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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Σε εντατικές διαβουλεύσεις με Ελλάδα και

Κύπρο έχει επιδοθεί ο Πρόεδρος του Ευ-

ρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εν όψει της

Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στις 24&25 Σεπτεμβρίου, όπου θα συζητηθούν

οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανα-

τολική Μεσόγειο, οι απειλές της κατά της Ελλά-

δας και ευρύτερα οι ευρω-τουρκικές σχέσεις.

Ο Σ. Μισέλ βρέθηκε την Τρίτη στην Αθήνα και

την Τετάρτη στη Λευκωσία.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μετά τη συνάντηση με τον κ. Μισέλ, ο πρωθυ-

πουργός της Ελλάδας, Κυρ. Μητσοτάκης επι-

σήμανε ότι οι απόψεις με τον πρόεδρο του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου είναι ταυτόσημες και τόνισε:

«Εδώ διακυβεύονται στρατηγικά, γεωπολιτι-

κά συμφέροντα της ΕΕ». 

Ευχήθηκε οι όποιες εξελίξεις να είναι θετικές στη

συμπεριφορά της Άγκυρας: «Το πλαίσιο επι-

πτώσεων έχει ήδη αποσαφηνιστεί. Έχει έρθ-

ει η ώρα για πράξεις και όχι για λόγια.

Η Τουρκία έχει χρόνο ακόμα, πριν και μετά τη

Σύνοδο Κορυφής, να συνεχίσει το πρώτο ενθαρ-

ρυντικό βήμα απεμπλοκής από την κρίση, σημείω-

σε και τόνισε: «Σε ό,τι αφορά εμάς, ισχύει αυτό

που έχω πει της φορές. Τέλος των προκλή-

σεων, αρχή των συζητήσεων. Εφόσον έχουμε

απτά δείγματα γραφής είμαστε έτοιμοι να εκ-

κινήσουμε άμεσα διερευνητικές επαφές με την

Τουρκία για τη μία διαφορά. Μέχρι να υπάρξει

οριστική οριοθέτηση ή με συμφωνία δύο με-

ρών ή με απόφαση διεθνούς δικαστηρίου το

Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας απαγορεύει μο-

νομερείς ενέργειες».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Σαρλ Μισέλ, τόνισε ότι «το θέμα της ασφάλειας

στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι μόνο υπόθ-

εση της Ελλάδος και της Κύπρου αλλά της ΕΕ»,

ενώ αναφερόμενος στο μεταναστευτικό είπε ότι

ήθελε να δει με τα μάτια του «την πραγματικότητα

που θα αντιμετωπίσουμε» και σημείωσε ότι «κα-

ταλαβαίνουμε την ευθύνη που ανέλαβε η Ελλάδα

απέναντι σε ένα γεγονός τόσο βίαιο».

Ο κ. Μισέλ αναφερόμενος στο θέμα της επό-

μενης Συνόδου Κορυφής που θα αφιερωθεί στην

κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου και της σχέ-

σεις ΕΕ και Τουρκίας, είπε: «Έχουμε το θέμα της

ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική

Μεσόγειο. Δεν είναι μονό υπόθεση της Ελλά-

δας και της Κύπρου αλλά είναι υπόθεση της

ΕΕ. Θέλω να σας πω ότι είμαστε αλληλέγγυοι

όλοι στην Ευρώπη, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει

όλα τα κράτη-μέλη να τυγχάνουν σεβασμού

και αυτό είναι το νόημα της παρουσίας μου

εδώ, να επαναλάβω αυτό το μήνυμα»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανα-

φερόμενος στην αντιμετώπιση της δραστηριό-

τητας της Τουρκίας τόνισε της: «Να εργαστούμε

μαζί εντατικά για να δούμε πώς θα προοδεύσουμε,

με μια διπλή μέθοδο. Αφενός να είμαστε κατηγο-

ρηματικοί και αυστηροί για να γίνουν σεβαστές

αρχές που είναι σημαντικές για την Ελλάδα και την

Κύπρο και αφετέρου είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε

την αγκάλη της Ένωσης για να δείξουμε ότι μια α-

τζέντα θετική είναι δυνατόν να υπάρξει αν υπάρχει

κοινή βούληση να γίνουν σεβαστές αυτές οι αρχές.

Είναι θέμα σημαντικό που θα συζητηθεί στο Ευ-

ρωπαϊκό Συμβούλιο της 24 και 25 Σεπτεμβρίου και

θα προετοιμαστούμε ώστε να δείξουμε την ενό-

τητα και τη δύναμη της ΕΕ γιατί η ασφάλεια και η

σταθερότητα είναι στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ».

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Στη συνάντηση της Λευκωσίας, ο Πρόεδρος

Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην υπό ανανέω-

ση τουρκική NAVTEX που παρατείνει τις έκνομες

ενέργειες του «Γιαβούζ» στην κυπριακή ΑΟΖ.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος, ενημέρωσε τον κ.

Μισέλ για τα τεκταινόμενα και αντάλλαξαν από-

ψεις για τις προσπάθειες τερματισμού των εκνό-

μων ενεργειών της Τουρκίας. Η συζήτηση, όπως

είπε, επικεντρώθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις

της Συνόδου Κορυφής αλλά και των MED7. 

«Συμφωνήσαμε ότι η ΕΕ πρέπει να συνδρά-

μει αποφασιστικά στην εδραίωση των συνθη-

κών ειρήνης, μένοντας προσηλωμένη στο διε-

θνές δίκαιο και στην κυριαρχία των κρατών της

περιοχής», δήλωσε.

Παράλληλα, όπως είπε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

θα υπάρξει η ευκαιρία για μια στρατηγική συζή-

τηση που θα καλύψει το φάσμα των σχέσεων της

ΕΕ με την Τουρκία. Ο Πρόεδρος εξήγησε ότι ενό-

σω υπάρχουν έκνομες ενέργειες εις βάρος κρατών

– μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ξε-

κάθαρη.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον κ. Μισέλ για τους

παράνομους σχεδιασμούς στην περίκλειστη πόλη

της Αμμοχώστου και τον κάλεσε να συμβάλει στην

αποτροπή τους. Επανέλαβε δε την ετοιμότητα της

Λευκωσίας για έναν ορθά δομημένο διάλογο, χω-

ρίς εκβιασμούς και απειλές. Υπογράμμισε την ανά-

γκη να εργαστούν όλοι για επανέναρξη των συνο-

μιλιών στο Κυπριακό, στη βάση των κανόνων της

ΕΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. «Μόνο η λύση

και η επανένωση θα διασφαλίσει την ειρήνη και την

ευημερία», είπε.

Ο  Πρόεδρος είπε ότι συζητήθηκε και το Μετα-

ναστευτικό και όσα έχει να αντιμετωπίσει η Κύ-

προς, σε σχέση με τις κατευθυνόμενες από την 

Τουρκία ροές. Ανέφερε στον Πρόεδρο Μισέλ ότι

το ποσοστό των αιτούντων ασύλου, ανέρχεται στο

3,8% του πληθυσμού των ελεύθερων περιοχών

της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας 

προσπάθεια της Τουρκίας για δημογραφική αλ-

λοίωση.

«Την ίδια στιγμή η ΕΕ τυγχάνει θύμα εκβιασμού

από την Τουρκία, μέσω εργαλειοποίησης των με-

ταναστών», τόνισε. «Συμφωνήσαμε με τον φίλο

Σαρλ, ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του με-

ταναστευτικού ζητήματος, θα πρέπει να εδράζεται

στην αλληλεγγύη και τον δίκαιο καταμερισμό», είπε.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

Σαρλ Μισέλ μιλώντας για ανησυχητικές εξελίξεις

στην Ανατολική Μεσόγειο, εξήγησε ότι πρόκειται

για ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι μόνο της Ελλάδας

και της Κύπρου. «Πρέπει να είμαστε απόλυτοι

όσον αφορά στον σεβασμό των δικαιωμάτων

όλων των χωρών της ΕΕ», τόνισε.

Όπως είπε, μόνο μέσω του διαλόγου μπορεί να

επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την αποκλιμά-

κωση και τη σταθερότητα, εννοώντας τη σύνοδο

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Μιλήσαμε», όπως είπε, «και για το Μετανα-

στευτικό» σημειώνοντας πως πριν από την Κύπρο

επισκέφθηκε τη Λέσβο. «Πρέπει να στηρίξουμε

όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων αυτών

που είναι στην πρώτη γραμμή», δήλωσε.

Ο Σαρλ Μισέλ υπογράμμισε επίσης πως οι ηγέ-

τες της ΕΕ πρέπει να εργαστούν, προκειμένου να

επέλθει πρόοδος, στα πλαίσια της διαδικασίας των

Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενος προφανώς στο

Κυπριακό και στις προσπάθειες επίλυσής του.

«Θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα της Ευρώπης

που θα είναι σαφές και θα μας επιτρέψει να

επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας», κατέληξε.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ

ΣΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυ-

ριάκος Κούσιος δήλωσε ότι θέση της Κύπρου

είναι ότι εφόσον η Τουρκία συνεχίζει τις απειλές

για εποικισμό της Αμμοχώστου, αλλά και τις έκ-

νομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, θα πρέπει η

ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσουν

την επιβολή κυρώσεων την Τουρκία.

Κληθείς να πει κατά πόσο η Λευκωσία θα επι-

μείνει στη διασύνδεση κυρώσεων Λευκορωσίας

και Τουρκίας, ο κ. Κούσιος είπε «να το ξεκαθα-

ρίσω διότι έχουν προκληθεί κάποια πολιτικά

σχόλια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγ-

ματικότητα. Η πολιτική της Κυπριακής Δημο-

κρατίας καθόσον αφορά τη Λευκορωσία ήταν

πάντοτε σταθερή. Επανειλημμένα ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εξω-

τερικών είχαν δηλώσει ότι τασσόμαστε υπέρ

των κυρώσεων, αλλά ταυτόχρονα είχαμε πει

ότι δεν θα πρέπει η ΕΕ να αντιμετωπίζει το θέ-

μα με δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Δεν θα μπορούσε δηλαδή στην περίπτωση

της Λευκορωσίας να λαμβάνονται αποφάσεις

για κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα στην περίπτωση

της Τουρκίας να χρησιμοποιούνται άλλες αρχές

στην εφαρμογή κυρώσεων. Η θέση μας είναι

ότι εφόσον η Τουρκία συνεχίζει τις απειλές για

εποικισμό της Αμμοχώστου και τις έκνομες

ενέργειες στην ΑΟΖ μας θα πρέπει να προ-

χωρήσουμε σύμφωνα με τις αποφάσεις του

Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Βερολί-

νο και σε συνέχεια των όσων έχουν συζητη-

θεί στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η θέση μας, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει η ΕΕ,

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσει πε-

ραιτέρω κυρώσεις για την Τουρκία».

Ερωτηθείς για την κλιμακούμενη στάση της 

Τουρκίας έναντι της Κύπρου και τις ενέργειες που

φαίνεται να δείχνουν αποκλιμάκωση σε σχέση με

την Ελλάδα, ο κ. Κούσιος είπε ότι «δεν θα πρέπει

να συνδέουμε τις απειλές της Τουρκίας στην Ελλά-

δα με το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Η Κύπρος είχε

πετύχει απόφαση και λήφθηκαν ήδη κυρώσεις

εναντίον της Τουρκίας, μη ικανοποιητικές προ-

φανώς, αλλά το θεσμικό πλαίσιο για τις κυρώσεις

υπήρξε θετικό για εμάς, υπήρξε η απόφαση, και η

θέση μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαι-

τέρω κυρώσεις που να προκαλούν κόστος για την

Τουρκία, να είναι αποτρεπτικές για τις έκνομες ενέρ-

γειες της Τουρκίας».

Πυρετός διαβουλεύσεων προέδρου

Συμβουλίου ΕΕ σε Αθήνα και Λευκωσία



Σφοδρές επικρίσεις δέχεται ο

Βρετανός πρωθυπουργός

Μπόρις Τζόνσον για την απόφα-

σή του να αναιρέσει την υπογρα-

φή του στη διεθνή συμφωνία για

το Brexit, την οποία συνήψε με την

Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δικαιο-

λογία ότι ... «απειλείται η συνοχή

του Ηνωμένου Βασιλείου»!!! Αυτή

τη συμφωνία, όμως, την είχε πα-

ρουσιάσει ως μεγάλη επιτυχία της

κυβέρνησής του και με αυτήν πο-

ρεύτηκε στις γενικές εκλογές του

περασμένου Δεκεμβρίου, απο-

σπώντας την ψήφο των πολιτών.

Οι επικρίσεις προέρχονται από

σύσσωμη την αντιπολίτευση, αλλά

και από 20 Συντηρητικούς βουλευ-

τές, από την ηγεσία της ΕΕ και από

όλους τους εν ζωή πρώην πρωθυ-

πουργούς της Βρετανίας, συμπερι-

λαμβανομένων των τριών Συντηρη-

τικών Τ. Μέιτζορ, Ντ. Κάμερον και

Τ. Μέϊ. Προειδοποιούν ότι αυτή η ενέρ-

γεια είναι αντιδεοντολογική και πλήτ-

τει το κύρος της Βρετανίας.

Η βρετανική κυβέρνηση, αγνοώντας

τους πάντες, κατέθεσε στη Βουλή το

νομοσχέδιο, με βάση το οποίο το Λον-

δίνο θα αποκτήσει το δικαίωμα να

αναθεωρήσει μονομερώς ορισμέ-

νους από τους όρους της Συμφωνίας

Αποχώρησης με την Ευρωπαϊκή Ενω-

ση.

Το νομοσχέδιο (Internal Market bill)

εγκρίθηκε με 340 ψήφους υπέρ έναν-

τι 263 κατά.

Το νομοσχέδιο τέθηκε  στο στάδιο

της επιτροπής, με την πιο επίμαχη

μέρα να αναμένεται μετά από μια

εβδομάδα, όταν οι βουλευτές θα συζη-

τήσουν για το αν το κοινοβούλιο πρέ-

πει να εγκρίνει την εφαρμογή των πιο

αμφισβητούμενων τμημάτων του νο-

μοσχεδίου.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-

σον, υπερασπιζόμενος το νομοσχέ-

διο, κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ενω-

ση ότι απειλεί να επιβάλει «τελωνει-

ακούς φραγμούς» στο εσωτερικό του

Ηνωμένου Βασιλείου, προτρέποντας

τους βουλευτές να το στηρίξουν, μο-

λονότι η κυβέρνησή του παραδέχεται

ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο!

Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός,

θέλοντας να καταλαγιάσει τις εσω-

κομματικές αντιδράσεις, προέτρεψε

τους βουλευτές να στηρίξουν το νο-

μοσχέδιο περί Εσωτερικής Αγο-

ράς.«Αυτό που δεν μπορούμε να

κάνουμε τώρα, είναι να ανεχτούμε

μια κατάσταση στην οποία οι Ευρ-

ωπαίοι εταίροι μας πιστεύουν στα

σοβαρά ότι έχουν τη δύναμη να

διαλύσουν τη χώρα μας», συνέχι-

σε.

Ο Τζόνσον επέμεινε ότι οι Βρυξέλ-

λες μπορούν να μπολοκάρουν τις 

βρετανικές εξαγωγές στη Βόρεια Ιρ-

λανδία και ότι με τη στάση τους αυτή

παρακωλύουν τις διαπραγματεύσεις

για μια συμφωνία ελευθέρου εμπο-

ρίου μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον

Τζόνσον πως με αυτό το νομοσχέδιο

καταρρακώνει τη φήμη της χώρας. 

Σε απάντηση του Εργατικού Κόμ-

ματος στην εισαγωγή του πρωθυ-

πουργού στη Βουλή, εκ μέρους του

ηγέτη των Εργατικών σερ Κιρ Στάρ-

μερ, που βρίσκεται σε απομόνωση

λόγω κορωνοϊού, ο πρώην ηγέτης

του κόμματος Εντ Μίλιμπαντ σχολία-

σε: «Δεν περίμενα ποτέ ότι ο σε-

βασμός του διεθνούς δικαίου θα

γινόταν ποτέ ζήτημα διαφωνίας».

ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ

Οι πρώην πρωθυπουργοί της 

Βρετανίας Τόνυ Μπλέαρ και Τζον

Μέιτζορ ζήτησαν από την κυβέρνηση

να αποσύρει το «σοκαριστικό» σχέ-

διό της  που αναιρεί τη Συμφωνία

Αποχώρησης με την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, καταπατώντας το διεθνές δίκαιο.

«Αυτό που προτείνεται τώρα είναι

σοκαριστικό», γράφουν οι δύο πρώην

πρωθυπουργοί, που ήταν πολιτικοί

αντίπαλοι (ήταν ηγέτες των Εργατικών

και των Συντηρητικών αντίστοιχα) τη

δεκαετία του 1990, σε μια κοινή ανοιχτή

επιστολή τους, που δημοσιεύθηκε

στην εφημερίδα «Sunday Times».

«Πώς μπορεί να είναι συμβατό με

το δεοντολογικό κώδικα που δεσμεύει

τους υπουργούς, τους νομοθέτες και

τους δημοσίους λειτουργούς το να πα-

ραβιάζεις εσκεμμένα τις υποχρεώσεις

που απορρέουν από τις συνθήκες;»

διερωτώνται οι δύο πρώην πρωθυ-

πουργοί.

Η Τερέζα Μέι, η προηγούμενη ένοι-

κος της Ντάουνινγκ Στριτ, έχει επίσης

εκφράσει ανησυχίες ότι οι διεθνείς

εταίροι της Βρετανίας δεν θα μπο-

ρούν να την εμπιστευτούν στο μέλ-

λον. Το ίδιο δήλωσε ανήσυχος και ο

Ντέιβιτ Κάμερον.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών,

Σατζίντ Τζαβίντ, ανακοίνωσε ότι δεν

μπορεί να στηρίξει αυτό το νομοσχέ-

διο, παρά μόνο αν γίνουν τροποποι-

ήσεις στο περιεχόμενό του. «Η παρ-

αβίαση του διεθνούς δικαίου είναι ένα

βήμα που δεν θα πρέπει να το κάνο-

υμε ελαφρά τη καρδία. Αφού μελέ-

τησα προσεκτικά το Νομοσχέδιο πε-

ρί Εσωτερικής Αγοράς, δεν καταλα-

βαίνω γιατί είναι αναγκαίο να το κά-

νουμε αυτό» εξήγησε.
Παράλληλα, Συντηρητικοί βουλευ-

τές, όπως ο επί 37 χρόνια εκπρό-
σωπος περιφέρειας της ΝΑ Αγγλίας
σερ Ρότζερ Γκέιλ, δήλωσαν ότι δεν
πρόκειται να στηρίξουν ένα νομοσχέδιο
που παραβιάζει τον λόγο που έχει
δώσει διεθνώς η Βρετανία με την υπο-
γραφή της σε μια διεθνή συνθήκη.

Ο επί 14 χρόνια βουλευτής σερ

Μπόμπ Νιλ, που έχει καταθέτει πρ-
όταση τροπολογίας επί του νομοσχε-
δίου, η οποία δίνει τον τελικό λόγο
στο κοινοβούλιο, κάλεσε τον πρωθυ-
πουργό να αφήσει τη διευθέτηση τέ-
τοιων λεπτομερειών στην κοινή επι-
τροπή που δημιούργησε η Συμφωνία
Αποχώρησης.

Οι αντιδράσεις στην ΕΕ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, που εκ-
προσωπεί τις 27 χώρες της ΕΕ, προ-
έτρεψε  τη Βρετανία να εφαρμόσει
πλήρως τη Συμφωνία Αποχώρησης,
την οποία έχει  υπογράψει το Λον-
δίνο. Ο Μισέλ κάλεσε τη βρετανική
κυβέρνηση «να αναλάβει τις ευθύνες
της» μετά την τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε με τον πρωθυπουργό της
Ιρλανδίας, Μίχαλ Μάρτιν.

Ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής
Μισέλ Μπαρνιέ διαβεβαίωσε ότι το
λεγόμενο «πρωτόκολλο της Βόρειας
Ιρλανδίας», που ανησυχεί τη Βρε-
τανία, «δεν συνιστά απειλή για την

εδαφική ακεραιότητα του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου».

Η Συμφωνία Αποχώρησης που
υπέγραψε το Λονδίνο προβλέπει ότι
στη Βόρεια Ιρλανδία επί τέσσερα χρό-
νια θα εφαρμόζονται ορισμένοι ευρω-
παϊκοί κανόνες, κυρίως σε ό,τι αφο-
ρά το εμπόριο. Όμως, με το νομοσχέδιο
Μπόρις το Λονδίνο θα μπορεί να λαμ-

βάνει μονομερώς αποφάσεις, σε αν-
τίθεση με όσα έχει συμφωνήσει μέχρι
τώρα.

«Αποδεχτήκαμε αυτόν τον λεπτό

συμβιβασμό (σ.σ. του πρωτοκόλλου

της Β. Ιρλανδίας) με τον Μπόρις Τζόν-

σον και την κυβέρνησή του για να προ-

στατεύσουμε την ειρήνη και τη σταθε-

ρότητα στο νησί της Ιρλανδίας», κα-
τέληξε ο Μπαρνιέ, στην ανάρτησή του
στο Twitter.

ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ 

Η ΤΕΡΕΖΑ ΒΙΛΛΙΕΡΣ…

Αλγεινή εντύπωση και πολλά ερω-
τηματικά προκαλεί η στάση της
Συντηρητικής βουλευτίνας του Μπάρ-
νετ Τερέζα Βίλλιερς, η οποία σε τηλε-
οπτικές εμφανίσεις της απαξίωσε τις
διεθνείς Συνθήκες μεταξύ κρατών λέ-
γοντας ότι είναι απλά «πολιτικά οικο-
δομήματα», που είναι «συνηθισμέ-

νο να παραβιάζονται από χώρες»!

Στην πραγματικότητα, είπε, είναι
ρουτίνα για κράτη και την ίδια την ΕΕ
να παραβιάζουν υποχρεώσεις τους
έναντι του Διεθνούς Δικαίου. Και έφε-
ρε ως παράδειγμα την αποτυχία της
Βρετανικής Βουλής να δοθεί το δι-
καίωμα ψήφου στους φυλακισμέ-
νους, όπως προβλέπει η απόφαση
του δικαστηρίου ΕΔΑΔ. 

«Δεν υπήρξαν αντιδράσεις γι’ αυ-

τό»… επιχειρηματολόγησε στα σο-
βαρά!!! Ανέφερε, επίσης ως παρά-
δειγμα τους κανονισμούς για τα Airbus
του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου,
τους οποίους δεν εφαρμόζει η ΕΕ.
Δηλαδή, η ψήφος στους φυλακισμέ-
νους και οι συμβουλευτικοί κανονι-
σμοί του WTO για τα αεροπλάνα είναι
επαρκείς λόγοι να μην εφαρμοστεί η
Συμφωνία για το Brexit και να γίνουν
κουρέλι οι διεθνείς Συνθήκες!!!
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«Ατιμάζει» την υπογραφή του
στη συμφωνία με την Ευρ.
Ένωση ο Μπόρις Τζόνσον

Έκτακτη, έμπρακτη βοήθεια στην Ελλά-

δα από Αυστρία για τους πρόσφυγες
Η αυστριακή κυβέρνηση συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος και των Πράσινων,

προχωρεί σε ένα «άμεσο πακέτο έκτακτης βοήθειας» για τον κατεστραμμένο από τη

φωτιά καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια της Λέσβου

Όπως ανακοίνωσαν ο ομοσπονδιακός καγκελάριος και αρχηγός του Λαϊκού Κόμ-

ματος Σεμπάστιαν Κουρτς και ο αντικαγκελάριος και αρχηγός των Πράσινων Βέρ-

νερ Κόγκλερ, «την επόμενη εβδομάδα, το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών πρόκει-

ται να στείλει στην Ελλάδα 400 πλήρως εξοπλισμένα καταλύματα για τους πληγέντες».

