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Στην ανατολική Ουκρανία 
επικεντρώνεται ο Πούτιν
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Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΥ

Πιθανή κατασκευή στην Κύπρο σταθμού 
υγροποιημένου (LNG) φυσικού αερίου

n ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ\

n ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΠΛΟΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 3

Επιταχύνονται οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα με εντολή Μητσοτάκη
ΣΕΛΙΔΑ 6



Ο Μητροπολίτης Ηλιουπό-
λεως και Θείρων κυρός Χρυ-
σόστομος, πρώην Επίσκοπος
Κυανέων της Αρχιεπισκοπής
Θυατείρων, εκοιμήθη χθες,
Τετάρτη 13 Απριλίου 2022, σε
ηλικία 95 ετών.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης

Ηλιουπόλεως τον τελευταίο καιρό

νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο

του Ερυθρού Σταυρού Αθηνών.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο

Παρασκευή στην Αθήνα και η

ταφή στη γενέτειρά του Νάξο.

Ο Χρυσόστομος Μαυρο-
γιαννόπουλος γεννήθηκε στη

Νάξο των Κυκλάδων στις 8 Απρι-

λίου 1927.

Αποφοίτησε από τη Θεολογι-

κή Σχολή Αθηνών το 1952. Ήταν

πτυχιούχος επίσης της Νομικής

Σχολής Αθηνών.

Διάκονος χειροτονήθηκε στις

18 Ιανουαρίου 1952 και Πρε-

σβύτερος στις 14 Δεκεμβρίου

1954.

Υπηρέτησε ως Διάκονος και

Εφημέριος στην Αρχιεπισκοπή

Αθηνών (1952-1960).

Το 1961 διορίστηκε Εφημέρ-

ιος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου

Λονδίνου.

Στις 19 Δεκεμβρίου 1970 χει-

ροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκο-

πος Κυανέων, Βοηθός Επίσκο-

πος της Αρχιεπισκοπής Θυα-

τείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Στις 10 Ιουλίου 2019 εξελέγη

Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και

Θείρων και επαναπατρίστηκε.

Διέμενε στην Αθήνα.

Πρόστιμο £50 έκαστος επιβάλλεται
στον πρωθυπουργό της Βρετανίας

Μπόρις Τζόνσον και στον υπουργό Οικο-
νομίας Ρίσι Σούνακ για παραβίαση των
κανόνων του lockdown το 2020 στην
πρωθυπουργική κατοικία/γραφείο.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης

δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός και ο υπουρ-

γός Οικονομικών έλαβαν την Τρίτη ενημέρω-

ση ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία σκοπεύει

να εκδώσει εις βάρος τους ειδοποιητήρια για

πρόστιμο».

Έγινε γνωστό ότι κι άλλα πρόσωπα, που

κατείχαν ή κατέχουν υπεύθυνες θέσεις άρχι-

σαν να παραλαμβάνουν πρόστιμα για παρα-

βίαση των κανονισμών κατά της Covid-19,

μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο

Sky News, χωρίς, όμως, να γνωστοποιη-

θούν ονόματα. Η Αστυνομία ανακοίνωσε πως

αρχικά θα επιδοθούν 20 πρόστιμα, έπειτα

από την ολοκλήρωση της έρευνας.

Τα πρόστιμα σχετίζονται με ένα αποχαι-

ρετιστήριο πάρτι, που πραγματοποιήθηκε

στις 18 Ιουνίου του 2020 στο Κάμπινετ Όφις,

ένα κτίριο στην καρδιά του κυβερνητικού ακι-

νήτου, που συνδέεται με τα γραφεία και την

κατοικία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόν-
σον στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Η εκδήλωση αυτή ήταν μία από τις 12 που

η Αστυνομία ερεύνησε, βασιζόμενη σε στοιχεία

που περιήλθαν στην κατοχή της έπειτα από

εσωτερική κυβερνητική έρευνα, η οποία βρήκε

πως το προσωπικό του Βρετανού πρωθυ-

πουργού απολάμβανε πάρτι με αλκοόλ. Η

Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε

πάνω από 50 παραπομπές για πρόστιμα για

τις παραβιάσεις αυτές.

ΖΗΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Ο ΚΙΕΡ ΣΤΑΡΜΕΡ

Ο αρχηγός των Εργατικών, Κίερ Στάρμερ
ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού,

Μπόρις Τζόνσον, και του υπουργού Οικο-

νομίας, Ρίσι Σούνακ, μετά την ειδοποίηση

που έλαβαν από την Αστυνομία ότι θα τους

επιβληθούν πρόστιμα για παραβιάσεις των

κανόνων του lockdown.

«Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ρίσι Σούνακ

παραβίασαν το νόμο και είπαν επανει-

λημμένως ψέματα στον βρετανικό λαό.

Πρέπει και οι δύο να παραιτηθούν», τόνι-

σε σε ανακοίνωσή του ο αρχηγός του κόμ-

ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Το

Συντηρητικό Κόμμα είναι απολύτως ακατάλ-

ληλο να κυβερνήσει. Η Βρετανία αξίζει περ-

ισσότερα», πρόσθεσε.

2 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Πέθανε στην Αθήνα ο πρώην

Επίσκοπος Κυανέων Χρυσόστομος

Βρετανική Eπικαιρότητα
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Ένοχος ο ισλαμιστής
που σκότωσε 

τον Συντηρητικό 
βουλευτή Ντέιβιτ Έιμες

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: «ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Ένας «φανατικός ισλαμιστής», που εμπνεύστηκε από το Ισλα-

μικό Κράτος, βρέθηκε σήμερα ένοχος για τη δολοφονία του Βρε-

τανού βουλευτή Ντέιβιντ Έιμες, που έπεσε νεκρός από χτυπή-

ματα με μαχαίρι σε επίθεση σε εκκλησία ενώ συνομιλούσε με

ψηφοφόρους του.

Ο Αλί Χάρμπι Αλί, 26 ετών, Βρετανός υπήκοος και γιος πρώην

συμβούλου Μέσων Ενημέρωσης του πρώην πρωθυπουργού

της Σομαλίας, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Έιμες σε επίθεση

τον περασμένο Οκτώβριο, ως εκδίκηση, όπως είπε, για τη στήρι-

ξη του βουλευτή στα αεροπορικά χτυπήματα στη Συρία.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ήταν ένας «ταγμένος, φανατικός, ριζο-

σπαστικοποιημένος ισλαμιστής τρομοκράτης».

«Ήταν μια φρικώδης ενέργεια τρομοκρατίας που είχε ως κίνητρο

θρησκευτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις», δήλωσε ο Νικ Πράις,

επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Διεύθυνσης στην Εισαγγελία.

«Ο Αλί επέλεξε να διαπράξει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα για

τους δικούς του εγωιστικούς και γεμάτους μίσος λόγους του».

Ο Αλί κρίθηκε ένοχος για δολοφονία και προετοιμασία τρο-

μοκρατικής ενέργειας ενώ το σώμα των ενόρκων χρειάστηκε

λιγότερο από μισή ώρα για να καταλήξει σε ετυμηγορία.

Η δολοφονία του 69χρονου Έιμες, παντρεμένου, πατέρα πέντε

παιδιών και μέλους του Συντηρητικού κόμματος του πρωθυ-

πουργού Μπόρις Τζόνσον, προκάλεσε σοκ στο Γουεστμίνστερ

και οδήγησε σε αιτήματα για καλύτερη προστασία των βουλευ-

τών, πέντε περίπου χρόνια μετά τη δολοφονία ενός άλλου μέλο-

υς του Κοινοβουλίου.

Οι Βρετανοί βουλευτές έχουν τακτικά διά ζώσης συναντήσεις

με τους ψηφοφόρους στις εκλογικές τους περιφέρειες, μια παρά-

δοση που θεωρείται θεμέλιο της δημοκρατίας. Ωστόσο, με ελάχι-

στη ή και μηδενική προσωπική ασφάλεια και με έμφαση στο να

δοθεί πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, αυτού του είδους οι

συναντήσεις μπορεί να καταστήσουν τους βουλευτές ευάλω-

τους.

Ο Αλί δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε περάσει χρόνια

σχεδιάζοντας τη δολοφονία ενός βουλευτή και ότι είχε κάνει έρευ-

να με πιθανό στόχο άλλους βουλευτές. 

Ο ίδιος δήλωσε στην Αστυνομία ότι κατέληξε στον Έιμες διότι

ήταν ο «ευκολότερος»...

Ο Αλί είπε στο δικαστήριο ότι ήθελε να ενταχθεί στο Ισλαμικό

Κράτος και ότι πίστευε πως οι ενέργειές του θα βοηθήσουν τους

μουσουλμάνους, περιγράφοντας τον εαυτό του ως “μετριοπαθή”.

«Εάν θεωρούσα ότι έκανα κάτι λάθος, δεν θα το έκανα», είπε

στο δικαστήριο. 

Η ποινή του θα οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΕΠΙΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρόστιμο στον Μπόρις και στον Σούνακ 
για τα κορωνο-πάρτυ στην Downing Street

Ο μακ. Κυανέων Χρυσόστομος με τον μακ. Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο σε

παλαιότερο στιγμιότυπο όταν ήταν και οι δύο εν ζωή και εν δράσει.



Στην Τριμερή Σύνοδο των Υπουργών Ενέρ-

γειας Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, που

έγινε τη Δευτέρα, 11 Απριλίου, στην Ιερου-

σαλήμ, εξετάστηκε το ενδεχόμενο μεταφο-

ράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

με πλοία από την Ανατολική Μεσόγειο στις

ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας τις εγκα-

ταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου που

διαθέτει η Αίγυπτος. Οι υπουργοί συμφώνησαν

να διερευνήσουν και την κατασκευή σταθ-

μού LNG στην Κύπρο

Οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στην αγορά

ενέργειας, η πρόοδος στην υλοποίηση νέων

υποδομών που θα αυξήσουν την ενεργειακή

ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-

γείου και οι προοπτικές εφοδιασμού της Ευρώπης

με φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της περ-

ιοχής συζητήθηκαν στην Τριμερή Σύνοδο των

υπουργών Ενέργειας Ελλάδας Κώστα Σκρέκα,

Ισραήλ Karine Elharrar και Κύπρου Νατάσας

Πηλείδου. Ειδικότερα συζητήθηκαν οι επιπτώσεις

της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει

κλιμακωθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην

Ουκρανία.

Οι τρεις Υπουργοί συζήτησαν, επίσης, την

εμβάθυνση της τριμερούς στρατηγικής συνερ-

γασίας και τα εμβληματικά έργα που προωθ-

ούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,

τα οποία θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφά-

λεια και θα συμβάλλουν στη διαφοροποίηση

πηγών και οδεύσεων προμήθειας ενέργειας -

όπως το έργο EuroAsia Interconnector για την

ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισ-

ραήλ και τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed.

Στην Τριμερή Σύνοδο εξετάστηκε το ενδεχό-

μενο μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

(LNG) με πλοία από την Ανατολική Μεσόγειο

στις ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας τις εγκα-

ταστάσεις υγροποίησης φυσικού αερίου που

διαθέτει η Αίγυπτος. 

Οι υπουργοί συμφώνησαν να διερευνή-

σουν και την κατασκευή σταθμού LNG στην

Κύπρο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοι-

τασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής

Μεσογείου.

Μετά το πέρας της Συνόδου, ο Έλληνας υπουρ-

γός Κ. Σκρέκας δήλωσε: 

«Με τις ομολόγους μου από το Ισραήλ και την

Κύπρο συζητήσαμε τρόπους για την ενίσχυση

της στρατηγικής μας συνεργασίας στην ενέργεια,

η οποία έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία

μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-

νία που ανατροφοδοτεί τη σφοδρότερη ενερ-

γειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών. 

Η αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου

του Ισραήλ και των χωρών της Ανατολικής Μεσο-

γείου μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη δια-

φοροποίηση πηγών και οδεύσεων ενέργειας και

στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τις εισα-

γωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

»Συζητήσαμε για τα εμβληματικά έργα που

προωθούμε στην περιοχή τα οποία θα ενισχύσουν

την επάρκεια εφοδιασμού και μπορούν να οδηγή-

σουν σε σταδιακή αποκλιμάκωση του υψηλού

κόστους ενέργειας. Όπως την ηλεκτρική διασύνδε-

ση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, τον αγωγό φυσι-

κού αερίου EastMed και το ενδεχόμενο μετα-

φοράς υγροποιημένου αερίου από την Ανατολι-

κή Μεσόγειο στις ευρωπαϊκές αγορές, με την

αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της Αιγύπτου

και την κατασκευή νέου σταθμού LNG στην Κύ-

προ. Τα έργα αυτά θα ωφελήσουν τις χώρες μας,

την ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη, καθώς

θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη

συνεργασία μας με τους στρατηγικούς μας εταί-

ρους, προάγοντας παράλληλα την ασφάλεια,

την ευημερία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη

περιοχή».

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΥ

Πιθανή κατασκευή στην Κύπρο
σταθμού υγροποιημένου 

φυσικού αερίου (LNG) 
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Σημαντικές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων

στην Τουρκία διαπιστώνει η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντι-

πάρτμεντ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2021.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σύμφωνα με την

αντιτρομοκρατική νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2018,

η κυβέρνηση της Τουρκίας συνέχισε να περιορίζει τις

θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου.

Από την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, οι

Aρχές έχουν απολύσει ή θέσει σε αναγκαστική αργία

δεκάδες χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και κρατικούς

λειτουργούς, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων

από 60.000 αστυνομικών και στρατιωτικών και περισ-

σότερων από 4.000 δικαστών και εισαγγελέων, συνέ-

λαβαν ή φυλάκισαν περισσότερους από 95.000 πολίτες

και έκλεισαν περισσότερες από 1.500 μη κυβερνητικές

οργανώσεις για λόγους που σχετίζονται με την τρομο-

κρατία, κυρίως για υποτιθέμενους δεσμούς με το κίνημα

Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η κυβέρνηση κατηγόρησε

ως εγκέφαλο της απόπειρας πραξικοπήματος και τον

χαρακτήρισε ως αρχηγό της «Τρομοκρατικής Οργά-

νωσης Φετουλάχ».

Σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων περι-

ελάμβαναν αξιόπιστες αναφορές για: δολοφονίες, ύπο-

πτους θανάτους ατόμων υπό κράτηση, εξαφανίσεις,

βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και συνεχιζόμενη

κράτηση δεκάδων χιλιάδων ατόμων, συμπεριλαμβα-

νομένων πολιτικών της αντιπολίτευσης και πρώην βου-

λευτών, δικηγόρων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών για

τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπαλλήλων της απο-

στολής των ΗΠΑ, (για υποτιθέμενους δεσμούς με «τρο-

μοκρατικές» ομάδες ή λόγω της έκφρασης των από-

ψεων τους), πολιτικών κρατούμενων, συμπεριλαμβα-

νομένων των εκλεγμένων αξιωματούχων και ατόμων

που βρίσκονται εκτός της χώρας.

Αλλά προβλήματα αφορούν στην χρήση παιδιών

στρατιωτών, σε αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθε-

ρία της έκφρασης, του Τύπου και του Διαδικτύου, συμπε-

ριλαμβανομένης της βίας και των απειλών βίας κατά

δημοσιογράφων, του κλεισίματος των μέσων ενημέρω-

σης και των συλλήψεων ή ποινικών διώξεων δημοσιο-

γράφων και άλλων για κριτική κυβερνητικών πολιτικών

ή αξιωματούχων, λογοκρισία, αποκλεισμός ιστοτόπων

και ποινική συκοφαντική δυσφήμιση, αυστηρός περιο-

ρισμός των ελευθεριών του συνέρχεσθαι, του συνεται-

ρίζεσθαι και της κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων

υπερβολικά περιοριστικών νόμων σχετικά με την κυβε-

ρνητική εποπτεία των μη κυβερνητικών οργανώσεων

και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ορι-

σμένες περιπτώσεις επαναπροώθησης προσφύγων,

σοβαρή κυβερνητική παρενόχληση εγχώριων οργανώσεων

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βία με βάση το φύλο, εγκλή-

ματα που περιλαμβάνουν βία που στοχεύουν μέλη

εθνικών/φυλετικών/εθνοτικών μειονοτήτων• εγκλήμα-

τα που περιλαμβάνουν βία κατά λεσβιών, ομοφυλόφι-

λων, αμφιφυλόφιλων, τρανς, queer και ιντερσεξ ατό-

μων.

H κυβέρνηση έλαβε περιορισμένα μέτρα για τη διε-

ρεύνηση, τη δίωξη και την τιμωρία μελών των δυνά-

μεων ασφαλείας και άλλων αξιωματούχων που κατη-

γορούνται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων. Η ατιμωρησία στην Τουρκία παρέμεινε πρό-

βλημα. Η κυβέρνηση έλαβε περιορισμένα μέτρα για τη

διερεύνηση καταγγελιών για διαφθορά υψηλού επιπέ-

δου.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΪΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ 

ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Καταπέλτης οι Αμερικανοί  για παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία

ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ,

ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ,

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ, ΔΙΩΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ, ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
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Άποψη - Σχόλια

Η
παράνομη και βάρβαρη εισβολή του Ρώσου

προέδρου στην Ουκρανία, μια ορθόδοξη

χώρα με έναν «ξάδελφο» λαό, συνεχίζεται με

αγριότητα από τις 24 Φεβρουαρίου. Κάθε μέρα

που περνά, σκορπά καταστροφή, ερείπια, σκο-

τωμούς, βιασμούς και όλεθρο. Ο «χριστιανός

ορθόδοξος» Ρώσος πρόεδρος, σαν άλλος

Χίτλερ, συμπεριφέρεται εγκληματικά έναντι

μιας γειτονικής χώρας, καταπατά κατάφωρο

το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και κάθε ηθική αρχή.

Στο εσωτερικό της χώρας του καταπνίγει κά-

θε αντίθετη φωνή και ο ρωσικός λαός μένει στο

σκοτάδι για τα εγκλήματα του ρωσικού στρα-

τού στην Ουκρανία.

Η
Μόσχα δεν είχε καμία δικαιολογία να επι-

τεθεί με τέτοια αγριότητα στην Ουκρανία.

Κι αν ακόμα καταπατούνταν δικαιώματα ρωσόφ-

ωνων κατοίκων της ανατολικής Ουκρανίας, θα

μπορούσε να τους προστατεύσει με άλλο απο-

τελεσματικό τρόπο, χωρίς να προσφύγει στη

βία των όπλων. Αλλά, αν και αυτό δεν γινόταν

κατορθωτό, κάποιοι θα τον δικαιολογούσαν

αν περιοριζόταν σε μικρή επέμβαση στις δύο

αυτο-ανακηρυχθείσες αυτόνομες περιοχές.

Στο Κίεβο τι γύρευε;

Φ
υσικά, δεν ήταν αυτός ο στόχος του Πούτιν.

Επιδίωξή του ήταν και είναι η Ουκρανία

να καταστεί ένα δορυφορικό κράτος της Ρωσίας,

όπως η Λευκορωσία. Ο αναθεωρητισμός του

Ρώσου προέδρου τον οδηγεί στην παλινόρ-

θωση της επικράτειας της Σοβιετικής Ένωσης,

αλλά υπό τσαρικό καθεστώς.

Α
υτός, φαίνεται, ήταν και ο φόβος των κρα-

τών του πάλαι ποτέ Συμφώνου της Βαρ-

σοβίας, που διοικούνταν από κομμουνιστικά

καθεστώτα. Μετά την πτώση της Σοβιετικής

Ένωσης, τα κράτη αυτά αναζήτησαν την ασφ-

άλεια του Δυτικού Κόσμου, για να κατοχυρώσουν

την ελευθερία και τη δημοκρατία τους.

Α
υτό θέλησε και η Ουκρανία, αλλά το 2008

το ΝΑΤΟ απέκλεισε την ένταξή της στους

κόλπους του λόγω των αντιδράσεων της

Μόσχας. Τότε, Γαλλία και Γερμανία έφεραν έν-

σταση στην ένταξη και η προσπάθεια μα-

ταιώθηκε για να μη «χαλάσουν» οι σχέσεις με

τη Ρωσία. Παρέμεινε, όμως, ανοιχτό το θέμα

της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλο-

γή που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην

κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας, εφό-

σον, φυσικά, πληρούνται τα κριτήρια που τίθε-

νται – οικονομικά και πολιτικά.

Τ
α σχέδια του Πούτιν να θέσει υπό τον έλεγχό

του διά της βίας ολόκληρη την Ουκρανία,

φαίνεται ότι εγκαταλείπονται. Η αντίσταση των

Ουκρανών και η σθεναρή στάση του προέ-

δρου Ζελένσκι, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις

στη Ρωσία, οδηγούν τον Πούτιν σε αλλαγή

σχεδίων. Κι αν τελικά πετύχει να καθυποτάξει

τις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας και να

τις ενώσει με την Κριμαία που παρανόμως 

προσάρτησε, αυτή η διά της βίας νέα κατά-

σταση θα είναι μια χαίνουσα πληγή για τη

Ρωσία. Η αντίσταση των Ουκρανών δεν θα

σταματήσει, η υποστήριξη του Δυτικού Κό-

σμου θα είναι συνεχής και οι βαριές κυρώσεις

κατά της Μόσχας θα αρχίσουν να γίνονται

ιδιαίτερα αισθητές στους Ρώσους πολίτες. Δεν

πλήττονται μόνον οι ολιγάρχες – κλεπτοκρά-

τες της αυλής Πούτιν, αλλά και ο απλός λαός,

που υπό την παρούσα διακυβέρνηση βρίσκε-

τια σε κακή οικονομική κατάσταση. Οι συντά-

ξεις είναι πενιχρές για τη συντριπτική πλει-

οψηφία του λαού (80-100 λίρες μηνιαίως) και

τα βασικά καταναλωτικά αγαθά πανάκριβα. Ο

Πούτιν «φρόντισε» τους λίγους που έγιναν εκα-

τομμυριούχοι και άφησε τους πολίτες στο έλε-

ος της «αγοράς».

Ο
πόλεμος, λοιπόν, αυτός που άρχισε αναίτια

ο Πούτιν, στο τέλος θα γυρίσει εναντίον

του. Προσωρινά, όμως, τις συνέπειες υφίσταν-

ται – εκτός από τους Ουκρανούς – και οι υπό-

λοιπες χώρες. Η σε μεγάλο βαθμό εξάρτηση

της Δύσης από τη Ρωσία στην ενέργεια δημι-

ουργεί τεράστιο πρόβλημα στις τιμές του ηλεκ-

τρισμού, του φυσικού αερίου και των καυσίμων,

το τεράστιο ύψος των οποίων διαχέεται και

στα υπόλοιπα αγαθά.

Ε
ίναι, λοιπόν, αναμενόμενο οι υπόλοιπες,

ευρωπαϊκές κυρίως, χώρες να αναζητή-

σουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Θα εφευ-

ρεθούν νέοι τρόποι, θα δοκιμαστούν νέα μέσα

παραγωγής ενέργειας, θα αναζητηθούν αλλού

πηγές.

Μ
ια από αυτές τις πηγές είναι και τα αποθέ-

ματα υδρογονανθράκων που υπάρχουν

στην Ανατολική Μεσόγειο, συγκεκριμένα στις

ΑΟΖ Ισραήλ, Αιγύπτου και Κύπρου. Ελπίζεται

ότι και η  Ελλάδα διαθέτει τέτοια αποθέματα,

γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισπεύδει

τις έρευνες.

Τ
η σημασία του ενεργειακού πλούτου στη

θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και την αδήριτη ανάγκη για ανάπτυξη

συνεργασιών και αξιοποίησή τους, πρώτος

είχε διαβλέψει ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδό-

πουλος, γι’ αυτό και προέβη σε «χειροπιαστά»,

πρακτικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση,

χωρίζοντας σε οικόπεδα την κυπριακή ΑΟΖ

και παρέχοντας άδειες εξόρυξης σε ξένους πε-

τρελαϊκούς κολοσσούς. Το πρόγραμμά του

συνέχισαν και οι επόμενοι Πρόεδροι, Χρι-

στόφιας και Αναστασιάδης.

Ο
προγραμματισμός για μεταφορά του φυ-

σικού αερίου στην Ευρώπη άρχισε πριν

κάποια χρόνια, με μελέτη για τον αγωγό EastMed.

Τα πάντα θα εξαρτιόνταν από τη βιωσιμότητα

του έργου, το οποίο είναι όντως πολυδάπανο,

αλλά και χρονοβόρο. Υπό τις παρούσες μάλι-

στα συνθήκες, ο χρόνος είναι ίσως ο πλέον

καθοριστικός παράγοντας.

Κ
αι εδώ είναι ακριβώς που μπαίνει ο ρόλος

της Τουρκίας, ένας ρόλος ύπουλος, αδη-

φάγος, τραμπούκικος. Εξ αρχής, η Τουρκία 

ήθελε να φτάνει το αέριο στην Ευρώπη με

αγωγό μέσω του εδάφους της, ως πιο... φτηνή

λύση. Το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο έγινε με κύ-

ριο στόχο να εμποδίσει τη διέλευση του EastMed

από δική της, δήθεν, θαλάσσια ζώνη, την οποία

συμφώνησε με αδρείκελά της στη Λιβύη. Πα-

ράλληλα, αμφισβητεί την ΑΟΖ της Κυπριακής

Δημοκρατίας, βάζοντας μπροστά το παράνο-

μο μόρφωμά της στην Κύπρο, το ψευδοκρά-

τος ως... υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου, ενώ

την ίδια ώρα διενεργεί παράνομη εισβολή στην

κυπριακή ΑΟΖ.

Π
ρέπει να τονιστεί, δυστυχώς, ότι κάποιοι

Ευρωπαίοι εταίροι μας, αλλά και Αμερι-

κανοί ηγέτες (όχι όλοι), θεωρούν ότι η Τουρκία

μπορεί να συμβάλει στη λύση του ενεργεια-

κού. Πλανώνται. Η Τουρκία δεν συμπεριφέρ-

εται με βάση τους διεθνείς κανόνες και το Δίκαιο

της Θάλασσας για να είναι μια αξιόπιστη χώρα.

Παίζει τον ρόλο του νταή. Μέχρι πρόσφατα είχε

μη φιλικές, σχεδόν εχθρικές, σχέσεις με Ισρα-

ήλ, Αίγυπτο, Ην. Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική

Αραβία. Μπορεί τώρα τελευταία να έκανε 180

μοίρες στροφή και να επιζητεί καλές σχέσεις

με τις παραπάνω χώρες, διότι αισθάνθηκε ότι

δεν την «παίρνει άλλο», αλλά χωρίς εναρμό-

νισή της με τη νομιμότητα και τους κανόνες

του Διεθνούς Δικαίου, δεν μπορεί να υπάρξει

συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλά-

δα και η Κύπρος έχουν ισχυρές συμμαχίες με

τις τέσσερις αυτές χώρες και υπό την ιδιότητά

τους και ως μέλη της ΕΕ δεν είναι δυνατόν να

υποκατασταθούν από την Τουρκία.

Β
εβαίως, πιέσεις και «συμβουλές» θα υπάρ-

ξουν από τους εταίρους και συμμάχους

μας, όπως έκανε πρόσφατα και η Αμερικανίδα

Υφυπουργός Εξωτερικών, Βικτώρια Νούλαντ

στη Λευκωσία. Ορθώς της απάντησε ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης, λέγοντάς της ότι δέχεται

να συνεργαστεί με την Τορκία, εφόσον έρθει

να συζητήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία

την οριοθέτηση ΑΟΖ. Την ίδια στάση έχει και

η Αθήνα. Συνεργσαία στο πλαίσιο της νομιμό-

τητας.

Β
έβαια, η Τουρκία θα εξακολουθήσει να προ-

βάλει τη δυνατότητά της να συμβάλει στην

επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της

Ευρώπης. Και είναι σίγουρο ότι κάποιοι αφε-

λείς ηγέτες θα τείνουν ευήκοον ους. Όπως ξε-

γελιούνται τώρα με τη στάση της Τουρκίας στο

Ουκρανίκό, θα ξεγελαστούν και για το φυσικό

αέριο. Πιστεύουμε ότι η αταλάντευτη στάση

αρχών της Κύπρου και της Ελλάδας θα «ξυπνή-

σει» μερικούς.

Δ
ιότι είναι πραγματικά αδιανόητο η Τουρκία

να συνεχίσει να παίζει τον «ουδέτερο»,

ενώ στην ουσία βοηθά τον Πούτιν και οι Ευρω-

παίοι να είναι σε λήθαργο. Οι θεατρινισμοί Ερ-

ντογάν και Τσαβούσογλου για δήθεν διαμε-

σολάβηση προς επίλυση της κρίσης, όπως

έγινε στην Αττάλεια και στην Κωνσταντινούπολη,

μόνον τον Πούτιν και τον Ερντογάν εξυπηρε-

τούσαν. Ο μεν Ρώσος πρόεδρος για να δίνει

την εικόνα του ηγέτη που επιδιώκει διάλογο

για ειρηνική επίλυση του προβλήματος που ο

ίδιος δημιούργησε, ο δε Ερντογάν για να βρίσκε-

ται στο απυρόβλητο για τη μη εφαρμογή

κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Η Τουρκία

δίνει παράθυρο ακύρωσης εν μέρει των

κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προσδοκώντας

σε οικονομικό, πρωτίστως, όφελος. Καλεί 

τους ολιγάρχες να πάρουν τα λεφτά τους και

να κάνουν επενδύσεις στην Τουρκία, αναμέ-

νει τους Ρώσους ως τουρίστες, ενώ την ίδια

στιγμή πουλάει μη επανδρωμένα πολεμικά αε-

ροσκάφη στην Ουκρανία! Μια... παρανοϊκή κα-

τάσταση που δεν γίνεται να αντέξει για πολύ.

Τ
ον ίδιο σκοπό έχει η Τουρκία και στην Ανα-

τολική Μεσόγειο, πώς δηλαδή θα έχει η

ίδια οικονομικό όφελος και θα της δίνεται το

«δικαίωμα» της ηγέτιδας δύναμης στην πε-

ριοχή, Ο αναθεωρητισμός του Ερντογάν θα

προβληματίσει – θέλουμε να πιστεύουμε – και

Ευρωπαίους και Αμερικανούς.

Κ
ια αυτό ίσως φανεί με τη λύση που φαίνε-

ται να επικρατεί για τη μεταφορά του φυ-

σικού αερίου στην Ευρώπη σε υγροποιημένη

μορφή, με πλοία, παρακάμπτοντας την 

Τουρκία. Οι δεξαμενές LNG της Αιγύπτου και

η δημιουργία τερματικού LNG στην Κύπρο

είναι – όπως λένε οι ειδικοί – μια πρόσφορη

λύση. Οικονομικότερη και μη χρονοβόρα.

Α
ν η Τουρκία θελήσει να μπει σ’ αυτή την

εξίσωση, που πάλι θα της προσδώσει

κέρδη, υποχρεούται να συνεργαστεί για λύση

του Κυπριακού. Διότι, ενόσω το Κυπριακό πα-

ραμένει άλυτο και ανοικτές οι ελληνο-τουρκι-

κές διαφορές, η Τουρκία δεν έχει θέσει στην

ευρύτερη συνεργασία των χωρών της περ-

ιοχής.

Η
Μεσογειακή Διάσκεψη που υιοθέτησαν,

στη θεωρία, οι Ευρωπαίοι και ήταν τουρ-

κική πρόταση, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με

τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας

και όχι των δύο κοινοτήτων της Κύπρου. Ήδη

η προεργασία έγινε με πρωταγωνιστή τον τέως

ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη, με τη «Μεσογεια-

κή Διάσκεψη Συνεργασίας 7 χωρών». Με α-

φορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και

την προσάρτηση ή δημιουργία ψευδοκράτο-

υς στην ανατολική Ουκρανία, είναι αδιανόητο

οι Δυτικοί να δεχτούν το ψευδοκράτος στην

Κύπρο, που κι αυτό είναι προϊόν εισβολής και

κατοχής. 

«Ε»

Ο πόλεμος του αδίστακτου Πούτιν, 
οι παγκόσμιες επιπτώσεις και το Κυπριακό

m
Κάποιοι στην Ελλάδα, δήθεν αντιπολεμικοί, μερικοί καλλι-

τέχνες τάχα μου προοδευτικοί, ορισμένοι αριστεροί πολιτικοί

φορείς της πλάκας και ένα κόμμα με εμφυλιοπολεμικά απωθημένα

ήττας από τη δημοκρατία, που επιλέγουν ποιος πόλεμος και ποιες

σφαγές αμάχων και παιδιών είναι … καλές, διοργάνωσαν στην Αθήνα

κατ’ επίφασιν συγκέντρωση εναντίον του πολέμου, έτσι γενικώς.

Και τελικά μετέτρεψαν τη φτωχική συγκέντρωση σε … αντι-ΝΑΤΟϊκή

εκδήλωση. Ούτε λέξη για τον σφαγέα Πούτιν!!! Στην Κύπρο, το

«κίνημα ειρήνης» διοργάνωσε παγκύπρια εκδήλωση που τελικά

κατέληξε σε διαδήλωση εναντίον των… Αγγλο-αμερικάνων., ξεπλέ-

νοντας έτσι τη ρωσική εισβολή αλλά και την τουρκική εισβολή στην

Κύπρο.

m
Σε όλους αυτούς τους σκοταδιστές απάντησε πολύ εύγλωττα ο μέγας

τραβαδούρος Διονύσης Σαββόπουλος, που στο κάλεσμα της ΕΡΤ

για ένα τραγούδι για την Ουκρανία «σταύρωσε» όσους έμμεσα στηρίζουν

διά της… ισοψηφίας τη βαρβαρότητα του Πούτιν στην Ουκρανία.

Είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος: 

«Στην εκπομπή της ΕΡΤ μας φέρνει απλούστατα η βαθιά συγκίνηση

για τον πανέμορφο λαό της Ουκρανίας και για τη γενναία ηγεσία του. Ζητά-

με να σταματήσει αυτός ο Αρμαγεδδών. Γιατί, όπως όλοι, αγαπούμε την

ειρήνη και τον άνθρωπο. Σαν ενήλικοι που είμαστε και όχι σαν αιώνιοι έφη-

βοι – έχει καταντήσει εντελώς μπανάλ αυτό το κλισέ – σαν ενήλικοι λοιπόν,

οφείλουμε κάθε φορά να κατονομάζουμε τον εκάστοτε βομβαρδιστή της

ειρήνης, του ανθρώπου, των λαών και τα λοιπά και τα λοιπά. 

