τα καλύτερα

μέρη της Κύπρου ο αξιότιμος κ. Αβέρωφ

Νεοφύτου τα ξέχασε, αλλά το χειρότερο

είναι ότι οι πολυπληθείς οπαδοί του και

πολλοί άλλοι τον… θαύμασαν!!! Η δική

μου απορία είναι γιατί ο Τατάρ τον άφησε

να περιοδεύσει με τόση άνεση και συνο-

δεία. Μπαίνω σε πονηρές σκέψεις…

Τώρα, ας κοιτάξουμε και τη μητέρα

Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος

Μητσοτάκης παρά την τεράστια ρητορι-

κή του για εγχώρια κατανάλωση, ανέχτηκε

τον Ερντογάν, που πέτυχε τους σκοπούς

του. Ο Κυριάκος προώθησε τα αμερικα-

νικά σχέδια, όπως πάντα χωρίς κέρδος

για την Ελλάδα. Συμφώνησε με τους αποι-

κιοκράτες της Ευρώπης ότι οι αντίπαλοι

του Ερντογάν είναι τρομοκράτες!

Δεν γνωρίζει ο εξοχώτατος κ. Μητσο-

τάκης ότι η Κοινωνία των Εθνών (ο πρό-

δρομος του ΟΗΕ) αναγνώρισε Κουρδικό

Κράτος, αλλά οι Άγγλοι και οι αποικιο-

κράτες της Δυτικής Ευρώπης το διέλυσαν

και από την εποχή πριν τον Α’ Παγκόσμιο

Πόλεμο ο ηρωικός Κουρδικός λαός βρίσκε-

ται συνεχώς υπό καταδίωξη. Έπρεπε να

έχει το θάρρος ο κ. Μητσοτάκης να στα-

θεί και να απαιτήσει αναγνώριση από την

Τουρκία της Γενοκτονίας των Ποντίων και

τα ανθρώπινα δικαιώματα Τούρκων, Κούρ-

δων και άλλων λαών της Τουρκίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μόνο ελληνικό

κανάλι που είχε ένα μεγάλο πρόγραμμα

για τη Γενοκτονία των Ποντίων με πολλά

ντοκουμέντα, ήταν το 4Ε (το κανάλι της

Εκκλησίας της Ελλάδας). Ο Κωνσταν-

τίνος Λογοθέτης στην εκπομπή του «Σημεία

των Καιρών» παρουαίασε ένα εξαιρετικό

πρόγραμμα για τους Ποντίους. Τα άλλα

ελληνικά κανάλια συνέχισαν με τα κου-

τσομπολιά, τις διαφημίσεις και τα «βρώμι-

κα» προγράμματά τους. Ο Ιωάννης Παπα-

φλωράτος, καθηγητής του Πανεπιστημίου

Αθηνών, μίλησε στην ΕΡΤ για τη συμπλή-

ρωση 103 χρόνων από τη Γενοκτονία των

Ποντίων. Εϊπε ότι αυτός – αν και δεν είναι

Πόντιος – ασχολήθηκε με τη Γενοκτονία,

αλλά οι περισσότεροι, όπως και η κυβέρ-

νηση, λίγο πολύ το έχουν ξεχάσει…

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Οι ηγέτες είναι αντανάκλαση
του επιπέδου του λαού»

Ζω σ’ ένα μικρό κελί,

Γεμάτο με βιβλία

Πολλοί το λένε φυλακή,

Εγώ, ελευθερία.

Όταν το σώμα βρίσκεται,

Στην τελική ευθεία,

Από τους πέριξ αφελείς,

Ζητάει προστασία.

Γνωρίζουμε οι πιο πολλοί,

Για την αντιστοιχία,

Σκλαβιά - Ελευθερία,

Ό,τι για σώμα, φυλακή,

Για πνεύμα, ευρυχωρία.

Έτσι η απομόνωση,

Είναι ευεργεσία,

Βοηθά το νου μας να πετά

Προς την αθανασία…

Εκείνο το μικρό κελί,

Μου χάρισε αρμονία,

Να ‘χω μετάβαση ομαλή

Από του κόσμου την φθορά,

Σε αιθέρια αφθαρσία…

Αυτό προσφέρει το κελί,

Με τα πολλά βιβλία,

Πάμπoλλες πύλες διαφυγής,

Προς την ελευθερία.

Ας μην οικτίρουμε παιδιά,

Μοναχικούς ανθρώπους,

Έχουν αυτογνωσία,

Επίτρεψέ μου μερικές,

Πολύ μικρές μου συμβουλές:

• Πίστευε ό,τι κατανοείς!

Κατανόησε ό,τι πιστεύεις!

• Να σκέπτεσαι με τη καρδιά.

Να αισθάνεσαι με το νου...

• Άδραξε τη μέρα!

Την άμμο της κλεψύδρας!

Τον στάσιμο χρόνο,

Την δική σου ροή!

• Ο Θεός, δεν χωρά στον νου κανενός

ούτε χωρά στην Γη 

ή στο Στερέωμα…

Χωράει όμως στην καρδιά 

κάθε ενός.

Γι’ αυτό,

Ποτέ μην πληγώσεις την καρδιά

του Ανθρώπου

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Το κελί
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ΜΕΡΟΣ 47ον

«Ναύπλιο 
και Κύπρος»

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

«Προς την Επί των Παραπόνων των

Αγωνιστών σεβαστή Επιτροπήν,

Η μετά σέβας υποφαινομένη σύζυγος

του μακαρίτου Χριστοδούλου Δημ.