Η μεταφορά των βοηθητικών καταλυμάτων (εξοπλισμένων με θερμαντήρες, κρε-

βάτια, κουβέρτες, κ.λπ.) για 2.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πακέτων υγιεινής

και άλλων εφοδίων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί με δύο μεγάλα μεταγωγικά αερ-

οσκάφη από τη Βιέννη στη Λέσβο, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα διατεθούν, επιπλέον, ένας

γιατρός και δέκα νοσηλευτές από τον αυστριακό Ομοσπονδιακό Στρατό.

«Έχουμε μία χριστιανική-κοινωνική ευθύνη να βοηθήσουμε τους φτωχότερους των

φτωχών επί τόπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου»,

τονίζει στην ανακοίνωση ο καγκελάριος Κουρτς.

«Εκπληρώνουμε αυτή την ευθύνη και παρέχουμε μαζική βοήθεια επί τόπου, διπλα-

σιάζοντας τα κεφάλαια του Ταμείου Αντιμετώπισης Κρίσεων στο εξωτερικό στα 50 εκα-

τομμύρια ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των

μεταναστών, ειδικά για τις γυναίκες και τα παιδιά, στην Ελλάδα και θα υποστηρίξουμε

τις φτωχές χώρες να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορωνοϊού», αναφέρει ο ίδιος.

Ο κ. Κουρτς επισημαίνει, επίσης, ότι η Αυστρία έχει ήδη «συμβάλει εξαιρετικά» στην

υποδοχή προσφύγων, και ότι «μόνον το 2020 έχουμε ήδη δεχθεί 3.700 παιδιά, δηλα-

δή πάνω από 100 παιδιά την εβδομάδα. Και εάν άλλοι υπερηφανεύονται πλέον για την

υποδοχή τεσσάρων, δώδεκα ή 100 παιδιών, τότε σε σύγκριση με αυτό που κάνει συνεχώς

η Αυστρία, αυτό είναι καθαρά συμβολική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο αντικαγκελάριος Βέρνερ Κόγκλερ τονίζει στην ανακοίνωση

ότι οι φωτογραφίες από τη Μόρια «μας συγκλόνισαν όλους βαθιά, και ως πολιτικά

υπεύθυνοι άνθρωποι καλούμαστε να παρέχουμε άμεση και ολοκληρωμένη βοήθεια

εδώ. Διπλασιάζοντας τα κεφάλαια του Ταμείου Αντιμετώπισης Καταστροφών, θέτουμε

την ανθρωπιστική βοήθεια της Αυστρίας μακροπρόθεσμα σε νέες βάσεις, και η άμεση

ευθύνη του ομοσπονδιακού καγκελάριου και του αντικαγκελάριου είναι επίσης σαφές

σημάδι γι’ αυτό».

Ο κ. Κόγκλερ επανέλαβε ότι θα εξακολουθήσει να στρατεύεται για την υποδοχή 

προσφύγων, επισημαίνοντας πως «η άμεση βοήθεια για τη Μόρια είναι ένα πρώτο βή-

μα, και ως Πράσινοι θα συνεχίσουμε να στρατευόμαστε μαζί με τις Εκκλησίες, τις αν-

θρωπιστικές οργανώσεις και πολλούς δημάρχους, ώστε στο πλαίσιο μίας ευρωπαϊκής

δράσης αλληλεγγύης να γίνουν δεκτοί άνθρωποι και στην Αυστρία».
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Ως τουρκικός ελιγμός θεωρείται

η απόσυρση του τουρκικού

ερευνητικού σκάφους Oruc Reis

από τα ελληνικά ύδατα προκειμέ-

νου η Άγκυρα να αποφύγει τις ευ-

ρωπαϊκές κυρώσεις κατά τη Σύνο-

δο Κορυφής.Τα ήξεις αφήξεις Τούρ-

κων αξιωματούχων, για το Oruc

Reis, καθιστούν ανοιχτό το ενδε-

χόμενο να υπάρξει ένα προσω-

ρινό πάγωμα των προκλητικών κι-

νήσεων της Άγκυρας προκειμένου

να γλιτώσει τις κυρώσεις και μετά

να επανέλθει.

Το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis,

μετά από ένα μήνα περιπλάνησης

στην Ανατολική Μεσόγειο, αγκυρο-

βόλησε την Κυριακή στην Αττάλεια.

Ωστόσο αυτό που επί τοις ουσίας,

έκανε η Τουρκία ήταν ότι άφησε να

ολοκληρωθεί η τελευταία μιας σειράς

NAVTEX που είχε εκδώσει για πα-

ράνομες έρευνες στην Ανατολική

Μεσόγειο και απλώς φρόντισε, υπό

την  πίεση του διεθνούς παράγοντα

αλλά και ενόψει της Συνόδου Κορ-

υφής της ΕΕ στις 24 -25 Σεπτεμβρίου,

να μην ανανεώσει και επεκτείνει χρο-

νικά και γεωγραφικά τις έρευνες του

Oruc Reis. Επιχειρεί μάλιστα να εμ-

φανίσει ως κίνηση καλής θέλησης την

ενέργεια αυτή, σπεύδοντας να ζητή-

σει ανταλλάγματα.

Η Αθήνα, τηρεί στάση αναμονής

περιμένοντας κι άλλα βήματα από την

Τουρκία, που θα δείξουν ότι έχει διά-

θεση για πραγματική αποκλιμάκωση

της έντασης.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών

Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλα-

βε την θέση ότι το Oruc Reis, επέ-

στρεψε για συντήρηση. 

«Δεν εκδώσαμε νέα Navtex, επει-

δή το Oruc Reis χρειάζεται συντήρη-

ση. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για

νέα Navtex υπό αυτά τα δεδομένα.

Κάποιοι αντιλήφθηκαν την κίνηση

αυτή σαν οπισθοχώρηση, και η αν-

τιπολίτευση της χώρας σκέφτηκε

έτσι, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια»,

ανέφερε ο Τσαβούσογλου, μιλώντας

στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Παράλληλα εκτίμησε ότι δεν θα

επιβληθούν κυρώσεις στην χώρα του:

«Δεν περιμένω  να μας επιβληθούν

κυρώσεις στις 24-25 Σεπτεμβρίου. Αν

συμβεί, θα στοχεύσει στα πλοία και

στους ανθρώπους μας, έχει συμβεί

ξανά στο παρελθόν. Μας έχουν απο-

τρέψει τέτοια πράγματα παλαιότερα;

Όχι!», είπε ο Τσαβούσογλου και πρό-

σθεσε: «Υπάρχουν κυρώσεις, που

καθοδηγούνται από τη Γαλλία, την

Ελλάδα και τη Νότια Κύπρο. Αυτές οι

τρεις χώρες δουλεύουν πάνω σε αυ-

τές τις κυρώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν

χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, που λένε όχι σε αυτές τις κυρώσεις».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ  ζήτησε ο διάλο-

γος να γίνει χωρίς προϋποθέσεις.Μά-

λιστα, υπογράμμισε πως «αν κάποι-

οι θέτουν προϋποθέσεις στην Τουρκία,

έχουμε κι εμείς προϋποθέσεις και αυ-

τές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να εκ-

πληρωθούν». Κάλεσε την Ελλάδα,

αν πιστεύει ότι έχει δίκιο και οι διεκ-

δικήσεις της είναι σύμφωνες με το διε-

θνές δίκαιο, να έρθει στο τραπέζι της

διαπραγμάτευσης «με χάρτες, συμ-

φωνίες και παραδείγματα».

Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος της
Τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν,

διαμηνύει ότι η Τουρκία θα «υπερα-

σπιστεί τα δικαιώματά της και στο μέ-

τωπο και στο τραπέζι».

«Η Τουρκία, υπο την ισχυρή ηγεσία

του προέδρου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-

τογάν, ως ισχυρός παίκτης , θα υπε-

ρασπιστεί τα συμφέροντα και τα δι-

καιώματα της και στο μέτωπο και στο

τραπέζι.

Η Ελλάδα και η Ε.Ε. δεν πρέπει να

αφήσουν να χαθεί η ευκαιρία που

δόθηκε στη διπλωματία και πρέπει να

κάνουν αμοιβαία βήματα», έγραψε
στον προσωπικό του λογαριασμό στο
twitter, o  Καλίν προσθέτοντας: «Είναι

εφικτή ειρηνική επίλυση των προ-

βλημάτων στην ανατολική Μεσόγειο.

Θα συμβάλλουν θετικά οι δίκαιες, ολο-

κληρωμένες και λογικές προσεγγίσεις.

Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδά-

φη κανενός, όμως έχει την αποφασι-

στικότητα να μην επιτρέψει να κατα-

πατηθούν τα δικαιώματα της».

Η  Άγκυρα συνεχίζοντας τις προ-
κλήσεις της εξέδωσε ναυτική οδηγία
για άσκηση (στις 17 Σεπτεμβρίου) με
πραγματικά πυρά κοντά στα τουρκι-
κά παράλια, απέναντι από τη Ρόδο
και το Καστελλόριζο, ενώ επέκτεινε

έως τον Οκτώβριο τις γεωτρήσεις

από το Yavuz στην Κυπριακή ΑΟΖ

και συγκεκριμένα στα νοτιοδυτικά

του νησιού.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Την πολεμική ρητορική συνεχίζει ο
τουρκικός Τύπος, με  δημοσιεύματα
να κάνουν λόγο ακόμα και για «πο-
λιορκία» ελληνικών νησιών.

Συγκεκριμένα, η τουρκική εφημε-
ρίδα Turkiye τονίζει ότι «κλειδί στο

Βόσπορο, πολιορκία στα νησιά. Έχου-

με το δικαίωμα να μπλοκάρουμε τη

διέλευση των ελληνικών καραβιών

από τα στενά και θα πολιορκήσουμε

τα νησιά, τα οποία θα πρέπει να απο-

στρατικοποιηθούν. Να κόψουμε την

επαφή μας με την Αθήνα».

Το Oruc Reis έχει καταπλεύσει για
συντήρηση στο λιμάνι της Αττάλειας
και σύντομα θα συνεχίσει τις έρευνές
του με νέα Navtex έγραψε η φιλοκυ-
βερνητική εφημερίδα Yeni Safak, που
ποτέ δεν πέφτει έξω.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni

Safak σημειώνει ότι το ερευνητικό
σκάφος Ορούτς Ρέις, μετά τη συντήρη-
σή του, θα ταξιδέψει νότια του Κα-
στελόριζου και οι έρευνες θα έχουν
διάρκεια δύο μηνών. Παράλληλα, ανα-
φέρει ότι «Βάλαμε τη Λωζάνη στο τρα-

πέζι. Η Τουρκία άνοιξε την κάρτα της

Λωζάνης απέναντι στην Αθήνα που

αυξάνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο και

τη Μεσόγειο».

Μάλιστα, προειδοποίησε και την
Ελλάδα λέγοντας ότι η Χίος πρέπει

να είναι αποστρατικοποιημένη,

ενώ «επιστρατεύει» παλιά φωτο-
γραφία του πρώην υπουργού,
Δημήτρη Αβραμόπουλου μαζί με
τον πρώην αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Μιχάλη

Κωσταράκου στη Χίο, για να απο-
δείξει ότι το νησί είναι στρατιωτικο-
ποιημένο.

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ;

Ο Κυριάκος  Μητσοτάκης έστει-
λε σαφές μήνυμα ότι οι συζητήσεις με
την Άγκυρα μπορούν να ξεκινήσουν
άμεσα, αρκεί η άλλη πλευρά να επι-
δείξει συνέπεια και συνέχεια ως πρ-
ος την πρόθεση αποκλιμάκωσης και
η απόσυρση του Oruc Reis από την
ελληνική υφαλοκρηπίδα να μην απο-
τελεί απλώς ένα παιχνίδι τακτικής εκ
μέρους της Άγκυρας.

Σε εξέλιξη παραμένει, στο μεταξύ,
η γερμανική διαμεσολάβηση για το
θέμα, το οποίο συζητήθηκε στην τηλε-
φωνική επικοινωνία του πρωθυ-
πουργού με τη Γερμανίδα Καγκελάριο,
Άνγκελα Μέρκελ – τη δεύτερη μέσα
σε λίγες μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνε-
ται να επιδιώκεται πολυμερής διάσ-
κεψη για θέματα της ΝΑ Μεσογείου,
η οποία θα πραγματοποιηθεί -- ακόμη
και πριν το διήμερο της Συνόδου Κο-
ρυφής της ΕΕ στις 24 και 25 Σε-
πτεμβρίου --με τη συμμετοχή Αθήνας
και Άγκυρας.

Μολονότι η ελληνική πλευρά δεν
εμφανίζεται κατ’ αρχάς αρνητική, ζητά
να πειστεί για τη σκοπιμότητα μιας
τέτοιας πρωτοβουλίας και θέτει τον
απαράβατο όρο της συμμετοχής της
Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι στο
οποίο αντιτίθεται σφόδρα η Τουρκία.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΕΛΙΓΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Απέσυραν (προσωρινά) το Oruc Reis αλλά επεκτείνουν

τη δράση του Yavuz στην κυπριακή ΑΟΖ...

Μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει τις μο-

νομερείς ενέργειες στην Ανατολική Μεσό-

γειο, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρ-

σουλα φον ντερ Λάιεν,  λίγες μέρες πριν την

Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Η Ευρωπαία αξιωμα-

τούχος, ξεκαθάρισε δε πως η Ελλάδα και η Κύ-

προς πάντοτε μπορούν να υπολογίζουν στην

πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ.

Ειδικότερα η πρόεδρος της Κομισιόν, κατά την

ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης» στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε «θετικό βή-

μα» την αποχώρηση των τουρκικών πλοίων από

την Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε, ωστόσο, ότι «πρέ-

πει να σταματήσουν οι μονομερείς ενέργειες».

«Η Τουρκία είναι κοντά μας στο χάρτη. Η από-

στασή μας μεγαλώνει. Φιλοξενεί εκατομμύρια

προσφύγων και εμείς δίνουμε σημαντικά ποσά

για να υποστηρίξουμε την προσπάθεια, αλλά

τίποτα από όλα αυτά δε δικαιολογεί την προ-

σπάθεια εκφοβισμού των γειτόνων και τα κράτη-

μέλη της ΕΕ, η Κύπρος και η Ελλάδα πάντοτε

μπορούν να υπολογίζουν σε πλήρη αλληλεγ-

γύη», υπογράμμισε. 

Οι δηλώσεις αυτές της κ. Ντερ Λάιεν, έρχονται

την ώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διπλωματι-

κές διεργασίες με επίκεντρο τα τεκταινόμενα στην

Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται πως προετοιμάζεται

ελληνοτουρκική συνάντηση, ακόμη και τηλεφωνική

επικοινωνία Μητσοτάκη- Ερντογάν πριν από την

Σύνοδο Κορυφής, κάτι που δεν απέκλεισε ο Έλληνας

κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Υπενθυμίζονται πληροφορίες, σύμφωνα με τις

οποίες φαίνεται να επιδιώκεται πολυμερής διάσ-

κεψη για θέματα της ΝΑ Μεσογείου, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί -- ακόμη και πριν το διήμερο της

Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 24 και 25 Σεπτεμ-

βρίου -- με τη συμμετοχή Αθήνας και Άγκυρας. Μο-

λονότι η ελληνική πλευρά δεν εμφανίζεται κατ’ αρχήν

αρνητική, ζητά να πειστεί για τη σκοπιμότητα μιας
τέτοιας πρωτοβουλίας και θέτει τον απαράβατο

όρο της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας, κάτι στο οποίο αντιτίθεται σφόδρα η Το-

υρκία.

Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει πάντως ότι  είναι έτοιμη
να ξεκινήσει διερευνητικές επαφές, σχετικά με τη
«μοναδική διαφορά» της οριοθέτησης ΑΟΖ, υπό
την προϋπόθεση θα υπάρχουν από την πλευρά της
Τουρκίας «απτά δείγματα γραφής» ότι επιθυμεί την
αποκλιμάκωση της έντασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ούρσουλα Λάιεν: «Να σταματήσουν 

οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας»



Δεν υπάρχει αμφιβολία για όσους πα-

ρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και

γνωρίζουν, μελετούν την τουρκική πολι-

τική από το 1976 και εντεύθεν ότι η Άγκυρα

προσπαθεί με διάφορους ελιγμούς να

αποφύγει τις οικονομικές κυρώσεις από

την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτή τη φο-

ρά δεν θα τη χαϊδεύουν. Θα την πονέ-

σουν.

Ητουρκική οικονομία παραπαίει, ο

Ερντογάν στην ουσία έμεινε χωρίς

συμμάχους στην Ευρώπη και ευρύτερα,

γι’ αυτό θέλει να αποφύγει πάση θυσία

νέο πλήγμα, βαρύ για την κατάσταση της

χώρας του, το οποίο θα αποδυναμώσει

το κράτος του, αλλά και θα ενδυναμώσει

τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Στην πραγματικότητα, ο Ερντογάν με

την επεκτατική πολιτική του και το

όραμά του για αναβίωση της Οθωμανι-

κής Αυτοκρατορίας, με επέκταση της

επιρροής της έως τη... Λατινική Αμερική,

έμεινε χωρίς σοβαρά ερείσματα στον διε-

θνή χώρο. Πλήν του Κατάρ και του... Σα-

ράτζ της Λιβύης (ο οποίος εκπαραθυρώ-

νεται οσονούπω) απλώς τυγχάνει της

ανοχής της Ρωσίας, που για δικούς της

λόγους τής “δίνει” πεδίο δράσης. Η “φιλία”

με τον Τραμπ δεν... αρκεί. Το Πεντάγω-

νο φαίνεται ότι κάνει άλλες σκέψεις, ιδίως

μετά την υποδοχή ηγετών της τρομοκρα-

τικής Χαμάς στο προεδρικό παλάτι της

Άγκυρας. Έπειτα, δεν είναι σίγουρο ότι

ο Τραμπ θα εκλεγεί και πάλι για να του

δείχνει... κατανόηση.

Το διεθνές περιβάλλον είναι, λοιπόν,

αρνητικότατο για τον Ερντογάν. Κα-

θοριστικοί, όμως, παράγοντες σ’ αυτή

την προσωρινή τουρκική αναδίπλωση

είναι άλλοι: 

Πρώτον, η αποφασιστικότητα της Αθή-

νας να υπερασπίσει ακόμα και στρα-

τιωτικά την κυριαρχία και τα δικαιώματά

της, χωρίς δεύτερη σκέψη. Η ισχύς των

ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων δεν αμφι-

σβητείται.

Δεύτερον, οι ισχυρές συμμαχίες που

οικοδόμησε η Ελλάδα και οι στρα-

τιωτικές συνεργασίες με τη Γαλλία πρω-

τίστως, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τώρα

με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βάζουν

ένα δίχτυ ασφαλείας για την Ελλάδα. Σε

τυχόν πολεμική σύγκρουση η ποικιλό-

τροπη στήριξη από άλλες χώρες είναι

βασικός παράγοντας. Ναι, δεν θα στείλουν

στρατό να συμπολεμήσει με τους Έλληνες,

όμως η βοήθεια που μπορούν να προσ-

φέρουν στην Ελλάδα με άλλους τρό-

πους ίσως να είναι μεγαλύτερη από την

άμεση εμπλοκή τους.

Τρίτον, η αφαίρεση από την Ελλάδα

του “όπλου” των προσφύγων και με-

ταναστών που διέθετε η Τουρκία και απει-

λούσε την Ευρώπη με “εισβολή” και απο-

σταθεροποίηση, τράβηξε το χαλί κάτω

από τα πόδια του νεοσουλτάνου. Η γεν-

ναία στάση της Ελλάδας στον Έβρο και

στο Αιγαίο με αναχαίτηση των μετανα-

στών που ωθούσε ο Ερντογάν στην Ευρώ-

πη, “αποδυνάμωσε” την πολιτική εκβια-

σμών που ακολουθούσε η Άγκυρα εκμε-

ταλλευόμενη τον πόνο και τη δυστυχία

προσφύγων και την επιθυμία μετανα-

στών να κατακλύσουν χώρες της Ευρώπης

για ένα καλύτερο μέλλον.

Τέταρτον, οι κυρώσεις που φαίνεται

να επιβάλλονταν με σιγουριά στις 24

και 25 Σεπτεμβρίου, αφού και χώρες -

μέλη της Ε.Ε., που τηρούν κάποια “αδιά-

φορη” ή ουδέτερη στάση, δεν θα μπο-

ρούσαν να σταθούν εμπόδιο στην τιμω-

ρία της Τουρκίας για τις επεκτατικές της

ενέργειες, άρα οι συνέπειες για τις τουρ-

κικές παρανομίες θα ήταν μονόδρομος.

Το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis

απεσύρθη -- προσωρινά πιστεύουμε

--  για να περάσει αυτό το χρονικό σημείο

και αν η Τουρκία δεν πάρει αυτά που θέ-

λει, θα το επαναφέρει σε λεγόμενες “αμφι-

σβητούμενες” περιοχές. Απώτερος 

τουρκικός στόχος είναι να περιορίσει τα

ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να

εμποδίσει τη χαραγμένη ήδη διέλευση

του αγωγού EastMed.

Για το δεύτερο συνεχίζει να παραβιά-

ζει κατάφωρα την κυπριακή ΑΟΖ και

να απειλεί την Κύπρο με “νέο 1974”. Τα

τουρκικά ερευνητικά σκάφη δεν έχουν τη

δυνατότητα να εξορύξουν φυσικό αέριο

πουθενά. Τα χρησιμοποιεί η Τουρκία ως

μη στρατιωτικό, επιθετικό εργαλείο, 

απλώς για να εγγράψει “δικαιώματα” σε

θαλάσσιες ζώνες άλλων χωρών, όπως

η Κύπρος και η Ελλάδα.