Όσο για την ηγεσία του Κρεμλίνου, αυτή αποδείχτηκε εντέλει, χωρίς να

το ξέρει, χωρίς να το καταλάβει, σε τρομερή μάγισσα! Πώς τα κατάφερε

και έκανε έναν λαό, τον ουκρανικό, ήρωα επικών διαστάσεων; Οι Ουκρα-

νοί, όπως όλοι μας δηλαδή, κοίταζαν τη ζωούλα τους, τις δουλειές τους,

την οικογένεια τους. Και ξαφνικά, απέκτησαν επική συνείδηση. Διότι μόνο

με ψυχολογία έπους μπορείς να πας σε πόλεμο και να πεθάνεις για αυτά

τα υψηλά πράγματα, που όμως είναι και πολύ απτά και λέγονται Πατρίδα,

Ελευθερία, Δημοκρατία. Καλή είναι η ευημερία. Καλή είναι και η σχετική

ξεγνοιασιά της. Όμως φαίνεται πως στην κρίσιμη στιγμή ο δρόμος που

σώζει τον κόσμο είναι πάντα ο ίδιος και είναι ένας: Η θυσία! 

Η Ουκρανία τώρα υποφέρει για όλους μας. Μην σιωπήσετε. Ακολου-

θήστε τον δρόμο της καρδιάς. Βοηθήστε όπως μπορεί ο καθένας τους

Ουκρανούς. Είναι το δικό τους θυσιασμένο αίμα τώρα, που έρχεται να

σώσει αυτό που κανένας πότε ολοκληρωτισμός δεν θα καταφέρει να νική-

σει. Το μεγαλείο της ζωής! Προσκυνώ την Ουκρανία. Σκύβω το κεφάλι.

Και ψέλνω μαζί της. Η Ουκρανία έχει ήδη νικήσει».

m
Το ΚΚΕ της Ελλάδας είναι, λέει ο ΓΓ του, αντίθετο με την «αντι-

δραστική κυβέρνηση Ζελένσκι», όπως αποκαλεί τη δημοκρα-

τικά εκλελεγμένη κυβέρνηση της Ουκρανίας!!! Την θεωρεί «μαριο-

νέτα» του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ διότι, προφανώς, πολεμά τον ρωσικό

φασισμό. Ξεχνά ότι και η Ελλάδα και η Γαλλία είναι στο ΝΑΤΟ. Άρα,

«μαριονέτα» του Μητσοτάκη και του Μακρόν ο Ζελένσκι; Βεβαίως,

καλά θυμάται ότι αν δεν ήταν οι Αγγλο-αμερικάνοι μετά τον Β’ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα θα ήταν μια… Αλβανία του Χότζα. Το ΚΚΕ

απεχθάνεται ό,τι έχει να κάνει με την ελευθερία και τη δημοκρατία,

την αντίσταση κατά του σύγχρονου ναζισμού. Όλα τα άλλα περί

αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό είναι για όσους δεν έχουν σώας

τας φρένας.

m
Επίσης, διαβάζω ότι συνδικαλιστές του ΚΚΕ στην Αλεξανδρούπολη

εμπόδισαν με απεργίες και διαδηλώσεις τη μεταφορά αμερικανικού

αμυντικού εξοπλισμού στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για προστασία των

χωρών αυτών. Γενικά, ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα και ο τρόπος που

λειτουργεί είναι ένα καρκίνωμα για τη χώρα και τον λαό, για τους απλούς

εργαζόμενους. Όλα τα δεινά της χώρας από εδώ ξεκινούν.

m
Οι ακροαριστεροί και οι ακροδεξιοί της Ελλάδας δεν παρέ-

στησαν στην ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή των Ελλήνων με το

«επιχείρημα» ότι ευθύνεται για την εισβολή των Ρώσων στη χώρα

του. Δικαιώθηκαν, είπαν, διότι ένας Έλληνας Ομογενής, κάτοικος

Μαριούπολης, που εμφανίστηκε και μίλησε για την αντίσταση κατά

των εισβολέων προς υπεράσπιση της πόλης του, ήταν μέλος του

τάγματος Αζόφ. Ε, και; Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή να πολεμήσει για

την πατρίδα του; Το 1940 ο φυλακισμένος ΓΓ του ΚΚΕ Νίκος Ζαχα-

ριάδης κάλεσε ενυπογράφως τα μέλη του κόμματός του να συνταχ-

θούν στον «πόλεμο που διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά» για από-

κρουση της φασιστικής επίθεσης της Ιταλίας. Δεν είπε “είναι δικτά-

τορας ο Μεταξάς και ευθύνεται και αυτός για την επίθεση Μουσολίνι!”

m
Αντέδρασαν κάποιοι στην Κυπριακή Βουλή (όπως και στην Ελληνι-

κή) επειδή ο Ζελένσκι δεν μίλησε κατά της τουρκικής εισβολής στην

Κύπρο το 1974. Ωραία, καλά θα ήταν αν έβγαζε έναν δεκαρικό κατά της

Τουρκίας. Όμως, αλήθεια περιμέναμε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μιλούσε

για το πρόβλημά μας; Είναι δυνατόν κάποιοι να είναι τόσο αφελείς; Έπει-

τα, κι αν μιλούσε θα αναφερόταν σίγουρα στην Μαριούπολη όπου ζουν

Ομογενείς μας και αντιστέκονται υπέρ βωμών και εστιών για να σώσουν

την πόλη τους. Μήπως η αναφορά στο 1974 θα έφερνε κάποιες... συγκρίσεις;

Ποια, ας πούμε, ήταν η δική μας αντίσταση στο Βαρώσι. Οι κάτοικοί του,

με μια απίθανη κούρσα,  το ΄βαλαν στα πόδια, πριν ακόμα πλησιάσουν

οι Τούρκοι (δεν ήταν στα σχέδιά τους η κατάληψή του). Μερικοί Παραλι-

μνιώτες από φόβο έφτασαν μέχρι την Πάφο!!! Αλλά, ευτυχώς,  δεν πήγαν

εκεί οι βάρβαροι Τούρκοι. Οι δε «πατριώτες» χουντικοί και οι … εθνοσω-

τήρες  Εοκαβητατζήδες  εγκατέλειψαν το Βαρώσι άνανδρα. Έτσι, οι Τούρ-

κοι το κατέλαβαν αμαχητί, αφού το βρήκαν άδειο. Μας πονάει το θέμα,

αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η παρουσία και μόνο του

Ζελένσκι στη Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας αναδεικνύει από μόνη

της το πρόβλημά μας. Καμία εισβολή και κατοχή δεν είναι ανεκτή σήμε-

ρα. Δεν μπορεί ο δυνατός να επιβάλλει τη θέλησή του στον αδύνατο.

ΗΡΑ

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα



Σε ισχύ τέθηκε από τις 11 Απριλίου

στην Κύπρο το μέτρο της κατάργησης

της υποχρεωτικής χρήσης προστατευτι-

κής μάσκας σε εξωτερικούς χώρους,

καθώς και της αποδέσμευσης των επι-

βεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού

στις 7 ημέρες χωρίς την υποχρέωση διε-

νέργειας rapid test, εφόσον δεν παρου-

σιάζουν ενεργά συμπτώματα.

Από την περασμένη Δευτέρα, τίθεται επίσης

σε ισχύ το μέτρο της αποδέσμευσης των επι-

βεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού νωρίτε-

ρα από την 7η μέρα, η οποία μπορεί να γίνει

με PCR test (με αρνητικό αποτέλεσμα) την

5η ημέρα από τη διάγνωση με ίδια έξοδα.

Πριν τη μετάβαση σε κλινικό εργαστήριο, το

θετικό περιστατικό θα πρέπει να ενημερώσει

το χημείο για τη διενέργεια της εξέτασης, να

φέρει προστατευτική μάσκα και να τηρούνται

οι απαραίτητες αποστάσεις. Συστήνεται όπως

οι πολίτες χρησιμοποιούν διπλή χειρουργι-

κή μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας (τύπου

ΚN95 ή τύπου FFP2). Ειδικές ρυθμίσεις

ισχύουν για κλειστές δομές, στέγες ευγηρίας

και νοσηλευτήρια.

Από τις 11 Απριλίου επίσης, μειώνεται η

χρονική περίοδος αυτοπεριορισμού από 7

σε 5 ημέρες, ατόμων που αποτελούν στενές

επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατι-

κού και βάσει του πρωτοκόλλου τίθενται σε

περιορισμό, με δεδομένο ότι δεν παρου-

σιάζουν ενεργά συμπτώματα (άτομα που δεν

κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού

ή ανάρρωσης). Υποχρέωση για τεστ ταχείας

ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την

3η και 5η ημέρα από την επαφή. Οι στενές

επαφές που δεν έχουν απομονωθεί από το

θετικό περιστατικό θα πρέπει να παραμέ-

νουν σε περιορισμό μέχρι την αποδέσμευ-

ση του θετικού περιστατικού κατά την 7η

ημέρα.

Δεν χρειάζεται πλέον
SafePass

Από την Τρίτη 11 Απριλίου επίσης καταρ-

γείται η προσκόμιση SafePass (rapid test

/PCR, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης)

σε χώρους εργασίας, τηρουμένων των κατευ-

θυντήριων οδηγιών του υπουργείου Υγείας.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε Οίκους

Ευγη-ρίας, κλειστές δομές, νοσηλευτήρ-

ια, ιατρικά κέντρα και επαγγελματίες υγείας.

Συστήνεται η διενέργεια self-test σε περίπτω-

ση εμφάνισης συμπτωμάτων. Εξαιρούνται

οι χώροι εστίασης, αναψυχής και διασκέδα-

σης και άλλοι χώροι που βάσει διατάγματος

πρέπει να προσκομίζεται SafePass.

Καταργείται η επίδειξη Safe Pass σε επιχει-

ρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, καθώς

και τα Τμήματα/Υπηρεσίες του κρατικού και

ευρύτερου κρατικού τομέα τα οποία εξυπηρ-

ετούν κοινό, σε αρχαιολογικούς χώρους, μου-

σεία, ιστορικούς χώρους, χώροι εικαστικών

τεχνών και γκαλερί, σε εργοτάξια και επιχει-

ρήσεις παρεμφερούς δραστηριότητας, σε

λαϊκές αγορές, παζαράκια και λαϊκά πανη-

γύρια.

Επίσης, Safe Pass δεν απαιτείται ανεξα-

ρτήτως τ.μ., σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ,

παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία,

αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, περίπτερα, μίνι

μάρκετ και υπηρεσίες take away. Απαιτείται

η επίδειξη SafePass στις επιχειρήσεις τυχε-

ρών παιχνιδιών και στοιχημάτων, καζίνο,

κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής και

κέντρα δερματοστιξίας, θέατρα, κινηματο-

γράφους, αίθουσες θεαμάτων, παιδότοπο-

υς, λούνα παρκ, θεματικά πάρκα, γήπεδα,

ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, νυχτερινά κέν-

τρα, χώρους δεξιώσεων, κέντρα διασκέδα-

σης και μουσικοχορευτικούς χώρους. Η

επίδειξη Safe Pass απαιτείται σε χώρους

άνω των 100τ.μ., δηλαδή χώρους όπου

συναθροίζονται πέραν των 25 προσώπων.

Από σήμερα αυξάνεται η πληρότητα σε

θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους και

αίθουσες θεαμάτων στο 100% της χωρη-

τικότητας.

Συστήνεται η τηλεργασία σε ποσοστό 25%

σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημόσιου

και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και

σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από τις 15 Απριλίου 2022, η ανακοίνωση

των θετικών διαγνώσεων, θανάτων και

νοσηλειών, θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Από τις 18 Απριλίου 2022, καταργείται το

Safe Pass σε λιανικό εμπόριο και εμπορικά

κέντρα.

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Κυπριακή Επικαιρότητα

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Καταργείται η μάσκα σε εξωτερικούς
χώρους και η επίδειξη SafePass

ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ

Το ΔΗΚΟ ολοταχώς για στήριξη 
Ν. Χριστοδουλίδη στις προεδρικές

Το Δημοκρατικό Κόμμα, μετά και το ναυάγιο των διαβουλεύσεων με το

ΑΚΕΛ για συνεργασία στις προεδρικές εκλογές του 2023, βάζει ολοταχώς

πλώρη για άλλη επιλογή. Σύμφωνα τα σημερινά δεδομένα το ΔΗΚΟ θα

στηρίξει την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του τέως ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδου-

λίδη, η οποία αναμένεται να εξαγγελθεί δημόσια αμέσως μετά το Πάσχα.

Το τυπικό τέλος των συζητήσεων με το ΑΚΕΛ ήταν πέραν από αναμενόμε-

νο, αφού υπήρξε πλήρης διάσταση απόψεων σχετικά με το όνομα κοινού

υποψηφίου, το οποίο έχει άμεση συνάρτηση και με το χειρισμό του εθνικού

θέματος, επί του οποίου, ως γνωστόν, οι θέσεις των δύο κομμάτων διαφέρ-

ουν κατά πολύ.

Ανάμεσα στα μέλη και στελέχη του ΔΗΚΟ υπάρχει μια ισχυρότατη τάση

υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη. Παρόμοια τάση παρατηρείται και σε ΟΛΑ τα

υπόλοιπα κόμματα, σε σημείο που θα υπάρχει πρωτοφανής κομματική «ανυπα-

κοή» σε άλλες επιλογές. Το ΔΗΚΟ έλαβε αυτό το μήνυμα. Φαίνεται ότι και η

ΕΔΕΚ θα βαδίσει τον ίδιο δρόμο. Από πλευράς ΔΗΠΑ προτάσσεται η συμμε-

τοχή… στελέχους του σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Οι Οικολόγοι μάλλον

θα ακολουθήσουν την επιλογή του ΑΚΕΛ, που σύμφωνα με εκτιμήσεις επικρ-

ατέστερος φέρεται ο Αχιλλέας Δημητριάδης, χωρίς να αποκλείεται και ο

πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης. Το ΕΛΑΜ κατέρχεται με υποψήφιο τον πρόε-

δρό του. 

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το ΔΗΚΟ ανέφερε πως το Εκτελεστικό

Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος συνήλθε την Τρίτη το απόγευμα, με

θέμα τις διεργασίες ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2023 και ενημε-

ρώθηκε αναλυτικά και λεπτομερώς, από τον Πρόεδρο του Κόμματος, τόσο για

τις διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, όσο

και για τον εσωκομματικό διάλογο των τελευταίων βδομάδων, στις Τοπικές

και Επαρχιακές Επιτροπές του ΔΗΚΟ, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο.

Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου συζήτησαν διεξοδικά και ανέλυσαν

όλα τα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται στο παρόν στάδιο, 10 περίπου μήνες

πριν τις Προεδρικές Εκλογές και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τους στό-

χους και τις επιλογές του Κόμματος.

Τόνισε ότι το Εκτελεστικό Γραφείο εκφράζει την λύπη του για το γεγονός

ότι, παρά την επιθυμία του ΔΗΚΟ, η συζήτηση με το ΑΚΕΛ για συνεργασία

στις Προεδρικές εκλογές δεν έχει καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το Εκτελεστικό Γραφείο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και την Γραμματεία

του Κόμματος για συνέχιση των διαβουλεύσεων με άλλα κόμματα και ανε-

ξάρτητους υποψήφιους, για διερεύνηση του ενδεχομένου συνεργασιών και

θα αξιολογήσει ξανά την όλη κατάσταση μετά το Πάσχα.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, κληθείς να σχολιάσει

αυτή την εξέλιξη, εξέφρασε με τη σειρά του λύπη για το γεγονός ότι η συζή-

τηση δεν έφτασε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, εξηγώντας ότι εντός Μαΐου θα

ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Ερωτηθείς για τις διαφορές που είχε το ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ, τόνισε ότι είναι

αντιπαραγωγικό το παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν

απορρίψαμε εμείς υποψηφίους. Μπήκαμε με καλή διάθεση και καλή πίστη

στον διάλογο, όπως και το ΑΚΕΛ. Για να μην έχουμε όμως αντιπαραγωγικά απο-

τελέσματα, το Eκτελεστικό Γραφείο έκρινε ότι πρέπει να δούμε εναλλακτικές

επιλογές».

Σε σχέση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σημείωσε ότι «ήταν μια υποψηφιό-

τητα που συζητήθηκε εσωκομματικά αλλά και στο Εκτελεστικό Γραφείο.

Ενδεχομένως να είναι μια από τις επιλογές που θα εξετάσουμε».

Από την άλλη, για τον Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι συζητήθηκε η υποψη-

φιότητά του αλλά «είναι καθολική απαίτηση του ΔΗΚΟ η αλλαγή και πολύ

δύσκολα θα στηρίξουμε τον Αβέρωφ Νεοφύτου». 

Για τη ΔΗΠΑ, αρκέστηκε να αναφέρει ότι «θέλουμε να συνεχίσουμε τις επα-

φές για να δούμε εάν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας». Μάλιστα, ερωτηθείς

για το κλίμα στη συνάντηση με τον Μάριο Καραγιάν, απάντησε ότι τον κέρα-

σαν «φιλοξενία και καφέ σε πολύ καλό κλίμα».

Επίσης, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΔΕΚ, δήλωσε

ότι «είναι ένας δυνητικά σημαντικός συνεργάτης, στόχος είναι οι επαφές με

άλλα κόμματα μέσα στα οποία είναι και η ΕΔΕΚ, με την οποία μας ενώνουν

πολλά σημεία και προσεγγίσεις»

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: «Δεν ξέρω αν είναι
στα καλά του ο Πούτιν…»

Μιλώντας στο ΡΙΚ ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος

υπογράμμισε πως ως Εκκλησία «καταδικάζουμε ανεπιφύλακτα

τον πόλεμο», ενώ είπε πως δεν υπάρχει καμιά λογική και καμιά

δικαιολογία για την καταστροφή μιας χώρας. 

«Το όλο θέμα δεν ήταν εκκλησιαστικό αλλά πολιτικό. Από την

άλλη λυπούμαι γιατί σκοτώνεται κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι στα

καλά του αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να ηγείται μιας χώρας και

δει πυρηνικής», είπε, αναφερόμενος στον Ρώσο Πρόεδρο.

Ερωτηθείς αν μπορεί ένας ιεράρχης να ευλογεί έναν πόλεμο

είπε πως «αμυντικό πόλεμο δικαιούται να ευλογεί ένας ιεράρχης.

Αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα πάω»,

σημείωσε. 

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του είπε ότι «την εξωτερική

πολιτική της Εκκλησίας δεν την εφαρμόζουν δεσποτάδες

αλλά ο Αρχιεπίσκοπος».

Αναφερόμενος στις εκκλησιαστικές εκλογές είπε ότι «οι θέσεις

σε Πολιτεία και Εκκλησία είναι για να προσφέρουμε κάτι περισ-

σότερο. Αν ο στόχος δεν είναι αυτός αλλά να χωρέσουμε φιλο-

δοξίες αυτό είναι λάθος και αφορά και πολιτικούς και κληρικούς.

Εμένα ο στόχος μου ήταν να κάνω τομές που χρειαζόταν η Εκκλησία

και δοξολογώ τον Θεό που τις έκανα. Είμαι ικανοποιημένος».



Την αναβάθμιση των projects για τις

έρευνες υδρογονανθράκων σε έργα

εθνικής σημασίας ανακοίνωσε ο πρωθυ-

πουργός, θέτοντας επίσης ως στόχο την

αποσαφήνιση της εικόνας για την ύπαρ-

ξη πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου

στην Ελλάδα έως το τέλος του 2023.

Στη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της

Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρο-

γονανθράκων υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

και τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας της

ΕΔΕΥ και της διοίκησης των ΕΛΠΕ με αντι-

κείμενο την έρευνα και την αξιοποίηση των

κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ο πρωθυ-

πουργός υποστήριξε:

«Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε κοι-

τάσματα φυσικού αερίου σε θαλάσσιες

περιοχές και όχι σε αποθέματα πετρε-

λαίου ή χερσαία «οικόπεδα», ενώ στόχος

είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατά

το πρότυπο χωρών της περιοχής όπως

η Αίγυπτος, που εφήρμοσε ταχείες δια-

δικασίες τόσο για τη διερεύνηση όσο και

για την έναρξη παραγωγής υδρογοναν-

θράκων».

Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,

οι έρευνες αφορούν έξι εκτάσεις. Η μια

είναι στην ηπειρωτική Ελλάδα στην περ-

ιφέρεια Ηπείρου και οι άλλες πέντε σε

θαλάσσιες περιοχές. Στο Ιόνιο, στον Κυπα-

ριασσιακό Κόλπο και στην Κρήτη. 

Τα μηνύματα

Ο πρωθυπουργός έστειλε τα ακόλουθα

μηνύματα για την επανεκκίνηση των ερευ-

νών ενόψει των αναγκών για την ενεργεια-

κή επάρκεια της χώρας που έχει πυροδοτή-

σει ο πόλεμος στην Ουκρανία:

1. Επιταχύνουμε το πρόγραμμα για την

έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων.

2. Αναβαθμίζουμε το έργα για την έρευνα

υδρογονανθράκων σε έργα εθνικής σημασίας.

3. Θέλουμε έως το τέλος του 2023 να έχου-

με σαφή εικόνα για τα αποθέματα φυσικού

αερίου και εάν μπορούν να αξιοποιηθούν. 

Task Force

Από την πλευρά του ο υπουργός, Κώστας

Σκρέκας, ανήγγειλε τις ακόλουθες άμεσες

πρωτοβουλίες:

1. Θα συσταθεί μια νέα task force που θα

παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών.

2. Το υπουργείο θα αναλάβει νομοθετικές

πρωτοβουλίες για τη σύντμηση των χρόνων

των ερευνών.

3. Θα σταλεί επιστολή στους παραχωρη-

σιούχους από την ΕΔΕΥ που θα τους ενημε-

ρώνει για την πρόθεση της κυβέρνησης να

επιταχύνει τις έρευνες για τον εντοπισμό και

την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

ΔΟΘΗΚΕ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Επιταχύνονται οι έρευνες για 
υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά 

στην κορύφωση της Όμικρον 2

«Ποδαρικό» με μήνυμα αισιοδοξίας μας έκανε ο Απρίλιος, από τη στιγ-

μή που τα κρούσματα –με εξαίρεση την Πρωταπριλιά– κινούνται πλέον

κάτω από ρο όριο των 20.000. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Λοιμωξιο-

λογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέ-

λου, τα κύρια χαρακτηριστικά της πανδημίας στην Ελλάδα την τελευταία

εβδομάδα δείχνουν μια σταθεροποίηση της αυξητικής πορείας, σε σύγκρι-

ση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, με σαφή όμως μετακίνηση των

νέων κρουσμάτων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Παράλληλα, καταγρά-

φεται αύξηση των νέων νοσηλειών, ενώ οι πιο σκληροί δείκτες της παν-

δημίας, που αφορούν τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών και των

νέων θανάτων, ακολουθούν μια αργή αποκλιμάκωση. Σημαντική αύξηση

καταγράφεται στον συνολικό αριθμό των ενεργών κρουσμάτων στην επι-

κράτεια, που αγγίζει πλέον τις 176.000. Υπάρχει πλέον πλήρης επικρά-

τηση της παραλλαγής Όμικρον, με την Όμικρον 2 να αφορά το 77% των

νέων δειγμάτων που εξετάζονται, ενώ φαίνεται ότι βρισκόμαστε κοντά

στην κορύφωση του πανδημικού κύματος της Όμικρον 2. Αύξηση των

κρουσμάτων σημειώθηκε την εβδομάδα που πέρασε στις περιφερειακές

ενότητες Έβρου, Πιερίας, Θεσπρωτίας, Αρκαδίας, Φθιώτιδας, Ροδόπης

και Σερρών, καθώς και στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και στην Δυτική Αττι-

κή. Πιθανόν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων να υποεκτιμάται σημαντι-

κά, καθώς φαίνεται ότι κάποιοι νοσούντες που διαγιγνώσκονται με την

κατ’ οίκον διενέργεια των self-tests δεν δηλώνονται ποτέ στον ΕΟΔΥ. 

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί 

Δεν ζει μακριά από τον κόσμο ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος.

Είναι δίπλα στον κάθε άνθρωπο, απέναντι στον πόλεμο και στον μονό-

λογο. Σημαία πάντα έχει την Ειρήνη. Το διαμηνύει προς κάθε κατεύθυ-

νση. Και σήμερα για την εισβολή στην Ουκρανία απευθύνει το μήνυμα

προς κάθε κατεύθυνση, προς «μεγάλους» και «μικρούς»: «Βαθύς πόνος

και θλίψη πλημμυρίζει την ψυχή των ανθρώπων, όταν διακόπτεται ο διά-

λογος για την ειρήνη και αρχίζει ο αδελφοκτόνος πόλεμος, με τον μονό-

λογο της βίας του ισχυρού και θύματα, κατά κανόνα, τους αθώους, τους

ανυπεράσπιστους και τα κύματα των προσφύγων. Η χριστιανική συνείδηση

καταδικάζει κάθε μορφή βιαιοπραγίας, παρακινώντας επίμονα τον καθέ-

να, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, να συνεισφέρει στην ειρήνευση και

την καταλλαγή στην πολύπαθη Ουκρανία και όπου Γης. Σταθερή αρχή

μας παραμένει ο λόγος του Χριστού: Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί

υιοί Θεού κληθήσονται».

Η Ελληνική Βουλή δεν μπορεί 

να γίνεται βήμα ναζιστών

Και λίγα άκουσε ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, που δεν

έκοψε αυτόματα στον αέρα την παρέμβαση μέλους του ναζιστικού Τάγ-

ματος Αζόφ, μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του προς την Ελληνική Βουλή

ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενέργεια που ήταν απόλυτα

προσχεδιασμένη. Έχει τεράστιες ευθύνες ο Πρόεδρος της Βουλής. Μέχρι

και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαρακτήρισε «μεγάλο

λάθος αυτό που έγινε στην Ελληνική Βουλή». Αλλά και ο Κυβερνητικός

Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αποδοκίμασε την «συμπερίληψη στην

ομιλία του Ζελένσκι μηνύματος μέλους του Τάγματος Αζόφ», χαρακτη-

ρίζοντάς την «λανθασμένη και άστοχη». Την ομιλία του Προέδρου της

Ουκρανίας παρακολούθησαν ο Πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ και η

Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ. Τυχαία; Όχι βέβαια…

Τι θα έλεγε η Αμερική, αν η Λευκωσία

ζητούσε την αντικατάσταση των παλιών

ρωσικών πυραυλικών συστημάτων;

Η Λευκωσία –και για λόγους αρχής– από την πρώτη στιγμή καταδίκα-

σε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (αν και για τις κυρώσεις ήταν αρκε-

τά επιφυλακτική), όμως είναι εντελώς διαφορετικό να πιέζεται η Κύπρος

να εμπλακεί στην κρίση, παραδίδοντας οπλισμό στους Ουκρανούς. Και

κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Τι θα απαντούσαν, αλήθεια, οι Αμερικανοί αν

η Λευκωσία είχε τα κότσια να ζητήσει αντικατάσταση των παλιών, μικρών

ρωσικών πυραυλικών συστημάτων με σύγχρονα αντίστοιχα, αμερικανι-

κής κατασκευής, ώστε να διασφαλίσει την άμυνά της; Θα είχε πολύ ενδια-

φέρον η απάντηση των Αμερικανών, που μάλλον δεν θα τολμούσαν να

κάνουν την κίνηση, για να μη δυσαρεστήσουν την Άγκυρα. 

Ο αγοραστής ψωνίζει 

με βάση την τιμή και όχι την ποιότητα!

Η τιμή είναι το πρώτο κριτήριο και δευτερευόντως η ποιότητα, για την

επιλογή των προϊόντων από το σούπερ μάρκετ. Με βάση την έρευνα του

Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)

2021-2022, σε δείγμα 2.000 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, ενώ το

2019 το 37% των αγοραστών δήλωνε ότι ψώνιζε με βασικό κριτήριο την

ποιότητα και το 31% με βάση την χρηματική δαπάνη, πλέον το 39% δηλώνει

ότι κάνει τις αγορές του με κριτήριο τα χρήματα που θα δαπανήσει και το

29% με βάση τα ποιοτικά κριτήρια.

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

Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας επισκέφθηκε
η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Επίτιμη δημότης της Grecia

Salentina ανακηρύχθηκε η Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα

Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο

της επίσκεψής της στα ελληνό-

φωνα χωριά της Απουλίας, στην

περιοχή Σαλέντο της Κάτω Ιταλίας,

μετά από πρόσκληση του προέ-

δρου της Ένωσης Ελληνόφωνων

Δήμων της Grecia Salentina,

Roberto Casaluci, με την ευκαι-

ρία των εορταστικών εκδηλώσεων

για την 20ή επέτειο από την ίδρυ-

ση της Ένωσης.

Η κυρία Σακελλαροπούλου εξέ-

φρασε τη χαρά και την συγκίνησή

της για την μεγάλη αυτή τιμή και

εξήρε τις εικοσάχρονες προσπά-

θειες της Ένωσης των Δήμων

Grecia Salentina να διαφυλάξει τις

παραδόσεις, την ιστορία, καθώς

και την τοπική διάλεκτο.

«Όταν παρακολουθώ νέους μου-

σικούς να γράφουν τα τραγούδια

τους στα γκρίκο• όταν ακούω μικρά

παιδιά να μιλούν ελληνικά. Αγαπ-

ητέ κύριε Casaluci, με το έργο σας

αποδεικνύετε ότι η Ελλάδα δεν είναι

απλώς μια γεωγραφική περιοχή,

μια φυσική επικράτεια. Είναι μια

cosa mentale, μια πνευματική κα-

τάσταση. Υπάρχει, ζει, φωτίζει, όσο

την τρέφουμε και τη διατηρούμε.

Όπως την τρέφετε και τη διατη-

ρείτε όλοι εσείς οι συνδημότες μου.

Με ιδιαίτερη περηφάνια για την

αντοχή, την επιμονή, την αγάπη με

τις οποίες ποτίζετε τις ελληνικές

σας ρίζες, δέχομαι τη μεγάλη τιμή

να γίνω κι εγώ μία από σας. Σας

ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά»,

δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας.

Ειδική αναφορά έκανε στις σχέ-

σεις Ελλάδας – Ιταλίας, υπογραμ-

μίζοντας ότι αποτελούν δύο ιστο-

ρικά μέλη της ευρωπαϊκής μας

οικογένειας, που συνδέονται με

ισχυρούς και πολύχρονους δεσμούς

φιλίας. 

Όπως σημείωσε η Πρόεδρος,

«είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός

ότι σε αυτή την οδυνηρή συγκυρία

που βιώνει η Ευρώπη, έπειτα από

την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας

στην Ουκρανία, οι χώρες μας, προ-

σηλωμένες σε κοινές δημοκρατι-

κές αρχές και αξίες και με σεβασμό

στο διεθνές δίκαιο, παραμένουν

εγγυητές σταθερότητας και καλής

γειτονίας στην ευρύτερη περιοχή

της Μεσογείου, μιας γέφυρας φιλίας,

ειρήνης και πολιτισμού, που ενώνει

τους ανθρώπους από αρχαιοτά-

των χρόνων».

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

παρακολούθησε πολιτιστικές

εκδηλώσεις, ξεναγήθηκε σε μου-

σεία, επισκέφθηκε βιβλιοθήκες,

παρέστη στα εγκαίνια αναμνηστι-

κής στήλης για την 20ή επέτειο της

Ένωσης Δήμων της Grecia Sa-

lentina και συνομίλησε με τους

κατοίκους των ελληνόφωνων

Δήμων.

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας

επισκέφθηκε ακόμη τους Δήμους

Castrignano dei Greci, Carpignano

Salentino, Melpignano, Zollino,

Martignano και Sternatia.
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«Για την αντιμετώπιση των σημερινών προκ-

λήσεων ασφαλείας απαιτούνται πάνω από όλα

η ισχυρή προσήλωση όλων των κρατών – μελών

στο όραμα και στις αρχές της Συμμαχίας και η

συνεισφορά όλων για την εδραίωση ενός σταθ-

ερού και ασφαλούς διεθνούς περιβάλλοντος

απαλλαγμένου και από κάθε αναθεωρητισμό.

Πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί, αλλιώς δεν

γίνεται, και πρέπει να το κάνουμε περισσότε-

ρο καλά από ποτέ», επισήμανε, μεταξύ άλλων,

ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Πανα-

γιωτόπουλος μιλώντας στην Εαρινή Συνάντηση

της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής

Συνέλευσης του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Αθήνα.

Κύρια απειλή 
για το ΝΑΤΟ η Ρωσία

«Στην ουκρανική κρίση διακυβεύονται τα όρια

του διεθνούς δικαίου, η ισχύς των συνθηκών, η

γεωπολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη, το παγ-

κόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο ακόμα και το ίδιο το

δικαίωμα των κρατών να είναι ελεύθερα», επισή-

μανε.

«Η Ελλάδα», πρόσθεσε, «ανταποκρίθηκε αμέ-

σως στο αίτημα της Ουκρανίας δείχνοντας έμ-

πρακτη αλληλεγγύη στον πάσχοντα ουκρανικό λαό

από την πρώτη στιγμή παρέχοντας παρείχε αμυντικό

υλικό, ιατρικές προμήθειες και σημαντική ανθρω-

πιστική βοήθεια. Στην παρούσα φάση, με την ουκρα-

νική κρίση σε εξέλιξη, η χώρα μας υποστηρίζει τη

διατήρηση εκ μέρους της Συμμαχίας πλήρους

ετοιμότητας προκειμένου να συνδράμει στην προά-

σπιση του ευρωατλαντικού χώρου έναντι της ρωσι-

κής απειλής».

Για τη Ρωσία, ανέφερε ότι «έχει τον χαρακτήρα

κύριας απειλής για τη Συμμαχία διευρύνοντας

συνεχώς τις πυρηνικές και συμβατικές στρατιωτι-

κές της δυνατότητες, προβαίνοντας σε υβριδικού

τύπου επιθέσεις εναντίον συμμάχων χωρών, για

παράδειγμα, κυβερνοεπιθέσεις ή εκστρατείες παρα-

πληροφόρησης, γενικά δε υιοθετώντας μια επιθε-

τική ρητορική».