Κυπραίου, αρχαίου αγωνιστού της

Ιεράς Επαναστάσεως του 1821, μέχρι

του τέλους αυτής αγωνισαμένου χρημα-

τικώς και σωματικώς πληγωθέντος εν

Άργει επί του Κεχαγιά Μπέη και πολλά

υποστάντος έχοντος αργυρούν και χάλ-

κινον Αριστείον του Αγώνος, φέρον-

τος πλείστα περί της αληθείας των

αγώνων του πιστοποιητικά διαφόρων

οπλαρχηγών της Πελοποννήσου απο-

λεσθέντα κατά την τελευταίαν εν 1862

Ναυπλιακήν Επανάστασιν εν τη προ-

νοία μετά των επίπλων μου. Μαρτυρ-

όμεν του έτι ζώντος αντιστρατήγου

ενδόξου πατρός ένδοξον γόνον Πρόε-

δρος της Επιτροπής ταύτης κύριον Γεν-

ναίον Κολοκοτρώνην περί της αληθ-

είας των αγώνων του μακαρίτου συζύγου

μου.

Προστρέχω εις την σεβαστήν ταύτην

Επιτροπήν και παρακαλώ ίνα χάριν

των θυσιών και αγώνων του ειρημέ-

νου συζύγου μου απονεμηθή εις εμέ

και εις τα γνήσια αυτού αδύνατα τέκνα

η ανήκουσα περίθαλψις συγκείμενα

εις πέντα ψυχάς και ουδαμώς ουδέ-

ποτε ικανοποιηθείσας εξ ουδεμιάς Επι-

τροπής ή Κυβερνήσεως προγενε-

στέρως. 

Εν Αθήναις την 22α Αυγούστου 1865.

Ελήφθη την 25η Αυγούστου 1865

Α. Τμ. Θ. Ι’

Υποσημειούμαι βαθυσεβάστως

Η ευπειθής χήρα 

Χριστοδούλου Δ. Κυπραίου

Αναστασία

Διά χειρός Γεωργίου Βαΐνου»

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων

Αριθμ. 1190

Πιστοποιούμεν ότι επί τη οριζομένη

υπό του Ποινικού Νόμου ποινή και επί

τη υποχρεώσει της ανηκούσης πολιτι-

κής αποζημιώσεως, ότι η Αναστασία,

χώρα του αποβιώσαντος αγωνιστού

Χριστοδούλου Δημητρίου Κυπραίου

ήτο νόμιμος σύζυγος και διατελεί εισέ-

τι εις το ότι είναι πενεστάτη και δεν έχει

πόρον ζωής. 

Δι ό εις βεβαίωσιν εκδίδεται τη αιτή-

σει της το παρόν πιστοποιητικόν.

Εν Ναυπλίω την 9ην Ιουλίου 1865.

Ο Δημαρχών Σύμβουλος

Μ. Καλξανόπουλος»

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ, υπαξιω-

ματικός Α’ Τάξεως. Επολέμησε στον

Μοριά (Αριθ. Μητρώου 5416 ΑΧΕΒ).

Απεβίωσε το 1847. 

«Προς την επί των Στρατιωτικών

Εκδουλεύσεων Επιτροπή,

Διά του Επαρχείου Λοκρίδος ο απο-

βιώσας υιός μου Θεοχάρης Αβραάμ,

Κύπριος, υπέβαλε τα περί των στρα-

τιωτικών εκδουλεύσεών του ενδεικτι-

κά, καθώς και το υπ’ αριθμ. Των εκ πεν-

τακοσίων φοινίκων γραμμάτιον, το

οποίον είχεν επί Κυβερνήτου λάβει και

το οποίον αφήσας απραγματοποίητον,

απώλεσεν εις τας ανωμαλίας των παρ-

ελθουσών περιστάσεων. 

Όθεν αποβιώσαντος ήδη του μνησθ-

έντος υιού μου, κάμνω εκ νέου μνείαν

του ειρημένου γραμματίου, το οποίον

φέρει υπ’ αριθμ. 42, εκδοθέντος εν Ναυ-

πλίω την 31ην Φβρίου 1831 διά του

υπ’ αριθμ. 56 διατάγματος και διά της

υπ’ αριθμ. 19085 της Επιτροπής της

Οικονομίας και παρακαλώ να μη στε-

ρηθώ εγώ τοου γραμματίου τούτου διότι

μείνασα παντέρημος και ήδη εις ξένην

γην και μη έχουσα άλλον τινα πόρον

ζωής, δεν μου έμεινεν άλλη ελπίς υπο-

στηρίξεως παρά το γραμμάτιον τούτο,

το οποίον θέλει χρησιμεύση ως ανα-

κούφισις του δυστυχούς υιού μου, του

οποίου την στέρησιν θέλω θρηνή με

την δυστυχίαν μου εν όσω ο Ύψιστος

εις τα βάσανα του ανθρωπίνου βίου

θέλει να με κρατή. 

Εν Αταλάντη, την 7η Μαΐου 1846.

Αριθμ. 4933

Προς τον Κύριον Έπαρχον Λοκρίδος

Υπογράφομαι ευσεβεστάτως,

Ευπειθεστάτη,

Π. Αβραάμ»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΥ, Κύπριος,

Κάτοικος Ναυπλίου – πολέμησε στις

εκστρατείας της Αργο-Ναυπλίας

Εκ των προσφύγων τούτων Κυπρίων,

κυρίως των καταφυγόντων εις Ελλά-

δα, τα πλείστα επέστρεψαν σταδιακώς

εις Κύπρον, πιθανώς κατά συμβου-

λήν του Καποδίστρια, ουχί ως ραγιά-

δες, αλλά ως «Έλληνες πολίτες» δια-

μένοντες εν Ναυπλίω, εφωδιασμένοι

δι’ ελληνικών διαβατηρίων. Η παρου-

σία τούτων εν Κύπρω εδημιούργησεν

πολλά ζητήματα εις τας τουρκικάς Αρχάς

και επροκάλεσεν επικινδύνους ανα-

στατώσεις…

Τα γεγονότα

Ιανουάριος 1823: Νίκη των Ελλή-

νων στο Ναύπλιο.