Το “Γιαβούζ” παραμένει σε οικόπεδα

της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνε-

χίζει τη δράση του με νέα NAVTEX. Η

Κύπρος δεν έχει τις στρατιωτικές δυνά-

μεις να το εκδιώξει, έχει όμως τις πολιτι-

κές δυνατότητες να υπερασπίσει το νό-

μιμο κράτος και να το θωρακίσει. Και αυ-

τό κάνει η κυβέρνηση της Λευκωσίας. Η

Επταμερής στην Κορσική και η Σύνοδος

Κορυφής της Ε.Ε. είναι ισχυρά όπλα στα

χέρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αλλη εξέλιξη που έδωσε “πόντους”

στη Λευκωσία είναι η επίσκεψη του

Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, και τα

όσα δήλωσε και υπέγραψε. Οι Τούρκοι

προσπαθούν να υποδείξουν στον Πομ-

πέο ότι πρέπει να ακολουθεί την “ουδέ-

τερη στάση” που έδειχναν οι ΗΠΑ ως

τώρα στο Κυπριακό και ιδιαίτερα στο θέ-

μα των υδρογονανθράκων. Οι Τουρ-

κοκύπριοι κατοχικοί ηγέτες κάνουν και

δικές τους ερμηνείες για τη στάση της

Αμερικής στο θέμα της ΑΟΖ. Σίγουρα πα-

ρερμηνεύουν. Η θέση Πομπέο είναι ότι η

Κυπριακή Δημοκρατία έχει το αναιφέρε-

το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τους φυ-

σικούς της πόρους, οι οποίοι θα είναι 

προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και

των Τουρκοκυπρίων. Δεν διαφωνούμε

και αυτή είναι η θέση και της κυπριακής

κυβέρνησης. Ουδέποτε είπε Πρόεδρος

της Κύπρου ή Ε/κ ηγέτης ότι τα έσοδα θα

διατεθούν μόνον υπέρ των Ε/κ. Δίκαια θα

ωφεληθούν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι του

νησιού. Συνεπώς, ο Πομπέο δεν αμφι-

σβήτησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι

αυτή που χειρίζεται τους φυσικούς πό-

ρους. Δηλαδή, το νόμιμο κράτος. Ούτε

συνδιαχείριση ανέφερε ούτε “διαδικασία

εκμετάλλευσης που να βοηθά τη λύση

του Κυπριακού”, όπως δολίως αναφέ-

ρουν οι Βρετανοί για να ικανοποιήσουν

τους Τούρκους. Επίσης, ο Αμερικανός

ΥΠΕΞ δεν μνημόνευσε “κοινότητες”, μίλη-

σε για Ε/κ και Τ/κ.

Το είπαμε και άλλοτε, η Άγκυρα και τα

πειθήνια όργανά της στα κατεχόμε-

να εκείνο που θέλουν είναι η συνδιαχεί-

ριση από τώρα. Να έχουν λόγο σε 

ποιους ανατίθενται τα οικόπεδα, πώς θα

γίνει η αξιοποίηση του φυσικού αερίου

και από πού θα διέλθει ο αγωγός. Και

όπως τονίσαμε και παλιά, ακόμα και το

90% των εσόδων να παραχωρηθούν από

σήμερα στους Τ/κ, δεν θα δεχτούν αν δεν

έχουν λόγο (η Τουρκία, δηλαδή) από πού

θα περάσει ο αγωγός. Αυτό καλό είναι

να το γνωρίζουν και μερικοί σοβαροί και

έγκυροι αναλυτές στην Αθήνα (όπως ο

Παπαχελάς), όταν αναφέρονται στο θέ-

μα της Κυπριακής ΑΟΖ.

ΗΤουρκία είναι η μόνη χώρα ταραχο-

ποιός στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυ-

τό άρχισε σιγά - σιγά να γίνεται αντιλη-

πτό και στην Ευρώπη. Εποφθαλμιοί ευ-

ρωπαϊκά εδάφη. Η Ε.Ε. πρέπει να στα-

θεί εμπόδιο στη μεγαλομανία Ερντογάν.

Αν η Σύνοδος Κορυφής την επόμενη εβδο-

μάδα δεν δώσει σαφές μήνυμα στην

Άγκυρα, η τουρκική πολιτική θα καταγά-

γει μια επιτυχία. Δεν πρέπει να θεωρη-

θεί η άρση της παρανομίας με το Oruc

Reis ως ικανοποιητική δικαιολογία για

νέα... χαϊδέματα. Η Τουρκία εξακολουθεί

να παραβιάζει την κυπριακή ΑΟΖ και να

επεκτείνει τη δράση της σ’ αυτή με νέα

NAVTEX. Και η Κυπριακή Δημοκρατία

δεν είναι κράτος “δεύτερης κατηγορίας”

στην Ε.Ε. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας

πρέπει να δείξουν και έμπρακτα την αλ-

ληλεγγύη τους.

“Ε”
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Τουρκικές κουτοπονηριές
στο Αιγαίο, παλικαρισμοί

στην κυπριακή ΑΟΖ
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Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

ενημέρωσε χθες Τετάρτη τους πολιτικούς

αρχηγούς για τις πολιτικές εξελίξεις.

Η ενημέρωση αφορούσε  τις τουρκικές

προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το

διπλωματικό παρασκήνιο για την επιβολή

κυρώσεων στην Άγκυρα όσο και για τις επα-

φές με ξένους αξιωματούχους. Επίσης ε-

νημέρωσε για τα αποτελέσματα της τελευ-

ταίας Συνόδου των μεσογειακών κρατών και

για τις επαφές που είχε ενόψει του επερχό-

μενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και

25 του μήνα στις Βρυξέλλες.

Στο Συμβούλιο παρευρέθηκαν επίσης ο

Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδου-

λίδης, ο Υπουργός Οικονομικών Κων-

σταντίνος Πετρίδης και η Υπουργός Ερ-

γασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο Πρόεδρος της

Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, ο Κυβερ-

νητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος,

και ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρό-

σωπος, Παναγιώτης Σεντώνας.

Μετά το τέλος της συνεδρίας του Συμβου-

λίου Πολιτικών Αρχηγών ο Κυβερνητικός

Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος προέβη

σε δηλώσεις σχετικά της ενημέρωσης που

έτυχαν από τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας:

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρω-

σε τους Πολιτικούς Αρχηγούς  για τις πολιτι-

κές εξελίξεις και διπλωματικό μαραθώνιο επα-

φών που είχε και θα έχει. Επίσης έτυχαν ενη-

μέρωσης για την Οικονομία και από τους

αρμόδιους υπουργούς.

Η συνεδρία διεξήχθη σε ένα πραγματικά

άριστο κλίμα και καθόσον αφορά τα οικονο-

μικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε 

οδηγίες στον Υπουργό Οικονομικών να έχει

διμερείς επαφές με όλα τα πολιτικά κόμμα-

τα, ώστε να ακουστούν οι απόψεις τους ενό-

ψει και της ετοιμασίας των προϋπολογισμών

του κράτους για το 2020-2021.

Υπήρξε μια παραγωγική συζήτηση σε όλα

τα θέματα και είναι με πολλή χαρά που έχω

δει αυτή τη συνεδρία που ήταν σε άριστο

κλίμα».

Σε άριστο κλίμα η συνεδρία του 

Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου

ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΩΜΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ …

Ο τέως πρόεδρος της Γαλλίας εξηγεί τους λόγους 

της ανεκτικής στάσης της Δύσης έναντι της Τουρκίας

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΠΑ-ΚΥΠΡΟΥ ΘΑ…ΒΛΑΨΕΙ

ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Αγνόησε τον Ακιντζί ο Πομπέο

και… πειράχτηκαν Τ/κ - Άγκυρα
ΚΑΙ Ο ΑΚΑΡ ΦΟΒΕΡΙΖΕΙ ΜΕ «ΝΕΟ 1974»

Η ενέργεια του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομ-

πέο να αγνοήσει κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Λευκωσία
τον Τ/κ κατοχικό ηγέτη Μ. Ακιντζί, αρνούμενος να ανταποκριθεί
στα… «παρακάλια» του για μια συνάντηση μαζί του στο λεγόμενο
προεδρικό του ψευδοκράτους, εξόργισε τους Τούρκους. Συνεπεία
τούτου, απειλούν ότι η στάση του Αμερικανού ΥΠΕΞ «βλάπτει την
επίλυση του Κυπριακού» (ποια επίλυση;;;) διότι «διαταράσσει την
ισορροπία στο νησί» και «ενθαρρύνει την αδιαλλάξία των Ελληνο-
κυπρίων»!

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέ-
ρει ότι «το μνημόνιο συνεργασίας δεν θα εξυπηρετήσει την ειρήνη

και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και θα βλάψει την επίλυση

του Κυπριακού. Τα μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ με την αρχή του εμ-

πάργκο όπλων για την ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου και τη συμπε-

ρίληψη της ε/κ πλευράς στο πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης

(ΙΜΕΤ) διαταράσσουν την ισορροπία μεταξύ των δύο λαών στο νησί

και αυξάνουν την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο», συνεχίζει το
τουρκικό ΥΠΕΞ. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι είναι αξιοσημείωτο από αυτή
την άποψη ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δεν
συναντήθηκε με την τ/κ πλευρά κατά την επίσκεψή του στο νησί. 

«Είναι βέβαιο ότι το μόνο αποτέλεσμα αυτών των μέτρων με τα

οποία αποκλείονται οι οι Τ/κ, οι οποίοι έχουν ίσα δικαιώματα με το-

υς Ε/ στο νησί, θα είναι η ενίσχυση της αδιαλλαξίας των Ε/κ και αυ-

τή η προσέγγιση δεν θα ενθαρρύνει την ε/κ πλευρά να τηρήσει μια

συμβιβαστική στάση για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος»,

αναφέρεται. 
«Καλούμε τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στην πολιτική ουδετερότητας

που παραδοσιακά ακολουθούσαν στην Κύπρο και να συμβάλουν

στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού», καταλήγει το τουρκικό
ΥΠΕΞ. 

ΜΟΥΤΡΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ

Πέραν του Ακιντζί, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος από την
περιφρόνηση Πομπέο προς το πρόσωπό του, και οι υπόλοιποι κα-
τοχικοί ηγέτες ενοχλήθηκαν σφόδρα.

Είναι απαράδεκτο να αγνοούν τους Τουρκοκύπριους κατά τις
επισκέψεις τους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος «πρό-
εδρος», Τουφάν Ερχιουρμάν. Αυτό, συνέχισε, δεν έχει σχέση με
το αν αναγνωρίζεται ή όχι η «ΤΔΒΚ», όπως αποκάλεσε το ψευδο-
κράτος, είναι μια ξεχωριστή κατάσταση. «Πάντα αναφερόμαστε σε

δύο ηγέτες σε όλες τις συνομιλίες που συνεχίζονται υπό την αιγίδα

των Ηνωμένων Εθνών. Όσο ηγέτης είναι ο Αναστασιάδης του ελ-

ληνοκυπριακού λαού, τόσο ηγέτης είναι και ο πρόεδρος μας του το-

υρκοκυπριακού λαού. Πρέπει να γίνονται επαφές και με τους δύο

ηγέτες».

Ο «ΥπΕξ» και «υποψήφιος» «πρόεδρος», Κουντρέτ Όζερσαϊ,

είπε ότι  οι ΗΠΑ μαζί με την ελληνοκυπριακή ηγεσία, όπως αποκά-
λεσε την κυβέρνηση της ΚΔ,  τοποθέτησαν τα θεμέλια μιας σχέσης
για μια νέα στρατιωτική βάση στο στρατιωτικό πεδίο. «Δεν είναι κά-

τι που θα υποτιμούσαμε. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η στάση, ειδικότε-

ρα τέτοιου είδους βήματα, που απομονώνουν την μια πλευρά στην

διαφωνία, δεν εξυπηρετούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερό-

τητα», πρόσθεσε.
Απευθυνόμενος προς τις ΗΠΑ ο Οζερσάι ανέφερε ότι «εάν εσείς

αποδέχεστε μόνο την ελληνοκυπριακή ηγεσία, ως συνομιλητές σας,

που είναι η μια από τις δύο πλευρές στην Κύπρο, και συνεχώς κα-

λοπιάνετε την ελληνοκυπριακή πλευρά, τότε αυτή η πλευρά γίνεται

κακομαθημένη. Με αυτές τις προσεγγίσεις, μην αναμένετε η ελ-

ληνοκυπριακή πλευρά να είναι συναινετική για οποιαδήποτε λύση.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι διαλλακτική ούτε για επίλυση

του Κυπριακού προβλήματος, αλλά ούτε για συμφωνία για διαμοι-

ρασμό του φυσικού αερίου πριν από μια περιεκτική λύση του Κυ-

πριακού. Πρέπει να σταματήσουν να κρατούν την ελληνοκυπριακή

πλευρά μέσα στις ανέσεις», ισχυρίστηκε.

ΟΙ ΩΜΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΚΑΡ

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, βάζει στο στόχα-
στρό του την Κύπρο και προχωρά σε ωμές απειλές.  Από τα κα-
τεχόμενα όπου βρέθηκε για την παρακολούθηση της κοινής τουρ-
κικής-τ/κ άσκησης «Μεσογειακή θύελλα – 2020», δήλωσε προ-
κλητικά: «Για εμάς η Κύπρος αποτελεί εθνικό ζήτημα και γι’ αυ-

τό είμαστε εδώ. Όποια κι είναι η αποστολή μας, είμαστε έτοι-

μοι να κάνουμε ο,τιδήποτε για την ασφάλεια και την επιβίωση

των Τ/Κ αδελφών μας στο ίδιο πνεύμα και ενθουσιασμό και

στην ίδια βάση, που  το κάναμε και το 1974».

Διαφορετικές προσεγγίσεις

για το πώς πρέπει η Ευ-

ρώπη να χειριστεί την Τουρκία

ανέπτυξαν οι Φρανσουά Ολάντ

και Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, ανα-

παράγοντας κατ' ουσίαν τις θέ-

σεις των κυβερνήσεων των

χωρών τους. Μιλώντας στο

πρώτο πάνελ του Συνεδρίου του

Economist στην Αθήνα, ο μεν

τ. Πρόεδρος της Γαλλίας ζήτη-

σε η Τουρκία να πληρώσει τίμη-

μα, αφ' ης στιγμής «έχει ηγε-

μονικές βλέψεις τουλάχιστον

σε ένα τμήμα της ευρωπαϊκής

ηπείρου», την ώρα που ο τ. αν-

τικαγκελάριος της Γερμανίας

υποστήριξε ότι οι κυρώσεις δεν

αποτελούν λύση, αντιπροτεί-

νοντας τη «στρατηγική υπομο-

νή».

Σε μια προσπάθεια να εξηγή-
σει τη στάση της Δύσης έναντι της
Άγκυρας, ο Φρ. Ολάντ παρέθεσε
σειρά ερμηνειών, και πρώτα ότι,
όπως υποστήριξε, «οι ΗΠΑ πι-

στεύουν ότι η Τουρκία πρέπει να

μείνει εντός του πλαισίου (του

ΝΑΤΟ). Και, πολλά κράτη της

Ευρώπης που θέλουν να διατη-

ρούν καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ -

γιατί θέλουν να έχει μέλλον το ΝΑΤΟ

- προτιμούν να μην είναι απαιτητι-

κοί έναντι του Προέδρου Ερντο-

γάν. Αυτή είναι η πρώτη εξήγηση.

Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι

υπάρχουν κάποια κράτη που είναι

υπό την επιρροή της Τουρκίας σε

εμπορικό και οικονομικό επίπεδο.

Δεν θα τα αναφέρω, αλλά είναι τα

κράτη που δεν δέχονται να επι-

βληθούν κυρώσεις εναντίον της

Τουρκίας», επισήμανε ο τ. Πρόε-
δρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Μια τρίτη ερμηνεία έχει να κά-
νει με το ότι «υπάρχουν οι Τούρ-

κοι που ζουν στην Ευρώπη, τη Γαλ-

λία, τη Γερμανία - κι αυτό βαραίνει

στις αποφάσεις των κυβερνήσεών

τους. Νομίζω ότι πολύ καιρό ανεχτή-

καμε τη δημιουργία τέτοιων επιρρ-

οών μέσα στην Ευρώπη. Ο Ερν-

τογάν πραγματοποιεί προεκλογι-

κές εκδηλώσεις στην Ευρώπη, στη

Γερμανία, τη Γαλλία - κι αυτό εμείς

το έχουμε ανεχθεί», δήλωσε εμφ-
ατικά επίσης.

«Η Ευρώπη», συνέχισε, «θα

πρέπει να αντιληφθεί ότι η Τουρκία

έχει ηγεμονικές βλέψεις τουλάχι-

στον σε ένα τμήμα της ευρωπαϊ-

κής ηπείρου. Η Τουρκία βιώνει

σημαντική ύφεση, (ο Ρ. Τ. Ερντο-

γάν) είναι λιγότερο δημοφιλής στη

χώρα του, έχει κάνει διάφορες (στρ-

ατιωτικές) επιχειρήσεις στη Συρία,

πάντα σε σύγκρουση με τους Κούρ-

δους, κρατά διαφωνούντες και δια-

νοούμενους στη φυλακή».

«Η μόνη λύση του Ερντογάν»,

σύμφωνα με την προσέγγιση Ολάντ,
είναι «να ξαναδημιουργήσει την

Οθωμανική Αυτοκρατορία και να

αξιοποιήσει τον εθνικισμό. Θα πρέ-

πει ο Πρόεδρος Ερντογάν και η

Τουρκία να πληρώσουν το τίμημα

για αυτήν την πολιτική», ζήτησε
επίσης ο ομιλητής εξηγώντας συγ-
χρόνως το «γιατί»:

«Αν αυτό ισχύει για τον Πούτιν,

ισχύει και για τον Ερντογάν. Αν αυ-

τοί οι ηγέτες αντιμετωπίσουν

κυρώσεις και περιορισμούς που

τους δημιουργούν πρόβλημα στην

κοινή τους γνώμη, τότε θα μειώσο-

υμε την επιθετικότητά τους».

Ενώ κατέληξε υπογραμμίζον-
τας το γεγονός ότι το «να έχουμε

επιτρέψει, εντός του ΝΑΤΟ, στην

Τουρκία να έχει αγοράσει ρωσι-

κούς πυραύλους σε αντίθεση με

το πνεύμα της Συμμαχίας, αυτό λέ-

ει πολλά για τις υποχωρήσεις ή για

τις παραιτήσεις ορισμένων κρατών

- μελών του ΝΑΤΟ, αρχής γενο-

μένης από τις ΗΠΑ, έναντι της 

Τουρκίας».

Σε ερώτηση για το προσφυ-
γικό/μεταναστευτικό, ο κ. Ολάντ,
αφού επισήμανε εισαγωγικά ότι
δεν είναι «καθόλου απίθανη» μια
νέα μεταναστευτική κρίση, δήλω-
σε ότι «ο Ερντογάν μπορεί να την

χρησιμοποιήσει ως μορφή πίεσης,

να αφήσει μετανάστες να έλθουν

στην Ευρώπη, (και) τότε θα δούμε

τα hot spots να μην μπορούν πι-

θανώς να δεχθούν άλλους πρόσ-

φυγες, εκτός αν υπάρχει κατανο-

μή των προσφύγων στην Ευρώπη.

Είναι, όμως, μια πρόκληση για την

Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε εξάλ-
λου.

«Μιλάμε και συζητάμε επί μα-

κρόν για τα 400 ασυνόδευτους αν-

ηλίκους, φαντασθείτε πόσος χρό-

νος θα χρειαστεί για να γίνει ο κα-

ταμερισμός 400.000 προσφύγων

και μεταναστών. Θα πρέπει, λοιπόν,

να προστατέψουμε τα σύνορά μας,

να στηρίξουμε χώρες, όπως είναι

η Ιταλία, η Ελλάδα, η Μάλτα. Θα

πρέπει σε περίπτωση έκτακτης

ανάγκης να έχουμε εκπονήσει σχέ-

διο κατανομής των προσφύγων»,

πρότεινε κλείνοντας την ομιλία του
ο τ. Πρόεδρος της Γαλλίας.

Από τη δική του πλευρά, ο Ζ.

Γκάμπριελ, αφού έθεσε τον προ-

βληματισμό, όπως είπε, ότι η 

Τουρκία θα είναι η επόμενη πυρη-

νική δύναμη στη γειτονιά μας,

σημείωσε πως καμία χώρα δεν εκ-

διώχθηκε από το ΝΑΤΟ, ούτε και

η Ελλάδα επί δικτατορίας.

Και, στον πυρήνα του προβ-

ληματισμού του, «σε περίπτωση

κυρώσεων, ποια είναι η πρώτη

χώρα που θα υποστεί τις συνέ-

πειες; Η Ελλάδα. Και μετά, η Γερ-

μανία», υποστήριξε και συνέχισε

με τις προτάσεις του:

«Αυτό που μπορούμε να κάνο-

υμε, είναι πρώτον, να βρούμε

συμμάχους στους γείτονές του, έτσι

ώστε μην φαίνεται ότι είναι ο ηγέ-

της του μουσουλμανικού κόσμου.

Και δεύτερον, θα πρέπει να δια-

πραγματευθούμε. Η οικονομία του

είναι στα πρόθυρα καταστροφής,

έχει και τις εκλογές, ενώ όσο έχει

έναν εξωτερικό εχθρό, ο λαός

συσπειρώνεται».

Εν κατακλείδι, «σε αυτήν τη

σύγκρουση η Γερμανία προσπαθεί

να βρεθούν ειρηνικές λύσεις, αυ-

τή τη στιγμή μία λύση υπάρχει: η

στρατηγική υπομονή. Δεν θα βρ-

ούμε μια γρήγορη λύση με το να

τον διώξουμε (σ.σ. τον Ερντογάν)

από το ΝΑΤΟ ή με κυρώσεις. Ο

Ρούσβελτ είχε πει κάποτε, θα πρέ-

πει να μιλάμε σοφά, αλλά να έχου-

με και ένα μεγάλο ραβδί. Η Ευρώπη

λειτουργεί διαφορετικά: μιλά με 

βροντερή φωνή, αλλά έχουμε ένα

πολύ μικρό ραβδί», έκλεισε με νόη-

μα ο τ. αντικαγκελάριος της Γερ-

μανίας.

ΦΡ. ΟΛΑΝΤ: «Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ»



Ναρκοπέδιο έχει απέναντί της

η ελληνική κυβέρνηση
Μέσα από συμπληγάδες πέτρες καλείται

να περάσει το επόμενο διάστημα η ελ-

ληνική κυβέρνηση, ενώ το πεδίο που ανοίγε-

ται μπροστά της παραπέμπει σε ναρκοπέ-

διο, όπου μια λάθος κίνηση μπορεί να προ-

καλέσει τη μοιραία έκρηξη, το «τρίγωνο του

διαβόλου», που συνθέτουν πανδημία, οικο-

νομική κρίση και ελληνοτουρκικά, ήρθε να

προστεθεί το Μεταναστευτικό, για να σχημα-

τιστεί ένα κουαρτέτο απειλών, ικανών να προ-

καλέσουν ποικίλα δεινά, ενδεχομένως και

την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης.

Πέρα δηλαδή από τις συνέπειες για την Ελλά-

δα και την καθημερινότητα των πολιτών. Τα

μέτωπα πολλά και ανοιχτά, οι εστίες έντασης

ενεργές και αναρίθμητες.

Κυβέρνηση και Κυριάκος Μητσοτάκης διανύουν

την πιο δύσκολη περίοδο της θητείας τους, από

τις εθνικές εκλογές του 2019 και εντεύθεν. Το εν-

δεχόμενο δε η περίοδος αυτή να… τραβήξει σε

μάκρος, είναι κάτι περισσότερο από ορατό. Σύμ-

φωνα με όλες τις ενδείξεις και τις εκτιμήσεις των

επιστημόνων, η γάγγραινα της πανδημίας θα τα-

λαιπωρήσει για αρκετούς ακόμη μήνες τον πλα-

νήτη, άρα και την Ελλάδα. Που σημαίνει ότι η

εγχώρια οικονομία, η απασχόληση, η υγεία κλπ.,

θα συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες, ενώ

η κυβέρνηση θα καλείται κάθε τόσο να παίρνει

μέτρα για να κλείσει τρύπες, να επουλώσει τις

πληγές. Δεδομένης της κατάστασης της ελληνι-

κής οικονομίας, οι δυνατότητες αυτές δεν είναι

απεριόριστες και από ένα σημείο και μετά δεν

θα μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες όλων ανε-

ξαιρέτως των κοινωνικών ομάδων.