Πώς θα δράσουμε

«Η Συμμαχία», συμπλήρωσε, «με βάση το νέο

δόγμα της δεν πρέπει να προσδιορίσει και να απο-

φασίσει απλά πώς θα επιστρέψουμε στις βασικές

αρχές της, αλλά και πού ακριβώς θα δράσουμε

βάσει αυτών των βασικών αρχών», πρόσθεσε,

εκτιμώντας η βασική περιοχή του ενδιαφέροντος

πρέπει να παραμείνει ο Ευρωαντλαντικός χώρος.

Περαιτέρω, «η διατήρηση του επιπέδου φιλοδοξίας

του ΝΑΤΟ αναφορικά με τις αμυντικές δυνατότητες

του θεωρείται αυτονόητη, καθώς ενδεχόμενη μείω-

σή του θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για την

αποτρεπτική διάταξη της Συμμαχίας και την ασφ-

άλεια στον Ευρωατλαντικό χώρο».

«Η Ελλάδα εξ αιτίας της γεωγραφικής της θέσης

έχει υιοθετήσει ένα ρόλο αυξημένων απαιτήσεων

και πρωτοβουλιών ώστε να μπορεί να ανταποκρι-

θεί επάξια στον περιφερειακό και διεθνή της ρόλο»

ξεκαθάρισε ο υπουργός.

Τρεις πυλώνες – Ενεργός συμμε-
τοχής

Για την αμυντική πολιτική, υπογράμμισε ότι

βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

– Ισχυρές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές ένο-

πλες δυνάμεις. Η ενίσχυση των ελληνικών Ενό-

πλων Δυνάμεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση

για τη θωράκιση της χώρας και την αντιμετώπιση

των εκάστοτε αναφυόμενων προκλήσεων. Στο

πλαίσιο αυτό προωθούμε δράσεις στην κατεύθυ-

νση εξοπλιστικής επάρκειας αλλά και της ενίσχυσης

του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνά-

μεων γιατί ξέρετε καλά, δεν είναι μόνο τα μέσα είναι

και οι άνθρωποι, το προσωπικό που χειρίζεται αυτά

τα μέσα,

– Ενεργό συμμετοχή στις δομές και μηχανισμούς

ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

– Καλλιέργεια διαλόγου και συνεργασίας με το

γεωπολιτικό μας περίγυρο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Στην ουκρανική
κρίση διακυβεύεται η ελευθερία των κρατών»
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«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΣ»

Αντιπροσωπεία της ελληνο-αμε-

ρικανικής οργάνωσης ΑΗΕΡΑ μετέ-

βη στην Αθήνα και είχε συναντήσεις

με πολιτειακούς και πολιτικούς

θεσμούς, από 4 έως 6 Απριλίου.

Στην αντιπροσωπεία της ΑΗΕΡΑ, η

οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια

από την ίδρυσή της, συμμετείχαν ο

Jimmy Kokotas, Ύπατος Πρόεδρος,

ο George Horiates, πρώην Ύπατος

Πρόεδρος, ο Nick Karacostas, Πρόε-

δρος ΔΣ, πρώην Ύπατος Πρόεδρος, ο

Basil Mossaidis, Εκτελεστικός Διε-

υθυντής AHEPA Αμερικής, ο Lou Atsaves,

Ύπατος Αντιπρόεδρος, ο Savas Tsivikos,

Ύπατος Γραμματέας, η Kathy Bizoukas,

Ύπατη Πρόεδρος Θυγατέρων Πηνελό-

πης, ο Zenon Christodoulou, Πρόε-

δρος Επιτροπής Ελληνικών Υποθέσεων

AHEPA, ο Emannuel Constas, Ύπα-

τος Πρόεδρος AHEPA Καναδά, η Elena

Saviolakis, Εκτελεστική Διευθύντρια

Θυγατέρων Πηνελόπης, ο Yianni

Mitropoulos, Ύπατος Κυβερνήτης

AHEPA Ευρώπης, ο Kostas Varsamis,

Κυβερνήτης AHEPA Ελλάς και η Maria

Sofianou, Συντονίστρια Τμημάτων Θυγα-

τέρων Πηνελόπης Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η αντι-

προσωπεία της AHEPA συναντήθηκε,

μεταξύ άλλων, με την Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου,

τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κ.
Τασούλα, τον Υπουργό Εξωτερικών κ.

Νίκο Δένδια, τον Υφυπουργό Εξωτερι-

κών αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνι-

σμό κ. Ανδρέα Κατσανιώτη, τον Υπουρ-

γό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιω-
τόπουλο, τον Υπουργό Τουρισμού κ.

Β. Κικίλια, τον υπουργό Υγείας κ. Θαν.
Πλεύρη και άλλους πολιτειακούς παρά-

γοντες.

Κατά τις συναντήσεις την αντιπρο-

σωπεία συνόδευε ο Γενικός Γραμμα-

τέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημό-

σιας Διπλωματίας, Ιωάννης Χρυσου-
λάκης.

Ο κ. Χρυσουλάκης έλαβε ως τιμητικό

διακριτικό το ΑHEPA Pin και όπως ση-

μείωσε «είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να

εισπράττω την ευαρέσκεια και την αμέ-

ριστη εμπιστοσύνη από τους θεσμικούς

εκπροσώπους των AHEPA. Συνεχίζου-

με όλοι μαζί για τις αξίες του Ελληνι-

σμού».

Αντιπροσωπεία της
AHEPA στην Ελλάδα



Χαρούμενη
Ανάσταση 
σε όλο τον

Ελληνισμό!



ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στην περα-
σμένη έκδοση, εκ παραδρο-
μής γράψαμε στον τίτλο της
είδησης ότι ο Θεοφιλέστατος
Μελιτηνής επισκέφθηκε
«μουσουλμανικό κέντρο στο
Μπέρμινχαμ». Στην πραγμα-
τικότητα, όπως αναγραφό-
ταν και στο κείμενο, η
επίσκεψη έγινε σε κέντρο
Ινδουιστών Σιχ. 

Την Κυριακή, 10 Απριλίου 2022, Ε' Κυρια-

κή των Νηστειών (της Αγίας Μαρίας της Αι-

γ-υπτίας), στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Από-

στολου Ανδρέου Kentish Town του Λονδίνου,

προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Σεβα-

σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Με-

γάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συλλειτουρ-

γούντων του Εφημέριου του Καθεδρικού Να-

ού Οικονόμου π. Kristian Akselberg και του

Οικονόμου π. Νικολάου Κόκκινου.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, ο Σεβα-

σμιώτατος πραγματοποίησε την χειροθεσία

δύο αναγνωστών, του κ. Ηλία Ηλία και του κ.

Γεωργίου Παπαγεωργίου, οι οποίοι επαν-

δρώνουν τα αναλόγια του ναού.

Λειτουργία Αρχιεπισκόπου Νικήτα στον
Απόστολο Ανδρέα (Kentish Town)

Στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Παναγίας Ελε-

ούσης Νότιγχαμ χοροστάτησε του Όρθρου και προ-

εξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκο-

πος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, την Κυριακή Ε' Νηστειών.

Συλλειτούργησε ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ι.

Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωακείμ Ουρεϊλίδης.
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε επίσημο

γεύμα στην αίθουσα της Κοινότητος.

Με τους Έλληνες της Χιλής
συναντήθηκε διαδικτυακά 

ο ΓΓ Αποδήμου Ελληνισμού
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Στην πόλη Νότιγχαμ λειτούργησε
ο Επίσκοπος Μελιτηνής

Εξαιρετικά εποικοδομητική ήταν η διαδικτυακή

συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας Απόδη-

μου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Ιωάν-

νης Χρυσουλάκης, με το Προεδρείο και τα μέλη της

Ελληνικής Κοινότητας Σαντιάγο Χιλής – στο πλαίσιο

της προσπάθειάς να δημιουργηθούν δίκτυα επικοι-

νωνίας και συνεργασίας με τη νέα γενιά των Ομο-

γενών από όλο τον κόσμο.

Ο κ. Χρυσουλάκης συνεχάρη την Ελληνική Κοινό-

τητα της χιλιανής πρωτεύουσας, η οποία δραστηρ-

ιοποιείται σε πολλά μέτωπα με μεγάλη επιτυχία. Εξέ-

φρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι με την πρόσφατη

απόκτηση νέας έδρας τα μέλη της θα συνεχίσουν με

ανανεωμένο ζήλο τις αξιόλογες προσπάθειές τους

για ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνι-

κού πολιτισμού.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας, κα Maria Teresa

Marinakis, περιέγραψε τις δράσεις που έχουν προ-

γραμματιστεί για τους επόμενους μήνες με προε-

ξάρχουσα την οργάνωση του μεγάλου Κληρικολαϊ-

κού Συνεδρίου τον προσεχή Οκτώβριο στην Ουρου-

γουάη, στο οποίο προσκάλεσε τον κ. Χρυσουλάκη.

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημό-

σιας Διπλωματίας αποδίδει μεγάλη σημασία στην ελ-

ληνική Διασπορά στη Λατινική Αμερική, υπογράμμι-

σε ο Γενικός Γραμματέας, και στο πλαίσιο αυτό ο ίδιος

αποδέχθηκε την πρόσκληση με χαρά.

Ο Πρέσβυς της Ελλάδος στη Χιλή, κ. Παϊζης - Πα-

ραδέλλης, ο οποίος τίμησε τη συνάντηση με την πα-

ρουσία του, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα συγκινητικές

εκφάνσεις φιλελληνισμού που απαντώνται σε ολό-

κληρη τη χώρα, υπογραμμίζοντας τα πολλαπλά ο-

φέλη που θα έχει η Ελλάδα, εάν αξιοποιήσει τη σπου-

δαία αυτή δυναμική με περαιτέρω κοινές δράσεις και

καινοτόμες συνέργειες.

Τα πεδίο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών είναι

ευρύτατο στην παρούσα συγκυρία, δεδομένου ότι η

ομογενής Irina Karamanos, πέραν του ρόλου της

Πρώτης Κυρίας της Χιλής, έχει αναλάβει και χρέη Δι-

ευθύντριας Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων

της Προεδρίας. Επισημαίνεται δε ότι ο πατέρας της,

Jorge Karamanos, είχε διατελέσει επί μακρόν Πρό-

εδρος της Ελληνικής Κοινότητας Σαντιάγο.

Ομογένεια

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ VAROSI LETTINGS

Το VAROSI LETTINGS and ESTATES 
που δραστηριοποιείται στον κλάδο πωλήσεων 

και ενοικιάσεων στο Λονδίνο, ζητεί να προσλάβει:
Administrator – Νegotiator. 

Μισθός αναλόγως πείρας και προσόντων. 

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να στείλουν το βιογραφικό
τους στον διευθυντή Άρη Παυλίδη. 

Email: aris@varosilettings.co.uk 

Τηλ: 0207-2638100

Διεύθυνση: 176 Tollington Park, London N4 3AJ.
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4 Front Furniture has become one of the leading furniture 
suppliers to the housing sector. With over 20 years’ experience, 
we specialise in giving the best service to local authorities, housing 
associations, key partners and suppliers, government & public 
services, housebuilders and developers.

With two large warehouses in East Midlands and South East, we 
cover the entire country and can provide next day service from 
stock. We stock furniture, large & small appliances, household 
items and customised items for our large customers.

We have just invested over a million pounds in state-of-the-art 
injection moulding machinery in our factory in Essex, so we can 
make plastic chairs and other recyclable furniture for special 
contracts.

Our Locations
Head Office

Crystal Suite, 
120 Cockfosters Road, 
Barnet Hertfordshire 
EN4 0DZ

East Midlands Warehouse

5 Metro Park, 
Lockwood Court, Leeds, 
West Yorkshire 
LS11 5TY

South East Warehouse

40 Hillgrove Business 
Park, Nazeing Road, 
Waltham Abbey 
EN9 2HB

Furniture & appliance suppliers to landlords and 
managing agents, developers & housing associations, 

local authorities, government & public services.

4 Front Furniture
Trade furniture solutions

Our professional teams are trained to deliver, install and assemble 
all furniture, arrange everything to your instruction, and remove all 
packaging, whilst always treating the properties and the people 
you house with care and respect.

We are proud to say that during both lockdowns our teams were 
able to continue providing services to the social care and other 
vulnerable parts of the housing sector as we were given ‘critical 
worker’ status by the government.

Our mission is to improve the lives of the people you house 
and provide the housing sector with leadership, support, and 
collaboration.

Call us on 020 8803 6446 or visit www.4ff.co.uk



Our best wishes to all of you for a
Happy Easter!!!
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ανακούφιση στην Ευρώπη
από την πρωτιά Μακρόν

Με εκατομμύρια ευρώ
ενίσχυε ο Πούτιν την

ακροδεξιά Μαρί Λεπέν
Η ΓΑΛΛΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΤΟ 2014
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ… ΣΙΩΠΑ

Η Λεπέν προσπάθησε στην προεκλογική της εκστρατεία να

ασχοληθεί με τα εσωτερικά ζητήματα της Γαλλίας και να μην κατα-

πιαστεί τόσο με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε αντίθεση με τον

Εμανουέλ Μακρόν που είχε θέσει το θέμα υψηλά στην ατζέντα

του.

Η συμπάθεια της ακροδεξιάς υποψηφίου για τον Πούτιν είναι

γνωστή, όπως και η υποστήριξη που του είχε παράσχει όταν ο

τελευταίος κατέλαβε την Κριμαία το 2014. Κι αν τώρα δεν μιλάει

πολύ για αυτό όπως είναι αναμενόμενο, το επιτελείο του Μακρ-

όν φαίνεται πως θέλει να σηκώσει το θέμα στην αντιπαράθεση

μπροστά στις κάλπες. Όπως αναφέρει το Bloomberg το επιτελείο

του απερχόμενου Γάλλου προέδρου θα «ζωγραφίσει τη Λεπέν

ως σύμμαχο του Πούτιν».

Σε αυτήν την προσπάθεια, που θα δείξει εάν θα είναι αποτε-

λεσματική για τη συσπείρωση του «δημοκρατικού μετώπου» απέ-

ναντι στην απειλή της Ακροδεξιάς, ο Μακρόν θα μπορούσε να

αναφερθεί και σε κάτι παραπάνω από την πολιτική και ιδεολογι-

κή «φιλία» Λεπέν – Πούτιν.

Η γενναία «οικονομική ενίσχυση» του Ρώσου προέδρου στην

προεκλογική εκστρατεία της Λεπέν το 2014 μπορεί να έρθει ξανά

στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με άρθρο του BBC, το 2014 το κόμμα της κυρίας

Λεπέν είχε αποκλειστεί από τραπεζική χρηματοδότηση στη Γαλ-

λία λόγω των ακραίων ρατσιστικών θέσεων που εξέφραζε Στην

προσπάθειά της να χρηματοδοτήσει το κόμμα της, η Γαλλίδα πολι-

τικός κοίταξε προς τη Μόσχα και ο Πούτιν φαίνεται ότι ανταπο-

κρίθηκε.

Στους λογαριασμούς του «Εθνικού Μετώπου» μπήκαν σχεδόν

11 εκατομμύρια ευρώ μέσω της «First Chech Russian Bank» η

οποία φέρεται να έχει στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο και με το

σύστημα Πούτιν. 11εκ είναι ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Στο

μεταξύ είχαν απορριφθεί ιδέες για χρηματοδότηση είτε από το

Αμπου Ντάμπι είτε από το Ιράν.

Ακόμα πριν από τις εφετινές εκλογές, ρεπορτάζ που είδαν το

φως της δημοσιότητας ανέφεραν ότι η Λεπέν είχε κάνει αίτηση για

νέο δάνειο από τη Ρωσία το 2016, ένα χρόνο πριν από τις εκλο-

γές του 2017 όταν και έφτασε στο δεύτερο γύρο για να χάσει από

τον Εμανουέλ Μακρόν.

Οαπερχόμενος πρόεδρος της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν και η υποψήφια

της ακροδεξιάς Μαρί Λεπέν, που θα ανα-
μετρηθούν στις 24 Απριλίου στον δεύτε-
ρο γύρο των προεδρικών εκλογών,
ξεκίνησαν λυσσώδη εκστρατεία για να
πείσουν τους ελάχιστα κινητοποιημέ-
νους από την μονομαχία, απρόβλε-
πτους Γάλλους ψηφοφόρους.

«Τίποτε δεν έχει κριθεί», «μια νέα προε-

κλογική εκστρατεία αρχίζει»… Τα δύο στρα-

τόπεδα επιμένουν στην σημασία των δύο

επόμενων εβδομάδων εν όψει του δεύτε-

ρου γύρου, για τον οποίο οι δημοσκοπήσεις

δίνουν νικητή τον Εμανουέλ Μακρόν, αλλά

με μία νίκη πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση

με το 2017, όταν εξουδετέρωσε με νοκ άουτ

την αρχηγό της Ακροδεξιάς με 64%.

Νικητής του πρώτου γύρου με 27-28%,

έναντι 23-24% για την Λεπέν, ο Εμανουέλ

Μακρόν προβλέπεται ότι θα εξασφαλίσει 51%

έως 54% των ψήφων στον δεύτερο γύρο,

έναντι 46%-49% για την αντίπαλό του, σύμ-

φωνα με τις δημοσκοπήσεις που πραγμα-

τοποιήθηκαν με την ολοκλήρωση του πρώτου

γύρου των προεδρικών εκλογών.

«Γι’ αυτήν την εκλογή θα πρέπει να πολε-

μήσουμε, γιατί τίποτε δεν έχει παιχτεί», πα-

ραδέχθηκε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης,

Γκαμπριέλ Ατάλ, στο ραδιοφωνικό δίκτυο

«France Inter». Ο Εμανουέλ Μακρόν μπήκε

πολύ καθυστερημένα στην προεκλογική αρένα

και επικρίθηκε για το γεγονός ότι δεν έκανε

προεκλογική εκστρατεία πριν από τον πρώτο

γύρο.

Αμέσως μετά, στο ίδιο ραδιοφωνικό δίκτυο,

ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνι-

κού Συναγερμού της Λεπέν, δήλωσε πεπει-

σμένος ότι η υποψήφια της γαλλικής Ακρο-

δεξιάς θα καρπωθεί μεγάλο αριθμό των

ψήφων «του 70% των Γάλλων που κατα-

ψήφισαν τον απερχόμενο πρόεδρο» και

πρόσθεσε ότι «δεν πιστεύει» στο «ρεπου-

μπλικανικό μέτωπο» που έχει συγκροτηθεί

κατά της Ακροδεξιάς.

Τρεις υποψήφιοι των πρώτου γύρου από

τον χώρο της Αριστεράς, ο οικολόγος Γιανίκ
Ζαντό, ο κομμουνιστής Φαμπιέν Ρουσέλ,
η σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, καθώς και η

υποψήφια της Δεξιάς Βαλερί Πεκρές κάλε-

σαν τους ψηφοφόρους τους να ψηφίσουν

τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο δύο φιναλίστ θα πρέπει τώρα να κιν-

ητοποιήσουν τους Γάλλους ψηφοφόρους,

καθώς η ψηφοφορία του πρώτου γύρου ση-

μαδεύτηκε από υψηλή αποχή (25,14% ) και

την απόρριψη των δύο πολιτικών κομμάτων

που εναλλάχθηκαν στην διακυβέρνηση της

χώρας κατά την διάρκεια της 5ης Δημο-

κρατίας, που κατέγραψαν τα χειρότερα σκορ

της ιστορίας τους: λιγότερο το 5% για την

Βαλερί Πεκρές και λιγότερο από 2% για την

Αν Ινταλγκό.

Κυνήγι για τους ψηφοφόρους
της Αριστεράς

Το διακύβευμα θα είναι οι ψηφοφόροι του

υποψήφιου της ριζοσπαστικής αριστεράς

Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που κατέλαβε την τρίτη
θέση με σχεδόν το 22% των ψήφων, απο-

κτώντας έτσι τον ρόλο του διαιτητή.

Ο Μελανσόν, της «Ανυπότακτης Γαλλίας»

(LFI), δήλωσε ήδη από επαναλαμβάνοντάς

το τρεις φορές κατά την ομιλία του μετά την

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ότι «ούτε
μια ψήφος» δεν πρέπει να πάει στην Άκρα
Δεξιά. Απέφυγε ωστόσο να καλέσει σε ψήφο

υπέρ του Εμανουέλ Μακρόν.

Η θέση αυτή διατυπώθηκε ξανά από τον

δεύτερο στην ιεραρχία της παράταξης Αν-
τριέν Κατενάνς, ο οποίος πρόσθεσε ότι

«ολόκληρη η ευθύνη για ό,τι συμβεί στον

δεύτερο γύρο θα ανήκει στον βασικό πρω-

ταγωνιστή, τον Εμανουέλ Μακρόν».

«Στόχος της LFI είναι πλέον να αγωνι-

σθεί για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου

και να επιβάλει συγκατοίκηση στον Εμανου-

έλ Μακρόν», εξήγησε.

Το κυνήγι των ψηφοφόρων της Αριστεράς

έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Γκαμπριέλ Ατάλ τόνι-

σε το έργο της κοινωνικής πολιτικής του Εμα-

νουέλ Μακρόν, ο οποίος πασχίζει να βγάλει

από πάνω του την ετικέτα του «προέδρου

των πλουσίων». 

«Κάναμε πολλά για να περιορίσουμε τα

ρήγματα», είπε.

«Οι υποψήφιοι δεν είναι ιδιοκτήτες των

ψηφοφόρων τους και πιστεύω ότι πολλοί από

όσους ψήφισαν Ζαν-Λυκ Μελανσόν δεν θέλουν

σύνταξη στα 65, δεν θέλουν την ανάθεση της

γαλλικής πολιτικής σε ιδιωτικές εταιρείες και

θα ψηφίσουν την Μαρίν Λεπέν στον δεύτε-

ρο γύρο», πιστεύει ο εκπρόσωπος του Εθνι-

κού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά.

Στα χαρτιά, η Λεπέν έχει μία πολύ μικρό-

τερη από τον Μακρόν δεξαμενή ψηφοφόρ-

ων. Μπορεί να ποντάρει με βεβαιότητα στους

ψηφοφόρους του ακροδεξιού Ερίκ Ζεμούρ,

(7%) και του Νικολά Ντυπόν-Ενιάν (2%).

Και οι δύο έδωσαν κατεύθυνση για ψήφο

στην Λεπέν. 

Η τηλεοπτική μονομαχία

Σημείο-κλειδί των επόμενων δύο εβδο-

μάδων και της νέας προεκλογικής εκστρα-

τείας θα είναι η 20ή Απριλίου και η παραδο-

σιακή τηλεοπτική μονομαχία των δύο φιναλίστ.

Το 2017, το debate ήταν καταστροφικό για

την Μαρί Λεπέν, η οποία εμφανίσθηκε νευρ-

ική και τελείως απροετοίμαστη για τα θέμα-

τα της συζήτησης, γεγονός που συνέβαλε

στην νίκη του Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτήν την φορά, η υποψήφια της γαλλι-

κής Ακροδεξιάς έδειξε κατά την προεκλογι-

κή εκστρατεία περισσότερο προετοιμασμένη,

επικεντρώνοντας στην αγοραστική δύναμη

των Γάλλων, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν, απο-

ρροφημένος από τον πόλεμο στην Ουκρ-

ανία, δεν έλαβε παρά ελάχιστα μέρος στην

εκστρατεία.

Μία νίκη της Μαρί Λεπέν θα είχε σημαντι-

κές διεθνείς συνέπειες, με την δεδομένη εχ-

θρότητά της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρ-

ωση και την βούλησή της, για παράδειγμα,

να βγάλει την Γαλλία από το στρατιωτικό σκέ-

λος του ΝΑΤΟ. Και θα ενθουσίαζε τον Βλαν-

τίμιρ Πούτιν.

Η εκλογή της Λεπέν θα ήταν διπλή πρώτη:

πρώτη εκλογή ακροδεξιού προέδρου και

πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Γαλλίας.

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο

020 7195 1787 - 8



Ο πρωθυπουργός της Σλο-

βακίας Έντουαρντ Χέγκερ επι-

βεβαίωσε ότι έστειλε αντιαερο-

πορικό σύστημα S-300 στην

Ουκρανία. 

Πρόκειται για την πρώτη χώρα

του ΝΑΤΟ που ανταποκρίθηκε

στις εκκλήσεις του προέδρου

Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την

προμήθεια ισχυρού πυραυλικού

οπλισμού. 

Οι S-300 είναι ένα σύστημα

πυραύλων εδάφους – αέρους

μεγάλου βεληνεκούς της σοβιε-

τικής εποχής που μπορεί να κα-

ταρρίψει πυραύλους Κρουζ και

αεροσκάφη και έχει εμβέλεια έως

και 90 μίλια. 

Θεωρείται ένα από τα πιο

ισχυρά αντιαεροπορικά πυραυ-

λικά συστήματα και βρίσκεται στο

οπλοστάσιο τριών χωρών του

ΝΑΤΟ: Σλοβακία, Βουλγαρία και

Ελλάδα.

Την Παρασκευή, ο Σλοβάκος

πρωθυπουργός έγραψε στο

Facebook ότι η δωρεά του συστή-

ματος δεν σημαίνει ότι η Σλο-

βακία, μια χώρα του ΝΑΤΟ, έχει

γίνει μέρος της ένοπλης σύγ-

κρουσης στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έχει παροτρύνει

τους Δυτικούς συμμάχους να

στείλουν αεροπλάνα, άρματα

μάχης και αμυντικά συστήματα

στην Ουκρανία και αναφέρθηκε

στους S-300 κατά τη διάρκεια

ομιλίας στο Κογκρέσο, τον περα-

σμένο μήνα.

«Ξέρετε τι είδους αμυντικά

συστήματα χρειαζόμαστε, S-300

και άλλα παρόμοια συστήματα»,

είχε πει ο Ουκρανός πρόεδρος. 

Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν

αρχίσει να εντείνουν την υπο-

στήριξή τους προς την Ουκρα-

νία, στέλνοντας περισσότερο

βαρύ οπλισμό, καθώς η εισβο-

λή της Ρωσίας συνεχίζεται.

Η Τσεχική Δημοκρατία έγινε η

πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ που έστει-

λε άρματα μάχης στην Ουκρανία

νωρίτερα αυτή την εβδομάδα,

όπως δήλωσε αρμόδια πηγή στο

Reuters.

Ο Γενικός Γραμματέας του

ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ,

δήλωσε στο AP ότι χώρες του

ΝΑΤΟ – μεμονωμένα – σχεδιά-

ζουν να αυξήσουν την παροχή

όπλων στην Ουκρανία μετά τις

πρόσφατες θηριωδίες, αλλά δεν

έδωσε  λεπτομέρειες.
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Ρωσικούς πυραύλους S-300 
έστειλε η Σλοβακία στην Ουκρανία

24ñ∂LEFTHERIA Great Holy Thursday 25th April 2019∂aster Message

Dearly Beloved in the Lord,
It is with particular joy that I am

sending to each and every one of
you my heartfelt and fatherly greet-
ings of love and honour on the oc-
casion of the Sacred Passion and
of Easter, events that are unique
and soul-saving, which we Chris-
tians are blessed to celebrate this
year and, together with the Mer-
ciful Christ who loves Mankind,
participate spiritually and in a de-

vout and reverent manner in the
Passion and joy of His Resurrec-
tion from the dead. All Christians
celebrate and honour these Holy
Days, and we reverently partici-
pate in the prayerful and moving
Divine Services, which take place
every day, both morning and
evening, in our Churches.

It has been justly said that the
Orthodox Church is the Church of
the Resurrection: and truly it is;

and this great truth is proclaimed
daily, because the Events of the
Passion and the Resurrection re-
mind us of the great truths of the
Gospel, namely that Christ came
in to this world "to save sinners".
By means of his sacrifice on the
cross, he paid the price for the pur-
chase of the sins of all Mankind.
The hymn-writer of the Church
justifiably chants: "By your pre-
cious blood you have redeemed us

from the curse of the law; nailed
to the Cross and pierced by the
lance, you have become a source
of immortality for humankind.
Lord, glory to you".

The Holy Evangelists, Matthew,
Mark, Luke and John, have de-
voted many pages of their sacred
texts to lay emphasis on the Pas-
sion, the Sacrifice and the bound-
less philanthropy of God for hu-
mankind; while the poets and

hymn-writers of the Church re-
main astonished at the extent of
the philanthropy and love by which
the Father imparted the mystery
of our salvation, which was con-
cealed, revealed and realised dur-
ing the days of Pontius Pilate, the
Roman procurator, and the High
Priests of the Israelite People.

During these Holy Days of the
Sacred and Great Lent, all Chris-
tians – and, in particular, we Or-
thodox Christians who reside in
the hospitable countries of the Unit-
ed Kingdom and Ireland – are called
upon to prepare ourselves to re-
ceive Christ who is both God and
Man, who comes to suffer and be
sacrificed for our salvation as well
as for that of the whole world. Let
us hasten therefore to our Church-
es to re-baptise ourselves in the
spirit and the true meaning of these
days. "Come, let us accompany
him, and be crucified with him
along with our passions", as the
hymn-writer so very vividly ad-
vises us, so that we may, like the
prudent virgins, partake in the mar-
riage of Christ the Bridegroom and
become participants in and par-
takers of the mystery of our per-
sonal salvation – for as Paul the
Apostle writes: "All of you who
were baptised into Christ have
clothed yourselves with Christ,
Hallelujah". The values of Chris-
tianity retain their significance and
relevance throughout time. This
is particularly true in our own days
when many men and entire nations
and governments have lost their
true bearings, since they have dis-
tanced themselves from the mes-
sage of the Gospel, of which the
Great Lent reminds us through the
sacrifice of Christ for the benefit
of others, with the message of free-
dom and respect for others and the
spirit of sacrifice and unselfish-
ness that should at all times pre-
dominate in the actions and thoughts
of human beings. Let us not for-
get that Christ preached love, for-
giveness, immortality and eterni-

ty to stress the value of human ex-

istence, which would show respect

for all human beings and would

build civilisation on the founda-

tion of peace, security and happi-

ness for everyone. Since, without

each other and without the sacred

command to "love your neighbour

as yourself", the Kingdom of God

for which Christ took on flesh and

sacrificed himself on the Cross for

the salvation of the World cannot

be established. 

Let us not forget also that we

cannot participate in the Passion

and the Resurrection of our Lord,

if we do not humble ourselves and

if we do not forgive our enemies.

For this reason, the hymn-writer

cries out: "Let us forgive all things

on the Resurrection, and so let us

cry: Christ has risen from the dead,

by death he has trampled on death

and to those in the graves he has

given life". For this reason, with

our souls cleansed and in a deter-

mined, humble and modest spir-

it, let us confess our sins, receive

communion of the Immaculate

Mysteries of the Body and Blood

of Christ, share our goods with the

poor, with strangers, those im-

prisoned, those who are infirm or

are needy, in order to receive the

mercy and pardon of our Lord Je-

sus Christ, who gave his blood as

a ransom for many and for the eter-

nal life of the human race. To Him

belong the glory, the kingdom and

the might unto the ages of ages.

Amen.

Archbishop Gregorios 
of Thyateira and Great Britain

EASTER ENCYCLICAL OF THE ARCHBISHOP OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN

GREGORIOS: “With humble and modest 
spirit to receive the mercy of our Lord”
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΥΚΡΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΥΤΙΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

ΖΕΛΕΝΣΚΙ: «Δεκάδες χιλιάδες 
οι νεκροί στη Μαριούπολη»

«ΑΛΛΑ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ
ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ…»

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν σκοτωθεί από

τη ρωσική επίθεση εναντίον της Μαριούπολης στη νοτιοανατολική

Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

μιλώντας στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας.

«Η Μαριούπολη έχει καταστραφεί, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες

νεκροί αλλά, παρά το γεγονός αυτό, οι Ρώσοι δεν σταματούν την επίθε-

σή τους», κατήγγειλε ο Ζελένσκι.

Εξάλλου ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του χρειάζεται

περισσότερη βοήθεια για να επιβιώσει από αυτό τον πόλεμο, εκτιμώντας

ότι η Ρωσία δεν θα σταματήσει την επίθεσή της εκτός κι αν αναγκα-

στεί.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε τι είδους όπλα ζητεί, αλλά επεσήμανε

ότι η Νότια Κορέα διαθέτει πολλά όπλα τα οποία όχι μόνο θα μπορ-

ούσαν να βοηθήσουν να σωθούν πολλές ζωές απλών Ουκρανών

αλλά και να αποτρέψουν μια ρωσική επίθεση εναντίον άλλων χωρών.

«Η Ουκρανία έχει ανάγκη διάφορες στρατιωτικές τεχνολογίες, από

αεροσκάφη ως τεθωρακισμένα», εξήγησε απευθυνόμενος μέσω διερ-

μηνέα στους Νοτιοκορεάτες βουλευτές. «Η Νότια Κορέα μπορεί να

μας βοηθήσει», τόνισε.
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Στην ανατολική Ουκρανία
επικεντρώνεται ο Πούτιν

Νέο «Αττίλα» 
στρατηγό 

διόρισε στην
Ουκρανία 
ο Πούτιν

Η Ρωσία διόρισε νέο διοικητή για την εισβο-

λή στην Ουκρανία, καθώς εστιάζει εκ νέου τις

πολεμικές της προσπάθειες στα ανατολικά αφού

απέτυχε να εξασφαλίσει εδάφη γύρω από την

πρωτεύουσα Κίεβο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο στρατηγός

Αλεξάντερ Ντβόρνικοφ διοικητής της Νότιας Στρ-

ατιωτικής Περιφέρειας, θα ηγείται πλέον των

ρωσικών στρατευμάτων στο πεδίο, σύμφωνα

με δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας και διπ-

λωμάτες με γνώση της εξέλιξης. Προς το παρόν

δεν έχει υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από το

Κρεμλίνο.

Από τη Συρία στην Ουκρανία

Ο 60χρονος Ντβόρνικοφ έχει καταλάβει πολ-

λές υψηλές θέσεις στον ρωσικό στρατό, μεταξύ

των οποίων και διοικητής του στρατού της Στρ-

ατιωτικής Περιφέρειας της Άπω Ανατολής.

Επέβλεπε τις δυνάμεις της Μόσχας στη Συρία

το 2015 και το 2016, όπου πολέμησαν μαζί με

τα συριακά κυβερνητικά στρατεύματα σε μια

σύγκρουση όπου ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ

κατηγορήθηκε για χρήση χημικών όπλων εναν-

τίον των πολιτών της χώρας του. Σύμφωνα με

πληροφορίες, ο συγκεκριμένος στρατηγός έχει

ένα βιογραφικό που περιλαμβάνει βιαιότητες

εναντίον αμάχων στη Συρία. 