18/1/1823: Το Ναύπλιο ορίζεται ως

έδρα της κυβέρνησης των Επανα-

στατημένων Ελλήνων.

30 Μαρτίου 1827: Η Εθνοσυνέλευ-

ση εκλέγει τον Ιωάννη Καποδίστρια

ως πρώτον «Κυβερνήτη της Ελλάδος»

με επτά έτη θητείαν. 

8/1/1828: Άφιξη του Κυβερνήτου

Ιωάννη Καποδίστρια στο Ναύπλιο. Ο

λόγιος Θεόφιλος Καΐρης προσφωνεί

τον Ιωάννη Καποδίστρια: «Χαίρε και

Συ, Κυβερνήτα της Ελλάδος, διότι μετά

τοσούτον πολυχρόνιον αποδημίαν,

επιστρέψας εις την κοινήν Πατρίδα,

την χαιρετάς όχι πλέον δούλην και στε-

νάζουσαν υπό τον ζυγόν, αλλά ελε-

υθέραν, δεχομένην Σε Κυβερνήτην και

περιμένουσαν να σε ιδή να οδηγήσης

τα τέκνα της εις την αληθινήν ευδαι-

μονίαν και εις την αληθινήν δόξαν. Ζήθι!

Αλλ’ έχων ιερόν έμβλημα “O Θεός και

η δικαιοσύνη κυβερνήσουσιν την Ελλά-

δα”. Ζήθι! Αλλά κυβερνών ούτως ώστε

να αισθανθή η πατρίδα, να καταλά-

βωμεν η αδέκαστος Ιστορία, να αντηχή-

σωσιν όλοι οι αιώνες, ότι ου Συ ουδέ

ο υιός σου ουδέ ο οικείος σου ουδέ ο

φίλος σου ουδέ πνεύμα φατρίας, αλλ’

αληθώς αυτός ο νόμος του Θεού, αυτό

το δίκαιον, αυτοί της Ελλάδος οι θεσμοί

κυβερνώσι την Ελλάδα δι’ εσού».

21/12/1828: Ο Καποδίστριας ιδρύει

στο Ναύπλιο τη Στρατιωτική Σχολή

Ευελπίδων.

17/6/1831: Εκτυπώνονται στο

Ναύπλιο τα πρώτα Χαρτονομίσματα

του Ελληνικού Κράτους.

27/9/1831: Δολοφονείται ο πρώτος

Κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης

Καποδίστριας.

7/10/1831: Ο δολοφόνος του

Καποδίστρια, Γεώργιος Μαυρομιχάλ-

ης, καταδικάζεται σε θάνατο στο

Ναύπλιο.

«Οι άνθρωποι δεν κρίνονται με βάση

εκείνα που είπαν ή έγραψαν για τις

πράξεις, αλλά με βάση την μαρτυρία

αυτών των πράξεων» - Ιωάννης

Καποδίστριας (από επιστολή που έγρ-

αψε δύο εβδομάδες πριν τη δολοφ-

ονία του, 27/9/1831).

25 Απριλίου 1832: Ο Όθων επιλέ-

γεται ως Βασιλεύς της Ελλάδος.

17/2/1833: Με Βασιλικό Διάταγμα

απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών

νομισμάτων στην Ελλάδα.

7/3/1833: Στο Ναύπλιο έγινε η περίφ-

ημη δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Καταδικάζεται και φυλακίζεται ως ηγέτ-

ης της αντι-κυβερνητικής παράταξης,

μεσούσης της Ελληνικής Επανάστα-

σης (Β’ Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος),

μαζί με τον Δημήτριο Πλαπούτα

φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη

Βαυαρική Αντιβασιλεία, με την ψεύτικη

κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία
(1821-1829)



ΜΕΡΟΣ 19ον

Η ειρηνευτική δύναμη του 

ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ)

Η Κυπριακή Κυβέρνηση, δεν δέχτηκε τις  δυνά-

μεις του ΝΑΤΟ στο έδαφός της και προτίμησε να

ζητήσει τη βοήθεια του Οργανισμού Ηνωμένων

Εθνών, και στις 4 Μαρτίου 1964 το Συμβούλιο Ασφα-

λείας, με την Απόφαση αρ. 186,  σύστησε ομόφω-

να την εγκατάσταση ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ

στην Κύπρο.  Στις 27 Μαρτίου 1964, ο U. Thant,

Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, διόρισε τον Sakari

Severi Tuomioja  σαν τον πρώτο Μεσολαβητή. Ο

Τουομιόγα ανταποκρινόμενος στην εντολή του ΟΗΕ

άρχισε τις διαβουλεύσεις του στη Λευκωσία, Αθήνα

και Άγκυρα αναζητώντας τη λύση που θα ήταν απο-

δεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η άνοδος του Γεωργίου Παπανδρέου

στην εξουσία

Στις 3 Νοεμβρίου 1963, ο Γεώργιος Παπανδρέου,

αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, κέρδισε τις εκλογές

και τερμάτισε την έξουσία του Συντηρητικού Κόμ-

ματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή – της Εθνικής

Ριζοσπαστικής Ένωσης (EΡE), που κράτησε για

οχτώ χρόνια (1955 - 1963). Στις 16 Φεβρουαρίου

1964, ο Παπανδρέου επανεκλέχτηκε με ακόμη

μεγαλύτερη πλειοψηφία. Όλοι πίστευαν ότι ο Παπαν-

δρέου θα ακολουθούσε μια πιο φιλελεύθερη πολι-

τική (σε σύγκριση με εκείνη του Καραμανλή) και ότι

θα συνεργαζόταν πιο στενά με τον Μακάριο. 