Προς το παρόν η κυβέρνηση αξιοποιεί τα χρή-

ματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, αλλά και τα απο-

θέματα που υπάρχουν στα κρατικά ταμεία. Αμ-

φότερα όμως, δεν είναι απεριόριστα. Από την

άλλη, διαρκούσης της πανδημίας, κάθε ανα-

πτυξιακή προσπάθεια έχει παγώσει ή προχω-

ρεί με βραδείς ρυθμούς, με συνέπεια η προσ-

δοκώμενη ανάκαμψη της οικονομίας, να παίρ-

νει αναβολή για αργότερα.

Πηγή σοβαρών ανησυχιών για την ελληνική

κυβέρνηση αποτελούν τα Ελληνοτουρκικά, καθώς

όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις, μόνο κόστος μπο-

ρεί να αποφέρουν στην κυβέρνηση και προσω-

πικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πόσω μάλλον

αν, υπό τις ασφυκτικές πιέσεις των ξένων, οδ-

ηγηθεί (συρθεί) σε έναν διάλογο με τον Ταγίπ

Ερντογάν, αποκλίνοντας από τις πάγιες εθνικές

γραμμές.

Η έκρηξη του Μεταναστευτικού, με την πυρ-

καγιά στο Κέντρο Υποδοχής της Μόριας ήταν

το… κερασάκι στην τούρτα της πρωτόγνωρης

δοκιμασίας στην οποία υποβάλλεται η ελληνική

κυβέρνηση. Πέρα από τις παρενέργειες που πρ-

οκαλεί το συγκεκριμένο ζήτημα στην οικονομι-

κής και κοινωνική ζωή της Ελλάδας, δημιουργεί

ρήγματα και στο προφίλ της κυβέρνησης, καθώς

ο τρόπος διαχείρισής του ενοχλεί και απογοη-

τεύει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας,

αλλά και υπολογίσιμη μερίδα ψηφοφόρων της

Νέας Δημοκρατίας. Και το Μεταναστευτικό, όπως

και άλλα θέματα που ταλανίζουν τη χώρα (παν-

δημία, οικονομική κρίση, ελληνοτουρκικά) δεν

θα εκλείψουν ως διά μαγείας και μέσα στους επό-

μενους μήνες, που σημαίνει ότι η αντοχή και η

αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης θα υφίσταν-

ται μια παρατεταμένη δοκιμασία. Και όσο η Νέα

Δημοκρατία αντέχει στις δημοσκοπήσεις και διατ-

ηρεί ένα ευρύ προβάδισμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, κα-

νένα πρόβλημα. 

Αν η κατάσταση ανατραπεί, τότε η κυβέρνηση

είναι πολύ πιθανό να μπει σε μια «σκοτεινή πε-

ρίοδο»…

Η Μόρια, το νέο «εργαλείο» του Ερντογάν…

Όλα αυτά τα χρόνια που η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε… σκαλο-
πάτι των προσφύγων προς το όνειρο του τελικού σταθμού, προς
την Ευρώπη, δεν είχε συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη
στον «κεντρικό σταθμό», τη Μόρια, με τις 13.000 ψυχές, όπου πολ-
λά παιδάκια είδαν για πρώτη φορά το φως του ήλιου. Η φωτιά που
άναψαν κάποιοι βαλτοί «πρόσφυγες», κάθε άλλο παρά τυχαία
ήταν… Αντίθετα, την είχαν στήσει σατανικά, αδιαφορώντας αν θα
καούν άνθρωποι, μικρά παιδιά, μωρά που μόλις είχαν γεννηθεί…
Το πρόσχημα ήταν τα κρούσματα του κορωνοϊού και ο στόχος αυ-
τό που δεν πέτυχε ο Ερντογάν στον Έβρο, χάρη στις ισχυρές Ένο-
πλες Δυνάμεις μας. Ήταν μια μεγάλο ήττα του Σουλτάνου… Οι φλό-
γες από τις οποίες… ξαφνικά λαμπάδιασε η Μόρια, είναι το νέο «ερ-
γαλείο» που έστησε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (8/9) η Άγκυρα,
που θέλει να κάνει το Αιγαίο τάφο χιλιάδων δύστυχων προσφύγων,
οι οποίοι παλεύουν να φτάσουν στη «Γη της Επαγγελίας»… Και
περιμένουν μήνες μήπως και ανοίξει κάποια πόρτα. Αυτή τη δυστυχία
χρησιμοποιεί ως «εργαλείο» ο Πρόεδρος της Τουρκίας για να χτυπή-
σει την Ελλάδα… Δεν ήταν τυχαίο το ότι στη σύσκεψη που έγινε στο
Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, πέραν του Αρχηγού
των Ενόπλων Δυνάμεων Κων. Φλώρου, συμμετείχε και ο Διοικητής
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) Παναγιώτης Κοντο-
λέων. Ασφαλώς «κάτι» είχε φτάσει στ’ αυτιά του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, με βάση και τις «εμπειρίες» του Έβρου. Προφανώς η ΕΥΠ
είχε καλή «πληροφόρηση»… Και αποφεύχθηκε μια ανθρώπινη τρ-
αγωδία, με χιλιάδες νεκρούς και με την Ελλάδα να γίνεται πρωτο-
σέλιδο σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες του κόσμου… Αδίστακτος
είναι ο Ταγίπ Ερντογάν. «Ο Νταής της Γειτονιάς», είχε τίτλος σε ρε-
πορτάζ της η «Καθημερινή». Δεν ορρωδεί ούτε προ του κινδύνου
να καούν μωρά… Ας τα βλέπουν τα αφεντικά της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αλ-
λά και ο νέος φίλος του Ερντογάν, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, ο οποίος
τελευταία έχει πολλές αγάπες με τον Σουλτάνο… Ας καταλάβουν
ποιον στηρίζουν… Ο Έβρος και η Μόρια διαμηνύουν ότι η Ελλάδα
δεν είναι περίπατος… Άλλο ένα «εργαλείο» γύρισε μπούμερανγκ
στον Ερντογάν…

Βαρθολομαίος και Ελπιδοφόρος τα είπαν έξω
απ’ τα δόντια: Προσχεδιασμένη ενέργεια 
τρομοκρατίας τα Σεπτεμβριανά 
που στήθηκε σ’ ένα ψέμα!

Κατά τη διάρκεια της χειροτονίας του διακόνου Μελέτιου Στεφα-
νάτου, που έγινε στην αίθουσα τελετών της Σχολής της Χάλκης, ο
Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε ανοικτά για ό,τι έχει υποφέρει ο
Ελληνισμός που απέμεινε στην Τουρκία: «Σήμερα, για την Θεολο-
γική Σχολή της Χάλκης – έστω και εάν δεν λειτουργεί, για εμάς είναι
πάντοτε η Θεολογική Σχολή της Χάλκης– και για την ιστορική Ιερά
Μονή της Αγίας Τριάδος, είναι μια μεγάλη και ιστορική και ευφρό-
συνος και χαρμόσυνος ημέρα. Όταν λειτουργούσε η Σχολή και ήμα-
στε μαθηταί εδώ, είχαμε πολλές παρόμοιες χαρές, συγκινήσεις, ευ-
καιρίες πνευματικής ανατάσεως, διότι είχαμε πολύ συχνά πολλές
χειροτονίες, όπως σήμερα του πατρός Μελετίου. Ήρθαν εν συνεχεία
τα πέτρινα χρόνια για τη Σχολή, τα οποία δυστυχώς συνεχίζονται
με την αναστολή της λειτουργίας της, παρά πάσαν έννοιαν δικαίου.
Του χρόνου συμπληρώνεται 50 χρόνια από την αποφράδα ημέρα
της διακοπής της λειτουργίας της Σχολής μας. Και δυστυχώς, δεν
είναι η μόνη αποφράς ημέρα των τελευταίων ετών για το Πατριαρ-
χείο μας, για τη Χάλκη, για την Ομογένεια. Πριν από το 1971, που
έκλεισε η Σχολή μας, είχαμε τα Σεπτεμβριανά γεγονότα, σαν σή-
μερα. Σήμερα είναι τα 65 χρόνια από την τραγική εκείνη νύκτα της
6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου του8 1955, που η βαρβαρότης κα-
τέστρεψε τα σπίτια, τα καταστήματα, τις Εκκλησίες νομοταγών και
αθώων ανθρώπων. Ακόμη και τα Κοιμητήριά τους βεβηλώθηκαν
και αυτά και ασέβησαν οι όχλοι εις βάρος των νεκρών μας. Ούτε
ίχνος πολιτισμού, ούτε ίχνος ευαισθησίας. Και πριν από λίγες εβδο-
μάδες, η μετατροπή της Μεγάλης Εκκλησίας σε τέμενος. Και λίγο
αργότερα της ωραιοτάτης Μονής της Χώρας επίσης σε τέμενος.
Ωσάν να μην υπάρχουν αρκετά τεμένη στην Πόλη, ωσάν να υπάρχει
ανάγκη για περισσότερους τόπους λατρείας των πιστών της επι-
κρατούσης ενταύθα θρησκείας, έσπευσαν οι κρατούντες να προ-
βούν εις αυτάς τας αποφάσεις και πράξεις, αι οποίαι μας προσ-βάλ-
λουν, μας θίγουν την ταυτότητά μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό
μας. Και υπομένουμε και προσευχόμεθα». 

Εξήντα πέντε χρόνια μετά την ελληνική «Νύχτα των Κρυστάλ-
λων», στην Κωνσταντινούπολη, το παρακρατικό πογκρόμ κατά της
ευημερούσας και ακμάζουσας ελληνικής μειονότητας, αλλά και κα-
τά των Αρμενίων και Εβραίων της Πόλης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερι-
κής Ελπιδοφόρος, στο ίδιο μήκος κύματος με τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα «έντονη» ανάρτηση στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης, που συνοδευόταν από τις ιστορικές φω-
τογραφίες του Κωνσταντινουπολίτη φωτογράφου, που με κίνδυνο
της ζωής του κατέγραψε τις θηριωδίες των Τούρκων: «Ήταν πριν
από 65 χρόνια, τη νύχτα της 6ης Σεπτεμβρίου, όταν το πογκρόμ σε
βάρος της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης ξεκινούσε.
Σήμερα θυμόμαστε όλους αυτούς που χάθηκαν και των οποίων ο
τρόπος ζωής καταστράφηκε από μια προσχεδιασμένη ενέργεια τρο-
μοκρατίας που στήθηκε πάνω σε ένα ψέμα». 

6.200.000 Ευρώ για μάσκες

«Δεν ρίξαμε το μπαλάκι στους δημάρχους, το υπουργείο Εσω-
τερικών έδωσε αμέσως 6.200.000 ευρώ. Είναι ρεκόρ ταχύτητας για
το ελληνικό κράτος», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεο-
δωρικάκος, επισημαίνοντας ότι «πρώτο μέλημά μας είναι η υγεία
και η ασφάλεια των παιδιών». Δήλωσε, επίσης, ο υπουργός: «Έχω
εμπιστοσύνη στην ΚΕΔΕ, που εκπροσωπεί συνολικά την Πρωτο-
βάθμια Αυτοδιοίκηση και στον πρόεδρό της κ. Παπαστεργίου. Ζήτ-
ησα διαφάνεια και ταχύτητα και αυτό συμβαίνει».

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

Του  ΘΥΜΙΟΥ ΤΣΙΚΝΗ

Σε δυσχερή θέση έχει περιέ-
λθει ο Ταγίπ Ερντογάν μετά το
τελεσίγραφο που του απηύθυναν
από την Κορσική – διά στόματος
Εμανουέλ Μακρόν – οι ηγέτες
επτά μεσογειακών κρατών, οι
οποίοι επισήμαναν ότι αν δεν στα-
ματήσει τις προκλήσεις σε βά-
ρος Ελλάδος και Κύπρου, θα υπο-
στεί βαριές κυρώσεις.  Είναι προ-
φανές ότι ο Γάλλος Πρόεδρος
επιχειρεί με τις πρωτοβουλίες του
να πάρει τα ηνία της Ευρώπης
από τα χέρια της Γερμανίας και
της… απερχόμενης  Άνγκελα

Μέρκελ. 

Όσο κι αν ο Τούρκος Πρόεδρ-
ος έδειξε να αδιαφορεί – αν και ο
εκνευρισμός στην Άγκυρα ήταν
κάτι περισσότερο από ευκρινής–
αντιλαμβάνεται ότι τα περιθώρια
στενεύουν Πόσω μάλλον που
απέχουμε μόλις δύο εβδομάδες
από τη Σύνοδο Κορυφής, όπου
τα τεθεί το θέμα των κυρώσεων
και δεν μπορεί να είναι βέβαιος
ότι η Γερμανία θα επιχειρήσει να
αποτρέψει μια τέτοια αρνητική για
την Τουρκία εξέλιξη.

Ανεξάρτητα από τη συνέχεια

που θα έχει η Διάσκεψη των «7»
στην Κορσική, το γεγονός αυτό
καθαυτό κρίνεται εξόχως σημαν-
τικό, πιστώνεται δε σε μεγάλο
βαθμό στον Γάλλο Πρόεδρο, ο
οποίος κατάφερε να καθίσει στο
ίδιο τραπέζι τους ηγέτες επτά με-
σογειακών κρατών, μεταξύ αυ-
τών Ισπανία και Ιταλία, χώρες με
ισχυρές οικονομίες. Και όχι μόνο
αυτό, αλλά επιπλέον, να τους
πείσει να πορευτούν από κοινού
με βάση τα κοινά τους συμφέ-
ροντα στο χώρο της Μεσογείου,
αλλά και στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Μένει να φανεί
αν αυτή η συμπόρευση των «7»
θα επιβεβαιωθεί στην πορεία σε
σημαντικά ζητήματα, αρχής γε-

νομένης από τη Σύνοδο Κορυ-
φής στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Όπως και να ’χει πάντως, η
στήριξη που παρέχει ο Εμανουέλ
Μακρόν αυτήν την περίοδο σε
Ελλάδα και Κύπρο λειτουργεί απο-
τρεπτικά στις επεκτατικές διαθέ-
σεις του Ταγίπ Ερντογάν, ενώ
ενισχύει διπλωματικά, αλλά όχι
μόνο, τη θέση Αθήνας και Λευ-
κωσίας. Πόσω μάλλον που άλλες
ευρωπαϊκές χώρες τηρούν στά-
ση ουδετερότητας ή σιωπηρά
στηρίζουν τις θέσεις της Τουρκίας. 

Όσο κι αν με την επίδειξη δύνα-
μης και τις πρωτοβουλίες που
αναπτύσσει το τελευταίο διάστημα
ο Γάλλος Πρόεδρος πρωτίστως
θέλει να προστατεύσει τα συμ-

φέροντα της χώρας του στο χώρο
της Μεσογείου και να εδραιώσει
τη θέση της στην ευρύτερη πε-
ριοχή. 

Ο προβληματισμός που τίθε-
ται από ορισμένες πλευρές εντός
των συνόρων έχει να κάνει με το
κατά πόσο ορθή είναι η επιλογή
του Κυριάκου Μητσοτάκη να
ταυτιστεί πλήρως – στην παρού-
σα φάση τουλάχιστον – με τα
συμφέροντα της Γαλλίας, με ανοιχτό
το ενδεχόμενο αυτό να προκαλέ-
σει τη δυσφορία άλλων ισχυρών
χωρών, όπως π.χ. της Γερμανίας,
με όποιους κινδύνους μπορεί να
κρύβει μια τέτοια εξέλιξη, με δε-
δομένη την ισχύ του Βερολίνου,
σε επίπεδο Ευρ. Ένωσης.  

Φρένο στον Ερντογάν βάζει ο Μακρόν 
Ο Γάλλος Πρόεδρος θέλει να πάρει τα ηνία της Ευρώπης από τη Μέρκελ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ



Φέτος, η σχολική χρονιά ξεκίνησε

διαφορετικά από τις άλλες στο Ελληνικό

Παροικιακό Σχολείο τουΑγίουΝικολά-

ου, όπως και σε όλα τα σχολεία. Κι αυ-

τό γιατί η πανδημία από πέρυσι έχει

αλλάξει τα δεδομένα στα σχολεία και

στην καθημερινότητα των εκπαιδευ-

τικών και των παιδιών, επιβάλλοντας

την τήρηση των αποστάσεων, την απο-

φυγή συγχρωτισμού στις σχολικές αί-

θουσες και στους χώρους του σχο-

λείου, τον περιορισμένο αριθμό μαθη-

τών, τον σχολαστικό καθαρισμό των

χεριών, των τάξεων, του εξοπλισμού,

καθώς και τη χρήση της μάσκας.

Με την τήρηση, λοιπόν, των παρα-

πάνω μέτρων προστασίας, το ΕΠΣ

του Αγ.Νικολάου άνοιξε τις πόρτες του

το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου  2020,

για να υποδεχθεί με χαρά γονείς και

μαθητές.

Νωρίς το πρωί έφθασαν η Διευθύντρια

τουσχολείουκα ΕλευθερίαΞενοφώντος,

όλοι οι εκπαιδευτικοί και ο αιδεσιμώτατος

π. Σταύρος, που τέλεσε τον καθιερ-

ωμένο αγιασμό, αυτή τη χρονιά μόνο

προς τους δασκάλους, λόγω των συνθη-

κών. 

Λίγο αργότερα ξεκίνησαν οι προ-

γραμματισμένες διελεύσεις των μαθη-

τών ανά τάξη και σε συγκεκριμένο 

χρόνο. 

Οι γονείς και τα παιδιά είχαν την ευ-

καιρία να συνομιλήσουν με τους δα-

σκάλους τους, να τους γνωρίσουν, να

τους ξαναδούν από κοντά μετά από

τόσο καιρό, αλλά και να παραλάβουν

τα καινούρια βιβλία.

Η καινούρια σχολική χρονιά ξεκίνησε

διαφορετικά από τις άλλες, όμως, η

πρώτη μέρα στο σχολείο δεν παύει να

είναι ημέρα χαράς, γιορτής, αισιο-

δοξίας, που σηματοδοτεί νέα ξεκινή-

ματα, νέα ταξίδια γνώσεων με και-

νούργιους προορισμούς, όνειρα, χαμό-

γελα και ελπίδα.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ,

ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ &

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!

Ιωάννα Μπακανδρέα

Εκπαιδευτικός
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Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς στο ελληνικό

παροικιακό σχολείο Αγίου Νικολάου Acton

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

Ο βασιλικός και ο Τίμιος Σταυρός
Όλοι γνωρίζουμε πως τον

Χριστό μας τον σταύρωσαν.

Τον κάρφωσαν δηλαδή πά-

νω σ' έναν ξύλινο σταυρό,

κι εκεί ξεψύχησε.

Του Καθηγητή

Ζαννέτου Τοφαλλή

Τον ξύλινο σταυρό οι 

Χριστιανοί τον έθαψαν βα-

θιά στο χώμα για να μην τον

βρουν οι ειδωλολάτρες και

τον μολύνουν. Έτσι ο Τίμιος

Σταυρός έμεινε χρόνια πολ-

λά θαμμένος μέσα στη γη.

Όταν έπειτα από καιρό

επικράτησε ο Χριστιανισμός,

η Αγία Ελένη αποφάσισε να

βρει και να ξεθάψει τον Τίμιο

Σταυρό και να τον στήσει

μέσα στην εκκλησία στα Ιε-

ροσόλυμα για να τον προ-

σκυνούν οι Χριστιανοί. Πή-

γε λοιπόν η ίδια στα Ιερ-

οσόλυμα και ζήτησε να μά-

θει σε ποιο μέρος ήταν θαμ-

μένος ο Σταυρός.

Όμως κανένας Χριστιανός

δεν ήξερε να της πει. Εκείνοι

που πριν από πολλά χρό-

νια τον είχαν θάψει βαθιά

στο χώμα, είχαν πια πεθά-

νει. 

Έβαλε λοιπόν η Αγία Ελέ-

νη χιλιάδες εργάτες κι άρχι-

σαν να σκάβουν όλα τα

χωράφια εκεί γύρω. Είχε α-

κλόνητη πίστη πως κάπου

θα τον έβρισκε. Πολλούς

μήνες δούλευαν οι εργάτες

χωρίς αποτέλεσμα. 

Κάποια μέρα, καθώς η

Αγία Ελένη βάδιζε μέσα σ'

ένα χωράφι, πάτησε ένα χο-

ρτάρι και αμέσως μια γλυκιά

μυρωδιά γέμισε τον αέρα.

"Τι ωραία μυρωδιά είναι

αυτή", είπε από μέσα της η

Αγία Ελένη. "Από πού να

χύνεται αυτή η γλυκιά μοσχο-

βολιά;"

Καθώς κοίταξε γύρω της,

έσκυψε κι έκοψε ένα κλα-

δάκι απ' το φυτό που πά-

τησε, το μύρισε και τότε κα-

τάλαβε πως το χορτάρι εκείνο

ήταν που σκορπούσε την

γλυκιά ευωδιά.

Μεμιάς ο νους της φωτί-

στηκε, φώναξε έναν εργάτη

και του είπε να σκάψει σ'

εκείνο το μέρος.

Σε λίγο, τι θαύμα! Ο εργά-

της βρήκε εκεί τον Τίμιο Σταυ-

ρό όπου επάνω ξεψύχησε

ο Χριστός μας.

Από εκείνη τη στιγμή, το

μυρωδάτο αυτό φυτό λέγε-

ται βασιλικός, (η γνωστή

Κυπριακή Βασιλιτζιά) γιατί

φύτρωσε στο σημείο που

ήταν θαμμένος ο Σταυρός,

όπου είχε σταυρωθεί ο βα-

σιλιάς του κόσμου. Γι' αυτό

μοιράζουν βασιλικό στις εκ-

κλησίες στη γιορτή της Ύψω-

σης του Τιμίου Σταυρού, στις

14 Σεπτεμβρίου. Αυτή την

ημέρα γιορτάζουν όσοι φέ-

ρουν το όνομα Σταύρος,

Σταυρούλα, Σταυρινή, 

Σταυρίνα, Βασιλική, Βα-

σούλα. 
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Επί δύο χρόνια η Τουρκία υποφέρει από μία

βαριά οικονομική και νομισματική κρίση.

Η λίρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και η ανε-

ργία παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα στους νέους.

Πρόσθετη επιβάρυνση προκαλούν οι στερήσεις

της πανδημίας, η οποία επιπλέον έχει επιφέρει

σημαντικό πλήγμα στον τουρισμό, έναν από τους

πιο προσοδοφόρους κλάδους της τουρκικής οι-

κονομίας.

Δύσκολοι καιροί για τους Τούρκους, που αναγ-

κάζονται είτε να «σφίξουν τη ζώνη τους» ακόμη

περισσότερο, είτε να μεταναστεύσουν στο εξωτε-

ρικό, αναζητώντας καλύτερη ζωή. Και ενώ συμβαίνουν

όλα αυτά, ο πρόεδρος Ερντογάν συνεχίζει να χτίζει

παλάτια παρακμιακής πολυτέλειας, αγνοώντας

την όποια κριτική της αντιπολίτευσης.