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντβόρ-

νικοφ ανέβηκε σταθερά στην ιεραρχία του ρωσι-

κού στρατού, αφού ξεκίνησε ως διοικητής διμοι-

ρίας το 1982. Πολέμησε κατά τη διάρκεια του

δεύτερου πολέμου στην Τσετσενία και κατέλα-

βε πολλές κορυφαίες θέσεις προτού τεθεί επι-

κεφαλής των ρωσικών στρατευμάτων στη Συρία

το 2015.

Το 2016, ο Πούτιν απένειμε στον Ντβόρνικοφ

το μετάλλιο του Ήρωα της Ρωσίας, ένα από τα

υψηλότερα βραβεία της χώρας. Υπηρετεί ως

διοικητής της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας

από το 2016.

Ήταν μέχρι στιγμής υπεύθυνος για τις επιχει-

ρήσεις στα νότια και ανατολικά της Ουκρανίας,

σύμφωνα με το Institute for the Study of War. Η

έλλειψη ενός ενιαίου ανώτερου διοικητή είχε

«σαφώς εμποδίσει τη συνεργασία των ρωσικών

δυνάμεων» ανέφερε σε έκθεσή του.

Ηάρνηση του ουκρανικού λαού να παραδοθεί, η
ηρωική αντίσταση στο Ρώσο εισβολέα, η γεν-

ναία στάση του προέδρου τους Βολοντιμίρ Ζελένσκι
και η μεγάλη διεθνής υποστήριξη αναγκάζουν τον
αυταρχικό πρόεδρο Πούτιν να αναπροσαρμόσει τα
σχέδιά του. Η κατάκτηση της πρωτεύουσας Κίεβο
και η υποταγή ολόκληρης της Ουκρανίας καθίσταται
στόχος ανέφικτος.

Η Μόσχα άρχισε να αποσύρει τις δυνάμεις της από

περιοχές κοντά στο Κίεβο και τα βόρεια της Ουκρανίας

στα τέλη του περασμένου μήνα, έτσι ώστε, όπως ανα-

κοίνωσε, να επικεντρωθεί στην κατάληψη του Ντονμπάς.

Τις τελευταίες ημέρες όλα δείχνουν ότι η Ρωσία ενισχύει

όσο μπορεί τις δυνάμεις της στο Ντονμπάς για να δοθεί

η «τελική μάχη» για την περιοχή στην ανατολική Ουκρ-

ανία.

Το Reuters, σε ανάλυσή του, αναφέρει ότι η Μόσχα

προλειαίνει το έδαφος για μια παρατεταμένη μάχη που

είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει μεγάλες απώλειες και στις

δύο πλευρές. Η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει τη

νέα της επίθεση στο Ντονμπάς ήδη από το τέλος αυτής

της εβδομάδας ή την επόμενη εβδομάδα, όταν φτάσουν

ενισχύσεις από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία καθώς και

από το Κίεβο, το Τσερνίχιβ και το Σούμι στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία πιθανότατα θα προσπαθήσει να αποφύγει

ανοιχτές μάχες αρμάτων μάχης, χρησιμοποιώντας πυρο-

βολικό για να στοχεύσει γραμμές ανεφοδιασμού και εξο-

πλισμό και να στείλει ομάδες επιδρομών για να επιτε-

θούν σε γραμμές επιμελητείας, λένε οι αναλυτές.

Η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar δημοσίευσε

δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Παρασκευή

και δείχνουν μια ρωσική στρατιωτική φάλαγγα τεθωρα-

κισμένων οχημάτων και φορτηγών μήκους οκτώ μιλίων

να ρυμουλκεί πυροβολικό και κιτ υποστήριξης ανατολι-

κά της ουκρανικής πόλης Χάρκοβο και να κατευθύνεται

νότια προς το Ντονμπάς.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντόνετσκ, Μούζικα,
δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία φαινόταν σαν να βρίσκε-

ται στην τελική φάση της ανασυγκρότησης και σφυρο-

κοπούσε την περιοχή με βομβαρδισμούς όλο το εικοσι-

τετράωρο.

«Θα γίνουμε μάρτυρες μιας παρατεταμένης μάχη για

το Ντονμπάς. Η Ρωσία έχει πιθανότητες να επικρατήσει,

αλλά μόνο λόγω της υπεροχής στη δύναμη πυρός, στον

εξοπλισμό και στο ανθρώπινο δυναμικό και όχι λόγω της

επιχειρησιακής υπεροχής», υποστηρίζει ο κ. Μούζικα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC από το Ντονμπάς,

όλοι πλέον περιμένουν την επίθεση. Ακόμα και τα σκυλιά.

«Οι άνθρωποι στην ανατολική Ουκρανία γνωρίζουν

ότι οι Ρώσοι πρόκειται να εντείνουν την επίθεσή τους εδώ.

Ακόμα και τα σκυλιά στους δρόμους φαίνεται να το ξέ-

ρουν και γαβγίζουν όποτε ακούγεται δυνατός κρότος από

πυρά πυροβολικού από μακριά. Εκατοντάδες χιλιάδες

άνθρωποι έχουν ήδη καταφύγει στη σχετική ασφάλεια της

δυτικής Ουκρανίας. Για άλλη μια φορά μεγάλες φάλαγ-

γες ρωσικών οχημάτων εντοπίστηκαν από δορυφόρο –

αυτή τη φορά κατευθύνονται προς τα ανατολικά. Εδώ στο

Ντονμπάς έχουμε δει επίσης σημάδια ότι η Ουκρανία φέρ-

νει περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβα-

νομένων τεθωρακισμένων οχημάτων και συστημάτων

αεράμυνας μεγαλύτερης εμβέλειας. Όχι όμως στον όγκο

των ενισχύσεων της Ρωσίας».

Και οι δύο πλευρές είχαν, μέχρι τώρα, περίπου ισοδύνα-

μο αριθμό δυνάμεων στην περιοχή, περίπου 30-40.000

στρατιώτες. Δυτικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα πάντα με

το βρετανικό δίκτυο, λένε ότι η Ρωσία στοχεύει να δι-

πλασιάσει ή και να τριπλασιάσει τη δύναμή της στην περ-

ιοχή. Ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο

καθώς η Ρωσία ανασυνθέτει τις μονάδες της.

Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, από την

έναρξη του πολέμου η Ρωσία έχει χάσει το 20% της δύνα-

μής της.

Την ίδια ώρα, στην ανατολική Ουκρανία βρίσκονται τα

πιο σκληρά στρατεύματα της χώρας. Οι Ουκρανοί τα

τελευταία οκτώ χρόνια πολεμούν τους αυτονομιστές που

υποστηρίζονται από τη Ρωσία η οποία εξακολουθεί να

έχει ένα αριθμητικό πλεονέκτημα. Και αυτό διότι υπήρξε

αναδιάταξη των ρωσικών στρατευμάτων μετά την αποτυ-

χημένη επίθεσή γύρω από το Κίεβο. Η Ρωσία, επίσης,

μάχεται τώρα σε λιγότερα μέτωπα και οι γραμμές εφο-

διασμού της δεν θα είναι τόσο μεγάλες.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΖΗΤΑ Ο ΖΕΛΕΝΣΚΙ

Ο πρόεδρος Ζελένσκι εναποθέτει τις ελπίδες του στη

βοήθεια που θα στείλουν κυρίως τρεις μεγάλες δυτικές

χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γερμανία.

Γι’ αυτό και επαίνεσε τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μίλησε

για γενοκτονία που διαπράττουν οι Ρώσοι στην Ουκρα-

νία, ενώ κάλεσε τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να επισκε-

φτεί το Κίεβο.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε με σαρ-

καστικό ύφος τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τις δηλώσεις του

ότι η ρωσική «στρατιωτική επιχείρηση πάει σύμφωνα με

το σχέδιο».

«Για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας στον κόσμο όλο

δεν καταλαβαίνει πώς τους κατέβηκε αυτό το σχέδιο, που

προβλέπει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών

τους μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν μήνα. Ποιος

ακριβώς το ενέκρινε;» σημείωσε στο νυχτερινό του διάγ-

γελμα ο Ζελένσκι.

Μάλιστα, διερωτήθηκε πόσους θανάτους Ρώσων στρα-

τιωτικών θα θεωρούσε αποδεκτές απώλειες ο Πούτιν,

σημειώνοντας ότι η Ρωσία έχασε σε 48 ημέρες περισ-

σότερους άνδρες απ’ όσους θρήνησε κατά τη διάρκεια

του δεκαετούς πολέμου στο Αφγανιστάν.

«Πρέπει να καταλάβουμε πως δεν έχουν κολλήσει όλα

τα ρωσικά άρματα μάχης στα χωράφια, δεν το σκάνε όλοι

οι στρατιώτες από τα μέτωπα, δεν είναι όλοι οι στρατιώτες

κληρωτοί που δεν ξέρουν ούτε πώς να κρατήσουν το όπλο

τους. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να τους φοβόμαστε,

σημαίνει πως δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τα κατορ-

θώματα των μαχητών μας, του στρατού μας», συνέχισε

σε ανάλογο ύφος.

Πάντως δεν επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία έκανε χρήση

χημικών όπλων στη Μαριούπολη, σημειώνοντας ότι δεν

μπορεί να διενεργηθεί έρευνα στην πόλη αφού οι μάχες

εκεί συνεχίζονται. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι απειλές από τη

Μόσχα για χρήση τέτοιων όπλων σημαίνει ότι η Δύση

πρέπει να αναλάβει δράση τώρα για να αποτρέψει το

ενδεχόμενο.

ΤΟΛΜΗΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας του

G7 που επισκέφθηκε την Ουκρανία, αφότου ξεκίνησε η

ρωσική εισβολή. Η επίσκεψη  δεν είχε δημοσιοποιηθεί

πριν από την πραγματοποίησή της. Η Βρετανία ηγείται

της στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία και του

αντιπολεμικού συνασπισμού των κυρώσεων κατά του

Ρώσου επιτιθέμενου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός με την αιφνιδιαστική

επίσκεψη στο Κίεβο είχε κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Ου-

κρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Περπάτησε μαζί

του στους δρόμους μιας έρημης πόλης, όπου μόνο …

κοράκια ακούγονταν.

Ο πρωθυπουργός αξιοποίησε την επίσκεψη για να

παρουσιάσει ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτι-

κής βοήθειας. Ο κ. Τζόνσον ανακοίνωσε ότι η Βρετανία

θα στείλει όπλα αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών στην

Ουκρανία». Επίσης, εξέφρασε τη μακροπρόθεσμη υπο-

στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία.

ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΒΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ
ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

Φρίκη προκαλούν οι αφηγήσεις θυμάτων του ρωσι-
κού στρατού. Σε ρεπορτάζ του BBC αναφέρεται ότι:

Σε μια ήσυχη, αγροτική γειτονιά 70 χιλιόμετρα δυτικά

του Κιέβου, ο δημοσιογράφος του βρετανικού καναλιού

μίλησε με την 50χρονη «Άννα». Το όνομά της έχει αλλαχθ-

εί για την προστασία της.

Η Άννα περιγράφει ότι στις 7 Μαρτίου βρισκόταν στο

σπίτι με τον σύζυγό της όταν εισέβαλε ένας ξένος στρα-

τιώτης. «Με την απειλή όπλου, με πήγε σε ένα κοντινό

σπίτι. Με διέταξε: ‘Βγάλε τα ρούχα σου αλλιώς θα σε πυρο-

βολήσω’. Απειλούσε συνεχώς ότι θα με σκοτώσει αν δεν

έκανα ό,τι μου έλεγε. Στη συνέχεια άρχισε να με βιάζει».

Η Άννα περιέγραψε τον δράστη της ως έναν νεαρό,

αδύνατο, Τσετσένο μαχητή που είχε συμμαχήσει με τη

Ρωσία.

Η Άννα επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε αιμόφυρτο

τον σύζυγό της. Είχε πυροβοληθεί στην κοιλιά.

«Είχε προσπαθήσει να τρέξει πίσω μου για να με σώσει,

αλλά χτυπήθηκε από μια σφαίρα», είπε. Μαζί αναζήτησαν

καταφύγιο στο σπίτι ενός γείτονα. Δεν μπορούσαν να μετα-

φέρουν τον σύζυγό της στο νοσοκομείο λόγω των μαχών.

Πέθανε από τα τραύματά του δύο ημέρες αργότερα. Έδει-

ξε στους δημοσιογράφους πού έθαψε, με τη βοήθεια των

γειτόνων της, τον σύζυγό της, στην πίσω αυλή του σπι-

τιού τους. Ένας ξύλινος σταυρός στέκεται στην κεφαλή

του τάφου.   

Ο Andrii Nebytov, ο αρχηγός της Aστυνομίας της πε-

ριοχής του Κιέβου, μίλησε για μια άλλη υπόθεση που διε-

ρευνούν σε ένα χωριό 50 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου.

Μια τριμελής οικογένεια – ένα ζευγάρι γύρω στα τριάν-

τα και το μικρό τους παιδί – ζούσε σε ένα σπίτι στην άκρη

του χωριού.

«Στις 9 Μαρτίου, αρκετοί στρατιώτες του ρωσικού στρ-

ατού μπήκαν στο σπίτι. Ο σύζυγος προσπάθησε να προ-

στατεύσει τη γυναίκα και το παιδί του. Έτσι, τον πυροβόλη-

σαν στην αυλή», δήλωσε ο κ. Nebytov.

«Ύστερα από αυτό, δύο στρατιώτες βίασαν επανειλ-

ημμένα την σύζυγο. Έφευγαν και επέστρεφαν. Γύρισαν

τρεις φορές για να τη ξαναβιάσουν. Απείλησαν ότι αν αντι-

σταθεί θα έκαναν κακό στο μικρό της αγόρι. Για να προ-

στατεύσει το παιδί της δεν αντιστάθηκε». 

Η διαμεσολαβητής της Ουκρανίας για τα ανθρώπινα

δικαιώματα Lyudmyla Denisova λέει ότι καταγράφουν

αρκετές περιπτώσεις βιασμών:

«Περίπου 25 κορίτσια και γυναίκες ηλικίας 14 έως 24

ετών βιάστηκαν συστηματικά κατά τη διάρκεια της κατοχής

στο υπόγειο ενός σπιτιού στην Μπούσα. Εννέα από αυτές

είναι έγκυες», δήλωσε η ίδια. 

«Οι Ρώσοι στρατιώτες τους είπαν ότι θα τις βίαζαν σε

σημείο που δεν θα ήθελαν σεξουαλική επαφή με κανέναν

άνδρα, για να τις αποτρέψουν από το να αποκτήσουν

ουκρανικά παιδιά». 

Λέει ότι δέχονται αρκετές κλήσεις στις γραμμές υπο-

στήριξης – και λαμβάνουν πληροφορίες μέσω Telegram.

«Μια 25χρονη γυναίκα τηλεφώνησε για να μας πει ότι

η 16χρονη αδελφή της βιάστηκε στο δρόμο μπροστά στα

μάτια της. Είπε ότι φώναζαν «Αυτό θα συμβεί σε κάθε

ναζιστική πόρνη» καθώς βίαζαν την αδελφή της», δήλω-

σε η κ. Denisova.
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WINE, BEER AND SPIRIT MERCHANTS

SPECIALIST GREEK AND CYPRIOT IMPORTER & SUPPLIER

FREE DELIVERY ON ORDERS OVER £100

TO MAINLAND UK

RESIDENTIAL ADDRESSES

ONLINE ORDERING & CLICK AND COLLECT

www.aspris.co.uk

19 FERDINARD STREET, CHALK FARM, LONDON NW1 8EU

TEL: 0207 485 9733

Happy Easter! 



autumn-gardens.com

Autumn Gardens     

Care Homes and Day Care Services for Older People 
Nursing, Dementia and Residential Care

We specialise in the care of the Greek Cypriot community. To �nd out 
more about our care homes based in Southgate and Winchmore Hill visit

Anastasia Lodge

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!
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Τα εγκαίνια του νέου κυπριακού εστιατορίου «Taste of Cyprus» στο Blackstock

Road του βορείου Λονδίνου τελέστηκαν το Σάββατο 26 Μαρτίου από τον βου-

λευτή της περιοχής και τέως αρχηγό του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν.

Ιδιοκτήτης του εστιατορίου είναι ο συμπατριώτης Χρήστος Τρούλους, ο οποίος

διατηρεί ακόμα ένα παρόμοιο εστιατόριο, με το ίδιο όνομα, στην περιοχή Cheshunt,

προάστιο του Λονδίνου.

Ακολούθησε αγιασμός και ευχές για ευόδωση της προσπάθειας από τον πα-

τέρα Κωνσταντίνο Γαριβαλδηνό.

Ο κ. Κόρμπιν ευχαρίστησε τον Χρήστο Τρουλλούς για την επέκταση της επι-

σιτικής του δραστηριότητας στην εκλογική του περιφέρεια και του ευχήθηκε «κα-

λές δουλειές». 

Ο κ. Κόρμπιν, με την ευκαιρία του Πάσχα, ευχήθηκε στην Κυπριακή Παροικία

χρόνια πολλά και κάθε καλό.

Αγιασμός και εγκαίνια του εστιατορίου 
«Taste of Cyprus» από τον Jeremy Corbyn

������ �������... Taste of Cyprus ������ Cheshunt



ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ο Μητροπολίτης Γερμανός 

Στρηνόπουλος 
και ο Ελευθέριος Βενιζέλος

(συνέχεια)

Στη συνέχεια, λοιπόν, θεωρούμε σκόπιμο να παρα-

θέσουμε την ομιλία του Γερμανού, την οποία εξεφώνησε

τέσσερα σχεδόν χρόνια πριν την εκλογή του ως Μητρο-

πολίτης Θυατείρων, όπως την διέσωσε χειρόγραφη ο

ίδιος:   

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

«Λόγος επί τη διασώσει του 

Ελευθερίου Βενιζέλου εν τω Ι. Ναώ του Αγίου

Δημητρίου εν Πριγκήπω, 

6 Δεκεμβρίου 1919. Γ. Στρην.

«Φιλόχριστον και φιλάπατρι εκκλησίασμα! Εθέσα-

μεν τέρμα εις μίαν μεγάλην εκκλησιαστικήν εορτήν και

εγκαινιάζομεν μίαν μεγάλην εθνικήν πανήγυριν! Εωρτά-

σαμεν εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς την ετησίαν

μνήμην του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου και τονίζο-

μεν δόξαν και αίνον προς το πανάγαθον Θεόν επί τη

διασώσει του μεγάλου αρχηγού της φυλής μας, του

Ελευθερίου Βενιζέλου! Ποία η σχέσις και η συνάφεια

των δύο εορτών και πανηγύρεων; Πολλή και μεγάλη!

Όστις ενέκυψεν εις την μελέτην της εθνικής ημών ιστο-

ρίας, γινώσκει καλώς το ιδιαίτερον σέβας και την τιμήν,

την οποίαν ο ελληνικός λαός εν γένει και ιδιαιτέρως ο

ναυτικός ελληνικός κόσμος απονέμει εις τον σήμερον

εορταζόμενον Άγιον. Διατί; Διότι εν τω προσώπω αυτού

ο ελληνικός λαός ανέκαθεν διείδε τον ανύστακτον προ-

στάτην και κυβερνήτην, τον ακοίμητον ναύκληρον εν

τω διάπλω των ποικίλων του πελάγους υφάλων, τον

κατευναστήν των κυμάτων του μαινομένου κλύδωνος,

τον δεξιόν οιακοστρόφον εν τη ορμή της καταιγίδος και

της θυέλλης, τον πανταχού και πάντοτε προφθάνοντα

Ιεράρχην Νικόλαον! Όστις ομοίως με άγρυπνον όμμα

παρηκολούθησε τα τελευταία έτη της ιστορίας του Έθνο-

υς μας, όστις έζησε τας αγωνίας, τας οποίας από δεκα-

ετίας και πλέον διέρχεται η φυλή μας, εκείνος εννοεί

την αγάπην, την αφοσίωσιν, την λατρείαν, την οποίαν

αισθάνεται σύμπαν το ελληνικόν προς τον γίγαντα της

φυλής, τον Ελευθέριον Βενιζέλον! Διατί; Διότι ησθάνθη,

διότι το είδε, διότι το εψηλάφησεν, ότι αυτός εν τω

προσώπω του ενεσάρκωσε τα ιδεώδη της φυλής, αυτός

παρέστη ακάματος προστάτης και υπερασπιστής των

δικαίων αυτής, αυτός εν ημέραις κινδύνων και ταραχών

απεδείχθη ο δεξιώτατος του σκάφους της πολιτείας

πηδαλιούχος, αυτός υπήρξεν ο ρηξικέλευθος ηγέτης

του Έθνους: προς εκπλήρωσιν των προαιωνίων αυτού

πόθων και ονείρων, αυτός εγένετο ο σωτήρ και ρύστης

της τιμής και της υπάρξεως της πατρίδος! Ό,τι έρα δι’

ένα έκαστον εξ ημών ως Χρ/νόν είναι ο Άγιος Νικόλα-

ος, τούτο δι’ έκαστον ως Έλληνα είνε ο Ελευθέριος Βενι-

ζέλος. Παντός επομένως επαίνου άξιοι είναι εκείνοι,

οίτινες έσχον την πρωτοβουλίας να συνδέσωσι την

εορτήν εκείνου προς τον πανηγυρισμόν τούτου! Αλλά

τις η προς τούτο δοθείσα αφορμή; Ας αποστρέψωμεν

μετά βδελυγμίας και αποτροπιασμού το πρόσωπον

από της σπείρας των υπανθρώπων εκείνων, οίτινες

όργανα κιτρίνου φθόνου και μαύρης αχαριστίας ετό-

λμησαν να επιβουλευθώσι την ζωήν τίνος; Του εγκαλ-

λωπίσματος του έθνους, και εν τω προσώπω αυτού να

πλήξωσιν αυτό το έθνος. Ας επιστήσωμεν τουναντίον

επ’ ολίγον την προσοχήν επι της σταδιοδρομία εκείνου,

καθ’ ου συνώμοσαν, δια να κατανοήσωμεν το μέγεθ-

ος του εγκλήματος και να εξηγήσωμεν την μεγάλην,

την πανελλήνιον εξέγερσιν, την οποίαν προκάλεσε και

της οποίας όχι μικρά εκδήλωσις πρέπει να θεωρηθή ο

υμέτερος  συναγερμός εν τω ιερώ περιβόλω. 

»Αγαπητοί! Εκεί κάτω εις την Μονήν της Αγίας Λαύρ-

ας είχεν αντηχήσει η σεβασμία φωνή του Παλαιών

Πατρών Γερμανού ευλογούσα τα ελληνικά όπλα και

πολλαχού του Ελληνισμού εβρόντησε το αθάνατον καρ-

υοφύλλι! Εις την μελωδικήν του φωνήν καλούντος τους

πανέλληνας εις τον υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα

εκ των πρώτων απήντησεν η ηρωϊκή μεγαλόνησος, η

υπερθαύμαστος Κρήτη, ήτις και τελευταία είχεν υποκύψει

εις τον απηνή τύραννον. Αλλ’ η ένδοξος εποποιΐα, την

οποίαν επί επταετίαν έγραψε δια του αίματος των

ηρωικών και ενδόξων τέκνων της, τα πολυάριθμα στρ-

ατεύματα, τα οποία αύτη προσήνεγκεν επί του βωμού

της πατρίδος, δεν εκρίθησαν αρκετά να εξασφαλίσω-

σιν εις αυτήν την ελευθερίαν και την ένωσιν μετά της

μητρός Ελλάδος. Η ψήφος των ισχυρών του κόσμου

απεχώρισε μετά των άλλων τούτων ελληνικών Χωρών

και την μεγαλώνυμον Κρήτην από των κόλπων της

προσφιλούς μητρός και έρριψεν αυτήν και πάλιν εις την

μαύρην και ζοφεράν δουλείαν. Παρήλθον έκτοτε γενε-

αί – αλλ’ πόθος της ελευθερίας παρέμενεν άσβεστος

εν ταις καρδίαις των λεοντοθύμων τέκνων της και αι

επαναστάσεις επί των ιστορικών ορέων της, της Ίδης

και του Ψηλορείτου, διεδέχοντο αλλήλας εκπορθούσαι

ψιχία τινά της ποθητής ελευθερίας μέχρις ου έλθη το

πλήρωμα του χρόνου. Τέκνον της ηρωικής μεγαλονή-

σου ο Ελευθέριος Βενιζέλος εις την υπηρεσίαν ταύτην

αφιέρωσε κατά πρώτον όλην την σωματικήν του ρώμην

και όλην την πνευματικήν του δύναμιν. Εξίσου επιτή-

δειος χειριστής του καλάμου και του όπλου, μετά της

αυτής ευκολίας οργανώνων μίαν επανάστασιν και γρά-

φων εν διπλωματικόν έγγραφον, διαπρεπής ρήτωρ εν

τη βουλή της πατρίδος του και ένθεος αγορητής επί του

πεδίου των μαχών, μη υπακούων ειμή εις εν και μόνον,

το καθήκον προς την πατρίδα, ηγωνίσθη, επάλαισεν,

υπερενίκησε μυρία προσκόμματα, αλλ’ επέτυχεν, επέτ-

υχεν αυτός εν τέλει να υπογράψη την συνθήκην, δια

της οποίας κατηργείτο παν ίχνος δουλείας επί της ηρωι-

κής πατρίδος του και εξεπληρούτο ο προαιώνιος αυτής

πόθος, η ένωσης της Κρήτης μετά της Ελλάδος! Αλλ’

η φήμη του ανδρός είχεν εξέλθει πολλώ πρότερον των

ορίων της ιδιαιτέρας αυτού πατρίδος! Η πολιτική αυτού

περίνοια, το ακατάβλητον θάρρος, η κτηθείσα πείρα

των πολιτικών πραγμάτων, η μεγαλεπήβολος αυτού

δράσις, όλα ταύτα δεν ηδύνατο ή να επιβληθώσιν εις

την εκτίμησιν του έθνους και των ηγετών της κοινής

γνώμης! Η επανάστασις του Γουδή, επανάστασις στρ-

ατιωτική, εξ ευγενών ορμηθείσα ελατηρίων, εκ της συναι-

σθήσεως δηλονότι της οικτράς και περιφρονημένης

θέσεως, την οποία κατείχε τότε η Ελλάς εν τη τάξει όχι

των μεγάλων, αλλά των Βαλκανικών ομόρων κρατών

και εις υψηλόν κατατείνουσα σκοπόν, την ανόρθωσιν

της πατρίδος, εκινδύνευε να ναυαγήση στερουμένη

δεξιού πολιτικού χειριστού και οιακοστρόφου. Εις την

κρίσιμον αυτήν στιγμήν εμφανίζεται η υπέροχος του

Βενιζέλου μορφή επί της πολιτικής κονίστρας της Ελλά-

δος και δια της τόλμης, της ευγλωττίας, της ευρύτητος

των βλέψεων αυτού και προ παντός της πίστεως, της

ακραδάντου πίστεως εις την ζωτικότητα του έθνους επι-

βάλλεται και προς τα άνω και προς τα κάτω και καθίστα-

ται ο πρώτος αυτού κυβερνήτης. Είναι ανάγκη να εξι-

στορήσω τα μύρια προσκόμματα, τα οποία η τέως εν

Ελλάδι κρατούσα φαυλοκρατία παρενέβαλεν εις το μέγα

αυτού έργον της ανορθώσεως, της ανορθώσεως της

πολιτικής, της οικονομικής, της διοικητικής, της στρα-

τιωτικής; Όσω ο λαός διαισθανόμενος οιονεί την μέλ-

λουσαν μεγαλουργόν αυτού δράσιν περιέβαλλε τον

άνδρα δια της αγάπης και της εμπιστοσύνης αυτού,

τόσω οι πολιτικοί αυτού αντίπαλοι πάντα εκίνουν λίθον,

όπως υποσκελίσουν και εξευτελίσουν τον τυχάρπα-

στον δικηγόρον της Κρήτης. Αλλ’ εκείνος, ανώτερος

πάσης ευτελείας και ποταπότητος, εις εν και μόνον προ-

σείχε και περί εν και μόνον εσπούδαζε, πως να παρ-

ασκευάση εν τάχει το κράτος και καταντήση αυτό ικανόν

να εκπληρώση, επιστάσης της ώρας, το προς τους

δούλους αδελφούς καθήκον αυτού και συν αυτώ την

αποστολήν αυτού ως εκπολιτιστικού παράγοντος εν τη

Ανατολή. Δεν παρήλθον τέσσαρα έτη από της καθό-

δου αυτού εις τας Αθήνας και ο προσεκτικός του παρ-

ατηρητού οφθαλμός ηδύνατο να διακρίνη την πυρετώδη

δραστηριότητα, ήτις κατέλαβε το όλον Έθνος υπό την

δημιουργικήν πνοήν του πολιτικού αυτού ηγέτου. Και

μετά της εργατικότητος και επιμελείας ο λαός εκείνος,

όστις σύμβολον αυτού επί μακρόν είχε το γνωστόν «

μη χάνεσαι », χάρις εις την αδιάσειστον του αρχηγού

πίστιν απέκτησε την αυτοπεποίθησιν, την δύναμιν τ.έ.

εκείνην, ήτις μόνη οδηγεί τα άτομα και τα έθνη εις την

πρόοδον και την μεγαλουργίαν. Και δεν εβράδυνε πράγ-

ματι να παρουσιασθή η προς τούτο ευκαιρία.

»Ο παρά τον Βόσπορον ασθενής άνθρωπος, όστις

δια του προ μικρού ανακηρυχθέντος συντάγματος

εφάνη, ότι παρέσχε σημεία αναρρώσεως και ζωής, δεν

ήργησε χάρις εις την σωβινιστικήν των νεοτούρκων

πολιτικήν να επαναλάβη τας παλαιάς αυτού μεθόδο-

υς. Το πατροπαράδοτον «διαίρει και βασίλευε », η υπο-

δαύλισις των φυλετικών αντιθέσεων εκεί ιδία όπου εύθ-

ετον εδείκνυτο το προς τούτο έδαφος, εν τη περιμαχή-

τω Μακεδονία, και η σκληροτράχηλος άρνησις της

εκπληρώσεως των νομίμων πόθων της μεγαλονήσου,

ιδού τα μέσα, δια των οποίων και το νέον εν Τουρκία

καθεστώς εζήτει να παγιωθή και να επιτύχη βαθμηδόν

τον εκτουρκισμόν των άλλων εθνοτήτων. Πας άλλος

γινώσκων το απαράσκευον έτι της Ελλάδος, αναμε-

τρών το μέγεθος του εγχειρήματος και μη αμβλυωπών

προ της υπούλου πολιτικής του ετέρου των προαιωνίων

εχθρών της Φυλής μας, όστις προτείνων δεξιάς φιλίας

και συμμαχίας παρεσκεύαζεν εις εαυτόν την ηγεμονίαν

επί της Βαλκανικής, πας άλλος, λέγω, θα εδίσταζε να

ρίψη τον κύβον. Αλλ’ όχι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος!

Η Ελλάς υπό την φωτοβόλον της μεγάλης αυτού δια-

νοίας ακτινοβολίαν αποδύεται εις τον κοινόν αγώνα και

διά των απαραμίλλων κατορθωμάτων του ενδόξου στό-

λου της και του ηρωικού στρατού της γράφει νέας σελίδας

ανδρείας και ηρωισμού εις την τρισχιλιετή αυτής ιστο-

ρίαν. Προς στιγμήν και αυτή η γιγαντομαχία του αθα-

νάτου Εικοσιένα ωχριά προς της λάμψεως ήν εκπέ-

μπει το 12. Τρεις δεν παρήλθον μήνες και ο εχθρός

καταθέτει τα όπλα και εκζητεί την ειρήνην παρά των

συμμάχων. Αλλά το οξύ του μεγάλου διπλωμάτου όμμα

δεν διέλαθεν ο απώτερος του δολίου συμμάχου σκοπός,

η ανοσία του οποίου εκπλήρωσις συνήντησεν ηνωμέ-

νας τας ελληνικάς και τας σερβικάς λόγχας. Το 13 κατα-

λαμβάνει επαξίως την θέσιν του παρά το 12, η Συν-

θήκη του Βουκουρεστίου χαράσσει τον νέον της Βαλ-

κανικής καταστατικόν χάρτην και διπλασιάζει την Ελλά-

δα. Τις είναι ο πρωτεργάτης του θαύματος τούτου, το

οποίον ανύψωσε την μικράν Ελλάδα εις άξιον πάσης

προσοχής παράδειγμα εν τη Εγγύς Ανατολή; Τις

εχαλύβδωσε τα νεύρα του Έθνους και ετοίμασε το ηθικόν

αυτού σθένος, ώστε απηλλαγμένον πάσης προγο-

νοπληξίας να ανεύρη εαυτό και να θελήση να ζήση

ένδοξον και τετιμημένον εφεξής; Τις έκαμεν, ώστε υπό

τα ρίγη, τα οποία διεσκόρπισεν ανά τα διεσπαρμένα

μέλη του εθνικού σώματος το επιτευχθέν μεγαλούργ-

ημα να αισθανθώσι ταύτα ακμαιοτέραν την συνοχήν

των και βαθύτερον τον πόθον της εξωτερικής ενώσεως;

Και τις άλλος ή ο Ελευθέριος Βενιζέλος; Και ότε ο παγ-

κόσμιος πόλεμος ήρχισε να αιματοκυλίη την Ευρώπην

διηρημένην εις δύο αντίπαλα στρατόπεδα, και βασι-

λεύς και επιτελείον και αυλή, όλοι γερμανόφιλοι και γερ-

μανόπληκτοι προεξόφλουν την τελικήν νίκην των κεν-

τρικών, αυτός μόνος ως άλλος προφήτης διέγνω και

καθώρισεν εξ αρχής παρά το πλευρόν τίνος ομίλου είχε

την θέσιν αυτής η Ελλάς. Είναι τόσον πρόσφατα και

τόσον γνωστά τα διαδραματισθέντα τότε εν Ελλάδι,

ώστε δεν υπάρχει ανάγκη να απασχολήσω υμάς διά

μακρών εξιστορών ταύτα. Αφού ο μετά την πανηγυρι-

κήν υπέρ της μεγαλοφυούς και εθνοσωτηρίου αυτού

πολιτικής απόφανσιν του ελληνικού λαού δεν κατώρ-

θωσε να μεταπείση τον βασιλέα και τους περί αυτόν,

όπως ακολουθήσωσι την οδόν της τιμής και του μεγα-

λείου της πατρίδος, αφού εις μάτην παρέσχεν εαυτόν

πρόθυμον και εν τη αντιπολιτεύσει υποστηρικτήν πάσης

κυβερνήσεως δεχομένης να ακολουθήση την ιδίαν

αυτού πολιτικήν μόνον, ίνα ηνωμένη και αδιάσπαστος

η Ελλάς αναλάβη τον ιερόν αγώνα, έκρινε, μετά ώρι-

μον σκέψιν, ότι ώφειλε να οδηγήση το Έθνος εις την

εκτέλεσιν της αποστολής αυτού και παρά την θέλησιν

του βασιλέως και γινόμενος εν ανάγκη επαναστάτης.