Η απόφαση του Μακαρίου να καταγγείλει τις Συμ-

φωνίες  Εγγύησης και με πρώτο βήμα την άρνηση

του να δεχτεί την αντικατάσταση των ανδρών της

Τουρκικής Δύναμης Κύπρου (ΤΟΥΡΔΥΚ) είχε εξορ-

γίσει τον Τούρκο πρωθυπουργό Ινονού και έβρισ-

κε τον Παπανδρέου αντίθετο, γιατί οι μονομερείς

πρωτοβουλίες  του μπορούσαν να οδηγήσουν σε

μια πολεμική σύρραξη με την Τουρκία. 

Η αποστολή της 

Ελληνικής Μεραρχίας

Ο Παπανδρέου κάλεσε τον Μακάριο στην Αθήνα

τον Απρίλιο 1964 και στη συνάντησή τους βρισκό-

ταν και ο Γρίβας. Εκεί συμφώνησαν στο «Δεκάλο-

γο του Παπανδρέου» όπου επιβεβαιωνόταν ανά-

μεσα σ’ άλλα, ότι «οι Συνθήκες της Ζυρίχης απο-

δείχτηκαν εκ των πραγμάτων ακατάλληλες, ότι ήταν

πρόκληση για μια μειοψηφία του 18% να επιβάλλει

τις θελήσεις της στην πλειοψηφία του 80% και ότι η

μόνη λύση είναι αυτή που επιτρέπει στον κυπριακόν

λαόν να αποφασίσει ελεύθερα και κυριαρχικά για το

μέλλον».

Ο Παπανδρέου υποσχέθηκε στον Μακάριο στρ-

ατιωτική βοήθεια και μέχρι τα μέσα του καλοκαιρ-

ιού 1964, μια Ελληνική Μεραρχία γύρω στις 10,000

Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες είχαν ήδη

σταλεί στο νησί.  Η «μυστική» αποστολή της Ελληνι-

κής Μεραρχίας ήταν παράνομη και αντισυνταγμα-

τική και την ευθύνη την έφεραν ο Παπανδρέου και

ο Μακάριος. Αυτό που ειπώθηκε ήταν πως η πα-

ρουσία των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είχε

σκοπό να αποτρέψει πιθανή εισβολή των Τούρκων.

Κάποιοι πάλι υποστήριξαν ότι ο Παπανδρέου υπο-

πτευόταν τον Μακάριο και ήθελε να τον «παρακο-

λουθεί», γιατί είχε αρχίσει να "φλερτάρει" με τη Σοβιε-

τική Ένωση και το ανατολικό μπλοκ!  Όποιοι κι αν

ήταν οι λόγοι, επρόκειτο για μια πολύ απερίσκεπτη

απόφαση, γιατί τόσο ο Γεώργιος Παπανδρέου όσο

και ο Μακάριος αγνόησαν εξολοκλήρου το γεγονός

ότι η Κύπρος ήταν μια ανεξάρτητη Δημοκρατία, και

κάθε απόφαση για την τοποθέτηση τμήματος 

στρατού (πέραν από αυτό που προσδιοριζόταν στις

Συμφωνίες του 1959) ήταν και παράνομη και αντι-

συνταγματική. 

Η άφιξη του Γρίβα και η συνάντηση του

με τον Μακάριο

Στις 12 Ιουνίου 1964, με τη συναίνεση της Ελληνι-

κής Κυβέρνησης, ο Γρίβας έφτασε μυστικά στην

Κύπρο. Η επίσκεψή του θα παρέμενε μυστική και

δε θα διαρκούσε περισσότερο από μία εβδομάδα.

Ο Γρίβας όμως δεν γύρισε στην Αθήνα όπως είχε

αρχικά συμφωνηθεί, αλλά παρέμεινε στην Κύπρο

και αργότερα ανέλαβε την ηγεσία της Εθνικής Φρου-

ράς. 

Την επόμενη μέρα στις 13 Ιουνίου συναντήθηκε

με τον Μακάριο όπου πρότεινε τη δημιουργία Κυ-

πριακού Στρατού, πρόταση την οποία αποδέχτηκε

ο Μακάριος.  Αυτή ήταν μια ακόμη παραβίαση των

Συμφωνιών και του Συντάγματος, γιατί πουθενά δεν

αναφερόταν η ύπαρξη Κυπριακού Στρατού.  

Σε έκθεση που έστειλε ο Γρίβας στην Ελληνική

Κυβέρνηση στις 18 Ιουνίου αναφερόταν στις συνο-

μιλίες που είχε με τον Μακάριο και ο οποίος απο-

δεχόταν τις προτάσεις του, δηλαδή τη «δημιουργία

κυπριακού στρατού ικανού να αντιμετωπίσει τουρ-

κικήν εισβολήν  και που είναι απαραίτητος δια την

επίλυσιν του Κυπριακού συμφώνως προς τον ταχ-

θέντα σκοπόν, ήτοι την δια δημοψηφίσματος έκ-

φρασιν της θελήσεως του Κυπριακού λαού, η οποία

δεν δύναται να είναι άλλη παρά η Ένωσις».   