Νέο ανάκτορο στη λίμνη Βαν

Το νέο παλάτι του προέδρου βρίσκεται στη λίμνη

Βαν (φωτό), τη μεγαλύτερη της Τουρκίας. Ο αρχι-

τεκτονικός ρυθμός θυμίζει παλαιότερο ανάκτορο

του Σελτζούκου σουλτάνου Κομπάντ. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το κτίριο έχει

οικοδομηθεί ακριβώς στο σημείο εκείνο όπου ο

σουλτάνος Αλπ Αρσλάν είχε στήσει το αντίσκηνό

του, προετοιμάζοντας τη νικηφόρο εκστρατεία επί

των Βυζαντινών, η οποία εδραίωσε την κυριαρχία

των Σελτζούκων στην Ανατολία, ιδιαίτερα μετά τη

μάχη του Ματζικέρτ το 1071.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η κα-

τασκευή του ανακτόρου έχει ήδη στοιχίσει 14,4

εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αρχικός προϋπολογι-

σμός δεν ξεπερνούσε τα 3,4 εκατομμύρια. Λέγε-

ται ότι ο κατασκευαστής είναι παιδικός φίλος του

Ερντογάν.

Οργή προκαλεί στην τουρκική αντιπολίτευση το

γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής προχωρούν

κανονικά, παρότι τον Ιούλιο του 2019 το Συνταγ-

ματικό Δικαστήριο της Τουρκίας τις είχε σταματή-
σει προσωρινά, με την αιτιολογία ότι εμποδίζουν
την ελεύθερη πρόσβαση στην όχθη της λίμνης.
Ωστόσο η κυβέρνηση Ερντογάν άλλαξε τη σχετι-
κή νομοθεσία, με αποτέλεσμα να μπει στο αρχείο
η καταδικαστική απόφαση των δικαστών.

«Μπορείτε να χτυπιέστε όσο θέλετε, αυτό το

κτίσμα θα ολοκληρωθεί», διεμήνυσε ο Ερντογάν
στους επικριτές του. 

Στα τέλη Αυγούστου μάλιστα, για να τους προ-
καλέσει ακόμη περισσότερο, εκφώνησε ομιλία για
τη μάχη του Ματζικέρτ στις όχθες της λίμνης Βαν
και στη συνέχεια άνοιξε το ανάκτορο του σουλτά-
νου μόνο και μόνο για να κοιμηθεί εκεί ένα βράδυ.

Παλάτι ή… Σπίτι του Έθνους;

Έντονη κριτική από τον βουλευτή του κεμαλι-
κού κόμματος της αντιπολίτευσης (CHP) Γκιου-

λιζάρ Μπιτσέρ Καρατσά: «Η όχθη της λίμνης θυ-

σιάζεται στην απληστία ενός ανθρώπου. Τη στιγ-

μή που εκατομμύρια συμπολίτες μας αγωνίζονται

για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, αυ-

τός χτίζει το ένα παλάτι μετά το άλλο». 

Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν αντιπαρέρχεται
την κριτική.

«Τι εννοείτε όταν λέτε παλάτι; Εμείς το βλέπο-

υμε ως ένα οίκημα αφιερωμένο σε ολόκληρο το

έθνος», λέει ο βουλευτής του AKP Καχίτ Οζκάν.

Παράλληλα με τη λίμνη Βαν, ο Ερντογάν συνεχίζει
και τις εργασίες κατασκευής του θερινού ανακτό-
ρου του στον κόλπο του Οκλούκ, στη Μαρμαρίδα.
Το κτίριο διαθέτει 300 δωμάτια και μέχρι σήμερα
έχει στοιχίσει περισσότερα από 37 εκατομμύρια
ευρώ. 50.000 δέντρα κόπηκαν για να εξασφαλι-
στεί η απαραίτητη οικοδομήσιμη έκταση!

Η αρχή είχε γίνει βέβαια το 2014, όταν ο Ερ-
ντογάν εγκαινίασε στην Άγκυρα το πρώτο του ανά-
κτορο, που αποτελεί πλέον την επίσημη κατοικία
του προέδρου. 

Έντονες, αλλά άνευ αποτελέσματος και αυτή τη
φορά οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, καθώς
το κτίριο οικοδομήθηκε σε προστατευόμενη περ-
ιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ενώ το συνολικό
κόστος κατασκευής ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρ-
ια ευρώ.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης οφείλονται
και σε έναν άλλον λόγο: όλο και πιο φανερά ο Τούρ-
κος πρόεδρος προσανατολίζεται πλέον στην κλη-
ρονομιά των Οθωμανών, όχι στην παρακαταθήκη
του λαϊκού κράτους που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατα-

τούρκ. Τα τρία πολυτελή ανάκτορα του Ερντογάν,
αλλά και πολλά άλλα δημόσια κτίρια που κατα-
σκευάζονται τα τελευταία χρόνια με εντολή Ερν-
τογάν, αποτελούν φόρο τιμής στο ιστορικό παρε-
λθόν των Οθωμανών και των Σελτζούκων Τούρ-
κων.

Ενώ ο τουρκικός λαός βρίσκεται στη μιζέρια, 

ο Ερντογάν κτίζει άλλα δύο προεδρικά παλάτια…
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ

ΤΟΥ: «ΑΣ ΚΤΥΠΙΈΣΤΕ ΟΣΟ

ΘEΛΕΤΕ. ΘΑ ΚΤΙΣΤΟΥΝ»

Το Ισραήλ «αλωνίζει» 

διπλωματικά τις αραβικές χώρες

Ο πρωθυπουργός του Ισ-
ραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου

υπέγραψε τις ιστορικές συμ-
φωνίες που επιτεύχθηκαν
υπό την αιγίδα του προέ-
δρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τρ-

αμπ, με τις οποίες τα ΗΑΕ

και το Μπαχρέιν αναγνω-
ρίζουν πλέον το εβραϊκό κρά-
τος.

Από την πλευρά του Μπα-
χρέιν υπέγραψε τη συμφωνία
ο υπουργός Εξωτερικών
Άμπντελ Λατίφ αλ Ζαγιά-

νι, ενώ τα ΗΑΕ εκπροσω-
πήθηκαν από τον υπουργό
Εξωτερικών και Διεθνούς
Συνεργασίας Σεΐχ Αμπντά-

λα μπιν Ζαγιέν αλ Ναχιάν.

Οι εκπρόσωποι των τριών
χωρών, μαζί με τον πρόεδρο
Τραμπ, υπέγραψαν επίσης
μια κοινή διακήρυξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ μίλησε για την
ανάδυση «μιας νέας Μέσης

Ανατολής», τη στιγμή της υπο-
γραφής των ιστορικών συμ-

φωνιών κατανόησης από το
Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα και το Μπα-
χρέιν.

«Έπειτα από δεκαετίες δι-

αιρέσεων και διαμαχών, είμα-

στε μάρτυρες της αυγής μιας

νέας Μέσης Ανατολής», δή-
λωσε ο Αμερικανός πρόε-
δρος, ενώ από την πλευρά
του ο πρωθυπουργός του
Ισραήλ χαρακτήρισε αυτές
τις συμφωνίες «σημείο κα-

μπής στην ιστορία».
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Από το 1977 συνομιλούμε με την Το-

υρκική πλευρά στη βάση  «λύσης» Δι-

ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η

ΔΔΟ συμφωνήθηκε μεταξύ Ελληνικής

Χούντας και Ντεμιρέλ στον Έβρο τον Σε-

πτ. 1967. Είχε ήδη προταθεί από την Το-

υρκική πλευρά το 1964, μετά την Τουρ-

κανταρσία του Δεκ. 1963, αλλά είχε απο-

ρριφθεί από την Ελληνική πλευρά. Ο τό-

τε ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ, Γκά-

λο Πλάζα, την αναφέρει στην σχετική του

έκθεση το 1965.

Γράφει ο 

Γρηγόρης 

Κ. Γρηγοριάδης,
Πολιτικός Μηχανικός& 

Σύμβουλος

Στρατηγικής

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος, ως πρόεδρος της

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Φάκε-

λο της Κύπρου, σε δημόσια παρουσίαση του

δήλωσε ότι, μετά από την ανεύρεση των πρα-

κτικών τόσο της Ελληνικής όσο και της Τουρ-

κικής Αντιπροσωπείας στην ανωτέρω συνάν-

τηση του Έβρου, τα δύο πρακτικά έχουν ταυ-

τόσημο περιεχόμενο.

Μετά την αποτυχία των ΗΠΑ να επιβάλουν

το σχέδιο Άτσεσον την περίοδο 1964-66, και

έτσι να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου που

δημιουργούσε εκρηκτική κατάσταση μεταξύ

Ελλάδος-Τουρκίας και κατ' επέκταση στην

Νοτιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με την

κατάληψη της εξουσίας στην Αθήνα από την

Χούντα των Συνταγματαρχών τον Απρ. 1967,

ανανεώθηκε η πίεση στις δύο χώρες να εξευ-

ρεθεί επιτέλους μια «διευθέτηση» της Κυ-

πριακής κρίσης.

Στη συνάντηση του Έβρου, εκτός από τον

πρωθυπουργό-ανδρείκελο Κων. Κόλλια, πα-

ρευρισκόταν και ο ισχυρός άνδρας της Χούντας

Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ο Πρωθυπουργός

της Τουρκίας Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ απέρριψε

από την αρχή συζήτηση στη βάση του σχεδίου

Άτσεσον και ούτε δεχόταν συνέχιση της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας και της προεδρίας Μακα-

ρίου. Αποδεχόταν μόνο «λύση» ΔΔΟ, δηλα-

δή διάλυση της ΚΔ και εγκαθίδρυση Ομο-

σπονδίας με Γεωγραφικό διαχωρισμό, με έδα-

φος για το Τουρκικό κρατίδιο 38%.

Συνεπώς το όλο παρασκήνιο ήταν ήδη στρ-

ωμένο και συμφωνημένο. Από τον Σεπτ. 1967

μέχρι και τον Ιούλιο 1974, η Ελληνική Χούντα

προσπάθησε με διάφορους τρόπους να ρίξει

τον Μακάριο από την εξουσία, και να επιβά-

λει την ανωτέρω συμφωνία με την Τουρκία.

Το μοιραίο κτύπημα έγινε με το προδοτικό και

εγκληματικό πραξικόπημα το 1974 όπου πλέον

η Τουρκία έκανε την συμφωνημένη εισβολή

και κατέλαβε το 37% της Κύπρου.

Τρία χρόνια μετά, τον Φεβ. 1977, η Γεω-

γραφική Ομοσπονδία συμφωνήθηκε επισή-

μως μεταξύ Μακαρίου-Ντενκτάς, την οποία

δυστυχώς έχουμε ακόμα ως βάση «λύσης»

μέχρι σήμερα. 

Στις συνομιλίες της Βιέννης που ακολούθησαν

το τέλος Μαρτίου 1977, ο συνομιλητής της

Ελληνοκυπριακής πλευράς, Τάσσος Πα-

παδόπουλος, κατόπιν βεβαίως οδηγιών του

Μακαρίου, επέδωσε στην Τουρκική πλευρά

διζωνικό χάρτη της Κύπρου, όπως είχε συμφ-

ωνηθεί ως διαδικασία υπό την αιγίδα του ΓΓ

ΟΗΕ. Ο Ντενκτάς όμως υπαναχώρησε, δεν

επέδωσε δικό του χάρτη, και οι συνομιλίες κα-

τέρρευσαν. Ο Μακάριος την επομένη έπαθε

την πρώτη καρδιακή προσβολή. 

Πιο κάτω παρατίθεται μια επικαιροποιημένη

συνοπτική ανάλυση με τι θα «Πάρουμε» και

τι θα Δώσουμε ως Ελληνοκυπριακή πλευρά,

σε περίπτωση «λύσης» του Κυπριακού με

ΔΔΟ:

Τι θα «Πάρουμε»:

α) Περιουσιακό: Με βάση τις πρόσφατες

αποφάσεις του ΕΔΑΔ, οι υφιστάμενοι χρή-

στες/σφετεριστές έχουν προτεραιότητα στην

περιουσία των Ελληνοκυπρίων προσφύγων.

Οι Ε/κ θα αποζημιωθούν με βάση τις εξευτε-

λιστικές τιμές της Επιστροπής Αποζημιώσεων

του Ψευδοκράτους. Πού θα βρεθούν τόσα δις

ευρώ? Από Ομόλογα του νέου Ομοσπον-

διακού κράτους, που στην ουσία θα πληρώσο-

υμε εμείς οι Ελληνοκύπριοι.

β) Εδαφικό: Κερύνεια και Μόρφου έχουν

ήδη κτιστεί και εποικιστεί με χιλιάδες Τούρ-

κους έποικους από την Ανατολία. Τατάρ+Οζε-

ρσάι δηλώνουν εδώ και ένα χρόνο ότι η Αμμόχω-

στος θα ανοίξει υπό Τουρκική διοίκηση και θα

εποικισθεί με νέους Τούρκους έποικους.

γ) Ασφάλεια+Εγγυήσεις: Ο Τσαβούσογλου

στο Κραν Μοντάνα ήταν ξεκάθαρος στον ΠτΔ:

Μόνιμη Τουρκική βάση και εσαεί Τουρκικές

Εγγυήσεις και Επεμβατικά Δικαιώματα.

Τι θα Δώσουμε:

α) Διακυβέρνηση: Θα καταργήσουμε την

60χρονη Κυπριακή Δημοκρατία που είναι η

μόνη διεθνής προστασία του Κυπριακού

Ελληνισμού. Θα νομιμοποιήσουμε το Ψευ-

δοκράτος σε νόμιμο, ισότιμο και αυτόνομο

Τουρκικό κρατίδιο με δικό του έδαφος, με εσα-

εί Τουρκική Εκτελεστική, Νομοθετική και Δι-

καστική εξουσία, με Τουρκική κρατική μηχα-

νή, με Τουρκική Αστυνομία. Θα δημιουργή-

σουμε ένα νέο συνεταιρικό Ομοσπονδιακό

μόρφωμα όπου όλες οι κεντρικές αποφάσεις

θα παίρνονται με πολιτική ισότητα και δικαίωμα

βέτο από το Τουρκικό κρατίδιο. Θα υπάρχει

εκ περιτροπής Ομοσπονδιακή προεδρία με-

ταξύ των δύο ισότιμων εθνικών κρατιδίων.

Δηλαδή θα γίνουμε ένα κράτος-προτεκτορά-

το της Τουρκίας μέσω του νομίμου και ισότι-

μου Τουρκικού κρατιδίου.

β) Οικονομία: Θα αποδεχτούμε γύρω στα

50 δις ευρώ «κόκκινα» δάνεια σε Τουρκικές

τράπεζες του Ψευδοκράτους, του οποίου η

οικονομία πληρώνεται μέχρι σήμερα από την

Τουρκία. Όλα αυτά τα τεράστια οικονομικά

βάρη των 100,000 Τουρκοκυπρίων και των

300,000 Τούρκων εποίκων θα τα αναλάβει το

νέο Ομοσπονδιακό κράτος, δηλαδή εμείς οι

Ελληνοκύπριοι.

Το 1977, απαράδεκτα αποδεχθήκαμε να

υπογράψουμε συνθηκολόγηση με τους Τούρ-

κους εισβολείς, με την αποδοχή της "λύσης"

ΔΔΟ. Δηλαδή μετατρέψαμε ένα κατ' εξοχήν

πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής,

σε μια διακοινοτική διαφορά προς διαπραγ-

μάτευση. Και αυτό κάνουμε τόσα χρόνια, από

τότε μέχρι σήμερα. Και βεβαίως, η "ουδέτε-

ρη" Τουρκία σφυρίζει αδιάφορα, μάς κοροϊ-

δεύει και τώρα μάς απειλεί και με νέα ολοκ-

ληρωτική εισβολή αν δεν δεκτούμε τις απαι-

τήσεις της.

Έχουμε την ανόητη ψευδαίσθηση ότι με την

υπογραφή «λύσης» που θα διαλύσει την Κυπρ-

ιακή Δημοκρατία, θα νομιμοποιήσει το Ψευ-

δοκράτος σε ισότιμο Τουρκικό κρατίδιο και

την αποδοχή της πολιτικής ισότητας με τους

ήδη 400,000 Τούρκους στην Κύπρο, η Ισλα-

μική Τουρκία θα εξαφανιστεί και θα μας αφή-

σει ήσυχους. Και το χειρότερο, αποδεχόμα-

στε ως πρόβατα επί σφαγής να οδηγούμα-

στε σε συνομιλίες υπό τον ΓΓ ΟΗΕ, για την

ολοκλήρωση της εθνικής μας αυτοκτονίας!

Συμπέρασμα: Είναι εμφανές ότι η «λύση»

ΔΔΟ μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην

καταστροφή και την Τουρκοποίηση!  Όλοι αυ-

τοί οι θιασώτες της "λύσης" ΔΔΟ, ουδέποτε

βγήκαν δημόσια να αναλύσουν ξεκάθαρα τι

θα "πάρουμε" και τι θα δώσουμε με την ΔΔΟ.

Αν προσέξετε, λένε το ακόλουθο παραμυθά-

κι για τα παιδάκια του Δημοτικού: "Μόνο μέ-

σω της ΔΔΟ μπορούμε να "απελευθερώσο-

υμε" και να "επανενώσουμε" την Κύπρο".

Δηλαδή, παραμύθια της Χαλιμάς. Η ανωτέρω

ανάλυση επεξηγεί ξεκάθαρα τα υφιστάμενα

δεδομένα!

Τι θα «Πάρουμε»

και τι θα Δώσουμε 

με την «λύση»ΔΔΟ

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση στο

www.eleftheria.co.uk



Υπεραξία μισθού
Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε την υπεραξία εργασίας όπως

διατυπώθηκε από τον Γερμανό οικονομολόγο Κάρλ Μάρξ.

Σωστή θεωρία και με λογικές βάσεις που χρησίμευσε για

την καλλiτέρευση των μισθών και των συνθηκών εργασίας.

Μαζί ήρθε και η άνοδος στην εξουσία των υποστηρικτών

της Μαρξιστικής θεωρίας.

Από εκεί και πέρα γλέντια, ποτά, τσιγάρα μέχρις ανα-

τολής του ηλίου. Κέφι, χορός, τραγούδι και τσάμικος μέχρι

το πρωί. Μετά κατάκλιση όλη μέρα για να αντέξεις να

βγάλεις και το επόμενο βράδυ. Πιάνεις δουλειά (τρόπος

του λέγειν) στο Υπουργείο, προσέρχεσαι, κλειδώνεις το

γραφείο σου , μορφώνεις τον εαυτό σου με λογοτεχνικές

γνώσεις και το μεσημέρι ξεκλειδώνεις και αναχωρείς για

την ζεστή γωνιά του σπιτιού σου. Τώρα, μπορεί να διο-

ριστείς νηπιαγωγός ή επισκευαστής λαμπτήρων των

εθνικών οδών. Κανένα πρόβλημα, μα κανένα απολύτως.

Πηγαίνεις τρείς ώρες (άντε τέσσερις) στην δουλειά και

επιστρέφεις στον οικογενειακό οίκο νωρίς προκειμένου

να μαγειρέψεις αφού έχεις και οικογένεια. Πρώτα η οικο-

γένεια, δεν θα διαλύσουμε τα σπίτια μας για την δουλειά.

Πατρίδα-Θρησκεία-οικογένεια, δεν λέει πουθενά πατρίδα-

θρησκεία-δουλειά. Η δουλειά μπορεί να περιμένει, άλλω-

στε οι φορολογούμενοι δεν πρόκειται να φύγουν, κι αν

προσπαθήσουν να διαφύγουν θα τους φάει η μαρμά-

γκα της εφορίας μας. Εμείς είμαστε σοβαροί και αυστη-

ροί στην δουλειά μας. Πρόστιμο, δημοπρασία, κατάσχε-

ση. Να εξηγούμαστε απέναντι στους απείθαρχους.  Δεν

θα θέσουμε σε κίνδυνο τους αξιόμαχους πιστούς μας

ψηφοφόρους  του Δημοσίου, επειδή μερικοί ιδιώτες (IDIOT)

Θέλουν να απειθαρχήσουν και να φοροδιαφύγουν. Σ’

αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. 

Προχωρούμε, ο επισκευαστής λαμπτήρων, μπορεί να

είναι πλέον κοντά στην σύνταξη και να μην έχει τόσα

κουράγια για να εργαστεί, αυτός θα κοιμηθεί στην κα-

μπίνα του φορτηγού και όταν με το καλό πλησιάσει η ώρα

της αποχώρησης, θα μεταβεί στο πλησιέστερο τσιπου-

ροπωλείο και αφού ελέγξει επισταμένως την ποιότητα

του γαύρου θα τροφοδοτήσει το ευαίσθητο στομάχι του

με τρείς καλοψημένες μερίδες. Ύστερα θα κινηθεί κατά

τα ειωθότα. Ο μισθός που κατέβαλαν οι φορολογούμε-

νοι θα καταβληθεί και αυτός κατά τα ειωθότα. Δεν πρέ-

πει να ξεφεύγουμε από τις παραδόσεις μας.

Μέχρις εδώ προσπαθώ να εισχωρήσω στην ιδέα της

υπεραξίας της εργασίας αλλά βρίσκω μπροστά μου την

ιδέα της υπεραξίας του μισθού. Οι συγκεκριμένοι υπάλ-

ληλοι του Δημοσίου που αναφέραμε και οι οποίοι είναι

πολλές χιλιάδες εκατοντάδες, θα εισπράξουν στο τέλος

της ευδοκίμου υπηρεσίας τους στα κλειδωμένα γραφεία

και τσιπουράδικα σύνταξη σαφέστατα κατά πολύ μεγαλύτε-

ρη του οποιουδήποτε ιδιώτη, πέραν  του παχυλού εφά-

παξ το οποίο δεν θα φθάσει ποτέ ούτε στην πιο τρελή

φαντασία των ιδιωτών.  Άρα, σύρομεν γραμμήν οριζον-

τίαν, κάνουμε την αφαίρεση και ανακαλύπτουμε την νέα

οικονομική πραγματικότητα της υπεραξίας του μισθού.

Κύριε Κάρολε καλημέρα σας, τα παιδιά καλά; Η σύζυγος,

ο μπατζανάκης, όλα καλά; Χαίρομαι, δόξα τω Θεώ των

φορολογουμένων, η Παναγία να τους κόβει συντάξεις και

να μας τα δίνει σε εφ άπαξ.

Έτσι προχωράμε, αγκομαχάμε και βρίζουμε τους Αμε-

ρικάνους που  παρεπιμπτόντως είναι και φονιάδες των

λαών.

Γεμίσαμε την Ευρώπη μορφωμένα Ελληνόπουλα και

δεν σταματάμε εδώ, θα γεμίσουμε και την Αμερική και

αργότερα και την Ασία. Εμάς δεν μας ξέρουν καλά, δεν

πρόκειται να κόψομε τις συντάξεις των ηρωίδων νηπια-

γωγών, υπάρχει περιθώριο για τους επιστήμονές μας,

ακόμα δεν αρχίσαμε την τροφοδοσία της Αυστραλίας και

της Νέας Ζηλανδίας, έχουμε μεγάλα περιθώρια μπρο-

στά μας. 

Ο πλανήτης είναι τεράστιος. Κρατάτε αγάντα για τις

συντάξεις των Δημοσίων υπαλλήλων, η μόνη οδός δια-

φυγής και σωτηρίας των νέων προς τον νήσο Σαχαλίνη.