Το κίνημα της Θεσσαλονίκης δεν ενέπνευσεν εις τον

Βενεζέλον ούτε το μίσος και η εκδίκησις διά την προσ-

γενομένην εις αυτόν αδικίαν, ούτε ανθρωπίνη μαται-

ότης και φιλοδοξία, ούτε ευτελής εγωϊσμός και σπου-

δαρχία, αλλά μόνη η αγνή και ειλικρινής συναίσθησις

του καθήκοντος προς την υπακοήν εις την καλούσαν

αυτόν εσωτερικήν φωνήν του Θεού. 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εχρημάτισε το όργανον της

θείας προνοίας εν τη εκπληρώσει των προαιωνίων

αυτής βουλών περί του Ελληνικού Έθνους. Είναι η εξο-

μολόγησις, την οποίαν αφήκαν τα χείλη αδυσωπήτου

αυτού πολεμίου, του οποίου την καλύπτουσαν τέως

τους οφθαλμούς αχλύν ήρεν ο πάντων διδάσκαλος και

μέγας διϋλιστής, ο Χρόνος. Από την Θεσσαλονίκην εις

τας Αθήνας δεν εβράδυνε να φέρη αυτόν η αμβλυούσα

πολιτική και το παράδοξον πείσμα του Βασιλέως Κων-

σταντίνου...” 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΕΡΟΣ 32ον

«Ίρις» ή «Τα νυν Ελληνικά», 

Λονδίνο 1819

(συνέχεια)

Δεν άργησε, πάντως, να ακολουθήσει και η ευγενέ-

στατη απάντηση των Αθηναίων στο άρθρο του Stanhope:

Δημοσιεύτηκε στην ίδια εφημερίδα, στις 6 Σεπτεμβρίου

1824, με τίτλο: ‘‘Απόκρισις των Αθηναίων εις το γράμ-

μα του κολονέλου Στανόπ, οπού επαρρησιάσαμεν εις το

πρώτον φύλλον’’. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Έχει δε ως εξής:

«Σεβάσμιε Στανόπ, Τα λαμπρά σου και ευγενή αισθή-

ματα έγιναν γνώριμα καθ’ όλην την έκτασιν της Ελλάδος.

Αι Αθήναι αντηχούσιν από τας ευλογίας και επαίνους του

κυρίου Στανόπ, αι οποίαι απήλαυσαν προσωπικώς το

αξιοτίμητον υποκείμενόν σου, εγνώρισαν πραγματικώς

τα προτερήματά σου, ωφελήθησαν από τόσας σοφάς

οδηγίας σου και προτροπάς περί τα καλά, και τελευταίον

έλαβον από το χέρι σου το αξιόλογον δώρον της τυπογρ-

αφίας, η οποία θέλει συνεισφέρει, βέβαια, πολύ, εις του

λαού τον φωτισμόν και την ελευθερίαν. Τοιούτοι άρα είναι

και τοιαύτα φρονούσι διά τους Έλληνας όλοι εκείνοι οι

μεγάλοι ανδρες, οι οποίοι συσταίνουσι το Ελληνικόν Κομι-

τάτον της Λόνδρας, και τοιούτους φίλους και συνοικοδό-

μους της ελευθερίας της ηυτύχησε να έχη η Ελλάς. Τούτος

ο λογισμός κύριε, αναζωπυρεί κάθε καρδίαν ελληνικήν,

πολλαπλασιάζει το θάρρος εις τον αγώνα μας κατά του

εχθρού της ανθρωπότητος, και το θλιβερόν ομμάτι σήμε-

ρον της Ελλάδος δεν αποτείνεται ειμή εις την παντοδύναμον

χείρα του Υψίστου, και εις τας εαισθήτους καρδίας του

φιλανθρώπου βρεττανικού λαού, και των ομοίων του χρι-

στιανικών λαών. Τα δείγματα της ευνοϊκής διαθέσεως των

Βρεττανών προς τους Έλληνας είναι έως τώρα πάμπολ-

λα και μεγάλα. Έν από αυτά είναι και η παρούσα τυπο-

γραφία, την οποίαν σύ, ώ αξιέραστε Στανόπ, εχάρισες εις

ημάς εξ ονόματος του σεβαστού Ελληνικού Κομιτάτου.

Ο Δήμος λοιπόν των Αθηνών την αποδέχεται, κύριε, μετά

πάσης χαράς, και γεμάτος από ευγνωμοσύνην και βαθύ

σέβας προσφέρει τας ανηκούσας ευχαριστίας εις εσέ τον

αγαπητόν του φίλον, και διά σού εις όλον τον χορόν των

εν Λόνδρα φιλελλήνων εταίρων σου. Ανυπομόνως περι-

μένει την ευτυχή εκείνην ημέραν, καθ’ ήν θέλει δυνηθή

να εγείρη ανδριάντας των ευεργετών του, και να τους στε-

φανώση με τους ανήκοντας στεφάνους κατά την παλαιάν

του συνήθειαν.

Τώρα δε δεχθήτε προς το παρόν, ώ γενναίοι ανδρες,

την πρόθυμον ταύτην των Αθηναίων αμοιβήν, ήτις είναι

το να εγχαράξωσι ανεξάλειπτα γράμματα μέσα εις τας

καρδίας των τα λαμπρά ονόματά σας, και να τα παρ-

αδώσωσι και εις την ευλογίαν των απογόνων των, αθα-

νάτου μνήμης ένεκα. 

Εν Αθήναις τη 10 Μαΐου 1824.

Οι Δημογέροντες Αθηνών: Μ. Τυρναβίτης Α. Πετράκ-

ης Ιω. Πάλλης Ιω. Πανταζής Α. Χρυσούλλης, ο Γραμμα-

τεύς Ν. Καρώρης».

Ακολουθεί, όμως, και το ακόλουθο σχόλιο του Γεω-

ργίου Ψύλλα: ‘‘Από το γράμμα τούτο των Αθηναίων γίνε-

ται φανερόν εις όλους πόσον αξιέπαινος και κοινωφελής

εστάθη η ζωή του κυρίου Στανόπ εις Αθήνας, και πόσην

υπόληψιν και αγάπην έλαβεν ο λαός μας εις αυτόν. Τούτος

ο ευγενής και αξιοσέβαστος άνθρωπος εδιάτριψεν εδώ

δύο σχεδόν μήνας• από την ημέραν οπού ήλθεν άλλο δεν

έκαμνε, παρά να συλλογίζεται και να κηρύττη παρρησία

ό,τι καλόν εγνώριζε και γενικώς διά το έθνος, και μερικώς

διά τας Αθήνας• ήτον γλυκύς και καταδεκτικός εις όλους,

παρευρέθη και εις τρεις κοινάς συνελεύσεις του λαού, ως

ένας καλός πολίτης, και επεριχαίρετο τες ανοικτές μας

συνέλευσες και τες ελεύθερες ψηφοφορίες• εσυνήργησε

πολύ εις την σύστασιν του σχολείου της αλληλοδιδακτι-

κής μεθόδου, εις το να αρχίση πάλιν τα έργα της η Φιλό-

μουσος Εταιρεία, η οποία είχε παύσει αφού άρχισεν ο

πόλεμος, εις δε την εκλογήν των εφόρων της Εταιρείας

αυτής του εδόθη και ψήφος, με γνώμην όλης της συνε-

λεύσεως των μελών. Μισεύοντας απ’ εδώ διά τα Σάλωνα

μάς έστειλε πάλιν και απ’ εκεί αρκετά βιβλία αξιόλογα και

χάρτες• και από Ζάκυνθον, ύστερα, μίαν αρκετήν χρημα-

τικήν βοήθειαν διά την Φιλόμουσον Εταιρείαν, διά το σχο-

λείον της αλληλοδιδακτικής, διά την τυπογραφίαν και

εφημερίδα, και με το φθάσιμόν του εις Λόνδραν ελπίζο-

μεν να ενεργήση και άλλα πολλά καλά διά την ηγαπημένην

του Ελλάδα.

’’Κανείς δεν ημπορεί να αρνηθή κρίνοντας με καθαράν

αλήθειαν, ότι αυτός ο ανθρωπος δέν εφρονούσεν άλλο,

ούτε επιθυμούσε παρά το γενικόν καλόν της Ελλάδος, την

στερέωσιν του Νόμου και της νομίμου Διοικήσεως, την

ελευθερίαν του λαού, και την ανοικτότητα εις τα κοινά

πράγματά μας, και ότι από άλλο δεν εκινείτο, παρά μόνον

και μόνον από τα φιλελεύθερα αισθήματά του, και όποι-

ος φρονεί διαφορετικά δι’ αυτόν τον αξιέπαινον άνδρα, ή

είναι απατημένος, ή εθελοκακεί βέβαια’’. 

Παρόλα, όμως, αυτά, ο έντιμος εκείνος και ειλικρινής

Άγγλος Φιλέλληνας, λόγω κυρίως των επικριτικών δημο-

σιευμάτων του στις ως άνω δύο εφημερίδες και τις συνεχείς

επίσης δημοσιογραφικές εκκλήσεις του για συμφιλίωση

των διαφόρων αλληλομαχόμενων φατριών, είχε προκα-

λέσει το αδυσώπητο μένος των περί τον Μαυροκορδάτο

και Κουντουριώτη πλούσιων κοτζαμπάσηδων. Οι οποίοι

και έβλεπαν στο πρόσωπό του τον άνθρωπο, ο οποίος θα

μπορούσε να ματαιώσει τα σχέδιά τους για επιτυχία της

πλήρως αντιδημοκρατικής πολιτικής και οικονομικής επι-

κράτησής τους σε βάρος των πραγματικών ενδιαφερόν-

των της Ελλάδας. Ήταν δε τυχερός που οι αδίστακτοι

εκείνοι πολιτικάντηδες δεν τον δολοφόνησαν, όπως είχαν

δολοφονήσει, για παράδειγμα, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.

Όμως μπόρεσαν τελικά κι έπεισαν τους διπλωματικούς

εκπροσώπους της Αγγλίας στην Ελλάδα να εισηγηθούν

στην Κυβέρνησή τους στο Λονδίνο να τον ανακαλέσει.

Οπότε, λοιπόν, και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την

Ελλάδα. Προτού όμως φύγει, απηύθυνε από τη Ζάκυνθο,

με ημερομηνία 17 Απριλίου 1824, τον πιο κάτω αποχαι-

ρετισμό προς το Πανελλήνιον, ο οποίος δημοσιεύτηκε στα

«Ελληνικά Χρονικά» [1824-1826] του Μεσολογγίου στις

14 Μαΐου 1824. Φέρει δε επικεφαλίδα ‘‘Αποχαιρετισμός

του συνταγματάρχου Στανχόπ προς το Πανελλήνιον’’: 

«Έλληνες, Ο Βασιλεύς, ο κύριός μου μ’ επρόσταξε ν’

αναχωρήσω παρευθύς διά Αγγλίαν. Υπακούω εις του Βασι-

λέως μου την προσταγήν, αλλά η φιλία επιζητεί μερικούς

λόγους προτού να σας δώσω τους υστερινούς χαιρετι-

σμούς.

»Οι μεγάλοι σας προπάτορες, εξ αιτίας των ζηλοτυπιών

και διχοστασιών, τας οποίας είχον αναμεταξύ των, έχα-

σαν την ελευθερίαν των. Αι γενεαί των μεταγενεστέρων

εθεώρησαν την δόξαν των με ηδονήν, και έκλαυσαν την

πτώσιν των. Η Ευρώπη και η Αμερική ευεργετήθησαν από

τα φώτα των, ενώ οι ατυχεϊς αυτών απόγονοι εκαταδικά-

σθησαν ν’ απεράσουν τας ημέρας των εις την δουλείαν

ικαι την αθλιότητα. Τέλος πάντων αφού έφθασαν αυτοί

εις τον πλέον υψηλόν βαθμόν της δυστυχίας, έκαμαν ένα

ένδοξον πήδημα, έλυσαν τας αλύσους των, και είναι ελεύθ-

εροι!

»Από την πείραν λοιπόν και από τα πολυχρόνια πάθη

γνωρίζετε τα κακά όσα από την διχόνοιαν προέρχονται,

και θέλετε και πάλιν, ώ Έλληνες, απόγονοι των Θεμι-

στοκλέων και των Μιλτιάδων, να καταβυθισθήτε εις ένα

πέλαγος κινδύνων!...»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Πανελλήνιες προεπαναστατικές «Εταιρείες» για την
εθνική απελευθέρωση από την οθωμανική δουλεία

   
  

   
    

    
      

  
    

    
      

    
 

     
      

   
    

    
     

     

     
       

      
     

    
     

      
    

 
      

   
      

    
  

     
        

      
     
      
       

      
    

     
    

       
     

      
      

    
     

     
      

      
      

     
   

     
    

   
   
      

    

      
      
    

     
     

   
     
    

   
      
     

   
   

    
    

 
   
     
      

      
    

    
  

    
     
     

     
     

      

    

     

     

      

    

    
      

   

    
    

    

      

    

    
    

      
   

     
    

     
      

      
   

     
     

     
   

       
       

    
   

    
    

      
    

     
    

  

    

        

   
   

RESIDENTIAL 
& COMMERCIAL

ñ Sales ñ Lettings 
ñ Management

Specialists in residential lettings 
and property management

ñ Let only service

ñ Full Management

ñ Guaranteed Rent Schemes

ñ Property Maintenance

For all your property 
requirements, 

contact our friendly, 
expert team

4 SERVICE
4 COMMITMENT

4 RESULTS
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Ariston Property Group 
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528-530 HORNSEY ROAD, LONDON N19 3QN
Tel: 020 7272 9988 ñ Fax: 020 7272 7363

e-mail: info@aristonproperty.co.uk ñ website: www.aristonproperty.co.uk
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Σε μια ατέλειωτη αλληλουχία ιστορικών

υψηλών οι κρίσιμες παράμετροι της εκλο-

γικής διαδικασίας εν όψει των κυπριακών προ-

εδρικών 2023. Είναι η πρώτη φορά που έχο-

υμε τόσες πολλές δυνατές υποψηφιότητες –

κομματικές και ανεξάρτητες. Η συμμετοχή θα

είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί σε προ-

εδρικές εκλογές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες

(η αποχή θα κυμανθεί σε σχετικά χαμηλά επίπε-

δα). Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα θα βρεθούν

επίσης η ρευστότητα του πολιτικού τοπίου, η

κινητικότητα των ψηφοφόρων και η κρυφή

ψήφος. Οι προεδρικές εκλογές του 2023 θα

αλλάξουν τον κομματικό χάρτη – θα επιφέρ-

ουν κατακλυσμιαίες αλλαγές στους πολιτικούς

συσχετισμούς και στη διαμόρφωση του νέου

πολιτικού τοπίου στην Κύπρο.

Γράφει

ο Ν. Σύκας

Σύμβουλος

Στρατηγικής

& Καινοτομίας

Η πολυσυλλεκτικότητα –η δυνατότητα άντλησης

ψήφων από όλο το πολιτικό φάσμα αλλά και κυρίως

από την τεράστια δεξαμενή της αποχής και της

αδιευκρίνιστης ψήφου– η προσωπικότητα, τα

χαρίσματα/ηγετικές ικανότητες του υποψήφιου

(ήθος, αποτελεσματικότητα) θα γείρουν την εκλο-

γική πλάστιγγα. Το κεντρικό μήνυμα «Ενωμένος

λαός, πιο ανθεκτική Κύπρος» θα μπορούσε να

αποτελέσει το προεκλογικό σλόγκαν μιας πολ-

υσυλλεκτικής υποψηφιότητας.

Πέραν από τις διαφορετικές ατζέντες και χρο-

νοδιαγράμματα των υποψηφίων, η πορεία προς

τις κυπριακές προεδρικές εκλογές του 2023 χαρ-

ακτηρίζεται από ρευστότητα, αβεβαιότητα, ασυμμε-

τρίες, ασυνήθιστα υψηλά πολιτικά ρίσκα και περίπλο-

κες εκλογικές εξισώσεις με πολλούς αγνώστους.

Η επικριτική στάση είναι διάσπαρτη σε όλο το πολι-

τικό τόξο. Οι πολίτες δεν πείθονται – διαπιστώνουν

χάσμα ανάμεσα στα έργα και στα λόγια των πολι-

τικών.

Το κυπριακό κομματικό σύστημα έχει μπει σε

μια μεταβατική περίοδο, σε μια εποχή πολύ μεγάλ-

ης εκλογικής κινητικότητας με πολλαπλά είδη μετα-

τοπίσεων. Ζούμε μια εποχή αποδυνάμωσης της

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, οι μετακινήσεις

γίνονται πολύ πιο εύκολα και πιο συχνά απ’ ό,τι

παλαιότερα και με αυτήν την έννοια κανένα κόμμα

δεν έχει διασφαλισμένους τους ψηφοφόρους του.

Σήμερα στην Κύπρο, μόλις 1 στους 2 εκλογείς

δηλώνει ότι αισθάνεται κοντά σε κάποιο πολιτικό

κόμμα, ενώ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις περίπου

το 30% των ψηφοφόρων μεταστεγάζεται.

Πέραν των ψηφοφόρων που δηλώνουν αποχή

ή αναποφάσιστοι, τα φαινόμενα της απόκρυψης

ψήφου και της κρυφής ψήφου είναι πιο ενισχυμέ-

να από ποτέ. Η απόκρυψη ψήφου έχει να κάνει

με το γεγονός ότι μέρος του εκλογικού σώματος

δεν εκφράζει την ψήφο του, ενώ κρυφή ψήφος

είναι το γεγονός ότι ο εκλογέας δηλώνει πως θα

ψηφίσει έναν υποψήφιο, ενώ στο μυαλό του έχει

κάτι άλλο. υπάρχει και μετακινούμενη ψήφος, δηλα-

δή ψηφοφόροι ενός κόμματος θα ψηφίσουν υπο-

ψήφιο άλλου κόμματος αντί τον δικό τους, ασχέ-

τως τι δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις.

Λόγω ακριβώς του κατακερματισμού και της

υψηλής αστάθειας του πολιτικού τοπίου, της τερά-

στιας αβεβαιότητας, της ρευστότητας, της μεταβ-

λητότητας, της πολυπλοκότητας, των ασυμμετρ-

ιών και των κρυμμένων ρίσκων, είναι αδύνατο να

γίνουν ακριβείς προβλέψεις. Όμως, μπορούμε να

έχουμε μια γενική ιδέα για την κατεύθυνση και τη

δυναμική των αλλαγών και να εφαρμόσουμε τις

κατάλληλες εκλογικές στρατηγικές και τακτικές.

Η επίδραση της προεκλογικής περιόδου στο

εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι κάθε φορά η ίδια.

υπάρχουν εκλογικές αναμετρήσεις όπου η επίδρ-

αση της προεκλογικής εκστρατείας δεν διαδρα-

ματίζει ουσιαστικό ρόλο. Στις επερχόμενες προε-

δρικές εκλογές θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Η

δυναμική της προεκλογικής περιόδου –και η δυνατότ-

ητα επηρεασμού του τελικού αποτελέσματος– θα

αποδειχτεί η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί

ιστορικά μέχρι σήμερα στην Κύπρο.

Οι γραμμικές προεκλογικές στρατηγικές και τακ-

τικές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ασυμμε-

τρίες, την πολυπλοκότητα, τα εκρηκτικά ρίσκα και

τα εκθετικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν το σημε-

ρινό εκλογικό περιβάλλον. Οι γραμμικές προσεγ-

γίσεις μπορούν να επιφέρουν μόνο μικρές διαφ-

οροποιήσεις/αλλαγές στις δημοσκοπικές τάσεις

και στοιχεία.

Η μεγάλη αστάθεια του εκλογικού υπεδάφους

δίνει τη δυνατότητα στο πολιτικό μάρκετινγκ να

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά των

υποψηφίων μέσα από τον εντοπισμό και αξιο-

ποίηση των ευνοϊκών ασυμμετριών (ευκαιριών)

και την αποφυγή των δυσμενών ασυμμετριών (κιν-

δύνων). Μόνο η αξιοποίηση των θετικών ασυμμε-

τριών μπορεί να επιφέρει πολλαπλά εκλογικά οφέλη

και δραματικές αλλαγές στο εκλογικό σκηνικό.

Η πολιτική δημιουργικότητα και η εκλογική και-

νοτομία μπορούν να επιτρέψουν τη διείσδυση σε

τεράστιες δεξαμενές ψηφοφόρων οι οποίοι δηλώνουν

αποχή, αναποφάσιστοι ή ανένταχτοι. Η απουσία

από την εκλογική διαδικασία σε προηγούμενες

εκλογικές αναμετρήσεις δεν πρέπει να ληφθεί

υπόψη ως μια τάση προς απο-πολιτικοποίηση.

Στην εποχή των ασύμμετρων

απειλών και των πολύμορφων

προκλήσεων

Σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο, οι κίνδυνοι

συγχωνεύονται/αλληλοενισχύονται, μεγιστοποιώντας

τις συνέπειές τους και δι’ αυτού του τρόπου έχουν

καταιγιστικές επιδράσεις. Τα μη γραμμικά φαινό-

μενα μετά από ένα ορισμένο όριο, ή σημείο καμ-

πής, μπορούν να επιφέρουν καταστροφικά απο-

τελέσματα.

Το μυαλό μας μάς κάνει να σκεφτόμαστε με

γραμμικούς όρους, δυσκολευόμαστε γνωσιακά να

συλλάβουμε τη σημασία της εκθετικής αύξησης.

Όμως, ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι μη γραμ-

μικός, που σημαίνει είναι πολύπλοκος, ευπρο-

σάρμοστος, ταχύρρυθμος και αμφίσημος. Η μη

γραμμικότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό της πολ-

υπλοκότητας, επειδή σημαίνει ότι μια αλλαγή σε

ένα μόνο συστατικό ενός συστήματος μπορεί να

οδηγήσει σε μια απροσδόκητη και δυσανάλογη

επίδραση κάπου αλλού. Οικονομικά ρίσκα μετα-

τρέπονται σε πολιτικά ή τεχνολογικά ρίσκα μεταλ-

λάσσονται σε κοινωνικά. Οι οικονομικοί κίνδυνοι

τέμνονται με τα κοινωνικά προβλήματα και τη γεω-

πολιτική.

Στο νέο του βιβλίο «Τι φοβάσαι να χάσεις – Ρίσκα

και ασυμμετρίες στην καθημερινή ζωή», ο Ν. Τάλεμπ

θεωρεί ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ρίσκα, οι

συνέπειες και οι ζημιές δεν κατανέμονται δίκαια

ενώ η μετάθεση κινδύνων προκαλεί την κατάρρ-

ευση των συστημάτων. Χρειάζεται λογοδοσία,

ανάληψη ευθυνών και πάνω απ’ όλα προσωπικό

διακύβευμα. υπάρχουν ασυμμετρίες στην κοι-

νωνία. Πρέπει όλοι να αναλαμβάνουν τη δική τους

ζημιά, να παίρνουν το δικό τους ρίσκο. Ορθολο-

γικότητα ίσον διαχείριση κινδύνων και αποφυγή

της συστημικής καταστροφής. Η κοινωνική δικαι-

οσύνη απαιτεί να εστιάζουμε στην ασυμμετρία και

τον επιμερισμό κινδύνου.

Εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2023,

ο στόχος του προεκλογικού σλόγκαν «Ενω-

μένος λαός, πιο ανθεκτική Κύπρος» είναι διτ-

τός: Ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο και επα-

νένωση του νησιού. Για να συν-δημιουργή-

σουμε ένα πιο ανθεκτικό μέλλον. Η διπλή

σημασία του κεντρικού συνθήματος «Ενωμέ-

νος λαός, πιο ανθεκτική Κύπρος» μπορεί να

μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο της προεκλο-

γικής καμπάνιας.

Προεδρικές 2023: 

Τα ιστορικά υψηλά 
και οι εκπλήξεις

Eκλεκτές Συνεργασίες
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Το επιθετικό και ρεβιζιονιστικό δόγμα της

«Γαλάζιας Πατρίδας» είναι εν πολλοίς γνω-

στό. Αυτό όμως που δεν είναι ευρύτερα δια-

δεδομένο είναι το γεγονός ότι η Τουρκία είχε

χαράξει τη «Γαλάζια Πατρίδα» από τη δεκαετία

του '70.

Του Κων/νου 

Αποστόλου-Κατσαρού*

«Η Τουρκία ποτέ δεν θα επιτρέψει να γίνει

το Αιγαίο μια ελληνική θάλασσα ούτε και σε

άλλους να σφετεριστούν τα τουρκικά δικαιώμα-

τα στην περιοχή αυτή», δήλωνε ο Τούρκος υΠΑΜ

Χασάν Ισίκ στις 1 Ιουνίου το 1974.

«Δεν θα εκχωρήσω το Αιγαίο σε κανένα. Το

μισό Αιγαίο ανήκει σε μας. Αυτό θα πρέπει να

το μάθει όλος ο κόσμος. Δεν έχομε την πρόθ-

εση να νεωτερίσουμε σε θέματα εξωτερικής

πολιτικής. Εάν η τιμή και τα ενδιαφέροντα του

τουρκικού έθνους γίνουν αντικείμενο επιθέ-

σεως θα συντρίψουμε το κεφάλι του εχθρού»,

προσέθετε ο Τούρκος υπηρεσιακός πρωθυπουρ-

γός Σαντί Ιρμάκ στις 18 Ιανουαρίου το 1975 (εφημε-

ρίδα «Χουριέτ»).

Τα αποδεσμευμένα έγγραφα

Σύμφωνα με μια αποκαλυπτική έρευνα της δημο-

σιογράφου Φανούλας Αργυρού στα αποδεσμε-

υμένα έγγραφα του Βρετανικού Εθνικού Αρχείου,

οι τουρκικές διεκδικήσεις αποτυπώθηκαν και σε

χάρτη (αντίγραφο του οποίου παραθέτουμε) τον

οποίο γνωστοποίησαν στην Ελλάδα κατά τη διάρ-

κεια των διαπραγματεύσεων για την διευθέτηση

του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα η οποία δημο-

σιεύτηκε στην «Ελευθερία» του Λονδίνου (24

Φεβρουαρίου 2011) καθώς και στη «Σημερινή»

Κύπρου (22 και 24 Φεβρουαρίου 2011 καθώς και

στις 29 Μαΐου 2019) αποκάλυψε ότι:

– Πρώτον, η στρατηγική της Αθήνας το 1979

ήταν να ΜΗΝ προβεί σε οριοθέτηση της ελληνι-

κής υφαλοκρηπίδας.

– Δεύτερον, ο χάρτης που κατέθεσε η Τουρκία

διχοτομεί το Αιγαίο στον 25ο Μεσημβρινό (περίπου),

με ότι αυτό συνεπάγεται για το FIR και τα δικαιώμα-

τα έρευνας και διάσωσης εκτός της υφαλοκρη-

πίδας/ΑΟΖ.

– Τρίτον, η Τουρκία από τότε υποστήριζε ότι

κανένα νησί δεν δικαιούται υφαλοκρηπίδα. Ούτε

καν η Κρήτη… Μάλιστα από την έρευνα προκύπτει

ότι, «οι Τούρκοι δικαιολόγησαν τη γραμμή που πρό-

τειναν, λέγοντας ότι η υφαλοκρηπίδα τους πρέπει

να επεκτείνεται, δίχως εμπόδια, στο Αιγαίο πέραν

των ελληνικών νήσων, για να μπορούν τα τουρκι-

κά πλοία να έχουν προσπέλαση παραμένοντας

στη δική τους υφαλοκρηπίδα», ενώ η ελληνική 

πλευρά επέμενε «ότι κανένα ελληνικό νησί δεν

έπρεπε να μένει εγκλωβισμένο».

Χάρτης «Γαλάζιας Πατρίδας»

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι οι Τουρκικές

διεκδικήσεις επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ

έχουν διαφοροποιηθεί ελάχιστα τα τελευταία πενήν-

τα χρόνια και είναι άξιον απορίας πώς καταφέρα-

με να μην έχουμε κάνει κανένα βήμα προς την

κατεύθυνση της ανάσχεσής τους. Αντιθέτως ανα-

λωνόμαστε σε ηττοπαθείς αναγνώσεις της κατά-

στασης, πρόθυμοι να προβούμε σε αντεθνικές

υποχωρήσεις. Στον αντίποδα, η νέο-οθωμανική

Τουρκία συντηρεί όλες τις αξιώσεις, συσσωρ-

εύοντας νέα τετελεσμένα τα οποία θεωρεί αδια-

πραγμάτευτα.

Επίσης, προκαλεί θυμηδία το να αποκαλείται

«πατέρας της Γαλάζιας Πατρίδας» ο Τούρκος Ναύ-

αρχος ε.α Τσιχάτ Γιαϊτζί δεδομένου ότι ο σχεδια-

σμός της αφενός υφίσταται από τη δεκαετία του ’70

και αφετέρου, ακόμη και η ονομασία είναι κλεμ-

μένη από το δόγμα του «γαλάζιου εδάφους»

των Κινέζων, οι οποίοι διεκδικούν με παρόμοιες

τακτικές πάνω από το 80% της Νότιας Σινικής

Θάλασσας.

Οι διεθνείς δρώντες

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η «Γαλάζια

Πατρίδα» δεν αποτελεί απλώς ένα διμερές ζήτη-

μα, αλλά υπάρχουν διεθνείς δρώντες με συγκε-

κριμένες γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές στοχεύσεις

που δεν εξυπηρετούνται από το γεγονός ότι το

Αιγαίο είναι αδιαμφισβήτητα ελληνικό. Τα ίδια συμ-

φέροντα αντιτίθενται και στην επέκταση της χωρι-

κής θάλασσας στα 12ν.μ. μίλια αλλά και στην ανα-

κήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ -που αποτελεί αυτοτε-

λή μονομερή πράξη- βάσει των καθ' όλα νόμιμων

προβλέψεων του Δίκαιου της Θάλασσας.

Ο καλά ενημερωμένος Μανώλης Κοττάκης

έγραφε στην εφημερίδα «Εστία» τον Αύγουστο

του 2020 (αναδημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2022)

ότι: 

«[...] έγκυρη πηγή μου από την άλλη πλευρά

του Ατλαντικού με ενημέρωσε σε χρόνο ανύπο-

πτο, δεν είχε καν υπογραφεί η Συμφωνία τμηματι-

κής οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος-Αιγύπτου,

για την εμπιστευτική συνομιλία της με υψηλόβαθ-

μο μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Η δοκιμασμένη

για την αξιοπιστία της πηγή μού ανέφερε ότι ο

Congressman συνομιλητής τής μετέφερε την εκτίμηση

πως κυοφορείται μια Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ

Ελλάδος Τουρκίας με την οποία η Ελλάς θα κλη-

θεί:

1. Να εγκαταλείψει ρητώς με διεθνή συνθ-

ήκη το δικαίωμά της για επέκταση των χωρ-

ικών της υδάτων στα 12 μίλια στο Αιγαίο. Η δια-

κήρυξη της Μαδρίτης που οδήγησε στην αδρανο-

ποίηση της άσκησης του ελληνικού κυριαρχικού

δικαιώματος επί 23 χρόνια, δεν αρκεί πλέον. Ζητείται

η θεσμοποίησή της. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν

μάλιστα πως και να ήταν δυνατή η επέκτασή μας

στα 12 μίλια, η Ελλάς δεν διαθέτει ικανό αριθμό

δυνάμεων για να πραγματοποιεί νηοψίες είτε σε

πολεμικά είτε σε εμπορικά πλοία (υποβρύχια, πολε-

μικά πλοία). Άρα, ας συμβιβαστεί με την «επιλεκ-

τική επέκταση» κατά Σημίτη. Αλλού 10, αλλού 8,

αλλού 6.

2. Θα κληθεί με διμερή συμφωνία ή διαιτη-

σία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα

νησιά του Αιγαίου με ταυτόχρονη υποχώρηση

και της Τέταρτης Στρατιάς από την Σμύρνη στα

εγγύτερα της τουρκικής ενδοχώρας.

Στόχος μιας τέτοιας συμφωνίας θα είναι, σύμ-

φωνα με το μέλος του Κογκρέσου, η δημιουργία

μιας «ουδέτερης ζώνης» δυτικά των 28 αφοπλι-

σμένων, υποτίθεται, νησιών μας. Ουδέτερης για

την εξυπηρέτηση της διεθνούς ναυσιπλοΐας μεταξύ

Σουέζ και Δαρδανελίων. [...]».

Οι πιέσεις για τα 12ν.μ.

Η κυνική ομολογία του Γερουσιαστή επιβε-

βαιώνεται εν μέρει και από τον Ναύαρχο ε.α Χρή-

στο Λυμπέρη, ο οποίος έχει δηλώσει δημοσίως

ότι: «Αυτό που το εβίωσα τόσο τον Νοέμβριο 1994

[όταν τέθηκε σε ισχύ η διεθνής σύμβαση για το

Δίκαιο της Θάλασσας που επιτρέπει την επέκτα-

ση της χωρικής θάλασσας στα 12ν.μ.] όσο και τον

Ιανουάριο 1996 [σσ. Ίμια] ήταν η φορτική πίεση εκ

μέρους των ΗΠΑ για ΜΗ άσκηση του δικαιώματος

επέκτασης της Αιγιαλίτιδας Ζώνης. Έτσι η Αθήνα

παραιτείτο της χρήσης ενός στρατηγικού όπλου,

τόσο στην ενεργό φάση της κρίσης κατά τη διαμε-

σολάβηση όσο και στον πολιτικό διάλογο που ακο-

λούθησε την αποκλιμάκωση». 