Μιλώντας στο ραδιόφωνο λίγες μέρες μετά την

άφιξή του, ο Γρίβας δήλωνε ότι ο σκοπός της επίσκε-

ψής του αφορούσε τρία πράγματα: 

1. Να κηρύξει την ενότητα και την αδελφοσύνη

ανάμεσα στους  Ελληνοκυπρίους. 

2. Να ασκήσει την επιρροή του ώστε να επι-

τευχθεί ειρηνική συνύπαρξη με τους Τούρκους. 

3. Να υποστηρίξει και να βοηθήσει τις κυβερ-

νήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας έτσι ώστε

να βρεθεί μια δίκαιη λύση και οι Κύπριοι να μπο-

ρούν να ασκήσουν το δικαίωμα της αυτοδιάθε-

σης. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαν-

δρέου δήλωσε σε συνέντευξή του στις 27 Ιουνίου

1964 ότι "η παρουσία του Γρίβα στην Κύπρο είναι

εξαιρετικά χρήσιμη γιατί συμβάλλει στη σταθερό-

τητα της ειρήνης!"  Στην πραγματικότητα, ίσχυε το

αντίθετο. Η άφιξη και ο ρόλος του Γρίβα έβαζαν πολ-

λούς σε υποψίες όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους και

την κυβέρνηση της Άγκυρας, αλλά και όσους Τουρ-

κοκύπριους είχαν αποδεχτεί την Ανεξαρτησία σαν

την τελική λύση. 

Η άφιξη του Γρίβα χαιρετίστηκε από εκείνους τους

Ελληνοκύπριους που τον θεωρούσαν ως τον αγω-

νιστή της Ένωσης και που πίστευαν ότι προδόθη-

κε από τις πολιτικές επιλογές του Μακαρίου. Στη

συνέχεια, ο Γρίβας τοποθετήθηκε επικεφαλής των

ελληνικών δυνάμεων στο νησί. 

Πολλοί είδαν την άφιξή του τον Ιούνιο ως έναν

τρόπο για να παρακολουθείται ο Μακάριος στις

συναλλαγές του με τη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες

του Ανατολικού μπλοκ.

Ο Γιωρκάτζης θέλει την Μεραρχία 

υπό τον έλεγχο του!

Σε μια συνάντηση μεταξύ των Παπανδρέου,

Μακαρίου, Γρίβα, Πέτρου Γαρουφαλιά (Υπουρ-

γού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας) και Πολύκαρ-

που Γιωρκάτζη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο

Καστρί στην Αθήνα (κατοικία του Γεωργίου Παπαν-

δρέου), ο Κύπριος Υπουργός Εσωτερικών και Άμυνας,

Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, υποστήριξε ότι θα έπρε-

πε να είναι επικεφαλής όλων των Ελληνικών δυνά-

μεων στην Κύπρο. 

Ο ομόλογός του Έλληνας Υπουργός, Πέτρος Γαρ-

ουφαλιάς, εξοργισμένος αντέδρασε, λέγοντας ότι

όσο εκείνος θα είναι Υπουργός Άμυνας "όλα τα

ελληνικά στρατεύματα θα λογοδοτούν σε εκείνον".

Ο Γαρουφαλιάς υπενθύμισε επίσης στον Κύπριο

Υπουργό τις Συμφωνίες της Ζυρίχης-Λονδίνου,

όπου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τη θέση του Υ-

πουργού Άμυνας στην Κύπρο θα πρέπει να κατέχει

ένας Τουρκοκύπριος και ότι ο ίδιος (ο Γιωρκάτζης)

θα πρέπει να θεωρείται απλώς ως Υπουργός Εσω-

τερικών.  Εκείνο που ο Έλληνας Υπουργός παρ-

αδόξως δεν είπε ήταν ότι τόσο η Ελληνική όσο και

η Τουρκική κυβέρνηση παραβίαζαν συνεχώς τις

Συμφωνίες της Ζυρίχης-Λονδίνου και το Κυπριακό

Σύνταγμα τοποθετώντας παράνομα χιλιάδες στρ-

ατιώτες στο έδαφος μιας ανεξάρτητης Δημοκρατίας

με τη συγκατάθεση μάλιστα της νόμιμης κυβέρν-

ησης και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας!

Ελλάδα, Τουρκία και Κυπριακή ηγεσία

παραβιάζουν τις Συμφωνίες

Την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έστελ-

νε στρατιωτική βοήθεια στην κυβέρνηση του Μακα-

ρίου παραβιάζοντας έτσι τόσο το Σύνταγμα όσο και

τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, το ίδιο έκανε και

η τουρκική κυβέρνηση ενισχύοντας στρατιωτικά

τους Τουρκοκυπρίους στην περιοχή της Μανσούρ-

ας - Κόκκινα.  Η Τ.Μ.Τ. με βάρκες εκφόρτωνε στρα-

τιωτικό υλικό τα βράδυα από τουρκικά πλοία που

αγκυροβολούσαν στα ανοιχτά. 

Εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε

στις 11 Ιουλίου 1964 στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδή-

σων ότι τις προηγούμενες μερικές μέρες αποβιβά-

ζονταν στην περιοχή της Μανσούρας – Κόκκινα,

500 άντρες την ημέρα. 

Αυτό το επιβεβαίωνε και εκπρόσωπος της τουρ-

κικής κυβερνησης στο Ραδιοσταθμό του Λονδίνου

λέγοντας ότι η αποβίβαση αποτελούσε αντίμετρο

για την ελληνική στρατιωτική αποστολή. Παρόλο

που ο Μακάριος είχε συμφωνήσει για αποστολή

2,000 αξιωματικών και οπλιτών, τον Αύγουστο του

1964 βρίσκονταν στην Κύπρο 7,328 οπλίτες και 958

αξιωματικοί.  