Φοίβος Ιωσήφ

Η Ωρολογιακή Βόμβα του Μεταναστευτικού 
Η παθητική στάση της ΕΕ απέναντι

στις διαστάσεις που προσλαμβάνει το

μεταναστευτικό στην περιοχή της Κύπρ-

ου, αλλά και η ανικανότητα της κυβέρν-

ησης για έγκαιρη προετοιμασία και λει-

τουργία μηχανισμών αντίδρασης, μετα-

τρέπει το όλο ζήτημα σε ωρολογιακή

βόμβα έτοιμη να εκραγεί. 

Γράφει ο 

Μιχάλης 

Δαμιανός
Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ 

Αν αναλογιστούμε πως σήμερα το

4% του πληθυσμού στο νησί μας είναι

μετανάστες, εύκολα καταλήγουμε στο

συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για ένα

ζήτημα που μπορούμε να συνεχίσουμε

να κρύβουμε κάτω από το χαλί. Ακόμη

κι αν δεν έγινε σωστός χειρισμός και

σχεδιασμός από την αρχή, έστω και

τώρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν

ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. 

Κατανοούμε απόλυτα την ανθρωπι-

στική προσέγγιση που θα πρέπει να

τυγχάνουν οικογένειες και γενικότερα

μετανάστες που αναγκάζονται να χρυ-

σοπληρώσουν διακινητές για να γλι-

τώσουν από τις εχθροπραξίες σε εμπό-

λεμες ζώνες. Στην ίδια κατηγορία εντάσ-

σονται και όσοι εγκαταλείπουν τα σπίτια

τους για να σωθούν από εχθρικά και

παράνομα καθεστώτα. Γι’ αυτούς, χωρίς

καθυστέρηση, θα πρέπει να εξετάζον-

ται αιτήσεις και να τους παραχωρείται

άσυλο. 

Εκεί που χρειάζεται προσοχή είναι η

εξέταση αιτήσεων, κυρίως από άρρε-

νες ηλικίας 20 με 45 ετών, που ξεκάθα-

ρα έρχονται στην Κύπρο με στόχο την

παραμονή και την εργασία. Μάλιστα,

πρόκειται για μια κατηγορία ανθρώπων

που εν αναμονή της εξέτασης που υπο-

βάλλουν, σε αρκετές περιπτώσεις πέ-

φτουν θύματα επιτήδειων που αναζη-

τούν «φτηνά» εργατικά χέρια. 

Εκ των πραγμάτων για να ρυθμιστεί

το ζητήματα, οι Αρχές θα πρέπει να

στοχεύσουν στους διακινητές και σε

όσους συμπατριώτες μας επιδιώκουν

την παράνομη εργασία και την εκμε-

τάλλευση των οικονομικών μεταναστών.

Με την επιβολή πραγματικά βαριών

ποινών, που θα πρέπει να είναι απο-

τρεπτικές, είναι δυνατόν να περιοριστεί

το ζητήμα. Η Κύπρος δεν θα πρέπει να

θεωρείται ελκυστικός προορισμός λόγω

της χαλαρότητας των μέτρων και της

έλλειψης πραγματικής βούλησης για

επιβολή του νόμου.  Εάν οι καθαρά οικο-

νομικοί μετανάστες δεν θα μπορούν να

“αποσβέσουν” την επένδυση που έκα-

ναν πληρώνοντας διακινητές να τους

φέρουν στην Κύπρο, απλά δεν θα έρχον-

ται γιατί δεν θα θεωρούν την Κύπρο ως

“ελκυστικό” προορισμό.   

Ως ευνομούμενο κράτος της ΕΕ κάτω

από την ομπρέλα του διεθνούς δικαίου,

οφείλουμε να εργαζόμαστε συστημα-

τικά κατά της παρανομίας, με απόλυτο

σεβασμό στις πολιτικές που εφαρμό-

ζονται στην Ευρώπη για τους μετανά-

στες. 

Επιπλέον, αυτό που θα πρέπει να μας

προβληματίσει ως κράτος, είναι η ενσω-

μάτωση των μεταναστών στην Κυ-

πριακή κοινωνία. Η κυβέρνηση έχει

μέχρι σήμερα αποτύχει σε αυτό τον

τομέα, κάτι το οποίο σπρώχνει τους

μετανάστες στην γκετοποίηση.

Η Κυπριακή κοινωνία και οικονομία

δεν αντέχει ερασιτεχνισμούς και προ-

σωρινές λύσεις σε κορυφαία ζητήμα-

τα. Η κυβέρνηση οφείλει να ακολουθή-

σει μια ξεκάθαρη πολιτική που θα εκπέμ-

πει μια σοβαρή και υπεύθυνη εικόνα.

Το μεταναστευτικό όντως μοιάζει με μια

ωρολογιακή βόμβα που θα πρέπει να

φροντίσουμε να σταματήσουμε τον χρο-

νοδιακόπτη.
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Χαρτιά κατακομμένα
Τα γράμματά μου έσχισες, παλιές φωτογραφίες,
τη θύμηση δεν μπόρεσες, δεν έσβησες – δυνάμωσες

αγάπης Ιστορίες!
Νόμισες εξαφάνισες, με σχίσμα, αναμνήσεις.
Πίστεψες ότι κέρδισες, μα το παιχνίδι τό’χασες,

δεν ξέρεις ν’ αγαπήσεις!

Εμείνανε σαν πέταλα,
χαρτιά κατακομμένα,
μικρά σχισμένα κρύσταλλα,
στο χώμα πεταμένα!

Όταν θα μάθεις, θά ν’αργά, τότες θα καταλάβεις,
το παρελθόν μάς κυνηγά – κι όπως μου φέρθηκες σκληρά,

ανάλογα θα λάβεις!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

Φεβρουάριος 2020

Κάντε υπομονή
Όλα αλλάξανε πολύ και δεν έχω υπομονή.
Πόσον δύσκολη είναι η ζωή...
Κάνε μια προσευχή και θα έλθει για σένα η υπομονή.
Θα τα ξεπεράσουμε στ’ αλήθεια,
και θα μας γίνει συνήθεια.
Ο Θεός θα βοηθήσει και θα καθαρίσει η φύση.
Να σταθούμε δυνατοί στο κατώφλι της αυλής,
τη ζωή να τη χαρούμε κι όλα τα καλά να ειδούμε!
Μόνον πίστη και κουράγιο. 
Γλέντα, γέλα και ό,τι άλλο.
Θα αλλάξουν, θα το ειδείς,σιγά – σιγά, υπομονή!
Η υπομονή θα φέρει στη ζωή το κάθετι,
για να νοιώθουμε ωραία, για να έρθει άσπρη μέρα,
όσο κι αν μας βασανίζει, τη ζωή να συνεχίζεις...
Να τα ξεπερνούμε όλα, τα έγραψα για να τα μάθεις,
και τη δύσκολη ζωή να ξεπεράσεις.
Εύχομαι της ζωής το τυχερό και ό,τι το καλύτερο.

Εύη Λυσάνδρου
(από τον Άγιο Ανδρόνικο)

INTERNATIONAL CLAIRVOYANT 
MEDIUM AND SPIRITUAL HEALER

MR CAMARA - Specialist in unhappy marriages or relationships – Business
Difficulties – Court Cases – Sexual Problems – Exams – Games – Remove all bad
luck, black magic and all bad evil spirits from yourself and your home – Protect

against them – Tobacco / Alcohol Abuse.

(No matter what your problems are, 100% Guaranteed)

In a period of a few days or hours – DON’T suffer in silence.

Destroy your problems before your problems destroy you.

WhatsApp and call +447399663303



Κύπρος και Ελλάδα: Πώς
προχωράμε στην ΕΕ;  

Για πολύ καιρό τεκμηριώνουμε ότι Κύπρος και Ελλά-
δα είμαστε ενώπιον της ευνοϊκότερης, εδώ και δεκα-
ετίες, συγκυρίας έναντι της Τουρκίας. Αλλά, μέχρι πριν
μερικές εβδομάδες, την συμμαχία με την Γαλλία άλλοι
την απέρριπταν επειδή ο «ιμπεριαλιστής Μακρόν θέλει
να πωλεί όπλα», ενώ άλλοι στον αντίποδα προσεται-
ρίζονταν την Γερμανία λόγω … κομματικής συγγέ-
νειας. 

Γράφει ο

Κώστας Μαυρίδης
Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)

Πρόεδρος Πολιτικής 

Επιτροπής για τη Μεσόγειο

costas.mavrides@europarl.europa.eu

Από τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό συμφερόντων σε
εξέλιξη στην περιοχή μας, θα προκύψουν κερδισμένοι
και χαμένοι. Τα δικά μας συμφέροντα ευθυγραμμίζον-
ται με τις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις της Γαλλίας η
οποία επιχειρεί να εξισορροπήσει την γερμανική ηγε-
μονία στην ΕΕ μέσω της ευρωζώνης, με την συγκρότ-
ηση δομημένης άμυνας για προάσπιση της «ευρω-
παϊκής κυριαρχίας», πράγμα που αντιστρατεύεται το
ΝΑΤΟ (Βρετανία, ΗΠΑ, Γερμανία κ.ά.). 

Τα περί «ιμπεριαλιστή Μακρόν» και περί «γερμανι-
κής ιδεολογικής στήριξης» μπορεί να πείθουν τους αφε-
λείς και κομματικούς υποτακτικούς, αλλά δεν επηρεά-
ζουν το «μεγάλο παιγνίδι» που θα καθορίσει το μέλλον
της Μεσογείου. Ευτυχώς, οι νοήμονες πολίτες αντι-
λαμβάνονται τις πραγματικότητες. Όσοι δε, εντός και
εκτός, μας θέλουν αποδυναμωμένους, για να παρα-
δοθούμε στην «όποια τουρκολύση» επιδιώκει ο  ισλα-
μοφασίστας της Άγκυρας, θα πρέπει να εξηγήσουν
πώς, ενώ δηλώνουν αντιφασίστες, επιδιώκουν συνερ-
γασία με έναν ισλαμοφασίστα.

Μια άλλη γενικότερη διαπίστωση είναι ότι εντός ΕΕ
έχουμε τις καλύτερες δυνατότητες για αντιμετώπιση της
τουρκικής επεκτατικότητας, αλλά απαιτείται ειλικρίνεια.
Εφόσον δεν μπορούμε να αλλάξουμε την γεωγραφία
της περιοχής, θα έχουμε τόσα δικαιώματα όσα μπορ-
ούμε να προστατεύσουμε και είμαστε αποφασισμένοι
να προασπιστούμε.  Άλλωστε, η αποτυχία της ΕΕ να
επιβάλει αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας –ούτε
καν συζήτηση για απαγόρευση πώλησης όπλων– είναι
αποτυχία και των δύο κρατών-μελών, Κύπρου και Ελλά-
δας. Η σθεναρή στήριξη του Μακρόν, που σήμερα «ενθ-
ουσιάζει» κι όσους… «αλληθώριζαν» για χρόνια, ήρθε
ουσιαστικά και μας «βρήκε», πράγμα που εμμέσως
φανερώνει την αναποτελεσματικότητα της πολιτικής
μας. Κι επειδή οι αποφάσεις για κυρώσεις λαμβάνον-
ται με ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Κυβε-
ρνήσεις των κρατών-μελών) και όχι στο Ευρωκοινο-
βούλιο όπου έχουμε πλεονέκτημα, η εισήγησή μας είναι
συγκεκριμένη: πέραν των κυρώσεων στο Συμβούλιο,
να εργαστούμε Ευρωβουλευτές και Κυβερνήσεις Κύπρ-
ου-Ελλάδας για την αναστολή της Τελωνειακής Ένω-
σης ΕΕ-Τουρκίας, που επηρεάζει τον τεράστιο τομέα
των τουρκικών εξαγωγών προς την ΕΕ, όπου το Ευρ-
ωκοινοβούλιο έχει λόγο. Mόνο η ανακίνηση του θέμα-
τος στο προσκήνιο θα προκαλέσει … τριγμούς.   

Παρεμπιπτόντως, το μεγάλο «παράπονο» του Τσα-
βούσογλου τις προάλλες στην Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, ήταν η απόρριψη
του Σχεδίου Ανάν από τους Ελληνοκύπριους το 2004,
που κατέστησε την Κυπριακή Δημοκρατία πλήρες μέλος
της ΕΕ. Διάφοροι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και άλλοι σε
Κύπρο και Ελλάδα, το παρέκαμψαν, αφού δεν τους
συμφέρει.     

Η ληξιπρόθεσμη Αμερικανική Προεδρία 2020
Η Γερμανία είναι εδώ και πολλά χρόνια η

Η επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση για την

ανάδειξη Αμερικανού Προέδρου έχει μια ιδι-

αιτερότητα που δεν έχει ξανασυμβεί στην

σύγχρονη ιστορία. Θεωρείται σχεδόν σίγου-

ρο ότι ο διεκδικητής, ακόμα και αν επικρατή-

σει, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλο-

γές του 2024. Σύμφωνα με το Αμερικανικό

Σύνταγμα οι εκλογές για την ανάδειξη Προέ-

δρου γίνονται κάθε 4 χρόνια την πρώτη Τρίτη

του Νοεμβρίου. Επομένως οι επόμενες προ-

εδρικές εκλογές στις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στις

3 Νοεμβρίου. Ο νικητής αναλαμβάνει επίσημα

τα καθήκοντα του στις 20 Ιανουαρίου του επό-

μενου έτους, άρα εν προκειμένω του 2021.

Του Μιχάλη 

Αράπη* 

– LLB, LLM, MA

Πρόεδρος - Ε.Κ.Ο. 
Επιστημόνων ΗΒ

Αντιπρόεδρος Ελληνορθοδόξου 
Κοινότητος Κάρντιφ και Νοτίου Ουαλίας

Υποψήφιοι και ηλικία

Αντιμέτωποι θα είναι ο Πρόεδρος Donald

Trump (45ος) (74 ετών - 14/06/1946) που έχει

το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος

και ο πρώην Αντιπρόεδρος Joe Biden (47ος)

(2009 - 2017) (77 ετών - 20/11/1942) που έχει

το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος. Οι δύο

υποψήφιοι είναι μεγάλης ηλικίας και αυτό εγείρ-

ει ερωτήματα για τη δυνατότητα τους να εκτε-

λέσουν επιτυχώς τα καθήκοντα τους. Σύμφ-

ωνα με το Σύνταγμα ο Πρόεδρος μπορεί να

εκλεγεί μόνο για 2 θητείες τετραετούς διάρ-

κειας, επομένως είναι δεδομένο ότι σε περίπτω-

ση επανεκλογής ο κ. Trump δεν θα μπορέσει

να είναι ξανά υποψήφιος στο μέλλον. 

Το ζήτημα, λοιπόν, που καθιστά αυτή την

αναμέτρηση ενδιαφέρουσα είναι η ηλικία του

κ. Biden και το τι θα συμβεί σε περίπτωση

εκλογής του. Ο κ. Biden θα είναι ήδη 78 ετών

(πριν την ορκωμοσία) και 82 ετών την περίο-

δο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, τον

Νοέμβριο του 2024. Αν εκλεγεί, θα είναι ο

μεγαλύτερος ηλικιακά Πρόεδρος (κατά την

ημέρα της ορκωμοσίας του) στην ιστορία. Αυτό

καθιστά την υποψηφιότητά του (το 2024) εξαι-

ρετικά αμφίβολη, αφού θα σήμαινε ότι σε

περίπτωση επανεκλογής θα ήταν Πρόεδρος

μέχρι τα 86 έτη του.

Πολιτική περιδίνηση

Η αδυναμία του Δημοκρατικού κόμματος

να εκπροσωπηθεί από έναν νεότερο υπο-

ψήφιο σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση ο ένοι-

κος του Λευκού Οίκου σύντομα θα μετατρα-

πεί σε ένα προσωρινό ή υπηρεσιακό Πρόε-

δρο, ειδικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του

Νοεμβρίου του 2022 για το Κογκρέσο. Αυτό

μπορεί να είναι συνηθισμένο φαινόμενο για

Προέδρους 2 θητειών μετά τις ενδιάμεσες

εκλογές της δεύτερης θητείας τους, δηλαδή

μετά τα 6 χρόνια, θα είναι όμως πρωτοφανές

για Πρόεδρο κατά την πρώτη θητεία του. Επο-

μένως, από τη στιγμή που όποιος και να επι-

κρατήσει τώρα, δεν θα εκλεγεί νέος Πρόεδρ-

ος το 2024, η επιλογή του Αντιπροέδρου έχει

πολύ μεγάλη σημασία. Υποψήφιος των Ρεπο-

υμπλικάνων είναι ο σημερινός Αντιπρόεδρος

Mike Pence (48ος) (61 ετών – 07/06/1959)

που θα είναι φαβορί για το χρίσμα του κόμ-

ματος το 2024 όποιο και να είναι το φετινό

αποτέλεσμα.

Πρώτη γυναίκα (Αντι)πρόεδρος;

Η επιλογή των Δημοκρατικών, η Γερου-

σιαστής από την Καλιφόρνια Kamala Harris

(55 ετών – 20/10/1964) έχει ιστορική σημασία

αφού, αν εκλεγεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα

Αντιπρόεδρος στην ιστορία. Σημειώνεται ότι

είναι μόλις η τρίτη γυναίκα υποψήφια για τη

θέση της Αντιπροέδρου μετά τη Geraldine

Ferraro (1984) και τη Sarah Palin (2008). Το

ότι η πρώην Γενική Εισαγγελέας (Attorney

General) της Πολιτείας ανήκει σε εθνοτική μει-

ονότητα (έχει Αφρικανική και Ασιατική κατα-

γωγή) εγείρει περαιτέρω το ενδιαφέρον της

αναμέτρησης. Επιπλέον, όπως αναλύθηκε

παραπάνω, αναμένεται να είναι η διάδοχος

του κ. Biden και να πάρει το χρίσμα του κόμ-

ματος για τις εκλογές του 2024. Σε αυτή την

περίπτωση, θα είναι η δεύτερη γυναίκα που

θα είναι υποψήφια για την προεδρία μετά την

Hillary Clinton το 2016. Αν μάλιστα εκλεγεί,

θα είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στην ιστο-

ρία των ΗΠΑ.

Κενό εξουσίας

Αυτή η ιδιάζουσα κατάσταση θα οδηγήσει

τον νικητή των εκλογών και την Αμερικανική

Κυβέρνηση σε εσωστρέφεια, αφού η πηγή

της δύναμης και το μέλλον θα ανήκει στον εκά-

στοτε Αντιπρόεδρο που θα προσπαθεί από

την αρχή να εφαρμόσει τη δική του ατζέντα.

Επομένως η εκτίμηση είναι ότι η πολιτική αβε-

βαιότητα στις ΗΠΑ θα παραταθεί μέχρι να ανα-

λάβει τα ηνία νέος Πρόεδρος με ορίζοντα οκτα-

ετίας στις 20 Ιανουαρίου του 2025.

* Νομικός με μεταπτυχιακά στο Διεθνές

Εμπορικό Δίκαιο και στον τομέα του

ηλεκτρονικού εγκλήματος και της τρο-

μοκρατίας στον Κυβερνοχώρο.
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Πρόστιμο παράβασης υγειονομικών

διατάξεων COVID19 στην Ελλάδα
ΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα πλέον στις επιχειρήσεις εστίασης

αλλα και σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις για την  μη τήρηση των

μέτρων προστασίας από τον covid 19, μέτρα που θεσπίστηκαν με

υπουργικές αποφάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μέτρα

που είναι εξοντωτικά οικονομικά για τις επιχειρήσεις που προσπα-

θούν κυριολεκτικά να επιβιώσουν υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Γράφει η Δικηγόρος Αθηνών 

Αναστασία Χρ. Μήλιου*

Η επιβολή του προστίμου δίνει  στον ιδιοκτήτη της  κάθε επιχείρησης το

δικαίωμα να το προσβάλλει με  την διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων

εντός 5 ημέρων από την  επιβολή του προστίμου. 

Όπως είναι φυσικό, ο Δικαστής πάντα εξετάζει και θεωρεί αληθές το πε-

ριεχόμενο του Δελτίου Ελέγχου που συντάσσεται από τα αρμόδια ελεγκτι-

κά όργανα. Επομένως ό,τι  γραφτεί ή δεν γραφτεί εκεί είναι σημαντικό για

την  τύχη και την θετική ή όχι έκβαση των υποβαλλόμενων αντιρρήσεων. 

Σε σχετικές με πρόστιμα αποφάσεις οι δικαστές φαίνεται να αιτιολογουν

την απόρριψη των αντιρρήσεων, με το επιχείρημα ότι κατά τον έλεγχο, δεν

εκφράστηκαν  αυτές οι διαφωνίες. 

Μάλιστα σε μία περίπτωση που ο  αντιλέγων έχει κατάστημα υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) στο οποίο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από

όργανα της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Δια-

φάνειας, σε συνεργασία με όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, και  διαπι-

στώθηκε, όπως προκύπτει από το σώμα της προσβαλλόμενης πράξης, ότι

δεν τηρείτο η αναλογία ατόμων ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας, καθόσον, αν

και βάσει της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης Δικαιώματος Απλής Χρή-

σης Αιγιαλού και Κοινόχρηστης Παραλίας η αδειοδοτημένη επιφάνεια του

καταστήματος είναι 56,91 τ.μ., καταμετρήθηκαν στον χώρο αυτό 65 άτομα-

πελάτες, παρουσία του ιδιοκτήτη - αντιλέγοντος . 

Κατόπιν τούτου, με απόφαση της Ε.Α.Δ., την οποία παρέλαβε ανε-

πιφύλακτα ο αντιλέγων, επιβλήθηκε σε βάρος του πρόστιμο ύψους 3.000

ευρώ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης του για χρονικό διάστημα

15 εργάσιμων ημερών, λόγω παράβασης των σχετικών διατάξεων. 

Ο αντιλέγων πρόβαλε στις έγγραφες αντιρρήσεις του ότι κατά τη στιγ-

μή του ελέγχου στο κατάστημα του, που λειτουργεί σε υπαίθριο χώρο μπρο-

στά στη θάλασσα επί πεζοδρόμου στην παραλία, βρίσκονταν περίπου 20

καθήμενοι πελάτες, ενώ οι λοιποί που καταμετρήθηκαν ήταν είτε λουόμε-

νοι που είχαν αφήσει τις πετσέτες τους στα καθίσματα της επιχείρησης και

βρίσκονταν εντός της θάλασσας, είτε περαστικοί, ενώ και στην προσβαλ-

λόμενη πράξη δεν αναφέρονται οι καταμετρηθέντες ως καθήμενοι. Όμως,

κατά τα αναφερόμενα στο σώμα της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης,

που αποτελούν πλήρη απόδειξη, καταμετρήθηκαν από τον έλεγχο 65 άτομα

ευρισκόμενα στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, τη στιγμή που, σύμ-

φωνα με την προαναφερόμενη Σύμβαση ο μέγιστος αριθμός αυτών όφει-

λε να είναι 28. Τα άτομα αυτά, περαιτέρω, χαρακτηρίσθηκαν από τον έλεγχο

ως πελάτες της επιχείρησης, ο δε αντιλέγων, ο οποίος ήταν παρών κατά

την καταμέτρηση, παρέλαβε ανεπιφύλακτα την προσβαλλόμενη πράξη και

δεν διατύπωσε κατά τον κρίσιμο χρόνο του ελέγχου οποιαδήποτε διαφωνία

ως προς το ανωτέρω συμπέρασμα των ελεγκτικών οργάνων, ειδικότερα

δε, δεν προέβαλε τα διά του παρόντος λόγου προβαλλόμενα, τα οποία, σε

κάθε περίπτωση, δεν αποδεικνύονται.  Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν ο Δικα-

στης δεν έκανε δεκτό το σχετικό  επιχείρημα.