Ο Ναύαρχος, τότε αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στην ενημέ-

ρωσή του προς το ελληνικό υΠΕΞ ανέφερε μάλι-

στα ότι: «Οι Αμερικανοί προβάλλουν το επιχείρη-

μα ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων θα

επηρεάσει αρνητικά τις αμερικανικές ναυτικές επιχει-

ρήσεις, διότι η Ελλάδα αρνείται να δεχθεί όλα τα

σχηματιζόμενα στενά ως υπαγόμενα στο καθεστώς

Free Transit Passage και θα διατηρηθεί σε ισχύ το

καθεστώς της αβλαβούς διελεύσεως. Τι θα σημαίνει

αυτό για τους Αμερικανούς; Πρώτον, τα αμερικα-

νικά υποβρύχια θα πλέουν εν επιφάνεια στα στενά

που δεν χαρακτηρίζονται ως διεθνή. Δεύτερον, στα

αμερικανικά αεροσκάφη θα απαγορεύεται υπερ-

πτήση πάνω από τα στενά αυτά και έτσι θα υποχρε-

ώνονται να ζητούν τη συγκατάθεση της Αθήνας…

Έλαβα γνώση αμερικανικών οδηγιών προς τα υπο-

βρύχιά τους, με τις οποίες προσδιόριζαν συγκε-

κριμένα πέντε στενά στο Αιγαίο ως ‘’στενά ελεύθ-

ερης διέλευσης’’».

Εκτός όμως της εμπειρίας που κατέθεσε ο Ναύαρ-

χος, υπάρχει και η ομολογία του Ιωάννη Βαλη-

νάκη, πρώην βουλευτή και υφυπουργού Εξωτε-

ρικών, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχουμε ήδη

δεσμευτεί στην Γερμανία να μην επεκτείνουμε

στα 12ν.μ. στην Κρήτη (militaire.gr, 03/06/2021).

Στην Γερμανία για την οποία ο Τούρκος υΠΑΜ

Χουλούσι Ακάρ δήλωνε σε συνέντευξή του στη

«Handelsblatt» ότι: «Είναι ένας από τους σημαν-

τικότερους συμμάχους μας στην ευρωπαϊκή

αρχιτεκτονική ασφάλειας».

Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

υπό αυτό πρίσμα δύναται να εξηγηθεί και η

ελληνική ολιγωρία δεκαετιών στην επέκταση της

αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12ν.μ., ενώ η – «εσπευ-

σμένη» θα λέγαμε – επίσκεψη του Κυρ. Μητσο-

τάκη στην Τουρκία ενδέχεται να συσχετίζεται. Οι

εξελίξεις στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή ενερ-

γειακή πενία, είναι προφανές ότι έχουν αυξήσει

την πίεση για την επίτευξη μιας λύσης στα ελληνο-

τουρκικά, ίσως στα πλαίσια των προαναφερθέν-

των σχεδιασμών και της λογικής της «ουδέτερης

ζώνης».

Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι ξαφνικές αγάπες

του Ρ.Τ. Ερντογάν, ο οποίος σημειωτέον δήλωνε

ότι ούτε στο ίδιο δωμάτιο δεν ήθελε να παρευρε-

θεί με τον Κ. Μητσοτάκη, ενώ τώρα μιλώντας στη

συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της

κυβέρνησής του, αφού απέδωσε τα εύσημα στην

τουρκική διπλωματία για την θετική έκβαση (!) της

συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, στη

συνέχεια δήλωσε: «Την Κυριακή [13/03/2022]
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στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό

της Ελλάδας κύριο [sic] Μητσοτάκη, είχα ένα

αποδοτικό γεύμα εργασίας που πιστεύω πως

θα συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων μεταξύ

των χωρών μας».

Από την άλλη, ούτε οι ταυτόχρονες αμερικανι-

κές πιέσεις – δημόσιες και μη – μπορεί να θεωρ-

ηθούν τυχαίες. Ακόμα και ο πρώην ΥΠΕΞ Μ. Πο-

μπέο παρότρυνε την επιτάχυνση της διευθέτησης

των ελληνοτουρκικών ζητημάτων με απώτερο

σκοπό την άμεση εκμετάλλευση του ενεργειακού

πλούτου, γεγονός που προμηνύει σοβαρές εξελίξεις.

Αν μάλιστα κρίνουμε από τις δηλώσεις Ερντογάν,

ο οποίος δεν έκρυψε την χαρά του, τότε γίνεται

αντιληπτό ότι αυτό που κυοφορείται δεν αφήνει

περιθώρια αισιοδοξίας για τον Ελληνισμό εν συνό-

λω.

Η μυστική συμφωνία

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, άλλωστε, υπήρξε

θετικός στο παρελθόν σε μυστικές συμφωνίες με

την Τουρκία, όπως αυτή που συνήφθη στις 13 Ιου-

λίου του 2020 στο Βερολίνο (μεταξύ του εξ απορ-

ρήτων συμβούλου του Ρ.Τ. Ερντογάν, Ιμπραήμ

Καλίν και της επικεφαλής του διπλωματικού γρα-

φείου του Κ. Μητσοτάκη, Ελένης Σουρανή) εν

αγνοία του Έλληνα ΥΠΕΞ Ν. Δένδια -κατά ομο-

λογία του ιδίου- η οποία συμπληρώνει το πάζλ που

περιγράφει ο Γερουσιαστής, και που αφορούσε

στις θαλάσσιες ζώνες, όπως αργότερα επιβεβαίωσε

ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παρα-

χώρησε στον Γιάννη Πρετεντέρη (δημοσιεύτηκε

12/10/2020 στο primeminister.gr). 

Το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης ανα-

φέρει:

«Γ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: Στο Βερολίνο, συμφω-

νήθηκε μόνο θαλάσσιες ζώνες;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως. Βεβαίως έχει

συμφωνηθεί.

Γ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: Γιατί τότε δεν δώσατε στη

δημοσιότητα τη Συμφωνία του Βερολίνου, αν

είναι τόσο υπέρ μας;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί εξ αρχής είχαμε συμ-

φωνήσει να μην δοθεί. Δεν ήταν άλλωστε συμ-

φωνία, όπως σας είπα κατ’ αρχάς. Είναι τα γρα-

πτά πρακτικά του τι συμφωνήθηκε εκεί». 

Και μόνο το γεγονός ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν

επέτρεψε στον Ν. Δένδια να τον συνοδεύσει στην

Κωνσταντινούπολη, ενώ ήταν παρούσα η Ελένη

Σουρανή (και από την τουρκική πλευρά ο Ιμπρα-

ήμ Καλίν), εμμέσως επιβεβαιώνει την αναβίω-

ση της μυστικής συμφωνίας Καλίν-Σουρανή,

η οποία παρακάμπτει τον Έλληνα ΥΠΕΞ Ν.

Δένδια και διευρύνει την εθνικά επιζήμια και

άκρως επικίνδυνη διάσταση απόψεων Μαξίμου-

ΥΠΕΞ (slpress.gr, 25/01/2021). 

Αποστρατικοποίηση με προσχήματα

Ταυτόχρονα δε στον δημόσιο διάλογο επανή-

λθε το ζήτημα των οπλικών συστημάτων ρωσικής

κατασκευής που διαθέτουν οι ελληνικές Ένοπλες

Δυνάμεις. Τα εν λόγω αμυντικά συστήματα  – ορι-

σμένα από τα οποία μας χορηγήθηκαν δωρεάν

μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης – αποτε-

λούν τον κορμό της αντιαεροπορικής άμυνας των

νήσων του Αιγαίου σύμφωνα με τον Στρατηγό ε.α

Κων/νο Ζιαζιά. Και όλως τυχαίως τα ίδια νησιά

θέλει αποστρατικοποιημένα η Τουρκία. Για τα ίδια

– πλήρως επιχειρησιακά – όπλα πιέζουν ομο-

θυμαδόν Αμερικανικοί (militaire.gr, 22/06/2021)

και Γερμανοί (antinews.gr, 07/01/2022) για να απο-

συρθούν, χωρίς να υπάρχει προηγουμένως σχέ-

διο για την αντικατάστασή τους. Άραγε η φιλο-δυτι-

κή στάση της Κυβέρνησης, την οποία διαφημίζουν

σε κάθε περίσταση – αφού διατείνονται ότι η χώρα

μας είναι ένας «προβλέψιμος σύμμαχος» – είναι

τέτοια που να επιτρέπει ακόμα και την απόσυρση

κρίσιμων αμυντικών συστημάτων (συμπεριλαμ-

βανομένων και των S-300) μόνο και μόνο επειδή

υπάρχει σχετικό αίτημα από συμμάχους το οποίο

– υπόπτως – συμπίπτει με τις απαιτήσεις του

επίβουλου γείτονα για αποστρατικοποίηση;

Ο Έλληνας πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση

στην Κωνσταντινούπολη σχολίασε την «χαλαρή

διάθεση» και την ενδυματολογική επιλογή των δύο

ηγετών δηλώνοντας ότι: «η χαλαρή ενδυμασία

αρκετές φορές προσφέρεται για πιο σοβαρές

συζητήσεις». Απ' ό,τι φαίνεται, οι παρασκηνιακές

διαβουλεύσεις ήταν και συνεχίζουν να είναι όντως

σοβαρές. Το ερώτημα όμως είναι αν είναι εθνικά

επωφελείς;

Συνεκμετάλλευση (;)

Την απάντηση έδωσε τέσσερις δεκαετίες μετά

την χάραξη του ως άνω χάρτη που διαμοιράζει το

Αιγαίο στα πρότυπα της «Γαλάζιας Πατρίδας», και

λίγες ημέρες μετά την συνάντηση της Κωνσταντι-

νούπολης, ο Τούρκος ΥΠΑΜ Χουλουσί Ακάρ, ο

οποίος στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του

ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (17/03/2022) είπε: «Αυτό

είναι σημαντικό για την ευημερία των λαών των

δύο χωρών και για τη διανομή της ομορφιάς

και του πλούτου του Αιγαίου. Υπάρχει τουρι-

σμός, ψάρεμα και πολλά άλλα πλούτη. Είμα-

στε υπέρ της κοινής τους εκμετάλλευσης, το

είπαμε. Υπό αυτή την έννοια, λάβαμε θετική

απάντηση [sic] από τον συνομιλητή μας και

περιμένουμε να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυ-

νση. Είμαστε εποικοδομητικοί και θετικοί. Αυτή

είναι η προσέγγισή μας».

Τελικά ποιόν να εμπιστευθούμε; Τον αναξιόπι-

στο γείτονα ή αυτόν που ερήμην των υπουργών

του συνάπτει συμφωνίες οι οποίες κινούν υποψίες;

•  Ειδικός τεχνικός σύμβουλος. Διετέλεσε λέκ-

τορας και επιστημονικός συνεργάτης στο

Πανεπιστήμιο του Μπράιτον της Βρετανίας,

από το οποίο κατέχει διδακτορικό και μετα-

πτυχιακό τίτλο. Πρώτη δημοσίευση έγινε στο

militaire.gr στις 21/03/2022. 
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Το Κυπριακό είναι ευθύνη 

της Βρετανικής Κυβέρνησης

και κανενός άλλου»

Μιλώντας για το βιβλίο του «Kύπρος

1955-1974 Πορεία μιας προδοσίας, Ντο-

κουμέντα από τον Φάκελο της Κύπρου»,

που εκδόθηκε το 2020 και παρουσιάζε-

ται αυτές τις μέρες, ο Δρ Μαρίνος Σιζό-

πουλος είπε από το Ράδιο Πρώτο στις

28.3.2022 (Πρωινοί Τύποι με Μάριο Πούλλα-

δο και Χρήστο Μηχάλαρο): «Τη διπλή ένω-

ση οι Αμερικανοί την είχαν καθορίσει σε

μια άκρως σημαντική συνάντηση που

είχαν το 1957 στις Βερμούδες με τους Βρ-

ετανούς».

Και με αυτό το άκρως λανθασμένο, πα-

ραπλανητικό, παραποιημένο στοιχείο –

«fake» – έκτισε και το επικίνδυνα απλου-

στευμένο αφήγημα του στο βιβλίο του των

101 σελίδων. Όπως και το αναξιόπιστο

«πόρισμα Φακέλου Κύπρου» που εξέ-

δωσε η Επιτροπή της οποίας προήδρευ-

σε, ατζέντα της οποίας δεν ήταν άλλη από

το να αποδώσουν όλες τις ευθύνες για τις

τουρκικές εισβολές στην Κύπρο το 1974

στους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ και...

κλείσαμε! Αγνοώντας ενσυνείδητα και

ασυγχώρητα ολόκληρη ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΡΕΤΑ-

ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ που διαχειρίζεται το

Κυπριακό μέχρι σήμερα. Με κάθε είδους

patchwork , φτύμα-κόλλημα δηλώσεων,

ακόμα και με κλεμμένα «έγγραφα» –

κατ΄ιδίαν πρωτοφανή ομολογία διά τηλε-

οράσεως. Αλλά και με πλαστά, όπως επι-

βεβαιώσαμε με επίσημη δήλωση του

Αρχείου του ΝΑΤΟ. Προερχόμενα από

μια αισχρή «βιομηχανία πλαστογραφή-

σεων» στην Ελλάδα. 

Για να ξεκαθαρίσει, όμως, και αυτό το

«fake» πλασάρισμα, παραθέτω την ιστο-

ρική αλήθεια για το Συνέδριο των Βερ-

μούδων το Μάρτιο του 1957 και τι ακρι-

βώς λέχθηκε εκεί για την Κύπρο. Τόσο

από επίσημα αμερικανικά έγγραφα όσο

και από βρετανικά και με δήλωση του Βρ-

ετανού Πρωθυπουργού στη κατάθεσή του

στη Βουλή των Κοινοτήτων. Στο δε βρε-

τανικό Εθνικό Αρχείο βρήκα και ακριβώς

τι λέχθηκε όσον αφορά την Κύπρο.

«Fake» το αφήγημα 

Σιζόπουλου - Δεν υπάρχει

πουθενά ότι επιτεύχθηκε

συμφωνία στις Βερμούδες 

για «διπλή ένωση»

Πρώτα κάποιες αναγκαίες εξηγήσεις

Κατ’ αρχάς το Συνέδριο διοργανώθη-

κε με πρόταση του Αμερικανού Προέ-

δρου Eisenhower καθώς επίσης και για

να λάμβανε χώρα σε βρετανικό έδαφος.

Στόχος ή σκοπός δεν ήταν καθόλου το

Κυπριακό, αλλά προσπάθεια καλυτέρευ-

σης των Αγγλο-Αμερικανικών σχέσεων

με μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, που

είχαν (οι σχέσεις) σοβαρά επιδεινωθεί λό-

γω των θαλασσωμάτων του Σουέζ. Ως

αποτέλεσμα των οποίων παραιτήθηκε ο

Πρωθυπουργός Anthony Eden, ο οποίος

δεν είχε πει την αλήθεια των μυστικών του

επαφών με το Ισραήλ και τη Γαλλία, και

ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Harold

Macmillan.

Δεύτερον, ο λόγος που ο Αμερικανός

Πρόεδρος στις Βερμούδες (θα δούμε πιο

κάτω) ρώτησε τι έλεγαν οι Τούρκοι και

Έλληνες για λύση διχοτόμησης δεν είναι

διότι ο ίδιος υποστήριξε διχοτόμηση. Αλλά

και επειδή γνώριζε ότι οι Βρετανοί/ Φό-

ρεϊν Όφιςτην υποστήριζαν! Γνώριζε τι είχε,

ο ίδιος ο υπ. Αποικιών ήδη επίσημα υποσχε-

θεί στους Τούρκους, στις 19.12.1956 από

τη Βουλή των Κοινοτήτων. Με επικεφα-

λής τότε στο Φόρεϊν Όφις τον μισέλληνα

Σερ ́ Ιβον Κιρκπάτρικ, το Φ.Ο είχε ενημε-

ρώσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ (ευελπι-

στώντας στην υποστήριξή του) τα ΒΡΕ-

ΤΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ (που

είχαν ξεκινήσει να σχεδιάζονται με διάφ-

ορους χάρτες από το 1956), μαζί με τον

διχοτομικό χάρτη του ιδίου του Σερ Κιρκ-

πάτρικ. Εξ ού και η επώνυμη γραμμή Κιρκ-

πάτρικ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όμως, διε-

ξήγαγε δική του λεπτομερή πολυσέλιδη

έρευνα για διχοτόμηση της Κύπρου. Κατό-

πιν της οποίας ΑΠΟΦΑΝΘΗΚΕ ότι δεν

μπορούσε να δεχθεί διχοτόμηση στην

Κύπρο και τόνισε ότι δεν μπορεί να επι-

βληθεί τέτοια λύση που δεν θα είχε την

υποστήριξη του λαού. Απάντησε απορ-

ρίπτοντας τα βρετανικά σχέδια. Κάτι που

δεν άρεσε καθόλου στο Λονδίνο... Οι Βρε-

τανοί συνωμοτούσαν τότε στο πώς να ικα-

νοποιήσουν τους Τούρκους εξ ού και η

δήλωση του υπ. Αποικιών από τη Βουλή

των Κοινοτήτων στις 19.12.1956 (3 μή-

νες πριν το Συνέδριο στις Βερμούδες)

κατόπιν συνεννοήσεως 3 ημέρες νωρίτε-

ρα με την τουρκική κυβέρνηση στην Κων-

σταντινούπολη: ότι σε τελική λύση δεν θα

αποκλείεται η διχοτόμηση και η ξεχωρι-

στή αυτοδιάθεση του 18% των Τουρκοκ-

υπρίων! Σε πλήρη αρμονία με τους στό-

χους της Έκθεσης του Δρ Νιχάτ Ερίμ τον

Νοέμβριο 1956... (Η οποία όμως δεν πε-

ριλάμβανε χάρτες, όπως την αποκάλυψε

ο μ. Δάσκαλος Δρ Νεοκλής Σαρρής).

1992 βιβλίο Φ.Α. – «Έτσι 

Κατέστρεψαν την Κύπρο»

Η αμερικανική απάντηση μαζί με πολ-

λά βρετανικά έγγραφα για την ιστορία του

Κυπριακού προβλήθηκε από τη «Σημε-

ρινή» το 1989/90 σε μια τρίμηνη παρου-

σίαση της έρευνάς μου, που ήταν και η

πρώτη τέτοια παρουσίαση από τα βρε-

τανικά αρχεία. Η «Σημερινή» μετά εξέ-

δωσε τις παρουσιάσεις σε ένθετο κυρια-

κάτικης έκδοσης. Στη συνέχεια, όπως είχε

υποσχεθεί ο κ. Κώστας Χατζηκωστής, εκ-

δόθηκε το δεύτερο μου βιβλίο «Έτσι κα-

τέστρεψαν την Κύπρο» (ο τίτλος έμπνευση

του κ. Χατζηκωστή). Έκτοτε η αμερικανι-

κή θέση το 1957 περιλαμβάνεται και σε

άλλα βιβλία μου...

Αμερικανική αρνητική θέση 

για Διχοτόμηση 

υπέρ Ανεξαρτησίας

Τον Μάιο και Ιούνιο του 1957 το Φό-

ρεϊν Όφις έγραφε προς την Πρεσβεία του

στην Ουάσιγκτον ότι ήταν μεγάλης σημασίας

όπως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μην δε-

σμευόταν είτε ιδιωτικά είτε δημόσια εναν-

τίον της διχοτόμησης... Οι Αμερικανοί είχαν

ταχθεί εναντίον της διχοτόμησης και υπέρ

της Ανεξαρτησίας και οι Βρετανοί έβλε-

παν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδειχνε συμπά-

θεια στις ελληνικές θέσεις και ότι ο Αμερι-

κανός υΠΕΞ Dulles φαινόταν να υπο-

στήριζε μια διευθέτηση με αποδοχή μο-

νάχα των ελληνικών αιτημάτων δίχως σο-

βαρές διασφαλίσεις για τους Τούρκους...

έγραφαν οι Βρετανοί.

Έτσι ο κύριος λόγος που τελικά οι Βρε-

τανοί εγκατέλειψαν την γραμμή διχοτόμ-

ησης που διαβουλεύονταν με τον Δρα

Νιχάτ Ερίμ, ήταν γιατί δεν κατάφεραν να

εξασφαλίσουν την αμερικανική υποστήριξη.

Έτσι συγκατατέθηκαν για Ανεξαρτησία και

τον Ιανουάριο του 1958 ενημέρωσαν τε-

λικά και τον Αμερικανό υΠΕΞ Dulles ότι

δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, είχαν

υποσχεθεί στους Τούρκους (19.12.1956).

Μασκάρεψαν τελικά το «Σχέδιο Μακ-

μίλλαν» που δεν ήταν άλλο από το Σχέ-

διο «Φούτ» του Ιανουαρίου 1958, σε «Ανε-

ξαρτησία» αφού εξασφάλισαν πρώτα την

μεταστροφή Μακαρίου από την Ένωση

στην Ανεξαρτησία και αφού έπεισαν και

τον Ερίμ να ικανοποιηθεί με ότι μπορ-

ούσαν να του δώσουν. Και να επιφυλασ-

σόταν για μελλοντικές συνταγματικές

ρυθμίσεις για τα υπόλοιπα εν καιρώ...

(βλέπε 1963/64 βιβλίο γράφουσας «Δι-

ζωνική vs Δημοκρατία» 2019).

Το Συνέδριο 

στις Βερμούδες 

Αμερικανικά πρακτικά

FOREIGN RELATIONS OF THE UNIT-

ED STATES, 1955–1957, WESTERN EU-

ROPE AND CANADA, VOLUME XXVII

270. Memorandum of a Conversation,

Mid-Ocean Club, Bermuda, March 21,

1957, 3:45 p.m.

«...Στη συνέχεια συζητήθηκε το Κυ-

πριακό. Ο Selwyn Lloyd (Βρετανός υΠΕΞ)

είπε ότι οι Βρετανοί καλωσόρισαν την 

πρωτοβουλία του λόρδου Ismay (πρώτο

ΓΓ του ΝΑΤΟ) αλλά οι Έλληνες την απέρρ-

ιψαν ενώ οι Τούρκοι θα την δεχόντουσαν

... Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είχε

λάβει πολλές επιστολές για απελευθέρ-

ωση του Μακαρίου. Ο Selwyn Lloyd απάν-

τησε ότι ο Μακάριος ήταν η πηγή της τρο-

μοκρατίας στη Κύπρο, πως όχι όλοι οι

Κύπριοι θα δεχόντουσαν τον Μακάριο ως

εκπρόσωπό τους. Η τρομοκρατία αδ-

υνατούσε, ο κόσμος την βαρέθηκε και οι

Τούρκοι παίρνουν πολύ σοβαρά το θέμα

της Κύπρου και δεν θα δεχθούν να αφή-

σουν την Ελλάδα να πάρει το νησί, που

είναι τόσο κοντά στις ακτές τους. Οι Βρε-

τανοί επομένως θεωρούν τους εαυτούς

των ως ένα είδος «trustee». Ο Βρετανός

Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι οι Βρε-

τανοί δεν ενδιαφέρονταν και πολύ για την

Κύπρο εκτός για τη στρατιωτική σημασία

της νήσου... Αν δεν ήταν για τους Τούρ-

κους, οι Βρετανοί ίσως να έφευγαν ήδη

για μια λύση, όμως εμφαντικά τόνισε ότι

είχε ελπίδες ο Μακάριος μπορούσε να

δεχθεί την τελευταία βρετανική προσφο-

ρά. 

Ο Πρόεδρος ρώτησε αν η διχοτόμηση

ήταν μια πιθανότητα, και κατά πόσο η ιδέα

ήταν δεχτή στο νησί και από Τουρκία και

Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός εισηγήθηκε

ότι η διχοτόμηση μπορεί να είναι μια εφι-

κτή λύση, ειδικά αν οι 100,000 Τουρ-

κοκύπριοι στη Κύπρο μπορούσαν να

συγκεντρωθούν σε μια περιοχή του νησιού

βλέποντας προς Τουρκία, (εννοούσε εν-

δεικτικά το βόρειο μέρος – όπως ξεκίνησε

το 1964 και ολοκληρώθηκε το 1974) και

οι 400,000 Ελλήνων στην άλλη περιοχή.

Ο Selwyn Lloyd τόνισε ότι αυτή δεν ήταν

μια κανονική λύση, όμως η Κύπρος είχε

γίνει ένας ‘καρκίνος’ που έπρεπε να θε-

ραπευθεί. Οι Έλληνες δεν θα δεχθούν

διχοτόμηση γιατί θέλουν ολόκληρη την

Κύπρο... Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόε-

δρος συμφώνησαν για την στρατιωτική

σημασία της Κύπρου αν και αυτή είχε εξα-

σθενήσει, αλλά παρέμενε χρήσιμη για μια

βάση. Ο Πρωθυπουργός παρακάλεσε του

Αμερικανούς να προσπαθούσαν να επη-

ρεάσουν τους Έλληνες να δεχόντουσαν

την πρωτοβουλία του λόρδου Ismay για

μεσολάβηση. Ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό

μπορούσε να το κάνει αλλά εν πάση πε-

ριπτώσει προέτρεψε τους Βρετανούς να

απελευθερώσουν τον Μακάριο και πρό-

σθεσε ότι οι Αμερικανοί πίστευαν ότι οι

Βρετανοί ηγέτες είχαν εξηγήσει τους πρ-

αγματικούς των στόχους σε σχέση με την

Κύπρο και θα έκαναν ότι μπορούσαν να

βοηθούσαν».

Στο δε προσωπικό ημερολόγιο του, ο

Αμερικανός Πρόεδρος , 21.3.1957, σημείω-

σε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός τους

εξήγησε το Κυπριακό, το οποίο ο ίδιος

(Αμερικανός) βρήκε περίπλοκο και κατά-

λαβε ότι η Βρετανία το μόνο που ήθελε

στο νησί ήταν τις βάσεις της εκεί, αλλά

φοβόντουσαν ότι αν εγκατέλειπαν την

υποχρέωσή τους στο νησί θα οδηγούσε

σε πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

«Τους είπα ότι είχα μηνύματα ειδικά

από Έλληνες για απελευθέρωση του Μα-

καρίου και δεν κέρδιζαν τίποτα από το να

τον έχουν φυλακισμένο, το ελάχιστον οι

ίδιοι (Βρετανοί) θα φαινόντουσαν ότι πρ-

οσπαθούσαν για λύση. ‘Εχω την εντύπωση

ότι θα τον αφήσουν ελεύθερο με τη συμ-

φωνία ότι δεν θα επιστρέψει στη Κύπρο

και θα καταδικάσει την βία», έγραψε.

Βρετανικά έγγραφα

Ακολουθεί η δήλωση Βρετανού Πρω-

θυπουργού1.4.1957 στη Βουλή των Κοι-

νοτήτων όταν έδωσε πλήρη λογαριασμό

των συζητήσεων και συμφωνιών στο

Συνέδριο των Βερμούδων. Η πιο κάτω

αναφορά για την Κύπρο.

BERMUDA TALKS Hansard Report

HCDeb01 April 1957 vol 568 cc37-

17037

3.35 p.m.The Prime Minister (Mr. Harold

Macmillan) 

«...Προτού φύγω από το θέμα της Μέ-

σης Ανατολής, οφείλω ίσως να αναφέρω

ακόμα κάτι. Έχω δει ισχυρισμούς πως

επιτεύχθηκε κάποιο είδος παζαριού που

περιλάμβανε και την απελευθέρωση του

Μακαρίου. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε

τέτοιο ισχυρισμό. Θα ήταν εντελώς ακα-

τάλληλο να συζητήσουμε αυτό το θέμα με

Συνέδριο Βερμούδων Μάρτιος 1957 – και βιβλίο     Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
Η έκκληση Μακμίλλαν για αποφυγή “fakenews” έμελλε να πραγματοποι         

Ο επώνυμος διχοτομικός χάρτης Σερ Ίβον Κιρκπάτρικ 1957 των Βρετανών 

που στάλθηκεμε άλλα έγγραφα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και απορρίφθηκε.

Ένας από τους χάρτες

στην έκθεση της CIA1964, 

ως εναλλακτικός C. 

Δείτε την ομοιότητά του

με τον βρετανικό του 

Σερ Ίβον Κιρκπάτρικ το

1957 που απέρριψαν οι

Αμερικανοί. 
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          Μαρίνου Σιζόπουλου

Μεγάλη απογοήτευση προκάλεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με

τη σκόπιμη-συνειδητή αποφυγή αναφοράς στην τουρκική εισβο-

λή στην Κύπρο και στη συνεχιζόμενη κατοχή κατά τη διάρκεια

της ομιλίας του στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας. Ελλάδα και Κύπρος, χωρίς ενδοιασμούς

καταδίκασαν την Ρωσική εισβολή ευθυγραμμιζόμενες με τις

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις αλλά

και με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρ-

ανία (η Αθήνα δυστυχώς δεν περιορίσθηκε μόνο σε ανθρω-

πιστική βοήθεια). Η Κύπρος, ως θύμα εισβολής και συνεχιζό-

μενης κατοχής από την Τουρκία, δεν μπορούσε να έχει άλλη

επιλογή, παρά να καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην

Ουκρανία. Ο Ζελένσκι όμως προτίμησε την σιωπή!

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

«Κανένας δεν θα ξεχάσει ότι για μια βδομάδα ψάχναμε να

βρούμε ένα 6χρονο παιδί, που εντοπίστηκε τελικά νεκρό», είπε

μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος (τραγικό δίχως άλλο,

όπως εξίσου τραγικό είναι τα παιδιά στην Κύπρο που ψάχνο-

υμε χωρίς αποτέλεσμα από το 1974), κάνοντας ακόμα αυστηρές

συστάσεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις της Κύπρου

στις σχέσεις της με την Ρωσία: «Να κλείσουν όλα τα κυπρια-

κά λιμάνια για Ρώσους, να σταματήσει η χορήγηση “χρυσών

διαβατηρίων” σε Ρώσους, να σταματήσουν οι διπλές υπηκο-

ότητες και να επιβληθεί εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικών

ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία», είπε, και ζήτησε την υπο-

στήριξη της Κύπρου για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρ-

ωπαϊκή Ένωση.

Αμέσως μετά τον μονόλογο Ζελένσκι τον λόγο πήρε η πρόε-

δρος της Κυπριακής Βουλής που έκανε αναφορά σε όσα

επίτηδες «ξέχασε» να πει ο Ουκρανός πρόεδρος: «Για την

Κύπρο, ανέφερε η κυρία Αννίτα Δημητρίου, «οι εικόνες του

πολέμου ξυπνούν οδυνηρές μνήμες. Για 48 χρόνια, ζούμε δίπλα

από 50 χιλιάδες κατοχικά στρατεύματα, ενώ επιχειρείται η

δημιουργία και νέων τετελεσμένων και αυτό αποτελεί έναν επι-

πρόσθετο λόγο για τη στήριξή μας στον Ουκρανικό λαό…..».

Μόνο που όλα αυτά δεν τα άκουσε ο Ουκρανός πρόεδρος!

Διότι κατά μια περίεργη σύμπτωση εκείνη ακριβώς την ώρα

έπεσε η σύνδεση! Να Θυμίσω ότι προηγήθηκαν τριάντα του-

λάχιστον παρόμοιες παρεμβάσεις του Ζελένσκι χωρίς να υπάρ-

ξει κανένα απολύτως τεχνικό πρόβλημα!

Ουκρανία και Τουρκία διατηρούν άριστες σχέσεις εδώ και

πολλά χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Και ασφαλώς ο ουκρανός

πρόεδρος δεν θέλει να διασαλευτούν οι σχέσεις του με την

Άγκυρα! Τώρα πώς γίνεται ο Ερντογάν να είναι φίλος και με

τον Ζελένσκι και με τον Πούτιν, είναι μια άλλη ιστορία που χρίζει

ειδικής μελέτης και ανάλυσης. Κι ακόμη περισσότερο απορίας

άξιον είναι πως η διεθνής κοινότητα αναθέτει ρόλο ειρηνοποι-

ού σε ένα κατά συνθήκη εισβολέα … Εδώ πραγματικά η επι-

στήμη ψηλώνει ψηλά τα χέρια της!

Συμπέρασμα: Λευκωσία και Αθήνα επέλεξαν να δώσουν

βήμα σε ένα πρόεδρο του οποίου η χώρα βρίσκεται στη δίνη

ενός ανελέητου καταστροφικού πολέμου. Έως εδώ καμιά

απολύτως αντίρρηση. Στο παρακάτω είναι που υπάρχουν οι

ενστάσεις μας. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε αυτά που ήθελε

να πει, χωρίς κανένα απολύτως αντίλογο. Κι όταν η Αννίτα

Δημητρίου επέλεξε να του θυμίσει ότι και η Κύπρος είναι θύμα

μιας βάναυσης εισβολής και συνεχισμένης κατοχής, ο «άνθρ-

ωπος του λαού» έγινε καπνός! Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια

της παρέμβασης του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αιφνιδιάζον-

τας τους πάντες επέλεξε να παρουσιάσει ένα μέλος του νεο-

ναζιστικού τάγματος ΑΖΟΡ, που μας παρέδωσε μαθήματα...

«πατριωτισμού»! Η επιστήμη ξανασηκώνει ψηλά τα χέρια της!

υστερόγραφο: Στο ίδιο έργο θεατές! Μασημένα λόγια, ακόμα

και για τον αγωγό EastMed, ακούσαμε τις προάλλες από τους

Ισραηλινούς κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης μεταξύ

των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του

Ισραήλ. Απάντηση σε κείνους που βιάστηκαν να πιστέψουν

πως Ισραηλινοί και Αμερικάνοι μπορούν να γίνουν ειλικρινείς

φίλοι μας. Τέλος στον μήνα του μέλιτος στις ελληνο-αμερικα-

νικές σχέσεις λοιπόν. Η Τουρκία δεν θα πάψει ποτέ να είναι η

παραχαϊδεμένη των Αμερικανών. Κι εμείς ο τελευταίος τροχός

της άμαξας. Τα F16 πού θα πάρει η Άγκυρα είναι μόνο η αρχή.

Ερώτηση: Γιατί δεν ζητούν από την Τουρκία να παραχωρή-

σει τους υπερσύχρονους S-400 στους Ουκρανούς και ζητούν

από την Ελλάδα να δώσει τους υποδεέστερους τεχνολογικά

S-300;

Όσα επίτηδες «ξέχασε» 
να πει ο Ουκρανός πρόεδρος

τον Πρόεδρο και δεν το έκανα.

Η θέση και η σημασία της Κύπρου στη στρατηγική για τη Μέση Ανατολή ήταν,

βέβαια, στη συζήτηση, όπως και η πρωτοβουλία για συμφιλίωση του ΝΑΤΟ, καθώς

οι ΗΠΑ ως μέλος του ΝΑΤΟ ενδιαφέρονται, όμως δεν έγινε καμία αναφορά είτε

από μένα είτε από τον Πρόεδρο για απόφαση, η οποία πρέπει να παραμένει εξ

όλοκλήρου στην ευθύνη της Βρετανικής Κυβέρνησης και κανενός άλλου...»