Με τον τρόπο αυτό, τόσο οι κυβερνήσεις των δύο

χώρων, όσο και οι ηγεσίες των Ελληνοκυπρίων και

Τουρκοκυπρίων, όχι μόνο παραβίαζαν τις Συνθή-

κες και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας που υπέγραψαν, αλλά με τις πράξεις τους

τορπίλιζαν την συνύπαρξη των κατοίκων και έβα-

ζαν λάδι στη φωτιά γιατί μετέτρεπαν την Κύπρο σε

ένα πολύ επικίνδυνο οπλοστάσιο

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Γ. Παπανδρέου, η Ελληνική Μεραρχία και 
η επιστροφή του Γρίβα στην Κύπρο το 1964
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NATIONAL FEDERATION OF CYPRUS IN THE UK

INVITE EVERY CYPRIOT TO PARTICIPATE

#HANDSOFFCYPRUS 
E-CAMPAIGN TO END THE

TURKISH ILLEGAL 
OCCUPATION OF CYPRUS
SO FAR, THE MESSAGE RICHES 50% OF MPs 

In June, we launched our an-

nual #HandsOffCyprus cam-

paign, asking people to email

their local MP about the latest

developments on the Cyprus is-

sue and Turkey's illegal partition

plans for the island. Since then,

thanks to our community's par-

ticipation, over 50% of UK MPs

have heard from their own con-

stituents about the Cyprus issue.

This means that over 325 MPs have received emails from con-

stituents containing timely and important messages about the need

for reunification, Turkey's illegal opening of Varosi, and the rights of

the 200,000 Cypriot refugees. If you haven’t yet emailed your MP

yet, it’s not too late to do so. YOUR voice needs to be heard, and our

community needs you to play your part.

Federation President Christos Karaolis thanked the community

for supporting the #HandsOffCyprus campaign so far and added,

"the best way to engage MPs on the Cyprus issue is to demonstrate

that they have constituents that care about the issue. I'm pleased

that over 50% of MPs have heard from their constituents about the

Cyprus issue. Let's continue to spread the #HandsOffCyprus mes-

sage even further. 20th July 2022 marks 48 years since Turkish in-

vasion troops first landed in Cyprus, so let's make sure that MPs in-

boxes are full by the time that anniversary comes around, by ensur-

ing that each of us contacts our MP via the campaign.”

We've seen a large number of positive responses from MPs reit-

erating their unequivocal support for a reunited Cyprus, showing just

how effective emailing your MP is. If you've also received a response

from your MP about the Cyprus issue, please to share it with us: en-

quiries@cypriotfederation.org.uk

Our message is simple: reunification in line with UN resolu-

tions is the only solution for Cyprus to end Turkey's continued

illegal occupation. We want peace not partition.
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Cyprus Issue in Parliament with Cyprus
Foreign Minister Yiannakis Kasoulides 

The APPG for Cyprus and the Nation-

al Federation of Cypriots in the UK are

pleased to invite you to “Cyprus foreign

policy in a changing world: prospects and

challenges”. Our annual public parlia-

mentary event marks the tragic anniver-

sary of the illegal invasion of Cyprus by

Turkey in 1974 and will be taking place

in-person for the first time since 2019.

The event will be held in the Houses of

Parliament on Wednesday 13th July at

7pm.

The Minister of Foreign Affairs of the

Republic of Cyprus, Mr Ioannis Kasoulides

will provide a briefing on the latest de-

velopments on the Cyprus issue and dis-

cuss Cyprus’ foreign policy in the context

of current global challenges and trends

The event will also be an opportunity

for our community to hear directly from

their elected representatives. In addition

to the Foreign Minister, other guest speak-

ers include: The Minister for Europe and

North America, Mr James Cleverly MP;

the Shadow Minister for Europe; Mr

Stephen Doughty MP; the SNP Foreign

Affairs Spokesperson, Mr Alyn Smith MP.

There will also be contributions from the

Chair of the APPG for Cyprus, Sir Roger

Gale MP; the Officers of the APPG for

Cyprus; and Christos Karaolis, President

of the National Federation of Cypriots in

the UK.

Register at: cyprusforeignpolicyi-

nachangingworld.eventbrite.co.uk

HOUSE OF COMMONS, TUESDAY 13TH JULY, 7pm 

Read on line every Thursday the new edition at

www.eleftheria.co.uk

Advertize @ “Ε”  with just a phone:

020 7195 1787 - 8



Community football club Omonia Youth FC, spon-

sored by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and

V Jewellers, last weekend hosted another successful

Summer 6-a-side Tournament. The tournament this year

was sponsored by AGK Partners.  

Over the weekend, the Radiomarathon Centre in En-

field was transformed into an arena where young foot-

ballers from near and far competed for Cup and Plate

competitions in the club's ever popular, annual 6-a-side

summer youth football tournament. 

With the Women's 2022 European Championships

being held in England this summer, the tournament or-

ganisers again held a girls-only sessions which was bril-

liantly attended. There were Under 11 Girls Under 12

Girls and Under 14 Girls competitions on Saturday af-

ternoon.  

Football at the professional level perennially faces

criticism due to the growing frustration of high ticket

prices, preposterous transfer fees and salaries. How-

ever, 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 willing volunteers to

offer children the chance to play the game they love in

a tournament setting. As the 2021 National Grassroots

Club of the Year, Omonia Youth FC take their role in the

community very seriously and ensure that youth football

in the community continues to thrive and offers oppor-

tunities to youth. Last weekend again proved that foot-

ball can indeed, still be considered the beautiful game. 