Οι αντιρρήσεις του  ιδιοκτήτη έγιναν δεκτές μόνο κατά το μέρος της ανα-

στολής λειτουργίας της επιχείρησής του, διότι μη νόμιμα επιβλήθηκε  αυτή

για χρονικό διάστημα 15 εργάσιμων ημερών, καθόσον από τις ισχύουσες

διατάξεις, προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα 15 ημε-

ρολογιακών ημερών.

* Δικηγόρος παρ’ Εφέταις Αθηνών,

e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr

www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου



ΜΕΡΟΣ Α’

Το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

(1918) βρήκε τον Ελ. Βενιζέλο θριαμ-

βευτή και δικαιωμένο. Η ελληνική κοινή

γνώμη ήταν ενθουσιώδης και όλοι ανέ-

μεναν με ανυπομονησία να δουν τα

κέρδη – κυρίως εδαφικά – που θα αποκό-

μιζε η χώρα από τα «λάφυρα πολέ-

μου»... Όλα θα κρίνονταν και θα καθο-

ρίζονταν στη Συνδιάσκεψη της Ειρή-

νης στο Παρίσι. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ / Τα γεγονότα:

Ιανουάριος 1919: Εκστρατεία Αγγλο-

γάλλων και συμμετοχή Ελλάδας στην

Κριμαία του Πόντου.

29 Απριλίου 1919: Απόφαση των

Συμμάχων για απόβαση του ελληνικού

στρατού στη Σμύρνη. Τμήμα της ελληνι-

κής 1ης Μεραρχίας παρελαύνει στην

προκυμαία της Σμύρνης το πρωΐ της

2ας Μαΐου 1919, λίγο μετά την απόβα-

ση που πραγματοποίησε εκεί το κύριο

σώμα του Ελληνικού εκστρατευτικού

σώματος με απόφαση των Συμμάχων.

Ο Ιωνικός Τύπος ύμνησε την παλι-

καριά τους (εφημερίδα «Τηλέγραφος»

της Σμύρνης»). Χαρακτηριστική η δια-

δήλωση δύο χιλιάδων ανθρώπων στη

Λευκωσία έξω από την Ελληνική Πρε-

σβεία, που ζητούσαν πλοία να πάνε να

πολεμήσουν στη Σμύρνη!

Οι Κύπριοι σπεύδουν εθελοντές στη

Μικρασία με σύνθημα την Ένωση και

ο ηρωϊσμός τους εξυμνείται από τις τοπι-

κές και ελληνικές εφημερίδες. 

8 Ιουνίου 1919: Οι Κύπριοι εθελον-

τές στη Μικρασία ανέρχονται σε 5.972

(από Λευκωσία 2158, Αμμόχωστο 974,

Λεμεσό 850, Λάρνακα 600, Κερύνεια

390, Πάφο 1000). 

1919: Ιδρύθηκε η «Κοινωνία των

Εθνών».

1919: Οι Κύπριοι δημιουργούν Εθνι-

κές Πρεσβείες στην Αγγλία και στη Γαλ-

λία, και επί δύο χρόνια εκλιπαρούν τη

δικαίωση των πόθων τους. 

1920: Οι υποψήφιοι Κύπριοι εθε-

λοντές για τη Μικρασία ήταν τον Ιούλιο

του 1920, σύμφωνα με στοιχεία του

Ελληνικού Προξενείου της Λευκωσίας,

10.000.

1920: Κυπριακή εφημερίδα «Η

ΕΝΩΣΙΣ»: «Το ζήτημά μας», «Χαίρε

Κύπρος Ελευθέρα», «Πού ατενίζει η

Κύπρος;», «Εγγύς Ημέρα» κ.ά.

30 Ιουλίου 1920: Απόπειρα δολο-

φονίας του πρωθυπουργού της Ελλά-

δας, Ελευθερίου Βενιζέλου στον σταθμό

της Λυόν στο Παρίσι. 

31/7/1920 – 10/8/20: Οι Συνθήκες

των Σεβρών.

10 Αυγούστου 1920: Ο Σουλτάνος

Μεχμέτ ΣΤ’ υπογράφει τη Συνθήκη των

Σεβρών, που βάζει οριστική «ταφό-

πλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατο-

ρία. Η Ελλάδα κερδίζει σκλαβωμένο

έδαφος και γίνεται «η χώρα των δύο

ηπείρων και των πέντε θαλασσών»

σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλιο. 

Η «Μεγάλη Ελλάς»: Ο Ελ. Βενιζέ-

λος ζήτησε να αποδοθούν στην Ελλά-

δα: Η Βόρειος Ήπειρος, η Θράκη, τα

Δωδεκάνησα και η Κύπρος. Επίσης, η

Συνθήκη των Σεβρών προέβλεπε την

παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλά-

δα. 

«Η Ιταλία θα παραχωρήσει στην Ελλλά-

δα τα Δωδεκάνησα εκτός της Ρόδου. Αν

όμως η Αγγλία δώσει την Κύπρο στην

Ελλάδα, τότε και η Ιταλία θα αφήσει τον

πληθυσμό της Ρόδου να αποφασίσει

για την τύχη του (τα σχετικά δημοψ-

ηφίσματα, πάντως, δεν θα μπορέσουν

να γίνουν πριν περάσουν 15 χρόνια από

την υπογραφή της Συνθήκης)», επι-

σημαίνοντας ότι το 55% των Ελλήνων

ζούσε εκτός των τότε συνόρων του ελληνι-

κού κράτους.

Αν και ο Lloud George δήλωσε πως

η εκχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα

ήταν ζήτημα δικαιοσύνης και ηθικής...

12 Οκτωβρίου 1920: Ελλάδα – θάνα-

τος του πρίγκιπα Αλεξάνδρου από οξεία

μόλυνση που προκάλεσε δάγκωμα πι-

θήκου με μολυσμένα δόντια. 

1η Νοεμβρίου 1920: Στις εκλογές οι

αντιβενιζελικοί/ βασιλικοί κερδίζουν τις

εκλογές. Μεγάλη ήττα του Βενιζέλου,

που δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής. Φεύγει

απογοητευμένος από την Ελλάδα. Νέος

πρωθυπουργός ορίζεται ο Δημήτριος

Ράλλης. 

22 Νοεμβρίου 1920: Επιστροφή του

Βασιλέα Κωνσταντίνου Α’ στην Ελλά-

δα. 

25 Νοεμβρίου 1920: Με δημοψήφ-

ισμα (98% ΝΑΙ) επανέρχεται η βασιλεία

και ο Κωνσταντίνος Α’ στην Ελλάδα. Οι

Σύμμαχοι εκδηλώνουν την ευαρέσκειά

τους. 

4 Δεκεμβρίου 1920: Απόπειρα δολο-

φονίας του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ στο

Μιλάνο Ιταλίας.

15 Δεκεμβρίου 1920: Οι Σύμμαχοι

(Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία) δυσαρεστούνται

από την επιστροφή του Βασιλιά Κων-

σταντίνου Α’ στον θρόνο της Ελλάδας

και επιβάλλουν οικονομικό αποκλεισμό

στη χώρα. 

1921: Εθνικές διαδηλώσεις και τα-

ραχές, συγκρούσεις με την αγγλική

Αστυνομία στην Κύπρο.

Την 25η Μαρτίου 1921 διενεργείται

υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου

Κύπρου ένα είδος δημοψηφίσματος. Σε

κάθε πόλη και χωριό της Κύπρου, ο

ιερέας, ο δάσκαλος, η Χωρική Επιτρο-

πή και η Σχολική Επιτροπή – ως εκπρό-

σωποι όλων των Ελλήνων κατοίκων –

υπογράφουν υπόμνημα που απαιτούσε

την Ένωση της Κύπρου με την μητέρα

Ελλάδα. Το κείμενο είχε ως εξής: 

«ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του

χωριού Καλοψίδα Αμμοχώστου συνε-

λθόντες εν τω Ιερώ Ναώ και δοξο-

λογήσαντες τον Θεόν επί τη συμπλη-

ρώσει της εκατονταετίας από της

μεγάλης ημών επαναστάσεως. Έχον-

τας υπ’ όψιν ότι η πατρίς ημών μόνη

σχεδόν εξ όλων των ελληνικών χωρών

παραμένει δούλη, ΨΗΦΙΖΟΜΕΝ:

1) Κηρύττομεν ενώπιον Θεού και

ανθρώπων ότι η θέλησις ημών είναι

μία, μόνη και αναλλοίωτος, να ενω-

θώμεν μετά της μητρός ημών Ελλά-

δος, 

2) Δηλούμεν ότι ουδεμία παροχή,

ουδεμία υπόσχεσις, ουδεμία εγκό-

σμιος δύναμις δύναται να διαλλάξη

ημάς προς οιονδήποτε καθεστώς

ξένον προς την εθνικήν μας συνείδησιν

και την θέλησιν ημών, 

3) Επικαλούμεθαν την μητρικήν

αντίληψιν της Ελλάδος και την υπο-

στήριξιν του φιλελευθέρου αγγλικού

λαού υπέρ ζητήματος δικαιοσύνης,

ηθικής και ελευθερίας, 

4) Αναθέτομεν εις την Α.Μ. τον

Αρχιεπίσκοπον της Κύπρου και τους

Έλληνας βουλευτάς να διαβιβάσω-

σι το παρόν ψήφισμα υπέρ εκδίδο-

μεν εις τριπλούν, προς την κυβέρ-

νησιν της Α. Βρετανικής Μεγαλειό-

τητος και την μητρικήν κυβέρνησιν

της Ελλάδος...» 

3 Απριλίου 1921: Η κυπριακή εφημε-

ρίδα καλεί τον λαό να συνεισφέρει για

τη Μικρασιατική Εκστρατεία, με τίτλο:

«Τον οβολόν σας προς επέκτασιν

των εθνικών συνόρων», πανηγυρί-

ζοντας για τις ιωνικές προελάσεις. 

Τον Ιούλιο του 1921 κυκλοφορούσαν

φήμες ότι η Βρετανία θα παραχωρούσε

την Κύπρο στην Ελλάδα ως αντάλλαγ-

μα μεταφοράς του ελληνικού πληθυ-

σμού της Σμύρνης στο νησί.

3 Δεκεμβρίου 1921: Κύπρος – Σω-

ρεία συλλαλητηρίων για την Ένωση με

την Μητέρα Ελλάδα.

Στο μεταξύ, η αγγλική Διοίκηση της

Κύπρου άρχισε να εφαρμόζει στο νησί

όλο και πιο αυστηρά μέτρα, ενώ το ενω-

τικό κίνημα γινόταν όλο και πιο επίμο-

νο. 

Και στην Κύπρο ο κόσμος είχε διαι-

ρεθεί φανατικά σε Βασιλικούς και Βενι-

ζελικούς, όταν η Ελλάς είχε εκπέσει στον

καταστρεπτικό εκείνο Διχασμό του 1914-

1922, ως συνέπεια της πολιτικής αντί-

θεσης του βασιλέως Κωνσταντίνου και

του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Κύπριος ιστορικός – ερευνητής

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Μικρασιατική Εκστρα-

τεία 1919-1922, η Κύπρος και η Μεγάλη Ελλάς
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Ο Ερντογάν να καταδικα-

στεί για γενοκτονίες και

εγκλήματα πολέμου    
Κύριε Διευθυντά,

Ο Ερντογάν έχει πνίξει μέσω διακινητών του 3.000 παιδιά στο

Αιγαίο. Εργαλειοποίησε τον ανθρώπινο πόνο προς επίτευξη

των πολιτικών του στόχων. Η Ερντογανική δικτατορία εργαλει-

οποίησε το μεταναστευτικό για να εκβιάζει την Ευρώπη με

μαζική και βίαιη εισβολή εξαθλιωμένων προσφύγων. Όλοι

θυμούνται τη σκηνή με το μικρό Ιλιάν που το σώμα του εξεβρά-

σθη στην τουρκική ακτή. Παρακινούσε τα 4 τελευταία χρόνια

τους διακινητές να στέλνουν δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνους

στη πατρίδα μας. Κάθε πρόσφυγας πλήρωνε στο διακινητή

10.000 δολ. και το σύνολο των δις. δολ. έχει σώσει σήμερα την

Τουρκία από τη προσφυγή στο ΔΝΤ. 

Μετά την εισβολή στην Κύπρο, ο Ερντογάν, γεννημένος άρπα-

γας, βάρβαρος και γενοκτόνος, προχώρησε στην εισβολή στο

Ιντλίμπλ της Συρίας και στο Αφρίν με τελικό στόχο τις παράνο-

μες προσαρτήσεις περιοχών. Στη συνέχεια εισέβαλε στη Λιβύη

και, τελευταία, στέλνοντας το ερευνητικό σκάφος, προβαίνει σε

πειρατικές ενέργειες στην ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδος. Η

Τουρκία παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο από το 2010

(1239+962+646+636+2244+1779+1671+3317+ 3705+4811+1138)

έως το 2020. Όμως η Τουρκία στις 24-11-2015 κατέρριψε

ρωσικό αεροσκάφος επειδή εισήλθε μόλις για ένα λεπτό στον

εναέριο χώρο της.

Η πρόταση μου συνίσταται στην καταγγελία του ελληνικού Κοι-

νοβουλίου, ώστε να σχηματιστεί φάκελος κατά του Ερντογάν

στο Δικαστήριο της Χάγης για γενοκτονίες και εγκλήματα πολέ-

μου. Χρήσιμο είναι να συνυπογράψει αυτή τη καταγγελία και ο

Mr. Gas Bilirakis (Ελληνοαμερικανός βουλευτής των Ρεπο-

υμπλικανών από τη Φλόριντα). Αναμένω με ενδιαφέρον το

σχόλιο του Πρόεδρου της Βουλής κ. Τασούλα για την υλο-

ποίηση της πιο πάνω καταγγελίας.

Γεώργιος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος – Πειραιάς
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3. Οι Παραλογές

Οι «Παραλογές» είναι μεγάλα αφηγηματικά δημοτικά τρ-
αγούδια. Μερικά απ’ αυτά σχετίζονται με μπαλάντες από τη
Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη και μερικά έχουν ερωτικό και
άλλα τραγικό περιεχόμενο. Στις Παραλογές επικρατούν οι
δοξασίες, οι προκαταλήψεις, ο διάλογος, ακόμα και τα που-
λιά μιλάνε και σχολιάζουν διάφορες καταστάσεις και σε άλ-
λα επικρατεί το στοιχείο της αναπό-φευκτης ανθρώπινης
Μοίρας.

Δυο από τις πιο σημαντικές «Παραλογές» που σώθηκαν
είναι «Το Γιοφύρι της Άρτας» και «Του Νεκρού Αδελφ-

ού». 

Το Γιοφύρι της Άρτας
Μια από τις δοξασίες του ελληνικού λαού ήταν για να στε-

ριώσει κάποιο οικοδόμημα που έχτιζαν έπρεπε να ριχτεί (να
θυσιαστεί) στα θεμέλια κάποιο ζώο. Στα αρχαία και στα βυζαν-
τινά τα χρόνια η δοξασία αυτή έφτανε μέχρι και την ανθ-
ρώπινη θυσία. Το θύμα γινόταν το στοιχειό του οικοδομή-
ματος γι’ αυτό οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν στοιχείωση την
οικοδόμηση που σχετιζόταν με κάποια θυσία.

Το «Γιοφύρι της Άρτας» το έχτιζαν σαρανταπέντε μάστο-
ροι και εξήντα μαθητάδες αλλά το γιοφύρι δεν στέριωνε. Μοι-
ρολογούσαν οι μάστοροι και κλαίγανε οι μαθητάδες για 
τους κόπους και τις δούλεψες τους, οπότε ένα πουλάκι πούχε
«ανθρώπινη λαλίτσα» πήγε και έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι
και τους είπε ότι αν δεν στοιχείωσουν άνθρωπο, το γιοφύρι
δεν στεριώνει. Έπρεπε όμως, τους είπε, να μη στοιχειώσουν
ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη, αλλά του πρωτομάστορα την
όμορφη γυναίκα.

Όταν τ’ άκουσε ο πρωτομάστορας πέφτει του πεθαμού
από τη βαριά του θλίψη. Στέλνει μήνυμα στη γυναίκα του με
τ΄αηδόνι, «αργά» να πάει στης Άρτας το γιοφύρι. Το πουλί
παράκουσε και μετέφερε το μήνυμα «γοργά να πα και να

διαβεί της Άρτας το γιοφύρι».

Όταν φτάνει στο Γιοφύρι, ρωτά γιατί ο πρωτομάστορας
είναι βαριά θλιμμένος. Οι άλλοι της απαντάνε ότι «Το δαχτυλίδι

τού ́ πεσε στην πρώτη την καμάρα, και ποιος να μπει και ποι-

ος να βγει το δαχτυλίδι νά’βρει».

Πρόθυμα κατεβαίνει η ίδια για να βρει το δαχτυλίδι και
αμέσως οι μάστορες και οι μαθητάδες τις πετάνε πέτρες και
ασβέστη και την «χτίζουν» στα θεμέλια. Καταριέται τη μοίρα
της και το γιοφύρι:
Αλοίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας!

Τρεις αδερφάδες ήμαστε, κ’ οι τρεις κακογραμμένες

η μια χτισε το Δούναβη, κ’ η άλλη τον Αφράτη

κ’ εγώ η πλιό στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι.

Ως τρέμει το καρυόφυλο, να τρέμει το γιοφύρι,

κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβά-

τες. 

Οι μάστορες την καλούν να αλλάξει τον «λόγο» της γιατί

έχει μονάκριβο αδερφό στην ξενιτιά, μην τύχει

και περάσει και αυτή δείχνοντας την αγάπη της

στον ξενητεμένο αδερφό της «μη λάχει και πε-

ράσει», συμπληρώνει: «Αν τρέμουν τ’ άγρια τα

βουνά, να τρέμει το γιοφύρι».

Του Νεκρού Αδελφού

Μια άλλη «Παραλογή» που διαδόθηκε τόσο στην Ελλά-
δα όσο και στις άλλες Βαλκανικές χώρες είναι το ποίημα του
«Νεκρού Αδελφού». Μια μάνα είχε εννιά γιους και μια πα-
νέμορφη κόρη την Αρετή. Όταν ήρθανε προξενετάδες από
τη Βαβυλώνα, οι οχτώ αδερφοί δεν δέχονταν κι ο Κων-
σταντίνος έλεγε στη μάνα του να δώσουνε την Αρετή στα ξέ-
να. Τότε η μάνα του, του θυμίζει πως κάποτε θα γεράσει ή
θα αρρωστήσει και ποιος θα τη φέρει την Αρετή κοντά της.
Ο Κωνσταντίνος της υπόσχεται ότι θα πάει ο ίδιος να τη φέ-
ρει.

Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα ξένα,

Και μπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένοι

Κ’ έπεσε το θανατικό, κ’ οι εννιά αδερφοί πεθάναν,

Βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο.

Σ’ όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ’ όλα μοιρολογιόταν,

Στου Κωνσταντίνου το μνημειό ανέσπα τα μαλλιά της.

«Ανάθεμα σε, Κωνσταντή, και μυριανάθεμα σε,

οπού μου την εξόριζες την Αρετή στα ξένα!

Από τη βαριά κατάρα της μάνας του ο Κωνσταντής βγαίνει
από τον τάφο, κάνει το σύννεφο άλογο και τ’ άστρο χαλινάρι
και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να φέρει την αδερφή του.
Η αδερφή του τον ρωτά αν είναι για χαρά να στολιστεί κι αν
είναι πίκρα να βάλει μαύρα. Τον συνοδεύει στο άλογο του
αλλά τα πουλιά παραξενεύονται και διερωτώνται: «Ποιος

είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος!» 

Η Αρετή αρχίζει να φοβάται και ρωτά τον αδερφό της για
αυτά που λένε τα πουλάκια. Της απαντά: «Πουλάκια είναι κι

ας κελαηδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε». Όταν φτάνουν
στην εκκλησιά ο Κωνσταντής χάνεται από μπροστά της και
η Αρετή ακούει την ταφόπετρα να βροντά. Η Αρετή πάει μόνη
στο πατρικό της σπίτι και χτυπά την πόρτα:
Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός μου φύγε,

Κι αν είσαι ο Πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω,

Κι η δόλια η Αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα.

- Σήκω μανούλα μου άνοιξε, σήκω, γλυκειά μου μάνα.

- Ποιος ειν’ αυτός που μου χτυπάει και με φωνάζει μά-

να;

- Άνοιξε, μάνα μου άνοιξε κ’ εγώ είμαι η Αρετή σου».

Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κ’ οι δύο.

4. Τραγούδια της Αγάπης (Ερωτικά)

Τα «Τραγούδια της Αγάπης» και τα «Νυφιάτικα» αποτε-

λούν ένα σημαντικό μέρος της συλλογής των Δημοτικών μας
τραγουδιών. Μερικά απ’ αυτά εκφράζουν συμβουλές άλλα
περιγράφουν τις ομορφιές ή τις αρετές της κοπελιάς ή του
νέου, τις χαρές του έρωτα, τις σχέσεις της νύφης και της πε-
θεράς και άλλα εκφράζουν πόνο και λύπη ακόμη και κατάρες
για την απάρνηση της αγάπης. Ένα τραγούδι λέει ότι «η

αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού

περπατησιά, αετού γληγοροσύνη...»

Το ποίημα «η Ζερβοπούλα» μιλάει για τις ομορφιές μιας
νέας κοπέλας που όταν την είδε κάποιος βασιλιάς να χορ-
εύει με τις φίλες της τόσο μαγεύτηκε από την ομορφιά της
που λέει:
«Να μην είχεν ήμουν βασιλιάς, να μην είχεν ήμουν

ρήγας,

να πήγαινα να πιάνομουν σε Ζερβοπούλας χέρι,

πόχει το χείλι κόκκινο σαν το ούρμο (*) το κεράσι,

πόχει τα μάτια τα γλαρά, το γέλιο ζαχαρένιο,

και βαλαντώνει (*) τις καρδιές, τρελλαίνει τους λεβέν-

τες».

(*) ούρμο = ώριμο
(*) βαλαντώνω = τρελαίνω κάποιον από έρωτα

Ένα άλλο ποίημα που φέρει τον τίτλο «Η Παπαδοπούλα

με τα μήλα» περιγράφει τις ομορφιές της κοπέλας σαν ένα
«κομμάτι μάλαμα, ένα κομμάτι ασήμι». Η Παπαδοπούλα που
κράταγε μήλα και ρόδια όταν έδωσε τρία μήλα στον νέο αυ-
τός ανταποκρίνεται:

Δε θέλω ‘γω τα μήλα σου, τα τσαλοπατημένα,

θέλω τα δυο του κόρφου σου, τα μοσκομυρισμένα.