Ο Πρωθυπουργός Harold Macmillan για «fake» ειδήσεις

Διαβάζοντας τα έγγραφα στο Εθνικό Αρχείο, μου έκανε έκπληξη όταν διάβασα

ότι ο Πρωθυπουργός Μακμίλλαν πριν 65 χρόνια είχε κάνει έκκληση στους δημο-

σιογράφους όπως παρουσιάσουν τα πράγματα όπως είχαν και να απέφευγαν

...«fake» ειδήσεις!

Έκπληξη, γιατί αυτή είναι μια λέξη που εισήχθηκε στο λεξιλόγιο διεθνώς τα τε-

λευταία χρόνια. Αφού λοιπόν εξήγησε σε δημοσιογραφική διάσκεψη στους ξέ-

νους δημοσιογράφους το τι έκαναν στο Συνέδριο, τους είπε:

«... Σας είπα για το Συνέδριο, και πιστεύω

ήταν ένα επιτυχές Συνέδριο. 

Προσθέτω μόνο αυτό: Δεν μπορείτε να πα-

ρουσίασετε παραποιημένο ένα Συνέδριο.

Έλαβα μέρος σε ορισμένα. Δεν αξίζει να βγεί

ένα ανακοινωθέν γεμάτο από ένα σωρό κου-

βέντες και μεγαλοστομίες για να καλυφθούν

διαφωνίες. Δεν μπορείτε να το παραποιή-

σετε “fake”. («You cannot fake it»). Η ατμό-

σφαιρα, η πραγματικότητα, το αίσθημα του

τι πράγματι έγινε είναι φανερό. Δεν σας θέ-

λω να το κάνετε «fake», γιατί δεν υπάρχει

τίποτα να κάνετε «fake». (« I do not want you

to fake it, because there is nothing to fake»).

Υπήρξε ένα πολύ καλό Συνέδριο με άρεστη

ατμόσφαιρα και νομίζω το έχετε αντιληφθεί.

Αν δεν το καταλάβατε τότε δεν κάναμε καλά

τη δουλειά μας...»

Μεγάλης ιστορικής βέβαια σημασίας, η προ-

νοητική έκκληση του Πρωθυπουργού Μακμίλλαν το 1957, σαν και να αισθανόταν

ότι μπορούσε να γίνει. Τελικά κατασκευάστηκε «fake» είδηση για το Συνέδριο εκείνο

στην Κύπρο! Έστω και μετά από 65 ολόκληρα χρόνια! Μάλιστα πέρασε και από

την Βουλή των Αντιπροσώπων...

Έκθεση CIA 1964  για την Κύπρο

Στην σελίδα 45 του βιβλίου του ο Δρ Σιζόπουλος και δίχως καν να αναφέρεται

στους βρετανικούς σχεδιασμούς για διχοτόμηση με σχέδια κτλ που προηγήθηκαν

από το 1956 και είχαν σταλεί στους Αμερικανούς, χρησιμοποιεί την πιο πάνω έκθε-

ση της Αμερικανικής υπηρεσίας Πληροφορίων ως μέρος του patchwork για ενοχο-

ποίηση των Αμερικανών.

Την έκθεση αυτή όμως, η οποία αποδεσμεύθηκε το 2012, και έγινε προσβάσιμη

διαδικτυακά το 2016, είχε δημοσιεύσει σε ειδησιογραφικό του ο συνάδελφος Νίκος

Μελέτης στις 31.8.2018. Και όταν το είδα δημοσίευσα δικό μου στις 3.9.2018 με

τίτλο «Έγγραφο της CIA 1964 εν μέρει βασισμένο στα βρετανικά Σενάρια Διχοτόμη-

σης 1956-57», με βρετανικούς χάρτες για σύγκριση.

Τροφή για τη CIA ήταν οι τουρκικές απαιτήσεις 

και οι σχεδιασμοί του Φόρεϊν Όφις

Η μελέτη της CIA ήταν επακόλουθο των τουρκικών και βρετανικών ενεργειών

και όχι η απόρριψη της μεσολάβησης του Αμερικανού DeanAcheson. Συγκεκρι-

μένα, το γεγονός ότι στη Διάσκεψη της 16ης Ιανουαρίου 1964, που διοργάνωσαν

οι Βρετανοί στο Λονδίνο μετά το ξεκίνημα του πρώτου πραξικοπήματος των Τούρ-

κων για να διάλυση της ΚΔ, ο Ραούφ Ντενκτάς απαίτησε ξεκάθαρα ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Ενώ το Τμήμα Σχεδιασμού του Φόρεϊν Όφις σε συνεννόηση με

τον τότε Τούρκο υΠΕΞ είχε ξεκινήσει σχεδιασμούς για ΑΝΑΣυΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚυΠΡΙΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΔυΟ ΣυΝΙΣΤΩΝΤΑ ΚΡΑΤΗ, ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΟυΡΚΙΚΟ

ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Η λέξη «συνιστών» κράτος έκανε την πρώτη της εμφάνι-

ση στο βρετανικό έγγραφο 3.1.1964 και όχι σε οποιοδήποτε αμερικανικό... Επα-

νεμφανίστηκε στο βρετανικό «Σχέδιο Ανάν»... (βλέπε Φ.Α. «Διζωνική vs Δημο-

κρατία» 2016).

Η Ιστορία είναι αδέκαστη και εκδικείται όσους την παραβιάζουν και την

περιφρονούν. Η αλήθεια δεν αντέχει να κρυφτεί όσο και να την αποφεύγουν

και να την πολεμούν. Και εμείς έχουμε καθήκον να την υποστηρίζουμε γιατί

μόνο με την αλήθεια θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στη σωτηρία της πα-

τρίδας μας. Όχι με πολιτικο-κομματικές εμμονές και όχι μόνο...

            ηθεί 65 χρόνια μετά στην Κύπρο...

Όταν καθίσεις και σκεφτείς – Λύση, απάντηση θα βρεις, 

σ’ όλες τις ερωτήσεις.

Τους λόγους και την αφορμή – καλών, κακών την πληρωμή,

θα δεις, θα εννοήσεις!

Τη δράση και αντίδραση – αιτία και επίδραση,

που έχουν στη ζωή μας,

τη θέση και αντίθεση – άμυνα και επίθεση,

έργα επιλογής μας!

Μας είπανε διάφορα για τύχης πεπρωμένο, 

να τ’ αποφύγεις δεν μπορείς – όσα στολίδια κι αν φορείς,

της μοίρας το γραμμένο!

Λένε πως είναι μάταιος και άδικος ο κόπος, 

όσο σκληρά κι αν προσπαθείς – 

απ’ τα δεσμά της δεν θα βγεις,

πώς δεν υπάρχει τρόπος!

Όμως εγώ αλλοιώτικα βλέπω, με εμπειρίες, 

πως έξυπνος καραδοκεί – καιρούς να εκμεταλλευτεί,

συνθήκες, ευκαιρίες. 

Γι’ αυτό πιστεύω πως Θεός δυνάμεις έχει δώσει, 

είν’ ο δικός μας εαυτός – ο σύμβουλος και οδηγός,

τιμόνι και η γνώση! 

Με ψυχραιμία, ήρεμα, σκέψεις μελετημένες, 

στον νου, μυαλό ο θησαυρός – σοφός, θεράπων Ιατρός,

κινήσεις μετρημένες!

Θα δεις αποτελέσματα, ορθές, σωστές οι λύσειςς, 

στα τόσα ερωτήματα – διάφορα προβλήματα, 

όλες τες απαντήσεις!

Τόσο απλά τα πράγματα και ζούσα στο σκοτάδι,

διψούσα γάργαρο νερό – μα δεν μπορούσα να το βρω, 

Σωτήριο Πηγάδι!

Κι ας ήτανε συνέχεια εκ γενετής μαζί μου,

φτωχός τω πνεύματι, τυφλός – στην ύλη έψαχνα για φως...

σκλάβωσα τη ζωή μου!

Στερνή μου γνώση νά’σουνα στα χρόνια μου τα πρώτα, 

θα ήμουν κάστρο Απόρθητο – βουνό ψηλό, απάτητο,

μ’ ασφαλισμένα νώτα!

Αργά το αντιλήφθηκα, τώρα έχω γεράσει,

πάρε δική μου συμβουλή – πριν να φτερώσει το πουλί,

κι απ’ τη φωλιά πετάσει!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

Η Δύναμις του Πνεύματος
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Κάτω
Για να εξηγούμαστε, είπα κάτω, δεν είπα επάνω, να μην τρε-

λαθούμε κι όλας. Κάτω for ever, μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν είμα-

στε και τίποτα κορόϊδα για να πάμε επάνω, όλοι κάτω θα πηγαί-

νουμε.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Ήταν λοιπόν Κυριακή όταν αποφασίσαμε να επισκεφθούμε

συγγενείς αγαπημένους στην Αιδηψό. Πήγαμε, τους είδαμε, τους

χαρήκαμε και με το Ferry-boat στις έξι το απόγευμα γυρίσαμε στην

Αρκίτσα. Το καράβι μετέφερε, μετρημένα, 82 κούρσες, 3 νταλίκες

και 4 πούλμαν. Είμασταν από τους πρώτους στην αποβίβαση και

πήραμε την ανηφόρα μέχρι ην διασταύρωση στην Εθνική οδό.

Εκεί σταματήσαμε για ειδικό λόγο. Όλα τα αυτοκίνητα όταν έφτα-

ναν στην διασταύρωση έστριβαν αριστερά προς την Αθήνα. Όταν

λέμε όλα, εννοούμε όλα. Το μόνο που έστριψε δεξιά προς Λαμία,

Λάρισα και Θεσσαλονίκη ήταν το δικό μας συμπαθητικό Citroενάκι. 

Τελείως αορίστως ένοιωσα τον οίκτο που αισθάνθηκαν οι συμπα-

τριώτες που πήραν την σωστή κατεύθυνση προς την Αθήνα. Οίκτος

και υπερηφάνεια μαζί. Ξέρεις τι σημαίνει να ζείς στα Άνω Λιόσια

και στις Κουκουβάουνες είναι σαν να είσαι γείτονας του Προέ-

δρου Μακρόν στα Ηλύσια Πεδία, φάτσα στην Αψίδα του Θριάμ-

βου, νοιώθεις να τρίζουνε από κάτω τα κόκκαλα του Ιουλίου Βέρν.

Τέτοια τιμή! Είμαι σίγουρος πως για μας πέρασαν χίλιες δυό κακές

σκέψεις από το μυαλό τους. 

Ποιος ξέρει τώρα, αυτοί που κατευθύνονται προς τα βόρεια,

μπορεί και στην Μακρακώμη ή ακόμη χειρότερα πάνε οι έρμοι για

το Καρπενήσι, θα τους φάνε τα τσακάλια και το κρύο. Οι ίδιοι κατευ-

θύνονταν ή προς το Μέγαρο Μουσικής ή για να παρακολουθή-

σουν τα μπαλέτα Κύρωφ με πρωταγωνίστρια την Πλισέσκαγια.

Τέτοια μόρφωση, τέτοιοι προορισμοί. Όχι ο Θεσσαλικός κάμπος

με τα βλάχικα πανηγύρια του. Πολιτισμός, καημένε, πολιτισμός.

Η λέξη «κάτω» συνδέεται με τα μπαλέτα Bejar και τον Ερρίκο Ίψεν,

άντε και λίγο με τον Λουίτζι Πιραντέλλο, Άντε και με τον Ολυμπιακό.

Αυτός ο πολιτισμός είναι που έλκει όλους τους φίλαθλους Έλληνες

στην πρωτεύουσα. Ο πολιτισμός, τα νοσοκομεία, τα Υπουργεία,

τα πρακτορεία και η πιθανή εύρεση εργασίας σε κανένα φωτεινό

και ευάερο θυρωρείο. Όχι πως τα Delivery δεν είναι πόλος έλξης

της νεολαίας της Πρεβέζης και του Αμύνταιου.

Πολύ σοφά και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων όταν λέει την

φράση «Δημόσια έργα» εννοεί τα έργα στο Ελληνικό, στην Αττι-

κή οδό, στην 4η γραμμή του μετρό και στο Τατόι. Δηλαδή όλος ο

νομός Αττικής κατά πλάτος, μήκος, ύψος και βάθος. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη διάσταση στον νομό της Αττικής.

Οι μαθηματικοί ας αναλάβουν την εύρεση και της 4ης διάστασης

για να δικαιολογήσουν οι κ.κ. Βουλευτές το βλακώδες βλέμμα τους

όταν κοιτάζουν από τα παράθυρα της Βουλής τα στίφη των Ελλή-

νων που κάθε Κυριακή απόγευμα επιστρέφοντας «κάτω» προω-

θούνται προς Γαλάτσι, Περιστέρι, Ηλιούπολη, Λιόσια και Τουρκο-

βούνια...

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

«Οι φρικαλεότητες των Ρώσων στην 
Ουκρανία είναι προπαγάνδα του ΝΑΤΟ»

Κύριε Διευθυντά,

Επειδή γνωρίζω καλά πόσον «ανθρωπιστές»

ήταν και είναι οι Αγγλο-Αμερικανοί και οι σύμμαχοί

τους του ΝΑΤΟ, είμαι σκεπτικιστής και δυσκο-

λεύομαι να πιστέψω πως είναι πραγματικές οι

θηριωδίες, οι φρικαλεότητες και τα φοβερά εγκλή-

ματα κατά της ανθρωπότητας, που οι Δυτικοί

ανθρωπιστές παρουσιάζουν πως διέπραξε ο

στρατός του Πούτιν. 

Δεν είχε κανένα λόγο να διαπράξει ο Πούτιν

τέτοιες φρικαλεότητες, επειδή από τη μια δεν

είχε κανένα λόγο και από την άλλη θα του κόστι-

ζε πολύ πολιτικά, πάλι χωρίς κανένα λόγο. Δεν

πιστεύω ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι τόσον βλά-

κας, εκ του αντιθέτου φαίνεται ότι είναι έξυπνος,

επειδή κατάφερε να ανατρέψει όλα όσα έπρα-

ξεν ο καλός φίλος της Δύσης ο Μπόρις Γέλτσιν,

που ξεσπίτωσε τους Ρώσους, τους άφησε χωρίς

φαΐ, χωρίς δουλειά και όπως γνωρίζουμε όσοι

μπορούσαν από τους Ρώσους έφυγαν για να

βρουν ένα κομμάτι ψωμί. Ο Πούτιν διόρθωσε

όλα τα κακά και έφερε αξιοπρέπεια στη Ρωσία,

τη δυνάμωσε και ανάγκασε τους άσπονδους

ανθρωπιστές της Δύσης να τον σέβονται. 

Δεν έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν λογικά

σκεπτόμενο άνθρωπο, γιατί οι Αμερικανοί και

οι υπόλοιποι «ανθρωπιστές» της Δύσης, που

κόπτονται τάχα για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

μισούν θανάσιμα τον Πούτιν. Είναι, απλούστα-

τα, επειδή πέρασαν τα παλιά ωραία χρόνια που

ο καλός τους φίλος Γέλτσιν τους έλεγε «Εμπά-

τε σιύλλοι αλέστε» και όλοι οι «καλοί» Ρώσοι

φίλοι του κατάκλεβαν τον ρωσικό λαό και τα έδι-

ναν στους Αγγλοαμερικανούς. Αυτοί νοσταλ-

γούν αυτά τα περασμένα ωραία χρόνια, αλλά

όπως έλεγε και ο δικός μας φιλόσοφος Ηρά-

κλειτος «τα πάντα ρει». Όσα περνούν, δεν

γυρίζουν πίσω...

Οι σύμμαχοι του Πούτιν είναι λίγοι, αλλά όπως

έλεγε και ο Αίσωπος είναι λέοντες... Η Κίνα, οι

Ινδίες, το Πακιστάν, αντιπροσωπεύουν τα ¾

του πληθυσμού της γης. 

Όσον αφορά την ελληνική κυβέρνηση, που

συμπεριφέρεται τόσο φιλοαγγλοαμερικανικά

δεν εκπλήττει κανέναν. Όπως πολύ σωστά είπε

ο καθηγητής Ιωάννης Κανδυλάκης, οι «ωραίες»

ελληνικές κυβερνήσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις,

άρχισαν με δολοφονία του Ιωάννη Καποδί-

στρια, ο οποίος ήταν σπουδαίος, μεγάλος Έλληνας

πατριώτης. Τις τοποθέτησαν οι Άγγλοι και από

τότε υπηρετούν πιστά τα συμφέροντα των Αγγλο-

αμερικανών. Το 1914, όταν οι Άγγλοι βρέθηκαν

σε πολύ δύσκολη θέση, πρόσφεραν την Κύπρο

στην Ελλάδα, αλλά οι «ωραίοι» εθνικόφρονες

δεν τη δέχτηκαν. Δεν βοήθησαν καθόλου τους

Ελληνοκύπριους, ή μάλλον βοήθησαν την Τουρκία

στην εισβολή. Αυτό είπε και ο Νίκος Σαμψών

όταν ζήτησε βοήθεια, αλλά η τότε ελληνική

κυβέρνηση αρνήθηκε να του τη δώσει για να

μην ενοχλήσει τους Αγγλοαμερικανούς.

Έχετε δει τις ελληνικές κυβερνήσεις να δείξουν

στο παρελθόν τέτοια ευαισθησία για την Κύπρο,

όση δείχνουν για την Ουκρανία; Δεν ενδιαφέρ-

θηκαν για την τουρκική εισβολή και για τις αμε-

ρικανικές βόμβες ναπάλμ, που οι Τούρκοι έριχναν

στην Τηλλυρία. Δεν ενόχλησαν την Τουρκία.

Μάλλον προσπαθούν να την περιποιηθούν. Και

αυτό γίνεται, φυσικά, διότι θέλουν να ευχαρι-

στήσουν τους Αγγλοαμερικανούς. 

Τι θα πετύχει η ελληνική κυβέρνηση; Στα 1930

με την πολιτική της χάθηκε ο Ελληνισμός της

Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας. Το

1974 χάθηκε το καλύτερο μέρος της Κύπρου.

Τώρα, θα χαθεί ο Ελληνισμός της Ουκρανίας.

Ο «μεσίτης» για την παύση του πολέμου στην

Ουκρανία έπρεπε να είναι η Ελλάδα και η Κύ-

προς και όχι η Τουρκία. Έπρεπε να είχαμε πει

στον πρόεδρο Ζελένσκι να διδαχτεί από του

«όνου συμφορά». Το πάθημα του γαϊδάρου,

που στην περίπτωση τούτη είμαστε εμείς, ο

όνος που την έπαθε. Να μιλήσει με τους Ρώ-

σους, που είναι της ίδιας ράτσας μ’ αυτόν, της

ίδιας γλώσσας και της ίδιας θρησκείας, να κάνει

μερικές υποχωρήσεις και να συμφιλιωθούν,

αφού μοιάζουν να έχουν το ίδιο DNA – είναι Σλά-

βοι και οι δύο τους. 

Ελπίζω ν’ ακούν τις ειδήσεις οι έξυπνοι ΥΠΕΞ

Ελλάδας και Κύπρου, όπου οι άσπονδοι φίλοι

μας της Αμερικής και οι εταίροι μας στην Ευρώπη

επαινούν τον Ερντογάν για την πολιτική του και

τη διπλωματία του και σύντομα θ’ αναγκαστούμε

να αναγνωρίσουμε και την «τουρκική δημο-

κρατία βορείου Κύπρου» και θα χάσουμε συνά-

μα τους Ρώσους και Κινέζους συμμάχους μας. 

Όπως έγραψα και πριν, μπορεί εμείς «ελα-

φρά τη καρδία» να ξεχνάμε δικά μας εδάφη με

μεγάλο πολιτισμό, αλλά υπάρχουν και λαοί που

δεν έχουν διάθεση να χάσουν τα δικά τους. 

Με τα καινούργια τεχνολογικά μέσα είναι πολύ

εύκολο να παρουσιάσεις οτιδήποτε, όπως τις

φρικαλεότητες και τα εγκλήματα που ισχυρίζον-

ται οι καλοί μας σύμμαχοι, πως διέπραξαν οι

Ρώσοι. Εξ άλλου οι ίδιοι είναι «οι παπάδες κι οι

τατάδες». Σε μια χώρα, όπως η Ουκρανία, όπου

για οικονομικούς και φυλετικούς λόγους (Σλά-

βοι γαρ) παραδοσιακά εκλέγονται φιλορωσικές

κυβερνήσεις, πρέπει να υπάρχουν πολλοί φιλο-

ρώσοι. Γιατί να μην είναι αυτοί που παρουσιά-

ζουν από τους δολοφονημένους ή οι περισσό-

τεροι φιλορώσοι; Οι φιλοΝΑΤΟϊκές κυβερνήσεις

της Ουκρανίας ανέβηκαν στην εξουσία πραξι-

κοπηματικά. Αυτό είναι γνωστό. 

Όπως αποκαλύφθηκε ότι ο Μπάιντεν πρω-

ταγωνίστησε στον εξοπλισμό φιλοΝΑΤΟϊκών

οργανώσεων. Υπάρχουν τα βίντεο που είναι

απόδειξη. Το 2014 έγινε η Συμφωνία του Μινσκ,

όπου ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέλαβε να διατη-

ρήσει την Ουκρανία ουδέτερη και να αναγνωρίσει

την αυτονομία των ανατολικών ρωσόφιλων επα-

ρχειών. Όχι μόνο δεν το έπραξε, αλλά εξόπλι-

σε με βοήθεια των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ

ακροδεξιές ομάδες, κατέλαβε την Μαριούπολη

και άρχισαν επιθέσεις εναντίον των ρωσόφω-

νων στις ανατολικές επαρχίες. 

Ποιος λοιπόν φταίει για τον πόλεμο στην

Ουκρανία ή τουλάχιστον έχει μεγάλο μερίδιο

ευθύνης; Είχε οκτώ ολόκληρα χρόνια να εφαρ-

μόσει τη Συμφωνία, αλλά ο Ζελένσκι έκανε ακρι-

βώς το αντίθετο. 

Όσον αφορά τις βαρβαρότητες και γενικά τις

απώλειες του πολέμου, ας κοιτάξουμε αυτά που

λέει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Η Ουκρανία έχει

πληθυσμό σαράντα εκατομμύρια κατοίκους και

η Κύπρος το 1974 είχε μισό εκατομμύριο. Η

Κύπρος λοιπόν είχε πολύ περισσότερες απώλει-

ες από την Ουκρανία!!! Και οι Δυτικοί «ανθρω-

πιστές» δεν ενοχλήθηκαν καθόλου τότε. Όπως

είπε πριν λίγες μέρες ο γνωστός παρουσιαστής

David Attenborough, η Υεμένη παθαίνει πολύ

φοβερότερα από την Ουκρανία για χρόνια τώρα,

πολύ μεγαλύτερες απώλειες από τους φίλους

του ΝΑΤΟ Σαουδάραβες και κανείς δεν ενδια-

φέρεται ούτε μιλάει. 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Αξιότιμε Κύριε Πρέσβη,

Είναι δεδομένο πως μετά την αγορά των S-400 δημιουργήθηκε

ρήγμα της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οφείλει να 

απορρίψει την πρόταση Ερντογάν για αγορά 40 νέων μαχητικών αε-

ροσκαφών F-16 και αναβάθμιση άλλων 80, όχι μόνο διότι δεν έχει

λυθεί το θέμα των S-400, αλλά και διότι ο εξοπλισμός της Τουρκίας

έχει επεκτατικές / επιθετικές (και όχι αμυντικές) βλέψεις σύμφωνα με

το αναθεωρητικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας». Ευτυχώς, η στι-

βαρή παρουσία του Μενέντεζ στην Προεδρία της Επιτροπής Εξω-

τερικών Σχέσεων της Γερουσίας λειτουργεί αποτρεπτικά στην προ-

ώθηση του τουρκικού αιτήματος. 

Ως γνωστόν, ο Πούτιν εδώ και 20 χρόνια στόχευε στην προσάρτη-

ση εδαφών που θεωρούσε ότι ανήκουν στην «μητέρα πατρίδα Ρωσία»,

βαφτίζοντας αυθαίρετα κάθε Ουκρανό: ναζί. Επίσης, πιστεύει ότι η

Ουκρανία δεν είναι μία πραγματική χώρα έχοντας σαν σχέδιό του την

παλινόρθωση της τσαρικής αυτοκρατορίας. 

Αντίστοιχο ιδεολόγημα με ισλαμικό πρωτογονισμό και ακόρεστη

οθωμανική λαιμαργία φαντασιώνεται ο Ερντογάν με την δήθεν δική

του «γαλάζια πατρίδα» με στόχο την παλινόρθωση της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας. Έτσι παραβιάζει 20 χρόνια τον ελληνικό εναέριο

χώρο, δημιουργεί επεισόδια στον Έβρο, επιμένει 50 χρόνια στην κα-

τοχή της Β. Κύπρου κλπ. 

Η απραξία των ΗΠΑ και της Ε.Ε. εδώ και 20 χρόνια στους ανα-

θεωρητισμούς των αρπακτικών Πούτιν και Ερντογάν ήταν εγκλημα-

τική. Το δίδαγμα, λοιπόν, για ΗΠΑ και Ε.Ε. είναι πως: Ο πρωτόγονος

αναθεωρητισμός θα πρέπει να πατάσσεται εν τη γεννέσει του, δηλα-

δή ακαριαίως, από την πρώτη μέρα, με αυστηρότατες κυρώσεις. Μό-

νον έτσι θα αποφύγουμε την φρίκη, οδύνη, πένθος, τις θηριωδίες και

τα εγκλήματα πολέμου με τις τεκτονικές επιπτώσεις σε όλο τον πλα-

νήτη. Θα πρέπει να κυριαρχήσει ο σεβασμός στις θεμελιώδεις αρχές

και αξίες του πολιτισμένου κόσμου και του απαραβίαστου των συνό-

ρων.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ. ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΪΑΤ

Εμπάργκο όπλων στην Τουρκία λόγω αναθεωρητισμού
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«Κύπριοι Αγωνιστές υπό τον 

Στρατηγό Χατζηχρήστο»

Υπό τον Στρατηγό Χατζηχρήστο πολλοί

συμμετείχαν σε φάλαγγα Κυπρίων. ορι-

σμένοι από τους Κυπρίους αγωνιστές που

συμμετείχαν στις εκστρατείες υπό τον Χα-

τζηχρήστο (1788-1853, Στρατηγός – οπλαρ-

χηγός του Αγώνα) είναι: 

1) Γεώργιος Φιλίππου, Κύπριος. Υπηρέτη-

σε υπό τον Χατζηχρήστο ως πενήνταρχος

από το 1822.

2) Θεόδωρος Ιωάννου, Κύπριος, κάτοι-

κος Άργους Πελοποννήσου. Ήταν αξιωμα-

τικός και έλαβε σχετικά πιστοποιητικά από τον

Αρχηγό Χατζηχρήστο (ΑΜ 1340 ΑΧΕΒ).

«Ο υποφαινόμενος ομολογώ καθαρά και

πιστώς την αλήθειαν, ότι ο κ. Θεόδωρος Ιωάν-

νου, Κύπριος, όταν ήχησεν η σάλπιγξ του

Άρεως κατά των εχθρών της αγαπητής ημών

πατρίδος Ελλάδος, ούτος ωπλίσθη και επαξίως

ανδρείας φερόμενος, φέρων και υπό τας οδηγίας

του στρατιώτες εδείχθη ως Μουλουκτσής (αξιω-

ματικός) υπό την οδηγίαν μου, όπου και εις

την περίφημον αυτήν εποχήν αρχών της Επα-

ναστάσεώς μας εστρατολόγησε κρατήσαντες

κατά των εχθρών τότε ιεράν πάλην και ακο-

λούθως όθεν και όπου ο υπογεγραμμένος κατά

του εχθρού ημών παρευρέθη, ο ειρημένος

πάντοτε ως τοιουτος κατά των εχθρών και καθ’

όλα γενναίως καθ’ όλας τας περιστάσεις ατρο-

μήτως μαχόμενος ως γνήσιον τέκνον της Ελλά-

δος.

Υπέρ του οποίου όθιεν ομολογώ με άκραν

ευχαρίστησίν μου και δίδω την παρούσαν μου

απόδειξιν ίνα επιβραβευθή. 

Εν Αθήναις τη 10η Δεκεμβρίου 1843,

Ο Αρχηγός 

Συνταγματάρχης Χατζηχρήστος»

3) Μιχαήλ Μάρκου, Κύπριος.

«Προς την Σεβαστήν Επιτροπήν των Παρ-

απόνων

Εν Αθήναις, την 30η Απριλίου 1865

Αρ. Πρωτ. 993.

Αναφέρομαι ευσεβάστως προς την Επιτρο-

πήν ότι ότε απεβίωσε σύζυγός μου Μιχαήλ

Μάρκου, Κύπριος, απόμαχος, κατά το 1854,

δεν μου εδόθη έκτοτε η αντιμισθία της απο-

μαχίας του εκ δρχ. 12 κατά μήνα. Σας επι-

συνάπτω αντίγραφα του διπλώματος της απο-

μαχίας του και αντίγραφον πιστοποιητικών

παρά των οπλαρχηγών Χατζηχρήστου και

Καρατάσου, επικυρωμένων παρά της ενταύ-

θα Δημοτικής Αρχής, εις ας αναφέρει τας εκδου-

λεύσεις του μακαρίτου συζύγου μου, προσέ-

τι δε και η υποφαινομένη ήμουν χήρα αρχαίου

συνταξιούχου, ήμην εντός της πολιορκίας των

Αθηνών και τούτο το ομολογεί ο οπλαρχηγός

Κ. Μαμούρης. 

Παρακαλώ όθεν την σεβαστήν Επιτροπήν

όπως εξετάσει μετ’ ακριβείας τα εσώκλειστα

αποδεικτικά του μακαρίτου συζύγου μου και

διατάξει όπως μοι αποδοθή η αντιμισθία της

απομαχίας του από το έτος 1854 αν είναι δίκαι-

ον και να με δικαιώση διά τας εκδουλεύσεις

του σύμφωνα με τα επισυνημμένα αποδεικτι-

κά του.

Πέποιθα εις την δικαιοσύνην Σας, 

Υποσημειούμαι ευσεβάστως

η ταπεινή αγράμματος Όρσα Μιχαήλ

Μάρκου, Λιβαδιώτισσα 

Διά την άνω αγράμματον

Ν.Δ.Λέρος(;)»

4) Σταύρος Χ’’Αντωνίου, Κύπριος. Υπηρέ-

τησε απο το 1822 έως το 1828 υπό τον στρα-

τηγόν Χατζηχρήστο. Αργότερα κατετάγη στην

Χωροφυλακή.

5) Αγγελής Μιχαήλ Κύπριος (ή Κυπραί-

ος). Από τον Αστρομερίτη της Λευκωσίας.

Υπηρέτησε ως λοχίας και πήρε μέρος σε πολ-

λές μάχες υπό τις διαταγές του Χατζηχρήστου.

Αργότερα προήχθη σε αξιωματικός. Υπήρξε

αιχμάλωτος του Ιμπραήμ Πασά για 9 μήνες.

Κάτοχος πιστοποιητικών. 

6) Ιωσήφ Κύπριος. Υπηρέτησε υπό τον

Χατζηχρήστο, «επικεφαλής μερικών πατριω-

τών του». 

7) Χρήστος Μιχαήλου Κύπριος. Πιστο-

ποιητικόν του Χατζηχρήστου ότι «ο σύζυγός

μου υπηρέτησε την πατρίδα και’ όλον το χρο-

νικό διάστημα του ιερού αγώνος ως αξιωμα-

τικός». 

8) Χαράλαμπος Μάλης, Κύπριος. Φιλικός,

Αγωνιστής, Δάσκαλος. Υπηρέτησε υπό τον

στρατηγό Χατζηχρήστο.

9) Αντώνης Χατζηχρήστου. Κύπριος.

Υπηρέτησε υπό τον στρατηγό Χατζηχρήστο.

10) Παντελής Γεωργίου ορφανός. Κύ-

πριος. Κάτοικος Αθηνών «Άμα ο υπέρ ανε-

ξαρτησίας της Ελλάδος πόλεμος ήρχισεν έλαβε

τα όπλα και ακολούθησε το στρατιωτικόν στά-

διον παρευρεθείς εις πολλάς εις διάφορα μέρη

μάχας». Υπηρέτησε υπό τον στρατηγό Χα-

τζηχρήστο.

11) ΧατζηΗλίας, Κύπριος. Υπηρέτησε υπό

τον στρατηγό Χατζηχρήστο.

12) Γεώργιος Κύπριος. Υπηρέτησε υπό

τον στρατηγό Χατζηχρήστο.

13) «Πιστοποιητικόν

Ο υποφαινόμενος πιστοποιώ εν καθαρά

συνειδήσει ότι ο παρών Χρήστος Μιχαήλ
Κύπριος κατά το έτος 1822 του υπέρ της

ελληνικής ελευθερίας ιερού Αγώνος, κατε-

τάχθη υπό την οδηγίαν μου ως μπουλουκτσής

(αξιωματικός) με μερικούς στρατιώτας και εχρη-

μάτισεν ως της εν Αβαρίνω αιχμαλωσίας μου,

εφάνη γενναίος και με πατριωτισμόν καθ’ όλας

τας γενομένας μάχας και επληγώθη εν Αβα-

ρίνω ως αι πληγαί του φαίνονται διό του δίδε-

ται το παρόν μου ενδεικτικόν όπως του χρη-

σιμεύση προς υπεράσπισιν των στρατιωτικών

δικαιωμάτων του. 

Εν Ναυπλίω τη 29η Ιουνίου 1834

Ο Συνταγματάρχης

Χ’’Χρήστος»

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία (1821-1829)Ποτέ δεν είσαι μόνος

Ναι, είναι αλήθεια,

Ποτέ δεν είσαι μόνος

Ακόμα και όταν κανείς

Δεν είναι κοντά σου.

Πάντα υπάρχουν πράγματα…

Αυτά ενίοτε,

Κραυγάζουν περισσότερο

Από κενές φωνές ανθρώπων.

Είναι εκεί,

Πάντα εκεί,

Κι ας μη τα βλέπουμε.

Όμως, δεν είσαι μόνος…

Έχεις τον καφέ

Για συντροφιά…

Άψυχο μεν,

Συντροφιά δε!

Δίπλα σου,

Ίσως είναι η θάλασσα,

Ο ήλιος, τα δέντρα.

Τα πουλιά που κελαηδούν

Και ομορφαίνει η πλάση.