Split over two days to accommodate the popularity of

the event, clubs from five counties arrived at the Ra-

diomarathon Centre in Enfield, North London for what

was described as a well-run, well-organised and brilliant

tournament.  

There were 11 categories in all from Under 7 all the

way through to Under 14 including three all-girl cate-

gories to cater for the explosion in girls' football over the

last few years. In total over 100 teams took part en-

compassing over 1000 young footballers in what was a

genuine festival of football. 

The number of spectators over the two days exceeded

3000 people, which included scouts from professional

clubs who were very complimentary of the whole set-up

as well as the quality of the football they witnessed. What

spectators, coaches, referees and players experienced

over the two days was a tournament that was meticu-

lously 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 opportunity

to savour the various food on offer as Omonia Youth FC

managers, coaches, parents and friends made sure vis-

itors 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 tournament sponsors 'AGK

Partners' for their donation and help.  

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 implementation

of the FA's 'For All' initiative. This was clearly in evidence

during the tournament with the club organising the pitch-

es to ensure that only coaches, managers and players

could enter the 'designated coaches zone' with a cor-

doned off area behind a respect barrier on the outside

for parents and spectators to enjoy the action. Every

team was given a 'Coaches ID Badge' to identify the on-

ly adults permitted in the coaching area. This was ap-

preciated by visiting coaches and was regularly com-

mented 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 footballers

who descended on the Radiomarathon Centre certain-

ly enjoyed the excellent playing surface and revelled in

a positive, competitive atmosphere.  

A big thank you to the referees over the weekend:

Kam Mehmet, Luke Morgan, Harry Demosthenous, Alex

Pieri, Charlie Mousicos and Nicolas Shiamishis. Of these,

four are former players of the club and who have con-

tinued their football journey in a different way. 

Club Chairman Myri Demetriou had this to say:  "This

weekend, we at Omonia Youth FC, held our annual Sum-

mer 6-a-side tournament, which was a fantastic success,

with over 100 teams, nearly 1000 young players from

U7 to U14, including three girls only tournaments. As a

community club, we pride ourselves in offering the best

we can for all that enter our tournament. A fun-filled day

of football, with a variety of food on offer from mediter-

ranean kebabs to the traditional burgers, as well as the

ever-important slushies.  The atmosphere was fantas-

tic on both days with plenty of smiles and matches played

in a good spirit. This year for the first time, we had an in-

flatable football shoot-out game courtesy of bubbles-

bounceandplay.co.uk, which many children from all teams

loved taking part in.  We would like to thank all the teams

that took part and apologise to the teams we had to turn

away due to the high demand. We look forward to see-

ing you all next summer.  

Thank you to all for the very positive comments through-

out both days and a special mention to the Radiomarathon

Centre for the use of their facility, Polyteck Group for do-

nating skips, porta-loos and generator, AGK Partners for

their financial contribution as well as providing the pitta

bread and Halloumi. Trent Primary school and Chris

Koumourou for lending us their BBQs, Eleftheriou & Co

accountants for donating the charcoal, Vas barbers and

Premium Convenience Store in Firs Lane for donating

ice, Angus Butchers and Hydra Capital. Finally, a big

thanks to our sponsors of the last two years, SCW Le-

gal, Vas Barbers and V Jewellers. However, the most

important people were the ones who gave their time to

help pull this tournament together and volunteer their

help over the two days and beyond. It is always much

appreciated." 

Omonia Youth FC was founded in 1994, and with 30

teams in all age groups plus a Men's Team set to com-

pete next season, the club continues to grow. The her-

itage bestowed on the current committee is an impor-

tant one, and last weekend showed again that Omonia

Youth FC continues to flourish and lead the way as a

community football club. The club has a fine traditional

and positive reputation in providing a positive environ-

ment for young footballers to develop their football ed-

ucation within a setting where they also mature as indi-

viduals and in friendship groups. Last weekend was a

football fiesta, which promoted community spirit and pos-

itive feeling. What a way to prepare for the summer and

laying the foundations for another successful season

next year. Well done all and all involved deserve a long,

relaxing summer break! 

Photo credit: Some of the photos you see in this

article were taken by Evagoras Mandrides

(https://www.evagoras.co.uk/)  
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Another successful 'Festival of Football' at the
Omonia Youth FC 2022 Summer Tournament 

AEK U13s took 2x teams to the annual Omonia

tournament where they faced some high quality teams

on a hot and busy day at The Radiomarathon Cen-

tre.

In the group stages, The AEK Spartans were in a

tough group and in a quirk of fate, at the end of the

group matches, all 4 teams found themselves on equal

points. Due to the busy schedule, a sudden death

penalty shootout was agreed where each team would

take 3 penalties to determine the standings.  Lucca,

Michael and Nahimia  dispatched their penalties with

self-assurance to take AEK into the semi final v Omo-

nia.  

In a tense, action-packed game, neither team made

a breakthrough which meant another penalty shootout!

With nerves, high drama and tired legs all round, the

AEK boys- Lucca, Michael, Nahimia, Savva and George

stepped up confidently to deliver the goods.  The hero

however was AEK goalkeeper Theo who stood firm,

saving 2 Omonia penalties magnificently to help take

his team into the final.

The final saw AEK take on another Omonia team

in a well-contested affair with both teams battling hard

for the victory.  An amazing long range goal from hero

of the day Theo, gave AEK the lead and despite  pres-

sure from Omonia, AEK held the lead to ensure a 1-

0 victory for the AEK Spartans.  

Cue jubilant scenes from delighted AEK players,

coaches and parents and amid the euphoria, the AEK

players and coaches, immediately offered their com-

miserations to their dejected opponents to highlight

the great community spirit between the 2 clubs.  