Το «αιώνιο» θέμα των σχέσεων «νύφης – πεθεράς»
απασχόλησε τους λαϊκούς ποιητές μας πολλές φορές. Σ’ ένα
από τα δημοτικά τραγούδια γίνεται διάλογος μεταξύ νύφης
– πεθεράς. Η νύφη, που δεν φαίνεται να είναι ευτυχισμένη
από το γάμο της, προσποιείται πως δεν γνωρίζει και ρω-
τάει την πεθερά της σε ποιον ανήκουν τα πολλά πρόβατα,
τα άλογα, τα σκυλιά, οι πιστικοί. Η «πανούργα» πεθερά της
απαντά πως όλα είναι δικά τους. Στο τέλος η απογοητευμένη
νύφη ξεσπά και ρωτάει:
«Θα σε ρωτήσω, πεθερά, θα σε ρωτήσω, η μάνα,

το τίνος ειν’ εκειός ο νιος ο μαυροκιτρινιάρης;

- Άντρας δικός σου, νύφη μου, δικός σου, μαυρομάτα.

Οπότε η απογοητευμένη νύφη που δεν την ενδιαφέρουν
τα πλούτη και οι αρχοντιές παρά η λεβεντιά ενός νέου, της
απαντά:
- Φωτιά να κάψει τ’ άσπρα του και φλόγα τα φλουριά

του,

λύκος να φάει τα πρόβατα, κι αρκούδα τ’ άλογο του,

μπροστά στον άντρα τον καλό, μπροστά στο παλ-

ληκάρι!»

Στο ποίημα «Η Κακοπαντρεμένη» μια κοπελιά παρα-
πονιέται στη μάνα της γιατί την πάντρεψε με κάποιο που
ζούσε στους κάμπους (στην πεδιάδα) ενώ θα προτιμούσε
κάποιο νέο λεβέντη από ορεινή περιοχή:
Εδώ τ’ αηδόνι δε λαλεί κι ο κούκος δεν το λέει.

Οι κάμποι θρέφουν άλογα και τα βουνά λεβέντες

και οι τσούπες (*) μαραζιάζουνε, σαν το φλωρί (*) γινώνται. 

(*) οι τσούπες = οι κόρες. Το φλωρί (φλουρί) = παλιό χρυ-
σό νόμισμα (μεταφ. η χλομάδα)

Σ’ ένα άλλο ποίημα «Η κατάρα της απαρνημένης», μια
κοπέλα που είχε μείνει έγκυος από τον εραστή της, τον κα-
ταριέται γιατί την εγκατέλειψε και την άφησε «σαν καλαμιά
στον κάμπο». Τον αποκαλεί «αρνηστή» και «ψεύτη» της
αγάπης. Θέλει, λέει το τραγούδι, να τον καταραστεί και τον
πονεί η ψυχή της. Τόσο μεγάλη είναι η πίκρα και η οργή της
που πρώτα τον καταριέται:
Να πέσει εις τούρκικα σπαθιά, εις φράγκικα μαχαίρια.

Πέντε γιατροί να τον κρατούν και δέκα μαθητάδες,

Και δεκαοκτώ γραμματικοί τα πάθη του να γράφουν.

Ύστερα όμως φανερώνει την κρυφή της αγάπη και πα-
ρόλο που αρχικά τον καταριέται στο τέλος λέει στους θερά-
ποντες γιατρούς:

Πουλώ και τα μεταξωτά τα ρημοσκότεινα μου

Κι α θέλει γαίμα γιατρικό, πάρετε οχ την καρδιά μου.

Στον ίδιο κύκλο των Ερωτικών Δημοτικών Τραγουδιών
ανήκουν και τα Λιανοτράγουδα, ερωτικά δίστιχα που μι-
λάνε για τους καημούς και τα βάσανα της αγάπης. Δίνουμε
ένα λιανοτράγουδο:

Α μ’ αγαπάς κ’ είν’ όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω,

γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω.

Τα Νυφιάτικα Τραγούδια ανήκουν και αυτά στα Τρα-
γούδια της Αγάπης. Τα περισσότερα σχετίζονται με τα έθι-
μα και τις προετοιμασίες του γάμου: Όταν κοσκινίζουν τ’
αλεύρια για τα ψωμιά του γάμου, Όταν γεμίζουν τα στρώμα-
τα και τα προσκέφαλα, Όταν παν να πάρουν τη νύφη, Όταν
ξεκινάει από το πατρικό της σπίτι η νύφη και άλλα. Στο ποίημα
«Όταν φτάνουν στο σπίτι του γαμπρού», η ευχή που δίνε-
ται στη νύφη (και εκφράζει τις προκαταλήψεις και την πα-
τριαρχική φύση της τοτινής εποχής) είναι ν’ αποκτήσει πε-
ρισσότερα αγόρια:

Στο σπίτι το πεθερικό, στη γειτονιά οπού ρθες,

σα κυπαρίσσι να σταθείς, σαν πρίνος να ριζώσεις,

και σα μηλιά γλυκομηλιά ν’ ανθήσεις, να καρπίσεις,

υγιούς εννιά ν’ αξιωθείς και μια γλυκομηλίτσα.

5. Νανουρίσματα 

Ο Κ. Τρυπάνης αναφέρει ότι στα «Νανουρίσματα» ένας
μπορεί να δει το βάθος και τη λεπτότητα του αισθήματος της
Ελληνίδας μητέρας και τη σταθερή πίστη των Eλλήνων στον
οικογενειακό βίο. 

Δίνουμε μερικούς χαρακτηριστικούς στίχους:
Ύπνε, που παίρνεις τα μικρά, έλα πάρε και τούτο,

μικρό, μικρό σου το ‘δωκα, μεγάλο φέρε μου το

μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσσι,

κ’ οι κλώνοι του ν’ απλώνονται σ’ Ανατολή και Δύση.

6. Της Ξενιτιάς

Τα τραγούδια της Ξενιτιάς εκφράζουν τον μέγαλο πό-
νο και τον καημό του χωρισμού. Η μετανάστευση σε μια ξένη
χώρα, δηλαδή προς το ταξίδι προς το άγνωστο και το αβέ-
βαιο, ο φόβος και ο τρόμος της μη επιστροφής, δημιουρ-
γούν ένα αβάσταχτο καημό, ένα πένθιμο κλίμα στους γο-
νείς και τ’ αδέρφια του ξενητεμένου. Μήπως αυτή τη θλιβε-
ρή ατμόσφαιρα δεν τη ζήσαμε και στα λιμάνια της Κύπρου
πριν εξήντα τόσα χρόνια όταν πολλοί έφευγαν για την ξενι-
τιά και εξελίσσονταν τραγικές σκηνές με κλάματα αποχαι-
ρετισμού στις αποβάθρες;

Την ξενιτιά, την αρφανιά, την πίκρα, την αγάπη,

τα τέσσαρα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είν’ τα ξένα.

Ο ξένος εις την ξενιτιά πρέπει να βάνει μαύρα,

για να ταιριάζει η φορεσιά με της καρδιάς τη λάβρα. 

7. Γνωμικά

Τα τραγούδια αυτά όπως λέει και ο τίτλος τους περιέχουν
γνωμικά ή συμβουλές. Μερικά απ’ αυτά είναι Λιανοτράγου-
δα. Δίνουμε δυο απ’ αυτά τα Λιανοτράγουδα:
Ο κόσμος είν’ ένα δεντρί, κ’ εμείς το πωρικό του,

Ο Χάρος είναι τρυγητής και παίρνει τον ανθό του.

..............................................................................
Τα λόγια σου, πριν να τα πεις, μέτρα τα ένα, ένα,

Και της καρδιάς σου τα κλειδιά μη δίνεις στον καθένα.

8. Της Δουλειάς

Τα εργατικά τραγούδια βοηθούσαν με το ρυθμό τους
στη γρηγορότερη συντέλεση της εργασίας. Μερικά απ’ αυ-
τά έχουν αρχαίες ρίζες, όπως αυτό που τραγουδούσανε οι
μυλωνάδες και άρχιζε: «άλει, μύλα, άλει» που με το πέρα-
σμα του χρόνου αντικαταστήθηκε από το δημοτικό που
αρχίζει: «άλεθε, μύλο μου άλεθε, βγάλε τ’ αλεύρια σου ψιλά,

τα πίτουρα σου τραγανά...».

Ένα άλλο εργατικό τραγούδι που σχετίζεται με την ποι-
μενική ζωή και έγινε πολύ αγαπητό ήταν το πιο κάτω:
Τώρα ειν’ Απρίλης και χαρά, τώρα είναι καλοκαίρι,

το λεν τ’ αηδόνια στα κλαριά, κ’ οι πέρδικες στα πλάγια,

το λέν οι κούκοι στα ψηλά, ψηλά στα καταρράχια,

παν τα κοπάδια στα βουνά, να ξεκαλοκαιριάσουν,

παν και κοντά οι τσοπάνηδες, βαρώντα τη φλογέρα,

να τα τυροκομήσουνε και τη νομή να βγάλουν,

και να γιορτάσουν του άη Γιωργιού, να ρίξουν στο σημάδι,

να πιουν νερό από τα βουνά, να πάρουν τον αέρα.

9. Επετειακά - Κάλαντα

Τα τραγούδια αυτά έχουν «εξυμνητικό» χαρακτήρα και
ταγουδιόνταν τις περισσότερες φορές από παιδιά, ιδιάιτε-
ρα κατά την περίοδο των γιορτών (Χριστουγέννων και Πρ-
ωτοχρονιάς) για να μαζέψουν λεφτά. Ο Γάλλος συγγραφέ-
ας Φωριέλ ισχυρίζεται ότι τα ποιήματα αυτά αποτελούν
συνέχεια των αρχαίων τραγουδιών γιατί τα εγκώμια που
εκφράζονται παραμένουν τα ίδια. Κάποιοι στίχοι: 
Εσένα πρέπει, αφέντη μου, το άξιο το ζευγάρι,

το άξιο το περήφανο και το στεφανωμένο.

Ας ειν’ καλά τ’ αλέτρι σου, Θεός να το πλουταίνει,

για να θερίζεις σταυρωτά, να δένεις αντρειωμένα,

να θημωνίαζεις πυργωτά, να ζεις για να σε πάρω,

να κοσκινίζεις μάλαμα, να πέφτει το χρυσάφι....

Άλλα τραγούδια απευθύνονται στον «Παπά του Χωρ-
ιού», «Στον Προεστό», «Στον μικρό γιο του Νοικοκύρη» για
τον μήνα Μάιο και τις ομορφιές της Άνοιξης κ.ά. 

10. Μοιρολόγια

Τα Μοιρολόγια μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγο-
ρίες: Στα Μοιρολόγια για το θάνατο ενός αγαπημένου πρ-
οσώπου και στα Μοιρολόγια που αναφέρονται στον Κάτω
Κόσμο και στον Χάροντα. Τα πιο τραγικά είναι φυσικά εκείνα
όταν η μάνα μοιρολογεί το χαμένο της παιδί, όπως εκείνο
όπου μια μάνα παρομοιάζει το παιδί της με τον ήλιο και το
φως και που με το θάνατό του την αφήνει στο αιώνιο σκο-
τάδι:

Ήλιε μου, πώς εβιάστηκες να πας να βασιλέψεις,

Ν’ αφήσεις το σπιτάκι σου κι αλλού να πας να φέξεις.

Σε άλλα Μοιρολόγια αναφέρεται η αιώνια πάλη που γίνε-
ται κάποιου νέου ή νέας με τον Χάροντα (όπως και στην πε-
ρίπτωση με το Διγενή) με νικητή πάντα τον Χάροντα. 

Δίνουμε μερικούς στίχους από «Το Δείπνο του Χάρου».

Ήλιε μου και τρισήλιε μου και κοσμογυριστή μου,

ψες έχασα μια λιγερή, μια ακριβοθυγατέρα,

να μην την είδες πουθενά, να μην την απαντήσες;

Εψές προχτές την είδηκα στου Χάρου το σαράϊ.

Ο Χάρος έτρωγε ψωμί, κι η κόρη τον κερνούσε,

κ’ ετρέχαν τα ματάκια της σα μαρμαρένια βρύση,

κ’ έτρεμε κ’ η καρδούλα της σα μήλο μαραμένο.
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ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒ-
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ̄ ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂ-
ÚÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
Â›ÙÂ˘ÍË, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›-
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÂÈ˜ ̆ ÂÚ„ËÊ›-
Û·ÙÂ Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ. ™·˜ Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ Ï¤-
ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
ÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...

∆Ô ∫˘ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰È·-
ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘-
Ú›ˆÓ. ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
Úfi‚ÏËÌ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ̆ ¿Ú-
ÍÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·-
ÓÂÓˆıÂ› Ô Ï·fi˜ ÙË˜...

∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ‰È·Î˘-
‚Â‡ÔÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆ-
Ì¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».

∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ› ̆ fi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
·fi Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜, Ì¤Û· ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·-
Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌfiÊˆÓ·
·fi ÙÔÓ √∏∂. 

™ÙÈ˜ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 33/15 fiÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛÂ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ̄ ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ. 

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ 
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·

ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ fiˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
µÚÂÙ·Ó›·˜. 

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·-
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ. 

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§  ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤-
ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚË-
Û·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·fi Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô-
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
™˘Ófi‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».

√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ:
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».

√ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, ·ÂÎ¿-

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎfi» Î·È fiÙÈ «·ÓÙÈ-
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ √∏∂».

∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
–19 ª·˝Ô˘ 1979

™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ̆ ¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂ-
Ú‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÌÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË: 

1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. 
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –

¡ÙÂÓÎÙ¿˜. 
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. 
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ı¤Ì·. 
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ

ÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎfiÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜

ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
ÌÂ fiÚÔ˘˜. ™’·˘Ùfi ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
fiÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘». 

™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤-
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·fi ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.

∆· ¢¤Î· ™ËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ 
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜

1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.

2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘-
·Ú›Ô˘ 1977.

3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›Â˜ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÂ‚·ÛÌÔ‡. 

4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜.

5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆ-
Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ̆ fi
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ-
ÌÈÏ›ˆÓ.

7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘.

8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·Ú-
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹Ô-
ÙÂ ¿ÏÏË ̄ ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ ‹ ·fiÛ¯ÈÛË˜.

9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
ÙÚfiÔ Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.

10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ̄ ÚfiÓˆÓ

Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿-
Ï·˜ ̆ fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘-
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
∆¿ÛÛÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘-
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.

∏ £¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂ-

Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó
ÙfiÙÂ Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔ-
Ú›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ – Ë
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ô-
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘-
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤Ú-
ÓËÛË˜ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi,
fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙÈ˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁ-
Á˘‹ÙÚÈ· ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó fiÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.

∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·-
ÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ, fiÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·fi¯ÚˆÌ· ÎÈ ·Ó Â›-
¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ-

ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ
ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Â-
ÙÚÂÏ·›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ·Ï¿
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆ-
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
™ÙÔ Ó¤Ô ̆ Ô˘ÚÁÈÎfi ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈfiÚÈÛÂ ÙÔÓ
§fiÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.

√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·-

ÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘-
ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıË-
Î·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ». 

∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îfi ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ fiÔ˘ ‰ÈÂÎ-
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒ-
ÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·fi
ÙÔ 1571 fiÙ·Ó Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ  ̃‰ÈÎ·ÛÙ‹  ̃ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·fiÊ·ÛË
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â ÙÔ ∂µ∫∞º. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
·fiÊ·ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·-
„Â fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙfiÙÂ «Ë ∞ı‹-
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™fiÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘-
Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».

ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úfi‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡-
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÏÂÌÔ» fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ Â¤‚·Ï-
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË». 

∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘Îˆ-
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚfiÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘-
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹-
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó fiÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙË
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹ Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ-
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› fiÌˆ˜ fiÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·Ú-
Ù›Ô˘ 1977 fiÙÈ ·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ̂ ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›-
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó·
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ̄ ¿ÚÙË fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜

∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜. ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ì›ÏËÛÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ fiÔ˘ ·Ó¿-
ÊÂÚÂ fiÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÙË˜ ̆ Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...». 

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ̇ Ë-
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô-
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÊÔÏÈÛÌfi ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. 

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡ 
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏ 
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE  í 17.50  or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)

2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).

5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜  – ∞fi ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00  ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ̄ ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)

7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂfiÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ fiÓÔÌ· : 

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ Û¯¤‰ÈÔ – ™˘Ó¿ÓÙËÛË

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

26ñ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019EÎÏÂÎÙ¤˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

Τα Δημοτικά Τραγούδια (Β’ Μέρος)

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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This September residents at Autumn Gar-

dens and Anastasia Lodge Care Homes

for older people hope to raise over £1,000

in support for Alzheimer’s Society by com-

pleting a virtual 4km walk between their

homes located in Winchmore Hill and South-

gate. Staff at the homes will monitor the

number of steps taken by residents as they

complete laps of the gardens.

World Alzheimer’s Day takes place on

21 September and is part of World Alzheimer’s

Month. Although dementia mainly affects

older people, it is not a normal part of age-

ing. Worldwide, around 50 million people

have dementia, and there are nearly 10

million new cases every year. 1 in 3 of us

will be affected by dementia and Alzheimer’s

disease is the most common form and may

contribute to 60–70% of cases.

Elena Makrides, the homes’ director said:

‘As people live longer, we are seeing

more and more residents with dementia.

For most people with Alzheimer’s, the ear-

liest symptoms are memory lapses. Mem-

ory for life events that happened a long time

ago are often unaffected in the early stages

of the disease. Living with dementia can

become more difficult over time. As the de-

mentia progresses, it may become harder

to remain at home without 24-hour super-

vision.

It is important to us that anyone with de-

mentia feels safe and comfortable. Our

homes provide a relaxed environment which

offers emotional support as well as mean-

ingful and fun-filled activities.’

By raising money for this great cause Au-

tumn Gardens and Anastasia Lodge Care

Homes hope to increase awareness of the

disease and ultimately help find a cure. If

you would like to donate please visit their

fundraising page https://www.just giv-

ing.com/fundraising/autumn-gardens-and-

anastasia-lodge-care-homes

AUTUMN GARDENS & ANASTASIA LODGE: 

A Virtual From Home to Home Walk on World Alzheimer’s

Day hopes to raise funds for the Alzheimer’s Society

Last year Autumn Gardens and Anastasia Lodge Care Homes raised over £8,000 for the Alzheimer’s Society with their From Home to
Home Walk with over 200 members of the community in attendance.



Community football club Omonia Youth FC, spon-

sored by Spector, Constant & WiIliams, Vas Barbers and

V Jewellers welcomed the new grassroots youth foot-

ball season with plenty of action, some fantastic results

and a history making debut for the new Men's team.

Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 14 White

were delighted to be back playing football in a game that

pitted a physical team against a technical side. In an ex-

citing end to end game it looked like the Under 14 White

would have to settle for a 4-4 draw. Dominating pos-

session and chances in the last 20 minutes and turning

the match into a game of defence versus attack, a last

minute winner for the Under 14 White and last second

goal line clearance earned the boys their first three points

of the season.

Man of the Match Ioanis sxcored two goals with Michael,

Harry and Yuliyan also on the scoresheet.

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 12 White's

had to battle hard to win their game. With only 9 players

available, al 9 boys had to play the entire match and they

absolutely fantastic. Every single one of them gave their

all and were totally shattered and hurting by the end of

it. That said, they thoroughly enjoyed the experience.

Coming out as 1-0 winners against a tough and physi-

cal team with back to the wall performance ill stand them

I good stead for the rest of the season.. Man of the Match

was Stefan with some fantastic last ditch tackles but the

goalkeeper Alessandro was a very close second with

some match winning saves. Both Kyri and Myri weer

very proud of their team. Leo scored the winner and the

message from the coaches is to rest up before another

game on Tuesday!

Vas Demetri's U12 Green also won their first match

of the season, winning 3-1 away from home. As with all

the coaches and managers on the first match day of the

season, the message was that it was good to be back

and great to see the players enjoying their football again.

This was a really good performance from the boys as

they started off a little slow but once in the swing of things

they had control of the game showing fantastic team-

work and encouraging each other. Goals from Luca V

and Jake with Luka S named Man of the Match.

Mike Koumi and Adam Broomfeld's Under 13 White

were knocked out of the cup losing 4-0 to a team a divi-

sion above them. It was a disappointing start for the boys,

and missing key players it was never going to be easy

for them. Conceding four goals inside 20 minutes meant

they had a mountain to climb and after some changes

were made, the boys responded well, creating chances

in the second half but were unable to finish them off.

Zeno Vryonides and Vas Simou's Under 13 Green

played a team few divisions above them in the cup and

it was a big ask but they were so excited and full of ex-

citement that the result didn't matter to them! The match

gave the team the opportunity to experiment, all the play-

ers who attended played and even the referee praised

the team's energy and endeavour.

Mike Petrou's Under 18 White lost to the odd goal in

three in a tight match. There are lessons to be learned

after this defeat but the boys worked hard and will be

better for this experience.

Michael Pieri's Under 16 White were handed a bap-

tism of fire having been promoted for the third succes-

sive season. The boys never got going and were beat-

en convincingly 7-1. Mistakes are always learning op-

portunities and there is much to learn after this match.

Erdal was awarded the Man of the Match. He also

scored the only goal with his first for the club. Scored his

first goal for the club and the lad really put a shift in up

top.

Robert Protei and George Constantinou's Under 13

Gold were involved in a cup thriller as they played a team

a division higher than them and won on penalties! In a

hard end to end game, the boys battled and grew into

the game as we went on. The Under 13 Gold initially

went 1-0 down after controlling a lot of the game. They

then equalised and with only eight minutes to go con-

cede a silly goal off a corner but the boys did not give

up, they kept their heads up and kept fighting and they

managed to score with two minutes to go. In extra time

the Under 13 Gold had two goal bound efforts cleared

off the line and hit the crossbar twice. With match going

to penalties all the Under 13 Gold players bar one scored

with their Man of the Match Marco the goalkeeper sav-

ing two to send them into the next round.

In a historic moment for the club, the newly formed

men's team, who are sponsored by Crown Mobile Tyres,

Athletic Development Club, The Master Locksmith, CJAZ

Consulting and RAMEK asset management, played their

first match in the KOPA League and with an average

starting age of just under 19 years of age, they knew it

would be a tough match. And so it proved as they even-

tually went down 7-1 to a team that included several ex-

cellent players. Adapting to the nuances of the men's

game will indeed be a challenge for the team but the en-

thusiasm they have shown in a short space of time to

get to where they have is testament to the willingness

to continue their football journey with the club of their

youth.  The measure of success for the new men's team

was never going to the score this early on in the season.

The team, having been formed from an idea a few weeks

ago, to be ready to play in a league of this quality is an

accomplishment itself. Huge credit to goes to al involved

and not least to manager Chris Gregoriou. The scorer

for the men's team was Steven Wright whose expertly

placed lobbed will forever go down in history as the first

goal for the men's team in the community KOPA League.

Should you feel enthused and want to know

more about Omonia Youth Fc, you can con-

tact the club at omoniayouthfootball-

club@hotmail.com, via the contact page on

the club's website www.omoniayouthfc.com

as well as following the club on twitter @Omo-

niaYouthFc and Instagram @omoniayouth-

fc1994.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ELEFTHERIA ● Thursday 17th September 2020COmmunitySports & News

New season, new hope
for Omonia Youth Fc

Disability Training Squad Presentation Day
The club's successful

and popular disability

training sessions which

were set up last season,

last week held their Pre-

sentation Day to reward

the players for their ef-

forts throughout the sea-

son. The driving force be-

hind the sessions, coach-

es Myri Demetriou and

Kerem Denizer, were pre-

sent to present the play-

ers with their trophies.

FOTO: resentation Day for the Disability Training Squad.

A historic moment for the club as the newly formed Men's Team made 
their debut in the KOPA League

A winning start for the Under 12 Green team
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