Δεν είσαι μόνος.

Στην άκρη του τραπεζιού,

Υπάρχει ένα βιβλίο.

Η καλύτερη συντροφιά.

Κόσμος πολύς εκεί,

Στις σελίδες, να σου μιλούν,

Ψυχές άυλων ανθρώπων,

Να σε ξεναγούν,

Σε άλλους κόσμους.

Με φωνές σιωπής,

Και… άηχα ουρλιαχτά,

Χρώματα αόρατα,

Μα αισθητά…

Δεν είσαι μόνος.

Δίπλα σου είναι εκείνη

Η γλάστρα

Με τα λουλούδια

Που ποτέ δεν πρόσεξες,

Μίλησέ τους,

Πότισέ τα,

Αγάπησέ τα.

Δεν είσαι μόνος.

Δίπλα σου έχεις

Χαρτί και μολύβι,

Γράψε όπως μιλάς!

Και ξέρεις τι;

Θα σου απαντήσει!

Και… έτσι θα ξεκινήσει

Ένας απίθανος διάλογος,

Χωρίς φωνή, αλλά…

Συνοδοιπόρος για μια ζωή

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,

συγχώρεσε τ’ απάνθρωπα τα τέρατα της γης.

Συγχώρεσε τα έργα τους αφανισμού της φύσης...

που θέλοντας τα φτιάχνουν, με χημικά που αδράχνουν

με σιδερένιους δράκους – και όρνια που αρπάζουν,

που έχουν φωτιές για γλώσσα τους 

κι όλα τα πουλιά τρομάζουν...

Στα τέρατα τα γήινα σπείρε το δίδαγμά Σου.

Συγχώρεσέ μας, Κύριε, λυπήσου τα παιδιά Σου. 

Ίσως το πάθημα – για μάθημα – κουράστηκες να δίνεις...

άμυαλους ή αδύναμους – δικαίως κατακρίνεις...

Θεέ σοφίας, λυπήσου τους. Θύματα είναι όλοι. 

Αγνωμοσύνης τα θεριά, του πλούτου οι διαβόλοι. 

Βωμού Σου αρνιά γονυπετούν, πνιγμένα σε οδύνη,

Σε προσκυνούνε ταπεινά για επί γης ειρήνη.

Πάτερ ημών, συγχώρεσε τ’ απάνθρωπα θηρία 

τ’ άμυαλα κι ακυβέρνητα, που θρέφει η αμαρτία.

Μερσίνη MacFarland

10 Απριλίου 2022

Η Αμαρτία...



ΜΕροΣ ΕΒΔοΜοΝ

Το συνδικαλιστικό κίνημα εμφανίστηκε την ίδια
περίπου εποχή που ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό
Κόμμα της Κύπρου. Στις αρχές του 20ου αιώνα η
Κύπρος ήταν ακόμη μια αγροτική κοινωνία. Το
1920 υπήρχαν περίπου 6,000 άνθρωποι που
απασχολούνταν στη βιομηχανία. Η μεγάλη πλειο-
ψηφία του πληθυσμού εργαζόταν στη γεωργία. 

Πολιτικός διχασμός και στην Κύπρο

Aπό την παραχώρηση της Κύπρου στην Αγγλία το
1878 το αίτημα για Ένωση με την Ελλάδα γίνεται πιο
έντονο και καλιεργείται από την Εκκλησία και τους
αστούς του νησιού. 

Ο πολιτικός διχασμός που επικρατούσε στην Ελλά-
δα μεταξύ «Βενιζελικών» και «Βασιλικών» είχε επι-
κρατήσει και στην Κύπρο. 

Αυτά τα αστικά κόμματα ή καλύτερα «πολιτικές ομά-
δες» στην Κύπρο παρόλο ότι αλληλοτρώγονταν μεταξύ
τους, μαζί με την Εκκλησία, είχαν έναν κοινό παρα-
νομαστή: το κοινό μίσος τους ενάντια στον κομμου-
νισμό, και σύμφωνα με τον Γιάννη Λέφκη συμβούλευ-
αν τους εργάτες να μη δέχονται «ήθη ξένα» δηλαδή
τα μηνύματα της Οχτωβριανής Επανάστασης (Βλ. Γ.
Λέφκη: Οι Ρίζες, σελ. 50).

«Αυτονομία – Ανεξαρτησία»

Η βαθμιαία ανάπτυξη της βιομηχανίας καθώς και
η ίδρυση του ΚΚΚ το 1926 βοήθησαν την ταξική
συνείδηση και την ίδρυση Εργατικών Συλλόγων -
Συντεχνιών. Η κυκλοφορία πρώτα του «Νέου Αν-
θρώπου», που ξεκίνησε το 1925 και έκλεισε το 1928
και του «Νέου Εργάτη» που κυκλοφόρησε το 1929,
υπήρξαν φάροι καθοδηγητές για την ολοένα ανα-
πτυσσόμενη εργατική τάξη της Κύπρου. 

Τόσο το ΚΚΚ όσο και τα έντυπα του δεν έκαναν
καμιά διάκριση σε Έλληνες και Τούρκους εργαζομέ-
νους και τάχθηκαν από την αρχή ενάντια στην Ένωση,
χαρακτήριζαν τους υποστηρικτές της Ένωσης σαν

τους μεγαλύτερους εχθρούς, γιατί δίχαζαν το λαό σε
Έλληνες και Τούρκους. Το ΚΚΚ καλούσε τον λαό «σ’
ένα παλλαϊκό μέτωπο των Ελλήνων και Τούρκων
της Κύπρου με αίτημα την αυτονομία – ανεξαρτ-
ησία υπό μια Εργατοαγροτική Κυβέρνηση». (Βλ.
«Νέος Άνθρωπος» 26. 10. 1925).

Σε μια προεκλογική προκήρυξη του ΚΚΚ στις 5 Ιου-
νίου 1930 (για εκλογές στο Κοιλάνι – Αυδήμου), το
ΚΚΚ καλούσε, ανάμεσα σ’ άλλα, σε αγώνα για την
αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και για την εγκαθίδρυ-
ση μιας εργατοαγροτικής κυβέρνησης, της Σοσιαλι-
στικής Δημοκρατίας της Κύπρου που θα προσχω-
ρούσε σε μια «Σοβιετική Ομοσπονδία των Δημο-
κρατιών της Βαλκανικής». 

Η απήχηση και η επίδραση που είχαν οι πρώτοι
κομμουνιστές ήταν πολύ μικρή, γιατί ήταν λίγοι και
την ίδια ώρα κατατρεγμένοι τόσο από το αποικιοκρ-
ατικό καθεστώς όσο και από την Εκκλησία, τους αστούς
και τους μεγαλοτσιφλικάδες που τους αποκαλούσαν
«άθεους» και «απάτριδες». 

Οι αστοί εθνικιστές με τα φλογερά κηρύγματα τους
για την Ένωση σε όλες τις εκκλησίες της Κύπρου, τον
Οκτώβρη του 1931 ξεσηκώνουν τον λαό, «ηλεκτρίζουν
την ατμόσφαιρα και με τα ελληνικά λάβαρα, με επι-
κεφαλής παπάδες και πολιτικούς οδεύουν προς το
Κυβερνείο». (Βλ. Π. Σέρβα: Κυπριακό – Ευθύνες.
Τόμος Α’ σελ. 93). 

Οι Βρετανοί που είχαν καταστείλει την εξέγερση,
είχαν στείλει στην εξορία δέκα αρχηγούς του ενωτι-
κού κινήματος, ανάμεσα τους και οι δύο κομμουνι-
στές ηγέτες τον Σκελέα και τον Βάτη. Σύμφωνα με
τον Φιφή Ιωάννου (πρώην Γενικό Γραμματέα του
ΑΚΕΛ), το ΚΚΚ είχε καταδικάσει την Οχτωβριανή εξέ-
γερση του 1931.

Κοινές Απεργίες Ελλήνων και Τούρκων

Στην ιστορία του Κυπριακού Συνδικαλιστικού κινή-
ματος εκατοντάδες είναι οι φορές όπου οι Έλληνες
και οι Τούρκοι εργαζόμενοι συνεργάστηκαν και
αγωνίστηκαν και πολλές φορές φυλακίστηκαν μαζί

γιατί διεκδικούσαν σε απεργίες τα εργατικά τους δίκαια. 
Μια από τις πιο σημαντικές απεργίες που έγιναν

κατά τη δεκαετία του 1920 ήταν εκείνη των χτιστών
(οικοδόμων) της Λεμεσού, το καλοκαίρι του 1926 που
όμως απέτυχε γιατί οι αρχές της Λεμεσού διέσπασαν
τους απεργούς σε «Έλληνες» και «Κομμουνιστές».
Κατά τη δεκαετία του 1930 ακολούθησαν άλλες σημαν-
τικές απεργίες: των οικοδόμων της Λευκωσίας το 1934
και των υποδηματεργατών Λευκωσίας το 1935. 

Σύμφωνα με τον Αν. Ζιαρτίδη, τον Αύγουστο του
1936 είχε εκλεγεί μια κοινή επιτροπή που καθοδη-
γούσε τις 3,000 Έλληνες και Τούρκους απεργούς στο
μεταλλωρυχείο Μαυροβουνίου (το μεταλλωρυχείο
ανήκε σε αμερικάνικη εταιρεία). Την επιτροπή αυτή
αποτελούσαν οι πιο κάτω: Γεώργιος Σοφοκλέους
ρούσβελτ, Χουσείν Πεχτισιέτ, Ματθαίος Νεάρχου,
Αλή ρεφήκ, Σπύρος Κυριάκου ρούσιας, Λούκας
ονησιφόρου, Σουλεϊμάν Χουσεΐν και Κώστας
Χαλουβάς. 

Τα μέλη αυτής της επιτροπής συνελήφθησαν και
εστάλησαν στη φυλακή για οχτώ μέρες και μετά «εξο-
ρίστηκαν» από τη μεταλλευτική περιοχή, γιατί χα-
ρακτηρίστηκαν... «ανεπιθύμητοι και επικίνδυνοι ταρα-
ξίες». 

Άλλες σημαντικές απεργίες ήταν των οικοδόμων
Λεμεσού το 1938, των οικοδόμων Λευκωσίας το 1939
και η απεργία στο κλωστήριο Π. Ιωάννου στο Βαρώσι
το 1938 που κράτησε δυόμισυ μήνες και που οι περ-
ισσότεροι απεργοί ήταν γυναίκες. 

Μέχρι και το 1940 είχαν ιδρυθεί 62 τέτοιοι «εργα-
τικοί σύλλογοι». Μια από τις πιο σημαντικές απεργίες
που έγιναν το 1926 ήταν η απεργία των κτιστών στη
Λεμεσό. 

Η Α΄ Συντεχνιακή Συνδιάσκεψη, 
6 Αυγούστου 1939

Μερικές βδομάδες πριν την έναρξη του Β’ Παγκό-
σμιου Πολέμου, στις 6 Αυγούστου 1939, συνήλθε η
πρώτη Συντεχνιακή Συνδιάσκεψη στο θέατρο Χατζη-
Χαμπή στο Βαρώσι. Στους σύνεδρους μίλησε ο Πλου-
τής Σέρβας, Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος Κύπρου που επισήμανε την αναγκαιό-
τητα της ίδρυσης μιας Παγκύπριας Συνδικαλιστικής
Οργάνωσης. Στη Συνδιάσκεψη αυτή εγκρίθηκε ένα
υπόμνημα που στάληκε στον Κυβερνήτη και ζητούσε
τα ακόλουθα: 
1) Την κατοχύρωση του δικαιώματος οργάνωσης.
2) Την καθιέρωση 44ωρης εβδομαδιαίας εργασίας.
3) Την πληρωμή υπερωριών και πληρωμένη άδεια

ανάπαυσης.
4) Καθορισμό ελαχίστου ημερομισθίου.
5) Προειδοποίση σε περίπτωση απόλυσης.
6) Απαγόρευση της εργασίας στους ανήλικους.
7) Θέσπιση κοινωνικών ασφαλίσεων.

Τα πιο πάνω αιτήματα αντικαθέφτιζαν την πολιτι-
κή του ΚΚΚ καθώς και των πρώτων συντεχνιών, δηλα-
δή για τον ταξικό διαχωρισμό της κοινωνίας, στις τάξεις
των φτωχών και των πλούσιων εκμεταλλευτών και
όχι στον διαχωρισμό σε Έλληνες και Τούρκους που
θα οδηγούσε σε «εθνικιστικό αλληλοφάγωμα». 

Η Β΄ Παγκύπρια Συντεχνιακή Συνδιάσ-
κεψη, 16 Νοεμβρίου 1941

Τον Απρίλιο 1941 είχε ιδρυθεί στη Σκαρίνου το 
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ).
Λίγους μήνες αργότερα, στις 16 Νοεμβρίου 1941 ακο-
λούθησε η δεύτερη Παγκύπρια Συντεχνιακή Συνδιά-
σκεψη στην αίθουσα του Θρησκευτικού σωματείου
«Αγάπη» στη Λευκωσία. Στη Συνδιάσκεψη αυτή συμμε-
τείχαν 194 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 7,500
οργανωμένους εργάτες. Ήταν τότε που εξελέγη επίσημα
η Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή (Π.Σ.Ε.) για
να ενεργεί ως συντονιστικό και καθοδηγητικό όργα-
νο των Συντεχνιών. 

Πρώτος Γενικός Γραμματέας της Π.Σ.Ε εκλέγηκε
ο Ανδρέας Φάντης (γεννήθηκε το 1919) που ήδη
ανήκε στο ΚΚΚ και αργότερα υπηρέτησε Βοηθός Γ.Γ.
του ΑΚΕΛ. 

Όταν ο Φάντης κατατάχθηκε εθελοντής στο Β’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, τον διαδέχθηκε τον Ιούνιο 1943 ο
Ανδρέας Ζιαρτίδης (1919 – 1997).

ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 

Όταν ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τόσο το
ΚΚΚ όσο και το ΑΚΕΛ είδαν τον πόλεμο αυτό (στην
αρχή) σαν μια διαμάχη μεταξύ «ληστών – ιμπεριαλι-
στών». Ακόμα όταν η ίδια η Ελλάδα χτυπιόταν από
τις φασιστικές ορδές του Μουσολίνι, δεν έδειξαν το
αναγκαίο ενδιαφέρον για έμπραχτη συμπαράσταση. 

Οι λόγοι για τη στάση τους αυτή ήταν τρεις: 1. Το
μίσος ενάντια στη Βρετανική αποικιοκρατία. 2. Το
γεγονός ότι στην Ελλάδα επικρατούσε η διχτατορία
του Μεταξά και 3. Η Σοβιετική Ένωση δεν είχε εμπλα-

κεί ακόμη στον πόλεμο. 

Η Γ΄ Παγκύπρια Συντεχνιακή 

Συνδιάσκεψη, 24 Σεπτεμβρίου 1944

Η Γ΄ Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της Π.Σ.Ε. έγινε στη
Λεμεσό και δήλωσε απερίφραστα ότι το Συνδικαλι-
στικό Κίνημα της Π.Σ.Ε. υποστήριζε την πολιτική του
ΑΚΕΛ για τους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομι-
κούς αγώνες. 

Μερικές Συντεχνίες διαφώνησαν να δεσμευτούν
με τη νέα θέση της Π.Σ.Ε. και συνέχισαν να λειτουρ-
γούν αυτόνομες και ανεξάρτητες. Η δύναμη της Π.Σ.Ε.
αυξανόταν συνεχώς και μέχρι το 1945 η Παγκύπρια
Συντεχνιακή Επιτροπή είχε 12,984 μέλη που ήταν
οργανωμένα σε 91 Συντεχνίες.

Η ίδρυση της ΣΕΚ (Συνομοσπονδία

Εργατών Κύπρου) 29 οκτωβρίου 1944 

- οι «Νέες» και οι «Παλιές» Συντεχνίες.

Ένα μήνα μετά την Γ’ Παγκύπρια Συντεχνιακή
Συνδιάσκεψη και συγκεκριμένα στις 29 Οκτωβρίου
1944 αντιπροσωπείες απ’ όλες τις πόλεις εκείνων των
Συντεχνιών που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις
αποφάσεις και τις δεσμεύσεις της Π.Σ.Ε. να ακολο-
υθούν την πολιτική γραμμή του ΑΚΕΛ, συναντήθη-
καν στη Λεμεσό και ίδρυσαν τη Συνομοσπονδία

Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ).

Οι Συντεχνίες που δημιουργούνταν έπρεπε να υπο-
βάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο των Συντεχνιών
όπως προνοούσε ο Νόμος. 

Επειδή τα ονόματα των Συντεχνιών ήταν σχεδόν
τα ίδια με εκείνα που ήταν ήδη δηλωμένα, ο Άγγλος
διοικητής προκειμένου να υπάρχει διαχωρισμός (από
εκείνες τις Συντεχνίες που ήταν ήδη δηλωμένες) ονό-
μασε τις νεοσυσταθείσες συντεχνίες «Νέες Συντεχνίες»
και τις συντεχνίες που ήταν γραμμένες προηγουμέ-
νως «Παλιές Συντεχνίες». 

Η Δ΄ Παγκύπρια Συντεχνιακή Συνδιάσ-

κεψη 30 Μάρτη 1946. Η ίδρυση της ΠΕο

(Παγκύπρια Εργατική ομοσπονδία) 1946 

Η αυξανόμενη δύναμη της Π. Σ. Ε. και η αριστερή
πολιτική που ακολουθούσε ανησυχούσε την αποι-
κιακή κυβέρνηση. Τελικά η ΠΣΕ κατηγορήθηκε ότι
συνομωτούσε για την ανατροπή του αποικιακού καθε-
στώτος και στις 21 Ιανουαρίου 1946 δεκαοχτώ ηγετι-
κά στελέχη της ΠΣΕ καταδικάστηκαν σε φυλάκιση
από 12 μέχρι 18 μήνες.

Στις 30 Μαρτίου 1946 πραγματοποιήθηκε στο θέα-
τρο «Νέο Λυρικό» της Λευκωσίας η Δ’ Παγκύπρια
Συνδιάσκεψη στην οποία πήραν μέρος 425 αντιπρό-
σωποι. Στην έκθεση της Οργανωτικής Επιτροπής
Συντεχνιών που εξέταζε τη δράση του εργατικού κινή-
ματος από τη Γ’ μέχρι την Δ΄ Παγκύπρια Συντεχνια-
κή Συνδιάσκεψη υπογράμμιζε ότι νέος κεντρικός
συντεχνιακός οργανισμός (η ΠΕΟ) δεν δεσμεύονται
από τη διακήρυξη της Γ’ Συνδιάσκεψης σχετικά με
την καθοδήγησή τους από ορισμένο πολιτικό κόμμα
και ότι τα μέλη, από το ανώτερο μέχρι το απλό, μπο-
ρούν ελεύθερα να ανήκουν στο ένα ή στο άλλο πολι-
τικό κόμμα ή να μήν ανήκουν. 

Οι 425 αντιπρόσωποι που ίδρυσαν την Παγκύπρ-
ια Εργατική Ομοσπονδία (Π. Ε. Ο.) εξέλεξαν ένα
17μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συμπεριλάμβανε
και έναν Τουρκοκύπριο τον Μεχμέτ Εμήν Χιλμή. 

Στην ομιλία του ο Χιλμή ζήτησε από το Συνδικαλι-
στικό κίνημα να ενδιαφερθεί περισσότερο για τις μειο-
νότητες. Ένας άλλος Τουρκοκύπριος αντιπρόσωπος
ο Τζεμάλ Μεχμέτ ρώτησε γιατί να θέτουμε το ζήτημα
της «εθνικής αποκατάστασης», αφού διαπιστώσαμε
ότι αυτός ήταν ο λόγος που αποχώρησαν οι Τουρ-
κοκύπριοι από τις οργανώσεις. Η απάντηση που δόθη-
κε ήταν ότι «η πλειοψηφία του πληθυσμού της
Κύπρου είναι Έλληνες και σύμφωνα με τις αρχές
της δημοκρατίιας και ο δικός μας λαός πρέπει να
ενωθεί με το έθνος στο οποίον ανήκει...». Αυτό
έδειχνε για άλλη μια φορά ότι η ηγεσία της Αριστεράς
υποτιμούσε τον Τουρκοκυπριακό παράγοντα και υιο-
θετούσε την ελληνοκυπριακή εθνικιστική πολιτική.
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ΝΕοΤΕρΗ ΙΣΤορΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠροΥ

Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες 
στην Κύπρο στις αρχές του 20ού αιώνα
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The son of Greek Cypriot immigrant

parents has become the first bar-

rister who specialises completely in

professional discipline to be appoint-

ed Queen's Counsel in England & Wales. 

Marios Lambis, of 2 Hare Court

Chambers in London, received the “silk

status” at the Palace of Westminster. It is

said to 'break the glass ceiling' for other

barristers practising in the professional

discipline specialism – an area of the legal

sector which Marios believes was not 'tak-

en as seriously as it should' by the pro-

fession for many years. 

Today, he is considered the 'go-to' bar-

rister for professionals who face discipli-

nary proceedings.

Originally from a criminal practice back-

ground, where he worked on major fraud

and terrorist cases – including the first Iraqi

Hijacking trial and cases involving fund-

ing Al-Qaeda - Marios also advised and

represented the Home Office, multina-

tional enterprises and other organisations.

However, he always had an interest in rep-

resenting individuals whose professional

standing, competence, integrity or health

was called into question. Marios moved

exclusively into professional discipline law

approximately 20 years ago, which at the

time, was a niche of the legal sector.  Despite

having been advised by senior legal and

judicial colleagues at the time that this was

not a viable career path on its own – but

rather as an add-on to another form of

practice – Marios has gone to create a

new professional pathway for future prac-

titioners. 

One of his most high-profile cases was

the tragic killing of Baby P in 2010, where

he presented the case against the Team

Leader and Social Worker who failed to

keep Baby P safe.

Lambis, who is of Greek Cypriot her-

itage, was the first person in his family to

go to university. His parents left Cyprus

just after the war, who he believes are

much to thank for his successful career –

and for teaching him to stand up to those

who put barriers in his way.

"My parents left their little island in the

Mediterranean and came to the UK just

after the war," Marios said. "They arrived

in London, and built a happy life for them-

selves, running successful restaurants

and building a property empire. But with

my father it could be feast or famine. One

week we could feel wealthy and the next

concerned about bailiffs!  My father had

lost his mother when he was just 9 years

old and had to learn to survive quickly. He

not only did survive but flourished and

never forgot who he was. For example,

when in he was in the East End of London

in 1950s, he was approached for protec-

tion money by the Kray twins."

"A proud 6ft 3 Cypriot man, he refused.

He didn't want to be embarrassed in front

of his family or shame his name. A few

days later, men with knuckle dusters and

bats entered his restaurant and attacked

him and the shop. He fought back, as did

my mother who despite being pregnant

hit them with her stiletto heels. A couple

of weeks later, my father helped an old

woman in the street who'd been taunted

by some young men. It turned out, by pure

coincidence, she was a relative of the

Kray's, and the order went out that he was

protected, whether he liked it or not.

"There are so many stories such as this

one, but this epitomised my parents. They

were honourable and decent but fought

like warriors if they had to. It fills me with

such pride to be a London born Cypriot,

and concurrently to be apparently the first

professional discipline 'silk'. My parents,

who had everything stacked against them,

broke their glass ceiling, and I believe my

appointment paves the way for other bar-

risters following my path, to also achieve

QC status. People told me it couldn't be

done, but, together with many other incred-

ible professionals, we've built this area of

law into what it is today."

Marios is also Recorder of the Crown

Court with a licence to try Serious Sexual

Offences. He is the 23rd barrister at 2 Hare

Court to achieve silk status.

Son of Greek Cypriot immigrant parents
becomes first professional discipline 

barrister to be appointed QC

George Dristas,
Conservative candidate
for Tottenham (Haringey)

Local elections will take place in all 32 London boroughs on
May 5th and Conservative council candidate George Dristas is
hoping to make inroads in Labour held Haringey Council.

Dristas a Greek nation was born in Macedonia, Greece and
served his country in the Hellenic air force with military honours.
He came to the UK in 1990 and moved to Tottenham and has
lived there since. George has 30 years experience in manag-
ing night clubs in Central London and is now the managing direc-
tor of his own company Scorpios London Ltd which provides
investigation and security services.

In a piece written for Eleftheria newspaper, Mr George Dristas
named his top three priorities for the ward was tackling law-
breakers, restore weekly bin collections and youth services.

He said "I'm proud to be a Conservative candidate in the
Tottenham constituency. I already have a proven record of work-
ing hard for local people. I've spent a lot of time in Tottenham
meeting hundreds of people and listening to their concerns. 

My aim is to claim back the streets of Tottenham from the tiny
minority, who refuse to play by the rules.  This Haringey Labour
run Council has been soft on crime and tackling anti-social behav-
iour. I promise to do everything possible to stop law-breakers
making life a misery for the rest of us.

If elected, my contract is to work hard for everyone who lives
and works in Tottenham. I want to enforce more anti-drinking
zones, lobby for Police officers and work with the borough's
youth offending team".

The KOPA league Representative team played their 2nd game

against Haringey Borough U23s -Isthmian league North U23 Champions.

Both teams were without key players for the game.

KOPA started better, putting together some fluid passing moves

& penetrating attacks. 2-3 great chances for KOPA were not con-

verted before Mustafa Mohamed from Pantel FC rose to majesti-

cally head home.

KOPA continued to press but could not make their possession

count & the half ended 1-0.

In the 2nd half both teams made changes & KOPA continued to

take the game to Haringey. Andrew Yiasoumi bright display was

rewarded with a smart finish to make it 2-0. A poachers’ finish from

Andreas Kyprianou made the game 3-0 which sparked Haringey

into a reaction who made it 3-1 with 10mins remaining.

Every single player did the KOPA league proud with their perfor-

mance conduct, selflessness and commitment.

Overall another successful outing for KOPA, a good crowd and

every club with available players was represented.

Our thanks go to “Going Greek” our matchday sponsors.

Next match is scheduled in late May 22 against the very strong

Maccabi league.

KOPA Rep Team 3 vs Haringey Borough U23s 1



Community grassroots club Omonia Youth FC,

sponsored by Spector, Constant & Williams, Vas

Barbers and V Jewellers were celebrating last week-

end as some of their teams were celebrating cup suc-

cess as the season draws ever nearer to it's conclu-

sion. Two teams won their cup semi-finals and will

end the season with a cup final appearance. Chris

and Jimmy Mousicos' Under 18 Gold, who are in their

tenth season as a team qualified for the Challenge

Cup Final by winning their semi-final 5-1 with Luka

Ferraglioni grabbing a hat trick. They are also in an-

other semi-final and could replicate Adam Demetri

and Evagoras Mandrides' Under 16 Silver who have

two Cup Finals to look forward. 

By Mike Pieri

On Sunday the Under 16 Silver played the Under 16
Gold in an Under 16 Derby Semi-Final. The Under 16 Sil-
ver prevailed, winning 2-1, after a competitive match with
both sides giving their all. 

Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 15 White fin-
ished top of their Spring Plate group stage and qualified
for the Semi-Finals. The boys played a lot of good foot-
ball, playing into spaces and they were able to get be-
hind the opposition defence on many occasions and to
get their crosses in. They went into half time 2-1 up and
in the second half the boys were able to dominate pos-
session, control the game and see the game through to
the end. With this result it maintains the Under 15 White's
hopes of a Cup and League double.  

Michael Pieri and Jason Plysi's Under 18 White were
coming off a run of poor form and knew to extend their
season they had to stay in the Cup. And they did, em-
phatically. They won 5-1 at home in a game they domi-
nated from start to finish, creating plenty of goal scoring
chances and playing good football along the way. The
Under 18 White's first and best goal characterised their
performance. The move started with the goalkeeper giv-
ing the ball to the centre-half who played lovely pass to
the centre forward who held the ball up well. He then
played the ball to the full back. They passed the ball to
each other before a pinpoint cross found Andreas Fere-
os free at the back post. His first touch was immaculate
and his second smashed the ball into the bottom corner.
Brilliant football from back to front and left to right which

utilised space and exposed gaps in the opposition de-

fence. Noel Allen rounded the goalkeeper just before half

time to give the Under 18 White a commanding 2-0 lead.

The second half continued in the same vein with the Un-

der 18 White on the front foot. Erdal Nacakdedigi made

it 3-0 before Noel grabbed his second goal with a well

taken fourth. A mix-up at the back saw the opposition get

a goal back and with growing momentum it took a fan-

tastic save from Stefanos Pieri to maintain the three-goal

cushion. Full back Andre Bachhus rounded off the scor-

ing after a typical rampaging run which culminated in him

scoring his first goal for the club. After the match man-

ager Michael said: "One of the best feelings in coaching

is seeing what you do on the training pitch bear fruit on

match day, and today was one of those days. We worked

on specific patterns of play in training and today the boys

executed the plan perfectly. I'm really happy for them and

proud of them too." Man of the Match was awarded to

Kyle Ellis who was magnificent in a central defensive mid-

field role.  

With these results, Omonia Youth FC teams have much

to look forward to at the end of the season. The Under

15 White and Under 18 White have a semi-final to play.

The Under 18 Gold have made it to one Cup Final and

have another semi-final to play. The Men's team have

the KOPA League Challenge Cup semi-final to play and

are awaiting league decision on the status of the Divi-

sional Cup while the Under 16 Silver have two Cup Fi-

nals to look forward to.  

While on-pitch success in the competitive age-groups

is always welcome, the club maintains that getting to cup
finals, winning promotion and division titles are just one
of many metrics to use to determine success. If along the
way the children who adorn the green shirt have been
coached right, have enjoyed their football journey and
they make friends for life that, for many, supersedes
league tables and cup finals. Doing it together can though

be special.  

Should you feel enthused and want to know

more about Omonia Youth FC, you can contact

the club at omoniayouthfootballclub@hot-

mail.com, via the contact page on the club's

website www.omoniayouthfc.com as well as fol-

lowing the club on twitter @OmoniaYouthFC

and Instagram @omoniayouthfc1994. 

Cup tie success for Omonia
Youth FC teams 
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: The Under 16 Gold and Silver had a Cup Final place at stake in the latest Under 16 Derby. The Under 16 Silver prevailed, winning the semi-final 2-1. 
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Beyond the shadow

Of the Kidron valley

The Rose of Sharon

Forever enshrines

The Saints

Gathering garlands

From furrowed

Meadows of their mind.

Arise O wailing Moriah

Tears awash ruined

Walls of old;

Where the Prophet King David

Sang soulful psalms . . .

Dressed in porfyra *

Wise Solomon foretold . . .

The temple mount

One thousand times moreover

In messianic measure

Harvesting sheaves

O noble heights, spores of gold

Our hearts’ Logos,the soul’s delight.

Behold Archangels rejoicing

On winged winds

Our Lord and King commands

Ancient scrolls

Unrolling the heavens

In awed stillness we stand.

Jo-Anne Colombo Marinakis

*Porfyra – a regal robe of purple.

MANITARIA AFELIA
(Mushrooms in Wine 

and Coriander)

This is an easy dish to make. The

combination of wine of coriander,

rosemary, thyme and oregano makes

it absolutely sumptuous. You may

serve this as a starter or as part of

an accompaniment to a main dish

or as part of a meze platter. 

INGREDIENTS

Serves 4 as a starter or as part of
a meze platter

1 kg wild or cultivated mushrooms
3 tbsp extra-virgin olive oil
1 medium onion, finely chopped
2 garlic cloves, crushed
150ml dry red wine 
juice of ½ a lemon
¼ tsp ground cinnamon
½ tbsp freshly ground coriander
½ tbsp rosemary, leaves only,

finely chopped
1 tbsp thyme, leaves only, finely

chopped
½ tbsp dried oregano 
sea salt and freshly ground pep-

per
TO GARNISH

1 small handful of fresh coriander,
roughly chopped 

METHOD

1. If using wild mushrooms, wipe
and clean them with a damp
cloth and cut into 2cm slices.
For cultivated mushrooms,
leave them whole and wipe
them the same way. 

2. On high heat, in a large frying 

pan, fry the mushrooms in 2
batches in a tablespoon of oil
for 2-3 minutes until golden
brown and tender.  

3. On a medium heat, in large
heavy based casserole, sauté
the onion in the remaining
olive oil for 2-3 minutes until
soft, then add the garlic and fry
for a further minute. With a
slotted spoon, transfer the
mushrooms to the casserole.

4. Add the wine and lemon juice,
bring to the boil for a few sec-
onds until the alcohol has 

evaporated, then add the cin-
namon, coriander, rosemary,
thyme and oregano. Season
with salt and pepper.

5. Reduce the heat and cover the
pan with a lid. Cook the mush-
rooms over a low heat for 15-
20 minutes until tender and al-
most all the juices have been
absorbed.

6. Garnish with fresh coriander
and serve hot as a starter or
hot or cold as or as part of a
platter meze.

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

MANITARIA AFELIA
(MUSHROOMS IN WINE AND CORIANDER)

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Όμορφες Μέρες
23.10 Ελληνική Ταινία: 

Το Φυντανάκι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

Χάλκινα Χρόνια
20.05 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
21.25 Ελληνική Ταινία: 

Η Μουσίτσα
22.50 Ελληνική Ταινία: 

Κάνε με Πρωθυπουργό
00.10 Ελληνική Ταινία: 

Έρωτας Χωρίς Παρουσία

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

Ο Ακάλυπτος
21.15 Ελληνική ταινία:

Ο Μπαμπάς Μου Ο Άσωτος
22.45 Ελληνική Ταινία: 

Καβαλάρης των FM Stereo

KYΡIAKH 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

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

την Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με 

τον Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία: 

Ένα Αστείο Κορίτσι

ΜΕΓ. ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

20.00 GreekStories με 
τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο

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

21.00 Θέατρο της Δευτέρας: 
Οιδιπόδεια Παιχνίδια

22.50 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΜΕΓ. ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

20.05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.35 Με τον Φακό του Hellenic TV
22.00 Ελληνική Ταινία:  

Αγοροκόριτσο

ΜΕΓ. ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

20.05 Ταινίες της εβδομάδας 
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι

20.55 Ελληνική Ταινία: 
Ο Ψαρόγιαννος

22.05 Ελληνική Ταινία: 
Οι Γυναίκες Θέλουν Ξύλο

ΜΕΓ. ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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

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

20.05 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

με τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Αδικημένη

23.00 Ελληνική Ταινία: 
Ένα Τανκς Στο Κρεβάτι Μου

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

Harvesting The Sheaves



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

Happy

Easter!

email:info@anthealettings.com

www.anthealettings.com
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