Player of the tournament Theo- an incredible per-

formance throughout.

Success for AEK U13s at the Omonia Tournament



BODINO STIFADO
(BEEF CASSEROLE)

This dish demonstrates what is

good about the Greek cuisine. It

can rival the French beef bour-

guignon, English stew, Italian ragu

or any casserole in any other coun-

try. It is a very rich and popular

winter dish but can also be en-

joyed during any season. It can

be made with meat, most com-

monly beef, rabbit, hare, game or

even snails. The sharpness of

vinegar, the richness of wine and

the sweetness of the sauteed small

shallots make this comfort dish

memorable. An equal ratio of small

onions to meat is usually used in

this recipe. The herb used to en-

hance it is rosemary. The spices

most commonly added to the dish

are allspice, cinnamon and cloves.

This creates exquisite aromatic

flavours. The most pleasurable

thing to do with stifado is to dip

chunks of crusty bread into rich

the rich, herby and slightly spicy

sauce; really delicious. 

INGREDIENTS

Serves 4

120ml olive oil

1kg stewing beef, such as a

chuck, top rump or lean

brisket cut preferably into

bite-sized pieces, about

4cm long

2 bay leaves

1 cinnamon stick, about 3cm

long

6 cloves, left whole

2 garlic cloves, crushed

1 medium onion, finely

chopped

2 tbsp tomato pureé

3 tbsp red wine vinegar

175ml red wine

400g plum tomatoes, peeled,

de-seeded and chopped

finely

1 sprig fresh flat-leaf parsley

1 sprig of fresh rosemary 

½ tsp freshly ground allspice

1 kg baby onions, peeled and

left whole

1 tsp demerara sugar

Sea salt and freshly ground

pepper

METHOD

1. Heat 60ml olive oil in a

large heavy-based

saucepan. Sauteé the

meat on medium heat for 5

minutes on each side until

golden brown. Do this in 2

or 3 batches.

2. Transfer the meat with a

slotted spoon to a plate

and set aside. If the meat

produces a lot of frothy

juices, continue frying until

the moisture evaporates.

Transfer all the meat to the

casserole. Add the bay

leaves, cinnamon, cloves,

garlic and onion and cook

on a medium heat for 2-3

minutes, stirring occasion-

ally with a wooden spoon

to absorb the aroma of the

spices. 

3. Stir in the tomato pureé and

let it coat the meat and

spices and cook for 1-2

minutes. Now add the vine-

gar and let it sizzle for 2-3

minutes. Then add the

wine, the tomatoes, pars-

ley, rosemary and allspice

and water to just cover the

meat. Taste and adjust the

seasoning. Cover and

cook the meat very gently

for 1 hour or until it is al-

most tender. 

4. On a medium to high heat

in a large heavy-based fry-

ing pan heat the remaining

olive oil and sauteé the ba-

by onions for about 5-7

minutes on each side until

golden. You may have to

do this in two or three

batches. Sprinkle the sugar

on top of the onions while

cooking to caramelise

them. With a slotted spoon,

transfer the shallots to the

casserole and spread them

evenly over the meat.

5. Cover and cook for a further

30 minutes until the onions

are tender. Give the casse-

role a shake every now

and then instead of stirring

as the onions should re-

main whole. The sauce

should be thick and rich, if

not cook the stifado on

high heat uncovered for 4-

5 minutes to reduce the

sauce further. 

6. Sprinkle with parsley and

serve piping hot straight

from the casserole. Serve

with mashed potatoes,

chipped potatoes or rice

and fresh bread. 

Note: 

1. An eatherware casserole

may be used instead of a

saucepan. 

2. The eatherware may be

covered with kitchen foil

and a lid and placed in a

pre-heated oven at

170⁰C/150⁰C fan/gas for 2-

2.5 hours until the meat

and onions are soft and

tender.

© George Psarias
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS . . .  COOKS FOR ELEFTHERIA

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

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

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Ο Αστραπόγιαννος
23.25 Ελληνική Ταινία: 

Ο Θύμιος Τά’Κανε Θάλασσα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

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

Χάλκινα Χρόνια
20.05 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
21.25 Ελληνική Ταινία: 

Άντε Γεια
22.55 Ελληνική Ταινία: 

Εραστής Για Ένδεκα Νύχτες
00.10 Ελληνική Ταινία: 

Ερωτική Έκρηξη

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

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

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

Ο Ακάλυπτος
21.10 Ελληνική ταινία:

Της Μιας Δραχμής Τα Γιασεμιά
22.35 Ελληνική Ταινία: 

Ένας Τρελός Αεροπειρατής

KYΡIAKH 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

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

την Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με 

τον Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία: 

Σ’ Αυτή Τη Χώρα Κανείς Δεν
Ήξερε Να Κλαίει

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

09.30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20.00 GreekStories με 
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο

20.25 “Ανάδειξέ το” 
με την Άννα Νικολαΐδη 
και τη Ρούλα Σκουρογιάννη

21.00 Το Θέατρο της Δευτέρας: 
Η Έξωση

23.10 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20.05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.35 Με τον Φακό του Hellenic TV
22.30 Ελληνική Ταινία:  

Αυτό Το Κάτι Άλλο!

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20.05 Ταινίες της εβδομάδας 
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι

20.55 Ελληνική Ταινία: 
Ραντεβού Με Μια Άγνωστη

22.25 Ελληνική Ταινία: 
Απόψε Θα Τη Βρούμε

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Ο Σπαγγοραμμένος

23.00 Ελληνική Ταινία: 
Ο Αδελφός Μου ο Τρελάρας

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.

VO D I N O  S T I FA D O
(BEEF CASSEROLE)
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